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Campionatelor Internationale
de atletism ale R. P. R
a prilejuit un minunat

ORGAN AL COMITETULUI PENTRU CULTURĂ FIZICĂ $1 SPART DE PE LINGĂ CONSILIUL DE MINIȘTRI 
$1 AL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR DIN R. P. R.

spectacol sportiv 1^2'“.^ 3081
erformanțe excepționale 
la majoritatea probelor

18,55 m. la aruncarea greutății, cel mai bun rezultat înregistrat vreodată 
Europa ' Krivonosov și-a respectat promisiunea^ Victorii de prestigiu 

ale atleților romîni ion Wiesenmayer, Maria Diți și Ana Șerban

însemnări din ziua a doua

0

Stadioanele nu dau interviuri... A- 
’j ccloși de fier și de beton așe- 

solid pe temelii săpate în adin- 
• nu prind glas decit prin inter
ul spcrtivilor sau al zecilor de 

ii de spectatori care vin în tribune 
zilele de concurs.

Și totuși cite ar avea de povestit 
stadion, mai ales unul care a gâz- 

tit atiiea ediții glorioase ale tradi- 
onalelor noastre campionate de ca- 

sm. Iată de pildă în interviul (i- 
ginar) ce i sar putea lua, studio

ul nostru ar u desigur despre 
șii înainte pe care i-a făcut atletis- 
ul in acest răstimp de 10 ani, de 
nd in jieca.-e toamnă sportivi din 
uite țări vin aici să arate ce sînt in 
are. Și-ar aminti fără îndoială, cum 
i septembrie 1948, la prima ediție a 
mnplo’iatelor, sectorul de aruncare a 
reutăfii a trăit un fapt cu totul ieșit 
n comun. Deși ultimul cerc fusese mar- 
t pînă la 15 m. (de ce at'Ua? se 

itrebau chiar unii spectatori, obiș- 
uiți cu aruncări mult mai scurte) 
ila prjrnită din nuna masivului po- 

Lomowski a ateriza! dincolo 
e această graniță fictivă, căzînd in 

ă. Senzației Pentru prima oară
-am dat seama că proba de arun- 
e a greutății ia avini și că vechile 

taloane trebuie serios revizuite.
Și iată că astăzi, după un deceniu, 
-am convins din nou că nu există 

CE VOM VEDEA AZI
Ultima zi a întrecerilor poate fi nu
ia: ziua alergărilor și a ștafete- 
. Intr-adevăr din 11 probe cuprinse 
program 7 se vor desfășura pe 

ișta de alergări. Cu toate acestea
ste olar că atenția spectatorilor se 
a concentra, în mod deosebit, asu- 
ra unei probe oare na se va dis- 
uta pe pisia de riergări: săritura în 
ă'țime femei.
Ne vom începe deci comentariu!

ostili cu acest veritabil „cop de 
iiș" al întrecerilor de azi. La ape- 
il arbitrului de concurs vor 
unde „prezent" cele mai bune 
ormere mondiale ale sezonului: 
ia Cencik (U.R.S.S.) 1,74 m.,
arala Balaș (R.P.R.) 1,73 m. și 
•un-jtin (R.P. Chineză) 1,72 m. Să 
ecunoaștem că este un trio care 
romite . o întrecere de valoare, Ia 
are mai concurează Reinalde Knapp 
Austria), Marija Stanulovici (Iaigo- 
lavia), Fu Siue-jen (R.P. Chineză) 
i Schwartzjose (Danemarca). Pe 
curt: o participare selectă. In pers- 
ectivă : un spectacol excepțional! 
Cum proba de săritură în înălțime 

emei e.ste programată ila ora 17,05 
ă nu credeți cumva că pînă atunci 
ă veți plictisi. Cu o oră mai devre- 
îo veți putea urmări o veche cirno- 
tință a noastră, pe Henk Wisser, 
el. care amil trecut a stabilit aici pe 
tadionu'l Republicii un nou record 
uropean la săritura în lungime: 7,98 
. Atletul olandez trebuie să facă 

ață asaltului pe care îl vor da pri- 
elor locuri în clasament o serie de 
aloroși atleți ca: Ter-Ovanesian 
U.R.S.S.), V. Eirsarsson (Islanda)' 
aponezii K. Sakurai și H. Shibata, 
. Bilek (R. Cehoslovacă)': și alții.
Și acum treoînid în revistă celelalte 

robe, cîteva cuvinte despre fiecare.
m. BARBAȚI. Dintre sprinterii 

are s-au întrecut la 100 m. va lipsi 
merica.nul Murchison. Deci cine va 

limite’ in fața posibilităților omului. 
Parry O’Brien, acest Hercule al zi
lelor noastre, s-a recomandat ime
diat ca recordman al lumii aruncând 
încă de la încălzire dincolo de 
toate cercurile albe trase pe zgura sec
torului. Acolo, un grup de atleți care 
considerau că se află la o distanță 
rezonabilă, s-au pomenit dintr o dală 
sub tirul direct al lui O’Brien. La în
cercarea următoare, rumeni n-a mai 
făcut o imprudență de acest fel. Nit-i 
de glumit cu recordmanul mondial!

★

Poate a rămas neobservată coinci
dența care a alăturat victoria din 
ajun a lui Grecescu Ia cea cucerită 
de Ion V.'ksenmayer într-una din 
cele mai disputate probe ale zilei a 
doua, cursa de 400 m. plai. Intr-ade
văr și unu! și celălalt au lăsat in 
urmă doi proaspeți campioni ai 
L’.R.SS. încununați de o aureolă a- 
semănălosre: Bolotnikov it învinsese 
pe Vladimir Kuț. iar Nikolski pe Ar- 
dalion Ignatiev. Doi atleți de curlnd. 
consacrafi au trebuit să plece steagul 
în fața dirzeniei și voinței de victorie 
a reprezentanților noștri.

Neobișnuit sportiv este 
Ion Wicrenmayer...

L-am cunoscut cu 

acest

urmă13 ani in

învinge? Thorbjornsson. Georgopoulos, 
Kalev 
sent
TA
este
care

sau... Wioserxnayer, care ab- 
'.a 100 m. va încerca aci... SULI- 
BARBAȚI. Lotul pârtiei paștilor 
dominat de sovieticul Kuznețov 
nu de mbit, în meciul Anglia —

(Continuare în pag. 4-a)

pe Ion wiesenmayer terminind victorios cursa de 400 m. Este pentru a doua oară consecutiv 
cind minunatul nostru „Vizi“ urcă pe podiumul cîșiigă tocilor la aceste întreceri internaționale. De data aceastp., 
Wiesenmayer a încheiat cursa cu un nou record al R.P.R. marcind rezultatul de 47,5 sec. ’Al doilea a fost șooteț 

țiaul Nikqlșkia

sărind 
(perjorr 
timpuri) 
atit de 
lui Par.

schela imUlată la lfiO 
nță remarcabilă pentru acele 
l-am apSoadat apoi întrccîăd 

‘•iui record la lungime al 
i Stoichițeact', alergînd cu 

100 și 200 m., Iui nd în piept 
10 probe ale decatlonului, ca a- 
să se consacre alergării pe 
tur de pistă, probă In care 
să-și fi găsii (in sfirșit) adecă- 

Și 
atlet 
la o 
pună

cam poți să nu admiri pe acest 
ajuns deja in plină maturitate, 
-ei.-stă cind alții se pregătesc să 
în raft pantofii cu cuie amelio-

(Can-inuare în Componipidu-se excelent, Aia Șerban a cîștigat cursa de 80 m. g. in 
timpul de llg sec. cu 3a?e și-a ega lat'~recprdal 'țardl ,

FILMUL PROBELOR
pag. >j)

D;n nou... Wiesenmayer
4

După disputarea sectelor era dar că 
in finala probei de 400 m. plat băr
bați lupta pentru nrimele locuri se va 
da între cei doi atleți sovietic-. (Nicol- 
ski și Efișin) și reprezentantei! nostnî, 
inepuizabilul alergător. Ion Wiesen- 
mayer. Avînd de făcut față unui cu
plu atit de valoros, Wieszrjr.ayer s-a 
mulțumit în seria sa să alerge rela
xat ciștigind la piept cu Nikolski o 
cursă care prevestea dramatica fina
lă la care aveam să asistăm nu peste 
multă vreme. Intr-adevăr alergînd u- 
șor (48,9), alergătorul romîn ne-a dat 
o imagine clară a formei bune în rare 
se găsește. In cealaltă serie, sovie
ticul Efișin a cîștigat comod (48,7).

La start, în finală s-au prezentat nu
mai 5 din cei 6 concurenți calificați 
(Wiesenmayer, Nikolski, Efișin, Ka- 
randi și Enache) turcul Ozguder. ab- 
sentînd. La ieșirea din-prima turnantă 
Efișin forțează și ia un mic avantaj. 
In urma lui, Wiesenrnayer și Nikolski
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sint-egali. La 200 m. primul trece E- 
fișin (23,0 sec.). In cea de a doua tur
nantă Nikolski accelerează, far Wie- 
senmașter răspunde prompt Pe ultima 
sută de metri Efișin rămine, în b’mn 
ce Nikolski și Wiesenmayer ap'-' 
în luptă ultimele lor resurse. I 
ta umăr cei doi alergători în înc cv 
rile frenetice ale publscuhii, depun un 
efort supraomenesc. .Metru cu metru 
întrecerea lor devine mai aprigă. Wîe- 
senmaver reușește să ia un mic a- 
varkai. Ij va păstra? Crispat de efort 
..Vizi* mai găsește o ultimă părticică 
de energie, suficientă pentru a ocupa 
primul loc. Timpul lui (47,5 sec.) este 
mai bun cu două zecimi decît recor
dul realizat tot de el anul acesta la 
Moscova.

REZULTATE
WIESENMAYER (Rom.) 47 fi sec. — 
nou record al R.P.R.; — 2. M. Ni
kolski (U.R.S.S.) i47fi; 3. Efișin 
(L.R.S-S.) 48 fi; 4. I. Karandi (Rom.) 
49fi; 5. Enache (Rom.) 50fi.

TEHNICE: 1. I.

Ați ghicit desigur că este vorba de 
80 m. garduri. Deși îrt fond ea s-a 
limitat la un duel romînS-chinez, to
tuși lupta dintre’ alergătoarele celorj 
două țări (Ana Șerban, Lut.Jung- 
Szabo pe de o parte și Liu Iui-In* 
Liu Tin — de alta) a dat naștere undi 
adevărate avalanșe de recorduri.

In prima serie, Ana Șerban (113^ 
și Liu Tin (11.5) se califică fără prea 
multe emoții, la fel ca și /.ia Szabo 
(11,5) și Murauer (11,6) în cea de 
a doua serie. Seria a treia a deschis... 
seria recordurilor. La capătul unef 
curse în care n-a fost „deranjată" de 
nimeni, concurenta Liu lui-in a ter-i 
minat parcursul în 11,3 sec., timp en 
gal cu recordul R. P. Chineze.

Finala a scos și mai mult în evți 
dență „duelul" romîno-chinez. Pe cu? 
loarde 1 și 2 Tia Szabo și Liu lut 
In, iar pe culoarele 4 și 5 Ana Șerban. 
și Liu Tin s-au întrecut pentru pri? 
mele locuri. Pînă la gardul al șap- 
telea aceste patru alergătoare an fost 
aproape egale. Aici însă Ana Șerban 
s-a distanțat și a cîștigat cu un timp 
care egalează recordul țării 11,1 seri. 
După ea cele două cunoscute chineze 
termină în același timp 11,2 sec. — 
nou record al R. P. Chineze.

Rezultate: 1. ANA ȘERBAN (Rom.) 
1-1,1 sec. record egalai: 2. Liu Iui- Iii 
(R.-P.Chineză) 11 fi sec. record ega
lat: 3. Liu Tin (R. P. Chineză) 11 fi 
sec. record egalat; 4. Liana lung* • 
Szabo (Rom.) IIfi sec.; 5. Draga 
Stamejcici (Iugoslavia) 11,4 sec.: 6. 
Friedl Murauer (Austria), 11,8 sec.

La 800, învingătoarei 
a fost cunoscută pe ul

timul metru I

m. a 
metri 
cînd

Invingătoarea cursei de 800 
fost cunoscută exact cu cîțiva 
înaintea sosirii, adică atunci 
atleta sovietică Tatiana Avramova; 
la capătul unui finiș excepțional, a 
ajuns-o pe maghiara Bamsagi și a 
întrecut-o pe ultimul metru.

Pînă atugei întreaga cursă fusese 
condusă de atleta Bam-sagi (200 m’. 
— în 30,6 6ec; 400 m. — în 62,4 sec; 
6&0 m. — în .1:36,0) urmată ca o 
umbră de reprezentanta noastră Eli- 
safbeta Buda, In ultima turnantă, 
Buda rămine, în timp ce Bamsagi se 
pare că a „scăpat* în cîștigătoare. 
Dar iată că pe ultima porțiune a

(Continuare, în pag. 4-p)_



La Orașul Stalin
. , < vi -z ' f :r-, ...

LOTUL DE FOTBAL A S-A ANTRENAT 
IN COMPANIA FLAMURII ROȘII ARAD

Vs Terenul, un 
de ieiri a

avantaj hotă ritor în etapa 
categoriei B la fotbal

1 ORAȘUL STALIN, 15 (prin telefon). In prezența a peste 8.000 de 
Spectatori, pe terenul Energia Urine le de Tractoare a avut loc duminică 
Supă amiază un meci de antrenante nt al lotului A In compania Flamurii 
nașii UT A Arad. Rezultat: 3—2 (2-2) pentru Flamura roșie Arad. Arbitrul 
R, Iftimie (Orașul Stalin) a condus următoarele echipe:

LOTUL A.: Voinescu (Crisnic),- Zavoda II, Apolzan, Caricaș-Călinciu, 
Bone-Cacoveanu, Constantin, Ene I, Ozon, V. Anghel.

FLAMURA ROȘIE: Coman-Seres. Dușan, Fanmati-Matias, Serfozo- 
Jwcă, Mercea, Boitoș, Petscbovski (Szekeli), Țîrlea.

Jocul a fost foarte reușit din punct de vedere tehnic maj ales m prima 
repriză. După pauză componenții lotului au slăbit alura permițiod arăda- 
năor — care au jucat cu foarte multă voință și ambiție — să preia iniția
tiva. După meci ' ---------- ■*—I-~a -a
și-a atins 
ximum de

Punctele
'(min. 20),

Jucătorii
pregătirile

antrenorul Nicolae Petrescu a declarat ca antrenamentul
................ • '-••• dm lot la ma-

l
respectiv Țîrlea

1ZIV.A.1 TOavan-arv^ _________

pe deplin scopul în truc’t a cbtigat pe jucătorii 
efort.
au fost marcate de Ozon (min. 10 și 20)
Boitoș (min. 40) și Jurcă (min. 55).
din lot părăsesc Orașul Stalin marți urmind 
la București. Carol Gruia — corespondent

sa-și continue

Puf ine surprize într-o interesantă 
etapă la

’ Fără a putea fi intitulate chiar sur
prize, o serie dintre rezultatele înre
gistrate ieri în campionatele de hand
bal vă vor trezi desigur interesul.
Jată-le:

handbal

MASCULIN CAT. A.: C.C.A.-Ștl- 
in(a Timișoara 20—7 (12—5). Jucînd 
cu obișnuita lor impetuozitate în a- 
tac, militarii au depășit net campioana 
,.de ariul trecut, Știința Timișoara. 
Dacă portarul Sidea n-ar fi acut cîte- 
va ezitări, scorul putea fi și mai se
ver. Au înscris: Bulgaru (7), Căi 
man >(4), Sauer (3), Zahari (2), 
Vagner (2), Costache șl Thelman pen
tru militari, Bara (2), Meitheri (2), 
Lache (2) și Jude pentru studenți.

Energia Timișoara — Știința I.C.F. 
•J5—9 (7—3). Un meci frumos, cu ex
cepția unor durități comise de Kudli- 
may și Zavadschi. Au marcat Reitz 
'(4), Michel (3), Si pas (3), Kiss, Ja
cob și Ehrenreich pentru gazde, No- 
dea (4), Hnat (2), Hector (2) și 
Ciolan pentru oaspeți.

Voința Sibiu—Flamura roșie Cisnă- 
<iie 13—9 (8—5). Tradiția nu s-a dez
mințit nici de astă dală, intîlnirea ce
lor două formații [urnizînd un meci 
foarte disputat, căruia însă arbitrul 
P. Cîrligeanu a știut să-i tempereze 
tendința spre exces de... pasiune. Pă
cat numai că jocul ambelor echipe s-a 
înghesuit pe ceniru. Punctele gazdelor 
se datoresc lui Kraus (4), Schuler 
(3), Bretz (3), Bota (2) și Gatiferdt, 
iar cele 9 ale oaspeților lui Kapp.

Energia Ploești—Energia Reșița 
9—8 (5—2). după un joc mediocru 
ca, valoare tehnică. Știința Iași—Ener-

gia Făgăraș 9—8 (5—4) ; Recolta 
Jimbolia — Dinamo Orașul Stalin 
13-14 (9—7) (!)

FEMININ CAT. A. Progresul Stea
gul Roșu București — Progresul Tg. 
Mureș 9—3 (5—2). un scor care ex
primă întocmai diferența de v doare 
dintre cele două echipe, cel puțin în 
acest meci. Au înscris Doina Ar on 
(2), Victoria Dumitrescu (3), An- 
ioaneta Nașii-: (2), .M. Jipa și Ela Tic» 
pentru inoingăȚoare, Kamenitzlu (2) 
șt Szasz pe’.tru încinse. Energia Co- 
dlea— Progresul M.I.C. 2—2 ț2—2). 
un rezultat cu care echipa din Codiră 
se poate lăuda! Energia Reșița — 
Flamura roșie Sibiu 3—8 (2—3), în- 
tr-un joc în care localnicele au rezis
tat onorabil o singură repriză. Fla
mura roșie Mediaș — Știința Timi
șoara 3—3 (1—2). Meci de bună fac
tură tehnică, în care portărija timi
șoreană Gunther a excelat Flamura 
roșie Sighișoara — Progresul Orașul 
Stalin 4—2 (3—1). Curajul și spiritul 
de inițiativă al tinerei formații lo
calnice au realizat un rezultat nespe
rat de bun în fața rutinatei echipe 
oaspe. Energia Ptoești — Știința 
I.C.F. 3-2 (1-1).

t
Locomotiva 

Voința Sighișoara 14—14 
(7—6), după un ioc de-a dreptul pa
sionant. Energia Sibiu — Dinamo Bu
curești 13—10 (9—6) (UI). Progresul 
Bacău — Progresul Arad 12—19 
(6—3). Recolta Variaș — Progresul 
Odorhei 7—8 (3—4). Dinamo Tg. 
Mureș — C.S.A. Constanța 17—4 
(8—2), Șuința Gaia ți — Energia Re
șița 9—11 (4—5).

MASCULIN CAT. B.
G.N.

Seria I 
ENERGIA C1MPIA TURZII — E- 
NERGIA HUNEDOARA 2-0 (1-0)

Cel mai important meci al seriei I 
s-a disputat în fața a 4.090 de spec
tatori, pe un timp noros și pe un 
teren foarte alunecos din cauza pliii 
care a căztii înaintea meciului. Cu 
toate acestea jocul a fost frumos, 
disputat cu ardoare. Localnicii au 
cîștig3t pe merit, linia lor de înain
tare di nd totală satisfacție. In schimb. 
Energie Hunedoara- a jucat nervos 
și în ultimele 10 minute, mai precis 
după al doilea gol'marcat de loca’- 
nici, iar jucătorii săi s-au dedat la 
brutalități. Cele dona goluri au fesf 
înscrise de Nedelcu (min. 37) și 4- 
vrasn (min. 80). S-au remarcat R-.i- 
zici. Safar. Raksi (C.T.) Panait. Te. 
tea, Sirbu (H). (P. Țonea-corrsp.l. 
PROGRESUL SIBIU — ENERGIA

ARAD 5—1 (3—1)
Golurile au fost realizate de Dra

goman (min. 9 și 80 din penalti). 
Popa II (min. 15). Roman (min. 40). 
Geaminu (min. 86) pentru Progresul. 
Popescu 1 (min. 30) pentru Energia. 
Au fost eliminați din joc Popescu I 
(El și Toderici (P). (M. Vlădoianu și 
1. Doslan-ccresp )
LOCOMOTIVA ARAD — ENERGIA 

MEDIAȘ 2—1 (1—0)
Meci viu disputat. Au marcat -So

ber (min. 40 și 50) pentru Locomo
tiva. Orosz (min. 77) pentru Ener- 
pia
ENERGIA REȘIȚA — RECOLTA 

REGHIN 4—1 (0—1)
Oaspeții jucat frumos numai in 

prima repriză. Au marcat Ivansuc 
(tuia. 47 și 50). Urcan (min. 51), 
Mateon (min. 89) pentru Energia, 
Nistor (min. 24) pentru Recolta. (Gh. 
Dobrescu-caresp).
ENERGIA BAIA MARE - ENER 

GIA LUPENT 3—3 (2—1)
Joc echilibrat de factură mediocră. 

Au marcat Ionescu (min. 10), Su- 
lyok (min. 20), Rusu (min. 65) pen
tru gazde, Asan (min. 29, 80, 83) 
pentru oaspeți. (V. Săsăran-cweso). 
LOCOMOTIVA TIMIȘOARA — LO

COMOTIVA CLUJ 4—3 (1 — 1) 
Au marcat Manciu (min. 15), I.

Covaci (min. 47), Feniaț (min. 61), 
Lenghel (min. 67) pentru timișoreni, 
Crecan (min 16). Georgescu (min. 
50), Furnea (min. 75) pentru ckijeni. 
(P. Velțan-coresp.).
ȘTIINȚA CLUJ — ENERGIA UZ. 

TR. OR. STALIN 2-1 (0—0)
Joc foarte frumos. Au marcat Său- 

leanu (min. 63) pentru Energia, 
Munteanu (min. 66) și Nedelcu (min. 
58) pentru Știința. (E. Bocoș-coresp.).

CLASAMZNTIL:
4 3 • 1 »:
4 3 6 1 M:

3:
14:
3:

14:
»:
M

1. Știința Cluj
2 Energia Hmcdoara
3 Energia C imp ia Tui zii
4 Energia Reșița
5. Locomotiva Timișoara

6- Energia Baia Mare
7. En. Uz. Tr. Or. Stalin
8. Energia M?O4aș

9. Locomotiva Arad

4301
4 2 11
4 2 11
4 2 11
4 2 0 2
4 2 0 2
4 2 0 2

10.
11.
12.
13.
14.

2 4
3 4
2 6
5 5
7 5
4
7
B

4: 4

Energia Arid 
Energia Lupe 
Progresul S.blu 
Locomotiva Cluj 
Recolta Reghin

4 2 4 2 4:10 4
4 112

3
3
3

7: 9 2 
7: 8 2 
4î 7 1 
2:10

4 1 «
4 4 1
4 • 1

ETAPA VIITOARE:
Energia Mediaș-Locomotiva Timișoara; 

Energia Uz. Tr. Or. Stalin-Energia Cîm- 
pia Turzil; Recolta Reghln-Energia Baia 
Mare; Energia Arad-Locomotiva Arad; 
Energia Hunedoarat-Energia Reșița; Lo
comotiva Ch'.i-Știinta Cluj; Energia Lu- 
peni-Progresui Sibiu.

Seria a U-a
DINAMO BIRLAD — DINAMO 

BACĂU 3—1 (2—1)
După un joc de un bun nivel teh

nic, echipa gazdă a reușit să-și ad
judece victoria mai ușor decît indică , 
scorul. Meritul aparține întregii for
mații, care a luptat tot timpul pentru 
realizarea acestei victorii de presti
giu, în »... . ...
bîrlădeni 
meniului.
13 de Chirilă, după o perioadă 
netă dominare a localnicilor. Oaspeții 
își revin și reușesc să egaleze două 
minute mai tîrzîu prin Gram. In 
min. 25. în urma unei acțiuni per
sonale, Oprea înscrie cel mai frumos 
gol al partidei, modificând tabela de 
marcaj în avantajul dinamoviștilor 
din Bîriad. La reluare, iot gazdele 
sînt acelea care au inițiativa, reușind 
sâ înscrie încă un punct în min. 70 
prin Palpiș. (V. Solomon — cores
pondent).

LOCOMOTIVA CONSTANTA — 
ENERGIA 1 MAI 1 — 1 (0—1) 
Joc de slabă factură tehnică, în 

care gazdele au ratat victoria 
riiă comportării lamentabile a 
de atac. Au înscris Anatol și 
(P. Enache — corespondent) 
PROGRESUL FOCȘANI — 
GREȘUL SUCEAVA 3—2 (2—0) 
Localnicii au reușit să obțină vic

toria cu muită dificultate. Au înscris 
țolea, Cioboață și Crețea pentru 
gazde, respectiv Haimovici (2). (G. 
Corlățeanu și Hary Cohn — cores
pondenți).
ENERGIA FĂLTICENI — ȘTIINȚA 

IAȘI 1—1 (0-1)
Studenții ieșeni au reușit un ne

sperat rezultat de egalitate, înte-un 
meci în care gazdele deși au avut 
inițiativa, au ratat foarte multe oca
zii. Au înscris Grigorc pentru gazde 
și Vasilescu pentru oaspeți. (I. Me- 
drea — corespondent).
DINAMO 6 — LOCOMOTIVA GARA 

DE NORD 2—2 (0—1)
Cele două echipe buctireștene au 

furnizat un joc de slabă calitate. 
Au înscris Barcu și Voica pentru 
dinamoviști, și Mafteuță pentru fe
roviari.
PROGRESUL C.P.C.S. — ȘTIINȚA 

BUCUREȘTI 3—0 (1—0)
Au înscris Matei Balint și Chețan. 

ENERGIA MORENI — ENERGIA 
CIMPINA 5—1 (3—1) 

Victoria gazdelor este meritată. Au 
marcat Capoianu (2), Ștefănescu (2) 
și Tocau pentru gazde, respectiv Bi- 
bere. (P. Andrei — corespondent).

urma căr-eia dmamoviștii 
au trecut în fruntea-, dasa- 
Scorul este deschis în min. 

de

dato- 
liniei 

Ispas.

PRO-

5
4
4
4

gul roșu Orașul Stalin C—11, Energia 
mlșoara-Progresul Bvcureșii C—11.K. TOTH, M. ȘTEFAN, MARGARETA 

WITTGENSTEIN și INGRID ROTHE 
■NVTNGATOKI IN CURSA DE ÎNOT 

„TRAVERSAREA LACURILOR”

Teri dimineață pe lacurDe HerSstrău 
■ți Floreasca s-a desfășurat tradiționalul 
concurs de înot „Traversarea Lacurilor".

IATA REZULTATELE TEHNICE: Se- 
atlorl (2.840 m.): Nicolae Toth (Locomo
tiva) 40:26,0; 2. Ștefan Kroner (Științe) 
40:46,0; 3. Ștefan Chirvăsuță (Știința) 
-40:47,2. Senioare (1.800 m.): 1. Margareta

Wittgensre* 2. viorica
M'athe (Locomotiva) 29:15,0; 3. Eda Jost 
(Știința) 31:26,?. Juniori (1.500 m.): 1.
Mihai ștefan (Progresul) 25:10,0; 2. Au
rel Muth (Voința) 25:1E',O; 3. Iulian Nagy 
(Voința) 25,48,0. Junioare (1.000 m.): 1. 
Ingrid Rothe (Știința) 23:5010 2. Heidi 
Rotsching (Fi. roșie) 23:54,0 ; 3. Nicoleta 
ștefănescu (Progresul). 34:06,0. Clasamen
tul general pe asociații este următorul: 
L știința 7. p.; 2.”Progresuf 1F pîf S.^E- 
nergia 18 p.

locomotiva — Dina mo 6 — 3 (3 — 0)
în campionatul de rugbi

La 
circa_ ....__________ .
o grămadă favorabilă feroviarilor, o 
deschidere rapidă, o pasă în cruciș 
lui Oblemenco și... o lovitură de pi
cior căzută : Locomotiva' 6, Dinamo 0. 
Dinamoviștii nu au reușit să reducă 
scorul decît spre sfîrșit (min. 74j) 
printr-o lovitură de pedeapsă transa 
formată de Ionescu: 6—(Ce-i 
drept, însă, atacurile echipei campi
oane au eșuat de două ori la 30 cm. 
de țintă, datorită apărării ferme a 
feroviarilor). Despre jocul echipei Di-., 
riamo nu putem spurie decît că aj 
fost fără orizont, jucătorii pa rin d? 
plictisiți. Nu s-au „consumat" cu ajj 
devărăt decît Ghiuzelea, Floarea/ 
Ghiondea, ltie și lordăchescu.

Celelalte rezultate : C.C.A.—C.S.A. 
■ ,------r_ ----------- ... ,. > (24—0) și Energia
...încercare la colț: Locgmo- l.SJ’.—Engrgi^ Republic^:

^va 3, Dinamo (L ’

9—3 ; în retur 6—3; bilanț
15—6. In felul acesta Lo- 

Grivița Roșie a tranșat și 
ari în mod favorabil dualul

In tur 
general: 
comotiva 
în acest — — ----- ------
ei cu Dinamo. Locomotiva a cîștigat 
după un joc în care a fost superioară 
majoritatea timpului. înaintarea fero
viară deși a jucaj în*7 oameni din 
mm. 20 (în urina 'accidentării lui 
Buda) domiriîndu-șî adversarii, a de
terminat în ultimă instanță rezulta
tul.

Printr-un joc inteligent lă margine, 
prin grămezile deschise- și ordonate, 
Locomotiva s-a dovedit In ansamblu 
» fi bine pregătită î» acest început 
de sezon, mai ales sub aspect tactic 
și fizic. Un balon greșit deschis de 
Titi Ionescu (min. 35)*,• excelent ur
mărit și „ramasat“ de Costel Stă- _______
nescu; o pasă promptă adresată iui Ploești 63—0 
R<1SU Și * " » o n

o

reluare, în min. 65 de^oc, (la
25 m. de buturile lui Dinamo))

D. C.

REZULTATE DIN SEMIFINALELE 
CAMPIONATULUI REPUBLICAN 

DE ȘAH

Ieri dimineață au început întrecerile 
semifinalei de la București a campio
natului republican de șah. Participă 20 
efe jucători.L- In prima' rundă s-au înregistrat rezul- 

I: tale ’ noTmale, deși este de notat că au 
eîștigat numai jucătorii cu negrele. Ast
fel, Seimeanu )-a întrecut pe Bîscă, Ma- 
teescu pe Chelu, Reieher pe Schwartz- 
feld, Jolța pe Varabiescu și Gurău pe 
Beiu. O singură remîză: Storojevski cu 
Zetlin. Restul partidelor s-aiu întrerupt.

Astăzi după amiază se disputlă a doua 
rundă, începînd de la ora 16,30, în sala 
din str. Armene«că.

ECHIPELE FEMININE DE BASCHET 
PROGRESUL ORADEA șl PROGRESUL 

BUC.. AU RAMAS IN CATEC \ A

In ultimele două Zile ale barajului 
echipelor feminine de baschet, s-au în
registrat următoarele rezultate: Progre
sul Oradea-Energia Cluj 39—38 (14—17); 
Progresul București-Voința București 

44—37 (20—13); Energia duj-Progresul 
București 58—57! (30—24, 47-47, 51—51);
progresul Oradea-voința București «3—39 
(31—19). Duțiă cum se poate constata 
lupta a fost deosebit de îndîrjită și ea 
a dat cîștig de cauză fostelor formații 
ale categoriei A care nstfel și-au men
ținut ’poziția în primul campionat al 
țării. Iată! și clasamentul final: 1. Pro
gresul Oradea 4 puncte 144:126; 2/
Progresul Buc. 4 puncte 147:136 ; 3. Ener
gia1 Cluj 4 puncte 135:131; 4. voința Buc. 
0 puncte 1M:142.

V. Cacoveanai-coresp.

(REZULTATE NORMALE IN CAMPIO
NATUL CATEGORIEI A DE TENIS

Cele trei intîlnlri din cadrul campio
natului republican de tenis au luat sfîr
șit cu următoarele rezultate: Dinamo
Bucurețtt-Flamura roșie U.T.A. Arad 
14—3; Flamura roșie Oradea-Energia Stea-

CLASAMENTUL
Bînad
Cimpina

Bacău
Moreni 

Iași 
C.P.C.S.

1. Dinamo
2. Energia
3. Dinamo
4. Energia 

știința
Progresul
Locomotiva Constanța 
Energia Fălticeni ‘

GN

4 2 ț 0 11: 4
4 3 0 1 14: g

4
5
4
7
4
4
5

2 11: 4 
2 
2
3

4 2 11 13:
4 2 11
4 13 4
4 2 11
4 12 1

>:
•:
7:
9:

4121'4:
4 12 1 4:
4 11
4 1 1

5.
c.
7.

»-9.
4-9. Locomotiva 

Dinamo 6
11. Progresul Focșani
“ Energia *1 Mai Pioești 44 1
13. știința București 4 14
14. Progresul Suceava 4 4 13
ETAPA VIITOARE. — (22.IX.1957)____

gia Cîmpina-Știința București; Progresul 
C.P.C.S.-Progresul Focșani; Știința Iași- 
Energia Moreni; Locomotiva Constanța- 
Dinamo Bacău; Energia 1 Mai-Dinamc 
Bîriad; Dinamo 6-Energia Fălticeni; 
Progresul Suceave-Locomotlva G.N.

14.

12.
4:14 3
3:13 3 
4: 3 1 
4: 7 1
Ener-

CATEGORIA C
SERIA I

Brăila — FI. roșie Buhuși

Bacău — Energia Bîriad

Dinamo
1—1 (*“0)

Energia
4—4

Progresul Doroboi — Locomotiva Iași 
1—4 (*—4)

FI. roșie Botoșani — Ștdânț.a Galați n—a

Rădăuți — C.S.A. Tecuci

1— 0 "(0-4)r. -------
0-0

Progresul
2— i (2—0) .

ștdința I.M.F. lași — Energia Moi-]
nești 3—0 (3—0) f

ETAPA VIITOARE : Energia Moinești]
— Dinamo Brăila, Știința Galați — F-l 
nergia Bacău, C.S.A. Tecuci — Știința! 
I.M.F. lași, Energia Bîriad — FI. ro^gl 
Botoșani, Locomotiva Pașcani — P^B 
greșul Dorohoi, Locomotiva lași — l^| 
comotiva Tg. Ocna, FI. roșie Buhuși
— Progresul Rădăuți.

SERIA II-A

Medgidia — Dinamo Pitești

Leordend — Energia Tîrgo-|

Energia 131 |

Ti-

Energia 
3—S (2—0)

Energia ______
viiște 0—5 (0—3)

Energia Galați 
0—1 (0—1)

Energia Victoria — FI. roșie Giurgiu 
3—0 (0—0)

FI. roșie București — Energia Sinaia 
2—1 (0—1)

Energia 4 Cimpina — Locomotiva Ga
lați 1—1 (1—0)

Energia București — Energia Cons
tanța 2—2 (1—0)

ETAPA VIITOARE : Energia cons
tanța — Energia Leordeni, Locomotiva 
Galați — Energia Galați, Dlnamo Pi-, 
tești — Energia București, Energia Tîr- 
goviște —• Energia Victoria, Energia 
131 — FI. roșie București, FI. roșie 
Giurgiu — Energia 4 Cimpina, Ener
gia Sinaia — Energia Medgidia.

SERIA III-A
Progresul Brad 

3—1 (2—1)
știința Craiova 

iova 1—1 (1—0)
Energia Oțelul 

2—0 (2—0)
Energia Constr.___

Nov. Arad «—1 (♦—4)
Energia Tg. Jiu — Energia 14 

1—0 (0—0)

etapa VIITOARE : Energia Cra
iova — FI. roșie 7 Nov. Arad, Ener
gia 108 — Progresul Brad, Energia 14 
— Energia oțelul Roșu, Locomotiva 
Tr. Severin —■ FI. roșie Hm. Vîlcea, 
Energia 3 Reșița — Progresul Corabia, 
Energia 
Craiova. 
Tg. Jiu.

ECHIPELE FAVORITE ÎNVINGĂTOARE 
IN CAMPIONATUL REPUBLICAN 

DE TENIS DE MASA

In prima etapă a returului campiona
tului de tenis dc masă al categoriei 
A s-au înregistrat următoarele rezultate: 
echipe bărbați: Voința L. M. Buc. 
(Bottner 3. v, Nazarbechian 2 v, Stan 
life 1 v.) — Voința Arad (Covaci 2 v, 
Papp 1 v, Procopeț) 6—3; Știința I.P.G. 
Buc. (Bujor 3 v, Andronache 3 v, Pirvu 
2 v.) — Dinamo Tg. Mureș (Verxar 1 v, 
Bohm, Jipirescu) 8—1; Energia Reșița 
(Niagler, Da vid eseu, Senger) — Energia 
București (Popescu 3 v, Naumescu 3 v, 
Pesch 3v.) 4—9; Progresul Satu Mare 
(Leker 1 v, Grîinfeld 1 v, Ferber 1 v.) 
— Progresul București (Harasztosi 3v. 
Angelica Rozeanu 2v, Ella Zeller iv.) 3—6; 
Progresul Cluj (Cobirzan lv, Gavrilescu 
lv, Demeter lv.) — Flamura roșie Bucu
rești (Gantner 3 v, Reiter 3 v, Santa- 
lena) 3—6, — Echipe femei: Voința Că
rei (Bflăari, Mersei) — Progresul Bucu
rești (Marja Golopența, Anita Babichian) 
0—>5;'Progresul Cluj (Mana Tom pa, Ma
ria Gavrilescu) — Flamura roșie Bucu
rești (Luci Slâvesc-u, Radu) 5—0.

«i

CAMPIONATUL CAT. A LA POLO 
PE APA

Stmbâtă și ieri la Cluj și Tg. Mure® 
s-au disputat noi întllnlrl în cadrul 

• categoriei A de polo' pe apă. Iată re
zultatele : SIMBATA : Știința Cluj—E- 
nergia Oradea 7—0 (4—0). Au marcat: 
Doleanu (3), Szabo (2), Bogdan și 
Danciu : • Progresul Tg. Mureș—F3. roșie 
Timișoara 11—t (6—2).

DUMINICA : știința Cluj—Fi. roșie 
Timișoara 9—0 (4—«). Autorii golurilor: 
Danciu (4), Szabo (3), Doleanu și Kines. 
Progresul Tg. Mureș—Energia Orcdea

■ 5—3 (3—0).
■ Tot în cadrul categoriei A de polo 
> mîine la Oradea echipa Energia din 
I localitate întîlnește formația Flamurii
■ roșii din Timișoara,

— Energia Craiova

— Locomotiva Cra^ 
Roșu — Energia 139

Arad — FI. roșie 7

Constr. Arad — Locomotiva 
Știința Craiova — Energia

SERIA IV-A

Progresul Bistrița — FI. roșie Oradea 
5—0 (1—0)

Buecolta Sighet — Recolta Salonta 
7—0 (3—0)

Recolta Cărei — Recolta Toplița 
I—1 (1-0)

FI. roșie Sf. Gheorghe — FI. roșie 
Cluj 2—2 (2—0)

Energia Oradea — Energia 7 
3—1 (0—1)

Dtnamo Baia Mare — Progresul Tur
da 2—0 (2—0)

Progresul Satu Mare — Voința Tg. 
Mureș 2—1 (0—1)

ETAPA VIITOARE : Progresul Tur
da — Progresul Bistrița, Voința Tg. 
Mureș — Recolta Sighet, Recolta Cărei
— Energia Oradea, Energia 7 — Pro
gresul Satu Mare, FI. roșie Cluj — 
Dinamo Baia Mare, Recolta Salonta
— Recolta Toplița, FI. roșie Oradea — 
FI. roșie Sf. Gheorghe.

^-oaosport
Așa arată un buletin Pronosport cu W 

rezultate exacte la concursul 37 (etwpa
din ÎS septembrie 1957)
I R. P. Buiigarla-R. P. Ungară (Câmp.
MAHMli^l) 2
II R.P.F. Tugoslavia-Austrîa (Cupa
Dr. Gerfi) x
III Locomotiva Timișoara - Locomo
tiva Cluj (Cat. B) 1
IV știința Cluj - Energia Uz. tract.
Or. Stalin (Cat. B) 1
V Progresul Sibta-Energla Arad (CaJ. ,
B) 1
VI Energia Baia Mare-Energia Lu-
peni (Cat. B) x
VII Progresul Focșanl-Progresul
Suceava (Cat. B). 1
VIII Locomotiva Constanța-Energia
1 Mai Ploești (Cat. B) X
IX Energia Cîmpia Tnrril-Energia Hu
nedoara (Cat. B) 1
X Dinamo Bîrlad-Dinamo Bacău (Cat.

XI Energia Morcni-Energia Cîinpina
(Cat. B) *
XII Energia Fălticeni-Știlnța Iași
(Cot. Bl ’f;La acest concurs a.n fost depuse apro-. 
ximativ 8M.6OT variante.



A X-a ediție a Campionatelor internaționale de atletism ale R.P.R.|
CAMPIONII ZI

Mihail Krivonosov
In ziua de 29 august 

1954, pe stadionul Neu
feld din Berna, un tînăr 
atlet sovietic, Mihail Kri
vonosov, cucerea titlul de 
campion al Europei, în- 

• scrimdu-și numele și pe 
tabela recordmanilor lu
mii. Pe atunci 63,34 m. 
părea o cifră senzaționa
lă. Deși învingător neaș
teptat asupra recordma
nului mondial Sverre 
Strandli, Krivonosov nu 
era pe ttaipu! europenelor 
de Ia Berna un necunos. 
cut. El trecuse tacă din 
1952 granița — pînă la 
Csermak încă nedepășită 
— a celor M de metri, 
ta 1953, la cel mai im
portant concurs al sezo
nului, Jocurile Sportive de 
la București, Krivonosov

se clasează al treilea, după Strandli și Csermak. In 
1955, Krivonosov ridică recordul lumii la 64,52 m. Anul 
olimpiadei îl găsește în formă bună. Cine nu-și amin
tește de acel palpitant duel „prin corespondentă", Kri
vonosov—Conoîly, în care cei doi atteți și-au trecut pe 
rînd recordul mondial unul altuia? Totuși, bilanțul lui 
1956 nu l a mulțumit pe Krivonosov. Cel mai bun re 
zuitat al său devenise 67,32 m. dar recordul lumii și 
titlul olimpic aparțineau americanului Harold Conoliy. 
In 1957, Krivonosov se dovedește din nou cel mai bun 
din lume. Cu 66,70 m. el ocupă acum primul 1-oc pe ta
belul celor mai buni aruncători ai anului. Puternicul 

t, care nu a dat încă atletismului tot ceea ce e în 
re, și-a propus ca ta 1958 să redevină recordman 

mondial și să-și mențină titlu! de campion european.

Campionatele republicane de ciclism pe pistă

Parry
V. Oprea (C.C.A.) și Aurelia Drăghici (Oinamo) 

învingători in probele de viteză
O'Brien
L El

Excepțional at el a- 
cest Parry 
Excepțional 
punctele 
și ca om , 
Este o adevărată încm- 
tare Să-1 vezi concu- 
rind la greutate și să-I 
cunoști ta afara stadio
nului.

In lumea atletismului 
de numele său s'nt le
gate o serie întrea
gă de întâmplări hai 
să te numim, importan
te. El este primul om 
care a aruncat greutatea 
care a depășit și 
două ori campion 
pe podium și la 
este unul dintre 
cu cea mai mare 
le-a pierdut în 
degete. Dar și aceiea au fost pierdute cu rezultate 
foarte bune, de peste 18 metri (I). In afară dî a- 
ceasta, vorbind despre atletul O’Brien nu se poate să 
nu pomenești măcar în treacăt de faptul că a „revolu
ționat" tehnica aruncării printr-un stil nou.

Parry O’Brien s-a născut la Santa Monica (Califor
nia) la 28.1.1932. Are 1 90 m. înălțime și 106 kg. A 
început atletismul ta 1949 (la 17 
14 62 m. De atunci rezultatele safe 
cetat: 16,42 m. (1950);
(1952); 18,04 m. (1953); 
(1955); 19,25 m. (1956).

Stadionul Republicii are 
m. deosebit de valoros !

O'Brien 1 
din toate 

de vedere, 
și ca atlet.

18.00 m. și tot
-----  A

peste 
celor 19,00 metri.

și are toate șansele

1 primul 
fost de 
să urcj 
plus el 
dominat 
pe care

granița
olimpic
olimpiada de la Roma. In 

recordmanii lumii care și-a 
autoritate proba, concursurile 

ultimii ani puțind fi numărate pe...

Prima reuniune a campionatelor 
'republicane de ciclism pe pistă, des
fășurată ieri pe velodromul Dinamo, 
a oferit un spectacol demn de popu
laritatea de care se bucură ciclismul 
de pistă. Vasile Oprea (C.C.A.) și 

% Aurel ia Drăghici (Dtnamo) au cuce
rit titlurile de cei mai buni viteziști 
ai țării la capătul unor dispute intere
sante. Este adevărat că în proba fe

ntelor situația a fost de la început cla- 
1 ră, victoria Aureliei Drăghici nefiind 

pusă nici un moment sub semnul îndo
ielii, însă întrecerile băieților au ri
dicat tribunele în picioare prin dtaa- 
mism:r! și spectacirioaitaiea lor.

Trecind pnntr-o filieră exigentă lo
tul protagoniștilor la viteză a fost se
ver selecționai, astfel că în sferturi de 
finală rămăseseră într-adevăr cea mai 
în formă alerga’ori. Trebuie spus însă 
că în optimi maestrul sportului Ion 

, Ioniță a realizat cel mai bun timp 
al zilei: 12,2 sec. In continuare Ion 
Ioniță (12,5) trece de C. Dumitrescu. 
St. Lemîndroiu (12,5) de D. Budis- 
teanu (revelația zilei de ieri), Vasile 
Oprea (12,5) de Petre Tache și C.

;Voicu de A. Tănase. Semifinalele 
X s-au desfășurat în rfte două manșe

și au prilejuit dispute foarte si rinse. 
V. Oprea a tranșat o mai veche riva
litate întrecîndu-I pe C. VcScii,.’ iar 
Ion Ioniță s-a dovedit net superior lui 
Șt Lemîndroiu. (In a doua țnanșe
1. Ioniță a înregistrat 12, 4 sec.). In 
finală, în ambele manșe, inițiativa a 
aparținut lui Ion Ioniță, dar de fie
care dată adversarul său V. Oprea, 
într-o formă foarte bună, a remontat 
excepțional obținînd victoria și dreo- 
tal de a îmbrăca tricoul de campion 
republican. Clasament final: 1. Vasile 
Oprea (C.CA.), campion republican:
2. I. Iopiță (G.C.A.): 3. G. Voicu
(C.C.A.) 4. Șt Lemîndroiu (Dinamo). 
La fele: 1. Aurelia Drăghici (Dinamo), 
campioană republicană; 2. Silvia
Stănescu (FI. roșie): 3. ' Mioara 
Gheorghe (C.C.A.).

In cadrul campionatelor a fost ad
misă tentativa de record a junioarei 
Stebana Constantinide (Dinamo). Ea 
a realizat în proba de' viteză un nou 
record republican: 14,9 sec. (vechiul 
record de junioare era de 16,6 sec. 
și aparținea cioUstei Hermina 
hasz). Astăzi este zi C- 
Mline după amiază: proba de 1000 

m. cu start de pe loc. H. N.

' ' 1 
de odihnă.

Două recorduri mondiale
17,00 m.
18.54 m.

ani) și a obținut
au progresat neîn-

(1951); ......... .............__............
(1954); 18,09 m. » fj-e reprezentativele" U.R.S.S.

și trei europene la nataîie!

de ieri ca record

17,48 m jn ca(jruj întîlnirii de natație din- 
‘ ' ----- și RD

■ Germane desfășurate la Leipzig s-au 
înregistrat câteva rezultate excepțio-

• nale. In proba de 200 m. fluture 
Hans Zierold (RD.G.) a obținut per

formanța de 2:21,4 care constituie un 
’nou record european. La 100 m. bras 

femei înotătoarea sovietică Uusmees 
a obținut un alt record european;

»1:21,6. Tot cu un record european 
(s a terminat și proba de 4x200 m. 
f fiber bărbați în care reprezentanții 
t U.R.S.S. au obținut rezultatul de 
? 8:27,1. înotătorul sovietic Vladimir

un 18,55

ÎNSEMNĂRI DIN ZIUA a DOUAf
(urmare din pag. I) 

rînd de două ori într-un sezon recor
dul care rezistase 10 ani și care a- 
partin se nu altuia decit lui Ion Moi
na. 11 admiri mai ales pentru ceea ce 
gtndr'ște după o asemenea cursă:

„In condițji’e din prima zi. ne-a spus 
Wiesenmayer, — fără vîint, aș fi 
fost în stare să merg exăct 47 se
cunde. O simt cu putință și sper s-o 
rea’izez cit de curînd".

Optimismul este întotdeauna sem
nul tinereții...

★
După probă se obișnuiește a se lua 

declarații învingătorilor. Eram ho- 
tăriți să procedăm la fel și au ciști- 

ătorul săriturii în înălțime. Vladimir 
itkin, dar ne-a luat-o înainte Ernie 
helton, marele său învins, care a ți

nut să ne împărtășească el impresiile 
despre întrecere și despre învingă
tor.

„Pentru a doua oară părăsesc învins 
Stadionul Republicii. Anul trecut Kaș- 
karov, anul acesta Sitkin... De fapt,

îmi face impresia că am fost întrecut „Pentru că am leșinat la timp... 
de același om, atit de apropiate sint După ce trecusem linia de sosirei" 
stilul și tehnica celor doi atleți. VAI FRIII CHinSF

Trebuie să spun că tehnica sărito- 
rilor sovietici, despre care s-a vorbit 
atîta, reprezintă perfecționarea încer- A 
cărilor lui Bengt Nilsson, unul din pio-* .
me.ii spectaciiosUiiii stil plonjon, Deo- E I
sebirea este doar că sovieticii pion-' KBOShIIIIbU---1183 I<Bț pfrOOlIfi IIlvCl 1
jează perfect.

Personal apreciez și inovația teh
nică pe care afteții sovietici au adus-o 
pantofului de bătaie. Trebuie să vă 
mărturisesc că aici la București am 
adaptat talpa groasă de crep și stat 
satisfăcut de această experiență. II 
felicit pe Sitkin pentru frumoasa sa 
victorie..."

am leșinat la timp..

Minașkin a realizat un nou record 
mondial ta proba de 100 m. bras: 
1:11,51

Foarte bune rezultate au fost ob
ținute și în probele de 100 m. liber. 
Proba feminină a fost câștigată de 
înotătoarea sovietică Ulvi Voog cu 
timpul de 1:06,0, iar la bărbați Soro
kin a stabilit un nou record a! 
UjR-S.S. cu timpul excelent de 56.6. 
care constituie cea mai bună perfor. 
mantă europeană din toate timpurile, 
în bazin de 50 m. apă dulce.

După două zile de întreceri repre
zentativele U.R.S.S. conduc cu 72— 
48.

Minașki 
mondia

Heco?duri... 
l^ecorduH •••

J AU FOST STABILITE ALTE NOI 

î RECORDURI NAȚIONALE:
| Belgia: 3.000 ui. obst. 9:02,0 Edwig 
< Leenaert
« R.P. Chineză: 80 m.g. 11,3 Liu Iui- 

in (egalat)
11,2 Liu Iui-in
11,2 Liu Tin

200 m. 2S,0 Cian Iui-min
24,8 Cian Ini-min

Romînia: 400 m. 47,5 Ion wiesenmayer 
200 m. temei 24,9 Ioana

lat)
24,9 Ioana 

lat)
80 m.g. 11,1 Ana Șerban

Luță (ega-

Luță (ega-

(egal t)

ȘI NOI RECORDURI ALE STADIO
NULUI REPUBLICII:

greutate: 
(S.U.A.) 

ciocan:
(U.R.S.S.)

SOO m.:
(Grecia). 

3.000 m.
(U.R.S.S.)

18,SS Parry O’Brien

65,91 Mihail Krivonosov 

1:56,3 Evangheios Depastas 

ob\ 8:45,8 Semlon Rjscm

•k <
Bucurii și tristeți se împletesc de^ 

obicei într-o întrecere sportivă. Dar h 
ca aceste două stări sufletești, evi
dent contradictorii, să fie resimțite 
de același sportiv, la un interval de 
timp foarte scurt, nu este un fapt o- 
bișnuit. Si totuși așa s-a întîmplat cu 
Hannie Bloemhoff, sprintera No. 1 a 
actualei ediții a campionatelor inter
naționale.

Ieri, Hannie Bloemhoff a venit bol
navă pe stadion, iar medicii o sfătuiau 
să nu se joace cu... gripa și să nu ia 
startul în cursa de 200 m. Dar posi-&\ 
bilitatea de a deveni dublă campioană^ 
zîmbea prea ademenitor tinerei olan- f 

. deze și cum „unei tentații nu poțițh 
decit să-i cedezi" (Oscar Wilde) raz 
s-a decis , să încalțe pantofii cu cuie.« 
Rezultatul: primul loc, dar și... ui 
leșin imediat după cursă. Hannie s-aP^ 
întors la vestiare purtată pe brațe dey. 
doi colegi de echipă. Plîngea amarnic » 
„AnT să m"i pot alerga în finală?" Z 
se întreba ea la capătul puterilor. Dar\ 
au mai existat -esurse ascunse, silfi-p 
dinte ca în finala cursei, Hannie 11 
Bloemhoff să repete aidoma perfor- s 
manta: primul loc și... al doilea /e-§

Puțin mai tîrziu, în vestiar, dublaj Ungariei și Bulgariei din cadrul 
campioană se odihnea intr-un fotoliu^ liminariilor campionatului mondial 
învelită in pături și răspindind în ju-^ *----•'—‘ —•
rul ei o bună dispoziție mai „molipsi-'’ 
toare" decit gripa. De ce era atît de 
veselă bolnava noastră? Ne-a răspuns 
chiar ea:

în campionatele monmale de floretă băieți
>. PARIS, 15 (prin telefon): Primul 
j-meci al campionatelor mondiale pe 
|echipe la floretă băieți este ROMI. 
INIA — ITALIA. Cu alte cuvinte, 
tînăra noastră formație (Mureșanu, 
(Csipler, Zilahy, Tapalagă, Poenaru)', 
debutantă în aceste întreceri, are ca 
prim adversar echipa campioană' mon
dială și olimpică! Trebuie să recu
noaștem că repartizarea pe serij ne a 
dezavantajat în mod deosebit. Numai 
printr-o victorie asupra campionilor 

1 lumii putem obține calificarea în fi- 
|nală. Ceea ce este puțin probabil. 
K Numărul mare de echipe partici- 
?pante (12) a determinat directoratul 
i tehnic al concursului să renunțe la 

r desfășurarea seriilor eliminatorii, 
Sprogramînd direct semi-finilele în

patru serii a cite trei echipe. Din 
fiecare serie se va califica în finală 
prima clasată. Floretiștii noștri con 
curează alături de echipa Italiei 
(Bergamini, Carpaneda, Lucarelli, 
Spalino, Pellegrino, AureggiJ și de 
cea a Danemarcei (Anderssen, Car- 
ner.a, Krohl, Ruben, Theissen}, Me
ciul cu Italia este programat luni di
mineață Ia ora 9. iar cel cu Dane
marca pentru ora 15. Celelalte serii 
stat astfel alcătuite: 
FRANȚA, 
a IlI-a: 
TURCIA; 
U.R.S.S.,

seria a II-a: 
BELGIA, SPANIA; seria 
UNGARIA, GERMANIA, 

seria a IV-a ANGLIA, 
S.U.A. Astăzi au loc me

ciurile din seriile semifinale, iar mitae 
cele din finală, unde cele patru echi
pe se vor întâlni fiecare cu fiecare.

Ungaria a cîștigat cu 2 — 1 (2 — 1)
din cadrul preliminariilor campionatului

de la cores-

„Cursa de 6
Motockliștii au avut de luptat în primul 

cu capriciile vremii...
O zi plină de concurs în care am 

(admirat curajul, îndemîna»ea și puterea 
extraordinară de luptă a celor 
peste 250 concurenți care și-au asu
mat misiunea de onoare de a-și re
prezenta țara la „Cursa de 6 zile". 
Frigul, ceața, ploaia și apoi (cînd 
am ajuns la. punctul 2 de control 
,7 Ic te Navrso, din munții Krkonose) 
zăpada au supus pe concurenți la cel 
mai sever examen posibil. Din cei 425 
km., cit a măsurat prima etapă, doar 
35 au iost asfaltați. In rest drum de

nisip, bo-țară, poteci acoperite cu 
lovani, pietriș...

Dintre cei care au luat 
au abandonat, iar maj bine de 80 la 
sută din numărul celor rămași în întrece
re au fost penalizați. De .aceea socotim 
ca o performanță deosebită compor
tarea alergătorului nostru M. Pop 
care se află în plutonul fruntaș cu 0 
p. penalizare. Ceilalți 7 alergători ro- 
mîni (Iancovici, Ioniță, I. Popa și P. 
Gheorghiu aa abandonat din diferite 
motive) au primit penalizări.

EMUL IENCEC

SOFIA (prin telefon) 
pondentul nostru Toma Hristov).

Intîlnirea dintre reprezentativele
Ungariei si Bulgariei din cadrul pre- 

............................I s-a 
terminat cu victoria fotbaliștilor ma
ghiari cu scorrl de 2—1 (2—1). In 
prima repriză fotbaliștii echipei oaspe 

l au jucat foarte bine reușind să înscrie 
U două goluri prin Hidegkv.ti în minute- 
g) le 2 și 34. Bulgarii își revin și re- 
~ duc scorul prin Diev (min. 42). In 

repriza secundă reprezentativa ungară 
manifestă o vădită oboseală permițirtl 
gazdelor să ia inițiativa și să domi
ne cu autoritate pînă în min. 75. Nu
mai forma excepțională a portarului 
Grosits a făcut ca echipa bulgară să 
nu înscrie nici un punct.

Arbitrul italian Bernardi a condus 
excelent următoarele formații-'

Boșkov și Manolov de la învinși. De 
remarcat că mijlocașul Kovacev a fost 
accidentat la începutul primei reprize. 
Ireeînd ca figurant în postul de extre
mă stingă. Raport de cornere: 15—8 
în favoarea gazdelor.

• La Varna s-au întîlnit echipele

startlil 56 BULGARIA: Iosifov — Rakarov, 
Manolov, Goranov — Boșkov, )<o- 
vacev — Milanov, Dimitrov, Panaio- 
tov, Kolev, Diev.

UNGARIA: Grosits — Karpati, Si- 
pos, Sarosi — Bozsik, Bereni — 
Sandor, Macîios, Hidegkuti, Bundzsak, 
Lelenka. S-au evidențiat Grosits, Si- ■*-Wpos, Bozsik, Hidegkuti.-de la învin
gători, Iosifov (în repriza secundă).

★

• In cadrul unui concurs ce na-, 
tație desfășurat î.n Japonia, înotăto
rul Ishimoto a realizat un 
mondial în proba de 100 
El a parcurs distanța în

n-ou record 
m. fluture.
1:01,0 1

La baschet
!

Romînia - T urcia
55-44 (28-22)

In ultima partidă susținută _ ia 
Istanbul, reprezentativa masculină 
de baschet a României a întrecut e- 
chipa Turciei cu 55—44 (28— 22). 
Echipierii noștri au avut o compor
tare bună, superioară celei din jo
curile anterioare. Punctele formației 
noastre au fost înscrise de Nicti- 
lescu 11, Costescu 8, Fodor 8, Nedef' 
6, Răducanu 4, Cucoș 3, Till 3, 
Novacec 3. Wilwert 3, lAlbu 6. Su
bliniem că toate trei meciuri s-au 
desfășurat după noul regulament. 
Baschetbaliștii romîni sosesc în ca
pital țării miercuri după amiază.

meciul cu Bulgaria
mondial de fotbal

de juniori ale celor două țări. Echipa 
bulgară a cîștigat cu 2—7,
• La Debreczen înlilnired dintre 

reprezentativele B, a revenit ’echipei 
bulgare cti scorul de 1—0 (1—0).
• La Pecs echipa de tineret a ljn- 

gariei a întrecut Bulgaria Cil 2—0.

X a Belgrad

Iugoslavii — Austria 3*3 (2*2)
BELGRAD, 15 (prin telefon). Intil- 

ni.rea de fotbal din cadrul Cupei „Dr. 
Gero“ 
slavici 
a luat 
litate: 
viei a avut inițiativa de la începutuj 
jocului și a condus Ia un moment dat 
cu 2—0. Totuși, acest avans n-a fost 
suficient și pînă la urmă, jucătorii 
iugoslavi au trebuit să se mulțu
mească1 cu un rezultat de egalitate. 
In cîmp, atacul iugoslav a jucat 
foarte bine însă în fața porții a 
ezitat să șutcze. Pentru gazde au 
Mscris: R.aikov, Koller (autogol) și 
Milutinovici, iar pentru oaspeți: 
Dienst 2 și Happel din „11" m. La

dintre reprezentativele lugo- 
și Austriei desfășurată astăzi 
sfîrșit cu un rezultat de ega- 
3—3 (2—2). Echipa lugosla-

fluerul arbitrului Orlandini (Ital'aî 
echipele au jucat ou următoarele 
formații: IUGOSLAVIA: Stoianc - 
Belin, Țrnkovici-Boșkov, Zebeț, Kr:s- 
țicb II-Raikov, Milutinovici, Vukelfci;gcjlrnj^_ 

Happel,
Dienst, Buzek, Kerner.

Muici, Spasici. AUSTRIA: 
Kozlicek, Svcboda-Hanappi, 
Kâllor-Hala, ~ •
Haummer.

Jucătorii iugoslavi își vor continua 
pregătirile pentru meciul de la Bucu- • 
rești în localitatea Novi Sad.

In deschidere Ia meciul dintre echi
pele A s au întilnit reprezentativele 
de juniori ale Iugoslaviei și Austriei. 
Victoria a revenit gazdelor cu sco
rul de 5-1 (3—1).



'A X-a EDIȚIE A GAMPIONATELORINTERNAȚIONALE DE ATLETISM ALE R. P. R.
(Urmare din pag. l-a)

cursei apare Tatiana Avramova, care 
pînă atunci nu se prea văzuse, ră
sare ca din pământ și forțînd puter
nic, reface distanța de mai mulți me
tri care o separa de Bamsagi, pe 
oare -o învinge la finiș.

Foarte bun locul, dar mai ales 
rezultatei obțintrt de reprezentanta 
noastră Irma Zegreanu. Florica Oțel, 
care se simte surmenată, nu a luat 
startul.

Iată rezultatele: 1. TATIANA-
AVRAMOVA (U.R.S.S.) 2:08,8; 2.
Tereza Bamsagi (Ungaria) 2:08,8;
3. Irina Zegreanu (Rom:mia) 2:11,1;
4. Nina Pasciuc (Ronrnja) 2:12,1;
5 Kataiin Roder (Ungaria) 2:12,8;
6. E’-isabeta Buda (Ro<ntata) 2:13,7;
7. Ana Slamnik (Iugoslavia) 2:19,0.

(armie Btoemhoff tot 
țîrima și la 200 m.

Olandeza Hannij Bloemhoff poate 
primi titlul de cea mai rapidă concu
rentă a acestei ediții a Campiona
telor. Ea a probat evident acest lu
cru, cîștigînd ieri proba de 200 m. 
în aceeași manieră categorică în care 
a învins'și în cursa de 100 m.

In „umbra" alergătoarei olandeze, 
trei c ncrirente au luptat pentru locu
rile următoare: Cian Iuii-min (R. P. 
Chineză), OJofsson (Suedia) și Ioana 
Laț (Romînia). Decisă pe ultimii 
metri ;;j cursc-i, disputa lor s-a în
cheiat și cu două recorduri: Cian lui- 
min 24,8, (după ce în serii alergase 
25,0 — tot nou record al R.P. Chi
neze) și ioana Luță 24,9 timp egal 
eu recordul țării noastre. (Luță a 
alergat și .în scrii același timp).

REZULTATE: 1. H. BLOEMHOFF 
(Oi ) 24 4; 2. Cian lui-mta (R.P.
Chit: ză) 24,8 — nou record al R.P. 
C!:’r zî—; 3. Ololsson (Suedia) 24.8; 
4. I. Luță (Rcm.) 24,9 — record al 
R.P '. egalat — 5. Sicoe (Rom.)
25,2'; 6. Sikovsc (log-) 25,3.

Finișul lui Depastas a 
hetărit soarta cursei 

de 800 m.

Finala cursei de 800 m. plat băr
bați așteptată cu atîta interes, nu a 
reușit -ă fie ceea ce ne-am închipuit. 
Mai iutii, de la start a absentat re
cordmanul lumii Rogeir Moens , apoi, 
o gravă greșeală a starterului care 
fără să fi așteptat să se alinieze toți 
concurentei, a dat plecarea. Una din 
victimele acestei erori a fost și atle
tul american Lang Stanley, pe care 
pocnetul pistolului l-a găsit undeva 
la 5—6 metri înapoia startului. Ime-, 
diat în.-ă, forțînd, Stanley a ajuns 
plutonul și după 100 m. s-a și in
stala; h conducerea lui. Stanley se 
menține pe primul plan al cursei mai 
bine ce trei sferturi din distanță (el 
trece la 200 m. în 24,7 sec.: la 400 
m. în 54,6 sec și la 600 m. în 1:23,0). 
La intrarea în ulthna linie dreapta, 
Stanley este încă în frunte, dar iată-1 
pe Depastas că pregătește finișul, un 
finiș impresionant și irezistibil, care 
i-a adus satisfacția unei duble victo
rii balcaace (800 și 1500 m) și ieri, 
pe aceea a titlului de campion inter- 
itoioncl ai țării noastre.

Pentru locurile următoare am a- 
sisUt la o luptă extrem de strinsă, 
ale cărei rezultate n-au putut fi co
municate de arbitri decît după deve
loparea fotografiei sosirii.
' lată-le: 1. E. DEPASTAS (Grecia) 
1:50 3; 2. J. Jakubowski (Polonia) 
1:50,5; 3. Z. Vamoș (Rom.) 1:50,8;
4. St. Sarici (Iugoslavia) 1:50.8;
5. L. Stanley (S.U.A.) 1:50,8; 6. S. 
Radisici (Iugoslavia) 1:51,8; 7. G. 
Beke (Ungaria) 1:51,9.

F I L M U
Pasionant duel SitSesn 

Shelton la înălțime

Ne-a satisfăcut „înălțimea"? Desi
gur. Vladimir Sitkm. acest tinăr a- 
tlet, excepțional de talentat, ne-a a- 
rătat prin ușurința cu care a trecut 
2,08 m., că Stepanov, Kașkarov și toți 
marii săritori din lume, au de ce să 
se teamă de el. Ernie Shelton s-a 
reabilitat în fața publicului nostru, 
după figura slabă de anul trecut, 
sărind 2,04 m. Proba ne-a oferit și 
o mulțumire deosebită: de a-t vedea 
pe al doilea săritor romîn care în 
istoria atletismului nostru trece înăl
țimea de 2,00 m. Este Ion Knalier, 
care și-a îmbunătățit cu 5 cm. recor
dul personal înregistrat în 1955. Ce
hoslovacul Elbogen și-a egalat _ re
cordul personal, ta timp ce Sdter, 
Lein si Pfeil au deziluzionat.

REZULTATE TEHNICE: 1. Vladi
mir Sitkin (U.R.S.S.) 2,08 m.; Ernie 
Shelton (S.U.A.) 2,04 m.; 3. Vlado 
Marianovici (Iugoslavia) 2.00 m.; 4—5 

Ion Knaler (Romin’a) și Petr Elbo- 
gen (Ceh.) 2,00 m. 6—7. Ion Soter 
(Roininia), și Gunther Lein (R-.D.G.)
I. 95 tn.; 8—9. St. Anghelcv (Bulg.) 
și Ma Sian-lun (R.P. Chineza) 1,90 
ni.; 10. Al. Merită! (Romînia) 1.90 m.
II. il. Hagya (Ungaria) 1,85 m. 12. 

AV. Pieii (R.D.G.) 1.85 m.

Ex-reccrdîîianul mon
dial Rjscin și-a confir
mat valoarea la 3.000 

m. obstacole

Ultima evoluție pe stadionul Repu
blicii a lui Semion Rjscin nu fusese 
încununată de succes. '.Anul trecut, la 
capătul celor 3.000 m. ai cursei cu 
obstacole, el s-a clasat al 2-lea, după 
compatriotul său Kodeaikin. Vorbind 
cu el înaintea startului în ediția ju
biliară, Rjscin ne-a mărturisit dorin
ța de a se revanșa ta fața spectatori
lor bucureșteni. Certitudinea reușitei 
nu putea fi deplină, căci pe lista în
scrișilor se afla și excelentul alergă
tor grec, campionul balcanic Geor
gios PapaeasiUu. Și, o buna parte 
din timpul cursei de ieri, s-a crezut 
că ea va fi decisă la sprint între cei 
doi renumiți atleți. Cot la cot. Rjscin 
și Papavasiliu, însoțiți pe prima jumă
tate și de belgianul Leenaert, treceau 
aproape simultan obstacolele, corpu
rile lor pluteau Ia diferențe de frac 
țiuni de secundă pe deasupra gropii 
cu apă. După 2.200 m . Leenaert râ- 
mîne de cei doi, iar după 2.500 m. 
este rîndul lui Rjscin să atace și să 
se distanțeze. Din acest moment vic
toria lui nu mai este pusă la îndo
ială. Pe planul doi ai cursei se tran
șează riva!itățt.e între „ai noș’xi". 
Ai vanei, primul dintre ei pînă la 
2.000 m este întrecut succesiv da 
Strzeibiscki și Bădiți.

REZULTATE TEHNICE 1. Semion 
Rjscin (U.R.S.S.) 8:45.8. 2. Georgios 
Papavasiliu (Grecia) 8:59.2, 3. Ed- 
wig Leenaert (Belgia) 9:02.0, record 
belgian; 4. T. Strzelbiscki (Romînia), 
9:06.2, 5. Ion Sadici (Romînia)
9:09,6, 6. Constantin Aioar.ei (Ro
mînia) 9:12.2.

Un m>u succes al R£ari°i 
Diți

Tînăra noastră recordmană Maria 
Diți a mai adăugat ieri, o nouă veri
gă lanțului de succese pe care, a- 
proape concurs de concurs, 1-ă făurit 
anul acesta.

Locul doi la triunghiularul cu Ita-

L PROBELOR
Cehoslovacia, învingătoare la 
meciul R.D.G.—R.P.R.. meda- 
argint la Jocurile de la Moî-

lia și 
Aue în 
lia de _ 
cova, campioană balcanică la Atena, 
apoi strălucită cîștigătoare la con
cursul din cadrul Jocurilor Universi
tare de la Paris, si de ieri, și cam
pioană internațională a țării noastre, 
.Adăugați acestui șir de succese, fap
tul că a doborît ta 
ori recordul țării,

acest an, de cinci 
ducîndu-1 de la

MARIA DfȚI

47,76 m. la 52,38 m. și veți fi în 
posesia unui m;c bilanț, care anunță 
o carieră sportivă, cu adevărat im-, 
presionantă pentru Maria Diți

Și să nu uităm, un alt am&iunt, 
în concursul de ieri, îri care și-a do
minat net adversarele, Maria Diți a 
avut trei aruncări peste 50 m. (51,24 
m. — 50,70 m. — 50,52 m.) ceea ce 
desigur spune destul.

Pe lecui doi s-a dasst suedeza In 
grid Almquist, dar cu un rezultat 
care nu e pe măsura posibilităților 
sale. Pe locul trei Ilona Miklos a 
realizat cea mai bună performantă a 
sa.

REZULTATE:
(Rom.) 51.24 m. ; 
(Suedia) 46.28 m.
(Loc.) 45.92 m. ;
(Energ.)
(Energ.)

1. MARIA DITI
2. Ingrid Almquist
; X ’ -----
4.

39.92 m. ; 5.
38.84 m.

Ilona Miklos 
Zitta Yentzel 
Maria Iordan

Parrv

Lecția lui O’Brien

Krivonosov s-a ținut de 
cuvînt!

ter- 
pen- 
Dar, 
cele

Lvanghelos Depastas a eîștigat după un finiș impresionant finala 
cursei de 800 m. Pe locul doi, polonezul Jakubowski. Al treilea, Zoltan 
Vamoș, Al patrulea, mascat în fotografie, iugoslavul Radisici.

----- . O’Brien campionul olimpic 
din 1952 și 1956. și-a 
numele pe 
ternațioaah’ 
iul Iui nu mai este astăzi o 
tate. Mufti aruncători, printre care și 
o serie dintre adversari: săi de ieri, 
i l-au împrumutat. Și totuși, con- 
cursul avea Ia un moment dat aspec
tul unei adevărate lecții. Aruncătorii 
europeni au avut de puține cri pri
lejui să-l vadă pe cel care a revolu
ționat proba loc. Așa se explică aten
ția cu care și ei i-au urmărit fiecare 
mișcare. Și au avut ce vedea 1 18,55 
m. este cel mai bun rezultat înregis
trat vreodată in Europa. Ln afara 
acestuia, O’Brien a mai aruncat de 
dcuă ori peste 18 m.: 18,40 m. (pri
ma) și 18.tfe m. (a șasea încercare). 
Dominată de personalitatea învingă
torului. proba a avut însă și în rest 
o deslășurare interesantă. Din nume
rosul pluton de candidați ta a-1 se
conda pe O’Brien pe podium, a cîș- 
tigat — și pentru aceasta îi adresăm 
toate felicitările — Aurel Raica. El 
s-a revanșat cu acest prilej în fața 
lui Loseilov (care-1 tatrecuse 
Moscova, august 1957) și în 
campionului balcanic Tsakanikas.

Rezultatele tehnice: 1
O’Brien (S.U.A.) 18,55 m.; 
Raica (Remtaia) 16,72 m.; 3. 
mir Loseilov (U.R.S.S.) 16,68 m. 
Fritz Kuhl (R.D.G.) 16,34 
Georgios Tsakanikas (Grecia) 16,26 

(România) 
losef Stoklasa (Ceh ) 

’5.25
m.; 
tn.;
12. 
m.

___ , ?i-«i înscris 
lista c^npîonHor 
ai t>rii noastre.

ieri 
in- 

Sti- 
noa-

la 
fața

Parry
2. Aurel 

Vladi-
4.
5.m.;

6. Nicolae Ivanov
7.

; 8. C. Creta (Rcm.) 1 
9. J. Lemos (Suedia) 15,02

m.;
16 22 m.
15,72 m.
in.;
10. B. Donath (Australia) 14,82
11. B. Kaleev (Bulg.) 1476 m.; 
~ Gudmundsson (Islanda) 14 04F.

1 ■ 5
K Cronicile probelor din ziua doua 
\Va Campionatelor internaționale de
V atletism au fost redactate de: 
|CĂLIN ANTONESCU, IACINT î 
|MANOLIU și ROMEO VILARA.l 
W Fotografiile at» fost realizate ji 
Rde.’ L. TIBOR și P. COZIA. |

Cînd șirul celor 13 aruncători de 
ciocan a pătruns pe stadion, îndrep- 
tindu-se spre cercul împrejmuit cu 
gardul înalt de sîrmă, am tresărit vă- 
zînd printre ei un aitet îna’/i, cu 
chelie proeminentă, îmbrăcat intr-un 
trening roșu. Ni s-a părut a ii Imre 
Nemeth, cel care între 1949 și 1952 
monopolizase titlul de campion inter
național al țării noastre la această 
probă. Iluzie optică! Era danezul 
Frederiksson. In schimb, printre eon- 
curenți se afla unul din cei mai stră
luciți urmași ai lui Nemeth la supre
mația mondială în aruncarea ciocanu
lui Mihail Krivonosov. El ne promi
sese chiar în momentul sosirii în 
Capitală că va arunca la ediția ju
biliară'peste 65.03 m. cit măsura re
cordul stadionului, stabilit anul tre
cut de Samoloetov. Și numai un 
mare campion, pe deplin stăpîn pe 
forțele sale, poate răspunde unei ase
menea promisiuni cu promptitudinea 
și siguranța cu care a răspuns Kri- 
ocnosov. De> trei ori, ciocanul mînuit 
de fostul recordman mondial a zbu
rat peste 65 de metri! Krivonosov a 
condus de la prima aruncare și nimic 
n-a tulburat șefia sa de-a lungul între
gii probe. Rășcănescu, ale cărui arun
cări de ia încălzire prevesteau un rezul
tat .bun. ne-a dat multe emoții, depă
șind 4 din cele 6 încercări. A avut 
însă un 60,45 m obținut din a două 
aruncare cu care a încheiat victorios 
lupta cu Racici și Niebisch, principalii 
săi urmăritori.

REZULTATE TEHNICE: 1. Mihail 
Krivonosov (U.R.S.S.) 65 91 m.. 
Nicolae Rășcănescu ( . - • - -
m.; U X
m.
m.
m.
m.
54.09 m.

2.
__ (Romînia) 60,45

3. Krese Racici (Iugoslavia) 59,9S 
Horst Niebisch (R.D.G.) 59,69 
Heinz Thun (Austria) 56,27 
C. Dumitru (Romînia) 55,87 
Arțin Szigismiind (Știința)

Lupta pentru primul loc este 
minată! Continuă însă aceea 
tru o performanță mai bună, 
obosit, atl-stul american ratează 
trei încercări de la 4,40 m.

CLASAMENTUL FINAL: 1. J. 
WELBOURNE (S.U.A.) 4.30 m.; 2. 
Denisenko (U.R.S.S.) 4,25 m. ; 3.
Dumitrescu (Rom.) 4,20 m.; 4. Ya
suda (Jap.) 4,15 m.; 5. J Sui-tai 
(R. P. Chineză) 4,15 m.; 6. Szabo 
(Rom.) 4,00 m. ; 7. Paul Ioan (Rom.) 
3,80 ni.; 8. Girleanu (Rom.) 3,80 
m.; 9. Trandaiilov (Rom.) 3,80 m. ;
10. Constantin (Rom.) 3.80 m.

Germanul Beckert a ter
minat m-tî'atOKul cu un 

avans <5e 6 minate

Desigur că, ..prinși" în viitoarea 
concursului, cele cî'.eva -vești pe 
cart crainicul le anunța despre în
trecerea maratonișfilor nu v-au im
presionat poate prea mult. Dar pe 
traseul celor 42,195 km. conteurenții 
și-au disputat primele locuri îh cla
sament, cu acțeași ardoare dacă nu 
chiar c.i mal’mXtă, ca și partlcipanții 
1» cursa de 400 sau 800 m.

Pe prima parfe a întrecerii, con
curentul Tomîn Babaraica a condus, 
urmat de un grup compact de aler
gători. După 15 km. de la plecare el 
nu mai rezistă ritmului și în frunte 
trece iranianul Baghbanbashi. în 
spatele lui ungurul Simon și germa
nul B.cckert forțează și la kilometrul 
25 situația se schimbă: primul trece 
Beckert (11127:43), apoi Simon (lh' 
28:28) și după aceea Bagh’?,.nbashi. 
Din urmă vin însă puternic germanul 
Barttioilome, romînii Nicu Niculae ș» 
Babaraica.

Cu 12 km. înainte de 
cursei germanul Beckert 
un avans de 3 minute și 
nu mai paste fi ajuns,
parte a traseului Barthoiome și Nicu 
N'iculae aleargă cin ce în ce mai 
bine și îl depășesc pe Simon.

Clasamentul final este următorul: 
1. L. Beckert (R.D.G.) 2h 30.29,0; 2. 
B. Barthoiome (R.D.G.) 2h
3. Nicu Niciilae (Energia) 2h
4. Simon (Ung.) 2h 47:21 0; 
bara.ica (Rom.) 2h 49:22,2; 
ziatriik (individual) 2h 51:48
Lester (Australia) 2b 56:11,4; 8. 
Niculae (C.C.A.) 2h 59:98.0; 9. 
Vinereanu (Voința) 3h 09:22,2; 
Tărt;
11.
12. Consiant’n Vasile (Rom.) 
15:10.2; 13. Niculae D. Niculae 
greșul) 3h 19:09.6.

terminarea 
conduce cu 
se pare că 
Pe ullirna

4.
5.
6.
7.

Weibourne învingător Ia 
prăjină

A>ia după o oră de la începerea 
probei de săritură cu prăjina lucru
rile au început să se lămurească, și 
atunci cînd arbitrii concursului au 
ri&cat ștacheta la 4,00 ni. doar 7 
din cei 12 
rămăseseră

Ea 
și chinezul 
rind la cele trei încercări. Repre
zentantul nostru M. Dumitrescu fur
nizează surpriza ■— plăcută ! — a 
concursului, sărind din prima încer
care. 4.20 m.. un valoros record per
sonal. De asemenea. Denisenko trece 
tot din prima încercare. Welbourwe 
a renunțat să sară ta această înăl
țime.

Să recapitulăm: ta concurs 
mai rămas doar Dumitrescu. I 
senko și We'.txMme. Ștacheta 
ridicată ta 4 25 tn. Rtad pe ri 
trei concurenți doboară și a 
ultima încercare Denisenko ș 
bourne trec pesie ștachetă. N 
parte dueiiul pentru primul l 
poartă doar aceștia doi. La i 
Denisenko doboară de trei c

prima

concurenți înscriși mai 
în concurs.

(4,20 m.) ja-ponezul Yasuda 
J Sui-tai doboară pe

Wclbourne trece din

(Urmare din pag. i-a)

U.R.S.S., a aruncat 82,89 m.

de- 
îl 

m. 
iar

Este 
greu de spus dacă polonezul Kopyto 
(79,79 m.), campionul balcanic Vu- 
jacici (Iugoslavia) sau romînii De
meter, Zamfir, Popescu și Bizim vor 
amenința primul loc. Exclus nu este 1 
110 ni. GARDURI. Tct un atlet so
vietic este ce! care se detașează din 
lotul participantelor și 'a această pro
bă: Anatolii Mihailov (sj doilea aler
gător european oare după germanul 
Lauer a coborât sub 14,0 secunde, rea- 
lizînd 13,9 sec.). 10.000 n>. fn lipsa 
lui Grecescu, campionul Uniunii So. 
vietice la această probă Piotr Bo
lotnikov va reuși poate prin timpul 
pe care îl va realiza să scoată din 
anonimat această probă la startul 
căreia participarea este totuși mai 
săracă decît în al ți ani. 1.500 m. 
Deschizând programele, din lectura 
numelor concurențiior vă veți opri 
desigur la primul: R, Moens (Bel
gia). La București el dorește să ob
țină o victorie și un rezultat cit mai 
bum. Rămîne să vedem dacă cu vic
toria lui vor fi de acord sovieticul 
Sokolov, C. Grecescu și ceilalți. 
DISC FEMEI. Alături de Nina Po-

36:03 S:
41:11,0;
5. Ba
6. Kc-

7. 
Gh. 
Gh.
10. 

ăre'anu (Progresul) 3h 03:42,8; 
N. Soare (Direamo) 3h 10:57,0;

3h
(Pro-

Ștafeta 4X1G0 m.
bați

bar

Ultima probă a întrecerilor de ieri 
fost ștafeta de 4x100 m. bărbați, 

:hipa reprezentativă a țării
a
în care
noastre a făcut o cursă de ...una sin
gură, iir.rângînd detașat celelalte e- 
chipe. Rezultatele iehnice sînt ur- 
niătoaretle: 1, R. P. ROMINA I (Pri- 
sîceanu, Radar. Poți, Măgdaș) 41,6 
sec.; 2. R.P. Romtaă II 42,5; 3. R.P. 
Română (juniori) 42,6 sec. — nou 
record de juniori al R.P.R. — ’• 4. 
Japonia 43,0 rec.

n,mare va, care rămâne cea. mai se
rioasă pretendentă la primul loc, vom 
avea prilejul să urmărim și alte con- 
curente de valoare; Brown (S.U.A.J, 
Mamollu (Romînia), Mihailova (Bul-

!
I

(serii) 
bXrbați 
bărbați 
(seri')

16,00 200 m. bărbați
suliță.

lungime
16,15 110 in. garduri
16,35 10.030 in.
17,05 înălțime femei
17.20 disc femei

110 m. garduri finală
17,30 3x803 ra. femei
17,45 1.503 m.
1B.00 200 m. bărbați (finală)
18,10 4x100 m. femei
18.20 4x480 m.
18,39 festivitatea de închidere a 
celei de a X-a ediții.

1

gări a)', Muller (R.D.G.)', Poli (Aus
tria)'.

Ca încheiere programul cuprinde 
trei ștafete: 3x800 m. femei, 4x100 tn. 
femei și 4x400 m.


