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Luni 7 iulie 1969

I
Forța sentimentului

I 
I

SIBIU, 8 (prin telefon). 
Timp de două zile stadionul 
Metalul, situat în minunatul 
decor al parcului „Sub arini", 
a trăit freamătul unei uriașe 
revărsări a tinereții. Peste 
500 de atleți și atlete de ca
tegoria a III-a (copii), s-au 
întrecut pentru titlurile de 
campioni pe anul 1969. îna
inte însă de a vă înfățișa re
zultatele, se impun cîteva 
scurte constatări. în primul 
rînd este de subliniat faptul

că, față de anii trecuți, nu
mărul participanților a cres
cut. De asemenea, ca un fapt 
îmbucurător, vom semnala că 
s-a realizat o îmbunătățire a 
selecției. Din păcate aceste 
aspecte pozitive nu s-au re
flectat și în obținerea unor 
rezultate superioare. Aceasta 
din două motive : mai întîi 
întrecerile au fost influența
te de starea proastă a pistei 
și, apoi, concurenții au fost 
suprasolicitați anterior în di-

ferite alte întreceri (campio
natul juniorilor mici, penta
tlonul școlar, diferite compe
tiții interjudețene).

Se poate afirma totuși că 
cea mai mare parte a profe
sorilor de educație fizică, an
trenori la secțiile de atletism 
din țară, au pornit pe un 
drum bun, ceea ce ne îndrep-

ILIE IONESCU 
coresp. principal

(Continuare în pag. a 2-a)
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VASILE BURLACU a încheiat s-x-
i
*

p ornesc de la faptul că în re
centul Tur al României, la Arad, 
etapa a fost cîștigatâ de un 
alergător originar din acest 
oraș.
Nu e primul caz cînd, mai a; 
competițiile cicliste, concurenjii 

undeva spre mijlocul clasamen-

cu o splendidă victorie „CUPA BUCUREȘTI"
• ROMÂNII AU CÎȘTIGAT ÎNTRECEREA LA URMĂRIRE PE ECHIPE ® FOR
MAȚIA OLANDEI - PRIMUL LOC ÎN ÎNTRECEREA PE NAȚIUNI • LA TAN 
DEM, VICECAMPIONII OLIMPICI ȘI-AU CONFIRMAT VALOAREA

Ștefan Chițu

PE

■:-r

in manșa sa victorioasă
Foto • N. DRAGOȘ

TRASEUL DE LA PANTELIMON

t

I
I
I

După o baie de soare de 5 
ore (extraordinară „îndemîna- 
re“ au arbitrii noștri în a lun
gi concursurile 1), un public 
numeros a putut aplauda e- 
chipa care a cucerit în acest 
an „Cupa București**. După 3 
zile de concurs, trofeul a fost 
atribuit reprezentativei Olan
dei, în a cărei componență 
s-au aflat veritabili ași ai ve
lodromului (Jan Janssen, Lijn 
Loevesijn. Anton Werner) și 
care a dovedit o excelentă 
omogenitate. Salvîndu-se in 
extremis cu proba de semi- 
fond (adițiune de puncte), 
pistarzii noștri au ocupat un 
loc II onorabil, dacă ținem 
seama de faptul că au lăsat 
în urma lor formații reduta
bile, cum sînt acelea ale R.D. 
Germane, Danemarcei și Uni
unii Sovietice.

Ultima zi de concurs a a- 
vut în program probe de 
mare spectacol: urmărire pe 
echipe, tandem, italiană, adi
țiune de puncte. 1 Spectatorii 
au fost interesați îndeosebi 
de întrecerea de la tandem. 
Dar frații Negoescu n-au con
firmat victoria de anul trecut 
de la Sofia. Ei au fost între- 
cuți de cuplul din R.D. Ger
mană, cuplu care se constitu
ise în ziua concursului ! în 
întrecerea cu vicecampionii 
olimpici, pistarzii olandezi, 
doi aspiranți la participarea 
la C.M., s-au comportat nere
gulamentar și doar clemența 
juriului i-a salvat de la des
calificare. Repetarea seriei a 
dus la Victoria perechii olan- 
dezea. Singura victorie obținu
tă de frații Negoescu a fost

cu echipa

echipe ne-a 
reale satis- 
merită feli-

CAVALCADA" MOTOCICLETELOR■ ■■
I

l
tl'anderqul vice campionilor qlimpici Jan Janssen

Loevesijn rulează implacabil spre... locul 1
Foto 1 V. BAGEAC

aceea din seria 
Danemarcei.

Urmărirea pe 
adus, în schimb, 
facții. Pentru ele
citări atit sportivii cît și an
trenorii. Cicliștii noștri au 
cîștigat primul loc și, cu toate 
că performanțele înregistrate 
nu s-au situat la nivelul exi
gențelor, ei merită atenția fe
derației. în cursa italiană, în 
seria cu Olanda, formația 
noastră a capotat pentru că 
lui Paul Soare i-a ieșit picio
rul din ratrapă. Rupînd e- 
chipa în două (P. Soare nu 
cunoaște regulamentul și n-a 
știut că o defecțiune se a- 
nunță prin ridicarea mîinii) 
insuccesul a fost clar. A ciș- 
tîgat reprezentativa Danemar
cei, care a cucerit astfel 
„punctul de onoare", singura 
sa victorie. în fine, adițiunea 
tie puncte i-a prilejuit lui 
Vasile Burlacu o triumfală 
reintrare pe pistă. El a jude-

Hristaehe NAUM 
Neagoe MARDAN

(Continuare tn pag. a î-«)

Echipa României conduce în Balcaniada de motocros I
I

Bucurîndu-se de condiții 
favorabile, întrecerile eta
pei a doua 
de motocros 
un succes în 
mare succes 
lui bulgar G. Serafimov și 
o victorie dificilă, dar me
ritată a echipei noastre, în 
clasamentul pe națiuni.

Alergătorii bulgari au 
acționat cu maximum de 
energie, dînd astfel semna
lul marii bătălii, încă din 
momentul 
Cei peste 
tatori au 
facție la una dintre cele 
mai convingătoare manifes
tări de curaj și îndemînare. 
Viraje în pantă, trambu
line, contrapante, „cocoașe** 
și alte obstacole naturale, 
cu diferențe de nivel pînă

au fost unitățile

a Balcaniadei 
au prilejuit 

ansamblu, un 
al alergătoru-

primului start.
5 000 de 

asistat cu
spec- 
satis-

la 20 m, 
de măsură ale calităților și 
pregătirii participanților la 
această „cavalcadă4* a mo
tocicletelor. Sportivii bul
gari s-au simțit ca acasă, 
alergînd ca și cum ei s-ar 
fi antrenat mai mult pe 
acest dificil traseu. Doar 
Ștefan Chițu, excelent în 
prima manșă, Cristian Do
vids și, în mai mică măsu
ră, Otto Stephani au fost 
la înălțimea valoroșilor 
lor adversari.

Dar, pentru a vă face o 
imagine mai clară, iată o 
trecere în revistă a celor 
mai importante aspecte ale 
întrecerii motocrosiștilor 
(clasa 250 cmc) din Bulga
ria, Iugoslavia și România.

MANȘA I. Ștefan Chițu,

cu explozia-i recunoscută 
’din start, preia conducerea 
și se detașează de la un 
tur la altul. La jumătatea 
cursei, situația era urmă
toarea : F.......... ’
kov, C. Dovids, _______
mov, I. Sekurinov, O. Ste
phani, C. Coman, V. Mano- 
lov, C. Goran. Bătălia pen
tru obținerea unui loc mai 
bun dezvoltă, în continua
re, dispute de maximă în
cordare, în timpul cărora 
o mică neatenție la un vi
raj face ca Țvetkov să se 
rostogolească și astfel să 
piardă teren prețios. Ordi
nea sosirii : 1. Șt. Chițu, 2. 
C. Dovids, 3. G. Serafimov

I
Șt. Chițu. B. Țvet- I 
Dovids, G. Sera fi- •

Tr. IOANIȚESCU

I

!
I
I

HANDBALISTELE ROMÂNCE AU CÎȘTIGAT
„TROFEUL ZAGREB

(Continuare în pag. a 2-a)

Echipa „UNIVERSITATEA" Cluj, campioană na
țională de juniori pe anul 1969 : (in rîndul de sus, 
de la stingă la dreapta) Negrea, Jelciu, Poraczki, 
Codreanu, Revesz, Gali, Jucan, Mihai Munteanu,

I
I

coareanu, rcevesz, oaii, jucan, ivunai iviunieanu, * 
Ștefan, antrenorul secund Vasile Băluțiu; (jo?) J I 
'7cicra Mnrocnn T^nbtra TT Tnn 1VT1 intp^nn T<fnlln ®

Ies în 
aflați 
tutui, sau chiar la periferia lui, se auto- 
depășesc într-un moment în care un 
mobil

De 
to a re 
te re a 
nu se

Fără îndoială există undeva în adîn- 
cul ființei pmane o zonă, un spațiu, o 
terra încă / nu deajuns de cunoscută — 
de unde mușchii, nervii, sistemele și 
organele își pot dobîndi resurse, cali
tăți, posibilități mult peste cele obiș
nuite.

Fără îndoială, există în subteranele 
personalității, o magmă fluidă, incan
descentă și clocotitoare, capabilă une
ori să transforme un anonim și liniștit 
munte într-un teribil copleșitor și dez
lănțuit Vezuviu.

Sîntem obișnuiți să nu ne mai mire 
victoriile obținute de echipe modeste, 
pe terenurile proprii, în fața unor tea- 
muri celebre. Indivizi blînzi ca niș'e 
mielușei și victime sigure pe terenurile 
străine, se bat ca leii și înving pe te
renurile lor. Avantajul terenului pul
verizează uneori diferențe de clasă, 
anulează disproporții de valoare, con
trabalansează echilibre considerate in
stabile.

încremeniți în tiparele teoretice, în 
filozofia dogmatică a pregătirii fizice, 
tehnice, oare nu neglijăm aspectul 
acela delicat, sfera afectivității, fărîma 
aceea din așa-zisa pregătire morală și 
de voință, care se numește — sau s ar 
putea numi — sentiment ?

Un prieten medic sportiv, pe care 
de altfel îl apreciez, îmi spunea 
odată: „Nu cred în pregătirea morală 
și de voință. E numai un plus sau un 
minus de pregătire fizică". Să fie oare 
tocmai așa ? Personal, nu pot să fiu 
de acord.

Activitatea sportivă de performanță 
să fi devenit oare atît de științific-er- 
metică Incit gîndul la țară, la culorile 
patriei, la surîsul mamei, la ochii iubi
tei, la glasul prietenilor, la aerul locu
rilor cunoscute să nu mai conteze în 
crîncena luptă pentru victorie ?

Atunci cum se explică vraja aproape 
hipnotică a cuvîntului ACASĂ, . caro 
toarnă kilograme forță în pumni, dq 
clarviziune gîndirii, precizie șuturilor și 
aripi pașilor ?

Poate că importanța zonei caldo 
despre care vorbeam e încă incomplet 
cunoscută și exploatată.

Povestea cu David si Goliath să fio 
o simplă legendă biblică ? Chiar dacă 
este așa, forța acestui simbol și sem
nificația lui are profunde implicații 
contemporane.

afectiv îi determină.
unde vine oare această uimi- 
energie ? De unde irumpe pu- 
care sub învelișul material nici 
bănuiește ?
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BELGRAD, 6 (prin telefon). 
Sîmbătă au continuat meciurile 
din cadrul „Trofeului Zagreb” 
la handbal feminin. Selecționa
ta României a întîlnit în loca
litatea Koprivnița reprezenta
tiva Iugoslaviei. De data aceas
ta tinerele jucătoare din Româ
nia. nu au repetat excelenta 
demonstrație de virtuozitate 
din mecjul cu U.R.S.S. Pe de 
altă parte, jucătoarele 
slave au realizat una
cele mai bune partide ale lor 
din actuala ediție a tradițlona-

iugo- 
dintre

lei competiții. Scorul întîlnirii: 
Iugoslavia — România 13—11 
(8—4). Pentru echipa României 
au înscris Soș 2, Arghir 2, Ne
ghina 1, Ilie 2, Dobîrceanu 1 
și Micloș 3.

Deși învinsă în ultima întîl- 
nire, echipa României a ocupat 
locul I avind la activ 4 victorii 
și o singură înfrîngere. ,

în celelalte întîlniri: U.R.S.S. 
— Polonia 13—12, Ungaria — 
Selecționata orașului Zagreb 
22—9.

Ivo GORAN

Un joc bun și România - Cuba
baschet (I)

aseară 
reprezentativa ftminină de 
baschet a țării noastre în cea 
de a treia întîlnire susținută 
în compania selecționatei Cu
bei și, ca urmare, a cucerit

Foarte bine apucat 
prezentativa fii

CAIACIȘTII Șl CANOIȘTII DE LA DINAMO

DE LECE ORI ÎNVINGĂTORII
> 

întrecerilor nu este atît de 
palpitant. Aceasta, din pri
cina încrederii, a siguranței 
cu care sportivii noștri evo
luează în concursuri. Au 
existat însă și unele temeri, 
în cursa de K 2 1000 m, de 
pildă, alături de sportivii noș
tri au luat startul, printre 
alții, un vicecampion olimpic 
și un campion mondial — 
maghiarii Timar și Fabian. 
Sciotnic, însă, cu Vernescu 
nu au cedat nici un moment

Ieri, bătrînul Snagov, gaz
dă ospitalieră a atîtor com
petiții nautice, a consemnat 
în carnetul lui cu victorii 
încă 5 locuri întîi obținute 
de sportivii dinamoviști 
reșteni. Apoi, după ce 
dăugat și cele cinci 
cîștigate sîmbătă de 
lui Huțan în prima zi 
trecerilor, a cerut discret to
talul probelor disputate în 
acest triunghiular internațio
nal de caiac-canoe. Adică, 
în două zile de concurs, în 
două dimineți de pasionante 
sprinturi pe apă, la care au 
participat echipaje de la Do- 
zsa Budapesta, o selecționa
tă a cluburilor Dinamo din 
U.R.S.S. și. bineînțeles, clu- 
bul sportiv Dinamo din Ca
pitală. Numărul probelor 
fiind de 12, a reieșit că spor
tivii din șoseaua Ștefan cel 
Mare au pierdut două, obți- 
nînd victoria în celelalte 10 I 
' într-adevăr, prezentîndu-se 
foarte bine, așii Caiacului și 
canoei noastre — Covaliov, 
Vernescu, Patzaichin, Sciotnic 
și ceilalți — au dominat a- 
ceastă mică dinamoviadă, im- 
punindu-se în fiecare prebă. 
Excepție au făcut doar fetele 
(și numai -caiacul de simplu 
și caiacul de dublu) care, 
deși cvoluînd destul de „băr- 
bătește", nu au obținut, to
tuși, victorii.

Filmul celei de a doua zi a

bucu- 
a a- 
curse 
elevii 
a în-

conducerea cursei, învingînd 
într-o manieră categorică. 
Desigur, este greu să caracte
rizezi comportarea unor olim
pici i Covaliov și Patzaichin. 
Și nu din alt motiv, ci pentru 
simplul fapt că băieții aceș
tia cîștigă întotdeauna. O pa
ranteză i de cînd sînt amîn- 
doi în barcă, adică de aproape

Vasile TOFAN

victoria cu scorul de 55—50 
(35—27), după o partidă în 
care a condus de la cap la cap, 
uneori la diferențe aprecia
bile (min. 13 : 26—11, min. 23 : 
41—27). Oaspetele, fără a se 
descuraja în nici un moment 
și cu Skeete în vervă deose
bită, au ripostat permanent, 
iar spre sfîrșit, profitînd și de 
o serie de atacuri ratate de 
baschetbalistele românce, s-au 
apropiat pînă la 3 puncte. 
Era însă prea tîrziu. Ce ne-a 
bucurat mai mult a fost fap
tul că antrenorii noștri au fo
losit și jucătoare de rezervă, 
dintre care Szabados s-a com
portat excelent, aducînd, ală
turi de titularele Savu și Ra- 
coviță, un aport consistent la 
realizarea succesului.

Au înscris: Diaconeseu 2, 
Szabados 14, Ciocan 8, Savu 
12, Racoviță 19 pentru Româ
nia, respectiv Obregoh 2, Car- 
taya 3, Reynoso 8, Jova 9, 
Skeete 21, Lugones 2, Borre
ro 5. Au arbitrat bine C. Ne- 
gulescu și A. Berger. (D. ȘT.).

Zsiga, Mureșan, Dobra II, Ion Munteanu, Kallo, 
Marcu, Coca. Din fotografie lipsește antrenorul 

principal Andrei Șepci
Fote : Eugen BOGDAN

Dorin ALMAȘĂN

ECHIPA DE JUNIORI „U“ CLUJ-CAMPIOANĂ 
MERITUOASĂ A ȚĂRII LA FOTBAL 

POLITEHNICA IAȘI„U“ CLUJ 1—0 (0-0)
Dinamism, spectaculozitate, 

angajament bărbătesc (uneori, 
din păcate, prea bărbătesc), un 
gol copilăresc căzut din senin, 
iată caracteristicile dominante 
ale finalei campionatului de 
juniori al României.

Mai norocoși, dar și mai 
buni fotbaliști, juniorii clujeni 
au repurtat victoria la capătul

unei partide desfășurată într-o 
dramatică tensiune din pri
mul pînă în ultimul minut de 
joc.

Finala a avut un demaraj 
foarte rapid, cele două echi
pe angajîndu-»e cu maximă

(Continuare tn pag. a 4-a)

două fronturi

Și ieri, campionul olimpic Ivan Patzaichin a fost imbatabil, învingind detașat în probele la care a concurat (simplu și 
dublu), împreună cu Serghei Covaliov.

In foto: canoea lui Patzaichin in prim planul probei d« timplu 1000 ta. Foto i T. MACARSGHÎ

Brașov, 6 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Stadionul Tine
retului, timp frumos, teren bun. 
2 000 spectatori, a marcat Coca 
(min. 47).

„U“ CLUJ (Antrenori A. Șepci, 
V. Bâlutiu) : Ștefan 
Jelciu, Porațchi, Codreanu, 
Munteanu, Mureșan, Jucan, 
lo, i. Munteanu. Coca.

POLITEHNICA IAȘI (Tr. 
dache, M. Birzan) : Iordache — 
Ionescu (min. 65 Neagu), Grigore, 
Hanceriuc, Grierosu, Soflan, An
ton, Birzan (min. 41 Gheorghiu), 
Alloaie, Dănilă, Amarandei.

A arbitrat bine G. Pop — Bra-

Revesz, 
M. 

Kal-

Ior-

decizie în repetatele sprinturi 
pe cele 
atac.

Chiar 
senează 
luri specifice
Cluj 
«curte, a un—doi-urilor du-

de la început se 
cu distincție două 

de joc: 
se arată adepta

de

de- 
sti- 
„U“ 

pasei

blate, cu schimbări derutante 
de direcție, în timp ce echipa 
ieșeană cultivă pasa britanică, 
lungă, cu angajări în adîncime 
a vîrfurilor de atac.

Fiecare manieră de joc își 
arată avantajele, sporul ele
mentului constructiv care ca
racterizează evoluția clujenilor 
fiind compensat de periculo
zitatea contraatacurilor ful
gerătoare rezultate din deschi
derile lungi ale ieșenilor.

Spre sfîrșitul primei 
prize, scorul este pe cale 
a fi deschis, dar portarul
șean Iordache are o interven
ție superbă în min. 35 —
salvînd o minge din păianjen 
— iar în min. 39 atacantul 
Politehnicii — Amarandei, 
șutează de lâ numai 7 m în 
golkeeperul clujean Ștefan.

Echilibrul general al parti
dei este rupt în min. 47, cînd 
clujeanul Coca profită de o 
greșeală copilărească a apă- 

. rării ieșene — fundașul Gri- 
gore și portarul Iordache evită 
să intervină la minge — Ia

re
de 
ie-

Mariut POPESCU

(Continuare In iag. a Sa)
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Gimnastică artistică

IMOJII MARI
NOTE MICI

la 
au avut evoluții 
ele vădind reale 

O impresie bună 
asemenea, Cris-

CONSTANȚA, 5 (prin tele
fon de la trimisul nostru). — 
Ziua a doua a finalelor cam
pionatelor republicane de 
gimnastică artistică s-a des
fășurat sub 6emnul excesivei 
influențe a emoțiilor asupra 
comportării sportivelor. Ma
joritatea conourentelor de la 
categoriile a II-a și I au in
trat pe covor extrem de in
hibate, ceea ce a determinat 
o evoluție generală sub ni
velul obișnuit al gimnastelor 
și, deci și notări inferioare. Nu 
au lipsit nici contestațiile, 
după cum se vede un „acce
soriu" nelipsit de la întrece
rile de gimnastică artistică.

Noile campioane republica
ne la categoriile mai sus a- 
mintite, Carmen Buoaciuc 
(Școala sportivă nr. 2 Buc.) 
la categoria a II-a și Maria 
Preda (Liceul 35 Buc.) 
categoria I 
foarte bune, 
perspective, 
a lăsat, de
tina Hurezeanu (Universita
tea Buc.), prin execuții de
zinvolte și grațioase. Iată și 
cîteva rezultate tehnice: CAT. 
A II-A : exercițiu impus fără 
obiect: Carmen Bucaciuc
9,35; Anca Ilie (Șc. sp. 2 
Buc.) 9,15 ; Ecaterina Petro- 
veanu (Șc. sp. 2 Buc.) 8,58 ; 
exercițiu liber ales cu coardă: 
Anca Ilie 9,30; Carmen Bu
caciuc 9,10, Ecaterina Petro- 
veanu 8,85 ; exercițiu liber 
ales cu obiect: Carmen Buca
ciuc 9,15, Anca Ilie 8,95, Eca
terina Petroveanu 8,60 ; indi
vidual compus : Carmen Bu
caciuc 27,60, Anca Ilie 27,40, 
Ecaterina Petroveanu 26,30 ; 
pe echipe; Școala sportivă 2 
Buc. 81,30 ; Universitatea Ti
mișoara 73,40; Politehnica 
București și Locomotiva Bucu
rești 73,30 ; CAT. I — exer
cițiu impus fără obiect: Ma
ria Preda (Liceul 35 Buc.) și 
Pery Davidschon (Șc. sp. 2 
Buc.) 9,05, Sabina Șerbănescu 
(Liceul 35 Buc.) 8,90 ; exer
cițiu liber ales cu obiect im
pus : Maria Preda 9,20, Cris
tina Hurezeanu (Univ. Buc.) 
9,10, Liliana Constantinescu 
(l.E.F.S.) 9,00; exercițiu liber 
fără obiect: Sabina Șerbă
nescu 9,40, Maria Preda 9,35, 
Veronica Simon 
9,25; individual
Maria Preda 28,00, Sabina 
Șerbănescu 27,25, Pery Da
vidschon 26.80 ; pe echipe: 
Liceul 35 București 79,85, 
Școala sportivă nr. 2 Bucu
rești 78,80, Universitatea 
București 77,65.

Luni „punctul forte" al fi
nalei — concursul maestrelor.

Horia ALEXANDRESCU

(l.E.F.S.) 
compus:

A FOST OARE UN COORS ?
Ultimele starturi oficiale, 

preliminare campionatelor 
naționale din acest an. ne-au 
pus în fața unor vechi defi
ciențe privind organizarea 
concursurilor în Capitală. Co
misia orășenească (al cărei 
delegat, cu toate insistențele 
noastre, nu l-am putut afla 
In cele 4 zile, la Ștrandul 
Tineretului), prea puțin re
ceptivă la numeroasele cri
tici formulate nu o dată în 
coloanele ziarului, continuă 
cu lncăpățînare să adune la 
startul unor asemenea între
ceri, devenite de-a dreptul 
obositoare prin lungimea 
programului, șl Înotători de 
8—9 ani și juniori, alături de 
maeștri ai sportului. Oricit 
ne-am strădui să căutăm In 
vreo altă țară un corespon
dent cit de cit apropiat aces
tui gen de concursuri nu 
vom găsi. Asemenea compe
tiții nu sînt de Ioc favorabile 
obținerii unor performanțe 
de valoare, atunci cînd un 
înotător — după ce și-a fă
cut încălzirea — este nevoit 
să aștepte o 
două, pentru 
blocstart

Urmărind 
prisma celor 
sus ne va fi

prea

oră și 
a se urca

chiar 
pe

prin
mai

evoluțiile 
exprimate 
foarte greu să 

spicuim prea multe ci.re 
demne de luat In conside
rare, iar cele cîteva recor
duri realizate nu sînt decit 
rezultanta unor eforturi

gulare. Să subliniem, totuși, 
numele unor tineri înotători, 
al căror progres este de rele 
vat i Adriana Pupăzan ' eu 
noul ei record de copii la 
400 m liber (5:17,5), micuțele 
crauliste de la Dinamo, Eu 
genia Cristescu, Silvia și Ele 
na Ivescu, Anca Groza (mai 
bună la delfin decît la mixt), 
Anca Hutzu și Ilarion Sveț. 
Iată și cîteva rezultate teh
nice i A. Pupăzan 5:17,5 — 
nou record copii A ; A. Groza 
5:21,5, E. Cristescu 5:26,3. E. 
Ivescu 5:28,1, S. Ivescu 5:30,5 
la 400 m liber; A. Groza 
2:45,1 — 200 m delfin ; Cop- 
cealău 4:43,7 — 400 m liber; 
Giurasa 64,8 — 100 m spate; 
I. Sveț 1:23,0 la 100 m spate 
— nou rec. copii C; A. Groza 
11:04,8, A. Pupăzan 11:10,9, 
E. Cristescu 11:23,6, E. Ivescu 
11:24,3 la 800 m liber; A. 
Tîmpu 1:19,8 — 100 m bras; 
A. Georgescu 1:24,2 — 100 m 
bras; G. Cerbeanu 2:48,8 —• 
200 m mixt; Copcealău 
19:00,6 — 1 500 m liber.

DINAMO A CÎȘTIGAT DETAȘAT
CUPA LITORALULUI"

CONSTANȚA 6 (prin tele
fon). — Ultimele probe pe 
ethipe, obstacole la cat. ușoară 
și mijlocie, au revenit dina- 
moviștilor,' care au parcurs 
traseul cu 0 puncte penali
zare. Echipa a fost f 
din Oscar Recer, cu 
Gama, Constantin Vlad, 
calul 
calul 
calul 
calul
cu calul Lama. Pe locul doi 
în această probă 
echipa Centrului 
București cu 12,5 
zare, iar pe locul 
cu 15,5 p. De remarcat că la 
proba pe echipe un număr 
de 14 călăreți au reușit să 
parcurgă traseul fără penali-

Un concurs care merită nota 10!

formată 
i calul 

cu 
cu 
cu 
cu

Spirt, Gh. Oroișanu 
Petrișor, Al. Bozan, 
Sandor, V. Ionescu, 
Keops, și Sile Mircea,

s-a clasat
de călărie
P penali-
trei Steaua

Micuța Eugenia Cristescu (11 ani) In cursa de 200 m mixt

M. SLAVIC: La Syracusa puteam
„Cupei Europei". Cit despre 
cursa de la Syracusa... Să-i 
dăm cuvintul lui Slavic :

„Șansa m-a ocolit de la 
început. Englezul Jarvis, pe 
care l-am considerat princi
pal favorit, a avut culoarul 
patru, iar eu am „mers" pe 
cel de al 8-lea. Am întors 
primul, la 75 de metri aveam 
39 de secunde și, în mod nor
mal, trebuia să cobor sub 
55,0. Din păcate, nu am putut 
să-1 văd pe englez și am ra
tat victoria ; un succes pe 
care l-am dorit atît de mult 
și care mi-ar fi creat o firmă 
ce m-ar fi scutit pe viitor 
de culoarele proaste. în fine,

Performanța lui Marian 
Slavic — locul secund la 100 

• m -liber cu 55,8 — obținută 
la „Trofeul celor 7 coline" 
nu a trecut neobservată în 
rîndurile specialiștilor pre- 
zenți la Syracusa. Este pen
tru prima oară cînd un sprin
ter român reușește să urce 
pe podium într-o întrecere de 
cel mai bun nivel european 
cu un timp de valoare in
ternațională. De altfel, îno
tă torul bucureștean nu a fă
cut altceva decît să confirme 
crescendo-ul din sezonul de 
primăvară, lăsîndu-ne posi
bilitatea de a-i întrezări fru
moase perspective fn cadrul

să cîștig „suta"!
altădată voi fi mai atent".

— Ce proiecte ai pentru 
săptămînile următoare ?

— Antrenamente cit mai 
tari. Regret că pînă Ia „Cupa 
Europei" nu voi mai avea 
decît un singur concurs, la 
Kiev. Și tare mult aș fi vrut 
să mai concurez la 200 m, și 
în special la 400 m, unde pot 
obține rezultate foarte bune

— Vreo promisiune...
— In mod cert, noi recor

duri la 100 și 200 m. Și... 
deocamdată atlt 1

Campionatele naționale ale juniorilor mici
ELEONORA MONORANU (SC. SP. ROMAN), NOUA SPERANȚA A SPRINTULUI, A STABILIT 
DOUA RECORDURI NAȚIONALE

Federația română de atletism 
a fost fericit inspirată 
gramînd la Piatra Neamț 
pionatele juniorilor miei.

Piatra Neamț a oferit 
ranțelor atletismului nostru un 
cadru natural minunat, un 
stadion care s-a potrivit cum 
nu se poate mai bine acestor 
întreceri și un grup de entu
ziaști organizatori care au ținut 
să dovedească sutelor de tineri 
veniți din toate colțurile țării 
că orașul de Ia poalele Cea
hlăului poate fi o gazdă exce
lentă.

în ciuda timpului care nu a 
favorizat prima zi a concursu
rilor — rezultatele le putem 
considera promițătoare, Merită 
în primul rînd să fie semnala
tă performanța tinerei eleve 
din Roman, Eleonora Monora- 
nu — nume relativ nou în atle
tismul nostru feminin, dar des
pre care sîntem siguri că vom 
mai auzi vorbindu-se și care a 
reușit să alerge 80 m în 10,0 și 
300 m în 40,8, amîndouă perfor
manțele constituind două noi 
recorduri republicane pentru 
junioarele de categoria a II-a.

La băieți nu s-au înregistrat 
recorduri, dar am asistat la 
întreceri spectaculoase cu re
zultate care ne fac să privim 
cu încredere noua generație de 
campioni.

pro- 
cam-
spe-

lată acum rezultatele tehni
ce : BĂIEȚI: 80 m ; Zbîrcea S. 
(Prog.) 9,5 S. Cerban (Lie. 1 PI.) 
9,5, I. Krohn (Prog. Tim.) 9.6 ; 
300 m: G. Sfischi (Const.) 37.9, 
A. Szacacs (Crișul Oradea) 37,9, 
I. Cusmiruc (Met. Huned.) 38,1; 
1000 f - — - -------
Baia 1 
(Lie. ! 
(Met.
marș;
15:18,0, D. Nicolescu 
15:18,6, D. Dumitru 
15:30,8 ; 4x100 m : Clubul spor
tiv școlar Buc. 46,5, Crișul 
dea 47,0, Viitorul 47,2; 110 
E. Gheorghe (C.S.Ș.) 15,2, 
Milea (C.S. Brăila) 16,1, 
Tăutu (C.F.R. Tim.) 16,1 ;
ță : R. Chirilă (S.S.A) 56,10, L. 
David (Crișul) 55,14, R. Gavri- 
laș (C.S.M. Iași) 51,10 : lungime: 
M. Berceanu (C.F.R. Tim.) 6.58, 
V; Dumitrescu (S.S.A.) 6,55, Gh. 
Rădășan (C.S.S.) 6.44; ciocan : 
Gh. Catiu (S.S.A.) 56,26, C. Ne- 
delea (Viit.) 48,02, C. Cornea 
(Met. H.) 44,20 : prăjină : C. 
Anton (C.S.S ) 4,00, M. Stroe 
(S.S.A.) 3.80. I. Dragomit
(S.S.A.) 3,70; greutate: M. Ior
dan (S.S.A.) 14.35, G. Lixandru 
(Const.) 13,81, D. Bratu (C.S.B.) 
13,28 ; disc : G. Călin (S.S.A.) 
41,90, M, Iordan (S.S.A.) 41.76, 
P. Finta (L.N.B. Cluj) 39.09 ; 
înălțime: Szijgyarto (Tg. Sec.)

m: Fr. Mostis 
Mare) 2:37,9, 
2 C.L.) 2:40,0, 
Huned.) 2:41,8;

A. Stanca

(C.S.O. 
M. Bălan 

E. Gale 
; 3. km 

(P.T.T.) 
(P.T.T.) 

(Viitorul)
Ora-
mg :

L.
A. 

suli-

1,90, Kiscid G. (Tg. S.) 1,87, Ok. 
Dan (Lie. 2 Br.) 1,81.
80 m; E. Monoranu (S.S. Ro
man) 10,0 ;
oare mici, M. Szatmari (Tg. M.) 
10,2, S. Cubleșan (Lie. N. Băl- 
cescu Cluj) 10,3 ; 300 m : E. 
noranu (S.S. Roman) 40.8 
record de junioare mici, 
Petruș (C.S.M. Cluj) 40.9, 
Șovar (Crișul) 42,6 ; 600 
D. Rusu (S.S. Bacău) 1:41,8, E. 
Sălăjan (S.S.Or.) 1:42.5, G. Nan 
(I.G.O. Or.) 1:43,2; 80 mg: V 
Achim (C.S. Reșița) 12,0. M. 
Szatmari (Tg. S.) 12,1, C. Du
mitrescu (Const.) 12,5 ; 4x100
m: Șc. sp. Ploiești 51,3;
sp. Roman 51,6 ;
51.8 ; înălțime :

. (S. sp.
(S.S.A.) 1,50.
(Lie. N. Bălcescu
greutate : E. Andreescu (Sc. Sp. 
C. lung) 13.88, M. Constantin 
(S.S.A.) 13,55, G. Ionel (Cea
hlăul P.N.) 12.40 ; suliță : D. 
Meszaros (C.S.M. Cluj) 34,42, E 
Pop (Lie. 2 Br.) 34.36. E. Zargo 
(Sc. Sp. Cluj) 33,54 ; lungime: 
L. Jinga (Sc. Sp. Ploiești) 5,61, 
S. Cubleșan (L.N.B. Cluj) 5,49, 
P. Matusescu (Sc. sp. Bacău) 
5,13 ; disc: C. Șlașomeanu 
(Tehnica Brănești) 36,11, M 
Sava (Lie. 2 Brașov) 34,46, E. 
Kulcszki (Șc. Sp. Or.) 33,38.

FETE :
record de juni-

L.
PI.) 1,50.

A.

Mo-
R. 
A 

m :

Sc.
S.S.A. Buc. 

Ghițescu 
E. Crețu 

Hoimărescu 
Cluj) 1,50;

CEA MAI TINARA GENERAJIE DE ATLEȚI
prof. Ca mil MORȚUN

zare. în clasamentul gene
ral, pe locul întîi s-a situat 
echipa Dinamo, (antrenor Pe
tre Andreianu), care totali
zează 250 p, pe locul 2 echipa 
Steaua cu 205,5 p, iar pe locul 
3 C.S.M. Sibiu cu 204,1 p. La 
sfîrșitul concursului vicepre
ședintele F.R.C., Ion Apahi- 
deanu, a înmînat echipei Di
namo „Cupa Litoralului".

C. POPA
coresp. principal

TG. MUREȘ, 6 (prin tele
fon). — Sîmbătă și duminică, 
frumoasele terenuri de tenis 
ale clubului sportiv 
șui", din parcul „23 
au găzduit finalele 
natelor republicane 
pii. Iată rezultatele 
trate, primii notați fiind noii 
deținători ai titlurilori BĂ
IEȚI Cat. 8—10 ani! F. Fană 
(Cutezătorii)—A. Dîrzu (Pro
gresul) 4—6, 7—5, 6—2; 11—12 
ani: M. Mîrza (Progresul)—I. 
BÎrcu (Progresul) 6—2, 6—1; 
13-14 aniî C. Curcă (Progr.)- 
Fl. Manea (Dinamc^ 3—6, 
6—3, 6—3. FETE 8—10 ani: 
Mirela Dunca (Steaua)—Ioana

„Mure- 
August, 
campio- 
de co- 
inregis-

CAVALCADA1 MOTOCICLETELOR■ ■■

(Urmare din pag. I)

MANȘA A DOUA : Ștefan 
Chițu ia startul în nota sa 
obișnuită, situîndu-se în frun
te, dar, In curînd, va trece 
prin clipele nedorite ale unei 
pene de cauciuc, 
situație, preia 
B. Țvetkov, căruia Ii dă 
plică serioasă C. Dovids. 
tăm la un lung duel 
aceștia, cîștigat pînă la 
de... un al treilea concurent, 
G. Serafimov, venit din urmă 
ca un bolid. Ordinea sosirii: 
1. G. Serafimov, 2. V. Mano- 
lov, 3. C. Dovids.

CLASAMENTELE FINALE : 
individual — 1. G. Serafimov 
(B) 35 p, 2: C. Dovids (R) 
32 p, 3. V. Manolov (B) 30 p,

în această 
conducerea 

o re- 
Asis- 
între 
urmă

4. O. Stephan! (R) 28 p, 5. 
C. Coman (R) 24 p, 6. Șt. Chi- 
țu (R) 24 p. Echipe: 1. Româ
nia 108 p, 2. Bulgaria 102 p. 
3. Iugoslavia 46 p.

CLASAMENTELE GENE
RALE, DUPĂ DOUA ETAPE ! 
individual: 1. G. Serafimov
59 p, 2. O. Stephani 56 p, 
3. C. Goran 55 p, 4. C. Coman 
46 p, 5. Șt. Gheorghiev 43 p, 
6. I. Sekurinov 39 p. Echipe t 
1. România 213 p, 2. Bulgaria 
207 p, 3. Iugoslavia 116 p. Eta
pa a treia, (și ultima) are loc 
la 14 septembrie, la Sofia.

In completarea programului 
s-a desfășurat o cursă naționa
lă, pînă la clasa 500 cmc, ai 
cărei principali animatori au 
fost P. Paxino (Steaua) și E 
Seiller (Metalul București) 
clasați în această ordine

Nichita (Din.) 6—4, 6—2; 11— 
12 ani: Viorica Demeter (Vo
ința Oradea)—Doina Brăștin 
(U.T.A.) 6—4, 6—1; 13—14
ani: Virginia Ruzici (Din.)— 
Florența Mihai (Din.) 6—4, 
6—2. DUBLU BĂIEȚI s Curcă 
(Progr.), Manea (Din.)—Rus
sen (Progr.), Silaghi (Politeh
nica Cluj) 6—4, 1—1 ab. DU
BLU FEMEI! Virginia Ruzici, 
Florența Mihai (Din.)—Maria
na Hagiu, Mariana Simiones- 
cu (Din.) 6—4, 0—6, 6—1.
DUBLU MIXTi V. Ruzici, FI. 
Manea (Din.)—Mihaela Dimi- 
triu (Cut.), C. Curcă (Progr) 
6—4, 6—3.

întrecerile au constituit un 
deosebit succes atît pe plan 
tehnic, cit și organizatoric, fapt 
reflectat și în 
declarații culese 
trenorii prezenți.

Eva Stăncescu
„A fost cea mai 
cere dedicată tenisului pentru 
copii, la noi în țară, încheiată 
cu 9 reușită deplină".

N. Oprea (Brașov): „Jocu
rile s-au desfășurat la un 
foarte bun nivel tehnic, ceea 
ce dovedește că atenția acor
dată elementelor tinere a dat 
roadele cuvenite.

C. ALBU-corespondent

numeroasele
de la an-

(București)i 
mare între-

A

In urmărirea super-recordurilor de la Mexico
interviu cu

Celebrul vitezist sovietic 
Omar Phakadze are alura u- 
nui halterofil. Bolidul de 100 
kg este, totuși, mai sprinten 
decît campionul mondial de 
fond Bernard Eckstein, deși 
acesta din urmă cîntărea nu
mai 45 kg... Născut la 12 
august 1944 la Kutaisi, Pha
kadze este student la facul
tatea de agronomie, în anul 
II. Practică de 7 ani ciclis
mul, timp în care a cjicerit 
o medalie de aur și una de 
bronz la campionatele mon
diale și un loc IV la Jocurile 
Olimpice de la Ciudad de 
Mexico. Dar ciclistul gruzin 
n-a intrat pe poarta sportu
lui cu ciclismul. Primele sala 
pasiuni sportive au fost gim
nastica și fotbalul.

— Și, totuși, «ți 
fotbalul...

— Da. Și nu regret 
fn fotbal, pentru a 
victoria trebuie să fie 
formă toți cei 11 componenți 
ai echipei. La ciclism, în 
specialitatea aleasă, proba de 
viteză, totul depinde de 
însuți. Am preferat să 
la discreția mea...

— Ce părere aveți__
Dinamo, 

la care

trădat 

de loc.
obține

In

tine
fiU

des-
pre velodromul 
despre concursul 
ați luat parte ?

— Pista este 
pentru viteziști. O 
comanda cu plăcere 
somităților velodromului. Va
loarea concursului a fost

excelentă 
voi re- 

tuturor

CHEIA ORAȘULUI
Un mare teleconrurs organ izat de Biroul

de Turism pentru Tineret ți Radioteleviziunea română

Biroul de Turism pentru Tineret din cadrul Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Comunist și Radioteleviziu- 
nea Română organizează în cinstea Congresului ăl X-lea 
al Partidului Comunist Român și a celei de a XXV-a ani
versări a eliberării patriei, concursul pentru tineret intitu
lat „Cheia orașului".

Scopul concursului este antrenarea tinerilor li cunoaș
terea și cercetarea frumuseților orașelor patriei, a bogăți
ilor spirituale ale locuitorilor lor, a tradițiilor 'storice și a 
contribuției acestora la dezvoltarea social-econr mică și cul
tural-artistică a țării.

La prima ediție a teleconcursului vor par' icipa orașele: 
București, Ploiești, Constanța, Galați, Bacău Iași. Suceava, 
Baia Mare, Oradea, Cluj, Tîrgu Mureș, Bn.țov, Timișoara, 
Craiova.

Biroul de Turism pentru Tineret acordă următoarele 
premii;

— Tuturor membrilor echipei ciștigătoare a concursului 
o excursie în străinătate.

— Membrilor echipei situate pe locul doi, J2 zile într-o 
tabără la mare sau la munte.

— Membrilor echipei situate pe locul III, o excursie prin 
țară.

— Echipei ciștigătoare a ultimei etape, o excursie in 
țară.

— După fiecare trei etape ciștigate, se acordă membrilor 
echipei premii în materiale și echipament turistic.

Tuturor concurenților li se acordă cite un fanion al Bi
roului de Turism pentru Tineret și diploma de participare 
la prima ediție a concursului „Cheia orașului".

Amănunte puteți afla la Biroul de Turism pentru Tineret 
— București, str. Onești nr. 4—6, sectorul 1, la comitetele 
U.T.C. ale municipiilor care intră în concurs și la Radio- 
televiziunea Română — Redacția de tineret.

I

campionul pistei, OMAR

foarte ridicată. Olandezii, ci
cliștii din R. D. Germană, 
cei din țara dv. ca și da
nezii au prezentat aici gar
nituri puternice care au con
tribuit efectiv la realizarea 
unei competiții deosebit de 
interesante, la obținerea u- 
nor performanțe de bună va
loare. Organizarea întreceri
lor a fost și ea la înălțime.

— Sînteți unul dintre 
realizatorii super-recordu
rilor de la Ciudad de Me
xico (10,61 s la viteză). 
Credeți că omologarea a- 
cestor 
binale' 
tă?

— Nu.
la altitudine vor constitui o 
puternică frînă. Cine le va 
putea repeta sau îmbunătăți 
pe pistele de la șes T După 
părerea mea, nimeni.

— Ce atuuri credeți că 
trebuie să aibă un vite
zist 7

rezultate este 
ciclismului de

Performanțele

PHAKADZE

în-

des-
vrea

spre 
pis-

de

— Capacitate de muncă, 
nervi de oțel, o bogată ex
periență de concurs și 
clinații înnăscute,

— Dar părerea dv. 
pre cel pe care am
să-l socotim Încă vitezis- 
tul nr. 1 al României, des
pre Florian Negoescu.

— Fără îndoială este un 
sportiv valoros. Nu-i ajunge 
însă „combustibilul" pînă la 
finalul cursei. Se uzează re
pede. S-hr putea să-i lipseas
că una dintre calitățile des
pre care vorbeam: nervi de 
oțel. Oricum, el are nevoie 
de o mai bogată experiență 
a concursurilor internaționa
le. Cu condiția, să le 
sească bine !

— Ciclismul de 
este, în general, In 
Ce socotiți că l-ar 
propulsa din nou printre 
preferințele spectatorilor ?

— Două sînt posibilitățile: 
organizarea unui mare nu
măr de concursuri — în care 
programul să nu treneze și 
In cadrul cărora să fie in
cluse probe de spectacol; o 
reclamă cit mai susținută ' 
pentru această ramură a ci
clismului, care nu este cu 
nimic mai prejos ca fondul- 
șosea. Aici, dv. ziariștii spor
tivi, aveți cuvintul hotăritor.

I-em mulțumit amabilului 
campion al pistei pentru in
terviul acordat și i-am urat 
succes la apropiatele campio
nate mondiale ce se vor des
fășura la Bmo.

folo-

pistă 
declin, 
putea

H. N.

„CUPA BUCUREȘTI"
(Urmare din pag. I)

cat matur cursa, s-a „aventu
rat" numai atunci cînd exis
tau sorți de izbîndă și a cîști- 
gat Intr-o manieră care i-a 
entuziasmat pe spectatori. 
Paul Soare și Ion Florea — 
spre lauda lor — au comple
tat acest succes.

REZULTATE TEHNICI

Viteză tandem (turneu): Olanda 
10,8 — Danemarca ; R. D. Ger
mană 10,9 — România ; Olanda 
10,8 — R.D. Germană; România 
11,3 — Danemarca ; Olanda 11,6 — 
România; R.D. Germană 11,0 — 
Danemarca ; clasament final : 1. 
OLANDA (Jan Janssen, Lljn 
Loevesljn) 3 v ; 2. R.D. Germană 
(Heinz Roder, Axel Meissner) 
2 v; 3. România (George Negoes
cu, Florian Negoescu) 1 v; 4. Da
nemarca o v.

Urmărire echipe : semifinale — 
România 4:52,1 — Danemarca
4:59,2; R. D. Germană 4:48,1 — 
Olanda 4:48,3; finala 3—4: Dane
marca 4:51,5 — Olanda 5:03,4; fi
nala 1—2: România 4:48,0 — R.D. 
Germană 4:57,4: clasament final: 
1. ROMANIA (M. Virgil, C. Gon- 
țea, M. Ionița, șt. Lelbner); 2. 
R. D. Germană (V. Schonfeld, H. 
Richter, S. Meske, E. Franke); 3. 
Danemarca (P. Nielsen, J. Llnde-

gaard, J. Zangenberg, 8. 
Schmidt); 4. Olanda.

Cursa italiană : serii contratimp 
— Danemarca 2:16,8 — U.R.S.S. 
2:19,6; Olanda 2:21,4 — România 
2:26,0; R. D. Germană 2:17,9 —
Sel. București 2:21,5; finala 3—4: 
U.R.S.S. 2:16,6 — Olanda 2:19,1; 
finala 1—2: Danemarca 2:16,2 — 
R.D. Germană (ajunsă din urmă); 
clasament final : 1. DANEMARCA 
IN. Kristiansen, P. Nielsen, O. 
Dehn, J. Llndegaard, S. Schmidt);
2. R.D. Germană (S. Meske, V. 
SchOnfeld, H. Richter, E. Franke, 
H. Roller); 3. U.R.S.S. (O. Pha
kadze, S. Kazadze, T. Geladze, V. 
Fetisov și S. Baramia); 4. Olanda.

Aditiune de puncte — 100 de 
ture cu sprint la 3 ture — 27 de 
concurențl la start, 17 au în
cheiat cursa : 1. VASILE BUR- 
LACU (ROMANIA) 43 puncte șl 
2 ture avans; 2. Paul Soare (Ro
mânia) 36 p+1 t.a.; 3. Ion Florea 
(România) 34 p+1 t.a.; 4. Herbert 
Richter (R.D.G.) 32 p+1 t.a.; 5. 
Robert Duin (Olanda) 31 p+1 t.a.; 
6. Lljn Loevesljn (Olanda) 26 p+ 
1 t.a.; 7. John Zangenberg (Da
nemarca) 23 p+1 t.a.; 8. George 
Negoescu (România) 18 p+1 t.a.; 
9. Roilf Snijder (Olanda) 14 p+1 
t.a.; 10. Marian Pițu (România) 
9 p+1 t.a.

Clasament general pe națiuni al 
„Cupei București" : l. OLANDA 
14 puncte; 2. România 12 puncte;
3. R.D. Germană 10 puncte; 4. 
Danemarca 8 puncte; 5, U.R.S.S. 
4 puncta.

b-

(Urmare din pag. 1) 
lățește să credem că, în cu- 
rînd, copiii de azi vor aduce 
mari satisfacții iubitorilor a- 
tletismului.

Rezultate tehnice i 60 M 
FETEi 1. Adela Băneș (Șc. 
sp. Arad) 7,9 ; 2. Greta Măr
gineanu (Șc. sp.
60 M BĂIEȚI : 1. O. Schuster 
(Șc. sp Sibiu) 7,6; 2. Virgil 
Călugărițoiu (Crișul Oradea) 
7.8 ; ÎNĂLȚIME FETE l 1. 
Doina Crăciun (Lie. 2 Bîrlad) 
1,46 ; 2. Mihaela Lorentz (Șc. 
sp. atletism Buc.) 1,40; GREU
TATE BĂIEȚI i 1. I. Rarinea 
(Șc. sp. Arad) 13,87; 2. A 
Zugravu (Șc. sp. atletism 
Buc.) 13,33 : 500 M BĂIEȚI 
(contratimp): 1. D. Doboș (Șc. 
sp. Ploiești) 1:13,8: 2. I. Cri- 
șan (Șc. sp. Cluj) 1:14,5: LUN
GIME BĂIEȚI: 1. V. Mit- 
schang (C.F.R. Timișoara) 5,73’ 
2. O. Raica (Metalul Hune
doara) 5.61 ; ARUNCAREA 
MINGII DE OINĂ, FETE : 1. 
Daniela Dumitrașcu (Șc. sp. 
Ploiești) 57,92 ; 2. Mariana la-

Bacău) 7,9;

cob (Lie. Codlea) 53,34 ; ȘTA
FETA 4x60 FETE i 1. Șc. sp. 
atletism București 31,4 ; 2.
Șc. sp. Craiova 32,0; 300 M 
BĂIEȚI (contratimp) i i. Cor
nel Larion (Șc. sp. Sibiu)
40.5 ; 2. C. Geambașu (Șc. sp.
atletism Buc.) 40,6; GREU
TATE FETEi 1. Angela Gilă 
(Progresul Suceava) 11,93 ; 2. 
Crista Laksmann (Șc. sp. Bra
șov) 11,89 ; LUNGIME FETE: 
1. Liliana Dumitrescu (Șc. 
sp. atletism Buc.) 5,19; 2.
Doina Crăciun (Lie. 2 Bîrlad) 
5,06 ; 300 M FETE I I. Greta 
Mărgineanu (Șc. sp. Bacău)
43.6 ; 2. Maria Szakacs (Șc. 
sp. Tg. Secuiesc) 43,8 ; ÎNĂL
ȚIME BĂIEȚI s 1. C. Vasiles- 
cu (Știința Găiești) 1,61 ; 2.

M.Tomșa (Șc. sp. Arad) 1,58; 
ARUNCAREA MINGII DE 
OINĂ BĂIEȚI : 1. M. Szabo 
(Constr. Buc.) 83,20 ; 2. M. 
Gociu (Lie. 3 Bîrlad) 79,60 ; 
ȘTAFETA 4x60 BĂIEȚI : 1. 
Școala sportivă de atletism 
Buc. 29,4 ; 2. Școala sportivă 
Ploiești 29,6.

LA JUMATATEA SEZONULUI
Reuniunea de duminică Și-a 

semnat prezența mai mult prin 
faptul că a marcat jumătatea 
sezonului hipic, decît prin cali
tatea programului care s-a a- 
dresat — cu excepția mînjilor
— elementelor de rang secund. 
Evenimentul la care ne referim 
ne oferă, desigur, prilejul să 
efectuăm un bilanț succint, 
speclficînd că Talion s-a impus 
drept campion necontestat al 
lotului de trăpași, că Luptător 
deține ferm șefia reproducăto
rilor, că s-au înregistrat la caii 
vîrstnici aproape 180 ameliorări 
de recorduri, dar că sub 1,26
— cifra cea mal modestă pe 
plan internațional — n-au co
borî t decît trei trăpași: Talion 
24,6, Vama 25 și Talaz 25,7. 
Observația ne scutește de alte 
comentarii, deși nu sîntem a- 
matori să păstrăm gustul a- 
mar...

In domeniul regularității 
probelor, mărturisim că n-avem 
curajul să întreprindem nici o 
incursiune, deoarece ne simțim 

naivitatea ataLU-

ticil: cinci suspendări (Ștefă- 
nescu, Marinescu, Popa, Ona- 
che, Marcu) și patru avertis
mente — ce-1 drept, severe... 
—* (Oană, Marcu, Toderaș și 
aprantiul Georgescu). Cum s-ar 
spune, In concluzie, marfa ca 
marfa, dar ambalajul e pre
zentat frumos !... Cit privește 
rezultatele 
nică, vom 
succes al 
obținut cu 
greș de valoare 
prezentată in plenitudinea mij-

reuniunii de dumi- 
consemna un triplu 
antrenorului Marcu, 
Lavena — un pro- 

Camelia,

loacelor după multă vreme — 
și Cuc, un minz cu dimensiuni 
de ponei șl cu fuleu șl re
gularitate de veritabil campioni 
în «ceste condiții, primind se
rioase avantaje, el a neutrali
zat toate aspirațiile adversari
lor, socotiți vedete de genera
ție, care oricît au încercat n-au 
mal putut obține o răsturnare 
a situației Dubioase victoriile 
lui Mira, Hortansa și Martin. 
Arbitrii alergărilor au cerut 
explicații la nu mai puțin de 
15 driver! ! Rezultate tehnice : 
1. Gal (Mlhăilescu), Județ, Hor
mon 44,4, 2. Lavena (T. Marcu), 
Karat, Nuga 36,8, 3. Camelia 
(T. Marinescu), Jirlău, Frun
tașa 35,7, 4. Mira (D. Popa), Su- 
veicuța. Sublim 37,5. 5. Cuc (T. 
Marinescu), Nepoțel, Ibia 37,7, 
6. Ocîlnioară (D. Toduță), Ka
ma, Frunzar 32,2, 7. Hortansa 
(T. Dinu), Supapa, Hindus 32,2, 
8. Martin (M. Ștefănescu), Si- 
mîgiu, Zinia 46,8.

Niddy DUMITRESCU

AUTOMOBILIȘTII
Re|ineji telefonul t 11.91 Jl.
Formînd acest număr între orele 7—22, pufeți obține o 

asistentă tehnică imediată în orice situație vă vefl alia 
oriunde.

Atelierele mobile, autodepanaloareie și aufofransporloarele 
întreprinderii

LLL.

CICLOP
—— BUCUREJll B ouiMAGHERm—

*° ilau la dispozifie, cu personal calificai ți mijloace tehnice 
moderne pentru executarea de depanări rutiere, remorcări 
ți transporturi de autoturisme avariate.

La cerere, serviciul de asistentă tehnică al întreprinderii 
noastre vă execută lucrări de promptă asislenfd ia domi
ciliul dv.

Rețineți: Serviciul de asiifen|â tehnică

CICLOP*
Telefon t 11.9171



CU FOTBALIȘTII PE PLAJĂ
Jibl e în vacanță la Eforie- 

Nord, stațiune preferată din 
două motive : primul 
rința 
avea 
și în timpul vacanței ; al doi
lea — tratamentul cu nămol 
prescris de medicul echipei 
jucătorilor Talpai, Stocker etc.

Numeroșii spectatori de pe 
plajă sînt martori zilnic la 
..miuțele” aprinse ale jucăto
rilor din Valea Jiului.

— Rămînem pînă marți la 
mare, ne spune antrenorul Ti
tus Ozon. Apoi, încă 4-5 zile 
liberi șl de luni (14 iulie) 
„tare" pe antrenamente. In 
privința transferărilor, vreau 
să vă șțmn că am aflat cu ui
mire de așa-zisa plecare a lui 
Libardi. Nici pomeneală de 
așa ceva! Despre achiziții, 
un singur nume : Ion Constan
tin, căruia sperăm că Dinamo 
București îi va acorda dezle
garea.

do- 
antrenorului Ozon de a 
jucătorii „în mină" chiar

Octavian Popescu și Petru 
Emil (renumitul tandem de 
mijlocași de acum cîțiva ani) 
asistau cuminți, în tribunele

stadionului 1 Mai din Con
stanța, la un meci (Farul — 
Slovan Bratislava) de un nivel 
mediocru. Așa că discuția a 
alunecat ușor spre preocupă
rile estivale ale fiecăruia.

— „La Mamaia, ne-am tn- 
tîlnit cu Motroc și Greavu și 
nu ne-am putut opri de a face 
un tenis cu piciorul", ne măr
turisește Octavian Popescu. 
Și caută să se scuze parcă : 
„Nu poți să lași mingea de 
o parte, așa de o dată".

„Dînșii (face un semn spre 
P. Emil) se pregătesc asiduu. 
Vor sd tragă la titlu Mijlo
cașul clujean nu spune niei 
nu, nici da. Așa că rapidistul 
continuă : „Noi, cei de la Ra
pid, ne întilnim cu toții luni 
in Giulești, dar numai pen
tru un prim control medical. 
Joi insă, o dată cu plecarea 
la cabana Muntele Roșu, în
cepem și antrenamentele".

Răducanu îmi spunea ieri, 
pe plajă, că abia așteaptă re- 
întîlnirea cu balonul rotund...

D. GRAUR

START ÎN PREGĂTIRILE

STEAGULUI ROȘU

din 
făcut 
și N. 
Ada- 
Gre-

Joi 3 Iulie, conform planifi
cării, jucătorii Steagului roșu 
au fost prezenți la stadionul 
Tineretului în vederea începe
rii pregătirilor pentru noul 
sezon, privit cu deosebit inte
res de toți brașovenii, întrucît 
echipa lor favorită urmează să 
evolueze în toamnă în rîndul 
celor mai bune formații 
țara noastră. La apelul 
de antrenorii V. Stănescu 
Proca au răspuns prezent 
mache, Ivăncescu, Jenei,
cea, Rusu, Pescaru, Balint, Ior- 
dache, Necula, Gane, Florescu 
și Gyorfi. .

Au lipsit motivat Ca dar — 
plecat să-și satisfacă stagiul 
militar, Papuc — învoit, și Ni- 
colae — care se pregătește pen
tru examene. Nemotivați: Ar
deleana — plecat la Cluj fără 
consimțămîntul secției, și Alecu
— de a cărui lipsă se știe mai 
demult.

In programul fie pregătire
— ne spunea V. Stănescu — 
intră, după vizita medicală, un 
cantonament în Poiana Brașov 
(din 8 iulie), un prim meci a- 
mical la 13 iulie, cu Lokomotiv 
Stendhal (RDG), un al doilea 
la 20 iulie cu o formație din 
divizia B, iar de la 25 iulie la 
4 august este planificat un tur
neu de 3 jocuri în Iugoslavia, 
în același timp, cadrele teh-

nice, conducerea clubului 
secției sînt preocupate de 
pictarea lotului, pe care 
trebui să-1 definitiveze în cel 
mai scurt timp. La ora actua
lă, Steagul roșu are o singură 
„noutate”, portarul Ionescu, de 
la Oțelul Galați, care se află la 
Brașov.

Apare, desigur, interesantă 
prezența la pregătiri a jucăto
rului, Ivăncescu, pe care-1 a- 
nunțasem... amator să figureze 
în viitorul sezon la Dinamo 
București. Ivăncescu ne-a de
clarat că nu pleacă nicăieri și 
că în calitate de căpitan de 
echipă va rămîne în continuare 
să apere culorile clubului bra
șovean care l-a consacrat.

C. GRUIA 
coresp. principal

șl a 
com- 

vor

ECHIPA DE JUNIORI „Uu CLUJ
CAMPIOANĂ MERITUOASĂ A TĂRII»

CE ECHIPE VOR INTRA
IN DIVIZIA

Ieri, la București și Cluj, opt formații divizionare C, cîș- 
tigătoarele seriilor respective, s-au prezentat la prima probă 
(citiți: etapă) a examenului de admitere în... divizia B. Me
ciurile de debut ale turneului de baraj au fost, firește, în 
mare măsură influențate de 
examen dificil. Cu toate acestea, au putut fi remarcate ten
dințe spre un joc modern și curat, preocupări pentru un fot
bal de calitate. Deocamdată, nu se poate întrevedea nici un 
învingător sigur, deoarece doar una dintre formații (Știința 
Bacău) a reușit punctajul maxim, printr-o victorie, restul 
jocurilor (3) încheindu-se la egalitate! Deci, întrecerea râ- 
mine deschisă și promite in continuare momente interesante, 
partide atractive.

Iată acum relatări de

emoțiile inerente oricărui

la primele întilniri :

(Urmare din pag. I)

ȘTIINȚA
I.M.U.

1-0
Meciul de 
prilejuit o

tru victorie, 
regulamentului.

BACĂU
MEDGIDIA 
(0-0) 

pe „Politehnica” 
luptă dirză pen- 
dusă în limitele

A cîștigat 
echipa care a știut să-și do
zeze mai bine efortul de-a 
lungul celor 90 de minute și 
aceasta a fost Știința Bacău. 

In prima parte, s-a jucat 
deschis, creindu-se faze de 
gol la ambele porți, dar apă
rările au fost la" post. Spre 
sfirșitul reprizei, jocul a de
venit mai palpitant și am 
asisitat la doiaă ratări din 
situații clace. în min. 43, 
după executarea unui corner, 
Oțelea (I.M.JJ.M.) a trimis, cu 
capul, mingea in bară ! După 
un minut, apărătorii de la 
I.M.U. Medgidia nu intervin 
la un talon trimis spre 
poarta lor, Mihalache (Știin
ța) ajunge în careu și expe
diază balonul pe lingă bară, 

începutul reprizei a doua a 
aparținut formației I.M.U.M. 
care a avut ocazia de a des-

a

streze că pretențiile lor de a 
promova în divizia secundă 
sînt justificate» Și apoi, re- 

. zultatul de egalitate — echi
tabil, după părerea noastră — 
este de natură să mulțumeas
că pe suporterii ambelor ta
bere. Primii care scapă de 
tracul firesc al începutului de 
partidă sînt jucătorii din Tir- 
goviște. In min. 20 Tiren fi
nalizează cu iscusință o ac
țiune concepută de mijlocașul 
Buzatu : 1—0 pentru Metalul 
Tîrgoviște. După 8 minute, 
ex-petrolistul Dridea II pro
fită de pasa ideală primită de 
la fundașul tîrgoviștean Bu
ciumeanu și restabilește ega
litatea pe tabela de marcaj : 
1—1. Tîrgoviștenii au reușit 
sâ ia din nou conducerea in 
min. 50, cînd la o greșeală a 
portarului Șerban, Tiron a 
înscris in poarta goală. Ega- 
larea survine în min. 62. 
Cristea, introdus în teren de 
numai 2 minute, înșiră trei 
adversari pe latura dreaptă a 
terenului, centrează, și Panait 
reia puternic, cu capul, în 
plasă : 2—S. Cu două minute 
înainte de fluierul final, fot
baliștii din Tîrgoviște au a- 
vut ocazia să marcheze (gol 
care putea fi decisiv), dar

făgărășenii se retrag, prema
tur, în apărare. Urmarea ? în 
min. 27 și 31 Răsădeanu și, 
respectiv, Matei îl obligă pe 
Suciu să scoată mingea din 
plasă. în urma a două faze 
concretizate prin lovituri de 
cap la centrări : 2—1 pentru 
studenți. După pauză. Chimia 
insistă, insistă, dar fără ori
zont. Apărarea studenților 
respinge totuL In ultimele 25 
de minute, studenții trec din 
nou în atac. In min. 69 Bul- 
bucan trimite in bara trans
versală, la o lovitură liberă 
de la 25 m, iar in min. 83 tot 
el expediază în bara laterală 
stingă o lovitură de la 11 m. 
Se părea că studenții vor ter
mina, deci, victorioși. Dar in 
ceasul al 12-lea 
Drăgoi reușește 
trimițind balonul

CHIMIA i Suciu
Torz) — Armeanu, 
Lancea (min. 59 — 
Stoica, Ciutac,
Feher, Boantă, Nițu, Drăgoi.

ȘTIINȚA : Marincan — Pâs- 
culescu. Izvoran, Făgaș. Tu
dor, Munteanu, Știr, Matei, 
Răsădeanu, Bulbucan (min. 87
— David), Pănescu (min. 74
— Constantmescu).
V. MOREA-coresp. principal

o fază foarte simplă — ata
cantul clujean înscriind dezin
volt In poarta goală.

Marcați psihologio de acest 
gol, juniorii ieșeni se pierd 
treptat, iar adversarii lor 
preiau autoritar direcția jocu
lui. El se află pînă la sfîrșitul 
partidei In repetate situații 
clare de gol, dar portarul ie
șean Iordache apără excep
țional, salvînd mingi pe care 
toată lumea le vedea în plasă.

PESTRU ÎMBUNĂTĂTIRfA

COLABORĂRII
(min. 89), 

să egaleze, 
în plasă, 
(min. 83 — 

Nacu, 
Seckei), 

Dumitrescu,

PE PLAN LOCAL

și instituții din 
cadrul căreia an- 
Teașcă a expus 
sprijinire a clu- 

Cu acest
purtat discuții

MINIERUL ANINA - 
OLIMPIA SATU MARE 

2-2 (1-1)
CLUJ, 6 (prin telefon). — 

Am urmărit un joc desfășu
rat în limitele sportivității, cu 
o evoluție palpitantă a sco
rului și a ocaziilor de... gol. 
Disputa s-a încheiat' la egali
tate. deși după aspectul jo-

concrete în vederea creș- ' 
aportului organelor lo- 
la îmbunătățirea activi- 
din cadrul acestui club

PITEȘTI (prin telefon). — 
în localitate a avut loc o reu
niune de lucru la care au luat 
parte reprezentanții unor în
treprinderi 
Pitești și în 
trenorul C. 
un plan de
bului F.C. Argeș, 
prilej, s-au 
fructuoase și s-au stabilit mă
suri 
terii 
cale 
tății
sportiv specializat în fotbal. 
Este de așteptat, deci, ca în 
sezonul viitor F.C. Argeș să 
aibă condiții de pregătire și 
de muncă mai bune. Să spe
răm că aceste condiții se vor 
reflecta cit măf repede și în 
rezultatele ce le vor obține 
formațiile clubului piteștean I

Cu 10 minute înainte de sfîr- 
șitul partidei, Amarandei — 
scăpat singur pe contraatao 
— are totuși o mare oc.azie 
de egalare, dar portarul Ște
fan blochează curajos la pi
cioare.

Aceasta este istoria finalei 
campionatului de juniori, cîș- 
tigată — repetăm — pe merit' 
de fotbaliștii de la „U“, care 
seara au luat fericiți drumul 
Clujului, ducînd cu ei Cupa 
ce le-a fost înmînată de vice
președintele Federației române 
de fotbal — Ion Balaș. t

★
In partida 

locurilor 3— 
echipele Ș.S.

In deschidere, 
pentru ocuparea 
4, s-au întrecut 
Brașov și Metalul București.
După o primă repriză slabă, 
jocul a crescut în calitate, 
oferind și cîteva faze specta
culoase de poartă.

Cele două goluri ale meciu
lui au fost realizate de bra
șoveanul Negușevschi (min. 65 
— din lovitură liberă de la 
30 m) și bucureșteanul Mate- 
escu (min. 66 — care a deviat 
cu capul în poartă balonul 
trimis tot din lovitură liberă 
de Naom). Scor final: 1—1. 
De remarcat că în min. 69 
brașoveanul Oancea a ratat 
o lovitură de la 11 metri ! 
Echipa Metalul București, cu 
o medie de vîrstă mai scăzu
tă decît adversara ei, a ocu
pat locul 3.

CLASAMENTUL FINAL

„Cupa de vară
Iată cîteva rezultate din e- 

tapa de ieri a „Cupei de 
vară” :

Petrolul Moineștl — Cea
hlăul P. Neamț 11—3 (4—1).

Cimentul Medgidia — Elec
trica Constanța 4—0 (2—0).

Textila ~ 
oraș Gh. 
(0-1).

Flacăra 
mânui Bușteni 2—0 (1—0).

Prahova Ploiești — Poiana 
Cîmpina 2—0 (0—0).

Ș. N. Oltenița — Voința 
București 2—0 (0—0).

Minerul Gura Humorului— 
Textila Botoșani 3—0 (1—0).

Buhuși — Chimia
Gheorghiu-Dej 1—1

Morenl Carai-

„U" Cluj campioană 
națională 

Politehnica Iași
Metalul București
Ș.S. Brașov

(3-0)

pentru divizia C

s-a

Arbitrul Ovtdiu Maior a con
dus foarte bine o partidă care 
nu i-a ridicat nici un fel de 
probleme.

Luptă dirză pentru talon fază din meciul Știința Bacău — I.M.U. Medgidia)
Fotoi S. BACKSI

PATRU NOI JUCĂTORI TA FARUL
Conducerea clubului Farul 

a obținut acordul de transfer 
a patru jucători de la Portul. 
Este vorba de doi jucători 
care au mai evoluat la Farul,

TANASE Ș) CARAMAN. de 
fundașul HUMA și de porta
rul POPA.

C. POI’A-coresp. principal

Nici căldură toridă da Ieri și 
nici ștrandurile cu tentațiile 
lor nu i-au putut „apăra’’ pe 
suporterii rapidiști de atracția 
miraculoasă a potcoavei, deși 
nu evoluau adevârații lor idoli, 
ci „juventiștii’’ lui N. Cristescu. 
Dorind parcă să răsplătească 
pe acești oameni care Și-au 
vîndut sufletul-echipei de’pese 
te Grant, antrenorul rapidist a 
introdus în teren nu mai pu
țin de 5 jucători cunoscuți: 
Rămureanu, Mușat, Marin Ste- 
lian, Adam și Stratz. In felul 
cum au evoluat ieri, aceștia au 
dovedit cu prisosință că-și me
rită locul în prima garnitură 
feroviară. în afara lor, mal „ti
nerii” Badea, Ioniță, Cincă și 
Nicolae au demonstrat și ei că 
au „stofă”.

Oaspeții au prezentat o echi- 
V4 modestă, care în cea mai 
mare parte a partidei nu 
preocupat decît să limiteze pro
porțiile scorului. Abia 
sfîrșitul meciului, cînd antre
norul rapidist a efectuat nu
meroase schimbări, oaspeții au 
reușit să echilibreze, oarecum, 
raportul de forțe și să înscrie 
de două ori. Totuși, credem că 
dacă rapidiștii nu au cîștigat 
lntîlnirea decît cu 6—2 (3—0) 
de vină e numai... căldura.

Iată și autorii celor 8 goluri: 
Marin Stelian, Ioniță, Adam, 
Stratz (3) pentru Rapid; Kon- 
schal și Lachmund pentru în
vinși.

Dan VLAD

Ieri, s-au disputat meciu- 
rile-tur din faza a Il-a a ba
rajului pentru promovarea în 
divizia C. Iată cîteya rezulta
te înregistrate în aceste par
tide i

C.F.R. Caracal — Petrolul 
Tîrgoviște 2—2 (1—2).

Independența Sibiu — Car- 
pați Covasna 2—0 (1—0).

Volanul Botoșani — Con
structorul P. Neamț 2-1 (1-1).

Minerul Comănești — I. T. 
Iași 3—0 (1—0).

Celuloza Zărnești—Viitorul' 
Gheorghieni 1—0 (0—0).

Dunărea Brăila — Recolta
I.A.S. Laza 3—1 (1—1).

sprecuiul și numărul ocaziilor 
minerii meritau victoria. Săt
mărenii au dominat clar pînă 
în min. 20, cînd arbitrul C. 
Nițescu, Sibiu, l-a eliminat, 
după părerea noastră nemo
tivat, pe Lang (Minerul). De 
aici înainte minerii, care joa
că cu foarte multă ambiție, 
vor realiza faze spectaculoa
se, dar vor și rata foarte 
mult Șerban, Mathe și Mun
teanu au fost oamenii de șoc, 
care au împins 
propriul ei careu, 
au 
pe 
ta 
au 
ta
care a trimis în bară, două 
ocazii excelente în repriza 
secundă.

Olimpia, o echipă atletică, 
cu un gabarit demn de invi
diat, n-a avut respirație, ju- 
cînd inexplicabil de încet, de 
moale. Golurile au fost în
scrise de Filip (min. 38) și 
Borota (min. 50) pentru Olim
pia, Mathe (min. 
mănaru (min. 
nerul.

A arbitrat
Sibiu.

MINERUL: 
hai, 
Șerban,
Mtmteanu, Lang, Copăceanu 
(min. 82 — Leac).

OLIMPIA ! Batori — Popa, 
Sula, Knoblau, Boxa, Both, 
GerO (min. 70 — Pop), Bocor, 
Borota, Kineses, Filip (min. 
84 — Iosif Batori).

V. CACOVEANU, coresp.

Giba a salvat de pe linia por
ții, suplinindu-1 excelent pe 
portarul Șerban, nesigur și 
hazardat în meciul de ieri.

METALUL TÎRGOVIȘTE 1 
Stănescu — I. Nițescu, Păun, 
M. Nițescu, Buciumeanu. Bu- 
zatu, Mureșan, C. Ionescu 
(min. 75, Ciobanu), Pîrvu. Ti- 
ron, Turcu.

METALUL PLOPENI i Șer- 
ban — Cristache, Giba, Jiu- 
ga, Dragnea, Giurgiuveanu, 
Panait, Bogaciu, Dridea II, 
Giurea (min. 60, Cristea), 
Dragomir.

chide scorul. în min. 52 1.
Constantin a trecut de apără
torii adverși, a ajuns în ca
reu și în loc să paseze unui 
coechipier, a șutat afară. 
După un minut, o acțiune 
ofensivă a băcăuanilor s-a 
terminat cu înscrierea uni
cului gol. Mihalache (Știința) 
a profitat de ezitarea adver
sarilor săi, a șutat puternic 
din apropiere, trimițind balo
nul în plasă i 1—0 pentru 
Știința. în continuare, Știința 
are perioade de dominare, 
însă înaintașii băcăuani au 
ratat. Păcat că în ultimul 
minut, arbitrul Gh. Limona 
a ignorat legea avantajului 
la o acțiune a echipei I.M.U. 
Medgidia i un fundaș al Ști
inței a comis henț, balonul 
a ajuns la Oțetea. Acesta, 
după ce a depășit apărarea 
adversă și a intrat în careu, 
a fost oprit de arbitru.

ȘTIINȚA i Snăchiuc — 
Boiangiu (min. 74 — Ilarion), 
Ghica, Corobană, Ciocoi u.
Avram, Rotaru, Mihalache, 
Buturez, Mărgășoiu, Sarobiș.' 

I.M.U.M. i Sarafe — Gher- 
lan, Straton, Tîrșoagă, Sava, 
Chemai, Marin, Vilsan, Oțe- 
lea, Bașchir (min. 65 — Co- 
man), I. Constantin.

V. POMP1UU

V

PETROLUL CU SAU FĂRĂ... OANĂ
zi a 

jucă-
Incepînd din ultima 

săptămînii trecute, cînd 
torii au fost convocați pentru 
obișnuitul control medical 
(care se va efectua tuturor 
membrilor lotului, indiferent 
dacă, ulterior, unii dintre ei 
vor evolua la alte echipe). 
Petrolul Ploiești a intrat în 
„campania” de pregătire a 
udului sezon competițional.

După cum ne informează 
conducerea clubului, între 10 
și 25 iulie echipa va participa 
la un progrm de readaptare 
la efort, prevăzut în stațiunea 
Bușteni, după care pregătirile 
vor continua la Ploiești, prin 
jocuri „în familie” sau parti
de amicale.

In ceea ce le privește pe 
ultimele, petroliștii urmează 
să primească vizita echipei 
israelite, de primă ligă, Ha- 
poel Ierusalim, și, totodată, 
confirmarea clubului turc 
Goztepa Izmir (cîștigătoarea

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE 
LA CONCURSUL PRONO
SPORT NR. 27, ETAPA DIN 

6 IULIE 1969 
Minerul G. H. — 
Textila Botoșani 
Victoria Roman — 
Penicilina Iași 
Petrolul Moinești — 
Ceahlăul P. N. 
Oțelul Galați — 
Ancora Galați 
Gloria C.F.R. Gl. — 
Progresul Br. 
Marina Mangalia — 
Portul C-ța 
Cimentul Medgidia — 
Electrica C-ța 
Ș. N. Oltenița — 
Voința Buc.

IX. Tehnomefal Buc. — 
Metalul Buc.

X. Textila Buhuși — Chi
mia Or. Gh. Gh.-Dej 

XI. Prahova PI. — 
Poiana Cîmpina 

XII. Flacăra — 
Caraiman Bușteni 

XIII. Carpați Sinaia — 
I.R.A. Cîmpina

I.
1

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

1

1

1

I

1

1

1

l

x

I

1
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ediției din acest an a „Cupei 
Turciei”) căruia i s-a propus 
un turneu de două meciuri 
în România — între 21 și 31 
iulie — între care unui la 
Ploiești, la data de 27 iulie. 
După toate probabilitățile, 
formația română va întoarce 
vizita lui Goztepe în „rela- 
che“-ul competițional de iar
nă, cînd condițiile de climă 
oferite de Turcia ar constitui 
un cadru nimerit pentru pre
gătirea jucătorilor petroliști.

In ceea ce privește lotul de 
jucători și antrenori cu care 
Petrolul va aborda noua edi
ție a campionatului, conduce
rea clubului se află în fața 
a numeroase incertitudini : 
rămînerea în continuare a an
trenorului Ilie Oană la cîrma 
echipei — fostul antrenor al 
echipei naționale se află în 
avansate tratative cu echipa 
greacă de primă ligă, Panse- 
raikos — sau „promovarea” 
cuplului Cernăianu — Mari
nescu, acordarea eventualelor 
dezlegări lui Pali sau Moldo- 
veanu... De asemenea, se dau 
ca sigure știrile după care se 
va proceda la legitimarea 
unor jucători tineri din județ 
(se vehiculează numele mai 
multor componenți ai echipe
lor Metalul Plopeni și Vago
nul Ploiești) și la renunțarea 
la serviciile unora dintre 
vechii „senatori” ai echipei.

METALUL TIRGOVISTE
METALUL PLOPENI 

2-2 (1-1)

D. G.

Nici unul dintre ferve.nții 
iubitori ai fotbalului — care 
s a deplasat de la Tîrgoviște 
și Plopeni — nu a regretat 
voiajul în Capitală, căci timp 
de 90 de minute au fost mar
torii unei încleștări de forțe 
de un rar dinamism, po par
cursul cărora combatanții au 
vrut (și au reușit) să demon-

LUCESCU Șl RADU NUNWEILLER,

SPECTATORI LA CONSTANȚA...
într-una din serile trecute, 

în tribunele stadionului con- 
stănțean, Lucescu și Nun- 
weiller VI au atras... magne
tic atenția, prin prezența lor, 
miilor de spectatori din bă- 
trînul Tomis, provocînd un a- 
devărat flux-reflux de ridi
cări In picioare în tribune, 
spre a fi văzuți mai bine.

Aflați in vacanță, cei doi 
internaționali dinamoviști au 
profitat de sejurul lor pe lito
ral pentru a asista la partida 
Portul—Slovan Bratislava din 

ăotat«

s-a 
a-i

„Cupa litoralului ’69“. Desigur 
că în afară de curiozitatea de 
a-i vedea la lucru pe recenții 
cîștigători ai „Cupei cupelor” 

adăugat și interesul de 
cunoaște mai îndeaproa

pe, din timp, pe internaționa- 
de la Slovan, posibili ad

versari în turneul final din 
Mexic.

Din păcate, Slovan Bratis
lava nu prea și-a arătat... se
cretele în această partidă, 
pierzind clar. Poate altă dată.

Iii

V. DUMITRU

CHIMIA FĂGĂRAȘ - 
ȘTIINTA PETROȘANI 
' 2-2 (1-2)

CLUJ, 6 (prin telefon). — 
Joc de mare luptă, de un ni
vel tehnic acceptabil, cu dra
matice răsturnări de scor —- 
iată principalele caracteristici 
ale întîlnirii. După felul im
petuos și dezinvolt cum au 
început partida jucătorii din 
Făgăraș, se părea că vom a- 
sista la o victorie a Chimiei, 
mai ales că în min. 3, Nițu 
a reluat imparabil în gol o 
centrare a lui Feher. După 10 
minute, însă, jocul s-a echi
librat. Ba mai mult, studenții 
preiau inițiativa, domină cu 
autoritate în mijlocul terenu
lui, unde Munteanu — dispe
cerul echipei — desfășoară o 
activitate super-laborioasă. 
Șocați de replica studenților,

Olimpia în 
Acțiunile 

avut cu regularitate aproa- 
un singur sens : spre poar- 
sătmărcnilor. Dar, minerii 
ratat prin Mathe, cu poar- 
goală, și prin Munteanu,

82)

C.

40) și Tis- 
pentru Mi-

Nițescu —

Becher — Mi-
Spălățelu, Sun, Popa, 

Tismănaru, Mathe,

CINCI MINUTE
aude cu... Beșik-•«CU INTERNAȚIONALUL CORNEL POPA

— Cite meciuri ai jucat la 
Dinamo ?

— 266.
— Și în echipa națională 7
— 38.
— Cea mai frumoasă amin

tire ?
— lntîlnirea cu Gento, de la 

Real Madrid, considerat „cel mai 
bun extrem stingă al tuturor 
timpurilor”. Vă dațl seama că 
cele două jocuri contra lui 
Gento, în care am izbutit să-l 
țin bine — așa s-a scris cel 
puțin — vor rămîne amintirile 
mele cele mai dragi. Nu pot 
uita, de asemenea, că am fost 
căpitanul echipei naționale, 
împotriva Portugaliei, la 2—0 
pentru noi, și că m-am 
descurcat foarte bine cu nu 
mai puțin faimosul Simoes.

— $i cea mai tristă amin
tire ? i

cu Cornel Popa, 
cei mai fideli pur-

Revedere 
unul dintre 
tători ai tricoului echipei na
ționale dinaintea, „noului val”.

— Ce faci, Cornele ?
— Sînt într-o pauză pe care 

aș fi dorit-o mai veseli
— ?!
— Mă gîndesc la finala Cu

pei. E tare dureros să pierzi 
o finală cînd știi că joci ulti
mul meci în cadrul echipei ale 
cărei culori le-ai apărat 14 ani.

— Așa e fotbalul...
— Da, așa e. Anul trecut, în 

finala Cupei, bunul meu prie
ten Nelu (n.r. Nunweiller III) 
a sfirșit frumos. Și el 
atunci ultimul său meci 
namo. 
Neagu, 
Pentru 
trache. 
balul.

juca 
Ia Di- 
lucrat 
ratat. 

Dumi-
Pentru el a 

cu acel penalty 
mine a „lucrat” 
N-ai ce face, așa e fot-

— San Siro. Vă aduceți a- 
minte 7 La București cîștigasem 
cu 2—1 meciul cu Intemazio- 
nale, în C.C.E. La Milano, în 
retur, Dinamo a făcut, poate, 
cel mai bun joc al său. Cine 
și-ar fi putut închipui că pe 
San Siro, stadionul care mătu
rase atîtea echipe cu faimă, 
scorul Inter — Dinamo va fi 
0—0 în minutul 67 ? Atunci a 
venit faza aceea blestemată în 
care arbitrul a apreciat că eu 
l-am faultat pe Suarez în ca
reu. Așa am pierdut, dintr-o 
lovitură din 11 metri, singura 
care ne-ar fi putut răpune în 
ziua aceea.

— Cum te simți acum, la 
sfirșit de sezon ?

— Ușor ca un fulg, 
nici măcar o sută de 
peste greutatea mea 
deauna.

N-am
grame 

de tot-

— c« 
faș 7

— La 
bul, ca

— Ce

23 
să

. _ planuri fotbalistice ai 
pe malul Bosforului ?

— Vreau să trăiesc o a ___ _
tinerețe. 11 cunosc foarte bine 
pe fotbaliștii turci. Sînt 
viguroși și curajoși. Iar 
cum știți, mie mi-a plăcut în
totdeauna gîndul că fotbalul 
nu e un sport pentru fetele de 
pension. Sper Ca la Beșiktaș 
să Întrețin bunul renume de 
care ce bucură Nelu Nun- 
welller.
- Iți
: . .Șl 

echipei 
intea „i 
literalmente pe treptele redac
ției, ca un titirez pu* pe 
joacă...

iulie plec la Istan- 
semnez contractul.

doua
iuti, 

după

i urez succes, Cornele !... 
Comei Popa, suflelul 

noastre naționale dina- 
,noului val”, a plonjat

G. NICOLAESCU



HOTĂRÎRI adoptate de forul 
GIMNASTICII MONDIALE

• LA J.O. DE LA MUNCHEN, ÎNTRECERILE DE GIMNASTICĂ LA ÎNCEPUTUL PROGRAMULUI
9 EXERCIȚIILE IMPUSE - VALABILE PATRU ANI • VIITOARELE CAMPIONATE EUROPENE,

LA MOSCOVA Șl MADRID
La finele lunii iunie, orașul 

elvețian Basel a găzduit cel 
de-al 48-lea congres al Fede
rației Internaționale de Gim
nastică, prilej de reunire a 
tuturor forurilor acestu-. înalt 
organism de conducere a gim
nasticii internaționale și de ' 
luare a unor importante mă
suri. La reuniunile de ia Ba
sel federația noastră a fost 
reprezentată de antrenoarea 
federală. prof. MARTA SI- 
MIONESCU, și de prof. NI
COLAE V3ERU, secretar ge
neral al F.R.G., pe care l-am 
rugat să ne furnizeze eîteva 
amănunte despre discuțiile și 
hotăririle adoptate la Basel.

— Activitatea forului inter
national a început la Basel — 
ne-a spus Nicolae Vieru — cu 
ședințele de lucru ale comi
siilor tehnice (feminină și 
masculină) ale F.l.G. și a Co
mitetului director (23—27 iu
nie), ședințe consacrate pre
gătirii tuturor documentelor 
aflate pc ordinea de zi a ce
lui de-al 48-lea Congres. A- 
pol, în perioada 28—30 iunie 
s-au desfășurat ședințe ple
nare separate ale comisiilor 
tehnice (cea feminină, ce-a 
masculină și cea pentru gim
nastica artistică), cu partici
parea reprezentanților respec
tivi din partea tuturor țărilor 
afiliate la F.I.G. în sfirșit, in 
eiua de 30 iunie s-a desfășu

S-A ÎNCHEIAT CONCURSUL INTERNATIONAL 
DE CĂLĂRIE DE EA AACHEN

AACHEN, 6 (prin telefon), 
în localitate s-au disputat ul
timele probe din cadrul con
cursului internațional de că
lărie, la care au participat și 
sportivi de la Steaua. Sîm- 
bătă s-a desfășurat o probă 
specială de categoria grea la 
comandă, „Preis des Bun- 
deskanzlers" cîștigată de losef 
Nekermann, cu calul Mariano 
— 7,8 p. L-au urmat H. Boldt,

NICI 0 SCHIMBARE
ÎN TDRDE FRANȚEI

După opt etape, în Turul ci
clist al Franței tricoul galben 
este purtat în continuare de 
Eddy Merckx, El este urmat la 
2:05 de Altig și la 5:01 de Jan- 
ssen. Poulidor ocupă locul 5 
și Gimondi locul 6. Ieri, prima 
semietapă, contracronometru 
(8,8 km) a revenit lui Merckx 
în 10:38 urmat de Altig în 10:40. 
Circuitul de la Thonon Ies 
Bains (136 km), în cadrul celei 
de a doua semietape, a fost cîș- 
tlgat de Dancelli în 3h 30:46.

9 locuri I la „Regata Belgrad"! SPORTIVI DIN 11 ȚĂRI
BELGRAD, 6 (prin tele

fon). Regata internațională 
Belgrad, la caiac-canoe, a re
unit Ia startul probelor spor
tivi din țara gazdă, din 
ROMÂNIA, UNGARIA și PO
LONIA. Au participat echipe 
tinere, avînd și cite2—Sfrun
tași, consacrați pe plan inter
național. Reprezentanții noș
tri s-au comportat excelent, 
dominînd competiția. REZUL
TATE TEHNICE :

K 1 — 500 m (F): 1. Va
lentina Serghei (ROMANIA) 
2:19.4 ; 2. Kulcsar (Ungaria) 
2:22,4 ; 3. Berbecel (ROMA
NIA) 2:26,7.

K 2 — 500 m (juniori): 1. 
PetreScu—Samovschi (ROMA
NIA) 1:51,9 ; 2. Popovici—
Ranke (Iugoslavia) 1:53.8 ; 3 
Ivanovici—Brenian (Iugosla
via) 1:59.1.

K 1 — 1000 m : 1. Zabara 
(ROMANIA) 4:16,3 ; 2. Varga 
(Ungaria) 4:18,2 ; 3. Graskov- 
schi (Polonia) 4:19.0.

K2—500 (F): 1. Serghei — 
Lauer (ROMANIA) 2:10.1 : 2. 
Wișinska—Piastkowska (Folo- 
nia) 2:13,1 ; 3. Ignatenco—
Grigore (ROMANIA) 2:16.2.

DE ZECE OR! ÎNVINGĂ TORN
încă una din probele „cap de afiș" ale regatei de ieri, de la
Snagov; întrecerea la caiac dubiu 1000 m, cîștigat, intr-un 

finiș sigur, de cunoscutul echipaj Vernescu — Sciotnic 
Foto : T. MACARSCHI

din vnu /'

doi ani, nu au pierdut nici
odată !

Cîtova rînduri despre ju
niori. Triunghiularul a invi
tat și pe cei mai buni tineri 
caiaciști și canoiști tjinamo- 
viști. Invitația a fost ono
rată prin frumoasa lor evo
luție, prin dîrzenia și specta
culozitatea curselor, care s-au 
bucurat de o susținută gale
rie — aJți zeci de tineri 
care inline vor lua startul 1

Rezultate tehnice: SENIORI: 

rat (fiind reprezentate 35 din 
cele 63 de țări membre ale 
F.l.G.) Congresul forului in
ternațional, care a adoptat 
hotărîri în toate problemele 
nerezolvate de organismele 
tehnice : stabilirea locurilor 
de desfășurare a viitoarelor 
mari întreceri de gimnastica, 
primiri de noi membri, rezol
varea unor probleme finan
ciare sau de statut.

Bineînțeles, au avut loc 
dezbateri vii, deseori contro
versate, dar încheiate, de re
gulă, cu hotărîri judicioase, 
menite a contribui la dezvol
tarea gimnasticii. Iată cele 
mai importante decizii adop- 
tate, fie în comisiile tehnice, 
fie in Adunarea generală a 
forului suprem ■

— la Jocurile Olimpice de 
la Miinchen gimnastica va fi 
programată la începutul com
petiției, făcind un „schimb de 
locuri" cu atletismul. Federa
ția internațională de gimnas
tică a dat astfel curs solici
tării Comitetului de organi
zare a J O. din 1972, care a 
invocat uncie dificultăți orga
nizatorice ;

— s-a stabilit ca, pe viitor, 
incepind du; 1972, exercițiile 
impuse să-și păstreze valabi
litatea timp de patru ani tun 
ciclu olimpic și o ediție a 
campionatelor mondiale);

— problema includerii gim- 

cu Maharadscha, 7,6 p și W. 
Werner, cu Durus, 7,4 p — 
toți din R.F.G. Iosif Molnar, 
cu Argint, a ocupat locul 6 
cu 6,8 p, iar N. Mihalcea. cu 
Bolero, locul 10 cu 5,5 p. 
Duminică s-a desfășurat o 
nouă probă de categoria grea, 
„Preis Uniroyal", formată din 
două reprize (una ia comandă 
și una liberă): 1. losef Ne- 
kermann, cu Mariano, 22,3 p,
2. Wolfgang Haug (R.F.G.), 
cu Amtsrat, 21.3 p... 7. Iosif 
Molnar, cu Argint, 18,8 p. 8. 
N. Mihalcea, cu Bolero. 
18,5 p.

Călăreții de la Steaua revin 
în țară miercuri dimineața.

Congresul Ligii internaționale de hochei
ZCRICK 6 (Agerpres). — 

In localitatea Crans sur 
\Sierre (Elveția) au început 
lucrările Congresului Ligii In
ternaționale de hochei pe 
gheață. Congresul a confir
mat organizarea grupelor B și 
C din cadrul campionatului 
mondial din 1970 federației de

K 1 — 500 m: 1. Cozlov 
(ROMÂNIA) 1:53.4; 2. Zatiu 
(ROMÂNIA) 1:53,6; 3. Varga 
(Ungaria) 1:53.8.

K 2 — 500 m (junioare): 1. 
Benko — Hordssy (Ungaria) 
2.00,6 : 2. Drăghici — Calenij 
(ROMANIA) 2:06,4; 3. Iugo
slavia 2:15,4.

K 1 — 500 m (juniori): 1. 
Petrescu (ROMANIA) 1:57.8 ;
2. Popovici (Iugoslavia) 1:58,6:
3. Muratovici (Iugoslavia) 
2:01.6.

K 2 — 500 m: 1. Zafiu— 
Negraia (ROMÂNIA) 1:44.0 ; 
2. Pavel—Golitievschi (Polo
nia) 1:46.8 ; 3. Ary—Kulcsar 
(Ungaria) 1:46,8.

K 1 — 500 m (junioare):
1. Hdrossy (Ungaria) 2:20,0;
2. Benko (Ungaria) 2:24,0 : 3. 
Drăghici (ROMÂNIA) 2:33,C.

K 2 — 1000 m : 1. Schmul 
—Zabara (ROMANIA) 3:50,4; 
2. Ary—Kulcsar (Ungaria) 
3:50.8 : 3. Zafiu—Negraia 
(ROMANIA) 3:54,0.

K 4 — 1000 m : 1. ROMA
NIA (Zafiu — Negraia — Za
bara — Schmul) 3:32,0 ; 2. 
Polonia 3:32,1; 3. Ungaria 
3:36.4.

K 1 1000 m: 1. A. Sciotnic 
(Dinamo Buc.) 3:55,2. 2. A. 
Sedasov (Selec. Dinamo
U. R.S.S.) 3:55,5. 3. I. Urogy
(Dozsa Budapesta) 3:56,3. 4.
V. Roșea (Dinamo Buc.)
3:57,0; CI 1000 m : 1. I. 
Patzaichin (Dinamo Buc.) 
4:20.5, 2.. S. Maxim (Dinamo 
Buc.) 4:26,8. 3. A. Butelchin 
(Dinamo Buc.) 4:28.2, 4. I. 
Macarenco (Dinamo Buc.) 
4:29.0: K 2 1000 m : 1 Di
namo Buc. (Vernescu. Sciot- 
; ie' 2 ' 2. Select. Dircmo
U.R.S. iii : iiuli, Vasiliev) 
3:25,6, 3. Dinamo Buc. (Iacob, 

nasticii moderne (artistice) in 
programul Jocurilor Olimpice 
a fost acceptată, în principiu, 
de F.l.G.. dar s-a hotărît ca o 
decizie definitivă să fie luată 
peste cițiva ani, spre a da 
posibilitate gimnasticii mo
derne să ciștige în maturitate, 
să cunoască o mai mare răs- 
pîndire și, lucru foarte im
portant. să se bucure de... a- 
vizul favorabil al C.I.O. ;

— Congresul F.l.G. a res
pins o propunere cu privire 
la introducerea muzicii și la 
solul băieților ;

— s-a aprobat ca, incepind 
din anul 1972, sub egida 
F.l.G., să se organizeze ci
cluri de pregătire și pentru 
antrenori, nu numai pentru 
arbitri; se va introduce chiar 
atestarea internațională a an
trenorilor ;

— nu a fost acceptată pro
punerea ca și la campionatele 
europene feminine fiecare 
țară să fie reprezentată de 
cite trei concurente, după 
„modelul" europenelor mascu
line ;

— au fost stabilite unele 
modificări la exercițiile im
puse cu care se va concura 
anul viitor la campionatele 
mondiale de la Ljubljana, 
modificări neesențiale insă ;

— federația de specialitate 
din Birmama a fost acceptată 
ca nouă membră a F.l.G.;

— in fine, au fost hotar it e 
locurile de desfășurare a vii
toarelor mari competiții de 
gimnastică : campionatele eu
ropene din 1971 — la Mosco
va (feminine) și Madrid (mas
culine). Campionatele mon
diale de gimnastică modernă 
(artistică) din 1971 vor avea 
loc in Cuba

(mac)

IIIE NĂSTASE ÎN FINALĂ, EA TRAVEMÎÎNDE
Campionul român de tenis, 

Ilie Năstase, își certifică va
loarea la a doua sa partici
pare la tradiționalul turneu 
de la Travemiinde (R.F.G.), 
care i-a prilejuit în 1967 pri
ma victorie internațională. El 
figurează în finala de simplu, 
după două victorii consecutive 
la vest-germanii Pohmann 
(6—0, 6—2) și Plotz (6—2, 
7—5). Adversarul său în me
ciul decisiv va fi cunoscutul 

specialitate a României. Me
ciurile celor două grupe vor 
avea loc la București și, res
pectiv, la Poiana Brașov. In- 
tilnirile grupei A se vor des
fășura. după cum se știe, în 
Canada. In ceea ce privește 
campionatul mondial din 1971, 
acesta va avea loc în Elveția.

LA „REGATA GRUNAU“
GRUNAU 6 (prin telefon). — 

La recenta ediție a regatei 
Grunau au luat startul echi
paje de caiac-canoe din 11 țări: 
BELGIA. DANEMARCA, SUF- 
DIA. UNGARIA, U.R.S.S.. 
ROMANIA AUSTRIA, POLO
NIA OLANDA, BULGARIA 
și R. D. GERMANA. Conform 
regulamentului, întrecerile au 
fost împărțite în două con
cursuri distincte : cel de sîmbă- 
tă și cel de duminică. In prima 
zi, sportivii noștri au evoluat 
meritoriu ocupînd — în compa
nia unor caiaciști și canoiști de 
valoare — locuri fruntașe în 
clasament. La K 2 (fete) 500 m, 
Demetra Angelescu și Haripe- 
na Evdochimov s-au clasat 
pe locul II (după echipajul 
Grobovski — Setzkoem — 
R.D.G. — 2:00,9) cu timpul de 
2:01.0. Un alt loc secund a ob
ținut la caiac 4 (f) echipajul 
campus din Angelescu, Evdo
chimov, Ditcov, Mangea cu 
timpul de 1:50,3. Pe primul loc 
în această probă s-au clasat 
sportivele din R. D. Germană

Rujan) 3:37,0, 4. Dozsa Buda
pesta (Timar, FabianJ 3:38,8 ; 
C 2 1 000 m : 1. Dinamo Buc. 
(Covaliov, Patzaichin) 3:54,6, 
2. Dinamo Buc. (Manea, Cala- 
biciov) 3:55,9, 3. Dinamo Buc. 
(Nichiforov, Simion) 4:05,6, 4. 
Select. Dinamo U.R.S.S. (Kuz
min. Karotkov) 4:06,0. SENI
OARE : K 2 500 m: 1. Dozsa 
Budapesta (Mazes, Jojăr) 
1:55,7, 2. Dinamo Buc. (Lo
vin, Dumitru) 1:56,5, 3. Select. 
Dinamo U.R.S.S. (Vakula, 
Babak) 1:58.2. 4. Dozsa Buda
pesta (R'<' i<)i, M ighierkuty) 
1:59,6; K 4 500 ni: 1. Dinamo

„EUROPENELE" DE ATLETISM BAT LA UȘĂ
PANI - 8,22 m LA

5046 P LA PENTATLON

La Liestal (Elveția) atleta 
Meta Antenen a obținut un 
nou record mondial la pen
tatlon, toalizînd 5 046 punc
te. Vechiul record mondial a 
aparținut atletei vest-germa- 
ne Heidi Rosendahl cu 5 023 
p. Sportiva elvețiană a ob
ținut următoarele rezultate: 
100 mg 13,5; greutate 11,12 
m; înălțime 1,71 m (în stil 
Fosbury); lungime 6,49 m; 
200 m 24,6.

MECIUL 
CEHOSLOVACIA — ANGLIA

După prima zi a meciului 
de atletism care se dispută la 
Brno între selecționatele An
gliei și Cehoslovaciei, oaspeții 
conduc cu 60—45 la masculin 
și 38—35 la feminin. Iată cîte- 
va rezultate : lungime : Lynn 
Davies (Anglia) 7,61 m ; Su
liță : David Travis (Anglia) 
81,02 m ; 1 500 m : Pavel Pen- 
kava (Cehoslovacia) 3:43,6; 
100 m femei : Anita Neil (An
glia) 11,5 ; înălțime femei i 
Jaroslava Valentova (Ceho
slovacia) 1.75 m.

REZULTATE EXCELENTE 
ALE ATLEȚILOR FRAN

CEZI ȘI POLONEZI

După prima zi a întîlnirii 
internaționale de atletism, 
care se dispută la Paris între 
selecționatele masculine ale 
Franței și Poloniei, scorul este 
favorabil gazdelor cu 114—91 
puncte.

tenisman maghiar Istvan Gu
lyas, învingător în semifinală 
asupra lui Gisbert (Spania) cu 
6—4, 6—4. Ultimul furnizase 
surpriza concursului, elimi- 
nînd pe favoritul nr. 1, aus
tralianul Mulligan (4—6, 7—5,
8—6).

SELECȚIONATA CAPITALEI -
BUREVESTNIK LENINGRAD 1-3 EA VOLEI

Ieri, în sala Giulești, s-a des
fășurat partida internațională 
de volei feminin dintre selec
ționata Capitalei și Burevestnik 
Leningrad, cîștigată pe merit 
de oaspete, cu 3—1 (13, 14, —12, 
10). Jocul a fost interesant, 
echilibrat de multe ori, mai cu 
seamă în seturile 2 și 3. Lenin- 
grădencele, cu o talie superioa
ră, s-au remarcat printr-o mai 
mare forță în atac și prin sigu

cu 1:49,4. Dintre băieți o evolu
ție mulțumitoare au avut Gh. 
Danielov (locul III la C 1 1000 
m și locul IV în proba de C 1 
500 m), precum și Anton Verba 
(locul II la K 1 500 m).

Duminică, în cea de a doua 
regată, sportivii noștri s-au 
menținut pe linia comportării 
mulțumitoare ocupînd prin a- 
celași Anton Verba locul ÎI la 
K 1 500 m 1:53,0 —, după 
Burny (Belgia) 1:52,5. O cursă 
spectaculoasă a oferit numero
șilor spectatori proba de K 4 
(f) 500 m. Pînă la jumătatea 
cursei echipajul nostru (An
gelescu, Evdochimov, Ditcov, 
Mangea) a condus, dar cu un 
finiș mai bun reprezentantele 
R. D. Germane au reușit sfi 
obțină victoria.

O probă mult așteptată a fost 
cea de K 2 (f) 500 m. Și aici 
lupta a fost deosebit de strînsă, 
primele trei echipaje fiind des
părțite de numai eîteva zecimi 
de secundă : 1. R.D.G. (I) 1:54,6 
2. R.D.G. (II) 1:54,7, 3. România 
1:55,1.

Buc. (Dumitru, Lovin, Comi- 
san, Manea) 1:46,7, 2. Select. 
Dinamo U.R.S.S. 1:47,8, 3.
Dozsa Budapesta 1:49,0, 4. Di
namo Buc. (Stroc, Răutu) 
1:56,8.

Juniori (primele locuri): 
K1 (b) 500 m: N. Tănase 
(Dinamo Buc.) 1:58,2. CI (b) 
500 m : V. Simion (Dinamo 
Buc.) 2:12,2, K4 (b) 500 m: 
Dinamo Buc. (Nemeș/Tănase,. 
Smasnai, Bivol) 1:34,8.

Clasament general : 1. Di
namo București 33 p, 2. Se
lect. Dinamo U.R.S.S. 24 p,
3. Dozsa Budapesta 15 p.

LUNGIME, META ANTENEN — RECORD MONDIAL LA PENTATLON

Jacques Pani și-a depus o fermă candidatură pentru titlul de 
campion european la săritura in lungime

Cel mai bun rezultat a fost 
înregistrat la săritura în lun
gime, cîștigată de Jacques 
Pani cu 8,22 m (cea mai bună 
performanță mondială a anu
lui și nou record al Fran
ței). Pe locul secund s-a cla
sat francezul Ugolini cu 8,12 
m. Polonezul Piatkowski a o- 
cupat primul loc în proba de 
aruncarea discului cu 60,40 
m, iar francezul Beer și-a ad
judecat victoria în proba de 

ranța în execuții. Jucătoarele 
românce au făcut eforturi evi
dente pentru a menține echi
librul, dar blocajul penetrabil 
și preluările, de multe ori de
fectuoase, au dus la irosirea 
atacurilor și la pierderea de 
pundte prețioase chiar și 
atunci cînd tabeia de marcaj 
indica posibilitatea victoriei 
(setul II: 8—3, 14—11... 14— 
16 !). Un aport deosebit în an
grenajul echipei bucureștene a 
avut ridicătoarea coordona
toare Rebac, care a convins de 
utilitatea selecționării el recen
te în lotul național

Emanuel FANTANEANU

Selecționata de box a orașului București 
a întrecut selecționata orașului Berlin 

cu scorul de 12-6
Aseară ringul instalat în 

potcoava stadionului Giulești 
a găzduit întâlnirea interna
țională de juniori dintre re
prezentativele de box ale o- 
rașelor București și Berlin. 
Victoria a revenit tinerilor 
pugiliști români cu scorul de 
12—6. Iată rezultatele galei i 
51 kg : Forster Ștefan b.p. 
Moraru Adrian/54 kg — Ion 
Adam b.ab. III Wilhelm Ra
min, 57 kg — I. Crețu b.p.

- TELEX- TELEX- TELEX-TELEX-
A 7-a etapă a turului ci

clist al Iugoslaviei, Metkovici 
—Sarajevo, a fost cîștigată de 
Dieter Mickein (R.D. Germa
nă), cronometrat pe distanța 
de 188 km în 4 h 33:45,0. O- 
landezul Zoetemelk se men
ține în fruntea clasamentului 
general individual, în vreme 
ce selecționata U.R.S.S. con
duce în clasamentul pe echipe. ■

Turneul internațional femi
nin de baschet de la Pode- 
brad (Cehoslovacia) a fost cîș
tigat de prima reprezentativă 
a țării gazdă, care în ultimul 
meci a întrecut cu scorul de 
116—42 selecționata de juni
oare a României.

ROMÂNIA VA GĂZDUI IN 
A FEDERAȚIILOR DE 

SI BAZINUL

1970 A XV-A CONFERINȚĂ
BASCHET DIN EUROPA
MEDITERANEEAN

Alte importante decizii ale Conferinței recent încheiate la Alexandria
Cu prilejul celei de a XlV-a 

Conferințe permanente a de- 
legațilqr federațiilor de bas
chet din Europa și din Bazi
nul Mediteraneean, desfășura
tă de curînd la Alexandria 
(R.A.U.), au fost stabilite o 
serie de importante hotărîri.

• A XV-a Conferință per
manentă a delegaților federa
țiilor de baschet din Europa 
și din Bazinul Mediteraneean 
va avea loc în 1970. în Ro
mânia, la Mamaia, între 27— 
29 mai. A fost stabilită aceas
tă dată pentru a se facilita 
și participarea delegaților din 
țările altor continente ce vor 

aruncarea greutății cu per
formanța de 19,02 m. Sprin
terul polonez Werner a ter
minat învingător în proba de 
400 m plat cu timpul de 46,3. 
Pe locul doi s-a clasat fran
cezul Nallet — 46,8.

Alte rezultate i înălțime i 
Elliot (Franța) — 2,12 m; 
10 000 m : Tijou (Franța) — 
29:28,4 ; 4x100 m î Franța —
39.4 ; 1 500 m • Szordykowski 
(Polonia) — 3:51,7.

ATLETII CUBANEZI S-AU 
EVIDENȚIAT LA LAU

SANNE
(

In cadrul concursului de la 
Lausanne, cunoscuta sprinteră 
cubaneză Miguelina Cobian 
a terminat învingătoare în 
cursa de 100 m plat cu tim
pul de 11,6. Atletul american 
Willie Davenport s-a clasat 
pe primul loc în proba de 110 
m garduri cu 14,0, iar elve
țianul Portmann a cîștigat 
proba de săritură în înălțime 
cu rezultatul de 2,08 m.

Alte rezultate : masculin i 
100 m i Ramirez (Cuba) —
10.5 ; 200 m I Solis (Cuba) — 
21,9 ; 400 m i Liedmer (Elve
ția) — 47,5 ; 1 500 m i Viaux 
(Franța) — 3:54,0 ; disc : Hu- 
bacher (Elveția) — 56,18 m.

Manfred Zdeitner, 60 kg — 
Cornel Hoduț b.p. Zenhard 
Voigt, 63,5 kg — Sandu Mi- 
halache b.ab. II Rolf Vialon, 
71 kg — Manfred Hinze b.p. 
Dumitru Mihalcea, 75 kg — 
Ion Ilie b.k.o. III Heinz Thu- 
ran, 81 kg — Reinhard Fi
scher b.p. Alexandru Coroia- 
nu, +81 kg — Dumitru Zeli- 
ca b.ab. I Wolfgang Zechel.

FLORIN SANDU
aurel pap Adie

Cu prilejul unei gale de 
box desfășurată la Buenos 
Aires, campionul sud-ameri- 
can la categoria mijlocie, 
Carlos Monzon, l-a învins 
prin K.O. tehnic în repriza a 
3-a, pe Harold Richardson 
(S.U.A.).■

La Budapesta în turneul 
feminin de volei, în primele 
două zile au fost înregistrate 
următoarele rezultate î Olan
da — Fluminense 3—0; Un
garia— Ungaria (tineret) 3—2; 
Olșnda — Ungaria (tineret) 
3—2; Ungaria — Fluminense 
3—0.

participa la campionatele 
mondiale de seniori din Iugo
slavia, programate cu puțin 
timp înainte.

• întrecerile grupei B a 
campionatului european femi
nin (din grupă fac parte echi
pele României, R.F.G.. Suediei 
și Austriei) vor fi găzduite în 
1970 de România (orașul nu 
a fost fixat), probabil între 
10—15 mai. Primele două for
mații se vor califica pentru 
turneul final din Olanda 
(10—21 septembrie 1970).

• România va găzdui, tot 
în 1970 (între 20—30 aprilie),

Săritorul Ion Ganea 
învingător la Minsk

<■
La Minsk s-a încheiat în

tâlnirea internațională de să
rituri în apă dintre selecțio
natele României și R.S.S. Bie
loruse. Victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 50—37 
puncte. în cadrul acestei -în
tâlniri, sportivul român Ion 
Ganea a cucerit două victo
rii. El a ocupat primul loc 
în proba de sărituri de la 
trambulină cu un total de 
165,40 puncte, fiind urmat de 
sovieticul Grigori Vasiliev — 
152,65 puncte și de românul 
Nicolae Speriosu — 151,18
puncte. Ion Ganea a termi
nat învingător și în proba de 
sărituri de la platformă, unde 
a totalizat 153,90 puncte.

In probele feminine, victo
ria a revenit înotătoarelor 
sovietice. La trambulină, pe 
primul loc s-a clasat Natalia 
Virocikina cu 128,96 puncte, 
iar la platformă primul loc 
a fost ocupat de Liudmila 
Sușcevskol cu 97.97 puncte.

S-au încheiat întrecerile
de la Wimbledon
LONDRA (Agerpres). — Au 

luat sfirșit întrecerile tradi
ționalului turneu internațio
nal de tenis de la Wimbledon, 
în ultimele două finale s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate : dublu femei : Margaret 
Court, Judy Tegart (Austra
lia) — Patty Hogan, Marga
ret Michel (S.U.A.) 9—7, 6—2; 
dublu mixt: Ann Jones (An
glia), Fred Stolle (Australia) 
— Judy Tegart, Tony Roche 
(Australia). 6—2, 6—3.

Concursul do natație 
de la Utrecht

La Utrecht a început un 
concurs internațional de na- 
tație la care participă spor
tivi din mai multe țări ale 
lumii. Proba feminină de 
100 m spate s-a încheiat cu 
victoria înotătoarei sud-afri- 
cane Karen Muir cronome
trată în 1:06,9. în proba mas
culină de 200 m bras, primul 
loc a fost ocupi» de sportivul 
olandez Addy Mijhuys cu 
2:42,7. Alte rezultate : 100 m 
liber : Tony Javis (Anglia) — 
55,4; 200 m fluture: Vernon 
Slovin (Republica Sud-Afri- 
cană) — 2:10,4; 400 m mixt 
feminin : Hennie Pentermann 
(Olanda) — 5:27,7.

și una din grupele de califi
care pentru "C.E. de juniori 
din 1970. Orașul nu a fost 
încă stabilit.

• Prof. Aurel Predcscu a 
fost ales in comisia organiza
toare a „C.C.E.“ și a „Cupei 
cupelor" (cu mandat pentru 3 
ani), alături de reprezentanți 
ai Italiei, Cehoslovaciei. Polo
niei și Belgiei. Din comisie 
mai fac parte W. Jones, se
cretarul general al FIB.A., 
și R. Sappcrta, președintele 
comisiei de organizare a com
petițiilor internaționale din 
cadrul F.I.B.A.
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