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Organizarea temeinica 
a întrecerilor sporlive de mase 
—cheia înlârirh organizatorice 

a asociațiilor sportive

* PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚIVAȚ

Ne aflăm în plină desfășurare a ac
tivității sportive de mase în aer liber. 
Nu de mult au luat sfîrșit ultimeie 
etape ale Concursului cultural-sporti v, 
competiție care a reușit să mobilizeze 
un număr mare de tineri 
in practicarea diferitelor 
sportive. Cu acest prilej,

si tinere 
discipline 
asociațiile 

sportive de pe lîngă uzine, fabrici și 
întreprinderi, ca șl cele din mediul 
sătesc, au înregistrat noi succese în 
creșterea și întărirea organizatorică 
a asociațiilor lor.

tn prezent se desfășoară competi
țiile de mase „Cupa Moldovei", „Cupa 
Agriculturii" (în care sînt angrenați 
sportivi din peste 10 regiuni) și se 
fac pregătiri intense pentru crdsul de 
mase „Să întîmpinăm 7 Noiembrie". 
De asemenea, au loc numeroase com
petiții de mase pe plan local. Toate 
aceste întreceri trebuie folosite pentru 
întărirea organizatorică a asociațiilor 
noastre sportive de la orașe și sate.

Pentru realizarea acestui important 
obiectiv, consiliile asociațiilor sportive 
ți organele U.C.F.S. trebuie să-și în
drepte atenția în primul rînd spre o 
eit mai bună organizare și desfășurare 
» ' trecerilor amintite. Nu trebuie 
precupețit nici un fel de efort pentru 
s angrena un număr cît mai mare 
de participanți, în felul acesta ajun- 
gindu-se și la o creștere a numărului 
de membri U.C.F.S. în asociațiile res
pective. Cum se poate realiza acest 
lucru ? Experiența anilor trecuți ne-a 
arătat că pe lingă mijloacele de pro
pagandă (presa locală, afișe, panouri 
stații de radioficare) se pot obține 
rezultate frumoase mai ales prin or-

ganizarea și desfășurarea de întreceri-- 
între unitățile de producție, în ceea ce" 
privește numărul de participanți. Un., 
factor în mobilizarea tineretului laț; 
competițiile de mase îl poate constitui” 
popularizarea exemplului personal dat" 
de unii maiștri, șefi de brigadă etc.” 
care au participat cu întreaga lor ■ • 
echipă de producție la întrecerile spor-" 
tive de mase. Astfel de exemple am-, 
avut la Combinatul Metalurgic Reșița,", 
Uzinele Textile Arad, Rafinăriile 1 și” 
3 Ploiești, Rafinăria Teleajen ș.a. ■ •

Cerînd în mod continuu sprijinul-, 
comitetelor sindicale și organizațiilor" 
U.T.M., sub conducerea organizațiilor., 
de partid, consiliile asociațiilor spor-" 
tive vor reuși să contribuie și mai ' 
mult la întărirea organizatorică a aso- ” 
ciațiilor sportive, să organizeze la ni-- 
vel corespunzător competițiile de mase, ț j 
Avînd aceste condiții, adică întregul ■■ 
sprijin necesar, consiliile U.C.F.S. sînt" 
datoare să-și sporească exigența în-- 
muncă, să organizeze temeinic întrece-" 
rile sportive de mase, întreceri care” 
duc, implicit, la întărirea organizate- - - 
rică a- tuturor asociațiilor sportive. ,, bKînnvr „c-ic<:uvpuir,r um

lată de ce, în această direcție, fie---în fața a peste 1500 de muncitori, teh- 
care membru al consiliului de condu-" nicieni și ingineri, deputatul Ion Moan- 
cere va trebui să aibă o sare nă bine..gi a prezentat darea de seamă asupra 
definită, planificată pe etapele corn-"lucrărilor recentei sesiuni extraordinare 
petițiilor. In acest fel se pot obține Marii Adunări Naționale, 
rezultate frumoase în ceea ce privește”. . ..---- ■ —
creșterea nutnertcă a asociațiilor noas-ț Dnmitnl Simion.
tre sportive, activizarea lor. Firește, 
este necesar să antrenăm activul obș- ■ • ”EJțbeyarea' 
tesc și să cerem un cît mai mare Ț -. . —.
ajutor din partea cadrelor de specia-. . derile orașului și numeroși intelectuali 
litate.
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OAMENII MUNCII SPRIJINĂ CU ENTUZIASM
POLITICA EXTERNĂ A PARTIDULUI Șl GUVERNULUI NOSTRU

in întreaga țară au continuat să aibă ioc adunări ale oamenilor 
muncii cu care ’prilej deputați ai Marii Adunări Naționale au prezentat 
dări de seamă asupra lucrărilor recentei sesiuni extraordinare a Marii 
Adunări Naționale.

CRAIOVA. — In sala de ședințe a 
Uzinelor „Electroputere" din Craiova,

” - Tot la Craiova, la uzinele „7 Noiem- 
„ l brie”, a prezentat o dare de seamă

de vară 
aproape 
pe șan-

| JSUCEAVA. — La Teatrul 
i“ din Suceava, 

"2000 de oameni ai muncii de
.. tierele de construcții și din întreprin-

au ascultat darea de seamă a deputa-

„Turul ciclist al It. P. Komîne**. ediția I960

♦ ZIARUL „SCINTEIA" OFERĂ 
0 CUPA CELUI MAI BUN SPRIN 
rER ♦ 5 SPRINTURI PENTRU CĂ
ȚĂRĂTORI 0 CEI MAI BUNI PIS- 
TARZI VOR CONCURA — IN DES
CHIDERE — PE STADIOANELE 
)IN PROVINCIE ♦ AUREL ȘELA- 
ÎU: „PRIMA ETAPA, PE CIRCUIT, 
ESTE DEOSEBIT DE GREA!

O • 'rsă ciclistă pe etape este inte- 
■e^anra atunci cînd prin faze’e și di- 
lamismul ei aduce de la o zi la alta 
ichimbări în clasamente, noi lideri, 
’entru aceasta se cere însă din par
es concurenților combativitate, iniția- 
ivă și curaj. Organizatorii „Turului 
■iclist al R.P. Romîne", ediția 1960, 
iu avut în vedere acest lucru și pen- 
ru a-i stimula pe alergători au fixat 
ie-a lungul celor 13 etape nu mai 
>uțin de 24 sprinturi intermediare (în 
ifara celor 13 sprinturi finale). La 
icesfe sprinturi se va acorda puncta- 
ul 5 — 3 — 1. Iată acum și orașele 
mde se vor desfășura sprinturile:

Etapa a Il-a: Ploiești — Cîmplna — 
sinaia — Azuga; etapa a II l-a: Șer- 
aia — Făgăraș; etapa a IV-a: Sebeș

— Simeria; etapa a V-a: Sacu — 
.ugoj; etapa a Vl-a: Arad — Salonta; 
-tapa a Vil-a: Huedin; etapa a IX-a: 
Jîmpulung — Gura Humorului; etapa 
i X-a: Miroslăvești — Tg. Frumos; 
stapa a Xl-a: Tg, Frumos — Roman; 
>tapa a Xll-a: Adjud — Marășești; 
itapa a XlII-a: Rm. Sărat — Buzău
— Ploiești.

Concurentului care a acumulat cele 
nai multe puncte la sprinturile inter- 
nediare i se va decerna cupa oferită 
le ziarul „Scînteia" pentru cel mai 
>un sprinter. Sîntem convinși că in
cluderea unui număr sporit de sprin- 
uri intermediare va contribui la dina- 
nizarea^disputelor din cadrul „Turului 
:ilist al R.P. Romîne".

O interesantă întrecere se va des- 
ășura și între cei mai buni cățără- 
ori. Pentru desemnarea primului cla- 
>at în acest clasament tradițional au 
ost fixate mai multe puncte de că- 
ărare pe traseu, punctajul fiind ur
nă torul : 10 — 7 — 5 
țață acum locurile unde vor avea loc 
sprinturile de cățărate:

Etapa a Il-a: Posada; etapa a
Tl-a: Perșani; etapa a Vil-a: Piatra 
Jraiiilui; etapa a IX-a: Mesfecăniș; 
:tana a Xl-a: Strunga.

Sosirea cicliștilor în cele 13 etape 
sie „Turului ciclist al R.P. Romîne", 
idîția I960 se va face pe stadioane, 
tn așteptarea alergătorilor spectatorii 
zor putea urmări programe interesan- 
:e: meciuri de fotbal, competiții ci
cliste de pistă etc. Pentru întrecerile 
cicliste de pistă au fost selecționați 
cei mai valoroși specialiști: Ion ioniță. 
Petre Tache, Vasi.e Oprea, Ștefan Le- 
mîndroiu, Constantin Voicu, Virgil Inr- 
iache, Dumitru Stan, Fuge' Bărb"- 
iescu etc, Ej vor participa la probe

„Turului ciclist al R. P. Romine"

3—1.

Imagine din ediția pe anul 1959 a 

de viteză, urmărire, semifond ș.a. 
Maestrul sportului Ion Ioniță — care 
a realizat de citrîpd, în cadrul Jocu
rilor Olimpice de la Roma, un nou 
și valoros record al țării la proba de 
1.000 m cu start de pe loc, ne-a spus
— referitor la aceste concursuri — 
următoarele: „Ciclismul de pistă este 
mai puțin cunoscut In orașele de pro
vincie și, firește, frumusețea lui este 
mai puțin gustată. Prilejul care ni se 
oferă acum este minunat. Vom face 
totul — în sensul că vom pune în 
valoare toată capacitatea noastră — 
pentru a demonstra frumusețea aceste’ 
ramuri a ciclismului, pentru a oferi 
iubitorilor sportului cu pedale între
ceri dinamice, de o bună valoare".

Așa după cum am mai anunțat 
prima etapă a „Turului ciclist al R P. 
Romîne", ediția 1960 se va desfășura 
pe un circuit în Capitală. Traseul a- 
eestei etape este următorul: Piața 
Scînteii — Arcul de Triumf — Muzeul 
de Istorie Naturală — Arcul de Triumf
— spre Piața Stalin — întoarcere pe 
strada Porumbarii — Arcul de Triumf. 
Startul este fixat pe linia dreaotă 
dintre Piața Stalin și Arcul de Tri
umf. Un tur măsoară 6 km, concu- 
renții ttrmînd să acopere traseul de 
13 ori (în total 78 km). Câștigător 
al etapei va fi declarat alergătorul 
care va sosi primul după parcurgerea 
celor 13 ture (nu se desfășoară sprin
turi intermediare punctate). Aurel Șe
larii — unul dintre specialiștii noștri 
în probele pe circuit — ne-a declarat 
cu privire la această etapă următoa
rele: „Deși scurtă, prima etapă este 
totuși una dintre cele mai dificile. A- 
ceasta pentru faptul că viteza de 
parcurgere este mai mare, acțiunile 
întreprinse de alergători sînt mai 
dese și mai periculoase, iar răminerea 
d’n pluton — pentru o pană sau o 
defecțiune — este greu de recuperat, 
traseul unui circuit fiind în genei al 
scurt".

—H. N,—

tuluî Ene Turcanu, prim-secretar al 
Comitetului regional Suceava *1 P.M.R

ORAȘUL STALIN. — La adunarea 
oamenilor de știință, artă și 
cadre didactice, medici 
loc la casa de cultură din 
a vorbit deputatul Filip 
bru al Prezidiului Marii 
ționale.

cultură, 
care a avut 
Orașul Stalin 
Geltz, mein- 
Adunări Pla

IN LUME TREBUIE
Sirena Șantierelor Navale Maritime 

Constanța anunță pauza de prînz. 
Muncitorii, inginerii, tehnicienii și 
funcționarii se îndreaptă cu pași gră
biți spre „colțurile roșii" ale secțiilor, 
unde vor avea loc discuții pe margi
nea Raportului prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la recenta 
sesiune extraordinară a Marii Adunări 
Naționale. Cu toții ascultă cu 
deosebită atenție. Prin aplauze puter
nice. entuziaste, ei își exprimă atașa
mentul nemărginit față de politica ex
ternă a statului nostru, față de pozi
ția R. P. Romîne în relațiile interna
ționale. In discuțiile purtate cu acest 
prilej, muncitorii de la secția cazange- 
rie, printre care tovarășii Dumitru Ciu- 
ceanu, Gheorghe Badea și Radu Arhip 
— fruntași în producție și curiosenți 
sportivi, își exprimă adeziunea deplină 
față de politica externă « partidului 
și guvernului nostru. Tovarășul Ion 
Spătaru, fruntaș în muncă, și în a- 
celași timp fruntaș în sport, a subliniat 
în cuvîntul său că este întrutotiil de 
acord cu politica externă a partidului 
și guvernului, politică de pace, de pro
movare permanentă a principiului le
ninist al coexistenței pașnice între

Participauții la adunări au triiuia m*s 
țiuni C.C, al P.M.R., Consiliului da 
Miniștri și Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a R. P. Romine în care îft 
exprimă adeziunea unanimă la politica 
de pace și coexistență pașnică pe caro 
o duce cu fermitate partidul yt ițuvee- 
nul nostru. Ei și-au exprimat totodată 
hotărirea de a susține politica statului 
nostru prin noi și importante realizări 
în producție, pentru dezvoltarea conți-* 
nuă a economiei noastre naționale.

(Agerprex)

SA TRIUMFE PACEA!
popoare. El a arătat că numai 
în condiții de pace se va putea 
înfăptui mărețul plan de dezvoltare 
a economiei țării noastre, plan 
elaborat de cel de al IlI-lea Congrcx 
al Partidului Muncitoresc Romîn.

Asemenea adunări ale oamenilor 
muncii au avut loc în toate întreprin
derile orașului, nostru. Muncitorii, 
nicienii, inginerii și funcționarii, 
discuțiile purtate, în adunări și 
vorbiri, au subliniat justețea 
zei potrivit căreia în zilele 
stre există posibilitatea preînlîmpin.ă- 
rii unui nou război mondial exprimîn- 
du-și nețărmurita lor bucurie și 
încredere că la cea de a XV-a sesiune 
a Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite, ce se va deschide 
în curînd la New York, delegația țării 
noastre va fi condusă de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
tărîre dovedește marea 
pe care poporul nostru o 
baterii în cadrul O.N.U.
dezarmării și altor probleme interna
ționale, exprimă dorința țării noastre 
ca în lume să triumfe totdeauna pa
cea și buna conviețuire între popoare.

teh- 
prin 
con. 

te- 
noa-

Această ho- 
însemnătate 
acordă dez- 
a problemei

E. PETRE — corespondent

In raionul Tg. Mureș activitatea compatițională locală 
poate servi ca model

Organizarea activității sportive pe 
plan local, orin asigurarea unui ca
lendar sporfiv cît mai bogat și cît 
mai variat, constituie una din prin
cipalele sarcini ale organelor și or
ganizațiilor sportive de pe întreg 
cuprinsul țării. In mod special, con
siliile regionale, raionale și orășe
nești U.C.F.S. trebuie să se preocu
pe de îmbogățirea formelor compe
tiționale locale, care bine organizate 
și avînd asigurată continuitatea în 
desfășurarea lor, pot deveni unul din 
cele mai eficace mijlo-ace de atrage
re a maselor de membri 
ai U.C.F-S. în practica
rea sportului.

Un exemplu demn de 
urmat în această privin
ță, îl constituie con
siliul raional U.C.F.S.
In cadrul acestui raion se desfășoa
ră în prezent cu mult succes un 
campionat la mai multe discipline 
sportive: volei feminin și masculin, 
atletism și fotbal. La acest campio
nat iau parte 16 echipe sătești, care 
se prezintă la startul tuturor întreceri
lor (volei, atletism și fotbal). Orice 
neprezentare la una din aceste dis
cipline atrage după sine, — așa cum 
s-a stabilit de către asociațiile res
pective — eliminarea din competiție.

întrecerile au Ioc în aceeași zi la 
toate disciplinele sportive. Spre 
exemplu, dacă echipa satului x vine să 
joace în satul y, atunci programul 
sportiv va fi următorul : volei mas
culin, volei feminin, atletism fete și

după-amiază meciul de tot- 
de mare este interesul stîr-

băieți și 
hal. Atît _________________  .
nit în rîndurile țărănimii muncitoare 
din raionul Tg. Mureș de această 
competiție, încît, din propria lor ini
țiativă, au fost rezolvate unele pro
bleme administrative. Astfel, masa 
oaspeților este asigurată, în multe 
locuri, de întreg satul gazdă, care 
primește în duminica respectivă la 
masa de prînz pe sportivii veniți Ia 
întrecere (fiecare familie are un oas- 
pe sau doi).

Tribuna, experienței înaintate

fapt în multe sate (Gălățești, Mure-- 
șeni. Troița) s-au amenajat frumoa
se terenuri de volei. In același timp, 
publicul spectator a început să pre- 
țuiască jocurile de volei nu numai 
pentru faptul că ele erau legate de 
clasamentul general, dar și pentru 
dinamismul acestor întreceri. Așa se 
explică de ce, după încă un an, vole
iului masculin i s-a adăugat cel fe
minin, iar acum recent atletismul

Desfășurarea campionatului (în ra
ion i se spune „categoria ,A“) a dus 
nu numai la afilierea a 58 de secții 

pe ramură de sport din 
mediul sătesc, ceea ce 
este o realizare cu care 
puțime raâoane se pot 
mîndri, dar și la crește
rea serioasă a interesului

Tg. Mureș. Analizînd munca consiliului raio
nal U.C.F.S. Tg. Mureș, pentru a 
vedea metodele prin care a reușit 
să realizeze această frumoasă com
petiție, primul lucru de care îți vei 
da seama va fi acela că activiștii 
acestui consiliu au muncit cu multă 
perseverență, de-a lungul anilor, pen
tru a ajunge la succesul de care 
vorbim azi Deci, o primă concluzie: 
un campionat sătesc nu se poate or
ganiza „bătînd din palme", ci cu 
multă răbdare și perseverență. Ex
periența consiliului raional U.C.F.S. 
Tg. Mureș confirmă din plin acest 
lucru. In primul an campionatul nu 
s-a disputat decît la fotbal. Apoi a 
venit o propunere: 
lui de fotbal să se 
de volei. Așa că în
juca fotbal și volei. Datorită acestui

înaintea meciu- 
dispute și unul 

anul următor se

țăranilor muncitori față de întreceri
le sportive. Față de această simți
toare creștere consiliul raional nu a 
rămas nepăsător. Și astfel a apărut 
o nouă competiție: numai de fotbal, 
deoarece este la început. Această în
trecere a reunit la_ start alte 46 de 
echipe, care au fost repartizate pe 
10 centre de comune, dîndu-se astfel 
posibilitatea de a participa și asocia
țiile cu o bază materială mai re
dusă. Acest campionat a primit ti
tlul de „campionatul categoriei B"

Popularizînd frumoasa activitate 
în domeniul dezvoltării activității 
competiționale locale depusă de con
siliul raional U.C.F.S. Tg. Mureș noi 
sperăm că și alte consilii U.C.F.S., 
vor învăța din această prețioasă ex
periență și vor asigura oamenilor 
muncii forme competiționale cît mai 
bogate și variate.



IN COMPLETAREA CRONICILOR...
Comentarii asupra meciurilor din țară

IN CAMPIONATUL REPUBLICAN

BUNE Șl RELE DE LA IAȘI

O victorie cu 3—0 în meciul de de
but în categoria A este, firește, un 
motiv de satisfacție pentru amatorii 
de fotbal din Iași. Intr-adevăr, echipa 
lor favorită a luptat cu muftă ardoare 
ți s-a străduit să practice un fotbal 
care să satisfacă exigentele pnb'ictt- 
lui. Din cauza unor indisponibilități 
însă, echipa ieșeană a pus de Ia în
ceput un accent evident pe apărare, 
mijlocașul Dăntilescit dublînd stope
rul, iar Avasilichioaie jucînd inter re
tras. Adoptînd o asemenea tactică, 
înaintarea echipei din Iași și-a bazat 
acțiunile pe contraatacuri, folosind 
pasele lungi trimise din propriul te
ren în careul advers. Această ,,arm.i“ 

i s-a dovedit a fi deosebit de peric.it- 
| loasă. In numeroase rînduri Voiea, 
Unguroiu și Demien, pe carc-i „căuta" 
cel mai mult mingea, att fost față în 
față cu Kiss și numai pripeala lor a 
făcut ca scorul să nu ia proporții. 
Trebuie să relevăm însă că, pe alocuri, 
aceșți jucători au (pst egoiști, iar al.te- 
ori renunțau definitiv la luptă, cînd 
pierdeau mingea.

G.S.M.S. are de rezolvat problema 
apărării. Aceasta s-a dovedit a fi ne
sigură, penetrabilă chiar și în fața 
unei înaintări •— a Minerului — care 
nu prea a pus în primejdie poarta li'i 
Florea. Nu trebuie uitat că în înlil- 
nirile viitoare apărătorilor Ii se vor 
pune probleme mai grele și că vor fi 
puși în dificultate dacă vor evolua la 
acel.'ți nivel.

Cît privește ’ echipa dim Lttpetii, 
deși a dovedit pe alocuri o mai bună 
coeziune între jucători și mai lame 
resurse fizice în final, ea este defici
tară îndeosebi la înaintare, care trage 
slab, imprecis și nehotărît la poartă. 
Lipsurile existente pot fi lichidate 
printr-o intensificare a antrenamente
lor.

Am admirat adevărate „șpagate", la 
mingile disputate pe jos, plonjoane cu 
capul la baloanele semi-înalte, toate 
acestea fiind efectuate în limitele per
mise de regulament. In rarele situații, 
cînd aceștia erau depășiți, stoperul 
Nacu, calm, respingea în ultimă in
stanță tot ceea ce părea să amenințe 
buturile apărate de 'Nebelea. Limitați 
la sarcini strict defensive, cei doi mi- 

Ț.ocași au fost nevoiți să renunțe ta 
rolul de distribuitori de baloane pen
tru atac. Și astfel, obligați de cele 
mai multe ori să-și procure singuri 
baloane, înaintașii' echipei gazdă au 
contraatacat, totuși, simplu și poate 

...tocmai de aceea pericirios. In apao- 
pierea liniei de 16 m ei au șutat cit

șu, Georgescu au „luftat”, din fericire 
fără consecințe, deoarece înaintașii e- 
chipei în atac renunțaseră de mult la 
urmărirea mingii !...

• Greșelile personale în execuțiile teh
nice i-au obligat în special pe înaintași să 
alerge foarte mu>lt după mingile pasate 
greșit sau de care au fost deposedați 
pentru că nu le-au protejat. Și întrucît 
și pregătirea lor fizică a fost insufi
cientă șî-a făcut, apariția oboseala. 
„Mai sint, 8 minute ! Luptă, Gigi“ — 
a strigat la un moment dat antrenorul 
secund, Silviu Bindea. „Au mai pot !91
— a răspuns sincer înaintașul Mandla- 
che.

® Arbitru Toth nu a fost totdeauna pe 
fază. De aceea nu a văzut — de pildă - . . „ . •
— hențul;..comis de Tănase și datorită ■ C!.lraî’. dintre. astfel de lovituri
căruia mingea centrată de Văcaru lui 
Georgescu a fost deviată „ușor” spre 
Cojereanu (mîn. 16). La fel s-a întîrn- 
plat și atunci cînd Ion C. Ion a primit 
o pasă în adîncime de la Georgescu. 
Curcan a ieșiț, din poartă, a plonjat la 
picioarele centrului atacant feroviar, 
fără să poată reține însă' mingea. Ion 
C. Ion nil a putut alerga după minge, 
deoarece țportarrti Științei îl ținea 

zdravăn de un picior (inin. 36).
II. CRISTEA

EXPLICAȚIA UNEI VICTORII SI 
A UNEI INFRINGER!

„Am avut prea multe emoții pentru 
acest meci de debut și din această 
caUză am socotit util să limitez sfera 
de activitate a imiei de mijloc. Am

nimerind la „păianjen".
Oricum, așteptăm să vedem „l,l“Te 

hunedorcap jucînd și „deschis".
Știința. Cluj a avut superioritatea 

teritorială în această partidă.- In spa
țiul liber, creat la mijlocul.-terenului 
(prin retragerea halfilor htinpdqreni), 
P. Emil și Popescu au „zburdat" In 
voie,. serviiid atacul lor cu mingi nu
meroase. Dar tripleta, le-a risipit în 
vînt, căiitînd să ajungă la poartă prin 
spațiul în care adversarul se apăra 
cu superioritate numerică. Un joc des
fășurat pe un front mai larg — pe ex
treme — ar fi deslrâmat cel puțin o 
dată ermetica apărare nunedoreană, 
ar fi făcut-o mult mai nesigură. Ne- 
precedind astfel, se poate trage con
cluzia că la Hunedoara atacul clujean

un început și un final foarte bune. 
Ne-a plăcut, îndeosebi, felul cum a 
funcționat aripa Raksi — Tătara, cu 
dese și derutante schimburi de locuri. 
In special Tătarii a avut incursiuni — 
cu starturi rapide — mult apreciate 
de public, pe extremă sau în centrul 
terenului, punîndu-se mereu în situații 
favorabile de șut. Dacă Straton nu ar 
fi fost la înălțime (marcaj strict și in
tervenții prompte). Tătaru ar fi produs 
mai multă panică în careul Farului și 
eventual și numărul solurilor înscrise 
ar fi fost mai mare. In general totuși, 
pentru posibilitățile formației campioa
ne, jocul prestat la Constanța a lăsat de 
dorit. Crișan (prea încet). Cacoveani» 
(nesigur în execuții), Apolzan (fragil 
și lent) Mihăilescu (dezorientat), iată 
eîțiva dintre eomponenții echipei mi
litare de la care ne așteptam la mai 
mult. Antrenorul Ștefan Onisie va 
trebui să intensifice eforturile pentru 
a da fotbaliștilor săi pregătirea cores
punzătoare, la nivelul prestigiului pe 
care îl are C.C.A. ca formație cam
pioană.

Optimile de finală ale probei de 
simplu masculin din cadrul---- —
ttilui republican, desfășurate ieri după 
amiază, au furnizat cîteva meciuri in
teresante, mai ales prin evoluția sco
rului. Este vorba de partidele : luhasz 
— Serester 7—5, 6—2, 1—6, 3—6, 
6—3, Năstase — Rakosi 3—6, 6—3, 
6—3, 6—0 și Bosch — Cobzuc 2—6, 
4—6, 6—3, 6—1, 6—2. Rezultatul pri
mei intîlniri constituie o surpriză. Așa 
cum s-a desfășurat însă meciul, luhasz 
a obținut o victorie meritată. El a 
jucat cu deosebită dîrzenie, a acope
rit mai bine terenul, a fost mai sigur 
pe lovituri și a avut o pregătire fizică 
superioară. In schimb, Serester a ac
ționat inegal și nu a insistat tocmai 
in momentele hotaritoare.

în celelalte două partide, învingă
torii au trebuit să lupte din greu pen
tru a-și adjudeca victoria. Rakosi a 
început în vervă și a reușit să-și pună 
deseori adversarul în dificultate prin 
atacuri la 
a condus

campions-

ii leu și mingi plasate. El 
chiar în setul III cu 3—0

C. MACOVEI

NOTE DIN MECIUL STIINTA 
TIMIȘOARA-RAPID

• Arbitrul Toth a fluierat aproape 
toate infraoțumile oomi.se. Dar lovitu
rile libere, directe și indirecte, n-au 
fost periculoase deoarece au fost de
fectuos executate. Nici loviturile de colț 
bătute de Copil spre Neacșu, venit 
din urmă nu au fost eficace, deoarece 
Neacșu nu mai știa ce să 
gea, iar eoechîperii din 
loc să recurgă la manevre 
■copul de a-i crea culoar 
trasul la poartă, s-an îngrămădit în fața 
Iui, împreună cu apărătorii Științei, aș
teptând fiecare mingea ! S-a greșit și 
atunci cînd Copil sau Văcarii au centrat 
cn traiectorie înaltă de la colț, neținînd 
•eama că înaintarea lor este mai scundă 
decît apărarea Științei 
un atacant feroviar nu 
tentă.

• Apărările au avut 
truotiv și nu oonetructiv. Astfel,

facă cu rnin- 
înaintare, în 
derutante. în 
liber pentru

și, în plus, 
are o biuiă

un caracter

C. COMA RNTS CHI

Șl

Petrolul 
avut sa- 
un bun

nici 
de-

<Ii«- 
. --------- ------- , atît

Turcan cit și Motroc, imeori în loc să 
degajeze terenul iTimițiml mingea spre 
margine, mult înainte sau la mică 
distanță, pe o linie perpendiculară pe 
poartă, daT la om, au respins la înlîm- 
plare și numai scurt. In acest fel au 
oferit posibilitate înaintașilor de a in
tercepta și șuta la poartă din poziții 
Bune. „Noroc" eă trasul la poartă a 
foot fără forță și imprecis’... Uneori, 
jucătorii Motroe, Turcan, cei doi Neac-

NU ASA, ZAHARiA 
D. MUNTEANU!

Spectatorii meciului dintre 
Ploiești și Dinamo Bacău au 
tisfacția unui joc frumos, de
nivel tehnic. Merite au ambele echipe, 
diîr în special Petrolul, în formația 
căreia s-au evidențiat printre alții Za- 
haria și D. Mimteanii. Zaharia a fost 
„motorul" echipei, un permanent pe- 
rieol Ia poarta dinamoviștilor, creato
rul a două din cele trei goluri, In 
jocul de cîmp D. Munteanu a fost un 
bun distribuitor, împingînd în perma
nență atacțil. Dar, buna, lor compor
tare a fost umbrită1 de unele gesturi 
care nu cadrează cti ținuta unui spbr- 

tantâș^ I 1 CZ| t
Zaharia’ a ‘ greșit ;în două .rînduri. 

In două situații Zaharia i-a faultat pe 
Public și Vătafii, prinzîndu-i de mi
jloc (cu „talent" de... adevărat luptă
tor), nelăsîndu-i să înainteze. Dupaie 
arbitrul a sancționat infracțiunile, Za
haria (foarte... candid) gesticula zîm- 
bind, parcă voia să spună : să-l las 
să marcheze ? I Unor asemenea fotba
liști n-avem să le spunem decît că in 
duelurile directe cîștigă cel mai bun, 
cel mai inspirat, cel mai bine plasat 
etc. și dacă unu! a ieșit învingător, 
acesta nu trebuie deposedat de balon

Sprin faulturi grosolane, care pot avea 
și. urmări grave. Aceasta i-o spunem 
lui Zaharia cu atît mai mult cu cît 
este maestru al sportului.

Celălalt jucător, D, Munteanu a fost 
dezaprobat de o parte din public pen
tru cîteva „jonglerii" și „dantelării" 
complet inutile și în dauna jocului co
lectiv. Fiind singur în mijlocul tere
nului, el a jonglat cu mingea de mai 
multe ori, vrînd să-și arate în ace-t 
fel „măiestria tehnică". Toate acestea 
în timp ce toți ceilalți colegi de echipa 
așteptau să-și continue acțiunea în
cepută. In schimb, cînd D. Munteanu 
s-a găsit singur în fața porții la o 
minge respinsă de portarul dinamo- 
vist Ghiță, deci cînd putea cu adevă
rat să-și dovedească măiestria teh
nică, trăgînd precis în poartă, el a 
ratat ca un începător...

Considerăm ca prin această critică 
cei doi jucători vor înțelege să re
nunțe pe viitor la asemenea atitudini.

ION OCHSENFELD

dar lipsit de o pregătire

orientat echipa spre un joc de contra
atac, cu care am și cîștigat" (Ilie 
Savu).

„Tripleta mea a eșuat...” (A. Șepci)
Astfel explicau la sfîrșitul meciului 

cei doi antrenori, primul, „secretul" 
victoriei, celălalt, motivul înfrîngerli. 
Scurt, dar convingător. Intr-adevăr, 
indicațiile atît de prudente fixate de 
antrenorul Ilie Savu înainte de meci 
au fost respectate cu strictețe. Cei doi 
mijlocași (Pop și Molnar), ca și apă
rarea imediată, au prestat un frumos 
joc de elan, la intercepție, înăbușind 
din fașă numeroase atacuri adverse.

este principalul vinovat de eșec. A. 
Șepci este 
proceda în 
duminică...

vaconvins de aceasta și 
consecință pentru jocul de

G. MCOLA|SGI.SCU

DIRZENIA SI DOMI-

= MfciLLiiat.
Surprize în semifinalele 
campionatului republican

SIBIU (prin telefon). — In locali
tate a început desfășurarea întîlnirl- 
lor din cadrul grupei semifinale a 
campionatului republican masculin de 
șah. Participă 16 șahiști din 11 orașe 
ale țării.

încă din prima rundă și-au făcut 
loc o serie de surprize. Cea mai im
portantă este desigur înfrîngerea su
ferită de maestrul Em. Reicher î» 
fața tînărului șahist bucureștean Er 
deuș. O întîlnire de importanță a fost 
și cea dintre B. Sons .și G. AleXan- 
drescu. Ea s-a încheiat cu un rezid 
tat de egalitate. Bine a început tînă- 
rul jucător ploieștean Fl. Gheorghiu, 
care — jucînd cu negrele — a între
cut pe Popovici (Timișoara). Nacht a 
cîștigat la localnicul Cenșeann.

Celelalte rezuKate din runda I: 
Bîrzoi (lași) — Pichler (Lugoj) 1—0, 
Tocăniță (Timișoara) — Horvath (O-

radea) 0—1, Nagy (Tg. Mureș) — 
Cucoș (Orașul dr.. Petru Groza) 1—0. 
Bozdoghină (București) — Rosenthal 
(Săceie) 1—0.

C. PITAR IU și M. VLADOIANU — 
corespondenți

★
_ In runda a 3-a, în cadrul întîlnirilor 

din grupa secundă bucureșteană, ma
estrul Giinsberger a suferit o nouă 
îtifrîngere. De data aceasta învingă
torul său este Botez. A treia 'victorie 
consecutivă a fost înregistrată de ș» 
histtil craiovean Ungureanu, care iu 
vingînd pe Muller, trece în fruntea 
clasamentului .cu 3 puncte. Alte rezis
tate : Pavlov—Schwartz '/«—*/2, Var;i- 
biescu—Georgescu Va—1/,, Buzoianu— 
Braunstein 0—1. S-au întrerupt par
tidele Szabo—Seimeanu și Nesto- 
rescu.—Malcoci. ■

NUMAI _____ ___ ______
NAREA TERITORIALĂ NU SINT

SUFICIENTE PENTRU 
VICTORIE... h

a dovedit-o din nou și 
înlîlnirii Farul — C.C.A. 
const ănțenii au jucat eu 

multă însuflețire, au pus deseori în 
pericol poarta lwi Toana și au lăsat 
multă vreme impresia că vor termina 
învingători. De ce atunci n-au cîștigat? 
Pentru că echipa n-a insistat suficient, 
n-a avut legătură între compartimente, 
nici unul din acestea nu a funcționat 
cumjtrebuie. Singur Sever, ca inter re
tras. ti— cu rf>l dc distribuitor — a dat 
satisfacție. In rest, acțiimi duse la în
tâmplare, eu execuții tehnice una mai 
greșițtă decît alta. In plus, pe măsură 
ce partida se apropia de sfîrșit, gaz
dele slăbeau alura, manifestând serioase 
deficiențe în ceea ce privește pregăti
rea fizrică. La aceste lipsuri mai putem 
adăuga intervențiile neinspirate ale Ini 
Ghibănescu (poartă o mare vină la mar
carea primelor două goluri), faptul că 
stoperul Brînzei s-a mișcat greoi, acțio
nând cu întârziere la intercepții, și des- 
completarea liniei de mijlocași prin 
trecerea lui Staneu (accidentat) pe ex
trema dreaptă și retragerea lui Nic.u- 
lescu (necorespunzător nici ca atacant) 
pe postul de mijlocaș, în locul lui 
Staneu. De asemenea, formula cu Bi- 
berc ca half avansat, (al șaselea înain
taș), n-a dat satisfacție, acesta pierzîn- 
du-se în acțiuni personale.

Succesul militarilor se datoreste în 
principal calmului și experienței ju
cătorilor. Indiferent de situațiile criti
ce și de evoluția scorului, bucureștenii 
au găsit resursei o necesare să iacă fată 
și în cele din urmă să iasă învir<răton. 
Ei i au pasat mai bine mai> re ■
jos :—■ decît adversarii lor și au avut

...Aceasta 
desfășurarea 
Intr-adevăr,

și .30—15, . ,
fizică corespunzătoare, a cedat treptat 
pasul, în timp ce Năstase și-a revenit 
pe parctflfs, plinind stăpînire pe jdc. 
Meciul Bosch — Cobzuc a fost un 
adevărat maraton: a durat trei ore 
și cincisprezece minute, făcîndu-se 
schimburi interminabile de mingi de 
pe lihitr de fund a terenului. Pînă 
cînd oboșgj3.1ii nu jt început să-și spună 
cuvîntiil,’; Cobzuc • și-n ‘plimbat mereu 
adversarul dintr-o parte în alta a te
renului, Bosch mitlțumindii-se doar să 
respingă mingea. De aceea se poate 
spune pe drept cuvînt că nit Bosch a 
cîștigat, ci'Cobzuc a pierdut. In orice 
caz, nu este admisibil 
de 23 de ani (Bosch) 
tiva permanent ttriiti 
vîrstnic “cu peste 20 de

Iată alte rezultate tehnice:
bărbați, optimi de finală: Gh. Viz-iru
— D. Vizirii 9—7, 6—3, 6—3, B?
— Georgescu 7—5, 6—4, 6—3, Ci .St'ca
— Turdeanu 6—1, 7—5, 6—4, Bar- 
dan — Dancea 6—1, 6—3, 6—3, Tiriac
— Zacop.eantt 6—0, 6—1, 6—0; sim
plu femei, sferturi de finală : E. Stăn- 
cescu — M. Nasta 6—0, 6—4, H. 
Brenner — El. Roșianu 5—7, 6—3 (în
trerupt din cauza întunericului), Mina 
Ilina — Blankenberg 6—1, 1 — 1 (în
trerupt din cauza întunericului), J. 
Namian — L. Avram 6—3, 6—2.

Competiția continuă azi de la or» 
8,30 (se vor juca meciuri de dublu 
și partidele. întrerupte) și ora 15 (sfer
turile de finală la simplu bărbați), 
întilnirile an loc pe terenurile cen
trului de antrenament nr. 2.

da un jucător 
să lase iniția- 

adversar mai 
ani (Cobzuc).

simplu

ct c.

In așteptarea concursului Pronosport de duminică
O dată cu apropierea celui de al 

doilea concurs Pronosport din luna 
septembrie, de-duminică 11 septem
brie, participanții încep documen
tarea; asupra, celor 12 partide din cam
pionatele categoriei " ‘
program. Pentru a

lor .
pronosticurile date 
de „Trio Grigoriu" 
în „Programul Lo- 
to-Pronosport“ a- 
oărut luni 5 septem
brie I — 1, 2 ; II — 1 ; III — 1.X.2; 
IV - x; V - 1, x ; VI - 1 
x, 2; VIII - 1, 2 : IX —l,x;X — 
I, x; XI — 1 ; XII — 1, x.

După cum se vede cei trei Grigoriu 
„merg" ca soliști cu Steagul roșu, 
C.C.A., G. S. Oradea și indică — re
zultat „solist" — o egalitate în întil- 
nirea de la Bacău : Dinamo—Știința 
Timișoara. Foarte interesante s.înt dis
cuțiile dintre aprcciații noștri inter
pret de muzică ușoară .și pe care le 
găsiți în „Programul Loto-Pronoșport" 
împreună cu o serie de date documen
tare legate de concursul Pronsport- 
Care concurs beneficiază, alături de 
toate concursurile Pronosport ale lu-

documentarea 
reproducem

A și B, incluse în 
le indica un ghid

nii septembrie, de 
tar de premii în 
lei dintre care un 
viei".

• După cum am mai anunțat, în 
fiecare vineri, la ora 18.30, se tran
smite prin stația

un fond siipiimen- 
valoare de 200.00>> 
autoturism „Mosk-

Pronosport
de amplificare » 

Agenției Centrale 
Loto - Pronosport 
(cal. Victoriei 9), 
ultimele amănunte 
în legătură cu pre
gătirile, formațiile 

echipelor ce apar ’n

; VII

probabile etc. ale 
programul concursului Pronosport.

o Premiile concursului Pronosport 
din 4 septembrie

In urma trierii și omologării varian
telor depuse la concursul Pronosport 
nr. 36 din 4 septembrie au fost stabi
lite următoarele premii :

35,30 variante cu 12 rezultate exacte 
a cite 2041 lei.

794,80 variante cu 
te a cîte 108 iei.

6010,60 variante 
exacte a cîte 21 lei.

Rubrică redactată 
Pronosport

11 rezultate exac-

cu 10 rezultate

de I. S. Loto-

oomi.se


3*rî*i telel'on de la 
noștri

S fl < Ci 4» 11

DAN Gi RLEȘTEAN'J 
și RADU URZICEANU

A 6 a regată la iahting Pe marginea cîtorva rezultate CAMPIONI OLIMPICI
ROAM, 6. — în golful Napoli au 

continuat întrecerile competiției de 
iahting cu regata a 6-a, ale cărei re
zultate au fost următoarele:

Clasa Finn: 1. Danemarca 1 h
49’12"; 2. U.R.S.S. 1 h 50’02”; 3.
Australia 1 h 50’44”; 4. Franța 1 h 
51’41"; 5. Noua Zeelandă 1 h 51’47"; 
6. Iugoslavia 1 h 52’24”.

Clasa 5.50: 1. Suedia 2 h 16’21”;
2. Bahamas 2 h 17’22”; 3. Elveția 
2 h 18’17”; 4. Bermude 2 h 18’30”;
5. Marea Britanie 2 h 19'15”.

Clasa Dragon: 1. Argentina 2 h 
26’33”; 2. Norvegia 2 h 26’43”; 3. 
Grecia 2 h 26’54”.

La această probă în clasamerttul 
alcătuit după 6 regate conduce Ar
gentina cu 6.715 puncte, urmată de 
Grecia 6.159 p., Italia 5.674 p. etc.

Clasa F.D.: 1. Danemarca 2 h
10*05”; 2. Elveția 2 h 10’56” ; 3. Nor
vegia 2 h 12’04”; 4. U. R. S. S.
2 h 12’54”; 5. Italia 2 h 14’55”.

în clasamentul general conduce 
Norvegia cu 6.774 p, urmată de Dane
marca cu 5.850 p.

Clasa Star: 1. Portugalia 2 h 31’04”;
2. Italia 2 h 31’21"; 3. Bahamas
2 h 31’29”; 4. S. U. A. 2 h 32’22”;
5. U.R.S.S. 2 h 33’22”.

Sam’finalele turneului
de hochei pe iarbă 

' întrecerea echipelor de hochei pe 
iarl>ă se apropie de sfîrșit. După ce 
India a învins cu greu, și numai după 
prelungiri, Australia cu 1—0, Pakis
tanul a întrecut Ia mare luptă echipa 
Germaniei eu 2—1, Anglia a cîștigat 
la un scor asemănător cu Kenia, iar 
Snania a învins cu 1—0. Noua Zeelan
dă, marți au fost cunoscute echipele 
care își vw disputa semifinalele la 7 
septembrie. Progromi'J acestora este 
următorul : Pakistan — Spania și 
India — Anglia. Se contează pe o 
finală India — Pakistan.

Primtele trei ehisate la aruncarea greutății. •— Tamara Press (V.R-SS.),
Johana Lunge (Germania) fi Earlene Brown (S.U.A.) se felicită reciproc 

Foto : U.PJ.

BOOED CD 
nuDĂLM,

MIERCURI 7 SEPTEMBRIE

ATLETISM: dimineața: aruncarea suliței bărbați-califfeări (74,00 m); 
Săritura în înălțime femei-calificări (1,65 m); 4x400 m-serii; după-amiază : 
50 KM MARȘ; SĂRITURA CU PRĂJINĂ; 4x100 m femei-serii; ARUNCA
REA DISCULUI BĂRBAȚI; 4x100 m bărbați-serii800 M FEMEI-finală; 
4x400 m-semifinale.

BASCHET: seara : mtîlniri în cadrul turneului final pentru desemnarea 
locurilor 5—8 ale clasamentului. Participă formațiile; R.S. Cehoslovace, 
R.P. Polone, Iugoslavia și t'ruguay.

CĂLĂRIE: dimineața: Proba .completă de călărie (dresaj) și Marele 
Premiu Olimpic de obstacole (individual-manșa I); după-amiază: Marele 
Premiu Olimpic de obstacole (individual-manșa a Ii-a).

GIMNASTICA: dimineața și după-amiaza: exerciții liber alese bărbați 
(concursul pe echipe și individual).

HOCHEI PE IARBA: dimineața și după-amiaza: semifinalele turneu
lui.

IAHTING : dimineață: regata a Vil-a (ultima) în golful Napoli.
HALTERE : d:mineața și după-amiaza: întreceri în cadrul categoriilor 

cocoș și pană.
SCRIMA: dimineața și după-amiaza: proba de sabie (primele tururi) 

individual.
TIR- dimineața: eliminatoriile probei de armă liberă calibru redus 

(3x20 focuri),

CD Oo □

ROMA, 6. — Programul ,.nocturn" 
al întrecerilor de la Ronia continuă să 

' fie pentru ziariști o greutate peste 
' care nu se poate trece. Majoritatea 
competițiilor se termină la ora cină 
în București ceasurile arată cu mult 
după miezul nopții. Și pentru că rota
tivele nu pot aștepta pînă la ziuă, 
ultimele noastre telefoane de seară 
cuprind uneori numai simple rezultate. 
Iată de ce ne-am propus să revenim 
asupra unor competiții, adăugind cî
teva comentarii sau amănunte.

IN PIAZZA DI SIENA

Primele întreceri pentru Marele pre
miu olimpic de dresaj au fost urmă
rite de numeroși spectatori care au 
aplaudat pe acești adevărați maeștri 
ai echitației. Suedezul St. Cyr pe calul 
„L’Etoile” a confirmat marea sa cla
să, demonstrînd încă o dată frumu
sețea acestei probe.

Remarcabilă este considerată evolu
ția călărețului sovietic Filatov (în cla
samentul provizoriu avînd locul II), 
despre a cărui siguranță și precizie 
în executarea mișcărilor și a celor 
peste 30 de fragmente de exerciții, 
toate ziarele de sport italiene au nu
mai cuvinte elogioase. O impresie 
foarte bună au lăsat și celălalt con

curent sovietic Kaliba, germanul Ne- 
' german și elvețianul Springer.

★
Marți au început și întrecerile de 

. dresaj pentru proba completă de călă
rie. Ele vor continua pînă la 9 sep
tembrie la Pratoni del Vivaro. Apoi, 
proba completă se va „muta" pe tra
seul de fond și în încheiere în Piaz
za di Siena, unde vor avea loc ulti
mele întreceri, cele de obstacole. Amin
tim că la ultima ediție a J. O. desfă- 
surată la Stockholm această probă, 
care este considerată drept cea mai 
grea dintre toate c.îte sînt cuprinse în 
programul de echitație, a revenit la ■ 
individual suedezului Kastenman și pe 
echipe Angliei. Trebuie să arătăm că 
la Roma întrecerile vor fi mult mai 
disputate și că multe dintre cele 19 

echipe participante au șanse la titlul 
olimpic. Dintre ele se remarcă în spe
cial formațiile Germaniei, Uniunii So
vietice, Suediei, Spaniei și Italiei.

LA TERME DI CARACALLA
Prima parte a întrecerilor masculine 

de gimnastică, ale căror rezultate nu 
ne-au parvenit decît tîrziu noaptea, 
au confirmat că în această competiție 
marele duel se va da între gimbaștii 
japonezi și cei sovietici. In primul 
„rund” (exercițiile impuse) au cîștigat 
japonezii, dar la o diferență minimă 
(Japonia 287 p, U.R.S.S. 285,95 p). 
Cea mai mare notă din concurs a ob
ținut-o gimnastul sovietic Albert Aza
rian, care s-a dovedit un mare maes
tru la inele și căruia arbitrii i-au a- 
cordat 9,85 p iar ziarele îl consideră 
drept marele favorit la acest aparat. 
Boris Sablin și japonezul Ono au do
minat tot timpul întrecerile.

Iată de altfel rezultatele complete 
pe aparate: SOL: Menichelli (Italia), 
Aihara (Japonia) și Titov (U.R.S.S.) 
9,50; Stasny (R. S. Ceh.), Tsurumi 
(Japonia) și Portnoi (U.R.S.S.) 9,45 p; 
BARA: Sahlin (U. R. S. S.), Ono
(Jap.) și Takemoto (Jap.) 9,80 p, Aza
rian (U.R.S.S.) 9,75 pi INELE; Aza- 
rian (U.R.S.S.) 9,85 p, Ono (Jap.) 
9,65 p, Sahlin și Titov (U. R. S. S.) 
9,70 p. SĂRITURI: Ono (Jap.) și 
Portnoi (U. R. S. S.) 9,60 p, Endo 
(Jap.) 9,55 p, Sahlin și Titov 9,50 p; 
PARALELE: Ono (Jap.) 9,80 p, Ta
kemoto, Endo (Jsp.) și Sahlin 
(U.R.S.S.) 9,70 pi CAL CU MINERE: 
Cerar (lug.), On» (Jap.), Mitșukuri 
(Jap.) și Sahlin (U.R.S.S.) 9,60 p, 
Ekman (Fini.) și Titov (U. R. S. S.) 
9,55.

După ce s-au stins luminile ringului...
Autobuzele pwrtuid inscripția „Ser- 

vicio Olimpico — Pallazzo dello Sport’’ 
au fost schimbate de ieri pe alte rute. 
Ele îi vor pu-ta pe olimpici la Terme 
di Caracalla, la poligonul Umberto sau 
la Palazzo dei Congressi, dar nu vor 
mai opri în fața impresionantei săli cu 
pereți de sticlă, în care timp de peste 
o săptămină am urmărit demonstrațiile 
de ..scrimă a pumnilor” făcute de cei 
nuri burci pugilițti amatori din lume.

După notație, iată că fi boxul — un 
alt pilon de bază pe care se sprijină 
programul olimpic — fi-a încheiat bi
lanțul. Luni seara imnul olimpic a răsu
nat pentru ultima oară in Palazzo dello 
Sport.1,

Cu regretul că nu vom putea urmări 
la lucru .pe rud unul din purtătorii cu
lorilor npasțre, am urcat treptele sălii, 
atrați de perspectiva unor întreceri de 
la care așteptam o încununare a celor 
17 repniuni desfășurate pînă atunci. 
A corespuns gala finalelor, previziuni
lor napslre ? Nu integral, pentru că 
nota principală a turneului olimpic de 
box (notă care s-a desprins în mod 
pregnant fi pa care au subUniat-o toți 
specialiștii) aceea a preponderenței 
boxului gindit, rafinat, am zice chiar 
artistic, asupra celui boxat pe sufocarea 
adversarului fi lovirea lui în orice fel, 
nu ni s-a mai relevat îndeajuns la fi
nale. Atrași parcă de mirajul medaliilor, 
mulți dintre cei 20 finali,țj n-au mai 
boxat, d mai mult s-rnt „bitul".

★
„M-am bătut peniru a obține cu 

orice preț victoria” spune, după gală 
italianul Benvenuti. La sfirșitul anului 
vreau si trec la profesionism. Ori pen
tru aceasta aveam nevoie de o cartel de 
vizită pe care titlul de campion olimpic 
nu stă rău del»c...“.

Presa italiană anunță eu litere mari 
trecerea lui Benvenuti la profesionism. 
Motivul îl găsim umlev^ îuntr-un colț 
al »aruluit arâtat dest ul de lapidar d 
de voalat. Gievanni Benvenuti este 
funcționar la Triest. Are un salariu 
obișnuit și face fațâ ca greu dificultă
ților financiare. Tatăl său, vinzător de 
P^te, nu sta de loc pe roze... Benca- 
nuH vrea să-l ajute. Teatru a o putea 
face, el e silit să se arunce în brațele 
profesionismului, să-și dea cei 22 ani 
pe mina unui bookmaker... Ziarul 
ffCorriere dello Sport" anunță că și Fran
cesco Mtisso, campionul olimpic al ca~ 
leg or iei pană, va trece la profesionism. 
Ti nărui factor poștal din Aqua Terme 
(Alessandria) are o n-a I băi rină și 
bolnavă la Milano. Îngrijirea sănătății

Nina PONOMAREVA
(U.R.S.S.)

Luni după-amiază vechea atletă so
vietică Nina Ponomareva a trăit o 
mare bucuriei... După opt ani ea a ur
cat din nou pe treapta cea mai înaltă 
a podiumului învingătorilor’ olimpici, 
cucerind medalia de aur în proba de 
aruncarea discului. Nina a stabilit 
totodată'două noi recorduri olimpice: 
53,68 m în calificări, 55,10 m în fi
nala probei. Fără discuție un buchet 
de performanțe care onorează efortu
rile acestei vechi și neobosite atle’e.

Nina Ponomareva a început atletis
mul în anul 1948, dar prime'e rezul
tate de valoare le-a înregistrat în 
1950 cînd a aruncat 47,42 m. De a- 
tunci performantele sale au evoluat 
astfel : 1951 — 49,78 m; 1952 — 54,91 
m; 1953 — 55,68 m; 1954 — 50,43 m; 
1955 — 56,62 m; 1956 — 54,76 m;

ei cere bani mulți : plata spitalului, a 
medicilor, a doctoriilor... Musso încear
că să-și rezolve necazurile făcîndu-și 
din box o meserie. Se va găsi desigur 
un „matchmaker^ care să-l înscrie pe 
Musso pe afișul unor viitoare reuniuni 
profesioniste. Medalia olimpică va a- 
trage un timp spectatorii... Cît timp însă? 
Și ce va face Musso de la o vreme, 
cînd nu va mai avea cei 23 de ani de 
acum ?...

Musso a vrut să pJece azi la Milano 
să-și vadă mama bolnavă. Dar viitorii 
lui patroni nu i-au dat voie. Ei încep 
reclama chiar de astă-sear.t, cînd 
Musso va fi prezentat la televiziune. 
Rechini ai boxului profesionist i-au 
făcut și o „favoare” : i-au permis ca 
în cadrul programului să transmită de 
pe micul ecran urări de însănătoșire 
maniei sale...

ir
In finala de luni seara a categoriei 

pană, Musso a aplicat o tactică bună. 
Dîndu-și seama că a-i lăsa polonezului 
Adamski inițiativa ar fi pentru el un 
risc, Musso a fost el acel care a im
primat alura disputei; a atacai mereu, 
dar cu multă luciditate. A cîștigat re
priza întîi cu cîteva directe la băr
bie și l-a imiispus pe boxerul polonez. 
Dîndu-și seama că italianul îl conduce 
la puncte, Adamski a început să boxe 
ze precipitat, nu și-a mai calculat lovi
turile. Astfel Musso. bine condus din 
colț de antrenorul Rea. unul din făuri
torii marelui succes al „azzurilor", a 
contrat clar, învingi nd detașat la 
puncte.

Disputa italo-poloneză a continuat la 
categoria următoare (60 kg) în care 
Pazdzior, cp directe de stingă rapide 
și continue a punctat eficace, pentru ca 
în ultima repriză, cînd Lopopolo a în
cercat să răstoarne soarta meciului, 
să-l tempereze pe acesta» cu puternice 
croșete de dreapta la figură și să cîști- 
ge astfel meciul.

O partidă confuză a fost cea dintre 
negrul american Crook și polonezul 
W'alasek. Crook a boxat sub nivelul 
galelor anterioare. In această luptă cre
dem că totuși polonezul a acumulat 
mai multe puncte. Publicul a fluierat 
minute în șir această decizie și n-a în
cetat nici atunci cînd Crook s-a urcat 
pe podium și s-a intonat imnul ame
rican.

La cat. 71 kg negrul american Mc 
Clure l-a dominat permanent pe ita
lianul Bossi, care a rezistat cu tenaci
tate, reușitul cîteva acțiuni mai clare 
în ultima repriză, cînd însă meciul 
era

1957 — 55,19 m; 1958 — 54,36 m; 
1959 — 56,18 m; 1960 — 55,60 m.

In palmaresul acestei minunate spor
tive sînt notate sumeden e de Succese: 
de nenumărate ori campioană a 
U.R.S.S., campioană a Europei în 1954, 
cîștigătoare a zeci de concursuri și 
meciuri iriternaționa'e cu rezultate va
loroase.

Maestra emerită a sportului sovietic, 
Nina Ponomareva, este un exemohi 
minos pentru fiecare din tinerii atlețî 
din întreaga lume, prin seriozl -ic, 
hărnicie, dragoste de patri'...

Gyula TOROC 
(R. P. Ungara >

Boxerul maghiar Gyula Toro!;, ;..s- 
iigătorul medaliei de aur la categoria, 
muscă, a început activitatea sportivă 
în 1955. Avea atunci 16 ani. Dar chiar 
In .primul an el a și cucerit titlul de 
campion la juniori al R. P. Ung -re. 
După trei ani de intensă pregătire, 
micul Tordk a îmbrăcat in 1956 tri
coul de campion republican la 'semori. 
Și de atunci el a cîștigat cu regulari
tate acest titlu. Boxul său, in linie, 
spectaculos, mobilitatea pe care o are,
l-au  afirmat intr-un timp relativ scurt 
și pe plan internațional. Anul trecut, 
la campionatele europene de la Lu
cerna, Gyula Tordk a reușit să a;ungă 
piuă în finală, cucerind mednlia 'ie 
argint

In turneul olimpic de box, recent 
încheiat, Gyula Tordk s-a ' comportat 
strălucit. El i-a învins, în ordine, pe 
Rausch (Luxemburg), lila Nțpmt 
(Birmania), Barerra (S.U.A.), El- 
guindi (R.A.U.) calificirtdu-se in >i- 
nala turneului. Luni seara, pe ringul' 
de la Palazzo dello Sport, Toroii a 
întîlnit pe boxerul sovietic : :ono. 
După o luptă foarte frumoasă, im-iul 
i-a acordat lui Gyula Torok ■ :‘'ina 
la puncte

La categoriile mici, maghiarul To ok 
și sovieticul Grigoriev, au obținut vic- 
to. clare. Primul a impresiona’ prin 
loviturile sale scurte de stingă, în limo 
ce proaspătul campion olimpic la „co
coș", Oleg Grigoriev, a demonstrat o 
gamă de lovituri variate, precise, care 
l-au constrîns pe adversarul său — ita
lianul Zamparini — la un box d- a- 
părare confuz.

Comportarea polonezului Pie’.rziknw- 
ski a fost o decepție. După o repriză 
destul de bună, el a fost serios zdrun
cinat în cea de a doua, iar în ultima 
— cînd Clay a forțat ritmul — Pietr^y- 
kowskț a fost salvat de la k. o. de 
către sunetul final al gongului. (N. R. 
Dintr-o recepție telefonică eronată, am 
anunțat ieri victoria prin k. o. a lui 
Clay).

O întîlnire confuză și nesatisfăcă^are 
din, punct de vedere tehnic a fost cea 
dintre Nețțneeek și Quartey, în care bo
xerul cehoslovac, care are garda pe 
dreapta, și-a „măcinat” adversarul cu 
croșete de stingă.

Singura partidă terminată înainte de 
limită a fost cea de la categoria grea, 
în care a învins italianul De Piccoli. 
Presa italiană, entuziasmată de victoria 
în sine, socotește totu.i cîștigarea me
daliei olimpice la grea de către un 
boxer italian drept o surpriză.

Judecătorii n-au absolvit cu prea 
mult succes Jocurile Olimpice. De altfel 
deciziile au constituit la Roma prilej 
de numeroase nemulțumiri și anroape 
că n-a fost reuniune în care juriul să 
nu dea cite unul sau două „chiesuri" 
mai mult sau mai puțin „îutîmplătoa- 
P”, Două din aceste flagrante „gre
șeli". ne-au privat și pe noi de douz 
medalii. Dobrescu și Gheorghiu au fost 
bătuți de arbitri în întîlnirile ea» i-ar 
fi calif icul în semifinale și care le-ar 
fi adus cel puțin medalia de bronz.

In reuniunea finală, arbitrii și-au dat 
din nou în petic. I^a meciul Crook- 
Walasek ei l-au dat învingător pe ame
rican, decizie greșită și, cum ark mai 
spus, îndelung fluierată de public.

Știți însă care a fost efectul acestei 
decizii greșite ? Unul la care desigur 
nici nu v-ați putea gîndi. In urma ei, 
alergăloarea de sprint, negresa Wilma 
Rudolph, se va întoarce acasă eu cea 
de a treia medalie olimpică de aur. 
pentru ct. logodnicul ei, boxerul Crook, 
coborînd scările ringului după ceremo
nia de premiere, i-a oferit... medalia 
de aur primită cu cîteva clipe 
înainte !



Jocurile Olimpice de la Roma
La Terme di Caracalla „Ziua atletismului"

parada grației și a măiestriei!
Au început întrecerile feminine 

de gimnastica
ROMA 6.
Cu toate că fetele noastre nu sînt 

programate în cursul dimineții, ne în
dreptăm dornici de a fi martori la pri
ma evoluție în întrecerile feminine de 
gimnastică, spre Teri - di Caracalla, 
construcție »ntică ce im esionează 
prin linia sa arhitectonică. Se pare 
că gimnastele se vor bucura de la în
ceput de o asistență record, pentru 
că în drumul spre Terme ne însoțesc 
une'» autobuze cu care străbatem îm
preună Piața Veneția, ocolind Arcul 
lui Constantin, pînă spre locul unde 
vom asista la primele întreceri de 
gimnastică feminină. Ni s-a părut cu
rios că în această dimineață n-am mai 
văzut la Poldo Pallatino grupul acela 
de pescari, care fără să se sinchisească 
de neîntreruptul du-te-v:no al mașini? 
lor, pescuiesc cu calm în apele Tibru- 
lui, de la o înălțime de aproximativ 
20 metri. Să fi luat oare și ei drumul 
spre Terme di Caracalla ? în orice caz, 
imensa sală improvizată acum pentru 
întrecerile de gimnastică era aproape 
plină Mulți au venit pentru a asista 
încă de la început la această adevă
rată demonstrație de grație și măie
stri; Unii așteaptă evoluția gimnaste
lor it Ilene Cicognani, Lagorara, San- 
tarcilî, alții caută nerăbdători în pro
grame ora cînd vor intra în concurs 
maghiarele Tass, Ducza sau Ftile, dar 
ce' mai mulți au umplut astăzi tribu
nele de la Terme pentru a le vedea 
pe gimnastele sovietice, pe excelentele 
Latinina și Muratova, Astahova și 
Ivanova. Ne bucurăm auzind spectato
rii vorbind și despre echipa noastră, 
în care ei văd o principală p etenden- 
tă la o medalie. De altfel, ziarele de 
marți, subliniază în mod deosebit pre
zența la aceste întreceri a gimnastelor 
noastre Elena Leuștean și Sonia lovan 
Dar ce vor face japonezele? (Atenția 
tuturor se îndreaptă plină de curiozi
tate spre gimnasta Kiytiko Ono, soția 
gimnastului japonez care, alături de 
gimnaștii sovietici, a dominat între
cerile masculine la exercițiile impuse). 
Aceeași întrebare se referă la fiecare 
dintre echipele înscrise, ca și la fiecare 
dintre gimnastele care part'cină numai 
la, concursul individual

★
pînă ne obișnuim cu cadrul acesta 

anil.c, pînă facem recunoașterea com
pletă a fiecărui loc de întreceri, cu
noștință cu tabelele de rezultate , 
grupurile de arbitri, nu trece puțină 
vreme și iată-nc notînd primele medii 
ale .echipelor participante: Finlanda 
40,465 puncte la sărituri... Bulgaria 
45,932 la paralele... Finlanda 39,6‘S 
la paralele...

Impresionează în diferite feluri (în 
funcție de exigențele spectatorilor) 
evoluția micuțelor gimnaste din Cuba. 
Williams și Uria sînt fetițe în vîrstă 
de cite 15 ani care, cu toată stîngăcii 

și cu toate că au primit cele mai 
mici note (4,933 și 4.733 la sol), se 

lugosiavia-Damnwrca in finala turneului ofimp e de fotbal i

IERI, IN SEMiFIKALĂ: DANEMARCA—8. P. UNdARĂ 2-0 (1-0)
Surpriză la fotbal: Echipa Dane

marcei a eliminrt reprezentativa o- 
limpică a R.P. Ungare, calificîndu-se 
pentru finala cu Iugoslavia care va 
avea loc sîmbătă. Fotbaliștii danezi 
au meritat victoria. Meciul a avut
însă o desfășurare dramatică. Da
nezii au dominat mri mult în prima 
repriză și au deschis scorul prin 
centrul atacant Harald Nielsen (min. 
17). In .epriza secundă danezii 
beneficiază de un penalti iar Fle
ming Nielseh ratează (min 70). 
Cinci mi ute mai tîrziu fotbaliștii 
magniari au ocazia să egaleze și să 
întorrcă e entual soarta partidei, dar 
Orosz ratează la rîndul său un 
II m. trăgînd în brațele portaru
lui. Contraatacul care a urmat se 
soldează cu un nou gol al Danemar
cei marcat de Enoksen. Arbitrul en
glez Leafe a condus următoarele 
formații :

DANEMARCA: From—Andersen, 
Jensen — Hansen, Ch. Nielsen, Fle
ming Nielsen — Petersen, Sebrom, 
Harald Nielsen, Enoksen, Sorensen.

R.P. UNGARA: TorokINovak, 

bucură totuși de aplauzele publicului. 
Rînd pe rînd, gimnastele intră în con
curs după clipe de așteptare și emoție 
petrecute pe binca concurențilo?

A început această mult așteptată 
întrecere despre care vom continua să 
vorbim după-amiază, cînd o parte din
tre echipe vor termina concursul și 
bineînțeles seara tîrzîu cînd vom putea 
descrie și evoluția gimnastelor noas
tre, care intră în concurs în ordinea 
următoare' sol, sărituri, paralele, bîrnă. 
și citul vom putea cunoaște echipele 
și gimnastele clasate pe primele locuri 
la „impuse"...

întrecerile de dimineață s-au termi
nat. Conduc detașat gimnastele sovie
tice care au impresionat prin execu
ția mișcărilor, prin grație și înalta lor 
măiestrie. Muratova, Latinina. Asta
hova. lÂuhina, Ivanova și Nikolaeva 
au totalizat 190,693 puncte. Singurele 
care s-au menținut în apropiere au 
fost gimnastele din Bulgaria (181,328 
puncte). Dacă în ceea ce privește lup
ta pentru primul loc este aproape im
posibil să se mai schimbe ceva, între
cerea pentru celelalte locuri fruntașe 
de-abia acum începea și gimnastele 
bulgare privesc cu multă emoție evo
luția sportivelor din Germania, care 
chiar de la primul aparat obțin un 
rezultat mai bun. Este vorba de 
bîmă unde sportivele germane totali
zează 46,332, față de 45.065 puncte.

In așteptarea evoluției gimnastelor 
noastre întocmim clasamentul prime
lor trei echipe: 1. U. R. S. S. — 
190JB93; 2. R.S. Cehoslovacă — 186,395;
3. Japonia — 185295. Concurăm al
ternativ cu gimnastele din Polonia, 
Ungaria și Spania. lată-le I Elena 
Leuștean poartă steagul țării noastre. 
Cinci minute de încălzire și în ritmul 
melodiei, gimnastele noastre încep 
exercițiile la sol. Prima, Uta Pore- 
ceanu. Ne place cum execută, dar 
așteptăm părerea arbitrilor. Primește 
9.20 Apoi: Elena Niculescu 9.66. 
lonescu 9266, Liță 9.40, lovan 9,466 
și apoi Leuștean 9,40. La sol, echipa 
noastră a totalizat 46,732 (locul IV 
pînă acum). La sărituri 46,331. al 
treilea rezultat al probei. Sînt rezul
tate bune, dar pentru a ne clasa în 
primele trei locuri este nevoie de un 
fiunctaj și mai bun. S-a terminat și 
ntrecerea la paralele unde echipa 

noastră totalizează 46,698 puncte (lo
cul III din 15 echipe). Urmează bîrna. 
Rezu”itul la acest aparat va conta 
mult Arbitrele de la bîrnă sînt însă 
cele mai exigente și toate echipele au 
primit la bîrnă cele mai mici note. 
Așa se întîmplă și cu echipa noastră. 
Totalul celor mai bune cinci rezultate 
este 45,332 și astfel echipa noastră 
termină prima parte a concursului pe 
loc' IV, cu 185,093 puncte, după 
U. R. S. S„ R. S. Cehoslovacă, Ja
ponia. După noi s-au clasat: Polonia, 
Germania, Ungaria, Bulgaria, S.U.A., 
Italia.

DAN GIRLEȘTEANU

Varhidi. Drlnoki — Vilezsal, Ko
vacs III — Orosz, Gorocs, Albert, Du
na!, Rakpsi.

Vineri, R-P. Ungară va întîlni pen
tru locul III echipa Italiei.

Un non record olimpic la pistol precizie 

Meialiile de aur și argint au fost cucerite de trăgătorii sovietici
ROMA, 6. — Marți au continuat în

trecerile de tir cu finala Ia pistol pre
cizie 60 focuri și calificările la taiere 
aruncate din șanț. A fost o zi fără 
prea multe surprize, majoritatea favo- 
r i ți lor impuntadu-se categoric. La 
pistol precizie, așa cum era de aștep
tat, medalia de aur a revenit sporti
vului sovietic Alexei Gusein care a 
totalizat 560 p. Tot unui sportiv so
vietic și anume lui M. Umarov i s-a 
acordat medalia de argint pentru cele 
552 p. totalizate. Câștigătorul medaliei 
de aur a stabilit cu acest prilej și un 
nou record olimpic (v. r. îl deținea 
Ulman — Suedia cu 559 p.). Iată și 
celelalte rezultate: 3. Y. Yoshikawa

ROMA 6. Scriam ieri că pe sta
dionul olimpic recordurile mondiale se 
lasă așteptate... Și iată că astăzi, ca și 
cum cineva le-ar fi ținut pînă acum 
„încarcerate" la porțile Romei, ele au 
apărut în afîrșit pe Stadio dei Cento- 
milla !

Două recorduri mondiale într o sin
gură zi, două recorduri mondiale înre
gistrate într-un interval de mai puțin 
de 30 minute !...

A fost mai întîi finala la 400 ni plat... 
Spence s-a lansat ca pentru cursă pe 
.„sută”,' a condus jumătatea distanței, 
apoi a atacat Young. In turnantă însă 
negrul american Davis a sprintat ire
zistibil și cînd a demarat am avut pen
tru o clipă impresia că ceilalți cinci 
concurenți au rămas pironiți locului... 
In linia dreaptă Davis avea un avan
taj care părea decisiv. Iată însă că 
deodată, din spate, vine puternic Kauf
mann. Distanța dintre el și Davis sca
de metru cu metru. Davis îsi aoără 
victoria cu ultimele resurse, dar chiar 
pe linia de sosire Kaufmann plonjea
ză în față. A cîștigat Davis sau Kauf
mann ? Crainicul îl anunță învingător 
pe Davis și... 44,9 sec pentru ambii 
concurenți 1

Recordul mondial a fost bătut cu 
3/10 sec. Doi oameni au coborît marți 
sub o limită — 45,0 sec. — ce părea 
că nu va fi depășită decît eine știe 
cînd. Kaufmann nu s-a mulțumit însă 
eu gloria de a împărți Tecordul cu 
Davis. El crede că a cîștigat și a intro
dus contestație asupra locului ce i-a fost 
acordat. Televiziunea a prezentat seara 
fotografia sosirii și foarte mulți din 
specialiștii oare își scriau alături de 
noi reportajul asupra aceetci bogate 
zile atletice, cînd au privit fotografia 
la televizorul din sala presei, înclină 
să creadă că, într-adevăr, decizia l-a 
avantajat pe atletul american.

Iată deci că după înfrîngerile suferite 
la 100 și 200 m. atletismul american 
n-are liniște nici la această ultimă pro
bă individuală de sprint !... In orice 
caz însă se pronostichează că contesta
ția Iui Kaufmann n-are prea multe 
șanse să fie admisă.

Cursa imediat următoare celei de 400 
m, a fost finala de la 1500 m. Am a- 
plaudat în această probă nu numai vic
toria excepționalului atlet australian 
Herbert Elliott, ci și un nou record 
mondial — 3:35,6 1

Imediat după plecare francezul Ber
nard s-a instalat la conducere, urmat 
de Waern. Reprezentantul nostru Zol- 
tan Vamoș s-a plasat bine în pluton, 
ocupînd locul 3. La 400 m se trece în 
58,2 sec. Situația se menține neschim
bată pînă la 800 m (1:57,8) unde în
cepe atacul lui Elliott. Plutonul celor 
9 alergători se destramă imediat și Va
moș rămîne pe locul 4—5. La 1000 m. 
cronometrele arată : 2:25,4. In ultimul 
tur sc intră în următoarea ordine : 
Elliott, Rozsaviilgyi, Jazy, Vamoș, Waern, 
Elliott se, distanțează, iar Jazy și Rozsa- 
volgyi stabilesc între ei și ceilalți o 
distanță care nu le mai dă urmăritori
lor nici o speranță la medalii; • La in
trarea în linia dreaptă, Vamoș păstrea
ză încă locul 4, dar — resimțind efor
tul făcut pentru a se menține pînă a- 
cum pe primul plan al cursei — pierde 
în apropierea sosirii un loc în favoa
rea lui Waern. Oricum însă, comporta
rea sa a fost excelentă.

Cursa aceasta a fost apreciată de 
către antrenorul lui Elliott, Percy 
Cerruti, drept una dintre cele mai fru
moase întreceri din cadrul programu
lui atletic de la actuala ediție a Jocu
rilor. Cît despre rezultatul lui Elliott, 
Cerruti apreciază că dacă acesta n-ar 
fi suferit în ultimele două zile de o 
laringită, recordul lumii ar fi fost as
tăzi mai bun eu cel puțin 1 sec. De alt
fel. despre valoarea finalei la 1500 m 
vorbește de la sine și faptul că primii

(Japonia) 552 p.; 4. T. Ulman (Sue
dia) 550 p.; 5. S. Romik (R. P. Po
lonă) 548 p.; 6. A. Spaeni (Elveția) 
546 p.; 7. V. Rudrria (R. S. Ceho
slovacă ) 545 p.; 8. II. Radnor (Ger
mania) 544 p.; 9. N. Lincoln (S.U.A.) 
543 p.; 10. G. Maghiar (R. P. Ro-
miruj) 542 p. ...35. Ilie Nițu 524 p. La 
întrecerile finale au luat parte 54 con
curenți.

Aproape jumătate din concurenții de 
la talere (30) au fost eliminați, cali
ficîndu-se pentru finală numai 36 de 
trăgători. Printre cei eliminați se află 
și sportivul romîn Gh. Enache, care 
n-a reușit să realizeze baremul fixat. 
Proba a prilejuit o luptă extrem de

7 clasați au întrecut recordul Jocurilor 
Olimpice, stabilit în urmă cu patru ani 
la Melbourne de irlandezul Delaney.

N-au încetat bine aplauzele adresate 
eoncurenților de la 1500 m și ele au 
izbucnit cu egală vigoare. Atletul polo
nez Jozef Schmidt a realizat în două 
sărituri, două noi recorduri olimpice, 
într-o probă în care primii șase clasați 
au avut sn-'-'ri d- peste 16 metri.

La disc Alfred Oerter a bătut în ca
lificări recordul olimpic realizînd 58,43

m., iar în seriile cursei feminine de 
800 m recordul olimpic a fost corectat 
de trei ori. Și cine știe dacă în finala 
de miercuri nu vom avea și aci un nou 
record al lumii ?

Hotărît lucru, în programul Jocurilor 
Olimpice marți a fost „ziua atletismu
lui".

A DOUA MEDALIE DE AUR 
A ĂTLEȚILOR POLONEZI

După victori# lui Krzyszkowiak ob
ținută Ia 3.000 m obstacole, steagul 
R. P. Polone a fost înălțat marți pe 
calargul cel niai înalt pentru victoria 
•iăritorițjui. de triplu, ' Jozef Schmidt. 
Recordmanul mondial al probei a do
minat categoric concursul, reușind să 
întreacă de două ori recordul olimpic. 
Un rezultat bun a înregistrat și tînă- 
rtil atlet sovietic Vladimir Goreeaev, 
care a cucerit meda'ia de argint.

REZULTATE TEHNIGE: 1. Jozef 
SCHMIDT (R. P. Polonă) 1681 m — 
campion olimpic; nou record olimpic 
(16,78 — D — 16,81 — 0 — 16,63— 
13,48) ; 2. Vladimir Goreeaev
(U. R. S. S.) 16,63 m (16,11 — 
16,39 - 15,55 - 16,63 - 16,28
— 0) ; a Vitold Kreer (U.R.S.S.) 
16,43 m (din ultima încercare); 4. Ira 
Davis (S.U.A.) 16,41 ; 5. V. Einars- 
son (Islanda) 16,37 m; 6. R. Mal- 
cherczyk (R. P, Pol.) 16,01 m; 7. 
Hintze (Germ.) 15,93; 8. Rabkamo 
(Fini.) 15,84; 9. Tomlinson (Austral.) 
15.71 ; 10. Mihailov (U.R.S.S.) 15,68.

UN RECORD MONDIAL CU DOI 
DEȚINĂTORI

Cu rezultate excepționale s-a În
cheiat și întrecerea finală a alergă
torilor pe 400 m plat. Toți cei șase 
finaliști au realizat rezultate sub 
46,0 sec., iar doi dintre ei au cobo
rît sub 45,0 sec I...

REZULTATE TEHNICE: 1. Ottis 
DAV1S (S.U.A.) 44,9 — campion olim
pic, nou record mondial și olimpic;
2. Carl Kaufmann (Germania) 44.9
— nou record mondial, olimpic și eu
ropean ; 3. M. Spence (Africa de Sud) 
45,5; 4. Milka Singh (India) 45,6;
6. Kinder (Germ.) 45,9; 6. Young
(S.U.A.) 45,9.

strînsă, fapt ilustrat și de rezultatele 
apropiate ale multor concurenți. Cea 
mai bună performanță au obținut-o 
cunoscutul trăgător sovietic /. Nican- 
droo și suedezul R. Anderson care au 
totalizat cîte 97 talere doborîie. In 
urma lor s-au clasat în ordine Fluc- 
kiger (Elveția) 95 t; Taber (Liban) 
94 t; El Padravi Hussain (R.A.U.) 
94 t; W heater (Anglia) 93 t; Lira 
(Chile} 93 t; I. Dumitrescu {R. P. 
Romină) 92 t; Szont/tis (R. P. Un
gară) 92 t; Janela (Venezuela) 92 t; 
Casciano (italia) 92 i; Urach (R. S. 
Cehoslovacă) 92 t; Gergiisis (Gre
cia) 88 t; Smelcinschi (R. P. Polonă) 
88 t etc.

INTR-O COMPANIE FOARTE VALO
ROASA, VAMOȘ A AVUT O 

COMPORTARE BUNA

Intrecîndu-se cu cei mai buni aler
gători ai lumii pe 1.500 m, în frunte 
cu recordmanul mondial H. Elliott, 
reprezentantul nostru Z. Vamoș a 
avut o comportare frumoasă ocupînd 
locul 5 și realizînd un rezultat la nu
mai 0,3 sec. de recordul țării.

REZULTATE TEHNIGE: I. Her
bert ELLIOTT (Australia) 3:35,6 —
campion olimpic, nou record mon
dial și olimpic; 2. M. Jazy (Franța) 
3:38,4; 3. I. Rozsavodgyi (R. P. U.) 
3:39,2; 4. D. Waern (Sued.) 3:40,0;
5. Z. Vamoș (R.P.R.) 3:40,8; 6. D. 
Burleson (S.U.A.) 3:40 9; 7. M. Ber
nard (Fr.) 3:41,5; 8. J. Grelle (S.U,A.) 
3:45,0; 9. llainansland (Norv.) 3:45,0.

TREI RECORDURI OLIMPICE 
IN SERIILE CURSEI DE 800 m 

LA FEMEI

Din cele patru serii organizate Ia 
800 m femei, pentru finala competi
ției urmau să se califice opt concu 
rente (cîte două din fiecare grupă). 
In aceste condițiuni lupta pentru ca
lificare a fost deosebit de grea.

lată rezultatele înregistrate In 
cele patru grupe:

SERIA I: 1. Antje Gleichfeld (Ger
mania) 2:10,9 — nou record olim
pic ; 2. Brenda Jones (Australia)
2:11,0; 3. Zinaida Kotova-Motîsto- 
vict (U.R.S.S.) 2:11,4; SERIA A
II- a : 1. Ursula Donath (Germania)
2:07,8 — nou record olimpic; 2.
Beata Zbikowska (R.P. Polonă) 
2:09,5; 3. Florica Grecescu (R.P. 
Romînă) 2:10,0; 4. Olga Kazi (R.P. 
Ungară) 2:10,9; 5. Gilda Jannaccone 
(Italia) 2:13,6; 6. Phillis Perkins
(M. Britani») 2:15,3; SERIA A
III- a: 1. Ludmila Ltsenko-Sevțova
(U.R.S.S.) 2:09,2; 2. Gizella Csoka 
(R.P. Ungară) 2:09,7; 3. Krystyna
Nowakowska (R.P. Polonă) 2:09,7; 
SERIA A IV-a : 1. Dixie Willis
(Australia) 2:05,9 — nou record o- 
linipic; 2. Joy Jordan (M. Brit.)
2:07,2; 3. Veronika Kummerfeldt
(Germ.) 2:07,2; 4. Ekaterina Par- 
liuk (U.R.S.S.) 2:07,5 ; 5. Gesina
Ter Laak Spijk (Olanda) 2:10,2;
6. Gul Ciray (Turcia) 2:11,4.

JOHNSON A CÎȘTIGAT 
DECATLONUL

Recordmanul lumii Rafer John' 
și-a adjudecat titlul olimpic la cr
eation totalizînd 8.392 p. El a reali
zat următoarele performanțe: 100
m — 10,9 ; lungime — 7.35 ; greutate — 
15,82; înălțime — 1,85; 400 m — 48,3; 
110 mg — 15,3 ; disc — 48,49 ; prăji
nă— 4,10; suliță — 69,76; 1500 m — 
4:49,7.

Pe locurile următoare s-au clasat: 
Ycng Chun-kwang (Taivan) cu 8.334 
p (10,7 ; 7,46; 13,33; 1,90- 48,1: 14,6: 
39,83; 4,30; 68,22; 4:48,5) ; Vasilii
Kuznetov (U.R.S.S.) ai 7.809 p (11,1; 
6,96; 14,46; 1,75; 50,2; 15,0; 50,52; 3,90- 
71,20; 4:53,8) ; 1. Kutenko (U.R.S.S.) 
7.567 p; Kamerbeek (Ol.) 7.236 p;
Saar (Ital.) 7,195 p; Kahma (Fini.) 
7.112 p; Grogorenz (Germ.) 7.032 p; 
Brodnik (lug.) 6.918 p. etc.

Clasamentele f nale ia lupte libere
cat. 62 kg : 1 1DAGISTANLI (TURCIA) 

- campion olimpie ; 2. Ivanov (R.p.B.) ;
3. Rubashvili (U.R.S.S.) ; Cat. 79 kg : 
1. GUNGOR (TURCIA) — campion o- 
limpic ; 2. Shlrtladze (U.R.S.S.) ; 3.
Antonsson (Suedia) ; Cat. 57 kg. 1. MC 
CANN (S.U.A.) — campion olimpic ; 2. 
Zalev (R.P.B.) ; 3. Trojanovskl (Pol) ;
Cat. 67 kg : 1. WILSON (S.U.A.) - cam
pion olimnic : 2. Slniavskl (U.R.S.S.) ;
3. Dlmov (R.P.B.) ; Cat. 87 kg. : 1. ATLI 
(TURCIA) — campion olimpic; 2.
Takhti (Iran) ; 3. Albul (U.R.S.S ) ;
cat. 52 kg. : 1. BILEK (TURCIA) -
campion olimpic , La ora cînd închidem 
ediția Matsubara (Jap.) și Safapour 
(Iran) își dispută locurile 2—3. La 
Cat. 73 kg. : Blubaugh (S.U.A.), Bashir 
(Pakistan) șl Ogan (Turcia) își dispută 
locurile 1—3, Iar la Cat. grea, Lozanov 
(R.P.B.), Dietrich (Germ.) șl Kaplan 
(Turcia) se întrec de asemenea pentru 
locurile 1—3.

I Titlul olimp'c individual la spadă 
a revenit lui Deifine (Italia)

KOMA 6.
Marți seară, la Palazzo dei Congressi, 

spectatorii prezenți au aclamat pur și 
simplu pe Delfino care a cîștigat proba 
de spadă. In baraj pentru locul I. spor
tivul italian a învins pe reprezentantul 
Angliei, Jay. Pentru locurile ni—IV au 
luptat Habarov (U.R.S.S.) și Sakovics 
(R.P. Ungară). Iată clasamentul : 1. 
Delfino 5 v. după baraj ; 2. Jay 5v. d.b.; 
3. Habarov 4 v. d.b. ; 4. Sakovics 4 v. 
d.b. ; 5. Achten (Belgia) 3 v. ; G. Dreyfus 
(Franța) 3 v. ; 7. Mouyal (Franța) 3 v. ; 
8. Breda (Italia) 1 v


