
STEAUA -DUPĂ 7 ANI-PENTRU A 7-a OARĂ CAMPIOANĂ!
ÎN BARAJUL PENTRU DIVIZIA A:

Progresul București, Steagul roșu Brașov,

Crisul Oradea si Politehnica Galati-> J J

(Citiți in paginile 2-3 cronicile meciurilor de ieri)

REZULTATE TEHNICE
PETROLUL - STEAUA (1-1)

PROGRESUL — F. C. ARGEȘ 1—1 (0—0)

RAPID - „U" CRAIOVA 1-0 (1-0)

AJS.A. TG, MUREȘ - STEAGUL ROȘU 2—0 (1-0)

DINAMO BACĂU - FARUL 4—1 (1-0)

Steaua, a 50-a campioană de fotbal a țăriiU.T.A. — JIUL

„U" CLUJ — DINAMO BUCUREȘTI

2—1

5—0

(1-0)

(2-0) Foto: I. MIHAICA

Clasamentul
1. Steaua 26 14 7 5 45—26 35

2. F. C. Argeș 26 14 5 7 40—23 33

3. Dinamo București 26 13 5 8 34—31 31

4. U.T.A. 26 11 4 11 25—24 26

5. Petrolul 26 12 2 12 27—29 26

6. Dinamo Bacău 26 12 2 12 33—38 26

7. Farul 26 10 5 11 37—32 25

8. Jiul 26 11 3 12 36—36 25

9. Rapid 26 10 5 11 32—33 25

10. „U" Cluj 26 10 5 11 36—37 25

11. „U" Craiova 26 11 1 14 28—31 23

12. A.S.A. Tg. Mureș 26 7 8 11 28—41 22

13. Progresul 26 6 9 11 23-31 21
14. Steagul roșu 26 8 5 13 20—32 21

ȘTEFAN CABAN
Foto: N. AUREL
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CĂPITANUL
Cu Jocurile desfășurate ieri, dintre care cele de la 

București, Ploiești și Tg. Mureș au fost decisive 
pentru desemnarea atît a campioanei țării, cît șt
a celor două participante la turneul de naraj, 

campionatul diviziei A părăsește șl ei, la o săptâmlna 
după cele ale diviziilor B și C, afișul stagiunii fotba
listice.

In arhive, el va rămîne consemnat ca al 50-lea campio
nat național, dar marea masă a iubitorilor sportului cu 
balonul rotund n-a remarcat, probabil, în nici un fel ca
racterul său Jubiliar. Pentru că, această ultimă ediție a 
celei mal populare întreceri sportive nu s-a distins prin 
nimic deosebit, n-a fost nici mai rea, dar nici mai bună, 
decît edițiile imediat precedente. Cu rare excepții, me
ciurile programate de-a lungul celor 26 de etape ne-au 
oferit dispute la fel de anoste, de modeste din punct de 
vedere tehnic și spectacular, ca și în anii trecuți, în care 
continuă să se reflecte numeroasele carențe ale fotbalului 
românesc. De altfel, valoarea în general scăzută a majo
rității Jocurilor de campionat explică, în bună măsură, 
șl comportarea nesatisfăcătoare a echipei naționale în 
confruntările interțărl pe care le-a susținut în toamna 
trecută șl în actualul sezon.

Ceea ce a dat, totuși, un oarecare farmec finalului 
acestui campionat și a polarizat interesul general a fost 
bătălia din fruntea și din subsolul clasamentului, al cărei 
deznodămînt nu l-am putut afla decît o dată cu meciu
rile ultimei etape.

Așa cum era de întrevăzut, plteștenii s-au aruncat m 
luptă cu toate forțele, sperînd că victoria le-ar putea 
aduce laurii de campioni. Dar Steaua, la rîndul e', șl-a 
Jucat bine ultima „carte", învingîndu-1 pe petroliști (care 
nu și-au apărat onorabil șansele !) șl dînd astfel prilejul 
publicului din Ploiești, așa cum a făcut-o și Rapid în anul 
trecut, să aplaude cel dintîl pe noua campioană. Elevii Iul 
Covaci șl Onisie îșl merită totuși succesul, ei manlfestînd In 
acest retur un plus de decizie față de adversarii lor, în
deosebi la meciurile Jucate în deplasare. Victoria de la

Craiova și „nulul" de la Pitești reprezintă, din acest punct 
de vedere, momentele-chele ale drumului lor spre titlu.

Fellcltîndu-I din toată inima, le dorim, totodată, o evo
luție cit mai bună în viitoarea ediție a „Cupei campio
nilor europeni".

Cu două puncte culese pe teren propriu de la princi
palii lor adversari, fără acea incredibilă ratare a iul 
Kraus la Constanța și, în general, fără moleșeala care l-a 
cuprins timp de cîteva etape în retur, piteștenii ar fi pu
tut rămîne el în vîrful piramidei. Oricum, locul doi nl 
se pare o performanță destul de merituoasă pentru Do- 
brln, Coman, Barbu șl ceilalți coechipieri al lor. Fără 
îndoială, antrenorii Bălănescu și Mladin au partea lor 
substanțială de contribuție la progresul realizat de această 
tînără și pînă de curînd modestă ca pretenții echipă pro
vincială.

Sperat multă vreme de cu totul alte formații, bronzul 
a revenit, în cele din urmă, dinamovlștilor bucureștenl, 
care au marcat o puternică revenire în retur. De altfel, 
băieții lui Bazil Marian au lăsat, după opinia noastră, 
cea mai bună impresie în acest final de campionat (mal 
puțin, credem, insuccesul de Ieri). In rest, toate celelalte 
echipe au constituit, cum se spune, „o apă și-un pămint", 
neputîndu-ne furniza elemente prin care să le dtferen- 
țiem distinct. O notă bună, totuși, îndeosebi Petrolului, 
U.T.A.-el, Jiului, Universității Cluj pentru infuzia, In 
proporție mal mare sau mai mică, de elemente tinere.

După o săptămînă de Incertitudine, Crișul Oradea șl 
Politehnica Galați îșl cunosc acum partenerii de baraj : 
Progresul șl Steagul roșu. In perspectivă, deci, un inte
resant turneu de baraj la Timișoara, care, împreună cu 
semifinalele șl fina’a „Cupei României", constituie ulti
mele puncte de atracție ale acestui sezon oficial de.fotbai.

Șl-apol, în august, debutul unei noi ediții a campionatu
lui, căruia nu-1 dorim nicidecum să semene cu cea proas
păt încheiată.

C. FIRANESCU

ZIUA PIONIERILOR

UN GRANDIOS SPECTACOL CULTURAL-SPORTIV
9 iunie 1968 — ZIUA PIO

NIERILOR. Stadionul Republicii 
din Capitală e împodobit săr
bătorește. Pe gazonul verde, 
sute de pionieri — adunați în 
careu — sînt gata pentru ce
remonialul deschiderii festive. 
In ovațiile celor prezent! iau 
loc in tribuna oficială condu
cătorii partidului și statului. 
Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer și cei
lalți conducători de partid și 
de stat răspund cu dragoste 
manifestării pline de atașa
ment fierbinte a pionierilor.

Deodată, peste întreg stadi
onul, se aude o comandă ener
gică : PIONIERI, PENTRU RI
DICAREA DRAPELULUI PA
TRIEI, FIȚI GAT Al Alămurile 
fanfarei au fulgerat In soare și

din piepturile miilor de „cravate 
roșii"' izbucnește cîntecul „Trei 
culori". Spre cerul albastru de 
vară se Înaltă, încet, drapelul 
tricolor al patriei. Un răpăit 
scurt de tobe și, prin uriașele 
difuzoare ale stadionului, au
zim raportul.

Prof. univ. Traian Pop, pre
ședintele Consiliului National 
al Organizației Pionierilor, 
transmite tuturor pionierilor

Vasile TOFAN

Joc de culori 
și eșarfe...
Imagine de la 
spectacolul 
cultural-spor- 
tiv de pe 
„Republicii"

IERI, LA TUNARI,

DISPUTE PASIONANTE PE STANDURILE DE TRAGERE
J. Zapedzki, B. Klingner și I. Albescu — învingători în ultima zi

Ultima zj a campionatelor 
internaționale de tir ale Ro
mâniei a însemnat o frumoa
să reușită pentru acest sport. 
Vremea splendidă și progra
mul atractiv de la poligonul 
Tunari au făcut ca — ieri — 
întrecerile țintașilor să fie ur. 
■mărite de un public numeros. 
Și cine a făcut drumul pînă 
în pădurea Băneasa nu a avut 
ce să regrete. Mai ales cei 
care au urmărit cu predilecție 
probele de pistol viteză (elJ. 
minatorii) și skieet.

Caracterul decisiv al fiecă 
rui duel a făcut ca pistolarii 
să arunce în luptă toate re
sursele, de aici rezuiltînd și cifre 
ridicate. Subliniem cele 300 p 
din tot atîtea posibile ale so
vieticului Bakalov, ca și va
loarea apreciabilă și constan

tă a polonezului Josef Za- 
pedzki. Să nu uităm că el a 
tras (și a cîștigat) cinci man
șe, adică mai mult decît du
blul probei clasice (60 focuri) 
Și pistolarii noștri Roșea. Ata- 
nasiu și Tripșa au înregistrat 
rezultate remarcabile. în a- 
oeastă privință ne bucură în
ceputul de revenire — de alt
fel așteptat — al campionului 
lumii Virgil Atanasiu.

Proba de skeet a atras mulți 
spectatori și a oferit două lu
cruri care merită a fi consem
nate: comportarea excelentă a 
doctorului loan Albescu — 
deținătorul primului loc — 
și un pasionant baraj de 4 
pentru desemnarea titularului 
locului III. A cîștigat Gheor-

CONCURS INTERNAȚIONAL DE MOTOCROS LA TG. JIU

OVIDIU PUIU Șl CRISTIAN DOVIDS
S-AU REVANȘAT

Ieri, la Tg. Jiu s-a desfă
șurat un concurs internațio
nal de motocros, la startul 
căruia s-au prezentat alergă
tori români și oaspeții parti
cipant la întrecerea dispu
tată duminica trecută la Bra
șov. De data aceasta, au cîș
tigat motocicliștii români, la 
ambele clase. Rezultate teh
nice : clasa 250 cmc: 1. Cr.

Dovids ; 2. Ștefan Chițu ; 3. P. 
Voriis (R.P.U.) ; 4. C. Coman : 
5. C. Churavy (Ceh.) ; 6. T. 
Moașa ; clasa 500 cmc : 1. Ov. 
Puiu ; 2. P. Hora (Ceh.); 3. Șt. 
Stephani; 4. E. Seiler : 5. L. 
Weinbach (R.P.U.) ; 6. A. Cou- 
rajod (Elveția).

Alte amănunte despre acest 
concurs — în ziarul nostru 
de mîine.

ghe Sencovici, într-o evidentă 
dispoziție mai bună Ca în pri
ma zi

La armă standard 3x20 
focuri bărbați, din nou s-a fă
cut remarcat B. Klingner 
(R.F.G.) care ier; a reușit să 
cîștige cel de al treilea titlu 
internațional din această com
petiție. De asemenea, o com
portare meritorie a avut Ște
fan Caban: locul secund.

Cu disputele de duminică 
s-au încheiat întrecerile in
ternaționale. Astăzi și mîine, 
se desfășoară ultimele probe 
din cadrul etapej I a campio
natelor țării.

REZULTATE: ARMĂ 
STANDARD 3X20 FOCURI 
BARBAȚI : 1. B. Klingner
(R.F.G.) 577 p (197 + 195 +
185) — campion internațional 
al României, 2. Ștefan Caban 
573 p (197 + 191 + 185), 3. F. 
Petrovacz (Ungaria) 572 p 
(199 + 186 + 187), 4. P. Kohnke 
(R.F.G.) 572 p, 5. Petre Șan- 
dor 571 p, 6. Nicolae Rotaru 
568 p. CAMPIONATUL RE
PUBLICAN (ETAPA I) : 
ARMA STANDARD 3x20 
FOCURI BARBAȚI : 1. Ște
fan Caban 573 p, 2. Petre 
Șandor 571 p, 3. Nicolae Ro
taru 568 p, 4. Gheorghe Si- 
corschi 565 p, 5. Ștefan Aler- 
hand 563 p, 6. Ion Olărescu 
562 p; ARMA ȘTANDARD 
3x20 FEMEI : 1. Margareta 
Enache 561 p (194 + 187 + 180), 
2. Ana Goreti 559 p (196+

(Continuare în pag. a 4-a)

(Continuare in pag. a 2-a)

Reprizele de gimnastică au. încîntat publicul 
spectator. Pe gazon, evoluează pionierele din 
sectorul II Foto: A. NEAGU

GICA MANAFU -

2:57,4 LA 200 m BRAS,

NOU RECORD DE JUNIOARE

Intr-un concurs de înot desfă
șurat în Capitală, Gica Manafu 
a parcurs distanța de 200 m bras 
în 2:57,4 — nou. rec. de junioare 
(la numai 0,4 sec de recordul de 
senioare). Alte rezultate : A. Șter- 
ner 2:32,3 la 200 m liber (f) ; Sla
vic 2:23,0 la 200 m mixt (m) ; Glu- 
rasa 2:23,7 și Potoceanu 2:25,1 la 
200 m spate (m) ; C. Vîjeu 3:01,2 
și E. Sillanu 3:02,5 la 200 m bras 
(f) ; P. Teodorescu 2:38,6 și G. 
Săruleanu 2:42,9 la 200 m bras (m),

ECHIPEI...
aginile „Palestricii" furnizează 
cititorului atent, pasionat de 
studiul educației fizice și spor
tului, multe amănunte pentru 
tratarea amplă a acestei teme. 
O poate face, cu aceeași pu

tere de convingere, însăși amintirea co
pilăriei. Din totdeauna, căpitanul de 
echipă a fost cel mai bun, cel mai ta
lentat, cel mai corect dintre puștii care 
începeau să descifreze tainele fotbalul : 
sau, mai tîrziu, dintre virtuoșii spor
tului de performanță.

Așa s-a format și au apărut în lu
mea stadioanelor — acoperindu-se de 
glorie — mari sportivi, dirijori ai unor 
formații care au încîntat și au uimit 
milioanele de spectatori ae pretutin
deni. Ar putea fi amintite nume cele
bre, din sportul rege, de pildă Bobby 
Charlton, Pele, Kopa, Netto, Apolzan..., 
care pînă la un punct s-au confundat 
sau se confundă încă, firesc, cu nu
mele unor redutabile echipe : Manches
ter United, Santos, Reims, Spartak, 
C.C.A... în sportul românesc există încă 
atitea și atîtea exemple. S-a vorbit 
și se vorbește cu căldură, cu prețuire, 
de acei căpitani de echipă multila
teral înzestrați, întotdeauna exemple 
însuflețitoare de sîrguință și putere de 
luptă, de loialitate și dragoste stator
nică, de dăruire pentru sportul pe 
care l-au ales și căruia i-au dedicat 
întreaga lor ființă. De aceea, desigur, 
în cronica sportului nostru sînt scrise 
cu majuscule numele lui Andrei Fol- 
berl, C. Herold, Jean Ponova, Elena 
Jianu, Petre Ivănescu, Gh. Pîrcălăbes- 
cu Tr. Georgescu și ale altora.

Tradiția este — ar fi greșit să se 
întîmple altfel — păstrată. Pe undeva, 
însă, un nostalgic început de cădere 
spre desuetudine readuce în actuali
tate discuția despre personalitatea și, 
mai ales, despre importanța căpitani
lor de echipă în sportul nostru, aflat 
de la o vreme pe bunul făgaș al cău
tărilor și înnoirilor.

Ce este astăzi — în cele mai multe 
dintre cazuri — căpitanul de echipă ? 
Răspunsuri multiple, dar unele de esență 
minoră (cel care alege terenul, care 
schimbă fanionul clubului cu cel oferit 
de căpitanul echipei adverse, cel 
care strînge mîna arbitrului, cel care 
— în sfîrșit — poartă pe tricou ban
derola distinctivă..) arată că titlul nu 
este doar onorific, că prezența căpi
tanului de echipă nu trece neobservată. 
Dar este oare, destul ?

Important, desigur, capitolul proto
colar al atribuțiunilor nu epuizează 
decît în foarte mică măsură misiunea 
de onoare, plină de răspundere a că
pitanului de echipă. înainte de toate 
și de orice, el trebuie să fie motorul 
și sufletul echipei, cu adevărat căpita
nul ei, cel care știe — mai bine decît 
ceilalți — să tempereze elanurile excesi
ve, să risipească . beția succesului, să 
ocolească sau, dacă e nevoie, să în
frunte furtunile dezlănțuite de adversari 
ori tribune și, capabil, să intuiască dru
mul victoriei.

Este mare nevoie de astfel de spor
tivi în toate echipele — în sutele de 
formații care participă la diferite cam
pionate naționale. Prima îndatorire re
vine antrenorilor; ei trebuie să știe 
să-i descopere, să-i ajute să-și formeze 
personalitatea, să le acorde totaiă în
credere.

Această operă va fi spre folosul ori
cărei formații, al cluburilor, al echi
pelor noastre naționale, spre folosul 
sportului românesc. Nu este vorba nu
mai despre jocuri, ci și despre sportu
rile individuale, unde învestitura căpi
tanului de echipă apare — nu se știe 
de ce — doar ocazională. Cine este, 
la ora actuală, căpitanul echipei de 

de lupte,

și no
ta forța 
atîta ne- 

mai ales

atletism a țârii noastre ? Sau 
box, scrimă... ?

Ne gîndim la frumusețea 
blețea titlului, dar mai ales 
sa de stimulare și emulație. E 
voie de asemenea pîrghii, 
într-un an olimpic I

Dan GARLEȘTEANU
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MECIURI SPECTACULOASE IN DIVIZIA A

'f

în cele din urmă, 
și-a adjudecat vic- 
puncte. La fel au

în triunghiularul echipelor 
bucureștene de lupte greco- 
romane, Steaua — Rapid — 
Progresul, multe meciuri au 
fost aplaudate la „scenă des
chisă". Combatanții acestor 
meciuri au uitat parcă inte
resele de echipă (și le-am 
adresa felicitări dacă ar pro
ceda toți așa), tranșînd între
cerile, în primul rînd, prin 
procedee și acțiuni tehnice. 
„Ciupeala" unui punct, ca ur
mare a luptei oarbe, de uzu
ră, au lăsat-o la intrarea în 

! sala giuleșteană. Ne referim

mai întîi la meciul I. Gabor 
(Steaua) — M. Butnaru (Pro
gresul), din care fotoreporte
rul nostru, V. BAGE AC, a 
surprins secvența de mai sus 
(Gabor în acțiune). Această 
partidă a fost deosebit de 
spectaculoasă, ambii sportivi 
acumulînd numeroase puncte 
tehnice, 
stelistul 
toria la 
concurat și M. Andrei (Ra
pid) — N. Manea (Progresul), 
Gh. Ciomîrtan (Steaua) — 
1. Tofan (Progresul), M. Cris-

(Urmare din pag. 1)

țării un salut cu prilejul aces
tei sărbători.

începe marele spectacol cul- 
tural-sportiv închinat Zilei pio
nierilor. In tempo-ul unui marș 
sportiv își iac apariția pe teren 
elevii sectorului 4. Frumoasa 
lor repriză se numește „BUNA 
DIMINEAȚA, PRIMAV ARAI". 
Jucați copii / Zburdați in soare! 
ICăci noi așa vă vrem: dirji, 
sănătoșii Făcînd din orice zi

o sărbătoare ! Purtați spre mii- 
ne anii voștri luminoși.

Intr-o altă aplaudată repriză, 
școlarii din sectoarele 5 și 6 
construiesc cu măiestrie „ca
bane", desenează cu trupurile 
lor brazi falnici. Apoi, cu o 
uimitoare repeziciune ne trans
portă pe plajele însorite ale 
litoralului, intr-un vîrtej de 
umbreluțe multicolore, printre 
care alunecă lin „schiiuri" su
ple. Repriza se intitulează 
,,COPILĂRIE FERICITA" și ți-

,'Nr, 208 Î5632J

ma- 
pio- 
vra-

sute

GRIVIȚA ROȘIE A CUCERIT
V

LA MARE LUPTĂ „CUPA PRIMĂVERIIu
dorescu încercare min. 74), 
12—3 (Irimescu drop-goal 
min. 76) și 15—3 (Irimescu 
drop-goal min. 79) ! Așadar, 
scor final : Grivița Roșie — 
Universitatea Timișoara 15—3 
(6—0). A arbitrat cu scăpări, 
neobișnuite la el, Th. Witting 
— București.

tea (Steaua) — E. Tofan (Pro
gresul) ș.a.

Firește, redutabila formație 
Steaua, în ultimii ani preten
dentă îndreptățită la titlul 
de campioană națională, a de
pășit clar celelalte două echi
pe ale triunghiularului, deși 
n-a prezentat doi titulari, re
ținuți pentru „europene” t pe 
Progresul cu 17—3 și pe Ra
pid cu 13—7.

Confruntarea „forte" a aces
tui triunghiular a avut loc 
între Rapid și Progresul. Ra- 
pidiștii și-au adjudecat în 
final victoria cu 22—10. Re
zultatul, însă, îi dezavanta
jează pe cei de la Progresul 
care, cu un plus de atenție, 
puteau realiza cel puțin un 
„egal". Căderea lor a urmat 
după înfrîngerea prin tuș a 
lui E. Tofan, de către Al. 
Constantin.

C. CHIRIAC
1

Iată relatările coresponden
ților noștri și rezultatele de 
la celelalte triunghiulare ale 
etapei a doua, divizia A.

GALAȚI, 9 (prin telefon).— 
întrecerile grupei de „libe
re" la care au participat echi
pele C.S.M Galați, Steagul 
roșu Brașov și Rapid Bucu
rești au fost la un pas de a 
se încheia cu o mare sur
priză : înfrângerea valoroa
sei formații brașovene de că
tre localnici. Meciurile au 
fost viu disputate și de un 
bun nivel tehnic. Rezultate t 
C.S.M. Galați cu Steagul roșu 
16—16 și cu Rapid 21—11. 
Steagul roșu — Rapid 22—6. 
(T. SIRIOPOL).

DUPĂ 7 ANISTEAUA
I
I
I
I
i
I 
I
I
I
I
I
I 
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PENTRU A 7-a OARĂ CAMPIOANĂ!

LA CAPĂTUL UNEI SUITE DE MARI OCAZII,
MUREȘENII AU ÎNVINS MERITAT

A.S.A. TG. MUREȘ —STEA
GUL ROȘU BRAȘOV 2—0 (1—0)

TG. MUREȘ, » (prin telefon 
de la trimisul nostru). Stadion 
„23 August" ; timp excelent; 
teren bun ; spectatori : 7 000. 
A marcat Mureșan (min. 25 
Șl 63).

A.S.A. TG. MUREȘ : Bai 8 
— Sleam 8. Toth 8. Sîrbu 8. 
Chlru 8, Siko 8, Ciutac 9, 
Lucacl 8, Lungu 7 (din min. 
77 Dodu), Mureșan 9, Raksl 9.

STEAGUL ROȘU : Adama
che 6 — Ivăncescu 6, Jenei 5, 
Alecu 5, Rusu 4, Gane 5, Pes- 
caru 5, Nicolae 4 (din min. 46 
Fiorescu 5). Ardeleanu 5, Nu
cula 6, Gyorfl 7.

A arbitrat Sdenek Valeș (Ce
hoslovacia) ®iutat
la linie de I. Ritter șl Tralan 
Cruceanu.

Returul finalei „Cupei Pri
măverii" le-a prilejuit, fără 
doar și poate, numeroșilor iu
bitori ai rugbyujui, prezenți 
ieri în tribunele terenului 
din Parcul Copilului, satis
facția unei partide de mare 
luptă și a unui final realmen
te dramatic. Intr-adevăr, Gri
vița Roșie, care pornea cu un 
handicap de 6 puncte, a tre
buit să se întrebuințeze la 
maximum pentru a-și adju
deca trofeul, în dauna Uni
versității Timișoara, marea 
revelație a sezonului. Cam
pionii, beneficiari ai unei va
lori medii mai mari și ai 
unei mai vaste experiențe 
competiționale, ieri decisivă, 
au reușit să-și asigure su
premația ' doar în ultimele 
minute ale mepiului. Mai 
mult chiar, cu 10 minute 
înaintea, fluierului final totul 
părea pierdut... Iată, eloc
ventă, evoluția scorului : 3—0 
(Marinescu încercare în min. 
20), 6—0 (Wussek drop-goal 
în min. 40), 6—3 (Stan în
cercare min. 70), 9—3 (Teo-

G. RUSSU-ȘIRIANU

ne să precizeze: Munții, 
rea, brazii, plaja i Tabere 
nierești / Lesne pot întrece 
ja / Întîlnită în povești...

Acum, pe un fundal cu
de plăteuțe multicolore ailat în 
tribuna a doua, evoluează pio
nierii sectorului 2. Repriza lor 
— „ȚARA-NTREAGA, CA O 
FLOARE" — incintă asistența. 
Ciuleandra, Alunelul, însoțesc 
splendidele lor exerciții. Mici
le gimnaste poartă cu gingă
șie și grație coșulețe pline cu 
flori. Armonia, precizia și ele
ganța mișcărilor, coloritul cos
tumelor, aduc ansamblului bi
ne meritate aplauze,

Și astfel, rînd pe rînd, în 
fața tribunelor' pline evoluea
ză mii de pionieri. Notăm în 
continuare frumoasele reprize 
„SPRE VIITOR PORNIM" (sus
ținută de pionierii sectorului 
3), „AZI LA NOI E SĂRBĂ
TOARE" (suită de dansuri 
populare) ș.a. A fost un gran
dios spectacol cultural-sportivl

Asemenea manifestări prile
juite de Ziua pionierilor au a- 
vut loc peste tot. „De la Rod- 
na pin-la mare — cum răsu
nau versurile •— toți școlarii-n 
sărbătoare 1“

PLOIEȘTI, 9 (prin telefon). 
Mureșul Tg. Mureș a domi
nat grupa de „libere" progra
mată la Ploiești. Această for
mație, în care a evoluat și 
maestrul emerit al sportului 
Fr. Boia, a întrecut Petrolul 
cu 19Vs—12'/= și A.S.A. Bra
șov cu 16—12. Petrolul — 
A.S.A. 22—10. (A. VLĂS-
CEANU).

BUCUREȘTI. Multipla cam
pioană la „libere" Steaua a 
dispus categoric de C.S.M. 
Cluj cu 24—8 și de Progresul 
cu 21—11. C.S.M. — Progre
sul 17'/s—14*/s-

LUGOJ, 9 (prin telefon). 
La „greco-romane" Metalul 
Buc. a confirmat așteptările : 
13—11 cu Electroputere Cra
iova și 
Lugoj. 
A.S.M.T. 
Dinamo 
în ambele partide : IO1/-- 
cu
Unio Satu Mare. A.S.M.T. — 
Unio 19—9. (I. LEȘ).

18—10 cu A.S.M.T. 
Electroputere — 

12—8. La „libere"
Buc. a fost învinsă 

.—2O'/i
A.S.M.T. și 11—17 cu

I
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Campionatul probei complete
în ultima zi a primei etape 

a campionatului probei com
plete de călărie a avut Joc pe 
baza hipică din, Calea Plevnei 
proba de obstacole. La ambele 
categorii, ușoară și mijlocie,, 
traseele au fost parcurse fără 
greșeală de mai multi- cor- 
curenți. La categoria ușoară 3 
concurenți nu au fost penali
zați: G, Moiseanu (Dinamo 
București), cu Viorel, C. Ian- 
cu (Progresul Craiova), cu 
Said,, și I. Bărbuleseu (Clubul 
sportiv orășenesc Iași), cu Be
țiv. La categoria mijlocie, în
trecerile au fost dominate de 
reprezentanții clubului Dina
mo București: Oscar Recer, cu 
Petrișor, și C.- Vlad, cu Keops 
care au efectuat parcursurile. 
fără greșeală.

După disputarea celor trei 
probe (dresaj, fond și obsta
cole), clasamentele generale

arată astfel; categoria ușoară, 
individual: 1. C. Ilin (Steaua 
București), cu Vrej, — 29,73: 
2. G. Moiseanu (Dinamo Bucu
rești), cu Viorel, — 32,86;' 3 
G. Lupancu (Progresul Cra
iova) — 123,13; echipe:
1. Progresul Craiova (C. lancu 
cu Said, G. Lupancu cu Mag- 

• net) — 248,86; 2. Clubul spor
tiv orășenesc Iași (R. Roman 
cu Atom, I. Bărbujeșcu cu Be
țiv) — 352,35; categoria mij
locie, individual: 1. O. Recer 
(Dinamo București), cu Pe
trișor, + 8,47; 2. A. Costea 
(Steaua), cu Severin, — 61,46;

3 O, Recer, cu Greer, — 76,93, 
La categoria mijlocie nu s-a 
întocmit un clasament pe e- 
chipe deoarece a participat 
un număr redus de formații.

V. POMPILIU

I
I

C.P.B. A ClȘTIGAT
MANGALIA, 9 (prin tele

fon de la trimisul nostru). — 
Așteptat cu viu interes, pri
mul meci dintre C.P.B. și 
Avintul Valea Roșie (jud. Il
fov), principalele pretendente 
la primul loc, a fost presărat cu 
numeroase faze spectaculose. 
în repriza I, cea mai frumoa
să, jucătorii ambelor formații 
au folosit întreg arsenalul cu
noștințelor lor, inițiind acțiuni 
spectaculoase (pase derutante, 
apărări ermetice, multe lovi
turi pe treisferturi și peste 
zona de fund). în continuare, 
bucureștenii au jucat la va
loarea lor, în timp ce oiniștii 
din Valea Roșie s-au demobi
lizat din cauza gravelor erori 
de arbitraj. Plasat defectuos, 
pe centrul terenului și neavînd, 
deci, vizibilitate, arbitrul Pom- 
piliu lstrate (Sibiu) a comis 
greșeli, dezavantajînd cu cel 
puțin 4 p echipa Avintul. Re
zultat final 13—7 pentru 
C.P.B.

Partida din retur,, care a 
opus aceleași echipe, a fost a- 
prig disputată pînă în ulti
mele momente. Fiind aproape 
egale la „prindere", rezulta
tul a fost decis în repriza st-

Autorul acestei cronici măr
turisește cu toată sincerita
tea că a plecat la 
A.S.A. Tg. Mureș — Steagul 
roșu Brașov cu idei precon
cepute. Se aștepta — și nici 
nu era de mirare — ca un 
joc cu miza celui de mai sus 
să poarte amprenta unei su
focări nervoase și să fie deci, 
plin de greșeli, cu faulturi 
multe, cu faze încîlcite. Este 
adevărat, timp de 15 minute 
aceste pronosticuri s-au con
firmat. E 
totalitate, 
suficientă 
să nu fie

Pe acest fond de mare in
tensitate nervoasă, cînd pa
sele nimereau mai mult pi
cioarele adversarilor și cînd 
fotbalul coerent era, deci, ab
sent, superioritatea a fost de 
partea oaspeților. Ei erau cei 
ce greșeau mai puțin, reu
șind în felul acesta să fie mai 
activi pe jumătatea de teren 
a echipei adverse.

Se contura oare o mare 
surpriză ? Așa se părea. Dar, 
jucătorii mureșeni au găsit, 
totuși, puterea de a-și stăpîni 
nervii și de 
în favoarea 
primul rînd 
laborioasă a 
celent coordonator de joc — 
a lui Ciutac și Siko la mij
locul terenului. Ei au cuce
rit acest spațiu, dominîndu-1 
și lansînd de aci, cu preci
zie și fantezie, în aaîncime, 
pe Mureșan și Lungu. Astfel, 
a început o lungă perioadă 
de dominare a localnicilor, 
dominare ce avea să-și piar
dă intensitatea doar în ulti
mele 10 minute. Dar, ceea ce 
este mai important, o domi
nare care a oferit la poarta 
lui Adamache un adevărat 
recital de ocazii, una mai 
clară decît cealaltă. Și în a- 
cest fel pronosticurile noas-

meciul

adevărat că nu în 
dar într-o măsură 
pentru ca disputa 
de loc atractivă.

a întoarce jocul 
lor. Cum ? în 

prin activitatea 
lui Raksi — ex-

cundă de „bătaia" mingii, 
unde Avintul a realizat 8 
puncte față dg cele 4 ale ad
versarilor, cîștigînd întâlni
rea cu 14—10.

. Alte rezultate mai importan
te din retur: Biruința Gheră- 
ești — C.P.B. 9—14; Avintul 
Valea Roșie — Minerul Baia 
Mare 10—8; Biruința Gheră- 
ești — Avintul ' Valea Roșie 
8—14; C.P.B. — Minerul Baia 
Mare 18—10. Cu o singură în
frângere, echipa C.P.B. a ocu
pat. locul I în clasamentul fi
nal cu 22 puncte (cîștigînd 
astfel, pentru a doua oară 
consecutiv Cupa României), fi
ind urmată în ordine de Avin
tul Valea Roșie 20 p, Biruința 
Gherăești (jud. Neamț) 16 p, 
Minerul Baia Mare 12 p, 
Drum Nou Boureni (jud. 
Dolj) 9 p.

Tr. IOANIȚESCU

AUTOMOBILI ȘTI!
Rețineți telefonul : 11.91.71
Formind acest număr între orele 7—22, 

o asistență tehnică imediată, în orice situați» 
oriunde.

Atelierele mobile, autodepanatoarele și 
toarele întreprinderii „Ciclop"

puteți obține 
vă veți afla

autotranspor- 
„ , . .... ____ , vă stau la dispoziție cu per

sonal calificat și mijloace tehnice moderne, pentru execu
tarea de depanări rutiere, remorcări și transporturi de auto
turisme avariate.

La cererea dv, serviciul de asistență tehnică al între
prinderii noastre, vă execută lucrări de promptă asistență, 
la domiciliul dv.

Rețineți:
Serviciul de asistență 

tehnică „CICLOP" 
Telefon: 11 91 71

A. Costea (Steaua), unul dintre protagoniștii campionatului 
probei complete Foto: V. BAGFAC I
TITIREZ ASALTEWA I

tre au fost infirmate, meciul 
devenind frumos, cu ritm.

Mureșenii au făcut în con
tinuare un meci foarte bun, 
dovedind că își merită locul 
în prima divizie. Ei au avut 
un portar sobru, fundași la
terali siguri în intervenții și 
prezenți mereu în atac, un 
trio foarte activ și tehnic la 
mijlocul terenului și un altul 
percutant în față.

în concluzie, o echipă care 
a obținut o victorie pe de
plin meritată. O probă în a- 
ceastă direcție o constituie si
tuațiile create de mureșeni la 
poarta lui Adamache. Ar fi 
poate plictisitor să înșiruim 
toate aceste ocazii. Totuși, 
pentru ca cititorii să aibă o 
imagine mai clară, vom enu
mera cîteva: în min. 24, 
Mureșan, singur cu Adama
che, n-a fructificat; în min. 
32 tot Mureșan și tot în si
tuație „solo“ a întîrziat să șu- 
teze ; în min. 50 Lungu, sin
gur cu poarta goală, a tras 
alături; în min. 57 o centra-

A

NU PUTEAU
Dacă în prima etapă de 

campionat spectatorii bă
căuani priveau cu emoție par
ticiparea formației lor în pri
ma divizie a țării, în ultima, 
ei au asistat cu mult calm la 
evoluția echipei din localita
te. Motivul ? Dinamo avea a- 
sigurață rămînerea în divi
zia A.

Scorul este deschis în min. 
5: Ene II a fost faultat la 
marginea careului de 16 me
tri și lovitura liberă execu
tată tot de el îl pune în po
ziție excelentă pe Comănescu, 
care înscrie de aproape. Un 
minut mai tîrziu, pentru 
insulte aduse arbitrului. Zam
fir este eliminat de pe teren 
și astfel Farul continuă me
ciul în 10 oameni! Gazdele 
atacă în continuare, dar sco
rul nu se mai modifică. Gon- 
sțănțenii au ocazia să egale
ze, dar șutul lui Sasu (ca 
urmare a unei lovituri libere) 
zguduie bara (min. 30).

După pauză tot dinamoviș- 
tii sînt în atac, După o pe
rioadă de presiune a localni
cilor Antonescu greșește de
gajarea, introduced balonul 
în propria-i poartă (min. 54). 
Deși în inferioritate numeri
că, constănțenii nu cedează, 
inițiind cîteva atacuri pericu
loase și iată că în min- 66 
tabela de marcaj se schimbă. 
După o combinație reușită 
între Ologu și lancu, ultimul 
înscrie cu capul făcînd inuti
lă intervenția lui Ghiță. Un 
minut mai tîrziu, portarul

re fulgerătoare a lui Giutaca 
fost reluată peste bară de la 
2 metri de către Lungu ; în 
min. 71 Mureșan a tras în 
bară de la cîțiva metri și tot 
el a reluat apoi pe lingă 
poartă.

în aceste condiții, nu e de 
mirare că cei doi colegi, tri
miși speciali ai ziarului 
„Drum nou" din Brașov, a- 
preciau că dacă A.S.A. în-_ 
vingea cu 5—0, rezultatul ar 
fi fost normal.

Oaspeții au dezamăgit. Ei 
sînt în bună măsură „vino- 
vați" de ușurința cu care 
A.S.A. și-a impus superiori
tatea. încercînd un joc la 
ofsaid, bîlbîit, avînd în Gane, 
Pescaru, sau Fiorescu mai 
tîrziu, niște oameni de mij
loc lenți și neinșpirați, cu 
atacanți timorați și fără per
sonalitate, brașovenii nici nu 
puteau spera mai mult decît 
la „corigența barajului".

Călin ANTONESCU

MAI MULT
DINAMO BACĂU —' FARUL 

4—1 (1—0)

BACĂU, 9 (prin telefon). — 
Stadion ,,23 August" ; timp ex
celent ; teren bun ; specta
tori : 7 000. Au marcat : Comâ- 
nescu (min. 5), Antonescu 
(autogol — min. 54), lancu 
(min. 66), Dembrovschi (mlp. 
70). Ene II (min. 73).

DINAMO BACĂU : Ghiță 9 
— Kiss 7, Nunweiller IV 8, Vft- 
tafu 8, Velicu 7, Duțan 9, Si- 
mionaș 8, Ene Daniel 8, Dem
brovschi 7, Ene II 8, Coma- 
nescu 7.

FARUL : Uțu 7 — Pleșa 7, 
Antonescu 7, Koszka 7, Dum
bravă 7, Zamfir (fără notă), 
Manolache 6, Sasu 7, Tufan 8, 
lancu 7, Ologu 7 (din min. 75 
Achim).

A arbitrat R. Buzdun
ajutat la linie de Gh. Popovlcl 
și Al- Caricaș — toți din Bucu
rești.

băcăuan se remarcă printr-un 
plonjon spectaculos la picioa
rele lui Ologu. în min. 70 
scorul devine 3—1 ; după un 
schimb între Comănescu și 
Ene II, Dembrovschi marchea
ză ireparabil. După bara lui 
Ene Daniel, Ene II prinde pe 
picior greșit apărarea con 
stănțeană, stabilind scorul 
final. Ultimele minute apare 
țin oaspeților, dar scorul nu 
se mai modifică. Se remarcă 
din nou Ghiță, care blochea
ză mingea la picioarele lui 
lancu.

Ilie lANCU-eoresp. principal

VICTORIE Șl... ATlT!

înaintea oricăror considera- 
țiuni asupra caracteristicilor 
prezentate de reuniunea de 
ieri, trebuie să formulăm, o 
dată mai mult, obiecții des
pre felul cum — printr-o ne
înțeleasă încăpățînate — ac
tuala conducere a hipodro
mului înțelege să organizeze 
cursele cailor de doi ani- 
După regulamentul care ani
mă cursele de pretutindeni, 
un cal debutant NU poate a- 
corda avantaje unor adver
sari care au la .activ o per
formanță publică și njei NU 
se poate întreprinde vreo di
ferențiere între caii debu- 
tanți, indiferent de valoarea 
pe care vreunul dintre aceș
tia ar manifesta-o la antre
namente- Pînă la intervenția 
în acest sens a forului tute
lar, care nădăjduim în con
tinuare că va ieși din pasivi
tatea actuală, acest fel de 
programate a cailor de curse 
constituie o jignire adusă 
încrederii celor ce vin pe 
turful ploieștean (și nu fără 
oareeari 
ei sînt 
mutual, 
amatori 
pic, De 
chidem 
prost gust 
ginaîe care se acoperă de ri
dicol — trebuie să i se pună 
capăt.

I
I
I

Revenind asupra reuniunii | 
ieri, în care centrul de • 

gravitate l-a constituit pre- ■ 
miul clasic Carpați, sîntem I 
siliți de desfășurare să-l a- *

I

de ieri,

sacrificii), fie că 
tributari ai pariului 
fie că sînt simpli 
ai spectacolului hi- 

aeeea, trebuie să con- 
că exhibițiilor de 

adică notei ori-

preciem drept o alergare de 
certă calitate, în care veri
ficarea elementelor de vîrf 
din generația de trei ani a 
avut de suportat un viguros 
atac din partea vîrstnicilor. 
După o reușită cursă de aș
teptare, I, Szabo cu Titirez 
a repurtat o remarcabilă vic
torie. Stilul victoriei îi reco
mandă susceptibili de un nou 
progres.

REZULTATE TEHNICE : 
1. Străjac (M. Ștefănescu) și 
Hodora (Gh. Nicolae), Iaso
mia, 2. Mezanin (1. Toderaș), 
Zănatec, Val Vîrtej, 3. Felix 
(Gh. Tănase), Rebus, Arena, 
4. Menajer (Gh. Tănase), Eli
da, Fidibus, “ 
deraș), 
Racița 
Dioda, 
Hîrtop, 
Pască),

5. Elicea (I. To- 
Vulpașin, Sonia, 6. 

(C. Ichim), Suman, 
7. Titirez (I, Szabo), 
Vama, 8. Maldăr (F. 
Dona Fia, Hunter,

Middy DUMITRESCU

I
I

Ne așteptam ca meciul Ra
pid — Universitatea Craiova, 
fără miză, fără implicații pen
tru clasament, să ofere un 
spectacol ‘plăcut, o demon
strație reușită de fotbal, Spec
tatorii cu care am stat de 
vorbă înainte de meci mi-au 
mărturisit convingerea lor că 
vor asista la un nou recital 
Dumitriu II. Și, bineînțeles, 
la o victorie a echipei fa
vorite,

Speranțele temperamentali
lor suporteri rapidiști au fost 
împlinite doar pe jumătate. 
Rapid, ce-i drept, a terminat 
în avantaj, dar Dumitriu II 
n-a mai fost jucătorul inci
siv și lucid de altă dată — 
mulți se gîndeau la înainta
șul din meciul cu Petrolul — 
ci, dimpotrivă, o umbră a 
celui cunoscut și atît de 
apreciat.

Departe de a însemna un 
spectacol de fotbal, partida a 
dezamăgit. Focul de paie de 
ia jumătatea reprizei secun
de nu a mai putut salva un 
meci care n-a făcut decît să 
scoată și mai 
mediocritatea 
tru, chiar și ! 
exponente ale 
steril, încîlcit i 
punctat și cu 
încleștare peste limita regu
lamentului. Nota de durita
te a dat-o inițial Deselnicu, 
dar gazdele au „meritul" de

I
I

mult în relief 
fotbalului nos- 
în cazul unor 
diviziei A. Joc 
șj pe deasupra 

1 momente de

RAPID — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 1—0 (1—0)

Stadion Giulești; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — 
7 000. A marcat Dumitriu II 
(min. 34).

RAPID : Răducanu 8 — Lu- 
pescu 8, Motroc 7, Dan 8, Grea- 
vu 8, Pop 7, Jamaischi 7, Năs- 
turescu 7, Ionescu 7, Dumitriu 
II 8, Codreanu 7.

UNIVERSITATEA CRAIO
VA : Gaboraș 4 (Pilcă 6) — 
Deselnicu 7, Bîtlan 6, fvan 7, 
Deliu 9, Strîmbeanu 6, M. Po
pescu 7, Martinovioi 8, Țacoi 5 
(min. 55 BAIan 5), Cîrciumă- 
rescu 8, Sfîrlogea 5.

A arbitrat

I. Soos (Tg. 
derko (Satu

Ion Rus (Tg. Mu-» 
ajutat la linie de 
Mureș) șl O. An- 
Mare).

a fi acționat în replică. Ar
bitrul a fost destul de îngă
duitor (uneori meciul, sub 
acest aspect, l-a depășit chiar) 
și numai in extremis, cînd 
clocotul tribunelor crescuse 
peste măsură, s-a hotărât să 
fie ferm și să procedeze la 
eliminarea lui Sfîrlogea. Dar, 
nu numai Sfîrlogea a fost 
singurul vinovat.

în asemenea condiții, îmi 
este greu să fac pn istoric 
al meciului. Voi aminti doar 
că Rapid a avut, inițial, un 
control mai bun al balonu
lui și a exercitat o presiune 
crescîndă la poarta lui Ga- 
boraș. într-o astfel de situa-

Cupa F.R.F. pentru
^echipele de tineret
I Progresul — F.C. Argeș 0—0

U.T.A. — Jiul 0—0
| Dinamo Bacău —

(2-0)
Farul 4—1

A.Ș A- Tg- Mureș — Steagul 
roșu 2—1 (1—1)

Petrolul
(1-0)

Steaua 2—1

ție a căzut și golul 1 Lu- 
pescu, venit mult către cen
trul terenului, a centrat pre
cis la Dumitriu li și acesta 
a prelungit traiectoria min
gii în plasă... Meciul a fost 
ceva mai echilibrat după 
pauză, cînd se evidențiază 
Cîrciumărescu și Martinovici 
prin cîteva curse periculoa
se, dar fără rezultat, De cea
laltă parte, Rapid s-a agitat 
prin Ionescu și Dumitriu II, 
dar fără a putea să modifice 
scorul.

Tiberiu STAMA

din Gfu- 
nimic în

N. A. Spectatorii 
iești n-au învățat 
legătură cu obligația elemen
tară de a se comporta dis
ciplinat și a nu da loc la ma
nifestări reprobabile. Dar, 
asupra acestui aspect vom re
veni.

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA 

CU 13 REZULTATE EXACTE 
LA CONCURSUL PRONOSPORT 

NR. 23

Etapa din 9 iunie 1968
I. Petrolul — Steaua
II. Progresul — F. C. Argeș 

III.
IV.

V.

VI.
VII.

VIII.

2
X

U. Cluj — Dinamo Buc.

U. T. Arad — Jiul
Dinamo Bacău — Farul

IX.

A.S.A. Tg. M. — St. roșu

Rapid — U. Craiova

Foggia — Livorno

Lazio — Bari

Lecco — Modena
Perugia — Venezia

XII. Potenza — Palermo
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STEAUA -DUPĂ 7 ANI-PENTRU A 7-a OARĂ CAMPIOANĂ!
ECHIPA SĂPTĂMÂNII

CODREA,
GHIȚĂ

SIMPLU GALOP DE SĂNĂTATE
D. Nicolae (Steaua) rezolvă 
o situație critică din careul 
echipei bucureștene (Fază din 
meciul Petrolul — Steaua)

BARBU,

DUȚAN,
NEȘU,

ANCA

LUCACI, DOMIDE, ADAM,

CREȚU

RAKSI

PETROLUL — STEAUA 1—3 
(1-1)

PLOIEȘTI, 3 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Stadion 
Petrolul ; timp călduros ; te
ren bun ; spectatori — apro
ximativ 15 000. Au marcat : 
Voinea (min. 13 din penaltl, 
min. 53), D. Popescu (min. 62) 
pentru Steaua, respectiv Gro- 
zea (min. 14).

PETROLUL : M. Ionescu 5 — 
Aiexiu 4. N. Ionescu 4. Pal 4, 
Moeanu 3, Constantinescu 8, 
luhasz 5, Grozea 5 (din min. 
68 Moldoveanu 4), Dridea 6, 
Badea 4, Oprișan 4

STEAUA : Haidu ' 6 — Săt- 
măreanu 7, D. Nicolae 7, Hăl- 
măgeanu 7, Rotaru 7, Jenei 7, 
Negrea 7, Pantea 7, Constan
tin 6 (din min. 46 Sorin A- 
vram 7), D. Popescu 7, Voi
nea 8.

A arbitrat : Gustav Bircsag 
(Ungaria) ajutat
la linie de Gavrllă Pop (Bra
șov) șl Sever Mureșan (Turda).

Derbiul, disputat în capitala 
țițeiului, și-a onorat firma o 
Singură repriză. Prima, în 
care un dramatic „suspense" 
plutea pe teren și în tribune. 
Neinteresați direct, specta
torii ploieșteni erau captați 
totuși de acest pasionat „dla 
log la distanță".

în min. 13, după 
marea penaltiului 
Voinea, la un fault
careu comis de portarul plo
ieștean asupra atacantului 
Stelei, tribunele au 60 de se
cunde 
ediție a 
nai s-a 
secunde
fotbaliștii ploieșteni

transfor- 
de către 
clar în

senzația că actuala 
campionatului națio- 
încheiat... Dar 60 de 
numai, pentru că 

au 0

MINUTUL 91
Steaua a încheiat cu succes 

la Ploiești ambițioasa sa cursă 
pentru recucerirea supremați
ei fotbalistice deținută ultima 
pară în 1961.

în vestiarul învingătorilor 
s-a ajuns greu, era multă lume, 
se vorbea tare și se rîdea. 
Un amator de autografe din 
Ploiești, care reușise și el să 
înșele vigilența oamenilor de 
ordine, obținea acum primul 
semnăturile noilor campioni ai 
balonului rotund. Noi am cău
tat să culegem cîteva impresii. 
Foarte fugare, pentru că erau 
primele și tensiunea pe care o 
străbătuse echipa nu coborîse 
încă la normal.

Primul Interlocutor, desigur 
Ștefan Covaci, antrenorul prin
cipal :

— tn sfțțșit, am învins! A- 
>■ , vecm nevoie imperioasă de a- 

ceastă victorie in campionat 
pentru ea echipa să-și recapete 
moralul serios zdruncinat du
pă o lungă serie proastă care 
dura de șase ani. Moștenirea de 
aur lăsată de C.C.A. apăsa greu 
pe umerii noștri. Vom Încerca 
s-o valorificăm in viitor și le 
capitolul calității jocului. 

! — Proiecte?
' — In primul rlnd, o perioa
dă de odihnă, de refacere fi
zică și nervoasă, apoi — totul 
de la Început. Avem in pers
pectivă un turneu In S.U.A. și 
Canada. Dacă nu se va realiza 
atunci vom juca sigur in Olan
da, R.F.G. și Belgia. Ne pre
gătim pentru viitorul campio
nat șl desigur pentru „Cupa 
campionilor europeni".

UNIVERSITATEA CLUJ — EXCELENTA; 
DINAMO BUCUREȘTI - DE NERECUNOSCUT

Un meci fără miză, fără 
nervi și tensiune ne-a oferit, 
totuși, două surprize neaștep
tate Una plăcută: jocul exce
lent al acestor puști capricioși, 
care șînt elevii lui Țeașcă. Ei 
eu realizat o partidă de zii» 
mari. Ultima lor comportare 
îi face pe suporterii studenți
lor clujeni să regrete că sezo
nul fotbalistic s-a încheiat. 
„U“ a desfășurat ’ azi un fot
bal în continuă mișcare, cu 
deplasări derutante, cu trans
miteri de baton cum spuneau 
unii spectatori (cam exagerat 
desigur) „ă la Iugoslavia”, cu 
dublări în atac și apărare, eu 
intercalări eficiente în atac 
ale fundașilor laterali. Apă
rarea adversă a fost de nenu
mărate ori făcută groggy. Ast
fel, Universitatea Cluj s-a 
reabilitat față de susținători, 
fp ceasul al„. 124ea. După 
meciul de azi, merită parcă 
să uiți necazurile de pînă a- 
cum. Victoria, în ciuda scoru

lui n-a atras un salt formi
dabil în clasament, dar a făcut 
din Adam golgeterul acestui 
campionat. Remarcăm că din 
cele 15 goluri ale sale, 7 le-a 
înscris în partidele cu Dina
mo!

Cîteva cuvinte despre a doua 
surpriză — de data aceasta ne
plăcută pentru cei oe se gîn- 
desc la evoluția fotbalului nos
tru. Dinamo — echipă frun
tașă, — locul III în clasament 
— care a marcat un retur bun, 
a fost de nerecunoscut la Cluj.

CAMPIONILOR
reacție promptă șl eficace 
Lovitură liberă la 20 de me 
tri de poarta lui Haidu — 
execută Dridca pe lîngă zid 
— țîșnește Grozea, care reia 
fulgerător în poartă sub pri
virea uluită a portarului 
bucureștean : 1—1. Pînă la 
sfîrșitul reprizei nimic nota
bil din partea ambelor echipe.

în repriza a doua, fotba
liștii bucureșteni, alarmați, 
desigur, și de scorul alb care 
rezistă pe stadionul din Dea
lul Spirii, trec hotărît la atac. 
Minut cu minut, Pantea, So
rin Avram, Voinea aprind 
flacăra unor ofensive din ce 
în ce mai insistente, mai bine 
organizate, mai percutante. 
Toată lumea are sentimentul 
că golul plutește în aer. Si 
nu se înșeală. în min. 53, o 
acțiune Pantea-Voinea-Sorin 
Avram-Voinea se termină în... 
plasa porții echipei ploiește- 
ne. „Coautor* la acțiune, fun
dașul internațional Moeanu, 
care ieri nu a fost slab, ci 
penibil... Nouă minute mai 
tîrziu, o fază „desenată pe 
calc" de atacanții bucureșteni. 
Pătrundere a lui Sorin Avram, 
pasă la Voinea, care-i arun
că lui Tică Popescu, liber la 
10 metri de poartă. Bucureș- 
teanul nu iartă și... 3—1. Sen
timentul dominant după cel 
de- al doilea gol înscris 
Voinea se transformă în 
titudine i campionatul a fost 
adjudecat!

Minuni în acest joc nu se 
mai pot întîmpla, mai ales că

de 
cer-

— Poate...
— Poate 1
Gheorghe Constantin (căpi

tanul echipei): „Ca veteran al 
acestei formații, simt o uriașă 
bucurie și încerc o mare emo
ție. fată că au revenit zăpezile 
de altă dată...“

Sorin Avram : ,,tmi venea să 
plîng la Începutul jocului, cînd 
am aflat că voi fi doar rezer
vă în echipă. La pauză, cînd 
antrenorul mi-a spus să intru, 
primisem parcă un neprețuit 
dar. Apoi, totul a fost frumos".

în tabăra ploieșteană — o 
tăcere apăsătoare.

— închideți tranzistorul, de 
muzică vă arde I spune cu vo
ce aspră Ilie Oană. Apoi ne 
declară: In acest meci au fost 
două părți absolut distincte. O 
primă repriză bună a Petrolu
lui, o a doua — lamentabilă. 
Primind două goluri în urma 
unor greșeli elementare, echi
pa s-a prăbușit. O lecție ama
ră. Dar, probabil, utilă.

Iată și părerea arbitrului me
ciului, G. Bircsag (Ungaria):

— Mă așteptam la un joc 
mal bun, în care echipele să 
arate mai mult interes. In par
tea a doua a meciului gazde
le s-au prezentat la o valoa
re inexplicabil de slabă. In ge
neral, a fost un joC sportiv, 
mai ușor pentru un arbitru de- 
cît aș fi crezut.

Și, în sfîrșit, confratele Cris
tian Țopescu de la televiziune:

— Uf 1 Bine că s-a terminat!

Valeriu CHIOSE

UNIVERSITATEA CLUJ — 
DINAMO BUCUREȘTI 5—0 
(2—0)

CLUJ, 9 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Stadionul o- 
rășenesc ; timp frumos ; teren 
bun; spectatori peste 12 ooo. 
Au marcat : Oprea (min, 1), 
Adam (min. 30, 68 șl 77) șl Co
man (mm. 65).

UNIVERSITATEA CLUJ : 
Rlngheanu 9 — Codrea 9, Pexa 
8, Neșu 8, Crețu 9, Anea 9, 
Angelescu 7, Mustețea 7, A- 
dam 9, Oprea 8, Coman 8.

DINAMO BUCUREȘTI : Dat
cu 7 (din min. 72, Nlculeacu 
6) — Popa 4, Stoeneseu 5, 
Ghergheli 7, ștefan 4. Dinu 4 
Săloeanu 4, Pîrcălab 5 (din 
min. 87, Lucescu 5), Naghl 5, 
Dumltrache 4, Haidu ș.

A arbitrat N. Rainea (Bir 
Iad) ajutat la tușă
de V. Liga șl Gr. Btrsan (am
bii din Galați).

l-am acordat lui Datcu nota 
7, deși a primit 4 goluri. Con
siderăm că el nu poartă nici 
o vină. A avut în față («u 
excepția lui Ghergheli) 0 li- 
guranți, dintre care doi mij
locași ce de fapt nici n-au 
existat în joc, patru atacanți 
(și cu Lucescu cinci), care Ju
cau de parcă se văzuseră pen
tru prima oară și doi fundași 
laterali, ce au abuzat unecri 
de tălpi și contre, pentru a 
evita un eșeo catastrofal. Di- 
namoviștiî bucureșteni au fost 
la un pas de o înfrîngere si 
mai severă, gîndindu-ne că 
Ștefan a scos mingea de pe 
linia porții în min. 60 și 75.

Și acum, în fața acestor 
comportări diametral opuse, 

fotbaliștii ploieșteni evoluea
ză în această perioadă șub 
nivelul Rapidului 'Plopeni, 
iar fotbaliștii Stelei sburdă 
cu o dezinvoltură manifestă.

Pînă la sfîrșitul partidei, 
toată lumea este absolut de
conectată, pasionată exclu
siv (prin intermediul tranzis- 
torilor) pentru soarta drama
tică a echipe! Progresul.

Campionii, siguri de ei, a- 
tacă dezlănțuit și numai ne
șansa de ultim moment (a 
lui Pantea, min. 65, a lui So
rin Avram min. 67 și 81) — 
face ca scorul să nu devină 
handbalistic.

Ce-am mai putea spune de 
meciul de la Ploiești ? A fost 
ca o masă în care, după un 
aperitiv picant, ți se servește 
o mîncare rece... Incontesta
bil superiori, fotbaliștii bucu
reșteni puteau aplica o co
recție mult mai severă unei 
echipe care în ultimele 
minute * pîlpîit apoi 
stins...

Din echipa ploieșteană 
singur nume s-a impus i „No- 
dică" Constantinescu, un ju
nior din pepinieră proprie, ne 
care așteptăm la anul să-l 
vedem confirmînd calitățile 
etalate în acest joc.

învingătoare pe merit în a- 
cest campionat, Steaua a ter
minat palpitanta cursă a ce
lor 26 de etape cu un foarte 
facil galop de sănătate.

Mariut POPESCU

TIMPANUL ADuel pentru minge între 
Radu și Neacșu (Fază din 
meciul Progresul—F.C. Argeș)

nu ne rămîne decît să vă re
dăm filmul golurilor: mln. 1 
■— Oprea șutează de la 18 m 
aproape de vinelu; min. 30 — 
Anca (pe post de extremă 
dreapta) pasează și Adam, ve
nit din urmă, șutează în gol; 
min, 63 — Adam face o cursă 
de unul singur, Datcu îl blo
chează, dar nu reține, iar Co
man — atent — reia în poartă 
mingea respinsă; min. 68 —
Anca centrează „printre* și 
Adam reia de la 6 m în plasă; 
în min. 77, cu un șut sec din 
interiorul careului, Adam pe
cetluiește scorul partidei.

Constantin ALEXE

DOMIDE REVELAȚIA JOCULUI
Textiliștii din Arad au în

cheiat actuala stagiune a 
campionatului cu o victorie 
valoroasă, care le-a permis 
să ocupe locul 4 în clasa
ment. Dar, realizarea acestei 
performanțe a cerut în jocul 
de ieri eforturi susținute. 
Asta, cu atît mai mult, eu cît 
oaspeții au opus o rezisten
ță dîrză, iar din formația lo
cală a lipsit Gornea, apără
tor de nădejde al buturilor 
echipei sale. Ce s-a întîmplat 
cu acest talentat portar ? A 
pornit >e un drum greșit. Ca

X

DOUA INFRiNTE, DUPĂ UN REZULTAT EGAL
Cele două echipe au intrat 

pe teren visînd la un țel com
plicat nu numai în sine ci și 
de către forțe indirecte care 
se opuneau atingerii lui și au 
părăsit stadionul triste, în- 
frînte, fiecare în felul ei. 
După 10 secunde de la fluie
rul inaugural, piteștenii șu
tau la poarta lui Mîndru, prin 
Nuțu. După un minut, Do
brin și Radu combinau pen-

Mii de proteste, în lumea 
nouă, împotriva mașinii elec
tronice EXZ 23 care a îndrăz
nit să pună față în față pe 
Rocky Marciano cu Jack 
Dempsey, peste decenii, in
credibil, neverosimil, fantas
tic. In lumea veche sîntem 
mai ingenioși și mai realiști. 
Fără computere, fără amal
gamul releelor complexe, cu 
simple tranzistoare de buzu
nar, sîntem în stare să pu
nem față în față două echi
pe de fotbal aflate la 60 km 
distanță una de alta și să de
cidem radiofonic titlul de 
campioană a țării.

Fără glumă, fără ghilimele, 
partida de pe stadionul Repu
blicii poate fi numită: un 
meci văzut cu urechile 1 Mii 
de spectatori au privit aproa
pe distrat fentele irezistibile 
ale lui Dobrin sau gafele a- 
părării bucureștene, dar au 
ciulit urechile frenetic la vo
cea gilgîită a radioreporteru- 
lui de la Ploiești.

urmare, el a fost sancționat 
de conducerea secției pentru 
abaterile avute în ultima 
vreme.

Dar, să derulăm filmul jo
cului. U.T.A. a abordat par
tida cu multă însuflețire și 
hotărîre, practicînd în prima 
repriză un joc spectaculos, în 
care au abundat combinațiile 
pline de fantezie, execuțiile' 
tehnice 
acestea, 
ripri tații 
cilor a
Axente (min. 19), Moț (min. 

frumoase. Cu toate 
concretizarea supe- 
evidente a localni- 
întîrziat. Motivul ?

tru Kraus, lansat pe un spa
țiu liber, două faze edifica
toare pentru ambiția argeșe
nilor, convinși că VICTORIA 
este singura rațiune a acestei 
partide. De la început, ata- 
canții lor au circulat pe spații 
mari, 
nizat 
avînd 
știent.
tenii, și ei cu arcul voinței

încrucișîndu-se sincro- 
și rapid, ofensiva lor 
în ea ceva lucid, con- 
Prin contrast, bucureș-

Entuziasmul masei de su
porteri piteșteni — care a 
sufocat sub avalanșa ei vo
cală galeria locală, inclusiv 
membrii cotizanți și ceremo- 
nioși ai cercului simpatizan- 
ților bancari — s-a manifes
tat direct proporțional mi cu 
evenimentele de pe teren, ci 
cu zvonul undelor hertziene. 
Adică: 1—1 la Ploiești,
uraaa, hai Argeșul! Adică: 
1—3 la Ploiești, nimic, tăcere 
mormîntală, chiar și cînd 
piteștenii în atac amenință 
cu un nou gol

La drept vorbind, ar trebui 
să considerăm că pe stadio
nul Petrolul din Ploiești au 
fost nu mii de spectatori, ci 
X mii 4- y mii, adăugind pe 
cei din București care, nu 
fizic, dar cu toată capacita
tea lor auditivă, au fost din
colo de bariera județeană

Pentru prima oară in isto
ria acestui campionat națio-

U.T.A. — JIUL 2—1 (1—0)
ARAD, 9 (prin telefon). Sta

dion U.T.A. ; timp frumos , te
ren bun ; spectatori : 8 000. Au 
marcat ; Petescu (min. 42) și 
Leretei (min. 72) pentru U.T.A. t 
șj Achim (min. 46) pentru Jiul.

U.T.A. • Weichelt 5 - Birău ' 
7. Bacoș 7, Pojoni 8, Czako 7, 
Axente 8, Petescu 8. Șchiopu 6, | 
Domide 9, Lereter 8, Moț 4.

JIUL : Zamfir 5 — Talpai 6, 
Georgevlci 7. Stocker 6, Mihai 
5, O. Popescu 7, Sandu 6, Pe- 
ronescu 6. Libardi 7. Naidin 5. 
Achim 6.

A arbitrat Gh. Llmona i 
(București)

pi-

întors pînă la refuz, luptau 
cu arme tactice mai precare. 
Cei doi înaintași centrali, 
Stoicescu și Oaidă, se demar- 
cau puțin sau de loc, iar în 
zona de pregătire a acțiuni
lor nici Al. Constantinescu, 
nici Georgescu nu scăpărau 
de inteligență și fantezie. 
F.C. Argeș manifestă suDerio- 
ritate: o combinație Barbu- 
Nuțu-Kraus este blocată cu 
dificultate, iar în fața porții 
lui Coman, Barbu obține cu 
acea eleganță definitorie pen
tru el baloanele care se zbat 
rebele printre picioarele pu
țin îndemînatice ale lui Stoi
cescu. în min. 25, Radu depă
șește din preluare pe Măn- 
doiu și pe Grama, e ținut în 
careu, dar arbitrul îi lasă un 
fals avantaj (se impunea 11 
m) și din poziție dezechili
brată ratează. în prima ju
mătate de oră, bucureștenii 
n-au de regretat decît min
gea expediată printr-o 
ruetă de către Matei și o ra
tare a lui Oaidă. Jocul e să
rac în satisfacții pentru pu
blic, colții durității încep să 
apară tot mai frecvent, scoși 
mai ales de jucătorii de Ia 
Progresul (Kraus este acci
dentat în min. 42), grupuri 
de 4—5 adversari își dispută 
cîte un balon hăituit și lovit 
cu o tehnică de periferie fot
balistică. Un șut periculos 
expediat de Nuțu (min. 43) și 
anoi. fluierul arbitrului pune 
capăt unei reprize sălcii.

După pauză, ostilitățile re
încep cu plonjonul lui Matei 
(min. 46 — mingea trece pe 
lîngă poartă)' șj cu bara Care 
se opune șutului lui Stoices
cu (min. 48). Argeșenii des
chid din nou breșe mai cla
re în linia de apărare condu
să de Măndoiu. Jercan cen
trează de pe stînga lui Do- 
brin și, cu o execuție rafi
nată, acesta trimite balonul 
puternic, cu o imprecizie mi
limetrică. Nuțu se avîntă în 
diagonală, Mîndru îl blochea
ză cu temeritate (min. 53) și

BĂTUT RETINA
nai de la tribună la peluză 
timpanul a bătut retina-

★
Starea de spirit a echipelor, 

înainte și în timpul meciului, 
a corespuns prognozelor. în
cordarea i-a făcut pe jucători 
livizi, lipsiți de poftă de joc. 
astenici, muți. Vorbăreți erau 
doar cei pe care antrenorii, 
din diverse motive, i-au lăsat, 
îmbrăcați, pe tușe sau în tri
bune. E ciudat cum, în ase
menea împrejurări, se schimbă 
mentalitatea fotbalistului, se 
diluează dragostea sa de club. 
Fără a fi superstițioși, am fost 
descumpăniți auzind pe Vio
rel Popescu și pe Țurcanu de 
la înălțimea cravatelor sau 
polourilor, cobind și denigrînd 
propriile echipe, evident nu
mai pentru că ei nu erau pe 
gazon. Argeșul nu e campioa

după
46) Weichelt

22), Șchiopu (min. 32) ratea
ză pe rînd din poziții deose
bit de favorabile. Deschide
rea scorului are loc în min. 
42 cînd, la o lovitură liberă 
executată de Șchiopa, Petes- 
cu reia în plasă. Bucuria 
gazdelor nu a fost. însă, de 
lungă durată. îndată 
reluare (min.
scapă mingea, la un șut nu 
prea puternic, și Achim, pre- 

. zent pe fază, înscrie. Egala- 
rea a avut un efect demora
lizator pentru arădeni, care 
timp de 20 de minute decad

.... w/j '■

PROGRESUL - F. C. AR
GEȘ j—1 (0—0)

Stadion Republicii; timp 
călduros ; teren bun ; specta
tori : aproximativ 15 000. Au 
marcat : Kraus (min. 56) p 
Oaidă (min. 84).

PROGRESUL : Mîndru 8 — 
Neacșu 7, Măndoiu 6, Grama*. 
Ad. Constantinescu 5, Alex. 
Constantinescu 8, Georgescu 6, 
Matei 7, Stoicescu 4 (Șoanghar 
min. 70 — 7), Oaidă 8, fară- 
lungă 6.

F. C. ARGEȘ : Coman 8 — 
lonlță 6, Barbu 9, Olteanu 7, 
Ivan 7, Prepurgel 5, Dobrin 7, 
Nuțu 8, Kraus 7 (Iile Stellan 
min, 63 — 5), Radu 6, Jercan 7.

A arbitrat Anghel Fillpov 
(R. P. Bulgaria)

Kraus, lansat de Dobrin, du
pă o fentă care dereglează 
plasamentul fundașilor bucu- 
reșteni, deschide scorul (min, 
56), incendiind sufletele tu
turor simpatizanților echipei 
căci în acel moment la Plo
iești scorul era egal. De a- 
cum înainte, partida devin» 
dependentă de informațiile 
radioului. Oaspeții își mai 
joacă șansa cîteva minute, 
dar înțeleg treptat, treptat că 
destinul campionatului nu mai 
depinde de ei (Steaua con
duce cu 3—1). Și moralul lor 
se surpă. Echipa Progresul • 
simte probabil reflex această 
resemnare, își fac din ea un. 
aliat și începe să asalteze 
poarta lui Coman. Introdus 
de curînd, Șoangher se dove
dește mai laborios decît Stoi
cescu și are cîteva inspirații 
fericite. Oaidă trimite un șut 
violent, dintr-o lovitură li
beră indirectă (portarul Co
man nu cunoaște regulamen
tul ?) și tot el va egala în 
min. 84 într-o busculadă Ce 
amintește de un embouteil
lage de mașini la o intersec
ție principală. In ultimele mi
nute, fantoma imoralității
planează peste careul lui 
Coman. Cîțiva jucători de la 
F.C. Argeș încep șă paseze 
adversarilor, să mimeze că 
joacă,, să-i lase să treacă ca 
pe lîngă niște vămi pustii, 
doar, doar bucureștenii vor 
mai înscrie un gol și vor e- 
vita barajul. Spectatorii aU 
sesizat această bufonerie re
probabilă, căreia integral 
Barbu i s-a opus cu splendi
dă demnitate.

Remus BOGDAN

nă, iar Progresul n-a scăpat 
de baraj, sînt oare motive ca 
Țurcanu și Viorel Popescu să 
jubileze?

La un meci care ar fi trebuit 
să fie un model de dirzenie.de 
tărie morală, nervii unor ju
cători au clacat și e regreta
bil Oncit de mult l-ar fi du
rut (în pungă?), nu-i era per
mis unui meseriaș, altfel co
rect, cum este Oaidă, să-și 
verse furia pe Mindru și pe 
tinărul Grama ironizîndu-i 
dureros la primirea golului, 
precum nu-i era permis unui 
tată de familie altfel foarte 
cumsecade, cum este Ogtdă 
să-l molesteze la sfirșftul jo
cului pe colegul de echipă Ța- 
rălungă Capacitatea nervoasă, 
stimate Oaidă trebuia păstra
tă pentru baraj. Iar un cam
pionat, oricum se încheie, tre
buie terminat cu fruntea 
sus...

Victor BANCIULESCU

vizibil. Totuși, ej au avut 
pînă la urmă tăria morală de 
a trece peste acest șoc. reve- 
nindu-și încetul cu încetul. 
Ei își asigură victoria tn min. 
72, cînd Domide (cel mai bun 
de pe teren, o adevărată re
velație), execută o lovitură 
de la tușă pînă în careu, cp 
atita putere, încît portarul 
Zamfir este nevoit să res
pingă în teren. Mingea ajun
ge pînă la Lereter, care nu 
greșește țintă și înscrie.

Ștefan IACOB — coresp.

dirzenie.de


• •

Trimișii noștri speciali, CRISTIAN MANTU și CHEORCHE NICOLAESCU, transmit de laRomai

CONSTANȚA, 9 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). — 
La sfîrșitul meciului atletic 
București — Koln era pro
gramată o mare demonstra
ție de gimnastică, prilejuită 
de încheierea anului de stu
dii în școlile generale. în aș
teptarea acestei manifestații, 
mii de spectatori au asigu
rat „galeria" concursului in
ternațional de atletism. Fapt 
îmbucurător. Dar cînd vom 
ajunge, totuși, să numărăm 
pe un stadion cîteva mii de 
veritabili spectatori de, atle
tism ?
_ Referindu-ne la această în- 

tîlnire internațională, remar
căm că dacă în prima zi 
cea mai bună performanță a 
aparținut atleților Capitalei 
(recordul Liei Manoliu), du
minică omul nr. 1 al con
cursului a fost un reprezen
tant al oaspeților : tînărul 
aruncător de ciocan Hans 
Fahsl. El și-a îmbunătățit cu 
aproape 3 m recordul perso
nal, aruneînd 69,80 tn — al 
V-lea rezultat mondial al se
zonului. Regretăm că dintre 
reprezentanții Bucureștiului 
doar cîțiva au realizat rezul
tate merituoase. Enumerăm 
printre ei pe Mihai Zaharia, 
Mihaela Peneș, Mariana Goth 
și... cam atît. Cu toate aces-

tea, echipele Bucureștiului 
n-au întîmpinat dificultăți 
pentru a-și mări considerabil 
avantajul cucerit sîmbătă și 
și-au adjudecat victoria atît 
la bărbați (118—79), cît și la 
femei (72—34). Scor general : 
BUCUREȘTI — KOLN 
190—113. Iată, de altfel, prin
cipalele rezultate tehnice: 
MASCULIN : ciocan : I-’ahsl 
(K) 69,86 m, Gh. Costache (B) 
63,08 m, Țibulschi (B) 61,80 m; 
lungime : Zaharia (B) 7,55 m 
Mureșan (B) 7,40 m, Berad 
(K) 7,23 m (h.c. Bădini 7,46 
m) ; disc : Hegeduș (B) 50.90 
m, Nyster (K) 49,36, Spekens 
(K) 48,60 m, Hodoș (B) 45,46 
m; 800 m: Ungureanu (B) 
1:51,2, Damaschin (B) 1:51,6, 
Miiller (K) 
țu 1:51,9); 
Vamoș (B) 
(K) 9:07,2 ; 
trescu (B) 
Iliescu (B) 
21.8, Jurcă
Rățoi (B) 52,4, Mihăescu (B) 
53,2, Lorenzen (K) 53,9 (h.c. 
Cosma 53,4) ; 4 x 400 ni: Koln 
3:15,4, București 3:16,0 ; FE
MININ : înălțime: Virginia 
Bonei (B) 1,70 m, Cornelia 
Popescu (B) 1,57 m ; greuta
te : Gertrud Schaffer (K) 
15,11, Elena Elie (B) 14,59 ; 
200 m: Mariană Goth (B)

24,7, Ioana Petrescu (B) 24,9, 
Kristl Frăse (K) 25,3 ; suliță: 
Mihaela Peneș (B) 54,66, Ioa
na Stancu 
București

(B) 50,86, 4x100 nr
47,4, Koln 47,9.' .
Adrian IONESCU

e AZI
DIONUL
BRAȘOV 
tism dintre echipele Brașov 
și Ț.S.K.A. Cerveno Zname 
Sofia, de la ora 10,30 și 17,30.

ARE LOC PE STA
TE ACTORUL DIN 
întîlnirea de atle-

ECHIPA IUGOSLAVIEI AR FI MERITAT VICTORIA!

1:53,0 (h.c. Neam-
3 000 m obst.:

8:47,8, Machuntze 
tripiusait: Dumi- 

15,44 m ; 200 m :
21,5, Huttig (K) 

(B) 21,9 ; 400 mg :

CAMPIONATELE MONDIALE DE POPICE

AZI, START ÎN PRIMA PROBĂ

Așadar, finala continuă. Mîi
ne (n.r. azi) ne vom afla 
din nou în imensul oval de 
marmură albă, la „Stadio O- 
limpico", în ambianța specific 
italiană, temperamentală, vul
canică, mereu în erupție. Toa
te aoestea într-un cadru de 
sunete și lumină, căci aproape 
fiecare spectator în parte

aduce cu el petarde, trompete, 
steaguri, stegulețe, pancarte, 
eșarfe. Un întreg arsenal me
nit să ajute „La Squadra"

Și poate cu mai mult folos 
decît sîmbătă seara, cînd 
„Iugoslavia-baby" cum au nu
mit-o ziariștii italieni — a pro
dus din nou o frumoasă im
presie, dominînd autorita

Duminică a avut loc la 
Linz festivitatea de deschide
re a celei de-a 7-a ediții a 
campionatelor mondiale de 
popice, urmînd ca azi dimi
neață să se dea startul în în
trecerile pentru cucerirea ce
lor 
în 
cu 
de 
al

ordinea intrării pe 
concurenților.

arenă a

6 titluri care figurează 
program. Jocurile încep 
probele pe echipe. Iată, 
altfel, programul complet 
actualelor „mondiale1* Și

FEMININ: luni și 
probele pe echipe, 
intrării pe piste : 1 
R.F.G., Austria, 
cia, Ungaria, R.D.G., Iugosla
via ; miercuri — perechi: Iu
goslavia, Cehoslovacia, R.D.G., 
Ungaria, R.F.G., Austria, Ro
mânia ; 
bătă — 
final

marți —
Ordinea

România, 
Cehoslova-

tâ

LA MILANO a luat sfîrșlt tur
neul de polo pe apă pentru cali
ficare a încă trei echipe euro
pene la Jocurile Olimpice. Tur
neul a fost cîștigat de selecțio
nata R. F. a Germaniei. împreu
nă cu ea s-au mai calificat echi- 
p»le Olandei șl Spaniei. In ultima 
zi, formația Spaniei a întrecut cu 
2—1 echipa Bulgariei.

■
LA KOLN (R.F.G.) a început un 

mare concurs preolimpic de călă
rie la care participă sportivi din 
Europa șl America de Sud.

Prima probă a concursului, des
fășurată pe distanța de 700 m cu 
12 obstacole, a revenit cunoscu
tului sportiv brazilian Nelson Pes- 
soa. Concurînd pe calul „Grand 
Geste", Pessoa a parcurs traseul 
în 95,5 sec. cu 0 puncte penaliza
re. Pe locul secund s-a clasat 
vest-germanul Ligges pe calul 
sZuckerpuppe1’ cu 95,8 sec și 0 
puncte penalizare.

■
COMITETUL OLIMPIC CEHO

SLOVAC a anunțat că la Jocu
rile Olimpice de vară din Mexic 
Cehoslovacia va fl reprezentată 
de o delegație compusă din 170 
de persoane, dintre care 109 spor
tivi șl 61 însoțitori.

Sportivii cehoslovaci vor concu
ra la următoarele discipline : a- 
tletism, gimnastică, ciclism, nata- 
ție, caiac-canoe, lupte, box. hal
tere, tir, volei, baschet.

UNA DIN CELE MAI AȘTEP
TATE competiții ale J.O. este tur
neul de box. Intr-un interviu a- 
cordat presei mexicane. Marco a 
Marin, organizatorul turneului, a 
declarat că sînt prevăzute 349 de 
întîlnirl pentru a fi cunoscuțl noii 
campioni olimpici. Meciurile se 
vor desfășura în sala „Arena Me
xico’ șl vor fi conduse de 40 ar
bitri A.I.B.A. Pentru pregătirea 
participanților, în satul olimpic 
vor fi montate 14 ringuri.

ÎN PROBA DE MARATON din 
cadrul J.O. de vară de la Cludad 
de Mexico, Japonia va fl repre
zentată de trei concurențl. Este 
vorba de cunoscuțil specialiști al 
probei, Seichiro sasakl (creditat 
cu performanța de 2h 11:17), Jenji 
Kimihara (2h 13:49) și de tînărul 
Hoshiaki Unetanl,

COMITETUL OLIMPIC AL 
ETIOPIEI a confirmat participa
rea la Jocurile Olimpice din Me
xic, Din delegație va face parte 
și maratonistul' Blkila Abebe, 
campion olimpic la Roma (1960) 
gi Tokio (1960.

joi, vineri și sîm-
- calificări și turneul 
individual : Ungaria, 

R.F.G., Cehoslovacia, R.D.G., 
Austria, Iugoslavia, Româ
nia.

MASCULIN: luni și marți 
— probele pe echipe. Ordi
nea intrării pe piste : Fran
ța, Cehoslovacia, Elveția, Ro
mânia, Italia, R.F.G., Austria, 
Ungaria, R.D.G., Iugoslavia; 
miercuri — perechi: R.D.G., 
Ungaria, Franța, Cehoslova
cia, R.F.G., Elveția, Româ
nia, Austria, Italia, Iugosla
via ; joi, vineri și sîmbătă — 
calificări și turneul final in
dividual î R.D.G., Franța, El
veția, R.F.G., Italia, Ungaria, 
Iugoslavia, Austria, Ceho
slovacia, România.

Din juriul competiției face 
parte și arbitrul român Pe
tre Tudoran.

Performerii români la regata internațională de la Griinau: caiaciștii Aurel VERNESCU 
și Atanasie SCIOTNIC Foto: P. ROMOȘAN

SUCCESE ROMÂNEȘTI LÂ GRUNAU
A.

BERLIN, 9 (prin telefon) Tra
diționala regată internațională 
de caiac-canoe de la Griinau 
a reunit în întrecerile de sîm- 
bătă și duminică redutabilele 
garnituri olimpice ale țării 
gazdă, Ungariei, Cehoslovaciei 
și României. Concurenții au 
avut de înfruntat nu numai 
dificultățile celor 7 probe, ci și 
vremea cu totul nefavorabilă 
(vînt, ploaie, frig, valuri, pre
cum și o circulație neîntrerup
tă pe lac a diferitelor ambarca
țiuni de agrement cu sau fără 
motor). în plus, echipa noastră 
a fost evident handicapată de 
unele, erori de arbitraj. Cea ca
re a nedreptățit cel mai mult 
se referă la descalificarea to
tal neîntemeiată a tînărului ca- 
noist I. Patzaichin. După ce a 
cîștigat de o manieră impresio
nantă cursa de calificare la

1000 m, Patzaichin a confirmat 
integral valoarea sa deosebită 
trecînd primul — cu avans de 
o barcă — balizele de la so
sire și în finala probei. Dar, 
arbitrii au apreciat (?!) că, un
deva pe parcurs, canoistul nos
tru ar fi trecut cu paoaia pe 
culoarul vecin și au decis des
calificarea celui care era de 
drept cîștigător. Decizii discu
tabile au fost semnalate și în 
întrecerile feminine.

în ciuda acestor greșeli care 
au viciat rezultatele unor curse, 
sportivii r&mâni au avut o com
portare remarcabilă, cucerind 
victoria în 3 din cele 7 probe 
olimpice din programul regatei. 
Excelent au evoluat, îndeosebi, 
Aurel Vernescu și Atanasie 
Sciotnic, dubli învingători (la 
K 2—1000 m și K 4—1000 m, 
împreună cu facob și Coșniță).

Cea de a treia victorie a echi
pei noastre a fost realizată de 
canoiștii S. Covaliov și V. Ca- 
labiciov, în constantă formă de 
la începutul sezonului.

REZULTATE TEHNICE

PRIMA VICTORIE A TINERILOR POLOIȘTI LA DINAMOVIADA
BERLIN (prin telefon). In 

cea de-a treia zi a turneului 
de polo din cadrul Dinamovia- 
dei, echipa de tineret a clu
bului Dinamo București a în
trecut confortabil selecționata 
Gwardia (Polonia): 8—3 (2—1, 
3—0, 2—0, 1—2). Au marcat: 
Novac 3, Mihăilescu 1, Nasta- 
siu 2, Gyorgy 1, Gavrilescu 1 
de la învingători și Szemel 2, 
Urbanski 1 de la învinși. în 
cursul aceleiași zile, dinamo- 
viștii au întîlnit și puternica 
selecționată Dozsa (Ungaria), 
de care au fost învinși cu 
scorul de 6—3 (1—1, 2—-2, 
1—0, 2—0). Realizatori : Ka-

nizsa 4, Koncz 1, Urban 1 
de la Dozsa și Novac 2, 
Gyorgy 1 de la Dinamo. Alte 
rezultate: Dinamo (U.R.S.S.)— 
Gwardia (Polonia) 4—2 ; Dy
namo (R.D.G.) — R. Hvezda 
7—5.

Concursul de înot a mai 
programat încă 6 finale : Re
zultate tehnice :

209 m liber (m): 1. Marton- 
fy (Ung.) 2:03,9, ’
(R.D.G.) 
(U.R.S.S.) 2:04,5,.
triad (R) 2:08,7;
(f) : U. Britt (R.D.G.) 1:12,2;
100 m spate 
kin (U.R.S.S.)

2:04,2,
, L. Unger 
, Alexeev 
.. 6. Deme-
100 m spate

(m): Dvor-
63,0, Cirkov

Pe pistele de atletism

ADAM (R.F.G.)
LUBECK. — în prima zi a 

concursului internațional de 
la Liibeck, Walter Adam 
(R.F.G.) a stabilit pe 800 m 
cea mai bună performanță 
mondială a anului cu 1:46,1. 
La ștafetă 4 x 100 m : echi
pa R. F. a Germaniei 39.5 
iar la 100 m feminin î olan
deza Truns Hennipmann în 
11.6.

BELGRAD. — într-un con
curs desfășurat la Belgrad, 
atleta iugoslavă Vera Niko- 
lici a realizat în proba de 
800 m : 2:01,1. Rezultatul său 
egalează recordul european 
al probei deținut de Ano 
Packer (Anglia).

1:46,1 pe 800 m
cursul me- 

Da-
VIENA. — în 

ciului feminin Austria — 
nemarca, Eva Janko (Aus
tria) a realizat cu 58,20 m. 
cea mai bună performanță 
mondială a anului la arun
carea suliței.

BERLIN. — în meciul R. D 
Germană — Bulgaria, după 
prima zi gazdele conduc cu 
74,5—48 la bărbați și cu 
44—18 la femei. Rezultate mai 
interesante : F. Stolle 
m 
m 
al 
la

84,18 
la suliță, K. Beer — 8,04 
la lungime (nou record 

R.D.G.), Kierst — 2,16 m 
înălțime.

(U.R.S.S.) 63,9, Ko.stolanczy
(Ung.) 65,3, T. Șerban >” 
66,9 ; 200 m delfin (f) : 
Stoltze (R.D.G.), 2:36,3, 
Grey (R.D.G.) 2:37,2,... 6. 
Ștefănescu (R) 2:51,1; 200 
delfin (m) : V. Greciko 
(U.R.S.S.) 2:19,3, 2. Prohl
(R.D.G.) 2:21,0,... 8. L. Cop- 
cealău (14 ani) 2:30,3 — nou 
rec. de copii și juniori mici ; 
200 m liber (f) : C. Kabellte 
(R.D.G.) 2:19,9,... 4. Cr. Bala- 
ban (R) 2:25,9.

(R)
E.
K. 
N.
m

chiar, uneori, pe „Squadra 
Azzurra", acasă la ea.

Referindu-ne la „prima edi
ție" a finalei trebuie spus, 
din capul locului, că rezultatul 
final (1—1) nedreptățește pe 
băieții lui Mitici, „minorii- 
magnifici" care, în pofida mi
zei puse în joc, au demonstrat 
un fotbal de calitate și în ul
timă analiză inepuizabilele re
surse ale soocerului iugoslav. 
Intr-adevăr, jucătorii iugo
slavi alcătuiesc o formație 
puternică, inteligentă, rapidă, 
în teren, 11-le lui Mitici șe 
strînge și se desface — în 
funcție de faze — ca o armo
nică, apărîndu-se organizat și 
atacînd cu ingeniozitate. în 
fața propriei porți, „triunghiul" 
Holțer (libero), Paunovicj și 
Pavlovici închide cu pricepere 
căile directe de acces spre 
buturile luj Pantelici; la mij
locul terenului se distinge 
Akimovicf (special adus de la 
Belgrad pentru partida cu Ita
lia), în linia I, Geaici (îndeo
sebi), Musemici și Petkovici 
sînt jucători de certă valoare, 
dau dovadă de multă perso
nalitate în 
prind.

Revenind 
privire la 
tului final, 
faptul (recunoscut de întrea
ga presă italiană) CA, ÎN MIN.

. 25, ARBITRUL ELVEȚIAN 
DIENST A REFUZAT IUGO
SLAVILOR UN PENALTI, 
DEȘI FAULTUL ÎN CAREU 
COMIS DE 
PRA LUI 
FOST CÎT 
CLAR !

De partea cealaltă, „azzurrii" 
și-au dezamăgit tifosii. Apă
rarea a prezentat serioase fi
suri, îndeosebi pe partea lui 
Burgnich, mereu depășit, 
atît tehnic cît și fizic, de 
Geaici. De asemenea, Guar- 
neri și Zoff n-au fost în zi 
strălucită, primul descurcîn- 
du-se cu greutate în fața lui 
Musemici, cel de al doilea do
vedind nesiguranță și nehotă- 
rîre la intercepții.

Din discuțiile purtate după 
joc cu confrații noștri italieni, 
a reieșit clar că Lodetti și Ju
liano n-au putut îndeplini 
rolul de dirijori. Din cauza lor 
— se spune aici — nici Anas- 
tasi (izolat printre apărătorii 
iugoslavi) n-a putut să evo
lueze la adevărata valoare.

Imediat după joc, Valcareggi 
a comunicat presei că inten
ționează să efectueze schim
bări în formație. EI se gîndeș- 
te să-i înlocuiască pe Burg
nich, Juliano și Lodetti cu An- 
quilleti. De Sisti și, respectiv, 
Rosato. Nu este exclusă nici 
schimbarea lui Anastasi cu 
Sandrino Mazzola, oricum mai 
experimentat decât proaspătul 
debutant... achiziționat recent

tot ceea ce între*

cele spuse cula
in justețea rezulta- 

trebuie subliniat

FERRINI ASU- 
PAVLOVICI A 
SE POATE DE

de Juventus-Torino. Pentru a 
risipi orice dubiu în alegerea 
dintre Anastasi-Mazzola, an
trenorul Helenio Herrera a 
declarat imediat după joci 
„Luni seara, Mazzola nu va 
trebui să rămînă în tribună".

★
Anglia a cîștigat mult mai 

ușor decît se credea jocul pen
tru locul III cu U.R.S.S. Cu 
excepția primului sfert de 
oră, desfășurat într-o ușoară 
notă de superioritate a fotba
liștilor sovietici, în rest cam
pionii mondiali și-au depășit 
adversarii din toate punctele 
de vedere. Bobby Charlton și-a 
purtat literalmente coechi
pierii spre victorie, muncind 
neobosit atît la mijlocul tere
nului <?ît și în atac, mai ales 
pentru finalizare. Un aport 
prețios l-au adus și Moore, 
Willson, Stiles („Dracula Sti
les" — cum l-au botezat zia
riștii italieni pe nervosul ju
cător al lui Manchester), Hurst 
și Hunt — ultimii doi refă
când, fericit, celebrul cuplu 
din timpul mondialelor.

Alf Ramsey nu își ascunde 
satisfacția: „Anglia s-a 
la înălțimea titlului de 
pioană a lumii. Elogii 
culare se cuvin celor 
Bobby, precum și lui 
son".

„Sînt plăcut emoționat —• 
a spus Bobby Charlton —. de 
aplauzele primite din partea 
publicului. Mi-au displăcut 
insă fluierăturile adresate lui 
Stiles, care nu este de loc un 
băiat rău".

Amărăciunea din tabăra so
vieticilor este justificată. 
Spre deosebire de jocul de !a 
Neapole, evoluția echipei U- 
niunii Sovietice a însemnat 
sîmbătă o deziluzie. Iată cum 
explică antrenorul Iakușin jo
cul slab prestat de aj săi : 
„Anglia este întotdeauna... An
glia. După un început promi
țător, echipa mea a fost sur
prinsă de contraatacurile en
glezilor bine dirijate de Bobby 
Charlton. Noi resimțim din 
plin absența unora dintre ju
cătorii noștri de valoare".

situat 
cam- 
parti- 

doi 
Will-

★

m :
>

3.

1. Uwe
2. Lange

Heinroth

K 1—1000
(R.D.G.)
(R.D.G.) 4:06,4 
(R.D.G.) 4:07,0.'

C 1—1000 m: 
(R.D.G.) 4:31,8 ;
(R.P.U.) 4:32,5 ; 3. 
liov (ROMÂNIA) 4:31,1.

K 1—500 tn (F) : 1. Kobuss 
(R.D.G.) 2:12,4 ; 2. Viorica
Dumitru (ROMANIA) 2:12,9 ; 
3. Grabowski (R.D.G.) 2:13,9.

K 2—1000 m : 1. Vernes
cu — Sciotnic (ROMANIA) 
3:41,1 ; 2. Wenske — Will 
(R.D.G.) 3:41,2 ; Ebeling — 
Riedrich (R.D.G.) 3:41,6.

C 2—1000 m: 1. S. Cova
liov — V. Calabiciov (ROMA
NIA) 4:05,5 ; 2. C. Manea — 
Gh. Sidorov (ROMANIA) 
4:05,6 ; 3. Harpe — Wagner 
(R.D.G.) 4:11,4.

K 2—500 m (F) : 1. Kobuss— 
Aftenberg (R.D.G.) 1:58,6 ;
2. Valentina Serghei — Vio
rica Dumitru (ROMANIA) 
1:58,7 ; 3. Grabowscki — Setz- 
korn (R.D.G.) 2000.

K. 4—1000 m: 1. Vernes
cu — Sciotnic — Iacob — 
Coșniță (ROMANIA) 3:11,6; 
2. Țurcaș — D. Ivanov — C. 
Covaliov — Calenic (ROMÂ
NIA) 3:11,8 ; 3. Wenske — 
Ebeling — Riedrich — Lange 
(R.D.G.) 3:13,0.

4:06,2
î

imensul
fi, fi-

1. Ulrich
2. Tatay
S. Cova-

BASCHETBALIȘTII
LA SCOR OE

CICLISTUL MIRCEA VIRGIL ÎNVINGĂTOR LA TULA
TULA 9 (Agerpres). — Pe 

velodromul din Tuia s-a desfă
șurat o reuniune ciclistă Ja 
care au participat cei mai buni 
pistarzi din România și 
R.S.F.S Rusă. Din cele 6 probe 
disputate una singură a reve
nit cicliștilor români — cea 
de semifond (100 ture) cîș
tigată de Mircea Virgil, ur
mat de Serghei Terescenko 
și George Negoescu. Alte re
zultate : viteză : B. Petrov ; ur
mărire pe echipe: 
Rusă 4:41,9; România 
1 000 m cu stârt de 
V. Nikiforov 1:10,9.

© SUEDEZUL GOSTA 
PETTERSSON a cîștigat Tu
rul ciclist al Angliei, termi- 
nînd cu un avans de 7:01 
față de sovieticul Sokolov. Ul
tima etapă a revenit lui Tur- 
re Pettersson. Pe echipe a 
cîștigat selecționata U.R.S.S.

• PRIMA ETAPA A TU
RULUI ciclist al Austriei (cir
cuit în Viena), a revenit o- 
landezului Eduard Janssen.DISPUTE PASIONANTE PE STANDURILE DE TRAGERE

(Urmare din pag. 1)

km cu

Mariana Anto-186 + 177), 3. 
nescu 559 p (1964-177+186), 
4. Ioana Soare 555 p, 5. Ari- 
tina Bițică 551 p, 6. Georgeta 
Șerban 550 p.

PISTOL VITEZA. PROBA 
ELIMINATORIE : MANȘA I : 
Zapedzki (Polonia) — Gonza
les (Spania) 299 p — 295 p, 
Matiellini (Italia) — Vaszi 
(Ungaria) 293 p — 288 p, 
Hurt (Cehoslovacia) — Ami- 
cosante (Italia) 294 p — 
291 p, Bakalov (U.R.S.S.) — 
Liverzani (Italia) 300 p —, 
294 p, Tripșa—Dobșa (Unga
ria) 297 p — 293 p, Iuga — 
Onisciuk (U.R.S.S.) 291 p — 
289 p, Suleimanov (U.R.S.S.)
— Dommrich (R.D.G.) 296 p
— 295 p, Atanasiu — Tho
mas (Spania) 299 p — 292 p,

Roșea — Carpio (Mexic)
294 p — 287 p, Falta (Ceho
slovacia) — Feller (R.D.G.) 
299 p — 292 p, Pinnig (R.D.G.)
— Jaros (Cehoslovacia) 299 p
— 290 p, Hrnecek (Cehoslova
cia) — Cerda (Spania) 291 p
— 289 p, Masarat (R.F.G.) — 
Popa 295 p — 292 p, Pikaule 
(R.D.G.) — Kun (Ungaria) 
297 p — 264 p, During (R.D.G.)
— Miiller (R.F.G.) 293 p — 
290 p, Nacovski (Cehoslova
cia) — Fry.del (Polonia)
295 p — 283 p, Cayola (Por
tugalia) — Giușcă 282 p — 
280 p, Maghiar — Varetto 
(Italia) 292 p — 280 p, manșa 
a Ii-a: Zapedzki — Matiel
lini 295 p — 282 p, Baka
lov — Hurt 297 p — 293 p, 
Tripșa — Iuga 295 p —289 p, 
Atanasiu — Suleimanov 295 p
— 291 p, Roșea — Falta 298 p

— 296 p, Hrnecek 
296 p — 291 p, : 
Masarat 295 p — 
ring — Nacovski 
293 p, Maghiar
295 p — 287 p, ;
DE FINALA : Zapedzki — 
Bakalov 297 p — 294 p, Ata
nasiu — Tripșa 297 p — 295 p, 
Roșea — Hrnecek 296 p — 
293 p, Pikaule — During 
298 p — 292 p, SEMIFINALE : 
Zapedzki — Atanasiu 297 p —
296 p, Roșea — Pikaule 294 p
— 292 p, FINALA : Josef Za
pedzki — Marcel Roșea 295 p 
(după baraj : 145 p) — 295 p 
(după baraj : 144 p), locurile 
III—IV : Atanasiu — Pikaule 
149 p — 144 p. Josef Zapedzki 
a devenit campion internațio
nal al României.

SKEET (DUPĂ 2 MANȘE : 
200 t.): 1. Ioan Albescu 190 t,

Tiparul l, Ș, uluformajia" sir, Brezșianu 23—25,

cadrul 
euro-

Mîine seară ne vom afla din 
nou la „Stadio Olimpico“. De
corul, ambianța în 
oval de marmură vor 
rește, aceleași.

Dar jocul?
Al doilea meci din 

finalei campionatului
pean va începe la ora 21,15 
și va fi condus tot de arbi
trul elvețian Dienst. In caz 
de egalitate și după prelun
giri, echipa cîștigătoare a ce
lei de-a treia ediții a campio
natului european va fi decisă 
de sorți.

ROMANI ÎNVINȘI -
A

ECHIPA SPANIEI

: — Pinnig 
Pikaule — 
293 p, Du-

294 p — 
— Cayola 
SFERTURI

2.
188
187

Ignacio Huguet (Cuba) 
t, 3. Gheorghe Sencovici 
t (după baraj : 25 t), 4. 

Emil Motolici 187 t (după 
baraj : 24 t), 5. Roberto Cas- 
trillo (Cuba) 187 t (după ba
raj : 23 t), 6. Fortunato Ca
sals (Cuba) 187 t (după ba
raj : 23 t), 7. Delfin Gomez 
(Cuba) 185 t, 8. Dumitru Dan- 
ciu 182 t, 9. Pintilie Gleb 
180 t, 10. Horia Miron 174 t. 
CAMPIONAT REPUBLICAN 
(ETAPA I): 1. loan Albescu 
190 t, 2. Gheorghe Sencovici 
187 t, 3. Emil Motolici 187 t, 
4. Dumitru Danciu 182 t, 5. 
Pintilie Gleb 180 t, 6. 
Miron 174 t.

Programul de azi al 
pionatului republican : 
ora 9: armă 
focuri culcat 
calibru mare.

Horia

cani
de la 

standard 60 
bărbați, pistol

cronometrat pe 108 
timpul de 2h 28:42.

ROMA. — A 19-a 
Turului Italiei s-a 
pe distanța Abadia San Sal
vatore — Roma (181 km) și 
a fost cîștigată de un coechi
pier al lui Gimondi, Luciano 
dalia Bona care a realizat 
4h 25:06. în clasamentul ge
neral conduce tot Merckx ur
mat de Adorni la 4:49 șl Gi
mondi la 8:85,

etapă a 
disputat

MADRID, 9 (Agerpres). în 
ziua a doua a turneului in
ternațional de baschet mas
culin intitulat „Mexico 68“, 
reprezentativa Spaniei a în
vins echipa României la un 
scor categoric : 93—69 (50— 
37). Gazdele au aplicat o a- 
părare foarte strictă care a 
stînjenit în mod evident 
ofensiva baschetbaliștilor ro
mâni. Aceștia, la rîndul lor, 
au folosit zona, dar fără suc
ces. în atac, Luik și Emilia- 
no au excelat în echipa Spa
niei, adueîndu-i numeroase 
puncte. De la români, cei 
mai eficace au fost Novac 
22 p și Jekely 14 p.

în celălalt meci ai zilei de 
duminică, Mexic a dispus de 
Franța cu 84—67 (36—28).

Luni seară se desfășoară 
ultimele partide ale turneu
lui : România — Franța și 
Spania — Mexic. înaintea a-

cestor jocuri, clasamentul se 
prezintă astfel :

2
2
2
2

1.
2.
3.
4.

Spania 
Mexic 
Franța 
România

2
2 
O
O

O 
O 
2
2

180—146 
159—135 
144—171 
137—168

4
4
2
2

LOTUL SOVIETIC
PENTRU EUROPENELE

DE EOPTE

I)UPA 15 ANI 1 Australianul Ken Rosevcall, invingind în mod 
surprinzător pe Rod Laver, a reintrat in posesia titlului de 

campion international de tenis al Franței

MOSCOVA. — In campio
natele europene de lupte 
greco-romane de la Văsteras,
U. R.S.S. va fi reprezentată 
de : I. Kocerghin, J. Zaha- 
rian, I. Grigoriev (campion 
mondial în 1965), V. Novohat- 
ko (campion european în 
1966), V. Ivlev, O. Bliadze,
V. Anisimov (campion mon
dial în 1965) și A. Kocinev.

MARELE PREMIU AL BELGIEI
LA AUTOMOBILISM

BRUXELLES. — Marele pre
miu al Belgiei care a reunit 
pe circuitul de la Francor- 
champs numeroși ași ai voia* 
nului, a fost cîștigat de neo
zeelandezul Bruce 
pe o mașină Ford. El a reali
zat o medie orară de 236,797 
km. Pe locurile 
s-au clasat mexicanul 
Rodriguez pe mașină BRM și 
belgianul .Tacky Iekx pe Fer
rari.

Mc. Laren

următoare
Pedro

ROStWAll

PARIS. — In cadrul sfer
turilor de finală ale probei 
de dublu-mixt din campiona
tele internaționale de tenis 
ale Franței, cuplul francez 
Franțoise Durr-Jean Qlaude 
Barclay a dispus de perechea 
Ann Jones (Anglia)-Ion Țiriac 
(România) cu 4—6, 7—5, 6—0.

Proba de simplu-feminin a 
revenit amatoarei americane 
Nancy Richey, care a învins 
in finală pe Ann Jones (An
glia), cu 5—7, 6—4, 6—1. Fi
nala de dublu-bârbați s-a 
disputat între jucătorii austi a- 
lieni : Rosewall și Stolle au 
întrecut pe Laver și Emerson 
cu 6—3, 6—4, 6—3.
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