
<CV

Ediția jubiliară
a Campionatelor 
internaționale
de atletism ale R.P.R

a început In fața
a peste 40.000

spectatori entuziaști
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întreceri dirze - rezultate valoroase
ieri pe stadionul Republicii

• Constantin Grecescu l-a învins pe Bolotnikov în cursa de 5000 m. și a realizat un nou record 
republican 0 Nina Kuzmina a sărit 6.14 m. la lungime: record al stadionului 0 Excelente perfor

manțe în cursele de 100 m. 0 Ion Păcuraru

însemnări din prima zi
...La onomastici și aniversări, punc

tualitatea este de rigoare. Bucureșie- 
nii, exigeați in privința manierelor 
elegante și (mai ales) prevăzători, an 
ținut să se întreacă în politețe, sosind 
la locul de intilnire încă Înainte ca 
gazdele să-și fi deferecat porțile. Ex
plicabilă grabă și nerăbdare: de data 
aceasta, inimoșii iubitori de sport din 
capitala țării veneau să aplaude și 
să felicite dintr-odată doi sărbătorit1: 
Stadionul Republicii și Campionatele 
Internaționale de Atletism ale RJJ.R-, 
care împreună împlineau 10 ani de 
viață.

Atmosfera și cadrul unui asemenea 
jubileu nu pot fi decît sărbătorești. 
Stadionul și-a îmbrăcat cu o zi îna
inte hainele de... duminică, iar naturi

Ion Păcuraru termină victorios cursa 
de 20 km. marș

rești, în septembrie, este încă plină 
vară...

La picioarele noastre se întinde pla
toul verde de gazon brăzdat de Unii 
albe trase cu o precizie geometrică. 
Nu. nu este masa imensă de lucru 
a unui inginer, nici măcar o schiță 
de proiect. Rigla și compasul au fost 
folosite (doar) pentru a măsura exact 
spațiul în care vor trebui să ateri
zeze sulița, discul sau ciocanul.

Iată că aproape nici un loc 
mai rămas in tribune. . Insulele' 
bere se micșorează din ce in 
apoi masele de spectatori se conto
pesc, înlocuind cupa imensă de beton 
prinir-o mare de capete.

Sosesc oaspeții cei mal de seamă, 
participanții Ia întrecere. Răsună a- 
cordurile unui marș și sportivii nemți 
din 25 de țări din toate cele cinci 
conrinente. pășesc pe pistă într-un 
cortegiu tradițional fiecărei competiții. 
Ceremonia deschiderii este sobră, așa 
cum stă bine unei întreceri în care 
unității- de măsură sînt bărbăția, cu
ratul și măiestria. Trecerea delegațiilor 
prin fața tribunelor este punctată de 
aplauze puternice. Este un salut, dar 
totodată îndemn pentru performante 
cît mai valoroase. Secretarul comisiei 
de organizare, Andrei Să -eseu, rostește 
un cald cuvînt de bun venit, mulțu
mind tuturor acelora care au ținut să 
onoreze ediția jubiliară a tradiționa
lului nos'ru miting atletic. Este into
nat imnul Pepublicii Populare 
mine, după care 
urma steagurilor 
la vestiar braț la 
teniile care s-au

In șiruri albe, 
anonimi la nașterea marilor recorduri, 
pășesc că1 re locurile unde-i așteaotă 
foile de concurs, ruleta de măsurat si 
cronometru!.

A X-a ediție 
ternaționale de 
început t

■ȘTIRILE ZILEI
DL Avery Brundage, 
a sosit la București

Ieri după-amiază a sosit pe calea ae-» 
rului Ia București d-1 Avery Brundage» 
președintele Comitetului Olimpic inter
național. Pe aeroportul Băr.easa distinsul 
oaspete a fost așteptat de membri ai Co
mitetului Olimpic Romîn, în frunte cu 
președintele Alexandru Siperco și cfe nu
meroși activiști ai mișcării de cultură! 
fizică.

Imediat după aterizarea avionului d-1 
Avery Brundage și-a exprimat dorința să 
vizioneze Campionatele Internaționale 
de atletism ale Republicii Populare Ro
mine. Seara alături de toți participanți! 
la campionate, președintele Comitetului 
Olimpic Intemaționsi a urmărit specta
colul de gală desfășurat în sala Tea
trului de Operă și Balet din București.

a cîștigat detașat proba de 2© km« marș

Primă trei clasați in proba de 5.000 Constantin Grecescu, Piotr
Bolotnikov și Fahir Oriei

FILMUL PROBELOR
Prima zi a ediției jubiliare a Cam- țării la greutate, Vir 

pionatelor internaționale de atletism clasat pe locul trei la

Ro- 
atleții, încolonați in 
țărilor lor. se întorc 
braț subliniind prie- 
legat d; ne acuma, 
arbitrii, colaboratori

a Campionatelor In- 
Aflefism ale R.PJi. a

a ținut să-și aducă prețiosul său dar: 
un soare minunai de strălucitor, un 
cer senin, pe care siluetele norilor pu
teau fi numărate pe degete.

Tribunele se umplu mai repede ca 
oricind. Valurile de oameni se re
varsă peste gradene, schimblnd de
corul gri de beton intr-unui multico
lor în care albul predomină: la Bucu-

★
In controversa tradițională care se

pară pe amatorii curselor de sprint 
de cei care preferă alergările pe dis
tanțe lungi, trebuie să mărturisim că 
ne alăturăm acestora din urmă. Sprin
tul este ca pilptirea unei flăcări, ca 
un foc de artificii care se consumă la 
citeva clipe după ce a început. Fondul 
insă iți oferă descompusă lupta de 
pe pistă, plină de fineți tactice, de e-

(Continuare în pag. 2)

n-a dezmințit excelenta reputație de 
care se bucură această tradițională 
competiție în lumea atletismului. Pe 
foite de concurs au fost trecute de la 
primele probe rezultate înalte, va
loroase recorduri naționale. Un fapt 
s-a desprins însă în mod deosebit: 
într-un lot select de participanți stră
ini, prezența concurenților rcraîni s-a 
făcut simțită mai mult ca oricind și 
pe podiumul învingătorilor au urcat 
o serie de purtători ai culorilor 
noastre. Este cazul să subliniem de la 
început comportarea excepțională a 
alergătorului romîn Constantin Gre
cescu, care a cucerit ieri pentru a 
doua oară consecutiv tttel de cam
pion internațional al R.P.R. la 5000 
m. El a obținut o victorie de răsunet, 
în fața unui atlet celebru în alergă
rile de fond. ’ - • ■
doua victorie 
mărșălu'torul 
capătul celor 
dînd spectatorilor prilejul de a părăsi 
tribunele cu satisfacția unui nou suc
ces romînesc Pe tabela performeri
lor primei zile pot figura de aseme
nea Ioana Luță, autoare a unui nou 
record la 100 m.. Ana Coman, care a 
aruncat la numai 1

Piotr Bolotnikov. O a 
de preț ne-a adus-o 
Ion Păcur-aru, care la 

20 km. a sosit primul,

cm. de recordul

Aspect de la festivitatea de deschidere,

Manifestări sportive 
în cinstea Zilei 
Forțelor Armate

> Ziua Forțelor noastre Armate va H 
; sărbătorită anul acesta în mod deosebit 
și de sportivii Casei Centrale a Arma
tei. Valoroșii sportivi de la C.C.A. vor 

, susține cu acest prilej o serie de întîl- 
i niri internaționale, avînd în mijlocul lor 
ca oaspeți sportivi reprezentînd cluburi 
militare din țările de democrație popu
lară.

Prima mare manifestație care inau
gurează seria acestor importante între
ceri este competiția ciclistă „Cursa 
Victoriei", care se va desfășura între 
28 septembrie și 9 octombrie și va reuni 
la startul probei pe cei mal valoroși 
rutieri romînj precum șl alergători ai 
cluburilor C.W.K.E.-Vi<rșovia și U.D.A.- 
Praga.

La 2 octombrie se va desfășura în 
Capitală Intîlnirea internațională da 
baschet dintre echipele C.C.A, șt 
C.W.K.E.-Vcșovia iar în aceeași zi echi
pa de volei a C.C.A va primi vizita 
echipei Ț.D.N.A. Sofia.

In sfirșit, după cum s-a mal anunțat 
echipa de box a C.C.A. va întîlnl la z
octombrie, la București, valoroasa for- 

, mape din RJ3. Germană a duhului mi
litar „Vorwărts” din Berlin (Agerpres).

BASCHET

•reutate, Virgil Manolescu,» 
' J 'i aruncarea dis-j 

cului. Aplaude bine meritate au cuce- « 
nit și mulțf dintre concurenții oas
peți. Primul premiat al campicnatetor,' 
americanul Parry O'Brien, a cîștigat, 
ușor o probă în care nu este totuși spe-' 
ciaiist, aruncarea discului, imoresio-] 
nînd prin excepționalele sale calități 
fizice. Nina Kazmina a „aterizat" ta 
6,14 m., cît nu s-a maa sărit încă la 
noi în țară. Așteptat cu nerăbdare, < 
duelul Murchisson — Thorbiornsson 
s-a decis mult mal devreme decît | 
pînă la linia de sosire a probei de] 
100 m. Co-recordmanul mondial sal 
detașat de pe prima parte a cursei,! 
marcînd și un timp bun: 10,4 sec. Jurii j 
Lituev, veșnic tînăr, a primit din nou, 1 
la fel ca acum șase ani. laurii de 1 
campion. Einarsson și-a confirmat lo-1 
cu! fruntaș în ierarhia săritorilor de 
triplu, întrecînd fără însă să strălu-] 
ceașcă „coaliția" japoneză. Olandeza, 
Hannie Bloemhoff s-a dovedit o1 
sprinteră de mare clasă, înregstrîhd < 
un 11,6 pe care Nina Popova, Crista1 
Stubnik. Nadia Hnîkina și alte^ 
mari atlete n au reușit să-l obțină pe, 
stadionul Republicii. In general, zi-'1 
letele sovietice au dominat probele fe-^ 
minine ale primei zile. Pe lîngă Nina, 
Kazmina, cîștigătoare la lunepme, au1 
cucerit titluri de campioane și Zinaida, 
Doinikova (cu un excepțional rezul-' 
tat: 16,00 m la greutate) și Tatiana ' 
Avramova la 400 m. ,

Să urmărim acum, probă cu probă/ 
întrecerile primei zile a ediției jubi-i 
liare. 1

La disc bărbați un invin 
gător scontat: Parry 

O’Brien
De toc speriat de prezența în con

curs a unui adversar de valoare cum 
era O’Brien, concurentul rcmîn Vir
gil Manolescu și-a luat... inima în 
dinți și, aruncînd din prima încercare 
49.41 m., a condus în întrecerea dis
cobolilor o bună bucată de timp. De 
altfel. în treacăt fie spus, Virgil Ma
nolescu și-a făcut aproape o „specia
litate" din a da totul în prima arun
care, fapt probat de recentul lui re
cord, pe care l-a realizat tot din 
prima!

Abia la a treia aruncare concuren
tul american reușește să confirme va-

fâonrinuare in pag. 4^

Important turneu 
internațional 
în Capitală

De la 29 septembrie terenul de bas
chet de ia velodromul Dinamo va găz- 
doi un important concurs internațional 
la care vor participa echipele masculine 
Diaamo Tbilisi, Gwardia Varșovia. 
Jednota Kosice, Dinamo București și 
posibil încă o formație din. Capitală, 
întrecerile se vor disputa probabil sis
tem turneu.

TIR
înscrieri la Campio
natele internaționale 
ale R. P. R.

Printre înscrierile primite la comisia 
de organizare a celei de a IV-a ediții 
a Campionatelor internaționale de tir 
ale R.P.H. se tiflă: Italia (cu taleristul 

> Cicerl sandro, al 3-lea clasat la Jocu
rile Olimpice de la Melbourne), Franța 

, (cu cunoscutul trăgător, 
calibru redus, Mazoyer), 
via (cu Jez și Masek), 
,(din lotul căreia notăm , _ 
>lub, Dosztaly. Takacs, Dobsx Gydnory), 
• R.P. Bulgaria, R.P. Polonă și R.P. 
i Chineză.

la ermă liberă 
K.P.F. iugosla- 

R.P. Undară 
pe Krebs, Ho-

Polonă și

Programul Campiona
telor europene de la 
Belgrad

' A II-a ediție a Campionatelor euro
pene de tir, care se vor desfășura în 
luna octombrie la Belgrad, va avea 
următorul program: Senioare: 7 octom
brie, armă lib'eră calibru redus 3x20; 
18 octombrie, meci englez. Juniori: 8 
octombrie, armă liberă calibru redus 
3x20; 10 octombrie, med englez.

Pînă acum s-au înscris următoarele 
țări: R.F. Germană, RJ». Bulgaria, Nor
vegia, R.P. Polonă, R.P. Remînă, R- 
Cehoslovacă, U.R.S.S., Austria și, bine
înțeles, țara organizatoare, K.P.F. Iugo
slavia.

FOTBAL
Azi, joc internațional 
în Capitală

Echipa bulgară ,,9 septembrie” din So
fia evoluează astăzi în Capitală pe tere
nul Flamura roșie Belvedere în comp> 
nia formației din campionatul orășe
nesc Energia „Tudor Vladimirescu”. Par
tida va începe la- ora 16.

Antrenorul Gică Po
pescu asistă la întîl- 
nirea Iugoslavia — 
Austria

Vineri a plecat la Belgrad antrenorul 
de stat Gică Popescu care va urmări, 
partida ce are loc astăzi acolo: lugo-, 
slavia-Austria. Cu această ocazie el va 
stabili cu forurile Iugoslave de specia
litate ultimele amănunte în legătură cu 
tnt îlnirea Romtnla-Iugoslavla de la 29 
eepteffițjflfc '
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Campionul zilei 3

C. G R E
Există o tradiție a victoriilor Iui 

Constantin Grecescu în prima xi a 
campionatelor noastre internaționale? 
Așa s-ar părea. Sînt trei puncte de 
(asemănare între evoluția lui Grecescu 
9a aceste două ediții din urmă ale 
(„internaționalelor": 1. A concurat 
In prima zi la 5.000 m. 2. A cîștigat 

«ursă. 3. A stabilit un nou record. 
Există însă și o mare deosebire. In 
timp ce anul trecut adversar princi
pal i-a fost compatriotul său Nico- 
lae Bunea, de data aceasta el. a a- 
Vut de înfruntat pe unul din cei 
mai buni alergători din lume pe a- 
ceastă distanță, Piotr Bolotnikov.

Bolotnikov 13:54.4 — Grecescu
14:15.0. Acestea erau cele mai bune 
(rezultate ale celor doi atleți înaintea 
startului de ieri. Ei se mai întâlni
seră numai odată: în ziua de 7 au
gust 1957, pe stadionul Lujniki din 
Moscova, la Jocurile sportive ale ti
neretului. Atunci, în proba cîștigată 
de maghiarul Szabo cu 13:51.8, Bo
lotnikov 6-a clasat al 4-lea iar Gre
cescu al 8-lea, fiecare cu cifrele mai 
sus amintite. Cine ar fi putut sconta 
într-o revanșă atît de apropiată a 
alergătorului nostru? Cu atît mai 
mult cu cît Bolotnikov a sosit la 
București aureolat de victoria sa a- 
supra lui Kuț (în proba de 10.000 
m., la campionatele unionale).

Totuși, un singur om nu s-a de
clarat de acord cu pronosticurile zi
ariștilor ți specialiștilor, sfidînd pînă 
Și argumentul atît de convingător al

(urmare din pag. 1)

Țari construit ou migală, de splendide 
încheieri in care atletul dăruiește mai 

’mult decît ai crede că este capabil să 
facă un om.

Exact așa și-a zămislii splendida 
'victorie neobositul nostru campion 
Constantin Grecescu. O biruință inter
națională este totdeauna de preț. Var 
atunci tind este obținută în fața unui 
adversar de talia lui Piotr Bolotnikov, 
fondisiul care s-a situai în atenția în
tregii lumi lăsind în urmă pe însuși 
Vladimir Kuț. atunci ea ciștigă In 
valoare și preț, capătă o aureolă deo
sebită.

Cursa de 5000 m. s-a consacrat de 
mult ca o probă a surprizelor. Și 
nici de dala aceasta ea nu și-a dez
mințit această reputație, care an de 
an i-a adus iot mai multă prețuire 
din partea spectatorilor. Cine ar fi 
crezut că faimosul campion al locu
rilor Tineretului de ta Moscova, omul 
’care a devenit un specialist în a con
duce cele 12 tururi și jumătate de 
’pistă din cap în cap, va fi învins ? 
fȘi totuși. Constantin Grecescu...

Dar mai bine să dăni cuvMul în* 
Jsuși eroului acestei formidabile în
treceri :

„Cînd m-am aliniat la start alături 
'de Bolotnikov, mi-atn impus drept scop 
principal să mă țin cît mai aproape 
<ie campionul sovietic, ca să închei 
întrecerea cu un nou record. La Jocu- 
file de la Moscova am regretat profund 
că o prudență exagerată m-a îndemnat 
să rtio contactul cu plutonul fruntaș, 
de frica eternului coșmar al fondiștu- 
lui — sufocarea. In fața spectatorilor 
bucuresferu am căutat să repar gre
șeala. La 3000 in. văztod că mă simt 
exoelent, începusem să mă gîndesc 
la primiți loc. Apoi, după încă două 
tururi de pistă, văzînd că trena _dnsă 
'de Bolotnikov îmi convine, tri-an. de
cis să joc ultima carie la sprintul 
fina!. Rezultatul îl cunoașteți. Sînt 
fericit că am învins, sînt fericit pen
tru noul record, care sper că mi 
va fi cel din urmă. Vreau să mulțu
mesc și pe această cale prietenului 
Fetea, care m-a felicitat cu sinceritate 
după cursă și căruia, recunosc, îi da-

Oecorduri ••• I
Stecorduri ••• I

AU FOST STABILITE URMĂ
TOARELE RECORDURI NA

ȚIONALE
■(* ROMTNIA: IM m. femei: 12,9

— Ioana I>uță
5.0OT m.: 14:13,C-tin 

Grecescu
Turcia: 5.000 m.: 14:19,6 — Fa-

hir Unei
; Grecia: IOT m.: 10,5 — Georg 

Georspopoulos
R. P. Chineză: 100 m. femei: 

i 12,1 — Cian Jui-min (egalat)
ȘI NOI RECORDURI ALE 
STADIONULUI:

lungime femei: 6,14 Nina Kax- 
mma (U.R.S.S.)

<1 m. femei: 11,6 Hanaie Bloem-
i hoff (Otajtda).

CESCl
celor peste 20 de secunde care-f se
parau de adversarul său. Acest om 
a foist Constantin Grecescu. Și bine 
a făcut. Cu voința sa extraordinară, 
el a cucerit cea mai aplaudată vic
torii a zilei.

Constantin Grecescu s-a născut la 
7 ianuarie 1929 la Grecești-Strehaia. 
Primele sale rezultate sportive da
tează din 1951, cînd a alergat 10.000 
ni. în 33:58.0. In continuare, ascen
siunea sa spre vîrful piramidei celor 
mai buni fondiști romîni este rapidă. 
Chiar din 1952 coboară sub 32 mi
nute la 10.000 m., iar în 1954 cîștigă 
Ia aceeași probă primul său titlu de 
campion. Noi titluri de campion încu
nunează strădaniile acestui atlet în 
1955 (10.000 m.) și 1956 (5.000 m.). 
In momentul de față Grecescu deține 
6 recorduri naționale (1,500 m., 5.000 
m., 10.000 m., 15 km. 20 km. și 1 oră).

Anul 1957 este, Iară îndoială, anul 
marii afirmări a lui Grecescu. El a 
coborît, nu de mult, recordul la
l. 500 m. la o limită care mulți ani 
a părut de netrecui, sub 3:47.0 
(3:46,7; 8 septembrie, București) iar 
ieri și-a corectat cu două secunde 
recordul Ia 5.000 m. Constantin Gre
cescu nu a arătat încă tot ce știe. 
Chiar mîine el ne poate oferi satis
facția unui rezultat valoros la I.5O)
m. , în compania unor atleți de mare 
clasă ca Moens, Sokolov, Zvolenski.

Campionul zilei — iată titlul pe 
care-1 merită cu prisosință excelentul 
atlet romîn Constantin Grecescu.

ÎNSEMNĂRI din prima zi
tarec o bună parte a succesului meu'.

★
Spectatorii de ieri, acei fericiți ai 

soartă, care s-au văzut posesorii unui 
bilet și care au renunțat de bună 
voie la masa de prim pentru a găsi 
an loc cit mai bun în tribune, de a- 
colo de unde se vede ,țolul" (și star
turile, și sosirile, și cercul de arun-

Kazmina și Bloemhoff 
care, și locul unde cade discul, și tur
nanta unde semifondiștii dau ultimul 
asalt-.), care cunosc ca pe propriile 
buzunare „geografia" Stadionului Re
publicii, nomenclatura alfabetică a 
sectoarelor, toți acești ,.specialiști" în 
vizionarea unui spectacol sportiv cît 
mai reușii, n-au știut ieri că a exist it 
o „tribună* fără număr sau litere, 
ferită de soare, în care s-a stai co
mod în șezlonguri, consurnindu-se stru
guri și răcoritoare, și unde toți 
protagoniștii erau aduși atît de aproa
pe, îneît puteai să-i atingi cu mina...

Da, a existai o asemenea tribună, 
dar... sub tribune, mai exact în ves
tiarul atleților, unde în fața ecranului 
unui televizor s-a improvizat o sală 
de spectacol în miniatură.

Trecînd în repetate rlnduri pe dinain
tea ■ acestei „scene", am putut să ne 
convingem de calitatea transmisiei. 
Operatorii televiziunii, susținuți prompt 
de comentariile inspirate ale crainici
lor, au reușit să ofere o „despăgu
bire" multor mii de iubitori ai atletis
mului rămași dincolo de porțile sta
dionului.

Unii dintre telespectatori au putut 
chiar cronometra alergările desfășu
rate în fața obiectivului, așa cum a 
făcut-o de altfel Dumitru Constantin, 
care a exclamat: „Record!“ — în 
momentul cînd silueta elevei sale 
Ioana Luță trecea prima linia de so
sire tnir-o serie a cursei de 100 m. 
Și cu adevărat, dincolo de zidurile 
vestiarului, pe pista de zgură roșie, 
tripla campioană balcanică alergase 
în timp record (12,0 sec.) distanța 
clasică de sprint. Din păcate, puțin 
țnai Grziu, în finală, ea nu și-a mu

CE VOM VEDEA AZI
întrebarea pe care ne-o puneam 

ieri, prezentînd întrecerile primei tre
imi a Campionatelor internaționale: 
„Care este cea mai interesantă probă 
a zilei?' cunoaște și o altă variantă: 
„Care din cele trei zile de concurs 
este mai atractivă?". Răspunsul este 
ia fe) de greu de dat și uneia Și ce
leilalte din întrebări, fiindcă nu există 
nici un criteriu obiectiv care să-ți 
vină în ajutor. Biletele? Ele au fost 
la fel de solicitate pentru toate cele 
trei zile, fără deosebire. Poate doar o 
statistică a celor care ar fi vrut să 
vină la stadion dar n-au mai găsit 
bilete ne-ar putea spune lucruri mai 
precise. In lipsa și a acestei statistici, 
rămîne tot la liberul arbitru al fiecă
ruia de a opina în îavoarea uneia sau 
alteia dintre zilele de concurs. In ce 
ne privește, ne rezervăm și noi acest 
drept. Ei bine, după o atentă lectură 
a programului și a listelor de parti
cipant, concluzia Ia care am ajuns 
— dar care, repetăm, reprezintă o pă
rere strict personală! — este că ziua 
de astăzi, a doua, este totuși cea mai 
„tare". Și acum, să argumentăm, pre
zentînd probele în ordinea desfășu
rării lor.

PRĂJINĂ
Nu von» mai face încă o dată aoo- 

logia acestei probe. Cu sau fără re
comandarea noastră, este sigur că 
spectatorii o vor urmări cu cel mai 
mare interes, gustindu-i din plin fru
musețea. Acum cîteva zile, discutînd 
pe tema probei sale favorite, Zeno 
Dragomir prevestea duelul Welbourne- 

putut reedita performanța. Dar și suc
cesul ei parțial — recordul republican 
— rămine remarcabil.

-fc
Răminind în domeniul sprintului, 

trebuie să consemnăm una din atrac
țiile principale ale primei zile, parti
ciparea la 100 m. bărbați a coreoord-

(văzute de NEAGU)
manulm mondial, americanul de cu
loare Ira Murchison. Deși timpul reali
zat in serii (10,5 sec.) n-a impresio
nat — în comparație cu palmaresul atle
tului, — in schimb maniera alergării 
(frecvența uimitoare a pasului, lan- 
sajttl excepțional după primii 25 m.) 
au trădai pe marele campion.

După terminarea seriilor, am stat 
de vorbă cu Ira Murchison, aniicipind 
împreună asupra rezultatului final.

— Credeți că va cădea recordul 
stadionului: 10,3 secunde ?

Micuțul Ira zâmbi șiret:
— Răspunsul vi-1 pot da cu preci

zie peste o oră, pe pistă... Personal, 
aș fi foarte fericit să-mi înscriu nu
mele pe lista recordmanilor frumo
sului dvs. stadion, să cinstesc în a- 
ceet fel jubileul la care iau parte și 
să răsplătesc aplauzele călduroase pe 
care mi le-a adresat publicul dvs., atît 
de bun cunoscător și cu o inimă atît 
de darnică.

O oră mai tirziu, Murchison pleca 
în trombă către panglica albă a so
sirii... Recordul lui Suhariev a tremu
rat puțin, dar a rezistat totuși pînă la 
urmă, răminind astfel și pe mai de
parte cel mai vechi al campionatelor.

Intr-adevăr, 10,3 nu este o aer lor- 
mantă de fiecare xi.„

★
Am înfdnit ieri în tribuna atleților 

numeroase cunoștințe vechi. Am fost 
spectatori alături de un participant 
glorios la trecutele ediții ale între
cerilor, campionul european la 110 m. 
garda-i. Ev genii Bulancik. In răgazul 
grijilor, de a-și îndruma elegii la. fstal 

Preussger. Iată însă că între timp 
Preussger și-a revocat sosirea. In a- 
ceste condiții singurul adversar al iui 
Welbourne va rămîne... înălțimea. In 
fond, nu e nimic neplăcut în asta. 
Doar și anul trecut Gutowski a tre
buit să facă același lucru și ce splen
did spectacol ne-a oferit atund ..pră
jina"! Dintre ceilalți participant re 
marcăm pe: chinezul Tai J Su, record
manul nostru Zoltan Szabo, japonezul 
Xasuda Noriaki, bulgarul Hristov și 
fostul recordman european Piotr De
nisenko, care, de cînd este antrenor 
al săritorilor noștri a devenit și un 
obișnuit al concursurilor de pe stadio
nul Republicii

SULIȚA FEMEI
Lupta pentru primul Ioc va însemna 

un duel între Maria Diți și aruncă- 
toarea suedeză Ingrid Almquist (cu 
rezultate la activ de peste 51 de 
metri). Prima șansă și toate speran
țele noastre sînt de partea Măriei 
Diți. Vom asista, oare, și la al 7-lea 
ei record în acest sezon f

400 M. BARBAȚI
Grea misiune pentru Ion Wiesen- 

mayer, să-și apere titlul cucerit anul 
trecut (vă mai amintiți cursa?) în 
fața unor adversari atît de puternici 
ca americanul Lang Stanley și campio
nul sovietic Nikolski! D!ntre preten- 
denții la finală îi amintim și pe Efi- 
șin (U.R.S.5.), Osguden (Turcia), 
Tadros (Egipt).

MARATON
Cu ajutorul stației mobile de radio, 

care va urmări lunga alergare, vom 

de încălzire sau de concurs, antreno
rul Bulancik ne-a vorbit despre alte 
vechi cunoștințe ale atletismului nos
tru, ale stadionului Republicii și ale 
campionatelor.

Am aflai astfel, că Nina Dumbadze. 
recordmana lumii la aruncarea dis
cului, și prima „profesoară* a atletelor 
noastre, a abandonat activitatea com- 
petițională, consaorindu-se de aseme
nea misiunii de antrenor. Ea îl pre
gătește pe fiul ei, care la 17 ani cît 
are acum, se anunță o reală spe
ranță a atletismului sovietic. Boris a 
sărit 1^0 m. înălțime, manifestînd 
un talent deosebit nu numai pentru 
această probă, ci pentru toate Sări
turile în general.

Veteranul Kanaki. este maior la 
Kiev, ocupîndu-se de pregătirea fizică 
a ostașilor. Celălalt aruncător de cio
can, Ghiorghi (lora) Dîbenko, a pă
răsit definitiv atletismul, fiind profe
sor, iar Elena Gokieli, simpatica aler
gătoare de garduri, este antrenoare 
la Dinamo Tbilisi. Secenova și Kara
kulov lucrează la un institut de cer
cetări științifice in domeniul culturii 
fizice la Moscova, iar negriciosul 
Brajruk își pregătește aspirantura în 
științele pedagogice.

Cu puțină melancolie, dar cu foarte 
multă plăcere, ne-am reamintit de 
toți acești prieteni din anii cînd atle
tismul nostru făcea primii pași spre 
consacrare.

★
O altă bună cunoștință cu care am 

stai de vorbă ieri a fost și atleta bul
gară Vesse’.ina Kolaxooa. Indispusă 
puțin de insuccesul din serii (Kolaro- 
va a sosit a 3-a și na s-a calificai în 
finală), recordmana Bulgariei ne-a măr
turisit că abandonează atietismul. .4- 
bandonează atletismul în favoarea— 
gazetăriei sportive.

— De ce ? am întrebat-o foarte 
mirați.

— Mi se pare că e mai ușor să 
scrii decît... să alergi.

Oare ?/ 

VALERIU CHIOSE 
RADU VOIA

Atletul maghiar Parsch conduce în prima serie a cursei de 800 m. ciști-. 
£flțțt însă. de^. rtxorămanui mondial. Rpger Afașnș

putea trăi și noi, din... tribune, princi
palele ei episoade (pe lîngă plecare 
și sosire). Fiți deci pregătiți pentru a 
afla veștile de pe traseul maratonu
lui, unde principali protagoniști se a- 
nunță a fi australianul Lester, ma
ghiarul Simon Istvan, nemții Bartho- 
lome și Beckert și alergătorii noștri 
Mihail Babaraica și Constantin Ni- 
colae.

80 M. GARDURI
Timpurile anterioare o indică favo

rită pe Ana Șerban. Dar adversarele 
ei sînt multe la număr și puternice: 
chinezoaicele Liu Tîn și Liu Iui In, 
sîrboaica Draga Stamejcici, austrie- 
cele Trude Friedl și Riedl Muraurer, 
bulgăroaica Kercova și... prietena ei 
Lia Jung-Szabo.

200 M. FEMF.I
Olandeza Hannie Bloemhoff va 

cuceri, după toate probabilitățile al 
doilea titlu. Ieri ne-a arătat că e cea 
mai bună sprinteră a campionatelor.

ÎNĂLȚIME barbați
In primul rînd, o precizare: princi

palii pretendenți la titlu vor concura 
în condiții egale în ce privește echi
pamentul, sărind fiecare cu pantofi de 
bătaie speciali. Singura preocupare 
rămîne deci ștacheta. Cît de sus o vor

Fwaimii zilei a dena
15.38: prăjină
15.45: suliță femei
if.tt: 400 m. plat bărbați (serii)
16.15: maraton plecare
16.25: 80 m. garduri (serii)
16.50: 200 m. plat femei (serii)
17.16: 800 m. plat bărbați (fin&)a) 

înălțime bărbați 
ciocan

17.25: greutate bărbați
17.30: 80 m- garduri (finala)
17.45: 400 m. plat bărbați (finala)
17.55 : 80s m. plat femei (finala) Ja
18.10: 3.000 m. obstacole
18.30: 200 m. plat femei (finala)
18.40: 4x1»» m. bărbați (final??
18-45: maraton sosire.
_____  ț

înălța Sitkin, IMarCanovâci, Șofer, 
Shelton, Lein, Pfeil? Splendidă se a- 
nuntă întrecerea atîtor „ași“!

CIOCAN
Ne reamintim promisiunea făcută 

de Krivonosov: să ocupe primul loc, 
cu un nou Tecord aî stadionufei. 
Pentru locul doi Rășcănescu are ad
versari puternici în iugoslavul Racic 
și germanul Niebisch.

GREUTATE BARBAȚI
Punctul de atracție al întregii zile. 

Parry O’Brien ne va arăta cum se 
aruncă peste... Peste cît? 18 metri? 
Noi am vrea 19 sau chiar 19,26, cu 
un centimetru peste recordul mondial! 
Tsakanikas, Aurel Raica, Lcșilov, 
Ivanov, Kuhl, Donath, Stoklasa pro
mit o luptă extrem de interesantă^ 
pentru următoarele locuri, dacă nu’ 
cumva vor fi prea absorbiți în a-1 
studia și admira pe recordmanul lu
mii. .

800 M. FEMEI
O bună ocazie pentru FSorica Oțel 

de a se reabilita după ultime’e ei 
eșecuri. Spunînd aceasta ne expri
măm, implicit, speranța într-un îezul- 
tat valoros, pentru că locul întii mai 
are o candidată cu mulți sorti de iz- 
bîndă: sovietica Tatiana Avramova.

3.000 m. OBSTACOLE
Fostul recordman mondial, sovieti

cul Semion Rjscin, și dublul campion 
balcanic, grecul Georgios Papavasiliu 
pot furniza un duel care să nu se 
sfîrșească, poate decît la firul de lînă 
al sosirii, dacă nu cumva unul din ei 
Va fi mai... grăbit. De la Strzelbiski 
și Bădici așteptăm un s’ngur lucru: 
să coboare sub 9 minute.
ȘTAFETA 4X«00 M. BARBAȚI

Iau parte ștafetele: România, Romî- 
nia (juniori), Albania și Japonia.



II

PREGĂTIRILE FOTBALIȘTILOR NOȘTRI
F Lotul B a susținut ieri un joc de verificare 

lotul A întîlnește Flamura roșie
Ieri după amiază stadionul „23 

August" a găzduit un antrenament al 
jucătorilor selecționați pentru na
ționala B. Impărțiți în două echipe, 
care după culoarea tricourilor purtate 
de jucători au primit ad-hoc denu
mirea de „selecționata galbenă" și

UȚU

„selecționata maron”, fotbaliștii s-au 
întrecut pe... distanța de 90 
minute. După cum ne-a declarat an
trenorul “
preiună cu antrenorii Ploeșteanu și 
Șepci se ocupă de pregătirea lor, 
„jocul a fost foarte plăcut, rapid, 
și cu foarte numeroase faze de gol

de

Coloman Braun, care ini

Astăzi, la Orașul Stdlin, 
Arad

la ambele poeți. „Galbenii" au În
vins cu 5—0 (4—0) prin golurile 
marcate de Mesxaroș II (de trei 
ori), Zavoda I și Atexandrescu, deși 
înaintarea celor îmbrăcați în maron 
a fost la fel de activă. „Galbenii* 
au avut însă mai multă eficacitate. 
Antrenamentul a corespuns total 
scopurilor pe care ni le-am propus. 
Trebuie să remarc în mod special 
faptul că toți fotbaliștii și-au dat 
silința să corespundă și de aceea 
nivelul tehnic al meciului a fost 
destul de ridicat. De altfel și cele 
cîteva mii de spectatori prezenți în 
tribune s-au declarat mulțumiți de 
calitatea jocului, lucru pe care co
lectivul de antrenori H socotește 
foarte important”.

In jocul de ieri au fost întrebuin
țate următoarele formații:

SEL. JN TRICOURI GALBENE: 
UȚU — Pahonțu (Zbîrcea), Mari
nescu (Panait), Neacșu — Al. VA- 
SILE, Nunweiller (Mihăilescu) — 
Gaidă. MESZAROȘ II, ALEXAN- 
DRESCU. ZAVODA I. Tătaru.

SEL. IN TRICOURI MARON: 
Cîmpeanu (Dungu) — ZBÎRCEA 
(Pahonțu). Hulea, FLORESCU — 
BĂCUȚ II. MIHĂILESCU (Nun. 
weiller) — Drăgoi (Copil III), K»s- 
zegi, Z ah ari a (DAVID), Dmulescu 
(Seredai), David (Dinulescu)

★
Astăzi după amiază, — așa cum 

am mai 
lotul A 
Arad.

anunțat — la Orașul Stalin, 
va întîtai pe Flamura roșie

In lipso categoriei A, la fotbal

Partide echilibrate la B și C; 
start în campionatul juniorilor

In lipsa campionatului categoriei 
A (amînat în vederea meciului de la 
29 septembrie cu Iugoslavia), ama
torii de fotbal se vor întîlni de astă 
dată la meciurile de categoria B și

CURS DE FOTBAL"
de lector

rin grija Institutului de Cultură 
că (caledra de jocuri sportive) a 

st editat — pentru uzul studenților 
cu specializarea fotbal — un , Curs 

e fotbal", prima tarare de acest 
en Ia noi, at cărui autor este fostul 

inlcrnațional N. Roșculeț, în prezent 
ector la I.C.F. și antrenor de fotbal.

Lucrarea, de o deosebită valoare 
ractică, cuprinde două mari capitole: 

tehnica și tactica jocului de fotbal, 
ornind de la definiția și importanța 

ehnicii și după ce stabilește deose- 
irea dintre mijloacele tehnice și pro- 
edeele tehnice, autorul se ocupă pe 
arg de mijloacele tehnice (lovirea 
ingii cu piciorul și cu capul, oprirea 

ii preluarea mingii, conducerea rttln- 
i, mișcarea înșelătoare — fenta, 

eposedarea de minge, aruncarea 
ingii de la margine și tehnica jo- 

ului portarului). Fiecare mijloc de 
iază este descris și însoțit de indi- 
ații metodice și exerciții pentru învă- 
a~ea și perfecționarea lui, precum 
t <!e schite explicative. Tactica jocu- 

de fotbal ocupă, de asemenea, un 
important în planul lucrării. De- 

iniția tacticii, principiile factice, si- 
uațiile tactice fundamentale, mijloa- 
ele tactice, tactica specială și jocul 
naintarii și al apărării în sistemul 

M — sînt cîteva din principalele 
robleme tratate la acest capitol, care 
ste — la fel — completat cu indi- 
ații metodice și exerciții (cu schițe), 
•cntru învățare și perfecționare.

Cele 285 de pagini ale cursului pun 
a dispoziția studenților un bogat 111a- 
erial izvorît din experiența și practi- 
a îndelungată a autorului, care-i a-

N. Roșculeț
jută astfel să-și formeze bagajul de 
cunoștințe teoretice absolut necesare 
viitorilor antrenori.

Editarea acestui curs este o măsură 
binevenită, menită să învioreze 
literatura noastră sportivă de specia
litate destul de anemică. Importanța 
apariției unei asemenea lucrări este 
simțitor diminuată, însă, de faptul că 
acest curs are o circulație restrînsă. 
Scris pentru studenți, cursul ar fi 
foarte prețios și pentru instructorii 
voluntari și chiar pentru unii antre
nori de fotbal. El poate constitui ma
terie de predare la cursurile și școlile 
de antrenori. De aceea sugerăm 
comisiei centrale de fotbal editarea 
acestui curs sub formă de carte, după 
ce însă, în prealabil, autorul va re
vizui și completa lucrarea cu capito
lele privitoare la factorii fizic, mo
ral și de voință, pe care nu-i ana
lizează în „Cursul de fotbal”, precum 
și cu indicații metodice și exerciții 
de învățare și perfecționare mai am
ple și mai numeroase.

Transformarea „Cursului 
în!r-o lucrare completă de 
amploare corespunde unei
cesităfi resimțită în activitatea fotba
listică de la noi Ea ar pune la dis
poziția tuturor — studenți cu specia
lizare fotbal, instructori voluntari și 
antrenori — materialul care să-i ajute 
la îmbogățirea cunoștințelor 
cialitate și la îmbunătățirea 
de instruire și antrenament.

de fotbal” 
mai mare 
vechi ne-

ei
C, ca și la prima etapă a campiona
tului republican de juniori.

In categoria B se dispută a IV-a 
etapă a turului, care programează in- 
tîtairi importante. De pildă, în prima 
serie, liderul, Energia Hunedoara, 
are de susținut un examen foarte 
greu ia Cimpia Turzii. La Ciuj, Ști
ința va întîlni pe Energia Uz. Tr. Or 
Stalin Atît studenții cît și metalur- 
giștii se arată mult schimbați în bi
ne față de „Cupa Primăverii”. La Si
biu, Progresul ar putea să obțină 
primul punct în fața Energiei Arad. 
La fel de echilibrate sint și parti
dele din seria a Ii-a. Dintre ele, dis
tingem meciul de la Moreni dintre 
Energia Moreni și Energia Cîmpina, 
ca și meciul Dinamo Birlad — Dina- 
mo Bacău. La București, Dinamo 
VI, care după un început promițător 
a avut o comportare mai slabă, va 
întîlni pe Locomotiva Gara de Nord, 
o echipă inconstantă.

In categoria C se 
teva meciuri care au 
portanță în vederea 
gura ții a clasamentelor. Iată-le pr 
cele mai importante: Dinamc Brăila 
— FI. roșie Buhuși, Știința I.M.F. 
Iași (care debutează...) — Energia 
Moinești (seria I); Energia Medgi
dia — Dinamc Pitești, FI. roșie 
București — Energia Sinaia (seria a
II- a); Știința Craiova — Locomoti
va Craiova, Progresul Corabia — 
Locomotiva T. Severin (seria a
III- a); Progresul Satu Mare — Vo
ința Tg. Mureș, Progresul Bistrița — 
FI. roșie Oradea (seria a IV-a).

Vor disputa cî- 
o deosebită im- 
viitoarei confi-

Pe

de spc- 
muncii

(p g)

NICOLAE LINCA ne vorbește 
despre meciul cu iugoslavii 

și... absenta sa
— Allo! Sportul popular?
Răspunzînd afirmativ, nu ne-a fost 

greu să recunoaștem în interlocutorul 
nostru de la celălalt capăt al firului 
pe campionul olimpic de box Nicolae 
Linca. II interesa un rezultat. Firește, 
de box. Și anume, cel de la Craiova, 
dintre Stoian și Pazmani (discuția 
telefonică avea loc înaintea apariției 
ziarului nostru de joi).

— Iți putem furniza informația, dar 
nu la telefon!

— De ce?
— Fiindcă vrem să profităm de o- 

cazie pentru a ți lua un interviu!
— Mie? Dar nici nu particip la 

campionate!
— Tocmai de aceea! De pe „tușă” 

«•cate că vezi lucrurile altfel decît cei 
direct interesați.

...Acesta a fost „prologul”. După o 
jumătate de oră, ne aflam față în 
față cu popularul pugilist.

— Păcat că nu participi nici anul 
acesta. Ar fi fost o „serie” tare la ca
tegoria semimijlocie...

— E adevărat Dar accidentul de la 
Melbourne nu-mi dă pace nici acum. 
Am o fisură la mâna dreaptă, ca-re îmi 
cauzează încă serioase dureri, mai 
ales cînd contrez sau lovesc la corp. 
Am simțit din plin lucrul acesta la 
Moscova. Or, fără contră și lovituri 
la stomac, să recunoaștem că Linca 
nu mai e Lănca!

— Ai dreptate. Dar asta înseamnă 
că mei la meciul eu Iugoslavia nu vei 
putea urca în ring.

— Foarte posibil. Dr. Doboșiu îmi 
va face în curînd un tratament care 
sper să mă repună... pe picioare. In 
orice caz. eu n-am uitat de meciul cu iu-

Cine crezi că va fi campion la catet 
goria semimijlocie?

— Dintre Stoian, Rizea, Dragnea 
și Șerbu, îl prefer pe Stoian. Dar pro-, 
nosticul meu ar putea fi ușor răstur
nat. Stoian se acomodează greu cu 
oameni care „merg" peste el, în 
genul lui Rizea. Și apoi să nu uităm 
că „bătrînul” meu coleg de antrena-- 
ment, Ilie Dragnea, poate face mi-: 
nuni cu formidabila lui „dreaptă”...

— Dar la celela’te categorii?
— Cu toată forma bună arătată de 

Puiu Nicolae și Toma Ilie, nu cred ca 
titlul la „muscă” să-i scape lui Do-: 
brescu. Problema cuceririi titlului de 
campion mi se pare destul de simplă 
peniru Negrea, Dumitrescu și Tiță. Exa
mene severe vor avea de susținut 
Trancă, Mîndroanu, D. Gheorghiu și 
Cișmaș, dar îi cred capabili să le 
treacă cu succes. Rămîne doar proble
ma „greilor”: Ciobotaru sau Mariu- 
țan? Normal, Mitcă e mai bun. dar 
Mariuțan are și el o șansă Bineîn
țeles, dacă va lua meciul în serios 
și nu va fugi tot timpul de adversar...

— O dorință specială?
— Mai multe: să asistăm la me

ciuri frumoase, spectatorii să mani
feste o deplină obiectivitate și arbi- 
trii-judecători să nu greșească nicio
dată!

N. LINCA

goslavii: fac antrenamente 
ție fizică, box cu umbra 
stică. Nu-mi va fi astfel 
să reintru în formă...

Să revenim însă la campionate.

de condi- 
și gimna- 
prea greu

★
Un călduros „drum bun” a pus ca

păt convorbirii noastre Peste cîteva 
ore. campionul olimpic al „semimij-: 
lociilor” pleca, în concediu, la Sinaia.

— N-aveți nici o grijă. In cîteva 
zite sînt înapoi. Nu mă rabdă pe mine 
inima să absentez de la campionate, 
chiar și ca... spectator!

Avem toate motivele să credem că 
Linca se va ține de cuvînt...

MARIUS GODEANU

R.P.R.—R.D.6. 1-1
în finala mondialelor de șah

HAGA 14 (Agerpres). —
In turul trei al finalei campionatu

lui mondial feminin de șah echipa 
i R. P. Romîne a întîlnit selecționată 

R. D. Germane, obținînd un nou re-: 
zultct nedecis: 1—1. In celelalte par-; 
tide s-au înregistrat următoarele scot 
ruri: U.R.S.S. — R. F. Germană 1—0. 
(0 partidă întreruptă); Anglia — RPj 
Bulgaria 1—0 (o partidă întreruptă); 
R. P. Ungară — Olanda 1/2—1/2 (o 
partidă întreruptă).

DE PESTE HOTARE
SL1WA L-A ÎNVINS PE BRON

STEIN
• DE CÎTEVA zile în localitatea Gotha 

din R.D. Germană a început un mare 
turneu internațional de șah la care par
ticipi numeroși șahiști cunoscuțt din 
diferite țări. In runda a 4-a a turneului 
o mare surpriză a foet înregistrată1 de

campionul polonez Sliwa care l-a învins 
pe marele maestru sovietic Eronștein.

FOTBAL: AUSTRIA B-IUGOSLA
VIA B 2—2

rea virstel de 60 de ani înțelege să M) 
retragă din cariera lui de arbitru inter-1 
național.

BASCHET

Excepțiile nu rezolvă problema înotătorilor juniori
Cont’Fi’jînd discuțiile pe marginea 

inaleloT campionatelor republicane, 
noon comenta astăzi desfășurarea 
•robelor masculine, cu localizare la 
xmipcrtarea juniorilor care — ase- 
nenea fetelor — au susținut cu acest 
«rilej un ultim examen înaintea în- 
finirii cu tinerii înotători din R.D. 
îemană.

Spre deosebire de concluziile îm- 
nrcurătoare adresate junioarelor, la 
lăieți situația se prezintă mai puțin 
avorabilă, îngreunînd astfel lucrările 
le selecție. Mai precis, cu excepția 
:itorva nume — izolate — majorita- 
ea ceior care ne vor reprezenta țara 
a începutul lunii octombrie nu au 
itins încă o valoare mulțumitoare 
latorită căreia să poată realiza re- 
ultate meritorii intr-o întrecere in- 
ernațională. Excepțiile sînt în pri
nții rînd campionul și recordmanul 
jării la 100 și 200 m. spate, Dumi- 
ru Caminschi, care cu antrenamen
te la zi (la naționale a concurat 
lupă o întrerupere de trei săptămîni) 
ste capabil să parcurgă 100 m. spa- 
e în jurul a 68 de secunde, timp ac- 
eptabil într-o intîlnire internațională 
e juniori. Emil Voicu ne-a prilejuit 
rin comportarea și performanțele 
ale speranța că vom avea — în 
Ftnșît — performanțe de valoare

internațională la 100 și 400 m. li
ber. Bineînțeles, însă, ascensiunea sa 
este condiționată de stăruința și se
riozitatea cu care se va pregăti și de 
aci înainte. Facem precizarea deoare
ce cu doi ani în urmă adresam ace
leași cuvinte frumoase lui Hubert 
Buck, atunci marea speranță a na
tației romînești. De ceea ce putea 
deveni Bock — dacă nu era neserios 
— ne-am putut convinge și noi, — 
dar în primul rînd el, — în ultimul 
schimb al ștafetei de 4x100 m. mixt 
pe care l-a parcurs sub 61 de se
cunde. Aceasta, deși făcuse antrena
mente doar cu cîteva zile înainte... 
Un alt talent al natației masculine 
este Ștefan Kroner, recordmanul de 
juniori la 100 m. fluture. Menționăm 
că de la naționalele de juniori a 
coborit recordul țării cu o secundă și 
cinci zecimi aducindu-1 deocamdată 
la 1:09.5. Sublinierea deocamdată 
«ste valabilă numai în cazul că Ște
fan Kroner va insista mai mult asu
pra probei de înot și mai puțin asu
pra jocului de poio. Ceea ce ar fi 
foarte folositor natației noastre în 
acest sector, unde acum Alexandru 
Popescu „tronează” fără a avea con
curență. Adăugind la această enume. 
rare — din păcate foarte redusă — 
pe braeistul Alexandru Ștefan, înche

iem seria excepțiilor și tragem con
cluzia că, — spre deosebire de fete, 
— din rtndurile juniorilor s-au ridi
cat în ultima vreme puține elemente 
capabile să înlocuiască pe actualii 
„ași”. Ceea ce nu este deloc îmbucu- 
rător, mai ales dacă ținem seama că 
toți cei specificați mai sus aparțin 
numai colectivelor bucureștene. Pro
vincia a fost foarte slab reprezentată și 
ca urmare și numărul se'ecționabili- 
lor este redus. Surprinzătoare și con
damnabilă atitudinea asociației Lo
comotiva, care deși are singurul cen
tru de natație la Cluj (unde există 
și bazinul acoperit Locomotiva), nu 
a binevoit să trimită nici un înotător 
la naționale! Comentariile sînt de 
prisos.

Firește, ceea ce nu s-a înfăptuit în 
ultimii ani nu se poate rezolva pînă 
la întîlnirea cu juniorii germani. In 
schimb, situația dificilă a selecționeri 
lor trebuie să dea de gîndit tuturor 
antrenorilor, asociațiilor și colective
lor cu secții de natație care, prin 
mai multă atenție, mai mult sprijin, 

pot contribui la ridicarea calitativă a 
înotului romînesc. Numeroșii copii 
din centrele de copii așteaptă să fie 
Îndrumați...

Sîmbătă s-a disputat la Viena, în fața 
numai a 8.090 de spectatori, meciul de 
fotbal dintre reprezentativele secunde 
ale Austriei și Iugoslaviei. După un joc 
echilibrat, în care flecare echipă a do
minat cite o repriză, partida s-a ter
minat la egalitate: 2—2 (0—2). Au mar
cat Priincevic și Ognanovic pentru Iu
goslavia, iar pentru gazde Karel și Se- 
nekowitsch.

ARBITRUL ITALIAN BERNARDI 
IȘI ÎNCHEIE ACTIVITATEA CU 

MECIUL DE ASTAZ1: BULGARIA 
UNGARIA

Sofia, 14 (prin telefon). —Arbitrul ita
lian Bernardi va conduce cu ocazia par
tidei de duminică dintre reprezentati
vele Bulgariei și Ungariei — din cadrul 
campionatului mondial 
din cadrul activității 
declarat la sosire că

• IN CONTINUAREA turneului pe 
care-1 întreprinde în R. Cehoslovacă, e- 
chipa chineza de baschet a Armatei 
Populsre de Eliberare a susținut în ora
șul Plzen o întîlnire în compania repre
zentativei R. Cehoslovace. Baschetbaliș- 
tii cehoslovaci au obținut victoria cu 
scorul de 52—44.

BOX '
» LA 12 SEPTEMBRIE s-a desfășurat 

Ia Berlin meciul de box dintire repre
zentativele R. D. Germane și 
slovace. Pugiliștii germani au 
victoria cu rezultatul de 14—6.

R. Ceho- 
obținut

VOLEI
echipele

ultimul Joc 
iul oficiale. El a 
odată cu Implini-

• MECIUL de volei dintre 
masculine Legia Varșovia șl TSK MO 
(U.R.S.S.) desfășurat în ziua de 12 sep
tembrie la Varșovia s-a încheiat cu 
scorul de 3—1 în favoarea voleibaliștilor 
bolonezi.

Meciul atletic dintre reprezentativele
Cehoslovaciei și Ungariei

— SZECSENYI: 55,05 m. LA ARUNCAREA DISCULUI

Ieri a luat sfîrșit la Fraga întîlnirea de 
atletism dintre reprezentativele mascu
line și feminine ale Cehoslovaciei și 
Ungariei. După întreceri foarte dispu
tate, în care s-au realizat performanțe 
valoroase, victoria a revenit, la bărbați 
reprezentativei maghiare cu scorul de 
108—104, iar la femei reprezentativei Ce
hoslovaciei CU 59—45.

Cu prilejui acestor întreceri, unii at- 
leți au realizat o serie de rezultate re
marcabile. La aruncarea discului băr
bați Szeeseayi (Ung.) a obținut 55,65 m. 
cei mai bun rezultat din lume în ac
tualul sezon. La «6 m. bărbați ăirasek 
(Ceh.) a alergat distanța în 47,0, în timp 
ce la greutate cehoslovacul Skobla a 
aruncat 17,54 m. Bun este și rezultatul 
lui Rozsavolgyi (Ung.) pe 1.560 m: 3:45,1. 
O frumoasă victorie au obținut aruncă

torii maghiari de ciocan. Pe primul loc 
s-a clasat Zsivoczki cu 62,38 m. urmat 
de Czermak cu 62,09. Iată alte rezul
tate: înălțime: Lanski 2.03 m., 5600 m. 
Szabo (Ung.) 14:66,8, 4x108 m. Ungaria 
41,2, 4X400 m. Ungaria 3:12,4, lungime 
Foldessi (Ung.) 7,41 m., 10.000 m. Szabo 
(Ung) 29:46,4, prăjină Krejcir (Ceh) 4,20 
m., suliță: Krasznay (Ung) 71,38 m. 800 
m. Jungwirth (Ceh.) 1:49,8, Szentgaly 
1:50,0, 200 m. Jakabfi (Ung) 22,2

Femei 200 m. Vovrikova (Ceh) 25,6, 
4x100 m. Cehoslovacia 48,3. Echip: Unga
riei a realizat 47.9, însă a fost descalificată 
Disc : Mertova (Ceh) 52,22 m. (I), IDO m. 
Bata (Ung) 12,5. Greutate: Bognar (Ung) 
14,98 m. (record), Suliță: Zatopkova (Ceh) 
49,0. Lungime: Roskozn* (Ceh) 5,M. 860 
m.: Razi (Ung) 2:09,2.



A X-a EDIȚIE A CAMPIONATELOR INTERNAȚIONALE DE ATLETISM ALE R. P. R

Filmul probelor
(Urmare din pag. 1)

loarea lui: 51,01 m., iar tot atunci 
bulgarul Milev s-a apropiat amenin
țător: 49,69 m. cifră cu care a trecut 
pe al doilea loc. Luptîndu-secu centi
metrii și probabil cu nervii, cei trei 
atleți care conduceau „ostilitățile" 

au început finala. Dintre ei, doar 
O’Brien a fost acela care în ultimele 
aruncări a reușit să-și depășească 
rezultatul anterior, realizînd în ultima 
încercare 51,40 m. Cu acest rezultat 
destul de s’.ab pentru valoarea hii, 
O’Brien a ocupat primul loc, în timp 
ce Manolescu și Milev au trebuit să 
se mulțumească doar cu cifrele obți
nute în pre'iminarii.

1. PARRY O’BRIEN (S.U.A.) 51,40 
m. (48,61 — D — 51,01 — D — 

' A8,68 — 51,40); 2. Milev (Bulg.)
49,69 m.; 3. Manolescu (Rom.) 49,41 
m.; 4. Schclzgern (R.D.G.) 49,15 m.; 

'5. Berg (R.D.G.) 48,47 m.; 6. Krivo- 
kapici (Iug.) 47,74 m.; 7 Valent 

j (Ceh.) 47,71 m.; 8. Gudmundsson
(Islanda) 45,49 m.; 9. Purdea (Pro
gresul) 45,45 m.; 10. Kaneko (Jap.) 
41,48 m.

Nou record al Campio
natelor, la lungime 

feme'

fost

na, ]
sezonului. Blonda

Săritoarele : în lungime au 
primele atlete care au apărut ieri 
după masă pe stadion. Nu mai puțin 
de 6 concurente, printre care și Nina 
Kazmina, au depășit prima încercare, 

. 'a capătul căreia în frunte se afla 
j Polina Țolikofer. cu un modest 5,59. 
m. După a doua încercare efectuată 
de cele 17 atlete, c’asamentul începe 
si se contureze. Publicul o urmă
rește cu mult interes pe Nina Kazml- 

prima performeră mondială a 
____„Li. sovietică este o 
atletă delicată șț greu îți vine să 
crezi că amenință atît de Insistent 
recordul mondial al masivei polo
neze Elzb eta Krzesinska. După a 
dct*r încercare Kazmina preia con
ducerea, cu 5.80 m., dar e secondată 
ndeaproape de olandeza Wemmy 

Scholtmeyer. Kazmina reușește 6,04 
m din a treia încercare și numai 4 
om. o despart de cel mai bun rezultat 
orcgistrat vreodată pe stadionul Re- 

oublicii. Prima săritură din finală 
a campioanei sovietice măsoară .6,14 
m., performanță de valoare mondială, 
record al campionatelor și al stadio
nului. Din ultima încercare, Scholt- 
mever reușește și ea un excelent 
6 00 m. Săritoarele noastre s-au 

’situat la o valoare mijlocie șiL evi
dent, n-au reușit să se impună.

'. NINA KAZMINA (UjR.S^S.J 
6 14 m Campioană internațională a 
V.P.R. pe anul 1957. 2- Wemmy 
■phbitmeyer (Olanda) 6,00 m. 3. 
’einaîde Knapp (Austria)! 5,65 

-,n 4. Polina Țolikofer (Bulgaria)
5,59 m< 5. Inge Knobloch (Romania) 
5 53 m 6. Maria Pândele (România) 
5.48 m. 7. Leontina Neța (Romînia) 
5,44 m. 8. Britt Maartensson (Sue
dia)) 5,34 m.

Rezultatele de la triplu 
salt ne-au decepționat

Triplu salt, singura probă progra
mată ieri în partea din stânga a 
stadionului (11), s-a rțesfășurat a- 
uroape numai în atenția spectatori
lor de la peluza a Il-a. Poate ca 
nu s-ar fi întîmplat așa, dacă re- 
zuitatele ar fi fost mai bune. Dar 
niciodată n-a venit din spre locul 
< a concurs al săritorilor de triplu 
acel murmur de admirație prin care 
spectatorii salută, înainte chiar de 
a afla rezultatele, săriturile sau a- 
runcările remaraabiile. Și astfel, 
proba s-a desfășurat într-un anoni
mat ca și total. Surprize n-au fost. 
Einarssori a luat conducerea chiar 
oe la prima săritură cu 15,18 m. 
După două sărituri el Se menținea 

n frunte, ridieîndu-și performanța 
la 15,39 m. Din aceeași încercare, 
japonezul Koji Sakurai realizeaz; 
15,08 m., dar amenințarea de a-1 
«epăși pe vice-campianul olimpic 
rămîne numai în... intenție, căci 
nici el nu se apropie în celelalte să
rituri de cele mai bune performanțe 
ale sale. Mai interesantă a fost 
lupta pentru locul trei din care în
vingător a ieșit „la un piept" cel 
mai bun săritor japonez, Hiroshi
Shibata. El a sărit 14,95 m... tot 
atît cît și concurentul romîn Stefan 
Stoian, al cărui rezultat constituie
:>n valoros record personal «i a 
treia performanță romînească din 
toate timpurile (după Sorin loan 
15,39 m. și Virgil Zăvădescu 15.09 
metri.).

Rezultatele tehnice: I. VILHA.I- 
MUR EINARSSON (Islanda! 15,39

m.; 2. Koji Sakurai (Japonia)
15,08 m.; 3. Hiroshi Shibata (Japo
nia) 14,95 m.; 4. Ștefan Stoian
(Știința) 14,95 m.; 5. V. Zăvă
descu (QCA) 14,70 m.; 6. R. 
Rahmani (Iran) 14,51 m.

Doinikova, demnă 
urmașă a Zîbmei

Când intră în cercul de aruncare, pe 
tine spectator nu se poate să nu te 
impresioneze alura cu adevărat at
letică, dar în același timp și plină * 
de grație, a tinerei atlete sovietice 
Zinaida Doinikova. Iar atunci cînd 
și bila de metal pornește să zboare 
peste mai multe din liniile albe 
maraate pe pistă, nu.ți poți reține 
aplauzele. Ieri, Doinikova, care cu 
cîțiva ani în urmă a concurat la Plo- 
ești cu echipa junioarelor sovietice, 
s-a dovedit la înălțimea celebrelor 
sale compatrioate Zîbina și Tișkie. 
viei. Faptul că a aruncat 16 metri 
vorbește de la sine.

O comportare foarte bună a avut 
și tînăra noastră reprezentantă Ana 
Coman, căreia i-au lipsit numai dos 
centimetri pentru a stabili un nou 
record republican. Ori cum, locul 
doi ocupat de ea reprezintă o fru
moasă încununare a eforturilor sale, 
cu atît mai mult cu cît printre în. 
vinsele de ieri figurează puternicele 
aruncătoare Johana Luttge și Earle 
Brown. Frumoasă a fost și compor
tare, Melaniei S'laghi.

1. Zinaida DOINIKOVA (U.R.S.S.) 
16,00 m.; 2. Ana Coman (Rom.) 
14,54 m.; 3. Johana Luttge (R.D.G.) 
14,34: 4, Melanin Silaghi (Rom.) 
14,04; 5. Țvetana Esenova (Bulg.) 
13,62; 6. Erika Scherer (Voința) 

13,26: 7. Earle Brown (S.U.A.) 12,32; 
8. Anni Poll (Austria) 12,17.

La 800 m băieți doar 
calificarea pentru 

finală

Cele două serii ale cursei de 800 
m. nu au furnizat nici un fel de sur
priză. Așa că pentru finala care se 
va desfășura astăzi și-au asigurat 
calificarea cei mai buni 12, din cei 
21 de concurenți, care au luat star
tul.

Iată-i pe finaloștii întrecerii de as. 
tăzi: Moens (Belgia) 1:53,4; Vamoș 
(Rom.) 1:54,7; Jakubowski (Pol.) 
1:54,8; Parsch (Ung.) 1:55,0; Radi sici 
(Iug.) 1:55,3; Steinbach (Austr.) 
1:55,8 din seria I.a, și Depasias (Gre
cia) 1:51,4: Stanley (S.U.A.) 1:51,6; 
Mihaly (Rom.) 1:52,3; Sarici (Iug.) 
1:52,6; Beke (Ung.) 1:53,0; Ozguden 
(Turcia) 1:53.3 din seria a 11-a.

Zinaida Doinikova (U.R.S.S.)

Lituev pentru a treia 
oară campion interna

țional al R.P.R.

Seriile au avut o desfășurare care 
n-a ieșit cu nimic din comun. S-a 
mers ușor, iar cei doi cîștigătoiri, 
litrii Lituev și Gheorghi Cevîcialov, 
au manifestat o superioritate netă. 
SERIA I-a: 1. Iutii Lituev (U.R.S.S.) 
55,1 sec. 2. Kiril Zlatarski (Bulgaria)' 
55,9 sec. 3. E. Constantinescu (C.C.A.) 
56,0 sec. 4. Vasile Pop (Știința) 57.4 
sec. SERIA Il-a: 1. Gh. Cevîcialov 
(U.R.S S.) 54,2 sec. 2. Marcel Lam
brechts (Belgia) 55,4 sec. 3. Gh. Stâ
nei (Romînia) 56,2 sec. 4. Valeriu 
Jurcă (Voința) 57,0 sec.

Aparatul Telesid și-a făcui din plin datoria la „debutul* său oficial. Ctl ajutorul lui a fost lămurită problema 
locului doi in finala cursei de 100 m. bărbați. Ira Murchissan a clști gat clar, dar pentru locui doi existau 
discuții: Georgopoulos, Thorbjornsson sau Koleo ? Precum se vede, fotogra fia a dat răspunsul...

Finala nu lăsa nici o îndoială a- 
supra câștigătorului. Lituev a trecut 
odată cu Lambrechts primul și al 
doilea gard, apei a trecut în frunte, 
iar la 200 m. a fost cronometrat în
24,3. Finișul celor doi sovietici a 
fost foarte puternic. Lituev a parcurs 
ultimii 200 m. în 27,3 sec. iar Cevîcia
lov a depășit pe a doua jumătate a 
alergării pe Lambrechts și Stânei, ob
ținând un record personal. Intre timp 
Stănel și-a asigurat, mulțumită unul 
finiș bun, un scontat loc trei.

1. IURII LITUEV (U.R.S.S.) 51,6 
sec. Campion internațional a| R.P.R. 
pe anul 1957. 2. Gh. Cevîcialov
(U.R.S.S.) 52,9 sec. 3. Gh. Stănel 
(Romînia) 53,8 sec. 4. M. Lambrechts 
(Belgia) 55,1 sec. 5. E. Constanti- 
nesou (C.C.A.) 56,4 sec.

5000 m„: cea mai spec
taculoasă probă de ieri

FăTă îndoială că cea mai spectacu
loasă probă a fost cursa de 5.000 
m. Spunem acest lucru nu numai 
pentru că învingător a ieșit excelen
tul nostru alergător Constantin Gre- 
cescu, ci și pentru faptul că duelul 
lui cu sovieticul Bolotnikov — re
cent campion al U.R.S.S. în cursa 
de 10.000 m. învingătorul lui Kuț — 
a fost de-a dreptul pasionant.

Prima parte a cursei a fost „li
niștită", dacă putem spune așa. In 
grup compact, alergătorii au parcurs 
primele ture — sub „conducerea” lui 
Bolotnikov și a olandezului Roowers 
— într-un ritm nu prea accelerat. 
De la 1200 de m. cursa se învio
rează și plutonul se fracționează 
mai întâi în două, iar nu mult după 
aceea în grupuri mai mici. In frunte 
se află: Bolotnikov, Roowers, ger
manii Hănnicke și Havenstein, tur
cul Onel, japonezul Fujii. La 3.000 
m., care așa cum ne-a anunțat crai
nicul stadionului, au fost parcurși 
în 8:34,0, Bolotnikov plasează un 
atac. El este urmat de Grecescu și 
Fujii. Atenți, Honnicke și Onel nu 
scapă momentul, forțează și ei, îl 
depășesc pe Fujii, care nu putuse să 
reziste ritmului lui Grecescu și Bo
lotnikov. Cu trei ture înainte de 
terminarea cursei, în frunte se află 
patru alergători: Bolotnikov, Gre
cescu, Onel și Honnicke, După 50 m. 
sînt urmați de Roowers, Fujii și Ha- 
venstein. încurajați de public ceî 
patru alergători din frunte măresc 
și mai mult ritmul. La 4.000 m. 
(parcurși 11:29,8) Honnicke nu mai 
poate rezista și rămîne. Tot Bolot
nikov este cel care conduce, tatonat 
ca o „umbră" de Grecescu și Onel.

Ln această ordine se intră în ul
timul tur. Imediat după pocnetul 
pistolului care a vestit acest ultim 
tur. Bolotnikov încearcă să se dis
tanțeze, dar Grecescu și Onel răs
pund prompt. Cu 300 m. înainte de 
sosire, sezisînd momentul propice, 
Grecescu atacă decisiv, Bolot
nikov se „agață" de el, în timp ce 
Onel rămîne. Grecescu continuă să 
spr nteze... Bolotnikov rezistă cîțiva 
metri, dar apei cedează. _ Singur, 
Grecescu în aplauzele delirante ale 
spectatorilor, zboară parcă spre 
linia de sosire, spre un nou record, 
pe care cronometrele aveau să-1 
consemneze cîteva secunde mai 

târziu: 14:13,0
1. C. GRECESCU (Rom.) 14:13,0

— nou record al R.P.R. (vechiul re
cord C. Grecescu 14:15,0); 2. Bolot
nikov (U.R.S.S.) 14:15,6; 3. Onel 
(Turcia) 14:19,6 — ncu record turc;
4. Honnicke (IR.D.G.) 14:30,8; 5.
Roowers (Ol.) 14:39,6; 7. T. Fujii
(Jap.) 14:43,2 8. I. Peev (Bul)
14:43,4.

Murchison a ciștigat 
ușor 1OO m

„Ziua bună se cunoaște de dimi
neață", spune un vechi proverb ro- 
mînesc. El se potrivește de minune 
cursei de 100 m. plat, în care .exce
lentele rezultate din serii prevesteau 
o finală extrem de disputată. Și lu
crurile s-au petrecut întocmai.

încă din prima serie, cîștigată 
detașat de americanul Murchison cu- 
10,5 lupta pentru calificarea în fi
nală, adică pentru ocuparea locului al 
doilea, a fost pasionantă. Din cei 
patru sprinteri angajați pe ultimii 
metri în această dispută Kclev a 
fost mai bun cu un piept; Kolev
10.7, M. Pop 10,8, Stoenesou 10,9, 
Liu-Cin-Jin 10,9. Cea de a doua 
serie ne-a adus satisfacția unei 
frumoase victorii a lui Prisiceanu:
10.7, oare a întrecut pe Thorbjorns
son (10.8) și pe Takeo Tamura 
(10.9). Ultima serie — cea de a 
treia — a fost mai rapidă ca cele
lalte. învingătorul. C-eorg-ipoulos, a 
terminat cursa în 10.5, urmat de St. 
KadaT (10,6), care a realizat astfel 
cea mar bună performanță româ
nească a sezonului.

Pentru finală sorții au decis ca 
cei doi favoriți (Murchison și Thorb- 
iornsson) să alerge unul lingă celă
lalt. După un start greșit de Thorb
jornsson a doua oară se pleacă 
bine Americanul Murchison, cu un 
start excelent, și-a asigurat un avan
taj chiar de pe primii metri ai 
cursei. Surpriza a furnizat-o însă 
Georgopoulos, care a țâșnit pe la 
30 de m, amenințîndu-l series pe 
Murchison. Ultimii metri au con
firmat însă victoria sprinterului ne
gru și ordinea locurilor următoare, 
care nu a putut fi anunțată decît 
după developarea fotografiei:

1. I. MURCHISON (S.U.A.) 10,4;
2. Georgopoulos (Grecia) 10.5 — 
nou record —; 3. Thorbjornsson 
(Islanda) 10,5; 4. Kolev (Bulg.) 10,6;
5. Prisiceanu (Rom.) 10,7; 6. Kaidar 
(Rom.) 10,9.

Hanrne Bloemhoff 
sprinteră de clasă

La fel de disputate ca și seriile 
cursei de 100 m. bărbați, cele ale 
întrecerii feminine pe această dis
tanță au scos în evidență două lu
cruri. Primul a fost acela că, învin- 
gînd în seria a IlI-a cu timpul de 
12,0 sec. alergătoarea noastră Ioa
na Luță a realizat un nou record al 
țării (v. record 12,1 Alexandra Si- 
coe), iar cel de al do’lea a fost ma
niera categorică în care sprintera 
olandeză Hannie Bloemhoff a câș
tigat prima serie cu timpul de 11.6, 
ceea ce o indica drept favorită a 
finalei.
Cu un start excelent, Bloemhoff a fost 

pe primul plan și în finală, chiar de 
la început. Ceea ce a pasionat mult pe 

spectatori a fost lupta pentru cele 
lalte locuri., în care s-au angaja 
toate celelalte cinci alergătoare. Ii 
urma Hanniei Bloemhoff ele a 
ajuns „pachet" pe linia de sosiri 
unde developarea fotografiei a sta 
bilit următorul clasament :

1. H. BLOEMHOFF (Ol.) 11,8
2. B. Maartensson (Suedia) 12,0
3. CianJiu-min (R.P. Chineză) 12,1 
record al R.P. Chineze egalat
4. I. Luță (Rom.) 12,1 ; U. Olaf:
(Suedia) 12,2; O. Sikovec (li
12,3. 1

Rezultate așteptate 
eirrsa de 400 m fet

interes evoluțiAm așteptat cu 
recordmanei noastre Alexandra Sicc 
în proba de 400 m. deoarece știai 
că de doi ani nu mai alergase f 
această distanță și că totuși dorea s 
obțină un rezultat cît mai bun. To, 
mai știind aceast fapt, putem aprec 
ca valoros locul trei pe care ea 1 
ocupat, în compania unor puternii 
adversare ca tinerele alergătoare s 
vietice Avramova și Homutova, une 
dintre cele mai bune nerformere moi 
diale ale probei. Din desfășurări 
cursei, în care până aproape de sosi 
Al. Sicoe a fost alături de advers 
rele ei, aim putut desprinde concluz 
că dacă ar fi avut un antrenante* 
corespunzător acestei distanțe, rezt 
tatul ei ar fi putut fi mai bun. i

1. TATIANA AVR.AMOVA (U.R.S.L
55,3; 2. Albina Homutova (U.R.S.S
56,3; 3. Alexandra Sicoe (Rom.) 56,

Bravo Păcuraru

Cursa de 20 km. marș s-a închei 
cu o neașteptată victorie a mărș 
luitorului romîn Ion Păcuraru, ca 
comportîndu-se foarte bine și d 
zîndu-și perfect eforturile, a terr 
nat întrecerea cu un avans serios.

După un tur de pistă numero 
concurenți angrenați în această dt 
întrecere au părăsit stadionul, îndri 
tîndu-se pe străzile Capitalei spre < 
șeaua Străulești. De-a lungul trași 
’’•i numeroși locuitori ai Bucureșt 
l 'i au făcut o caldă manifestație 
s'mpatie tuturor concurenților.

Pînă la jumătatea cursei, pe p 
mul loc se afla mărșăluitorul germ 
Lefanczyk. Apoi, spre sfîrșit, Pă< 
raru a preluat conducerea, realizî 
o splendidă victorie.

1. ION PACURARU (Ron 
1.41:51,4; 2. S. Lefanczyk (R.D.t 
1.42:27,2; 3. Ion Barbu (FI. 
1.43:08,6; 4. Ion Baboie (Lo
1.44:03,2; 5. Val. Mitrea (Lo
1.44:50,0; 6. Laszlo Palotai (Un 
1.46:16,8.

Cronicile probelor primei zile 
a ediției jubiliare a Campio- 

w natelor internaționale de atle- 
ft) tism ale R.P.R. au fost redac- 
£ tatede: CALIN ANTONESCU, 
) IACINT MANOLIU și ROMEO 
\) VILARA.
K Fotografiile de atletism au 
I/) fost realizate de L. TIBOR,


