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0 FRUMOASĂ VICTORIE A ATLETELOR

73-62
‘ POIANA BRAȘOV, 13 (prin 

telefon da la trimisul nos
tru). — Ploaia torențială care 
a căzut, fără întrerupere, în 
ultimele zile, ca șl frigul de 
necrezut în acest mijloc de 
iulie (abia cîteva grade pes
te 0) au pus la grea încer
care pe participantele la tra
diționala întilnire dintre echi
pele feminine de atletism ale 
României și Cehoslovaciei, 
dar și pe arbitri, antrenori 
ți spectatori, 
urmă merită, 
vînt în plus 
căci, în ciuda 
s-au prezentat 
tul

Aceștia din 
poate, un ca
de apreciere, 
timpului hain, 
în număr des- 

de mare la stadion.

Acești Iubitori al atletismu
lui, localnici și turiști din 
alte țări, aflați la Poiana 
Brașov, au fost însă răsplă
tiți pentru atașamentul lor 
față de acest sport, atletele 
apărîndu-și cu maximum de 
energie șansele, chiar în a- 
ceste condiții vitrege de con
curs.

N-a lipsit mult, de altfel, 
ca întrecerile să fie contra
mandate, 
cu totul 
duminică

d!n cauza timpului 
nefavorabil. Ab’a 

dimineața, oficialiiI
Romeo V1LARA ‘

(Continuare tn pag. a 2 a)■» •

ASTĂZI,
PRIMUL START
In criteriul

ZIARULUI „SPORTUL"
!•

!•

[•

!•
!•

CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT

i
O întrecere așteptată cu interes

' înscrierile încep la ora 16
La ora 17 —
Cîmpinei sau
Maeștrii sportului Dan Popovici și Ion Stoica, foștii 
campioni ai țării N. Grigore și D. Ponaitescu 
așteaptă să răspundă la întrebările voastre
Marile premii — „Sportul", TAROM, UCECOM, 
„Dezrobirea" Brașov, A. S. Loto-Pronossort — vor 
răsplăti pe performeri
Astăzi puteți începe drumul spre culmile măiestriei 
sportive
Vreți să căleați pe urmele idolilor voștri sportivi 

Marin Niculescu, Gabriel Moiceanu, Jacques An
quetil, Eddy Merckx ? Veniți azi la startul Criteriului 
ziarului „Sportul" !

Erimul start ! Ce traseu preferați: str.
1 Leontin Sălăjan ?

în sfîrșit, ziua atît de aș
teptată a sosit 1 Astăzi, cele 
două trasee ale Criteriului 
ziarului „Sportul" — situate 
în două centre diferite ale 
Capitalei, primul în str. Cîm- 
pinei, în apropierea Arcului 
de Triumf, cel de-al doilea 
în Bd. Leontin Sălăjan, din 
cartierul Balta Albă — vor 
fi luate cu asalt de micii 
cicliști ai Bucureștiului, de 
cei care doresc să-și sporeas
că bucuriile vacanței partici- 
pînd la o mare întrecere 
sportivă rezervată școlarilor.

Fără îndoială, atunci cînd 
a primit în dar bicicleta; fie
care dintre voi s-a visat un 
mare campion al șoselelor. 
Numele lui Marin Niculescu 
Gabriel Moiceanu, Vasile 
Burlacu, ale așilor mapamon
dului Jacques Anquetil și 
Eddy Merckx au fost împru
mutate (cu rîndul!) de majori
tatea celor ce în joacă își 
dispută înflăcărate curse pe 
stradă sau pe aleile parcuri
lor. Pentru cei mai talentați 
dintre voi, visul poate deveni 
realitate. Pentru aceasta, tre
buie însă să luați parte la 
întreceri adevărate, cum este 
— de pildă — Criteriul zia
rului „SPORTUL", competi
ție școlărească de anvergură 
consacrată celui de al X-lea 
Congres al Partidului.

Astăzi, la ora 16, arbitrii 
își vor lua locul pe cele două 
trasee și' vă vor aștepta să
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La pontonul de sosire, cintărire 
a bărcilor fi... premiere 

Foto ! AUREL NEAGU
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In timpul dificilei probe de canoe fond — 10 000 m

REGATA INTERNAȚIONALĂ SNAGOV
EXCELENTA REPETIȚIE DE AMPLOARE

PENTRU CAMPIONATELE
întrecerile din ziua s 

doua a „Regatei Sna- 
gov* s-au desfășurat pe 
un timp rece, ca picate 
și vtnt „Vreme ea la 
noi. in Finlanda. “ ne 
mărturiseau sportivii 
nordici, singurii care 
într-adevăr s-au simțit 
în_ apele lor. Cînd însă 
arbitrul internațional 
Otto Tomiue a dat pri
mul start 
minatorii, 
ne-a mai 
cerusem
pasionantele probe 
frumosului matineu 
sportiv susținut de caia- 
eiștii fi canoiștii celor 
10 țări participante la 
această mare competi
ție.

Așadar, start In seria 
întii a prcbei de K 1 
(b) 1000 m. încă de la 
plecare, sportivul so
vietic Țarev atacă pu
ternic, se impune pînă 
la jumătatea cursei, dar

în seriile eli- 
frigul parcă 
părăsit: în

să urmărim

pierde pe linia de so
sire. Cîștigă, astfel, vi- 
tezistul cehoslovac
Mara. Pe tocul trei, 
adică Cnalist în această 
probă — reprezentantul 
țării noastre Ion To
rente. Campionul olim
pic, mondial si euro- 

orenko 
Inringâ- 

a Il-a a 
— după 
Heinroth

europene;
1

Will 
și Irimia (Ro-

este rfndul ca
de Ia simplu 
să-și desem-

1.
2.

• FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL

Portarul Țacalete (Știința) a reținut de astfl data balonul (Fazi din meciul Metalul Ttrgo-
vifte — Știința Bacău)

ECHIPELE PROMOVATE
IN DIVIZIA B

sportul IN VIZITA
(Continuare tn pag. a 2-a)
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ULTIMA ORA"
ȘTIRI Șl INFORMAȚII DIN LUMEA 

FOTBALULUI NOSTRU
IN PAGINA a IH-a:

JOCURILE BALCANICE 
DE LA ISTANBUL

TENIS:

• Reprezentativa femin: 
noastre pe primul loc

• Băieții — un merituos loc
• In ultima zi : România — Bulgaria 

(f) 3—0 ; România — iugoslavia (m) 
2—1

TIR:

• Echipa României — campioană la 
talere aruncate din șanț 
Gheorghe Florescu a reușit eventul

pean Ș a p 
(UJRS5.) lese 
tor în seria 
acestei probe 
el plas!ndu-se
(RD.G.) și Mașev (Bul
garia) — Iar compatrio
tul său Tișcenko ocupă 
locul tatH în seria a 
treia, urmat de 
(RD.G.) 
mânia).

Acum 
noiștilor 
lOȘO m
neze fînaliștii. Iată or
dinea sosirii în seria 
întii eliminatorie 1 
Sidorov (România),
Wichmann (Ungaria), 3. 
Ditcov (România). In 
manșa următoare a eli
minatoriilor evoluează 
mai mulți ași ai pagaei 
— campionul nostru 
olimpic Patzaichin, ce
hoslovacul Ctvrtecka, 
sovieticul Prokupeț. A- 
ceasta va fi și ordinea 
sosirii in cursă, Patzai
chin reușind — în stilul 
său... olimpic — să con
ducă autoritar, de 
start pînă 
sfîrșit, în 
pe primul 
(UJL&S.),
Maxim $1 
(ambii România).

Față de întrecerile 
din prima zi, duminică 
dimineață am avut sa
tisfacția să vedem 5

la 
în final. In 
ultima serie 
loc: Fedulov 

urmat de 
Butelchin

echipaje românești ca
lificate în finala probei 
feminine de K2 500 mi 
Serghei — Evdochimov 
și Dumitru — Lovin 
(seria I). Cuciue — 
Ckhi (s. ID. Lauer — 
Angelescu și Roman — 
Tîmofte (a. III). Fetele 

o evo
luție bună și în seriile 
probelor de K 4 500 mi 
două locuri I prin Ser- 
ghei, Lauer, Angelescu, 
Evdochimov, respectiv 
Dumitru, Lorin, Comi
sar.. Berberei. Cum era 
și de așteptat, vom avea 
reprezentanți și In fi
nalele de la K2 (b) 
1000 m — Sciotnic, 
Vernescu si alții, C2, 
1000 m, K1 (b) 4x500 
m.

întrecerile de după- 
imiază — cele opt fi- 
■ale — s-au desfășurat 
pe un timp ceva mai 
bun, dacă avem în ve
dere ploaia (dar nu șl 
vîntul) care a încetat. 
La K 4 — 10 000 m pri
mii care trec linia de 
sosire sînt sportivii so
vietici, urmați de echi
pajele noastre Pocora, 
Coșniță, Terente, Simlo- 
cenco și Roșea, Smul, 
Zabara, Macarenco. Vor 
urma alte șapte finale 
in care reprezentanții 
noștri nu reușesc să 
cucerească nici un loc 
Întii. Patzaichin, bună
oară, se 
locul 
C

noastre au avut

clasează pe
7 în cursa de

1 — 1000 m, acuzînd

Voiile TOFAN

(Continuare 
tn pag. a 2-a)

4-0 (0-0, 3-0, 1-0, 0-0) In al doilea meci!

Față de aspectul primei 
întilniri. rezultatul meciu
lui de ieri dintre selecțio
natele de polo ale Româ
niei și R.D. Germane pare 
o reală surpriză. La re
vanșă, oaspeții au jucat 
mai bine (dar nicidecum 
la valoarea maximă), iar 
reprezentanții țării noastre 
au fost de nerecunoscut, 
pierzind întrecerea la un 
scor categoric. După fluie
rul final al arbitrului J. 
Brandes, tabela de marcaj 
indica scorul de 4—0 (0—0, 
3—0, 1—0, 0—0) în favoa
rea jucătorilor germani, 
diferență care putea fi 
mult dacă

Chețan nu ar fi apărat ex
celent în primul „sfert".

Chiar din primele mi
nute, poloiștii din selecțio
nata R.D. Germane s-au 
instalat în jumătatea de 
teren adversă. Mai rapizi 
și mai incisivi de această 
dată ei și-au creat multe 
situații favorabile lămurite 
în ultimă instanță de apă
rătorul butului româ
nesc. Mai întii; Schuller 
a șutat puternic, Chețan a 
respins la Lange, care a 
reluat din fața porții în 
bară ; apoi același Lange, 
Schlenkrich, Zein și din 
nou Schuller au tras din 
poziții clare, dar portarul

românilor a fost mereu la 
post. Chiar și în momen
tele cind ne-am aflat in 
inferioritate numerică
(prin eliminarea lui Fi
roiu), Chețan a reținut 
mingea plasată de Herzog.

Cea de a doua repriză a 
fcst catastrofală pentru 
,.7“-le nostru. Tactica alea
să de antrenorii noștri — 
o zonă foarte strinsă — 
avea să se dovedească fa
limentară, și foarte curînd 
Herzog, scăpat singur în 
colțul sting al porții, a des
chis scorul. Am avut ime
diat posibilitatea să

RUGBY
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I
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C
hiar cineva nefamîliarîzat 
cu intimitățile rugbyului 
este, totuși, frapat de un 
anumit halou afectiv care 
înconjoară lumea acestui 
. sport. Dacă fotbalul este

jocul cel mai iubit de către privitori, 
avem impresia că rugbyul define un 
olt «uperlativ, fiind sportul căruia cei 
ce-l practică, nu cei ce asistă, îi în
chină dragoste și credință. Devotamen
tul rvgbystului pore făcut din cel mai 
pur cristal sufletesc. Numai astfel se 
poate explica adeziunea totală a unor 
superbi, otlefi, dotați și pentru sporturi 
cu mai mare audiență la public, cu 
moi lesnicios, acces la caleașca faimei, 
rămași imuni la orice chemări tulbu
rătoare, hotărîți să nu părăsească ce
tatea rugbyului, unde viața are asprimi 
de rocă. Refuzul echivalează aproape 
cu încăpățînarea de a rămîne pe o 
banchiză arctică, atunci cînd ți se oferă 
alternativa să trăiești în insula Capri. 
Ce alchimie sufletească declanșează în 
sufletul preoților săi acest joc aflat pe 
vremuri într-o legătură siameză cu fot
balul. nu știm I Știm numai că această 
luptă de centauri (am numit rugbyul) 
a fost și este leagănul sportivității 
pure. Dacă adversarii dintr-un joc de 
rugby nu s-ar. înfrunta cu loialitate, 
cu demnitate inflexibilă, s-ar ajunge, 
în fiecare clipă, l0 brutalitate și strivire 
fizică. Nici n-ar fi fost posibil ca fair- 
play-ul să se nască altundeva pe me
leagurile sportului. Rugbystul nu poate 
fi imaginat altfel decît ca un om din- 
tr-o bucată, de o simplitate sufletească 
însoțită de mari profunzimi, puternic, 
dar cenzurat în forța lui, acreditat ori- 
cînd prin onoare și prin încredereI . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I apriorică în noblețea luptei sportive.
• Moravurile rugbyului slefuiesc calități

I. . . . . . . . . .de bazalt sufletesc. Prin tradiție, este 
interzis atleților lui să se lamenteze 
atunci cind sînt loviți. N-om văzut 
niciodată un rugbyst scolămbăindu-se 
de durere, exhibiție penibilă prin peri
metrul altor sporturi. E| rezistă, rezistă, 
rezistă 1 Suferințele interioare nu se 
văd, din afară zărindu-se numai o 
demnitate statornică. Printre prieteni e 
bine să avem' întotdeauna și un atlet 
de rugby. Oameni ca ei au harul ami
ciției profunde.

Aceste coloane de valori morale, 
proprii sportului cu balonul turtit și 
porți cu geometrie ciudată, susțin și 
existența rugbyului nostru. De mai bine 
de 10 ani el se înfruntă cu toate ce
tățile rugbystice de pînă la Canalul 
Mînecii și învinge deseori. Chiar cu cel 
francez — un rugby monumental, ri
dicat pe 1 000 de cluburi și pe vreo 
200 000 de jucători — se află într-un 
onorabil echilibru de victorii, înfrîngeri 
și egalități, deși celor 200 000 de jucă
tori le servesc replica numai 2 000. 
Rugbyul nostru nu este răsfățat; au 
existat perioade cînd îl ploua în casă 
și se credea că umbra mediocrității va 
pune multă vreme stăpînire pe el. 
Temeiurile păreau îndreptățite. Dar, de 
fiecare dată, rugbyul nostru a fost sal
vat de energiile dinăuntru. Talentul și 
devotamentul celor aflați pe mica pla
netă a rugbyului românesc au surmon- 
tat acele 100 de trepte care ne separă 
de rugbyul francez pe scara volumelor. 
Victorii în întîlnirj amicale, biruință (re
petată) în „Cupa campionilor euro- 

Ipeni", locul prim în „Cupa Națiunilor" 
— iată tot atîtea confirmări și recon
firmări. Jocul în 15 nu trebuie să lă- 
mînă la noi și mai departe în pos
tura de copil vitreg, obligat să com
penseze la npsfîrșit doar cu energia 
iscată din pasiune, lată impulsul ce 
ne-a făcut să amintim de acea lume 
minunată a rugbyului nostru, care iu-
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Ibește admirabil o minge venită parcă 
din poveste.

Romulus BALABAN
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(Continuare în pag. a 2-a)

(Amănunte tn pag. q 4-a)

resta-

Zein (nr. 9) și Firoiu (nr. 3) tn luptă pentru balon Foto i A. NEAGU
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JOCURI

AMICALE

INTERNATIONALE DE HANDBAL
• Echipa feminină de handbal 

Mureșul Tg. Mureș a Întreprins 
un turneu de patru Jocuri In Ce
hoslovacia, obținlnd tot atltea vic
torii : cu Start Nove Zamky 8—7, 
cp zemaske Kostolany 18—8, eu 
T. J. Tuslo Sala 8—8 șl cu T. J. 
ZKL Mokrad 16—14.

C. ALBU-coresp.
• Handbalistele de la Liceul 

nr. 2 Brașov s-au deplasat la 
Budapesta pentru a Întreprinde 
un turneu de mal multe partide. 
Ele au Învins echipa Landerteh- 
nicum cu 8—6 șl 11—0, iar forma
ția B.A.C. cu 8—3 șl 4—3. Tinerele 
Jucătoare din Brașov au lăsat o 
bună impresie.

C. GKUlA-coresp. principal
• La Tg. Mureș a avut loc de 

curînd o dublă întllnlre Interna
țională In care selecționata mas
culină a orașului a Jucat cu Ch. 
Z. Litvinov. In primul Joc, dispu
tat sîmbătă seara, gazdele au în
vins cu 23—11 (12—4). Tn cea dea 
doua partidă, care a avut loc du
minică dimineața, victoria a re
venit tot handbaliștilor mureșeni: 
25—12 (14—9).

Dispute «echilibrate 

în „Cupa Munților** 

la orientare turistică
Cabana DURAU (prin tele

fon). — Cea de a XI[-a edi
ție a concursului internațio
nal de orientare turistică 
„Cupa Munților — Victor 
Măciucă* a debutat pe o vre- 
țne răcoroasă cu ceață și 
ploaie, elemente care au mă
rit, fără îndoială, dificultă
țile înfruntate de cei aproa
pe 150 de concurenți.

In afara celor 41 de echipe 
din țară au mai luat startul 
sportivi din Bulgaria, R.D. 
Germană și Ungaria. Probele 
individuale, programate în 
prima zi pe trasee cu multe 
denivelări au prilejuit dispute 
echilibrate.

Proba masculină, desfășura
tă pe 10 km cu o diferență 
de nivel de 810 m și cu un 
timp acordat de 420 minute, a 
fost cîștigată de Roland Var
ga (Tractorul Brașov) în 
138:54,0. Următorii doi ,clasați 
au venit la un interval de nu
mai un minut după învingător. 
Ei sînt Ortwin Lexen (Rul
mentul II — Brașov) cu 
139:51,0 și Janos Soter (Un
garia) cu 139:54,0.

Proba feminină, la fel de 
disputată, a revenit sportivei 
Ana Petrova (Bulgaria) care a 
parcurs cei 7,600 km (dife
rență de nivel i 600 m) în 
141:32. Ea a fost urmată de 
Irma Berseck (Ungaria) cu 
141:35 ; 3. Piroșka Szabo (Me
talul roșu—Cluj) 143:55.

Proba de ștafetă pe echipe 
s-a desfășurat pe o ploaie to
rențială însoțită de vînt în 
rafale. Traseul, parcurs de 
cîte 3 schimburi (unul femi
nin și două masculine), a mă
surat 21,4 km și a avut o di
ferență de nivel de 1810 m. 
Pe primul Ioc s-a clasat repre
zentativa Ungariei care a dis
pus de o echipă omogenă (F. 
Korenky, J. Soter, G. Wajda). 
Timp : 370:14.0. Pentru locu
rile următoare s-a dat o luptă 
strfnsă între Dumbrava—Sibiu 
(R. Desa, R. Gutt, G. Schun- 
schning) și a doua formație 
a A.S. Rulmentul—Brașov. Si- 
bienii au ocupat locul II cu 
400:42,0 iar brașovenii au ter
minat pe locul III cu 403:57,0.

D. DUMITRESCU — coresp.

GH. MINCU (DINAMO) A CORECTAT
RECORDUL NATIONAL

LA CATEGORIA SUPERGREA
CLUJ, 13 (prin telefon, de 

la trimisul nostru), — Cam
pionatele naționale de halterer 
rezervate seniorilor s-au în
cheiat cu un bilanț destul de 
modest, INf ultima zi, Gheor- 
ghe Mincu, la categoria super- 
grea, și-a depășit recordul la 
total, realizînd 472,5 kg. 
cu două kilograme peste 
recordul național. Aces
ta a fost cel de-al trei
lea record la seniori, ‘In de
curs de trei zile, iar la juniori 
bilanțul s-a încheiat cu cinci 
recorduri naționale, ultimele 
două fiind realizate de Vasile 
Deac (Sibiu) ia supergrea I 
102,5 kg la smuls și 130 kg 
la aruncat.

La categoria semigrea, Ma
rin Cristea, favoritul Întrece
rii, accidentat la braț, a fost 
nevoit să iasă din concurs, 
dîndu-i posibilitatea lui Gh. 
Teleman să cucerească titlul 
de campion. Conform așteptă
rilor, la categoriile grea și su- 
pergrea, victoriile au revenit 
fără dificultate lui Spiridon 
Herghelegiu, și, respectiv, lui 
Gh. Mincu. Iată rezultatele i

CAT. SEMIGREA 1. Gh. Te
leman (Dinamo Buc.) 430 kg, 
Ion Csete» (C.S.M. Cluj) 365 
kg, 3. Viorel Dinu (Steaua) 
360 kg, 4. Ilie Mirsu (Rapid) 
357,5 kg, 5. Mihai Toma (Stea
gul roșu Brașov) 347,5 kg, 6.

)

IN C.N.

DE SCRIMĂ

Evitarea retrogradării 
- elementul dominant 
al penultimei etape

Penultimul episod al cam
pionatului național de scrimă 
pe echipe a fost dominat nu 
de lupta pentru titlurile la 
cele 4 arme (pentru că 
Steaua trece prin această 
competiție ca un Guliver 
prin țara piticilor), ci de 
aceea care poate lua uneori 
accente dramatice, lupta pen
tru evitarea retrogradării. Și 
cu toate că ne aflăm, acum, 
de fapt în fața ultimei etape, 
programată la finele acestei 
săptămîni, nu se cunosc de- 
cît două echipe care vor pă
răsi campionatul primei di
vizii i C.S.M. Cluj la floretă- 
masculin și Olimpia Satu Ma
re la floretă-feminin. La 
spadă și sabie continuăm să 
ne aflăm în plin „suspense*, 
forțele echipelor (ca și zes
trea de puncte) fiind mai 
apropiate. La spadă, de exem
plu, echipa I.E.F.S. — cu tot 
revirimentul din retur — 
pare a fi cea mai amenin
țată, cu toate că și formația 
craioveană Electrcputere va 
trebui să abordeze cu multă 
atenție ultimele sale întîlniri. 
La sabie se află în zona pe
riculoasă trei formații: 
I.E.F.S., C.S.M. Cluj și Po
litehnica Iași, iar șanse mai

S-a încheiat etapa a ll-a a campionatului 
de călărie

DINAMOVISTII S-AU IMPUS ÎN ULTIMELE 
PROBE

CONSTANȚA (prin tele
fon). — Pe hipodromul din 
Mangalia s-‘au desfășurat ieri 
ultimele probe din cadrul 
etapei a doua a campiona
tului național de călărie. 
Epilogul a fost marcat de 
numeroase eliminări, datora
te în special refuzurilor. Din 
cele cinci echipe intrate în 
concurs, doar două — Di
namo și Petrolul — au reu
șit să termine traseul fără 
nici o penalizare. Ele au ocu
pat. în ordine, locurile 1 și 
2 în această probă. Le-au 
urmat în clasament i Steaua 
(cu 8 p penalizare), Centrul 
de călărie București (cu 11 p

penalizare) și C.S.M. Sibiu 
(cu 19 p penalizare). Proba 
de categorie grea, cea mai 
dificilă, a fost dominată de 
dinamovistul Oscar Recer, 
cu Grațiela, care a terminat 
traseql cu 4 p penalizare. 
Pe locurile următoare s-au 
clasat Anghel Donescu, cu 
Gînd — 8 p penalizare și 
Cornel Ilin, cu Simplon — 
15 p penalizare (ambii de 
la Steaua). Cele mai multe 
locuri întîi au fost cîștigate 
de călăreții de ia Dinamo, 
urmați de cei de la Petrolul.

CORNEL POPA 
coresp. principal

Nicola* Renghea (Metalul) 335 
kg-

CAT. GREA i f. Spiridon 
Herghelegiu (C.S.M. Cluj) 435 
kg, 2. Olimpiu Pop (C.S.M. 
Cluj) 375 kg, 3. Ștefan Mate 
(Steagul roșu Brașov) 365 kg, 
4. Vasile Olteanu (Olimpia 
Buc.) 362,5 kg, 5. Mugur Sa- 
ranciuc (Progresul) 357,5 kg, 
6. C. Popescu (Steaua) 255 kg.

CAT. SUPERGREA l 1. Gh, 
Mincu (Dinamo Buc.) 472,5 
kg, 2. Iosif Vlădăreanu (Olim
pia) 410 kg, 3. Nicolae 
Băncilă (Rapid) 370 kg, 4. Au
gustin Culici (Dacia Oradea) 
357,5 kg, 5. Vasile Deac (Si
biu) 332,5 kg, 6. Gheorghe 
Sîrbu (C.S.M. Cluj) 332,5 kg.

Ion OCHSENFELD

După terminarea campiona
telor a avut loc un concurs de 
culturism. Pe primele locuri 
s-au clasat A. Pamavelas (Da
cia Oradea) la cat. pină la 
1,64 m, și V. Cato (C.S.M. Cluj) 
la cat. peste 1,64 m.

MIERCURI — INTÎLNIRE 
INTERNAȚIONALA

I
Miercuri după amiază, cu 

începere de la ora 17, în sala 
Progresul din str. Dr. Staico- 
vici, echipa Progresul va în- 
tilni formația poloneză 
URSUS.

CEPA LITORALULUI

LA ' JUDO

ECHIPA CEHOSLOVACIEI A CUCERIT TROFEUL
CONSTANȚA. ÎS (prin te

lefon, de la trimisul nostru). 
— Prima ediție a competiției 
Internaționale de judo „Cupa 
Lițoralului", găzduită de Pa
latul sportului din localitate, 
a reunit la start reprezenta
tivele României (A și B) și 
puternica formație a Ceho
slovaciei. Echipa oaspe, care 
ocupă un loc de frunte în 
Ierarhia europeană, a cucerit 
trofeul Triunghiularul a în
ceput cu Întîlnirea România 
A — Cehoslovacia. La prima 
categorie, 63 kg, ambii Ju
doka — E. Georgescu și J. 
Simsa — au intrat prudenți 
pe patrulater, evitînd proce
deele tehnice. în final, a fost 
dictat un echitabil rezultat 
de egalitate.

în continuare, la categoria 
70 kg, P. Reznicek a încheiat 
In mai puțin de un minut 
disputa sa cu Gh. Vasile, 
printr-un spectaculos ippon. 
La categoria 80 kg, I. Herman 
ți J. Bezstarosti au încheiat 
la egalitate un duel pasionant 
Ultimele două partide, de la 
categoria 93 ți +93 kg, au 
fost cîștigate de oaspeți i V. 
Sistek și. respectiv, J. Mi- 
ricka — prin superioritate 
tehnică, intreeîndu-i pe S. 
Morariu ți D. Lepădat Re-

sulfatul coafruatâri
a fost, astfel, favorabil echi
pei easpe, eu 4—1.

Și tn cea de-a doua tntll- 
nlre, formația Cehoalovaclel 
ți-a impus superioritatea, ta- 
trecînd echipa aecsndl a ță
rii eOastre cu 3>7i—ÎTi- Dis
puta dintre echipele româ
nești a luat ifîrțlt eu scorul 
de 87j—1$ *n favoarea pri
mei garnituri.

Marți seara vor avea Ioc, 
tot la Constanța, partidele 

K revanșă.

Cosrin CHIRIAC

Muscelul CîmpHlang—
Motor GSrliti 11 — 6, la box

Dumlnicl, la Clmpnluag 
Muscel, s-a disputat meciul 
de box dintre echipele Mus
celul și Motor GOrliti (RDG), 
la capătul căruia victoria a 
revenit localnicilor cu scorul 
de 14—6. Cele mal frumoa
se partide le-au furnizat pe
rechile A. Pițigol — Frantz 
Siegfried ți Matei — W. 
Lueael, primii cîștlgînd la 
puncte.

Celelalte rezultate i N. Ma
nea b.p. J. Elch ; I. Rădu- 
lescu b.p. M. Kupe; A. Si- 
mlon b. k.o. 1 W. Scharow ; 
P. Hartman b.p. G. Dumi
trescu ; A. Havrig b.p. I. Vol- 
cilă ; G. Maidan egal cu H. 
Mahler; V. Petcu egal cu 
K. Ballin ; A. îancu b. ab. 2 
E. Steinhorn.

D. RADULESCU, coresp.

•' Cu prilejul recentei șe
dințe a Comitetului F. R. Box 
a fost reorganizat Biroul fe
deral al forului de speciali
tate, care are următoarea al
cătuire i Gheorghe Guriev (pre
ședinte), Augustin Strolan și 
Ion Tudosiu (vicepreședinți), 
Cristea Petroșeneanu (secre
tar general), Ștefaa Brutaru, 
Ion Gheorghe, Gheorghe 
Zamflrescu, Ion Popa, Vic
tor Tocariu, Petre Radovici, 
Gheorghe Paisle, Constantin 
Mlrea, Alexandru Vladar 
(membri). Au fost eliberați 
de sarcini din cadrul Birou
lui F. R. Box, tovarășii Oc
tavian Negrea și Paul Ochl- 
albl (la cererea acestuia).

CONSTANTIN GRIGORE (DINAMO) 
CAMPION DE FOND AL ROMÂNIEI

Un asalt din meciul de floretă - feminin Medicina Tg. Mu
reș - Olimpia Satu Mare Brișcan (Tg. Mureș) cu Lucki (Satu 
Mare) Fotei N. DRAGOȘ
mari de a evita neplăcutul 
pas înapoi par a avea ieșe
nii ți clujenii. Dar, nu se știe 
ce surprize ne va rezerva și 
I.E.F.S. pentru că, în aceas
tă etapă, a mer% cu vînt de 
la pupa în toate armele. A 
dispus de Medicina Tg. Mu
reș și la spadă și la flore
tă-feminin, de Petrolul Plo
iești ți de Olimpia Satu Ma
re la flQretă-masculin — du
pă ce fusese condusă cu 
5—0 ! — și a Întrecut pe Po
litehnica Iași la sabie. Tre
buie să recunoaștem că re
colta sa de victorii a fost 
foarte bogată.

O mențiune se cuvine 
Olimpiei Satu Mare care a 
prezentat la floretă-feminin 
o formație nouă, alcătuită 
din elemente care n-au de
pășit vîrsta de 16 ani și care 
au în Maria Lazăr o trăgă
toare de reale promisftml. 
Ea a realizat în trei meciuri 
8 victorii, printre care una 
(cu 4—1) în fața experimen
tatei Maria Vicol. (Cu toate 
decepțiile încercate, antreno
rul Al. Csipler continuă să 
fie un neobosit făurar de 
speranțe pentru scrima noas
tră).

Iată acum rezultatele în
registrate în ziua a II-a. 
FLORETA - MASCULIN :

ȘEDINȚA COMITETULUI

F. R. SCRIMĂ

Azi, de la ora 17, la sediul 
C.N.E.F.S., Comitetul Federa
ției române de scrimă se re
unește în ședința sa anuală, 
urmînd să discute activitatea 
competițională internă și in
ternațională din perioada 1 
iulie 1968—1 iulie 1969, pre
cum și proiectul calendarului 
intern pe anii 1971 și 1972.

13 ROMÂNIA-CEHOSLOVACIA
(Urmare din pag. 1)

celor două echipe au căzut 
de acord ca întîlnirea să 
aibă, totuși, loc. Și, trebuie 
să adresăm un sincer și căl
duros (mai ales... călduros I) 
bravo atletelor pentru băr
băția cu care au abordat în
trecerile, pentru frumosul 
spectacol oferit, pentru cele 
cîteva rezultate de valoare 
pe care le-au înregistrat, 
chiar în aceste împrejurări. 
Pista stadionului a fost, pe 
alocuri, acoperită de apă, 
dar se poate spune că ea a 
rezistat destul de bine celor 
4 zile de bombardament con
tinuu al ploii.

Reprezentativa României a 
realizat un frumos succes, 
întrecjnd echipa Cehoslova
ciei Ia o diferență aprecia
bilă i 73—62 (cu o săptămî- 
nă în urmă, atletele ceho
slovace pierduseră în fața 
Angliei doar la un punct di
ferență I). Sportivele noastre 
au cîștigat 8 din cele 13 
probe ale concursului, stabi
lind și un nou recoid la șta
feta 4 x 400 metri. Printre 
performerele echipei noastre

se află Lia Manoliu, Olimpia 
Cataramă, Mariana Goth, 
Valeria Bufanu, care au ob
ținut cifre remarcabile.

Iată rezultatele tehnice i
100 m: 1. Goth (România) 

12.0 ; 2. Smerdova (Ceho
slovacia) 12,0 ; 3. Ngyrytiova 
(Cehoslovacia) 12,2; 4. A. Pe
trescu (România) 12,3.

200 m: 1. Smerdova (C) 
24,5 ; 2. Goth (R) 24,5 ; 3. An- 
gelescu (R) 25,4 ; 4. Chmel- 
kova (C) 25,6.

400 m: 1. Macounova (C) 
55,8; 2. Filip (R) 56,4; 3. 
Chmelkova (C) 57,0 ; 4. la- 
cob (R) 58,6.

800 m : 1. Silai (R) 2:07,0 ;
2. Sehlikova IC) 2:11,9 ; 3. 
Zakova (C) 2:13,3 ; 4. Berna 
(R) 2:17,3.

1500 m: l. Lincă (R) 
4:40,4 ; 2. Gabor (R) 4:42.4 ;
3. Vydrarova (C) 4:51,6; 4. 
Svadlenkova (C) 5:04,0.

100 m.g. (vlnt din spate 
3,38 m pe sec) I l. Bufanu 
(R) 13.6; 2. Kucmanova (C) 
13,7; 3. Biackova (C) 13,9;
4. Vitalios (R) 13,9.

4x100 m: 1. România (An- 
gelescu, Bufanu, Petrescu,

Goth) 47,6, 2. Cehoslovacia 
(Nygrynova, Smerdova, Kuc
manova, Piackova) 47,9.

4 x 400 m: 1. România (Fi
lip, Iacob, Zaharia, Silai) 
3:46,2 — nou record repu
blican, 2. Cehoslovacia (Ma- 
kounova, Otova, Jehlikova, 
Cuksankova) 3:53,9.

Lungime: I. Cukmanova 
(C) 6,16 m, 2. Vintilă (R) 
6,10 m, 3. Viscopoleanu (R) 
6,00 m, 4. Nygrynova (C) 
5,87 m.

înălțime : 1. Val#itova (C) 
1,70 m, 2. Maracnova (C)
l, 70 m, 3. Bonei (R) 1,65 m, 
4. Matei (R) 1,55 m.

Greutate: 1. Srîbova (C) 
15,90 m, 2. Sălăgean (R) 
15,67 m, 3. Fibingerova (C) 
15,02 m, 4. Manoliu (R) 
14,49 m.

Disc: 1. Manoliu (R) 57,04
m, 2. Cataramă (R) 55,52 m,
3. Vyipnalova (C) 50,10 m,
4. Simancova (C) 49,50 m.

Suliță : 1. Prodan (R) 46,22 
m, 2. Moritz (R) 44,46 m, 
3. Filova (C) 43,50 m, 4. An- 
tosova (C) 42,92 m.

Steaua — Petrolul Ploiești 
14—2 ; Universitatea Bucu
rești — OlimDia Satu Mare 
11—5. FLORETA-FEMININ i 
Medicina Tg. Mureș — Olim
pia Satu Mare 11—5 ; I.E.F.S. 
— Medicina Tg. Mureș 9—7. 
SPADA i Steaua — Medicina 
Tg. Mureș 12—4; Olimpia 
Satu Mare — Electroputere 
Craiova 8—8 (la ttișaveraj 
58—63); I.E.F.S. — Medici
na Tg. Mureș 10—6. SABIE i 
Steaua — I.E.FJS. 13—3 ; Di-' 
namo Brașov — Politehnica 
Iași 5—11 ; Steaua—Universi
tatea 12—4.

S. BONIFACIU

Brașov, 13 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). — De 
vineri, ploaia n-a mai Încetat 
Simbătă noapte, arbitrii au 
avut o lungă consfătuire, la 
capătul căreia eu comunicat 
schimbarea traseului : cicliștii 
nu vor mai escalada Pîriul 
Rece, ei vor rula ptnâ dincolo 
de Șercaia. se vor întoarce, ur
mi nd ca Învingătorul să fie 
desemnat la capătul a 120 km, 
după urcușul din Poiana Bra
șov. Juniorii (cei mari — 70 
km. cel mici — 40 km) au fost 
dirijați și ei pe șoseaua spre 
Sibiu.

Seniorii — obsedați de do
rința unei clasări onorabile, 
care să le asigure un loc în 
națională sau la startul între
cerilor internaționale ce vor 
avea loc In curind la noi — au 
făcut, literalmente, risipă de 
energie. Prima evadare s-a 
produs Înainte de Perșani, 
la cițiva kilometri de la ple
care. Autorii ei : Ștefan Cer
nea și Andrei Suciu (Steaua), 
Constantin Grigore șl Alexan
dru Sofronie (Dinamo). Acest 
cvartet ofensiv și-a asigurat 
la un moment dat un avans 
de aproape 2 min. Lupta cu 
vîntul puternic le-a măcinat, 
insă, forțele și la întoarcere 
(km 53) mai aveau doar 55 s 
față de un grup de 12 rutieri, 
condus de N. Ciumeti. în a- 
ceastă vinătoare, Grigore et Co. 
au mai rezistat 10 km, după 
care au cedat presiunii urmă
ritorilor.

Pe urcușul de la Vlădenl, 
Miculan rămine din grupul a- 
vansat. El va reveni fmpreu- 
nă cu Rusu și Burlacu, care 
s-au despărțit de partenerii 
din pluton și, după un rulaj 
in forță de 25 km, au ajuns 
din nou pe primul plan al 
cursei. între timp, însă, au fu
git din acest grup V. Tudor și 
Șt Cernea. Protejați de dina- 
moviști (siguri că omul lor îl 
va învinge pe Cernea), cei 
doi realizează în 10 km un 
avans de cea 500 m. Fr. Gera, 
omul care n-a reușit să se rea
lizeze în ultimele sezoane, ata
că furibund, dar este talonat 
de V. Selejan și I. Cosma II. 
Trioul recuperează din distan
ță și face — la intrarea în

Brașov — joncțiunea cu cuplul 
Tudor—Cernea. Cel cinci «ta
că serpentinele spre Poiană. 
Spre surprinderea tuturor, din 
urmă apare - venind ca o lo
comotivă sub presiune — Cons
tantin Grigore. La ultima ser
pentină dinaintea sosirii, Gri
gore se detașează Irezistibil și 
ciștigă campionatul.

Clasament final : 1. CONS
TANTIN GRIGORE (Dinamo)
— a parcurs 120 km tn 3 h 20:10 
(medie orară 36,060 km) — 
campion al României, 2. V. 
Selejan (Dinamo), 3. Fr. Gera 
(Steaua), 4. V. Tudor (Dinamo)
— același timp, 5. I. Cosma 
II (Dinamo) 3 h 20:20, 6. St. 
Cernea (Steaua), 3 h 20:26, 7. 
N. Ciumeti (Dinamo) 3 h 21:02, 
8. N. David (Mureșul Tg. Mu
reș), 9. C. Ciocan (Dinamo), 
10. V. Burlacu (Steaua) - a- 
celași timp.

Juniori mari I 1. I. SELE
JAN (C.S.M. Cluj) — a parcurs 
70 km In 2 h 02:31, (m. 0.34.428 
km) — campion al României, 
2. N, Gavrilă (Steaua), 3. N. 
Hrisoverj (C.S. Brăila), 4. I. 
Ajochin (Șc. sp. 2 Buc.), 5. Z. 
Ajtal (Mureșul Tg. Mureș) — 
același timp, 6. C. Tudoran 
(C.S. Brăila) 2 h 02:35.

Juniori mici : 1. VASILE
MIU (Șc. sp. nr. 3 Buc.) — a 
parcurs 40 km in 1 h 13:11 (tn. 
o. 35,200) - campion al Româ
niei, 2. T. Drâgan (Voința 
Buc.) lh 13:47, 3. A. Ardelea- 
nu (Dezrobirea Brașov) 1 h 
14:01, 4. I. Gavrilă (Steaua) 1 
h 14:20, 5. Tr. Repede (C.S>M. 
Cluj), 6. V. Budea (Dezrobirea 
Brașov) — același timp.

Hristache NAUM

Criteriul ziarului Sportul

Prjma etapă a campionatului 

de viteză pe șosea

BOLIZI PE
BRAILA, 13 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). Șoseaua 
umedă și alunecoasă, care a 
mărit considerabil gradul de di
ficultate al parcursului, nu i-a 
împiedicat pe concurenți să 
treacă cu o viteză uimitoare prin 
fața miilor de spectatori, înar
mați cu umbrele, care formase
ră un adevărat culoar vii) de-a 
lungul celor 2 000 m ei traseu
lui. Traian Macarie, care pe o 
motoretă Carpați a atins în li
nie dreaptă 130 km/h, Mihai 
Pop, Tudor Popa, Ioij Lăzăres- 
cu, Gheorghe Ion, Florian Ște
fan ți alți „bolizi" pe două roți 
au trebuit să stăpinească fot ța 
motoarelor in virajele închise 
(cu vizibilitate redusă), în cele 
in formă de S și, mai ales, pe 
porțiunea „acelor de păr", unde 
au făcut întoarceri de 180 de 
grade, provocînd strîngeri de 
inimă publicului. FI. Bejan, Al. 
Șuier și alți favoriți ai curse
lor — care în această acerbă 
luptă pentru întîietata s-au ha
zardat în depășiri sau la viraje 
— au fost victimele unor acci
dente mecanice pierzînd poziții
le fruntașe.

Clasamente : motorete Carpați 
(9 ture) — 1. Al. Kiss (I.R.A. 
Satu Mare) 16:53,4, 2. Al. Oprea 
(Metrom Brașov) 17:04,4, 3. Gh. 
Cimpoiașu (Metrom Brașov) 
17:34,7.

Clasa 125 cmc ; (12 ture) — 
1. Mihai Pop (Steaua) 17:25,0,

DOUĂ ROJI
2. T. Popa (Metalul Buc.) 18:17,1,
3. V. Solomon (Motorul B. Mare) 
18:19,1.

Clasa 175 cmc (18 ture) — 1. 
Tr. Macarie (Metalul București) 
22:55,1, 2. FI. Ștefan (Locomo
tiva Ploiești) 23:17,4, 3. I. Lăză- 
rescu (Vagonul Arad) 23:21,6 (15 
ture).

Clasa 250 cmc (18 ture) : 1. 
Gh. Ion (Steaua) 22:46,9, 2. W. 
Hirschvogel (C.S.M. Reșița) 
23:00,3, 3. I. Lăzărescu (Vagonul 
Arad) 24:00,3.

Clasa 350 cmc (16 ture) : 1. 
Cr. Ionescu (Steaua) 21:26,2. 2. 
FI. Ștefan (Locomotiva Ploiești) 

, 22,18,5. 3. V. Szabo (Steaua) 
21:44,2, (15 ture).

Clasa 500 cmc (16 ture) : 1. 
Gh. Ion (Steaua) 23:25,7, 2. V. 
Szabo (Steaua) 23:34,6.

Ataș (10 ture) : 1. M. Dănes- 
cu + V. Dițescu (Steaua) 15:49,5, 
2. S. B'alogh + I. Telegescu (E- 
nergia Cîmpina) 16:57,3, 3. Gh. 
Stanciu + A. Mogoș (Motorul 
Galați) 15:55,6 (9 ture).

Campionatul se desfășoară în 
patru etape, titlurile acordîndu- 
se pe bază de adițiune de 
puncte : locul I — 8 p, II — 6 
p, III — 4 p, IV - 3 p, V - 
2 p și VI - 1 p.

Troian IOANIȚESCU

(Urmare din pag. I) 
vă înscrieți pe listele de start- 
Federația de specialitate a 
avut grijă să vă onoreze de- 
legîndu-i pe cei mai buni ar
bitri, pe cei care au oficiat 
în recent încheiatul .Tur al 
României", în frunte cu Oc
tavian Amza, cel care cu doi 
ani în urmă a primit la Roma 
înalta calificare de arbitru al 
Uniunii Internaționale de 
Ciclism. Alături de ei, maeș
trii sportului, prof. Ion Stoi
ca și prof. Dan Popovci, foș
tii campioni ai țării, prof- 
Nicolae Grigore și Dragoș 
Panaitescu vă vor aștepta 
pentru a vă da consultații 
tehnice și pentru a selecționa 
pe cei maj buni dintre voi în 
secțiile de performanță.

La ora 16 încep, așadar, în
scrierile. La ora 17 se dă pri
mul start. Fiecare serie cu-1 
prinde cîte 15 concurenți. 
Primii trei clasați în serii se 
califică pentru semifinalele și 
finalele traseului, ce vor a- 
vea loc vineri. Ceilalți își mai 
pot încerca o dată puterile 
miercuri.

Fiecare dintre voi poate 
aspira la premiile oferite de 
ziarul „SPORTUL" ! învingă
torilor le vor fi publicate fo
tografiile în ziar, cei 4 cîști- 
gători pe Capitală vor fi in
vitați de Marin Niculescu și 
Gabriel Moiceanu la un dejun 
(prilej și pentru a cunoaște 
cîte ceva din drumul parcurs 
de ei spre piscurile măiestri
ei sportive), iar primilor trei 
clasați' în finala de duminică 
(la fiecare categorie) la vor fi 
oferite frumoase premii de 
către redacția noastră.

A. S. LOTO-PRONOSPORT

— premii surpriză, UCECOM
— o cupă și numeroase pre
mii în obiecte de utilitate, 
TAROM — călătorii gratuite 
cu avionul în cele mai fru
moase orașe ale țării, fabrica 
„DEZROBIREA* Brașov. —- 
pungi cu surprize... dulci și 
alte întreprinderi și instituții 
vor completa lista mare _a 
cadourilor ce au fost pregă
tite pentru participanți la 
Criteriul ziarului „SPORTUL".

Iată acum cîteva amănunte 
din regulament :

• Se poate concura — la 
alegere — pe unul/din cele 
două trasee ’ str. Cîmpinei 
și Bd. Leontin Sălăjan.

• Cursele preliminarii au 
loc în zilele de luni 14 și 
miercuri 16 iulie (serii de 
cite 15 concurenți), întrece
rile semifinale și finale pen
tru fiecare circuit se desfă
șoară vineri 18 iulie, iar du
minică 20 iulie — pe circui
tul din Bd. Leontin Sălăjan
— finala pe Capitală- Luni, 
miercuri și vineri — întrece
rile încep la ora 17; dumi
nică — finalele au loc la ora 
10.

• înscrierile "se fac zilnic
— la secretariatele traseelor 
respective — începînd de la 
ora 16.

• Categoriile de vîrstă și 
distanțele i

Cat. I — pînă la 7 ani (in
clusiv) — 600 m;

Cat. a II-a — de Ia 8 la 10 
ani — 1,6 km ;

Cat. a IlI-a de la 11 la 14 
ani — 2,4 km ;

Cat. a IV-a — 15—16 ani
— 4,0 km.

• Se concurează pe bici
clete de turism fără schim
bător de viteze.

DORIJI SĂ VĂ APARĂ 
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o stare de indispoziție, lucru 
care va cîntări greu și în pro
ba de C 2 — 1000 m, unde 
împreună cu Covaliov va ieși 
pe locul secund. învingători: 
canoiștii maghiari Wichmann 
— Petrikovicz, echipajul care 
la Mexic le-a fost principalul 
adversar — locul 2 la J.O.

Una dintre cele mai dispu
tate întreceri a fost cursa 
K 2 — 1000 ni. Aici, învingă
tori au ieșit campionii olim
pici Saporenko — Morozov 
(U.R.S.S.). Echipajul nostru 
Vernescu — Sciotnic s-a cla
sat pe locul 3, după „dublul* 
Zeidler — Augustin (R.D.G.). 
Același loc 3 îl vor ocupa și 
reprezentantele noastre Ser- 
ghei, Lauer, Angelescu, Ev- 
dochimov în cursa de K 4 — 
500 m. în sfîrșît, la ștafetă 
K 1 (b) 4x500 m — după e

luptă strînsă, aplaudată la 
scenă deschisă — Vernescu, 
Sciotnic, Ivanov, Botez, cedea
ză în fața cvartetului sovietic 
Tiscenko, Kabanov, Kaptur, 
Morozov.

Și astfel, bilanțul c^Jei de 
a dAia zi a Regatei Snagov 
estewrmătorul i U.K.S.S. — 7 
victorii, Ungaria — o victorie. 
Asupra evoluțiilor sportivi
lor noștri, desigur, vom re
veni cu amănunte. Ținem să 
subliniem efortul corpului de 
arbitri care — pe o vreme 
capricioasă — a asigurat bu
na desfășurare a întrecerilor. 
Menționăm, de asemenea, 
strădania organizatorilor de a 
face (și a reușit perfect) to
tul pentru ca întrecerile să 
aibă loe, totuși, condiții op
time.

Rezultate tehnice: K 4 — 
10 000 m: 1. U.R.S.S. (Uciji- 
kov, Grișint Matveey,- JDiden-

ko) 38:37,5, 2. România (Po- 
cora, Coșniță, Terente, Simio- 
cenco) 38:47,0, 3. România 
(Roșea, Smul, Zabara, Maca- 
renco) 39:00,0, 4. Finlanda 
(Nummisto, Viitamăki, Măke- 
lă, Lehtosalo) 39:13,0 ; K 1 (B) 
1000 Mi 1. Saporenko 
(U.R.S.S.) 3:56,4, 2. Tiscenko 
(U.R.S.S.) 3:59,9, 3. Țarev
(U.R.S.S.) 4:01,2, 4- Will
(R.D.G.) 4:02,5 ; C 1 — 1000 
M i 1. Fedulov (U.R.S.S.) 
4:21,1, 2. Wichmann (Unga
ria) 4:21,6, 3. Prokupeț 
(U.R.S.S.) 4:25,4, 4. Ctwrtecka 
(Cehoslovacia) 4:26,6 ; K 2 (F) 
500 M i 1. U.R.S.S. (Liausko, 
Simenskaia) 1:53,7, 2.
U.R.S.SS. (Meliarenko, Kiria- 
nova) 1:54,4, 3. România (Ser- 
ghei, Evdochimov) 1:54,7, 4.
R.DTi. (Kobuss, Haftenber- 
ger) 1:55,6 ; K 2 (B) 1000 M i 
1. U.R.S.S. (Saporenko, Moro
zov) 3:32,1, 2. R.D.G. (Zeidler* 
Augustiaj gi3340t.g, România

(Sciotnic, Vernescu) 3:34,2, 4. 
România (Ivanov, Conțolenco) 
3:34,4 ; C 2 — 1000 M : 1.
Ungaria (Wichmann, Petriko
vicz) 3:53,6, 2. România (Co
valiov, Patzaichin) 3:57,2, 3. 
România (Manea, Calabiciov) 
3:58,3, 4, Ungaria (Buday, 
Toth) 3:59,6 ; K 4 (F) 500 M • 
1. U.R.S.S. (Liausko, Simians- 
kaia, Bakula, Haritonova) 
1:54,1, 2. R.D.G. (Setzkorn, 
Grabowski, Haftenberger, Ko
buss) 1:45,4, 3. România (Ser- 
ghei, Lauer, Angelescu, Ev
dochimov) 1:45,9, 4. România 
(Dumitru, Lovin, Comișan, 
Berbecel) 1:48,6 ; K 1 (B) 4x 
500 M i 1. U.R.S.S. (Tiscen
ko, Kabanov, Kaptur, Moro
zov) 7:32,5, 2. România (Ver
nescu, Sciotnic, Ivanov, Bo
tez) 7:35,2, 3. România (H. 
Ivanov, Conțolenco, Verba, 
Irimia) 7:37,0, 4. România (Ia
cob, Rujan, Negraia, Zafiu) 
SȚ49.0,
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• LUCESCU: „FOTBALUL NU ESTE 0 DISTRACȚIE!" • IN CĂUTAREA UNUI... TEM K JOC • ULTIMELE

De 24 de ore 
trerupt Norii au coborît pînă 
pa Cioplea, așa că vila Ro
binson din Predeal pare sus
pendată undeva, între pămînt 
și cer, ca o arcă a Iul Noe 
plutind în apele potopului. 
In sfîrșlt, răzbim spre vilă.

Noul antrenor al dinamo- 
viștilor bucureștenl, D. Nico- 
lae-Nicușor ne spune aproape 
pe nerăsuflate 
să începem 
mentalitatea 
jucători I Și n-aș fl acceptat 
niciodată să 
București — 
țin în actuala situație, atît de 
paradoxală, cînd nuclejul ce
lor mai bune rezultam ale 
echipei naționale din ultimii 
ani n-a reușit să aducă clu
bului nici o performanță pe 
plan Intern — dacă n-aș fi 
convins că lotul actual, tinăr 
și deosebit de talentat, are 
puterea să se autodepășească**.

Pentru a sonda la ce punct

i „Va trebui 
cu o schimbare: 
greșită a unor

revin la Dinamo 
cu atît mai pu-

LISTĂ LEGITIMĂRILOR • ACCESUL 
movlștl erau atît de abătuți 
Incit n-au mai știut tmde ne 
aștepta autobuzul pentru ple
care. Cînd. în afirțit. am a- 
Juns la mașină, l-am găsit a- 
colo pe Eftimie instalat cu 
picioarele pe banca de ris-a- 
vis, bătînd tactul cu mi inii e 
în ritmul unei melodii ve
sele—*

Sînt decî, Jucători țl Jucă
tori. Iată unul dintre eL Lu- 
cescu I „Cred că la noi defi
citar este felul de a gindi 
fotbalul. Mai sînt destui care 
privesc totul prin prisma su
perficialității, mulțumindu-se 
să-și ia angajamente Ia tot 
pasul. Or. fotbalul na poate 
fi pentru unii muncă ți pen
tru alții distracție !“

Iată deci că actualitatea 
dinamoviștilor bucuresteru
pune pe prim pian recon
strucția echipei r.u după cri
teriul tehnleo-tactie, ei după 
cel al eticii sportive. • Este, 
desigur, o problemă care nu-și

• Au promovat: Metalul Tirgovițte, Stiiuța Bacău, Olimpia Satu Mare

METALUL TÎRGOVIȘTE

ȘTIINȚA BACÂU

5-0 [l-O]

Nicușor, noul antrenor al dinamoviștilor bucureșteni, conduce, 
intr-o oră de răgaz, un antrenamente, fa lah al elevilor tăi
Se plecare se află, l-am în
trebat pe antrenorul Nicușor 
și pe dr. Clortea (noul medic 
al lotului) care este starea ds 
spirit a echipei, după dra
maticul final de'sezon. Nicu
șor ne-a răspuns printr-o în- 
timplare de demult, dar cu 
aceleași rădăcini și cu tîlc 
actual: „După meciul extrem 
de slab pe care l-am făcut 
la București, cu ani în urmă 
în „C.C.E." contra Iul Galata- 
saray (1—1), unii dintre dina-

FOTBALISTUL
TIGRU

Marin Moraru e un fot
balist in virstă de 23 de 
ani. Joacă la Poiana Cîm- 
pina, in divizia B. Subiec
tul nostru nu s-a făcut re
marcat prin niscaiva for
midabile realizări fotba
listice, dar nu se împăca 
cu destinul său de fotba
list modest și mai puțin 
cunoscut. Frămtntat proba
bil cum să facă ceva cu 
totul ieșit din comun, băia
tul acesta veleitar a găsit 
momentul. Cînd antrenorul 
său l-a schimbat din for
mație în timpul meciului 
cu Politehnica București 
fiindcă nu juca cum se cu
vine, a dat drumul pe toc 
unei suite de injurii din- 
tr-acelea în stare să ucidă 
o inimă de piatră, d-apoi 
de antrenor. Peste două 
zile, la o ședință de ana
liză Moraru și-a flagelat 
din nou antrenorul cu ver
gile cuvintelor alese din 
ungherele c'ele mai perife
rice ale vocabularului. Așa 
precum ti șfichiuește de
seori și pe coechipierii săi. 
Cu chiu cu vai (deoarece, 
conducerea asociației Po
iana Cîmpina milostivă 
cum o știm cu atttea ele
mente profanatoare a no
bleță sportului, ti șl con
fecționase o bulă de indul
gență), , fotbalistul-tigru, 
care proifiisese antrenoru
lui că-l va sfîșia a fost 
suspendat 6 luni ! 1! 
pedeapsă crudă I Să fie 
mea lipsită o jumătate 
an de prezența acestui 
tist eșuat într-o echipă 
B, acestui gentlemen refu
lat, acestui om elevat sta
tornicit pe meleagurile bu- 

, nei cuviințe ! Ce oroare ! 
Nu e de admis așa ceva. 
Astfel raționează unii. Și 
printre ei se găsesc și oa
meni scrupuloși din con
ducerea clubului Petrolul, 
care au pornit o cruciadă 
pentru salvarea lui Mo
raru. După ceasuri de chib
zuință crudații au ajuns 
la concluzia că junele cu 
răbufniri verbale cu iz de 
dispărută mahala n-ar pu
tea fi salvat decît prin 
transfer. Unde ? Chiar la 
Petrolul. E huligan la Cîm
pina, dar va fi un om sub
țire la Ploiești...

Noi atit am avut de re
latat, fiindcă tot mai spe
răm ca sportivii (și chiar 
fotbaliștii) cu purtări re
probabile să nu mai întîl- 
nească lipsa de exigență 
a celor gata să accepte 
orice, în schimbul unui șut 
sau a unei fente. Prețul e 
dezonorant și întinează 
lumea sportului.——

poate afla rezolvarea ta ter
menii unei perioade de pre
gătire, dar ORA Începutului 
a sosit.

Și brusc, după im moment 
de tăcere, D. Niccgae-Nicușor, 
fostul internațional a cărui 
carieră de fotbalist ți antre
nor este legată numai de clu
bul dinamovist, ne-a introdus 
în această actualitate 1 „Am 
venit la Predeal unde sîntem 
cazați excelent, dar în schimb 
vom deveni voiajori în cău
tarea unui teren bun de joc ; 
fie la Bușteni, fie la Brașov. 
N-avem încă un plan stabilit 
de meciuri în această perioa
dă (11 iulie — 30 iulie), ci 
va trebui să luăm contact cu 
celelalte divizionare aflate ți 
ele pe Valea Prahovei. Nou
tățile lotului sînt legitimarea 
lui Deleanu, plecarea lui 
Datcu, Popa, Naghi și pro
movarea în lotul primei echi
pe a tinerilor jucători Che- 
ran, Moldovan, Doru Popescu, 
Cotigă și Stana. După cum 
vedeți, unul dintre cele mai 
tinere loturi pe care l-a avut 
vreodată Dinamo București**.

...Cînd am plecat seara tîr- 
zlu, de Ia Robinson, drumul 
ce cobora de la Cioplea spre 
oraș se transformase în albia 
unui rîu. La vilă. Ghergheli 
reluase studiul ghidului de 
conversație româno-german. 
iar Dumitrache și Lucescu 
continuau să scormonească 
In jăratecul unei discuții ce 
nu se poate stinge i turneul 
final din Mexic.

ti antrenorul Petrolului. Dar 
niri nu vom rămîna eu un 
asemenea lot restrtas. Mizăm 
printre alții pe Stăneseu. 
fost Ia „V* Craiova, pe Ciueu 
de la Politehnica Timișoara șl 
pe un tinăr virf de atac din 
divizia C, golgeter al echipei 
sale. Nu-l dau numele, dar 
vă pot spune eă-i tot din Ju
dețul nostru- Eram aproape 
sigur de I. Constantin de Ia 
Dinamo București, pe care 
l-am solicitat Ia concurență eu 
Jiul, în schimbul lui Pali, dar 
clubul bucurețtean a stopat 
tratativele. După eum vedeți, 
ne interesează doar atacul. în 
campionatul trecut noi am 
avut cel mal slab atac dintre 
toate echipele de A—

— —24 de goluri ! intervine 
G roz ea, unul din „eroii* aces
tei performante. Și eum me
ciul fără goluri este ea o 
nuntă fără lăutari—, oftează 
el.

— Da. conchide antrenorul 
Petrolului, vom alinia In noul 
campionat un cvartet ofensiv 
inedit, eu care 'rem «ă con
ducem ostilitățile. Indiferent 
de adversar și teren. Din 
toată această perioadă (rămla 
la Bușteni pînă la 25 iulie) ea 
și din pregătirile ee vor urma, 
băieții să dobîndească un sin
gur lucru: pofta golului pen
tru un an întreg I

Paul SLAVES CU

D_p* o ac-rtâ per.:*ii oe 
ta t ernare, m«a._rgețtu «u
pus atipi-xv pe jce. «refci 
în stinutele *. 9 ș. 11 pa- .-s 
ia careul bici_an: .or. îs sni- 
s-X-1 IC. Pîrvu a «jtaa cu b*- 
locui pe partea dreapU de'' 
—de a centrat îa careu. îna
intatul mai tute^edt
portarul EnAchiuc. a izxrod-s 
balonul îa poartă. 1—0 pen
tru Metalul.

Dup* pa uză, tot metalur- 
gițtii au Început furtuaoe fo
rai. Atacurile lor slat fcarte 
periculoase ți apărătocil Știin
ței au Încercat să rezolve si
tuațiile critice atcrdhtd lovi
turi de colț în min. 48 ți 49. 
Ultima a fost bine executată 
de C Ionescu. care a trimis 
balonul înalt îa careu la T:-

a
S3
au 

a 
Ia 

Metalului.
53)

✓

ron. înaintaș-^ Metalului 
sărit și_ 2—0. în minutele 
ți 54, apărătorii Științei 
cedat din nou ți scorul 
luat proporții, r.dirindu-se 
4—0 1= favoarea 
Autori i Turco (min. 53) ți 
Pirvu (min. 54 — dup* ce 
balonul a revenit din bară tri
mis puternic de Muragan). în 
min. 71 tabela de marcaj re
feră o nouă modificare. Extre
ma dreaptă, Ionescu, a făcut 
o cursă, a intrat ta careu, a 
șutat ți- 5—O.

A arbitrat fcarte bine Aurel 
Bentu. ajutat la linie de V. 
Dumitrescu ți G. Motcnga 
(toți din București).

Metalul i Stăneseu—I. Xițes- 
cu. Păun. M. Nițesen, Bueta- 
meanu, Buzatu, Murețan, C. 
Ionescu, Pîrvu, Tiros, Turco.

Știința i Enăchiec (min. 20 
Tacalete) — Boiangiu, Ghica, 
Corobar.ă. Ciocoiu, Avram 
(min. 48 Harion), Rotaru, Mi- 
halache, Buturez, Mărgăș-oiu, 
Sdrobiț.

V. FOMP1UU

Minerul Aniaa

METALH PIOPEN1 MINERUL ANINA

I.M.U. MEDGIDIA CHIMIA FĂGĂRAȘ

2-2
ft ■! kxbal sâer 

d-s Metg essa atela că. 
n ms_ avea _ aăe o țassâ. 

as aecrcK par&da eu Metal-_1 
Picpeaî ca s rea fie rezol -a- 
taA aecsuk mec 6e- cf ?a 
m-4 Lor în aeeestă mrtt. 
aaeiaiargățtb £a Fjjpet. a-au 
it-R să eăcpee. vuăeBS- 

t»r_ca ia Intar. Șc 
e’ au getaft — oes: tasrn»-.: 
Prime*® <5 — si
•~-=e-e «ecrâa ta rvania*. A 
fost de afass o x-rz.*i ertare 
• apără-JX-Jor din Mec&<ta 
pesmz ea extremă stingă. 
Ctoatii. să-i fast pe Se-a- 
fet 'TML’M' - ea.-, arări 
a apărat măt mai aeeuape d» 
viicarea Ită reali — să acos
tă pectr: prime dată bojocul 
d n p -Asă.

Dcp* pata*. LMUM-ri *- 
tară eu aceeași dezinvolttrrâ. 
dar. abia depâ trei teinute. 
Cristea (Metalul PîopenD frua- 
rifxă o eecLare a lui Drago- 
cir, imediat după o bară a 
Itri vnetri (TM.UAfJ. Meta- 
Icrțiștri prind curaj. încearcă 
să nu scape ocazia unui even
tual eșec al ttrgovlștennor, 
dar, un nmralit din tribună 
nu are de lucra și strigă In 
gura mare că, pe „Politeh
nica*, băcăuanii sînt conduși 
cu 4—0. Din acest moment, 
parcă, te boeenrii
giștilor s-a turnat plumb. 
Elevi! lui Mlhel prind, tesă, 
curaj. Atacurile lor devin tot 
mai insistente ți. Mosor (Me
talul), ie dă o mină de ajutor 
făctedu-1 mat pe propriul por
tar, Șerban, te minutul 83 
Cnd mai era un sfert de oră 
de Joc. Coman apulberă și ulti
mele țanse ale metaiurgiștilor 
adueted etalarea, la un țut- 
bombi al Iul Bîrsan, respins 
ta extremis de portarul Șer
bet.

Fără cusur arbitrajul lui C. 
Petre», ajutat la linie de î. 
Dancu ți C. Dragotescu.

metal nr-

1-1 (0-1)
CLUJ. IJ fprta telefon! — 

loral desfășurat pe stadionul 
C.ujee:« « plăcut. Nu atît 
prin fotbalului pres
tat. cit mai ales prin ardoa
rea cu care ambele echioe 
s:-au disputat tatEetatea. în 
plus, asucra rezultatului par
tale a planat foeertitudinea 
pînă la ultimele secunde de 
joc. S-a remarcat ți o ușoară 
aeoseelă la toți jucătorii, nor- 
ssală de altfel, dacă ținem 
coct de cele 3 meciuri dispu
tate într-o săotămfnă.

Chimia Făgăraș avea nea
părat nevoie de o victorie 
pentru a putea promova In 
divizia B. Acest fapt a deter
minat fizionomia reprizei I, 
cind făgărățenfi au controlat 
mai mult jocul, au profitat de 
avantajul vfatului puternic, 
reușind să deschidă scorul în 
min. 24, prin Feher. Dușul 
rece i-a trezit pe mineri, care 
ies din espectativă și din s- 
părare, Tismănaru, care pînă 
atund Jucase foarte retras, se 
infiltrează tot mai mult spre 
poarta făgărășeniior. După ce 
Biscă a ratat o ocazie unică 
in min. 42, singur de Ia 5 m 
de poartă, în repriza secundă, 
Șerban (min. 52), la capătul 
unei acțiuni personale, înscrie, 
egalînd scorul. Tot Șerban 
ratează o altă ocazie (în min. 
75, mingea a lovit bara I). Ul
timul sfert de oră a aparținut 
făgărășenilor dar rezultatul 
înscris pe tabela de marcaj 
n-a mai putut fi modificat.

A arbitrat bine Ioan Rus — 
Tg. Mureș.

MINERUL l Mărășescu — 
Mihăilescu, Spălățelu, Schuch, 
Popa, Șerban, Tismănaru, 
Mathe (min. 70 Leac), Mun
teanu, Lang, Bîscă.

CHIMIA i Torz — Armeanu, 
Seckei, Nacu, Lancea, Stoica, 
Nîțu (min. 60 Lechița), Dumi
trescu, Feher, Boantă (min. 73 
Sudu), Drăgoi.
V. MOKEA-coresp. principal

Don VLAD
CLASAMENTUL

Portarul Serafeț inter
vine din nou miraculos I

Z-O (0-0)
(prin telefon). —CLUJ. 13

A fost o întîlnire de un mo- 
oest nivel tehnic, încheiată cu 
victoria scontată a sătmăreni
lor. Din ..fotoliul de orchestră1* 
al celor 3 puncte Olimpia a 
privit cu calm eforturile par
tenerilor de Întrecere și a aș
teptat cu prudență și sigu
ranță momentele cele 
trivite pentru ca să 
atac. Jucînd totul pe 
studenții au atacat și 
o repriză, au ratat 
dare, portarul Batori a scos 
in extremis 2 mingi, iar arbi
trul C. Nițescu-Sibiu s-a fă
cut că nu vede un fault clar 
ca lumina zilei comis în careu 
asupra lui Răsădeanu. Avînd 
însă o echipă doar de „mici 
meseriași* și fără nici un... 
maistru de joc. Știința a evo
luat cenușiu ,fără forță și cu
loare în faze. Olimpia — o 
formație cu un gabarit im
presionant, cu doi jucători de 
valoare In atao — Both și 
Kineses — a stat cuminte în 
apărare, a contraatacat vigu
ros, în viteză și a învins ab
solut pe merit. Sătmărenii au 
un echilibru în joo și cîțiva 
fotbaliști care dau o oarecare 
personalitate echipei. Punctele 
victoriei au fost marcate de 
Kineses (min. 53) șl 
(min. 84).

A condus C. Nlțescu 
biu.

OLIMPIA i Batori — 
Popa, Knoblau, Bocșa, 
GerO, Bocor, Borota, 
Filip.

ȘTIINȚA i Malcan — Păs- 
culescu, Constantineseu, Tu
dor, Făgăraș, Munteanu, Știr, 
Bălăneanu, Răsădeanu, Bul- 
bucan, Mathe (min. 72 Tu- 
geanu).

V. CACOVEANU-coresp.
CLASAMENTUL FINAL 

AL GRUPEI DE

mai po- 
iasă la 
o carte, 
dominat 
2 ocazii

iw

Both

- SI-

Leș,
Both, 

Kineses,

LA CLUJ

1.
Z
3.

Olimpia S. Mare 
Minerul Anina 
Chimia Făgăraș 

4. Știința Petroșani

8 110 7—4
3 1 2 0 4—3
3 0 2 1 8-6
3 0 1 2 2-5

5
4
2
1

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 
REZULTATE EXACTE LA CON
CURSUL PRONOSPORT NR. 28

ETAPA DIN 13 IULIE 1348

x. 
x.
g.
4.

Met. Ttrgevlțta 
Șdzța Baeâj 
Metalul Ptoped
XJtU. Medgidia

III
111
III

L Fl. Morenl — Prahovi Pl. 1 
n. Poiana — LILA. CI.mpi na X 
m. Caralman Bușteni

Sinaia
IV. Șoimii — Petrolul
V. Petrol Bold.—Met. 

VL Colorom Codlea
Cristur

— Carpațl
2

Berea 1 
Buzău X
— Unirea

1

VII. victoria Tg. Jiul — Electro
plate re Craiova 1

vm. Min. Motru — Progresul 
Strehala X

IX. Vict. C-sebeș — Min. Bocșa 1
X. Fum. Deta-C.F.R. Timiș. X

XI. U.M. Timiș. — C.F.R. Arad 1 
XIL Vict. Câlan—Mureșul Deva X

xin. A.S. Cugir — Mln. Ghelar X 
FOND DE PREMII : 168.684 lei. 
Rezultatul meciului IV nedls- 

putindu-se din cauza timpului 
nefavorabil s-a stabilit pronosti
cul prin tragere la sorți.

ULTIMA ORĂ • ULTIMA ORĂ • ULTIMA ORĂ • ULTIMA ORĂ • ULTIMA ORĂ • ULTIMA ORĂ

BULETINUL TRANSFERĂRILOR
STRAȚ A REVENIT ACASĂ

BAUMGARTNER S-A REÎNTORS
LA CRIȘUL

zile. Ia cabana 
pitoreasca sta-

BARAJUL PENTRU DIVIZIA C

Ce 
lu
de 

ar
de

Cu toate că ne găsim la 
mijlocul perioadei de trans
ferări, totuși ia Federația 
română de fotbal se depun 
puține cereri ale Jucători
lor pentru a opta Ia altă 
echipă. Pînă sîmbătă, ia 
ora 12, au mai depus cereri 
de transfer următorii ju
cători i

J». Iosif Straț (C.F.R.

Cluj), Dumitru Strati (S. s. 
nr. 2 București) și Alexan
dru Cojocaru (Dunărea 
Giurgiu) pentru Rapid 
București;

• Nicolae Neagoie (Chi
mia Tr.
Petrache 
nicea) și 
(Turbina 
Caraimanul Bușteni.

Măgurele), Iulian 
(Dunărea Zim- 

Gheorghe Joifoiu 
Doicești) pentru

De cîteva 
centrală din 
țiune Stina de Vale și-a în
ceput pregătirile pentru noul 
campionat echipa divizionară 
A, Crișul Oradea. La primele 
antrenamente, alături de cei
lalți jucători, s-a prezentat și 
portarul Baumgartner, revenit 
de la Cluj. De asemenea, în 
lotul fotbaliștilor orădenl au 
fost promovați cîțiva 
talentați, printre care 
marcă tinerii Bule și 
mari.

LA STEAUA
Plecat să și satisfacă sta

giul militar, Alecu, tinărul 
și talentatul mijlocaș al e- 
chipei Progresul, va evolua 
în campionatul viitor In for
mația Steaua. Alecu nu ia 
parte deocamdată la pregă
tirile fotbaliștilor de la 
Steaua.

Laromet București — Știința 
Clulnlța 8—2 (4—1) — i-a calificat 
Laromet ;

Locomotiva Adjud — Foresta 
Nehoiu 4—o (1—0) — s-a califi
cat Locomotiva Adjud ;

Electromotor Timișoara — Uni
rea Alba Iuiia 4—0 (1—0) — s-a 
calificat Electromotor Timișoara;

C.F.R. Caracal — Petrolul Ttr- 
goviște 2—2 (1—1) — se Joacă a 
3-a partidă ;

Foresta Năsăud

DIN TABĂRA FIROVIARILOR BUCUREȘTENI
cum am fost infor- 
către tovarășul 

vicepreședinte 
Rapid, echipa 
va beneficia în

După 
mâți de 
Zaharia, 
clubului 
leșteană
sezon, printre alții, și de ju-

Otto 
al 

giu- 
noul

Alexandru 
activat pînă

Cojocaru, 
acum la 
Formele 
acestuia 

înaintate

MARȚI, IN GIULEȘTI

RAPID - LOKOMOTIV 
STENDHAL (R.D.G.)

' Mai repede decît se preco
nizase inițial, suporterii și 
simpatizanhi echipei ferovia
re se vor reîntilni cu idolii 
lor. Evenimentul se va pro
duce marți după-amiază cînd, 
cu începere de la orele l7,30 
pe stadionul Ginlești, rapi- 
diștii vor evolua în compa
nia echipei 
hal. din R. 
întreprinde 
noastră.

cătorul 
care a 
Dunărea Giurgiu, 
pentru legitimarea 
la Rapid au fost 
federației zilele trecute.

Din aceeași sursă am aflat 
că la 24 Iulie, cu ocazia me
ciului amical dintre 
și Hapoel Ierusalim, 
sărbătorit jucătorul 
pentru cei 10 ani de 
tate neîntrerupt? la • clubul 
feroviar.

Rapid 
va fi

Mo tr oc
activi-

Juniori 
se re- 

Szat-

Progresul

Cehul Sllvanlel 6—1 (1—0) — s-a 
calificat Foresta Nisăud ;

Viitorul Gheorghieni — Celuloza 
Zărneștl 4—1 (1—1) — s-a califi
cat Viitorul Gbeorgbieni ;

I.T. Iași — Minerul Comăneștl 
0—3 (0—1) — s-a calificat Minerul 
Comăneștl ;

Constructorul P. Neamț 
lanul Botoșani 2—0 (1—0) 
calificat Constructorul P.

Teba’Arad — Minerul 
2—0 (0—0) — se joacă al 
meci ;

C.F.R. Caransebeș — Metalur
gistul Sadu 8—0 (1—0) — s-a ca
lificat C.F.R. Caransebeș.

— Vo-
— s-a 

Neamț.
Telluc 
treilea

BOC IN CULPA?
Aflăm — din surse diferite 

— că jucătorul Boc (compo
nent al echipei Dinamo Bucu
rești și al lotului național) 
este acuzat de sătirșirea unor 
acte de tulburare a ordinei 
publice și se află în cerceta
rea organelor competente.

CHEMIE LEIPZIG VA EVOLUA
IN TARA NOASTRA

Lokomotiv Stend- 
D. Germană, care 
un turneu în țara

Șl LA VAGONUL S-AU
La echipa arădeană Vago

nul a avut loc zilele trecute 
o ședință în care au fost 
luate unele măsuri organiza
torice. Astfel, a fost complet 
schimbată vechea conducere 
a secției de fotbal, cit și an
trenorii. Printre cei aleși în 
noua conducere a secției a-

Echipa Chemie Leipzig, din 
campionatul diviziei A al 
R. D. Germane, va între
prinde un turneu în țara 
noastră. în ziua de 27 iulie, 
oaspeții vor evolua la Galați 
în compania Politehnicii, iar

ȚARĂLUNGĂ Șl REGEP LA U.T.A.?
După cum se știe, U.T.A. 

își va relua pregătirile pe 
data de 17 iulie. Pină la a- 
ceastă dată, lotul va fi com
pletat cu cîțiva jucători noi.

SCHIMBAT ANTRENORII!
mințim pe ing. Ion Moș (pre
ședinte), Gheorghe David. 
Mircea Izghireanu și alții. 
Ca antrenor al echipei a fost 
numit Alexandru Hăran. El 
va fi ajutat după toate pro
babilitățile, de fostul jucă
tor Petre Schweillinger.

După cît am fost informați 
de conducerea secției de fot
bal, pînă acum și-au mani
festat dorința de a activa în 
noul sezon in echipa campi
oană jucătorii i Țarălungă 
(Progresul). Emeric Mericz 
(Minerul B. Marek Petre Re- 
gep (Politehnica Timișoara) 
șl Olto Dembrovschi (Vago
nul Arad). La stadionul 
U.T.A. se fac intense pregă
tiri pentru viitoarele jocuri, 
stadionul transformîndu-se 
într-un adevărat șantier.

ȘTEFAN 1ACOB 
coresp. principal

la 30 iulie, Ia Brăila — cu 
Progresul. In perioada 1—8 
august Chemie I^ipzig va 
susține două partide cu e- 
chipe ce vor fi desemnate, și 
în zioa de 10 august va în- 
tîlni pe Universitatea Cra
iova.

V. NEAOU ANTRENOR
IA DINAMO IIACĂEI?

Plecarea lui D. NICOLAE- 
NICL’ȘOR la Dinamo Bucu
rești a ridicat, cum este și 
firesc, problema ocupării lo
cului vacant la formația Di
namo Bacău, care urmează 
să participe la „Cupa euro
peană a iîrgutilor". După 
cum sîntem infoimați clubul 
băcăuan este în tratative cu 
antrenorul Valeriu NEAGU, 
care a funcționat pînă acrim 
la Chimia Suceava.

STEAGUL ROȘU - 
LOKOMOTIV STENDHAL 

1-1 (1-0)
BRAȘOV, 13 (prin telefon). 

Pe noul stadion municipal, 
care va fi inaugurat oficial, 
într-un cadrul festiv, îuna vi
itoare, s-a desfășurat focul 
internațional dintre Steagul 
roșu • - •
(R.Dj 
cade la Brașov de două zile, 
jocul a fost destul de atrac
tiv, fiind urmărit de peste 
3000 de spectatori care au ve
nit să vadă echipa Steagul 
roșu la prima sa apariție îna
intea noului campionat. Jo
cul s-a încheiat cn un scor 
egal, deși brașovenii au insis
tat mai mult. Au marcat Ivăn- 
cescu (min. 27 din 11 m), res
pectiv Wiedmann 'min. 64). 
Brașovenii au utilizat trei ju- 
«ători noii Oltean», "enzeșși 
Naom.

Carol GRUIA — 
«oresp. principal

si Lokomotiv Stendhal 
.&). Iri ciuda ploii, care



in lume
ÎN TURUI TRÂNTEI

0 NOUA ETAPA LUI MERCKX

Trimisul nostru special la întrecerile balcanice de la Istanbul Radu VOIA, transmite:
TIRIAC SANTANA

UNGARIA - ROMÂNIA

3—1 la volei junioare

ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI

PARIS. — Etapa a 15-a din 
turul ciclist al Franței a pro
gramat o probă contra-crono- 
metru In localitatea Revel, pe 
o distanță de 18,5 km. Primul 
s-a clasat belgianul Eddy

Merckx care a parcurs tra
seul în 24:08,0. L-au urmat 
Plngeon cu 24:50,0 și Poulidor 
cu 24153,0. Tricoul galben 
este purtat, în continuare, de 
Eddy Merckx.

BUDAPESTA. — La „Sport- 
csarnok", s-a disputat întîl- 
nirea internațională de voiai 
dintre echipele de junioară 
ale Ungariei ți României 
Gazdele au obținut victoria 
cu scorul de 3—1 (15—9,
13—15, 15—12, 15—4).

IN FINALA TURNEULUI

PE PRIMUL LOC LA TENIS
Patru zile de întreceri — 

patru meciuri ciștigate I Iată 
bilanțul echipei României, 
care încheie cu o frumoasă 
victorie participarea la cea 
de a doua ediție a Balcania
dei feminine de tenis. Suc
cesul româncelor a fost între
git duminică, în ultima întîl- 
nire — In care ele au Învins 
pe deținătoarele de anul tre
cut ale titlului — reprezentan
tele Bulgariei. Este, de fapt, 
reeditarea succesului de acum 
doi ani, de la București, cînd 
— însă — victoria României 
era obținută în ediția expe
rimentală a întrecerii.

Ultimele secvențe alo vic
toriei... Meciul cu echipa 
Bulgariei nu mai avea un 
caracter propriu-zis decisiv, 
jucătoarelor noastre fiindu-le 
suficientă și o singură partidă 
ciștigată, pentru a rămîne 
pe primul loc al clasamentu
lui, datorită unui meciaveraj 
net superior. Dar, întilnirea 
purta un caracter de revahșă 
pentru înfrîngerea suferită 
anul trecut la Sofia. Și ro
mâncele au jucat cu o deose
bită ambiție, tocmai pentru 
a obține o satisfacție comple
tă.

Punctul strict necesar a fost 
cules de Iudith Dibar, la 
numai o oră după start. Cam
pioana noastră a învins-o, 
fără drept de apel, pe prima 
jucătoare 
Ceakîrova.
de la sine: 6-3, 6-2. O luptă 
acerbă s-a dat însă în meciul 
următor. Aci, Eleonora Dumi ■ 
trescu a muncit serios, pentru 
fiecare minge, pînă să obțină 
distanța minimă de 
ghemuri în plus în 
Liubkăi Radkova : 8-6,
9-7. Practic, întilnirea 
desemnase învingătoarea, pen
tru că in partida de dublu — 
așa cum era de așteptat — 
perechea noastră și-a de-

bulgară, Maria 
Scorul vorbește

două 
fața
5-7, 

Iși

monstrat, încă o dată, supe
rioritatea : Dibar, Boboc — 
Ceakîrova, Radkova 5-7, 6-3, 
6-4. Astfel: România — Bul
garia 3-0.

în cealaltă întlînire femi
nină de duminică, Iugoslavia 
a întrecut Turcia cu 3-0: 
Skulj — Ambar 6-1, 6-2 ; 
Pipan — Osturetgen 6-1, 6-2 ; 
Skulj, Pipan — Ambar, Feld 
man 6-3, 6-3.

Clasamentul general, în tur
neul feminin : 1. ROMÂNIA 
4 victorii (meciaveraj lî-1) — 
campioană balcanică ; 2. Iugo
slavia 3 v (7-5) ; 3. Bulgaria 
2 v (6-6); 4. Grecia 1 v (6-6); 
5. Turcia 0 v (0-12).

*
Cîștigătoarea turneului mas

culin de tenis a fost cunoscu
tă și ea devreme, cu ocazia 
încheierii meciului Grecia — 
Iugoslavia, Început sîmbătă 
după-amiază și terminat, in 
prelungiri, duminică diminea
ță. Am asistat cu acest prilej 
pe terenurile Tenis Club-ului 
Dagcilik, din Parcul Taksim, 
la o dispută deosebit de echi
librată, spectaculoasă, înche
iată cu victoria tenismanilor 
greci, la scorul de 2-1. Calo- 
gheropoulos — Franulovici 
2-6, 6-2, 6-4, 1-6. 4-6 ; Gavri- 
lidis — Ivancici 6-3, 1-6, 6-3. 
4-6, 6-1 ; Calogheropoulos,
Gavrilidis — Franulovici, 
Stolcer 9-7, 6-8, 6-4, 4-6, 6-1. 
Subliniem că este pentru pri
ma oară în istoria concursu
lui masculin de tenis, din 
cadrul Balcaniadei, cînd Gre
cia (inițiatoare, de altfel, a 
acestei competiții care și-a 
serbat acum Ia Istanbul ju
bileul de 10 ani), cucerește 
trofeul pus în joc.

în meciul vedetă al zilei 
România — Iugoslavia 2-1: 
Dron — Franulovici 1-6, 2-6, 
1-6 ; Mărihureanu — Ivancici 
6-2, 6-3, 6-4 ; Mărmureanu,

Dron — Franulovicl, Stolcer 
2-6, 6-4. 3-6, 6-2, 6-3. Astfel, 
echipa secundă a României 
ocupă locul II. în alt meci. 
Bulgaria — Turcia 3-0 (B.
Pampulov — Gursoy 6-3, 6-2,' 
6-1 ; Ghenov — Aydin 9-7, 
6-1, 4-6, 6-2 ; B. și M. Pampu- 
lov — Orenli, Gursoy 6-3, 
8-6, 6-1). Clasamentul general 
masculin : 1. GRECIA 4 v
(10-2); 2. România 3 v (9-3); 
3. Iugoslavia 2 v (7-5) ; 4. 
Bulgaria 1 v (4-8); 5. Tur
cia 0 v (0-12).

Trăgătorii noștri
probe de talere

DE TENIS

DE LA BAASTAD

STOCKHOLM 13 (Ager- 
pres). — Tenismanul ro
mân Ion Țiriac s-a cali
ficat în finala turneului 
internațional de la Baastad 
urmind să-l intilnească pe 
spaniolul Santana. în semi
finale, Ion Țiriac l-a în
vins cu 6—8. 5—2, 6—3, 
6—4 pe australianul Mar
tin Mulligan. în finala 
probei feminine se vor în- 
tîlni Bartkowicz (S.U.A.) și 
Sandberg (Suedia).

au cîștigat ambele

PE PISTELE DE ATLETISM

NADEJDA CIJOVA

Taleriștii noștri au încheiat 
cu deosebit succes întrecerile 
Balcaniadei, desfășurate pe 
poligonul din parcul Tarabya. 
în proba de talere aruncate 
din șanț. Atit titlul indivi
dual, cit și cel pe echipe au 
revenit reprezentanților Ro
mâniei.

Trăgînd foarte bine în ulti
mele manșe ale întrecerii (24. 
23, 24) și în ciuda condițiilor 
atmosferice defavorabile (vînt 
năpraznic). Gheorghe Flores- 
cu a repetat duminică seară 
victoria din proba preceden
tă (skeet), terminînd pe pri
mul loc, înaintea coechipie
rului său Aurel Ionescu. care 
se afla în frunte după pri
ma zi, la capătul a 100 de 
talere. Clasamentul celor mai 
buni taleriști al actualei edi
ții balcanice : 1. GHEORGHE 
FLORESCU (România) 
t.d. — campion balcanic, 
Aurel Ionescu (România) 173 
t.d., 3. V. Malțev (Bulgaria) 
171 t.d., 4. A. Anastasov (Bul
garia) 166 t.d., 5. G. Pangalos 
(Grecia) 165 t.d., 
trescu 
ocupat 
rajului 
trulea 
noastre. Ștefan Popovici, care 
trăsese în prima zi slab (fiind 
bolnav) a reușit să recupe
reze In oarecare măsură du-

minică. dar nu a putut ocupa 
decît locul 11 cu 162 td.

în întrecerea pe echipe, cu 
toată defecțiunea de mai sus, 
reprezentativa noastră a ob
ținut ți ea un binemeritat 
succes. Iată de altfel, clasa
mentul : 1. ROMANIA 676
t.d. — campioană balcanică.
2. Bulgaria 661 td, 3. Tur
cia 645 td, 4 Grecia 633 td.

întrecerea trăgătoarelor a 
dat cîștig de cauză MIHAI- 
LEI GHEORGHIETA (Bulga
ria), care a obținut titlul cu 
163 td, urmată de Reli Ve- 
zeanu (România) 156 td. și 
Oiga Zavera (Grecia) 136 td.

Pentru a doua oară In is
toria participării sale la 
„Cupa Davis", echipa Uniunii 
Sovietica înregistrează per
formanța remarcabilă de a 
concura în finala grupei B 
a zonei europene. Dar dacă 
cu doi ani în urmă, cînd 
adversara ei era formația 
Spaniei, șansele erau consi
derate practic nule, acum iu
bitorii sportului alb din țara 
noastră sînt optimiști.

Să nu credeți cumva că 
în acest fel ei ar subestima 
valoarea jucătorilor români. 
Sînt binecunoscute evolu
țiile din actualul sezon ale 
primilor doi jucători români, 
Țiriac și Năstase. în palma
resul lor se află înscrise 
multe succese repurtate în 
fața upora dintre cei mai 
buni jucători ai lumii și in
discutabil că, acasă, ei vor 
face totul spre a deveni li
derii acestei zone europene.

Dar trebuie adus, in re
plică, argumentul că echipa 
U.RS.S. are în componența 
sa jucători cu o vastă expe
riență, otișnuiți să evolueze 
în ceie mai dificile condiții 
și care — de asemenea — au 
la activ victorii in dauna 
unor rachete de renume.

Este drept că, în actualul 
sezon, ne îngrijorează pe toți

‘"C

CORESPONDENTĂ

SPECIALĂ

DIN MOSCOVA

PENTRU „SPORTUL"

Aleksandr Metrevell. în 
toamna anului trecut el a 
suportat o operație la menise 
și pînă acum nu a reușit 
să-și regăsească jocul. Se pă
rea în mai, în întilnirea cu 
Pietrangeli, că Metrevell și-ar 
fi reintrat In formă. Victoria 
sa a fost strălucită, el s-a 
mișcat excelent pe teren, fără 
să-i mai fie frică de picior. 
Dar, ulterior, evoluția de la 
Wimbledon demonstra că 
multiplul campion sovietic 
mai are de urcat pînă în 
vîrful formei sale sportive. 
Aceasta se întrevede mai ales 
în jocul de dublu. Nici par
tenerul său tradițional, Ser- 
ghei Lihaciov, nu deține si
guranța de altădată. Pe 
scurt, deci, dacă înainte cu-

6. I. Dumi- 
(România) 165 t.d. (a 
acest loc în urma ba- 
cu Pangalos). Al pa- 

component al echipei

Pnpuere japneiă

peitri tirieil olimpic

de hcbei

UN „STADION NAUTIC" LA PARIS
(Urmare din pag. 1)

LA WARNEMUNDE

C. 
să 
de

egalitatea (Rusche a 
eliminat), dar Zamfi- 
a scăpat mingea din 

și adversarii au realizat

piui nostru alcătuia atu-ul 
principal al meciurilor din 
cadrul „Cupei Davis'*, acum 
speranțele se leagă mal mult 
de partidele de simplu.

Totuși, nu trebuie ignorat 
faptul că atît Lihaciov cit și 
Metreveli slnt combatanți 
vechi, care știu și reușesc să 
se mobilizeze în momentele 
decisive. La Wimbledon, de 
exemplu, Metreveli a pier
dut la profesionistul Glmeno, 
după 5 seturi, într-un meci 
extrem de echilibrat, spanio
lul cîștigînd printr-uri plus 
de precizie în loviturile și 
execuțiile tehnice simple, 
nicidecum în cele de mare 
dificultate și finețe, domeniu 
în care Aleksandr nu i -a 
fost cu mimic inferior.

Tomas Lejus a 
Wimbledon 
foarte greu, 
Franulovici, 
magistral în 
maticul lor 
rupt din cauza întunericului,- 
în setul V, la scorul de 7—7. 
Și aceasta l-a favorizat pe 
Franulovici, pentru că Le
jus se încălzește greu. Relua
rea n-a mai durat mult. Iu
goslavul a cîștigat cu 10—8, 
după ce la 8—8 Lejus avea 
40—0 și serviciu, pierzînd 
însă ghemul.

Acești trei jucători despre 
care am vorbit vor evolua 
pe courts-urile de la Bucu
rești. Rezerva, Korotkov, deși 
face deplasarea, este proble
matic să fie inclus în echipă. 
Antrenorii n-au curajul să-i 
acorde creditul necesar. Bă
iatul este tînăr, nu are sufi
cientă experiență. Iar în fața 
a doi jucători ca Țiriac și 
Năstase un novice nu poate 
fi decît victimă sigură !

avut la
un adversar
pe Iugoslavul

care evoluează
acest sezon. Dra-
meci s-a între-

luro DARAHVELIDZE 
redactor la „Soviefki Sport"

URTAIN
la al 18-lea K. O.

Boxerul spaniol de catego^ 
rie grea Jose Manuel Ibar 
Urtain continuă seria succe
selor. în meciul desfășurat 
la Pampelune, el l-a învins 
prin K.O.
olandezul Van Duivenbode. 
Aceasta a 
victorie consecutivă repurtată 
de Urtain.

în rundul 3 pe

RECORD MONDIAL LAGREUTATE loniei). Sprinterul polonez 
Nowosz a fost cronometrat pe 
100 m plat cu 10,2.

CIJOVA (U.R.S.S.) - 20,09 m Cehoslovacul Placby
VARȘOVIA 13. — Un nou 

record mondial feminin la 
aruncarea greutății a fost sta
bilit cu prilejul triunghiula
rului internațional atletic de 
la Chorzow dintre echipele 
UJLS.S., R.D. Germane și 
Poloniei. Atleta sovietică Na- 
dejda Cijova a aruncat bila 
de oțel la 20,09 m. Ea este 
prima sportivă din lume care 
depășește granița celor 20 m. 
Vechiul record era de 19,72 m 
și aparținea aceleiași atlete.

în cadrul aceluiași concurs, 
atletul polonez Stenpien a 
realizat la săritura în lungi
me 8,21 m (nou record al Po

învingător în concursul

în cadrul concursului inter
național atletic de la Mun- 
chen, Roberts (Trinidad) a 
parcurs 200 m plat în 20,7. 
Plachy (Cehoslovacia) a cîști
gat proba de 800 m plat în 
1:50,0. în proba de 110 m 
garduri, victoria a revenit lui 
Nickel (R.F. a Germaniei) cu 
13,8, care l-a învins pe linia 
de sosire pe italianul Ottoz.

Congresul Ligii internațio
nale de hochei pe gheață a as
cultat în cadrul ultimei șe
dințe propunerile făcute de 
delegatul japoniei in legătură 
cu turneul olimpic de hochei 
de la Sapporo. Acesta și-a ex
primat opinia că ar fi mai 
bine să se suprime meciurile 
de calificare programate pen
tru a se proceda la o selecție 
mai firească pe care o oferă 
actualele grupe ale campiona
tului mondial, respectiv cele 
șase componente ale gru
pei A, cele opt echipe din 
grupa B și primele două 
echipe clasate în grupa 
Aceste 16 echipe ar urma 
fie împărțite în 4 grupe 
cite 4 iar primele clasate în 
fiecare grupă vor furniza 
participantele la turneul final.

fost cea de-a 18-a

tntr-una din suburbiile Parisului, la Aulnay-sous-Bois, 
a fost inaugurat, de curind, un complex de piscine acoperite 
fi in aer liber, considerat „primul stadion nautic" al Franței. 

Centrul de greutate al acestui complex tl constituie clă
direa cu o arhitectură sveltă, care adăpostește patru bazine: 
o piscină de concurs de 25 m, o piscină-școală, un bazin 
pentru sărituri de pe trambulină șt o piscină pentru copii. 
In jurul acestei construcții, pe o suprafață de 5 ha înfru
musețată de plantații de pomi și peluze cu flOri, se află 
un bazin olimpic in aer liber și două bazine pentru agrement 
in formă de păstăi, unul destinat înotătorilor maturi, iar 
celălalt copiilor.

Complexul mai este înzestrat cu terenuri de volei, de 
baschet, un colț pentru copii și, bineînțeles, plajele cuvenite.

In fotografie : unul din bazinele in aer liber avînd ca 
fundal moderna construcție in care se află piscinele pentru 
sezonul rece.

REVANȘĂ CATEGORICĂ A POLOIȘTILOR

Veliștii continuă lupta cu natura dezlănțuită
WARNEMUNDE, 13 (prin 

telefon). — Lupta cu natura 
dezlănțuită a depășit posi
bilitățile veliștilor de a rea
liza o navigație controlată 
în întrecerea din cadrul com
petiției 
mărul 
crescut 
du-se multiple avarii.

Regata a V-a Ia Finn a 
fost ciștigată de maghiarul 
Financi, în timp ce campio
nul olimpic, sovieticul Man- 
kin, a terminat pe locul 11. 
Reprezentanții noștri au ocu
pat locurile 14 — P. Purcea, 
15 — G. Nicolcioiu și 29 — 
N. Opreanu, iar E. Enopian 
a fost descalificat pentru

„Ostseewoche". Nu- 
celor abandonați a 

iarăși, înregistrîn-

TtLEX-niEXTH-EX-mEX-TfLEX-mEXTELEX
Campionatul mondial de auto
mobilism a programat un nou 
concurs, care a avut loc la 
Watkins Glen (statul New 
York). Victoria a revenit echi
pajului Josef Siffert (Elveția) 
— Brian Redman (Anglia) pe 
un Porsche 908. Ei au parcurs 
în . decurs de 6 ore 1 076,651 
km, realizînd o viteză medie 
orară de 178,942 km.

■ •Selecționata de fotbal a R.A.U. 
a susținut un ■ meci amical la 
Wusterhausen în compania 
echipei de tineret a R. D. Ger
mane. Jocul s-a încheiat 
un rezultat de egalitate : 
(0-1).

baschet. Echipa Franței a în
vins cu 83—80 (39—12 echipa 
R. F. a Germaniei. Cehoslova
cia a întrecut cu 54—24 (26—21) 
echipa Italiei.

cu
1-1

Peste 1 000 de spectatori au 
urmărit la Madrid meciul in
ternațional de gimnastică din
tre selecționatele Spaniei și 
Elveției. Gimnaștii elvețieni 
au obținut victoria cu 277,80— 
273,35 puncte. Hurzeler (Elve
ția) a ocupat primul loc în cla
samentul individual cu 
puncte.

(2—0) ; Hanovra 96 - Rapid 
Viena 1—1 (0—0) ; Groningen— 
Zilina (Cehoslovacia) < 1—2 
(1—1), Norrkoeping Young Boys 
Berna 4—1 (2—1); Wiener Sport 
Club - Zaglebie Sosnowiec 
3—0 (2—0) ; Frem Copenhaga— 
A.S.K. Linz 2-1 (1-1).

trecerea liniei 
timp nepermis.
V-a, primul loc i-a revenit 
lui Schroder (R. D. Germa- 

’nă), urmat de Mankin. Fi
nanci a fost descalificat, iar 
veliștii români s-au clasat 
astfel: Nicolcioiu — 10, P. 
Purcea — 11, Opreanu — 30, 
Enopian — abandonat. în 
clasamentul general, după 5 
regate, conduce Schroder, 
urmat de Mankiri,... 10. Ni
colcioiu ; 11. Pyrcea,... 38.
Opreanu,... 50. Enopian.

La clasa Star continuă să 
conducă cu autoritate echi
pajul sovietic condus de 
Skatkov. Veliștii români M. 
Dumitriu-N. Iliescu au obți
nut locul 5 în regata a V-a 
și locul 8 în cea de-a Vl-a. 
în clasamentul general 
ocupă locul 5.

în regata a Vl-a nu 
putut da, deocamdată, un

de start în 
In regata a

zultat oficial, deoarece ju
riul a primit nu mal puțin 
de 36 de contestații și pro
teste pe care nu le-a putut 
judeca. Din cauza vîntului 
în creștere și a unei mări 
foarte agitate 
este probabil 
torii să nu mai dea startul 
în ultima regată a competi
ției. în acest caz, clasamen
tul general va rămîne în 
forma lui actuală.

(gradul VII), 
ca organiza-

bilim 
fost 
rescu 
mînă 
un contraatac fulgerător: Zin
ner a înaintat nestingherit și 
apoi a șutat plasat la colț : 
2—0. A fost un moment hotă- 
rîtor al partidei, deoarece ju
cătorii noștri au intrat în 
panică ; Lange scăpat de sub 
supravegherea lui Szabo a 
mărit avantajul echipei sale 
(3—0) și nu a lipsit mult 
echipa să mai primească 
gol, dar mingea expediată 
Herzog s-a oprit de bară.

în următoarele 5 minute, 
aspectul jocului nu s-a modi
ficat. Atacurile poloiștilor ro
mâni, concepute lent șl fără 
siguranță, s-au oprit cu regu
laritate In fața apărării 
Schlenkrich, de netrecut 
partida de ieri. Mai mult, 
gazdele au mai beneficiat de 
două situații cu superioritate 
numerică pe care Firoiu și 
M. Popescu le-au irosit șutind 
peste poartă. în schimb, oas
peții, calmi și tot mai siguri

ca 
un 
de

lui 
în

56

Turneul internațional de tenis 
de Ia Dublin a fost cîștigat de 
jucătorul Bob Hewitt (Repu
blica Sud-Africană). în finală, 
Hewitt l-a învins cu 6—3, 6—2 
pe iugoslavul Pilici.

In bazinul de la Santa 
Clara (S.U.A.), Înotătorul 
Roland Mathes (R.D. 
mană) și-a ameliorat 
priul record mondial 
200 m spate (2:07,4).

ale 
te-

In sferturile de finală 
turneului internațional de 
nis de la Washington, Arthur 
Ashe (S.U.A.), l-a învins cu 
8—6,6—0 pe Bowrey (Australia).

La Split intr-un meci inter
național de baschet, echipa lo
cală Pastika a învins cu sco
rul de 76—63 (36—32)
Slavia Praga, campioana 
slovaciei.

echipa 
Ceho-

In cadrul antrenamentelor, care 
au avut loc pe circuitul de la 
Hohenstein, motociclistul 
glez Bill 
mortal.

en-
Ivy, s-a accidentat

Inter-

La Messina a continuat tur
neul internațional feminin de

La fotbal, pentru ,,Cupa
Toto” : s. B. Fuerth (R.F.GJ- 
Djurgarden (Suedia) 3—1 (1—1); 
Malmoe—Kaiserslautern 3—1

La Berlin 
de fotbal 
de juniori 
și Finlandei și s-a încheiat cu 
victoria gazdelor cu scorul de 
1—0 (1—0).

s-a disputat meciul 
dintre selecționatele 
ale R.D. Germane

I

pe situație, au mal înscris un 
punct prin masivul Lange 
(4—0). Soarta meciului era 
decisă, și deși echipa noastră 
a trecut In ultimul „sfert" la 
presing, scorul nu a mai pu
tut fi modificat. Firoiu a mai 
avut o ocazie de a realiza 
măcar golul de onoare, dar 
bolta sa a fost deviată în cor
ner de Fehn.

J. Brandes (R.D. Germană) 
a condus corect această par
tidă. I-am putea reproșa însă 
faptul că a lăsat uneori jocul 
prea liber, neobservînd unele 
atacuri nepermise din ambele 
părți. Au jucat i

ROMANIA: CHEȚAN (Bog
dan) — Szabo, Firoiu, Novac, 
Zamfirescu, Popa, Culineac, 
Țăranu, Mihăilescu, M. Po
pescu ;

R.D. GERMANA; Fehn — 
SCHLENKRICH, RUSCHE, 
Herzog, Hermans, SCHUL
LER, Zinner, Hessebacher, 
ZEIN, LANGE.

VEȘTI

DIN

NATAȚIE

NEW YORK. — O serie de 
performanțe valoroase au fost 
înregistrate în ziua a doua 
a concursului internațional de 
la Santa Clara. înotătorul 
Roland Matthes (R. D. Ger
mană) a cîștigat proba de 200 
m spate cu timpul de 2:07,4, 
corectîndu-și recordul mon
dial (vechiul record : 2:07,5). 
Un record mondial a stabilit 
și americanul Gary Hall, care 
a parcurs 400 m mixt în 4:38,7 
(recordul mondial anterior era

de 4:39), Mark Spitz (S.U.A.) 
a egalat recordul lumii în 
proba de 200 m liber : 1:54,3, 
iar Brian Job (S.U.A.) a co
rectat recordul țării sale la 
100 m bras, obținînd 1:07,0. In 
sfîrșit, sportiva Ann Kruse 
(S.U.A.) a înregistrat cea mai 
bună performanță mondială a 
sezonului pe 200 m liber — 
2:09,5

ISTANBUL. — Maratonul 
internațional din marea Mar
mara â luat sfîrșit cu victoria

sportivului turc Erdal care a 
totalizat 7h 53:09. El a fost 
urmat de înotătorul bulgar 
Dinev cu 8h 54:16 și de Aii 
Sahin (Turcia) în 9h 00:23, 
cei doi concurenți români, 
Gavrilă și Gotter au aban
donat.

LONDRA. — La Crystal 
Palace, reprezentativele mas
culine și feminine 
gliei au dispus de 
Olandei cu scorul 
197—145 puncte.

ale An
cele ale 
total de


