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ÎN CIUDA PLOII, CITE VA
REZULTATE Dl MARE VALOARE
• GHEORGHE CEFAN L-A ÎNVINS PE CAMPIONUL OLIMPIC BIWOT 

• AU FOST STABILITE NOI RECORDURI ALE COMPETIȚIEI 
ni, 800 m, CIOCANLA 200I

De data aceasta n-am mai avut nici 
aversele de ploaie care au căzut din belșug duminică dimi
neață, n-am mai avut grijă că pista Stadionului Republicii s-ar 
putea degrada din cauza marii cantități de apă. Elbitexul, care 
a luat locul zgurei clasice, a suportat bine intemperiile atmos
ferice și Ia ora concursului pista a fost foarte bună pentru 
concurs. Din păcate, ploaia a revenit și după amiază și, orice 
«-ar spune, a avut o contribuție negativă în desfășurarea com
petiției.

Dar chiar și așa, In aceste condiții improprii pentru un atle
tism de calitate, concurențit nu s-au dat bătuți și au continuat 
să lupte pentru țelul lor : performanțe cît mai bune.

SUCCESUL MARIANEI GOTH
; Tînăra noastră sprinteră 
a repurtat un splendid succes 
în finla cursei de 200 m, 
întrecînd o serie de concu
rente cu renume în atletis
mul internațional. Remarcabil 
rezultatul de 23,9 s cu

un fel de emoție ! După

te a oferit o adevărată de
monstrație. „Olimpicii'* Ouko, 
Bon și Saisi s-au clasat pe 
primele trei locuri.

Rezultate > 1. Robert Ouko 
1:46,6 — record al Campio
natelor Internationale, 2. Naf
tali Bon 1:46,7, 3. Thomas Sai
si 1:47,7, 4. Luis Dubouchet 
(Cuba) 1:47,7, 5. Jose Medji- 
murec (Iugoslavia) 1:49,7, 
Ali Erie (Turcia) 1:51.8.

BRAVO CEFAN !
Indiscutabil marea surpriză 

a actualei ediții a Campiona
telor a constituit-o victoria 
— cu totul neașteptată — a 
compatriotului nostru Gheor
ghe Cefan în proba de 3 000 
m obstacole, la startul căreia 
a fost 
limpic 
Amos 
can a

prezent șt campionul o- 
din Mexico, kenyanu! 
Biwot. Fondistul afri- 
pomit puternic insta- 

lindu-se in fruntea plutonului.
Dar ritmul său, s-a văzut clar, 
nu era cel care să-1 ducă la 
o mare performanță și să-i 
țină la respect pe urmăritori. 
Brașoveanul Cefan, perfect lu-

6. ,

MARIANA GOTH

ROBFRT OUKO

a încheiat întrecerea, Goth 
fiind acum a doua alergătoa
re din România care coboară 
sub 24 secunde. Cu această 
performanță Mariana s-a 
apropiat la 0,4 s de recordul 
Ioanei Petrescu.

Rezultate : 1. Mariana Goth 
(România) 23,9; 2. Havas 
Szabone (Ungaria) 24,0; 3. 
Maria Sykora (Austria) 24.1
4. Jana Smerdova (Cehoslova
cia) 24,1 : 5. Bartos Laslone
(Ungaria) 24.4; 6. Ioana Pe
trescu (România) 24,4.

DE DOUA ORI 51,3
Ion Rățoi a alergat 

în serii și în finală, in același 
timp, la 0,2 s de recordul său 
personal. Rezultatul din serie, 
obținut la capătul unei curse 
destul de lejere, îl recomanda 
pe hurdlerul rapidist pentru 
o performanță și mai bună 
în finală. Și, să fim drepți, 
ne-am gindit chiar că Rățoi 
ar putea îmbunătăți recordul 
lui Jurcă (51,1 s). Dar înain
tea și 
plouat 
Cursa a 
pionul 
întrecut 
metri.

Rezultate: 1.
(România) 51,8; 
Mihăescu (România) 52,2 ; 
Juan Garcia (Cuba) 52,5 ; 
Vasile Cosma (România)
5. Ion Monea (România) 
C. Ion Burcă (România)

O ÎNVINGĂTOARE 
MERITUOASA

încă de la încălzirea 
toarelor în înălțime, Virginia 
Bonei a arătat o mare "ușurin
ță în mișcări și posibilitatea 
obținerii unui rezultat bun. 
în concurs ea a evoluat cu mul
tă precizie, dînd doar pentru 
cîteva clipe emoții la 1,65 m, 
înălțime pentru care i-au fost 
necesare trei încercări. Apoi, 
sub puternice rafale de ploa
ie a trecuf clar la 1,70 și la 
1.73 m, doborînd milimetric 
la 1.76 m.

Rezultate: 1. Virginia Bonei 
(România) 1,73, 2. Ane-Liese 
Warness (Norvegia) 1,70, 3.
Katea Lazova (Bulgaria) 1,65,
4. Doina Munteanu (România)
5. Kari Karlsen (Norvegia)
6. Liese Prokop (Austria) 1,60.
TRIPLA VICTORIE KENYANA

Excepționalul trio al aler
gătorilor de pe platourile înal-

în timpul finalei, a 
torențial, așa că... 

fost condusă de cam- 
balcanic 

de Rățoi pe ultimii
MihăesfU

Ion Ratei
2. Virgil

3.
4.

52,5 ;
52,7 ;
52,8.

sări-

/

cid, a sesizat situația și atunci 
cînd pocnetul pistolului a ves
tit ultimul tur .el a trecut în 
frunte.

Rezultate : 1. Gheorghe Ce- 
fan (România) 8:54,8, 2, Amos 
Biwot (Kenya) 8,56,8, 3. Men
doza Rigoberto (Cuba) 9:00,0, 
4. Siri Pozdurek (Cehoslova
cia) 9:02,0, 5. Radu Rusu (Ro
mânia) 9:03,8, 6. A. Mirhosei- 
ni (Iran) 9:05,6.

DOAR O SINGURA 
ARUNCARE...

a efectuat, in condițiuni regu
lamentare, campionul nostru 
Iosif Naghi care, și așa, și-a 
asigurat o victorie cît se poa
te de clară. El a pbținut 57,44 
m în prima încercare, a de
pășit de patru ori și a renun
țat la una.

Rezultate : 1. Iosif Naghi
(România) 57,44, 2. Michael 
Marakis (Grecia) 52,20, 3. Ni- 
kolaos Tzortzis (Grecia) 50,90, 
4. Edy Hubacher (Elveția) 
50,58, 5. Vasile Sălăgean 
(România) 48,44, 6. Jozef Te
sar (Ruda Hvezda Praga) 
48,24.

LA 400 M — CARMEN 
TRUSTE

Tînăra sportivă cubaneză 
și-a adjudecat de o manieră 
spectaculoasă titlul la 400 m, 
întreeînd-o clar pe campioana 
europeană a probei.

Rezultate : 1. Carmen Trus- 
te (Cuba) 54,2, 2. Anna 
Chmelkova (Cehoslovacia) 55,2, 
3. Mariana Filip (România 
junioare) 55,5, 4. Ana Iacob 
(România) 56,4, 5. Hanna Bel-

towska (Polonia) 57,0, 6. Olga 
Kszi (Ungaria) 58.3.

PLOAIA. AH PLOAIA...
Una din probele care au a- 

vut cel mai mult de suferit 
de pe urma ploii a fost, in
discutabil, aruncarea greută
ții, bila de metal cît și su
prafața cercului fiind foarte 
alunecoase. în atari condiții, 
rezultatele au fost modeste.

Rezultate : 1. Ana Sălăgean 
(România) 14,93, 2. Elena 
Elic (România) 14,16, 3. Lisei 
Prokop (Austria) 13,75, 4. Gra
cia Hamilton (Cuba) 13,67, 5. 
Christine Spielberg (R.D.G.)
13.49, 6. Monica Cocuț (Româ
nia) 13.06
SUPERIORITATEA SULITAȘILOR 

DIN R. D. GERMANA
Cunoscuta aruncătoare Hel

ga Schulze, creditată cu re
zultate de peste 56 m, a re
purtat o victorie facilă, rea- 
lizind 50,96 m. Compatrioata 
sa, tînăra Marion Steiner a 
avut o încercare de peste 51 
m, dar sulița nu a lăsat nici 
un semn pe gazon și astfel 
ea a rămas doar pe locul al 
treilea, fiind întrecută de atle
ta română 
ciștigătoarea 
juniori de la Leipzig, în 1968.

Clasamentul: L Helga
Schulze (R.D.G.) 50,96, 2. Se
rafina Moritz (România)
48.50, 3. Marion Steiner 
(R.D.G.) 48,20, 4. Elena Neacșu 
(C.S.O. CI. Muscel) 44,58, 5.

2.

Serafina Moritz, 
,.europenelor* de

Cronici de Romeo VILARA si
Adrian IONESCU
Fotografii de Aurel NEAGU

(Continuare în par/, a 1-a)

CULORI...
...Așadar, cortina a căzut a- 

seară la „Republicii", ascun- 
zind dincolo de faldurile el 
imaginare ceea ce, timp de 
două zile, ne-a plăcut să nu
mim, la modul simbolic, .,a 
XVIII-a ediție a internaționa
lelor de atletism1*... Luminile 
din Dealul Spirit — ah, ace
leași lumini despre care s-a 
scris in atîtea rinduri cît sint 
de sărace cu duhul, de sleite 
— s-au stins, iar la ora acea
sta cind prezentele rinduri 
sint parcurse de ochi binevoi
tori, atleții, acești minunați 
profesori de exercițiu, opti
mism și sănătate, își.fac ba
gajele...

Din momentul în care ieri, 
la ceasul nopții de tăciune, 
alergătorii celor patru curse 
„legate" pe 400 au trecut pe 
podiumul de premiere, cam
pionatele atletice 
niei — cu istoria 
celor aproape 10 
curs — au trecut
amintirilor și scriptelor, lă- 
sîndu-ne însă nouă, tuturor — 
deopotrivă celor din stadion, 
cit și telespectatorilor care 
au avut in fotoliu frumoase 
flash-uri semnate de Aristide 
Buhoiu — multe nostalgii.. 
Dar, omenește furați de con
deiul care ar vrea, prea mult 
poate, să laude noțiunea de 
atletism ipso factu, să revenim 
acum la ceea ce s-a consumat 
ieri în cercul de beton al sta 
dionului. Republicii..,

...Mai întîi a fost aruncarea 
ciocanului, probă a recunos 
cutei virilități, dominată de 
sovieticul Anatoli Șciupliakov. 
un uriaș de prin părțile Minsk- 
ului, care avea să ne declare 
la sfîrșit — după ce devenise

ale Romă- 
frumoasă a 
ore de con- 
în domeniul

/

I

CULORI CULORI
recordman al internaționale 
lor —, cu bila de metal stîn- 
du-i ascultătoare la picioare:

— Sint pentru prima oară 
la București și necunoscutul 
acesta mi-a sporit, firește, 
teama de concurs. Ce-a fos' 
ați văzut... Trdbuie să știți că 
toate impresiile cu care plec 
sint dintre cele care mă îm 
bie .oricind, să revin bucuros 
în Capitala dumneavoastră.

După ora 18, probele s-au 
înmulțit, ocupind fără răgaz 
atit clorofila gazonului — cu 
inimile acelea zburătoare cate 
sint discurile sau cu virfurilb 
de viking ale sulițelor care 
ne-au făcut însă, să regretăm_ 
in prezența tinerelor speranțe 
Moritz și Ciontu, absența o 
limpicei Peneș, accidentată— 
cit și elbitex-ul pistei.

Aici, în co!(ul dinspre ta
bela de marcaj, asistența a ur
mărit îndelung disputa sări 
toarelor în înălțime, grațioa 
sele, care intr-o luptă specta
culoasă cp ștacheta au împăr
țit suporterii in două: cu ro
mânca Bonei și cu italianca 
Giuli Paola, o brunetă mereu 
zimbitoare, practicantă — aici 
e explicația simpatiei—a ine
ditului stil Fosbury... Dar ul
timii s-au dovedit nenorocoși, 
căci după puține încercări 
favorita lor a părăsit con
cursul, la numai 1,55 m.

Au urmat aruncarea greu
tății femei și _,lungime" băr
bați cu cei 18 concurenți — 
in întrecere cu vitregia ploii 
— opriți din cînd in cind din 
saltul lor de cangur de poc
netul pistolului de start sau 
de trompeții învingătorilor... 
Acolo, in vîrful piramidei de 
premiere, am surprins cu to
ții un gest care, în locul și

momentul acela, dezvăluia 
marea frumusețe a victoriei: 
tinărul student din Bratislava, 
Roman Moravec a întirziat o 
clipă să primească premiul și 
toată această ezitare nu se 
datora decît faptului, simplu

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare tn pag a 4-a)

Petre

purtat

succes

Astafei a re-

un frumos

in cea mai

lungă probă a ac-

tualei ediții a „in-

ternaționalelor"

Tenis
ritual, 
poate 
pereți 

.... , după
fiecare deznodămînt cu bă
tăile de palme ale publicului 

și refăcuți imediat din cărămizile tă
cerii. Se oficiază într-o atmosferă de 
faină. Atieii și atlete în veșminte spor
tive de culoarea purității se concen
trează pleeîndu-și capetele înaintea fie
cărui serviciu, de parcă stabilesc o co
municare cu transcendentul. O minge 
moale, de ți-ai culca pe ea obrazul 
ca pe o mînă cate mîngîie, circulă 
pe traiectorii balistice trimisă de ra
chete pașnice, care n-au drept com
bustibil decît voința omului adunată 
într-un braț, cu mișcări largi, sacer
dotale.

Tenisul are o noblețe intrinsecă. Nu 
faptul că era într-o vreme practicat 
în special de către aristocrați, pentru 
care timpul nu reprezenta decît dimen
siunea plictiselii, i-a conferit tenisului 
o aură de noblețe. Noblețea e conți
nută în el si se răsfrînge asupra tuturor 
celor ce l-au ales drept expresie pre
ferată a vitalității.

Un meci de tenis poale dura tot atît 
cît o călătorie București — Paris cu 
avionul. O hărțuială prelungă pe tere
nul acela ca o carte de geometrie 
uitată deschisă la soare, deplasări 
aproape coregrafice făcute prin inele 
de reflexe, ce fac mușchii să se dez
lănțuie pe sub piele ca niște 
speriați.

Asupra femeii, tenisul exercită 
dată atracție, ce ține parcă de 
rul dragostei. S a observat de

T
'enisul are ceva dinfr-un 
Mai întîi fiindcă nu se 
desfășura decît între 
de liniște, pulverizați

iepuri

I
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SUCCESUL
NAȚIONALELOR DE SĂRITURI

PENTRU JUNIORI

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Olimpicii Kenpei sint în fruntea grupului de alergători de la 800 m. Se văd : Naftali Bon, Robert Ouko ji Thomas Saisi

Cu record de parti
cipare, intr-o atmosferă 
plăcută, la un nivel teh
nic destul de ridicat și 
cu dispute pasionante 
pentru locurile fruntașe, 
campionatele naționale 
de sărituri pentru juniori 
au constituit un real suc
ces, pentru care merită 
felicitări sportivii, antre
norii și organizatorii în
trecerii.

Rezultate 
LINA 1 m 
1. Mariana 
lacul) 303,35 p. ; 2. Doi
na Săvulescu (Școlarul) 
268,55 p ; 3. Maria Den- 
gyel (Crișul) 255,85 p ; 
4. Stela Dumitru (Șco
larul) 250,65 p ; junioa
re II : 1. Irinel Popescu 
(Școlarul) 280,70 p ; 2. So- 
rana Prelipceanu (Șc. sp 
Oradea) 234 p ; 3. Dori
na Marian (Șc. sp. Ora
dea) 231,65 p ; 4. Beatri
ce Roix (Șc. sp. Oradea) 
227,20 p ; juniori I : 1. 
C. Nedelcu (Școlarul) 
392,60 p : 2. I. Ilieș (Pro
gresul) 342,70 p ; 3. A. 
Miihlstăffen (Șc. sp. Si
biu) 336.05 p ; juniori II: 
1. D. Nedelcu (Școlarul)

: TRAMBU- 
junioare I : 

Voinea (Șco-

307,70 p ; 2. G. Fabich 
(Șc. sp. Sibiu) 304,80 p ; 
3. R. Grama (Școlarul)
283.45 p ; 4. O. bazau
(Șc. sp. Oradea) 274,60 p; 
TRAMBULINA 3 m ju
nioare 1:1. Doina Săvu
lescu 316,65 p ; 2. Mari
ana Voinea 315,60 p : 3. 
Maria Dcngyel 263,50 p ; 
junioare II : 1. Ecaterina 
Dumitriu (Școlarul)
216,50 p ; 2. Irinel Po
pescu 302,90 p ; 3. Bea
trice Roix 278,60 p ; ju
niori 1:1.
413.45 p ;
407,05 p ; 3. A. Muhlsat- 
fen 375.95 p ; juniori

285,55 
242,95 
219,15 
(Școlarul)

C. Nedelcu
2. I. Ilieș

Nedelcu
Fabich 
Grama

Nedelcu 
p ; CAMPIONI LA 

junioare 
Săvulescu 

UUTPUUI. I lm +
3m+platf.) ; juni-

1. D.
2. G.
3. R.
4. V.
199,95
COMBINATE : 
I : Doina
(lm-r3m-t-platf. ; 
3m ; : :. '.
oare II : Irinel Popescu 
(lm+3m + platf. ; lm+ 
3m) : Ecaterina Dumitriu 
(3m+platf.) ; juniori I : 
C. Nedelcu (toate titlu
rile) ; juniori II : D. Ne
delcu (toate titlurile).

o ciu- 
miste- 

__ ... . regulă 
că vin în micul său templu femei hără
zite să aducă parcă pe lume frumu
sețea, atrase probabil de ceva incomu- 
niccbil nouă.

Ca nimeni altul, tenisul ne înva'ă 
prin virtuțile sale și acea artă pe cale 
de a fi uitată prin multe locuri, arta 
de a fi martori civilizați la o compe
tiție. spectatori cu manifestări umane, 
convinși că stimînd pe sportivi, ne res
pectăm pe noi înșine.

Tenisul ne-a făcut extrem de dragi 
două nume românești : Tiriac și Năs
tase. Primul e un senior al rachetei, 
echilibrat ca o balanță de mare pre
cizie. A dobîndit exactitatea și puterea 
de a stăpîni fiecare fază, proprie ce
lor putini hărăziți să ajungă sub cerul 
desăvîrșirii. într-un inteiviu de televi
ziune, Tiriac ne-a arătat tipul sporti- 
vului-int’electual. Penlru toate acestea, 
cît și pentru umanitatea sa solidă, cre
dem atunci cînd auzim că se află pre
tutindeni în respectul colegilor săi ele 
breaslă, amatori sau profesioniști.

Năstase are un talent fosforescent 
cu sclipiri diamantine. O forță de in'ni- 

face uneori să 
postură care ar 
unor suflete de 
fcce să-l iubești 

autentic. El pare

biție mai redusă îl 
devină copil teribil, 
putea să nu placă 
aguridă. Năstase te 
tocmai fiindcă este 
împărțit de un meridian imaginar în 
două jumătăți vrăjmașe, dintre care 
cea de cleștar este indiscutabil moi 
mare.

Cei doi, porniți in căutarea Salatie- 
rei de argint, au ajuns acolo unde nici 
un tenisman român nu mai pășise. îi 
omagiem chiar dacă nu vor răzbate 
mai departe.

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I 
IRomulus BALABAN

Doina Săvulescu in zbor spre... titlurile 
de campioană.

Foto : A. NEGRU

CRITERIUL SPERANȚELOR OLIMPICE LA VOLEI
t.

ROMANIA - U.R.S.S., DIN NOU IN FINALA
joc de pînă acum în fața unui
adversar de valoare pe care 
l-a învins cu 3—0 (7, 3, 15) în 
65 de minute. Folosirea ca ri
dicător - coordonator a lui 
Dragoș Popescu a dat echipei 
române o mai mare stabili
tate mai multă siguranță în 
pase și în linia a doua. Și

■ astfel, au fost puse mai preg
nant în valoare calitățile ex
cepționale ale trăgătorului 
principal. Dumănoiu. In pri
mele două seturi echipa a 
funcționat ca un ceasornic pu- 
pîndu-și adversarul în evi
dentă inferioritate. Doar în

PIATRA NEAMȚ, 27 (prin 
telefon, de la trimisul nostru). 
După o zi de pauză — sîm- 
bătă (marcată de recepția dată 
de delegația Cubei, cu prile
jul sărbătoririi celei de a 16-a 
aniversări a Insurecției națio
nale cubaneze) — disputa pen
tru ierarhizarea speranțelor 
olimpice s-a reluat azi (n.r. 
ieri), în localitate, în cadrul 
turneelor finale. Partida cea 
mai importantă a zilei a opus 
echipele României și Poloniei, 
decisivă pentru calificarea In 
finala competiției. Formația 
noastră a făcut cel mai bun

' setul 3 în care au condus cu 
10—4 și 14—10, voleibaliștii 
noștri au slăbit puțin ritmul 
corni tind cîteva greșeli în atac 
și la blocaj permițînd echipei 
poloneze să egaleze la 14. dar 
intr-un final dramatic să ob
țină victoria finală. S-au re
marcat : Dumănoiu, Dragoș 
Popescu, 1. Cristian (Româ
nia) și Bronistav, Ciesla (Po
lonia). Au arbitrat corect 
I. Jelinek (Cehoslovacia) și 
Sele Deneș (Ungaria).

Aurelian BREBEANU
(Continuare fn pag. a 2-a)
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SPORTIVI MILITAU ROMANI
LA SPARTACHIADA OE LA KEV

I O delegație sportivă a Mi- 
Inisterului Forțelor Armate ale 
iRpmâniei va participa, în pe- 
Irioada 
Icea de 
Ichiadei
■țărilor 
Idesfășura la Kiev. Marea ma- 
Ijoritate a sportivilor români 
laparțin clubului Steaua.

în programul Spartachladei 
[sînt incluse întreceri la 12 
■discipline sportive: atletism, 
[box, baschet, gimnastică, hal- 
Itere, handbal, lupte libere, 
llupte greco-romane, natație, 
[tir, triatlon militar volei, 
[sportivii noștri urmînd a fi 
prezenți la toate ramurile in
cluse în program.

Păstrînd proporțiile, se poa
te spune că Kievul reprezintă 
pentru sportivii militari din 
țările socialiste ceea ce a re
prezentat, cu un an în urmă, 
Mexico pentru sportivii din 
întreaga lume.

■ Competiția va oferi sporti
vilor nu numai posibilitatea 
obținerii unor performanțe de 
valoare, ci și a unor* revanșe 
mult așteptate.

29 iulie—îp, .august, la 
a Il-a ediție a Sparta- 
de vară a armatelor 

socialiste, care se va

»»

Brașov, 27 (prin telefon). 
A VI a ediție a .„Cupei Dez
robirea", competiție ciclistă 
devenită tradițională, s-a bu
curat de un mare succes.

Cînd directorul fabricii de 
produse zaharoase ..Dezrobi
rea" din Brașov, loan Moa
șa, a rostit salutul de bun 
venit în careul organizat in 
incinta acestei unități erau 
reuniți cei 85 de - alergători 
invitați la „Cupa Dezrobirea". 
Erau prezente toate genera
țiile de cicliști, de la vete-

TINERII
SPORTIVI

ROMÂNI VICTORIOȘI
IN iNTiLNIRILE

CU LUPTĂTORII BULGARI
TG.1 MUREȘ. — In orașul 

nostru s-a disputat sîtnbătă 
seara, pe arena Voțnța, în- 
tîlnirea internațională de 
lupte libere dintre juniorii 
României și Bulgariei. Re
prezentanții noștri au avut 
o comportare foarte bună, 
cîștigînd la un scor sever — 
8'/?—l'/j, fără să piardă vre
un meci. Cele mai spectacu
loase partide i P. Ioniță b. 
tuș I. Ștefanov (48 kg) ;
Antone b.p. T. Hristov (60 
kg); Gh. I’araschiv b.p.
Iordanov (65 kg); Em. Cris
tian b p. I. Abilov (70 kg); 
și V Mihăilă b.p. C. Con- 
stantinov (87 kg). O compor
tare slabă a avut L. Gyorgy, 
de la Mureșul Tg. Mureș, 
care a făcut meci egal cu 
D Murakov (81 kg).

C. ALBU, coresp.

P.

G.

SLATINA — Pe stadionul 
din localitate a avut loc du
minică dimineața, în fața 
linul numeros public, partida 
amicală de lupte greco-ro- 
niane dintre selecționatele 
de tineret ale României și 
Bulgariei, Ambele formații 
s au prezentat bine pregă
tite din punct de vedere teh
nic și tactic, oferind celor 
piezenți meciuri interesante, 
cu multe acțiuni spectaculoa
se După confruntări echili
brate. scorul a fost favora
bil gazdelor la o diferență 
minimă i 5'/?— 4'/2 Iată re
zultatele tehnice (în ordin°a 
catcgoi iilor) : FI Răduț (R) 
bp P Hristov (H). Gh Ber- 
ccanti b p 
Ionesco b p 
Virtosu p t> 
draru 
Vlad p. tuș 1
Penriu hp K. Petrov, A lîu- 
cov p p. I. Janorov, N Mau- 
dea b tuș I Jelev și V Do- 
lipsehi egal A Tonov

In zilele de 29 și 30 iulie 
oaspeții vor lua parte la un 
turneu pe categorii la Cim- 
pulung Muscel

C. S I AN, coresp.

P P

N Aviamov. C. 
V Dimilrnv, C. 

I. i’opiiv, Gh Vă
ii Veselii), M. 

Atanasov, C.

lot

Brașov (baschet, atle- 
lupțe libere). Piatra 
(volei), Victoria (na-

Pregătirea întregului 
român (aproape 200 persoane) 
s-a desfășurat la București 
(box, haltere, tir, gimnastică, 
triatlon militar), Predea! 
(handbal, lupte greco-romane). 
Poiana 
tism 
Neamț 
tație).

Punctele „forte" ale dele
gației noastre sînt: luptele 
greco-romane, în care vor 
concura proaspeții campioni 
mondiali Gh. Berceanu și Sl- 
mion Popescu, precum și fos
tul campion mondial Ion Ba
ciu; echipa de handbal, din 
care nu vor lipsi Oțelea, 
Gruia, îacob; echipa de volei 
— finalistă a CC.E.; trăgătorii 
N. Rotaru, P. Șandor, V. A- 
tanasiu, M. 
C. Corbu, 
Zamfirescu : 
Gh. Chivăr,
tătorii M. Slavic și M Teodo- 
rescu; halterofilii Z Fiat și 
Fiți Balaș: gimnașlii Petre 
Mihaiuc și Mircea Gheorghiu.

Dumitriu; atleții 
P. Astafei, Gh. 
boxerii N. Gîju. 

C. Gruiescu; îno-

Octavian VINTILA

din 
ple- 

timp

ranul Gogu Boroneață 
Arad — 75 de ani,
cat de mai mult 
pentru un tur al României 
și care ajungînd la Brașov a 
ținut să participe la „Cupa 
Dezrobirea", pînă la tînSr'il 
Iosif Nagy (C.S M Cluj) de 
15 ani și jumătate. Au lipsit 
doar cițiva fruntași care se 
află în pregătire pentru vii
toarele întreceri internațio
nale. Cursele, pe categorii de 
vîrstă și distanțe, au fost de
osebit de atractive.

Și acum, un „seurt-metraj" 
al probelor. întrecerea junio
rilor a fost echilibrată la 
ambele categorii. Aceasta s-a 
reflectat și prin plutoanele 
masive care au trecut linia 
de sosire. La seniori 
lia" a fost la fel de 
santâ. La ieșirea din 
Rîșnov — fuge din 
bucureșteanul C. Gonțea. Ei 
pedalează puternic și reușeș
te să se distanțeze. Rulează 
de unul singur. în ritm sus
ținut, aproape 60 km, avînd 
la un moment dat un avans 
de 2 minute. Cu 4 km înain
te de sosire este însă ajuns 
de bucureșteanul l. Cosmall 
și de brașoveanul M, Bădilă. Cei. . 
trei se îndreaptă spre finiș 
și pe ultimii metri Gonțea. 
își face loc printre cei doi, 
trecind linia de sosire cu 
mîinile ridjeate de pe ghi
don. Trecerea făcută printre 
Cosma și Bădilă avea să i 
coste însă locul I pe Gonțea. 
Contestația depusă de antre
norii celor cicliști

„bătă- 
intcre- 
orașul 
pluton

Campionate — 
edifia 1969-1970

Federația română de hand
bal a stabilit calendarul com
petițiilor republicane pentru 
ediția 1969—1970. In această 
ediție se vor disputa urmă
toarele :

• Campionatul republican 
categoria A, masculin, în 3 
tururi. Primul tur va avea 
loc în aer liber la 24 și 31 
august. 4, 7, 14 și 21 septem
brie. Turul II, sistem tur
neu. în sală ! 3, 4 și 5 oc
tombrie Ia Cluj, 17, 18 și 19 
octombrie la București, 28. 
29, 30 octombrie la Timișoa
ra. Turul III se va disputa 
tn aer liber la 5, 12 și 19 
aprilie 1970 (cele trei etape 
restante din turul 
lie, 3, 7 (joi). 10. 
24 și 31 mai, 7

• Campionatul republican 
școlar, juniori, masculin și 
feminin, se va disputa tur- 
retur, și cu un turneu final. 
Etapele turului vor avea loc 
la 14, 21. 28 septembrie, 5, 12, 
19 și 26 octombrie. Returul : 
5, 12, 19, 26 aprilie 1970, 3, 10, 
și 17 mai. Turneul final va 
fi găzduit de Sibiu. în pe
rioada 16—21 iunie

II
Cupa Mării Negre" KM 

la baschet feminin

FINALA

I), 26 apri- 
17. 21 (joi), 
iunie 1970.

republican• Campionatul
categoria A, feminin, în trei 
tururi Etapele turului I 1 7, 
14, 21. 25 (joi). 28 septembrie, 
5, 12, 19 și 26 octombrie. Tu
rul II, sistem turneu, în sală : 
9, 10, 11 ianuarie 1970 la 
București, 6, 7, 8 februarie la 
Timișoara, 15, 16, 17 februa
rie la Cluj. Turul III va avea 
loc în aer liber: 5, 12, 19 
și 26 aprilie, 3, 10, 17, 24 și 
31 mai 1970

lo-l-a adus pe Gpnțea pe 
cui 3.

La categoria celor pînă 
48 de ani, A. Folbert a 
vut de înfruntat atacurile 
N. Aldulea. în schimb 
cealaltă categorie, peste
de ani, Gh. Dumitrescu-Bru- 
taru s-a dovedit imbatabil, 
cîștigînd detașat.

la
a- 
luî
la
48

REZULTATE: juniori mici 
(șoseaua Brașov-Sighișoara
20 km), 1. V, Miu (Șc. sp. 
Buc. 3) 29:35, 2. 1 Nagy 
(C.S.M. Cluj), 3. C. Camer 
(C.S. Brăila) același timp Ju
niori mari (40 km): 1. C. Tă- 
nase (C.S. Brăila) 58:20, 2. 
Șt. Ene (C.S. Brăila), 3. I. 
Ajochin (Șc. sp. Buc. 3) ace
lași timp. Seniori (șoseaua 
Brașov-Fundata 75 km): 1.
M. Bădilă (Dezrobirea Bra
șov) 2 h 10:0, 2. I. Cosma II 
(Dinamo Buc.), 3. C. Gonțea 
(Steaua) același timp. Vete
rani (pînă la 48 
km) i 1. Folbert 
Brașov) 31:39, 2 
(Partizanul roșu
45, 3. V. Mihnevici (Temelia 
Brașov (33:52) Veterani (peste 
48 de ani); 1. Gh. Dumitres- 
Cu-Brutaru (Ploiești) 38:04, 2. 
Gh. Negoescu (București) 38 f 
27, 3. V. Gavrilă (Giurgiu)

de ani, 20 
(Tractorul 

N. Aldulea 
Brașov) 31:

38:35.
în „Cupa tineretului la sa

te" au ieșit învingători: Herta 
Zaimer (Bod) 13:35 pe 5 km 
și C. Putiu (Bran) 17:30 pe 
10 km.

• Campionatul republican 
categoria B, masculin și fe
minin, tur-retur. Etapele tu
rului : 7, 14, 21, 25 (joi). 28 
septembrie. 5, 12, 19, 
tombrie. Returul i 
și 26 aprilie 1970, 
24 și 31 mai

5,
3,

<le

26 02-
12, 19
10. 17,

călii 1-• Campionatul
care, seniori, masculin și fe
minin. Etapele pe județe se 
vor disputa pînă la 1 mar
tie 1970. Etapa interjudețea
nă i 11—12 aprilie 1970 și 
25—26 aprilie 1970. Etapa fi
nală : 15, 16 și 17 mai

• Campionatul de califi
care școlar și juniori, mascu
lin și feminin. Etapa pe ju
dețe va avea Ioc pînâ la 3 
mai 1970 și etapa finală în 
zilele de 1—5 iulie.

• La Bacău și la Buhuși, 
între 1 și 3 august va avea 
loc competiția internațională 
de handbal rezervată echipe
lor reprezentative de tine
ret (masculin și feminin), 
dotată cu „Cupa prieteniei11. 
La întreceri vor lua parte 
selecționatele Bulgariei, Iugo
slaviei, Ungariei și României, 
formațiile României vor fi 
alcătuite din sportivi născuți 
în anul 1949 și mai tineri.

• In aceeași perioadă alte 
două reprezentative de tine
ret (masculin și feminin) vor 
evolua în Cehoslovacia. Aces
te echipe vor fi formate din 
sportivi născuți în anul 1947 
și mai tineri.
• Biroul Federației româ

ne de handbal a aprobat în
scrierea echipei Universita
tea Timișoara (feminin) în 
Cupa campionilor europeni, 
ediția 1969-1970.

9

A VIH-a ediție a compcti 
ției feminine de baschet 
„Cupa iMărîi Negre" se va 
bucura anul acesta de partici
parea valoroaselor reprezen
tative ale Cehoslovaciei și Po
loniei și bineînțeles, a Ro
mâniei. Inițial fusese invitată 
și o selecționatăSdin U.R.S.S., 
dar forul sovietic de specia
litate a anunțat că nu va pu
tea trimite nici o echipă.

în urma' abeStui fapt, s-a 
stabilit ca meciurile să se dis
pute în Sala sporturilor din 
Constanța, după următorul 
program : 31 iulie ora 19 : 
România—Cehoslovacia, 1 au
gust ora 19.; Cehoslovacia— 
Polonia, 2 august ora 12 t 
România—Polonia.

Federația poloneză de bas
chet va . deplasa la jConstanța 
următoarele baschetbaliste (în 
paranteze sînt trecute anul 
nașterii, clubul din care fac

parte și înălțimea) i Janina 
Wojtal 1942--T.S. Wisla Cra
covia—1,86 m), Danuta Fromm 
(1946 - Lecz Poznan—1,89 m). 
Danuta Strozyna (1947 - Lecz 
Poznan—1.80 
Kazmierczak 
Poznan—1,76 
Korbasinska 
Varșovia—1,63 
Ceynowa 
Gdansk —1.75 
Pierntzka (1944
Gdansk — 1,78 m), Krystyna 
Gladka (1946 - A.Z.S. Varșo
via—1,66 m) ; Ana Czopek 
(1949 - A.Z.S. Lublin—1,72 m), 
Miroslawa Mikulska (1943 • 
A.Z.S. Poznan—1.73 m). Ha
lina Maliszewska
Spojnia Gdansk—1,79
Zdzislawa Oglozinska
Wisla Cracovia—1.83 m), An
trenor : Andi-zcj Pstrokonski; 
arbitru: Zbigniew Wojcik.

MAREA ÎNTRECERE
Primul campionat republican 

navomodele destinat copj - 
s-a desfășurat pe poligo- 
frun.oasei baze modelis- 

Băneasa-ștrand. Micii spor- 
și-au onorat concursul,

de 
ilor 
nul 
tice 
tivi 
pregătind și lansînd creațiile 
lor care, prin calitatea execu
țiilor, au încintat pur și sim
plu pe cei prezenți.

Astfel, timp de trei, zile, au 
trecut prin fața spectatorilor 
zeci de veliere de tipul „Yole“, 
„J-uri” etc. Apoi, rapidele gli- 
soare cu elice aeriană (dez- 
voltînd o viteză de peste 47 
km/oră), nave autopropulsate, 
navomodcle telecomandate prin 
radio ș.a. De un -frumos suc
ces s-au bucurat^ și submari
nele active care intrau în imer- 
siurft exact în zona acVatoriii- 
lui, ca după traversarea a 4—6 
careuri să țișnească irezistibil 
la suprafață.

Cum era și firesc, victorioși 
au fost cei care nu s-au bazat 
numai pe calitățile tehnice ale 
construcțiilor, ci și-au înzecit 
eforturile fizice la antrenamen
tele pe poligon, în orice con
diții de concurs. Campionii na
ționali pe anul 1969 : VELIERE 
CLASA K ; Radu Mitran (Cu-

m),
(1947 - 

m),
(1946 -

m), 
(1.942 -

m).

Krystyna 
Olimpia 
Jadwiga 
Polonia 
Emilia 

■ Spojnia 
Renata 
Spojnia

(1949 - 
m), 

<1944-

DE LA PONTON

CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN 

DE AEROMODELE

tezătorii), YOLE : Constantin 
Stoica (Cutezătorii) ; ,.J“: Ni- 
colae Păun (Casa pionierilor 
Galați) ; KATAMARAME : Lu
cian Neagu (Galați) ; „M” : 
Decebal Velicu (Cetatea Giur
giu) ; GLISOARE (Hidroelice) : 
Florin Ciochii- (Giurgiu) ; 
AEROELICE : Ștefan Baran 
(Galați) ; AUTOPROPULSOA- 
RE (clasa nave comerciale) ; 
Florin Daradici (Casa pionieri
lor Deva).; CLASA NAVE MI
LITARE ; Adrian Cîrstea (Giur
giu) ; CLASA SUBMARINE 
(motor elastic) : Florin Custu
ră (Cutezătorii) ; CLASA NAVE 
SUPRAFAȚA (motor elastic) : 
Mihai Pasalega (Cutezătorii) ; 
TELEGHIDATE : Victor Dăs- 
călescu (Cutezătorii) ; MACHE
TE (vele) : Adrian Surdu (Ga
lați) ; MECANICE : Adrian Ță
ruș (Deva) ; MINIATURI : V. 
Dăscălescu (Cutezătorii) ; SI
LUETE : Lucian Neagu (Ga
lați). ECHIPE ; 1. Cutezătorii 
522 p — campioană națională,
2. Casa pionierilor Galați 417 p,
3. Șc. generală nr. 89 Bucu
rești 241 p.

GEORGE CRAIOVEANU 
antrenor federal

Reflesții după europene (V)Adevăratul sens și conținut al boxului
Idealul în boxul amator se 

află deocamdată undeva de
parte, acolo unde mijloacele 
de apărare vor ajunge Ia o 
asemenea perfecțiune îneît să 
dispară k.o.-urile și r.s.c.-urile 
pentru inferioritate, acolo un
de gîndirea în ring și clari
tatea acțiunilor și loviturilor 
vor elimina r.s.c.-ul pentru 
rănire, unde corectitudinea lo
viturilor și respectarea în
tocmai a regulamentului va 
face Inoportună menținerea 
deciziei de descalificare... A- 
tunci, în boxul amator, sin
gura decizie va fi „la puncte", 
aspectele de brutalitate vor

dispare cu desăvîrșire din a- 
cest sport al tinerilor curajoși, 
sport atit de frumos și sănă
tos, atîta vreme cît îi este în
țeles sensul și conținutul.

Pînă atunci însă, să reți
nem de la recentele europene 
că arbitrii în rinftjhUiîneeput 
să-și pună de acord, în gene
ral, opiniile în rezolvarea u- 
nor situații, să-și uniformizeze 
hotărîrile care se referă la ac
ceptarea luptei de aproape,; Ia 
asigurarea cursivității meciu
rilor prin intervenții mai rare, 
la penalizarea promptă a lo
viturilor incorecte (chiar dacă 
acestea își ating slab ținta)

și, în general, la aprecierea 
tehnicității dovedite de boxeri 
în ring.

Vorbind despre aceste pro
bleme .majore ale arbitrajului, 
ne permitem să nu înscriem 
unele greșeli comise de arbi
tri in ringul europenelor, care 
au fost „marcate" cu promp
titudine de spectatori, sem
nalate și dezbătute în croni
cile gazetarilor noștri spor
tivi, cu atit mai mult cu cit 
și semnatarul acestor rînduri 
este arbitru și... mai greșește 
cîte o dată !

Orașul Sibiu ă 
găzduit, timp de 
3 zile, finala cam
pionatului republi
can de aeromo- 
dele la care s- 

__ __ _ _ ■ ™ 14» 
și asociații sportive. Cei 123 
concurenți (din 17 județe)^

J-au 
întrecut tineri din 20 de cluburi 
și asociații sportive. Cei 123 de 
concurenți (din 17 județe) au 
prezentat în competiție 182 de 
modele. De subliniat că, pentru 
prima dată în activitatea noas
tră aeromodelistică, s-ă înre
gistrat la clasa planor A 2 
punctajul maxim : 900 p prin 
Gh. Arghir. M. Lefter și Al. 
Gnrdună. Cu prilejul acestor 
finale, maestrul sportului Ca
ro! Silex (Gaz metan Mediaș) 
a stabilit două noi recorduri 
republicane la categoria mo- 
tomodele teleghidate 5 durată 
25 min. 42 sec, (v.r., 19 min) 
și distanță — 3150 m (v.r. 
1950 m).

Rezultate tehnice : PLANOA
RE A 1 : 1. D. Costescu (Oțelul 
Galați) 729 p, 2. Ileana Dumi
trescu (Metalul Pitești) 573 p, 
3. Eug. Pop (Tehnofrig Cluj) 
565 p ; PLANOARE A 2 (ju
niori) : 1. I. Galanbodi (Voința 
Tg. M.) 720 p, 2. C. Anghel (At
letul Craiova) 682 p, 3. D. Fră- 
țeanu (Met Tîrgoviște) 587 p ; 
PLANOARE A 2 (seniori) : 1. 
Gh. Arghir (Tehnofrig Cluj) 
1440 p, 2. M. Lefter (Grivita 
Roșie Buc.) 1275 p, 3. Al. Gor- 
dună (Metalul Salonta) 983 p ; 
PROPULSOARE (aeromodeie 
cu motor cauciuc B I) : 1. N. 
Besman (Oțelul Galați) 558 p, 
2. A. Beny (Tehnofrig Cluj) 
454 p, 3. L. Gaher (Tehnofrig 
Cluj) 444 p ; CLASA B II (ju
niori) : 1. O. Ceaușu (Atletul 
Craiova) 724 p, 2. A. Popa 
(Voința Tg. Mureș) 661 p, 3. 
T. Podara (Cimentul Turda) 
555 p ; CLASA B II (seniori) : 
1. O. Hintz (Voința Tg. Mu
reș) 842 p, 2. I. Radu (Met. 
Tîrgoviște) 832 p, 3. I. Szabo 
(Plastica Oradea) 783 p, MO- 
TOIVIODEL 2,5 cmc (motor me
canic) : 1. Al. Csomo (Plast. 
Oradea) 890 p, 2. C. Popa (Gri- 
vița Roșie Buc.) 639 p, 3. M. 
■Radu (Victoria Bacău) 636 p.

Clasament general pe echi
pe : 1. Plastica Oradea 2721 p, 
Tehnofrig Cluj 2525 p, 3. Vo
ința Tg. Mures 2372 D 
1LIE IONESCU coresp. princ.

C. GRUIA— coresp, principal

ARENA- ÎN ViNGĂÎOAKE

— lume 
de per-

Arena (1. TODbRAȘ) după victoria din Derby efectuează 
aplauzele asistentei obișnuitul tur de onoare

Foto: ION POPESCU-Ploiești

ALTE ClTEVA PUNCTE!

CRITERIUL SPERANȚELOR OLIMPICE
(Urmare din pag 1)

Prologul programului de 
duminică, partida Cehoslova
cia — România (juniori) dis
putată dimineață, a constituit 
pentru tinerii voleibaliști ro
mâni un bun prilej de a ară
ta că au învățat cîte ceva în 
perioada în care au evoluat 
alături de competitorii oft 
ciali. Ei au reușit sâ cîștige 
primul set în acest turneu, 
în fața formației cehoslovace, 

ieșit învingătoare cu 
7, 4, 6). Meciul care 
reuniunea de după- 
opus formațiile Un- 
Cubei, în disputa 

5-7. Voleiba’- 
o 

surprinzător de ușoară victo
rie. cu .1-1 (11. 5, — 4. 10),
învingătorii arăt.înd mai mul
tă siguranță în acțiunile la 
fileu și în linia a doua. Cuba
nezii au excelat și de data 
aceasta in atac căruia îi da
torează, de altfel, și victoria 
in setul III. Cel mai disputat

care a
3-1 (8. — 
a descins 
amiază a 
gârlei și 
pentru locurile 
iișlii maghiari au obținut

si echilibrat set a fost primul, 
celelalte fiind dominate 
una sau 
arbitrat 
(Polonia) 
în urma
garia va întîlni mîjne (n. r. — 
azi) Cehoslovacia pentru 
locurile 5-6. Cuba dasîndu-se 
pe locul 7, deoarece România 
(juniori) nu contează în cla 
samentul final.

In sfîrșit, au urmat meciu
rile cele inai importante ale 
turneului final : U.R.S.S. — 
R. D. Germană și România — 
Polonia, 
echipele 
mîine 
întîi.

Prima 
fața flleului două formații cu 
concepții de joc diferite. în 
timp ce tinerii din R. D. Ger 
mană au 
atacul cu 
terminate 
gii afară, 
o mostră 
cu pase

de 
cealaltă echipă. Au 
corect I. Koszycki 
și S. Popov (URSS) 
acestei victorii, Un-

care aveau să decidă 
ce și vor disputa 

(n. r. — azi) locul

întîlnire a adus în

utilizat tot timpul 
pase înalte, deseori 
ni trimiterea min 
sovieticii au oferit 
de joc combinaiiv 

scurte și întinse pe

fileu, 'cu simulări de atac 
prin care au surprins aproa
pe regulat apărarea la fileu 
a .adversarilor, După ce cîștigă 
primul set la 9, urmează c 
perioadă de cădere a echipei 
sovietice, ceea ce permite ad
versarului sâ preia conduce 
rea cu 6-0, 3-1, 8-5, 10 5. 12-7 
dar cu toate eforturile depu
se de Hagen și coechipieri 
săi, voleibaliștii sovietici își 
revin, echilibrează situația 
(12-12) și în cele din urmă 
reușesc să-și adjudece setul 
Ia 15. în cel de-al treilea — 
de fapt ultimul — voleibaliștii 
sovietici își etalează din nou 
calitățile, practică un joc mo
dern, reușind să-și întreacă 
categoric adversarul. Scor 
final: 3-0 (9, 15, 5) pentru
Uniunea Sovietică. S-au evi
dențiat : Romanov, Ulanov 
(U.R.S.S.) și Hagen (R.D.G.). 
Bun arbitrajul cuplului M. 
Zelinschi — D. Radulescu.

Vreme excepționala 
multă, peste 6.000 
soane — pentru- că așa se în- 
tîmplă an de an la derby !

Acesta a fost tabloul reu
niuni de ieri, al zilei festive 
a curselor ndastre de cai, care 
la capătul a 90 de ani de exis
tență, desfășoară o activitate ’ 
debilă împinsă undeva la pe
riferia mișcării sportive...

Derbyul a revenit meritat 
lepci Arena în urma unei a- 
lergări de uzură. în care apti
tudinile de fond au avut rolul 
precumpănitor. După trei ple
cări greșite, s-a dat în sfiișit 
startul și Vama și-a asumat 
rolul de lideră. In timp ce fa
voritul Fănișor și-a compro
mis șansa pe primele sule de 
metri, deoarece, nefiind în 
plenitudinea mijloacelor fi
zice, a galopat pierzînd teren. 
Intre timp. Vama, talonată de 
Arena, a mai condus în alură 
vie o bună porțiune de par
curs, după care pe prim plan 
a apărut Platon Pe ultima 
mie de metri liderul a galo
pat, Arena și-a asigurat în 
alergare poziția cea mai fa
vorabilă șl astfel, Ia finiș, in
tervențiile lui Vama. Jalba și 

■Făgaș' n-au mai putut-o în
chista. Din rest," Hîrtop a avut 
o cursă nefericită, ocolind ex
cesiv.

Trebuie să consemnăm că 
Iosif Toderaș. antrenorul și 
conducătorul învingătoarei, a 
mînat-o admirabil și să aplau
dăm sincer această frumoasă 
victorie pe care a obținut-o în 
pragul pensionării. Din restul 
curselor desprindem splen
dida victorie a lui, Talaz — 
acest minunat exemplar al 
caiJor noștri de trap — care 
și-a pulverizat adversarii, cîș
tigînd cu recordul anului de 
1:23 pe km. Ichim l-a prezen
tat și condus la nivelul unei 
valori excepționale. Talion a 
preferat să aibă scuza unui 
galop decît să consfințească 
superioritatea adversarului cu 
care se află într-un aprig duel 
pentru șefia generației de trei 
ani. Și în cursa celor mai

bune exemplare a cailor de 
doi ani — pentru că ieri a fost 
o veritabilă paradă a vedete
lor de trap — recordurile pre
cedente au fost serios amelio
rate, victoria fiind obținută 
de Hornar. Antrenamentele 
lui Tr. Marcu și Gh. Avram 
au cîștigat cîte două alergări, 
destul de greu explicabile, 
dar în zi de derby fiind un 
armistițiu tacit, nu le comen
tăm inutil, iar Solcan trezit 
din letargia de pînă acum, a 
cîștigat cu Silex ultima aler
gare a reuniunii. Rezultatele 
tehnice: 1. Karat (Gh. A- 
vram) Maldăr, Supeu, 32:4, 
2. Camelia (T. Marcu) Corida, 
Frunzar 33:3, 3. Oracol (T. 
Marinescu) Dioda, Străjac, 
32:8, 4. Talaz (C. Ichim) Rouă, 
Rarița, 23, 5. Hornar (T. Dinu) 
Sutana. Husa, 30:1, 6. Arena 
(I. Toderaș) Vama, Jalba, 
27:4, 7. Făclia (Gh. Avram) 
Glod, Elicea. 29:7, 8. Silex (Gji. 
Solean) Orăsan. Vînător, 39,2.

Niddy DUMITRESCU

In afara unor sublinieri din 
acest material, pe care mi-arn 
îngăduit să le supun atenției 
federației, antrenorilor, me
dicilor și arbitrilor noștri, 
cred că nu ar fi rău dacă i

Federația română de box ar 
urmări prin acțiuni marcate 
de inițiativă, prîfi angrenarea 
tuturor specialiștilor, prin fo
losirea tuturor posibilităților, 
să ridice, în continuare, gra
dul de tehnicitate a boxului 
românesc. în acest an va a- 
pare noul regulament de box. 
Prevederile acestuia referi
toare la Interzicerea urcării în 
ring a tinerilor lipsiți de no
țiunile tehnice elementare și 
Ia interzicerea practicării bo
xului de către cei ce dovedesc 
slabă capacitate de rezistență 
sau lipsă de perspectivă teh
nică să constituie preocuparea 
principală a 
organismelor 
teritoriale.

— Comisia
F. R. Box ar stabili criteriile 
în baza cărora medicii reuni
unilor să-și dea avizul, atunci 
cînt sînt solicitați să aprecieze 
dacă un boxer poate sau nu 
să continue lupta din cauza 
unei răniri. De asemenea, ar 
fi bine dacă această comisie 
ar iniția măsuri pentru o evi
dență strictă a situațiilor de 
K.O. și K.D. a boxerilor, în 
vederea interzicerii de a mai 
boxa sau fixării perioadelor

federației și a 
sale centrale și

medicală din

CONSFĂTUIRE
ȘTIINȚIFICĂ 
LA SNAGOV

Sub îndrumarea Comisiei 
de coordonare a activității 
științifice a C.N.E.F.S.. Cen
trul metodologic de cerceta
re și experiment nautic al 
F. R. C. Y. organizează 
miercuri 30 VII a.c., ora 9,30, 
o consfătuire metodico-știin- 
țifică cu tema „DOZAREA 
EFORTULUI ÎN PISTELE 
NAUTICE". Vor face comu
nicări dr. Oct. Popescu și 
prof. A. Bălan, M. Bielz, T. 
Bompa și I. Buiugioiu. Lu
crările conferinței vor avea 
loc la complexul sportiv 
C.N.E.F.S.-Snagov. Sînt in
vitați să participe antrenori, 
medici sportivi, profesori de 
educație fizică, tehnicieni și 
sportiv).

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 

rezultate exacte 
Concursul nr. 30, etapa din 

27 iulie 1909

1. Petrolul Berea — Metalul Bu
zău 0—0 X ; 2. Oltul Sf. Gheorghe 
Tractorul Brașov 1—i x ; 3. Vic
toria Tg. Jiu — Mineral Motru 
2—0 1 ; 4. Minerul Bocșa —
C.S.M. Reșița 7—0 l : 5. C.F.R.
Timișoara — C.FR. Arad 4_2 1; 
6. Metalul Hunedoara — A.S. Cu- 
gir 1—0 1 ; 7. Mureșul Deva —

Aurul Zlatna 1—! x : 8. Meta
lul Copșa Mica — C.S.M. Sibiu 
2—1 1 : 9. A.S.A. Sibiu — Gaz
metan Mediaș 0—1 2 ; 10. Uni
rea Oradea — Dinamo Oradea — 
X ; 11. Someșul S.M. — Minerul
B.M. 1 : 12. Topitorul B.M. —
Constructorul B.M. 1—4 2 ; 13.
Soda Ocna Mureș — Gloria Bis
trița 1—1 X. .

Fond de prerkii 138.279 tei
Pronosticurile la meciurile 10 

și 11 au fost stabilite prin tragere 
la sorți.

de pauză boxerilor mai puțin 
rezistenți.

— Colegiul central de ar- 
bitri-judecători, avînd la bază 
experiența competițiilor in
terne și internaționale. cu- 
noscînd influența arbitrajelor 
asupra creșterii nivelului cali
tativ al boxului, ar propune, 
ar argumenta și-ar susține 
necesitatea introducerii în 
boxul românesc a avertismen
tului pentru „lipsă de tehni
citate". Acest lucru presupune 
și măsuri pentru pregătirea 
corespunzătoare a arbitrilor. 
Chemați să aprecieze aceste 
situații și să aplice astfel de 
avertismente.

— Recunoașterea boxului ca 
mijloc de formare și creștere 
a calităților fizice și morale 
la tinerii care îl practică, .ar 
determina pe unii gazetari 
sportivi să renunțe în comen
tarea disputelor altor disci
pline sportive, la formulări 
care pun sub semn de între
bare corectivul de disciplină 
sportivă al boxului amator. 
Astfel, în rarele situații cînd 
pe terenurile de fotbal, de 
rugby, de hochei se produc 
„încăierări" străine sportului, 
să găsim alte redări decît : ..a 
transformat terenul într-un 
ring de box“, sau ... dovedin-
du-și calitățile de boxer și-a 
permis să-1 lovească pe...“

Ringul de box presupune, în 
primul rînd, loialitatea spor
tivă, respectarea adversa
rului și, în general, a noțiunii 
de sportivitate în întrecere, 
lucruri care nu au nipiic co
mun cu tristele aspecte mai 
sus arătate.

în declarația făcută presei 
după ultimul sunet de gong 
al europenelor, dl. R. H. Rus
sell, președintele A.I.B.A., a 
afirmat că : „România își a- 
duce din plin contribuția la 
dezvoltarea boxului mondial!" 
Această afirmație competentă 
vine să confirme bunele apre
cieri la adresa tuturor celor 
care s-au străduit să asigure 
o organizare corespunzătoare 
ediției din acest an a cam
pionatelor europene, să con
firme faptul că boxul româ
nesc reprezintă în arena in
ternațională un factor activ 
de progres și popularizare al 
acestei discipline sportive, că 
rezultatele pugiliștilor noștri 
și comportarea lor în genera] 
consolidează ' prestigiul de 
care se bucură boxul româ
nesc.

ing. Constantin CHiRIAC 
arbitru internațional de box

AUTOMOBILIȘTI!
Rafinefi telefonul t 11.91.71.

Atelierele mobile, cufodepanofoarele ji autolransporfoarele 
întreprinderii

Formind acesl număr Infra orele 7—22, pulefi obține o 
atisfeniâ tehnică imediată în orice situajie vă veți aflo 
oriunde.

CICLOP
BilCOREîTIBwLMAGHtRMS

vă slau la dispoziția, cu personal calificai și mijloace tehnice 
moderne penlro executarea de depanări ruliere, remorcări 
51 transporturi de autoturisme avariate.

La cerere, serviciul de asistentă tehnică al întreprinderii 
noastre vă execută lucrări de promptă asistentă la domi 
ciltul dv.

Rejineți : Serviciul de asislenfS tehnică 
i

„CICLOP»
Telefon t 11.91.71

C.FR
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CUPLAJ LA BUȘTENI
3

Văzută 
de antrenorii 
federali

BUȘTENI, 27 (prin telefon). 
Stadionul Caraimaaul a găz
duit un nou cuplaj. în primul 
meci, proaspăta divizionară A 
C.F.R. Cluj a cedat cu scorul 
de 2—0 (0—0) in fața Pro
gresului București. Jocul a fost 
în general lent. Totuși, bucu- 
reștenii au realizat cîteva 
combinații frumoase, aplau
date de cei 1000 de spectatori. 
Scorul a fost deschis de Ma
tei, în min. 50, prîntr-un șut 
de ia distanță. în min. 75,

Țarălungă a majorat avanta
jul echipei sale.

In partida vedetă, Ripenșia 
Timișoara a întilnit formația 
locală Caraimanul. Rezuitat 
final: 0—1 (3—1) in favoarea 
Ripensiei Timișoara. Golurile 
au fost realizate de Dobindâ 
(min. 18, 58 și 75), Seceleanu 
(mio. 37), Petrovici (min. 41). 
Panici (min. 50) pentru Ripen- 
sia. Posiolache (min. 30) pen
tru Carai mânui.

V. ZBAKCEA. coresp.

. Recent, tehnicieni ai F.R.F. 
eu urmărit pregătirile în ve
derea noului sezon la cele 
patru echipe cane vor repre
zenta fotbalul românesc în 
competițiile europene: U.T.A. 
in Cupa campionilor, Steaua 
fn Cupa cupelor, Dinamo Ba
cău și Rapid în Cupa târguri
lor.

Peșpre această perioadă, 
care trebuie să fie determi-

Farul — F. C. Beringen
4-1 (2-0)

CONSTANȚA, 27 (prin le 
îefon). — în nocturnă, Farul 
a obținut o victorie catego
rică, după un joc spectacu
los. Atacanții au acționat pe 
spații largi și au finalizat 
patru din ocazii. Autorii go
lurilor : Kallo (min. 6), S. 
Avram (min. 2C), Antonescu

(min. 50) și Tufan (mm. 63'. 
Oaspeții au jucat pe contra
atac. Golul echipei belgiene 
a fost marcat de Srr.eet» 
(min. 87 din 11 m). A arbi
trat foarte bine îi btavru — 
Constanța.

N. BBVCKNER, coresp.
mantă în startul bun al re- 
prezentantelor noastre în com
petițiile prestigioase la care 
se aliniază, ne vor vorbi în- 
cepînd de azi, antrenorii N. 
Petrescu, C. Braun-Bogdan și 
V. Mărdărescu.

în acest număr, NICOLAE 
PETRESCU se referă la echi
pa STEAUA, -Cîștigătoarea 
Cupei României.

RANDAMENT EGAL 
la club și in naționala ?

Ancheta internaționala 
a ziarului SporTxil

Codreanu (tricou de culoare închisă) încearcă să 
depășească anărarea Dunării Giurgiu

Foto: AUREL NEAGU

Primul semn 
de întrebare la Steaua

Planul de pregătire, minu
țios alcătuit de cei doi antre
nori ai echipei, Șt. Covaci fi 
Jk. Onisie, este conform cerin- 
țmor metodice. Iar antrena
mentele la care am asistat 
săptămina trecută la Predeal 
păreau a răspunde pe deplin 
obiectivelor urmărite cu două 
antrenamente zilnice, la un 
volum fi intensitatea cores
punzătoare. Totul merge, deci, 
cum trebuie ?

Să răspundem îneepind cu 
lotul actual al echipei cîștigi- 
toare a Cupei României. Este 
evident pentru oricine că o 
perioadă de întinerire, de 
transfer a generațiilor, așa 
cum parcurge acum echipa 
militară, ridică o serie de pro
bleme din care unele, nu pot 

fcî rezolvate in cele cîteva 
^ytămîni aflate acum la dis
poziție, Evident, nu la ele mă 
voi referi.

La Steaua, randamentul noi
lor veniți în lotul primei e- 
chipe va trebui să se mani
feste cit mai curtnd, pe două 
planuri: al postului și al con
tribuției directe la omogeni
zarea formației. Qr, in mo
mentul de față, Ștefănescu, de 
la care se așteaptă mult in 
ideea de organizare a jocului, 
nu și-a definit aportul și nici 
intențiile de iminent titular. 
Cristache, fundaș promovat 
de la echipa de tineret-rezer- 
ve, are calități evidente (teh
nică acceptabilă, viteză și de
tentă) dar evoluția sa este încă 
minată de nesiguranță. Cit 
despre Culda nu putem spune 
decit că este un tinăr Și pro
mițător atacant, venit dintr-o 
categorie mult inferioară, de 
la echipa T.U.G. din campio
natul orășenesc. Dar de aci 
și pină la încadrarea sa in
tr-un timp scurt, intr-o echipă 
cu mari obligații, este o cule 
lungă.

Dificultăți in lot au surve
nit chiar și pe neașteptate, 
cum a fost cazul operației lui 
Jlălmăgeanu care-l obligă să 
reia pregătirile mult mai tlr- 
ziu decit ceilalți.

Greutățile vor începe insă 
odată cu încercările de omo
genizare a noii formații. Și 
in acest context aș vrea să 
mă refer la un fapt foarte im
portant în această perioadă de 
tatonări la Steaua : -o bună 
parte dintre titulari cei care 
trebuie de la început să con
stituie pivotul randamentului 
sporit al echipei, și-a prelun
git pare-se vacanța, degustînd 
i t vă dulceața plăcută a fina
lului de sezon, urmărind încă 
un efort minim, unii dintre 
ei „evadind" chiar la Budurești 
pentru diverse probleme per
sonale.

In săptămina în care am 
asistat la antrenamentele și 
meciurile de pregătire ale e- 
chipei Steaua n-am remarcat 
apăsarea, chiar și temporară 
pe accelerație, curba efortului 
neatingînd nici un punct 
maxim. Am avut impresia că 
privesc o mașină care are ca
pacitatea virtuală de a atinge 
1S0 km/h dar nu poate am
bala motorul decit la 60...

Evident, sintem la începutul 
pregătirilor și nu putem anti
cipa efortul unei intregi pe
rioade, rezultatele ulterioare. 
Dar întrucît niște antecedente 
de loc favorabile ne amintesc 
faptul că echipele noastre 
n-au reușit să depășească pri
mele tururi ale competițiilor 
europene, n-am mai insistat 
asupra aspectelor pozitive (să 
sperăm totuși, că ele vor pre
vala in teren!) considerind că 
este bine să fim mai exi
geați cu noi înșine acum, 
înaintea unui sezon de mari 
răspunderi pentru fotbalul 
românesc.

Nicolae PETRESCU

CUM SE POATE REALIZA ?
BAPID-DUNĂBEA GIURGIU 

1-1 (1-0)!

ASTĂZI

Cornel DINU 
Dinamo București

NE RĂSPUND:

• ••

Ludovic SATMAREANU 
Steaua

„AMICALE"
• Voința I — Autobuzul 

3—0 (0—0)
• Voința II — Sirena 1—4 

(0—2)

• Torpedo Zărnești — 
Portul Constanța 2—6 (1—1).

Tittu OZON"

Serialul ..amicalelor” gîu- 
JeșUne in vederea noii sta
giuni continuă. Ieri diminea
ță. cîteva mii de susținători 
și simpatizant ai feroviarilor 
au vizionat nu nou episod: 
Rapid — Dunărea Giurgiu. 
De astă dată, calitatea a tost 
inferioară. Feroviarii, cu cî
teva excepții — Dumitri). O. 
Popeacu. Dan. Pop, Codrea
nu — au jucat fără prea 
multă convingere. în schimb, 
partenerii de întrecere, giur- 
giuvenii, ți-eu luat rolurile 
în serios. Avind doar doi-trei 
soliști cu calități deosebite 
— Chiru, Cristache și Pană — 
ei au acționat, în unele pe
rioade, cu multă dezinvoltu
ră, s-au „bătut” pentru fieca
re balon și au Încercat dese
ori vigilența lui Răducanu. 
Eforturile lor s-au concreti
zat pe tabela de marcaj i 
1—1 cu Rapid, pe Ciulești !

Și acum, cîteva secvențe 
mai interesante: în min. 20 
Pop ajunge în apropierea li
niei de fund, centrează, însă 
Neagu și Codreanu se jenea
ză reciproc și balonul iese 
afară. Minutul 28: Codrea
nu, de pe postul de extremă

MIERCURI ÎN CIULEȘTI

RAPID - LOKOMOTIV
PLOVDIV

Stadionul Ciulești va găz
dui miercuri o nouă intîlnire 
amicală internațională. De la 
ora 17, Rapidul va juca în 
compania echipei bulgare Lo
komotiv Plovdiv. Cu această 
ocazie, clubul feroviar îl va 
sărbători pe jucătorul Motroc 
pentru activitate îndelungată 
în formația Rapidului.

în deschidere, de la ora 
15,15, echipa de tineret a Ra
pidului va ‘întîlni pe divizio
nara C, Laromet București

dreapta, centrează și Straț 
înscrie : 1—0 pentru Rapid. 
Minutul 33 i Cristache — șut 
de la distanță, Răducanu — 
reține. După un minut, Pe- 
treanu expediază o „bombă” 
și Chiriță apără. Minutul 42 t 
o combinație frumoasă a 
înaintării Dunării și Crista
che trimite mingea peste 
poartă. Minutul 55 : apărăto
rii feroviari îl obstrucționea- 
ză pe Pană și... 11 m. Chiru 
— trage în bară! Minutul 
58: Dumitru, de la 18 m, 
șutează puternic și Chîriță, 
cu un reflex de ultimă frac
țiune de secundă, aruncă ba
lonul în corner. Minutul 65 : 
lovitură liberă de la 18 m 
de poarta Iui Răducanu • 
Cristache execută impecabil, 
direct în plasă și.. 1—1. Mi
nutul 77 : Codreanu — cen
trare și O. Popescu — bară !

A arbitrat bine Mihai Cru- 
țescu — București.

V, POMPILIU

POLITEHNICA GALAȚI -
CHEMIE LEIPZIG

(P.O. Germană) 1-1 (0-1)
GALAȚI, 27 (prin telefon). 

In primul meci, din cadrul 
turneului pe care îl între
prinde în țara noastră, Che
mi® Leipzig « întilnit forma
ția locală Politehnica. Jocul 
a fost de slab nivel tehnic 
Studenții, cu o formație în 
care au evoluat 7 jucători 
noi, au manifestat carențe în 
ceea ce privește organizarea 
jocului. Au marcat: Schmidt 
(min. 13) pentru Chemie Tu- 
dorle (min. 88) pentru Poli
tehnica. A arbitrat bine V. 
Liga — Galați.

Miercuri, la Brăila, Chemie 
Leipzig va juca cu echipa 
Progresul.

T. SIRIOPOL, coresp.

polarizat răspunsuri pe diverse meridiane fotbalistice, eaupă ce ancheta a . ____ __________ _ .__
poposește, înaintea unui bogat și dificil sezon internațional, pe meleagurile 
noastre.

Avind, spre deosebire de ceilalți participant posibilitatea unei con
fruntări a opiniilor exprimate anterior, interlocutorii noștri au subliniat 
actualitatea unei asemenea dezbateri pentru fotbaliștii noștri, intervențiile 

lor pornind de la o bază comună : Intre invocarea, fără nici un echivoc, a unui randament 
superior atlt la club cit si in echipa națională și realizarea acestuia de-a lungul 
cărcat program competițional, este adeseori 
șurile au căpătat o nuanță diversă.

— Eu hș începe cu condiția ideală, spre 
care tindem, de altfel, cu toții, deschide 
Dinu discuția : ca jucătorul de valoare, cel 
spre care merg sufragiile selecționerilor și 
simpatiile pubiTcului. să fie permanent in 
formă, E posibil Insă, in practică. așa 
ceva ? Eu cred că nu, scăderile de formă, 
așa numitele eclipse, sint inerente. Cauzele 
sint multiple, unele obiective (supraantre- 
nament, nerefacerea completă intre jocuri 
sau după indispoziții fizice, folosirea pe 
posturi inadecvate la Iot sau neconcordanța 
pregătirii intre lot și echipa de club etc.) 
altele subleetlve, ael incadrindu-le pe toate 
intr-o singură speță : nerespectarea unui 
regim de viață și antrenament adecvat.

— Nu sint de acord cu opinia conform 
căreia scăderile de formă sint talitate, 
replică Sâtmăreanu. Q 
punzătoare in perioada 
asigură o încărcătură 
bustibil pentru un sezon. Eu am ve 
acest fapt prin mine insumi, chiar in con
dițiile unui program încărcat cum a fost 
cei din anul competițional trecut, cind am 
fost solicitat intens, atit la Steaua cit și în 
echipa națională. M-am izbit de un singur 
impediment : recuperarea In urma unor re
petate cicluri duminică—miercuri—duminică.

problemă, a randamentului 
egal la club și națională, este de părere 
Titus Ozon, nu-și poate afla niciodată un 
răspuns unlversal-valabil. De ce ? Pentru 
că subiecții, jucătorii de fotbal, nu pot ti 
încadrați niciodată jntr-un pat ai lui Prc- 
cust, flecare organism avind nevoie de alt
ceva dacă ne gindim la raportul intre In
tensitatea randamentului, durata pregătirii 
în comun, alimentația, odihna și distrac
ția. Mie de pildă, ca să dau un exemplu, 
nu mi-au plăcut niciodată pregătirile înde
lungate In comun. Ceea ce afirmă Loubei

Această

un flagrant decalaj. De ce ? Aci,
unui lo
ri spun-

tnaintee 
pare -0- 
psiholo-

Biroul Federației române 
de fotbal, la propunerea 
Colegiului central al ar

bitrilor, a aprobat loturile ar
bitrilor pentru noul campionat. 
In cursul campionatului, arbi
trii care se vor dovedi tiecores- 
punzățori vor fi scoși din lotul 
respectiv. Iar cei care vor presta 
arbitraje de calitate vor ti pro
movați.

In conformitate cu normele in 
vigoare, secțiile de fotbal ale 
asociațiilor și cluburilor pot re
cuz* in termen de 5 zile de la 
publicarea loturilor un număr de 
pînă la 3 arbitri, pe motive bine 
justificate. De asemenea, s* pot 
solicita arbitri de comun acord, 
tn aceste cereri, prezentate Co
legiului central cu 15 zile îna
intea meciului, se vor solicita 
un număr de 3—4 arbitri asu
pra cărora s-a căzut de acord.

Contestațiile arbitrilor privind 
încadrarea In loturi se vor îna
inta colegiilor județene sau mu
nicipale, care vor aviza asupra 
justeței cererii.

Iată cele trei loturi de

LOTUL A

arbitri:

Bentu, 
Vasile 

Dinules-

BUCUREȘTI: Aurel
Constantin Bărbulescu, 
Dumitrescu, Constantin 
cu, Ion Hrisafi, Dumitru ișfi- 
cescu, Gheorghe Llmona, NiCO
lae Mlhăilescu, Victor PădUrga- 
nu, Nieoiae Petriceanu, Con
stantin Petrea, Alexandru Plrvu, 
Cornel Popa, Gheorghe Popovlcl, 
Andrei Răduleseu, Mircea Sado- 
veanu și Gheorghe Vasilescu I ;

ARAD ; ion Oprița ;
BACAU : Adrian Macovei : 
bihor i Alexandru Toth și Mir

cea Bâdulescu :
brașov : Petre Badea și Ga- 

Vrilă Pop ;
BRAILA i Tudorel Leca : 
CLUJ s sever Mureșan 

le Tppan ;
CONSTANȚA : Zaharia Drăghlci 

șl Gheorghe Manole ;
DOLJ : Octavian Cornșa 

lae Mogoroașe :
GALAȚI : Grigore Birsan și Va

sile Liga ;
IAȘI: Mircea Rotaru ; 
MUREȘ i Ion Rus ;
PRAHOVA i Nicolae C ursarii și 

Emil Vlalculescu ;
SATU MARE : otto Anderco :
SIBIU : cornel Nițescu, Petre 

Sotlr și Eugen Bucșe ;
TIMIȘOARA : Iosif Ritter și Ște

fan Birăescu ;

și Vasi-

și Nlco-

(cantonamente scurte, de 2—1 zile 
meciurilor internaționale) mi se 
resc. Și mai e ceva : pregătirea . 
gieă a jucătorului. Unii dau un randament 
mai bun in meciurile de acasă, alții smt 
copleșiți cind Îmbracă tricoul reprezenta
tivei. Eu Însumi jucam, Îndeobște, mai slab 
In meciurile susținute in echipa naționala 
in deplasare. Pe vremea mea psiholo
gia ocolea fotbalul, dar acum ?

— Pornind de la premisa că jucătorul se
lecționat trebuie sft albă clasă, valoare in
trinsecă. afirmă Ștefan Covaci, discuția des
pre randamentul său se reduce doar la o 
problemă subiectivă : dacă ia un momer, 
dat, jucătorul |n cauză se află in pleni
tudinea forjelor sale. Și aceasta depinde 
în primul rind de jucători, ei fiind în 
același timp, pion și rege pe tabla perfor
manței. In fapt, jucătorul devine ap: pen- 

. tru selecționare prin propriul său efort, 
pnn propria măiestrie și nicidecum pe cale 
artificială, impus din afară. De aceea el 
trebuie să știe să valorifice la maximum 
șt in perioada selecționării in lotul re pre
zentau v ce acumulează in pregătirea la 
dub.

Intrudt In fotbalul nostru densitatea 
mare a jocurilor este de dată relativ re
centă. am putut constata o curoă ascen
dentă a formei in sezonul trecut la puțini 
jucători din primul eșalon. Pentru că puțini 
dintre ei aveau in urmă o pregătire adecva
tă unu! asemenea efort susținut. Cine a 
rezistat, deci ? Cei a căror tinerețe le per
mite să trăiască din rezerve interne st cei 
care au o viață organizată. Par in timp ce 
prima categorie trăiește din pierderi, cel 
dlntr-a două, din dștjg...

— Eu subscriu integral la cele spuse de 
Facchetti referitor la jucătorul de clasă, 
adaugă Sâtmăreanu. Un asemenea jucător 
poate da uneori un randament mal scăzut,

dar slab nu va juca niciodată. Chezășia 
propriei valori II este seriozitatea și sim
țul de răspundere. Performanța și tentația 
unei vieți ușuratice se resping reciproc. 
Cute încearcă să le împace se păcălește. 
Pare r.-..-se că și celebru: jucător ceh No- 
vak se referea ia acest aspect, al ratării 
Umpului.

— Randamentul este, de fapt, un atribut 
al valorii la un moment dat, dar șl al con
științei jucătorului, este de părere Dina. 
Eu. de pildă, la meciuri cu miză mare mă 
pot mobiliza mat mult și randamentul meu 
este, eel puțin așa cred, peste limita ac
ceptabilă. Cu atit mai mult trebuie să se 
tnumple astfel atunci and eșu selecționat 
In echipa națională.

Uneori Insă randamentul nu reflectă fi
del forma jucătorului, capacitatea sa maxi
mă, aceasta depinzind și de coechipieri și 
de nostul sau sarcinile încredințate in joc. 
Docă ei șansa să joci în ectupa raională 
alături de mai mulți colegi de club, aportul 
tău se poate exprima mai bine. Multi acre
ditează ideea jucătorului universal, gu insă 
subscriu Ia opinia lui Beckenbauer, e ace
luiași post ia club r in națională. Eu am 
evoluat in echipa națională rrai aproape de 
valoarea mea atunci cind am fost folosit 
ca fundaș centrai, postul ui care joc la 
Dinamo.

— „Jucătorul tehnic n-are probleme*, 
afirm* Bobby Chariton, șl eu cred că nu 
greșește de fel. apreciază ștefan Covaci. 
Tot celebrul jucător englez, relerindu-se ia 
scurtele pregătiri in comun efectuate de 
Ramsey inaintea meciurilor internaționale, 
sublinia faptul că seiecționabUii vin de la 
cluburi într-o perfectă stare de sănătate 
șt cu o bună dispoziție de joc. țâră a mai 
avea nevoie de pregătiri individuale spe
ciale. Acesta trebuie să fie, de altfel, uni
cul criteriu de apreciere a colaborării din
tre ani tenorii duhurilor și cel ai echipei 
naționale. Prin această prismă consider 
drept pozitivă colaborarea mea eu Angelo 
Niculescu.

Convorbire realizată de
Paul SLAVESCU

Desene de Al. CLENCIU

VASLUI : Nieoiae Raine» ; 
VILCBA : Alexandru Alexe.

LOTUL B

BUCUREȘTI : Radu Buzdun, 
Mircea Bică, Marcel Buzea, Mir
cea Cițu, Constantin Costică, Ion 
Dancu, Ilie Drăghlci, Constantin 
Dragotescu, Chevorc Ghemingian, 
Dumitru Ghețu, Ion Gheorghiță, 
Francisc Coloși, Ștefan Lazăr. Ma
rin Niță, Simion Mîndreș, Emil 
Martin, Chiriac Manușaride, 
Gheorghe Motorga, Anton Mijnich, 
Alexandru Parasehiv, Gheorghe 
Retezan. Romeo Stîncan. Vasile 
Toma șl Iile Urdea ;

ARAD : Tralan Cruceanu Șl Au
rel Crișati ;

ARGEȘ ; ion Chllibar ;
BACAU ; Cornel Buburuz și lan- 

cu Frasin ;

MUREȘ : Nicolae Barna, Zoltan 
Szeesei și Petre Vamoș î

NEAMȚ i Gheorghe Duțu ;
OLT : Victor Buiculescu ;
PRAHOVA : Mihai Morarii, Mi

hai Martnciu, Etnii Păuneseu, Mi
hai Vaslliu ;

SATU MARE t Ga vrii Fărcașu : 
sibiu t Viorel Cioc »i Andrei 

Tudor:
SUCEAVA : Paul Brătănescu ; 
TELEORMAN i Iii* Hristea ;
TIMIȘ I Gabriel Blau. luliu Bo- 

roș, Ladislau Ferenczi șl Ion Sana:
VASLUI : Ion Radu ;
V’ILCEA i Ion Ciucă.

«
LOTUL C

BUCUREȘTI : Grigore Anghe- 
luță. Ion Bănică, Hary Bezen,

Calomflr Serban, Vaieriu Tecîu. 
Dan Theiler. Mihai Teodorescu, 
Dumitru Tișler, Marin Tudor, A- 
lexandru Văduveecu, Gheorghe 
Vasilescu II. Alexandru Voinea.

ALBA i Ion Barbu, Ion Călăra- 
șu. Ion Filip, Mircea Gțecu, luliu 
Oniga ;

ARAD : Cornel Ardelegnu. Teo
dor Budlu, Gheorghe Brădean, 
Radu Dumitrică, Martin Hasz. 
lacob Lăcătiș. ștefan Moșneag. 
Gheorghe Oprită, ioslf Rașca, A- 
lexandru Rotaru și Ion Sechel ;

ARGEȘ : Ion Constantin, Mircea 
Dinu. Nicola* Marinescu, Gheor
ghe Popa. Virgil Radian, Ion Răi- 
leanu, Emanoil Sterescu și Gheor
ghe Voicu ;

BACAU : Dumitru Antohl, Va
sile Bă ruță, Dorin Covoran. A- 
lexandru Ghigea. Jan Popa. Ale
xandru Preda. Ioan Storoș. Con-

SE APROPIE CAMPIONATELE! s
9

Steaua—F.C. Argeș 4—1 (2—1)
BRAȘOV, 37 (prin telefon). 

Aproape 3000 -de spectatori 
au asistat Ia un joc încîlcit. 
cu multe greșeli tehnice. în 
min. 82, Pantea (Steaua) a 
fost eliminat pentru vociferări 
repetate. Au marcat: Creini-

ceanu (min. 13), Tâtaru (min. 
45), Voinea (min. 47), Vlad 
(min. 57 autogol), respectiv 
Radu (min. 15).

V. SECAREANU, coresp.

CARAȘ : Eduard Balaș, loan 
Băluț, Eugen Călinescu. George 
Dobrcscu. Tlberlu Guiți, Ion Hai- 
du^Marln Nicolaescu, Matei Plrvu. 
Simion Plev și Virgil Tarla :

CLUJ t Ion Astatoș. Iosif Ba- 
ranyai, Francisc Berger, Ernest 
Bolog, Ion Dulău. Tiberlu Gaboș,. 
Carol Henger, Ion Joldoș. Vasile 
Mezaroș, Ernest Palko, Victor Po
pescu, Romulus Sabâu. Iosif Rusu 
UI, Nieoiae Vizireanu ;

CONSTANȚA I Ion Constanti- 
nescu. Vasile Dâscălescu. Dumi
tru Grosu. Alexandru Grozavu. 
Nicolae lordache, Gheorghe Ispas. 
Nicu Negoiță, Andronic Pilosian 
și Constantin Țone ;

COVasna : ion Bumbu. Ernest 
Kiss, Karcly Kovacs ;

DÎMBOVIȚA : Mihai Badea. 
Constantin Ghenclulescu. Mihaii 
lonescu și Ion Stoian ;

Cristache Corbu, Dumitru Ilinca, 
Constantin Marin și Petre Suru
giu :

MARAMUREȘ : Petru Badea.
Eitianoll Grumfeld, Adalbert Me- 
huș. Ștefan Moldovan, Ion Necșa, 
Carol Paizs, Gavril Pop, Gheorghe 
Ștefănescu și Carol Varga :

MEHEDINȚI : ion Bcbia, Gheor
ghe Cojocaru. Alexandtu Flintă ș) 
Victor Kraksner î

MUREȘ : ioslf Barta II. Ion 
Bogdan. Constantin Cîmpeanu, 
Gheorghe David, Itssit Ketemen. 
Ludovic Kiss, Elek Lukacs. Andrei 
Mathd, Stelian Marian, Dumitru 
Marghidan, Francisc Mozeș. Liviu 
Pastor, Dumitru Răduti, Ion Soos 
și Sandor Vamos :

NEAMȚ ; Ion Anghsllu, Cons
tantin Corbu, Valerlu Dumea, Ni
colae Isache, Vasile Lupu, Eugen 
Matei, Șocrate Mihai, Ion Orghl- 
dan și Nicolae Toma ;

OLT s Nicolae Cetiea și șerban 
Dumitriu :

prahova : Remus Avrameseu. 
Emil Bening, Ion Chiriță, Anton 
Damian, Ion Dolniceanu, Constan- 

. Fră|1JS Nicolae 
Mărgineanu și

Loturile arbitrilor divizionari
B1HQR : Aurel Pop, luliu ErdpȘ, 

Ștefan Patlroș și Traian Vecan ;
BRAȘOV : Octav Calugherovici, 

Nicolae Iliescu și Roman Miron ;
BRAILA Vasile Hărătău ;
BUZĂU : Petruș Căpățină :
CARAȘ : Dumitrie Munteanu ;
CLUJ : Emil călbăjos, Ion Cîm- 

peanu, Aurel Pop, Gheorghe Ve- 
r Constant A : Ridvan Cocoi, 
Stavru Nicolau și Gheorghe Tac- 
ciu ;

DOLJ : Stelian Mataizer și Ilie 
Șerbănescu ;

GALAȚI : Gheorghe Ștefănescu 
și Ovidiu Turcitu ;

GORJ ; Gheorghe Micu ;
HUNEDOARA i Nieoiae Lazăr și 

Cornelii) Pop ;
ialomița : Oscar Flondor :
iași : Vasile Bulmistruc, Ion 

Ciolan și Vasile Popa ;
ILFOV : Victor Dumitru :
Maramureș : carol Sziiagyi 

și Vladimir Trifu :
mehedinți : Mircea Biolan și 

Drăgolici Sever ;

Constantin Bizinichi. Constantin 
Caramltru, Nieoiae Cătănoiu, Sotir 
Chlrlci, Aurelian Chirițescu. Ma
rin Constantin, ștefan Constan- 
tinescu, Mihal Cruțescu, Nieoiae 
Dima, Ion Doncea, George Drago- 
tnir, Ion Dumitrescu, Gheorghe 
Dumitru. Stelian Ene, tjuido Fo- 
dor, Nieoiae Gheorghe. Alexan
dru Grigorescu, Martin Haimovlci, 
Marcel Hanganu. Constantin Iof- 
ciu, Constantin loniță I. Mircea R. 
Ion, Constantin Ioniță II. Dumitru 
lordache. Tunase Istrate, Victor 
Ivanovicl, Gheorghe Lupaș, Ion 
Maler, Ovidiu Maior, Temlstocle 
Malacopol, Stan Marin, Mlron Ma
tei, Gheorghe Micloș, Ștefan Min
ed, Vasile Murgășan. Vasile Na- 
vroșchi, Gheorghe Negoițescu, 
Traian Onicel, Gheorghe Olteanu, 
Mircea- Ovezea. Ion Petculescu. 
Petre Poagă, Maximilian Popescu. 
Nestor Mircea Popescu, Ilie Puia, 
Constantin Raica, Jenică Roibă- 
nescu, Ilie Roșoga, Victor Roșu, 
Iosif Simion. Silviu Slăncescu, 
Nicolae Suciu, Emanoil Svitiec,

stantin Tărucă, Ilie Toma, Nico- 
lae Vaslllu ;

BIHOR i Ludovic Bodoni, Ovi
diu Clueless, Ilie Cioară, Iosif 
Knoch, Florian pitiș, Zoltan Szi- 
lagiii, Alexandru Slke, Oscar Uy- 
helyi, Tiberlu Vass și Ion Zare ;

bistrița : Teodor cîmpeanu ; 
BOTOȘANI : Tiberiu Grosaru, 

Petru Popovlci, Constantin Prusac 
și Nieoiae Prusac;

brașov i Constantin Cojocaru. 
Mugurel Diaconu, Constantin Ghi- 
țâ, Gheorghe lonescu, Heinrich 
Kristoff, Tiberiu Ladany, Nieoiae 
Lihaci, Constantin Mihăllescu, 
Traian Moarcăș. Ștefan Mușaț,. 
Constantin Oprică. Eugen Patai, 
Nieoiae Putu, Gheorghe Racz, 
Dumitru Radu, ion Vtgheci.

BRAILA : Constantin A post o- 
lescu, Paul Căpriță, Tomiță Po
darii. Mihai Popa șl Mircea So- 
ecanu :

BUZĂU: losif Kosuth, Petre Pă- 
unescu. Vasile Ptrvescu, Nieoiae 
Stănescu, Alexandru Șerbănescu 
și Cristian Teodorescu ;

DOLJ : Sandu Abagiu, Nieoiae 
Cristian, Ion Croitoru, Ion Diga, 
Florian Dumitru. Alexandru Ene, 
Vasile Grigorescu, Dumitru He- 
cher. Traian Ilie, Constantin Savu, 
Nieoiae Ștel șl Florin Voiculescu ;

GORJi Dumitru Carigoiu, NlCo- 
lae Fometescu și Dan Offenberg;

GALAȚI : Francisc Baimuș. 
Gheorghe Botezatu. Ovldlti Cens- 
tantinescu. Nieoiae Cambanachft, 
Stclian Georgescu, NiCOlae MiCu, 
Victor Paladescu. Aurel Puseu. 
Gheorghe Rusu și Teodor Trotin;

HARGHITA : W. Prizibislanschi 
HUNEDOARA : Francisc Barna, 

Nieoiae Florea, Nieoiae Garhân, 
Mircea Ostaficlu, Ion Panait, Aron 
Ștefan, Iile Ștefănițâ șl Ioan Ve- 
țan ;

IALOMIȚA : Mircea lonescu, Ion 
Rtisen și Cornel Tudor ;

IAȘI : Cornel Alexandru, Cons
tantin Canură. Gheorghe tvauc- 
vici, Victor Duca, Petre Mără.șes 
eu, Vasile Mulsă, Valentin Naum- , 
cer și Trudei Oiibja t

ItFiiV: Eugen V. Băiăiică, Cons
tantin Blaj, Niculae Cheleme,),

tin Dragu, ștefan 
Moroianu, Ștefan 
Vasile Neacșu ;

SATU MARE t
Vasile Catană, _____  ____ ____
Alexandru Nut!. Mircea Pop. Zol- 
tan Revesz. Alexandru TOdot st 
Gheorghe Weber ;

SUCEAVA : Gheorghe Arhize, 
Mihai Birsan, Victor Gherazlm. 
Gheorghe Niță și ștefan Sauer :

SIBIU : Ion Banciu. Pantelimon 
Ciolacu, Lixandtn Costea, Mihai 
Ispas, Dumitru Jlga. Vasile Ma
tei, Mihai Molnar. Costache Muha. 
Ion Munteanu. tonei Palade, Ionel 
Petculescu. Ion Rațiu, lori. 6!er- 
nischi. Miron Steva, Ion Vasin și 
ton vințan :

TELEORMAN : Cristache An
drei, Nieoiae Crețu. Alexandru 
Deca, Alexandru Popescu ;

TULCEA : Mihail Dimitriu și
Valertu Tones :

TIMIȘ ; Ivan Bogdanov, Nieoiae 
Balintfi, Coioman Braun. Gheoc- 
ghe Crlslca, Romulus Duracu, 
Francisc Kis Egri, Edgar Kreoii, 
Ion Marcu, Constantin Moldovan, 
Ovidiu Miclăuș. loan Popa, Manii 
Sofronie Virgil Stepănescu, Mihai 
Stehan, Aurel zbercea și Vasile 
Vilcu :

VASLUI .- Gheorghe Apostol șt 
Adrian Ghecrghlar :

VJLCEA ; Constantin Smeurea- 
nu. Dumitru Constarilitiescu și NI- 
colae Stciculescu :

VttANCEA I Marin FaniCÎU, Ion 
lorganda și Ioan Oprișan.

Andrei Bardaș, 
Vasile Fănăian.



..INTERNAȚIONALELE" DE ATLETISM ALE ROMÂNIEI
(Urmare din pag. 1)

Angela Zirbo (România ju
nioare) 43,40, 6. Stela Ciontu 
(România junioare) 41,58

ÎNVINGĂTOR SCONTAT — 
MAKAROV

Deținător al unor cifre ex
celente pe 5000 m în acest an, 
fondîstul sovietic Anatoli Ma
karov și-a impus net superio
ritatea în finalul cursei, în 
fața unui pluton compact 
format dfn patru alergători. 
Rezultate 1 1. Anatoli Makarov 
(U.R.S.S.) 13:53,0, 2. Ben
Jipcko (Kenya) 13:59,2, 3.
Ants Nurmekivi (U.R.S.S.) 
13:59,8, 4. Dane Korica (Iu
goslavia) 14:00,0, 5. Paul Mose 
(Kenya) 14:00,4, 6. Ortwin
Scheible (România) 14:11,8.

EGALITĂȚI, EGALITĂȚI...
Disputa săritorilor în lungi

me s-a soldat cu rezultate in
teresante, din punct de ve
dere al echilibrului valoric. 
Egalitate între primii doi cla
sați, egalitate între cei de pe 
locurile 3—4 și numai un cen
timetru între atleții de pe 
locurile 5—6 ! De remarcat că 
Mihai Zaharia și-a egalat re
cordul personal, iar săritorul 
de trjplu Carol Corbu și l-a 
întrecut.

Rezultate: 1. Vasile Săru- 
can (România) 7,69, 2. Mihai 
Zaharia (România) 7,69, 3. 
Carol Corbu (România) 7,53,
4. Jorge Stevens (Cuba) 7,53,
5. Adrian Samungi (România) 
7,39, 6. Chiriakos Virvidaki* 
(Grecia) 7,38.

ANATOLI SCIVPLIACdV

In cursul zilei de as
tăzi vor părăsi Capi
tala atletele Lia Mano- 
liu și Ileana Silai, selec
ționate în reprezentati
va Europei care va în- 
tîlni, miercuri și joi, la 
Stuttgard, echipa Ame- 
ricii.

SCOLOBIUC, UN ÎNVINGĂTOR NEAȘTEPTAT LA MARATON
De la borna km 13, pe șo

seaua București—Ploiești (va
rianta Buftea) s-a dat pleca
rea în cursa de maraton c«n- 
tind pentru campionatul re
publican pe 1969. La start 
au fost prezenți 23 de con- 
curenți. După 2 km de la 
plecare la conducerea cursei 
se instalează recordmanul ță
rii, Nicolae Mustață, care 
reușește să se distanțeze apre
ciabil de grosul plutonului

CONCURSUL
„SPERANȚELOR

OLIMPICE" 
LA ATLETISM a

SOFIA, 27 (prin telefon de 
la corespondentul nostru). — 
A treia ediție a concursului 
internațional de atletism, re
zervat „speranțelor olimpice”, 
la care au evoluat juniori și 
junioare din 8 țări s-a încheiat 
azi.

Iată și pe ultimii cîștigătorii 
juniori: 200 m ; Damos (Cuba) 
21 s (locul VIII — Păsulă 
22,1); înălțime: Jalkovski 
(Cehoslovacia) 2,06 m (locul 
IV — Chiva 1,98); 3 000 m
plat: Justus (IȚ.D.G.) 8:14,00— 
nou record al R.D.G.; 800 m: 
Hennik 1:51,6 (locul V—Gaș- 
par 1:54,8. locul IX — Dima 
1:56.8); ciocan: Mendelson 
(U.R.S.S.) 60,72 (locul VIII — 
Ghelmeanu 50,34); 4x400 m : 
U.R.S.S. 3:11,3 — nou record, 
R.D.G. 3:12.9 — nou record, 
Polonia 3:15,8, Bulgaria 3:18,2
— nou record.

Junioare : 200 m : Shtroval 
(R.D.G.) 23,9 s; lungime:
Paiker (R.D.G.) 6,16 m (locul 
VI — Boea 5,57 m, locul VII
— Jinga 5,54): greutate: Lu- 
devi (R.D.G.) 14,44 m (locul 
XI Iii 11,81); 800 m: Poland 
(R.D.G.) 2:07,1.

Clasament pe echipe: l. 
R.D.G. 19 locuri I, 15 locuri II, 
8 locuri III; 2. U.R.S.S. 9—11 
—9; 3. Cuba 2—3—3; 4. Polo
nia 2—2—6 ; 5. Cehoslovacia 
2—1—0; 6. Bulgaria 1—1—3; 
7. Ungaria 0—2—4; A Româ
nia 0—0—2.

Toma HRISTOV

LA CIOCAN, RECORD 
AL „INTERNAȚIONALELOR"
După Krivonosov, Samoț- 

vetov și Bakarinov pe tabloul/ 
de onoare al recordmanilor 
Campionatelor noastre inter
naționale de atletism figu
rează de ieri un alt arun
cător sovietic: Anatoli Sciup- 
liacov cu 68,70 m. Aruncările 
sale au măsurat 1 67,36—
68,70—67,56—D—D—68,48.

Rezultate : 1. Anatoli Sciup- 
(liacov (U.R.S.S.) 68,70, 2. Hans 
Potsch (Austria) 64,82, 3. Lars 
Strbm (Suedia) 63,66, 4.
Gheorghe Costache (Dinamo) 
61,64, 5. Virgil Tibulschi (Di
namo) 60,44, 6. Walter Grob 
(Elveția) 58,64.

ASTAFEI, REDIVIVUS...
Săritura cu prăjina este 

recunoscută drept proba 
atletică cu cea mai lungă du
rată de desfășurare, ceea ce 
îi atrage adeseori denumirea 
de... maraton. La actuala edi
ție 8 a Internaționalelor, însă, 
prăjina a întrecut orice pre
viziuni ; a început sîmbătă 
la ora 18,30 și s-a terminat, 
duminică Ia ora 181 Bine
înțeles, cu o întrerupere de
terminată de ploaia pu
ternică care a căzut în prima 
zi de concurs.

Se pare că Petre Astafei 
a reușit să depășească eclip
sa temperară de formă prin 
care a trecut. Concurînd cu 
multă siguranță, recordmanul 
republican (5,03 m în 1967) 
s-a clasat pe primul Ioc cu 
4,90 m.

Rezultate 1 1. Petre Astafei 
(România) 4,90, 2. Nichifor 
Ligor (C.A.U.) 4,50, 3. Szi-
mund Dobrosz (Polonia) 4,50, 
4. Vaclav Cichovsky (Ruda 
Hvezda) 4,40, 5. Dimiter Hle- 
barov (Bulgaria) 4,40, 6. Ru
dolf Tamașek (Ruda Hvezda) 
4,20.

PENTRU A DOUA OARA 
MIHALYFI

Singurul dintre participanții 
la actuala ediție a C.I. care 
a cîștigat două probe a fost 
sprinterul ungur Mihalyfi 
care cu 20,8 s pe 200 m a în
registrat nu numai un nou 
record al competiției ci și cel 
mai bun rezultat obținut vre 
odată pe un stadion din țara 
noastră.

Rezultate: 1. Laszlo Miha- 
Iyfi (Ungaria) 20,8, 2. Pedro 
Fernandez (Cuba) 20,9, 3.
Carlos Martinez (Cuba) 20,9. 
4. Julius Sang (Kenya) 21,0. 

' 5. Gh. Zamfirescu (Steaua) 
21,0 (la 0,1 s de recordul țâ
rii), 6. Karl Lawson (Jamaica) 
21,1.

CUBA A CÎȘTIGAT UȘOR 
4 x 400 m

Ultima probă a competiției, 
ștafeta de 4x400 m, a revenit 
ușor reprezentativei cubane
ze. Rezultate t 1. Cuba 3:11,5.
2. C.A.U. Buc. 3:16,0, 3. Iran 
3:17,2.

REZULTATE DE SIMBATA
100 m F: 1. Eva Gleșkova 

(Cehoslovacia) 11,9, 2. Havaș 
Szabone (Ungaria) 11,9, 3. Ma
riana Goth (România) 12,0,

CULORI... CULORI... CULORI...
(Urmare din pag. t) 

în aparență, că in acel mo
ment îți ștergea lacrimile...

Și, încet - încet, — scoțind 
din cutia de surprize și acea 
mare „lovitură- din proba ce 
lor 3 km ai gardurilor ți gro
pilor cu apă în care românul 
Cefan l-a surclasat pe cam
pionul olimpic de la Mexic— 
internaționalele s-au apropiat 
de sfîrșit.

urmăritor. La km 15 dina- 
movistul a trecut în 50:16,0, 
în timp ce ceilalți (Siminoiu, 
Buiac, Scolobiuc) se aflau 
cu aproape 5 minute in urma 
sa. La jumătatea cursei. Mus
tață se menține în frunte, dar 
din cauza căldurii toride și 
poate a eforturilor depuse 
anterior se vede nevoit să 
reducă din ritmul alergării. 
La km 30 cronometrele ara
tă 1.49:30,0 pentru Mustață 
și 1.51:45,0 pentru Siminoiu 
și Scolobiuc. în urma aces
tora cu vreo 250 m, se află 
Toma Volcu și apoi Vișan. 
După numai 2 km intervine 
prima lovitură de teatru i 
favoritul Mustață abandonea
ză ! în frunte se află acum 
Nicolae Siminoiu și Aurel 
Scolobiuc (km 35 — 2:10,37,0). 
Cu 4 km înaintea sosirii, a

De la trimisul nostru
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special, ELENA LEUȘTEANU

ALTE CINCI TITLURI DE CAMPIONI
BALCANICI PENTRU GIMNAȘTII ROMÂNI

SOFIA, 27 (prin telefon). Ziua 
a doua a campionatelor balca
nice de gimnastică a consemnat 
deznodămintul aprigelor dispute 
pentru ocuparea locului I atit 
în întrecerea pe echipe cit și 
la individual compus. Ultimele 
note ale corpului de arbitri au 
adus bucurie pentru aproape 
toată lumea și, parcă spre a nu 
fi cu supărare, titlurile au fost 
împărțite intre cefe două pre
tendente de fapt la pozițiile 
fruntașe - România și Bulga
ria - care, în mod normal, a- 
veau și cele mai mari aspirații 
la laurii victoriei. Astfel, echi
pa feminină a țării noastre a 
terminat pe locul I, iar cea 
masculină pe locul al II-lea. La 
individual, situația se inversea
ză, datorită evoluției excelente 
a lui Păunescu, care și-a înscris 
in palmares primul său mare 
succes de prestigiu : titlul de 
campion balcanic la individual 
compus.

Echipa feminină a României 
a început cea de a doua zi de 
concurs la aparatul care pentiu 
fete înseamnă totul sau nimic. 
De data aceasta, concurînd in 
maniera marilor campioane, cu

Trimisul nostru special, SEBASTIAN B0NIFAC1U, transmite t UNGARIA-ROMÂNIA

FESTIVAL GERMAN DE GIMNASTICĂ ȘI SPORT
ASEARĂ A LUAT SFÎRȘIT CEL DE AL V-lea

Cubanezul Pedro Fernandez cîștigă cu ușurință 
seria sa la 200 m

4. Nadejda Besfamilnaia 
(U.R.S.S.) 12,0, 5. Erika
Kreux (Austria) 12,1, 6. Lasz- 
none Bartoș (Ungaria) 12,2. 
Finala a fost ratată din cau 
za vîntului (4,87 m/s) care 
sufla din față.

GREUTATE: 1. Seppo Si- 
mola (Finlanda) 18,35, 2. Edy 
Hubacher (Elveția) 18.17, 3
Hans Schultzbauer (Austria) 
17,26. 4. Adrian Gagea (Ro
mânia) 16,82, 5. Nikolaos
Tsiaras (Grecia) 16,13, 6. S. 
Dimitrov (Bulgaria) 16,01.

SULIȚA : 1. Mihail Goro- 
lev (U.R.S.S.) 71,28. 2. Julio 
Loredo (Cuba) 69,60, 3. Mar
cel Petra (Steaua) 66,70, 4. 
Csaba Szekely (Șc. sp. Cluj) 
65,32, 5. Dezideriu Szilaght 
(C.A.U.) 63,34, 6. Stelian Giu- 
belan (România) 59,00. Probă 
serios influențată de ploaie 
si de vintul contrar

4 x 100 m F : 1 Cehoslova
cia (Pijackova, Smerdova. 
Gleșkova, Kuomanova) 46,8,
2. România junioare (Szat- 
mari, Crișan, Iacob, Anghel) 
49.3.

800 m F: 1. Ileana Sllai 
(România) 2:05,6, 2. Barbaia 
Wieck (R.D.G.) 2:07,6, 3. Ani 
ta Rotmiiller (R.F.G.) 2:09,0, 
4. Viorica Gabor (România) 
2:11,9, 5. Carmen Truste (Cu. 
ba) 2:12,6, 6. Elisabeta Baciu 
(C.A.U.) 2:12 6

100 mg F: 1. Valeria Hu- 
fanu (România) 13,8 (in serii 
13,6 — record), 2. Milena Pi
jackova (Cehoslovacia) 14,1,
3. Anemarie Vitalios (C.A.U.)

Tirziu, dincolo de ora 21, s-a 
dat semnalul de închidere...

Trompeții au cîntat pentru 
ultima oară la această ediție 
și sunetul goarnelor lor stră
lucitoare învingător în fața 
ploii, a fost parcă o cinstire 
superbă a tuturor izbînzilor,a 
tuturor satisfacțiilor celor 
două zile de întreceri.

Apoi, luminile s-au stins. 
Intrasem deja, poate fără voia 
noastră, în. sfera amintirilor...

doua lovitură de teatru i 
abandonează și Siminoiu !

Suceveanul Scolobiuc are 
de acum șoseaua liberă în 
față și cîștigă, în mod neaș
teptat, titlul de campion al 
țării. Este primul titlu de 
campion național de seniori 
la atletism cîștigat de un 
sportiv de pe meleaguri su
cevene 1 Aurel Scolobiuc (26 
de ani), de profesiune zidar, 
practică atletismul doar de 
doi ani sub îndrumarea an
trenorului Mihai Sprinceană

REZULTATE: 1. Aurel
Scolobiuc (Suceava) 2.35:25,6, 
2. Ion Vișan (Dinamo) 
2.36:28,0, 3. Toma Voicu
(Steaua) 2.40:50,0.4. Dumitru 
Buiac (Dinamo) 2.45:06,0, 5.
Stelian Chiritoiu (Dinamo) 
2.49:40,0, 6. Gh. Barbu (Fa
rul C-ța) 2.50:36,0.

exerciții deosebit de dificile, ro
mâncele nu numai că au recu
perat din diferența cu care erau 
conduse după prima zi, dar 
și-au asigurat suficiente puncte 
pentru a nu mai pierde locul I. 
într-o avalanșă de note bune 
și de execuții viu aplaudate de 
public, adversarele directe ale 
sportivelor noastre, gimnastele 
bulgare, s-au văzut năpădite 
de emoții suplimentare și n-au 
reușit să treacă peste „puntea" 
ce ducea spre locul I, fără să-și 
piardă echilibrul, ceea ce de
sigur le-a adus grave penali
zări. Solul — probă în care gin
gășia, grația și expresia femi
nină poate fi verificată mai mult 
decit la celelalte aparate - a 
făcut ca fiecare gimnastă să-și 
poată etala pe deplin măiestria, 
în această probă, gimnastele iu
goslave reușesc să se apropie 
de favoritele concursului și să-și 
asigure două finaliste în con
cursul pe aparate.

întrecerea masculină pe echi
pe s-a încheiat în ordinea sta
bilită după prima zi, modifi- 
cîndu-se doar diferența cifrică 
dintre echipe. La individual 
compus, însă, spectatorii au a- 

14,7, 4. Liese Prokop (Aus
tria) 15,0, 5. Maria Sikora 
(Austria) 15,0, 6. Georgeta 
Cirstea (Steaua) 15,2 (vînt din 
față 4,48 m/s).

10 000 m : 1. Werner Dosse 
ger (Elveția) 29:44,8, 2. Ilie 
Cioca (România) 30:00,0, 3. 
Andrea Massironi (Italia) 
30:19,8, 4. Saban Siikru (Tui- 
cia) 30:22.8, 5. Stelian Marcu 
(Steaua) 30:27,6, 6. Alex. Ar- 
năutu (România) 31:59,6. în 
condițiile în care s-a desfă
șurat această probă, pe o 
ploaie torențială, chiar și nu
mai efortul aiergătorilor și 
tot se cuvine a fi subliniat 
din plin

1 500 m : 1 Ben Jipclio
(Kenva) 3:46,4, 2. Uwe Schnei
der (R.D.G.) 3:47,6, 3. Gh
Ungureanu (România) 3:48,2,
4. Bendt Breke (R.D.G.) 
3:48,9, 5. Robert Quko (Ke
nya) 3:49,3, 6. Ion Nicolae 
(C.A.U.) 3:51,5

100 m: 1. Laszlo Mihalyfi 
(Ungaria) 10,7, 2. Jose Triana 
(Cuba) 10,7, 3. Gh. Zamfl- 
rescu (Steaua) 10,7, 4. Alex. 
Munteanu (C.A.U.) 10,8, 5.
Karl Lawson (Jamaica) 10,9, 
6. C-tin Rizon (C.A.U.) 11,0 
Vîntul puternic din față a 
fost determinant în obținerea 
acestor rezultate, cu mult mai 
slabe decît cele din serii.

FRANCEZUL GUILLOU - 
CAMPION MONDIAL 

LA 7,5,5 m“
STOCKHOLM, 27 (Ager

pres). — La Sandhamn (Sue
dia) au luat sfîrșit întrecerile 
campionatului mondial de 
yachting la clasa „5,50 m“. 
Titlul de campion mondial a 
revenit sportivului francez 
Guillou. care a concurat pe 
ambarcațiunea „Cybele", cu 
un total de 23,1 puncte. Pe 
locurile următoare s-au cla
sat Sundelin (Suedia) pe 
„Wasa IV" — 31,7 puncte și 
Nathorst (Suedia) pe „Toma- 
toe“—39,1 puncte.

sistat la o adevărată cursă a 
surprizelor. Cel mai stăpîn 'pe 
nervi și pe exerciții a rezistat 
pînă la urmă, înscriindu-și nu
mele la loe de frunte în cartea 
de onoare a Balcaniadei. A- 
cesta a fost sportivul român 
Gheorghe Păunescu. Raicio 
Hristov, campion european la 
sol, nu s-a clasat nici măcar 
între primii șase. Din 
echipa gazdă locul cel mai bun 
a revenit luj Gheorghi Ada
mov. Iugoslavii, fără Cerar, nu 
au emis pretenții prea mari.

Rezultate tehnice din ziua a 
doua : FEMININ : birnă — Ali
na Goreac (R) 9.50. Vania Ma- 
rinova (B) 9,40, Rodica Secoșan 
(R) 9.35 : sol — Anastasia Mi- 
tqva (B) 9.65. Marinova 9,60, 
Goreac 9,45 : individual compus 
— Marinova 37,90. campioană 
balcanică, Goreac 37.60, Natalia 
Slepița (I) 37,00, Vesela Pa- 
ceva (B) 36,70, Ianka Velikova 
(B), Geta Dosiakovschi (R) și 
Caludia Pandelescu (R) - toate 
cu 36.60 ; pe echipe - Româ
nia 184,45. campioană balcani
că, Bulgaria 184,00 Iugoslavia 
177,10 ; MASCULIN : paralele - 
Petre Mihaiuc (R) 9,45, Raicio

Duminică seara, pe marele 
stadion din așa-numitul Fo
rum sportiv al Leipzigului. 
cei peste 100.000 de parti
cipant la întreceri și de
monstrații au spus rămas 
bun publicului și orașului, 
devenit gazdă tradițională a 
Festivalului german de gim
nastică și sport.

Fără îndoială că episodul 
cel mai impresionant, cel ce 
vă rămîne multă vreme în 
amintirea spectatorilor, a fost 
demonstrația de gimnastică 
desfășurată în ajun, în ca
drul căreia au evoluat 30.000 
de tineri și tinere, pionieri, 
elevi, studenți ai Institutului 
de educație fizică din Leip
zig, reprezentanți ai asocia
ției Dynamo și ai Armatei 
populare.

Modul original în care a 
fost conceput acest serial de 
demonstrații, cu teme preci
se, legate de specificul vîrstei 
sau al ocupației, muzica mo
dernă, antrenantă, care a ofe
rit un fundal captivant miș
cărilor, coloritul tricourilor 
utilizate într-o îmbinare ar
monioasă și — în sfîrșit — 
decorul policrom, în perma
nentă mișcare, pe care l-au 
asigurat tinerii aflați în tri
buna a doua, toate acestea au 
făcut din programul oferit 
un spectacol sportiv de înal
tă ținută.

Plin de pitoresc a fost și 
cortegiul celor peste 50.000 
sportivi care au defilat sim- 
bătă seara prin centrul ora
șului cu aparate portative de 
gimnastică, în diferite care

Ft. GHEORGHIU - 

DOUĂ REMIZE
AMSTERDAM, 27 (Ager

pres). — în turneul interna
țional de șah de la Amster
dam, după 10 runde, conduce 
Portisch (Ungaria) cu 8'/a p, 
urmat de DamianOvici (Iugo
slavia) și Liberson (U.R.S.S.) 
cu 6V2 p. Florin Gheorghiu, 
care a obținut două remize 
consecutive, cu olandezii Lan- 
gerveg și Ree, ocupă locul 9 
cu 5 p. ■.

In concursul internațional de călărie de la Londra, „Cupa 
Națiunilor"1 a fost câștigată de echipa R. F. a Germaniei (Hans 
Winkler, Alwin Schockemohle, Hartwig Sleeken) cu 0 p. pena
lizare. Locul doi — Anglia 12 p. Echipa Franței, cu P. J. d'Orio- 
la, a ocupat locul patru. în foto: H. Winkler (R.F.G.) trece 
un obstacol dificil.

FOTBAL
e După o înfrîngere și un 

joc egal, selecționata de fot
bal a Greciei a obținut victo
ria în ultimul meci-test al 
turneului întreprins în Aus
tralia. La Melbourne, în fața

Hristov (B) 9,40, G. Adamov 
(B) 9,40 ; sărituri — Adamov
9.45, Gh. Păunescu (R) și Șt. 
Zoev (B) — ambii 9,40 ; bară — 
Vrației (I), Păunescu și Adamov 
- toți cu 9,40 ; individual com
pus — Păunescu 56,20, campion 
balcanic, Adamov 55,65. Zoev și 
Vratici 55,50, Petre Mihaiuc

'55,10, Vasile Coșariu (R) 55,05 ; 
pe echipe — Bulgaria 276,70, 

, campioană balcanică. România
276.45, Iugoslavia 272,10.

în concursul pe aparate des
fășurat duminică după amia
ză gimnaștii și-au împărțit ul
timele titluri de campioni ai 
primei ediții a campionatelor 
balcanice. La feminin, .sporti
vele bulgare au obținut trei 
titluri - (prin Marinova - să
rituri și paralele, Mitova - sol) 
iar româncele unul (Alina Go
reac, la birnă), în timp ce la 
masculin laurii au fost cuce
riți de : sărituri : G. Adamov ; 
bară : Adamov și Păunescu ; 
paralele : Mihaiuc ; sol : Pău
nescu ; cal : Miloș Vratici (I) : 
inele : Mihaiuc, Zoev (B), Dra
go Srotici (I). Rezultatele com
plete ale finalelor in ziarul de 
mi ine. 

alegorice, ca și panouri ce 
înfățișau sugestiv dezvolta
rea mișcării sportive în cele 
două decenii de existență a 
Republicii Democrate Ger
mane.

Revenind la festivitatea de 
închidere, trebuie să spunem 
că și aceasta a oferit un spec
tacol impresionant, desfășu- 
rîndu-se sub lumina neobiș
nuită, de tărîm de basm, pe 
care au asigurat-o reflectoa
rele speciale cu raze ultra
violete.

Dar manifestările competi- 
ționale ale acestei sărbători 
sportive mal au de parcurs 
cîteva ore, pînă Ia linia lor 
de finiș. Dintre ultimele re
zultate înregistrate^ spicuim 
cîteva. în concursul atletic, 
Karin Balzer a parcurs 100 
mg în exact 13 sec, ame- 
liorînd cu 3 zecimi cea mai 
bună performanță mondială 
a probei. Cifre deosebite și 
in bazinul de natație 1 200 m 
spate — Mathes (R.D.G.) 
2:11,9; 100 m fluture —
Szeijlirmai (Ungaria) 1:01,2 ; 
100 m fluture femei — Tu- 
roezi (Ungaria) 1:07,8 ; 200 m 
liber femei — Krause (R.D.G.) 
2:18,4; 800 m liber —
Rantzsch (R.D.G.) 9:59,0. Pro
ba de sărituri din turn a re
venit concurentei sovietice 
Fedoseeva cu 412,35 p. In 
fine, la polo pe apă. primul 
loc a fest cucerit de Dynamo 
Berlin.

în concursul de pentatlon modern de la Praga

REMARCABILA COMPORTARE 
A SPORTIVILOR ROMÂNI

Concursul internațional de 
pentatlon modern desfășurat la 
Praga s-a încheiat cu succesul 
scontat al echipei reprezenta
tive de juniori a Ungariei. Va
loarea sportivilor din R. P. Un
gară a fost confirmată și de 
cele două locuri fruntașe ocu
pate la individual, prin Petho 

:și Maracsko. Revelația competi
ției a fost însă selecționata Ro
mâniei. a cărei comportare a 
fost apreciată unanim de spe

PE GLOB
a 15.000 spectatori, echipa 
Greciei a învins cu scorul de 
2—0 (1—0) reprezentativa Au
straliei. prin golurile marcate 
de Papaioanou și Dedes.

• La Volgodrad s-a dispu
tat meciul amical de fotbal 
dintre selecționatele olimpice 
ale Poloniei și U.R.S.S. Par
tida s-a încheiat cu scorul de
4—0 (1—0) în favoarea jucă
torilor polonezi. Au marcat 
Jarosik (2), Godocha și Dejna.

• Rezultate din etapa de 
sîmbătă a Cupei de fotbal 
„Inter-Toto“ 1 Rapid Viena — 
Young Beys Berna 8—1 (3—1); 
F.C. Saarbrucken—F.C. Aus
tria Viena 4—0 (1—0); Djur- 
gaarden Stockholm-Zaglem- 
bie Sosnowiec 2—1 (0—0).

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI 

TENISMANII ROMÂNI S-AU CALIFICAT 
IN TURNEUL FINAL AL „CUPEI GALEA“

KNOKKE LA ZOUTE, 27 (prin telefon). — După întreceri 
dîrze, finala zonală a grupei de Ia Knokke la Zoute (Belgia), 
din cadrul competiției internaționale de tenis pentru tineret 
„Cupa Galea", s-a încheiat cu un frumos succes pentru repre
zentanții României. Ei au întrecut cu 3-2 pe tenismanii Polo
niei, calificindu-se, astfel, pentru turneul final al competiției, 
care urmează să înceapă la 31 iulie, la Vichy.

Iată rezultatele tehnice ale meciului decisiv : Marcu — 
Niedzwieski 3-6, 7-9 ; Dumitrescu — Meres 4-6, 5-7 ; Marcu, 
Dumitrescu — Niedzwieski, Meres 4-6, 7-5, 4 6, 7-5, 6 3 ; D imi- 
trescu — Niedzwieski 6-2, 6-0; Marcu — Meres 6-3, 4-6, 6 1.

în celelalte finale de zonă: la Praga: Cehoslovacia — 
Franța 3^1 ; la Torino : R.F.G. — Italia 3-1 ; la Tarragona i 
Spania — Suedia 2-0.

DEBREȚIN (prin telefon). 
Vineri seara a avut loe 1^ 
Debrețin întîlnirea internațîo*^ 
nală de box dintre selecțîo-1’ 
natele de juniori ale Ungariei 
și României. La sfîrșitul unei 
dispute echilibrate victoria a 
revenit • la limită boxerilor: 
români, cu 6—5. Punctele 
echipei noastre au fost obții 
nute de I. Adam (cat. cocoș), 
Gh. Ciochină (pană), C. Ho- 
duț (semiușoară), S. Mihalce^ 
(ușoară), AI. Coroianu (semiț 
grea) și D. Zelinca (grea). Ar-» 
bitrul neutru, Jan Krom (O<? 
landa), competent și obiectiv.

E. LAZAR 
arbitru

Z. FRAHULOVICt
SE APROPIE DE J/ICTORie

Tenismanul iugoslav Zeliko 
Franulovici s-a calificat în fi
nala turneului internațional 
de la Indianapolis (S.U.A.), e- 
liminînd cu 6—3, 9—7, 6—1 
pe americanul Clark Graeb- 
ner. în cealaltă semifinală, 
Arthur Ashe (S.U.A.) !-a în
vins cu 7—5, 6—3, 6—2 pe 
Charles Pasarell (Porto Rico). 
In proba feminină, Gail Chan- 
freau (Franța) a dispus cu 
6—4, 6—3 de Nancy Richey, 
(S.U.A.). ș 

cialiștii prezenți în capitala ■: 
hoslovaciei. Intr-adevăr, locul 
doi deținut în clasamentul final 
de echipa română, la o mică 
diferență de cea învingătoare, 
probează buna pregătire a spor
tivilor români, forma lor remar
cabilă din acest sezon.

în ultimele două probe ale 
concursului de la Praga s-au 
Înregistrat următoarele rezul
tate : cros - 1. Maracsko (Un
garia) 9:51,8-1154 p; 2. Zobl— 
Wessely (Austria) 10:11,6—
1 074 p ; 3. Spirlea (România> 
10:15,2—1060 p, 4. Cosmescu 
(România) 10:28,2-1008 p; pe 
echipe — Ungaria 3082 p, Ro
mânia 2 993 p. Cehoslovacia A
2 796 p ; călărie — 1. Guegu,
(Franța) 1:40,8—1 100 p, 2. 
novski (Cehoslovacia B) 1.' /— 
1 100 p, 3. Bariu (Cehoslovacia 
B) 1:48,2—1 100 p. Sportivii ro
mâni, ciștigători ai probei pe 
echipe, au ocupat următoarele 
locuri : Călina (5) — 1100 p, 
Spirlea (6) — 1 100 p,
Cosmescu a realizat 1 095 p.

în clasamentul final echipa 
României a ocupat locul doi cu 
13 437 p, după R. P. Ungară 
(13 495 p) și înaintea celor două 
echipe cehoslovace, a Franței și 
Austriei. Iatâ-i po primii cla
sați la individual : PethS 5 094 p, 
Maracsko 4 923 p, Spirlea 4 778 p, 
Cosmescu 4 761 p, Adam (Ceho
slovacia A) 4 755 p Zobl—Wes
sely 4 329 p. Călina a ocupat lo
cul 12 cu 3 898 p, iar Zamfir lo
cul 14 cu 3 787 p.

ÎNOTĂTORII SPANIOLI 
ÎN FORMĂ

LONDRA, 27 (Agerpres).— 
Meciul de natație desfășurat 
la Cardiff între echipele mas
culine ale Bulgariei, Elveției, 
Israelului, Scoției, Spaniei și 
Țării Galilor a fost cîștigatde 
înotătorii spanioli, care au to
talizat 102 p. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Țara Ga
lilor 95 p., Elveția 82 p., Israel 
75 p. Belgia 72 p și Scoția 
35 p.’

Iată cîteva dintre cele mai 
bune rezultate: MASCULIN) 
200 y fluture — Woodroffe 
(Țara Galilor) 2:09,8; 110 y li
ber — Chicoy (Spania) 55,6; 
220 y bras — Duran (Spania) 
2:38,0; 1650 y liber — Bas
(Spania) 17:48,5; FEMININI 
220 y bras—Nir (Israel) 2:34,9; 
110 y spate — Corominas (Spa
nia) 1:11,9; 440 y liber —
Fendt (Elveția) 5:03,7.

DE DOUĂ ORI
MIGUELINA COBIAN...
Cu prilejul concursului in

ternațional de atletism de la 
Blakenberg (Belgia) cubaneza y 
Miguelina Cobian a cîștigat 
două probe: 100 m în 11,5 și 
200 m în 23,6. Alte rezultate: 
200 m bărbați — Roberts (Tri
nidad) 20,4; 5000 m—Roelants 
(Belgia) 14:05,4; lungime fe
mei — Garvey (Cuba) 6,03 m.
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