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MARIA VICOL

Jocurile Olimpice

A luat sfirșit turneul individual de floretă femei

MARIA VICOL A CUCERIT MEDALIA DE BRONZ
ROMA 1 — de la trimișii noștri 

speciali.
Joi seara, pe podiumul premiaților 

de la Palazzo dei Congressi a urcat 
și o sportivă din R. P. Romînă. Este 
vorba de floretista Maria Vicol, care, 
în luptă cu cele mai Dune trăgătoare 
ale lumii, a obținut locui 3 și o dată 
cu aceasta, medalia de bronz. Suc
cesul Măriei Vicol este remarcabil și 
el confirmă de fapt valoarea scrimei 
noastre în general și a celei feminine, 
în special. Drumul către această per
formanță de prestigiu nu a fost însă 
de loc ușor. Tînăra noastră reprezen
tantă a fost nevoită să facă apel la 
toate cunoștințele sale tehnice și tac
tice, dar mai cu seamă la tot calmul.

Atleții sovietici au dominat
întrecerile de ieri

R 1. — Aproape 100.000 de
spec adică atîția cîte locuri are
marele t-wdion din Capitala Italiei, au 
asistat joi la concursurile din cadrul 
zilei -a Il-ă a întrecerilor olimpice de 
atletism. Alte sute de mii de „specta
tori" au urmărit de la distanță pasio
nantele dispute. în fața aparatelor de 
televiziune și de ■ radio.

Au fost întreceri aprige, 
simie extraordinară, de un 
tehnic caracteristic celei 
competiții atletice mondiale, 
sit nici surprizele, pe care unii zia
riști prezenți Ia Jocuri le-au intitulat 
„marile dratne** ale Olimpiadei... în- 
frîngerea, — cine ar fi crezut 1 — a 
lui John Thomas, necalificarea triplei 
campioane olimpice Betty Cuthbert la 
100 m, desfășurarea palpitantă și plină 
de neprevăzut a semifinalelor curse
lor de 800 m și 400 m garduri care 
a dus la eliminarea multor conctirenți 
cu nume și rezultate „sonore".

Cea mai interesantă probă a zilei a 
fost însă cea care a marcat...

de o ten- 
înalt nivel 
mai mari 
N-au lip-

de pretutindeni au organizat anchete 
și concursuri de pronosticuri cu pri
vire ta învingătorii prolieior olimpice 
de atletism. Dacă la majoritatea pro
belor masculine au „ieșit" cîte doi, 
trei, patru sau chiar mai muiți favo- 
riți principali, în ceea ce privește să
ritura în înălțime, n-a existat nimeni, 
dar absolut nimeni, care să fi indi
cat un alt nume de favorit decît cei 
al atletului american John Thomas. 
Și era firesc să se întîmple așa, 
nînd seamă de rezultatele deosebite 
acestuia, care nu mai lăsau nici

(Continuare tn pag. a 4-a)

SĂRITORILORTRIUMFUL
SOVIETICI IN ÎNĂLȚIME!

care au precedat ac-în săptămînile
tuala ediție a J. O. ziare și reviste 
de tot felul, diferite agenții de presă

și 8 de bronz; S.U.A. 
Germania 54-10-1-3; Italia 
Australia R.P.

34-5-|-2; Turcia 34-0-|-0;

Bilanțul medal i lor
lata cele 23 de țări ai căror re

prezentanți au cucerit medalii 
olimpice în primele 7 zile de între
ceri :

U.R.S.S. 12 medalii de aur, 5 de 
argint 
74-84-6;
54-24-1;
Ungară
R.P. ROMÎNĂ 14-14-3; Marea Bri- 
tanie 14-l-ț-3; Suedia l-ț-l-ț-2;
R.P. Bulgaria 1-f-l-j-l; Danemarca 
l-ț-O-ț-l; Japonia O-ț-3-ț-l; R.P. Po
lonă O-ț-1-4-2; Olanda 04-l-ț-2;
R.S. Cehoslovacă O-ț-l-ț-l; Belgia 
O4-I4-I; Iugoslavia O-ț-l-ț-O; R.A.U. 
O-ț-l-ț-O ; Franța O-ț-O-ț-l ; Iran 
O-ț-O-f-l; Brazilia 0-1-04-1; Mexic 
04-04-1.

V- 
ale 
un

Raportul cu privire la situația internațională și politica externă a 
Republicii Populare Romîne, prezentat de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale, a stîmit un 
larg răsunet în rîndurile oamenilor muncii din patria noastră. Analiza 
profundă a situației internaționale, a schimbării raportului de forțe pe 
arena mondială în favoarea forțelor păcii, democrației și socialismului, 
faptul — așa cum sublinia tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej în Ra
port — că „Stă în puterea popoarelor nu numai să preîntîmpine războ
iul, ci să și asigure făurirea unei societăți fără arme, fără războaie, 
lată o perspectivă capabilă să însuflețească, să dinamizeze și să 
unească într-un front larg toate forțele iubitoare de pace** — a pro
dus o puternică impresie asupra oamenilor muncii. în toate regiunile 
patriei au avut loc entuziaste mitinguri, adunări, convorbiri cu prilejul 
cărora poporul nostru 
externă a partidului și 
sănătoșirii necontenite 
dezarmării generale și

și-a exprimat deplina adeziune față de politica 
guvernului, politică pusă în slujba păcii, a în- 

a climatului internațional, în slujba înfăptuirii 
totale, a ...................*

La fabrica de confecții 
„Gh. Gheorghiu-Dej“

*.

întăririi păcii în lume.

M-
„Gh. Gheorghiu- 

din 
deosebi-
Raporlul

Ora ÎS. In toate sectoarele 
bricii de confecții 
Dej" muncitorii și muncitoarele 
schimbul doi ascultă cu 
tă atenție- Se citește

pentru a depăși momentele critice aleȚmă 
unui asemenea examen. Ea a reușit 
și pentru acest lucru merită felicitări 
din toată inima. Cea de a doua spor
tivă a țării noastre, calificată în fi
nala probei de floretă, Olga Szabo, 
(care a ocupat locul 5 Ia egalitate 
de victorii cu Mariă Vicol șt Galina 
Gorohova, dar după ce a susținut cu 
acestea un baraj), are merite deose
bite, pentru că a contribuit la victo
ria Măriei Vicol.

Plină de surprize a fost această 
probă. După ce au căzut în prelimi
narii și în sferturi o serie de flore- 
tiste de renume mondial (Zabelina, 
Domolki, Colombetti, Camber etc.) în 
semifinale alte trăgătoare care puteau 
emite pretenții la medalii au fost ne
voite să părăsească întrecerea. Printre 
acestea Rejto, Delbarre, și Ecaterina 
Lazăr. S-ati întîlnit așadar în finală 
Valentina Rastvorova, Galina Goro
hova (U.R.S.S.), Maria Vicol, Olga 
Szabo (R. P. Romînă), Elsbieta Pa- 
wlas (R.P.P.) . altraut Ebert (A-
ustria), Adelheid Schmid (Germania) 
și M. Roldan (Mexic). Chiar de la 
început se vede că ia lupta pentru 
cucerirea medaliilor participă cu șanse 
egale sovieticele, romîncele și Schmid 
(Germania). Dar cea mai constantă 
este ultima, care înaintea ultimelor 
asalturi ale finalei își asigurase — cu 
6 victorii — titlul olimpic. Ultimul 
ei asalt susținut cu poloneza Pavlas 
n-a mai influențat configurația cla
samentului. Lupta a rămas deschisă 
pentru locul 2 și la ea au participat

(Continuare tn pag. a 3-a)

lor fierbinți. Printre vorbitori se nu
mără și Alexandru Rotaru, fruntaș în 
muncă și in sport. „Noile acțiuni 
concrete propuse de către guvernul 
țării noastre — a spus el — care au 
drept scop o mai bună înțelegere în
tre popoare, reprezintă o dovadă eloc
ventă a luptei consecvente pe care o 
desfășoară țara noastră pentru întări-

prezentat de către tovarășul Gheorghe rea păcii în Iunie. Faptul că în frun-
Gheorghiu-Dej la recenta sesiune a tea delegației țării noastre la apropia-
Marii Adunări Naționale a R. P. Ro- ta sesiune
nune „Cu privire la situația interna- O. N. U. va fi tovarășul Gheorghe

a Adunării Generale a

Lucrările sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale a R.P.R. au fast 1 ” ‘ . - ■ . ....
iile „7 Noiembrie” <“ 
mecanic-țef dezbat Raportul

urmările cu un deosebit interes de colectivul de muncitori de la uzinele țez- 
din Capitală. In fotografie ; muncitorii de la sectorul 

I tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dei

a Repu-

mare in-

'.țională ți politica externă 
blicii Populare Rom'me".

După ce au ascultat cu 
teres expunerea Raportului, muncitorii
■ți muncitoarele din sectorul 6 e* parti
cipat cu multă însuflețire la discuții. 
Iau cuvlnful fruntași în muncă, oa
meni de nădejde ai fabricii; care-ți 
exprimă bucuria ți mindria că politica 
externă a partidului ți guvernului nos
tru corespunde întrutotul năzuințelor ■

. Gheorghiu-Dej este o dovadă In phi» 
că Republica Populară, Romînă este 
hotărîtă să aducă o contribuție activă 
și puternică la discutarea problemei 
dezarmării generale și totale — pro
blemă cheie a zilelor noastre*".

M. S.

La Ploiești...

FERICITA MAMA!
— Acasă la proaspătul campion olimpic Dumitru Pîrvulescu —

îmbujorată la față și foarte emo
ționată, mama proaspătului campion 
olimpic Dumitru Pîrvulescu tratează 
musafirii veniți s-o felicite pentru vic
toria fiului ei, răspunde la întrebările 
gazetarilor, aleargă de la sufragerie 
la bucătărie... E fericită!

— Dacă ați ști prin ce emoții am 
trecut săptămlna aceasta!... Aseară, 
de pildă, cind Puiu s-a luptat cu trei

adversari, n-am închis ochii toată 
noaptea. Intîi de grijă, iar după ce 
am aflat vestea cea mare, de fericire. 
Cred că prin asemenea clipe de ne
liniște trece oricare mamă ca să zic 
așa „olimpică". Sînt tare fericită și 
mîndră de el- A fost întotdeauna un 
copil bun și ascultător. Cam ambițios 
el, dar cind era cazul aveam și eu 
un cuvlnt de spus.

|
Mi-aduc aminte

„In cinstea viotorîei lui Puiu !..," Cu nespusă bucurie fericita mamă ne in
vită să cioonim un păhărel de lichior

Foto : Gh. Dumitru

că intr-o zi — avea pe atunci vreo 
15 ani — mi-a venit acasă cu arcada 
spartă. Eu dereticam prin cameră. 
Cind l-am văzut, să-mi vină rău nu 
alta 11 întreb ce înseamnă asta? Imi 
răspunde calm: box!..

L-am luat cu binițorul. Știam că-i 
mort după sport. Juca tenis de masă, 
fotbal și era foarte talentat. Ei bine, 
după un an se număra printre luptă
torii fruntași din tară. Cind ■ a plecat 
la Roma mi-a spus: „M-mă, am să 
lupt din toate puberii:, pentru ca dra
pelul țării mele să fie urcat pe cel 
mai înalt catarg".

Și s-a ținut d” cuvîntI Am fost 
alături de el cu gîndul și cu inima, la 
toate întrecerile- In sfirșit, acum e 
campion olimpic I

— Și .maestru . emerit al sportului — 
intervenim . noi. Pentru meritele 
sale, pentru rezultatele frumoase ob
ținute în sport. Uniunea de Cultură 
Fizică și .Sport i-p acordat cel mai 
înalt titlu.

— Desigur, o nouă bucurie pentru 
noi, răspunde adine emoționată mama 
tînărului campion olimpic... Vă asigur 
că fiul meu va fi întotdeauna la înăl
țimea încrederii ce i s-a acordat. Abia 
aștept să vină acasă.-.

★
înainte de a părăsi 

fericită, privirile mi-au 
textul unei telegrame 
Roma: „Am avut încredere în tine și 
nu am dat greș. Ești mîndria noastră, 
a tuturor. Te îmbrățișează, te sărută 

.cu drag și te așteaptă — mama".

y. TOFAN

La uzinele constructoare de utilaj 
petrolifer „1 Mai", stația de amplifi- 

.care a transmis . timpiil pauzelor Ra
portul „Cu privire la situația interna
țională și polițjca externă a Republicii 
Populare Romîne". Tn cadrul discuți
ilor purtate de către muncitori după 
ascultarea Raportului, aceștia și-au 
manifestat deplina lor aprobare față 
de politica externă a 
vernului nostru, care 
inței poporului romîn 
cea și prietenia 
ția cazangerie. 
Ion Neamțu, 
loan Chiriță, au 
vîntul și numeroși sportivi,

. care atleții Xenofonte Boboc, 
Chivăran, Alice Tîrnoreanu,

partidului- și gu- 
este expresia vo 
de a apăra pa- 
popoare. în sec

ii și 
apro- 

de 
păcii

de Congresul al IIDlea

entuziasm și interes a 
Rap-rtnl și în celelalte

această familie 
fost atrase de 
expediate la

între
alături de comuniștii 
Gheorghe Pavelescu, 
luat de asemenea cu- 

printre 
Adela 
Vasile

Puiulcț, Teofil Chiriliuc, boxerii Ilie 
Alexandru, Gheorghe Alexandru 
alții. Cu toții și-au manifestat 
barea unanimă față de politica 
coexistență pașnică și apărare a
pe care o promovează cu consecvență 
partidul și guvernul nostru. Vorbitorii 
au subliniat că numai în condițiile 
coexistenței - pașnice va putea înfăptui 
poporul nostru grandiosul program de 
dezvoltare pașnică și înflorire a pa
triei, adoptat 
al P.M.R.

Cu acelpși 
fost dezbătut
întreprinderi din orașul nostru. O deo
sebită satisfacție a produs în rîndurile 
oamenilor muncii din orașul Ploiești 
Hotărîrea Marii Adunări Națienale ca 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej să 
conducă delegația țării noastre la se
siunea Adunării Generale a O.N.U. îri 
care se va dezbate problema dezar
mării generale și totale.

FLORIAN ALBU — coresp.
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Aseară pe stadionul Republicii
METALUL BUCUREȘTI —

SPORT CLUB MAGDEBURG 14-6

Duminică, cuplaj pe stadionul „23 August“
In program : Progresul—Steagul roșu și Dinamo—U.T.A.

REZULTATE TEHNICE: muscă: 
M. Cristea meci nul cu W. Czysch; 
cocoș: h. Olteanu b. p. H. Ziegler | 
pană: E. Dinu b- p. W. Barbyer; 
semiușoară: D. Done b. ab- H. Li- 
wowschi; ușoară: Gh- Dumitru b. k. 
o, I A. Siegl; semimiflocie: D. Enuț 
b. p. P. Thomas; mijlocie ușoară: E- 
Barnick b. p. D- Rizea; mijlocie: V. 
Vîlvari meci nul cu P. Koniger; semi
grea : J. Grothe b. p- Z. Ciocîrlan; 
grea: V. Ghețu b. p- W. Konerth.

In potcoava stadionului Republicii 
s-a disputat aseară întâlnirea interna
țională de box dintre Metalul Bucu
rești și Sport Club Magdeburg. La 
sfîrșitul celor 10 meciuri, cei aproape 
5000 de spectatori au avut satisfacția 
să aplaude victoria netă — cu scorul 
de 14—6 — a metalurgiștilor bucure- 
șteni- La prima vedere, s-ar părea că 
oaspeții au aliniat o formație slabă. 
Realitatea este însă că, cu excepția 
lui Ziegler, Liwowschi și Siegl, cei
lalți 7 pugiliști din Magdeburg au 
dovedit reale calități, o combativitate

și o rezistență apreciabilă. Dacă au 
fost totuși învinși la acest scor a- 
ceasta s a datorat faptului că meta- 
lurgiștii bucureșteni, cu mici excepții, 
s-au prezentat bine pregătiți sub toate 
aspectele, au practicat un box în per
manentă ofensivă, eficace și bine o- 
rientat tactic, pentru care atît ei cît și 
maestrul lor — Ion Stoianovici ■— 
merită felicitări.

S-au evidențiat în mod deosebit Dă- 
nilă Done și Enuț, Andrei Olteanu, 
Gheorghe Dumitru și Ghețu Velicu, 
care au obținut frumoase victorii în 
fața unor adversari valoroși. De ase
menea, cu toate că a făcut meci nul. 
Marin Cristea, ca și partenerul său 
Walter Czysch, merită laude pentru 
cel mai frumos meci al galei-

In ceea ce privește pe Vîlvari, ca 
și pe Ciocîrlan de altfel, socotim că 
au greșit întîrziind prea mult în atac, 
că și-au studiat prea mult timp ad
versarii, deși aceștia nu le erau cu 
nimic superiori.

M. R.

Ieri la amiază federația a stabilit ca cele două par
tide de categorie A, programate duminică în Capi
tală, să se dispute în cuplaj pe stadionul „23 August". 
Programul a fost astfel alcătuit:

Ora 15.15: Progresul—Steagul roșu.
Ora 17 : Dinamo—U.T.A.
La ora 14 se va disputa finala campionatului de 

copii al regiunii București.

Intîlnirile din categoria B din Capitală se vor 
pută astfel: Metalul—Știința Craiova simbătă pe 
dionul Dinamo, de la ora 17 (în deschidere, la 
15.15 meci de juniori; Dinamo—Metalul), iar Acade
mia Militară—C.S.M. Sibiu duminică dimineață la ora 
10.30 pe stadionul Republicii. Meciul Foresta Fălti
ceni—C-F.R. Pașcani se va disputa la P. Neamț, de
oarece terenul din Fălticeni se găsește în reparație.

V

dis- 
sta- 
ora

Cs trei zile înainte de începerea campionatului-

PRIMELE PRONOSTICURI
Ultimele zile de antrenament, înaintea începerii campionatului. Pre

tutindeni, fotbaliștii se pegătesc intens in vederea unui campionat 
care va trebui să însemne punctul de plecare în realizarea unui salt 
calitativ în activitatea fotbalistică.

Despre noul campionat și despre 
stadiul de pregătire al unor echipe — 
din țară — am stat de vorbă cu cîți-

„Turul ciclist al R. P. Romine”, ediția 1960

După ce ani vorbit despre echipele 
Suediei, R.P. Romine I, Belgiei și 
R.D. Germane, continuăm astăzi pre
zentarea echipelor participante la „Tu
rul ciclist al R.P. Romine”, ediția 
1960, cu reprezentativele R.P. Romi
ne tineret, R.P. Ungare și R.P.F. Iugo
slavia.

Echipa de tineret a țării noastre va 
fi alcătuită pe scheletul formației care 
a ocupat locul II în „Turul ciclist al 
Iugoslaviei”, Ion Stoica, Nicolae Nicu- 
lescu, Ion Braharu, Silviu Duță — că
rora li se adaugă si JFaZter ZiegZer, sînt 
cinci rutieri tineri cu reale posibili
tăți de afirmare. Ion Stoica are acum 
experiență (anul acesta a evoluat cu 
succes în Iugoslavia) ; Nicolae Nicu- 
lescu este în plină ascensiune (a o- 
cupat locul II în „Cursa Scînteii) : 
Ion Braharu a fost în ediția trecută 
unul din protagoniștii „Turului” ; Sil
viu Duță „bate" puternic la poarta 
consacrării, iar Walter Ziegler este un 
real talent care poate să producă mul
te surprize.

Reprezentativa R.P. Ungare cuprin
de nu mai puțin de trei dintre cicliștii 
care au evoluat de curînd la Jocurile 
Olimpice de la Roma : Geza Torok, 
Ferencz Statnusz și Ferencz Horvath. 
Botul este completat de valoroșii La jos 
Aranyi și lozsef Szerencses. Rezerve : 
Tibor Lend vai, Janos Juszko și Antal 
Megyerdi. Alergătorii de rezervă din 
echipa R.P. Ungare concurează în pre
zent în „Turul Slovaciei", iar cei care 
au făcut parte din echipa olimpică au 
sosit ieri în capitala R.P. Ungare. 
Ciclistul nr. 1 al echipei R.P. Ungare 
este Geza Torok. El a participat în 
țara noastră de cîteva ori la competi
ții de lung kilometraj. Ultima dată a 
luat parte la „Circuitul ciclist al re
giunii Stalin” (cîștigat de Walter Zie
gler) clasîndu-se pe locul II. In edi
ția pe acest an a „Cursei Păcii” el a 
fost cel mai bun dintre alergătorii 
maghiari, Geza Torok este de mai mul
te ori campion al țării sale. JanosJusz
ko a realizat anuil acesta în „Turul 
Iugoslaviei” o bună performanță ; lo-

Pe șoseaua udata de ploaie întrecerea continuă cu aceeași intensitate. Aspect

va antrenori, care au urmărit o serie 
de antrenamente sau au asistat la 
partide amicale.

Primul cu care am vorbit a fost 
antrenorul federal Gh. Ola.

— Ce așteptați de la noul campionat?
— Mai multă constanță din partea 

echipelor și, natural, o îmbunătățire a 
calității jocurilor. Măsuri s-au luat de 
către U.C.F.S., mai ales pe linia pro
cesului de instruire. Este necesară 
însă perseverență din partea antre
norilor în desfășurarea unei munci 
în care au intervenit unele elemente 
noi: mărirea numărului de antrena
mente, a duratei și intensității lor. 
Desigur că roadele nu vor apărea 
chiar de la început. Dar, pe la mijlo
cul campionatului sper să înregistrăm 
constanța de care aminteam, iar în 
retur să trecem la o etapă superioară 
în acțiunea de ridicare calitativă a 
fotbalului.

*

— Va fi lin campionat cu o notă 
de inedit — ne-a răspuns antrenorul 
Gh. Stănculescu. Numărul echipelor 
s-a mărit, vor evolua echipe noi, efec
tivele de jucători s-au îmbunătățit

— Greu de spus. Am însă convin
gerea că Dinamo București (care dis
pune de multe elemente tinere talen
tate, cu mari perspective) și C.C.A. 
(cu marea sa experiență) vor avea un 
cuvînt greu. Nu exclud însă posibilita
tea afirmării în această privință și a 
echipelor Știința Cluj și Steagul roșu, 
după cum alteie — U.T.A. și C.S.M.S. 
Iași — pot răsturna

☆
Antrenorul federal 

s-a înapoiat dintr-o 
atins — printre altele — 
mișoara, Arad și Orașul Stalin. Iată 
ce ne-a spus, pe scurt, despre cele trei 
echipe din aceste orașe...

Știința Timișoara (antrenor E. Mla- 
din) : are un lot bun, omogen și — 
mai ales — foarte însuflețit. Antre
norul s-a fixat din timp asupra lotului 
definitiv și chiar asupra formației, ast
fel că a putut lucra cu mult spor.

U.T.A. (antrenori N. Dumit eseu și 
I. Reinhardt) : stadiu de pregătire îm
bunătățit, dovedit de meciurile de ve
rificare : în meciul cu Tatabanya a 
prestat un joc. tehnic foarte avansat, 
dar nu a avut pregătirea fizică nece
sară pentru a face față ritmului de 
joc din repriza a doua (Tatabanya se 
afla după 
U.T.A. era 
toare).

Steagul 
inegale'. în 
Tatabanya,

multe socoteli.

C. Braun -tbia 
deplasare ca c a 

orașele Ti-

3 etape de campionat, 
abia în perioada pregăti-

roșu: a avut comportări 
jocurile cu Salgotarian si 

_______*___ _ _ . . . .. d,n -lipsă de pregătire 'su- 
destul de 'mult. Și cred că în urma * fîcientă, mai ales din punct de vedere 
măsurilor care au fost luate vom avea moral; cu Tatabanya a jucat bine, la 
și jocuri de calitate mai bună decît în nivelul posibilităților unui lot omogen, 
campionatul trecut Mă aștept la Cine cîști^a campionatul ?
jocuri mai bune mai ales pentru că 
măsurile luate pentru îmbunătățirea 
muncii de instruire au început să dea 
rezultate la unele echipe (Din..mo 
București, Știința Cluj etc.).

— Cum vedeți lupta pentru titlu ?

Cine vă -cîȘtifea ț#npionatul ?
— Asta nu pot să spun, ci .numai 

că lupta va fi_ dîrză și că *
Steagul 
Știința 
egale.

. c^.A.: 
roșu, Dinamo ,Bt:' ,i și 
Cluj vor candida . șanse

(P- g->

Cristea—Năstase

din ediția pe anul 1959 a „Turului ciclist ol R.. P. Romine" 

cui IX în clasamentul general indi» 
vidual. Ferencz Stamusz, Ferencz Hor
vath și Antal Megyerdi sînt alergă
tori eu experiență care pot să realizeze 
performanțe de v-alo-are. Federația de. 
specialitate urmează să alcătuiască des 
finitiv echipa (din cei 8 alergători vor 
fi selecționați 5) astăzi sau mîine. In 
orice caz Geza Torok va fi căpitanul 
echipei care va evolua la JTuruL ci
clist al R.P. Romîne’’, ediția 1960.

Federația de eieKșna din R.P.F. Iugo
slavia a alcătuit o formație reduta
bilă în fruntea căreia se află „olini- 
picul“ Alois Bayc. După cum este cu
noscut cititorilor noștri acest ciclist a 
evoluat și anul trecut în „Turul ciclist 
al R.P. Romîne“. Comportarea lui de 
atunci a fost influențată în bună mă
sură de faptul că nu a fost ajutat de 
coechipieri. Acum însă alături de el 
se află o serie de cicliști de valoare. 
Alois Bayc a făcut parte anul acesta 
din echipa olimpică și din formația 

învingătoare în „Turul ciclist al Iugo
slaviei'*. In clasamentul general in
dividual al acestei competiții el s-a 
clasat pe locul VI. Al doilea alergă
tor al echipei iugoslave este Bergant.

Numele Iui este cunoscut iubitorilor 
sportului cu pedtile din țara noastră 
tot din „Turul Iugoslaviei” fiind câș
tigătorul ultimei și celei mai dificile 
etape. Andrei Bollezar — component 
al echipei de tineret a R.P.R. Iugosla
via — este un tînăr talentat cu mari 
șanse de afirmare în competițiile de 
lung kilometraj. Echipa este comple
tată cu rutierii Petar Novak și Anton 
Ukmar.

★

Cicliștii din țara noastră se pregă
tesc cu deosebită intensitate pentru 
„Turul ciclist al R.P. Romîne”, ediția 
1960. Mîine. la Cîmpina, marea majo
ritate a cicliștilor invitați la competi
ția care va începe la 11 septembrie 
vor face o ultimă și utilă verificare. 
Ei vor participa la o interesantă cursă 
pe circuit. Observatorii comisiei de 
organizare vor aprecia care dintre ci
cliștii necuprinși în lista de invitați 
posedă o pregătire adecvată pentru a 
participa la „Tur”. In funcție de ob
servațiile acestei comisii se va alcătui 
lista definitivă a cicliștilor ro-mîni.

HRISTACHE NAUM

Antrenamentele de
Primele formații

DINAMO BUCUREȘTI a ținut ieri 
ședință obișnuită de antrenament,

campioni de dublu 
ai Capitalei

'■ A patra probă (dublu bărbați) din 
• cadrul campionatului de tenis al Capi
talei a luat sfîrșit ieri cu victoria cu
plului Cristea-Năstase, care a învins 
perechea Caralulis—Zacopceanu cu 5—7, 

Ultima finală, de 
J. Na mian; Cara- 
Chivaru a fost țn- 

întunericului. La 
era următorul : 

azi de 
centrul

7-5, 3-6, 6-3, 6-1.
dublu mixt; dintre 
lulis și El. Roșianu, 
treruptă din cauza 
întrerupere, scorul
6-1, 3-6, 1-1. Meciul continuă 
la ora 16,30 pe terenul de la 
de antrenament nr. 2,

începere 
primele 
pentru

de la 
partide 
desem- 
indlvi-

-k
’ Mîine dimineață, cu
«Ora 8.30, vor avea loc 
•«Mn cadrul întrecerilor
-•narea campionilor republicani 
■duali. Competiția va continua zilnic pe 
(terenurile centrului de antrenament ■-

Campionatul de mare fond al R.P.R.

Juniorii au parcurs prima etapă neașteptat de rapid
Cîștigător: H. Chelaidite (Victoria)

Numeroși cetățeni ai Capitalei s-au 
oprit ieri dupăantiază în fața Agenției 
Pronosport din calea Victoriei, pentru 
a asista la startul festiv în campio
natul republican de mare fond rezervat 
juniorilor. La ora 15,50, cei 86 de ti
neri cicliști reprezentînd 22 de cluburi 
și asociații sportive din întreaga țară 
— au plecat de La km 7 de pe șo
seaua București-Alexandria în prima 
etapă (90 km.).

Cursa a început vijelios și din a- 
cest motiv, după câțiva kilometri plu
tonul s-a împărțit în cîteva grupuri. 
După o oră ,și 16 minute, cînd se par- 

Ai»# - -dfe

grupul fruntaș pedalau m aceeași 
alură rapidă. La reîntoarcere, în satul 
Buda (78 km de ,1a plecare), media 
orară înregistrată era de 39 km. Sprin
tul final a fost cîștigat de H. Chelai
dite (Victoria), cronometrat cu 2 h 
20:53. El a fost urmat, cu 
timp, de Ilie Dincă (P.T.T.), l 
raschiv (Victoria) ș.a.

Cele două sprinturi, de la 
și 40, au revenit alergătorilor 
raschiv (Victoria) și respectiv 
Vasilescu (Victoria). Azi: etapa a doua 
pe șoseaua București—Giurgiu,
km. 10—50 și retur (80 km.). Star
tul g.e dă la .oța t15tȘ0 & igjșjn,_l?t

același 
D. Pa-

km 25
D. Pa-

Gh.

o ședința obișnuita de antrenament, 
deoarece miercuri a jucat Ia doua 
porți cu C. P. Casa Scînteii. Timp 
de aproximativ două ore, jucătorii au 
efectuat multe exerciții de tehnică in- 

‘ dividiială. In lipsa aparatelor ajută
toare (care vor fi gata într-o zi-două), 
antrenorii an recurs la- exerciții va
riate cu ajutorul cărora jucătorii au 
făcut zeci de exersări. ' La sfîrșitul 
antrenamentului, antrenorul Țr. Io- 
nescu ne-a informat că duminică va 
juca echipa din meciul cu Honved, 
singura problemă fiind titularul pos
tului de extrem stînga : Uțu—Popa, 
Nunweiller III, Panait—V. Alexandru, 
Nunweiller IV—V. Anghet. Varga, 
Ene II, Eftimie și Țîrcovnicu sau 
Harsani sau Selimesi.

PROGRESUL a întîlnit ieri, cîte 60 
de minute, doi adversari : A.R.U.G. 
și Bere Rahova. In primul meci_ Pro
gresul a marcat cinci goluri, în al 
doilea trei. Iată formația folosită : 
Mîndru (Bădescu)—Smârăndescu II 
(Nedelcu), lonlță (Caricaș), Soare 
(Dobrescu)—Petrescu, (loniță), Știr
bei (Maior)—Oaidă, Dinulescu (Stnă- 
răndesett I), Protopopescu (Cruțiu), 
Mafteuță (Dinulescu), Baboie (Coicea). 
în meciul cu St. roșu. Progresul va 
prezenta echipa folosită ieri în prima 
repriză, dar cu Caricaș stoper și Ioni- 
ță halt dreapta.

C.C.A. a jucat ieri 100 de minute 
cu Academia AVlitară. Rezultat: 
4—2 (2—1), stabilit de Raksi (2), 
Cacoveanu și Ghițulescu (autogol), 
respectiv Aii și Scînteie. Antrenamen
tul a fost reușit, formația campioană 
acțiorând mai ales în prima repriză 
închegat și pe front larg. C.C.A. a 
încercat formația: Toma (Voinescu) — 
Zavoda II (Staicu, Ivănescu, Fodor), 
Ivănescu (Apolzan), Staicu (Zavo
da I)—Mihăilescu, Bone—Cacoveanu, 
Crsșan, Alexandresctt, Raksi, Tătaru. 
La Constanța G.C.A. va juca în for
mația din prima repriză. Antrenorul 
St Onisie nu s-a fixat încă asupra 
portarului, iar pentru postul de inter 
dreapta conțggză jț £9 Constantin,

ieri din București
pentru duminică

DINAMO BAQAU a fost ieri oas
petele Capitalei. Băcăoanii au jucat ct 
Victoria M.I.B.C. din campionatul oră
șenesc, de care au dispus cu 2—1 
(1 — 1). Au marcat : Drăgoi și Gram, 
Victoria a fos un bun partener dc joc 
pentru Dinamo. Meciul a fost, rapid, 
disputat. Dinamo a încercat mai muți 
jucători : Ghiță . (Sidac)—Gross, La- 
zăr, Cincit—Vătafii, Stoica—Drago: 
(Radulescu), Matei, Filip (Gram), Ne
meș (Ciripoi), Publik. Antrenorul Gicî 
Niculae nu s-a fixat asupra formație: 
pentru meciul de duminică.

RAPID s-a antrenat ieri în Giulești, 
în compania echipelor Filaret și Di
namo 1 Buc. In prima repriză echipe 
Rapid (Dungii— Greavii, Motroc, Ma 
cri—Neaoșii, Koszka—Copil, Dobre 
Ozon, Georgescu, Văcarii) a fructifi
cat 6 din cele 30 de șuturi (Georgesct 
3, Copil 2, Ozon) ; în repriza a doua 
cu formația modificată (Ojoc—Grea- 
vu apoi Dan, Motroc, Macri—Bodo 
Koszka—Copil, Dobre apoi Văcarii 
Langa apoi Chim, Georgescu, Ion C 
Ion), feroviarii au înscris dinamoviști 
lor un singur gol din 15 șuturi l< 
poartă (Văcarii) ; a treia repriză s-i 
terminat în favoarea dinamoviștilor 
care au înscris prin Semenescu. Răpit 
a jucat în formația: Dungu—Dan, Mo 
troc, Macri—Bodo, Koszka—Copil, Do 
bre, Ozon, Georgescu, Văcaru. Pentn 
jocul de duminică de La Timișoara, an 
trenorul Remits Ghitirițan nu a alcă 
tuit încă formația.

hi „Cupa orașului București”: 
D oamo Obor—Știința 3-0 (2-0)

Ieri dtipă-amiază s-au întîlnit Di 
namo Obor Știința pentru desemna 
rea echipelor oLasate pe /locurile 3 si • 
în „Cupa orașului București". Dina 
moviștii, mai siguri în fata porții, ai 
obținut o /meritată victorie cu scoru 
de 3—0 (2—0) prin punctele înscriși 
dț Bukusi $i jGeorge Marin (2).



Jocurile Olimpice de la Roma
QOp Campioni olimpici
Vera KREPKINA (U.R.S.S.)
In atletismul mondial numele spor

tivei sovietice Vera KREPKINA este 
bine cunoscut. La 13 octombrie 1958, 
la Kiev, în orașul său natal, ea a reu
șit să parcurgă distanța de 100 m în 
11,3 sec și să egaleze astfel recordul 
lumii deținut de austrahanca Cuth
bert. Ea a fost de mai multe ori cam
pioană a U.R.S.S. în probele de sprint. 
Săritura în lungime o practică nu
mai de doi ani, avînd în actualul se
zon o performanță 
Jocurile Olimpice 
i-au acordat șanse 
ceastă probă, care
specialitatea ei de bază. Și totuși 
Vera KREPKINA a cîștigat medalia 
de aur, iar performanța sa de 6,37 m 
reprezintă un nou record al întrece
rilor olimpice și, în același timp, de
pășește cu 6 cm recordul U.R.S.S. 
oVnut de Galina Popova și Valen
tina Saprunova.

de 6,15 m. La 
puțini specialiști 
de victorie în a- 
nu este de fapt

Armin HARY (Germania)
dată a reușit un sprin- 
să cîștige titlul de cam- 
în proba de 100 ri!. S-a 

Paris, 
atunci, 
de vi-

O singură 
ter european 
pion olimpic 
întîmplat aceasta în 1924 la
deci cu 36 de ani în urmă. De 
la toate edițiile, clasica probă 
teză a cunoscut numai victoriile at’e- 
ților de peste ocean. Ieri, pe stadionul 
olimpic din Roma, medalia de aur la 
100 m a fost înmînată atletului ger
man Armin HARY. Tînărul sprinter 
era fără îndoială un mare favorit al 
probei, mai cu seamă prin prisma re
centului său record mondial de 10,0 
secunde. Totuși, existau și îndoieli 
în privința rezistenței sale pentru cele 
patru curse grele, cărora trebuia să 
le facă față în decurs de două zile. 
Cu trei sprinteri americani în finală, 
Hary a repurtat o victorie strălucită, 
eptjjud recordul olimpic stabilit 
d ijm sferturile de finală.

* Robert SAVLAKADZE 
(U.R.S.S.)

tot

Atletului gruzin, apărut în atletismul 
sovietic cu patru ani în urmă, n-ar 
fi putut nimeni să-i conteste talentul 
și posibilitățile. Dar prea puțini i-ar 
fi prezis, chiar după-ce în 1958 sărise 
2,1a- ni, și în 1959 devenise campion 
al AJ.R.S.S,, uriașul triumf de la 
Roma, repurtat ieri, în cea de a doua 
zi a întrecerilor de atletism. Și acea
sta pentru că SAVLAKADZE era un 
atlet inconstant, cu „toane" cum spu
ne antrenorul său Boris Deacikov. To
tuși, în 
KADZE 
vitatea 
ceea ce
zut. Așa cum s-a desfășurat însă proba 
de săritură în înălțime, pînă la urmă nu 
Thomas a fost adversarul principal al 
lui SAVLAKADZE, ci compatrioful săii 
Valerii Brumei.

întrecerea supremă, SAVLA- 
a știut să-și învingă emoti- 

și să-l întreacă pe Thomas, 
părea cu adevărat de necrc-

William NIEDER (S.U.A.)

se 
ai 

se
re- 
nu

Dată fiind valoarea ridicată a arun
cătorilor de greutate din S.U.A. era 
evident că lupta pentru întîietate 
va da între cei trei reprezentanți 
echipei americane. Deși în acest 
zon NIEDER îmbunătățise copios 
cordul lumii, el era cît pe aci să
fie selecționat pentru jocuri, din cauza 
unui claca j suferit la concursul de ve
rificare. Și numai revenirea în formă 
și mai ales recordul său de peste 20 
de metri, i-au determinat pe condu
cătorii echipei americane să-l includă 
— în ultimul moment — în formație. 
„Lupta coloșilor’ de la Roma a stat 
multă vreme sub semnul unei sur
prize. „Bătrînul“ O’Brien a fost la 
un pas să cucerească pentru a treia 
oară titlul olimpic. Abia în ultima în
cercare NIEDER a reușit să vină pe 
primul loc. După cum a declarat cam
pionul olimpiS el intenționează să pă
răsească stadionul și să urce... ringul 
de box 1

Prin telefon de la trimișii noștri speciali, Dan Gîrleșteanu 
și Radu Urziceanu

NOS RECORDURI MONDIALE Șl OLIMPICE
IN ÎNTRECERILE DE NATAȚIE

Cele trei finale ale probelor de na- 
tație desfășurate joi seara au revenit 
reprezentanților S.U.A. Echipele de 
ștafetă la 4x100 m mixt bărbați și 
4x200 m liber ale S.U.A. au cîștigat 
cu timpuri care constituie noi recor
duri mondiale (4:05,4 și respectiv 
8:10,2), iar Von Saltza proba de 400 
in liber cu 4:50,5, — bou record olim
pic.

Rezultate tehnice: 400 m liber fe
mei : 1. CHRIS VON SALTZ k
(S.U.A.) 4:50,5 — record olimpic; 2. 
Cederqvist (Sued.) 4:53,9; 3. Lager- 
berg (Ol.) 4:56,9; 4. Konrads (Austra
lia) 4:57,9; 5. Fraser

Tînăra atletă IRINA 14:58,5; 6 Rae (Anglia)
PRESS, în vîrstă de 22 de ani, record-1 Schimmel (Ol.) 5:02,3; 8. 
mană a lumii la pentatlon, a reu;;-it + 5:^>4-, , . ,
un splendid rezultat cucerind medalia T m
de campioană olimpică la 80 m gar- J (Bennett, Hait, Gillander, 
Jkcj- 4-4:05,4 — nou record mondial: 2. Aus

tralia 4:12,0; 3. Japonia 4:12,2; 4.
Murray ROSE (Australia)

Triplu campion olimpic la Mel
bourne, Murray ROSE nu conta, anul 
acesta, printre pretendenții la o me-', 
dalie în cursa de 400 m liber. Toatt -, .
privirile celor aflați miercuri sear< T Pe ringul de la 1 alazzo dello 
in tribunele de la „Stadio del Nuoto"I-Sport au continuat ieri seară mecțu- 
erau ațintite înspre culoarele ocupafr jrile din, cadrul Jurneuhti de box.^ Din- 
de australianul John Konrads și de 
japonezul Tsuyushi Jamanaka. Iar 
pentru medalia de bronz „se mergea"', 
cu americanul Alan Somers, care înjnin Madigan 
cadrul seriilor stabilise un nou record' 
olimpic- Marele performer de la Mel
bourne se afla cu totul în afara cal-', 
culelor pentru simplul motiv că, ce/Ț competiția 
mai bun rezultat al său înaintea a- 
cestei finale era cu clteva secunde 
mai slab ca al protagoniștilor.

Și totuși... 
senzaționale, 
postului de 
ROSE și-a 
adversarii, atingînd — ca și la Mei-', 
bourne — primul peretele bazinului 
după 4:18,3 — timp ce constituie un 
nou record olimpic, — întrecînd cu ■ 
mai bine de trei secunde pe următorii, 
clasați.

La ca>pătul unei curse, 
cum o califica crainicul 
radio Roma, Murray 
„pierdut pe drum" toți.

PE VIA

Kapitonov și 
Trape-., 
acest grup de 

in salopete

vorbăreți, după ce

greu să facem cu- 
despre ciclism, sport 

se leagă

Sub soarele dogoritor de amiază, 
întrecerea ciclistă continua cu îndir- 
jire...

Mai sînt 3-4 tururi și din plutonul 
multicolor doi alergători se desprind. 
Sprlntează puternic și avansul lor creș
te mereu. Miile de oameni care urmă
resc cursa consultă programele și cu- 
rînd numele celor doi „evadați" cir
culă pe toate buzele: 
Trape... Kapitonov și

Să ne oprim lingă 
spectatori îmbrăcați
stropite cu var proaspăt, pe cit de 
încordați cînd plutonul se apropie, pe 
atit de veseli și 
cicliștii au trecut.

Nu ne e deloc 
noștință. Discuția
atit de îndrăgit in Italia, 
imediat cu oricine. Mai ales cînd ai 
de comentat un subiect atit de pasionant 
cum este o cursă ciclistă olimpică. Și 
apoi, muncitorii italieni sint atit de 
prietenoși, atit de comunicativi...

Prietenii noștri de clteva minute sînt 
zidari, dulgheri și instalatori pe un 
șantier de construcții din apropiere. 
Au urmărit prima parte a cursei de pe 
schele, aruneîndu-și privirile spre ci
cliști, atunci cînd treceau prin fața 
lor. Din momentul in care Kapitonov 
și Trape au evadat, au cobor ii in stra
dă pentru a fi mai aproape de teatrul 
disputei.

Pe traseu se discută numai despre 
cicliști, despre cursa ce se desfășoară 
sub ochii noștri, și despre probele 
anterioare- Firește că se comentează 
medaliile de aur cucerite în serie de 
țara gazdă, și In același timp, un su-.

(Australia) 
4:59,7; 7. 

Segerstrom

1. S.U.A.
Clarck)

Canada 4:16,8; 5. U.R.S.S. 4:16,8; 6. 
Italia 4:17,2; 7. Anglia 4:17,6; 8.
Olanda 4:18,2.

4x200 m liber: 1. S.U.A. 8:10,2 — 
nou record mondial ; 2. Japonia 3.
Australia.

200 m fluture bărbați semifinale : 
I — Troy (S. U. A.) 2:18,0, Hayes 
(Australia) 2:21,7, Yoshimuda (Jap.) 
2:21,7, Barry (Australia) 2:23,1 Ki
selev (U.R.S.S.) 2,24,8; II — Gillan- 
der (S.U.A.) 2,18,7, Kuzmin (U.R.S.S.) 
2:19,1, Dennerlein 
Izutsu (Jap.) 2:21,5.... 
(R.P.R.) 2:28,5.

100 m spate femei — S-au calificat 
pentru finală: Burke (S.U.A.) 1:09.4 
— record olimpic, Van Velsen (Olan
da) 1:11,1, Tanaka (Jap.) 1:11,5, Ran- 
wel (Afr. de Sud) 1:12,0, Steward 
(Anglia) 1:12,0, Lewis (Anglia) 
1:12,2, Piacentini (Franța) 1:12,2, De- 
lache (Franța) 1:12,5.

Clasamentele finale 
la lupte clasice

Iată clasamentele finale ale turneului 
de lupte clasice :

CATEGORIA MUSCĂ : 1. PÎRVU- 
I.ESCU (Romînia), 2. Sayed (RAU). 3. 
Paziraye (Iran), 4. Hirata (Japonia), 
5. Fabra (Italia), 6. 
(U.R.SJS.).

Korerghin

(Italia) 
8.

2:20,5,
Popescu

CATEGORIA COCOȘ : 1. Karavaev 
(U.R5.S.). 2. CERNEA (Romînia). 3. 
Stoikov (Bulgaria), 4—6. Yilmaz 
cin), Vesterby (Suedia), Svec 
hoelovacia).

(Tnr- 
(Ce-

CATEGORIA PANĂ : 1. Sille 
cia), 2. Polyak (Ungaria), 3 
paev (U.RJS.S.), 4. Trippa (Italia), 
5. Sulta (Romînia).

(Tur- 
V iru

GATEGORIA UȘOARĂ : 1. Koridze 
(U.R.S.S.), 2. Martinovic (Iugoslavia), 
3. Freig (Suedia), 4. Matusek (Ce
hoslovacia).

IERI AU CONTINUAT

Tre întâlnirile disputate cu acest pri
lej s-a detașat cea din cadrul cate
goriei semi-grea, unde s-au întîlniț 

iGh. Negrea (R.P- Romînă) și Anto- 
(Australia). Boxerul 

australian este considerat drept unul 
din cele mai autentice talente ale 

Aportului cu mănuși din Australia, 
participînd de două ori cu succes la 

i „Mănușa de aur". După o 
mrimă repriză egală, cei doi boxeri 
s-au angajat într-o luptă dură. Re
prezentantul nostru a făcut greșeala 
■că a căutat, tot timpul să plaseze o 
jovitură decisivă, lăsîndu-se descope
rit. El a recepționat în acest fel o 
■dreaptă în plină figură, _ care l-a 
’zdruncinat serios- Sezișînd acest 
■lucru, boxferuf australian a atacat 
ldezlănțuit. înainte de a se încheia 
repriza sacundă, arbitrul l-a declarat 
pe Madigan învingător prin oprire 
pentru inferioritatea adversarului.

Alte rezultate: cat. cocoș: Grigo
riev (URSS) b. p- Tavlor (Anglia), 
Rascher (Germ.) b. p- Nagy (RPU),

CASSIA
biect care apare mereu în discuție este 
comportarea neașteptat de bună a ci
cliștilor sovietici. Italienii cunosc va
loarea ridicată a sportivilor sovietici 
in multe discipline, insă despre cicliști 
nu auziseră prea mult. Acum însă...

>,Sînt formidabili, Giusseppe, acești 
ruși! Au luat la ciclism medalii în 
toate cursele, i-au întrecut pe francezi, 
pe belgieni, pe olandezi..."

Instalatorul Paolo Mariano nu-și ter
mină fraza, pentru că un microfon 
anunță intrarea în ultimul tur- Kapi
tonov și Trape troc vijelios prin fața 
noastră și dispar după colț. Acolo, un
deva în dreapta, la 2-3 km se va de
cide victoria, se va declanșa sprintul 
final...

Cine va învinge? Cine va învinge?...
Giusseppe se cațără cu agilitate pe o 

schelă. De acolo, de sus de iot, el 
vede peste străzi, peste case, tribuna 
oficială, linia de sosire și pe cei doi 
cicliști in lupta pentru medalia de aur.

El îi privește pe cicliști. De jos, sute 
de oameni îl privesc pe el. Pe față îi 
citim încordarea. Deodată Giusseppe 
exclamă ■■

— Ha vinto il
Transmisă de la „postul de observa

ție" de pe schelă, vestea se duce, din 
om în om, din grup în grup, pe via 
Cassia, pe via di Grottarossa, pe via 
Flaminia...

— Ha vinto il sovietico 1...
Iar peste clteva minute, vestea e 

reluată de telefoane, de teleimprima
toare, de undele radiofonice:

IL SOVIETICO KAPITONOV E 
CAMPIONE 0LIMP1C0 DI CICLIS- 
MO SU STRADA f...

sovietico!...

ÎNTRECERILE DE BOX
Theyn (Birmania) 
kistan), Bendig 
Deroy (Olanda): 
Skokweir (RAU) 
(Mexico); Mc Taggart (Anglia) b- p. 
Blay (Ghana), Kellner (RPU) b- p. 
Ito (Jap.), Pazdzior (RPP) b. p. 
Lempio (Germ ); cat. ușoară-- Elnahas 
(RAU) b. ko rep. II pe Van Standen 
(Rhodezia), Daniels (SUA) b. p. Kel
sey (Anglia), Nemecek (RSC) b. p. 
Meii (Irlanda), Brandi (Italia) b. p- 
Aranda (Argentina); cat. mijlocie 
mică: Mc Clure (SUA) b- p. Lima 
(Argentina), Lagutin (URSS) b. p. 
Bukowski (Australia); cat. semigrea: 
Clay (SUA) b- p. Satkov (URSS).

La închiderea ediției ne-a parvenit 
știrea că boxerul romîn Puiu Nicolae 
a pierdut la puncte în fața lui Tavlor 
(Anglia), iar -I. Miliahc a fost învins 
la puncte de Baranikov ((U.R.S.S.),

b. p. Nasir (Pa- 
(R. P. Pol.) b. p- 

cat. semi-ușoară: 
b. p. Hernandez

CATEGORIA SEMIMIJLOCIE : 1.
Bairak (Turcia), 2. Maritskanig (Ger
mania), 3. Schiermeyer (Franța), 4. 
Horvath (Iugoslavia), 5. Gamarnik 
(U.R.S.S.), 6. Laasko (Finlanda)

CATEGORIA MIJLOCIE : 1. Dobrev 
(Bulgaria), 2. Metz (Germania), 3. 
ȚĂRANU (Romînia), 4. Ayvvaz (Tur
cia).

CATEGORIA SEMIGREA : 1. Kiss 
(Turcia), 2. Bimbaloy (Bulgaria), 3. 
Kartozia (U.RJS S.), 4. Piti (Ungaria), 
5. Vahananen (Finlanda), 6. Popovici 
(Romînia).

CATEGORIA GREA : 
(U.R.SS.), 2. Dietrich 
Kubat (Cehoslovacia), 
gări a), 5. Sosnowski
Kassabov (Bulgaria).

1. Bogdan 
(Germania), 3.

4. Ko»ma (Un- 
( Poloni a), 6.

MARIA VICOL A CUCERIT MEDALIA DE BRONZ
(Urmare din pag. 1)

Maria Vicol. și Valentina Rastvoro.va, 
care înaintea asaltului dintre ele aveau 
cîte 4 victorii. Invingătoarea ocupa 
locul 2. Asaltul a avut loc într-o ten
siune extraordinară. Scorul a fost la 
un moment dat 3—3, iar pentru ulfi- 
mtîUTiîș* -trăgătoSfele ’sLflf 
2D minute. Accidentată U ggnttn 
încă la’începutul acestui -asalt decisiv, . 3 
Maria: Vicol este’surprindă de adver-- * t t_’ 
sara sa, pierde cu 4—3 și astfel.. U--. 
mine cu 4 victorii, adică tot rnîtea cîte 
aveau Szabo 'i 'GbrolioVtî. In''aeftste 
condiții este nevoie de susținerea u- 
nui baraj intre Vicol, Szabo și Goro
hova. Primele evoluează reprezentan
tele noastre.
Ea susține și- 
rohova, pe 
același scor. 
Szabo—Gorohova.

învinge Vicol cu 4—2. 
următorul asalt cu Go- 
care-1 pierde însă la 
Urmează pe planșe 

Scorul este 1—0

pentru Szabo, apoi 1—1, 2—1, 3—1. 
Sovietica este foarte atentă, remon
tează, scorni devine 3—3, dar prin- 
tr-un efort extraordinar de voință Olga,. 
Orban dă tușul. decisiv și situația Se 
echilibrează din nou. Conform regula
mentului clasamentul se hotărăște pe 

........... baza ttiș-averajului. Aăaria Vicol stă 
„Stfidiht"1 mdi’ bine dirr 'acest punct "de vedere 

(unchi și datorită at^stui» fapt ea ocupă lo- 
q -Iff S

Iată care este clasamentul probei 
de fioretă femeir’l. Adelheid Schmid 
(Germania') 6’ victorii, campioană o- 
limpică; 2. Valentina
(U.R.S.S.) 5 v.; 3. 
victorii, după baraj; 
hova (U.R.S;S.) 4
Szabo 4 v.d.b.. S-au 
nuare M. Roldan (Mexic), Elsbieta 
Pavlas (R. P. Polonă), Waltraut Eă 
bert (Austria).

Rastvorova
Maria Vicol 4 

4. Galina Goro-
v.d.b.; 5. Olga 
clasat în conti-

<M^^nscriririr^rnro(T][T3□□ □ cm cp urn'
VINERI 2 SEPTEMBRIE

I
ATLETISM : dimineața: lungime bărbați — calificări (7,40 m) ; greu

tate femei — calificări (14,50 m) ; 200 m bărbați — serii; ciocan — calk 
ficări (60 m) ; după-amiază : 100 m femei — semifinale; LUNGIME BAR-i 
BAȚI — finala ; 200 m bărbați — optimi de finală ; 400 M GARDURI —» 
finala ; 100 M FEMEI — finala < 20 KM MARȘ ; 800 M BARBAȚI — finala; 
5.000 M BARBAȚI — finala.

BASCHET; întreceri în cadrul grupelor semifinale (după-amiază șî 
seara). ,

BOX: întîlniri preliminarii (după-amiază și seara).
CANOTAJ ACADEMIC : dimineața: schif 4-j-l — semifinale; schif 2 

f. c. — semifinale; schif 1 — semifinale; după-amiază: schif 2+1 — semi-: 
finale ; schif 4 f. c. — semifinale; schif dublu — semifinale; schif 8+1 sd 
semifinale.

HOCHEI PE IARBA: întîlniri în cadrul grupelor eliminatorii (dimi
neața și după-amiază).

LUPTE LIBERE : întreceri în cadrul turului I și II (dimineața și seara),
NATAȚIE : dimineața: 4x100 m liber femei — serii; 1.500 m liber băr

bați — serii; SĂRITURI BARBAȚI (10 m) — finala; seara: 200 M FLU-: 
TURE BARBAȚI — finala ; 4x100 M MIXT FEMEI — finala ; 1.500 m liber 
bărbați — serii.

POLO PE APA: întîlniri în cadrul grupelor semifinale (după-amiază 
și seara).

SCRIMA: FLORETA BARBAȚI ECHIPE — eliminatorii și finala’ 
(dimineața 5> după-amiaza),



Jocurile Olimpice de la Roma
Atleții sovietici au dominat întrecerile de ieri

Iugoslavia, Italia. Danemarca 
și Ungaria in semifinalele 

turneului de fotbal
ROMA 1. — Ultim» etapă din oa- 

drixl grupelor turneului de fotbal a 
programat meciuri decisive pentru pri
mit] loc. Cel mai important meci a a- 
vtrt loc la Roma între puternicele repre
zentative ale Bulgariei și Iugoslaviei, 
înaintea acestui meci cele două echipe 
se aflau la egalitate de puncte, despăr
țite doar de golaveraj :

1. Bulgaria 2 2 0 0 5:0 4
2, Iugoslavia 2 2 0 0 10:1 4

Intîlnirea a fost extrem de dispu
tată. Jucătorii bulgari, practicînd un 
joc închis, ermetic în prima repriză, 
au reușit să mențină un rezultat de 
egalitate pînă la pauză : 0—0. La re
luare însă, iugoslavii atacă puternic și 
în 12 minute iau conducerea cu 2—0 
prin punctele înscrise de Galici (min. 
51 și 57). Rakarov însă, a redus handi
capul în min. 59 transformînd o lovi
tură de pedeapsă. Jocul devine foarte 
iute, dinamic, pasionant. In min. 74 
Galici urcă scorul la 3—1. Din acest 
moment, echipa bulgară atacă dezlăn
țuit și în min. 82 Înscrie prin Debîrski. 
la un corner. Urmează alte atacuri și 
alte cornere la poarta Iugoslaviei, iar 
în min. 90 același Debîrskj egalează 
printr-o lovitură cu capul : 3—3. Cu 
acest rezultat însă, se clasifică pe pri
mul loc și se califică pentru semifinale 
echipa Iugoslaviei, care la 5 septembrie 
la Napoli va întîlni Italia. In cealaltă 
semifinală vor juca Ungaria și Dane
marca. la 6 septembrie la Roma

lată celelalte rezultate de joi :
Grupa I : R.A.U.-Turcia 3—3 (2—1), 
Clasamentul : 1. Iugoslavia 5 p (gol

averaj 13:4) ; 2. Bulgaria 5 p. (gol
averaj 8:3) ; 3. R.A.U. 1 p. (golaveraj 
4:11 I; 4. Turcia 1 p. (golaveraj 
3:10)

Grupa II: Italia-Bras ilia 3—1 (0—1); 
Marea . Britanie-Taivan 3—2'. (1—0).

Clasamentul : 1. Italia 5 p. ; 2. Bra
zilia 4 p ; 3. ,M. Britanic 3 p. ; 4. Tai
nan ft. j».

Gritpa Iii : Danemarca-Tuaisia 3—1 
(2 -9); Argentina-Polonia 2—9 (1—0).

Clasamentul : 1. Danemarca 4 p. ; 
2. Argentina 4 p. ; 3. Pblonj» 2 p, ;
4. Tunisia 0 p.

Gnqaa IV : Ungaria-Fraața 7—9 
(3—9) ; Pern-Indio 3—1 (1—9).

Clasamentul : 1. Ungaria 4 p. ; 2.
Franța 3 p. ; 3. Peru 2 p. ; 4. In
dia 1 p.

A XV-a aniversare | 
a R. D. Vietnam

Poporul vietnamez aniversează astazi o sărbătoare scumpa: se îm-J 
plinesc 15 ani de la proclamarea independenței Republicii Democrate 4 
Vietnam. Crearea statului vietnamez independent și popular a fost ur-T 
marea răscoalei populației împotriva jugului ocupanților japonezi și X 
autorităților guvernului de la Vichy. f

In perioada de viață liberă și independentă, oamenii muncii din R.D. 4 
Vietnam. Itiptînd cu < vînt sub conducerea încercată a Partidului celor ce ♦ 
muncesc din Vietnam, au obținut importante succese pe drumul progresului Ț 
si prosperității. Au fost lichidate moștenirile triste ale regimului colonia- X 
Hst și feudal — foametea, analfabetismul, șomajul, înapoierea economică.^ 
Sărbătorirea zilei de 2 septembrie este marcată de importante realizări. Ț 
Astfel, producția agricolă a depășit cu mult nivelul antebelic. Mișcarea de* 
transformare socialistă a agriculturii se desfășoară intr-un ritm rapid 
Pentru anul acesta este prevăzută terminarea in linii mari a cooperat! * 
vizării agriculturii. In domeniul industriei au fost reconstruite, mărite sau * 
renovate aproape toate vechile întreprinderi. Au fost de asemenea cons- ♦ 
truite aproape 100 de noi întreprinderi sau obiective industriale. Pe baza * 
acestor succese, a crescut de la an la an nivelul de trai material și cui-X 
tural al oamenilor muncii. Progrese remarcabile au fost obținute și în ac- *
tivitatea sportivă, domeniu aproape necunoscut de poporul vietn; mez în X
anii dinaintea eliberării. In prezent, peste 260.000 tineri și tinere practică *
gimnastica, peste 20.000 nat; fia. In R.D. Vietnam există aproape 8000 at
lefi. O mare răspîndire cunoaște gimnastica în producție. 4

Cu totul alta este situația existentă în sudul Vietnamului, transformată 
de către cercurile imperialiste americane într-o bază militară. In această X 
parte a Urii, populația duce o vi. fă extrem de grea: șomajul crește me-' 
reu oroducția agricolă scade simțitor, bîntuie foametea. Ț

Intre popoarele romîn și vietnamez se dezvoltă tot mai mult o prie- * 
tenie frățească, rodnică. în interesul ambelor popoare, sporesc tot maiă 
mult legăturile economice și culturale se lărgesc necontenit sprijinul 4 
și intr-ajutorarea reciprocă între țările noastre. împreună cu forțe’e păcii * 
de pretutindeni, poporul romîn și guvernul R.P. Romine sprijină cu ho-4 
tărîre lupta nobilă a R.D Vietnam pentru realizarea cît mai grabnică a* 
unificării pașnice, pe baze democrate, a Vietnamului, politica de coexis-Ț 
tență pașnică și apărare a păcii pe care o promovează guvernul R.D. 4 
Vietnam. *

Cu prilejul marii sărbători naționrle a poporului frate vietnamez, po? 4 
porul nostru, sportivii patriei noastre. îi urează din adincul inimii să ob-* 
țină succese tot mai mari în opera măreață de construire a sochiismu-w 
lui în patria sa. in lupta pentru realizarea cit mai rapidă a unității na-4 
(ionele a Vietnamului, spre binele păcii în Asia și în întreaga lume.

(Urmare din pag. 1)

fel de dubiu asupra locului întîi la 
Roma.

Irttr*un comentariu recent, al unei 
reviste străine, despre șansele atleți- 
lor la J.O. ie spunea — nici mai 
mult, nici mai puțin, — că John 
Thomas ar putea pierde titlul olimpic 
numai în eventualitatea în care s-ar 
face o razie polițienească la Roma și 
el n-ar fi cu actele în „regulă" pen
tru a putea fi reținut 1 Altfel, nu...

Și totuși John Thomas a fost în
vins 1 învin», categoric de doi atleți 
sovietici: Robert Savlakadze și Va- 
lerii Brumei, care au realizat fiecare 
excepționalul rezultat de 2,16 m — 
nou record al întrecerilor olimpice.

întrecerea săritorilor a fost urmărită 
cu un interes deosebit de numeroșii 
spectatori prezenți în tribune și nu de 
puține ori teleobiectivele camerelor de 
televiziune au fost îndreptate spre locul 
de concurs la înălțime. Această probă 
reprezenta doar atracția întrecerilor de 
joi.

După o serie de încercări prelimi
nare, ștacheta a fost ridicată la 2,00 
metri. Pe foaia de concurs erau notați 
la această înălțime nu mai puțin de 
16 atleți. Printre ei și car pionul nos
tru Cornel Porumb. La 2,03 m se face 
o „triere" căzîiid din concurs : engle
zul Miller, polonezul Sobota și fr - 
cezul Fournier. Porumb a trecut înăl
țimea din a Il-a încercare, fapt care 
avea să determine mai apoi locul 11 
ofcupat de el în clasamentul general 
al probei.. Și iaij de ce: la această 
înălțime au rămas opt dintre concu- 
renți, care s-au eșalonat pe locurile 
6—13 ale clasamentului. Printre ei și 
Charles Dumas, campionul olimpic de 
la Melbourne.

înălțimea de 2.09 este trecută numai 
de 5 săritori. Aici va rămîne suede
zul Pettersson. La 2,14 m trec patru 
atleți, dintre care toți reprezentanții 
Uniunii Sovietice. Ultima înălțime 
„reușită" a fost cea de la 2,16 m, care 
nu a fost trecută însă decît de Savla- 
kadzc. și Brumei.

REZULTATE TEHNICE: 1. Robert 
SAVLAKADZE (U.R.S.S.) 2,16 m — 
campion olimpic; nou record olimpic;
2. Valerii Brumei (U.R.S.S.) 2,16 m;
3. John Thomas (S.U.A.) 2,14; 4.
Bolșov (U.R.S.S.) 2,14; 5. Pettersson 
(Suedia) 2,09; 6. Dumas (S.U.A.) 
2,03; 7. Piill (Germania) 2,03; 8. K. 
Nilsson (Sued.) 2,03; 9. Lanski (R.S. 
Ceh.) 2,03: 10. Kotei (Ghana) 2,03; 
II. Porumb (R.P. Romină) 2,03; 12. 
Idris (Franța) 2,03: 13. Noszaly
(R.P1U,) 2,03; 14. Fournier (Franța) 
2,0»; 16. Sobota (R.P. Pol.) 2,00; 16. 
MiMer (M. Brii.) 2,00 m.

IRINA PRESS CAMPIOANA 
LA 80 m GARDURI

Fără nici un fel de discuție, atleta 
sovietică Irina Press a fost cea mai valo
roasă dintre toate protagonistele cursei 
de 80 m garduri, și a cîștigat absolut 
pe merit medalia de aur, de campioană 
olimpică a acestei probe. Spunind a- 
ceasta ne gîndim și la faptul că în 
preliminariile cursei Irina a egalat și 
apoi a doborît recordul olimpic, cu 
10,7 sec și 10,6 sec.

In întrecerea finală ea s-a detașat 
de la primul gard cîștigînd fără difi
cultate. REZULTATE' TEHNICE: 1. 
Irina PRESS (U.R.S.S.) 10,8 sec — 
campioană olimpică; 2. Carole Quin
ton (M. Britanie) 10,9; 3. Gisela Bir- 
kemeyer (Germania) 11,0; 4. Eignal 
(M. Brit.) 11,1; 5. Bîstrova (U.R.S.S.) 
11,2; 6. Kroșeleva (U.R.S.S.) 11,2.

RECORDMANA LUMII ȘI-A 
CONFIRMAT VALOAREA
încă de dimineață, de la calificări, 

recordmana mondială la suliță, Elvira 
Ozolina, și-a dovedit înălta-i măiestrie 
aruneînd, fără să forțeze, 53,25 m. 
Norma de 48,00 m care trebuia în
deplinită pentru calificarea în concurs, 
a fost realizată, în afara Ozolinei, de: 
Zatopkova (R.S.C.) 51,64; Platt (M. 
Brit.) 50,67; Oldham (S.U.A.) 50,62; 
Peskova (R.S.C.) 50,61; Antal (R.P.U.) 
50,01; Diți (R.F.R.) 49,80; Pazera 
(Austral.) 49,29; Sastitko (U.R.S.S.) 
48,91; Kalende (U.R.S.S.) 48,59; Ah
rens (Chile) 48,36; Gerhards (Germ.) 
48,33 și Figwer (R.P. Pol.) 48,04 m.

In concursul de după amiază, Elvira 
Ozolina și-a depășit net adversarele 
cucerind titlul de campioană olimpică. 
REZULTATELE TEHNICE: 1. Elvira 
OZOLINA (U.R.S.S.) 55,98 m — 

campioană olimpică, nou record olim
pic; 2. Dana Zatopkova (R.S. Ceho
slovacă) 53,78 m; 3. Birute Kalende 
(U.R.S.S.) 53,45 rn; 4. Peskova (R.S, 
Ceh.) 52,56: 5. Figwer (R.P. Pol.) 
52,33; 6. Pazera (Ausdral.) 51,15. 
Comporțindu-se mai slab decît la ca
lificări reprezentanta noastră Maria 
Diți s-a clasat pe locul 10 cu rezul
tatul de 49,50 m

O SOSIRE JUDECATA DUPĂ 
FOTOGRAFIE...

...a prilejuit întrecerea finală a cursei 
de 100 m bărbați. In urma semi
finalelor desfășurate cu cîteva ore mai 
înainte, dreptul de a concura în finală 
și l-au cucerit următorii sprinteri: 
I. — Radford 19,4; Figuerola 19,4; 
Budd 10,4 (unul din favoriții probei, 
canadianul Jerome — 10,0 sec în acest 
an — clacînd imediat după start a 
abandonat); II. — Hary 10,3; Sime 
10,4; Norton 10,4.

In liniștea care a precedat darea 
startului în finală, privirile zecilor de 
mii de spectatori s-au ațintit spre lo
cul plecării. Cei șase alergători erau 
cuprinși de o nervozitate firească. 
.Și-au fixat blocurile în pistă, au făcut 
cîteva sprinturi de acomodare și... Pri

SCRIMA
Miercuri au început și întrecerile 

de floretă pe echipe (bărbați). Ir ă 
cîteva rezultate: Luxemburg-Austria 
10—6; Franța-Austria 11—3;. Franța- 
Luxemburg 9—6; Ungaria-R. A. U. 
9—2; Italia-Romînia 9—2; R.A.U.-
Suedia 16—0 (Suedia â forfetat) ■ Ro- 
mînia-Spania 16—0 . .jp a a for
fetat): Belgia-Japonia 10—6; U.R.S.S.-, 
Japonia 15—1 I. U.R.S.S.-Belgia 9—1; 
Anglia-Venezuela 14—2; Germania- 
Anglia 9—5; Polonia-Maroc 16—0;
S.U.A.-Maroc 16—0; S. U. A.-Polonia 
9—4 ; Gerniania-Romînia 9—2 ; Po
lonia— R. A.. U, 9—3.-

SASCHET
Joi seara au început pri... le me

ciuri din' cadrul semifinalelor turneu
lui de baschet. In grupa I, o partidă 
extrem de disputată au' oferit cep - 
zentativele Italiei și Brazdei. Bașchet- 
baliștii italieni au condus în cea mai. 
măre parte a timpuldi, uneori chiar 
la o diferență de 10 puncte. ■ Brazilie
nii au avut însă o puternică revenire, 
reușind în min. 38 să egaleze la 68—68 
și chiar să ia conducerea cu 69—68.. 
La sfîrșitul celor 40 de minute de ioc 
rezultatul era egal : 70—70. In pre
lungiri echipa braziliană a reușit să 
obțină victoria cu scorul 78—75.

Robert Savlakadze (U.R.S.S.) a cucerit medalia de aur la săriturii, 
in înălțime.

mul start a fost greșit I Autor: Hary. 
Din nou la start. De data aceasta 
Sime a plecat înaintea pocnetului pis
tolului... Insfîrșit al treilea start: per
fect 1 Concurenții au țîșnit impetuos 
din blocurile de plecare, angajîndu-se 
într-o luptă de toată frumusețea. Nici 
n-ai timp să respiri o dată și firul 
sosirii a și fost rupt de mai multe 
piepturi. Cine a cîștigat ? Greu, foarte 
greu de spus. Părerile sînt împărțite. 
Așteptăm developarea fotografiei so
sirii. Ca și la Londra în 1948, ca și 
la Helsinki în 1952, fotografia va sta
bili ordinea sosirii. Iat-o: 1. Armin 
HARY (Germania) 10,2 sec. — cam
pion olimpic; record olimpic egalat; 2. 
David Sime (S.U.A.) 10,2; 3. Peter 
Radford (M. Britanie) 10,3; 4. Figue
rola (Cuba) 10,3; 5. Budd (S.U.A.) 
10,3; 6. Norton (S.U.A.) 10,4.

Pentru prima oară după mai bine de 
trei decenii, medalia de aur de cam
pion olimpic la 100 m plat a rămas 
iu Europa I

SEMIFINALE VIU DISPU
TATE LA 800 m

întrecerile din cadrul semifinalelor 
cursei de 800 m la bărbați, s-au des
fășurat la o valoare superioară ori
căreia,din finalele precedentelor Olim
piade. Despre aceasta vorbesc în pri
mul rînd rezultatele obținute de fieca
re din cei 12 alergătovi angrenați în 
cele două grupe. O comparație foarte 
grăitoare: rezultatul de 1:47,7 cu care 
americanul Courtney a cîștigat titlul 
olimpic la Melbourne, acum l-a Roma 
abia cu multă greutate i-ar fi putut a- 
sigura acestuia dreptul să concureze 
în finală 1...

In prima semifinală au fost înre
gistrate cele mai bune timpuri: 1.

Alte rezultate: S. U. A.-Iugoslavia 
104—42 ; U.R.S.S.-Uruguay 89—53.

CANOTAJ
Joi au continuat pe apele lacului 

Albano întrecerile destinate schifiști- 
lor, reprezentanții noștri lnînd parte 
la două probe. La schif 2 fără cîrmaci 
au avut loc. recalificări, primele două 
echipaje clasate în fiecare din cele 
patru serii urmînd' să-și dispute mai 
departe șansele în semifinale, vineri, 
alaturi de echipajele calificate cu o 
zi înainte, lată care sînt echipele cla
sate pe primele două locuri în serii: 
Seria I: 1. Iugoslavia 7:1'4,20; 2. 
Elveția 7:22,29; seria a Il-a :. 1. . Au
stria, .-2. Australia. Seria a IlI-a: 1. 
Mexic, 2. Argentina ; seria a IV-a : 
1. S.U.A., 2.' Danemarca. Concurînd 
în seria I, echipajul nostru a obținut 
focul 4/ cu timpul de 7:59,67 și nu 
S-a putut astfel califica pentru semi
finale.

In proba de schif 4 fără cîrmaci 
au avut loc de asemenea calificări, 
GÎștigătoarele celor trei . serii urmînd 
să participe direct în finală, sîmbătă, 
alături de alte echipe. Iată care sînt 
acestea: seria I: S.U.A. 6:24,48; se
ria a Il-a : Elv.eția 6:42,19; seria a 
lll-a: Italia 6:37,79. Echipajul rotnîn 
a ocupat iocul 2 în seria a Il-a cu

George Kerr (Indiile de Vest) 1:47,1 
— nou record olimpic; 2. Waegli (El
veția) 1:47,3; 3. Matuszewski (Germa
nia) 1:47,4; 4. Balke (Germania)
1:47,5; 5. Blue (Australia) 1:48,8; 6. 
Murph; (S.U.A.) 1:49,2. Iată acum 
și rezultatele obținute în semifinala a 
il-a: 1. Peter Snell (Noua Zeelandă) 
1:47,2; 2. Moens (Belgia) 1:47,4; 3. 
Schmidt (Germania) 1:47,8;

Pentru întrecerea finală, care se 
va desfășura ca și preliminariile ei cu 
primii 150 m parcurși pe culoare, s-au 
calificat primii trei clasați din fiecare 
grupă.
BETTY CUTHBERT ELIMINATĂ 

LA 100 M !
in sferturile de finală ale cursei de 

100 in a fost înregistrată eliminarea 
campioanei olimpice Betty Cuthbert 
care nu a obținut decît 12,0 sec. Pentru 
semifinale s-au calificat : I. — Rudolph 
(S.U.A.) 11,5 ; Krepkina (U.R.S.S.) 
12.0 ; Mathews (Austral.) 12,1 ; II.— 
Ilkina (U.R.S.S.) 11.7 ; Hendrix
(Germ.) 11,9 ; Richter (R.P.P.) 11.’ S 
HI.—Leone (It.) 12.0; Cappdevj 1 
(Fr.) 12.0; Smart (M. Brit.) 1? , 
IV.—Hvinan (M. Brit.) 11,6'; 'V’f .e» 
(S.U.A.) 11,9 ; Wieexorek ( R P.P.) 
12,0.

Pentru finala cursei de 400 m garduri 
»-au calificat : I.—Daria (S.U.A.) 51,1; 
Rintamaki (Fini.) 51,1 : Jana (Germ.) 
51,4 ; II.—Cushman (S.U.A.) 50,8
Howard (S.U.A.) 50,8 ; Galieker (El- 
veți«) 51.3.

In seriile cunei de 3.000 m obst. cele 
mai hune rezultata au font înregistrate 
de : Rjscin (U.R.S.S.) 8:48,0 ; Jonea 
(S.U.A.) 8:49,2 ; RoelanU (Belgia) 
8:49,4 ; Krzyszkowiak (R.P.P.) 8:49,6; 
Miiller ți Buhl (Germ.) 8:49.7 Cam
pionul european, Chromik, nu »-a 
calificat.

timpul de 6:47,04, întreernd formațiile 
Poloniei (6:48,50) și Argentinei 
(6:56,35), dar ratînd calificarea în 
finală.

După cum se știe, vineri echipajul 
nostru de schif 4-f-l participă la se
mifinale. Pînă în prezent singurul 
nostru echipaj calificat în finală este 
cel de schif 2-j-I, care își va apăra 
șansele sîmbătă după-amiază.

POLO
In ultimele meciuri din cea de-a 

doua semifinală a turneului, de polo 
s-au întîlnit, joi seara, S.U.A. cu Q- 
landa și R. P. Ungară cu Iugoslavia. 
In primul joc S.U.A. a întrecut O- 
landa cu 7—6.

Cel mai important meci, dintre Iu
goslavia și R. P. Ungară, a revenit 
la mare luptă primei formații cu sco
rul de 2-1 (1 — 1).

CLASAMENTE GENERALE :
Grupa 1

1. Italia 3 3 0 0 9: 3 6
2. U.R.S.S. 3 2 0 1 8: 8 4
3. R.P.R. 3 0 1 2 8:10 1
4. Germania 3012 7:11 1

Grupa a II-a
1. Iugoslavia 3 3 0 0 10: 4 6
2. R.P.U. 3 2 0 1 11: 5 4
3. S.U.A. 3 10 2 11:19 2
4. Olanda 3 0 0 3 8:12 0

Redacția și administrația: București str Vasile Conta nr 16 telefon 11.10. 05 ‘nterttrban 72 nr 1—2 STAS 3432. întreprinderea Poligrafici Nr. 2, str. Brezoianu 23 25. 
X A Abanomentele se fac la oficiile poștale prin iactorii poștali și diluzorii din întreprinderi. ,


