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Pe șoseaua care străbate pitoreasca regiune dintre Brașov și
Bran, numeroși cicliști și-au disputat ieri întîietatea in 

„Cupa Dezrobirea"

CRIȘUL ORADEA PERFORMERA PRIMEI ETAPE
După 90 de minute infernale:

PRIMA SURPRIZĂ A RARAJULUI
Crișul—Progresul 2-1 (1-0)

TIMIȘOARA, 23 (prin te
lefon, de Ia trimisul nos
tru). — E greu de redat 
în cuvinte dramatismul a- 
cestei partide, care din 
min. -1 pînă în min. 90 a 
menținut o tensiune ex
tremă.

Ambele echipe au tre
cut pe rînd pe lîngă vic
torie, solicitînd la maxi
mum nervii și inimile su
porterilor celor două e- 
chipe.

Acest meci a demonstrat 
rin modul cel mai convingă' 
tor că o partidă de bara] 
este în primul rînd un exa
men psihologio extrem de 
dificil, cîștigătoare fiind de 
cele mai multe ori echipa 
ai cărei nervi rezistă maxi
mei solicitări. Fără a forța 
metafora, vă mărturisim 
că întreaga partidă a stat 
sub semnul suspensului, 
întregul meci fiind, de 
altfel, un suspens...

Victoria a stat în cum
pănă exact pînă în clipa 
fluierului final. Deoarece 
nu pot derula întregul și 
emoționantul film al Jocu
lui, am să redau secvențe
le cele mai dramatice, la 
care tribunele au... amuțiți

Min. 61 o lovitură de 
cap a lui Oaidă trece ra
zant cu bara laterală ; 
min. 7 i Kun II trage peste 
poarta goală, ratînd o 
mare ocazie de gol I j min. 
101 Matei șutează prin 
surprindere din colțul ca
reului de 16 m, dar Cato-

nă scoate cu vîrful dege
telor peste bară j min. 261 
•Harșani execută o lovitură 
liberă laterală, Suciu reia 
în bară, urmează patru 
șuturi consecutive expe
diate din interiorul careu
lui, golul e iminent, dar 
în calea fiecărui șut apa
re un picior salvator j min. 
411 Suciu demarează pe ex
tremă, șutează de la 7—8

Marius POPESCU
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BARAJUL

Papuc sa dovedit imbatabil
Steagul roșu-Politehnica Galați 2-0 (1-0)

TIMIȘOARA, 23 (prin te
lefon).

Concurența televizorului a 
făcut ca în tribunele stadio
nului C.F.R. să-și ocupe locu
rile doar cîteva sute de su
porteri, care s-au împărțit în 
două tabere, încurajîndu-și 
fiecare echipa favorită. în 
timp ce studenții sînt primiți 
cu Gaudeamus Igltur, stega
rii primesc ovațiile unei părți 
din public. Deși miza a fost 
mare, jocul s-a disputat într-o 
perfectă notă de sportivitate. 
Am asistat la o partidă în 
care mult timp nu se putea 
întrevedea cine va învinge. 
Au fost faze de poartă nume
roase, s-au comis greșeli co
pilărești în apărare, am văzut 
acțiuni purtate pe aripi, dar 
și bîlbîieli ia cîțiva metri de 
poartă. Au învins cei care au 
greșit mai puțin, cei care au 
profitat de greșelile adversa
rilor. Aceștia au fost brașo
venii, care și-au adjudecat pe 
merit două puncte extrem de 
prețioase în startul acestui 
baraj. Dar să derulăm îm
preună cîteva din secvențele 
cele mai importante ale pri
mei reprize : minutul 5 : Ne- 
cula, cursă pe extremă, șu

tează, Iorgulescu respinge în 
corner ; minutul 7 : Adam are 
golul în vîrful bocancului 
după o fază excelent realiza
tă de Stătescu, dar Papuc 
apără cu siguranță; minutul 
9 : Stătescu încearcă poarta, 
dar Papuc se află din nou la 
post; minutul 15: trei ata- 
canți brașoveni se invită în 
careul de 16 metri și... oca
zia este ratată ; minutul 17 : 
Florescu nu interceptează o 
minge „de gol“, permițînd lui 
Costache să respingă; minu
tul 24: Gyorfi culege balo
nul din picioarele lui Costa- 
che, face un slalom printre 
apărătorii gălățeni și înscrie 
plasat: 1—0. Studenții, prin 
Stătescu, Neagu și Stancu, în
cearcă să obțină egalarea. 
Tempo-ul raoid în care s-a 
desfășurat prima parte a în- 
tîlnirii este menținut și la în
ceputul reprizei secunde, însă 
din min. 75 claritatea acțiu
nilor se pierde. Brașovenii 
joacă economicos, căci în min. 
57 Ardeleanu marcase un 
nou gol pentru stegari în

P. ARCAN, coresp. principal

(Continuare în pag. a 3-a)
Papuc și Alecu au fost și de această dată 

oameni de bază ai echipei Steagul roșu
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I eri a început barajul încheietor 
al actualei stagiuni fotbalistice. 

Emofii extreme.
Firesc, dacă ne gîndim că este 

„barajul ultimelor speranje'.
Speranțe ce se vor împlini 

pentru unii...
Altora, însă, barajul le va... bara 

drumul la care se gîndesc, cu înfrigu
rare, toate echipele ce au poposit în 
orașul parcurilor, Timișoara, în orașul 
de la poalele Tîmpei, Brașovul, și în 
cel de pe malul Mureșului, Aradul, 
acesta din urmă fiind singurul provin
cial cu doi soliști în divizia A.

Multora, barajul acesta le sugerează 
o seșione de examene excepțională, 
o sesiune suplimentară. O sesiune pen
tru ocuparea a X locuri vacante.

Au mai rămas, într-adevăr, opt locuri 
libere. Două în divizia A, șase 
secundă.

Candidatele la aceste ultime 
își încearcă cea din urmă

probă (partidă) este decisivă, 
punct — hotârîtor.
gol — un balon de oxigen 

piatră de moară.
a fi

„comisia

în cea

„Cupa Dezrobirea" — un succes 
al ciclismului nostru

BRAȘOV 23 (prin telefon, 
'de Ia trimisul nostru). Vre
mea s-a îmblînzit brusc la 
Brașov. Parcă a ținut seamă 
de vîrsta... veteranilor ciclis
mului nostru și a vrut să-i 
ocrotească. Soarele a scos în 
evidență toate nuanțele de 
verde ale decorului montan, 
a adus surîsul pe buzele ce
lor ce au format caravana pi
torească și zgomotoasă a „Cu
pei Dezrobirea*. Admirabila 
inițiativă a asociației sporti
ve brașovene — a inimoșilor 
susținători ai sportului cu 
pedale de la poalele Tîmpei, 
Zaharie Chifor și Martie Ște- 
fănescu, — a reunit pentru a 
cincea oară la aceeași linie

de start șase generații de 
alergători. Efortul susținut al 
acestor pasionați, în fața că
ruia ar trebui să se simtă je
nați- diriguitorii unor cluburi 
cu bugete mari, care se co
desc să organizeze o întrece
re ciclistă pe motiv că... nu 
au fonduri, a fost încununa
tă de succes, din toate punc
tele de vedere. Peste c sută 
de concurenți, reprezentînd 
aproape 20 de județe, au o- 
norat această manifestație 
sportivă. Cele șase curse au 
fost de un dinamism entu- 
ziasmant. Eliberați de strîn- 
soarea emoției unei competiții 
oficiale, cu implicațiile cla
samentelor ei, cicliștii s-au

dăruit fără menajamente lup
tei pentru realizarea unei 
curse rap'ide și au realizat 
un spectacol sportiv demn de 
relevat. Au uitat pentru mo
ment că mîine (n.r. astăzi) îi 
așteaptă o cursă grea, finala 
de fond, cu traseul ei ceste 
Pîrîul Rece, au uitat poate și 
sfaturile antrenorilor care, 
nu ne îndoim, le-au cerut 
să se menajeze, stăpîniți și 
ei de grija finișului din Po
iana Brașov, și au sprintat în 
reprize, au evadat, s-au 'ăsat 
prinși numai cînd puterile

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 2-a)

TRANSFERĂRILE SPORTIVILOR 
DE PERFORMANȚĂ 

ÎN DISCUȚIE PUBLICĂ
Trecerea sportivilor de per

formanță dintr-o asociație in 
alta, de la un club la altul, 
se înscrie ca o necesitate o- 
biectivă și este determinată 
de o sumedenie de factori 
care țin, între altele, de schim
barea locului de muncă, de 
începerea sau absolvirea unei 
școli sau facultăți, de satis
facerea serviciului militar, ca 
și de procesul de desăvîrșire 
a măiestriei sportive.

Regulamentele care au diri
jat pînă acum regimul trans
ferării sportivilor au avut de
sigur contribuția lor la dez

voltarea mișcării sportive din 
țara noastră, dar toate la un 
loc și fiecare în parte au pri
lejuit o serie de critici pri
vind atît conținutul diferite
lor articole ale acestei „legi", 
cit și interpretarea lor. Criti
ca cea mai serioasă și cea 
mai justificată a pornit de 
la ideea că pînă acum regu
lamentul de transferare a a- 
vut un caracter prea general, 
el fiind valabil, in egală mă
sură, pentru fotbal ca și pen
tru hochei, pentru scrimă ca

(Continuare in pag. a 3-a)

„Clipa uitam

„rezer- 
șansă

eliminată orice 
de

suspi- 
examinare" este 
ai fluierului total

- • Mvan
Fiecare
Fiecare
Fiecare

sau o...
Pentru 

ciune,
alcătuită din cavaleri 
neutri, arbitri străini.

Va fi, există toate 
creadă astfel, un examen sever, domi
nat de obiectivitate în cîntărirea 
valorilor.

Iubitorii fotbalului din țara noastră 
așteaptă de la toți „actorii' care se 
vor întîlni, de la toate echipele can
didate la promovare, să-și spună cu 
fair-play emoționatele, nu ne îndoim, 
replici.

Spre cinstea lor.

Copii!
Veți afla toate tainele

fotbalului, urmărind Io

„Sportul", Inceplnd de

săptămina aceasta, cursul

metodic predat de antre

norul PETRE STEINBACH

premisele să se

I. MITROFAN
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BRAȘOV, 23 (prin telefon). Scurgerea 
vremii are legile ei pe care nici spițele 
lucind în soare, nici panglica de beton a 
șoselei nu le pot eluda. Cronos bate dru
murile între Brașov și Rîșnov, nemilos și 
implacabil. Vina umflată la git a junio
rului, pulpa ușor tremurată a bărbatului 
tînăr, și răsuflarea precipitată a veteranu
lui, se supun aceluiași jude, crud și im
parțial, ol trecerii anilor. Nimeni nu se 
poate sustrage verdictului in marș. Și to
tuși, există un moment sublim cînd toate 
se vălmășesc 
registrele de 
contingentele 
toate se regăsesc intr-un numitor 
Este clipa uitării, uriașă clipă in care omul 
reușește nu numai să bareze timpul, ci și 
să-l trimită înapoi, stăptnindu-l și impu- 
nindu-i o dinamică insolită, 
tem in stare, măcar o dată, 
timpului o mișcare ideală 
arriere. Un asemenea tur de 
prezentat cei aproape 30 de 
la anii înțelepciunii, cocoțați 
tei pînă la cei 62 de ani ai 
lae Ion Țapu.

Pe șoseaua dintre 
Cristian—Brașov, au 
dv. trei sferturi din 
mănesc Au pedalat 
așii circuitului Munteniei și fîrtații lui Tu- 
dose din Turul României (ediția „Tempo",

in minte, cînd cifrele din 
naștere se confundă, cînd 
se pierd din memorie, și 

comun.

înapoi! Sîn- 
să comandăm 
de marche- 

iluzionism au 
bărbați aflați 

pe scara virs- 
lui nea Nico-

Barolomeu—Ghi mbav— 
rulat, 
istoria ciclismului ro- 
ghidon lingă ghidon,

cu îngăduința

a lui Vasile Canarache), pionierii Cursei 
Scînteii și vedetele velodromului Bellu, in
tr-un amalgam coloristic pictural, intr-o 
trenă exemplară, cu un aplomb de invidiat. 
Pe porțiunea de pămînt bătut care a răs
firat plutonul, cine ar fi crezut că vor con
duce evadarea giurgiuveanul Ion Badea (57 
ani și cu un singur braț valid) și Gheor- 
ghe Dumitrescu-Brutaru (55 ani) ?

Praful drumului de țară le-a creat pro
babil iluzia de o clipă a curselor de altă
dată, cînd își purtau baieurile de schimb 
încrucișate peste tricou, cu mîncarea să
răcăcioasă în traistă, cu apa coclită în bi
doane. Poate că au și închis ochii o clipă, 
crezîndu-se din nou alergătorii de atunci.

Cine ar fi crezut că Marin Niculescu mai 
este capabil să refacă distanța care îl se
para de evadați, după o cursă solitară de 
10 km ? Cine ar fi crezut că Dede Nego- 
iescu în pană, va schimba roata cu febri
litate și în loc să abandoneze va relua cu
rajos cursa ? Cine ar fi crezut că Traian 
Chicomban, că Ion Dolete, că atiția alții 
vor plonja în această clipă a uitării care 
i-a înălțat peste timp, peste ani ?

După cursă, toți acești oameni obosiți, 
gîfîind, cu resemnarea calmă a vîrstei, au 
putut răspunde, fără vorbe, privirilor ad
mirative din jur:

Ei, eroii nu de altă dată, ci de azi.
„Și noi am fost cicliști!“.

Victor BANCIULESCU

Lusis-91,98 m 
la aruncarea suliței!

Cu prilejul unui concurs 
atletic internațional dis
putat în Finlanda, la Sar- 
jaervi, sovieticul Ianis Lu- 
sis a doborît recordul mon
dial la aruncarea suliței, 
obținînd performanța de 
91,98 m. Vechiul record ii 
aparținea norvegianului 
Terje Pedersen cu 91,72 m 
(1964).

CALD!...
Bucureștenii luptă împotri

va caniculei refugiindu-se în 
oazele de apă și verdeață ale 
ștrandurilor. Ieri, la „Flo- 
reasca", s-au bătut toate re
cordurile consumului de ră
coritoare.

Intre două „partide" de... 
helioterapie se angajează și 
una cu mingea. Greu de de
finit, pentru că acest sport 
„ad-hoc“ pendulează foarte 
incert între volei și water- 
polo...

Foto : Aurel NEAGU

Concursul atletic international de la Cluj

CURT SOCOL (ROMÂNIA)
Șl MARIA VITTORIA TRIO (ITALIA) CÎȘTIGĂTORI

CLUJ, 23 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Cea de a 
treia ediție a concursului in
ternațional de decatlon și 
pentatlon dintre echipele Ro
mâniei, Franței, Iugoslaviei și 
Italiei a prilejuit realizarea 
cîtorva rezultate remarcabile 
și cinci noi recorduri : Mafia 
Vittoria Trio (Italia) 4840 p 
la pentatlon și 23,8 s la 200 
m, Elena Vintilă 4659 p la 
pentatlon, Cornelia Popescu 
4289 p la pentatlon-junioare 
și Curt Socol 7614 la de
catlon.

Iată rezultatele: DECAT
LON : echipe: 1. România 
50 p, 2. Franța 47 p, 3. Italia 
29 p ; individual: 1. Socol 
(R) 7614 p (110 mg — 14,7 ; 
disc — 49,74 m, prăjină — 
4,00 m, suliță — 60,18 m, 1500 
m — 4:33,4); 2. Hodoș (R) 
7060 p (16,5 s, 45,00 m, 3,40 
m, 59,06 m, 4:23,9) ; 3. Duclos

(Fr.) 6991 p (15,2 s, 39,08 m, 
4,30 m, 54,50 m, 4:55,0); 4. 
Meyer (Fr.) 6906 p (15,9 s,
36,38 m, 3,20 m, 51,50 m, 
4:38,8); 5. Șepci (R) 6892 p
(15,3 s, 35,30 m, 4,00 m, 53,42 
m, 4:45,8) ; 6. Anyamah (Fr.) 
6882 p (15,2 s, 37,50 m, 3,40 m, 
49,46 m, 4:43,4) ; 7. Poserina 
(It.) 6799 p; 8. Kozma (Fr.) 
6780 p ; 9. Andrejevic (I.) 6634 
p; 10. Piccolo (It.) 6550 p;
11. V. Jurcă II (R) 6521 p;
12. Frasca (It.) 6450 p; 13.
Fister (I.) 6263 p; 14. Muha 
(R.) 6243 p; 15. Marcovici 
(I) 5923 p ; 16. Chanon (Fr.) 
4922 p; 17. Faseti (It.) 3066 p.

PENTATLON: echipe: 1— 
2. Italia și Iugoslavia 20 p, 
3—4. România și Franța 19 p> 
INDIVIDUAL: 1. Maria Vit
toria Trio (It.) 4840 p (lungime 
— 6,46 m, 200 m — 23,8 s); 2.

Elena Vintilă (R.) 4659 p (6,24 
m, 25,4 s); 3. Marjana Lubej 
(I.) 4639 p (5,72 m, 24,2 s) ; 
4. Monique Bantegny (Fr.) 
.4581 p (5,60 m, 25,1 s) ; 5. 
Djurdja Focici (I.) 4546 p 
(5,82 m, 25,3 s) i 6. Magali 
Vettorazzo (It.) 4515 p (5,92 
m, 25,0 s) ș 7. Denise Guenard 
(Fr.) 4452 p; 8. Maria Pândele 
(R.) 4410 p, 9. Anne-Marîe 
Grosse (Fr.) 4379 ps 10. Ana- 
maria Vitalios (R.) 4136 p.

Gu prilejul acestei compe
tiții internaționale, în paralel, 
s-au desfășurat și întrecerile 
din cadrul campionatelor na
ționale la probele combinate. 
Titlurile au fost cucerite de 
Curt Socol (Universitatea 
Giuj) la decatlon și Elena 
Vintilă (Dinamo Buc.) la pen
tatlon.

Adrian IONESCU
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FINIS CU EMOȚII 
ÎN TURNEUL FEMININ

(

SINAIA, 23 (prin telefon, 
de la trimisul nostruk — 
Asistăm la ultimele runde 
ale turneului internațional 
feminin de șah. SInt și cele 
decisive, fiindcă pînă acum, 
după zece întîlniri în fața 
tablelor de joc, nici una din
tre candidatele la victoria 
finală n-a reușit să se dis
tanțeze în mod hotărîtor. To
tuși, marea triere s-a făcut. 
Și se poate afirma cu certi
tudine că învingătoarea nu 
va fi decît una dintre com
ponentele actualului pluton 
fruntaș al clasamentului i 
româncele Margareta Teodo- 
reseu și Elisabeta Polihro- 
niade, sovietica Tatiana Za- 
tulovskaia, iugoslava Tereza 
Stadler. Patru competitoare 
care pînă acum s-au arătat 
a fi de forțe sensibil apro
piate. E drept, și augurii par 
să le fi fost favorabili.

Ieri, la startul rundei a 
10-a, Margareta Teodorescu 
se afla singură în frunte, 
avînd 7 puncte din 9 posi
bile. Un punctaj excelent. 
Dar, în urma el, la numai un 
punct distanță, redutabila 
Zatulovskaia deținea „polița 
în alb**. a unei partide între
rupte cu avantaj la Stadler.

Derbiul rundei a 9-a, de 
sîmbătă, a pus față în față 
pe reprezentanta Uniunii So
vietice cu a doua noastră 
speranță în turneu, maestra 
internațională Elisabeta Poli- 
hroniade. Remiză, după o

partidă în care românca avu
sese posibilitatea alegerii 
unui alt drum spre final, poa
te cîștigător.

De egalitatea survenită a 
profitat, pentru moment, 
Margareta Teodorescu, care 
avea nevoie de o distanță — 
chiar minimă — pentru a 
aborda dificila serie de ad
versare din finiș: Stadler, 
Novarra, Zatulovskaia, Maly
petrova. Și Elisabeta Polihro- 
niade are de trecut obstaco
le ; după Sunnucks, vin Rel- 
cher, Timmer șl Nicolau.

Iată și celelalte rezultate 
de sîmbătă i Teodorescu 
Helwig 1—0, Todorova
Sunnucks 1—0, Slnka — Bel
cher >/,—*/i, Jianu — Tim
mer 0—1. Novarra a între
rupt cu Stadler, iar Malype- 
trova cu Nicolau. După a 
doua întrerupere, Helwig a 
cedat fără joc la Zatu
lovskaia.

Runda de aseară, a 10-a, 
a complicat și mal mult cal
culul șanselor. Cu albele, Teo
dorescu pierde la Stadler, iar 
Zatulovskaia la Novarra. Pri
mele lor înfrîngeri! Celelalte 
partide : Polihroniade — Sun
nucks */x—*/», Malypetrova — 
Helwig 1—0, Jianu — Nico
lau ’/z—'/1, Todorova — Rei- 
cher 0—1, Sinka — Timmer 
într.

1N CLASAMENT: Teodo
rescu 7, Stadler 6!/s (2), Poli
hroniade 6*/s, Zatulovskaia 6 
(1), Malypetrova 5'/2 (1), No
varra 5 (1).

Morisca podelelor a fost pornită tumultuos de caiaeiștii echipajelor de patru, tn ultima și cea mai rapidă cursă a meciului nautic.
Foto : T. ROIBU

IJUCIKȘTIUI AIMIMINAI BUDAPESTA EA CAIAC ME JUNIORI
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Radu VOIA

Debut internațional pe la
cul Snagov, prilejuit de cel 
dintîi concurs de caiac-canoe 
inter-capitale pentru juniori. 
Este vorba de întîlnirea 
București — Budapesta, care 
să sperăm că nu va rămîne 
singulară. Lăudabila inițiati
vă revine, în principal, Con
siliului municipal de educație 
fizică și sport București. Ea a 
constituit un nimerit prilej de 
verificare și afirmare a șefi
lor de promoții mai tinere. 
Să nu uităm că, peste puțin 
timp, tot lacul Snagov va fi 
gazda importantului „Criteriu 
al speranțelor olimpice** cu...

Pâuliș a ciștigat din nou
Deficiențele organizatorice 

semnalate cu jenantă regula
ritate în ultimele noastre 
cronici despre cursele de cai 
s-au făcut simțite și în pro
gramul reuniunii de ieri, dar 
spațiul ne obligă să ne ocu
păm acum de spectacolul hi
pic urmărit pe pista ploieș- 
teană.

Puținele vedete de care dis
punem și-au dat întîlnire în 
handicapul Filiaș, o probă 
de viteză, în care, pînă la 
urmă după puține peripeții, 
Bucur a cîștigat net asupra 
lui Nehoiu II, Sorg și Titi
rez. Recordul realizat de în
vingător nu ne-a părut to
tuși în concordanță cu alura.

Cei mai buni mînji au fu
git în premiul Fierbinți. Dar 
Talion a cucerit victoria cu 
o certă ameliorare de record, 
'în timp ce Talaz și chiar 
Jiăvaș., nu ne-au convins că 
s-au hotărît să înainteze.

■Cea maj așteptată întrecere 
ă fost'’ pțfemiul cailor de pa
tru ani. Era doar voi ba de 
viitorii candidați ai Derbyu- 
lui. Confirmînd victoria pre
cedentă, ba chiar în impor
tant ascendent de valoare, 
Păuliș a cîștigat. Fără să fi 
progresat în conformație de 
la un an la altul, fiul lui 
Fanfaron a impresionat prin 
acțiunea sa dezinvoltă. La 
ecartul de eșalonare, Izvin 
și-a verificat judicios posibi
litățile, dar Orga căruia i-am 
recomandat progresie sporti
vă și nu speculativă, a con
curat așa ca și cum noțiu
nile s-ar fi putut confunda !...

Eroul zilei a fost însă ve
teranul Iosif Szabo,

primată sonor în turnantul 
dinspre intrare. O curiozitate 
ne-a îndemnat la o atentă 
verificare in ultimele alergări. 
Dar... dintr-o blestemată re
ținere generată de neîncre
dere, n-au inițiat și fructifi
carea „șoaptelor sonore11. Re-

grete tardive ! Ce să-i faci ? 
Așa e cînd e să se aleagă 
praful... Rezultate tehnice 
1. Jilava (I. Szabo). Florin, 
Colina, 2. Hcdora (Gh. Nico- 
lae), Jirlău, Răsărit, 3. Glod 
(S. Mihăilescu), Glonț, Lupan, 
4. Hedi (I. Szabo), Orator, 
Figurat, 5. Talion (Gh. Tă- 
nase), Talaz, Răvaș, 6. Pre
deal (S. Onache), Plutaș, Re
bus, 7. Bucur (Gh. Vasile), 
Nehoiu II, 8. Păuliș (I. Szabo), 
Corbu, Hindus, 9. Dorada 
(Gh. Avram), Fericita, Rod
nica.

linie de sosire — Milnchen 
’72. „Premiera** a coincis și 
cu o netă victorie a culori
lor românești. Din cele 13 
probe de viteză, care au figu
rat în program, 11 au revenit 
tinerilor reprezentanți ai ca-, 
pitalei noastre și doar două 
juniorilor maghiari. Punctaj : 
București — Budapesta 85— 
53. De menționat, în plus, că 
în ciuda vîntului foarte pu
ternic (lateral) și a valurilor 
mari de sîmbătă, ca și a vîn- 
tului-contra de duminică ma
joritatea cohcurenților au tras 
cu nădejde, înregistrînd timpi 
remarcabili. Din rîndurile lor 
s-a detașat la mare distanță 
talentatul canoist 1. Patzai
chin (pe locul I — de trei 
ori), care și-a înscris acum 
oficial primele victorii inter
naționale în palmares. Cu 
mult succes și-a apărat șan
sele și campionul european 
de juniori Ia caiac dublu, 
Roco Rujan, sosit primul în 
două curse. In fine, adnotăm 
participarea în afară de con-

curs la toate cursele a nume
roși juniori de la Dinamo, 
Steaua și C.S.Ș., unii dintre 
el numărîndu-se printre pro
tagoniștii competiției. Iată, 
de altfel, principalele rezul
tate : ZIUA I: K 1 500 m B: 
1. F. Dragula (Bp.) 1:56,0, 2. 
M. Zafiu (Buc.) 1:56,2; C 1 
500 m B: 1.
(Buc.) 2:04,2, 2. M- Simionov 
(Buc.) 2:09,0, 3. L. Kzeghedy 
(Bp.) 2:11,3 ; K 1 500 m F: 
Iudith Krix (Bp.) 2:15,0, 
Maria Lovin (Buc-) 2:21,0, 3.

I. Patzaichin

1.
2.

Paula Terente (Buc.) 2:21,0 ; 
K 2 500 m B : 1. M. Zafiu — 
G. Pantea (Buc.) 1:46,7, 2. P. 
Petho — I. Pavlitsek (Bp.) 
1:47,7, 3, N. Timofei — S. Iva
nov (Buc.) 1:48,0; C2 500 mB:
1. V. Năstase — I. Zaharenco 
(Buc.) 1:58,0, 2. I. Merk — L. 
Gomori (Bp.) 2:03,0, 3. M. Du
das — I. Benedek (Bp.) 2:03,3.

ZIUA A II-A : K 1 1000 m 
B: 1. R. Rujan (Buc.) 4:10,0,
2. F. Dragula (Bp) 4:11,5, 3, 
Gh. Pantea (Buc.) 4:14,6; C 1 
1000 m B: 1. I. Patzaichin 
(Buc.) 4:38,5, 2. M. Dudas (Bp) 
4:54,0; h.c. Gh. Cârpo (Din.) 
4:52,8; K 4 500 m F: 1. Bucu
rești (M. Lovin, S. Comișan, 
M. Ignatenco, N.
1:53,0, 2. Budapesta (I. Krix, 
E. Krix, K. Medgyes, M. Ge
bauer) 1:56,5; K 2 1000 m B: 
1. M. Zafiu-Gh. Pantea (Buc.) 
3:50,5, 2. I. Samovschl-N. Ni
colenco (Buc.) 3:52,5; C 2 1000 
m B: 1. Patzaichin —A. Ni- 
chiforov (Buc.) 4:14,3, 2. I. Za- 
harenco-V. Năstase (Buc.) 
4:25,3; K 4 1000 m B: 1. Bucu-

rești (Rujan, Manea, Samov- 
schi, Nicolenco) 3;26,5, 2. Bu
dapesta 3:28,5; K 2 500 m F : 
1. Maria Lovin-Silvia Comi- 
șan (Buc.) 2:07,8, 2. I. Krix, 
I. Meghei (Bp) 2:09,4; K 4 500 
m B: 1. București (Rujan, Pi
cioruș, Samovschi, Nicolenco) 
1:34,6, 2. Budapesta 1:36,5. 
(Fiecare oraș a prezentat 
două echipaje de probă).

N. MARDAN

Campionatele de atletism

Humă) ale Capitalei
Pe stadionul „23 Au

gust**, astăzi și mîine, de 
la ora 17, sint programa
te Întrecerile 
campionatelor 
seniori ale 
București.

din cadrul 
de atletism 

municipiului

„Cupa Dezrobirea

un succes a! ciclismului nostru
('fesâmaiWa as pag. a l-a)
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manifestînd o energie tine- 
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rească, a cucerit trei 
toții. Dar triplul său succes 
ne pune în dilemă. Să-l elo
giem o dată mai mult, sau 
să ne exprimăm regretul că 
în curînd îl vom pierde din 
raza vizuală sub legea im
placabilă a pensionării...

înainte de a încheia, ne 
vom referi la un aspect des
prins anul trecut dintr-un re
portaj nehipic din Ploiești, 
semnat de colegul Chirovici 
în ziarul „Scînteia**. E vorba 
de vulnerabilitatea joncțiu
nii conducător-jucător și ex-

nu le-au mai permis un ritm 
peste cel al urmăritorilor și 
apoi, au sprintat din nou...

Veteranii, trecuțj prin in
fernul unui drum de cîțiva 
kilometri, aidoma cu cel pe 
care-1 rulau cu 20—30 de ani 
In urmă, au apăsat vîrtos în 
pedale, chiar dacă mușchii 
nu mai aveau vigoarea anilor 
tinereții. Nu i-am văzut în 
coloana însoțitoare pe așii 
actuaii ai fondului. Și regre
tăm. Ar fi avut de învățat 
multe de la acești veterani 
cărora anii nu le-au stins ci, 
dimpotrivă, le-au aprins și 
mai tare entuziasmul.

In cursa veteranilor (cele 
două categorii „pînă la 48 de 
ani“ și „peste 48 de ani“ au 
luat startul împreună), lupta 
s-a dat chiar din primele 
sute de metri ai celor 18 ki
lometri. Primul care a rămas 
a fost Vasile Chiș, urmat de 
Dan Marin, ambii evident in
comodați de„. numărul mare 
de kilograme. La intrarea pe 
drumul 
bav și 
goescu 
nioară, 
Nicuiescu, 
lui Ion Vasile, Gh. Dumitres- 
cu-Brutaru, Kammer și Foi- 
bert, rămîne, dar revine în 
primul grup atunci cînd ape
le se liniștesc, cînd frunta
șii se pregătesc pentru sprin
tul final. I. Vasile, cel mai

If

i

■if:

DIN

O

de țară dintre Ghim- 
Christian. Dede Ne- 
sparge și, ca odi- 
repară singur. Marin 

i, sufocat de trena

Victorie în primul meci 
internațional de copii

Niddy DUMITRESCU

tînăr... veteran, sprintează 
irezistibil și trece primul li
nia de sosire. Gh. Dumitres- 
cu-Brutaru este supărat: a 
parcurs anul acesta peste 
3 000 km, la antrenamente,
pe drum de țară, tocmai ca 
să cîștige cursa. Și n-a cîști- 
gat-o... CLASAMENTE : ve
terani (pînă la 40 de ani): 
1, I. VASILE (Steaua) a par
curs 18 km în 25:29, 2. A. 
Folbert (Tractorul Brașov), 
3. M. Kammer (Dezrobirea 
Brașov) același timp ; vete
rani (peste 48 de ani): 1. I. 
BADEA (Unirea Giurgiu) a 
parcurs 18 km în 25:29 ; 2. 
Gh. Dumitrescu-Brutaru (Vo
ința PI), 3. Tr. Chicomban 
(Tractorul Brașov), ac. timp ; 
seniori; 1. C. GONȚEA
(Steaua) a parcurs 58 km în 
1 h 21:30, 2. W. Egyed (Dez
robirea), 3. C. Ciobanu (Voin
ța PI.) ac. timp; tineret: 
1. N. CHIMA (Dezrobirea) a 
parcurs 58 km în 1 h 21:30; 
juniori mari : 1. A. SUCIU 
(Dezrobirea) a parcurs 32 km 
în 46:15, 2. A, Țicleanu (Olim
pia Buc.), 3. Șt. Leibner 
(C.P.B.) ac. timp; juniori 
mici : 1. TR. DICEANU (Trac
torul Brașov) a parcurs 20 
km în 25:16, 2. M. Pupescu 
(Olimpia Buc.), 3. Z. Aitay 
(Mureșul Tg. Mureș) ac. timp.

Luni dimineață are loc, pe 
traseul Brașov — Rîșnov — 
Pîrîui Rece — Predeal — Bra
șov — Poiana Brașov, finala 
campionatului național de 
fond.

Sîmbătă, în nocturnă la 
Floreasca, s-a petrecut un 
eveniment demn de reținut. 
Pentru prima dată în istoria 
baschetului românesc o echi
pă de copii a susținut un 
meci internațional. Micuții 
jucători care au avut această 
cinste au fost componenții e- 
chipei Școlii sportive nr. 2 
București (prof. Gh. Chiraleu) 
care au debutat cu succes, 
învingînd formația C.K.D. 
Praga cu scorul de 48—15 
(23—10). Descrierea partidei 
are mai puțină importanță, 
mai ales că întrecerea a avut 
o cîștigătoare cunoscută chiar 
după primele minute. Evident 
mai bine pregătiți fizic, teh-f) 
nic și tactic (ne-a plăcut în 
mod deosebit aplicarea con
cepției moderne în apărare, 
presingul), bucureștenii nu au 
avut in nici un moment pro
bleme în fața unor parteneri 
timizi și cu un bagaj de pro
cedee destul de sărac. De alt
fel, echipa Școlii sportive nr. 
2 și-a demonstrat din nou su
perioritatea ieri dimineață 
cînd, în partida revanșă, a

NAȚIONALA
LA CLUJ PI N-L A CONSTANȚA,

ORADEA LA GALAȚI,

CE UȘOR PARCURG DISTANȚA

MOTORETELE „C A R P A Ț1“ !
viteză 
pe oră |

viteză de regim i 40 km 
pe oră ;

costul transportului a 
două persoane (145 kg) 
inclusiv uzura pieselor 
pe o distanță de 10 km 
este de cca 0,45 lei;

SE VINDE ȘI CU 
PLATA IN RÂIE.

consum benzină:
2 litri la 100 km;

maximă

„Cupa Mamaia**, organizată 
anual pe litoral (profităm de 

pentru a felicita 
Constanța pentru 

organizare) avea 
arate stadiul de

ocazie ] 
C.J.E.F.S. 
excelenta 
scopul să 
pregătire a baschetbalistelor 
noastre, care peste puțină 
vreme ne vor reprezenta la 
campionatul balcanic și la 
campionatul european. In 
cursul celor patru partide (în 
afara întîlnirilor pentru 
„Cupa Mării Negre**, repre
zentativa română a mai sus
ținut una, la București, cu 
puternica echipă a R.S.S. Li
tuaniene) am avut prilejul 
să constatăm că volumul de 
muncă depus în ultima vre
me și-a făcut din plin efec
tul. Combative în apărare, 
vioaie și incisive în atac, res- 
pectînd în mare măsură te
mele tactice indicate (și aces
tea au fost foarte variate, 
tocmai pentru a se proceda 
la o verificare a tuturor ca
pitolelor componente ale tac
ticii), baschetbalistele noastre

In

Copiii iși dispută titlurile
De astăzi pînă vineri, tere

nul Voința din Brașov (în 
caz de timp nefavorabil, sala 
Tractorul) găzduiește întrece
rile primei ediții a campio
natului național de baschet 
pentru copiii născuți în 1954 
și mai mici. La aceste dispute 
iau parte- următoarele echipe : 
Școala sportivă nr 2 Bucu
rești, Școala sportivă Mediaș,

ciștigat cu scorul de 56—26 
(23—6).

însemnătatea meciului este 
constituită de faptele în sine : 
o echipă românească de copii 
a susținut o partidă interna
țională, a demonstrat că în 
școlile noastre sportive se lu
crează bine și ne-a dat spe
ranțe. Și pentru că evenimen
tul este cu adevărat deosebit, 
se cuvine să 
mele primilor 
de 12—14 ani 
(în paranteze 
puncte.’o înscrise în jocul de 
sîmbătă) : Medveșan (12), Mi- 
clescu (12), Bechieru (12), Mi- 
hăescu (6), Chira (2), Chitaru 
(2), Barta (2), David, Fluțu- 
raș, Chirița, Militaru. Au ar
bitrat M. Rizea și N. Ionescu.

★

publicăm nu- 
baschetbaliști 
internaționali 
sînt trecute

Turneul internațional al ju
niorilor s-a desfășurat pînă 
acum sub semnul categoricei 
superiorități a baschetbaliști- 
lor români. Reprezentanții 
Școlii sportive din Brașov au 
învins formația Școlii sporti
ve de elevi din Tîrnovo (Bul
garia) cu 70—55 (35—19), iar 
cei ai Școlii sportive nr. 2 
București au întrecut echipa 
C.K.D. Praga cu 68—41 (29— 
19), anunțîndu-se principali 
candidați la cucerirea primu
lui loc. Alte rezultate: Șc. 
sp. nr. 2 București 
Ploiești 56—29 '
sp. Brașov — 
66—51 (31—26).

Astăzi, de la 
renul Floreasca 
trecerile decisive ale turneu
lui de juniori, (d. st.).

Șc. sp. 
(29—15), Șc. 

Șc. sp. Sibiu

ora 16,30, te- 
găzduiește în-

fruntașe ne-au demonstrat că 
la antrenamente au lucrat 
mult și, ca atare, cantitatea 
și-a făcut efectul pozitiv asu
pra calității.

Dar... In meciul cu Bulga
ria ele au ratat 19 din cele 
32 de aruncări libere de care 
au beneficiat (12 în ultimele 
5 minute !), în jocul cu R.S.S. 
Lituaniană au greșit 25 (!) din 
cele 38 de aruncări libere a- 
cordate de arbitri. Ca să nu 
mai vorbim de aruncările la 
coș din acțiune ratate chiar 
și de sub panou 1 I-am în
trebat pe cei doi antrenori 
ai lotului, prof. Sigismund 
Ferencz și prof. Grigore Cos- 
tescu, care poate fi explica
ția impreciziei, dacă nu cum
va a fost neglijat în cursul 
pregătirilor acest capitol e- 
sențial în baschet: arunca
rea la coș. Documentele de 
antrenament puse la dispo
ziție au ilustrat, însă, că, mai 
ales în ultima perioadă, fie
care jucătoare a executat 
zilnic cîte 200 și chiar 300

de campioni naționali
Școala sportivă Brașov, Școa
la sportivă Oradea, Școala 
sportivă Pitești, Liceul „Uni
rea** Focșani la băieți și 
Școala sportivă Cluj, Școala 
sportivă nr. 1 București, 
Școala sportivă nr. 2 Bucu
rești, Școala sportivă Brașov, 
Școala sportivă Deva și Li
ceul „Al. I. Cuza“ Focșani la 
fete.

Ieri dimineață, baschetbaliștii de la Școala sportivă Brașov 
au repurtat o categorică victorie asupra colegilor lor din 

Tîrnovo. In fotografie, imagine din meci
Foto : V. BAGE AC

de aruncări la coș, în condi
ții de efort cît mai apropiate 
de cele de joc, și că, dimpo
trivă, cunoscîndu-se antece
dentele, s-a insistat prin 
toate mijloacele asupra îm
bunătățirii preciziei.

Să căutăm atunci cauzele 
în incapacitatea lor de a se 
concentra în momentele de
cisive ale întrecerii, cum 
sînt aruncările la coș ? Și, 
de fapt, poate fi vorba de 
altceva cînd cunoaștem can
titatea și calitatea muncii de
puse 7 Nu este păcat ca efor
tul depus să fie irosit într-o

fracțiune de secundă de ne
atenție ?

Ce mult ar bucura pe iubi
torii baschetului românesc 
dacă reprezentantele noastre 
la viitoarele mari confrun
tări internaționale ar infirma 
antecedentele, ar înceta să 
ridice enigme de nerezolvat, 
și-ar valorifica propria lor 
străduință. Ar realiza atunci 
performanțe care le-ar face 
cinste. Ceea ce le-o dorim 
din toată inima.

D. STANCULESCU

AUTOMOBILIȘTI!
Rețineți 
Formînd 

asistență

telefonul: 11.91.71
acest număr între orele 7—22, puteți obține 

tehnică imediată, in orice situație vă veți aflao
oriunde.

Atelierele mobile, autodepanatoare.'e și autotranspor- 
toarele întreprinderii „Ciclop" vă stau la dispoziție cu per

sonal calificat si 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 asistentă, 
la domiciliul dv.

Rețineți:
Serviciul de asistentă 
tehnică .CIClOP** 
Telefon: 11 91 71

î
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Crișul Oradea - performera primei etape a barajului
SUCCES CATEGORIC

Progresul Brăila Gloria Bir Iad 4-0 (1-0)
ȘI-AU

BRAȘOV, 23 (prin telefon). 
Cîteva sute, de brăileni și 
bîrlădeni și foarte puțini lo
calnici au fost prezenți pe 
stadionul Metrom la jocul 
dintre ocupantele locului se
cund al diviziei C (seriile 
est și sud), care îți dispută 
barajul din grupa A pentru 
promovarea în divizia se
cundă.

De la bun început, întîlnl- 
rea a lăsat amprenta unei 
lupte îndîrjite, depășindu-se 
de multe ori limitele admise. 
Ca urmare, în decursul parti
dei au fost o serie de acci
dentați, numeroase avertizări 
și chiar o eliminare din joc 
(Otic min. 77, pentru lovirea 
adversarului).

în avancronicile făcute cu 
privire la pregătirile echipe
lor pentru grupa de baraj de 
la Brașov spuneam că cele 
două echipe care provin din 
C mapifestă o pregătire co
respunzătoare și entuziasm. 
Pg teren, astăzi, numai Pro
gresul Brăila a confirmat an
ticipările noastre. Jocul echi
pei a fost mult mai clar, 
mai ales în fazele de finali
zare, reușind să fructifice o 
suită de patru goluri și obți- 
nînd o victorie categorică.

Brăilenii au acționat 
mai multă dezinvoltură, 
trecut cu mai multă ușurință 
decît adversarii lor de mo
mentele dificile și au reușit 
să străpungă apărarea nesi
gură a fotbaliștilor de la 
Gloria.

Cît privește echipa învin
să, aceasta a deziluzionat. E- 
voluția ei nu confirmă deloc 
impresiile bune lăsate în 
jocurile desfășurate la Bra
șov în perioada pregătirii. Cu 
așezarea ei pe teren (doar 
două vîrfuri de atac) și cu o 
apărare extrem de nesigură 
n-a putut face, în acest prim 
joc, mai mult. Astfel, acțiu
nile ofensive n-au fost deloc 
sprijinite de jucătorii din li
niile dinapoi, iar gravele gre
șeli din apărare i-au adus o 
severă înfrîngere.

Golurile au fost înscrise de 
Ciupitu (min. 20 și 85), Stoian 
(min. 65 din 11 m) și Iancu 
(min. 75).

Stanislaw Eksztain (Polo
nia) — ajutat la tușă de Cor
nel Nițescu (Sibiu) și Octa
vian Calugherovici (Brașov) 
— a condus bine.

PROGRESUL BRAILA: Ră- 
doi — Buterez, Cazan, Iuhasz,

CU 
au

82Gheorghiță, Ionescu (min. 
Bunea), Urmeș, Turcu, Ciupi- 
tu, Iancu, Stoian.

GLORIA BÎRLAD : Diaconu 
— Șișcă, Cucu, Angheluță, Răi- 
leanu, Otic, Foca, Beniovschi, 
Trăznea, Furnică, Kiuș (min. 
27 Poalelungi).

ARAD, 23 (prin telefon). 
Deși confruntarea dintre ce
le două formații nu a cores
puns sub aspectul calif ații, ea 
a plăcut totuși celor prezenți 
datorită dîrzeniei cu care 
luptat pe parcursul celor 
de minute.

Prima repriză începe 
acțiuni de tatonare, care
desfășoară mai mult la mij
locul terenului. în min. 12 
asistăm la o lovitură de tea
tru : la o fază care nu prezen-

s-a
90

cu 
se

CAROL GRUIA — coresp. 
principal

Crișul-Progresul 2-1
(Urmare din pag. 1)

metri, dar Manta (care i-a luat 
locul lui Mîndru, accidentat) 
respinge formidabil în corner ; 
min. 43 : Dărăban îl deschide 
în adîncime pe Kun II, care 
țișnește singur spre poartă și 
împinge mingea pe lîngă Man
ta, ieșit la blocaj ; Neacșu ur
mărește balonul, dar nu-1 poa
te ajunge și mingea se lovește 
de bara laterală, ricoșînd în 
gol : 1—0 pentru Crișul ; min. 
46 : lovitură liberă de la 16 m 
pentru Progresul, Țarălungă îi 
pasează lui Oaidă, care șutea- 
ză fulgerător și... gol : 1—1 ; 
min. 60 : Matei, deschis exce
lent de Țarălungă, șutează de 
la 8—9 m pe lîngă poartă —

Steagul roșu—
Politehnica Galați 2-o

(Urmare din pag. 1)

timp ce gălățenii, în dispe
rare de cauză, nu reușesc 
nici măcar să înscrie- punctul 
de onoare, Papuc dovedin- 
du-se imbatabil. Dacă ar fi 
să facem evidențieri, ne-am 
opri la Papuc (cel mai bun 
de pe teren). Alecu, Necula, 
Gyorfi, Selimeși — de la 
Steagul roșu, Iorgulescu, Co- 
jocaru și Stătescu 
lățeni.

A arbitrat Karel 
hoslovacia) foarte 

STEAGUL
— Ivăncescu, Jenei, 
Selimeși, Pescaru, 
cula, Ardeleanu, 
Gyorfi.

POLITEHNICA 
Iorgulescu — Pac, 
Dima (min. 66 Stancu), Velea, 
Stancu (min. 66 Neagu), Le- 
hăduș, Cojocaru, Adam, Nea
gu (min. 66 Bretan), Stătescu.

mare ocazie de gol ratată 1 ; 
min. 65 : lovitură liberă late
rală pentru Crișul, Harșani 
execută pînă la Dărăban, care 
pasează cu capul lui Kun II 
și acesta reia tot cu capul în 
gol : 2—1 ; min. 66 : un șut 
foarte puternic al lui Mateia- 
nu este respins în corner de 
Catona ; min. 69 : Mateianu, 
scăpat în colțul careului mic, 
este contrat in extremis și min
gea ricoșează în corner ; min. 
70 : Harșani scapă singur spre 
poarta Progresului, ajunge la 
10 m, la 8 m, la 6 m, dar în 
clipa șutului Măndoiu îi „su
flă" mingea ; min. 75 : Matei 
șutează puternic de la 20 de 
m, dar Catona apără.

A arbitrat excelent Tiiroslav 
Slama (Cehoslovacia) la cen
tru, ajutat la tușă de I. Kalaș 
(Cehoslovacia) si I. Oprițu 
(Arad).

CRIȘUL: Catona — Ba
logh, Serfozo, Naghi, Po- 
povici, Tomeș. Dărăban, Suciu, 
Cociș (min. 75 Kun I), Kun 
II, Harșani.

PROGRESUL: Mîndru
(min. 35 Manta) — Georges
cu, Măndoiu, Neacșu, Ad. Con- 
stantinescu. Al. Constantines- 
cu (min. 60 Stoicescu), Șoan- 
gher. Matei, Oaidă. Mateianu, 
Țarălungă.

de la gă-

Sorka (Ce- 
bine.

ROȘU : Papuc 
Alecu, 

Gane, Ne- 
Florescu,

GALAȚI : 
Costache,

Clasamente
TIMIȘOARA

t. 
2.
3.
4.

4.

Steagul roșu Braș. 
Crișul Oradea 
Progresul Buc. 
Politehnica Ol.

BRASOV
Progresul Brăila

2. Chimia Rm. Vilcea
3. Victoria Roman 
A. Gloria Bîrlad

ARAD
1. Gaz Metan Medias 
2-3 Metalul Tr. Sev. 
2-3 Chimica Ttrnăveni
4. A. S. Cugir

1 
1
1
1

1 
1 
o 
o

o 
o 
o 
o

0 2-0 
0 2-1
1
1

2
2
0 

0-2 0
1-3

1
1
1
1

ÎMPĂRȚIT PUNCTELE
METALUL TR. SEVERIN - CHIMICA TIRNĂVENI 1-1 (1-0)

ta nici un pericol, Ziegler 
(Chimica) vrînd să acorde cor
ner, înscrie în propria-i poar
tă : 1—0 pentru Metalul.

După acest gol, fotbaliștii 
din Tr. Severin se mențin în 
atac și domină cu claritate. 
Cu toate acestea, scorul ră- 
mîne nemodificat pînă la 
pauză.

în partea a doua a jocului,

Chimica preia inițiativa și țe
se dese acțiuni periculoase 
spre poarta echipei adverse. 
Ea ratează pe rînd două oca
zii ’clare prin Solomon (min. 
72) și Fazecaș (min. 76), dar 
în min. 78 Dandoș aduce 
egalarea, înscriind la o învăl
mășeală în fața porții,

Tot fotbaliștii din Tîrnă- 
veni au o bună ocazie de a

Unicul gol înscris
de un mijlocaș

CHIMIA RM. VÎLCEA-VICTORIA ROMAN 1-0 (0-0)
(prin telefon).BRAȘOV, 23

Fără să se ridice Ia un nivel 
tehnic superior, jocul a plăcut 
datorită ambiției și risipei de 
energie a jucătorilor ambelor 
echipe. Victoria a revenit Ia 
limită formației care a avut 
o linie de înaintare mai rea
listă, adică Chimiei Rm. Vîl- 
cea. Vîlcenii au desfășurat un 
joc simplu, lucid. Din 2—3 
pase, înaintașii Chimiei ajun
geau în careul advers, unde 
creau multe emoții apărători
lor echipei Victoria. Dacă sco
rul nu a luat proporții, aceas
ta se datorește în special im
preciziei șuturilor lui Dașcu, 
Mihăilescu și Stănescu.

Și Victoria Roman a evo
luat la un nivel mulțumitor. 
Compartimentul apărării, 
să, a intervenit uneori cu 
siguranță, iar înaintașii 
exagerat în combinații 
mijlocul terenului, fără a 
riclita poarta lui Sanda.

Tn prima repriză, jocul a 
fost echilibrat. In min. 5, 
Dașcu și apoi peste două mi
nute Plugarii au ratat, pe 
rînd, ocazia de a deschide 
scorul. în continuare, înain
tașii ambelor echipe au 
pediat multe baloane pe 
gă poartă. După pauză, 
cenji au forțat jocul și în 
nutul 49 au înscris unicul 
al meciului. Mijlocașul Gheor
ghe a primit mingea trimisă 
de Plugaru și, de la 8 me
tri, a șutat sec, făcînd inutil 
plonjonul portarului Igna... 
1—0 pentru Chimia. Pînă la 
fluierul final, chimiștii au 
mai ratat cîteva ocazii prin 
Dașcu (min. 54), Mihăilescu 
(min. 60 și 75)..

Replica jucătorilor de la

Victoria Roman a fost slabă 
acțiunile lor ofensive fiind 
destrămate cu ușurință de a- 
părarea adversă. Ei au reu
șit să obțină doar cîteva cor- 
nere, care nu au dus la 
schimbarea tabelei de marcaj

Leonard Elmski (Polonia) a 
condus bine formațiile :

CHIMIA RM. VÎLCEA . 
Sanda — Motrescu, Neagoe, 
Gumo, Petrică, Gheorghe, Stă- 
nescu (min. 77 Drăgușin), Plu
garii, Mihăilescu, Găinam, 
Dașcu.

VICTORIA ROMAN : Igna 
— Nicoară, Arnăutu, Șerban, 
Tusz, Lungan, Crețu, Nesto- 
rovici, Bargăoanu, Panciu 
(min. 70 Halasz), Tifirel.

ETAPA VIITOARE

în- 
ne- 
au 
la 

pe-

ex- 
Mn- 
vîL 
mi- 
gol

P. VINTILA

Victorie la limită

înscrie golul care ar fi în
semnat victoria, dar la șutul 
lui Szekely jucătorul Cîntar-. 
salvează de pe linia porții.

De remarcat că în min. 84 - 
Solomon (Chimica) și Budă- 
nescu (Metalul) au fost elimi
nați pent-u lovire reciprocă.

Arbitrul Liuben Radunceir 
(R P. Bulgaria) a condus co
rect și autoritar următoarele 
formalii :

METALUL TR. SEVERIN :1 
Mîniosu — Budănescu, Con
stantin, Cîrtog, Diaconu, Cîn- 
tar, Căpriorii, Chirițescu, Za-; ’ 
haria (din min. 58 Gușe), 
Jimboreanu, Gali.

CHIMICA TÎRNAVENI: 
Guneș — Ziegler, Deac, Dan
doș, Pantea, Solomon, Naghi, 
Csenteri (min. 71 Bordi), Fa
zecaș, Vegh, Szekely.

IACOB ȘTEFAN, 
coresp. principal

Gaz Metan Mediaș-A. S. Cugir 1-0 (1-0)
ARAD, 23 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). „La po
mul lăudat să nu te duci cu 
sacul" — cam așa ar suna la
pidar cronica meciului de 
baraj dintre Gaz Metan Me
diaș și A. S. Cugir. Nu nu
mai nivelul tehnic al parti
dei, de cele mai multe ori 
submediocru, a avut darul 
să ne surprindă dar și mo
dul în care cele două echipe 
și-au apărat dreptul de a 
supraviețui în divizia secun
dă a țării : s-a jucat neînchi
puit de lent, în ritm de tango, 
cu pase „telefonate" sau pe 
metru pătrat, iar în apărare 
cu mingi „catapultate" cît mai 
departe de poartă. N-am trăit 
nici un moment senzația vre
unei mize sau a unui joc în 
'care acum, în ceasul al 12-lea, 
rezultatul are acoperire în aur.

în aceste condiții, victoria 
a revenit formației care a știut 
ceva mai bine ceea ce vrea. Și 
aceasta a fost Gaz Metan Me
diaș, ai cărei jucători au fost 
primii la balot

Medieșenii au acoperit mai 
bine centrul terenului și au 
atacat mai periculos, în spe
cial pe aripa stingă, acolo unde 
Matei a fost oprit de cele mai 
multe ori neregulamentar de 
fundașul Oros.

Cele două reprize au avut 
un aspect identic: prima a 
cunoscut un joc echilibrat, cu 
o ușoară superioritate a me- 
dieșenilor; cea de a doua s-a 
caracterizat printț-o perioadă 
prelungită de atac a echipei 
din Cugir, care, bazîndu-se 
însă prea mult pe aportul lui 

,Remus Lazăr (de altfel fără 
suflu) n-a reușit nimic în fața 
■unei apărări hotărîte. Decît 
poate cîteva ocazii de gol, 
dintre care cele mai mari au 
fost ratate în min. 41 de G. 
.Ioan (care a luftat, de la 3 m, 
la o centrare a lui Dobai) și 
de același Dobai cu un void 
tras afară, din careul de 6 m. 
la o „pasă-gol" semnată de Re
mus Lazăr (min. 47).

în finalul partidei, linia de 
atac din Cugir, impulsionată

de aportul fostului jucător al. 
Progresului, Pașcanu, încearcă 
modificarea tabelei de marcaj,., 
dar Tamaș și G. loan spulberă • 
ultimele speranțe ale coechi
pierilor, ratînd copilărește oca- - 
zii foarte favorabile. Unicul 
gol al partidei a fost marcat 
din penalti, în min. 26, la un 
fault clar comis de Boroș și 
transformat impecabil de Bar
na, gol Cu care echipa din Me
diaș are șanse de a rămîne în 
divizia B. Foarte bun arbitra
jul lui Ciomakov (Bulgaria), 
ajutat la margine de A. Ma- 
teev (Bulgaria) și O. Anderco 
fSatu Mare).

GAZ METAN: Andrei 
Rezmuves, Lepădatu, Kezdi,: 
Scheau (min. 76 Deac), Panai- 
tescu, Barna, Feordean, Gart
ner, Petrică, Matei.

A. S. CUGIR: Salomir 
Boroș, Neamțu, Pîrvulescu, Di-, 
nea, G. loan, Divan, Ghergheli-.. 
(min. 46 Pașcanu), Remus La-i 
zăr, Tamaș, Dobai.

Ovidiu IOANIȚOAIA

meritata

Sapov, portarul oaspeților, deseori solicitat, intervine cu succes la balon.

53 ȘU- 
deviat 
către 

același 
de ba-

De pe lista competițiilor 
festive cu care Șc. sp. nr. 2 
ne-a obișnuit să încheie un 
an de activitate, fotbalul nu 
putea să lipsească. Lui i-a re
venit cinstea de a deschide 
suita . de întreceri sportive de 
pe stadionul Voința. Gazdele 
au obținut victoria la un scor 
minim, dar ea a fost justă, 
superioritatea de pe teren 
a bucureștenilor fiind evi
dență.

Să argumentăm : în' min. 9 
numai bara se opune unei 
reușite combinații în care 
Năstase n-a reușit să aibă ul
timul cuvînt; în min. 
tul lui Gorgorin este 
în propria. ., bară de 
un apărător bulgar ; 
Gorgorin (care alături 
tăiosul Ilie formează un cu
plu de temut) driblează tot 
ce iese în cale, însă ultimul 
obstacol — portarul — reu
șește să-l stopeze.

Echipa din Tîrnovo marca
tă de timiditate (mai ales în 
prima repriză) iese mai decisă 
la joc după pauză și încearcă 
cu dîrzenie cîteva contra
atacuri. Kîrstev, singur, în 
colțul careului mic, trage a- 
fară (min. 42). iar Kîrșev. a- 
juns față în față cu Nicules- 
cu, saltă mingea peste el, dar 
și peste bară.

Nu mai erau decît 3 
minute pînă la fluierul final, 
dar bucureștenii nu renunța
seră la victorie. Un corner, o 
centrare ideală și din aglo
merarea din careu llie se 
înalță mai abil decît ceilalți 
și plasa este scuturată: vic
torie 1

MIHAI POPESCU-coresp.

(miercuri 26 iunie)
TIMIȘOARA: Steagul 

șov—Crișul Oradea, 
Galați—Progresul București.

ARAD : Chimica Tirnăvenl— 
Gaz metan Mediaș, Metalul Tr. 
Severin—A. S. Cugir.

BRAȘOV : Victoria Roman- 
Gloria Bîrlad Chimia Rm. Vîl- 
cea—Progresul Brăila.

o 4-0 2
1-0 2

0
0

o
o o
o 1 

0 0 10-4

1 
1 
o (1-1

roșu Bra- 
Politebnica

TITLUL DE JUNIORI-LA ARAD
U.T.A. Dinamo București 6-0 (4-0)

TIMIȘOARA, 23 (prin tele
fon, de la trimisul nostru).

Aradul a mai cîștigat ieri 
un titlu de onoare. După ce 
Vagonul a mărit la două nu
mărul participantelor arădane 
în primul campionat al țării, 
orașul de pe Mureș a obți
nut ieri si TITLUL NAȚIO
NAL DE JUNIORI.
• Este pentru a treia oară 
că U.T.A. cîștigă campionatul 
de juniori. Performanța sa 
reconfirmă ceea ce toată lu
mea știa : la Arad munca de 
pregătire a tinerilor 
liști se desfășoară cu 
zitate și abnegație. Iar 
tele se văd.

Despre meci, putem 
fără nici o exagerare, că a 
fost un splendid „recital 
U.T.A.".

Arădenii au jucat în spiri
tul cel mai ofensiv, combi- 
nînd rapid, schimbînd deru
tant direcția de atac, punc- 
tînd hotărit și eficace.

Din echipa arădană mi-au 
plăcut in mod deosebit Ato
diresei, o extremă de 16 ani, 
driblînd ca o sfîrlează, bo
tezată „copia iul Pîrcălab",

fotba- 
serio- 
rezul-

spune,

Concursul
etapa

1. Cehoslovacia—Brazilia
2. Bologna—Internazlonale

(tn r

3. Milan—Torino
4. Foggia—Palermo
5. Genoa—Messina
6. Uivorno—Catania
7. Modena—Venezia

Rezultatele

un înaintaș puter- 
excelent, Bodea, 
echipei, un tînăr

Brîndescu, 
nic, șuter 
„libero“-ul 
de înălțimea lui Facchetti, 
care ieri a jucat excepțional, 
și Brașovschi, un fundaș o- 
fensiv, cu tehnică de atacant. 
Dar toți componenții echipei 
au în fața lor un viitor pro
mițător.

Iată autorii celor șase go
luri : Brașovschi (min. 3), Si
ma (min. 8), Brașovschi (min. 
23 din 11 m), Atodiresei (min. 
29), Naghi (min. 
Cinci din cele 
s-au marcat din 
spectaculoase.

U.T.A.: Bătrîna (Gavrilaș) 
— Vastag (Dobai), Gotlieb, 
Bodea, Brașovschi. Ghirlea, 
Pecican, Atodiresei, Brindes- 
cu, Sima, Naghi.

DINAMO BUCUREȘTI : 
Dragnea — Mocanu, Drăgan, 
Popescu (Gherase), Profir, E- 
nache, Toma, Moldovan, Coti
gă, Iordache, Baicu.

A arbitrat foarte bine 
Ritter (Timișoara).

încheiem aceste rînduri
dresînd meritate felicitări an
trenorilor arădeni Dan și 
Farmati.

Foto : AUREL NEAGU

I.

a- P. S. LA TURNEUL FINAL AL
62 și 78). 

șase goluri 
faze foarte

C. E. (V)
M. P.

TRANSFERĂRILE SPORTIVILOR
(Urmare din pag. 1)

și pentru popice, adică pen
tru toate ramurile sportive 
practicate la noi.

Ținîndu-se seama de nece
sitățile reale ale fiecărei ra
muri de sport în parte, do 
specificul ei, de experiența

Pronosport nr
din

1

nocturnă)

1 
x
î
2

25
23 iunie

8. Potenza—Regglna
». Monza—Lecco

10. Novara—Catanzaro
11. Perugia—Bari
12. Regglana—Lazio
13. Verona-Padova

Fond de premii 312.848 
Rezultatele meciurilor 

în numărul de marți.

lei. 
II șl

X 
X
1 

X
1
1

m

concursului excepțional
Pronoexpres din 23 iunie

EXTRAGEREA

a 
a 
a 
a 
a 
a

a 
a

NUMERE EXTRASE

31 14 18 17 1 6 20 34 41
36 12 31 48 49 34 20 16 1
34 11 14 24 4 49 35 23 17

3 24 8 35 17 9 45 6 23
21 27 16 34 1 18 31 IU 17

2 38 17 24 11 15 14 4 25
8 43 7 15 16 33 41 45 1

24 42 47 46 30 23 27 6 19
22 48 29 24 45 33 23 43 44
28 12 9 47 17 19 4 41 l

Fond de premii : 3 .308.172 lei

căpătată de-a lungul anilor, 
de data aceasta Consiliul _ Na
țional pentru Educație Fizică 
și Sport a elaborat o seamă 
de norme generale privind 
transferarea sportivilor de 
performanță. ACESTE NOR
ME AU FOST PUBLICATE 
ÎN ZIARUL NOSTRU DIN 
14 IUNIE A.C. în intenția ca 
pe marginea lor să se facă 
o largă discuție publică și 
abia apoi, pe baza observa
țiilor și a sugestiilor primite, 
fiecare federație în parte 
poată trece Ia redactarea 
formă finită a propriului 
gulament de transferări.

Se constată însă că, pînă 
la această dată, pe adresa 
C.N.E.F.S. sau a federațiilor 
sportive au venit foarte pu
ține observații la normele ge
nerale privind transferările 
sportivilor ceea ce, implicit, 
va produce o intîrziere în re
dactarea regulamentelor. Cre
dem că activiștii consiliilor 
județene pentru educație fizi
că și sport, ai cluburilor și aso
ciațiilor sportive, antrenorii și 
profesorii de educație fizica 
și, mai ales, sportivii pot 
aduce o prețioasă contribuție 
prin propuneri și sugestii 
concrete vizind îmbunătățirea 
într-o formă sau alta a aces
tor norme elaborate da 
C.N.E.F.S. și pot ajuta efectiv 
munca fiecărei federații pen
tru a da forma cea mai bună, 
ca să nu mai vorbim de con
ținut. regulamentelor de trans
ferări.

să 
In 
re

După ce am înfățișat citi
torilor noștri o analiză a fie
cărei echipe participante la 
turneu] final al C.E. vom fa
ce acum o sinteză a ultimelor 
partide.

Să începem, așadar, con
cluziile noastre cu observația 
dominantă că formația învin
gătoare în această a IlI-a e- 
diție a campionatului euro
pean s-a impus cu extremă 
dificultate. Și dacă la prima 
ediție (septembrie 1958 — iu 
lie 1960), echipa U.R.S.S. a 
triumfat in fața Iugoslaviei 
abia după prelungiri, de astfi- 
dată. Italiei i-au fost necesa
re... două finale ; după ce — 
a nu se uita — trecuse de semi
finale cu ajutorul zeiței For
tuna.

N-am avut, așadar, de a face 
cu o super-echipă, dar am 
putut reține o serie de 
super-jucători, personalități 
în adevăratul sens al cuvîn- 
tului. Unii, care au confir
mat, precum Bobby Charlton, 
Bobby Moore (Anglia), Gialcl 
(Iugoslavia), Mazzola, Fac
chetti (Italia), alții care abia 
s-au ivit cerîndu-și un loc în 
galeria marilor figuri ale 
sportului cu balonul rotund i 
Musemici (Iugoslavia), Whri- 
ght (Anglia), Anastasi (Italia).

★
Prin evoluția lor, cele „4 

mari" ale ediției 1966—68 au 
reușit, în bună măsură, să 
ne ofere stiluri și școli de 
joc specifice. Făcînd o suc
cintă caracterizare — în or
dinea clasamentului, ITALIA 
ni s-a înfățișat ca fiind a- 
ceeași echipă de tempera
ment, hotărîtă, vivace, predi
lectă pentru contraatac (con
frații noștri italieni ne spu-

Concluzii
neau că pe peninsula lor mai 
întii s-a născut... contraatacul 
și apoi un Mazzola sau Anas- 
tasi) : IUGOSLAVIA — pe 
care am încadrat-o în școa’a 
latino-danubiană — a împru
mutat ceva și de la „îl cal- 
cio" și de la fotbalul aus
triac : un oarecare tempera
ment — de la primul, fante
zie — de la cel de-al doilea ■ 
îmbinare din care a rezultat 
un joc plăcut la vedere, dar, 
oricum, ceva mai elaborat de
cît fotbalul italian ; ANGLIA 
— patria sportului rege — a 
exprimat, prin jocul prestat, 
caracteristicile fotbalului in
sular : în primul rînd, tena
citate și forță, apoi predilec
ție pentru kick and rusch 
(pasa lungă) și pentru tack
ling (deposedare prin alune
care), armă neiertătoare, dar 
și echivocă, deoarece uneori 
nu poți să distingi unde sfîr- 
șește deposedarea și unde în
cepe... faultul! U.R.S.S. — 
o echipă care, pe zi ce trece, 
își pierde din „stilul" impri
mat cîndva de un Netto, Vo
ronin, Metrevelli și Meshi, 
pentru a aborda linia mult 
prea sobră a masivilor, Șes- 
ternev și Banișevski. Făcînd 
parte din școala primilor. Bî- 
șeveț apare ca o floare rară 
în grădina de seră a teamului 
sovietic.

★
Toate echipele acordă o im

portantă atenție sistemului 
defensiv. Italia (prin Castano 
și Salvadore, la ultimul joc), 
Iugoslavia (Holtzer), U.R.S.S. 
(Șesternev) au folosit perma
nent cîte un jucător „libero"

în timp ce Anglia, ca și la 
mondiale, prin retragerea sis
tematică a unui jucător (fie 
Mullery, fie Hunter, fie Sti
les) în fața fundașilor cen
trali a creat lui Labone și 
Moore posibilitatea să „aco
pere" alternativ, în funcție de 
direcția de desfășurare a fa
zei.

Ca așezare inițială, Italia, 
Iugoslavia și U.R.S.S. au ple
cat de la 1—1—3—3—3, iar 
Anglia de la 1—4—3—3. Nu
mai că dinamica în teren este 
atît de elastică, îneît cifrele 
de mai sus apar arareori în

■ timpul unei partide.
în afară de echipele Italiei 

și U.R.S.S. (care folosesc mar
cajul „om la om" și la care 
măcar teoretic lucrurile se 
prezintă mai clar), Iugoslavia 
și Anglia s-au repliat inteli
gent, în funcție de fază, adică 
de ceea ce i-a opus adver
sarul : a atacat acesta cu 3 
jucători, iugoslavii și englezii 
le-au opus 4 oameni. Cu alte 
cuvinte, indicația este : „omul 
în plus". La fel și pentru si
tuațiile de atac, cînd tendin
ța de creare a superiorității 
numerice reclamă apariția 
„omului în plus", acesta ve
nind din linia de fund (Fac
chetti, Wilson, Fazlaghici) sau 
de la mijloc (Rivera, Akimo- 
vîc, Bobby Charlton, Peeters 
etc). Mai rigid în această pri
vință au acționat sovieticii și 
cred că așa se explică, în ul
timă analiză, totala lui ine
ficacitate : în 210 minute de 
joc (120 cu Italia + 90 cu 
Anglia). reprezentativa 
U.R.S.S.-ului n-a reușit să în
scrie nici un gol.

cei patru 
funcționat

Dintre 
care au 
turneu final, numai vest-ger- 
manul Tschenscher. (Italia ■*- 
U.R.S.S.) și maghiarul Zsolt 
(Anglia — U.R.S.S.) și-au fă
cut datoria. Ceilalți doi, spa
niolul Mendebil și elvețianul 
Dienst au greșit capital : pri
mul conducînd prea „larg" și 
favorizînd duritățile (în par
tida Anglia — Iugoslavia), ce
lălalt închizînd ochii la un 
fault clar în careu comis de 
Ferrini asupra lui Pavlovic. 
Recidivist în materie, Dienst 
și-a atras, iremediabil, opro
biul tuturor specialiștilor și 
nespecialiștilor. Hotărîrea lui 
după finala Italia — Iugosla
via — de a se retrage (pen
tru a cîta oară ?), chiar dacă 
nu va fi crezută o dorim „în
registrată" la forurile în 
drept.

arbitri, 
la acest

(Italia —

reprezentativei 
semifinala de la

★
în sfîrșit, o apreciere lega

tă de formula de desfășurare 
a turneului final. Este crud 
și nepotrivit ca o echipă, care 
a luptat doi ani în prelimi
narii, să fie oprită în mersul 
ei înainte de o simplă mone
dă. ®azul 
U.R.S.S., în
Neapole, cu Italia, După cum, 
nici un al doilea joc 
semifinale — nu 
zenta soluția cea mai ferici
tă. Ar fi epuizant și ar an
trena modificări în programul 
întrecerii. Formula rațională 
și echitabilă pentru toate e- 
chipele ijunse în acest sta
diu final al competiției, ar 
fi una singură : să joace fie
care cu fiecare, după SISTE- 
mUl-turneu.

in 
ar repre-

Gh. NICOLAESCU
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Gimnastele noastre învinse in Bulgaria
Elena Ceampelea pe locul II la individual compus

V. Kurențov aduce echipei U.R.S.S 
prima medalie de aur 

la C.E. de haltere
SOFIA, 23 (prin telefon). 

Mai bine de jumătate din 
cea de-a doua zi a întîlnirii 
feminine de gimnastică Bul
garia—România (în urma 
unei discuții la nivelul con
ducerilor celor două repre
zentative) a avut asigurat un 
cadru corespunzător. In ciuda 
unor inegalități de aprecieri, 
care au favorizat din nou pe 
gimnastele bulgare, arbitra
jul, la trei aparate, a fost în 
general satisfăcător. Păcat, 
însă, că la sol spectacolul 
.sportiv a fost iarăși umbrit 
de lungi discuții ale arbitre- 
lor. cauzate de dorința gaz
delor de a obține victoria cu 
un avans cît mai mare de 
puncte.

In cele din urmă, întîlni- 
rea a putut continua și s-a 
încheiat cu victoria acestora i 
Bulgaria 376,20 p — România 
373,55 p. în clasamentul la

individual compus, primul 
loc a fost ocupat de cea mai 
bună gimnastă a gazdelor, 
Maria Karașka, cu 76,60 p, 
urmată de fosta noastră cam
pioană, Elena Ceampelea, cu 
76,40 p. Pe locurile următoa
re s-au clasat Anastasia Mi- 
tova cu 75,55, Neli Stoianova 
cu 75,35, Vania Marinova cu 
75,20 (toate din echipa Bul
gariei), apoi Rozalia Filipes- 
cu cu 75,10, Olga Ștefan cu 
73,85, Alina Goreac cu 73,65, 
Rodica Apăteanu cu 73,40 și 
Lucia Ghiriță cu 72,75 ; ulti
mele două locuri au fost o- 
cupate de
țării gazdă I Vesela Pașeva 
(71,35) și * ' '
(71,20).

Tensiunea nervoasă din ju
rul întrecerii n-a împiedicat 
totuși pe gimnastele noastre 
să evolueze duminică 
aproape de posibilitățile

reprezentantele

Raina Kirkova

mai 
lor

reale, să ofere execuții de o 
bună valoare tehnică, deseori 
aplaudate de spectatori. în 
pofida arbitrajului părtinitor, 
rezultatul final putea fi mai 
strîns totuși, dacă echipa 
noastră s-ar fi prezentat mai 
bine la sărituri, aparat care 
nu se situează încă la nivelul 
celorlalte. Atît la paralele, cît 
și la bîmă, forțele au fost 
în general egale, româncele 
avînd însă exerciții cu o 
compoziție ți o execuție su
perioare adversarelor lor. 
E un merit al fetelor noas
tre că, la Sofia, au prezentat 
exerciții complete, cu toate 
elementele de dificultate ți 
neavînd nici o ratare.

în orice caz, specialiștii 
vor putea, totuși, trage con
cluzii utile pentru viitor.

Constantin MACOVEI

Floretistele doar pînă în semifinale
...dar nu din vina lor!

PRZEMYSL, 23 (prin tele
fon). - 
natelor 
scrimă ale Poloniei s-a în
cheiat 
de floretă - fete, la care au 
participat și reprezentantele 
noastre Adriana 
Rodica Văduva și 
ghel.

In primul tur, 
bună comportare

In cadrul campio- 
internaționale de

duminică competiția

Moroșan, 
Eva Len-

cea mai 
a avut-o 

Moroșan care a obținut 5 vic
torii (4—0 cu Holub, 4—1 cu 
Brzeska, 4—1 cu Suska, 4—2 
cu Stawarz și 4—2 cu Ploch). 
Văduva a cîștigat 4 asalturi 
(4—0 cu Walewska, 4—1 cu 
Soltanowa și Dombrowska și 
4—2 cu Szymczak). La rîn- 
dul său, Lenghel a învins pe 
Cybak cu 4—1, pe Czer- 
winska și Rutkowska cu 4—2 
și pe Ziembiska cu 4—3.

II a consemnat noi 
ale floretistelor noas-

Turul 
victorii 
tre. Moroșan, care a tras cu 
mult aplomb, a învins în 6 
asalturi (Halina Balon cu 
4—1, Sztyna, Irzeblichova și 
Bozarska cu 4—2, Wirowska 
cu 4—2 și Ploch cu 4—3). 
Văduva și Lenghel 
nut cîte 4 victorii, 
Manthey și Suska 
Skladanowska 4—2 
warz cu 4—3, iar 
le-a învins pe Damska 4—1, 
Klicharska, Soltanowa 
Walewska cu 4—2.

In semifinale. Văduva 
cîștigat la Lysonski 4—2 și 
Soltanowa 4—3 dar a pier
dut, discutabil, la Sklada
nowska și Kowal. In a 2-a 
semifinală, Lenghel a reali
zat două victorii, la Rymows- 
ka 4—1 și la... Moroșan 4—0.

au obți- 
prima la 
cu 4—1, 
și Sta- 
Lenghel

Și

a 
la

Ea ar fi putut obține 
mult, dar în asaltul cu 
nuta Balon, de exemplu, 
inexactitățile de arbitraj au 
privat-o de victorie. O situa
ție similară a avut și Moro- 
șan. După ce a învins-o pe 
D. Balon cu 4—2, a tras cu 
Ploch și la 3—3, trei atacuri 
succesive ale ei au fost vă
zute de arbitri... simultane. 
La primul atac al lui Ploch, 
i s-a acordat însă acesteia 
tușa decisivă.

Finala a revenit cunoscutei 
floretiste suedeze Kestrin 
Palm cu 7 victorii. Au ur
mat-o : 2. Czimermann 7 v; 
3. Lysonski 4 v; 4. Sklada- 
nowska 3 v 
5. Ploch 3

mai 
Da-

(22 tușe primite);
v (23 t.p.).

Tiberiu STAMA

0 greșeală a portarului brazilian și un arbitraj părtinitor au hotărît

soarta meciului: CtHIISlOHCIÂ-BRAZILIA 3-2 (1-1)
Stadionul Slovan din Bra

tislava, plin pînă la refuz 
(peste 55 000 de spectatori), a 
găzduit una dintre partidele 
așteptate cu mare interes în 
Europa. Aceasta, datorită fap
tului că echipa Cehoslovaciei 
se află de cîtăva vreme într-o 
formă bună, revenind pe po
ziții fruntașe în fotbalul con
tinental. Gazdele au trăit azi 
din nou momente de bucurie, 
după victoriile precedente asu
pra Iugoslaviei și a U.R.S.S.

Era de așteptat ca Cehoslo
vacia să dea o replică cu mult 
mai bună brazilienilor, decît 
au făcut-o, recent, polonezii. 
Dar trebuie spus că oaspeții 
s-au comportat sub nivelul a- 
rătat la Varșovia. Rezultatul 
partidei a fost stabilit de trei 
factori importanți. 1. In min.

58 (la 2—1 pentru Brazilia) 
portarul Felix a comis o gre
șeală de neiertat. Adamec a 
șutat de la 25 m, puternic, nu 
însă și periculos. După ce a 
parat șutul, portarul brazilian 
a scăpat balonul în plasă. 2. 
Introducerea lui Sikora în li
nia de mijlocași a dat o notă 
de incisivitate echipei sale. El 
a împins mereu atacul înainte. 
3. Arbitrajul. Conducătorul jo
cului, Helmuth Fritz (R.F.G.) 
a „tras“ pentru gazde într-un 
mod revoltător, neacordînd 
două lovituri de la 11 m în 
favoarea brazilienilor. In min. 
8, Jairzinho a scăpat singur în 
careu, l-a driblat pe portarul 
ceh, dar acesta l-a faultat, trîn- 
tindu-1 Ia pămînt. Arbitrul

c
Pentru 

slavia a 
olimpică 
la
(38—37).

a doua oară, Iugo- 
învins selecționata 

de baschet a S.U.A., 
Ljubljana, cu 83—78

stabilite 
de atle- 
Garrigy 

în înăl-

A.A.U. (Uniunea americană 
de atletism amator) a decis 
să prezinte spre omologare 
ca record mondial performan
ța de 1:44,9 pe 880 yarzi a 
atletului Jim Ryun. Ryun a 
realizat acest rezultat cu doi 
ani în urmă într-un concurs 
organizat de federația ameri
cană de specialitate și nu 
de A.A.U.

La Madrid au fost 
patru noi recorduri 
tism ale Spaniei : 
2,10 m Ia săritura
țime, Molinaro 46,7 pe 400 m, 
Martinez 63,72 m la arunca
rea ciocanului, Sola 5,05 
la săritura cu prăjina.

m

deCelebrul atlet american 
culoare Earl McCulough, care 
anul trecut a obținut 13,2 s 
în proba de 110 m garduri, 
nu va participa la J. O. din 
Mexic, întrucît 
semneze, 
contract 
nist de 
un club

Pențru a cincea oară în a- 
cest sezon, sud-africanul Paul 
Nash a fost cronometrat cu 
10,0 pe 100 m. In cadrul ace
luiași concurs, desfășurat la 
Pretoria, Nash a cîștigat și 
proba de 200 m cu 20,5.

urmează să 
zilele acestea, un 

ca jucător profesio- 
fotbal american cu 
din Detroit.

LENINGRAD, 23 (prin tele
fon). — întrecerile de la ca
tegoria semimijlocie au înre
gistrat un record de partici
pant : la cîntarul oficial s-au 
prezentat 18 atleți, toți reu
șind să facă greutatea. Țara 
noastră nu a avut reprezen
tanți în această zi.

La „Zimnî stadion", în a- 
ceeași sală în care cu cîțiva 
ani în urmă Valeri Brumei 
dobora recordul mondial de 
săritură în înălțime cu 2,25 m, 
compatriotul său Viktor Ku- 
rențov a reușit să aducă se
lecționatei Uniunii Sovietice 
primul titlu european la ac
tuala ediție a campionatelor, 
cîștigînd după o luptă drama
tică purtată cu colegul său de 
echipă, Evgheni Smirnov. Cel 
doi s-au detașat de la prima 
mișcare, au fost egali și după 
smuls, decizia produeîndu-se 
la aruncat, acolo unde Kuren- 

sțov s-a dovedit mai puternic. 
* El a reușit și un record al 
lumii la împins (161 kg) dar, 
din a patra încercare. Din 
păcate, aceeași tentativă, fă
cută în stilul aruncat (185 kg), 
nu a fost încununată de suc
ces. Medalia de bronz i-a re
venit fără emoții reprezen
tantului R.D. Germane, Wer
ner Dietrich, care a reușit cu 
135 kg la smuls un nou re
cord al țării sale.

Se cunosc pînă acum pa
tru campioni europeni la hal
tere și primele concluzii în
cep să se contureze. Sporti-

PUNCT FINAL ÎN ÎNTRECERILE

vii polonezi și sovietici do
mină cu autoritate această 
ediție, în timp ce reprezen
tanții Bulgariei și ai Unga
riei își dispută locul trei în 
clasament. Ultimele trei ca
tegorii, în care halterofilii 
sovietici pornesc favoriți, vor 
înclina — probabil — balanța 
punctajului general în favoa
rea gazdelor.

Clasamentul după disputarea 
a patru categorii se prezintă 
astfel :

1. Polonia 28 p, 2. U.R.S.S. 
21 p, 3. Bulgaria 13 p, 4. Un
garia 10 p, 5—6. Cehoslova
cia și R.D. Germană 4 p, 
7—9 România, Franța, R.F. a 
Germaniei 2 p, 10—11. 
tria și Italia 1 p.

Și o constatare de 
statistic : toți cei patru 
pioni înregistrați pînă 
au o vîrstă în jur 
ani, ceea ce vine 
dească încă o dată 
rezultate la haltere 
dese mai tîrziu decît în alte 
sporturi.

REZULTATE TEHNICE :
1. Viktor Kurentov (U.R.S.S.)
462.5 kg (152,5 + 135 + 175),
2. Evgheni Smirnov (U.R.S.S.) 
460 kg (152,5 + 135 + 172,5),
3. Werner Dietrich (R.D. Ger
mană) 445 kg (145 + 135 + 165),
4. Karoly Bakos (Ungaria)
437.5 kg, 5. Rolf Meyer (Fran
ța) 415 kg, 6. Giorgio Protto 
(Italia) 412,5 kg.

Aus-

de 
să 
că 
se

ordin 
cam- 
acum 

30 de 
dove- 

marile 
dobîn-

Ion OCHSENFELD

DE IA LESZNO

„nu a văzut' !?. în min. 73 
Rivelino a fost faultat în ca
reu, dar dl. Fritz a dictat (stu
poare !) lovitură indirectă. Ce 
să mai vorbim !?... Aflînd că 
meciul a fost televizat și la 
noi în țară, nu voi mai descrie 
fazele, ci mă voi rezuma să 
amintesc doar autorii goluri
lor : Adamec (min. 5, 58 și 70) 
pentru gazde, Natal (min. 4) și 
Alberto (min. 53) pentru oas
peți.

CEHOSLOVACIA: Viktor — 
Pivarnik, Plass, 
raga — Geleta, 
46 Sikora) — 
Adamec, Kabat.

Horvath, Ha- 
Polach (min. 
Vesely, Jodl,

BRAZILIA : Felix — Alber
to, Britto, Joel, Rildo — Ger
son, Rivelino — Natal, Tos- 
tao, Jairzinho, Edu (min. 46 
Eduardo).

Constantin ALEXE

LESZNO, 23 (prin telefon). 
— Ultima probă — „200 km 
cu țel fix" — a fost cîștigată 
(la clasa Standard) de norve
gianul Hans W. Grosse. El a 
parcurs 107,1 km obținînd — 
conform regulamentului — 
punctajul maxim : 1000 p.
Reprezentanții noștri — Mir
cea Finescu și Emil Iliescu — 
au ocupat, în ordine, locurile 
34 și 36, realizînd 631 p, res
pectiv 611 p. Cu această ul
timă probă s-au încheiat în
trecerile din cadrul campio
natelor mondiale de plano
rism

La ora cînd transmit, pe 
platoul din fața aerodromu
lui Leszno are loc festivita
tea de închidere a celei de-a 
Xl-a ediții a „mondialelor" 
de planorism. Pe două po
diumuri separate, urcă învin
gătorii actualei ediții. La cla
sa „deschisă" noul campion 
al lumii este austriacul 
Harro Wodl care a totalizat 
5 730 p. El este urmat de Go
ran Ax (Suedia) 5 699 p și 
Ruedi Seiler (Elveția) 5 673 p.

Iată și clasamentul gene
ral — definitiv — la clasa 
Standard : 1. Andreew Smith 
(S.U.A.) 5 595 p — campion 
mondial ; 2. Pex Axel Pers
son (Suedia) .5 459 p, 3. Ru
dolf Linder (Norvegia) 5 444 
p. 4. G. Noffort (S.U.A.) 
5 434 p, 5. Henri Stouffs (Bel
gia) 5 382 p.

Participînd pentru prima 
oară la întrecerile unui cam
pionat mondial de planorism, 
piloții noștri au ocupat în 
clasamentul general al clasei 
Standard următoarele locuri : 
27. Mircea Finescu 3 983 p,... 
45. Emil Iliescu 2 422 ' p.

Desigur, în această mare 
dispută pentru supremația

mondială în planorism, pre
gătirea și cunoștințele sporti
vilor au contat foarte mult. 
Dotarea tehnică însă, expe
riența în asemenea întreceri 
de anvergură și-au spus și 
ele cuvîntul. Lucruri ce s-au 
resimțit 
noastre 
mâții.

atît la 
cit și la

Vosile

ECHIPA ITALIEI
PENTRU TURUL FRANȚEI

— Federația de 
Italiei a alcătuit 

care va participa la 
Franței. Echipa cu
pe Bitossi, Zilioli, An- 

Colombo, Passuello,

MILANO, 
ciclism a 
echipa 
Turul 
prinde 
dreoli,
Vincentini, Armani, Chappa- 
no, Guerra și Schiavon. Re
zervele echipei sînt: Torre și 
Mealli. Director tehnic al 
formației a fost desemnat 
Mario Ricci.

In fotografie: Zilioli (la 
stînga) și Bitossi (dreapta).

BREVIAR FOTBALISTIC
• Echipa olimpică a Un

gariei și-a început pregăti
rile în comun. Antrenorii e-

chipei au convocat 30 de ju
cători, printre care figurea
ză : Fater, Dunai, Novak, 
Varga, Kozma, Basti și Nagy.

echipajele
alte for-

TOFAN

Francezul M. Carrega este noul
campion european de talere

(prin tele-CHARLEROI, 23 .. 
fon). Campionatele europene 
de talere s-au încheiat du
minică, o dată cu victoria 
francezului Michel Carrega — 
noul campion al continentu
lui. “ '
2.
3.
4.
5. (

în barajul pen-
2—3, Italia

Pe locurile următoare: 
Gasciano (Italia) 
Alipov (U.R.S.S.) 
Tomassini (Italia) 
Gandello (Franța) 

15. Popovici 188 t. 
concurenți români au 
punctajele t Dumitrescu 184 t, 
Florescu 178 t, Bodnărescu 
174 t.

t, 
t, 
t, 

t...

193
193
192

192
Ceilalți 
obținut

La echipe, 
tru locurile 
clasat înaintea U.R.S.S.

La juniori, clasamentul 
următoarea înfățișare: 
Alipov 144 t — campion 
ropean, 2. Nauman (R.D.G.) 
138 t, 3. Poiveche (Franța) 
137 t... 6. Bodnărescu 130 t. 
Proba senioarelor a revenit 
deținătoarei titlului de anul 
trecut i v. Soden (R.F.G.) 
140 t.

Joi vor începe campiona
tele europene de skeet.

s-a

are 
b. 

eu-

• Federația vest-germană 
a definitivat calendarul com- 
petițional al echipei repre
zentative pe anul 1969. Fot
baliștii vest-germani vor sus
ține pe teren propriu patru 
meciuri, după următorul pro
gram : cu Ungaria (la 26 
martie, la Frankfurt pe Main), 
cu Austria (la 10 i 
Niirnberg), cu Gipru 
mai, la Essen) și cu 
(lâ 8 octombrie, la 
burg). Ultimele trei 
Se vor desfășura în 
preliminariilor campionatului 
mondial.

mai la 
(la 21 

i Scoția 
Ham- 

partide 
cadrul

• Intr-un meci internațio
nal desfășurat la Copenhaga 
echipa Danemarcei a învins 
cu scorul de 5—1 (3—0) echi
pa Norvegiei.

PAUL TAKASHI FUJI

AI RINGULUI PROFESIONIST
Revista de specialitate „Ring 

Magazine”, care apare la New 
York, sub directa îngrijire a bă- 
trînului ziarist Nat Fleischer, pu
blică în ultimul său număr cla
samentele oficiale pe categorii 
ale celor mal buni pugiliști din 
lume. Ghidîndu-ne după această 
publicație de mare 
vom trece în revistă pe corifeii 
ringului profesionist.

Respectînd ordinea 
a greutăților, vom începe cu ca
tegoria „muscă”, al cărei titlu se 
află în posesia tailandezului 
Chartchai Chlonoi, un mare spe
cialist în lupta de aproape. Chio- 
noi luptă mai mult în „forcing”, 
trimițînd loviturile aidoma unei 
mașini de pumni.

Primul cocoș din lume se nu
mește Lionel Rose (Australia). El 
a reușit marea performanță de 
a-1 învinge la puncte, la Tokio, 
pe japonezul „Fighting" Harada, 
care cu ani în urmă îl depose
dase de centură pe formidabilul 
brazilian Eder Jofre.

La categoria pană, titlul 
vacant în urma retragerii 
Vicente Saldlver (Mexic), 
dîdează la centură Horace Wins
tone (Anglia) și australianul 
Johnny Famechon, nepotul teri
bilului „frapeur" francez Ray 
Famechon.

Japonezul Hiroshi Kobayashi 
deține titlul mondial la semi-

autoritate,

crescîndă

este 
iul 

Can-

ușoară, în timp ce la ușoară este 
campion al lumii Carlos Ortiz 
(Porto Rico). Texanul de culoare 
Curtis Cokes, boxerul cu brațele 
lungi ca o prăjină, ocupă primul 
loc în clasamentul semimijloci- 
ilor, la clasa „welter-juniori", 
campion al lumii fiind recunos
cut japonezul Paul Fuji.

Italianul Nino Benvenuti 
nează la categoria mijlocie, 
vînd ca șalanger neoficial 
compatriotul său Sandro Mazzin- 
ghi. Acesta din urmă este cam
pion al lumii la „mljlocie-mică”, 
în urma victoriei repurtate nu de 
mult, la Milano, în fața lui Kim 
So (Coreea de sud). Un boxer 
mal puțin cunoscut, Bob Foster 
(S.U.A.), se află în posesia titlu
lui lumii la „semigrea", în urma 
unei victorii neașteptate prin
k.o. în fața veteranului Dick
Tiger, Dacă pînă aici revista a 
fost de acord șl cu regulamente
le diferitelor organizații ale bo
xului mondial, la categoria grea 
„Ring Magazine" nu-1 recunoaște 
campion al lumii nici pe Joe Fra
zier (versiunea a 5 state ameri
cane), și nici pe Jimmy Ellis 
(versiunea W.B.A.). Revista „Ring 
Magazine" continuă să-l recu
noască campion al lumii pe Ca
ssius Clay, urmat în clasament 
de Joe Frazier șl Jimmy Ellis.

(o- a.)

tro
a
ce

Coiaciștii români an dominat
VIENA, 23 (prin telefon). 

Sîmbătă și duminică s-au 
disputat întrecerile din cadrul 
„regatei Viena", competiție 
internațională de amploare 
rezervată caiaciștilor. Ca și 
în al ți ani, la startul probe
lor s-au aliniat numeroase e- 
chipe redutabile: Uniunea 
Sovietică, R.P.U., R.F. a Ger
maniei, Austria, Cehoslovacia, 
Elveția, Italia și România. 
Reprezentanții noștri, concu- 
rînd în compania unor adver
sari valoroși, mulți dintre ei 
candidați la viitoarele meda
lii olimpice, au avut o com
portare remarcabilă cucerind 
victoria în 3 din cele 6 probe 
la care au participat. Din nou 
au evoluat excelent Aurel 
Vernescu și Atanasie Sciotnic, 
tripli învingători în 
competiție : în proba 
blu 500 m, la dublu 
și în ștafeta clasată
mul loc în componența: 
Vernescu, Sciotnic, D. Ivanov, 
H. Ivanov.

această 
de du- 
1000 m 
pe pri-

.A.

„regata Viena
REZULTATE TEHNICE:
K 1—1000 m: 1. Schapo

renko (U.R.S.S.) 3:47,9; 2.
.................................  ; 3. Pe- 

; 4. Tis- 
(U.R.S.S.).......... 3:52,5 ; 5.

(Cehoslovacia) 3:53,8 ; 
Ivanov (ROMÂNIA)

Pfaff (Austria) 3:49,7 
likan (Ungaria) 3:51,2 
cenko ’ “
Mara
6. D.
3:54,9.

K 2—1000 m :
cu — Sciotnic (ROMÂNIA) 
3:30,6 ; 2. Schaporenko — Ka- 
riuhin (U.R.S.S.) 3:30,7 ; 3.
Calenic — C. Covaliov (RO
MÂNIA) 3:31,6.

K 1—4 X 509 m: 1. RO
MÂNIA (D. Ivanov — Sciot- 
tic — H. Ivanov — Vernescu)

1. Vernes-

7:37,6 ; 2. U.R.S.S. (Schapo
renko — Moruzov — Tiscen- 
ko — Kaleahin) 7:38,0.

K 1—500 m: 1. Tiscenko 
(U.R.S.S.) 2:00,7 ; 2. II. Iva
nov (ROMÂNIA) 2:01,3 ; 3. 
Takacs (Ungaria) 2:02,1.

K2—500 m: 1. Vernescu — 
Sciotnic (ROMÂNIA) 1:52,0; 
2. Schaporenko — Kariuhin 
(U.R.S.S.) 1:53,0 ; 3. Zilioli — 
Betrami (Italia) 1:55,3.

K 4—1000 m: 1. U.R.S.S. 
(Iujikov — Stestenko — Mat
veev — Moruzov) 3:30,2 ; 2. 
Austria 3:30,9 ; 3. ROMÂNIA 
(D. Ivanov — H. Ivanov — 
C. Covaliov — Calenic) 3:38,4.

ECHIPA FEMININĂ DE HANDBAL A ȚĂRII
A PLECAI

Ieri seara, a părăsit Capi
tala îndreptîndu-se spre Bel
grad selecționata feminină 
de handbal a țării noastre, 
în Iugoslavia, jucătoarele ro
mânce vor evolua, alături de 
alte șase reprezentative na
ționale, în marele turneu in
ternațional, dotat cu „Trofeul 
Tajmaidan". Au făcut depla
sarea : Irina Naghi, Lucreția

Anca, Maria Buzaș, Doina 
Băicoianu, Irene Oancea, Si
mona Arghir, Ana Nemetz, 
Constanța Ilie, Emilia Neghi
nă, Elena Hedeșiu, Rozalia 
Soos, Edeltraute Franz, Cris
tina Metzenrath. Lotul este 
însoțit de antrenorii Francisc 
Spier și Valeriu Gogiltan, 
precum și de arbitrul inter
național Petre Țîrcu.

PE SCURT • PE SCURT
LA LEIPZIG, 
ternațional de 
bă dintre R. D. Germană și 
Polonia, victoria a revenit 
gazdelor cu 4—0 (4—0).

în meciul in- 
hochei pe iar-

APROXIMATIV 90 000 de tu
riști din 70 de țări vor fi 
găzduiți la Ciudad de Me
xico în perioada J.O. Pînă 
în prezent 48 000 dintre ei 
și-au rezervat camerele la 
hotel sau la locuințe parti
culare.

TRADIȚIONALA competiție 
ciclistă rezervată amatorilor 
care are loc în fiecare an la 
Douglas (Anglia) a fost cîști- 
gată de englezul John Bet- 
tinson care a parcurs 182 km 
în 4h 50:15,6. După 36 de se
cunde a sosit scoțianul Billy 
Bisland.

ECHIPA ROMÂNIEI ÎNVINGĂTOARE

ÎN ETAPA A II-a A MOTOCROSULUIRALCANIC
KUTINA, 23 (prin telefon). — 

Mica localitate Kutlna din Iugo
slavia a fost locul de desfășurare 
a celei de a II-a etape a Motocro- 
sului Balcanic. Traseul foarte 
scurt (1 500 m), sinuos, îngust șl 
cu numeroase șicane'’ (mlaștini, 
nisip, pădure) i-a supus pe con
curenți și mașinile lor la grele 
încercări. Sportivii români, sti
mulați de victoria categorică re
purtată în prima etapă la Bucu
rești, au luptat cu mult curaj, 
reușind să cîștige întrecerea pe 
echipe și să cucerească locuri 
bune în clasamentul individual.

In manșa I (32 de concurenți) 
Dovids a luat conducerea la în
ceput, dar după trei ture 1 s-a 
oprit motorul și a pierdut timp

prețios. CHIȚU, care a sesizat, a 
atacat furtunos șl trecînd de bul
garul Gheorghiev, a terminat 
cursa pe primul loc. Dovids a 
reușit pînă la urmă, printr-un 
efort considerabil, să refacă han
dicapul și să se claseze pe locul 
III. La reluare, GHEORGHIEV a 
mers mai bine și a cîștigat man
șa, urmat la mică distanță de 
Dovids, Serafimov șl Chlțu. Din
tre ceilalți români, M. Dânescu 
șl C. Goran și-au făcut datoria, 
aducînd puncte prețioase echipei. 
C Coman șl A. Ionescu n-au reu
șit să țină pasul datorită duri
tății cursei șl au cedat. Primii 
patru componenți al reprezenta
tivei României au meritul de a 
fi format O ECHIPA, fapt care

le-a atras elogii din partea orga
nizatorilor și o invitație pentru 
două concursuri internaționale în 
luna august.

CLASAMENTE : individual : 1. 
Șt. Gheorghiev (Bulgaria) 3 p, 2. 
CR. DOVIDS 5 p, 3. ȘT. CHIȚU 
5 p, 4. Gh. Serafimov (Bulgaria) 
11 p, 5. V. Sostaric (Iugoslavia) 
14 p, 6. M. DANESCU 17 p, 7. C. 
GORAN 20 p; echipe : 1. ROMA
NIA 47 p, 2. Bulgaria 56 p, 3. Iu
goslavia 91 p. în urma acestor 
rezultate, România conduce (după 
două etape) atît la 
la individual, prin 
vids.

echipe, cît șl
Cristian Do-

Milovan DRAGHICI

ÎNAINTEA ultimei etape, in 
turul ciclist al Elveției con
duce elvețianul Luis Pffenin- 
ger, urmat Ia 2:09 de Robert 
Hagmann și la 2:24 
gianul Van Springel. 
etapă a competiției 
bach — Ziirich (42 
desfășoară contracronometru.

de bcl- 
Ultima 

Eschen- 
km) se

TURNEUL
DE VOLEI

DE LA
BUDAPESTA
în ziua a treia a turneului 

internațional feminin de volei 
de la Budapesta, Ungaria A 
a învins Polonia cu 3—0 
(15—7, 15—8, 15—7). Alte re
zultate : Cehoslovacia — Bul
garia 3—0 (15—3, 15—4 15— 
7); R.D. Germană — Ungaria 
B 3—0 (16—14, 15—2, 15—2). 
în clasament conduc neînvin
se Ungaria A și Cehoslovacia, 
meciul dintre ele urmind a 
decide cîștigătoarea competi
ției.


