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Va transmit știrea unei splendide victorii rominești

CORNEL VENA a cîștigat întrecerea de spadă 
din pentatlonul modern

In prima zi a întrecerilor de pen
tatlon modern, reprezentanții noștri 
au deziluzionat. Dar dezamăgirea 
nu a ținut prea mult. Sîmbătă, în 
a doua probă, ei și-au recăpătat în
crederea printf-o admirabilă perfor- 

Imanță: CORNEL VENA a cîștigat 
"concursul de spadă cu o netă dife
rență față de al doilea clasat, iar 

^chipa noastră, cu acest glorios în- 
^.■ngător șî cu cei doi „locotenehți" 

ai 6ăi (Teodorescu și Țintea) si
tuați onorabil pe todiil 11 și respec
tiv, 17, s-a clasat a ll-a dintre 
cele 12 formații participante. Prin 
acest succes — primul (dar, desi- 

, gur, nu Și ultimul) înregistrat de 
’ sportivii romîni pe pămîntul Aus

traliei — s-a făcut din nou sărbă
toare pe ulița... pentatloniștilor 
noștri. Toți și-au îmbunătățit sim
țitor pozițiile în clasamentul indivi
dual, iar echipa a trecut pe locul 
VI, înaintea formațiilor stadiului 
Chile și Suediei și în imediata ve
cinătate a reprezentativei Mexicu
lui.

Succesul Iui Vena este comentat 
cu'lux de amănunte, întrucît la Mel
bourne o victorie obținută într-una 
din cele cinci probe ale pentatlo
nului modern, deși nu este gratifi
cată cu o medalie olimpică, se bu
cură de aproape aceeași apreciere ca 
performanța realizată de un lau
reat olimpic. Este, de altfel.Tiresc 
să fie așa, atîta vreme cît, de exem
plu, concursul cîștigat de Vena a 
avut o participare mai numeroasă 
decât proba de spadă propriu-zisă 
din competiția de scrimă care, pes
te cîteva zile, va desemna un cam
pion al J.O. Tocmai din această 
cauză, Cornel Vena a fost sîmbătă 
una din figurile centrale ale Heidel- 
bergului. De-abia scăpat de asaltai 
pentatloniști'.or transformați în 
„mușchetari". Vena a intrat pe mina 
gazetarilor (u.n asalt tot a4.it de greu 
ca și cele care îl epuizaseră timp 
de 10 ore). Cornel, pe a cărui față, 
în ciuda oboselii, se vedea un su- 
rîs de fericire, a dat răspunsul cu
venit: „Despre victoria mea și des
pre comportarea colegilor de echipă 
nu am ce să vă spun. Ați fost — de 
altfel — martorii efortului nostru. 
Prin el ani căutat să recuperăm 
punctele prețioase pierdute prin exa
gerata prudență cu care am concu
rat la călărie. Traseul primei probe.

„WEEK-END" IN ORAȘUL
— Reportaj din Meibourae (via Paris)...

OLIMPIADEI

PARIS, 25 (prin telefon de la 
corespondentul nostru Henri Cha- 
puis). — Deși duminică a fost zi 
de odihnă la Melbourne, știrile din 
orașul Olimpiadei au contimat să 
âasească din abundență, aducînd 
completări în tabelele de rezultate, 
ca și în colecția de „aspec'e" și 
nelipsite anecdota, care însoțesc 
totdeauna marile întreceri.

De fapt, această zi de odihnă 
a fost extrem de bineveniiă pen
tru toată lumea. Pentru organiza
tori în primul rînd, care pînă a- 
cum dau dovadă de oarecare lipsă 
de rutfnă. Nu totul merge per
fect în programul Olimpiadei șî 
aceste 24 ore de „relache" dau 
putință organizatorilor să pună 
la punct anumite detalii care le 
scăpaseră în primele zile de con
curs-
I Să sperăm că se va pune pe roate 
Biroul de presă (care nu dă rezul
tate complete la unele probe) și 
:el fotografic, de la care așteptăm 
Jrimele „documente" pe la mijlo- 
:ul săpiămînii. Să nu uităm că 
ivionul face 5—6 zile de la Mel- 
>ourne la Paris... De asemenea, se
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neobișnuit de dificil și fantezist al
cătuit, m-<a obligat să merg Încet, 
fără să risc prea mult. Sper să obțin 
la tir un rezultat bun și astfel să 
anihilez „șocul" din prima zi. Vă a- 
sigur că și ȚINTEA și TEODO
RESCU gîndesc același lucru". 
(Mie, Vena mi-a cerut să mai a- 
daug în declarația pe care o voi 
transmite ia București și... „Hiidțn-

Cornel Vena a reutizat la 
bourne a performantă de 

prestigiu.

Mel
more

GAmiri antrenorului ARISTIDE 
LIMIR“... cel care l-a pregătit pen
tru spadă).

ReabTnarea pentatJoniștiloraoștri 
a avut toc în sala „Expoziției" in ia- 
ța-unui public foarte numeros care a 
aplaudat îndelung atunci cind s-au 
anunțat rezu’tatele: R.P.R.— S U.A. 
5—4;—R.P. Ungară 5—-4;—Mexic
5— 4; — Anglia 5—4; — Finlanda
6— 3 — Australia 6—3; etc., sau a- 
tunci cîod Vena a câștigat cele 27 
de asalturi din cele 35 susținute. 
Prin 27 victorii, Vena a totalizat 
till puncte, în time ce Teodorescu 
a realizat sîmbătă, 741 ®., iar Țintea 
667 p. Astfel, echipa R-P R. a în
cheiat întrecerea de spadă cu 2519 
p„ în urma învinsei sale, formația 
"Ungarie!, care a înregistrat 2804 p. 
In clasamentul individual ad spadei 
Vena este urmat de: 2. Korhonen 
(Finlanda) 963 p.. 3. Moldrich (R. 
P.U.) 926 p ; 4. Benedek (R.P.U.) 

pling companiile de televiziune, 
cărora le sînt promise doar... 3 
minute de actualități olimpice pe 
zi, aceasta deoarece Comitetul o- 
lîmnic australian a concesionat te
levizarea unei societăți america
ne, care se arată foarte sgîirci'ă în 
difuzarea prețioaselor imagini.

...Și totuși tradiția (de origină 
britanică) a duminicii fără compe
tiții sportive n-a putut fi respectată 
total la Melbourne. In ziua pre
cedentă un vînt distrugător a îm
piedicat desfășurarea unor probe 
de cano‘aj de pe lacul Ballarat. 
Ele au trebuit să fie amîna'.e pen
tru duminică și ne-au dat ultimele 
rezultate în cadrul recalificărilor.

Cei care nu s-au deplasat pînă 
la Ballarat și n-aveau intenția să 
urmărească... serviciile religioase 
festive, au căutat alte compensații 
peritiru „week-endulT australian. 
Acesta n-a fost chiar atît de ri
guros respectat- La Melbourne s-a 
putut urmări o importantă cursă 
internațională de automobilism : 
,,Marele Premiu al Australiei". Pe 
traseul de ’la Albert Park s-au 
înghesuit mulți din cei care în a-
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889.5 p.; 5. Bodi (R.P.U.) 88» p.; 
6. Hali (Suedia) 889 p.; etc.

După întrecerea de spadă, penta- 
tioniștii sovietici au trecut pe locul 
II în clasamentul pe echipe, recu- 
perind totodată 186 p. din diferența 
care îi despărțea de formația S.U.A. 
Clasame/itu! gener.i pe echipe este 
următorii: 1. S.U-A. — 5928 p.; 
2. U.R.S.S. 4651,5 p. 3. Finlanda 
— 4529 p.; 4. R.P. Ungară; 5. Me
xic; 6. R.P. Roimna. Urmează: 
Australia, Anglia, Chile, Suedia. A- 
frica de Sud. Brazilia. In clasamen
tul general individual, conducerea a 
fost luată de suedezul Lars Hali 
(Campion ol:mpic și în 195?) cu 
1924 p; Vena ocupă locui 11 _
1552.5 p.; Țintea este clasat al 16- 
tea, iar Teodorescu 
pârtie ipanți).

RADU
★

In corpul ziaruluj 
și informații transmisa de trimisul 
nostru special Radu Urzioeanu.
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alte reportaje

Boxerii romîni au trecut cu succes primele „examene44
N. Linca și C. Dumitrescu învingători

încă doi boxeri romîni au cobo- 
rît învingători treptele ringului de 
pe West Melbourne Stadium ! Ni- 
ccilae Linca și Constantin Dum-tre- 
sCu au evoluat cu succes în fața 
celor 6.000 de spectatori, reușind 
nu numai să se califice pentru tu
rul următor al competiției, ci să șl 
culeagă meritate aplauze pentru 
comportarea lor maipresirsdecri
es laudă. Nu este o formulă de 
complezență, întrucît, în comenta
riile lor, corespondenții diferitelor 
ziare și agenții de presă se întrec 
în elogii la adresa pugiliștilur 
noștri.

Sîmbătă au avut loc două re
uniuni, una după amiaza. Iar alta 
seara. Nfcolae Linca a boxat dună 
amiaza. El l-a întîln?., în limitele 
categoriei semi-mijlocie, pe Hec
tor Hatch (Insulele Fidji). Chiar 
d»n primele secunde. Linca își „a- 
saltează" decis adversarul, trinn- 
țind, în serie, spectaculoasele sale 
croșeu.-i upercutate la s.omac. 
Hatch e vizibil depășit și se men-

jun populaseră tribunele stadionu
lui Cricket Ground. Cifrele sînt 
aproape identice: 100.000 specta
tori. Cu titlul de curiozitate vă dăm 
numele primelor doi clasați: I. Stir
ling Moss (pe Ferrari) 2. Jean 
Behra (to4 pe Ferrari).

O altă competiție extra-olimpică 
a fost concursul de... salvare nau
tică, desfășurat la Torquay (lingă 
Melbourne), cu participarea unor 
înotători specializați din Noua 
Zeelandă, Africa de sud și — bi
neînțeles — din Melbourne. Să 
precizăm că demonstrația n-a cu
noscut accidente și nici un „nau
fragiat" n-a luat prea multă apă...

Ce s-a petrecut în satul olimpic? 
Odihnă totală pentru majoritatea 
concurențilcsr și asta nu din cauza 
tradițiilor australiene, ci fiindcă, 
în continuarea fluctuațiilor deru
tante de temperatură, a fost o du
minică rece și neprielnică activi
tății pe stadion- Singurii cuteză
tori au fost sportivii sovietici, care 
rr-au înțeles să facă nici o dero- . 
gare de la programul lor obișnuit 
de antrenament.

Miine, din nou pe stadion!

Simbătă, pentru sportivii noștri 
a fost o zi bună: Cornel Vena pri
mul in proba de scrimă din ca
drul pentatlonului, iar echipa 
R.P.R. pe locul doi al probei. C. 
Dumitrescu și N. Linca învingători 
ai unor boxeri abili și rezistenți. 
Am fi dorii și pentru /lie Save! un 
loc în finală la 400 m.g., dar nu 
in fiecare zi poți baie recorduri.

Posturile de radio, fie Monte 
Carlo, fie Roma sau Zagreb, au 
amintit cu dogii numele acestora 
fi le-au comentat performanțele. 
..Surprinzătoare, dar perfect me
ritată" « fost caracterizată perfor
manța iui Vena. „Loveșrte năpraz- 
nic și -necruțător" au spus agen
țiile de presă despre Linca. Pe 
Linca i-am și văzut... cu ochii 
minții, boxind pe ringul de la 
..West Melbourne Stadium". Și 
cind R. Bort, crainicul posturilor 
noastre de radio — care transmi
tea meciul susținut de Linca — 
a anunțat victoria reprezentantului 
nostru, am aplaudat... alături de 
miile de spectatori oftați la celalt 
capăt al pământului, intr-o sală 
de spart din orașul Olimpiadei. 
Firește, ne-ar place să auzim și 
în continuare despre cit mai multe 
și mai valoroase succese aie spor
tivilor noștri.

Vremea exmiinuă să fie capricioa
să, proprie meleagurilor australiene 
și face multe necazuri in special 
atlețilar. Joi a fost caniculă, vi
neri timpul s-a răcit brusc, iar 
sîmbătă a fost din nou o căldură 
copleșitoare. In plus, în timpul 
finalelor la 100 m. și 400 m.g., un 
vint puternic a influențat, în mare . 
măsură, rezultatele.

Oarecum dezamăgiți au fost cei 
care se așteptau ca in cadrul în
trecerii dintre Krivonosov și Con
nolly să fie stabilii un nou re
cord mondial. Acest lucru nu s-a 
irtiimplat, ba chiar s-a cpuncat 
cu mulți metri sub cifrele recente
lor lor performanțe. Condițiile de 
concurs — amintite mai sus — 
tensiunea nervoasă la care au fost 
supuși ambii sportivi au fost cau
zele așa socotitelor rezultate me
diocre! Interesant este că, îndată

experi-

avantaj

rticciae L.rcca

ține într-o defensivă permanentă. 
In rearizeJe -urmăioare, Linca al
ternează loviturile la față și la 
corp, iar Hatch schițează rareori 
atacuri. Funcționind ca o verita
bilă „mașină d= pumni", 
mentalul nostru pugilist, termină 
meciul cu un considerabil 
de puncte, astfel că juriul fi acor
dă decizia în unanimitate. Publi
cul spectator l-a ovaționat pe 
Linca pentru stilul său energic și 
combativ. Corespondentul agpnției 
americane ..United Press", elo
giind comportarea lui Linca, scrie 
In cronica sa : ,,Linca a impresio
nat în meciul cu Hatch. Croșeu- 
rile romînului l-au lovit mereu pe 
Hatch și i-au provocat «cestuia 
multe neplăceri. Linca a cîștigat 
ușor".

Constantin Dumitrescu a boxat 
seara. El l-a înfruntat pe „ușorul" 
Terrence Oung (Birmania), un pu
gilist care — așa cum remarcă în 
comentariile sale corespondentul 
agenției „Associated Pre«6“ — se 
aseamănă în multe privințe cu 
Dumitrescu. Meciul a plăcut prin 
boxul prestat de cei doi pugiliști, 
care s-au întrecut în subtilități 
tehnice, ca și în arta eschivei. In- 
tîlnirea a fost echilibrată, de- 
curgînd multă vreme sub semnul 
perfectei egalități, dar, beneficiind 
de o pregătire fizică superioară, 
Dumitrescu s-a detașat în învia- 

după ce ei au coborit de pe po- 
diurnul învingătorilor, cm plecat: 
braț la braț spre vestiare, discu- 
tînd prietenește și că a putut fL 
auzită o frîntură de discuție. Con
nolly întreba : „Continuăm ?“ Răs
punsul lui • Krivonosov a fost' 
prompt: ,,Firește, cantiinuăm"... 
Aceasta înseamnă că ne putem 
aștepta la un nou record mondial 
ia ciocan, intr-un viitor foarte 
apropiat,

fntrecerea halterofililor este ur-*- 
mărită cu „răstujlarea la gură"3 
sîmbătă tradiționalul meci dintre? 
reprezentativele U.R.S.S. și S.U.Ai. 
a luat o... pauză la scorul der 
2—2. De menționat că halterofilii:, 
americani au cîștigat la primele 
două categorii la care sportivii so
vietici porneau cu serioase șanse, 
in schimb au pierdut fără .drept 
de apel" la următoarele două ca
tegorii în fața halterofililor so-' 
vietici. Cine va ciștiga întrecerea Z 
Este dificil de dat vreun pro
nostic. în afară de acela că la ca
tegoria grea ciștigător sigur (in 
cazul cind nu se va ivi vroun ac
cident) va fi Paul Anderson, ,,ma
caraua din sud", a cărui perfor
manță depășește cu aproape 40 
hgr. pe aceea a celui mai apropiat 
..jwmăritor al său.

Mare bucurie in riadul delega
ției italiei: după 20 de ani echipa 
masculină de floretă și-a recăpătat. 
titlul olimpic în fața reprezentativei 
Franței. Cele două mari rivale sini 
acum la egalitate de... Olimpiada 
ciștigate: cite 4,

In sfirșit. din noianul probelor, 
care se desfășoară astăzi se des- 
prinde aruncarea suliței bărbați. 
Toată lumea va fi cu ochii pa 
cortcirenți. Deocamdată, stilul spa
niol fiind prohibit, spectatori și ofi
ciali pot urmări sulița fără... emoții, 
ea nu va ajunge pînă în tribune. 
Demn de amintit că, în vreme ce 
sulițașii „clasici" se interesează 
de noul stil, inventatorul lui, spat 
tiiolul Salcedo, a aruncat acum 
citeva zile, sulița în cel mai pur 
,stil Pain (regulamentar)" la S3 
m. 53! Are de ce regreta faotu! 
că nu participă la 1. O...

gător, în ultima parte a meciului, 
obținînd decizia la puncte în una
nimitate.

Tot sîmbătă a debutat și tînă- 
rul ,greu" sovietic Lev Muhin, în 
vîrstă de 19 ani, El a avut o sar
cină dificilă, deoarece adversarul 
său era „colosul" bulgar Boșko 
Lozanov (înălțime: 1,99 m., areu- 
tale: 125 kg.). Muhin nu s-a tâ» 
sat impresionat de calitățile fizice 
indiscutabile ale adversarului, a 
forțat de la început alura și, în 
ultima repriză, plasînd o „serie* 
puternică, și-a trimis adversarul 
la podea. Cum Lozanov nu s-a ri
dicat pînă la „zece“, victoria prin 
K.O. i-a revenit lui Lev Muhin.

O surpriză a constituit-o eli
minarea campionului polonez la 
categoria scmi-mijlocie, T. Walasek, 

care a fost întrecut la puncte de 
irlandezul Fred Tiedt. Marele fa
vorit al acestei categorii, cam
pionul european Nicky Gargan» 
(Anglia) l-a învins la puncte pe 
E. Borisov (URSS). Primul boxer 
francez care a evoluat pe ringul, 
din Melbourne mij'.ociu’.-ușoC

Constantin Dumitrescu

Eugene Legrand, a fost întrecut 
categoric, la puncte, de italianul 
Franco Scisciani. Un pretendent!
------------------------------- ------ ----
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NICI ZIUA A DOUA A PROBELOR ATLETICE NU S-A SOLDAT CU RECORDURI
' Vi se pare curios desigur să 
citiți că acum cind gerul vă 
pi c.; nasul și urechile, in auta 
parte a lumii căldura face adevă
rate ravagii. Aceasta este situația 
la Melbourne unde temperatura 
ridicată a influiențaț serios des« 
fășurarea multora dintre probele 
atletice care au avut loc sîmbă
tă, fără să mai amintim de sufe
rințele publicului...

50 KM. MARȘ A FURNIZAT 
j O MARE SURPRIZA

Desigur, cel mai mult au sim
țit aceasta, concurenții probei de 
50 km. marș ale cărei rezultate 
pot fi puse pe seama căldurii 
toride, explicație comună și pentru 
numeroasele abandonuri, ca- și 
pentru timpurile nu prea bune în- 
jegistrate.

Dar pentru că veni vorba de a- 
ceastă probă trebuie să spunenr că 
rezultatul ei constituie—pină 
cest moment—cea mai mare surprdr 
•ză a actualelor J O. învingătorii, tî- 
nărul neo-zeelandez Norman Read, 
este un nume cu totul nou pentru 
specialiștii europeni. El a terminat 
cursa în plină forță și fără să acu- 
M cîtuși de puțin oboseală după o 
-întrecere atît de dură Pe prima 
3>arte a traseului în frunte se aflau 
'.mărșăluitorii cehoslovaci Doiezaî, 
:Sykora și campionul olimpic din 
J952, italianul Dordoni care nu 
Tezistă ritmului pe care-1 adopta
seră și căldurii pierzîndu-se d» 
.pluton. >De la km. 5 conducerea este 
preluată de sovieticul Maskinșkov 
care se menține pe primul ioc pină 
aproape de stadion. Pe ultima por
țiune a cursei, Read are un finiș 
impresionant și irezistibil. Deși nu 
a realizat un rezultat pe măsura 
posibilităților sale, reprezentantul 
nostru Ion Barbu a avut o compor
tare frumoasă terminînd puternic 
o cursă în care o criză acută de 
ficat l-a reținut din efort mai mulți 
kilometri.

FAVORITUL A CIȘTIGAf 100 M. 
DAR CU UN TIMP SLAB

După ce realizase în serie și î«i 
semifinală 10,3 sec. egalind recor
dul olimpic, toată lumea aștepta cu 
mare interes întrecerea favoritului 
Bobby Morrow cu recordmanul 
lumii Murchisscn și cu otit-siderii 
Backer, Agostini și speranța gaz
delor, Hec Hogan. Conform pre
vederilor, Morrow a cîșVgat clar, 
dar rezultatul său nu a mai fost 
pe măsura așteptărilor. De altfel, 
rjoate rezultatele acestei finale nu 
"reflectă posibilitățile competitorî- 
'lor, fiind cele mai s!abe~de la ulti- 
■miie patru ediții ale J. O. Oricum 
•titlul probei de 100 in. se află în 
mîini bune: Bobby Morrow este 
actualmente cel mai complet și cel 

■mai constant sprinter (în acest an 
a alergat 10,2 de 4 ori). In ultimii 
trei ani el a fost învins numai de 

'două ori...

ÎNVINGĂTOR
1 IN PENULTIMA ARUNCARE 

u ’Întrecerea aruncătorilor de cio
rtan, probă care pur și simplu ulu- 
tise lumea atletică înaintea J. O.,
• era așteptată de toți cu mai mult 
finteres decît oricare altă întrecere. 
*De la Melbourne, din ccofruntarea
• directă a celor mai buni aruncă- 
ttori, se așteapta, nici mai mult nici

.Astăzi la Melbourne
Ora 8,00 (2.,00) BASCHET: calificări
Ora 8,30 (0,30) SCRIMA: floreta (individual)

l Ora 9,00 (1,00) PENTATLON MODERN: tir
Ora 9,30 (1,30) CANOTAJ ACA DEMIC: semifinale
Ora 10,00 (2,00) ATLETISM : suliță (calificări)
Ora 10,00 ( 2,00) HOCHEI PE IARBA
Ora 12,00 (4,00) YACHTING
Ora 13,00 (5,00) HALTERE: categoria mijlocie
Ora 13,30 (5,3-3) BASCHET: calificări
Ora 13,30 (5,30) ATLETISM: prăjini (finală); 200 m. (serii și

' ț,optimi c’e finală); suliță (finală); 800 m. (finală); 5.000 m. (serii); 
• 100 m- femei (finală)

Ora 14,00 (6,00) BOX: eliminato rii (turul II)
Ora 14,00 (6,00) SCRIMA: fio retă (individual)
Ora 14,30 (6,30) HOCHEI PE IARBA
Ora 15,30 (7,30) CANOTAJ AC ADEMIC: semifinale
Ora 16,30 (8,30) FOTBAL: me ciul Anglia — Tarlanda
Ora 19,00 (11,00) BOX: elimina tarii
Ora 20,00 (12,00) BASCHET: calificări
Ora 20,00 (12,00) HALTERE: categoriile semigrea și grea.
NR. Primele cifre indică ora locală. In paranteze este trecută 

*ora ■ Bucureștiului.
I*,»,».,, u’i TO.ui._ir,r" 11 u.minijijjH!

Charles Dumas (S.UA.) camgian olimpic la proba de săritură in 
tglHțirne.

mai puțin de 70 metri... Toana? te 
aceea rezultatele finalei de-«îmbăta 
au deziluzionat pe specMiști^i >n 
specul pe statisticieni. Nici specta
torii n-au fost entuziasmați de re
zultate, deși toți cei șase claoați ob
ținuseră rezultate superioare vechiu. 
lui record olimpie. Se pare că cer
cul de beton, căldura și emoția, mai 
ales emoția, au fost motivele aces
tor rezultate „slabe*.

Harold Conollv a adăugat titlului 
său de recordman al lumii și pe cri 
de campion olimpic, abia la a cmcea 
aruncare. Pină atunci Krivonosov 
condusese cu 63X13 m. De reținut 
amănuntul că puternicul aruncător 
sovietic a depășit toate cele trei 
armean din finală-.

GLEN DAVIS
CEL MAI BUN DIN LUME

Apariția din acest an a lui Glen 
Davie a fost considerată fenome
nală, dar și... meteorică. Știți poa
te că la a 6-a cursă din viața sa, 
el a reușit senzaționalul record de
49,5 sec. Apoi, în perioada dinain
tea J. O., forma sa nu a mai satis
făcut (de aceea s-a și apreciat că 
apariția sa a fost meteorică), dar 
el și-a revenit în formă, exact cînd 
a trebuit: în finala de fa Melbour
ne, pe care a cîștigat-o cu autoiT 
tatea unui recordman mondial care 
se respectă. Rezultatul său egalea
ză pe cel cu care compatriotul Xâu 
Southern a cîștigat prima semifi
nală.

In semifinala a doua a luat star
tul și reprezentantul nostru Tlie 
Saved care deși, teoretic avea șanse 
minime pentru a se califica în fi
nală, a luptat de la egad cu Lituev, 
pină spre sfîrșiiul cursei. Unde 
inexactități ale ritmului la trecerea 
gardurilor l-au împiedicat însă să 
obțină un frumos rezultat.

GREGORY BELL 
URMAȘUL LUI OWENS...

...ta titlul olimpic ai săriturii în 
lungime și poate riiiar, în curind, 
la recordul lumii. Nu trebuie uitat 
fațtul că el este al doilea săritor 
al lumii după Owens (8,13 m.) cu 
8,08 m. Victoria lui de la Melbour
ne, era așteptată. A surprins însă 
comportarea destul de slabă a ce
lorlalți săritori care nu și-au reedi
tat performanțele anterioare.

REZULTATELE TEHNICE

CIOCAN: 1. H. Conolly S.U.A. 
63,19 m. — campion olimpic; (record 
olimpic; vechiul record de 60,34 m. 
aparținea lui J. Csermak); 2. M. 
Krivonosov (U-R-S.S.) $3‘,S3 m.; 3- 
Samotvetov (U.R.S.S.) 62,56 m.: 4.

Han (S.U.A.) 61,M m.; 5. CsermaK 
(Ungaria) 96.76; 6. Racic (Iugoslav.) 

60.36 m.
400 M. GARDURI (SEMIFINALE) î 

I — 1. Southern (S.V.A.) 50, 1 (nou 
record olimpic; vechiul record de 
50,3 tec. aparținea compatriotului 
s&u CL. Moore); X Davs (S.U.A.) 
50,7; X Potgieter (Africa de Sud) 
514; 4. Cury (Franța) 51,5 (nou re

cord francez); 5. Iulin (U.R.S.S.) 
51, 7; 6. Parker (Austral.) 52,6; II —
1. Culbreath (S.U.A.) 503; X Lean 
(Austral.) 51,4;X Lituiev (U.R-S.S.) 
5L3; 4. Save) (Rominia) 52,0; 5. Kane 
(Anglia) 52,7; 6. Cam ba de’.is (Grecia) 
53, 6. FINALA : 1. G. Davi« (S.U.A.) 
50,1 sec. — campion olimpic (record 
otisnpic egalat); 2. Southern (S.U.A.) 
50,3; 3. Culbreath (S.U.A.) 51,6; 4.
Lituiev (U.R.S.S.) 51,7; 5. Lean (A- 
ustral.) 51,7: 6. Potgieter (Africa de 
Sud) 56,6.

50 KM. MARȘ : 1. N. Read (Noua 
Zeelandă) 4. 30:04,8 — campion olim
pic; 2. J. Masklnskov (U.R.S.S.)
4. 32:56,0 ; 3.. J. Ljungren (Suedia)
4.05:02.6: 4. Pamich (Italia)

4.39:00.0; 5. Roka (Ungaria) 4.50:09,0;
6. Smith (Austral.) 5.00:06.0 ; 7. Wein- 
acker (S.U.A.) 5.00:16,0; 8. Johnsson 
(Anglia) 5.02:19,0; 9. Hann (Anglia)
5.03:59,0; 10. I. Bartu CRomînia)
5.06:33,6; 11. Denman (S.U.A.)
5.12:14,0; IX Djogren (S.U.A.)
5.12:34,0; 13. Kraword (Austral.)
5-23:36,0.

100 m. PLAT (SEMIFINALE): I —
1. Murchison (S.U.A.) 10,5; 2. Agos
tini (Triniad) 10,5; 3. Germar (Ger
mania) 10 6; 4. Kaliq (Pakistan); 5. 
Levenson (Canada): 6. Konovalov
(U.R.S.S.); II — 1. Morrow (S.U.A.) 
10,3 — record olimpic egalat —; 2. 
Backer (S.U.A.) 10,4; 3. Hogan (Aus
tral.) 10,5; 4. Rae (Noua Zeelandă);
5. Folk (Polonia); 6. Tokarev
(U.R.S.S.); FINALA: 1. Morrow
(S.U.A.) 10,5 — campion olimpic —;
2. Backer (S.U.A.) 10,5; 3. Hogan
(Austral.) 10,6: 4. Murchison (S.U.A.) 
10,8; 5. Germar (Germania) 10,9; 6.
Agostini (Trinidad) 10,9.

106 m. PLAT FEMEI (SERII): I — 
1. Leone (Italia) 11,8; 2. Krepkina 
(U.R.S.S.) 11,9; 3. Faggs (S.U.A.) 
12,0; II — 1. Mathews (Austral.) 11,5 
— record olimpic egalat —; 2. Rezci- 
kova (U.R.S.S.) U 8; 3. Williams
(S.U.A.) 12,0; III — 1. Cuthbert
(Austral.) 11,4 — nou record olimpic; 
(vechiul record de 11,5 sec. era de-

DE PE
UN OUT SIDER...

...devenit învingător olim
pic, iată un element de 
curiozitate, dar și lauri 
in plus pentru performe
rul respectiv. Este firesc, 
lată de ce tinorut măr
șăluitor neo - zeeland 'z 
Norman Read, câștigăto
rul probei de 50 km., a 
fast primit la intrarea pe 
stadion cu ovafii nesfîr- 
șite. El a adus tării sale 
o nesperată medalie de 
aur, mai ales că Noua 
Zeelandă este numai în 
parte răspunzătoare de 
formarea acestui atlet. In
tr-adevăr, Read este neo
zeelandez numai de doi 
ani, de cînd a emigrat 
din Anglia, stabilindu-se 
in această insulă pierdu
tă în Pacific. Să notăm 
că fostul cetățean brita
nic dovedise talent și ia 
prima sa... reședință, 
fiind campion de junior1 
al Angliei.

DRAMATICA...

...a fost proba de 50 km. 
marș. Abandonurile au a- 
bundat, mai ales din cau
za călduri1 caniculare 
r s-a abătui asupra 
Melbourne-ului. Una din- 

ș, t,. ire pictime, mărșăiuito-

ținut de Stephens (S.U.A.) din 
1936; Jackson (Austral.) din 1952 și 
Mathews (Austral.) din... 1956); 2.
Daniels (S.U.A.) 11,6; 3. Pashley
(Anglia) 11,7; IV —* 1. Armitage (An
glia) 11,5 — record englez egalat — 
2. Kohler (Germania) 11,7; 3. Strick
land (Austral.) 11,9; v — 1. Popova 
(U.R.S.S.) 11,6; 2. Capdeville (Franța) 
11,7 — record francez egalat —; VI—
1. Stubnik (Germania) 11,7: 2. Paul 
(Anglia) 1(1,9; Steward (Noua Ze- 
elndă) 12,3; Primele două clasate din 
fiecare serie s-au calificat pentru se
mifinale. Rezultatele semifinalelor î 
I — 1. Stubnik (Germania) 119; 2. 
Cuthbert (Austral.) 12,0; 3. Leone 
(Italia) 12,1; 4. Paul (Anglia); 5. Po
pova (U.R.S.S.); 6. Capdeville (Fran
ța); II — 1. Mathews (Austral.) 11,6;
2. Armitage (Anglia) 11,6; 3. Daniels
(S.U.A.); 4. Kdhler (Germania); 5. 
Krepkina (U.R.S.S.): 6. Rezciko-va
(V.P.S.S.). Primele trei clasata din

Lacul WENDOUREE—o gazdă neprietenoasă
pentru partieipanții la recalificări

Simbătă dimineața, lacul Wen- 
douree a găzduit noi întreceri în 
cadrul turneului de canotaj aca
demic : recalificările. Apele lacului 
n au mai fost de data această tot 
atît de prietenoase și au oferit par. 
tiripaoților multe surprize. In ge
neral, recalificările s-au disputat 
în condiții din cele mai dificile: 
vint puternic care a bătut cu 50 
de mile pe oră, valuri mari care 
au răsturnat multe ambarcațiuni. 
De altfel, duoă primele probe, ofi
cialii s-au văzut nevoiti să amine 
întrecerile pentru după amiază, 
lată rezultatele înregistrate în re
calificări : schif patru plus 1: Fin
landa (7X19.8), 2. Noua Zeelandă 
(7:16,6) — care s-au calificat pen
tru întrecerile finale. Schif 2 fără 
cirmaci: s-a disputat o singură se
ric cu trei echipe, califietndu-se 
pentru semifinale vîslașii din Au
stria (7:51,6) șl din Italia (8:07,4). 
In semifinalele probei se vor în- 
tîini deci: U.R.S.S., S.U.A., Noua 
Zeelandă, Australia, Germania, Da
nemarca, Austria și Italia. Schif 
umplu: sîmbătă dimineața s-a <tat

La fotbal
U.R.S.S.-Germania 2-1 (1-0)

Primul joc al turneului de totbal 
a avut loc sîmbătă cînd s-au întîl- 
nit echipele Uniunii Sovietice și 
Germaniei. Fotbaliștii sovietici au 
terminat învingători cu scorul de 
2—1 (1—0). Scorul strâns cu
care s-a încheiat partida își 
are explicația în excelentul 
joc de apărare practicat de 
fotbaliștii germani, l’e de altă par
te însă, este de notat că înaintașii 
echipei sovietice au ratat toarte 
multe situații pe care și le-au creat 
în cursul lungii și categoricei lor 
dominări. 

TOATE LUNGIMILE DE UNDĂ
stadionul olimpic din Mel-rul englez Thomson, a so

sit la stadion numai cu 
ajutorul... ambu'antei sa
nitare. Ni se spune că 
pină la 3 km de stadion, 
el ,^e finuse bine"... De 
notat că, dacă faptul s-ar 
fi petrecut cu o jumătate 
de secol in urmă, cînd 
automobilul nu căpătase 
incă răstxndire, Thomp
son ar fi trebuit să fie 
dus pe brațe, așa cum 
s-a făcut cu maratonistul 
Dorando la Olimpiada din 
1908. Avantajele mecani
zării...

VICTOR SILLON.

...n-a putut nici de data 
aceasta să-și vadă împli
nit visul de a concura tn- 
tr-o finală olimpică! Du pă 
ce fusese nevoit să ab
senteze de ia Helsinki în 
urma unui grav accident 
de motocicletă, inimosul 
atlet algerian a reușit să 
revină in atletism atunci 
cînd mulți îl socoteau 
complet „terminat". Cu o 
voinfă nezdruncinată, Sil- 
lon și-a lucra! un stil 
sipecial core să-l facă apt 
să practice mai departe 
săritura cu prăjina cu 
toată invaliditatea, sa par
țială. Patru- ani de mun- 
cănsiduă l-au adus pă

oourne. Și iată, cind mal 
era atît de puțin pină la 
țelul dorit, u>n clacaj stu
pid îl elimină pe Siilon 
din calificări... Simpatia 
tuturor celor care-l cu
nosc pe acest admirabil 
sportiv este alături de el 
acum și-i împărtășește 
tristețea.

SENZAȚIONALA CURSA 
DE 10.000 PLAT...

-..continuă să fie comen
tată cu aprindere. Ziarele 
australtene au apărut eu 
fotografia lui Vladimir 
Kuț pe prima pagină și 
titluri ca acestea : „Kuț « 
ținut încordat stadionul 
timp de jumătate de oră1'. 
„Ofițerul de marină so
vietic a cucerit Australia". 
„Toți l-au îndrăgit pe 
blondul marinar"... In
tr-adevăr, Vladimir Kuț 
n-a cucerit la Melbourne 
numai o medalie olimpi
că de aur, ci și nenumă
rate simpatii.

O ABSENTA DE ULTIM 
MOMENT

...la aruncarea ciocanului: 
Clifford Blair. Fostul re
cordman mondial (intr-un 
moment de pauză al due

fiecare semifinală și-au asigurat 
dreptul de a participa în întrecerea 
finală care se va desfășura luni

800 m. (SEMIFINALE): I — 1.
Courtney (S.U.A.) 1:53,6; 2. Spurrier 
(S.U.A.) 1:53.6; 3. Farrel (Anglia) 
1:53,7; 4. Buthart (Austral.); 5. Szen- 
tgali (Ungaria); II — 1. Sowell 
(S.U.A.) 1:50,0; 2. Boysen (Norvegia) 
1:5$,0; 3. Johnson (Anglia) 1:50,2; 4. 
Leva (Belgia) 5. Hewson (Anglia).

LUNGIME: 1. G. Beli (S.U.A.) 7,83 
m. — campion olimpie —; 2. Benett 
(S.U.A.) 7,68; 3. Valkama (Finlanda) 
7,48; 4. Bondarenko (U.R.S.S.) 7.44;
5. Olowu (Nigeria) 7,36; 6. Kropid-
lowski (Polonia) 7, S0. Nerealizind 
standardul cerut maghiarul Foldessy 
nu s-a calificat pentru concurs. In 
califcări cel mai bun rezultat l-a 
obținut polonezul Grabowski (7,52 
m.), dar în concurs el nu a mai 
reușit decît 7,15 m. cu care a ocu
pat locul 10.

startul în prima serie în care, pe 
primul loc s-a clasat James Hill 
(Noua Zeelandă) cu 8,29,9. Concu
rentul grec Hatznyakumis a fost 
eliminat.

Gu tot timpul nefavorabil, ofi
cialii au dat. după amiază, pleca
rea >n recalificările pentru proba 
de 4 fără ctrmaci (prima serie). 
Din cauza valurilor mari echipajul 
german s-a răsturnat iar cel da
nez a abandonat. Vîslașii germani 
r.u continuat totuși singuri între
cerea (pe o altă ambarcațiune) ca- 
iificîndu-se astfel pentru semifina
le cu timpul de 8:27,2.

Oficialii au fost nevoiți să con- 
tinuie programarea întrecerilor din 
recalificări, ieri cu toate că pro
gramul conform unei vechi tradiții 
— nu cuprindea întreceri dumini
ca. ■— Iată rezultatele: 4 fără cir- 
maci: Franța a întrecut Finlanda, 
Australia pe R.P. Ungară, Polonia 
pe Cuba, iar Danemarca a forfai- 
tat. Dublu vîsle: Germania s-a 
clasat înaintea vîslașilor din Uru
guay șl R. Cehoslovacă. 8-|-l : 
echipajul S.U.A. a învins echipa
jele Italiei, Anal’ei și Franței.

Go.urile mi fost marcate de Strel- 
țov și Isaiev pentru Uniunea So
vietică și de Habig pentru Germa
nia.

După meci lașin, cunoscutul por
tar al echipei Uniunii Sovietice, a 
declarat; „înaintarea noastră a 
ratat foarte mult. Nu e mai puțin 
adevărat că a avut ți o misiune 
toarte grea în fața jocului strict 
de apărare al echipei germane".

Prin această victorie fotbaliștii 
sovietici s-au calificat pentru tu
rul următor aI competiției. Al doi
lea joc al turneului de fotbal are 
loc astăzi cînd echipa Angliei în- 
tîlneste echipa Tailandei.

lului Conn-My-Krivono- 
sov) nu și-a putui apăra 
șansele în suprema între
cere atletică, fiindcă nu 
este atlet amator... Cel I 
puțin așa consideră sco
lasticii diriguitori ai fe
derației americane, care 
l-au suspendat pe compa
triotul lor pentru motivul 
că a semnat o serie de 
artico'e publicitare intr-un 
ziar din Boston. Totuși 
Blair a putut vedea mă 
car Olimpiada ca special 
tor, ceea ce na se poat£ 
spune despre Wess Santee 
victima precedentă a le
gilor amatorismului 100 
la sută...

HECTOR HOGAN A 
REABILITAT SPRIN
TUL AUSTRALIAN...

Cel masculin bine în
țeles. fiindcă despre sprin
terele din Australia știam 
de mult lucruri bune. La 
Helsinki, pentru prima 
oară în istoria /. O. uni 
sprinter australian — 7re^ 
loar — intrase în jinală9 
iar acum, Hogan cîștigă 1 
prima medalie olimpică I 
(de bronz). Pronosticurilel 
care dădeau pe „gazde" I 
ca periculoși ouisideri sințl 
în bună parte verificatei 
de pe acum,

S.UA


hvingind Energia M.T.D. cu 9-3 Locomotiva Gr. Roșie 
a ciștigat campionatul R.P.R. de juniori la rugbi FOTBAL • FOTBAL ♦ FOTBAL ♦FOTBAL • FOTBAL

Ieri la amiază echipele Ener
gia M.T.D. și Locomotiva Gri- 
vița Roșie s-au în t îl nit pe sta
dionul Tineretului în returul fi
nalei campionatului de juniori al 
R.P. Romine. In turul acestei 
competiții juniorii Energiei 
M.T.D. își însușiseră victoria cu 
scorul de 6-3. Deci un meci e- 
gai sau o înfrîngere la mai pu
țin de 3 puncte le-ar fi da! 
dreptul să abțină mult rîvnrtul 
titlu de campioni ai R.P.R. De 
altfel, începutul partidei ne fă
cea să întrezărim un rezultat fa
vorabil învingătorilor de săptă- 
mîna trecută. Dar, în momentul 
în care N. Pîrvulescu a ratat o 
mare ocazie de a deschide scorul 
trăgînd pe lingă buturi o lovi
tură de pedeapsă de la 22 m. 
(pe centru), echipa s-a demora
lizat și a dat feroviarilor posi
bilitatea să domine copios. După 
puțin timp, Marinescu deschide 
scorul, transformînd o lovitură 
de pedeapsă: 3-0 pentru Locomo
tiva. Apoi, perioadele de domi
nare teritorială alternează.

La reluare, rugbiștii Energiei 
întră deciși să schimbe rezulta
tul, dar nu reușesc, deoarece fe
roviarii le anihilează toate ac
țiunile cu promptitudine. Apoi 
Jucătorii Locomotivei atacă dese
ori cu linia de trei sferturi, iar 
una dintre aceste acțiuni ofen
sive
unei ______ .
zărescu: 6-0 pentru Locomotiva 
(meritul realizării acestei încer
cări se datorește în primul rină

teritorială alternează.

se soldează cu înscrierea 
încercări, de către C. Lă«

datorește în primul riad

18 participanți la finala din acest an 
a campionatului de șah al R.P.R.

O știre de ultima oră ne face 
cunoscut că doar 18 jucători se 
vor prezenta azi dimineață pen
tru tragerea Ia sorti a finalei cam
pionatului de șah al R.P R. Și Pav
lov — care-și începe stagiul mi
litar — se alătură celor indispo
nibili.

Așa se face că d intr-un „mara
ton" șahist cum se anunța la în
ceput (22 participanți), finala din 
acest an se transformă intr-o ve
ritabilă cursă de... viteză, care se 
va disputa de-a lungul a numai 17 
runde.

Acest fapt ridică probleme noi 
în fata tuturor participanților și 
-— mai ales — a pretendenților la 
locurile de frunte. Astfel, ca în 
fiecare concurs mai scurt. înfrîn- 
gerile încep să cîntărească mult 
mai greu din lipsa timpului ma
terial de a le recupera iar, pe de

Campionatul republican de box pe echipe
VOINȚA—ENERGIA 21—19

Așa cum bănuisem, Voința a 
avut serios de furcă, sîmbătă sea
ră, pe ringul de la Dinamo, cu 
pugiliștii metalurgiști, smulgînd 
cu greutate victoria abia în ultimul 
meci. In fruntea partidelor demne 
de remarcat se situează întrecerea 
dintre semiușorii Dănilă Done și 
C. Gherasim. A fost o luptă acer
bă, marcată cu faze spdendide. 
Dane a terminat mereu în avantaj 
reprizele I și II, dar în ultimele 
trei minute croșeurile sale nu 
șl-au mai atins ținta, permițîndu-i 
lui Gherasim o sclipire remarca
bilă. Done a ciștigat la puncte, pe 
merit.

Gh. Zamfirescu (E) a trecut mai 
ușor decît ne așteptam de I, Zlă- 
taru (V), în limitele cat. pană. 
Zamfirescu a fost mai tehnic iar 
Zlătaru a lăsat impresia că nu e 
la zi cu antrenamentele.

Foarte dură a fost întrecerea 
dintre D- Rizea (E) șî V. Bogoi 
(V) (cat. mijlocie ușoară), revenită 
la puncte celui dintîi.

O notă foarte bună merită mij
lociul Petre Deca (E). Foarte bine 
inspirat, el a boxat clar de la dis
tanță, dominîndu-1 categoric
I. Schwartz (V). In repriza 
III-a Deca a pus capăt luptei

pe 
a

. . cu o laterală de o tărie excepțională.
Alte rezultate tehnice. Muscă: 

Gh. Stoian (V) b.p. V- Pîeș (E) 
Cocoș: Gh. Lache (V) b.p. G. 
Popa (E). Ușoară: D. Adam (V) 
b.p. M. Vișoiu (E). Semimijlocie: 
M. Florescu (V) b.p- Toma Tudor 
(E). Grea: J. 
Ciocîrian 
(V) meci
(E).

(E). 
nul

Petrov (V) b.p. Z. 
Semigrea: L. Coc 

cu N, Alexandru

G. MIHALACIIE

lui M. Obtlcmer&o și A. Pită). 
Către sfîrșituil partidei feroviarii 
ridică scorul la 9-0 prin V. Naca, 
acesta transformînd excelent o 
nouă lovitură de pedeapsă. In 
ultimele cinci minute de joc, 1. 
Țăranii reduce din handicap, 
transformînd o lovitură de pe 
deapsă. In continuare, eforturile 
jucătorilor Energiei de a modi
fica scorul nu sîrrt fructificate 
deoarece timpul este insuficient, 
iar adversarii sect 
nefe în tușă.

in urma acestui 
niarii Locomotivei

toate baloa-

rezulta^ ju- 
Grivița Ro

șie au cucerit titlul de campioni 
ai R.P.R- pe anul 1956.

Menționăm că spectaculozitatea 
primei întîlniri nu a mai fost 
reeditată din cauza grelelor con
diții de joc. Totuși, încercările 
jucătorilor ambelor echipe de a 
desfășura un joc deschis, la mină, 
au fost uneori încununate de suc
ces. Au evoluat formațiile; LO
COMOTIVA : Peicea, Pavel, Gri- 
gori-u, Milea Stoian, Andronic, 
Naca, Oblotnenco G., Wusek, O- 
blomenco M„ Pilă, Benu, Baciu, 
Lăzărescu, Marinescu. ENERGIA: 
Dragomir, Popescu, Mitică, Ță- 
ranu. Preda, Țuțuianu, Bărbălan, 
Luiceanu, lancu, Cîță, Pîrvulescu, 
Frăsmeanu, Popa, Lăzărescu, 
Koch.

In categoria A, Dinamo IX a 
întrecut Energia Petroșani cu
9-5.

ION OPRESCU

un
3-
ne 
de

altă parte, nici o tactică de aștep
tare. a jocului Ia remiză, nu este 
lipsită de riscuri, dat fiind că 
„evadat" cu greu mai poate fi 
juns. In concluzie, putem să 
așteptăm la o luptă deosebit 
dîrză și nu este exclus ca, urmînd 
tradițiile campionatelor precedente, 
șî finala din acest .an să ne ofere 
o sosire strînsă care să necesite 
(nu developarea fotografiei ca la 
atletism) ci... organizarea unui 
meci sau meci turneu suplimentar 
pentru stabilirea exactă a prime
lor locuri.

Acum, iubitorilor șahului nu le 
rămîne decît să se înarmeze cu 
răbdare și să-și potrivească cea
surile ; astăzi, exact la ora 17, în 
sala din strada Smîrdan 5 se vor 
face primele mutări la cele 9 
table...

C.C.AFLAMURA ROȘIE 
21—18

Mare surpriză, ieri dimineață la 
Ciulești; Casa Centrală a Arma
te! a capotat surprinzător în fața 
ultimei clasate, Flamura roșie. In
discutabil, un rezultat cu totul ne
așteptat este cel cu care a luat 
sfîrșit partida dintre Vasile Tiță 
(C.C.A.) și Gh. Moise (FR) din 
cadrul categoriei mijlocie- SubestL 
mîndu-și vădit adversarul, Tiță a 
atacat complet descoperit, permi- 
țindu-î lui Moise să plaseze, în 
prima repriză, un puternic croșeu 
la bărbie. Tiță s-a prăbușit la 
podea. El s-a ridicat la „opt", 
dar peste cîteva secunde se odih
nea iarăși la podea. Aci, arbitrul 
Cetățeanu a făptuit o dublă gre
șeală: pe de o parte, n-a oprit 
■upia pentru inferioritatea lui T1' 
far pe de alta nu La avertizat 
pe Moise, care l-a lovit pe Tiță, 
cînd acesta se afla la podea. Și 
mai departe, arbitrul Cetățeanu a 
Intervenit inoportun și nejustificat 
în luptă? El i-a dat un avertisment 
eronat lui Tiță și nu l-a avertizat, 
în schimb, pe Moise, care a boxat 
cu capul înainte și a abuzat de 
țineri. Victoria la puncte i-a re
venit lui Moise.

In onozifie cu I. Cetățeanu, 
foarte bine a arbitrat P. Malițchi. 
Acesta a intervenit oportun în 
meciul I. Demeter (FR) — P. 
Rînjea (C.C.A.), cînd, după ce își 
trimesese de două ori adversarul 
la podea, Rînjea a început să se 
întreacă în obstrucții- Demeter a 
fost declarat învingător prin desca
lificare în repriza a 11-a. De ase
menea, la meciul N. Mîndreanu 
(CC.A.) — D Mîțu (FR). arbi
trul P, Malițchi a procedat just,

La Galați
C.C.A. învingătoare 

la scor
GALAȚI 25 (prin telefon). —
Peste 6000 de spectatori, dintfe 

care 1000 veniți din Brăila au fost 
prezenți în tribunele stadionului 
S.N.G. din localitate pentru a ur
mări întîlnirea. dip cadrul sferturi
lor de finală ale Cupei R.P.R. din
tre campioana republicană C.C.A. 
și echipa gălățeană Energia. Me
ciul, desfășurat pe un timp foarte 
frumos, a luat sfîrșit cu victoria 
categorică a formației bucureștene 
la scorul de 8—1 (3—0). Echipa 
militară a ciștigat cu ușurință la 
scor, deși în primele 30 de minute 
jucătorii bucureșteni au acționat 
nervos. După primul gol însă, 
C.C.A. a luat meciul pe cont pro
priu, impunîndu-și superioritatea și 
făcînd o adevărată demonstrație de 
fotbal. Energia a jucat mai slab ca 
în partidele anterioare, jucătorii ei 
demoralizîndu-se după primele două 
goluri primite.

lArbitnuI D. Schulder (Bmc.) a 
condus următoarele formații:

ENERGIA: Tănase—• Corbusov, 
Stoica, Stan—Drumea, Buse—Rusu, 
Stobniceanu, Ștefănescu, Marula, 
VaeiJiu.

C.C.A.: Voinescu—Zavoda II, 
Apolzan, Ivănescu—Onisie, Bone—
V. Moldovan, Constantin, Alcxan- 
drescu, Zavoda 1, Tătaru.

Au înscris Zavoda I (min. 35 și 
47), Alexandrescu (min. 38), Con
stantin (min. 43), V. Moldovan 
(min. 46 și 83) și Tătaru (min. 
59 și 80) pentru C.C1A. și Stolni- 
ceanu (min. 82) pentru Energia. 
S-au remarcat Corbusov și Stoica 
de la gazde și Constantin (cel mai 
bun din 22), Apolzan, V. Moldovan 
și Zavoda I de la C.C.A.

A. Schenkman și V. Pandelescu 
corespondenți.

TRAGEREA LA SORTI 
A SEMIFINALELOR CUPEI

Azi la ora 12, la Direcția 
Fotbal din C.C.F.S., are loc 
tragerea la sorți a semifinale
lor Cupei R.P.R.

declarîndud învingător prin aban
don (k.o. tehnic) în rep. I pe 
Mîndreanu, după ce Mîțu fusese 
la podea și se lovise puternic îu 
cădere.

O reală deziluzie a fost meciul 
de categorie pană. Uie Gheorghe 
(C.C.A.) și Emil Cișmaș (FR) 
n-au reeditat disputa din toamnă- 
Decizia de meci nul îl avantajează 
pe Il-îe Gheorghe.

Alte rezultate: muscă: Toma Ilie 
(C.C.A.) nul cu M. Ghencea (FR); 
semiușoară: V. Czegeli (C.G.A.) 
b.p. C. Calciu (FR), semimijlocie: 
M. Stoian (C.C.A ) b.p. N. Niță 
(F.R.); mijlocie-ușoară’ Șerbu 
Neacșu (C.C.A.) nul cu C. Kiss 
(FR); semigrea: Bătrînu Tănase 
(FR) b.p. D. Turlui (C.C.A.); grea: 
Șt- Pleșa (FR) fără adversar. 
Scor final: 21—18 în favoarea e- 
chipei Flamura roșie.

MARIUS GODEANU

C^onosport
lată cum arată un buletin Pro

nosport ou 12 rezultate exacte la 
concursul nr. 47 (etapa din 23 
noiembrie 1956).

I. Dinamo București-Ț.D.N.A. 
Sofia (Cupa Camp. Europeni).

anulat
II. Energia 'Metalul C. Turzii- 

Locomoti'va Timișoara 
R. P. R.)

III. Triestima-Bologna 
italian)

IV. Fiorentina-Genaa 
italian},

(cupa
1

(camp.
X 

(ea. mp.

N-a 
«Honul 
ne-am

(0-1), (1-1), (3-1) așa a ciștigat
Locomotiva București

chiar plin, ieri, sta- 
Giulești, așa cum

fost 
din 
fi așteptat, țînînd seama 

de popularitatea celor două e- 
chipe și de faptul că se întreceau 
într-un meci decisiv — de cupă. 
Vremea i-a ținut pe mulți în 
casă. Cei care nu s-au... speriat 
de frig și, ca vechi și încercați 
iubitori ai fotbalului, au fost 

odată in plus, „la datorie", au 
destule motive să considere că 
au fost inspirați, bătind dru
mul pînă Ia Giulești. Să spunem 
că au asistat la un meci de fot
bal de un ridicat nivel tehnic, ar 
fi, desigur, exagerat... Din acest 
punct de vedere, partida a fost chiar 

deficitară. Am văzut, în schimb, 
un meci aprig disputat

Partida a prilejuit o luptă dra
matică, incepiind din minutul 12 
de joc, cînd Tabarcea, profitînd 
de o ezitare a apărării bucureș- 
tene, a deschis scorul. Din acest 
moment, ploeștenii au renunțat 
parcă la orice intenție de atac 
și s-au retras într-o defensiva 
disperată, în timp ce Locomotiva 
a asaltat pur și simplu poarta 
adversă. Tactica ploeștenilor n-a 
fost cea mai bttnă, dovadă că ei 
și-au consumat în felul acesta re
sursele fizice și morale, biztrin- 
du-se doar pe o „minune" care 
să-i salveze, pină la sfîrșit. de 
înfrîngere. Această „minune" nu 
s-a produs însă. Și dacă pină în 
min. 57, Roman, în mare formă, 
reușise să oprească tot și să în
trețină astfel iluzia că ploeștenii 
vor rezista acestui adevărat ase
diu, șutul Iul Filete a pus capăt 
unei situații evident neechitabile. 
Presiunea Locomotivei a devenit 
dî" ce în ce mai puternică, dar

120 MINUTE DE JOC
ORAȘUL STALIN, 25 (prin te

lefon). In ciuda timpului rece, 
peste 3.000 spectatori au luat loc 
în tribunele stadionului Tineretu
lui, asistînd la partida Energia 
Steagul roșu Orașul Stalin—Pro
gresul Oradea, terminată la egali
tate: 1—1 (0—1; 1—1) după dis
putarea a 120 minute de joc.

Energia a dominat în cea mai 
mare parte a timpului dar nu a 
reușit să-și concretizeze superio
ritatea teritorială, pentru că a în
ghesuit prea mult jocul pe centru. 
Progresul Oradea a pus accentul 
pe apărare, utilizînd doi stoperi. 
In același timp, contraatacurile 
cvintetului ofensiv orădean au fost 
destul de periculoase, punîndu-1 în 
dificultate de multe ori pe Cons
tantinescu, portarul echipei locale.

Avînd inițiativa încă de la înce
putul jocului, Energia Steagul roșu 
este surprinsă în min. 35 de un 
astfel de contraatac: Vlad trimite 
mingea lui Koszegi, care, după o 
cursă, trage puternic la poartă. 
Constantinescu respinge La Toth, 
care șutează din nou la poartă. 
Cu tot efortul fundașului Raicu, 
mingea intră în plasă : 0—1. Lo-

LOCOMOTIVA TIMIȘOARA
CTMPIA TURZII, 25 (prin tele

fon). Dovedind o bună pregătire 
fizică și tehnică, echipa locală E- 
nergia a reușit să se califice pen
tru semifinalele Cupei R.P.R-, eli- 
minînd fosta echipă de categorie 
A, Locomotiva Timișoara, cu 1—0 
(1—0). Jocul a fost foarte dispu
tat și a plăcut celor peste 2.000 
de spectatori. Mai mult, echipa din 
Cîmpia Turzii putea cîștiga la o 
diferență mai mare dacă linia sa 
de atac nu ar fi ratat foarte multe 
ocazii.

Golul care a adus calificarea E-

(oamip.
X 

(camp.Juventus-Milan

Spal-Napoli (camp.
1

(damp.Palermo-Torino
1

Internaz tonale - Roma 
. italian)
Lazio-Udinese (camp.

1

V. Padova-Lanerossi 
italian)

VI.
italian)

VII.
italian)

VIII.
italian)

IX.
(camp.

X. 1 
italian)

XI. Anderlecht-La Gantoise 
(camp, belgian)

XII. Standard-Tilleur (oamp. 
belgian)

MECIURI DE REZERVĂ
A Beerschot-Verviers (camp, 

belgian). Au fost depuse coa 
381,000 buletine. 

2

1

1

2

meciul n-a putut fi totuși tranșat 
pînă în min. 90. In prelungiri 
îrtsă, așa cum era și de între
văzut, Energia a „căzut" com
plet și Olaru, în min. 100 și 104. 
a înscris două goluri, pecetluind 
soarta partidei.

Locomotiva-București a fost 
în verva de joc. Din cauza ner
vozității însă, înaintașii ei s-au 
pripit in momentele favorabile, 
ratiîsd ocazii după ocazii. Cei mai 
buni jucători din rindurile bucu- 
reșteniior au fost: Ferenczi. Fi
lete, Bodo și Georgescu.

Energla-Plcești a avut un în
ceput bun, cu treceri frumoase 
de balon, dar a fost net depă
șită de adversar sub raportul im
petuozității și al resurselor fizi
ce. S-au evidențiat Roman — cel 
mai bun de pe teren — Marines 
cu. Pahonțu și Cosmoc.

Surprinzător de slab arbitrajul 
lui Mircea Cruțescu. In prima 
repriză a acordat un „11 metri" 
cu totul fantezist în favoarea Lo
comotivei, pe care l-a anulat apoi 
la protestele jucătorilor ploeșteni, 
pentru ca în repriza a doua să 
treacă cu vederea două hends- 
uri clare în careu săvîrșite de 
Marinescu. Și multe alte gre
șeli.

Echipele au aliniat următoarele 
formații:

Locomotiva-București: Dungu- 
Dodeanu, Stancu. .Macri-Bodo. Fe- 
renczi-Copil. Seredai, Olaru, Geor
gescu, Filete.

Energîa-Ploești: Roman-Pahon- 
țu. Marinescu, Topșa-Cosmoc, Pe- 
reț-Sitaru, D. Munteanu. Zaharia. 
Tabarcea, Bădulescu.

JACK BERARII)

ȘI LA ORAȘUL STALIN

Cuc. Interesant de remarcat 
faptul că în aceste 6 minute, 
a dominat. Energia n-a tras 
un șut La poartă! Astfel că, 
90 de minute reglementare

calnicii reușesc să egaleze de-abia 
în min. 82: Hașoti execută o lo
vitură liberă de la 20 m. și Zaha- 
ria, cu capul, egalează: 1—1. In 
același minut, portarul orădean 
Gebner este lovit și părăsește tere
nul pentru 6 minute, locul său luîn- 
du-1 
este 
deși 
nici 
cele
nu au dat nici un învingător.

In prelungiri. Energia atacă dez
lănțuit dar nervos, și tot pe cen
tru, în loc să folosească rapidele 
sale extreme', astfel ca nu reușește 
să înscrie nici un gol. Progresul 
Oradea s-a apărat la fel de calm 
și de organizat. Fiind echipa care 
s-a deplasat, Progresul s-a califi
cat pentru semifinalele Cupei.

Arbitrul Adalbert Varga-Cluj, a 
condus formațiile:

PROGRESUL: Gebner - Kiss 
II, Țiriac, Barcu — Iosif Bartha, 
Cuc— Toth, Kbszegi, Florea, Viad, 
Meszaros.

ENERGIA: Constantinescu — 
Bîrsan. Marinescu Raicu — Aron, 
Zaharia — Hașoti, Fusulan, Pro- 
ca, Ciripoi, David.

ELIMINATA DIN CUPA
nergiei (echipă plasată pe locui 
III în seria a H-a a categoriei B), 
a fost marcat în min. 10 la unul 
din primele atacuri ale echipei 
gazdă: Burlan fuge pe extremă, 
trece de adversarul său timișorean 
si centrează în fața porții, unde se 
afla Moldovan, care înscrie din a- 
propiere: 1—0. 12 minute mari tîr- 
ziu. Szigeti, scăpat de sub supra
vegherea lui Ivanenco, trage în 
ba.ț In continuare, Energia ratea
ză un alt gol „gata făcut", prin 
Moldovan (min. 34). In min. 37 
Safar este faultat în careu. Arbi
trul acordă lovitură de la 11 m. 
pe care o execută Ban; Francis- 
covici plonjează, respinge mingea 
tot la Ban, dar acesta — pripm- 
du-se — trage în bară.

După pauză jocul este la fel de 
disputat și — în mim 62 — Mari 
trage în bară o lovitură de la 20 m. 
Două minuite mai înainte, _ Don 
luase locul lui Franciscovics, por
tarul timișorean fiind eliminat pen
tru injurii.

Arbitrul Petre Badea (Orașul 
Stalin) a condus formațiile:
ENERGII?: Carapeț — Niculescu, 

Mari. Mureșan I — Ban. Ruzici — 
Moldovan,. Mureșan II. Szigeti, 
Safar. Burian.

LOCOMOTIVA : Franciscovici — 
Corbuș, Ivanenco, Gal — Lengel, 
Don — Szekeli, Scorțan, I. Co
vaci, Avasilichioaiei, Bădeanțu. _j



Inlrei Kerekes campion- al R.P.R. la gimnastică
Sîmbătă după-amiază, ia sala 

Fl-oreasca, 11 gimnaști au început 
concursul care avea să desemneze 
pe campionul republican din acest 
an. La startul întrecerilor erau cei 
mai buni gimnaști — dintre care 
lipsea doar maestrul sportului Fre
deric Orendi, accidentat — și deci 
așteptam cu legitimă nerăbdare e. 
vbluții la un nivel corespunzător.

IDar întrecerile primei zile de con
curs — în care au fost prezentate 
exercițiile impuse din programul o- 
limpic — au fost departe de va
loarea unui campionat republican la 
categoria maeștri. Lupta pentru ob
ținerea unui punctaj cît mai bun a 
fost deosebit de strînsă, dar nici 
măcar primii clasați: Ștefan Harko 
52,65 p., Andrei Kerekes 52,40 p., 
Iosif Focht 51,95 p. etc., la exerci
țiile impuse, n-au dovedit siguranță 
în execuție, comîțînd numeroase 
greșeli, unele chiar elementare. Ast
fel, Harko și Kerekes au ratat și 
la a doua lor încercare exercițiul 
la cal și, respectiv, bară.

In ziua doua de concurs gimnaștii 
au evoluat cu exercițiile liber alese 
la care au dovedit o mai bună pre
gătire, însă nici de data aceasta 
nu au corespuns pe deplin. Lupta 
pentru titlu a continuat să fie foarte 
strînsă, în special întrecerea între 
maeștrii sportului Andrei Kerekes și

Ștefan Harko. Primul a reușit sa 
preia conducerea abia la al 10-lea 
aparat — pînă atunci pe locul 1 
fiind Harko, — pe care a menți
nut-o pîna la 6fîrșitul concursului, 
cîștigînd astfel și anul acesta mult 
doritul titlu de campion al R.P.R.

Iată rezultatele tehnice înregis
trate; Individual compus: 1. Andrei 
Kerekes (Energia) 108,90 p. — 
campion R.P.R. pe anul 1956, 2. 
Ștefan Harko (C.C.A.) 108,30 p,
3. Iosif Focht (e.C A.) 106,50 p.,
4. Mshai Botez (Energia) 105,40 
p, 5. Zoltan Balogh (Voința) 
104,95 p, 6. Ludovic Lakatos (Dina
mo) 104,30 p, 7. Helmut Orendi 
(Dinamo) 103,55 p., 8. Mihai Redl 
(Energia) 102,30 p, 9. Nicolae 
Varga (Energia) 100,25 p.. 10. ște
fan Hargalas (Dinamo) 99.20 p„ 
11. Ion Zamfir (Dinamo) 95,85 p. 
Pe aparate: Paralele: 1. A. Kerekes. 
18,60 p., 2. St; Harko 18,40 p„ 
3. I. Focht 18,40 p. Inele: A. Kere
kes 18,90 p„ 2. M. Botez 18,65 p., 
3. St. Harko 18.50 p. Sărituri: 1. 
A. Kerekes 18,55 p., 2. M. Botez 
18,40 p., 3. H. Orendi 18,35 p. Cal 
cu minere: 1. A. Kerekes 19,15 p, 
2. Z. Balogh 18.45 p„ 3. 1. Focht 
17,90 p. Bară: I. H. Orendi 18.90 
p., 2. St Harko 18,45 p., 3. St. Har- 
galaș 18,10 p. Sol: 1. A. Kerekes 
17,75 p., Z. St. Harko 17,70 P-, “ 
M. Botez 1755 p.

3.

Campionatele de baschet

0
la baschet: Franța—U.R.S.S,

76-67 (24-18)

victorie surprinzătoare

FEMININ
ȘTIINȚA CLUJ — LOCOMOTIVA 

BUCUREȘTI 46-37 (27-16)
Urmărite de perspectiva retro

gradării, studentele <lin Cluj au de
pus toate eforturile pentru a depăși 
jedutabila formație bucureșteană.

Cele mai multe coșuri ale local
nicelor au fost înscrise de Szekely 
(20) și Winezeler (14), totodată 
și cele mai bune jucătoare.
FL. ROȘIE ORADEA—PROGRE
SUL TG. MUREȘ 50-41 (23-12; 

41—41)
Gazdele au început bine, dar 

în cea de a doua repriză au jucat 
mai lent — în special în ultimele 
5 minute ale partidei — și au făcut 
posibilă egalarea chiar în ultima se
cundă. In prelungiri însă, orăden- 
cele atacă organizat și cîștigă.

Alte rezultate: Știința I.C.F. — 
Progresul Oradea 63—46 (20—23), 
Energia București — Știința Min. 
învăț. București 66—40 (25—16). 
Voința Or. Stalin — Energia Cluj 
54—45 (26 -22).

MASCULIN
PROGRESUL CLUJ — PROGRE
SUL TG. MUREȘ 82—55 (44—37)

Învingătorii au utilizat foarte 
bine pivoții, dintre care Litan s-a 
dovedit deosebit de inspirat. De alt
fel, întreaga echipă clujeană a co
respuns, făcând față cu succes jocu
lui agresiv al mureșenilor, care le-a 
atras acestora din urmă numeroase 
penalizări. Astfel, meciul a trebuit 
să se termine cu 7 minute mai de
vreme, deoarece echipa Progresul 
Tg. Mureș rămăsese doar în doi ju
cători pe teren, restul fiind eliminați 
pentru cinci greșeli personale.
DINAMO ORADEA—PROGRESUL 

OR. STALIN 78-66 (34-33)
In min-, 10 Progresul conducea

cu U puncte, dar orădenii au jucat 
mai viu, au insistat și, în ultimele 
minute, și-au creat un avans destul 
de apreciabil. Cei mai buni, Vanya 
și Hoffman (Dinamo). Dumltrașcu, 
Bota și Geleriu (Or. Stol in).
ȘTIINȚA TIMIȘOARA—PROGRE
SUL ARTA BUC. «5—50 (35—29)

Alte rezultate: C.C.A. — Știința 
I.C.F. 61—49 (22—17), Locomo
tiva P.T.T. —s Dinamo Tg. Mureș 
71—60 (40—29). Dinamo Bucu
rești — Energia Cluj 64—40 
(22—22).

Dintre rezultatele meciurilor dis
putate sîmbătă, cel mai surprinză
tor a fost acela înregistrat în par
tida dintre echipele Uniunii Sovie
tice și Franței în care baschetba- 
lrștii frMicezi au obținut victoria 
cu scorul de 76—67 (24—18). Spe
cialiștii care au urmărit meciul au 
fost de acord că ceea ce a decis 
victoria echipei franceze a fost deo
sebita precizie a tuturor componen- 
ților ei în loviturile libere. Ca o 
ilustrare a acestei afirmații se a- 
rată că baschetbaliștii francezi au 
transformat o „serie" de 11 lovi
turi libere fără să rateze vreuna. 
Echipa sovietică a jucat prea reți
nut și nu a insistat în momentele 
decisive. Cu toată această înlrto- 
gere reprezentativa U.R.S.S. păs
trează toate șansele de a intra în 
turneul final împreună cu echipa 
Franței. Cele două formații s au 
dovedit cele mai bune din seria lor 
(B).

Interesant este că pîna acum e- 
chlpeie care participă la turneul 
olimpic nu folosesc prea mult pe 
Jucătorii giganțf. Echipa Uniunii 
Sovietice a utilizat foarte puțin pe 
Kruminș în partida cu Franța, fran
cezii nici nu l-au inclus în forma
ția de bază pe Beugnot (2,07 m.) 
echipa S.U.A. nu a folosit pînă a- 
cum pe nici imul dintre jucătorii 
peste 2 m. Să fie păstrați oare pen
tru turneul final ?

Celelalte rezultate ale zilei1 R.P. 
Bulgaria — Coreea de Sud 89—58 
(47—33) ; Uruguay — Taivan 
85—62 (39—36) ; Canada — Sin
gapore 85—58 (51—31) ; S.U.A. 
— Tailanda 101—29.

Jocuri viu disputate in campionatele de volei, 
Orașul Stalin

echipele feminine Flamura roșie Cluj 
și Dinamo București. Foarte cal
me, cu multă voință și cu destulă 
siguranță, primele au reușit să cîș- 
tige două seturi consecutive și mai 
apoi, în cal de al patrulea,-să aibă 
conducerea cu? II—3 și 13—6. Din 
acest moment, o serie de servicii; 
foarte puternice și razante efectuate ? 
de dinamovista Metopadov aduc' "3 
puncte consecutiv echipei bucureș- 
țene, demoralizează pe adversare 
șt ca urmare, Dinamo București 
termină învingătoare, cu scorul fi
del de 3—2 (6—15, 10—15, 15—7, 
15—13, 15—12).

Cele trei partide desfășurate în 
Capitală au dat următoarele rezul
tate categorice: Energia București— 
Dinamo Timișoara (f) 3—0 (10,5, 
11); Locomotiva București—Voința 
Sibiu (f) 3—0 (5,10,9); Locomo
tiva București—Știința Arad 3—1 
(12—15, 15—8, 15—2, 15—13).

la și
Dintre meciurile care au avut loc 

în provincie remarcăm, prin valoa
rea sa pe cel dintre formațiile mas
culine ale Energiei Or. Stalin și 
Progresului I.M.F. Cluj, care a re
venit cu scorul de 3—1 (15—11, 
11—15, 15—11, 15—12) voleibaliș
tilor din Orașul Stalin.

Voleibaliștii Științei Timișoara au 
încheiat victorioși în patru seturi, 
3—1 (9—15, 15—11, 15—6, 16—14), 
meciul lor cu Progresul Galați, scă- 
pînd astfel de retrogradare, pe care 
nu o mai pot însă evita adversarii 
lor. Jucătoarele de la Progresul 
Cluj au opus 0 rezistență serioasă 
celor de la Voința Orașul Stalin, 
în fața cărora au trebuit însă să 
cedeze, pînă la urmă, cu 
(4—15, 15—9, 8—15, 15—17) 
ce în ultimul set au condus cu 
Un meci foarte interesant ca 
luție. și dispută a avut loc

1—3 
după 
12-6 
evo- 

între

Italia, campioană olimpică ia floretă bărbați
La Saint Kilda a fost stabilită 

sîmbătă — pe neașteptate — pri
ma echipă campioană olimpică în 
această ediție: ITALIA, la floretă 
bărbați. Organizatorii au modifi
cat peste noapte ordinea de desfă
șurare a concursului în sensul că 
semi-finalele și finalele, progra
mate inițial pentru luni, au fost 
consumate sîmbătă. Echipele inte
resate au fost de acord cu modifi
carea, preferind să încheie cît maî 
curînd această competiție sărăcă
cioasă ca participare (numai 9 
formații), dar extrem de bogată în 
surprize.

Italienii șl francezii, principialii 
favoriți ai concursului, au trecut 
prin cele mai mari emoții pînă 
să-și vadă visul împlinit (în cazul 
peninsularilor) sau, calvarul în
cheiat (în cazul urmașilor lui 
D’ Artagnan). Franței i-a prins 
foarte bine „dușul" din eliminato
rii oferit de fleretiștij debutanți 
din Uniunea Sovietică, dovadă că 
apoi, trăgînd în formația sa de 
aur (D’Oriola, Netter, La taste, 
Baudoux), a obținut victorii în 
fața U.R.S.S. 9—4 (în semifinale), 
S.U.A. 10—6 si Ungaria 9—7 (în 
finală). In meciul decisiv pentru 
titlul olimpic, Franța a plecat

steagul cu 9—7 în fața Italiei, ri
vala ei de totdeauna.

După 20 de ani de așteptare și 
speranțe, peninsularii au readus 
(titlul olimpic la Roma. Ultima 
dată el îl cuceriseră în 1936, în 
timp ce Franța l-a obținut în două 
rînduri după război, la Londra 
(1948) șl Helsinki (1952). Pentru 
a realiza această veche dorință a 
lor, italienii au luptat din răspu
teri, fără ca la Melbourne să scape 
de emoții. In primul meci al semi
finalelor ei au terminat la egali
tate cu Anglia: 8—8 și tușave- 
rage 58—58. Au reușit totuși să 
se califice în finală pentru că 
S.U.A. a învins Anglia cu 9—7, 
iar Italia a surclasat S.U.A. cu 
8—4 (meciul a fost întrerupt în- 
trucît la acest scor Italia și S.U.A. 
erau calificate). In finală, campio
nii olimpici au început tot cu un
8— 8, de data asta cu Ungaria, 
dar victoria le-a revenit prin tuș- 
averajul de 59:63. Intre timp. 
Franța a învins S.U.A. cu 10—6. 
asa că pentru locul 1—2 s-au în- 
tî'lnit italienii cu francezii, iar 
pentru locurile 3—4, maghiarii cu 
americanii. Ungaria a cîștigat eu
9— 5 la S.U.A. și astfel șî-a asi
gurat locul III.

NOI RECORDURI LA HALTERE
După ce in pruna zi nalterofilu 

americani au cucerit două medalii 
de aur, în cea d« a doua, sovieticii 
s-au dovedit net superiori celor
lalți concurenți, cîștigînd două tit- 

ar-
lalți concurenți, cîștigînd două 
Iuri olimpice și o medalie de 
gint. Igor Ribak la categoria u- 
șooră și Fedor Bogdanovski 
categoria semi-mijlocie au obținut 
performanțe excepționale reușind 6ă 
se claseze pe primele locuri.

Campionul olimpic la categoria 
ușoară Igor Ribak în vîrstă de 22 
ani, (campion european) și-a con
firmat din nou valoarea reușind să 
totalizeze 380 kg, cu 17,5 kg. mai 
mult decit ridicase cu 4 ani în ur
mă la Helsinki, fostei campion 
Tommy Konno. IRîbak a obținut 110 

kg. la împins, 120 kg. la smuls ș« 
150 kg. la aruncat. Pe locul II s-a 
clasat un alt reprezentant al Uniu
nii Sovietice: Ravil Habutdinov cu 
372,5 kg, iar meda)lia de bronz a 
revenit sud-coreeanului Ciang-kjn.

la

Foarte pasionantă a fost întrece
rea la categoria seioi-mijlocie din
tre halterofilul sovietic Fedor Bog- 

danovskj și americanul Peter Geor
ge, campion olimpic din 1952. Vic
toria finală a revenit lui F. Bogda- 
novski cu un rezultat excepțional: 
420 kg.! Nou record mondial și nou 
record olimpic 1 (Vechiul record al 
lumii era deținut tot de Bogdanov- 
ski cu 415 kg., în timp ce vechiul 
record olimpic era de 400 kg. și a- 
parținea halterofilului american Pe
ter George). Pe locul II s-a clasat 
Peter George cu 412,5 kg. O per
formanță neașteptat de bună a rea
lizat italianul Ormano Pignatti care 
ri-a clasat pe locul III cu 382,5 kg. 
(nou record al Italiei).

Azi au loc ultimele întreceri 
categoriile mijlocie, semi-grea 
grea care vor 
certă valoare:
(U.R.S.S.) 
(S.U.A.) ș. a.

la 
Și 

grupa halterofili de 
Vorobiov, Lomakin 

Konno, Anderson

Turneul olimpic de
Competiția olimpică de hochei pe 

iarbă a programat în cursul ziieî 
de sîmbătă numai două partide. In 
seria C, echipele Germaniei și Noii 
Zeelande au desfășurat un meci 
deosebit de dîra, încheiat cu un re
zultat cu totul surprinzător. Echi
pa Germaniei a obținut victoria la 
limită, cu scorul de 5—4 (3—3)

Boxerii romini au 
primele

hochei pe iarbă
în fața puternicei echipe neozeelan
deze, una din principalele favorite 
la titlul de campioană olimpică. In 
seria B, echipa Angliei a obținut 
cel de al doilea meci nul din ac
tuala competiție, terminînd la ega
litate cu echipa Keniei 1—1 (1—1). 
Astăzi, se vor desfășura primele 
meciuri din seria A.

trecut cu succes 
„examene”

i

• La numai cîteva zile de la „du
șul" primit din partea Elveției, re
prezentativa R. F. Germane a su

ferit o nouă înfrîngere. Jucînd la

Emisiuni olimpice 
la radio

La Melbourne se află în aceste 
zile și doi cranici reporteri ro- 
mîni (George lonescu și RauJ 
Bart) trimiși speciali ai Radio
difuziunii. Comentariile lor, pre
cum și reportajele imprimate pe 
bandă de magnetofon pot îi as
cultate în emisiunile programu
lui 1 de la orele 19,30 (în cadrul 
emisiunii Jurnalul Radio) și 22,15 
(emisiunea specială; sport). 
Știri olimpice, rezultate la zi și 
comentarii pot li ascultate în ca
drul tuturor buletinelor de știri. 

Dublin, în fața a 45.W» spectatori, 
echipa R.F. Germane a cedat forma
ției Irlandei cu scorul de 3-0 (0-0). 
In echipa R.F. Germane au jucat 
cunoscuțil Mai, Erhardt, Morlock 
ș. a.
• In etapa Xl-a a campionatului 

italian s-au înregistrat rezultate 
strînse. Cinci meciuri s-au termi
nat cu victorii la limită (la un 
punct diferență), unul la două go
luri diferență, iar trei s-au termi
nat la egalitate. Cel mai important 
meci al etapei s-a desfășurat la To
rino, unde echipa locală Juventus a 
întîlnit pe C.F. Milan. După un 
meci pasionant, victoria a revenit 
milanezilor cu 1-0 prin golul înscris 
de Bredesen cu 4 minute înainte de 
sfîrșit. o mare surpriză s-a înregis
trat la Ferrara, unde echipa gazdă 
Spăl a întrecut cu 2-0 pe fostul li
der, Napoli. Iată celelalte rezultate: 
Internazionale-Roma 3-2, Lazio-Udi- 
nese 2-1, Padova-Lanerossi 1-1, Pa
lermo- Torino 1-0, sampdoria- Ata- 
lanta 2-2, Triestlna-Bologna 0-0 și 
Fiorentlna-Genova 1-0. In urma a- 
cestor rezultate, în fruntea clasa
mentului a trecut Milan cu 13 
puncte, urmată de Fiorentina și 
Sampdoria cu cîte 12 puncte și Na
poli cu li P-
• In etapa de sîmbătă a campio

natului englez s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: Aston Villa-

HOTMIC
Chelsea 1-1, Blackpool-Newcastle 
United 2-3, Bolton Wanderers-Burn- 
ley 3-0, Charlton Athletic- West 
Bromwich Albion 3-2,Everton- She
ffield Wednesday 1-0, Leeds United- 
Arsenal 3-3, button Town-Cardiff 
3-0, Manchester city-Portsmonth
5- 1, Sunderland- Birmingham 0-1, 
Tottenham Hotspur-Manchester Uni
ted 2-2, Woiwerhampton Wanderers- 
Preston North End 4-3.

• O caracteristică a celei de a 
12-a etapă a campionatului Franței 
au fost meciurile nule (4), terminate 
toate la același scor ; 1-1, și anume 
Nice-Angers, Toulouse-Nancy, Valen- 
ciennes-Reims și Metz-Nîmes. Echi
pa Olymplque Marseille a repurtat 
o frumoasă victorie în deplasare, 
la Paris, unde a învins pe Racing 
Club cu 3-1. Monaco a obținut de a- 
semenea o valoroasă victorie pe teren 
propriu 4-3 cu Strassbourg, Rennes 
a învins Sedan cu 2-0 și Lens pe 
Lyon cu 3-1. Scorul etapei a fost 
înregistiat la St. Etienne, unde e- 
echipa gazdă a obținut victoria cu
6- 0 în fața echipei sochaux. In ur
ma acestor rezultate St. Etienne con
duce cu 22 puncte, urmată de Lens 
16 p., Toulouse și Reims 15 p..Ra
cing 14,Sochaux și Nimes 13 p., An
gers, și Marseille 12 p., Monaco și 
Nice 11 p., Lyon și Valencienne 10 p., 
Strassbourg, Sedan și Nancy 9 p., 
Metz 8 p. și Rennes 7 p.

(Urmare din pag. 1) 

autorizat la titlul categoriei grea 
se anunță a fi italianul Giaccomo 
Bozzano. Sîmbătă, el a dispus la 
puncte de finlandezul Ilka Koski, 
semi-finalist la J.O. de la Hel
sinki.

Alte rezultate înregistrate în 
cale două reuniuni de sîmbătă : 
ușoară: Franco Nenci (Italia) b- 
K-O. T. Rent (Pakistan) ; V. Pe
tersen (Danemarca) b- K.O. Car
los Rodriguez (Venezuela) ; Anto
nio Marcilla (Argentina) b. K-O.

Cehoslovacia—Turcia
1-1 (O-l)

PR AGA 25 (prin telefon). — Du
minică, reprezentativa de fotbal a 
Cehoslovaciei a susținut ultimul 
meci internațional din actualul sezon 
în compania echipei’ naționale a 
Turciei. Intîlnirea s-a terminat la e- 
galitate : 1-1 (0-1). Cei 30.000 de spec
tatori prezenți în tribunele stadio

nului Armatei Cehoslovace au urmă
rit un ioc de un nivel modest 
datorit în special gazd'elor, care au 
jucat cu pase laterale, fără orizont 
și au adoptat o tactică greșită. Echi
pa Turciei și-a bazat jocul pe vite
ză și a combinat destul de frumos. 

E. Pattap (Tailanda) ; Leopold 
Patesil (Austria) b. p. Celestino 
Pin,to (Brazilia) ; semî-tnijlocie: 
Pearce Lane (S.U.A.) b. p. E. To- 
var (Venezuela) ; J. Hogarth (Au
stralia) b-p. G- Finlay (Noua Ze- 
elandă); F. Galabert (Argentina) 
b.p. Kozak (Canada); A. Dory 
(R.P. Ungară) b- p. B. Husijn 
(Pakistan) ; Andres (Africa de 
Sud) b.p. Jenks (Farmoza).

Astăzi, Mircea Dobrescu îl în- 
tîlnește pe filipinezul Bonus, iar 
Nicolae Linca pe sud-africanul An
dres.

Scorul este deschis de Ergun în 
min. 45, pentru ca, în primul mânut 
de ia reluare, gazdele să egaleze 
prin Feuereisl.

Arbitrului austriac Mayer i s-au 
prezentat următoarele formații : 
CEHOSLOVACIA : Dolejsi-Jecny,
Hledik, Novak-Tesarik, Masonust- 
Moravcik, Dvorak, Borovicika, Feue
reisl, Kraus, (Pazdcra). TURCIA : 
Turgay-Saim, Naci, Basri-M.ustafa, 
Necdet-Isfendiar, Can (Seref), Me
tin, Kadri, Ergun.
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