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Au trecut în amintire trei 
zile frumoase de tenis. Spec
tacolului de înaltă factură 1 
s-a adăugat satisfacția unei 
prețioase victorii românești: 
4—1 în fața redutabilei echi
pe a Uniunii Sovietice și ca
lificarea în etapele decisive 
ale „Cupei Davis" 1969. Pen
tru prima oară de la debutul 
său in competiția supremă a 
sportului alb, reprezentativa 
României pășește pragul în
tâlnirilor inter-zone, reunind 
pe cîștigătoarele celor patru 
turnee continentale.

mas Lejus a trebuit să pă
răsească terenul învins și în 
ultima sa partidă, susținută 
în compania lui Ilie Năstase. 
tînărul nostru campion. Sco
rul meciului s-a urcat la 4—0 
in favoarea echipei române. 
Din acest moment, seria jocu
rilor dintre titularii celor 
două reprezentative s-a în
cheiat. Urmau să apară în 
ultimul meci Ion Tiriac și 
Aleksandr Metreveli, dar te- 
nismanul sovietic anunțîn- 
du-se accidentat, s-a proce
dat — prin acordul celor doi

nează tot mai mult regu
laritatea jucătorului sovietic 
care i
4—3,
Iiie : 
apoi 
rînd : 
Lejus.
set care păruse că 
veni lejer.

Ciș mai multă 
abordează Năstase 
mător. Deși numărul ratări
lor sale este incă destul de

greșește foarte puțin, 
o dată iși mai cîștigă 
Năstase serviciul, ca 
alte trei ghemuri la 

să revină lui Tomas
Românul pierde un 

îi va re-

prudență 
setul ur

Moment din meciul campionilor: llia Năstase i onuu Lejix-s
Foto : TH. MACARSCHI

IN CINSTEA CELUI DE AL X-LEA CONGRES AL PARTIDULUI

PRIMA EDIȚIE A CRITERIULUI ZIARULUI „SPORTUL“ 
A ÎNREGISTRAT UN MARE SUCCESLA

• Peste 1000 de spectatori pe traseul finalelor din bd. Leontin Salăjan9Dispute aprige, 

premii frumoase fi... dulci 9 Florin Cristian, Dorin Buimoviei, Fânel Luică și Eugen lencec 

inv i ngătorilor „Criteriului"inaugurează lista onoare
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bine pentru 
câlzițî peste 

.iile primei lc 
hale sport:

învingătorii celor 4 pro- 
ale Criteriului ziarului 

..SPORTUL** (Florin Cris
tian, Dorin Buimoviei. Fi
ne! Luică și Eugen Iencec) 

redacție 
16) marț*

22 iulie, la ora 14. De la 
„Sportul”, împreună cu 
Marin N'iculescu și Gabri
el Moiceanu, ei vor merge 
la restaurantul „Ambasa
dor", unde vor participa 
la dejunul făgăduit.

Urmează semifinala inter- 
zone, meciul cu India. Din 
nou capitala țării noastre va 
fi gazda unei întreceri de te
nis de. maxim interes, în care 
echipa română — cîștigătoa- 
rea zonei europene B — în
fruntă formația campioană a 
zonei asiatice. Partida este 
programată peste două săptă
mîni, în zilele de 1—3 
august. Viitorii adversari ai 
iui Ion Țiriac și Ilie Năstase 
vor fi cunoscuții tenismani 
Indieni — — ■ ■ 
ți J. Mukerjea. O reîntîlnire 
pe terenurile bucureștene, 
după ce jucătorii noștri au 
fost de mai multe ori oas
peți ai turneelor din India.

Formația României abordează 
această fază superioară a 
marii întreceri avînd la activ 
o impresionantă suită de vic
torii. Ultima, definitivată du
minică la un scor catego
ric. Campionul sovietic To-

căpitani de echipă — la în
locuirea ambilor jucători. 
Astfel, au apărut în fața fi- 
leului echipierii de rezervă, 
Sever Dron și Vladimir Ko
rotkov, 
de a 
onoare.

Vom 
ciului 
pioni.

Prilej pentru oaspeți 
înscrie punctul de

începe cu cronica me- 
dintre cei doi cam-

mare. Românul este condus 
la serviciul său (0—40), dar 
luptă cu însuflețire, egalează 
și cîștigă in prelungiri. Ghe
mul următor, 
foarte
Lejus 
native

de asemenea 
disputat, revine lui 

după schimbări alter- 
de avantaje. Urmează

R. Krishnan, P. Lail

Ilie Năstase — Tomas Lejus
4—6, 6—3, 6—2, 6—2

Debut furtunos al 
nului român care 
cu 3—0 în primul set, după 
adjudecarea celui de al doi
lea ghem pe serviciul lui 
Lejus. Acesta nu se descu
rajează însă și face, la rîn- 
dul său, o serie de trei ghe
muri ciștigate consecutiv i 
3—3. Lupta devine strinsă. 
amîndoi jucătorii fac risipă 
de energie, dar impresio-

campio- 
conduce

C. COMARNISCHI 
Radu VOIA

(Continuare tn pa?, a 4-a)

Pngiliștii români victorioși 
în turneul „Mănușa litoralului"

CONSTANȚA, 20 (prin te
lefon). — Finalele programate 
astă seară pe ringul din Sala 
sporturilor au atras un nu
măr record de spectatori, care 
au plecat mulțumiți de cali
tatea meciurilor prestate. Fi- 
naliștii au căutat să-și etaleze 
întreaga gamă de cunoștințe 
tehnice ,unii din ei făcind ri
sipă de energie pentru a-și 
adjudeca victoria. Așa. de pil
dă. în primul meci. Aurel 
Mihai (lot), mai rutinkt și 
mai insistent în acțiuni, pro- 
fitînd și de faptul că tînărul 
Ștefan Boboc (lot tin.) n-a 
știut să-șl folosească alonja 
care îl avantaja, a cîștigat 
detașat la puncte. La cat. 
muscă, Vasile Ivan (lot) și-a 
demonstrat din nou calitățile 
tehnice, a punctat enorm de 
mult cu directe de stingă, a- 
vind o pradă ușoară în Ion 
Bănică (Farul), pe care l-a 
învins la puncte. Cu un plus 
de forță, cel de al doilea ar 
putea evolua la un nivel mult 
superior. La cat. cocoș, Ga
briel Pometcu (lot) a întilnit 
în cubanezul J. Ramiro un 
boxer rapid, cu o variată ga
mă de lovituri și, deși Po
metcu a cîștigat — după pă
rerea noastră — repriza a I-a 
și a III-a, totuși, decizia a

fost acordată, la limită, cuba
nezului.

La categoria pană, A. Ilies
cu (Farul) l-a învins la punc
te pe Gh. Pușcaș (lot tin.). In 
cel mai frumos med al ga
lei, „semiușorul” N. Păpăiău 
(lot. tin.) l-a învins la puncte 
pe cubanezul E. Correa.

Celelate rezultate. In ordi
nea categoriilor : I. Dinu 
(Farul) b.p. D. Stable (Cuba); 
P. RigV (R.D.G.) b.k.o. I L. 
Noa (Cuba); I. Pițu (Farul) 
b.p. P. Domingo 
Cojocaru (lot tin.) 
Dworak (R.D.G.); 
(Cuba) b.șb. III
(R.D.G.) ; B. Anders (R.D.G.) 
b.ab. I Al Prohor (Farul).

(Cuba); C. 
b.ab. II K.

L. Volier
W. Iuttka

moietoare 
x>un pa- 

menea, se a- 
stîvwîe pachete mar: cu 

it surpriză. Alături. Moș 
(nimeni altul decît fos- 
list, astăzi emeritul an- 
M ar tie Ștefănescu) des

face cutiile cu pachete de 
bomboane oferite de FABRI
CA DEZROBIREA. Concuren-

ților și spectatorilor 
part șepci de carton parasola- 
re, hărți cu traseele aeriene o- 
ferite de TAROM. ilustrate, 
n s:gne.

Emoțiile ating apogeul tn 
momentul cînd arbitrul prin
cipal Jon Florian începe... nu
mărătoarea inversă, pe distan
ța a 3 minute, pînă la primul 
start. Ultimele sfaturi tehni
ce, ultimele încurajări. Și, or
dinea deplina care domnise 
pînă atunci se prăbușește sub 
apăsarea curiozității și a en
tuziasmului.

In sfîrșit, start! Primii por-

nesc mezinii criteriului. Cursa 
este dominată de Florin Cris
tian, in vîrstă de 6 ani și 11 
luni. Spre surpriza noastră, a- 
flăm că prima bicicletă adevă
rată Florin a primit-o abia 
acum 3 săptămîni ! Pînă a- 
tunci fusese adeptul locomo- 
ției pe ...trei roți. Un aseme
nea salt spectaculos l-a im
presionat pînă și pe Răducu 
Stoica (fiul maestrului spor-

Hristacha NAUM 
Valeriu CHIOSE

(Continuare tn pag. a 2-ai
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După victoria sa pe Stadio Universitario din 
dad de Mexico, Naftali Temu este purtat 

triumf de admiratorii săi

în pagina a lll-a: FOTBAL
• Ion torescu la Predeal
• „Atunci, «ia, vom fi și în Mexic* (do vorbă cu Ion Nunweiller)
• Aproape 5 minute cu Valentin Stănescu
• B. ehnul transferărilor

„lnternaționalele“ de atletism ale României

Campionul olimpic
prezent la startul cursei 

de 10000 metri
Am intrat In săptâmina do

minată, pe plan sportiv, de 
Campionatele internaționale de 
atletism ale României, compe
tiție de amploare, ajunsă in 
acest an la cea de a XV III-a 
ediție. La întrecerile care se 
vor desfășura simbătă ș. du
minică in Capitală și-au anun
țat participarea atleți și atlete 
de marcă din peste 20 de țâr. 
din Europa. Africa. America și 
Asia. In ceea ce privește nu
mărul și valoarea competitori
lor, „internaționalele’ de atle
tism ale României se ar.iu.ță a 
fi unul dintre cele mai impor
tante concursuri de acest fel 
din actualul sezon.

In afara concurenților. să le 
zicem obișnuiți, ediția din acest 
an a C.I. se bucură de partici
parea in premieră a redutabi
lilor alergători din Kenya, re
velația ultimelor sezoane de 
concursuri și in mod special ia 
Jocurile Olimpice din Mex:c. 
Capul de afiș al formației din 
Kenya 11 constituie, fără îndo
ială. Naftali Temu, campionul 
olimpic al probei de 10 000 de 
metri. Obiectivul său la Bucu
rești nu este numai cucerirea 
titlului de campion internațio
nal al României (anul trecut 
Învingător a fost tunisianul 
Mohammed Gamoudi, și el 
campion olimpic la Mexico), ci

șl doborirea recordului compe
tiției. deținut cu 28:59.2 din 
1955 de un alt fost campion la 
J.O., alergătorul sovietic Vla
dimir Kuț.

Deși din Cehoslovacia nu s-a 
comunicat incă oficial numele 
atleților care vor evolua la 
București, din informațiile pe 
care le deținem reiese că prin
cipalul component al formației 
va fi aruncătorul de disc Lud- 
vik Danek, recordman al Eu
ropei cu 66.48 m in acest sezon. 
In afara lui va fi prezentă una 
dintre cele trei excelente să
ritoare in inălțime care au 
trecut in 1963 peste 1,80 m.

In timp ce atletele din țara 
noastră iși continuă pregătiri'.e 
pentru concursul de la sfârși
tul săptăminii, atleții români 
participă astăzi și milne. pe 
stadionul olimpic din Stock
holm. la cel de al doilea tur al 
triunghiularului dintre echipele 
Suediei. Italiei șl României. 
Primul tur al acestui meci a 
avut loc In luna septembrie a 
anului trecut la Roma. Dacă 
formația noastră nu poate e- 
mite. in mod practic, pretenții 
la victorie, in schimb, compo- 
nenții săi au posibilitatea ob
ținerii unor succese individuale 
șl înregistrării unor rezultate 
cit mai bune.C. POPA-coresp. principal

Campionul olimpic la floretă, maestrul emerit al sportului Ionel Drâmbă (cu fața), a făcut și 
cu ocazia ultimei etape a diviziei naționale, dovada excepționalelor sale calități, ciștigmd toate 
asalturile. Iată-1 în meciul Steava — Universitatea, avînd drept adversar pe Petru Habala.

MECI INTERNAȚIONAL 

DE SCRIMĂ. ÎN CAPITALĂ

Astăzi Începe în Capitală me
ciul de scrimă dintre forma
țiile Universităților din Bucu
rești și Meinz, Republica Fe
derală a Germaniei. Prima 
probă, cea de floretă bărbați,
se va disputa în sala de la 
Drept, de la ora 9? ; -

Steaua — campioană absolută
1969la scrimă pe

Steaua este din nou cam
pioană absolută la scrimă. 
Neînvinse nici în ultima eta
pă a diviziei naționale, echi
pele clubului bucureșteatl au 
urcat, pe rînd, pe prima 
treaptă a podiumului în toa
te probele. Este o performan
ță frumoasă, care atestă mun
ca plină de dăruire a sporti
vilor și antrenorilor din acest 
club, grija permanentă ce se 
face simțită aici pentru ridi
carea măiestriei sportive a 
trăgătorilor, tineri și... foarte 
tineri. Tuturor, sincere feli
citări !

Asalturile din ultima eta
pă n-au reușit să afecteze po
zițiile de lidere deținute de 
echipele clubului Steaua, deși 
unele partide au stat multă 
vreme sub semnul incertitu
dinii rezultatului. Astfel, da
că meciul cu Olimpia Satu 
Mare, la floretă bărbați, a în-

I
I
I
Isemnat doar o formalitate 

pentru trăgătorii bucureșteni 
(14—2), în schimb partida ur
mătoare. cu Universitatea 
București, a fost dramatică 
pe alocuri, mai ales către fi" 
naiul ei. Unele surprize n-au 
putut fi ocolite, îndeosebi în- 
frîngerea lui Falb la Chișu... 
Partida, pînă la urmă, a rele
vat forma mai bună și omo
genitatea valorică a Stelei, 
care a cîștigat cu 9—4. Inte
resant de semnalat și asaltul 
dintre Drîmbă și Mureșanu, 
o rivalitate sportivă care a 
oferit și de data aceasta un 
spectacol de mare ținută- 
Campionul olimpic nu s-a < 
zis, obținînd victoria cu 5—4.

Alte rezultate ; Universita- |

I
I
I
I
I

uta- a
de- I

Tiberiu STAMA

(Continuare Id pag. a t-a)

xistâ oare prinire sporturile 
ce se practică la noi unul care 
să aibă o arie mai restrînsă 
decît călăria ? Fără îndoială, 
nu. Făclia tradiției în nobilul 
sport ecvestru pîlpîie doar tn

cîteva puncte ale țării, Cîteva oaze pline 
de romantism, cîteva mărturii ale unei 
vechi tradiții. Sînt arhisuficiente dege
tele mîinilor pentru a puncta aceste 
oaze în toată țara : București, Sibiu, Ti
mișoara, Lugoj, Ploiești, lași. Cluj, Cra
iova... Călăria, sportul poate cu viața 
cea mai discretă, încă departe de ceea 
ce se cheamă popularitate, își ascunde 
incredibila-i frumusețe în spatele unei 
nedrepte ignorări din partea publicului 
și chiar a forurilor sportive. Primul îl 
ignoră din lipsa unei educații în do
meniul echitafiei, celelalte din comodi
tate, deși această ramură sportivă ar 
putea găsi destulă audiență în rîndul 
tineretului. Dar, fiind vorba și de un 
sport olimpic (a cărui prezență la Mun- 
chen ar fi de dorit), ne întrebăm de 
ce se acordă încă insuficientă atenție 
călăriei și, în primul rînd, îmbunătățirii 
condițiilor de pregătire a sportivilor și 
cailor, pe întregul an. Căci, nu se află, 
pe l.îngă și așa puținele secții existente 
în tară și enumerate mai sus, decît un 
singur manej (cîte n-au dispărut I) — 
cel de la Steaua. Bazele hipice sînt, 
de asemenea, puține (ca și secțiile) și, 
uneori, neocrotite.

Există în hergheliile autohtone a- 
proape toate rasele si varietățile de cai, 
de la pur sînge arab, la nonius și ghi- 
dran, dar condițiile de creștere și 
pregătire a acestora pentru sport sînt 
încă vitrege. Secția de călărie de la 
Mangalia ființează numai cu numele, 
celelalte — exceptînd Bucureștiul, Sibiul, 
Ploieștiul și Izvinul (Timișoara) — nu 
sînt sprijinite la un nivel corespunzător. 
Dar răul cel mai mare ce planeoză 
asupra călăriei este lipsa de con
cursuri interne, popularizatoare (și ne
plictisitoare), prin care s-ar putea face, 
pe lingă pregătirea mai intensă a spor
tivilor de performanță, o apropiere pu- 
blic-echitafie.

La Olimpiadă, călăreții noștri (dacă 
vor participa) au de înfruntat con- 
curenfi valoroși din țări în care echi- 
tația se bucură de tratament egal (dacă 
nu și mai bun I) cu cele mai populare 
sporturi. Și nu se pot obține rezultate 
cît de cît satisfăcătoare în baza unei 
pregătiri sezoniere și cu toate celelalte 
consecințe ale indiferentei cu care este 
privit acest sport, în primul rînd dinăun
tru și apoi din afară, lată de ce sînt 
necesare impulsionarea și consolidarea 
urgență, din toate punctele de vedere 
a activității secțiilor existente și — de 
ce nu ? — înființarea altora noi, lăr
girea treptată a sferei de practicare 
a acestui sport, atît ca agrement cît 
și — mai ales — ca performanță.

Aurelian BREBEANU
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tulul prof. Ion Stoica), care 
s-a grăbit să-1 felicite primul.

Celelalte două categorii, în
soțite de urale și gata să pro
voace leșinuri sau, oricum, 
palpitații în tabăra părinților, 
au prilejuit curse 
interesante, soldate 
gători merituoși.

frumoase, 
cu Invin-

La această primă ediție a 
Criteriului ziarului „SPORTUL” 
la ciclism au oferit premii ce
lor maj buni dintre concurenți: 
redacția ziarului nostru, A. S. 
LOTO-PRONOSPORT, TA- 

ROM, UCECOM, COMITETUL 
OLIMPIC ROMAN, SECȚIA 
INVAȚAMINT A CNEFS și 
Fabrica brașoveană „DEZRO
BIREA”.

Și, în sfîrșit, disputa „ași
lor". Cei de 15—16 ani adul
mecă de acum performanța, 
au un stil, dețin primele se
crete ale tacticii, au venit toți 
cu biciclete ușoare, bine puse

la punct Eugen Iencec, moș
tenind ceva din subtilitatea 
tatălui său, Emil Iencec, fost 
rutier de pluton, și-a potrivit 
un pas acceptabil pentru lun
gimea traseului și rezervele 
posibilităților sale, a fost In 
permanență atent la adver
sari, i-a încercat in citeva o- 
cazii și. In final, a sprintat 
irezistibil spre victorie. A fost 
prima sa cursă oficială, a fost 
prima sa victorie sportivă I

O excelentă impresie au lă
sat Mihai Petrescu și — mai 
ales — Mircea Andronache.

După fiecare întrecere a a- 
vut loc solemnitatea înmînării 
premiilor. Mai întii emoțio
nați, apoi entuziasmați de ca
douri, concurenții s-au com
portat ca niște veritabili spor
tivi : au arătat mulțimii tro
feele, s-au înclinat In fața a- 
plauzelor. O ti minunată din 
viața lor sportivă, aflată la în
ceput, se încheia. Lua sfîrșit 
o frumoasă competiție pe care 
promitem s-o repetăm In fie
care an, în vacanța mare.

Răducu Stoica il felicită pe Florin Cristian. Dacă ar fi știut 
să vorbească bine i-ar fi spus, fără indoială, „La mai mare !“ 

Fotografii de TRAIAN GEORGESCU

semifond
® învingători la jtmiorr V. Mia și St. Ene

BRAILA 20 (prin telefon). Ve
chiul centru al ciclismului ro
mânesc — Brăila — nu s-a dez
mințit nici de această dată. 
Dragostea sa pentru sportul 
cu pedale este mereu proas
pătă. Astăzi, peste 20 000 de 
spectatori au asistat la finala 
campionatului țării la semi
fond. o competiție de o deose
bită frumusețe, organizată ex
celent. Vremea bună 
buit și ea la reușita 
tației sportive.

Demn de subliniat 
tul că ȘCOALA SPORTIVA 
NR. 3 BUCUREȘTI (antrenori 
CONSTANTIN CÎRJAN, DAN 
BUDIȘTEANU, ION STOICA) 
a reușit să obțină toate titlu
rile de campioni naționali la 
categoria juniori mici, anunțîn- 
(lu-se ca o veritabilă pepinieră 
a sportului nostru cu pedale. 
Vasile Miu a cîștigat proba de 
semifond și — o dată cu aceas
ta - a îmbrăcat pe parcursul 
a 10 zile cel de al 4-lea tri
cou de campion republican 
La juniori mari. Brăila și-a lu
at „partea leului", impunîn- 
du-se prin Ștefan Ene. în sfîr
șit. după ce au cedat titlul la 
contratimp individual, dinamo- 
viștii și-au intrat în ritm și 
au cîștigat detașat celelalte ti
tluri. Ultimul performer : Va
sile Tudor, campion al țării Ia 
semifond. Rezultate tehnice :

a contri- 
manifes-

este fap-

Seniori (38 de ture-79,8 km): 
1. VASILE TUDOR (DINAMO) 
64 de puncte — campion al Ro
mâniei ; 2. D. Nemțeanu (Stea
ua) 40 p ; 3. Gabriel Moiceanu 
(Dinamo) 
(Steaua) 
(Dinamo) 
(Dinamo)

Juniori 
50,4 km) _______ _____
(C.S. BRĂILA) 30 de puncte — 
campion al României ; 2. Ion 
Selejan (C.S.M. Cluj) 25 p ; 3 
C. Tudoran (C.S. Brăila) 16 p ; 
4- M.................... .. ....... ..
12 p ; 
11 p: 
pia) 8

Juniori mici (12 ture 25,2 km): 
1. VASILE MIU (ȘCOALA 
SPORTIVA NR. 3 BUCUREȘTI) 
23 de puncte — campion al Ro
mâniei ; 2. T. Drăgan (Voința 
București) 12 p ; 3. V. Budea 
(Dezrobirea Brașov) 5. p; 
E. Imbuzan (C.S.M. Cluj) 5 p; 
5. V. Murineanu (Șc. sp. 3 Buc) 
5 p ; 6. Ion Gavrilă (Steaua) 
4 p.

în concursul republican pen
tru posesorii de biciclete de 
turism primul loc a fost ocu
pat de C- DRAGOMIRESCU 
(BAIA MARE), urmat de Ionel 
Covei (Giurgiu) și Gh. Blro 
(Baia Mare).

Octavian AMZA. 
arbitru internațional

20 p ; 4. S. Suditu 
11 p Y 5. N. Ciumeti

9 p; 6. ~ ~
8 p.
mari

: 1.

c.
de

Ciocan

ture(24
ȘTEFAN ENE

Hrisoveri (C.S. Brăila)
5. P. Cîrneanu (Steaua)
6. P. Cîmpeanu (Olim- 
P.

4.

ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
Reprezentativa de junioare 

la baschet a Republicii Socia
liste România, aflată în pre
gătire pentru campionatul 
balcanic din Iugoslavia, (28— 
30 iulie) și campionatul euro
pean din Republica Federală 
a Germaniei (1—9 august), 8 
plecat în Bulgaria pentru a 
participa ia un turneu de ve
rificare, alături de selecțio
nata țării gazdă și cea a Po
loniei. Au făcut deplasarea Li
liana Radulescu, Luiza 
Maria Moldovan, Tatiana 
dulescu, Ana Deak, Ana 
pov, Viorica Balai, Doina 

Maria Roșianu,

ani) să joace în compania unei 
reprezentante a Cehoslovaciei i 
Bohemians C.K.D, Praga.

Tal,. 
Ră- 
Po- 
Bu- 

ga, Maria Roșianu, Floricai 
Bujdujeanu, Liliana Popescm 
și Rodica Marinescu.

★
• Selecționata de junioare a 

Școlii sportive din Bacău va 
susține luni o întîlnire amica
lă cu formația cehoslovacă 
Touzin Karlovy Vary, aflată 
în turneu în țara noastră.

• La 3 august va fi rîndul! 
echipei de copii (băieți 14—15

Politehnica Brașov 
învingătoare In turneul 

de la Brașov
Turneul internațional de 

baschet feminin, disputat pe 
terenul Voința din Brașov, 
s-a încheiat cu victoria for
mației locale Politehnica. In 
ultimele zile, au fost înregis
trate următoarele rezultate : 
Politehnica — Școala sporti
vă 50—49, Voința — Chemie 
Halle 65—54, Politehnica — 
Voința 46—44, Școala sporti
vă — Chemie Halle 50—49. 
Clasament final: 1. Politehni
ca, 2. Voința, 3. Școala spor
tivă, 4. Chemie Halle. (C. 
GRUIA și P. DUMITRESCU- 
coresp.).

Transferări in perspectivă
• Deși pînă la 1 septembrie, 

cînd va începe perioada de trans
ferări, mal este vreme îndelun
gată, „circulația" jucătorilor a și. 
început, unii dintre ei făcîndu-și 
debutul — neoficial — la noile 
echipe. Printre cele mai impor
tante transferări posibile, se află 
cele ale jucătorilor Săuca, Haneș 
(de la Politehnica București), 
Chivulescu (Politehnica Galați), 
Dorin Dumitru (Școala sportivă- 
Constanța) la Dlnamo, Florin Ni- 
culescu (Politehnica București), 
Irimle (I.E.F.S.) la steaua, Mar-

tinescu și Răileanu (Școala spor
tivă Constanța) la Politehnica Ga
lați, Barău, (Steaua) și Andreescu 
(Dinamo) la I.C.H.F. București. 
Angela Tita. Francisca Seifert 
(Progresul București), Doina 
Rusu („U“ Cluj), Ana Popov 
(Școala sportivă Ploiești), Ana 
Deak (Școala sportivă Arad), 
Cornelia Petric (Școala sportivă 
Brașov), Eugenia Salcu (Școala 
sportivă Sibiu) la I.E.F.S.

După cum se vede, majoritatea 
probabilelor transferări este le
gată de absolvirea facultății sau 
liceului.

ele

Steaua — campioană absolută
(Urmare din pag. 1)
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Rețineți : Serviciul de asistență tehnică

Telefon» 11.91J1

Ticioc

; »• 
gen. 
(Șc. 
(Șc. 
(Șc. 
<șc.

echipe ca- 
eliminato- 

Rapid,

ti ouă 
ei le 
două 
adju- 
luptă

Steaua 
Nicolae, 
— 127 
20 p.;

Mureșul; de la 
C.S.M. — Rapid, 
Dinamo, Mureșul

vă tlau la dispoziție, cu personal calificai și mijloace tehnice 
moderne pentru executarea de depanări rutiere, remorcări 
și transporturi de autoturisme avariate.

La cerere, serviciul de asistență tehnică al întreprinderi) 
noastre vă execută lucrări de promptă asistență ia domi
ciliul dv.

gen. 
gen. 
gen. 
gen. 
gen.
40).

AUTOMOBILISTI!
Rețineți telefonul: 11.91.71.
Formînd acest număr foire orele 7—22, puteți obține o 

asistentă tehnică imediată in orice situație vă veți afla, 
oriunde.

Atelierele mobile, cufodepanafoarele și autolransportoarele 
întreprinderii

“ IW

a La Piatra Neamț Și Boto$ani

Un glob pămintesc și o cupă de cristal sint oferite de tov. C. 
Firănescu, redactor șef adjunct al ziarului „Sportul", lui Mihai 

Petrescu, al doilea clasat in „Cursa așilor".

E C O U R I
R

Criteriul speranțelor olimpice<1

eporterul se strecoară cu 
greu prin mulțimea care 
a înconjurat careul de 

premiere, transfortnîndu-1 i— 
de fapt — intr-un minuscul cerc. 
Și în timp ce prislea „Criteriu
lui", Florin Cristian, invingător 
la categoria I, cere ajutorul pă
rinților pentru a-și elibera bra
țele încărcate de daruri, cu
legem scurte impresii din pu
blic.

Primul intervievat, GHEOR
GHE POPESCU, pensionar, în 
virstă de 70 de ani :

— Nepoții mei nu mai slnt 
de mult copii, pentru a fi pu
tut concura la această superbă 
întrecere, iar cei doi strănepoți 
n-au ajuns încă la virsta... tri
cicletei. Am venit, totuși, pen
tru că îmi sint dragi toate spor
turile. Salut inițiativa ziarului. 
N-ar fi fost rău dacă o aseme
nea competiție se organiza cu 
vreo 15 ani in urmă. Dar ar fi 
bine dacă ea se va organiza de 
acum incolo anual- Poate ră
sare și pe 
un ciclist 
Merckx...

IVONA 
Banca de

mului bucureștean ar da o pu
ternică infuzie de entuziasm, e- 
lan și talente sportului nostru 
cu pedale. De pe acum, foarte 
mulți părinți se interesează de 
adresele secțiilor de ciclism ale 
cluburilor din Capitală, unde 
copiii jor ar putea primi asis
tența unei pregătiri dirijate.

Și, în sfîrșit, cunoscutul o- 
perator de televiziune EUGEN 
SCHAFER, care venise doar 
pentru citeva secvențe, ne 
mărturisea :

— M-a captivat și m-a in
cinta! ații de mult această a- 
prigă dispută a copiilor și a- 
dolescenților incit dacă se pre
lungea aș fi intirziat la tenis. 
Simțeam că nu pot să plec !

(Ch. N.)

meleaguri românești 
ca belgianul Eddy

LAIU, inspector la 
Investiții, a venit 

să-și Încurajeze 
trerupem din...

— „Criteriul” 
bătoare pentru 
tent Sugerez extinderea ini
țiativei și spre alte sporturi 
ca, de pildă, natația, șahul, pa
tinajul pe rotile.

Cantabilul ION 
la Întreprinderea 
om al cartierului, 
spectator, însoțit de 
Florina.

— Foarte inspirată 
ziarului, dar de ce 
gindit și la o competiție ase
mănătoare pentru fetițe ?

Intervine Florina :
— Mă înscrii și pe mine, 

ticule ?
— Da, desigur !
— Bicicleta mea este stri

cată.
Fără Îndoială, pină la ur

mătoarea ediție a „Criteriu
lui”, cînd în mod sigur va C 
inclusă și o categorie pentru 
fetițe, este destul timp pentru 
reparații-..

Sudorul ION VALEANU de 
la I.M.T.L.I.F. sugerează :

— Transformarea Criteriului 
ziarului „SPORTUL” tntr-o în
trecere de tradiție a miniciclis-

nepotul. O în- 
emoții :

a fost o săr- 
copiii bucureș

0. N. T

BARBU de 
„Suveica", 

este simplu 
fetița sa.

acțiunea 
nu v-ați

u-

vă invita 
in lunile

R.D.G.
Praga — K. M.

REZULTATE TEHNICE FINA
LE ALE CRITERIULUI ZIARU
LUI „SPORTUL"-EDIȚIA I. 
1969 :

Categoria I (pină la 7 ani — 
inclusiv) : 1. FLORIN CRISTIAN, 
2. Dorin Ciuneșnluc, 3. Sorin Pe
trescu, 4. Virgiliu Balint. 5. Gigl 
Buruleanu, 6. Gabriel Manda.

Categoria a n-a (8—10 ani) : 
1. DORIN BUIMOVICI (Șc.----
49) •; 2. Mihai Trandafir (Șc. 
99); 3.’ Florin Grlgore 
194) ; 4. Nicolae Stan 
174) ; 5. George Intze 
21) ; 6. Ionel Iosif (Șc.

Categoria a m-a (11—11 ani) : 
1. FANEL LUICA (Șc. gen. 16); i. 
Gheorghe Dumitrescu (Șc.
is):
gen.
gen. 
gen.
gen.

Categoria a IV-a 
1. EUGEN IENCEC 
lintineanu) ; 2
(Lie. 37) ; 3. “

(ȘC. 
(Șc. 
(Șc.
gen.

3. Alexandru Onuțiu 
171) ; 4. Dan Stănescu 
196) ; 5. Dorin Bogdan 
21) ; 6. Rusen
200).

Florescu

(15—16 ani) : 
(Lie. D. Bo- 

Mihai Petrescu 
Mircea Andronache 

(Șc. gen. 198) ; 4. Gheorghe Ma
tei (Șc. prof. Electromagnetica).
5. Mihai Iorguiescu (Șc. gen. 171);
6. Cornel Cucu (Șc. prof. Electro
magnetica).

Aflat la cea de a treia edi- 
, „Criteriul speranțelor o- 

limpice* la volei, rezervat e- 
ohipelor de tineret, este găz
duit anul acesta de țara noas
tră, în orașele Piatra Neamț 
și Botoșani. Turneul constituie 
un bun prilej de verificare a 
potențialului „schimbului de 
mîine" al generației deja con
sacrate. Prima ediție s-a dis
putat în 4967, la Rostock (R.D. 
Germană), între 11—16 iulie, 
pentru echipele masculine, și 
la Sofia, între 1—5 august, 
pentru cele feminine sub de
numirea de „Turneul speran
țelor olimpice". La masculin, 
au luat parte 8 echipe i Un
garia, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Republica Democrată Germa
nă, Iugoslavia, Polonia, Cuba 
și România. Echipa noastră a 
întrecut, în urma unor spec
taculoase dispute, formațiile 
Poloniei cu 3-—1, Iugoslaviei 
cu 3—2 și Cubei cu 3—0, dar, 
cedind în fața Ungariei (1—3) 
și R.D. Germane (2—3)» s-a
clasat în final abia pe locul 5. 
Turneul a fost cîștigat de echi
pa Bulgariei. Nid fetele nu au

obținut la Sofia o performan
ță mai bună. Turneul a reunit 
tot opt echipe i U.RJSJS., R.D. 
Germană, Bulgaria, Ceho
slovacia, Polonia, Ungaria, Iu
goslavia și România. Cîștigînd 
meciurile cu Polonia (3—0) și 
U.R.S.S. (3—2), dar pierzînd în 
fața Cehoslovaciei (1—3), fe
tele noastre s-au clasat pe lo
cul 5 după ce, în turneul fi
nal pentru locurile 5—8, 
au învins Iugoslavia și Unga
ria cu 3—0.

La Pișek (Cehoslovacia) se 
organizează între 13—21 iulie 
1968 cea de-a doua ediție, de 
data aceasta sub denumirea 
de „Criteriul speranțelor olim
pice*. Formația noastră, cu 5 
jucători noi în lot, se com
portă remarcabil, reușind să 
obțină victorii prețioase în 
serii i 3—2 cu U.R.S.S., 3—1 cu 
Bulgaria, 3—0 cu R.P.D. Co
reeană, 3—1 cu Cuba, 3—l cu 
Iugoslavia. In urma acestor 
succese, partida din finală este 
susținută în compania forma
ției sovietice. Jocul, care a du
rat peste două ore, a entu
ziasmat pe numeroșii specta-

tori. Au fost necesare 3 seturi 
pentru ca să se cunoască câș
tigătoarea. După ce jucătorii 
noștri cîștigă primele 
seturi (15—11, 15—12) 
cedează pe următoarele 
(10—15, 7—15), dar și4 
decă pe ultimul, la mare 
(18—16). Deci, cîștigătoare a 
celei de a doua ediții a Crite
riului speranțelor olimpice ( 
România. Iată iotul folosit i 
Oros, Dumănoiu, Penciulescu, 
Tănăsescu, Armion, D. Dra
gan, Moculescu, C. Ion, Nil- 
van; antrenori i M. Dumitres
cu, L. Stilea.

Ediția de anul acesta, a treia, 
este — după cum am mai a- 
rătat, găzduită de țara noas
tră. La întrecerile de la Piatra 
Neamț și Botoșani, dintre 23 
și 28 iulie, vor fi prezente șap
te echipe i U.R.S.S., Ungaria, 
Cehoslovacia, Polonia, R. D. 
Germană, Cuba și România. 
(România juniori participă în 
afară de concurs).

Cine va fi câștigătoarea 7 
Răspunsul îl vom afla pe 28 
iulie, la Piatra Neamț.

Emanuel FANTÂNEANU

tea — Petrolul 16—0, Univer
sitatea — I.E.F.S- 9—7, C.S.M. 
Cluj — Petrolul 12—4, I.E.FJS. 
— C.S.M. Cluj 10—6, C.S.M. 
Cluj — Olimpia Satu Mare 
9-7-

Clasamentul : 1. Steaua
(Drimbă, Falb, Țiu, Ardelea- 
nu, Bunicelu) 10 v — 123 asal
turi câștigate — 20 p.; 2. U- 
niversitatea București 8— 
116—16; 3. I.E.FS. 5—78—10; 
4. Olimpia Satu Mare 3—70— 
6; 5. CS.M. Cluj 2—51—4; 
6. Petrolul Ploiești 2—35—4. 
A retrogradat echipa Petrolul 
Ploiești.

In disputa dintre echipele 
feminine de floretă, Steaua a 
obținut trei victorii : 13—3 cu 
Olimpia, 12—4 cu Medicina 
Tg. Mureș și, în cel mai in
teresant meci, 9—4 cu Pro
gresul. După cum se vede și 
din rezultate, victorii comode, 
la scoruri care relevă clasa 
echipei campioane.

Alte rezultate : Progresul— 
Medicina 12—4, Olimpia— 
I.E.F.S. 11—5, I.E.F-S.—Uni
versitatea 8—8 (4—4), Progre
sul—I.E.F.S. 10—6, Universi
tatea—Medicina 10—6.

Clasament: 1. Steaua (Olga 
Szabo, Ileana Drimbă, Suzana 
Ardeleanu, Elena Priscornită, 
Magda Munteanu. Florica Tu
dor) 10 v—113 asalturi ciști
gate — 20 p.; 2. Progresul 
8—101—16 i 3. Universitatea 
Buc. 5—73—10; 4- I.EFS.
4—78—3; 5. Medicina Tg. M.

3—64—6 ; 6. Olimpia S. Mare 
0—48—0. A retrogradat Olim
pia Satu Mare.

La spadă, Steaua a înregis
trat două victorii facile : 12— 
4 cu Olimpia și 10—4 cu E- 
lectroputere Craiova. Oltenii, 
fără Duțu, s*au resimțit în 
tot campionatul. De remarcat 
forma bună a lui Mironov (In 
continuare) și a lui Popescu.

Celelalte rezultate t Medici
na — C.S.M. Cluj 9—7, Olim
pia — C.S.M- Cluj 8—8 (56— 
61), Medicina — Electropu- 
tere 8—7, Electroputere — 
I.E-F.S. 10—6, G.S.M. Cluj — 
I.E.F.S. 12—4.

Clasament: i. Steaua (Al. 
lstrate, Sepeșiu, Moldanschi, 
N. lstrate, Marinescu, Iorgu) 
10 v. — 112 asalturi ciștigate 
— 20 p-; 2. C.SM. Cluj 5— 
84—10; 3. Medicina Tg. Mu
reș 5—73—10; 4. Olimpia
Satu Mare 5—69—10; 5- E- 
lectroputere Craiova 3—79—6; 
6. I.E.F.S. 2—57—4. A retro
gradat I.E.F.S..

Spectaculoasă, ca de obicei, 
proba de sabie a consemnat 
alte trei viotorii ale trăgăto
rilor militari: 14—2 cu C.S.M. 
Cluj, 13—3 cu Politehnica 
Iași și 11—5 cu Dinamo Bra-

șov. Trăgătorii cei mai activi 
— Vintilă, Bădescu și C. Ni
colae. De fapt, scheletul na
ționalei.

S-au mai jucat partidele i 
C.S.M- Cluj — I.E.F.S 12—4, 
„U* — I.E.F.S. 11—5, Politeh
nica Iași — C.S.M. Cluj 10—6.
1. EF.S. — Dinamo Brașov 

9—7, Politehnica — „U" 10—6.
Clasamentul: 1.

(Vintilă, Bădescu, 
Culcea, Alexe) 10 v 
asalturi ciștigate —
2. Universitatea Buc. 5—75— 
10; 3. Dinamo Brașov 5— 
72—10; 4. Politehnica Iași 
4—79—g; 5 I.E.F.S. 3—65— 
6; 6. C.S.M. Cluj 3—62—6. 
A retrogradat C-S.M. Gluj.

Subliniind succesul echipe
lor clubului Steaua, se impu
ne să scoatem în relief și mun
ca antrenorilor A. Vilcea 
(coordonator principal), S. 
Poenaru. I. Zilaht, C. Ciocîr- 
lie, C. Stelian și D. Mustață.

Iată și clasamentul general 
pe probe : 1. STEAUA, cam
pioană absolută, 24 p-; 2. U- 
niversitatea Buc, 14 p.; 3. 
I.E.F.S. 10 p-; 4. C.S.M. Cluj 
8 p.; 5. Olimpia Satu Mare 
7 p.; 6. Medicina Tg. Mureș 
6 p-

De azi, finalele 
juniorilor I

Tineretului dinȘtrandul
Capitală găzduiește, începlnd 
de azi, turneul final al cam
pionatului național de polo 
pentru juniori categoria I. 
La această întrecere vor lua

agenția București
ILFOV

la excursii peste hotare 
august și septembrie

parte următoarele 
lificate din fazele 
rii ale competiției: 
Steaua, Dinamo din Bucu

rești, Industria linii Timișoara, 
Crișul Oradea, O.S.M. Cluj și 
Mureșul Tg. Mureș

In etapa inaugurală, vor a- 
vea loc, începînd de la ora 
17,30, meciurile: Steaua — 
Industria lînii. Mureșul — 
Rapid, Crișul — Dinamo- 
Marți se vor desfășura eta
pele a Il-a și a III-a, astfel i 
de la ora 9,30: Industria lî
nii— C.S-M., Rapid — Steaua, 
Dinamo — 
ora 17,30 i 
Steaua —
— Crișul-

I

~—7^"'. ' "
CICLOP

CICLOP"

Praga — K. M. Stadt — Erfurt — Leipzig — Dresda — Bu
dapesta cu plecare la : 24 sept., 29 sept, cu trenul 15 zile.

— Berlin — Leipzig — Dresda — Budapesta cu plecare 
la 11, 15, 19 și 23 sept. — cu trenul 13 zile.

— Berlin — Magdeburg — Wering — Weimar — Leip
zig — Dresda cu plecare la 18, 22 și 26 sept, cu trenul 14 
zile.

— Berlin — Neubrandenburg — Straslung — Rostck — 
Schwerin — Berlin cu plecare la 28 august și 4 sept, cu 
avionul 14 zile.
R.P.B.

Litoralul Mării Negre — Varna (case particulare) 13 zile 
cu plecare la 24, 29 aug. și 7 sept.

13 zile Varna hotel cu plecare la 27 aug., 18 sept.
13 zile Nisipurile de aur cu plecare 28 aug., 29 aug.
Plevna — Sofia — Plovdiv — Tîrnavo — 4 zile autocar cu 

plecare la 6 sept.
Russe — Varna — Tîrnovo 2 zile cu autocarul plecare la 

15, 22 aug.
R.P.P.

3udapesta — Katovice — Varșovia — Bratislava cu trenul 
9 zile plecarea la 30 august.

Cracovia — Katovice 
Gdansk — Varșovia cu 
R.P.U.

Budapesta 8 zile cu I
Budapesta 6 zile cu

20 sept, și 30 august.
R.S.C.

Budapesta — Praga 
trenul plecarea la 25 i

Praga cu avionul 4
5, 12, 19, 26 sept.
U.R.S.S.

Kiev — Leningrad — Riga — Moscova 
la 8, 9, 10, 15, 16, 20 și 28 sept, tren —

Cernăuți ‘ - -
30 sept.

Kiev — 
plecare la

Chișinău 
plecare la

Chișinău 
sept.

Kiev — Erevan — Tbilisi — Suhumi — Odesa eu plecare 
la 27 august și 1 sept. 15 zile avion 4- tren.

Moscova — Baku — Tbilisi — Erevan — Suhumi — Soci 
— lalta — Odesa cu tren + avion 22 zile cu plecări la 
3 aug. și 2 sept.

Moscova — Minsk — Vilnius — Riga — Talin — lenin
grad — Kiev cu plecare la 5 și 22 sept, tren + avion 
19 zile.

Moscova — Alma Ala — Tașkent — Buhara — Sa
markand —Dusambe — Ashabad — Moscova cu plecare 
la 1 și 20 sept, tren + avion 20 zile.

Kiev — Soci — Kiev cu tren + avion oferă un concediu 
de odihnă agreabil timp de 17 zile cu plecare la 1 și 20 
sept.

Informații și înscrieri în calea Victoriei 100.

— Wroclav —Poznan — Torun 
plecare la 13 sept, tren 16 zile.

trenul plecare la 6 sept.
trenul plecare la 6 sept., 13 sept.,

— Brno
august, 2 sept., 8 

zile cu plecare

Bratislava 10 zile cu 
sept.
la 22, 29 aug,

16 zile cu plecare
. ___ avion.

— Lwow 7 zile tren cu plecare 31 aug. 3, 9, și

Leningrad — Moscova 14 zile tren + avion cu 
2, 6, 14, 19 și 26 sept.
— Kiev — Moscova 11 zile cu tren + avion 
7 și 28 sept.
— Odesa cu trenul 7 zile plecare la 7 și 14
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Șf-

Ion Ionescu la Predeal

Atunci, da, vom fi și9

Pe plajă, la

■ în Mexic"!
Eforie, cu Nelu Nunweiller

NELU NUNWEILLER 
văzut de :

NEAGU RADULESCU

Zi de Iulie, pe plajă la Eforie- 
Nord, undeva în apropierea i,Be- 
lonei". Dintre cei care nu prea 
departe de subsemnatul au în
cins o miuță, ca pe Copacabana, 
unul anume îmi atrage atenția ; 
prin lovirea mai dibace a ba
lonului, prin... Suport justifica
tele proteste ale formației des
completate și-l răpesc pe Nelu 
Nunweiller — căci despre el este 
vorba — pentru o scurtă șuetă.

Cu un ochi mereu atent la 
evoluția jocului și a scorului, ex- 
dinamovistul își trădează și în 
felul acesta marea lui pasiune 
pentru fotbal, sportul care l-a 
consacrat și din care are atîtea 
de povestit. Mai ales în ultima 
vreme...

...„Am făcut un sezon bun Ia 
Fenerbahce, primind, la finele 
lui, Cupa Steaua de Aur ce se 
atribuie celui mai valoros jucă
tor al campionatului turc“, mi 
se destăinuia cu satisfacție 
„Nuvo”, cum 1 se spune lui Nelu 
în Turcia. După care adaugă : 
„Dar, cu ce preț : la Început,

vreo 3 luni, am jucat mal mult 
la rezerve. Pentru a-mi cîștiga 
un loc în echipă veneam și după- 
amiaza la stadion. Făceam sprin
turi repetate, de unul singur, ca 
să ciștig în viteză ; nu beam de- 
cît lapte... O dată, la un ban
chet oferit de conducerea clu
bului, cînd am trecut de la lapte 
la vin mi s-a făcut rău. Consu
masem un singur pahar. De 
tunci, indiferent de prilej, la 
banchet, la recepții, in dreptul 
meu la tacim este așezat mereu 
paharul cu lapte"...

— Bravo Nelule, succesele tale 
ne bucură sincer. Spune-mi, te 
rog, ești conștient de faptul câ 
evoluția ta pe terenurile din 
Turcia a atras după sine o bună 
apreciere a fotbalului românesc ?

— Știu eu ce să spun ? Voi fi 
contribuit poate și eu într-o 
oarecare măsură. Cert este, Insă, 
că ultimele rezultate ale națio
nalei au ridicat mult cota socce- 
rului românesc la bursa fotbalu
lui european.

— Apropo. Ca un fost „trico
lor", cum îți explici frumoasa 
serie realizată de „11“-le nos
tru reprezentativ: 1—1 pe Wem
bley, 2—2 la Atena, 1—0 la Lau
sanne.

— Mult a fost pină la egalul 
cu englezii la ei acasă. Tjnăra 
și talentata noastră echipă avea 
nevoie de un asemenea rezultat 
ca să-și poată da drumul, 
păcat, însă, că jocul de 
dra nu l-a precedat pe 
la Lisabona...

— Mai vezi vreun 
înainte de Mexic ?

— Unul singur : optimismul e- 
xagerat. Am citit, de pildă, un 
interviu luat jucătorului Ivănces- 
cu. Brașoveanul îi vede de pe 
acum pe băieții noștri în avio
nul care va trece Oceanul. Și nu 
e bine. Mi-aduc aminte de vic
toria echipei noastre naționale 
obținută cu puțini ani în urmă

a-

Ce 
la Lon- 
cel de

obstacol

S-A SCHIMBAT
...Ce vii ni-s toate în minte. 

Campaniile dinaintea meciuri
lor susținute în străinătate de 
către echipa noastră reprezen
tativă. Și cele după. Cite teo
rii, cite argumente, cite sute, 
mii de cuvinte intrau în joc 
pentru a demonstra că „un 
meci nul in deplasare este de 
aur", sau că „principalul este 
să nu pierdem, iar dacă înain
tașii noștri reușesc să-i... păcă
lească pe apărătorii adverși și 
să marcheze pe contraatac, 
smulgind victoria, este ideal!". 
Ba chiar se ajunsese pină a- 
colo îneît uneori 6e spunea 
„neoficial", pe la colțuri, de 
către... oficiali însă : „Să pier
dem onorabil! E bine și așa! 
Să nu ne facem de ris! Ăsta-i 
principalul! Ne luam noi re
vanșa la București!".

Pe fondul' acestei psihoze, 
care ridica mult temperatura 
fricii’ înaintea jocurilor — de
cisive — din străinătate, creș
tea singura soluție „logică" 
salvatoare i AP ARAREA ! A- 
sigurată! Sobră! Dublată! 
ficace I etc etc. Petescu îl 
pe Eusebio pe tot terenul. II 
mai ia și X. Dobrin stă la 
mijloc, Lucescu vine înapoi tot 
timpul, vine și Dembrovschi; 
singurul care rămîne in atac 
este Pircălab, dar și el vine 
să-și ia mingile..." Apărare I 
Contratactică pentru Eusebio, 
Torres (dacă joacă), Simoes, 
Augusto... Așa a fost pregătit 
(de pildă) ultimul meci ca 
Portugalia, de la Lisabona. 
Cum să fie opriți să joace por
tughezii, nu cum să joace bă
ieții noștri! Toți atacanții lusi
tani au fost „bifați* de către 
antrenorii noștri, care le-au 
pregătit antidoturi speciale. Și 
înfrângerea naționalei Româ-

E- 
ia

la

niei a adus-o fundașul Jacin
to! Mergind exclusiv pe ideea 
apărării, jucind exclusiv în 
apărare, echipa noastră repre
zentativă a fost — ca și altă 
dată — învinsă net.

Explicații? Ca și altă dată i 
„Aceasta* este valoarea inter
națională a fotbaliștilor noș
tri!", „Adversarii au fost mai 
buni, sint mai buni, n-avem ce 
face...", „Mai avem multe de 
învățat pină să jucăm de la 
egal la egal cu..".

„Șlagăre" vechi, cîntate ci
clic, cu pasiune, cu argumen
te...

Nimeni — dar absolut ni
meni — nu voia să recunoas
că că meciul a fost abordat 
greșit! Știți, fabula cu scău
nele...

După ani la rînd de eșecuri 
în străinătate, au apărut chiar 
și teorii (teoreticienii mai tră
iesc, har domnului, și astăzi) 
care fundamentau teza „com
plexelor* fotbaliștilor români 
pe stadioane străine. „Jucăto
rii noștri se pierd pe alte 
terenuri" — repetau monocord 
primii autori ai înfrângerilor 
noastre.

Dar, iată, a venit acest an 
de grație 1969 !

Chiar în primele sale zile, 
stimulați și de drawul reușit 
de fotbaliștii bulgari pe Wem
bley, jucătorii români... scot 
capul la joc și obțin un egal 
istoric în catedrala fotbalului. 
„Meci amical!" — decretează 
însă, sentențios, cei dispuși să 
găsească mereu pete în soa
rele altora. A venit și ziua a- 
ceea de mai de pe stadionul 
atenian Karaiskakis. Convinși 
de RAȚIUNEA FAPTELOR— 
pentru a mai avea o șansă la 
drumul spre Mexic, era obli-

Oltul Sf. Gheorghe - T. V.E. Budapesta 0-0
După 3—3 în fața Textilei, 

în cel de-al doilea meci in
ternațional din acest sezon, 
echipa Oltul n-a obținut decît 
un rezultat de egalitate cu 
T.V.E. Budapesta.

Ambele echipe au dat totul 
pentru a obține victoria, dar 
pină la urmă, meciul s-a în-

c'neiat cu un scor alb. Jocul a 
plăcut prin dinamismul am
belor echipe. Gazdele au a- 
tacat mai mult, dar au fost 
imprecise la poartă. Oaspeții 
s-au apărat, au atacat cu toată 
echipa, fără să marcheze. Re
zultatul de egalitate este |ust.

Gh. Briotă-coresp.

la Copenhaga, tot tnlr-o partidă 
oficială. Apoi, la București, tn 
meciul retur, ne-am trezit con
duși cu 3—0...

— Inlăturlnd, Insă, acest ob
stacol imaginar...

— —lucrurile se simplifică. Ju- 
cind serios din primul minut, 
atit In atac cit și in apărare, nu 
putem pierde nici cu portughezii, 
nici cu grecii. Și atunci, da, vom 
fi și tn Mexic.

— Răspur.de-ml, te rog, la o 
întrebare de mare sinceritate : nu 
te-a afectat faptul că — 
deosebire de Ion Ionescu 
ceea ce te privește 
noștri te-au ocolit ?

— Pentru moment, 
liniștit însă repede, 
de bine au jucat cei 
centrali la Lausanne

spre 
- In 

selecționera

gind sâ mal joci ? — l-am 
trebaî, așa, mai mult ca 
risipesc gândurile...

— Știu eu cît T încă un
încă doL Poate mai mult, poate 
nici atit. Oricum, sâ fiți sigur, 
cind voi simți câ mă lasă puterile 
n-am să forțez nici măcar cu o 
zi. V-o spune unul dintre aceia 
care n-a păcălit fotbalul nicioda
tă, dâruindu-se cu toată ființa 
lui, jucind totdeauna M de mi
nute M.

Cine îl altfel ?

G. NICOLAESCU

în- 
i*-i

Printre turiștii români sau 
străini care poposesc în aces
te zile la Predeal, l-am intil- 
nit și pe Ion Ionescu, atacan
tul echipei Alemannia Aachen, 
care-și petrece. In decorul 
grandios al munților, puținele 
zile de vacanță a -ordate de 
club. Fără prea multe preli
minarii am intrat în „temă".

— Cîteva concluzii asupra 
campionatului vest-german 
proaspăt încheiat.

— Alemannia Aachen a o- 
cupat, după cum se știe, lo
cul doi intr-un campionat 
foarte disputat. Eu am jucat • 
in 30 de meciuri, marcind zece 
goluri din cele 52 înscrise de 
echipă. Ca toate cluburile din 
fLF.G„ ți Alemannia joacă in 
riteză, in forță. Jucătorii sint 
foarte serioși, își cunosc inte
resul; antrenamentele nu se 
deosebesc prea mult de cele 
ale echipelor noastre, ati» că

sint mai atractive și se ține 
mai mult seama de posibili
tățile fiecărui jucător.

— Cum ați reușit să vă a- 
comodați cu jocul „tare" din 
Bundesliga ?

— Se joacă, intr-adevăr, fn 
forfă, dar fără durități. Vă- 
zind că in lupta corp la corp 
nu pot să-mi „bat" adversarii, 
am căutat tot timpul să evit 
contactele. Cum primesc min
gea, ii fi dau drumul, mă aflu 
in permanentă mișcare.

— Ce planuri de viitor a- 
veți ?

— Mi-a fost prelungit pen
tru fncă un an contractul și 
af dori să dau cel puțin tot 
atîta satisfacție ca in cam
pionatul trecut.

— Ce puteți transmite tine
rilor fotbaliști din țara noas
tră ?

— îndemnul la mai multă 
seriozitate, spirit de sacrificiu

ION IONESGV
văzut de 1

- NEAGU RADULESCU

și conștiinciozitate, tn felul a- 
cesta porțile marilor perfor
manțe le vor fi deschise.

Al. SIMOC

da. M-ain 
aflind cit 
doi fundași 
și Atena. 

Vedeți dv., cind apârarea este și
bună și tinâră n-are rost să mai 
apelezi la „bătrîni44. Nu uitați, in 
ianuarie împlinesc 34 de ani... 
Dar, pentru că mi-ați solicitat 
un răspuns de mare sinceritate, 
să .vă spun cum, într-o akă 
ocazie, am regretat mult că cei 
de acasă, federația, antrenorii lo
tului, nu s-au gindit și la mine. 

— Cind ?
— La sfirșitul anului trecut, la 

meciul de la București, cu An
glia. Era un prilej fericit să mi 
se facă retragerea din activitatea 
fotbalistică autohtonă. Măcar o 
repriză, măcar un minut— Apa
riția mea — într-un meci de adio 
— în fața publicului meu mi-ar 
fi lăsat o amintire de neuitat 
pentru tot restul vieții.

C^;i drept, nu de mult, la nci 
Ia Dinamo conducerea secției se 
gîndise să-mi facă un meci-jubi- 
leu. știți cu cine ?

— ! ? !
— N-ați putea să ghiciți. Cu 

Metalul București... Doar atit se 
apreciase câ meritam după o 
activitate neîntreruptă de 16 ani 
sub culorile aceluiași club—

— Spune-mi, Nelule, cit al de

Aproape 5 minute cu VALENTIN STĂNESCU
Era cu puțin înainte de A- 

nul Nou, când, pe sălile fede
rației, Valentin Stăneseu, pe 
atunci proaspăt „manager" al 
stegarilor brașoveni — actor, 
pe scena diviziei secunde — 
ne-a acordat primul interviu. 
In noua sa postură. Ne amin
tim bine: una din întrebările 
puse de noi fusese :

— Ce părere av-eți, revine 
Steagul tn divizie?

Iar răspunsul a fost ferm, 
fără putință de replică i

— Nici vorbă!

★

Au trecut cîteva luni bune 
de la întrevederea noastră.

returul campionatului s-a în
cheiat și — conform previziu
nilor — Steagul roșu a reve
nit in prima divizie, acolo 
unde — specialiștii sint la uni
son in această opinie — de 
fapt îi este locuL.. Zilele tre
cute l-am revăzut pe Valentin 
Stănescu: de obicei volubil, 
om ai gesturilor largi și al pa
siunilor violente, exteriori
zate nu o dată cu generozitate, 
antrenorul stegarilor ni s-a 
părut de data aceasta mai tă
cut, bintuit parcă de un foc 
interior, ascuns.

— De cir.d nu ne-am văzut 
parcă aveți mai mult păr alb 
— am glumit.

CEVA
gatoriu să obținem măcar un 
punct — antrenorii noștri a- 
runcă, IN SFIRȘIT, peste 
bord teza fatalistă a apărării cu 
orice preț. Rezultatul a fost 
un X, pentru că fotbaliștii ro
mâni, neobișnuiți cu o rațiune 
autentică, au revenit — re
flex — la.sfîrșitul partidei la 
ceea ce au fost învățați ani de 
zile să facă.

Și Lausanne. Obligați, din 
nou, de fapte — antrenorii au 
raționat corect Șansa noastră 
în fața elvețienilor, pe terenul 
lor, era — aparent paradoxal
— atacul 11 înaintea acestui 
joc, se spera in eficacitatea 
șocului-surpriză provocat de 
această orientare. Și așa a fost! 
Inteligența în joc a fost — de 
data aceasta — atuul fotba
liștilor români.

învățîndu-i să abordeze și 
să joace inteligent această 
partidă crucială, antrenorii na
ționalei au trecut — clar — 
un examen care se pierdea 
de ani de zile.

Dintre zecile de concluzii 
pe care... fabricanții de con
cluzii le pot emite în unita
tea de timp, alegem două care 
spun, credem, aproape totul i

a) Altele — mult superioare
— sint posibilitățile interna
ționale ale fotbaliștilor ro
mâni ;

b) Altele — superioare și ele
— sint capacitățile antreno
rilor care cu un an în urmă 
se plîngeau de insuficiențele 
(fără leac) ale elevilor lor, iar 
acum își pregătesc bine lec
țiile pe care le predau și a- 
ceiași elevi sint „parcă alții".

S-a schimbat, 
ceva în fotbalul

din fericire, 
nostru.

Marius POPESCU

Steagul roșu-Portul
Constanța 1-0 (1-0)

VALENTIN STANESGU: —fi la începerea campionatului 
desfac priponul fi o ridic, o ridic, o ridic cit mai sus!

Desen de i AL. CLENCIU

— Da, da, aveți dreptate... 
De cind am venit la Bucu
rești, nu știu ciți mi-au spus 
că m-am mai trecut. Ce să-i 
faci, vîrsta, grijile...

— Griji? Ce griji la o echipă 
cu care ați clștigat, la pas, cea 
mai grea serie a diviziei se
cunde ? I

— Ei, la început a fost „so
coteala" : adică 2 puncte a- 
casă, 2 puncte sau măcar 
unul in deplasare... fi tot așa, 
ca să-mi iasă unul-două mai 
mult dectt Politehnicii-, Pină 
la urmă se vede că le-am adu
nat bine— Pe urmă — parcă 
nu se știe, așa e la casa omu
lui — au venit alte griji: cum 
o să rezistăm cu lotul actual 
in divizia A? Ce-ar trebui să 
schimbăm ca să nu se mai re
pete „scufundarea" de anul 
trecut? Și din toate astea... 
păr alb.' Parcă ce știe lumea? 
Publicul vede 11 jucători și 
crede că așa sint ei făcuți, că 
trebuie să joace bine; iar dacă 
joacă râu, de vină e antreno
rul-. Acum toți mă felicită, se 
zice că fără mine echipa n-ar 
fi ajuns la liman.

— Și dumneata ce crezi?
— Ge cred eu? Sint convins 

că orice mini forte ar fi rea
lizat la Brașov același lucru 
ca și mine: promovarea in A. 
Condiții sint, jucători buni —

să-i citez numai 
i, Pescaru sau 
— sint, public 

— să nu 
____ , trebuia numai 
apară cineva care să le amin
tească băieților că fotbalul cu
noaște și niște interese, de tot 
felul. Ei și l-au cunoscut 
pe-al lor, dacă vrem să cali
ficăm venirea în A drept un 
interes, și ...iată-ne lingă Di
namo și Steaua!

— Nu sînteți prea modest?
— Aș vrea s-o cred și eu.. 

Dar ca să demonstrez contra 
riul, am să mărturisesc ce 
mi-am propus t un loc între 
primele 5 echipe ale Clasa
mentului! Ei, vezi, asta 'e mo
destie ? I

Și Valentin Stănescu a des
cris, eu mina, nn are larg, le 
parcă ar fi arătat ceva, nnde- 
va, poate orizontul... O clipă 
ni l-a reamintit pe Valentin 
Stănescu, cel de pe banca re
zervelor lui Puia Ionescu și 
Emil Dumitri u. Apoi a reveni' 
închis parcă Intr-o carapace, 
așa cum nu-l cunoșteam. De
venise, eum spunea eineva, 
„Tinel Stănescu — Brașov”.

ca 
lvăncescu, 
deleanu • 
curajator 
vorbim,

tn- 
mai 

să

Ovtdiu IOANIȚOAIA

CAMPIONI! ȘI-AU RELUAT PREGĂTIRILE
LA OTELUL GALAȚI ARAD (prin telefon). Cam

pionii țării și-au reluat antre
namentele pentru noul sezon 
competițional. La primul apel 
a lipsit un singur jucător, Moț,

care este bolnav. In rest, toți 
prezențî i Gornea, Birău, Ba- 
coș, Pojoni, Czako, Broșovschi, 
Petescu, Lereter, Axente, 
Șchiopu, Domide, Dumitrescu,

pentru vi-

cu
am

avută 
Vasile 
vizează, în

Fotbaliștii de la Oțelul Ga
lați sint găzduiți, de la 10 iu
lie, La cabana Gura Diham, 
unde sg pregătesc 
itorul campionat

Dintr-o discuție 
antrenorul Ștefan 
aflat că echipa sa
următorul campionat, clasarea 
pe primul loc în seria I a 
diviziei B. Pentru realizarea 
acestui obiectiv, lotul a fost 
completat cu Iorgulescu, Cos- 
tache, Diaconu, Profir și Adam 
(toți de la Politehnica Galați) 
și se duc tratative cu Olteanu 
și Turcan (F. C. Argeș) și Vul- 
peanu (Metalul Hunedoara).

Pe lingă cei amintiți, la an
trenamente participă jucătorii 
Șerbănoiu, Tr. Ionescu, Seco- 
șan, Ion Nicu, Ioniță, Bruștuc, 
Crăciunoiu, Manta, Maghiar, 
Chihaia.

In ziua 
Oțelul se 
lăți.

de 24 iulie, echipa 
va întoarce la Ga-

VICTOR ZBARCEA-coresp.

Juniorii de la U.T.A. au participat
la un în Cehoslovacia

Echipa de juniori mici a clu
bului U.T.A. a participat. Intre 
8—13 iulie, la un tradițional 
turneu internațional de fotbal 
organizat în orașul Jihlava 
(Cehoslovacia). La această 
competiție au participat 24 de 
echipe din Cehoslovacia, Aus
tria, R.S.F. Iugoslavia, Repu
blica Federală a Germaniei, 
Republica Democrată Germa-

nă. 
ți te 
făcut parte din prima serie, 
cîștigînd 4 din cele 5 jocuri 
susținute și clasîndu-se pe pri
mul loc al seriei. în semifina
le, U.TA. a dispus cu scorul 
de 3—2 de Tatran Preșov, ca- 
lificindu-se astfel în finală, 
unde a cedat cu 1—0 formației 
cehoslovace Slovan Bratislava.

Formațiile au fost impăr- 
în serii de cite 8. U.T.A. a

Brîndescu, Bătrîna, Sima, A- 
todiresei. Ea antrenamentul e- 
chipei au mai participat și ju
cătorii Regep (de la „Poli" 
Timișoara) și Moritz (de la 
Minerul Baia Mare), care sint 
în curs de legitimare.

După eum am fost informați, 
pină la 29 iulie campionii își 
desfășoară pregătirile în sta
țiunea Moneasa, unde accen
tul se va pune pe pregătirea 
fizică generală, pe forță și pe 
rezistență. Lotului care va ple
ca la Moneasa i se vor alătura 
jucătorii Dobay și Kiss, pro
movați din echipa de tineret. 
In planul de pregătire al e- 
chipei este prevăzut un tur
neu de trei jocuri în Belgia, 
între 6 și 10 august

ȘT. IACOB, eoresp.-principal

BULETINUL TRANSFERĂRILOR
• D. Popescu $i Sorin Avram Io rarul • Adam PRONOSPORT

a revenit la Cluj

MECIURI
BUȘTENI, 20 (prin tele

fon). Pe stadionul Carai- 
man din Localitate s-au dis
putat trei partide amicale. 
Dimineață, în deschidere, 
T.U.G. București a întrecut 
formația locală Garaima- 
nul cu scorul de 3—2 
(2—1). Au marcat I Mihai 
(mia. 16 și 29), Sandu (min. 
67), respectiv Dinu (min. 
34), Petrache (min. 75 din 
11 m). în meci „vedetă", 
Petrolul Ploiești a terminat 
la egalitate cu Oțelul Ga
lații 2—2 (1—1). Au înscris»

AMICALE
Secășan (min. 38, autogol), 
Ciucu (min. 69) pentru Pe
trolul, Ioniță (min. I și 82) 
pentru Oțelul.

După amiază, Dinamo 
București a jucat în com
pania Ripensiei Timișoara. 
Scor i 6—4 (2—2) în favoa
rea dinamoviștilor. Autorii 
golurilor i Dinu (min. 9), 
Sălceanu (min. 34), Frățilă 
(min. 72), Dumitrache (min. 
77, 83 și 85), respectiv Se- 
celeanu (min. 23, 44) și 
Surdan (mîh, 53 și 89).

S. VICTOR, coresp.

BRAȘOV, 20 (prin telefon). 
Pe stadionul Municipal, Stea
gul roșu a întîlnit pe Portul 
Constanța, de care a dispus 
cu scorul de 1—0 (1—0), prin 
golul marcat de Gane (min. 
45). In formația brașoveană 
au evoluat clțiva jucători noi: 
Penzeș, Gîlmeanu,’ Olteanu. 
Naom, Jamaischi, Drăgoi, 
Horovitz și Tarcu. (C. GRUIA, 
coresp. principal)

AMlNAREA TURNEULUI
ECHIPEI HAPOEL

Turneul echipei Hapoel Ie
rusalim, tratat de către clubul 
F. C. Argeș, a fost amînat pen
tru o perioadă ulterioară.

VOR DISPĂREA DOUA ECHIPE?
Din surse oficiale aflSm câ tn 

viitorul sezon eohlpele de fotbal 
Dlnamo Oradea țl Unirea I.A.S. 
(ambele din divizia C) nu vor 
mal activa la Oradea. Asociați
ile în cauză renunță la funcțlo-

narea secțiilor de fotbal din 
motive obiective. Se crede că 
fosta echipă Dinamo Oradea va 
activa in noul sezon Ia Zalău, 
iar Unirea I.A.S. va ceda locul 
asociației Minerul Bihor.

V- SERE-coresp.

Pină simbătă, La ora 12, la 
Federația română de fotbal au 
maj depus cereri de transfe
rare următorii jucători :

• D. Popescu, Sorin Avram 
și D. Cojocaru (toți de la Stea
ua) pentru Farul Constanța ;

• Ioan Asa (C.S.M. Reșița), 
Alexandru Pocaznoi (Victoria

(Minerul 
Czimbal

Criș), Oct, 
Ghelar), 
(Frontiera Curtici), Aurel Flon- 
ta (Mureșul Ltpova), Viorel 
Stoica (Șoimii Pincoia), Teo
dor Drăuceanu (Șoimii Pincota) 
pentru U.T.A- ;

• Mihaj Adam (Vagonul A- 
rad), Gavrilă Negru (Unirea 
Dej), Sabolcs Sudy (Crișul O- 
radea), Gabriel lordache (Pro
gresul București), Constantin 
Pripici (Minerul Motru), Geor
ge Nichiti (Farul ~ 
pentru „U’ Cluj ;

• Victor Zamfir 
troșani) pentru 
București ;

• Mircea
Cluj).
(S.U.T. Galați), Vasile Ciutacu 
(C.I.L. Rm. Vilcea), Alexandru 
Cocoș (Victoria Roman), Titus 
Farcaș și Mihai Gyenge (am-

Ian cu
Emerit

Borz 
Constantin

Constanța)

(Jiul Pe-
Progresul

(Medicina 
Obreja

la C.F.R. Arad) pentrubii de
A. S. Cugir ;

• Mircea Dărăban (Autobu
zul Călărași), Dorin Raileanu 
(Rulmentul Bîrlad). Eugeniu 
Boru (Inst Construcții Bucu
rești), Nicolae Lonciorici (Șol 
mii Timișoara) și Ioan Rotaru 
(Electronica Obor) pentru C-S.M. 
Sibiu ;

• Adrian Aelenei (Minerul 
Cimpulung Muscel), Ion Apos- 
tescu (Turbina Doicești), Du
mitru Bocin (Flacăra Moreni), 
Iosif Daro (Progresul Corabia) 
și Mitus Podina (Viitorul Fieni) 
pentru Metalul Tirgoviște ;

• Nicolae 
Caransebeș) 
Hunedoara ;

• Traian 
București) pentru Oțelul Ga
lați ;

• Constantin Udroaică (A.S. 
Cugir), Șerban Trofin (Lami
norul Brăila) și Vasile Anghe- 
luță (Gloria Bîrlad) pentru Pro
gresul Brăila ;

• Gheorghe Ungureanu (Fla
căra Moreni), Nicolae Tănă- 
sescu și Ionel Dumbreanu (am
bii de la Steaua) pentru Poli
tehnica Galați.

așa ARATĂ O VARIANTĂ 
CU 13 REZULTATE EXACTE 
LA CONCURSUL PRONO
SPORT NR. 29, ETAPA DIN 

20 IULIE 1969

Găceanu 
pentru

(Victoria 
Metalul

Ionescu (Dinamo

I. Carpați Sinaia — 
Prahova Ploiești 
Poiana Cîmpina — 
Flacăra Moreni 
I.R.A. Cîmpina — 
Garaiman Bușteni 
Metalul Buzău — 
Șoimii Buzău 
Petrolul Berea — 
Petrolistul Boldești 
Minerul Ghelar — 
Metalul Hunedoara 
Electroputere Cv. — 
Minerul Motru 
C.S.M. Reșița — Vic
toria Caransebeș 
Minerul Bocșa — 
Metalul Topleț 
C.F.R. Arad — Fur
nirul Deta 
C.F.R. Timișoara — 
U.M. Timișoara 
Aurul Zlatna — Vic
toria Călan 
Mureșul Deva — 
A.S. Cugir

Fond de premii i 144.489 lei.

n.
ni.
IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIII.

2

1

1

1

X

1

X

1

1

I

1
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dificil:
1—2. Dar

Lejus 
și Ilie

un moment 
face break, 
îl imită : 2—2. Apoi 3—2 și 
— breakul decisiv — cam
pionul nostru se distanțează 
cu 4—2. în următoarele ghe
muri la serviciu, tot mai si
gur pe el, Năstase punctează 
impecabil : 6—3.

Celelalte două seturi certi
fică în mod elocvent supe
rioritatea evidentă a româ
nului. De fiecare dată el face 
breakurj la început de set, 
apoi se distanțează cu ușu
rință cu toate eforturile ad
versarului său de a restabili

dovada cunoștințelor lor com
plete, caracteristice tehnicii 
tenisului

Vladimir 
Dron

modern.

Korotkov — Sever
6—1, 6—4, 6—4

jucătorilor de re-, Meciul 
zervă s-a situat și el la o 
bună valoare, dar aci câștigă
torul a putut fi mai repede 
intuit. De la primele schim
buri de mingi, Vladimir Ko
rotkov s-a dovedit un tenis- 
man de remarcabilă forță, 
pe linia ultimelor sale per
formanțe. învingătorul lui 
Barthes, Pasarell și Davidson

Mezinul echipei sovietice, Vladimir Korotkov, intr-o 
dine caracteristică

forțe sensibil apropiate. Este 
condiția primordială pentru 
a face carieră în „Cupa Da
vis". întrecerile au fost in
teresante. de bună valoare și 
o remarcă specială aș face-o 
la adresa lui Ilie Năstase, 
care m-a impresionat în mod 
deosebit prin virtuozitatea sa 
El are de pe acum rezultate 
remarcabile și dovedește că 
poate să obțină și altele mai 
mari. Personal sînt convins 
că România poate merge și 
mai departe în actuala ediție 
a întrecerii. Cel puțin în fața 
tenismanilor indieni, consider 
ca net favoriți pe învingătorii 
noștri de azi".

Maestrul sportului GHEOR
GHE COBZUC, căpitanul 
echipei României, ne-a spus : 
..Nu m-am îndoit nici un 
moment de posibilitatea unei 
victorii românești în această 
primă finală de zonă pe care 
o susținem în „Cupa Davis". 
Nu m-am așteptat însă la un 
scor atît de categoric. Este 
dovada potențialului ridicat 
de joc pe care îl posedă ac
tualmente primii noștri ju
cători, Ion Țiriac și Ilie Năs
tase. Cu aceștia, orice spe
ranțe, chiar cele mai cute
zătoare. nu sînt deloc hazar
date".

Două sublinieri conclu
dente din partea unor recu- 
noscuți specialiști ai sportului 
alb și o indicație pentru 
testele viitoare pe care le vor 
susține tenismanii români.

ION TIRIAC Șl 
EVOLUEAZĂ

ILIE NASTASE
IH SPAHIA

Marți. Ion
Năstase vor 
reștiul, pleci nd în localitatea 
Coruna din Spania, unde vor 
participa la un turneu inter
național.

Țiriac și Ilie 
părăsi Bucu-

Puternica formație 
feminină de popice 
Buna Halle (R.D.G.) 
învinsă la Cimpina

După dublul succes înre
gistrat - la Ploiești formațiile 
feminine și masculine de po
pice Buna Halle (R. D. Ger
mană) și-au continuat turneul 
la Cimpina. Oaspeții, avînd 
în echipele lor jucători și ju
cătoare de renume mondial, 
porneau net favorite’, mai a- 
les că selecționata feminină 
a Cîmpinei nu cuprindea nici 
un nume sonor. Dacă la băieți 
pronosticul s-a adeverit, la 
fete... buturuga mică a răs
turnat carul mare. Cîmpinen- 
cele, pregătite de I. Postel- 
nicu și Tr- Chițu, au abordat 
partida cu multă decizie con
ducted cu autoritate, 
ciudat, 
schimbare la penultima pe
reche a irosit toată zestrea 
echipei locale și astfel oas
petele au preluat conducerea 
cu 10 „bețe". Rezultatul final 
a fost decis însă în favoarea 
selecționatei Cîmpinei de că
tre Elena Bucătaru (18 ani) 
care a întrecut-o cu 405— 
393 p.d. pe Sigrid Lidner, se
lecționată de nenumărate ori 
în echipa Republicii Demo
crate Germane. Scor final : 
Selecționata Cimpina — Buna 
Halle 2355—2353 p. d.

Meciul masculin Flacăra 
Cimpina — Buna Halle (100 
lovituri mixte) s-a încheiat 
cu 2629—2701 p.d.

La Sinaia a avut loc un 
turneu individual masculin, 
la 100 lovituri mixte, la care 
au participat jucători din lo
calitate și de la Buna Halle. 
Primele trei locuri au reve
nit jucătorilor: 1. W. Holeva 
450 p d, 2. G. Ebert 426 p d, 3. 
D. Husung 423 p.d. (toți de la 
Buna Halle).

Pare
dar o neinspirată

învingător detașat
Un campion incontestabil: Eddy Merckx

Cel de al 56-lea Tur ciclist al F.ranței, 
care a totalizat 4110 km (22 de etape fără 
zi de odihnă), s-a încheiat, conform aștep
tărilor, cu victoria categorică a unui mare 
campion : Eddy Merckx. în vîrstă de 24 de 
ani, Merckx este primul ciclist belgian 
care, după o întrerupere de 30 de ani. 
cucerește Turul Franței. în 1939, Silver 
Maess a adus Belgiei tricoul galben, iar 
ieri la Paris, unde a avut ioc sosirea în 
ultima etapă, el l-a felicitat călduros pe 
tînărul său compatriot.

Ultima zi a întrecerii a cuprjns două 
semietape. în prima, Montargis — Cretyl 
(115,5 km), victoria a revenit belgianului 
Spruyt în 2 h 56 :18. A doua semietapă s-a 
alergat contracronometru, pe o distanță de 
36,800 km (Cretyl — Paris) și a revenit lui 
Eddy Merckx în 47:38,4, timp care cores
punde cu o viteză medie orară de 46,347 km. 
El a fost urmat de Poulidor cu 48:31.4. 
Astfel, Eddy Merckx cîștigă Turul Fran
ței în 116 h 16 :01. avînd un avans remar
cabil față de ceilalți clasați : la 17,54 față 
de Pingeon, la 22,13 față de Poulidor, 
29,24 față de Gimondi, la 33,04 față 
Gandarias. la 33,57 față de Wachtmans, 
42,49 față de Vianelli, la 51,24 față 
Agostinho etc.

în Turul Franței

Victoiie remarcabilă a tinerilor 
gimnaști romaniA.

ION GANEA PE PRIMUL LOC 
LA POZNAN

CURSA AUTOMOBILISTICĂ
Dl IA SILVERSIONf

echilibrul. Năstase . a impre
sionat prin puternicele sale 
driveurî în cros, ca și prin 
ușurința cu care a 
direcția loviturilor.

A fost o partidă 
nivel calitativ, în 
vingător și învins

schimbat

de înalt 
care, în- 
au făcut

Un raliu automobilistic
organizat cu prilejul

C. M. de fotbal

este un jucător complet, 
foarte mobil, compensind sta
tura mică prin viteză, inci
siv în atac și cu o 
gularitate de pe 
fund a terenului.

Dron a încercat 
lească tirul adversarului său 
printr-un joc variat și ac
țiuni la fileu, dar a ratat 
foarte mult și a dovedit lipsă 
de decizie in acțiunL Cu ex
cepția începutului setului doi 
(cind a condus cu 2—0) și a 
unui reviriment neașteptat in 
ultimul set (4—5 de la 1—5), 
el n-a reușit să dețină ini
țiativa. Evident, Korotkov a 
fost mai bun și a ciștigat

bună re- 
linia de

să stâvi-

★
Ziarul englez „Daily Mirror" 

va organiza anul viitor (cu pri
lejul campionatului mondial 
de fotbal) raliul automobilis
tic Londra — Ciudad de Mexi
co; Startul se va da la 19 a- 
prilie pe stadionul Wembley. 
Printre primii înscriși se află 
și celebrul fotbalist englez 
Jimmy Greaves.

La încheierea jocurilor am 
socotit interesant să aflăm 
părerile celor doi căpitani de 
echipă. Iată ce ne-a decla
rat SERGHEI ANDREEV, 
conducătorul tehnic al repre
zentativei U.R.S.S., fost de 
mai multe ori campion unio
nal : „Consider că factorul 
principal al succesului echi
pei române este faptul că 
aveți doi jucători valoroși, de

PARDUBICE, 20 (prin tele
fon). — In localitate s-a des
fășurat duminică dimineață 
Intilnirea internațională de 
gimnastică dintre echipele de 
juniori ale Cehoslovaciei și 
României. După o întrecere- 
maraton, de bun nivel tehnic, 
care s-a prelungit mai bine de 
șase ore, tinerii gimnaști ro
mâni au repurtat un remar
cabil succes : ei au ciștigat pa 
echipe, la individual compus, 
precum și locul întîi la toate 
aparatele 1 Deși au beneficiat 
de avantajul „terenului pro
priu", au aliniat o selecționată 
cu o medie de virată superioa
ră celei a echipei oaspete și au 
fost în permanență încurajați 
de un numeros public prezent 
la concurs, gimnaștii ceho
slovaci n-au reușit să depă
șească formația română. Este 
remarcabilă izbînda lui Dan 
Grecu, care, deși condus cu o 
zecime de punct înaintea ul
timului aparat, a evoluat ex
celent la bară, depășindu-1 pe 
principalul său adversar, Tu
recek, din echipa gazdă. Iată 
rezultatele tehnice : ECHIPE : 
România — 274,55 p; Ceho
slovacia — 272,55 p ; indivi-

dual compus: Dan Grecu (R) 
55,55, Ludek Turecek (C) 55,35, 
Constantin Petrescu (R) 54,90, 
Nicolae Achim (R) 54,60, Wil
helm Ruzicka (C) 54,40, Ni
colae Oprescu (R) 53,85 ; pe 
aparate : sol — Oprescu 9,40; 
cal — Petrescu 9,40; inele — 
Grecu și Oprescu 9,40; sărituri 
— Achim 9,40; paralele — 
Grecu și Turecek 9,30; bară — 
Grecu 9,60.

dr. Eugen ȘERBANESCU 
conducătorul delegației

Sportivul român Ion Ganea 
a obținut un nou succes inter
național, clasîndu-se pe pri
mul loc in concursul de sări
turi de la trambulină, desfă • 
șurat la Poznan. Ganea a ob
ținut 469,10 puncte, fiind ur
mat de polonezul Jerzy Kowa-

levski cu 466,05 puncte. Proba 
feminină de sărituri de la 
platformă a revenit concuren
tei bulgare Eva Bojarsjta cu 
259,50 puncte. Ecaterina Du- 
mitriu a ocupat locul 4 cu 
216,05 puncte.

ECHIPA DE FOTBAL A GRECIEI ÎNVINSĂ 
LA SYDNEY

în primul meci al turneu
lui pe care-1 întreprinde în 
Australia, reprezentativa de 
fotbal a Greciei a întîlnit la 
„Cricket Ground" din Sydney

selecționata australiană- Par
tida s-a încheiat cu scorul de 
1—0 (0—0) în favoarea gaz
delor, prin golul marcat (în 
minutul 61) de Abony.

ECHIPA DL EOTBAL 1 INGKRIEI ȘI-A I'RICAIIIIIII

OASPEȚII Șl-AU LUAT REVANȘA
Marginalii la meciul dintre echipele masculine ale Republicii Socialiste Româ- 

Republicii Federale a Germanieinia și
CONSTANȚA, 20 (prin tele

fon). Așa după cum se preve
dea, atît echipa Republicii So
cialiste România cit și cea a 
Republicii Federale a Germa
niei au abordat întîlnirea de 
sîmbătă seara cu 
pretenții justificate : 
pe de o parte, doreau să-și în
scrie încă o victorie 
oaspeților, pe care îi 
seră nu de mult la ei acasă ; 
gimnaștii din Republica Fede
rală a Germaniei, pe de altă 
parte, în formație ■ completă, 
simțitor întărită față de cea

ambiții și 
românii,

in fața 
întrecu-

ALTE REZULTATE
DIN „CUPA DAVIS“

DUPĂ PRIMA ZI: 
BRAZILIA — MEXIC 2—0

Echipele de tenis ale Brazi
liei și Mexicului își dispută la 
Sao Paulo finala zonei ameri
cane a „Cupei Davis". După 
primele două partide de sim
plu-, formația braziliană con
duce cu 2—0 : Thomas Koch 
l-a învins cu 7—5, 6—1, 6—3, 
pe Joaquin Loyo Mayo, iar 
Edison Mandarino a ciștigat 
cu- 4—6, 6—2, 6—4, 5—7, 6—3 
în. fața lui Marcelo Lara. După 
cum se știe, cîștigătoarea a- 
cestei întîlniri va juca cu e- 
chipa Angliei în semifinalele 
interzonale

care a ocupat locul 8 în Me
xic (prin prezența în echipă 
a lui Willi Jasehek), voiau 
să se revanșeze și, în orice 
caz, să-și continue șirul vic
toriilor din acest sezon, după 
succesele repurtate în fața se
lecționatelor 
Iugoslaviei.

Deși fără 
românii iau 
rat un mic avantaj (0,25 p), dîn- 
du-ne speranțe în reeditarea 
succesului de acum un an. Dar, 
calul cu minere se dovedește 
din nou un obstacol greu pen- 

, tru gimnaștii români, oaspeții 
cîștigînd acest aparat cu 46.75— 
45,15. în continuare, concursul 
este dîrz disputat, oaspeții 
cîștigă la inele (46.85—46,10), 
gazdele la sărituri (46,85—46.10), 
la paralele (46,65—46,45) și la 
bară (47,15—47,00), dar scorul 
final este favorabil gimnaști- 
lor din Republica Federală a 
Germaniei, care obțin victo
ria atit pe echipe cit și la in
dividual compus, prin Willi 
Jasehek. După cum se știe, pe 
echipe oaspeții au câștigat cu 
279,05-278.15.

Arbitrajul. în general, bun, 
dar a dezavantajat într-o mi
că măsură pe gimnaștii ro
mâni. S-a decis ca lipsa unui 
arbitru neutru să fie compen
sată de cite doi arbitri de fie-

Cehoslovaciei și

Cadar în echipă, 
de la primul apa-

care parte, situație ce a deter
minat, uneori, pe gazde să fie 
deosebit de ospitaliere cu oas
peții. Desigur, acest lucru i-a 
întristat pe băieții noștri, de
oarece pentru ei rezultatul fie
cărui concurs este foarte im
portant. Bineînțeles, infrînge- 
rea nu poate să ducă la con
cluzia că echipa română este 
în regres și că n-ar merita să 
i se acorde credit. Dimpotrivă, 
ea așteaptă și 
mai mare din 
competente.

Organizarea 
satisfăcătoare, 
Păcat că numeroasele stații de 
radioamplificare din stațiunile 
litoralului nu au popularizat 
acest eveniment. In consecință, 
el nu s-a bucurat prea mult 
de atenția publicului.

Iată-i pe primii clasați la 
individual compus și pe cîș- 
tigătorii aparatelor : individual 
compus : Willi Jasehek 56,50 ; 
Petre Mihaiuc 56,20 ; Gheorghe 
Păunescu 56,00 ; pe aparate : 
sol — Gh. Păunescu 9.50 ; cal 
cu minere — Jasehek 9,55 ; ine
le — Mihaiuc 9,45 ; sărituri — 
Păunescu 9.50 ; paralele—Miha
iuc 9,50 ; bară — Mihaiuc și 
Heiko Reinemer 9,65.

KAROLY SOS

PENTRU MECIUL CEHOSLOVACIA

merită o atenție 
partea forurilor

concursului
în ansamblu

Elena LEUȘTEANU i

înfrîngerea neașteptată su
ferită de echipa Ungariei — 
la Copenhaga — din partea 
selecționatei Danemarcei a 
micșorat în mod considerabil 
șansele de calificare ale fot
baliștilor maghiari pentru 
turneul final din Mexic. în 
această situație, echipa care 
va învinge la 14 septembrie 
în meciul Cehoslovacia—Un
garia de Ia Praga își va asi
gura biletele pentru Mexic. 
Dacă partida se va termina 
la egalitate, atunci cele două 
reprezentative se vor întîlni 
intr-un meci suplimentar, pe 
teren neutru.

Rezultate excelente în meciul triunghiular
/

ANGLIA — REPUBLICA SUD- 
AFRICANA : 3—2

La Bristol a luat sfîrșit in
tilnirea de tenis dintre selec
ționatele Angliei și Republicii 
Sud-Africane, contînd pentru 
finala zonei europene (grupa 
A) a „Cupei Davis". Victoria 
a revenit tenismanilor englezi 
cu scorul de 3—2. în ultima 
partidă de simplu, Bob Hewitt 
(Republica Sud-Africană) l-a 
întrecut cu 3—6, 6—0. 4—6, 
6—3, 9—7 pe Mark Cox (An
glia). In urma acestei victorii, 
echipa Angliei va întîlni în 
semifinalele interzonale ale 
competiției pe invingătoarea 
meciului Brazilia-Mexic.

• în turneu1 de tenis de la 
Cincinnati (Ohio) Stone (Aus
tralia) l-a eliminat în semifi
nale cu 6—0. 6—4 pe Pancho 
Guzman (Ecuador), iar Richey 
(Australia) a dispus cu 6—3, 
6—3 de Mike Belkin (Canada). 
Semifinalele probei feminine 
s-au soldat ' U/următoarele re
zultate : Gail Sheriff (Austra
lia) — Linda Tureo (S.U.A.) 
6—2, 6—1 ; Lesley Bowrey 
(Australia) — Valerie Ziegen- 
fuss (S.U.A.) 3—6, 6—3, 6—3

de atletism de la Los Angeles
NEW YORK 20 (Agerpres). - 

Meciul triunghiular de atletism: 
U.R.S.S. - Selecționata Com- 
monwealth-ului —■ S.U.A. a lu
at sfârșit pe stadionul „Coli
seum" din Los Angeles cu 
următoarele scoruri :

MASCULIN : S.U.A.—U.R.S.S- 
125-110 puncte ; U.R.S.S.—Sel. 
Commonwealth 128,5-104,5 p ; 
S.U.A.—Sel. Commonwealth 
137—95 puncte ;
FEMININ : S.U.A.—U.R.S.S. 
70-67 puncte ; U.R.S.S.-Sel. 
Commonwealth 87—45 puncte ; 
S.U.A.—Sel. Commonwealth
81-56 puncte.

Printre marile surprize ale a- 
cestui meci (soldat în general 
cu rezultate excelente), comen
tatorii notează înfrîngerea lui 
Jay Silvester (locul doi leu 
61,04 m) la aruncarea discului 
și clasarea campionului olim
pic Fosbury pe locul 6 ia să
ritura in înălțime, cu rezulta
tul de 2,05 m.

Iată cîștigătorii probelor dis
putate în ziua a doua a con
cursului : masculin : 200 m : 
John Carlos (S.U-A.) 20,3 ;
110 m garduri : Davenport 
(S.U.A.) 13,5 ; 1500 m : Liquori 
(S.U.A.) 3:40.1 ; suliță : Lusi» 
(U.R.S.S.) 8514 m; lungime:

Whitley (S.U.A.) 8,14 ; înălți
me : Gavrilov (U.R.S.S.) 2,20 m; 
disc : Liahov (U.R.S.S.) 61,60 m; 
400 m garduri : Lee (S.U.A-) 
49,7 ; 5000 m : Sarafetdinov 
(U.R.S.S.) 13:58,8, ștafetă 4X
400 m : S.U.A. 3:03.1 ; decatlon: 
Toomey (S.U.A.) 7938 puncte.

Feminin: 200 m: Barbara Fer
rell (S.U.A.) 23,6 ; 100 m gar
duri : Kilborn (Sel. Corn.) 13.5; 
greutate : 
18,94 m ;
(U.R.S.S.)
White (S.U.A.) 6,21 m ; ștafetă 
4X400 m : S.U.A. 3:34,4.

MECIUL CELOR ȘASE 
NAȚIUNI

MADRID 20 (Agerpres). — La 
Madrid a început întîlnirea In
ternațională de atletism „Me
ciul celor șase națiuni", la care 
participă echipele masculine ale 
Austriei, Belgiei, Danemarcei, 
Elveției. Olandei și Spaniei.

După prima zi de întreceri 
conduce Spania cu 57 puncte, 
urmată de Elveția — 55 puncte. 
Belgia — 38 puncte, Austria — 
33 puncte, Danemarca — 30 
puncte și Olanda - 28 puncte.

Cîteva dintre cele mai bune 
rezultate înregistrate : 100 m : 
Clere (Elveția) - 10.4 ; 400 m : 
Gayoso (Spania) - 48,4 ; 400 m

garduri : Wirz (Elveția) — 51,1; 
800 m: Barrios (Spania) — 1:48,5; 
lungime : Blanquert (Spania)— 
7,76 m ; prăjină : Sola (Spa
nia) — 4,90 m ; maraton : Stey- 
len (Olanda) — 2h 25:06,0.

• Karoly Sos,a rămas selecționer unic al echipei • Me- 
szoly, Farkas, Albert nu mai foc parte din lot • Nume
roși jucători tineri vor îmbrăca tricoul reprezentativei

După eșecul de la Copen
haga, presa maghiară a cri
ticat foarte serios unele ca* 
rențe de mentalitate și disci
plină ale antrenorilor și ju
cătorilor, care au dus la a- 
ceastă 
toare : 
mente 
fost în 
de scăzut; unii jucători de 
bază considerîndu-se titulari 
de drept au neglijat pregăti
rea, manifestînd o atitudine 
vedetistă etc.

Selecționerul unic Karoly 
Sos a arătat în ședința de 
analiză că indisciplina 
torilor se datorește în 
parte unei slabe munci edu
cative dusă în cluburi 
precizat că în cazul în care 
cluburile și federația de spe
cialitate nu-i vor da ajuto
rul necesar, el își va înainta 
demisia. în cele din urmă, 
Sos a primit însă asigurările 
necesare și a rămas în con
tinuare selecționerul unic al 
echipei maghiare. Recent, în 
cadrul unei conferințe de pre
să, Karoly Sos a declarat că 
a apelat, în primul rînd, la 
cluburile Ferencvaros, Ujpesti 
Dozsa, Honved și Vasas, care 
au promis că în viitor 
jucătorii lor vor veni bine 
pregătiți la lot, într-o deplină 
sănătate și în dispoziție de 
joc.

Noul lot al fotbaliștilor ma
ghiari cuprinde pe: Tamas, 
Szentmtihaly (portari), Ka- 
poszta, Kelemen, Ihasz, Ban- 
kuti, Pancsics, Ruzsinszki 
(fundași), Sziics, Hamosi, Du- 
nai III, Juhasz (mijlocași), 
Faze bas, 
Kozma, 
Bene, Dnnai II, Kocsis (înain
tași). După cum se vede, din 
lot lipsesc numeroși titulari 
și, în schimb, figurează foar
te multe elemente tinere. Me- 
szoly și Farkas au fost excluși 
din lot pentru comportare ne
corespunzătoare. In privința 
lui Albert, selecționerul Sos 
a spus : „Albert este deocam
dată accidentat și este inter
nat in spital, așa incit nici 
vorbă nu poate fi de reintra
rea sa. pînă în septembrie. In 
asemenea condiții — a spus

înfrîngere surprinză- 
volumul de antrena- 
depus de jucători a 
ultima vreme extrem

jucă- 
mare

și a

Pusztai, Zambo, 
GSrOcs, Somogyi,

STiparul I.P. „Informația", sU. Brgzoianu «1.24—25, București

Cijova (U.B.S.S.) 
1500 m ; Braghina
4:16,0 ; lungime :

In triunghiularul de atletism de la l.os Angeles, Valentin 
Gavrilov (U.R.S.S.) s-a clasat pe primul loc la înălțime 

cu o săritură de 2,20 m.

Cursa automobilistică „Ma
rele premiu al Angliei'1 de la 
Silverstone, a revenit scoția
nului Jackie Stewart care, pi- 
lotînd o mașină „Matra- 
Ford“, a realizat o medie o- 
rară excelentă ; 204,790 km. 
Cel mai rapid tur a fost efec
tuat de Jackie Stewart cu o 
medie orară de 209 km. Ja
ckie Stewart continuă să con
ducă detașat 
campionatului

în clasamentul 
mondial-

PORTISCH CONDUCE
IN TURNEUL DE ȘAH
DE LA AMSTERDAM

din runda a 5-a 
internațional de 
Amsterdam s-au 
următoarele re

în continuare Sos — va .tre
bui să ne îngrijim, de pe a- 
cum, de un coordonator de 
joc, care va trebui să fie un 
adevărat exemplu pentru co
legii de echipă, să aibă o a- 
titudine morală desăvirșită, 
să fie un ajutor real in mun
ca antrenorului".

A fost de asemenea elabo
rat planul de pregătire a e- 
chipei, potrivit căruia, în 
prezent, lotul se află într-un 
scurt cantonament 
în continuare lotul 
ține cîteva meciuri 
ficare, printre care .. L.__
la Halle, altul cu echipa de 
tineret a Bulgariei și' în fine 
cu Fiorentina. La 12 septem
brie, cu două zile înaintea 
meciului cu Cehoslovacia, e- 
chipa Ungariei va sosi la 
Praga.

Partidele 
a turneului 
șah de la 
încheiat cu 
zultate : Tatai—Darga remi
ză : Donner—Byrne 0—1 ;
Ivkov — Vasiukov remiză ; 
Ilartoch — Gheorghiu remiză ; 
Ree—Stein 1—0 ; Barendregt 
— Portisch 0—1 ; Liberson— 
Damianovici remiză. In cla
sament conduce marele maes
tru maghiar Portisch cu 4 
puncte, urmat la o jumătate 
de punct de sovieticii Liber" 
son, Vasiukov. Florin Gheor
ghiu ocupă Tocul 13 cu 1172 
puncte

la 
va 
de 
un

Tata, 
sus- 

veri- 
meci

IN PRELIMINARIILE 
CM. DE FOTBAL

Federația internațională do 
fotbal a adresat federațiilor 
din El Salvador și Haiti o scri
soare prin care le cere ca pînă 
la data de 3 august să fixeze 
datele meciurilor ce le vor 
susține în cadrul eliminatorii
lor campionatului mondial. 
Un delegat al F.I.F.A. va ple
ca la Curațao pentru a se în
tîlni cu reprezentanții fotbalu
lui din cele două țări mențio
nate mai sus.

CONCURS INTERNAȚIONAL
DE PENTATLON MODERN LA PRAGA

PRAGA, 20 (prin telefon). 
Pe diferite baze sportive din 
capitala Cehoslovaciei, a în
ceput un concurs internațio
nal de pentatlon modern, cu 
participarea echipelor Unga
riei, Franței, Austriei, Ceho
slovaciei și României.

Iată cîteva din rezultatele 
tehnice: scrimă: 1. Philip (Fran
ța) 1130 p. în această probă 
Cosmescu, Spîrlea și Călina 
s-au clasat pe locul 6 cu 870 p; 
tir : PethO (Ungaria) 193 — 978 
p; Cosmescu (locul 3) a obținut 
188 — 868 p; înot: Maracsko 
(Ungaria) 3:39,5 — 1116 p;

Spîrlea (locul 4) 3:58,0 — 968 
p, Cosmescu (locul 6) 4:04,0 — 
920 p.

După trei probe, primul cla
sat la individual este sportivul 
ungur Petho, cu 3048 p, urmat 
de Maracsko (Ungaria) — 2754 
P, Adam (Cehoslovacia 1) — 
2736 p. Pe locurile următoare 
se află doi dintre componenții 
reprezentativei României: Cos
mescu (locul 4) cu 2658 p, și 
Spîrlea (locul 5) cu 2618. Pe 
echipe, clasamentul are urmă
toarea configurație : Ungaria 
8608 p, Cehoslovacia I 7336 p, 
România 7144 p.

THEX- TH.EX- TELEX-TELEX
Campionatul european de că
lărie s-a încheiat la Hickstead 
(Sussex) cu victoria sportivu
lui englez David Broome care, 
concurînd pe calul „Mister Sof- 
tee“, a totalizat 6 puncte pe
nalizare. Pe locurile următoa
re s-au clasat Alwin Schocke- 
mohle (R. F. a Germaniei) pe 
„Donald Rex“ — 6 p.p., Hans 
Winkler (R. F. a Germaniei) 
pe „Enigk“ — 8 pp._ Pierre Jon- 
queres d’Oriola (Franța) pe 
jPomone” — 16 p.p., Raimond 
d’Inzeo (Italia) pe „Italie” — 
16 p.p. etc. De remarcat că 
David Broome cîștigă 
treia oară în cariera 
european.■
Rezultate înregistrate 
petiția europeană < 
„Cupa Inter-Toto“ : Rapid VI- 
ena-Norrk6ping 0—0 : Young 
Boys Berna—Hanovra 98 1—2 
(0-1) ; Gmav Groningen-ASK 
Linz 1—0 (1—0) ; Djurgaar-
den—Wiener Sport Klub 5-2 
(3—0) ; Go Ahead Deventer- 
Oester Vaexjoe 1—1 (1—0).

pentru a
sa titlul

: în 
de

com- 
fotbal

Proba de simplu feminin din

eadruj turneului internațional 
de tenis dotat cu trofeul „Ra
cheta de aur“ (desfășurat la 
Aix en Provence) a fost câș
tigată de jucâtoarea engle: ă 
Ann Jones. în finală. Ann Jo
nes a învins-o cu 6-1. 6 1 pe 
Franțoise Duri- (Franța).■
Echipa poloneză de box Olim
pia Poznan, care se află in 
turneu in Bulgaria, a evoluat 
la Plovdiv in compania forma
ției locale Lokomotiv. 'Pugi’uș- 
tii bulgari au terminat învingă
tori cn scorul de 8-3

După prima zi a întâlnirii in
ternaționale de natație, care se 
desfășoară la Kantander (Spa
nia), între echipele masculine 
ale Spaniei și Cehoslovaciei, 
gazdele conduc cu scorul de 
43—28 puncte, lată cîteva din
tre rezultatele tehnice înregis
trate : 100 m liber : Chicoy
(Spania) — 54,0 ; 100 m bras : 
Pejsa (Cehoslovacia) - 1:11.0 
(nou record al Cehoslovaciei) ; 
100 m spate : Esteva (Spania) — 
1:02,0.

40363


