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MECIUL ATLETIC ROMÎNIA-UNGARIA

JUNIORII NOȘTRI AU IIBIIMII VICIORII CATIGIIRICf
» 115,5 - 84,5 LA BĂIEȚI, 72 -52 LA FETE • AU FOST ÎNRE

GISTRATE NUMEROASE PERFORMANTE DE VALOARE 
Șl NOI RECORDURI '

POIANA BRAȘOV 2 (prin telefon), 
tadionul din această frumoasă sta- 
une a găzduit la sfîrșitul săptăniînii 

prima întîlnire internațională 
atletism. Protagoniste au fost echi-

și juni-

lungime 
interna-

— UNGARIA 115,5—84,5 p; fete: RO
MINIA — UNGARIA 72—52 p.

In prima zi de concurs, sîmbătă, 
timpul a fost excelent și rezultatele 
au fost bune. Duminică însă a plouat

Petre Ciobanu termină victorios cursa 
de 100 m în care, cu 10,6 sec., a sta
bilit un nou record republican de 

juniori
Foto : D. Răzvan

LAT 2 ȘI AU STABILIT 1, iar par
tenerii lor de întreceri au obținut 1 nou 
record și au egalat un altul.

lata rezultatele înregistrate în cele 
două zile de concurs: SIMBĂTA: 
BĂIEȚI: 100 m: P. Ciobanu (R) 10,6 
— nou record, 2. I. Batori (U) 10,7, 
3 L. Bodor (U) 10,8, 4. C. Iordan’ 
(R) 11,2; 400 m: H. Ștef (R) 49,4, 2. 
L. Horvath (U) 49,8, 3. A. Deac (R) 
50,3, 4. F. Takacs (U) 50,7; 1500 m: 
1. C. Perju (R) 4:05,6, 2. D. Săvescu 
(R) 4:06,3, 3. B. Nemeth (U) 4:06,4, 
4. j. Torok (U) 4:09,8; 110 mg: 1. V. 
Suciu (R) 13,9 — rec. egalat, 2. S. 
Balaton (U) 15,1, 3. Z. Ringhoffer

C. GRUIA — coresp. regional

(Continuare în pag. a 2-a)

MANGALIA (coresp. Agerpres). — 
Duminică s-a sărbătorit Ziua mari

nei R. P. Romîne.
Ca și în alți ani, la Mangalia a 

avut loc un bogat program de mani
festări consacrate acestui eveniment.

La ora 9 au sosit în avanpert to
varășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, ge
neral de armată Leontin Sălăjan, mi
nistrul forțelor armate ale R. P. Ro
mine, Vasile Vîlcu, prim-secretar al 
Comitetului regional Dobrogeă al 

P.M.R., general-locotenent Ion Ioniță, 
adjunct al ministrului forțelor armaie, 
general-maior Ion Dincă, secretar al 
Consiliului politic superior al forțelor 
armate, reprezentanți ai organelor re
gionale și locale de partid și de stat, 
contraamirali și generali, ofițeri și alți 
invitați.

Au participat, de asemenea, atașați 
militari acreditați în țara noastră.

După ce a primit raportul prezentat 
de contraamiralul Grigore Marteș, co
mandantul marinei militare, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a urcat la 
bordul navei comandant, de unde, îm
preună cu invitați, a asistat la desfă
șurarea manifestărilor consacrate Zilei 
marinei.

Navele de luptă au ridicat pavilio
nul și marele pavoaz.

Ministrul forțelor armate, însoțit de 
comandantul marinei militare, a tre
cut în revistă navele unităților ma
rinei militare și a felicitat echipajele.

S-a dat apoi citire ordinului minis
trului forțelor armate cu prilejul Zilei 
marinei R. P. Romîne, după care a

-fost intonat fmnul de Stat al Repu* 
blicii Populare Romîne.

Au fost trase 21 de salve de arti
lerie. Escadrile de avioane superso
nice, brăzdînd văzduhul, au adus sa
lutul aviatorilor cu ocazia tradiționa
lei sărbători a marinarilor.

A urmat apoi un bogat program de: 
manifestări, în care marinarii au de
monstrat măiestrie și curaj. Demons
trațiile, și jocurile marinărești, des-, 
chise de apariția Iui Neptun, zeutl 
mărilor, au fost urmărite cu viu in
teres de oaspeți, de miile de oameni ai! 
muncii aflați la odihnă pe litoral.

La Mangalia, sărbătorirea Zilei ma-1 
rinei R. P. Romîne s-a încheiat cu w»ț 
frumos carnaval al bărcilor și cui 
jocuri de artificii.

★
Ziua marinei a fost sărbătorită pnw 

variate manifestări și in celelalte por-i 
turi romînești, precum și de naviganțiil 
aflați în cursă, in semn de cinstire 
a tradiționalei sărbători, navele anco-j 
rate în porturile noastre maritime și* 
dunărene, precum și cele aflate pe' 
mări și oceane ori în porturile străine, 
au arborat marele pavoaz.

In portul Constanța, ca și în por
turile Galați, Brăila, Giurgiu, Tr. Se
verin, s-au desfășurat demonstrații de 
înot, concursuri de bărci cu rame și 
de ambarcațiuni cu vele, demonstrații 
ale scafandrilor, sărituri de pe tram
bulină, jocuri marinărești pe apă, pro
grame artistice și excursii pe mare și 
pe Dunăre, la care au luat parte un 
mare număr de oameni ai muncii.

FAZA PE CAPITALĂ A SPARTACHIADEI REPUBLICANE

Au luat sfîrșit și întrecerile la gimnastică, handbal, 
baschet, volei, tenis de masă și fotbal

Rădulescu a fost o atletă 
e bază a formației noastre reprezen- 

. Noul său record la
5 rn) are o bună valoare

țională

reprezentative de 
ale Romîniei și 

-se excelent,

juniori
Ungariei. Com- 

tinerii noștri 
eți au realizat o splendidă victorie. 
Iată cele trei clasamente generale 

întrecerilor: ROMÎNIA — UNGA- 
187,5—136,5 p; băieți: ROMINIA

tot timpul desfășurării concursului, a 
fost frig și vînt, iar rezultatele, în ciu
da eforturilor evidente ale participan- 
ților, n-au mai putut fi cele așteptate. 

In cadrul acestui concurs ATLEȚII 
ROMINI AU REALIZAT 5 NOI RE
CORDURI REPUBLICANE, AU EGA-

sprijină pregătirile sportivilor din regiuni
în vederea fazei intermediare și a finalelor

Spartachiadei republicane
La ora actuală, în toafe regiunile 

in tară se desfășoară intense pregă- 
iri în vederea fazei intermediare pe 

de regiuni și a finalelor Sparta- 
republicane. în scopul unei

rune pregătiri a sportivilor și echipe- 
or, organele sportive locale au luat 

> serie de măsuri, angrenînd în acea
stă muncă toate forțele capabile să a- 
îigure o bună pregătire și, deci, o corn- - 
x>rtare corespunzătoare la marea com- 
>etiție.

Paralel cu acțiunile întreprinse de 
consiliile regionale UCFS am înregis
trat și o serie de inițiative din partea 
federațiilor de specialitate, care vin 
astfel în sprijinul pregătirilor sportivi
lor din diferite regiuni. Pe această, li
nie se înscrie trimiterea în țară a unei 
serii de antrenori și tehnicieni. Aceștia 
vor rămîne un timp mai îndelungat în 
centrele unde au loc pregătirile. Ast
fel, 1. Spiciu și M. Sărățeanu vor a juta 
la pregătirea motocicliștilor din regiu
nile Iași și, respectiv, Oltenia, 1 lie Dan- 
cea și Eremia Delcă pe cele ale halte- 
>• 'ililor din Hunedoara și Dobrogeă,

. Stan pe ale jucătorilor de tenis 
de masă (Dobrogeă), Gh. Dumitru și 
Th. Angelescu pe ale poloiștilor din 
Hunedoara și Bacău, M. Gurău și Sil
viu Dumitrescu vor sprijini antrena
mentele atleților din Suceava și Galați, 
Lazăr Bujor și Alex. Suli pe cele ale 
luptătorilor din Argeș etc.

Unii dintre acești antrenori au și 
plecat în țară. Astfel, antrenorii de 
handbal Pompiliu Simion și Francisc 
Spier se află de o săptămînă la Baia 
Mare și, respectiv, Suceava și Boto
șani. Ei au ajutat pe antrenorii locali 
,ai loturilor masculine și feminine să-și 
întocmească planurile de pregătire, su
praveghind apoi desfășurarea lecțiilor 
de antrenament. Loturile regiunii Ma
ramureș sînt alcătuite din jucătoare 
de la Cărei, Sighet și Baia Mare și 
jucători de la Sighet șl Baia Mare.,

regiunea Suceava, lotul 
minin se află la Suceava, iar cel mas
culin la Botoșani, deoarece majoritatea 
sportivilor și sportivelor sînt din ace
ste două orașe Pregătirile se desfă
șoară în bune condițiuni și deschid 
perspectiva unei bune comportări a ce- 
lot 4 reprezentative.

fe-

Ieri dimineață, la sala centrului „23 rituri: Mihai Badulescu ; bară : Cons- 
August", -cea a Politehnicii, precum 
și pe terenurile din parcul Dinamo au 
avut loc ultimele întreceri din cadrul 
fazei pe Capitală a Spartachiadei re
publicane, la gimnastică, handbal, 
baschet, volei, fotbal și tenis de masă. 
Iată cîteva scurte relatări.

• Cei mai buni gimnaști bucureșteni 
au oferit sîmbătă întreceri de calitate. 
Iată primii clasați pe categorii de cla
sificare :

FEMININ: COPII — sol: Sabina 
Șerbănescu; sărituri: Marcela Miu; 
bîrnă: Ecațerina Minculescu ; indivi
dual compus : Ecațerina Minculescu ; 
JUNIOARE II — sol, sărituri, bîrnă 
și paralele — pe primul Ioc Mioara 
Popescu, prima clasată și la indi
vidual compus-, JUNIOARE I — sol, 
sărituri și bîrnă — Diana Toma ; pa
ralele : Adina Marinescu; individual 
compus: Diana Toma; SENIOARE 

III — sol, sărituri, bîrnă, paralele și 
individual compus : Olivia Simon;
SENIOARE II — sol și sărituri — Io
nica Ioniță ; bîrnă : Claudia Voicu ; 
paralele: Rodica Ghiulea : individual 
compus: Ionica Ioniță; SENIOARE I 
— sol și paralele: Nona Ștucă ; sări
turi și bîrnă : Paula Manciu ; indivi
dual compus : Nona Ștucă.

MASCULIN: COPII — sol, bară, 
sărituri și individual compus: Nicoiae 
Oprescu; JUNIORI II — sol, cal și 
inele: Adrian Stoica; paralele și să-

tantin Petrescu; individual compus: 
Adrian Stoica, JUNIORI I — sol, pa
ralele și inele : Paul Costin ; cai: Au
rel Bunescu ; bară : Nicolae Achim ; 
sărituri: Constantin Popescu ;
vidual compus î Paul Costin;

indi- 
SE-

NT ORI III — bară, inele, sărituri r 
Nicolae Butnaru ; cal și paralele r 
Gheorghe Horotan ; sol: Mihai Folea ; 
individual compus: Nicolae Butnaru; 
SENIORI II — soi, paralele și inelei

(Continuare în pag. a 2-a)

În Capitală, meciuri spectaculoase 
in reuniunea finală la box

Sîmbătă seara, pe velodromul Di
namo s-a consumat ultimul act al în
trecerilor pugiliștilor buc-ureșteni din 
cadrul Spartachiadei republicane.

Finaliștii au luptat cu multă însu
flețire, realizînd partide spectaculoase, 
de tiu bun nivel tehnic.

fată acum cîteva aspecte ale finalei, 
în primul meoi oficial, „muștele’4 Ar. 
Gîju (Steaua) și D. Davidescu (Di
nam-o) au realizat un meci de toată 
frumusețea. Cu un croșeu de dreapta 
fulgerător, expediat în bărbia lui 
Gîju în prima repriză, care l-a silit 
pe acesta să se odihnească 8 secunde 
Ia podea, D. Davidescu a reușit să ob
țină victoria Ia pernele. Gh. Anghel 
(Steaua) a obținut — mai greu decît

Fază din meciul Avintul Confecția—Flacăra C.P.B. ciftigat de prima formație cu scorul de 7—2 <5 -0)
I o to ; T, Gbioreauu

ne așteptam — victoria la puncte în 
fața juniorului St. Stingă (Voința), in
tr-un meci extrem de disputat. C. 
Ghiță (Voința) a primit decizia de 
învingător în dauna lui V. Tudose 
(Constr.), într-un meci în care Tu- 
■dose merita victoria. /. Olteanu (l)i> 
namo), într-n formă foarte bună, l-a 
învins categoric la puncte pe I. Grosu 
(Progr.), la capătul unei lupte foarte 
■disputate. Am mai reținut ascensiunea 
de formă a metalurgistului P. Cîmpea- 
nu9 care l-a învins prin abandon în 
ultima repriză pe I. Pițigoi (Voința).

Celelalte rezultate: D. Miron (Vo
ința) b. p. C. Stanci-u (Vulcan >, M. 
Anghel (Steaua) b. p. D. Ionescu (Vo
ința), V. Trandafir (Steaua) b. ne- 
prez. N. Ghibu (Pasteur), -N. Motoc 
(Voința) b. p. D. FUip (Rapid). In. 
meciuri amicale, Gh. Bădoi (Met.) b- 
p. M. Băloiu (Voința), C. Lică (Vo
ința) b. p. FI. Stan (Progr.), C. Popa 
(Met.) b. p. C. Georgescu (Constr.).

AII HAI TRANCA

Alte rezultate 1

Jale sportivilor noștri
! • JUNIORII BUCUREȘTENI ÎN

VINGĂTORI ÎN TURNEUL INTER-
* NATIONAL DE BASCHET DE LA 
' SKOPLJE.
? a LA CONCURSUL INTERNA
ȚIONAL DE CAIAC-CANOE DE 

LA ESSEN, A. IGOKOV S-A CLA-
| SAT PE PRIMUL LOC ÎN PROBA 

DE CANOE SIMPLU 1000 M.
(pag. a ll-a)

• FOTBAL
U.T. ARAD — CHEMIE LEIPZIG 

2—0.
A.S.M.D. SATU MARE — SPAR

TAK SUBOTITA I—0 (pag. a lll-q).
• LA CAMriONATELE EUROPE

NE FEMININE DE CANOTAJ A- 
CADEMIC, DESFĂȘURATE LAi.

I
AMSTERDAM, CANOTOARELE 
NOASTRE AU OBTINUT DOUA ’ 
MEDALII DE BRONZ : LA SCHIF 
4+1 RAME Șl LA SCHIF 8+1. ]

(pag. a ll-a)



Au luat sfîrșit și întrecerile la gimnastică, 
handbal, baschet, volei, tenis de masă și fotbal

(Urinare din pag. 1)

Petre Mihaiuc ; bara și sărituri : Cor- 
nel Bălan ; cal: Caro! Kreh; indivi- 
dual compus : Petre Mihaiuc ; SE- 
NIORI I — sol, cal, bară, paralele și

timpulut: 
1'5), 7—6

32), 9—8 -(min.
(min. 53). 

ei au fost 
de handbaliștit 

fabrica de

inele: Gheorghe Seche- 
reș ; sărituri : Marin Ta
ți an ; individual compus: 
Gheorghe Sechereș.

• Dintre cele două 
finale ale eompetițîei 
de handbal, cea mat in
teresantă a fost cea 
masculină. Jucătorii d» 
la Voința au condus ta 
ma jorttatea 

'4—3 (mirt. 
(mîn. 
42) și 13—11 
dar în final 
depășiți 
de la Unirea 
ace. care au obținut vic
toria cu 15—13' (5—7)-. 
In meciul feminin. Con
fecția a învins pe C.P.3. 
cu 7—2 (5—O).

CLASAMENTE
i Masculin: 1. Unirea Fa

brica de ace: 2. Voin
ța ; 3. Etectra; 4.
P.T.T.; 5. Grivița Roșie:
6. F.R.B. ; feminin: t . 
Confecția; 2. C.P.B.; 3. 
Electromagnetica; 4. Hi
giena ; 5. i '.R.B.: 6..
Bumbacul.

• Numeroșii specta
tori prezențî în jurul te
renurilor de volei au fost 
răsplătiri cu tfouă ffrră- 
țle fewnease, de biată
calitate. La băieți, vic
toria a fost decisă abia 

i la capătul a 110 minute 
,.'de joc : Dina’mo 1 —
Semănătoarea 3—2 (3,

F—9. 8. —7. 19). In fi- 
nala feminînă, C.P.B. a 
Tricotajul roșu cu 3—0 (12. 12, 
Iată clasamentele finale: 

■ MASCULIN: 1. 
tunătoarea ;
5. I.O.R,

FEMININ: 1. C.P.B.; 2. Tricotajul 
roșu; 3. Fî. ' - - - -
F.R.B.

• Ultima întrecere a coirtpețiției de 
baschet dintre Academia 
Voința, care trebuia să 
câștigătoarea turneului, a 
meci pasionant. Academia 
rat un joc mai variat, a 
bine sub panou, cîștigînd 
50—37 ( 26—17). Pentru locurile 3—4, 
Dinamo a învins pe Olimpia M.I. cu 
scorul de 60—56 (27—30). Clasament: 
1. Academia Militară; 2. Voința; 3. Di
namo; 4. Olimpia ALL; 5. Electrifica
rea; 6. IPROMET.

• întrecerile de tenis de masa au 
luat sfîrșit cu următoarele rezultate

întrecut pe 
S).

Dinamo I ; 2. Se-
3. Oțelul ; 4. IPROFIL ;

roșie ; 4. Geotehnica■: 5.

Alilitară și 
desemneze 

furnizat un 
a desfășu- 
luptat mai 

pe merit cu

SB?

(V rrnare din pag. 7.)

Hcdoș (R)

4:24.8. 3. K.

(U) 18,3, T. Salomon a abandonat; 
4xteo m: 1. Ungaria 42,0, 2. Rominia 
(Ctobanu, Iordan, Grigorescu. Moltfe- 
van) 42,4 — nou record; lungime: 
D. Bădini (R) 7,16, V. Sărucan (R) 
6,99. 3. L. Erdohazi (U) 6,36. 4. L. 
Dekani (U) 6,56; prăjină: 1. D. Piș- 
talu (R) 4,36 — nou record, 2. M. 
Dumitru (R) 4.00, 3. M. Kalmar (U) 
3,80, 4. D. Anderle (U) 3,70: disc:
(1,5 kg): 1. G. Feher (U) 60.20. 2. I. 
Naglti (R) 58,50 — nou record. 3. F. 
Tegla (U) 56,21. 4. S.
45,48; 1500 m obst,:. 1. I. Căpraru (R) 
4:19,5, 2. I. Cioca (R)
Maghiar (U) 4:35,9, 4. A. Puskas (U) 
4:54,5; FETE: 100 n*: 1. G. Rădu- 
leseu (R) 12,1- — rec. egalat. 2. .1. 
Krassai (U) 12,2, 3. V. Tocită (R)
12,4, 4. J. Kovacs (U) 12,4; 800 m: 
1. L. Frunză (R) 2:14,2, 2. S. Szente- 
lekv (U) 2:16,0, 3. V. Furdui (R) 
2:20,8, 4. K. Toth (U) 2:28,7; ltmgime:
1. G. Radulescu (R) 6.15 — uou re
cord, 2. A. Kovacs (U) 5,67, 3. Af. 
Bolea (R) 5,54, 4. A. Gulvas (U) 5,37; 
înălțime: 1. A. Gulyas '(U) 1.63 — 
ree. egalat, 2. C. Toma (R) 1,57, 3. 
N. Balea (R) 1,57, 4. M. Zuba (U) 
1,57; suliță: 1. M. Peneș (R) 50,75,
2. A. Nemeth (U) 47,57, 3. El. Neacsu 
!(R) 46,88, 4. I. Bakay (U) ®,40;. ’
i DUMINICA: BĂIEȚI: 200 m: 1. I. 

Baton (U) 21,8, 2.
22,1, 3. A. Deac (R) 
(O) 22,5; 800 m: 
1:5t>,2, 2. I. Căpraru 
Mohaczi (U} 1:59,8, 
2:04,3; 3000 m: 1. O. Perju (R) 8:49,2,
2. I. Cioca (R) 8:50,8, 3. J. Szabo (U) 
8:53,4, 4. O. Pfeffer (U) 9:22,4; 400 
mg : K C, Grangure (R) 55,4, 2. V. 
©ihăiescu .^1^56,2, Balaton .(UJ. 

P. Ciobanu (R) 
22,5, 4. L. Bodor 
1. H. Stef (R) 
(R) 1:57,6, 3. P. 
4. L. Kiss (U)

tehnice: tur preliminar: Olimpia raio
nul T. Vladimirescu •— Avîntul r. 16 
Februarie 5—4, Constructorul r. N. 
Băfcescu — Metalul r. 23 August 5—4, 
turul I: Progresul r. Lenin — Dinamo 
5—0, Rapid r. Gr. Roșie — Olimpia

& spectaculoasă aruncarz ia COș realizată în 
ciuda opoziției apăr‘itorului. Fază din meciul Aca

demia Militară — Voința
Foto : T. Chioreatiu

5—2, Flacăra r. 30 Decembrie — Con
structorul 5—I. Voința — Gloria r. 1 
Alai 5—0, semifinale; Voința — Fla
căra 5—0. Progresul — Rapid 5—0, 
finala :. Voința — Progresul 5—2, 
rile 3—4: Rapid — - 
rile 5—6: Olimpia — Gloria 5—
locurile 7—8: Dina mo- — Construct 
ruî 5—0. locurile 9—10: Avmtttl - 
Metalul 5—0.

• Fotbal. — în finala pentru locu
rile I—2, Granitul a întrecut Acumu
latorul cu 2—1 (0—1) prin golurile 
marcate de Mircea Radu (min. 68) și 
Terzea (min. 79, din 11 in.) pentru 
Granitul, respectiv Tudorache (min. 
33). Meciul însă s-a întrerupt în min. 
79 deoarece jucătorii de la Acumula
torul. care au contestat valabilitatea 
golului înscris din penalti, au refuzat 
să teia jocul.

In partida pentru locurile 3—4. Di
namo Bărteasa a învins Voința M.CL, 
după prelungiri, cu 4—2 (0—0, 1—1).

locu-
Ffacăra 5—0, locu-

-I, 
te-

ATLETISM

58,4. 4. G. Timar (U) 59J>; 4x469 m:
1. Ungaria 3:21,4, 2. Rotninia (Levo 
nian. Deac, Raita.. Stei) 3:21.5; triplu:
1. \’. Dumitrescu (R) 14.78, 2. Gr. 
Răuț (R) 14,69, 3. K. Lugosi (U) 13,64,
4. S. Reto (U) 13.30'; înălțime: 1. P. 
Szovcich (U) 1,93. 2. S. Ioan (R) 
1.93, 3—4. A. Dfncă (R)- și J. Tihani 
(U) 1.85; greutate (6 kg): I. G. Fe- 
her (U) 18,77,. 2. G. Luchian (R)
16,15. 3. J. Farago (U) 1559. 4. V. 
Făcălâu (R) I3L38; suliță: 1. AL Ne
meth. (U) 6.3.70, 2. S. Cătaneanu (R) 
07,07, 3. J. Kzir (U) 58^54. 4. D. Cti- 
picioiu’ (R) 58.1)7; ciocan (6 kg): 1. 
Gh. Costache (R) t^.93, 2. XV Tibulschi 
(R) 62.29. 3. G. Schweickhardt (U) 
59.19. 4. G. Wakter (U) 51,82; FETE : 
200 m: 1. I. Krassai (U) 25,7, 2. V.

TȚorșd Silviu conduce de la primul gard în cursa de 110 111 pe care a cîștigaPo.

DACrUCT

Juniorii bucureșteni învingători 
în turneul international 

de lu Skoplje
SKOPLJE 2 (prin telefon). Vineri 

seara a început în localitate turneul 
internațional de baschet masculin la 
care au participat formațiile de se
niori din Sarajevo, Ceaceak, Skoplje 
(două echipe), precum și echipele de 
juniori ale orașelor București și Bel
grad.

Selecționata bucureșteană a jucat 
în prima- serie. întrecînd echipele Sa
rajevo cu 72—58 și Skoplje II cu 75— 
54. Tn felul acesta' baschetbal'îștii 
noștri au ocupat primul loc, califieîn- 
du-se în finală împreună cu echipa 
orașului Ceaceak, care a cîștîgat seria

CAMPIONATELE EUROPENE DE CANOTAJ 
ACADEMIC-FETE

- REPREZENTANTELE NOASTRE AU OBȚINUT DOUĂ MEDALII DE BRONZ -
AMSTERDAM, 2 (prin telefon). — 

Pe pista nautică de la Bosbaan s-au 
desfășurat azi întrecerile finale- ale 
campionatelor europene de canotaj 
academic fete. Sportivele noastre au 
avut o comportare meritorie, reușind 
să se claseze la două, din cele cinci 
probe pe locul 3 (medalii de bronz).

Prima probă a zilei a fost cea de 
4+1 raffles. Imediat după start, lor- 
mafiile URSS- și Cehoslovaciei se in
stalează la conducere. La jumătatea 
cursei (500 m) echipa URSS trece 
prima, urmată de cea romînă. In con
tinuare, sportivele sovietice se deta
șează, în, timp ce reprezentantele noa
stre pierd locul doi în favoarea cano
toarelor germane, care au un finiș 
mai bun.

Rezultate tehniee:
2. Germania 3:39.41 ; 
(Bttlugîoiu. Ghiuzelea, 
+ Borisov) 3:10,20;

1. URSS 3:35.19;
3. ROM IN IA 

Rigard, Tamaș
4. Ungaria.

A. IGOROV ÎNVINGĂTOR LA ESSEN
ESSEN. 2 (prin telefon). — O parte 

din eomponenții lotului olimpie de 
caiac-eanoe din țara noastră au par
ticipat sâmbătă și duminică la con
cursul internațional desfășurat la Es-

Tocilă (R) 25,S, 3. G, Moga (R) 26,1, 
4. 1. Buisko (U) 26,2; 400 m : 1. L. 
Frunză (R) 57,9. 2. S. Szentelekv (U) 
58.2, 3, M. Nicoară (R) 59,4, 4. AL 
Prohoravska j' "_ ~ _
Bufă fur ■ (R) 11,6, '2. A. Kovacs (U) 
11,7, 3. A......................................... ..

(U) 61,2; 80 mg: 1. V

(Bariu-, Nicoară, Frunză) 
record stabilit, 2. Ungaria 

nou record; greutate: I. L. 
13,02, 2. V. Giber (U> 12,94,

Vitalios (R) 11,9, 4. AL 
Petd (U) 11,9; 4x100 m: 1. Ungaria 
48,7, 2. România: (Stănescu. Tocilă, 
Moga. Radulescu) 48.8; 3x409 m: 1. 
Romînta ~
2:545 — 
3^1® — 
Oros (»)
3. J. Nagy (U) 12,70-. 4. EL Neacșu 
(R) 12,07 ; disc -. 1. R. Moțiu (R) 43,00,
2. A. Nemeth (U) 41,76, 3. L. Oraș 
(R) 39;69, 4. Z. Kriszfea (U) 37,09. 

a Il-a, învingînd pe Skoplje I cu 78— 
60 și Belgrad juniori cu 70—63.

Tntîlmrile finale au avut loc dumi
nică. Juniorii bucureșteni au avut și 
de data aceasta o comportare foarte 
bună, obținînd cea de a treia victorie 
în fața echipei din Ceaceak: 84—75 
(41—37). Echipa rotnînă s-a apărat 
foarte bine șt a acționat cu succes, în 
special pe contraatac. Punctele ei au 
fost înscrise de: Dragomirescu 31, 
Scortescu 20, Diacooescu 11, Țudosi 
12, Novac 4 șt Riihrmg 6. Clasament 
final: l. BUCUREȘTI JUNIORI, 2. 
Ceaceak, 3. Belgrad juniori, 4. Skoplje 
II, 5. Sarajevo, 6. Skoplje I.

t. Constantfnova
21 Efe Vl'aas (O- 
Poslova (Cetatșlo- 

. urmat, in: ordine, 
Wo-it (Germania)

3:41.58; &. Cehoslovacia; 6. Olanda. 
La simplu; primele trei locuri au 

fost oeupa-te de: 
(URSS) 3.I1.70; 1 
landa) 3:45,1 <; 3.
vaciaf 3:47.68. Au 
Cli 11 Ser (Anglia ), 
și Camus (Franța ).

La 44-1 vîs'e s-am mregist;rat ur
mătoarele rezultate tehnice: 1. Ger
mania 3:22.11 ; 2. URSS 3:23;61 ; 3. 
Olanda 3:28,54 S 4. Ungaria 3:29.45; 
51 ROMINIA . (Bâ.rbatei-, Golgoțiu, 
Flore». Tudor + Borisov). 3:37,07 ; 6. 
Franța.

A urmat proba de dublu, care a 
revenit echipajului URSȘ, în timpul 
de 3:32.43. Re locitrile următoare 
s-au clasat: 2. Cehosjpfacia 3:34,70;
3. Ungaria 3r-38,23;,.J4.- Olanda 3:39,61;
5. Bulgaria; 6. Germania.

Ultima’ cursă a fest cea de 8+1. 
In această probă -s-a înregistrat o

S-au Întrecut 
programul eon- 

olim- 
o

sen (R. F. Germană), 
sportivi din 13 țări, iar 
cursului a cuprins toate probele 
pice. Reprezentanții noștri au avut 
coanporlare meritorie, dintre ei e-viden- 
țiindu-se A. IGOROV învingător în 
proba de canoe simplu 1 900 ni. Iată 
celelalte rezultate obținute de sportivii 
noștri: K I — 1000 m : 3. A. Ver» 
nescn 4:12,9 ; K 1 — 500 ra fete : 
4. Hilde Lauer 2:22,1 ; K 2 — 1 000 
m : 2 NicoSră — IVanov 3t4S,8 ; G 2 
—• 1 000 ra'; 2; Dornitru Alexe -— Igor 
Liplatit ; 4; • Iacovici - -- Sitlorbv:; K 2 
—500 r»' fete : ‘4>r Lauer — Sideri, 
.2:04;6-: K 'd -Oe il 000 m : -2. Verneseu 
—- : Anastasescu qe— jurcaș Sciotuic 
3:20,0. .......

HAM □ BAL
Meci internațional 
la Sf. Gheorghe
SF. GHEORGHE 2 (prin telefon).

— Intilnirea internațională de hand
bal în 7 dintre selecționata regiunii 
Brașov și Slavia Trnava a prilejuit 
un excelent spectacol, bogat în faze 
palpitante, desfășurate de la început 
într-un ritm ridicat. Oaspeții — mai 
experimentați, cu o apărare mobilă, 
o circulație rapidă în atac și arun
cări puternice șl precise — au luat 
conducerea de la început și au ob
ținut victoria cu 17—12 (10—6).
Selecționata Brașovului s-a resimțit 
de pe urma lipsei de omogenitate, 

j dirtd adversarului posibilitatea de a 
I acționa în toate' situațiile mai orga- 
j r.izat.

In deschidere:. Textila Sf. Gheor- 
! glie — Progresul Odorhei. (m) 18—14 
I (II—8) si. Sel. reg. Brașov ■— Tex- 
I tila Sf. Gheorghe (f) 16—4 (8—2).

(Z. Pap și G'i. Flriotă, coresp.).
i • Azi, Stavia Trnava joacă Ia Ba- 
I cău.

surpriză: pentru prima oară, în cei 
zece ani de tind se. dispută campio
nate europene feminine, echipa URSS 
a pierdut titlul. Rezultate tehnice: 
I. Germania. 3:10.63; 2. URSS 3:13.77; 
3. RO.MIN1A (Sutagiom, 
Riga rd. 
Limpede.
3:19.97;

GhîlKț^rA -in I VZ { .1 X.
Tamaș. Trinks. Moșneag», 

Mxd'.ivan + Pa-unesctt) 
4.. Olanda 3:23.47; 5. Ce

hoslovacia 3:26,39; 6. Anglia 3:31 Jl. 
In această- probă, echipajul rontiu a 
condus pe prima parte a traseului, 
dar a cedat pe fa jumătatea cursei.

Echipa noastră w proba de dublu 
nu s-a ea'.ffieat in finală, fiind des
calificată sîmbătă, pentru două star
turi greșita.

S VOLEI
Plecarea selecțienatei feminine 
(tineret) a Capitalei în Polonia

In cursul 
feminină de 
talei pleacă 
noastre vor 
care isrmeuză 
Gda nsk în zilele de 6—9 august și la 
care vor mai lua parte echipa ojim- 
pică a R.P- Polone, prima echipă a 
R. I). Germane și o selecționată din 
U.R.S.S:

Din totul selecționatei de tineret a 
Capitalei
Marilena Ștefănescu, Viorica Tudora, 
Ecaterina ~
Mariana

icolae Meadu (principal) și prof. Ro
diră Șiclovaa (secund) sînt antrenorii 
echipei.

zilei de azi selecționata 
volei (tinerel) a Capi- 

în Polonia. Voleibalistele 
participa la un turneu 

să se desfășoare la

fac parte, printre altele.

Crăriun. Cornelia Moraru, 
Dumitrescu^ Eugenia Rebac.

PfNLRU A VÂ ASIGURA 
REZULTATE CIT MAI 
3UNE sooftr- 
ffliasin CwiftCREBtRE 

W INCALTAMIHTEA SI AJf-
TtCOLElE Q£ MAROCHIMARfE SPORTIVĂ, 

țJu>«Lt4ae

cate vă atidfUrztâe
LARGI S» VARIATE SORTIMENTE



T. Arad-(hernie Leipzig 2-0 (2-0)
'.RAD, 2 (prin telefon). — Aproape 
,)0 de spectatori au asistat sîmbătă 
lă-amiază pe stadionul „30 Decem-

la. o pțar.tidș foarte disputată în- 
U.T. Arad Își Chemie Leipzig, cam- 

ana R D. Gerihane. Meciul s-a ca- 
terizat prin numeroasele faze spee- 
uloase realizate mai cu seamă de 
ipa gazdă.
Scorul a fost deschis de Țîrlea (min. 
, dintr-o acțiune personală în care 
recut de trei adversari. Apoi, Chivtl 
in. 33) a mărit avantajul la 2—9, 
lînd o centrare impecabilă de pe 
șa dreaptă.

onosport
H ARATA O VARIANTA CU 12 REZUL

TATE EXACTE

CONCURSUL 31 DIN 2 VIII 1964

A.S.M.D. S. Mare—Spartak Subotița 
M.T.K.—Fersncvaios (cat. A R.PU.) 
Dios-gyor—Dorog (cat. A R.P.U,) 
Pecs—Szeged (cat. A R.P.U.)

Debrecen—Komlo (cat. A R.P.U.) 
Oroszlany—Salgotarjan (cat. B R.P.l

. Gyori MAV—Szallitok

I. Szekesfehervar—Ozd
Szombathely—B.V.S.C.

Dunaujvaros—Borsodi B. (cat. B. R.P.U.) 
Esztergom—Pecsi Banyasz (cat. 
R.P.U.)

. Papa—Veszprem (cat. B. R.P.U ) 
ond ui» premii : 244.928 lei.

(cat.

(cat.
(cat.

B.
B
B

1
2
1
1
1

1
1
1
1

B.

1

2
1

Oaspe(ii au desfășurat un joc lent, 
fără pătrunderi pe direcția porții, iar 
atunci cînd au fost conduși au început 
să practice un joc dur. Arbitrul I. Rit- 
tef-Timișoara a fost nevoit să intervină 
hotărît, eliminîndu-1 pe jucătorul Wal
ter în min. 77. De subliniat faptul că 
în min. 47 Chemie a bcr.cfto.tot dc c 
lovitură de la 11- m, executată de Rich
ter și apărată de portarul Ion Vasile.

U. T. A.: /on Vasile (min. 80 Co- 
man) — Pecican, Bacoș, Mețcas, Cza- 
ko II — Comisar. Floruf—Igna, Chivu, 
Ți^ea, Setimesi (Farcaș).

CHEMIE : Sommer—Krause, Walter. 
Hermann, Ohm—Richter, Schmidt — 
Sannert, Scherbai th, Lisiewicz, Sedlitz.

a beneficiat de o

D. NADOLU ■— coresp.

A. S. M. D. Satu Mare - 
Spartak Subotița (R.S.f.l.) 

l-O(O-O)
SATU MARE, 2 (prin telefon). Un 

număr mare de- spectatori au asistat 
azi la un joc frumos, încheiat cu vic
toria meritată a A.S.M.D.

Dacă prima repriză s-a desfășurat 
sub semnul ■echilibrului, c«a de a doua 
s-a caracterizat prin superioritatea for
mației noastre care a construit mai 
multe acțiuni la poarta oaspeților. Mul-. 
te ocazii, clare, au fost insă ratate de 
înaintași. Abia îu min. 90 fundașul 
Biro a înscris unicul punct al meciu
lui, la o aglomerație în fața porții e- 
chipei din Subotița.

A condus corect arbitru! Ion Todor 
— Cărei.

AUGUSTIN VERBA — coresp.

Ne vizitează echipa olimpica 
a Japoniei

Din delegația 
trenorul federal 
Ichiro Okano, antrenorul echipei, pre
cum și 20 de jucători printre care: 
Tsukasa Hosak.i, Masahiro Hamazaki, 
Kenzo Yokoyama, Ryuzo Hiraki, Hi
roshi Katayama.

Primul meci, oaspeții îl vor disputa 
joi 6 august la Brașov în compania 
Steagului roșu, iar cel de al doilea va 
avea loc duminică 9 august în Capi
tală, cînd vor îhtîlni .formația Progre
sul.

După turneu! .întreprins la noi, spor
tivii din „Țara soarelui răsare" vor mai 
evolua în Ungaria și_Cehoslovacia.

Azi după-amîază sosește în țara noa
stră, venind din Uniunea Sovietică 
unde a susținut clteva meciuri, echipa 
olimpică de fotbal a Japoniei. Este pen
tru prima dată cind țara noastră este 
vizitată de reprezentanți ai fotbalului 
nipon. Și de aceea evoluția lor este 
așteptată cu un interes vădit. Să amin
tim in plus și faptul că reprezentativa 
Japoniei este una din cele 16 echipe 
calificate în turneul final olimpic de fot
bal și deci — după cum vor decide 
sorții — s-ar putea să fie și una din 
adversarele echipei noastre olimpice la 
Tokio.

japoneză fac parte an- 
Ken Naganuma, Shun-

COLȚUL SPECIALISTULUI

Jocul portarului și metodica pregătirii lui
•și sarcina principală a portarului (o- 
rea mingii de a pătrunde în poartă, 
Hire cele trei bare) a rămas aceeași 
a lungul anilor, totuși o dată cu perfec
tarea jocului de fotbal au evoluat și 
loacele folosite de portar ; mai ales 
e de natură tactică au trebuit să țină 
sul cu progresul fotbalului.
i jocul portarului s-au manifestat, mai 
ornic, doua tendințe :

unii portari nu părăseau linia părții 
acționau .de aici, grație plonjoanelor, 
samentului și reflexelor (de exemplu : 
nora, Planicka, Remeter, Șepci, Pavla- 
i, Justin, Voinescu etc) ;

alții1 ocupau o poziție mai avansată 
î de linia porții și interveneau prin blo- 
e temerare în picioarele atacanților ad- 
și (Olivieri, Hiden, Grosics, ~ 

etc).
greu de spus azi care din 

țe, din aceste feluri de a
i bun. Cert este însă faptul 
ia unor portari, care exagerau în blc- 
e, a determinat o prevedere nouă în 
ulamentul de joc (art. 12), prevedere 
iferată pentru a proteja pe portari. Este 
ba interzicerea atacului asupra unui 
tar aflat la pămînt cu mingea. Cu tim- 
, jocul portarului a suferit unele com- 
tări, în sensul că acest jucător a pii-

un rol mai activ în spațiul porții și în 
irafața de pedeapsă și, mai tîrziu, chiar 
colo de această porțiune a terenului, 
tarului i se cere azi să se încadreze 
jocul constructiv-colectiv, să devină un 
ment activ în varianta 4-2-4 și să ini- 
e chiar acțiuni ofensive, pentru că de
ii cum va repune el mingea în joc de- 
de construirea atacurilor și asigurarea 
lUlației mingii în cadrul echipei.
l consecință, ca urmare a evoluției jo- 
JÎ, astăzi un portar trebuie să fie un 
stor complet în adevăratul înțeles al 
îritului, un jucător care să stăpînească 
te deprinderile tehnice, pe Iîngă cele 
cifice postului său. Ca atare, pregăti- 

lui trebuie să fie completă : să tie în 
re să apere poarta plasat pe linia ei 
prin plonjoane, reflexe, plasamente, îs 
țiul suprafeței de pedeapsă, prin blo- 

intercepții, boxarea balonului, dega- 
, și dincolo de limitele suprafeței de 
leapsă — prin degajări cu ambele pi- 
zie, ba — dacă va fi nevoie — chiar 
capul.

modificare esențială a intervenit în 
a ce privește repunerea mingii în joc 
către portar. Devenind — cum se spune 
isea — primul atacant al echipei, pri- 

constructor al acțiunilor ofensive, unui 
tar i se cere, in această situație, să 
eze precis și rapid coechipierului cel 

i liber și mai bine plasat. In acest fel 
xpărut NECESITATEA DE A ARUNCA 

CU MINA. Acest procedeu tehnic 
rchează evoluția jocului portarului și, 
același timp, subliniază noul în rolul 
tarilor. Degajarea cu piciorul — înaltd, 
ernică, la distanță mare — care de cele
I multe ori este imprecisă sau pune pe 
partener in situația de a lupta cu ad- 
sarul pentru intrarea tn posesia mingii, 
mai trebuie să lie lolosită intr-o echipă 
e joacă constructiv-colectiv. Arun- 
ea cu mina oferă garanția promptitu-
II și a preciziei, a circulației mingii In- 
ind chiar de la portar. Desigur că a- 
sta nu înseamnă renunțarea la dega- 
>a cu piciorul ; repunerea mingii în joc 
piciorul la distanțe mici, deci cu certi- 
tnea că va avea precizia necesară pen
ce mingea să ajungă la un partener,

tribuie la caracterul colectiv al făcu
și la circulația mingii.

schimbare importantă în jocul porta- 
11, în cadrul variantei 4-2-4, s-a produs 
m ceea ce privește plasamentul. Pozi- 
avansată a unui pottar, care apăruse 

in sistemul cu trei fundași, a devenit 
țecesitate în sistemul cu patru fundași, 
larul trebuie să fie mereu in joc bine- 
les respectînd distanțele dintre linii si 
raport cu evoluția jocului. După pă- 

>a mea plasamentul portarului _ ca anță șl loc — nu are cJ numaj
ș. adica alit cit solicită jocul. Dacă 
li sa indic totuși locul, aș opinia pen- 
un plasament inițial la un punct situat 

o linia suprafeței porții și locul de exe-

David, Ia-

aceste tea- 
apăra era 
că temeri-

cutare a loviturii d« pedeapsă (II m). De
sigur însă, că portarul poate ocupa și o 
poziție mai avansată, în funcție de modul 
cum se desfășoară jocul,

Tot o problemă de plasament este și lo
cul pe care-1 ocupă' un portar la execu
tarea loviturilor de, colț. Cum astăzi, în 
majoritatea cazurilor, aceste lovituri se 
execută indirect, adică prin pase la un 
partener apropiat, plasarea portarului lin
gă bara opusă nu-și mai are rostul; el 
trebuie să se plaseze în concordanță cu 
unghiul format de jucătorul care va primi 
mingea și barele porții. De asemenea, la 
aruncarea de la margine, efectuată în a- 
propierea porții, portarul poate deveni un 
punct de sprijin, ca șă spun așa, pentru 
cel care execută aruncarea. Primind min
gea, ei poate pasa imediat precis unui 
coechipier, ca orice jucător de cîmp. Dar, 
chiar dacă nu primește mingea, el atrage 
atenția adversarului asupra sa. In felul 
acesta, un portar participă și el la .jocul 
fără minge’. Se înțelege că într-o astfel 
de situație portarul trebuie să dovedească 
hotărîre, promptitudine, calm, rapiditate.

Din punct de vedere tactic, rolul porta
rului este la fel de important. El este cel 
care poate și trebuie să coordoneze apă
rarea ca joc și la executarea...............
fixe.

In 
ților 
iilor _ . t _ _______ ,
țiunilor adverse.

Pe de altă parte, el poate atrage aten
ția apărătorilor săi, anticipînd evoluția jo
cului, chiar asupra unor adversari iară 
minge. , .

ceastă aruncare este folosită pentru trans
miterea mingii la distanțe medii.

— aruncarea prin ratarea brațului. Bra
țul întins perfect este aduă prin spate în 
față, deasupra capului, așa cum se pro
cedează la volei, la serviciul cunoscut sub 
numele de .roată*. Printr-o astfel de arun
care mingea este trimisă la distaațe mari.

Pentru însușirea cît mai. bine a acestor 
aruncări este necesar, bineînțeles, ca la 
antrenamente să se exerseze foarte mult, 
insistîndu-se pe distanțe variate și preci
zie, precum și pe mărirea vitezei de cir
culați® a mingii.

Adaug Ia toate acestea preocuparea per
manentă pentru :

— perfecționarea reflexelor (prin folosi
rea unor exerciții cu mai multe mingi, fără 
ca portarul să cunoască care din ele 
fi lovită)

— îmbunătățirea atenției portarului 
urmărirea jucătorului advers aflat în 
sesia mingii ( se vor folosi exerciții
aruncare a mingii prin surprindere, antre
norul executînd aceste aruncări din miș
care continuă și stînd cu spatele spre 
portar)

— mărirea vitezei portarului (el trebuie 
să ajungă la o viteză de pornire foarte 
tună, pe care s-o păstreze pe distanțe de 
20—30 m).

Iată, deci, cît de complexă a devenit 
sarcina unui portar în jocul modern și ce 
pregătire metodică trebuie să facă el pen
tru a corespunde cerințelor postului. Con
sider că în pregătirea acestor jucători tre
buie făcută o cotitură importantă, menită 
să ridice clasa portarilor noștri la nivelul 
unui David, Zombori, Pavlovici, Voinescu 
său Toma, pe care i-a creat fotbalul ro- 
mînesc.

va

în 
po

ete

loviturilor

funcție de mișcarea tactică 
adverși, el va da indicații 
săi pentru a împiedica finalizarea ac-

a ataaan- 
coechipie-

In raport cu evoluția jocului portarului 
au survenit schimbări și în metodica pre
gătirii lui, atît în’ conținut, cit și în mij
loacele folosite^1 .....

In afara prb.cțedeelor cniaoscuțe ca spe
cifice postului de portar (blocarea mingii, 
boxarea ei, plohjohul etc), în jocul modern 
unui portar i se cere să cunoască bine lo
virea mingii cu ambele picioare, din miș
care, și să știe să paseze cu precizie. In 
acest scop, la antrenament el trebuie să 
execute toate exercițiile adresate și celor
lalți jucători. Driblingul și fenta nu trebuie 
să-i rămînă necunoscute pentru că în joc 
se pot ivi situații pe care portarul le poa
te rezolva printr-un dribling sau printr-o 
fentă. Chiar și jocul cu capul îi poate fi 
folositor, atunci cînd nu poate respinge 
altfel mingea venită pe sus și el se află 
în afara suprafeței de pedeapsă, deci n-are 
voie să utilizeze mîinile..

De aceea se recomandă ca în jocuri de 
antrenament și chiar în partide amicale 
cu caracter de pregătire portarul să i 1 
parte ca jucător de cîmp. Aceasta ii va 
permite să-și însușească mai bine deprin
derile tehnice de care vorbeam. In plus, 
un astfel de antrenament pentru portar face 
posibilă folosirea jucătorului respectiv în 
cîmp în situațiile cînd accidentîndu-se el 
nu mai poate apăra, dar este apt să joa
ce în cîmp (în cazul cînd portarul nu mai 
poate fi înlocuit, fiind operată schimbarea 
permisă de regulament).

O rămînere în urmă în jocul portarului 
se constată în ceea ce privește boxarea 
mingii, procedeu tehnic foarte important, 
pentru că — așa cum a dovedit portarul 
echipei Real Madrid în partida cu Dina
mo la București — permite rezolvarea cu 
succes a multor situații dificile din fața 
porții. Pentru îmbunătățirea continuă a a- 
cestui procedeu cred că sînt necesare 
exercițiile la ,mingea-parâ“ din antrena
mentul boxerilor, precum și exercițiile de 
lovire a mingii suspendate.

In ceea ce privește aruncarea cu mina, 
grație căreia un portar își poate îndeplini 
cu mai mult succes rolul nou de cel din
ții atacant al echipei, în executarea ei se 
poate recurge la următoarele forme :

— aruncarea mingii ca la popice (la... 
firul ierbii), printr-o mișcare de balans a 
rnîinii. O asemenea aruncare este utilă a- 
tunci cînd se transmite mingea unui par
tener foarte apropiat.

— aruncarea ca la handbal, cu brațul 
îndoit. Brațul este dus înapoi, la înălțimea 
capului și apoi îmins cu putere înainte. A-

PETRE RĂDULESCU
antrenor

STI
■I

• Tn ziua a doua a campionatelor 
de natatie ale S.U.A., care au loc in 
piscina din localitatea Los Altos (Ca
lifornia), Don Schollander a stabilit 
un nou record mondial în proba de 
400 m liber cu timpul de 4:12,7. Ve
chiul record era de 4:13,4 și aparținea 
australianului Alurray Rose. In proba 
de 400 m mixt Dick Roch a stabilit 
un nou record al lumii, fiind crono
metrat în 4:48,6 (recordul anterior 
era de 4:50,2 și aparținea vest-germa- 
nului Hetz). Cel de al treilea record 
mondial ai zilei a fost înregistrat în 
proba de ștafetă feminină 4x100 m li
ber. Echipa clubului Santa Clara a 
parcurs această distanță în 4:08,5. Din 
echipă au făcut parte Varona, Haroun, 
Stickles și Watson. Alte două noi re
corduri mondiale au fost stabilite în 
cadrul campionatelor de natație ale 
S.U.A., care se desfășoară în piscina 
orașului Los Altos din California. Ino- 
tătoarea Marilyn Ramenofski a par
curs 400 m liber în 4:41,7 (v.r. era 
de 4:42,0 și aparținea aceleiași spor
tive). In proba de 200 m liber Don 
Schollander a fost cronometrat în 
1:57,6 (nou record mondial — vechiul 
record era de 1:58,2 și aparținea vest- 
germanului Klein).

« In meci retur, pentru semifinalele 
„Cupei Americii de Sud“ la fotbal, 
Nacional Montevideo a îiwins cu sco-

Săritorii de la S. S. E. Sibiu au dominat 
campionatele de juniori

CAMPIONI REPUBLICANIC. DRAGOI SI D. POPOAIE

începute vineri, campionatele repu
blicane de sărituri de la trambulină 
au continuat sîmbătă și duminică la 
ștrandul Tineretului. întrecerile au fost 
net dominate de tinerii reprezentanți 
ai S.S.E. Sibiu (antrenor N. Hatzac) 
care au cucerit nu numai titlurile de 
campioni republicani la trambulină și 
la platformă, dar au ocupat in grup 
primele locuri în clasamentele celor 
două probe (juniori cat. I). In con
cursul juniorilor de categoria a ll-a 
(15—16 ani). AL Munteanu la trambu
lină și M. Bodea la platformă s-au do
vedit cei mai buni, dar surpriza a 
produs-o Constantin Nedelcu (în vîrs- 
tâ de II ani!) clasat pe locul secund 
in arabele probe

Cît privește săriturile de ța platfor
mă pentru fete, competiția a fost o 
simplă formalitate, deoarece nu s-a 
prezentat decât... o singură concuren
tă : Anelise Kestner care nici ea nu a 
realizat norma de campioană. Ce pă
rere au antrenorii ?

Rezultate : sărituri de la trambulină 
juniori cat. I : 1. C. DRAGOI (S.S.E.

Sibiu) 11R24 p — campion republi
can ; - — -
103,45
93,30;
83.88;
82.95 ;

2. D. Popoaie (S.S.E. Sibiu) 
; 3. -V. Covalciuc (S.S.E. Sibiu)

4. G. Scherer (S.S.E. Sibiu)
5. A. Chelcea (S.S.E. Sibiu)
juniori cat. a ll-a: I. M. MUN

TEAN!! (Progresul București) 86,74 ; 
2. C. Nedelcu (CI. sp. școlar Buc.) 
81,63; 3. M. Bodea (S.S.E. Sibiu) 
76,59; sărituri de la platformă juniori 
cat. I : 1. D. POPOAIE (S.S.E. Sibiu) 
110,07 . ’ . '‘ ~
Scherer 94,0; 3. C. Drăgol 92.91 ;

campion republican; 2. G. 
’ ' ~ : 4-

V. Covalciuc 79,09 ; 5. A. Chelcea
73,29; juniori cat. a ll-a: 1. M. BO
DEA 73,09; 2. M. Munt.eanu 68.47;
3. J. Treistaru (Progresul Buc.) 61,64;
4. I. Ilieș (Progresul Buc.) 60.95. In 
afară de concurs C. Nedelcu a reali
zat 71,43 p. Junioare cat. a ll-a : 1. 
Anelise Kestner (S.S.E. Sibiu) 42.49.

Clasament pe echipe: 1. S.S.E. SI
BIU 1261,25 p; 2. Progresul Bucu
rești 155,21 ; 3. S.S.E. nr. 1 București 
82,19; 4. Clubul sportiv școlar Bucu
rești 81.63.

C. Drăxoi, campion ta trambulina, execuți nd o sărituri in echer contre 

Foto : C. Tuttar
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Vasilica Rotaru (Dinamo Buc.) 
Moraru (C. S. M. Cluj) 
in concursul republican

tri-

și Gavril 
învingători 

de mare fond pe Dunăre
GALAȚI 2 (prin telefon de la

misul nostru). După o întrerupere de 
6 ani, s-a reluat duminică dimineața 
concursul republican de mare fond la 
înot pe Dunăre, intre localitățile Bră
ila și Galați. Au participat 32 de 
băieți (pe distanța de 20 km) și 9 
fete (pe distanța de 10 km).

In cursa rezervată băieților, clu
jeanul Gadril Moraru s-a instalat de 
la început la conducere. El a condus 
cu autoritate pe tot traseul cîștigind 
cu peste 3 km față de al doilea cla
sat. Rezultate : 1. G. Morarii (C.S.M. 
Cluj) 2 h 38.0: 2. C. Chirvăsuță 
(Rapid Buc.) 2 h 56,0; 3. C. Mo
canii (Rapid Buc.) 2 h 58,0; 4. I. 
Măriuță (Dinamo Buc.) 2 h 59,0; 5. 
Fr. Szving (Galați) 2 h 59,30 ; 6. V.

Ștefănescu (Rapid Buc.) 3 li 00,0; 7. 
Aurel lonescu (Bumbacul) 3h 02,0;
8. A. Soos (Dinarr.o Buc.) 3 h 02.30;
9. V. Medianu (Rapid Buc.) 3 h 06,0:
10. G. Teodorescu (Brăila) 3 h 07,0.

Spre deosebire de băieți, fetele 
prind repede „firul apei" și merg pa
chet 2 km. Apoi, Vasilica Rotarii se 
distanțează de restul plutonului cîști
gind detașat.

Rezultate : 1. Vasilica Rotaru 
namo Buc.) 1 h 20,0; 2. Ildico Ciop 
daș (C.S.M. Cluj) 1 h 26,0; 3.

(Di-

Hel
ga Boicehovschi (Rapid Buc.) 1 h 
29,0; 4. Anca Grigoraș (Rapid Buc.) 
1 h 32,0; 5. Ecaterina Trandafir
(Progresul Snagov) 1 h 36,0.

TEODOR RO1BU

RI EXTER
nil de 4—2 (3—1) echipa chiliana 
Colo-Colo, calificîndu-se pentru finală.

• Echipa olimpică de fotbal a Ja
poniei și-a încheiat turneul întreprins 
în U.R.S.S., jucînd la Kiev cu o se
lecționată a R.S.S. Ucrainene alcă
tuită din jucători de cat. B. Gazdele 
au terminat victorioase cu scorul 2—0 
(1-0).

• Selecționatele U.R.S.S. și R. S. 
Cehoslovace își vor disputa finala 
„Cupei Galea" la tenis. In semifina
lele de la Vichy, U.R.S.S. conduce 
cu 3—0 în meciul cu R. F. Germană, 
iar R. S. Cehoslovacă cu același scor 
în fața R. P. Ungare. Indiferent de 
rezultatele din ultimele două probe 
de simplu, cele două echipe au ob
ținut calificarea în finală.

• Echipa de fotbal F. C. Barcelona 
și-a început turneul în Peru jucînd la 
Linia cu echipa „Sporting Cristal". 
Jocul s-a încheiat cu rezultat de ega
litate : 2—2. Acesta a fost primul meci 
disputat la Lima după tragicul eve
niment în care și-au pierdut viața 312 
spectatori.

• Planoristul Viktor Hicenko a sta
bilit un nou record mondial de vi
teză la' zborul în „triunghi". Pilotînd 
un planor de două locuri de coils- 
irucție sovietică el a desfășurat pe un 
traseu în „triunghi" o viteză medie 
orară de 103 km.

& După 14 runde în turneul interna
țional de șah de la Buenos Aires în

NE
fruntea clasamentului se află campio
nul mondial Tigran Petrosian 
(U.R.S.S.) cu 11 puncte urmat de Ke- 
res (U.R.S.S.) — 10,5 puncte și ar
gentinianul Najdorf — 10 puncte. In 
partidele întrerupte din ultimele două 
runde, Petrosian a cîștigat la Byrne 
(S.U.A.) și Wexler (Argentina). Ke- 
res a obținut victoria în partidele cu 
Bolbocan și Schweber, Najdorf a ciș- 
tigat la Garcia, iar Fogelmann la Ru- 
binetti. Rosetto și Pilnik au făcut re
miză.

• Campionatul mondial de aeromo- 
dele captive a programat la Budapesta 
ultima „manșă" la categoria „2,5 cmc" 
(viteză). In clasamentul general in
dividual primul loc a fost ocupat de 
Bill Wisniewski (S.U.A.) al cărui ae- 
romodel a înregistrat o viteză medie 
orară de 227 km. Au urmat în clasa
ment Gyula Krizsma (R. P. Ungară)! 
— 225 km, Glenn Lee (S.U.A.) — 
223 km, Sladki (R. S. Cehoslovacă): 

-— 223 km. Carpenter (S.U.A.) — 220 
km etc. Singura femeie participantă 
la campionat, Elvira Purice (R. P. 
Romînă), a ocupat locul 24 din 49 
de concurenți. Modelul său a desfă
șurat o viteză medie orară de 201! 
km. Pe echipe, primul loc a fost ocu
pat de S.U.A. S-au clasat apoi în or
dine R. P. Ungară, U.R.S.S., Italia 
și R. S. Cehoslovacă.

(Agerpres)
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Învățăminte după „Colocviul îlorctistclor 
de la Constanța...

Gu turneul internațional de la Con
știința a luat sfîrșit o importantă etapă 
•de pregătire a floretistelor noastre în 
vederea J.O, de la Tokio. Acest tur
neu a însemnat un greu „examen4 
pentru sportivele noastre, avînd de în
fruntat primele garnituri ale Italiei și 
Franței și alături de acestea, cea mai 
în formă echipă a 
p iran te la loouri d 
confruntare 
Floretistele 
echipă, au 
ficilă încercare: 11—5 cin Italia 
Franța și 8—8 (victorie la tușe cu 
51-49) cu Ungaria. Dacă despre pri
mele două meciuri nu avem de făcut, 
în general, observații speciale (trăgă
toarele din echipa R. P. Romîne evo- 
luînd foarte aproape de valoarea lor 
reală), în schimb comportarea pe care 
tu avut-o sportivele noastre în întîlni
rea cu Ungaria a lăsat de dorit. Asupra 
acestui meci ne vom opri în rîndurile 
ide față.

In prima 
cundă a K. 
comportare 
realizeze. în fața aceleiași echipe, sur
priza turneului. (Ea a condus cu 1—0, 
4—2, 7—4 și 8—5. Egalată la 8, vic
toria i-a revenit în cele din urmă 
datorită unui minim avantaj la tușe: 
14 13). Prin prisma acestui rezultat,
floretistele din prima echipă a țării 
noastre aci considerat probabil între
cerea cu formația Ungariei drept o... 
simplă formalitate. Și inițial, lucrurile 
au mers bine: după primele 6 asalturi, 
scor net în favoarea noastră., 5—1. In 
continuare însă, Vicol pierde la Sze- 
keline iar Ghiulai la Marocsi încît se 
ajunge la scorul de 5—3 pe echipe. 
Ana Ene-Derșidan (cea 
gătoare în acest meci) 
Szalontay refăcînd din 
trei alte înfrîngeri ale 
lor noastre aduc egalitatea pe planșă: 
i—6.

Era evident ca floretistele R. P. Ro
mi ne greșiseră tactic. Chiar la 5—1 
ele trebuiau să n»u scadă ritmul, să 
nu considere meciul ca și încheiat...

0 nouă încercare, reușită, de a pre
lua conducerea: victoria lui Derșidan 
asupra lui Szekeline. Prompt însă, 
trăgătoarele maghiare restabilesc — 
din nou — echilibrul, Szalontay cîști-

și alături de acestea,
Un gariei, toate as- 

frunte în marea 
octombrie, 

cele din prima 
bine această di- 

ȘÎ

sportivă din 
noastre, 

trecut cu

zi a trarneului, echipa se- 
P. Romîne reușise printr-o 
demnă de toată lauda să

mai bună tră- 
punctează la 
avantaj. Dar, 
reprezentante-

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ DE LA TOKIO

TOTUL GATA, LA SFÎRSITUL LUI SEPTEMBRIE
gînd Ia Ghiulai. Apoi, consternare ge
nerală! Szabo, care a avut tot timpul 
inițiativa (și a condus eu regularitate), 
pierde la cea mai tînără trăgătoare 
maghiara, Marocsd! In ultimul asalt, 
Vicol-K ovacs, sportiva noastră reușește 
să cîștige, dar nu după puține emo
ții (conduce cu 3—0 și este 
Altfel, pierdeam întâlnirea!

Ce se desprinde de aici? 
pal faptul că fiecare meci,
de rezultatele anterioare ale echipelor 
adverse, trebuie privit ou toată serio
zitatea, cu mult simț de răspundere. 
Floretistele țării noastre, care au în
registrat în acest an atîtea victorii 
de prestigiu și candidează cu șanse 
bine conturate la o medalie La Tokio, 
nu le este îngăduit să fie superficiale, 
să-și subaprecieze adversarele.

egalată!)...

In prinoi- 
indiferent

Foarte bine remarca conducătorul 
delegației italiene, dl. Augiasto Can- 
tarella : „Fetele dv. au dovedit că sînt 
cu aproape o clasă peste celelalte flo
retisle, ca pregătire fizică și tehnică. 
Tactic însă ele au greșit. în meciul 
cu Ungaria au uitat un mare și ele
mentar adevăr, acela că un meci nu 
se termină decit a dată cu ultimul 
asalt-...

Nădăjduim că ultima verificare dina
intea J.O., meciul ou R.S.S. Ucrai
neană, din septembrie, de la Bucu
rești, va da prilej floretistelor din lo
tul nostru olimpic — de altfel temei
nic pregătit — să elimine definitiv 
și această lacună semnalată la Con
stanța...

Capitala niponă e în aceste zile 
un adevărat roi de albine harnice : 
zeci de mii de muncitori de toate 
specialitățile, de la zidari la dăl- 
tuitori în marmură, de la electri
cieni la specialiști în telecomunica
ții, de la pavatori la „arhitecții“ 
gazonului și ai pistelor de zgură, 
muncesc neobosit pentru încheierea 
la timp a lucrărilor necesare bunei 
desfășurări a jocurilor. Șantierele 
de la Stadionul Central și terenul 
„Prince Chichibu" vor fi închise 
încă în luna august, lucrările — în 
ansamblul lor — urmînd a fi ter
minate la sfîrșitul lui septembrie.

pre- 
egală 
con-

T1BERIU STAMA

In ceea ce pri
vește problemele 
cazării, un recent 
raport al guver
nului japonez 
precizează că 

■31.346 de paturi 
Vor fi la dispozi
ția vizitatorilor

octombrie, la Tokio. Iată, 
cum sînt ele repartizate : 
diverse hoteluri de tipPROFIL

VALERI BRUME L
în 

era 
cu
zi,

Valeri Brumei își amintește că 
anul 1958 recordul său personal 
de 1,75 in și că se mîndrea mult 
această performanță. Dar, într-o 
ziarul „Sovietski sport" a publicat
știrea că elevul american John Tho
mas, în vîrstă de numai 16 ani, a ob
ținut la săritura în înălțime un re
zultat de 2,03 m. Și Brumei începe 
o luptă tacită cu înălțimea și cu... 
Thomas. După numai un an de efor
turi și muncă susținută, în anul 1959, 
cu cîteva luni înainte de a împlini 
vîrstă de 17 ani. Brumei atinge gra
nița celor 2,00 m, iar Ia Jocurile 
limpice de la Roma el ee prezintă 
„cartea de vizită* de recordman 
Europei, cu un rezultat de 2,17 
Medalia de 
rezultat ca 
La stimulat 
nind lupta 
2,21 m, ” *

la medalia olimpică de aur. Pledează 
pentru aceasta atît valorosul său record 
mondial, constanța manifestată în ma
rile întreceri, cît și faptul că — deo
camdată — puțini adversari se află 
în vecinătatea sa imediată, ca perfor
manțe.

La cei 22 de an>i ai săi Valeri Bru
mei poate adăuga titlului de record
man mondial și primul titlu de cam
pion olimpic.

nave acostate în 
Harumi Pier; 1.445 în lo- 
particulare; 662 în cămine 
și studențești; 1.000 locuri 
ziariști la „Casa Presei*; 

diverse alte locuri.

Și acum, să în
cercăm să răs
pundem la o pro
blemă care 
ocupă în 
măsură pe
curenți ca și pe 
spectatori : va fi 
timp frumos în 
perioada Jocurilor 
răspundem : da, după toate calcu
lele.

în Japonia există două perioade 
ploioase : una la începutul verii, 
denumita „bai-u“ și alta în primele 
zile ale toamnei, cunoscută sub nu
mele de „shurin". Așadar, dacă e 
să ne temem de ploi, trebuie să ne 
temem de „shurin". De obicei însă, 
„shurin** începe să se manifeste la 
jumătatea lui septembrie, atinge 
„forma maximă" (ca să folosim un 
termen sportiv) în zilele echinocțiu
lui și apoi descrește treptat pînă 
la sfîrșitul lunii. în prima săptămî- 
nă a lui octombrie, „shurin“-ul se 
potolește aproape complet.

Perioada care urmează este una 
din cele mai plăcute din Japonia. 
O statistică asupra timpului pe pe
rioada Jocurilor Olimpice (10 — 24 
octombrie) în ultimii 75 de ani, 
arată: 42%. zile însorite,.40% vre
me noroasă fără ploaie, sau .ploi 
ușoare și numai 18% timp pvoiTs. 
Prin urmare, există 82% șanse ca 
ploaia să nu deranjeze buna 
fășurare a întrecerilor.

? Ne grăbim să

des-

un
argint cu 2,36 m, același 

și al învingătorului probei 
și mai mult, Brumei por- 
cu recordurile mondiale : 

2,25 m. 2,27 m, 2,28 m !
în condițiile în care nu intervine 

nimic neprevăzut, Valeri Brumei este 
unul din cei mai îndreptățiți aspiranți

străini în 
de altfel, 
15.700 în 
european; 3.023 în hotelurile de tip 
japonez, modernizate; 9.016 pe bor
dul diverselor 
portul 
cuințe 
școlare 
pentru 
500 în

In afara acestora, interesant de 
notat că 40 de membri ai unui grup 
australian vor fi cazați în... tem
plul Komyoji iar 140 de francezi 
vor locui în templul Gokoguji.

Bineînțeles, nu sînt socotite aici 
locurile Satului olimpic. De altfel, 
pentru dezaglomerarea acestuia, 
organizatorii au hotărît — spre de
osebire de ceea ce se prevăzuse ini
țial — ca pentru cicliști și canotori 
să funcționeze sate olimpice spe
ciale, la Hachioji și lacul Sagami. 
Satul olimpic de la Sagami, situat 
la 53 km de Satul olimpic principal 
va putea găzdui 320 de persoane, 
iar cel rezervat cicliștilor, la Ha
chioji, va avea aproape 500 de 
locuri. Satul olimpic principal 
(peste 800 000 metri patrați) este, ca 
întindere, cel de-al doilea al tuturor 
timpurilor, după cel de la Los An

geles din 1932.

s " —( In cadrul pre- 
W--*' pen-parativelor

tru J.O., organi
zatorii acordă o 
atenție deosebită 
și terenurilor 
antrenament, 
s-au străduit 

șt au reușit 
terenuri să fie 
de circa 10 km

de 
Ei

si- 
dț 
de

ca toate aceste 
tuate pe o rază 
Satul olimpic, element deosebit 
important, mai ales dacă ținem sea
ma de greutățile de circulație din 
Tokio. Pentru atleți vor fi deschise 
șase terenuri de antrenament, din
tre care trei vor putea fi folosite 
de aruncători. Da dispoziția boxe
rilor vor sta 15 ringuri instalate în 
sala universității din parcul Meiji. 
scrimerii vor putea utiliza opt piste 
în sala unui liceu iar antrenamen
tele fotbaliștilor se vor des
fășura pe 9 terenuri. Pentru lupte 
sînt afectate 13 arene iar pentru 
gimnastică zece.

IUJI TSUPA
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• LA TOKIO a avut 
loc acum cît va timp 
inaugurarea oficială a 
sălii Budookan, unde

.se vor desfășura în 
trecerile de judo. Sala, 
care cuprinde trei e- 
taje. și două 
luri, va putea 

- în același timp 
de spectatori.

e EDITURA 
din Tokio a scos 
cent un documentar

• de peste 200 de pa
gini, tradus în șapte 
limbi, cuprinzînd date 
asupra Jocurilor O- 
lirnpice. Documentarul 
este intitulat „XVIII 
Olimpiade" și oferă 
oaspeților olimpici da
te despre orașul To
kio, bazele sportive.

■ programul complet al
■ întrecerilor, obiective
le turistice. De aseme
nea, se găsesc .numele 
tuturor cîștigătoriior 
olimpici și evoluția re-

• cor du rilor. în septem
brie va apare o a 
doua lucrare, intitulată 
„Tokio Olympics", în 
300 de pagini.

• PREȘEDINTELE 
Comitetului Olimpic 
Japonez, d. Tsuneyoshi 
Takeda, a fost numit 
președinte al celui 
de al 62-1 ea Congres 
al Comitetului Inter
național Olimpic, care 
se va ține la Tokio

subso- 
găzdui 
15.000

Asahi
re-

înaintea începerii rua- 
rii competiții.

• LA SOSIREA în 
Japonia, toți caii care 
vor concura în pro- 
bele de echități* yor 
fi supuși riuui examen 
de carantină la Ka- 
ruizawa sain la Cen
trul de echitație. Ca
rantina va dura 10 
zile!

• IN SATUL olim
pic vor funcționa două 
restaurante, i fiecare cu 
cîte 1000 de 
La dispoziția 
vilor vor 
„sauna", 
băieți și 
fete, cu săli 
și dușuri.

• DUPĂ 
LUITORI și 
nenții echipei 
tatlon modern, 
nezii și-au definitivat 
o nouă echipă pentru 
J.O. Este vorba de 
echipajul de 8-j-l la 
canotaj, care prezintă 
o interesantă partieu- 
larite: o medie de 
vîrstă de 22 de ani. 
Componenții echipaju
lui, toți studenți, sînt 
antrenați de Horiucji 
și Arakawa.

• MUNICIPALITA
TEA din Tokio ia noi 
măsuri pentru înfru
musețarea orașului în 
timpul întrecerilor o- 
limpice. O deosebită 
atenție se acordă aș-.

sta 
două 

una

locuri, 
sporli- 

și trei 
pentru 
pentru 

de baie

MĂRȘĂ- 
compo- 

de pen- 
japo-

pectului decorativ al 
străzilor. Recent s-a 
'hotărît ca pe magis
trala principală, Ave
nue Ginza, să fie ar
borate din 5 în 5 
metri steagurile tutu>- 
ror națiunilor parti
cipante, care vor flu
tura în vînt pînă în 
ziua ceremoniei de 
închidere.

• LISTA sporturilor 
olimpice actuale este 
bine cunoscută. Găsim 
interesant să amintim 
că ; în programul-Jocu
rilor au figurat, pentru 
perioade de timp mai 
lungi sau mai scurte, 
și alte discipline. Prin
tre acestea: base-ball- 
ul, bărcile cu motor, 
golful, polo călare, 
rugbial, tenisul de 
cîmp și tirul cu ar
cul. Cea mai lungă 
viață dintre aceste 
sporturi dispărute au 
avut-o rugbiul și polo 
călare, prezente la 
cîte cinei ediții.

• ARTISTUL plas
tic japonez Luke 
Hasegawa lucrează ac
tualmente la un mo
zaic gigantic, care va 
fi montat pe fațada 
Stadionului național, 
‘„inima** competițiilor 
olimpice. Acest mo
zaic va reprezenta o 
zeiță antică greacă și 
un hercule japonez.

ÎNCEPUT DE DRUM: ATENA 1896
Aproape toți iubitorii sportului știu 

că prima’ ediție a Jocurilor Olimpice 
s-a ținut în 1896, Ia Atena. Puțini știu 
însă că — înainte de această dată — 
istoria sportului consemnează o serie 
de încercări de reînviere a spiritului și 
tradiției olimpice.

Vom aminti, în primul rînd, „con
cursurile olimpice** organizate încă în 
1859, de un animator grec, Evanghelos 
Zappas. Un amănunt interesant: Zap
pas era originar din Romînja! El a 

, finanțat un gen de întreceri olimpice, 
deschise tineretului grec, desfășurate 
cu .prilejul unei expoziții agricole și in
dustriale; la Atena. In program figurau 
alergări, triplu salt, aruncarea discului 
în... înălțime și în lungime, aruncarea 
suliței Ia țintă ! și... alergarea în saci. 
După 21 de ani, în America, se orga
nizează, o serie de manifestații „olim
pice" sub forma reconstituirii spectaco
lelor anțice.

La sfîrșitul secolului trecut, atmos
fera favorabilă restaurării J. O. antice 
cîșțigă tot mai mult teren, mulțumită 
eforturilor depuse de ilustrul pedagog 
francez Pierre de, Coubertin, al cărui 
centenar a fost sărbătorit recent la Pa
ris. In 1892, el propune reluarea Jocu- 

■ rilor Olimpice în forma lor modernă. 
Această propunere este acceptată în ca
drul unui congres internațional, ținut 
într-una din sălile Universității Sor- 
bonna, la care au participat delegați 
din 12 țări. împlinirea a 70 de ani de

ședință la care au participat numeroase 
personalități ale mișcării olimpice mon
diale.

Intenția lui Coubertin era ca prima 
ediție a J. O. moderne să se desfășoare 
la Paris, în primii ani ai secolului XX. 
Dar entuziasmul cu care a fost primită 
ideea a fost atît de mare incit nu a 
mai fost nevoie să se aștepte atîta

vreme și Atena — în mod simbolic — 
a avut cinstea de a găzdui prima edi
ție a J. O. moderne.

★

Competiția s-a ținut pe un stadion de 
marmură, construit in stil antic. Au 
luat parte sportivi din 11 țări, care 
s-au întrecut în următoarele discipline: 
atletism, gimnastică, ciclism, scrimă, 
lupte greco-romane, tir, canotaj aca
demic, tenis și haltere. Din cele 11 
probe atletice, opt au fost cucerite de 
americani, două de australieni și una 
de un grec. Cursa de maraton s-a 
desfășurat pe un traseu de la cîmpia 
Marathonului la Atena, urmînd același 
drum pe care l-a străbătut legendarul 
Philipide, ostașul care a alergat să ves- 

...... tească atenienilor victoria armatelor
la acest eveniment a fost sărbătorită grecești asupra celor persane, in anul 
cu mult fast, în ziua de 23 iunie a a- 
cestui an, în cadrul unei ședințe care 
s-a ținut în aceeași sală a Sorbonnei,

490 î.e.n., și care — după ce a rostit 
cuvintele: „Bucurați-vă, sîntem învin
gători !“ — a căzut mort. Cîștigătorul 
primului maraton olimpic a fost un

cioban grec, Spyros Louis, care a aco
perit distanța în 2:58,50,0.

Un alt amănunt de importanță spor
tivă istorică. Unul dintre concurenții 
la cursa de 100 metri, americanul Tho
mas Burke, a luat, în mod cu totul 
„surprinzător*, startul de jos, in timp 
ce toți ceilalți concurenți au pornit din 
picioare, așa cum fac azi concurenții 
la semifond și fond. Burke a fost, așa
dar, primul alergător din lume care a 
luat startul de jos. El a ciștigat titlul 
olimpic în 12 sec., fiind apoi învingă
tor și Ia 400 m cu timpul de 54,2 sec.

In cursele de ciclism (velocipedie, 
cum apar în program) s-au impus 
francezii (patru titluri) iar întrecerile 
de gimnastică au fost dominate de ger
mani (învingători în cinci probei). In 
clasamentul pe țări, Grecia — care a 
prezentat cel mai mare număr de con
curenți (197, din totalul de 484!) — 
a ocupat primul loc.

Interesant de subliniat și amănuntul 
că presa epocii a prezentat Jocurile 
Olimpice Ia rubrica știrilor... mondene, 
profesiunea de ziarist sportiv fiind to
tal necunoscută în acea vreme.

Entuziasmați de succesul Jocurilor, 
grecii au cerut ca de acum înainte 
J. O. să fie organizate... numai la Ate
na ! Forul internațional olimpic nu 
putea satisface însă dorința lor, apre
ciind, pe bună dreptate, că spiritul o- 
limpic cere ca Jocurile să fie organi
zate de cît mai multe țări. Așa că, peste 
4 ani, sportivii lumii aveau să se întîl- 
nească din nou, la Paris...
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