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Bilanțul succeselor sportivilor romîni la J. 0. — după 8 zile
• MLDĂLII DE AUR: Leon Rotman (canoe sim

plu, viteză și fond); Simion Ismailciuc și Dumitru 
Alexe (canoe dublu, viteză); Nicolae Linca (box, categ. 
semi-mi jfocie).

• MEDALII DE ARGINT: Olga Orban (scrimă, 
floretă); Mircea Dobrescu (box, categ. muscă); Gheor- 
ghe Negrea (box, categ. semi-grea).

• MEDALII DE BRONZ: Constantin Dumitrescu 
(box, categ. ușoară).

• LOCUL IV : Iolanda Balaș (atletism, săritura în 
înălțime); Mircea Anastasescu și Stavru Todorof (caiac 
dublu, viteză).

• LOCUL V: Simion Ismailciuc și Dumitru 
(canoe dublu, fond); Constantin Antonescu (tir, 
liberă calibru mare).

• LOCUL VI: echipa de pentatlon modem 
nel Vena, Dumitru Țintea și Victor Teodorescu).

Alexe 
armă

(Cor-

1

Consacrarea boxului romînesc

N. LINCA A CUCERIT 
MEDALIA DE AUR

• M. Dobrescu și Gh. Negrea au obținut medalii
de argint

• Un strălucit succes al boxului sovietic:
3 campioni olimpici

Ieri, cînd seara coborise peste 
orașul celei de a XVI-a Olimpiade, 
pe ringul de la West Melbourne 
Stadium, în fata unui public entu
ziast, încălzit parcă și el de ar
doarea cu care își aparau șansele 
pugiliștii calificați pentru finale, 
boxul romînesc a cucerit galoanele 
definitivei sale consacrări mon
diale. Nicolae Linca a devenit 
campion olimpic la categoria semi- 
mijtocie, după ce Mircea Dobrescu 
și Ghec 'e Negrea cuceriseră în 
ajun medaliile de argint, iar C. 
Dumitrescu, medalia de bronz. Pu
team spera mai mult? La Melbour
ne boxerii romîni s-au afirmat pe 
deplin în arena boxului amator 
mondial. Intr-o competiție în care 
au ieșit din cursă, mai de vreme 
sau mai tîrziu, pugiliști de repu
tație internațională, americani, 
pol'.onezi, francezi, italieni, ger
mani. cei patru boxeri romîni au 
ajuns pînă în semifinale. Trei 
dintre ei s^au calificat în finale. 
Unul a cucerit titlul olimpic. Cins
te vouă, demni reprezentanți ai ti- 
neretalui romîti 1

Nicolae Linca, noul campion 
olimpic, s-a dovedit fără discuție 
cel mai bun om al categoriei. Cro- 
șeurile și upercuturile sale i-au 
făcut viată grea lui Nicky Garga- 
no, boxerul care întruchipa toate 
speranțele britanicilor. Eram în
credințați că Linca va face figură 
onorabilă în fata lui Gargauo.

Victoria lui a fost insă o adevă
rată „lovitură de teatru*, care l-a 
adus d intr-odată pe primul plan, 
atrăgîndu-j stima tuturor specia
liștilor prezenti in jurul ringului 
de la Melbourne. Si iată că numai 
Ia o singură zi după această is
pravă pe care — Pe drept cuvint 
— o putem califica drept senzațio
nală, Nicolae Linca a avut greaua 
misiune de a-1 întîlni în finală

(Continuare in pag. a 4-a)

Ismailciuc și D. Alexe

; Întrecerile de atletism I 

s-au încheiat
i intr-o atmosferă | 

de mare entuziasm I

— IN ULTIMA ZI AU FOST ! 
ÎNTRECUTE 3 RECORDURI MON- I 
DIALE SI OLIMPICE.
După cîteva zile mohorîte și fri

guroase, în care vîntul puternic a 
fost un adversar dificil pentru

competitori, iată că ieri timpul 
s-a îmbunătățit și de-asupra ora
șului a apărut iarăși soarele. En- ' 
tuziasmul publicului, a dat parcă 

aripi concurentilor, care s-au în- 
’ trecut pe ei înșiși, realizînd suc

cese de mare răsunet.
FAVOR1ȚII ÎNVINȘI NET LA

1.500 m
După consumarea seriilor. în 

care fuseseră eliminați atleti cu ' 
mare renume ca Rozsavolgy, Bart
hel, Eriksson, Waern, etc. lumea 
se împărțise în mai multe tabere, 
după preferințe. Europenii mer
geau cu Richtzenhaim și Tabori, 
australienii, la Unison, rosteau nu
mele lui Landy. Tocmai de aceea, 
atunci cînd finaliștii au intrat pe 
stadion, tribunele în picioare l-au 
aclamat cu frenezie pe John Mi- J. 
chael Landv. După momentele de 
mare încordare, startul a el'berat 
din așteptare pe concurenți și deo
potrivă pe spectatori. Primele 
două ture sînt conduse de austra
lianul Lincoln și englezul Haw- 
son. Apoi. Landy talonat de Ta
bori și Richtzenhaim, ocupă pri
mele poziții ale curseL La intra
rea în ultimul tur, poziția se 
menține aceeași, dar din spate în
cepe să se apropie irlandezul 
Ron Delaney. EI face eforturi se
rioase, îi ajunge pe cei din fată 
șt într-un finiș uluitor trece pe 
lîngă ei detașindu-se categoric. 
Victoria tînărului atlet irlandez a 
fost încă una din marile surprize 
ale JO.

Rezultatele tehnice: 1- Delaney 
(Irlanda) 3:41,2 — campion olim
pic ; record olimpic; vechiul re
cord de 3:45.2 aparținea luxembur
ghezului Barthel și americanului 
McMillan—; 2. Richtzenhaim (Ger
mania) 3:42,0; 3. Landy (Austra
lia) 3:42,0; 4 .Tabori (Ungaria) 
3:42,4; 5. Hawson (Anglia) 3:42.6; 
6. Jungwirth (Cehoslovacia) 
V42.6.
MCDANIEL A CIȘT1GAT ÎNĂLȚI

MEA FEMEI
Proba de săritură în înălțime a 

reunit în fața aceleiași ștachete

(Continuare in pag. a 2-a)

CINSTE CANOTORILOR ROMÎNI
IN DEPARTATA AUSTRALIE, CANOISTII ROMÎNI LEON ROT

MAN, S ISMAILCIUC Șl D. ALEXE AU AVUT O STRĂLUCITĂ COM
PORTARE IN ÎNTRECERILE CU CEI MAI VALOROȘI SPORTIVI Al 
LUMII, CIȘTIGIND MEDALIILE DE AUR ȘI TITLURILE OLIM
PICE IN PROBELE DE CANOE SIMPLU FOND ȘI VITEZA ȘI LA 
CANOE DUBLU VITEZA CINSTE SPORTIVILOR ROMÎNI, CĂTRE 
CARE SE ÎNDREAPTĂ ASTĂZI GINDURILE TUTUROR OAMENI
LOR MUNCII DIN PATRIA NOASTRĂ.

DIN SECȚIA DE CAIAC-CANOE 
A „TÎNĂRULUI DIN AMO VIST 

pe podiumul dela WENDOUREE
Urrnind, se pare, o tradiție... fa

miliară, un tinăr simpatic la înfă
țișare se prezenta în urma cu trei 
ani la una din secțiile de lupte 
din București. Secția: „Tînărui 
Dinamovist *. Antrenor: F. Cocoș. 
Luptător: Lean Rotman.

Așa și-a început .palmaresul* 
actualul dublu campion olimpic 
la canoe. Acum, numele său fi
gurează pe lista celor mai buni 
sportivi ai lumii. Dar, cu trei ani 
în urmă. Leon Rotman era încă un 
necunoscut. Un tinăr sportiv decis 
să muncească cu toate forjele pen
tru a-și desăvîrși pregătirea teh
nică.
...Sfîrșitul anului 1953! Leon Rot

man ii părăsește pe antrenorul Co
coș. Secfia de caiac-canoe a „Tînă- 
rului Dinamovist" are acum un 
membru în plus. Cititorii noștri 
cred, poate, că Leon Rotman a 
opinat pentru canoe. Nu! Primele 
antrenamente și concursuri le-a fă
cut la caiac. Un nou insucces. Re
zultatele se lăsau așteptate. De-abia 
în 1954, odată cu stagiul, militar, 
începe adevărata sa activitate de 
performanfă in cadrul secției cen
trale a asociației Dinamo. Aici, el 
devine ,elevul*' lui Ismailciuc.

Prima mare competiție: campio

natul repubUcian de fond (20 km.), 
Rotoan se remarcă octipind locul 
II, după S. Ismailciuc. Citeva luni 
mai tîrziu, în septembrie, el ciști- 
gă titlul de campion al lării la 
canoe simplu fond, Leon Rotman 
începe să se afirme puternic în a- 
nul 1955 cînd ia parte la mai 
rrailip competiții importante: 
R.P.R.—R.D.G. (locul 2 după S. 
Ismaitatac la canoe simplu fond și 
viteză), R.P.R.—R.P. Ungară (lo
cul I la 10.000, intrecîndu-l pe ma
ghiarul Hernek, clasat al doilea la 
campionatele mondiale din 1954 — 
Macon), campionatele republicane 
(locul 1 la simplu fond). Sirguin- 
ciosul elev al lui Ismailciuc se a- 
propia tot mai mult de valoarea 
profesorului său. Antrenorul său 
Radu Huțan avea toate motivele 
să fie din ce în ce mai mulțumit 
de performantele lui Rotman. Moi 
ales că anul 1956 promitea noi 
succese tînărului canoist. Și, intr-a
devăr, succesele au fost multe: 
locul 2 în întrecerile de la Berlin 
(la 1.000 și 10.000 m.) locul 1 la 
10.000 și locul 2 la 1.000 m în în- 
tîlnirea R.P. Romînă—-Finlanda, 
campion republican la fond, tocul 1.

(Continuare fci pag. a 2-a) j



Cinste
entuziasm (Urmare din pag. 1)

excelent, în 
mult prea 

formă,

de 
ală

principale fă
cu mai multă 
clar primul 
uluitor : 44,5

tehnice: 1. Australia
Croocker, Mellov, 

campioană o-

‘ui probele de simplu și dublu fond 
cu prilejul întrecerilor cu sportivii 
sovietici.

Cu acest „activ" s-a prezentat

întrecerile de atletism s*au încheiat 
intr^o atmosferă de mare

(Urmare din pag. 1) t 
pe cele mai bune specialiste ale 
lumii, printre care șl pe reprezen
tanta țării noastre Iolanda Balaș. 
Lista favoritelor cuprindea în a- 
fară de Iolanda, pe McDaniel, 
Hopkins, Masson, Pisareva. Din
tre toate, singura care s-a com
portat într-adefvăr la înălțime a 
fost atleta de culoare Mildred Mc
Daniel!. care a reușit o victorie 
clară cu un rezultat 
fața unor adversare 
emoționate și ieșite din 
care nu au obținut decît 1,67 m.

Reprezentanta noastră Iolanda 
Balaș nu a reușit să se acomodeze 
condițiilor specifice Australiei și nu 
a fost în cea mai bună formă a ei 
în toată perioada de la Melbour- 
ne-

Rezultatele tehnice; 1. McDa-
niell (S.U.A.) 1,76 m. — cam
pioană olimpică; record olimpic; 
vechiul record de 1,68 m. aparți
nea compatrioatei sale A. Coach
man; nou record mondial—; 2—3. 
Pisareva (U.R.S.S.) și Honkins 
(Anglia) 1,67 m.; 4. Balaș (Roraî- 
nia) 1.67 m.; 5. Masson (Austra
lia) 1.67 m.; 6. Larking (Suedia) 
1,67 m

gul traseului, foarte dificil prin 
numeroasele diferențe de nivel, au 
fost tnșiruiți mii de locuitori din 
Melbourne care de data aceasta nu 
mai aveau nevoie de balete. Cu 
toată căldura insuportabilă și cu 
toate dificultățile traseului, mara- 
toniștii imprimă cursei un ritm 
foarte viu. Pînă la km. 15 conduc 
maratoniștii sovietici Ivanov și 
Filin. Aici ei sînt ajunși de un 
mic pluton din care fac parte Mi
moun și Zatopek. După 20 km. 
pe o porțiune accidentată, Mimoun 
preia conducerea cursei și se dis
tanțează de ceilalți. După un ur
cuș greu, la înapoiere, 
baară foarte repede 
eforturile lui Mihalici 
nu mai poate fi ajuns 
de sosire, pe care o

Mimoun co
si cu toate 
si Karvonen 
pînă la linia 
trece cu un

bățul de ștafetă a pierdut și 
mul loc. De data aceasta, austra- 
liencele — și acum 
vorite — au i 
grijă și au i 
loc, cu un 
sec- (media 
teresant de i 
clasate au 
sub vechiul 
sec.).

Rezultate
(Strickland, 
Cuthbert) 44,5 
limpică; nou record olimpic; ve
chiul record 45,9 sec. aparținea e- 
chlpbrar S.U.A. și Germaniei ; 
nou record mondial —; 2. Anglia 
44,5 — nou record —; 3. S.U.A. 
44.9 —; nou record —; 4. U.R.S.S. 
45,6; 5. Italia 45,7 — nou record 
italian—; 6. Germania 47,2. (In

concurat 
cucerit 
rezultat 
11,12 sec.!!!). Este in- 
arătat că primele trei 

i abținut rezultate
record mondial (45,0

SPECIALIȘTII CEHI 
ASUPRA LUI

SURPRINZĂTOAREA VICTORIE
MIMOUNA LVI

Pe o căldură
•eurenți au luat _
întrecere a maratonului. De-a lun-

toridă, 46 de con- 
startul în greaua

SULIȚAȘELE SOVIETICE 
D» NOU PE PRIMUL PLAN

bessa Iaunzeme, noua campioană 
olimpică

„Succes Inessa !‘l acestea au fost 
ultimele cuvinte pe care tînăra 
sportivă le-a auzit la urcarea în 
imensul TU-104 ce se pregătea 
»ă-și ia zborul către sud, spre ora
șul Olimpiadei. In clipele acelea 
ea nici nu îndrăznea să spere că 
la întrecerile de la Melbourne SA 
va dovedi cea mai bună sulifașă 
a lumii. Explicabilă această modes
tie. Pe de o parte, Inessa Iaunzeme 
debuta cu prilejul Jocurilor Olim
pice la o compctijie internațională,

avans de peste un minut.

vechile recorduri de 39,8 sec. apar
țineau din 1936 echipei S.U.A. —; 
2. U.R.S.S. (Barteniev, Tokarev, 
Konovalov, Suhariev) 39,8 sec. — 
record sovietic; record european ; 
vechiul record de 40,0 sec. aparți
nea echipei Germaniei —; 3. Ger
mania 40,3; 4. Italia 40,4; 5. An
glia 40,6; 6. Polonia 40,6.

ULTIMA PROBA ATLETICA;
4 x 400 m.

1

pe de altă parte, anul trecut per
formanța ei cea mai bună măsu- 
rase vreo 45 m. cu care ocupa 
cal 25 pe lista aruncătoarelor 
suliță din U.R.S.S.

Abia în acest sezon talentul 
sportiv deosebit a fost pus în 
devărata lui valoare. Inessa ame
liorează de citeva ori recordul Le
toniei aducîndu-i la 52,67 m. Dar 
fi cu acest rezultat ea ocupă doar 
locul patru in țară. Forma bună 
arătată în timpul concursurilor 
preolimpice de la Tașkent i-a de
terminat pe, antrenori s-o includă 
în echipa, olimpică. Inessa Idiin- 
eeme a confirmat încrederea ce i-a 
fost acordată, aruncind la Melbour- 
lie cu 1 m. și ceva peste recordul 
său personal. Cu un rezultat de 
53,86 m. ea a cucerit medalia de 
aup, stabilind un nou record olim
pic și totodată cel mai bun rezu'- 
tai mondial al anului.

Inessa Iaunzeme are 20 de ani și 
(la fel ca Fikotovaj studiază me
dicina.

/o- 
de

ei 
a-

Barteniev și Tokarev, doi oameni de bază ai echipei sovietice cwe 
a stabilit un nou record european

Rezultate tehnice: 1. Mimoun
(Franța) 2.25:00,0 — campion o- 
limpic—; 2. Mihalici (Iugoslavia) 
2. 26:32,0 ; 3. Karvonen (Finlan
da) 2.27:47,0; 4. Lee (Coreea de 
sud) 2.28:45,0; 5. Kawasuma (Ja
ponia) 2.29:19,0; 6. Zatopek
(Cehoslovacia) 2.29:34.0.

la 4x100 m.

serii echipa Australiei obținuse 
44,9).

Era clar că echipa Statelor Uni 
te avea prima șansă la această 
probă. Se punea doar problema 
timpului pe care avea să-l înregistre
ze puternica echipă americană. Cu 
toate eforturile celor 4 atleți, ei nu 
au putut întrece recordul mondial 
și olimpic stabilit de Jamaica la 
Helsinki. Rezultatele tehnice: 1. 
S.U.A. (Jenkins. Jones, Courtney, 
Maschburn) 3:04,8 — campioană o- 
limpică; 2. Australia 3:06,2 — 
nou record —; 3. Anglia 3:0?,2 — 
nou record —; 4. Germania 3:08,2
— nou record—; 5. Canada 3:10,2
— nou record.

♦
Și astfel într-o ambianță 

nească, cu adevărat olimpică au 
luat sfîrșit întrecerile de atletism 
din cadrul celei de a XVI-a ediții 
a J.O. Acum este rîndul statisticie
nilor...

priete-

i

Era cu citeva luni înaintea Fe
stivalului de la București. Printre 
oaspeții sosiți mai devreme se gă
seau și doi antrenori cehi, Bohu- 
mil Koudrna și Felix Brzak. Venise
ră să a jute la pregătirea primilor ca- 
noiști romîni care urmau să ia star
tul în întrecerile sportive ale Fe
stivalului. Printre ei era și actua
lul campion olimpic S. Ismailciuc. 
Despre el, antrenorii cehi spuneau, 
după citeva săptămîni de antre
nament: „Nu credem că va ieși un 
sportiv de valoare jiin simpaticul 
pescar de la gurile

Și totuși, un an 
Ismailciuc începea 
că antrenorii cehi 
aprecierile lor. In 
bnlnăvindu-î-se partenerul și ne- 
avînd deci cu cine să concureze si 
nici măcar să se antreneze, Ismail
ciuc a găsit un foarte ciudat 
sistem de a-și continua pregătirea: 
el s-a urcat într-un caiac simplu 
și... a prins să mînuiască pa- 
dela în chip de pagale. Așa s-a 
deprins să meargă pe „simplu" și, 
cînd partenerul i s-a însănătoșit, 
S. Ismailciuc 
la probele de 
mult cu cit, 
la asociație 
ceea ce-i dădea posibilitatea să se 
pregătească fără a recurge la im
provizații. Interesantă este și com
portarea Iui Ismailciuc la una din 
pistele de control pentru probele

...ȘI LA 4 x 100 m. BĂRBAȚI
RADU URZICEANU

REZULTATE EXCEPȚIONALE
LA 4 x 100 m. FEMEI...

La Helsinki, echipa Australiei, 
marea favorită a probei, pierzînd

Ca și în întrecerea echipelor fe
minine, rezultatele cu care s-a în
cheiat finala masculină se ridica 
la o excepțională valoare, într-a- 
devăr demnă de amploarea unui 
asemenea concurs.

Rezultatele tehnice: 1. S.U.A. 
(Murchison, King, Baker, Mor

row) 39,5 sec. — campioană olim
pică ; record olimpic și mondial;

Acum, natația
După întrecerile de ieri de la 

Melbourne, atletismul, socotit de 
drept sportul nr. 1 al Jocurilor 
Olimpice, a părăsit scena princi
pală, oferind locul său întreceri
lor de natație. Și probele de înot 
s-au dovedit urmașe demne de 
prestigiul sportului nr. 1, furni- 
zînd în aceeași măsură, lupte 
spectaculoase și rezultate nemai- 
înii'nTe în istoria Jocurilor O- 
limpice.

IN FINALA PROBE! 200 M. 
FLUTURE BARBAȚI, TIMPURI 

mai slabe ca in semifi
nala...

Dunării", 
mai tîrziu, S. 
să demonstreze 
s-au pripit cu 

iunie 1954 îm-

renunțase de acum 
dublu. Cu atît mai 
între timp, sosiseră 
noi canoe simple,

Echipele de scrimă ale Italiei se 
pare că s-au abonat la titlurile o- 
limpice. După succesul înregistrat 
în proba de floretă bărbați, itali
enii au mai cucerit o medalie de

LA LUPTE LIBERE 8 CAMPIONI OLIMPICI DIN 5 ȚĂRI
Echilibrul de forțe existent pe 

plan mondial în sportul luptelor 
s-a manifestat puternic în turneul 
de lupte libere încheiat aseară la 
Melbourne. Astfel, cele opt titluri 
de campioni olimpici au fost îm
părțite între reprezentanții a cinci

pe primul plan la Melbourne
Tumpek. Decernarea celor trei 
medalii a ilustrat situația reală 
a celor mai buni performeri de 
anul acesta în proba respectivă. 
Reprezentantul nostru Alexandru 
Popescu n-a mai reeditat rezul
tatul din semifinală (2:28,9). Ori
cum, el se poate mîndri că ală
turi de mexicanul Rloz, și In 
compania înotătorilor japonezi, a- 
mericani și australieni a obținut 
înalta distincție: aceea de a fi fi
nalist al Jocurilor Olimpice. Pen
tru această performanță — tre
buie să mărturisim — surprinză
toare pentru cei de acasă, Alexan
dru Popescu, merită toate lau
dele. Rezultatele tehnice în aceas
tă probă: 
2:19,3; 2.
2*23 8
2:23,9; 4. Nelson’(S.U.A.) 2:26,6; 
5. Marshal (S.U.A.) 2:27,2; 6.
Rioz (Mexic) 2:27,3; 7. Wilkinson 
(Australia) 2:29,7;
Popescu (Romînia)

țări și anume: cat. muscă: Țalka- 
lamanidze (U.R.S.S.), cat. cocoș: 
Daghistanli (Turcia), cai. pană: 
Sasahara (Japonia), cat. ușoară: 
Habidi (Iran), cat semimijloae: 
Ikeda (Japonia), cat. mijlocie: Ni- 
colof (R. P. Bulgaria), cat. semi
grea: Tahkti (Iran), cai. grea: 
Kaplan (Turcia).

In general în primele trei locuri 
s-au clasat masiv reprezentanții: 
Turciei, Japoniei, Iranului și 
U.R.S.S., dintre aceștia ieșind în 
evidență — în afara celor citați 
mai sus — Șahov, Bestaev, Kulaev 
(U.R.S.S.), Yagouhi (Iran), Sasa
hara

De 
tualii 
unor calități deosebite, dar sorții
— ca totdeauna — au jucat un rol 
însemnat. Foarte disputate au fost 
întrecerile finale și nu lipsite de 
surprize. Cea mai mare o constituie
— firește — comportarea concuren
tului bulgar Nicolof, cîștigător a! 
medaliei de aur. De asemenea, 
clasarea pe locul II a belgianului 
Mewis (cat. cocoș). Surprinzătoare 
este victoria japonezului Ikeda în 
fața favoritului V. Balavadze 
(U.R.S.S.). Au confirmat prono
sticurile Daghistanli, Kaplan și Sa
sahara, care au avut o comportare 
constantă și au manifestat în ge
neral o superioritate vădită asupra 
celorlalți concurerrți.

trei 
jura 
bar; 
prir 
car 

2. I 
rott 
Per 
(R-J 
U) 
8. 1

bun, pînă acum. Pe primul loc, 
Dawn Fraser 1:02,0 (la 4/10 sec. 
de recordul lumii) iar pe locul 2 
Loraine Crapp 1:02,3 timp de a- 
semenea superior cu 1/10 sec. ve
chiului record mondial deținut de 
Loraine Crapp și egalat recent 
în cadrul seriilor la 100 m. liber 
de compatrioata sa Dawn Fra
ser). In continuare, Faith Leach a 
completat succesul australiehce- 
lor cu un rezultat inferior posi
bilităților sale 1:05,1. Pe locurile 
următoare au sosit: 4. Rosazza 
(S.U.A.) 1:05,2; 5. Grant (Cana
da) 1:05,4; 6. Rowe (Noua Zee- 
landă) 1:05,6; 7. Mybourgh (A- 
frica de Sud) 1:05,8.

A început turneul final la polc 
pe_apă. Primele rezultate înre
gistrate sînt cele scontate: 
U.ICS.S. — Italia 3—2 și Iugo
slavia"'— S.U.A. 5—1.

(Japonia).
remarcat că în general ac- 
campioni au făcut dovada

d
R

toar 
aur. 
dali 
dai 
19 
me< 
gin 
5 n 
gin
4 i

I. Yorczik
Ishimoto (Japonia)’
Tumpek

Se pare că cel mai valoroși 
înotători tn stilul fluture, prezenți 
la Melbourne, au. „mizat" totul 
pentru semifinale. Altfel, nu se 
explică de ce în „finala" Ia 200 m. 
fluture masculin s-au obținut — 
In general — timpuri sub posibi
litățile finaliștilor. De la început 
iese în evidență superioritatea 
campionului olimpic, americanul 
William Yorczik, față de restul 
concurenților. El cîștigă „oprit" 
față de următorii imediat clasați, 
Japonezul Ishimoto și maghiarul pe cele mai bune sprintere

S Știrile și reportajele privind g 
5) desfășurarea J. O. de la Mei-» 

bourne au fost întocmite peg 
â baza relatărilor trimisului nos-w 
®tru special RADU URZICEANU» 

> informațiilor Agerpres. (6

(S.U.A.)

3. (Ungaria)

8. Alexandru 
2:31.0.

DAWN FRASER,
NR. 1 A LUMII

i
SPRINTERA

Finala a adunat la start 
ale 

lumii care luptau pentru primele 
trei locuri. După cum era de pre- 
văzut reprezentantele țării gaz
dă : Loraine Crapp, Dawn Fra
ser, Faith Leach, și-au disputat 
întîietatea. Din lupta lor, primele 
două clasate, australiencele Dawn 
Fraser și Loraine Crapp au de
pășit tot ceea ce se realizase, mai

Miine la Melbourne
Dimineața

TUI: cerb alergător (50 locuri 
simple); armă liberă calibru redus, 
trei poziții (3x20).

SCRIMA: sabie (pe echipe).
GIMNASTICA: eoderaKții lmpueeț 

femei.
LUPTE CLASICE: eliminatorii, , 
IA.CHTTNG. .J,.

După-amlază^

GIMNASTICA: exerciții knpuse,
femei.

CICLISM: 1.000 m. lansat (seTll yl 
sfertpri de finală).

SCRIMA: sabie (pe echipei.

I

NATAȚIE: înot: 100 m. spate, fe- 
mei (serii); sărituri de ta trambu
lină, femei; polo.
HOCHEI: semifinal ele.

Seara r.
*

LUPTE CLASICE: eliminatorii. 
J SCRIMA: oabie (pe echipe).

CICLISM: 2.OM m. curse cu tan
dem (serii ți sferturi de finală); 
4.000 m. urmtarire pe echipe (serii 
fi sferturi de finală).

NATAȚIE: înot: 100 m. fluture., 
femei (serii); 4x200 m. bărbați (fi
nală); 200 m. bras, bărbați (serii); 
polo. y

mt 
de

de
Su



arilor romîni
illarat. De a- 
I un palmares 
uiai s-au or
ice cucerite în 
nplu fond fi
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urînd singur 
echipaje de 

să se claseze

iturale către 
iit confirmate 
F 1954, cînd 
ublicane, ter- 
iroba favorită 

exceptional: 
valorii sale 
n-a întîrziat, 

mător Ismail- 
>robe de sim- 
tanoforii ger- 
îte, șirul vic- 

neîntrerupt: 
piu viteză in 
R.P.U.; locul 
rul Festivalu- 
itlul de cam- 
956...
vorbi despre 

jfcl olimpic, 
Ertă parante- 
n care — în 
• Ismailciuc a 
I tulcean D. 
lent, aproape 
ti Ini numele 
separat. Vei 

— în ciuda 
a cuplu bine 
aare avea să 
iptimiste spe-

(Oi dornici să afle rațiunea re
venirii lui Ismailciuc la probele 
de dublu vor trebui să-și stăpî- 
nească curiozitatea pînă Ia apariția 
viitoarelor noastre însemnări).

Deci: Grunau — locul I la ca
noe dublu viteză; Tata (R.P.U.) — 
Ismailciuc și Alexe conduc cu a- 
aproape 3 lungimi, dar... se răs
toarnă cu cîtiva metri înaintea 
sosirii; Finlanda: locul I la canoe 
dublu fond și viteză; București — 
campioni R.P.R. la fond; U.R.S.S. 
— R.P-R. — locul I la fond și 
viteză. De fapt, nu putem încheia 
aci șirul succeselor, pentru că la 
Grunau, Ismailciuc n-a cucerit 
numai locul I la dublu viteză ci, 
concurînd și în probele de simplu 
le-a terminat victorios. Faptul s-a 
repetat în Finlanda, unde Ismail
ciuc a cîștigat detașat și proba de 
simplu-viteză. Plecînd în Australia 
cu o astfel de „carte de vizită", 
cei doi canoiști romîni ne-ati în
dreptățit să le așteptăm evoluția 
cu mult interes și... multe spe
ranțe. Iar felul în care ne-au răs
plătit ei așteptările vă este de 
acum cunoscut; un nou titlu olim
pic, două noi medalii de aur.

DAN GlRLEȘTEANU 
Ă

La caiac simplu fete (500 m.) 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : 1. Dementieva (U.R.S-S.) — 
campioană olimpică 2:18,9; 2. 
Tereza Zens (Germania) 2:19,6;
3. 1. Soby (Danemarca) 2:22,3;
4. Berkes (R. P. Ungară) 2:23,5;
5. Kochrane (Austria) 2:23,8; 6. 
Vaikoviak (R. P. Polonă) 2:24,1.

Christian D’Oriola are cuvintul:
ULM ORBAN ESTE ADEVĂRATA CAMPIOANĂ OLIMPICĂ...

m reintra în 
lui pe anul 
dată de doi 

și Alexe

spadă
echipelor de 
a fost obți- 

turneul fF 
califice: Ita- 
ngară și la 
lehipa Italiei 
Fe au domi-

1. P. Ungară 
I v. 2 L; 4.

cu autori- 
lividuaL Cei 
ilari au a- 
după două 

părțit astfel 
Pavesi — 

victorii; 
Ed. Mangia- 
itinuare; 4. 
. Balthazar 
roux (Fran- 
uedia) 2 ▼.

...dar arbitru și — în mai mică 
măsură — tinerețea, nu i au acor
dat decit medalia de argint. Este 
fără îndoială o performanță după 
care fi eu — la vîrsta ei — am 
jinduit. Păcat Insă că succesul nu 
a fost încununat cu laurii olimpici 
pe care ii merita un asemenea mo
del perfect stilizat, plin de femi
nitate și, în același timp, puter
nic, dîrz și insistent. Afirmația 
îmi este susținută de comportarea 
acestei blondine, victorioasă de 
două ori — în același concurs — 
în fața campioanei olimpice. O 
văd pe Orban tristă. Explicabil. 
Nu știe încă cit prețuiește chiar 
și o medalie de argint și mai cu 
seamă, nu știe că unor arbitri nu 
le place să facă „eroine" din scri- 
mere nu prea cunoscute. De aceea 
nu Le recunoaște adevăratul merit 
de la bun început. Și eu am tre
cut prin aceleași... neplăceri. Dar 
toate astea trec, mai devreme sau 
mai tîrziu. Totul este: insistent al 
Aș vrea ca Orban să nu-mi de
zică entuziasmul".

Cuvintele celebrului D’Oriola au 
venit ca un minunat balsam peste 
o rană proaspăt deschisă. ,,Argin
tul”... viu (Olga Orban în per
soană) își pierduse strălucirea. Nu 
obținuse ce i se cuvenea. Dar toa
te ovațiile mulțimii din timpul 
premierii de la Saint Rilda îi 
erau adresate ti, Olgăi Orban, 
„cîșfigătoarea în condiții normale 
a concursului olimpic" (din de
clarația antrenorului maghiar Bay 
Bella). Pe ea a felicitat-o în pri
mul rind conducătorul delegației 
Statelor Unite, ei i-a adus omagii 

i medaliilor pe țări,
ele 8 zile de întreceri
gerpres). 
pe țări _ de 
Ccuri Olim- 

ste urmă- 
tnedalii de 
înt, 9 tne- 
>.: 18 me
de argint 

ustralia : 6 
ulii de ar- 
nz; Italia: 
lalii de ar- 
z; Anglia: 
lalii de ar-

R. P. Ro- 
, 3 medalii 
bronz; Ger- 
, 4 medalii 
ie bronz; 
iur, 1 me- 
nedalie de 
medalii de 
int 5 tne- 
medalii de 
, 6 medalii 
ilii de aur, 
medalie de

bronz; Japonia: 2 medalii de aur, 
2 medalii de argint; Turcia : 2 me
dalii de aur, 1 medalie de argint, 
1 medalie de bronz. Cîte o me
dalii de aur au mai cîștigat Fin- j 
landa. Irlanda, Canada, R. P. Bui- | 
garia, Norvegia, R. Cehoslovacă, I 
Brazilia. Noua Zeelandă.

In dlasiamentul pe puncte, po
trivit tabelei calculate după siste
mul european (7—5—4—3—2—1) 
R- P. R. ocupă locul 10 din 67 
țări participante, cu 57 juni, puncte, 
urmată de R. P. Polonă — 53 
puncte, Iran — 39 puncte, Japo
nia — 35 puncte, R. Cehoslovacă 
— 29 puncte- Pe primul loc se află
S.U.A. cu 379 puncte urmată de 
U.R.S.S. cu 358 puncte. După cum 
se vede lupta pentru primul loc se 
dă între cele mai puternice repre
zentative : U.R.S.S. și S.U.A. E- 
chipa S.U.A. conduce cu 21 puncte, 
dar în competițiile de gimnastică, 
lupte clasice și fotbal, care vor 
urma, sportivii sovietici au șanse 
mari de a ocupa locul de frunte.

U.R.S.S., R.P.F. Iugoslavia,
R.P. Bulgaria și India 

in semifinalele turneului 
de fotbal

Sîmbătă, amatorii de fotbal de la 
Melbourne au avut ocazia să ur
mărească primul cuplaj din cadrul 
turneului olimpic. In prima partidă, 
reprezentativa Uniunii Sovietice a 
întîlinit, pentru a doua oară, echipa 
Indoneziei. De data aceasta fot
baliștii sovietici aiu obținut o vic
torie netă : 4—0 (2—0).

In a doua partidă, echipa Indiei 
a învins Australia cu 4—2 (2—1). 
Jocul a fost deosebit de disputat, 
deși poate scorul nu lasă să se în
trevadă întru totul aceasta.

Pentru semifinalele turneului s-au 
calificat, așa dar, echipele: U.R.S.S., 
R.P. Bulgaria, R.P.F. Iugoslavia 
și India. > I -

Procediîndu-se la tragerea Ia 
sorți a semifinalelor ele au fost 
stabilite astfel:

4 decembrie: India—R.P.F. Iugo
slavia.

5. decembrie: U.R.S.S.—R.P. Bul
garia.

Echipele învingătoare își vor dis
puta, Ia 7 decembrie, finala.

președintele Federației Internațio
nale de Scrimă, ing. G. Manzzini, 
amintind că la Londra, cu o lună 
în urmă, el a pronosticat o ase
menea surpriză (declarație făcută 
atunci, redactorului șef al ziarului

Olga Orban

nostru). Olga Orban a fost în sea
ra zilei de vineri, principalul su
biect al operatorilor de televiziune 
și al gazetarilor (la eîteva ore 
după finală, ziarul „Sun” din Mel
bourne a publicat pe prima pagină 
o uriașă fotografie a Olgăi Or
ban).

Toate însă sînt balsam. Cert 
este că „aurul” s-a transformat pe 
nedrept în „argint”. Așa a vrut 
arbitrul meciului, Garihle (Franța) 
— Orban (Romînia). Altfel, Olga 
ar fi cîștigat pe merit acel asalt 
și nu ar mai fi fost obligată 6ă 
susțină barajul în care — expli
cabil — nu a mai avut resurse 
morale.

La 20.000 de km. depărtare, pă
rinții Olguței, muncitori în Cluj, 
sînt fericiți chiar și cu... locul II. 
„Eu îmi cunosc fata — spu
ne mecanicul auto Andrei Or
ban. Pentru ea această performan
ță nu este decit începutul. Va a- 
vea curînd și pe cea de aur, spre 
cinstea și gloria patriei care i-a 
dat totul pentru a ajunge aici".

încep întrecerile
de gimnastica

Pentru suporterii sportului cu 
mănuși, West Melbourne Stadium 
nu mai prezintă nici un interes, 
întrecerile au luat sfîrșit. Boxerii 
se odihnesc acum în Heidelberg 
sau se află, în calitate de specta
tori, în tribunele altor săli și te
renuri, Să nu vă închipuiți însă 
că în frumoasa saiă din Capitala 
statului Victoria se va așterne li
niștea. Nu. Mîine încep aci între
cerile de gimnastică și sîntem con
vinși că tribunele vor fi la fel 
de pline ca și în celelalte zile.

R.P.R
fruntea 

lider,

lin singur lider în 
campionatului de șah al

Runda a IV-a a adus țn 
clasamentului un singur 
pe Veniamin Urseanu, care a cîș
tigat intr-un excelent stil pozi
țional partida sa cu Drimer. Du
pă două infringed consecutive dr. 
O. Troianescu s-a reabilitat a- 
seară, învingîndu-1 de o frumoa
să manieră pe Samarian, care 
comisese o inexactitate încă din 
deschidere. Partidele Gavrilă — 
Rădulescu, Mititelu — Radbvicî și 
Bălanei — Ciocîltea s-au termi
nat remiză încă în primele ore 
de joc. De la ultimii doi spectâ. 
torii au așteptat firește mai mult 
decit o egalitate în 25 de mutări. 
Intîlnirea Păli — Halic promitea 
o luptă interesantă. Intr-adevăr, 
6-a . ajuns în această partidă la o 
poziție complicată și plină de po
sibilități Dar, presați de ceas, ceî 
doi parteneri au preferat să oco
lească riscurile împărțindu-și 
punctul. Celelalte partide s-au în
trerupt.

In clasament conduce Urseanu 
cu 372 p. urmat de Rădulescu și 
Ciocîltea cu 3 p. Astăzi, începînd 
de la ora 16, vor fi reluate parti
dele neterminate. Mîine, campio
natul continuă cu runda a V-a.

Selecționata de rugbi a Bucureștiuiui 
a întrecut echipa provneiei cu 13-3 (0-0)

i
Ne așteptam, dueîndu-ne pe 

stadionul Tineretului, pentru a 
urmări ultima evoluție a echipei 
noastre naționale de rugbi, înain
tea plecării în Italia, să asistăm 
la un „galop” de sănătate" al re
prezentativei noastre în fața ti
nerei sale partenere: Selecționata 
provinciei.

Dar pe teren lucrurile nu 
au stat chiar așa și a fost ne
cesar să așteptăm aproape 50 de 
minute pentru a vedea echipa le- 
prezentativă impunîndu-se și fre- 
cînd de impetuosul său adversar.

Echipa provinciei a 
mult curaj și a reușit 
țiuni frumoase.

In ceea ce privește 
rea echipei reprezentative, ea a 
fost nesatisfăcătoare, (în special 
în prima parte a jocului). Dacă 
înaintarea s-a dovedit a fi în 

I poftă de joc, inițiind multe șarje
------- » I

luptat cu 
eîteva ac-

comporta-

• FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL

Progresul a sosit în Capitală 
sîmbătă dimineața. Orădeuii spe
ră... însăși declarația antrenorului 
SCHERTZ exprimă aceasta: „Do- 

I

Locomotiva București 
susține astăzi ultimul joc 

in R. P. F. Iugoslavia
Feroviarii bucureșteni susțin 

astăzi la Subotita cel de al doilea 
și ultimul meci din cadru] turneu
lui pe oare l-au întreprins în 
R.P-F. Iugoslavia. Locomotiva va 
întîlni Spartak Subotița, clasată 
pe locul IV în campionatul iugo
slav la sfîrșitul turului (cum se 
știe, în Iugoslavia campionatul 
se dispută 
formația 
fac parte, printre alții — după 
cum am mai anunțat — Prvîlovici 
(portar), Tiapiska, Ciopici, Ștefa- 
novici (fundași), Boghesici, Les
kov (mijlocași), Ienovai, Tadici, 
Ciovici (atacanți). Echipa 4'noa- 
stră va alinia formația obișnuită. 
De la Subotița Locomotiva va 
pleca direct la- C. Turzii, unde va 
juca joi. în cadrul semifinalelor 
Gupei, cu Energia.

toarnnă-primăvară). Din 
echipei din Subotita

f

MIINE DUPĂ AMIAZA PE STA
DIONUL GIULEȘTI

Locomotiva M. C. F. —
Lokomotiv Ruse (R.P. Bulgaria)

Mîine după-aniiază, începând de 
la ora 14,30, echipa Locomotiva 
M.C.F. București, cîștigătoarea se
riei a doua din categoria C, va în- 
tilni echipa Lokomotiv Russe, care 
activează în campionatul secund al 
R.P’, Bulgaria.

Emergia București campioană 
la baschet feminin

Meciul dintre echipele feminine sul Orașul Stalin cu 90—74 (50 
Energia București și Știința e—35).
I.C.F., care avea să decidă echipă' *
campioană pd anul 1956, â oferit .Simțim un oarecare regret a- 
un joc viu disputat, care a oferit ' tunici cînd scriem despre ultima 
spectacol doar prifl, fembativifâi'’"Mapă a unei competiții, maî ales 

•tea jucătoarelor șt evoluția sco- dăcă ea ne-a oferit întreceri pa-tea jucătoarelor și evoluția sco
rului. Jucătoarele de la Știință 
ifeF., nu s-au orientat bine țw 
teren și au aruncat de puține ori 
la coș, deși, atunci cînd au fă
cut-o, au dovedit o bună precizie. 
Spre deosebire de adversarele lot, 
jucătoarele de la Energia au știut 
să folosească avantajul înălțimii.

Victoria Energiei, obținută la 
scorul de 49—42 (29—23), este 
pe deplin meritată și încununează 
activitatea acestei echipe antre
nată de Grigore Avachian. De re
marcat că Energia cîștigă pen
tru prima dată titlul de cam- 
'pioanâ.

S-au remarcat: Hilde Eordog, 
Vichi Antonescu, Maria Eckert 
(Energia), Teodora Simionescu, 
Elena Tintorescu (Știința I.C.F.).

Iu deschidere, în cadrul cam
pionatului masculin, Progresul 
Arta București a întrecut Progre- 

și acțiuni colective, nu același 
lucru se poate spune despre li
niile dinapoi, care, deși bine ali
mentate cu baloane de mijlocașul 
la grămadă, au atacat adeseori 
fără orizont, lateral. In felul acesta 
multe atacuri au fost blocate, ele 
dînd prilej adversarului să con
traatace periculos.

Echipa reprezentativă a folosit 
următoarea formație: Teofilovici, 
lordăchescu (Soculescu), Blăges- 
cu (lordăchescu) - 
Doruțiu (Blăgescu) 
Rusu (Doruțiu), 
(Floarea) — Ionescu, Chiriac — 
Nanu (Kramer), Ilie, Dobre, Bar
bu (Nanu) — Penciu. S-au re
marcat: Marinache, Doruțiu, Mo
raru, Ionescu, Dobre, Penciu. 
Kramer.

Marinache, 
— Moraru, 
Dumitrescu

D. C

___ cît
Tradiția jocurilor 

Progresul Oradea ne o-

n-am 
teren pro-

probabile 
orădeană

rim să obținem un rezultat 
mai frumos.
CtA
blîgă de asemenea să contribuim 
La un bun spectacol fotbalistic. 
De altfel, am devenit specialiști 
ai jocurilor de Cupă în deplasare: 
în actuala ediție a Cupei 
Jucat nici un meci pe 
priu. Așa că..."

Iată acum formațiile 
(de notat că în echipa 
debutează juniorul Krammer):

C.C.A. : Toma — Zavoda II, 
Apolzan, V. Dumitrescu — Onisie, 
Bone — Cacoveanu, Constantin, 
Alexandrescu, Zavoda I, Tătaru.

PROGRESUL : Gebner — Kram. 
mer. Tiriac, Barcu — I. Barta, 
Cuc — Toth, Koszegy, Caricaș, 
Vlad, Mesaroș.

ARBITRU: Ilie Drăghici.

ii

Azi in Capitală
NATAȚIE. — Bazinul acoperit Flo- 

reasca, ora 10: concurs de natațid or
ganizat de Comisia centrală și dotat 
cu „Cupa de iarnă”,

FOTBAL. — Stadionul Republicii, 
ora 11,45: Progresul Gherla — Pro
gresul Alexandria (finala ,,Cupei Co
misiei centrale” rezervată juniori
lor); ora 14: C.C.A. — Progresul Ora
dea (semi-finala „Cupei R.P.R.”).

VOLEI ȘI BASCHET. — Sala Flo- 
reasca începînd de la ora 9: Loco
motiva București — Progresul Cluj 
(v.f.); Progresul C.P.C.S. — Flamura 
roșie Cluj (v.f.); Dinamo București — 
Voința Sibiu (v.f.); începînd* de la 
ora 16: Dinamo ~ 
Orașul Stalin 
București — 
(b.f.); C.C.A. 
(b.m.).

București — Energia 
(v.m.);
Știința

— Dinamo

Locomotiva 
Invățâmînt 

Oradea

CICLISM. — Probe de 
organizate de comitetul 
C.F.s. 1 Mai. Plecarea ora 
sti-. Biserica SI. Treime. 

ciclo croe 
raional 

ie dim.

sTiinarrte, spectaculoase, așa cum 
au fost cele din cadrul campiona
telor republicane de baschet. Ne 
bucurăm însă cînd avem prileful 
să subliinSem importanța unui 

meci care abia în această ultimă 
etapă poate hotărî prima clasată 
în clasamentul general. Aceasta 
este situația meciului C.C.A.- — 
Dinamo Oradea, iiotărîtor pentru 
echipa# C.C.A., clasată acum pe 
locul întîi, la egalitate de puncte 
cu Dinamo București, dar cu un 
coșaveraj direct mai bun. Jucătorii 
de. la C.C.A., care au trecut în 
ultimii ani de eîteva ori pe lingă 
titlul de campioni ai țării, sînt 
acum în situația de a-șî realiza vi
sul, cu condiția însă de a trece de 
dinamoviștii orădeni, care le-au 
fost totdeauna adversari pericu
loși. Amintim doar că anul trecut 
C-C.A. și Dinamo Oradea și-au 
împărțit victoriile (59—57 în tur 
și 48—50 în retur), iar anul ace
sta, la Oradea, C.C.A. a învins cu 
54—53. Așteptăm cu multă nerăb
dare această interesantă partidă, 
care ne poate oferi un joc specta
culos și de ridicată valoarea teh
nică.

Celelalte întîlniri programate 
pentru această ultimă elapă sînt' 
MASCULIN: Știința Timișoara — 
Locomotiva P.T.T., Dinamo Tg. 
Mureș — Energia Cluj, Progresul 
Tg. Mureș — Știința I.C.F.. Pro
gresul Cluj — Dinamo București; 
FEMININ: Locomotiva București 
— Știința Min. învăț-. Progresul 
Oradea — Știința Cluj, Voința 
Orașul Stalin — Progresul Tg. 
Mureș, Energia Cluj — Flamura 
roșie Oradea.

D. STĂNCULESCU

C.C.A. a învins Locomotiva 
in campionatul de volei

După primele două seturi, se pă
rea că victoria în meciul Locomo
tiva București — C-C.A. va reveni 
ușor feroviarilor care practicau un 
joc excelent. în timp ce militarii 
jucau slab. In următoarele seturi, 
echipa C.C.A. a reușit să depă
șească categoric apărarea echipei 
Locomotiva. Victoria echipei C.C.A. 
este pe deplin meritată și face ca 
întrecerea finală pentru desemna
rea echipei campioane să fie pasio
nantă. Scorul partidei de ieri: 3—2 
(4—15; 11—15; 15—8; 15—9; 15-9) 
în favoarea formației C.C.A.

■A
Două dintre cele mai valoroase 

echipe masculine participante la 
campionatul republican de volei 
vor încerca azi să întreacă două 
formații bucureștene, cu o va
loare recunoscută. Este vorba 
de Știința Arad care primește a- 
casă vizita Progresului l.T.B. și 
Energia Orașul Stalin, a cărei 
adversară este echipa dinamoviș- 
tilor bucureșteni. Avem certitudi
nea că ambele meciuri vor oferi 
dispute interesante, deoarece forma 
arătată în ultima vreme și însăși 
valoarea acestor formații sînt cefe 
mal sigure recomandații.

Celelalte meciuri programate 
pentru azi sînt: MASCULIN; 
Progresul Galați-Progresul Cluj; 
FEMININ: Locomotiva București- 
Progresul Cluj, Voința Orașul Sta
lin-Energia București, Dinamo Tî- 
mișoara-Știința I.C.F., Progresul 
București-Flamura roșie Cluj, Dina
mo București-Voința Sibiu.

de măsuri 
acestei ac-:

• La sediul asociației Energia 
a avut loc recent o consfătuire a 
organelor corespunzătoare din mi
nisterele de resort. Cu acest prilej 
s-a discutat despre situația acti
vității sportive în școlile profesio
nale, luîndu-se o serie 
în scopul îmbunătățirii 
tivități.

• La Constanța a 
timp de 20 zile un curs 
tori sportivi obștești. La acest 
curs au participat și președinți 
ai colectivelor sportive sătești. 
Programul a cuprins lecții teoretice 
și practice. (Stan Păun, corespon
dent).

funcționat 
de instruc-

NUMĂRUL VIITOR AL ZIA
RULUI NOSTRU VA APARE 
MARȚI 4 DECEMBkIE LA 

ORELE OBIȘNUITE.



N. LINCA A
(Urmare din pag. I) 

treptele 
cea mai 
Știa că 

de

pe irlandezul Fred Tiedt. Acesta se 
remarcase pînă atunci, prin teh
nica sa deosebită și printr-o ne
obișnuită rezistență.

Nicolae Linca a urcat 
ringului cu îjndrederea 
'deplină în forțele sale. 
Tiedt rste un boxer bun, că 
cucerirea titlului olimpic depinde 
întreaga carieră a acestuia și că 
deci, pentru a-și atinge țelul, va 
lupta cu toată energia. Dar Nicolae 
Linca ne-a arătat de atîtea ori că 
nu se dă înapoi nici în fața celui 
mai de temut adversar. El a boxat 
cu vitalitatea sa recunoscută, a 
trimis o adevărată „ploaie" de 
lovituri asupra adversarului și n-a 
cunoscut odihna decît în clipa 

cind gongul a răsunat pentru ul
tima oară. Intîlnirea decisivă era 
consumată, ‘ar Linca devenise 
campion olimpic 1 Pentru prima 
oară în istoria boxului nostru, un 
pugilist romîn aiunge pînă la a- 
cest titlu mult visat. Dîrzenia, pa
triotismul fierbinte, convingerea 
că nu există adversar în fața că
ruia să fie dinainte învins, l-au 
condus spre marele succes de la 
Melbourne. încă odată, toată ad
mirația pentru acest mare talent al 
boxului rominesc, care după mai 
bine de zece ani de la întîia apa
riție pe ring, găsește resurse să 
triumfe de o manieră strălucită în 
competiția olimpică.
JURIUL L-A FRUSTAT PE DO

BRESCU DE VICTORIE 
PUBLICUL A PROTESTAT VE

HEMENT
Mircea Dobrescu, această ex

cepțională „mașină, de _ pumni”, 
era cît pe-aci să ne aducă a doua 
medalie de aur la box. Dobrescu 
a pierdut la puncte. într-un meci 
în care n-a fost de-aiuns'verdictul 
primilor trei judecători pentru a de
semna învingătorul. Finalmente, 
cu trei voturi contra două, Spinks 
a urcat pe podium, primind me
dalia de aur. Trimisul nostru spe
cial ia Melbourne. Radu Urzicea
nu, ne avertizase ftitr-o radio
gramă primită în ajun că adversa
rul reprezentantului nostru _ este 
„un. boxer înalt, cu o tehnică a- 
vansată și cu un țoc de picioare 
desăvîrșit". Dobrescu a căutat să 
forțeze ritmul, s-a „dus" peste ad
versar. a căutat să-l „sufoce" prin 
atacuri deslănțuite. Spinks a ri
postat calm și decis, iar Mircea 
Dobrescu, marele nedreptățit de la 
Helsinki, a pierdut din nou o în
trecere olimpică pe care ar fi me-

La WEKDOUREE, ia»l miwjc a răuuat hei de doeă ori

CANOIȘTU NOȘTRI L ROTMAN, S. ISMAILCIUC ȘI 0. ALEXE 
AU URCAT IERI PODIUMUL ÎNVINGĂTORILOR
a canoistului 
în proba de

S rălucita victorie 
nostru L. ROTMAN_
simplu fond i-a făcut pe oaspeții 
olimpici ai BALLARAT-ului să-și 
îndrepte toată atenția spre lotul 
canotorilor noștri. Unh crUdeau 
că victoria lui ROTMAN fusese o 
intimplare, alții afirmau că ROT- 
MAN va fi singurul reprezentant 
al canotorilor noștri care va urca 
podiumul învingătorilor. Și unii și 
ceilalți s-au înșelat însă. Dînd do
vadă de o excelentă pregătire, de 
o extraordinară putere de luptă, 
LEON ROTMAN a terminat în
vingător și in proba de simplu vi
teză cucerind astfel cel de al doi
lea titlu olimpie. Performanța sa: 
5:05,3 este deosebit de valoroasă 
dacă ținem seama că ceilalți con- 
curenți clamați pe locurile urmă
toare au înregistrat: HERNEK 
(R. P. Ungară) 5:06,2; BUHARIN 
(U.R.S.S.) 5:12,7.

Tot atît de valoroasă a fost și 
comportarea canoiștdor S. ISMAIL- 
CIUC și DUMITRU ALEXE care 
a*u ciștigat detașat proba de dubilu 
viteză. Radiogramele sosite prea 
tirziu ne-au împiedicat să infor
măm la timp pe cititorii noștri 
despre cauzele s'jabej performanțe 
înregistiate de acești doi canoiști 
în Întrecerile de food în care au 
ocupat doar locul 5. In (această 
probă, după 1.500 metri, S. IS- 
MAILCIUC a avut o puternică cri
ză de ficat. Sportivul român a 
continuat totuși să lupte cu toate 
for',ele sale și, dînd dovadă de un

CUCERIT MEDALIA DE AUR
ritat să o cîștige prin calitățile 
și pregătirea sa.

O altă radiogramă, primită a- 
seară de la Radu Urziceanu, ne 
anunță că decizia din meciul Do
brescu—Spinks este de o iniustețe 
flagrantă. -Primele două reprize 
au fost în avantaj net pentru Do
brescu. Ultima, egală. Punctajul 
șelor patru judecători și al arbi
trului: 58—58, 59—58,59—59,59—

Engtt.Oarian (U.R.S.S.)
I 

60, 59—58. Publicul a protestat ve
hement, huiduind minute in șir 
grosolana eroare a judecătorilor 
care i-au răpit luj Dobrescu titlul 

. olimpic.
Cel de al treilea finalist romîn 

a fost tinărui Gheorgbe Negrea. 
Participlnd pentru prima oară la. 
o întrecere de asemenea amploare, 
el s-a comportat admirabil. Mărtu
rie stau victoriile repurtate asu
pra sudafricanuiui Van Vouren, 
chilianului Carlos Lucas și — mai 
cu seamă — italianului Ottavio 
Panunzzi. In finală, negrul ameri
can Jim Boyd. un splendid atlet 
cu o musculatură extrem de bine 
dezvoltată și proporțională, dotat 
cu un pumn nâpraznic- (i-e trimis 
la podea și pe rezistentul Muraus- 
kas!), a obținut victoria, după o 
luptă Înverșunată, in care Gheor- 
ghe Negrea a cheltuit o ambiție e- 
normă. câutînd .să „spargă” apăra
rea ermetică a adversarului Ac
cepți nd chiar „ciocniri" riscante, în 
dorința de a învinge. Negrea a 
fost la podea, dar a terminat lupta 
în picioare. Victoria i-a suns a- 
mericanului, evident mult mai ex
perimentat dar Gbeorghe Negrea 
are satisfacția de a fi, la ora ac
tuală. semigreul amator 
lume!
6 MEDALII DE AUR

BOXERII 

nr. 2 din

FENTRU 
SOCJA-Df\ ȚĂRILE 

LISMULUI 
olimpice de box au în- 
mare succes pentru pu-

Finalele 
semnat un

adevărat patriotism, a reușit să 
termine cursa. Ieri, ISMAILCIUC 
și D. ALEXE s-au revanșat insă 
în întregime. Ei au cucerit dottă 
medalii de aur și titlul de cam
pion olimpic, aduewd patriei o mi
nunată victorie sportivă.

După o luptă strtnsă caiaciști 
noștri MIRCEA ANASTASESCU 
și STAVRU TODOROF au ocupat 
locul 4 la caia: dublu viteză In 
această probă, doar o zecime 
de secundă i-a despărțit pe re
prezentanții noștri de echipajul 
Austriei, ciștigătorul medaliei de 
bronz. Și așa rezultatul k>r este 
meritoriu. Caiacișui noștri i-au în
trecut pe cei din Franța, Belgia, 
Australia și R. Cehoslovacă.

Celor care au contribuit la 
întărirea prestigiiriui sportiv al pa
triei noastre în marile întreceri 
de la WENDOUREE. lui L " ROT
MAN, S. ISMAILCIUC, D. ALEXE, 
M. ANASTASESCU și S. TODO
ROF Ie adresăm cu acest prilej 
cele mai sincere felicitări, urîn- 
du-le noi și cit mai frumoase suc
cese In activitatea viitoare.

W
In proba de canoe dublu viteză, 

clasamentul complet are următoa
rea înfățișare: 1. R. P Romînă 
(S. ISMAILCIUC și D.’ ALEXE) 
4:47,4; 2. U.R.S.S. (HARIN și BO
TEV) 4:48,6; 3. R. P. Ungară
(WIELAND și MOHACS) 4:54,3; 
4. Franța (DRANSART și RE
NAULT) 4:57,7; 5 Australia (JO
NES și OHM AN) 5:03,0; 6. Au-

gtiiștii sovietici care și-au adjude
cat trei titluri î Nu mai puțin stră
lucită este și victoria lui Laszlo 
Papp care, întrecîndu-1 pe ameri
canul Jose Torres, a cucerit pentru 
a treia oară consecutiv titlul o- 
limpic — performanță neegalată 
în istoria întrecerilor olimpice de 
box ! Merită o atenție deosebită 
și performanța tînăntiui pugilist 
Wolfgang Behrendt din R. D. Ger
mană, care a avut în uMimii ani o 
frumoasă ascensiune,- cuîminînd 
cu titlul olimpic cucerit acum la 
Melbourne. • > "

Rezultatele tehnice sînt urmă
toarele: muscă: T. Spinks (An
glia) b. p. M. Dobrescu (R.P.R).; 
cocoș: W. Behrendt (Germania) 
b. p. So Son Ciu (Coreea de sud); 
pană: V. Safronov (U.R.S.S.) b. p.
T. Nichols (Anglia); semi ușoară: 
R. Mc Taggart (Anglia) b. p. 
Kurschat (Germania); ușoară: 
Enghibarian (U.R.S.S. b. p. 
Nenci (Italia); semimijiocie:
Linca (R.P.R ) b. p. Fred Tiedt; 
mijlocie-ușoară: L. Papp (R. P. 
Ungară) b. p. J. Tomes (S.U.A.); 
mijlocie: G. Satkov (U.R.S.S.) 
b k. o. R. Tapia (Chile); semigrea: 
J. Boyd (S U A ) b-p. Gh. Negrea 
(R.P.R); grea: T. P. Rademacher 
(S.U.A.) b.k.o.t rep. I L. Muhin 
(U.R.S.S).

Li box: iu clasament pe națiuni 
U.R.S.S tocul I, R.P.R. locul IV

H. 
VI.
F.
N.

MELBOURNE 1 (Agerpres). • 
După disputarea turneului olim

pic de box și decernarea medaliilor 
de aur, argint și bronz a fost al
cătuit clasamentul pe puncte al 

țărilor participante la acest turneu 
în care primul Ioc a revenit echi
pei U.R.S.S. cu 42 de puncte. De 
remarcat că R.P.R. ocupă locul 4 
cu 23 jum. puncte.

Performanta boxerilor romini 
este excepțională, lui nd în. consi
derație că majoritatea țărilor au 
participat cu 8 sau 10 pugiliști. iar 
echipa R.P.R- a prezentat numai 4.

Iată clasamentul: 1. U.R.S.S. 42 
puncte; 2. Anglia 32 puncte; 3. 
S.U.A. 25 puncte: 4. R.P.R. 23 

jum. puncte; 5. Irlanda 15 jum. 
puncte; 6- Germania 15 puncte:
7. Chile, 8. R. P Ungară, 9. Italia, 
10. Africa de Sud, 11. R. P. Polo
nă. 12 Franța, 13. Coreea de Sud, 
14. Finlanda, 15. Australia, 16. 
Argentina.

stria (SCHINDLER și WALD
NER) 5:04,4.

★
lată și clasamentul probei de 

caiac dublu: 1. Germania — cam
pioană olimpică — (ACHEUR și 
MILTENBERGER) 3:49.6; 2.
U.R.S.S. (KAALESTE și DEMIT- 
KOV) 3:51,4; 3 Austria (MIL1AN 
și WIDERMAN) 3:55,8: 4 R. P. 
Romind (M. ANASTASESCU și 
TODOROF) 3:55,9; 5. Franța
(GRAFFEN și MAYER) 3:58,3; 6. 
Belgia (VERBRUGGE și MOERE) 
3:58,7.

MB șȘȘ

S. Țodorof și AI Ariastasescu

ia 
ai 
cu 
să

V. BORISOV CAMPION OLIMPIC 
LA ARMĂ LIBERA

C. Antonescu a
Era firesc ca tirul să se afirme 

Melbourne. Fruntașii mondiali 
sportului cu arma au așteptat 
nerăbdare o competiție în care 
poată dovedi importantul lor 

Const. Antonescu

progres tehnic din ultima vreme. 
Și Întrecerile olimpice de la Wil
liamstown le-au dat această sa
tisfacție deși concurenții au avut 
de înfruntat un adversar „hors 
concurs” deosebit de periculos t 
condițiile atmosferice vitrege. O- 
dată cu proba de armă liberă ca
libru mare, listele recordurilor 
lumii au început să 6ufere mo
dificări. Autorul primea modificări 
este actualul campion olimpic al 
acestei probe, sportivul sovietic 
VASILI BORISOV, care la po
ziția culcat a realizat 396 p. NOU 
RECORD MONDIAL (vechiul re
cord era de 393 p. și aparținea 
concurentului finlandez O. Lind
gren). Tot el a obținut la totalul

La Melbourne, ca și la Helsinki
La baschet: LOCUL I S.U.A., LOCUL II U.R.S.S.
Sîmbătă seara coșurile de bas

chet din sala Expoziției au fost in
stalate pentru cea din urmă oară: 
au avut loc ultimele meciuri din ca
drul turneului de baschet.

Meciurile cele mai importante au 
fost programate noaptea tîrziu. 
Cind echipele Franței și Urugmayu- 
lui și-au făcut apariția pe teren 
pentru a și disputa tocurile 3—4 
in clasamentul general, nici un 
loc nu se mai găsea în tribune. 
Partida a fost deosebit de intere
santă : francezii au ,,lucrat" mult 
pe Beugnot și Haudegand — cei 
doi jucători înalți — in timp ce 
urugjuayenM și-au axat acțiunile de 
atac pe viteză. Contraatacurile lor 
ar surprins de regulă pe francezi 
care se repliau destul de greu din 
pricina celor doi jucători îmlth’

CALIBRU MARE
ocupat locul 5’
celor trei poziții, odată cu titl-ul 
olimpic și un nou record al J.O. j 
Performanța 1138 p. este la numai ț 
un punct de recordul mondial, pe ! 
care-1 deține A. Bogdanov din I 
1955, și se înscrie în fruntea per- ; 
formanțelor olimpice (vechiul re- j 
cord olimpic era de 1123 p. și fu
sese stabilit de A. Bogdanov). 
Bine s-au comportat și Allan 
Erdman (U.R.S.S.) 1137 p., cla
sat pe locul II și Vigho Ylonen 
(Finlanda) 1128 p., locul III.

Dar, la această probă avem o 
satisfacție deosebită. Maestrul 
sportului Constantin Antonescu, 
confirmînd valoarea arătată în 
ultimul timp, s-a clasat pe locul 
V înaintea unor trăgători celebri 
ca Kvissberg (Suedia), Smith 
(S.U.A.), Krebs (R. P. Ungară), 
N. Sundberg (Suedia), Voelcker 
(S.U.A.) și alții. Fără îndoială 
locul V în erarhia celor mai buni 
trăgători din lume, este o per
formanță pentru care Constantin 
Antonescu merită felicitări.

Iată clasamentul probei: 1. Va
sili Borisov (U.R.S.S.) 1138 p.
campion olimpic, (pe poziții a în
registrat următoarele rezultate: 
culcat 396 p., genunchi 383 p., pi
cioare 359 p.); 2. Allan Erdman 
(U.R.S.S.) 1137 p.; 3. Vigho Ylo
nen (Finlanda) 1128 p., 4. Jorma 
Taitto (Finlanda) 1120 p.; 5.
Constantin Antonescu (R.P.R.) 
1101 p. (pe poziții: culcat 386 p., 
genunchi 374 p., picioare 341 p.);
6. Nils Sundberg (Suedia) 1094 
P-

•k
Tot ieri a luat sfîrșit și Între

cerea taleriștilor. Titlul olimpic a 
revenit concurentului italian ROS
SINI cu 195 t. El a fost urmat 
în ordine de Smelcynski (R. P. 
Polonă) 190 t, Ciceri (Italia) 188 
L, Moghilevschi (U.R.S.S.) 188
t, Nikandrov (U.R.S.S.) 188 t., 
Capek (R. Cehoslovacă) 187 t.

puțin ranizi. Datorită acestei su
periorități, echipa Uruguayului a 
obținut victoria cu scorul de 71-62.

In finala turneului olimpic s-au 
întâlnit aceleași echipe care și-au 
disputat titlul și in urmă cu patru 
a.ni la Helsinki, reprezentativele 
S.U.A. și U.R.S.S. Deși miza jo
cului a fost foarte importantă, am
bele echipe au practicat un joc des
chis, cu acțiuni scurte de atac, ceea 
ce a făcut ca partida să placă foarte 
mult. Echipa americană a fost deo
sebit de rapidă și a avut o excelen
tă precizie în loviturile de la semi- 
distanță. In echipa sovietică Kru- 
minș n-a mai făcut partida din a- 
jun cu Franța, cîind arătase o deo
sebită adresă în aruncări. Scor fi
nal : 89—55 în favoarea echipei 
S.U.A. care își păstrează astfel 
titlul de campioană olimpică.

Pe locurile următoare s-au cla
sat: locul 2: U.R.S.S.; locul 3: U- 
rtaguay; locul 4: Franța.

Mîiue începe turneul finul 
de hochei pe iarbă

întrecerile din cadrul luffleului 
de hochei pe iarbă au intrat în 
faza finplă și mîine urmează să 
se desfășoare semifinalele com
petiției. După terminarea prelimi
nariilor, dreptul de a juca în 
turneul final l-au obținut echipele 
Indiei și Australiei — clasate pe 
primul loc în seria A și respectiv 
B —, precum si primele două cla
sate în seria C, adică Pakistanul 
și Germania.

In felul acesta, la 3 decembrie 
vor avea loc următoarele întîlniri: 
Indta-Germania și Australia-Pa

kistan. Echipele învingătoare își 
vor disputa la 6 decembrie locu
rile 1—2 iar cele învinse locurile 
a_4
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