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ASTĂZI, PLECAREA IN EXPEDIJIA 
CICLOTURISTICĂ INTERNAȚIONALĂ

H1FLOAREA PRIETENIEIu
IERI. In cantonamentul micilor temerari

Cînd cititorii vor avea sub 
priviri aceste cîteva rîndurl, 
componenții echipajelor din 
cele patru județe iși vor fi 
terminat ultimele pregătiri, 
cu toții așteptînd să li se dea 
startul. Riscînd să fim acu
zați de a folosi o expresie ia 
modă, vom spune, totuși, că 
numărătoarea 
început de 
mineață, dnd 
torii le-au amintit 
lor concurența tn cadrul unei 
ședințe tehnice i „Mai aveți 
doar 24 de ore pină la ple
care". Din acest moment, in 
cantonamentul celor care vor 
străbate aproape 1200 de ki
lometri p» bicicleta a-a aciuat 
EMOȚIA, cum se întîmplă 
mai întotdeauna in preajma 
unul eveniment inedit. Emo
ționați, așadar, Insă nepler- 
zindu-și siguranța d» sine, 
cicloturiștii ne vorbesa cu de
zinvoltură l „Mă simt intr-o 
condiție fizică excelentă. Bi
cicleta mă ascultă supusă". 
(Sorin Tomulescu, component 
al echipajului de la Piatra 
Neamț). „Am pus punct an
trenamentelor. Ieri am făcut, 
împreună cu profesorul nos
tru, o ultimă plimbare prin 
București. Nu atît de dragul 
plimbării cît, mai ales, pen
tru a cunoaște mai bine stră
zile pe unde vom trece la 
plecare*. (Wilhelm Steinero, 
județul Timiș). Ar mal fi foct 
necesar», pentru ca nimeni să 
nu se consider» nedreptățit, 
și scurte declarații ala ciclo- 
turiștilor din județele Arad și 
Vraricea. Dar in tot cursul

inversă a 
duminică di- 

organiza- 
mici-

zilei de duminică, ei și profe
sorii care-i însoțesc au fost 
de negăsit. Seara, tîrziu, am 
aflat că au folosit ziua pen
tru odihnă și pentru antrena
mente... secrete. In colțuri di
ferite ale imensului parc ax 
Palatului Pionierilor, arădenii 
și vrincenii au vrut să fie 
singuri. Cine știe ce surprize 
plăcute ne vor oferi pe șose
lele din România și Bulgaria, 
pe care urmează să le străba
tem 1

La comandamentul tehnic 
al expediției, pregătirile sînt 
Încheiate. Conducătorul cara 
vanei, profesorul Dan Matei, 
medicul caravanei și repre
zentantul Federației române 
de ciclism, după un minuțios 
control *1 stării fizice, psihi 
ce și de sănătate a... expedi- 
ționarilor, și-au dat avizul: 
„Toți participanții sînt apț: 
a lua startul!“. Profesorii — 
deveniți elevi silitori — au 
studiat minuțios hărțile turis
tice, notîndu-și toate detaliile 
de relief ale șoselelor. In jur
nalul de bord au și fost în
scrise primele cuvinte : „Ex
pediția internațională ciclo
turistică «Floarea prieteniei», 
ediția I, 2—22 august 1969*. 
Restul spațiului este lăsat li
ber. Acesta va fi completat 
cu evenimentele zilnice. La 
rtndul nostru, vom ține, de 
asemenea, un jurnal de bord, 
din care vom extrage însem
nări ce vi 
cute după 
rei etape.

le vom face cunos- 
consumarea fiecă-

km GAVRILESCU

Succes categoric al tenismanilor noștri în semifinala inter-zone a „Cupei Daiis“

ROMANIA ÎNVINGE INDIA CU 10
• Mărmureanu culege o victorie in trei seturi • Partida Dron — Amrithraj între
ruptă la 2-1 pentru romanț Peste zece zile, finala inter-zone : Anglia — România,
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A m citit și cm văzut secvențe 
despre pregătirea astronaufi- 
ior, cctegorie de oameni care 
adaugă încă o dimensiune 
excepțională ipostazei de 
erou. Se vorbește despre an

trenamentul lor nu numai dintr-o co
moditate de Jimbaj, ci pentru că real- 

■ ne unele

I
I
I

REGATA INTERNAȚIONALĂ SNAGOV

Echipajele României
învingătoare în patru probe

Duminică dimineață, cele 
mai bune echipaje partici
pante la Regata internaționa
lă Snagov s-au prezentat la 
startul finalelor. întrecerile, 
desfășurate pe o vreme ex
cepțional de frumoasă, au 
reunit canotori din Republi
ca Democrată Germană, Un
garia, Uniunea Sovietică, 
Bulgaria, Cehoslovacia și 
România. La această mare 
competiție nautică rezervată 
canotajului academic mascu
lin, sportivii noștri au cu
cerit — în urma unor spec
taculoase evoluții — PATRU 
din cele șapte probe clasice 
desfășurate ieri. Cîteva cu
vinte despre fiecare cursă 
disputată în cadrul întrece
rilor finale ale Regatei Sna
gov.

4-pl R i Competiția a de
butat cu această probă, la 
startul căreia s-au aliniat 
cinci echipaje. O plecare e- 
nergică și, după numai cîțiva 
zeci de metri, în fruntea plu
tonului se instalează ambar- 
cația condusă de Lavrenschi 
(Cichi, Baschi, Ivanov, Tara
sov). Este barca înscrisă in 
foile de concurs sub denumi-i 
rea de „România I". Ea va 
trece prima linia de sosire, 
învingind detașat (pe par
cursul celor 2000 m și-a mă
rit substanțial avantajul) ce
lelalte formații aflate în con
curs. Clasament i 1. ROMA
NIA ’ I 6:43,7, 2, U.R.S.S.
6:50,9, 3. România II 6:56,0 ; 
4. Bulgaria 7:01,1, 5. C.N.U. 
7:04,2.

2 F.C. i O nouă victorie 
românească și în această fi
nală. Ea s-a conturat pe ul
tima porțiune a pistei, unde 
echipajul nostru Tușa — 
Papp a mărit vizibil strocul, 
cîștigînd o cursă de-a drep
tul epuizantă. Dar, cea mai 
îndîrjită luptă sa va da pen
tru ocuparea locurilor 8, 4, 5,

Regata internațională Snagov,Schifiștii participanți la
poposind — după cursă — sub primitorul umbrar de sălcii 

al tribunei din dreptul Bazei Vechi
Foto i Aurel NEAGU

„triunghiular" măsu- 
forțele tenacii cano- 
Ungaria, Republica

în acest 
rîndu-și 
tori din 
Democrată Germană și echi
pajul românesc (Tofan, Geor
gescu). Rezultate i 1. ROMA-

V. Tf.

(Gontinuara tn pag. a l-a)

Cupa Centenarului C.F.R. 
la baschet

Turneul International mas
culin de baschet, dotat cu 
Cupa Centenarului C.F.R., a 
continuat ieri, tn sala Giu- 
iești, cu disputarea meciu
rilor i Progresul — CiaciU 
(Iugoslavia) și Rapid — Se
lecționata feroviară a Belgiei. 
Progresul — Ciacik 80-66 
(23-21), partida inaugurală 
a prilejuit o dispută frumoa
să. Victoria oaspeților s» da- 
torește tn special jucătorilor 
Misovlo și Djukio («xcelențl 
în acest joc), cu o tehnică 
foarte bunfi în mlnuirea ba
lonului și o mare precizie 
în aruncării» d» la semidis- 
tanță și distanță.

Rapid 
viară a 
Jocul a 
discreția 
condus la diferențe aprecia
bile. Rapidiștii — într-o deo
sebită vervă . de joc — folo- 

dominîn- 
în jocul 
asigurat

succesul, învingînd pe 
vlarii belgieni la 
ăe 81 puncte.

AUREL
FLORIN SANDU
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Amr.

de

adversarul  ui. 
.ra; a Jua-

itU
caH recomandai»

i a tenisului 
mdLan. Primul său serviciu 
est» p-Memic, iar voleuri- 
> de backhand sînt greu 
ce parai. Aceasta s-a vă- 

mai cu seamă in setul 
i, cine lui Dron i-a fost 
ic-.i să se desprindă de 
ersarul său chiar cînd 
ducea cu două ghemuri 

diferență (2—0 și 4—2). 
Amrithraj a reușit să ega
leze și setul a continuat in 
prelungi-i. unde jucătorul 
nostru ajunge la 7—6 și 
mec.bal fără să-l poată 
fructifica. Tînărui tenisman 
indian înscrie setul de o- 
ncare al zilei, iar partida 
se întrerupe la scorul de 
6—3. 6—2. 8—10 pentru
Dron. După pauză, sub a- 
menințarea ploii, jucătorii 
r.a-și pot disputa decît două 
schimburi ds mingi. 
15—15 
setului 
drich 
prire.
puternică făcea imposibilă 
continuarea jocului. Sever 
Dron a trecut pe lingă o 
victorie care, în mod nor
mal. trebuia să-i revină.

Și astfel, a fost întoarsă 
o no-TS Eiă din istoria te
nisului românesc. Zile care 
vor -s-nin— ea o frumoasă 
amintire pentru toți iubi
torii sportului alb din jara 
noastră. Ne-am despărțit 
ca oarecare nostalgie de 
terenul central al parcului 
sportiv Progresul, locul de 
iesîâțunare a atitor me
morabile întreceri care au 
marcat, în actualul sezon, 
evoluția încununată de suc
ces a tenismanilor români.

Așteptăm acum finala 
inter-zone, ultimul capitol 
al marii competiții care de
semnează pe challengera 
„Cupei Davis", ediția 1969.

La 
în primul ghem al 
patru, arbitrul Hei- 

dă semnalul de o- 
!n timp ce o aversă

C. COMARNISCHI
Radu VOIA

DUPĂ RALIUL DUNARH-CASTROL

W. POLTINGER: „VOI REVENI ȘI LA ALTE
Iată-i pe ctștlgă- 

torii actualei edifii 
a Raliului Dunării 
— Castrol ; alături 
de mașina lor, 
Porsche 911 T : Wal
ter POltinger (stin
gă) și Hans Hartin- 
ger.

tero-
o diferență

FAFADIE
— coresp.

Meci internațional
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— Selecționata fero- 
Beigiei 81-50 (44-30). 
fost tot timpul la 
gazdelor, car» au

sind presingul și 
du-și net adversarul 
sub panou, și-au

de baschet ia Tg. Mureș
După un an petrecut In 

divizia B d» baschet, Comer
țul Tg. Mureș a revenit anul 
acesta Intre echipei» de eli
tă. Continuîndu-și pregătirile, 
baschetbaliștii din Tg. Mureș 
au susținut sîmbătă o partidă 
internațională în compania 
formației cehoslovace VJSJS. 
Kosice. Sportivii localnici au 
obținut victoria cu 64-41 
(26-25). S-au remarcat: Țedu- 
la (29), Albu (17) de la gaz
de, respectiv Matyas (10), de 
la oaspeți.
I. PAUȘ — coresp, principal

BRAȘOV, 3 (prin telefon). 
Motoarele au tăcut. La ora 
cînd transmit, cele 20 de ma
șini ajunse la Brașov (din 
cele 34 prezente la start) se 
odihnesc în „parcul închis" 
din centrul orașului de sub 
Tîmpa. Concurențil, refăcuți 
și ei după o noapte de odihnă, 
așteaptă festivitatea de în
chidere, comentează rezultate
le. Ce spun aceste 
Ediția din acest an 
lui a fost dominată 
gătoril din Austria, 
clari ai unei întinse 
țe de concurs, dotați 
mobile adecvate 
rutiere Și sprijiniți (majorita
tea dintre ei) pe parcurs de 
mașini de asistență tehnică. In 
lipsa belgienilor Staepelaere — 
Aerts, care au întrerupt con
cursul la Oradea, austriecii 
Pfiltinger — Hartinger au do
minat raliul, cîștigînd șase 
din cele 10 probe speciale și 
aituîndu-se pe primul loc în 
clasamentul general.

Automobiliștil noștri rămași 
in cursă, Graef — Pescaru 
și Popescu — Marin, se gă
sesc pe poziția 17 și, respec
tiv, 20. Aceste modeste re
zultate ale reprezentanților 
noștri se datorează unor ne
cazuri de ordin tehnic,

Deocamdată, ne rezumăm 
a spune doar atît: 
prinzător că piloții 
ajunși fără nici o 
pină La Oradea au

•ă-și epuizez» pansele 
acea 

care o 
puteau 

defecțiunile

rezultate? 
a Raliu- 
de aler- 

benefi- 
experien- 
cu auto- 

întrecerilor

este sur- 
români 

penalizare 
fost obli-

gați 
tocmai aici, acasă, pe 
porțiune de traseu pe 
cunoșteau bine și unde 
să-și remedieze c_L 
ivite la mașini.

WALTER POLTINGER, care 
a obținut acum o a doua vic
torie a raliului (el a mai cîș- 
tigat șl în 1966), ne-a spus : 
„A fost o competiție grea, des
fășurată tntr-un ritm viu, cu 
probe speciale interesante. 
Mi-a plăcut organizarea din 
România, căldura cu care ne-a 
primit publicul. Voi reveni |i 
la alte ediții ale Raliului Du
nării". La rîndul său, dl. 
WILLY LOWINGER, președin
tele clubului automobilistic 
austriac, a ținut să remarce : 
„Chiar dacă participarea din 
acest an a fost mai restrînsă, 
ea n-a diminuat cu nimic va
loarea sportivi a întrecerii și 
n-a alterat scopul esențial _ — 
cunoașterea reciprocă, etrin- 
gerea legăturilor prietenești 
între concurenți".

Iată cîștlgătoril pe grupe : G. T. 
(pină la și peste 1 600 cmc): P61- 
tlnger — Hartinger (Porsche 911 
T); GR. II+l (peste 2 000 cmc) 
Bochnicek — David (Citroen Dș 
21): GR. II+l (pină la 2 000 cmc) 
Kala — Dletmayer (BMW 2 002). 
GK II+l (pină 1 600 cmc) Jangen
— Malat (VW 11), GR. II+l (pmă 
la 1 300 cmc) 1. Wieltschnig — 
Pucher (R. Gordinl)... 4. ~ 
Pescaru (R. Gordinl)... 6.
— Marin (R. Gordinl).

Graef —
Popescu

L D.

Imente el se fundamentează și pe unele 
principii născute în laboratorul perfor- 
manțe: sportive. Primii pămînteni ajunși 
ce Lună au dovedit : un perfect echi- 
_bru biologic în cursul celor aproape 
200 ce ore cit a durat expediția sele- 
nora o rezistență fizică și nervoasă 
~'ax mă in ambianța unor solicitări ne- 
cunoscute in întreaga ontogenie a spe
ciei umane; o imensă capacitate de 
amor:.zare a emoțiilor și a tuturor sa- 

chci or de factură psihică; conserva
ră integrală a capacității de mun>.ă, 

ce discernămînt, de analiză șideorien- 
tare multiplă. Toate aceste facultăți 
nu sînt decît achiziții obținute prin art- 
-enoment, de către organisme cu un 

•ord biologic puternic și echilibrat, co
mune in substanța lor cu- acumulările 
soortr.ilor Fortificarea prealabilă a 
organismelor lui Armstrong, Aldrin și 
Cc'iins a fost obținută și prin eforturi 
fizice ce o diversitate și duritate pe 
care numai marii campioni ai stodica- 
reior e cunosc. Inventariind calitățile 
celor care au dus Pămînlul pe Lună 
si ou mutat 
recunoscut în 
de savanți.

Iotă, deci, 
toare și mai 
tur- e și izbînzile umane, calitățile alie
nee au fost egal de necesare ca și 
pregătirea inielectual-științif  ică, sim
bioza dintre ele dovedindu-se singura 
în stare să confere ființei umane re
zistenta și cunoștințele proporționale 
une asemenea misiuni. Este de pre
supus că, cel puțin în următorii 50 
de ani, numai individul în care sa- 
- ontul se va întrepătrunde cu atletul 
va cvea capacitatea să pătrundă în 
cosmos, să supraviețuiască acolo și să 
revină. Lanțurile gravității terestre nu 
ver putea fi sfărîmate de către orga
nisme moleșite, tarate sau chiar de 
vigoare medie. Printre stele nu vor 
putea umbla cei care au disprețuit pe 
pămînt alergarea, săritura, înotul, cei 
ce au evitat efortul fizic și întrecerea 
sportivă, dăltuitoare ale mușchiului, vo
inței, curajului, puterii de a înduro 
oboseala. v

Ar fi de reflectat asupra faptului că 
imediat după aselenizare, în timp ce 
priveau prin hublou peisajul înconju
rător și încercau să-l descrie, să-l di
mensioneze, astronauții au găsit în te; 
renul de fotbal cel mai simplu, mai 
sugestiv și mai la îndemînă etalon (fi
rește, se referea la terenul de fotbal 
american) ; precum și la mărturisirea 
făcută la înapoiere, în timpul convor
birilor cu președintele Richard Nixon, 
avute pe bordul portavionului Hornet, 
conform căreia printre informațiile re
cepționate cu voluptate în timpul zbo
rului a fost și rezultatul unui meci de 
baseball.

Un dicton latin demonetizat prin re
petiție și prin trădare de către extre
miștii sportului sau ai intelectualismu
lui eterat obține acum, prin această 
comuniune a savantului cu atletul, să- 
vîrșifă în templul Lunii, o nouă for'ă 
de iradiatie. Se părea că civilizata 
noastră, cu un mod de viață 
înecat în comodități de tot felul, 
lăcomia ei 
treținute de 
cunooște și 
finitiv, fără 
planul intelectual și biologic. Dar, rea
lizarea celor 3 pămînteni anulează 
orice temere. Ei au argumentat că vir
tuțile sportive și intelectual-științifice 
nu se află într-un raport de opoziție. 
Dimpotrivă, pregătirea și istorica lor 
realizare au exprimat un adevăr care 
superccmpensează scepticismul amin
tit. Cele mai fantastice aspirații con
temporane, cum ar fi extinderea uni
versului uman prin adiționarea Lunii 
și a planetelor, acele realizări ce re
prezintă adevărate salturi pentru uma
nitate, nu pot avea drept autori decît 
indivizi dezvoltați plenar, oameni care 
au asimilat un 
tințe științifice, 
tele fortifiante

Luna pe Pămînt 
ei niște atleți cu

trebuie 
capete

cuteză-cum in cea mai 
excepțională dintre aven-

cu 
în- 
va 

de-

de recorduri sportive 
nevoia spectaculosului, 

va acredita un hiatus 
punte de legătură, Intre
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Ivolum imens de cunoș- 

alâturi de toate etec- 
ale sportului.I

Romulus BALABAN

I
I
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Francisc Gera (România) a cîștigat
Cupa București"

CONSTANȚA, B (prin tele
fon, de la trimisul nostru). A 
treia și ultima etapă a compe
tiției cicliste „Cupa București" 
s-a consumat pe un circuit de 
54 km, foarte interesant, cu 
diferențe de nivel și suficien
te viraje, ales chiar pe malul 
portului și oferind astfel o pa
noramă spectaculoasă.

De la start a lipsit Emil Ru- 
su. Motivul i i s-a interzis să 
ia plecarea pentru că, repetind 
fapta comisă cu două zile In 
urmă (tind și-a pierdut noap
tea la o petrecere), s-a consi
derat, cum era și firesc, că un 
asemenea sportiv nu-și poate 
avea locul intr-un pluton de 
cicliști. „Aceasta este o primă 
măsură, ne spunea tov. Traian 
Dinuț, secretarul general al 
F.R.C., cazul urmînd să fie a- 
nalizat de biroul federal în 
vederea luării unor hotărîri 
corespunzătoare".

Cursa, ca atare, nu a avut 
istoric. Deosebită a fost doar 
acțiunea curajoasă întreprin
să de Suditu, care a evadat 
chiar din primul tur, reușind 
să aibă la un moment dat 1 
minut și 40 de secunde avans 
față de pluton.

La jumătatea distanței (du
pă turul V) are loc un sprint 
cu premii, cîștigat — bineînțe
les — de fugar. Pe locurile ur
mătoare au sosit Plankaert, 
Puterity, Iliev, Andrei Suciu.

în turul VII, Ștefan Suciu 
fuge din pluton, îl ajunge pe 
Suditu, de care se atașează. 
Din păcate, un spectator im
prudent provoacă un accident 
care îl obligă pe Suditu să a- 
bandoneze. Și astfel, lipsit de 
orice cop curentă, Ștefan Su
ciu își adjudecă etapa după ce 
a străbătut cei 54 de km în 
ih 27:29,0 (cu o medie orară

de 39,670 fan). Pe loctM H, Ia 
aproape 2 minute, a sosit Șt. 
Cernea, urmat In același timp 
de Luigi Boarini (Italia), Plan- 
kaert (Belgia), Anthemi» (Bel
gia), Demeyer (Belgia).

Cupa revine la actuala edi
ție lui FRANCISC GERA (RO
MÂNIA), cu un timp general

de <lf 49(29,0, urmat de Ște
fan Cernea (România) 
8 h 56:12,0, Anthemis (Belgia) 
8 h 56:12,0, Puterity (România) 
8 h 56:27,0, Nikolov (Bulgaria) 
8 h 66:27,0, Sofronle (România) 
8 h 56:27,0.

Emil KNCEC

„CUPA ORAȘELOR-*
BRAȘOV (prin telefon). — 

Pe șoselele din împrejurimile 
Brașovului s-a desfășurat cea 
de a V-a etapă a competiției 
cicliste dotate cu „Cupa ora
șelor". Au avut loc două pro
be de fond cu plecarea în 
bloc, în ambele terminând în
vingător tânărul Ștefan Ene 
din reprezentativa orașului 
Brăila, care s-a dovedit greu 
de Întrecut la sprintul final. 
Iată rezultatele tehnice : ziua 

șoseaua Bran — Fundata

(70 lan) i l. Șt Eae (Brăila) 
1 h 46:28 f 1. Șt Szekely 
(Cluj); 1 I. Naghl (Tg. Mu
reș) ; ziua a n-a : șoseaua spre 
Sighișoara (100 km): 1. Șt
Ene (Brăila); 2. I. Selejan 
(Cluj); 3. I. Azochin (Bucu
rești). După cinci etape, în 
clasamentul
dual conduce
(București) cu 16 h 55:21, iar 
pe echipe Cluj ■
CAROL GRUIA —
principal.

general indivi- 
Tr. Drăgan

CONCURSUL INTERNATIONAL 
CRAIOVA

50 h 50:46. 
coresp.

Progresul București - 
cea mai tinără

CRAIOVA, 3 ’(prin 
în cea de-a treia zi 
curs s-a desfășurat „Cupa Na
țiunilor* (probă pe echipe, în 
două manșe) dotată cu pre
miul Federației române de că
lărie și al Uzinelor „Electro- 
putere" Craiova. Victoria a 
revenit echipei România II, 
compusă din Eugen lonescu, 
cu calul Rival, Aurelian Stoi
ca, cu Picup, Alexandru Bo- 
zan, cu Sondor și Dumitru 
Velea, cu Zefir, cu 28 puncte 
penalizare. Pe locul II s-a 
clasat România I, iar pe locul 
III echipa Turciei.

In ultima probă, dotată cu 
Premiul Consiliului popular

telefon). 
de con-

județean Dolj și 
Craiova, a fost 
mătoarea ordine : 1. E. Iones- 
cu (România), cu Strop, 0 p. 
penalizare — 1:07,5; 2. C. Vlad 
(România), cu Himalaia, 0 p 
penalizare — 1:08,7; 3. D. Ve- 
lea (România), cu Altai, 0 p 
penalizare — 1:11,6; 4. Tune 
Capa (Turcia), ou Dide, 0 p 
penalizare — 1:13,2; 5. Edith 
Vermescher (România), cu 
Gica, 0 p penalizare — 1:21,5; 
6. Dușanka Jockici (Iugosla
via), cu Muzei, 0 puncte pena
lizare — 1:24,5.

ST. GURGUI, 
N. PASTBAMAGIU 

coreap.

al C.M.E.F5. 
stabilită ur-

campioană
Pentru a doua 

oară consecutiv, 
formația clubului 
Progresul, pregă
tită de tinărul an
trenor C. Arsene,

cîștigă titlul de campioană 
republicană de juniori mici la 
polo. învingînd cu 2—1 pe ri
vala ei bucureșteană, echipa 
C.S. Școlar, formația Progre
sului a terminat competiția 
cu maximum de puncte posi
bile și un golaveraj excelent 
(79_2). In partida decisivă 
campionii au știut să-și valo
rifice superioritatea fizică și 
să treacă cu succes peste mo
mentele mai dificile ale par
tidei, cind adversarii lor au 
fost la un pas de a egala. De 
altfel, învinșii derbiului au 
dovedit posibilități asemănă
toare. dar teama lor nejusti- 
ficată față de adversar, com
plexul de inferioritate în fața 
posibilităților fizice ale repre
zentanților Progresului i-au 
făcut pe alocuri să greșească 
în apărare și să primească 
goluri ușor evitabile.

Ultimele partide ale compe 
tiției au avut darul să stabi
lească ordinea ultimelor cla
sate, oferindu-ne o surpriză 
de reale proporții: clasarea 
tînărului team ploieștean "pe 
locul 4 in clasamentul final. 
Iată rezultatele: CJS. Școlar— 
Crișul 8—1 (1—0, 3—0, 2—0: 
2—1) ; Progresul — Vagonul 
19—1 (5—0, 5—0. 4—0, 5—1) : 
Petrolul — Politehnica 5—3 
(3—0, 0—1. 2—1, 0—1). Clasa
ment final : 1. PROGRESUL 
BUCUREȘTI 10 p (79—2), 2. 
C.S. Școlar 8 p (68—4) ; 3. 
Crișul Oradșa 6 p (34—23); 
4. Petrolul Ploiești 4 p (11— 
52), 5. Vagonul Arad 1 p
(7—54), 6. Politehnica Cluj 1 
p (6-70).

■ la■

sportul

mvingătoarea, in cursul unei partide ION POPESCU

Marți s-a Încheiat la Plo
iești campionatul feminin re
publican de șah pentru ju
nioare, ediția 1969. S-a remar-

IOSIF KEREKEȘ
A CÎȘTIGAT

99 CUPA ARDEALUL<4

„Cupa U. G. S.R.“ la oină

Trofeul a revenit echipei

CP. București

LA TENIS
CLUJ (prin telefon). Finala 

probei de simplu bărbați din 
cadrul competiției de tenis 
dotată cu „Cupa Ardealul" s-a 
disputat Intre Iosif Kerekeș 
(Steagul roșu Brașov) și 
Gheorghe Komoroczi (Politeh
nica Cluj). Primul a terminat 
învingător cu scorul de 3—6, 
6—2, 6—1.

Cu ocazia festivității de pre
miere, sportivul Gh. Komo
roczi a corni* un gest nespor
tiv, refuzînd să primească pla
cheta care i se cuvenea pentru 
locul secund.

cat excelenta pregătire a ti
nerelor șahiste precum și mo
dul ireproșabil de organizare 
a acestui campionat. Finala 
care a durat 11 zile a dat cîș- 
tig de cauză junioarei Lia 
Bogdan (I.P.G.G. București) 
oare a totalizat 8*/a p din 12 
posibile, urmată la '/» p de 
Anca Gheorghe (Politehnica 
Brașov) și Florica Niculescu 
(Unirea Ilfov), clasate la ega
litate. Pe locurile următoare 
s-au clasat): Ana Maria Mu- 
rafa (Vulcan București) 7'/a p, 
Felicia Șovăială (Cauciucul 
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej) 
6 p, Rodica Neofit (Construc
torul Galați) 5'/z

VASILE BUTURUGA, coresp.

BICAZ, 3 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Cunoscuta 
echipă C. P. București, antre
nată de veteranul sportului 
nostru național Alexandru 
Rafailescu, și-a mai înscris 
o victorie în palmares, cuce
rind „Cupa U.G.S.R.", compe
tiție care tinde să devină tra
dițională.

Dacă acum cîteva luni tipo
grafii au cîștigat fără dificul
tăți „Cupa României", de 
data aceasta echipa lui Eugen 
Cocuț. Biruința Gherăești 
(jud. Neamț), de la un con
curs la altul mai bună, a fost 
la un pas de a produce ma
rea surpriză, administrînd 
bucureștenilor o usturătoare 
înfrîngere în prima manșă 
a turneului final cu 17-13, 
la capătul celui mai lung 
meci din ultimii ani (aproape 
două ore). Prin urmare, re
turul întilnirii dintre aceste 
două principale pretendente 
la trofeu a fost așteptat cu 
interes major, întrucît deci
dea pe cîștigătoarea întrecerii, 
în această partidă decisivă, 
mult mai rapidă decît prima, 
gherăeștenii au făcut dovada 
calităților lor de maeștri ai 
mingii minuscule. Ei și-au 
întîmpinat adversarii aflați 
la „bătaie" cu un năpraznic 
tir, in fața căruia .Eugen Co
cuț a fost nevoit să se recu
noască țintuit Repriza de la

„prindere* a tipografilor a 
fost hotărîtoare asupra sco
rului final: 13-4 pentru
C.P.B. Principalii realizatori 
ai victoriei au fost: Ilie Dă- 
canu, Costel Iancu, Dumitru 
Bărbieru, Gh. Gruianu, Ion 
Anton, Al. Matei, Gh. Dră- 
ghici. Aflați la egalitate de 
puncte în clasament, urma, 
conform regulamentului, un 
meci dublu de baraj între 
oinarii din București și cei 
din Gherăești. în fața pers
pectivei de a pierde trenul 
care o ducea la Bacău* unde 
a doua zi trebuia să participe 
la una din zonele „Cupei ti
neretului de la sate", echipa 
Biruința Gherăești a forfai- 
tat. Păcat 1 Clasament : 1.
C.P.B. 21 p, 2. Biruința Ghe
răești 15 p, 3. Avîntul Frasin 
10 p, 4. Torpedo Tohan. 6 p. 
în finala turneului de conso
lare s-au întilnit fosta cam
pioană a țării, Dinamo Bucu
rești, și Chimia Tr. Măgurele. 
Mult mai rutinați, dinamo- 
viștii au învins cu 15-6. Pri
melor echipe li s-au acordat 
premii și diplome, iar ziarul 
„Munca" a oferit antrenoru
lui Al. Rafailescu o frumoasă 
cupă de cristal pentru lunga 
și laborioasa sa activitate de 
dascăl al jucătorilor de oină.

Tr. IOANIȚESCU

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE VOLEI 
DE LA CONSTANȚA ÎNAINTEA STARTULUI

F. MADVANI-coreip

Echipajele României
învingătoare în patru probe

(Urmare din pag. I)

NI A (Tușa, Papp) 7:17,0, 2. 
România (Chirlacovschl, Her- 
ling) 
7:24,6, 
erată
România 
7:25,0.

SCHIF SIMPLU i Aștepta
tă cu interes, evoluția in 
proba de simplu este dina
mică, strînsă. Pe tot timpul 
disputei, cursa este contro
lată de redutabilul sportiv 
cehoslovac Viadek 7 
Reprezentantul nostru, 
Gheorghe, se află în 
nul care — întocmai 
ciclism — încearcă să 
fugarul. Viadek, însă, 
cursă de zile mari, ciștigînd 
la finiș' întrecerea. Clasa
ment: 1. VLADEK LACINA 
(Cehoslovacia) 7:49,6, 2. Wolf
gang Eschmeat (Republica 
Democrată Germană) 7:50,9, 
3. Sandu Gheorghe (Româ
nia) 7:57,5, 4. Dimiter Ena- 
kev (Bulgaria) 8:04,0, 
România (Eugen 
8:14,7.

24-1 l Cea de a 
torie în această 
regată ne-o aduce 
24-1. Plecate în forță, echi
pajele românești conduc tot 
timpul cursei, cîstigind în
trecerea. Rezultate: 1. 
ROMÂNIA (Moldoveanu, 
Ceapura 4- Lavrenschi) 
7:28,6, 2. România (Tudor,
Gherman 4» Gheorghiu)

7:20,2, 3. Ungaria
4. Republica Demo- 
Germană 7:24,9, 5.

(Stroc, Tofan)

7:34,1, 3.
Camuni) 
7:48,6, 5.

4 F.C.!

(Ștroc,
U.R.S.S.

Lacina. 
Sandu 
pluto- 

. ca la 
prindă 

, face o

5.
Petrache)

treia vâc- 
pasionantâ 
schiful de

DISCUȚIE DESPRE HOCHEI PE GHEAȚĂ 
LA 35 GRADE, ÎN BALT ORIENT-EXPRES

Alaiul românașilor cu crose 
de hochei (pe gheață !), care 
au urcat, zilele trecute, la 
Brno, în Bait Orient-Expres nu 
a putut să nu zgîndăre curio
zitatea reporterului sportiv, 
aflat, întîmplător, în același 
vagon. Și acesta a găsit un in
terlocutor, amabil, în persoa
na lui MIHAI FLAMAROPOL, 
antrenorul dinamoviștilor 
bucureșteni.

— Ați coborît pe gheață in 
luna lui Cuptor ?

— Am coborît, de ce nu ? 
Deși numai cu un an în urmă, 
se afirma că a face antrena
ment pe gheață în plină vară 
ar fi o aberație.

— (Totuși, ce v-a determi
nat să luați atit de timpuriu 
crosele în mină ?

— Foarte simplu. Exemplul 
marilor echipe de peste ho
tare.

— Cu ce efectiv ați făcut a- 
ceastă operație ?

— Cu 15 jucători din secția 
de hochei a clubului Dinamo, 
dintre care 10 sînt juniori.

— Unde ați făcut această 
timpurie acumulare de pregă
tire ?

— La Opava, un orășel de 
lingă Ostrava, înzestrat cu un 
excelent patinoar acoperit, pe 
care își continuă pregătirea în 
toiul verii atit lotul național 
cehoslovac, cit și o serie de 
echipe de club.

Anul acesta, împreună cu 
noi, a fost și lotul reprezen
tativ al țării noastre care, de 
la Opava, a plecat mai depar
te în R.F. a Germaniei și Ita
lia pentru o serie de meciuri 
amicale.

— Cite zile ați profitat de 
gheața din Opava ?

— Exact 14 zile. In acest 
timp am efectuat 22 de lecții 
de antrenament, avînd ca o- 
biectiv perfecționarea tehnicii 
individuale, Ultima ședință

am făcut-o azi dimineață la B, 
înainte de plecare.

— Cam matinală oră
— Se poate. Dar obișnuită 

la Opava, unde 
este folosit, acum, 20 
din 24.

— Că a fost utilă 
reintilnire cu gheața, 
cape discuție. Dar s-ar putea 
să fi existat și alte elemente 
care au sporit indicele utilită
ții acestei pregătiri...

— Desigur. Gîndiți-vă că ti
nerii noștri au putut vedea 
cum se antrenează o echipă do 
mare valoare ca aceea a Ceho
slovaciei. Sînt convins că ei nu 
vor uita, de loc, procedeele 
tehnice executate cu atîta mă
iestrie de Dzurila, Nedoman- 
ski, Cerny și alții. Ne-am pro
pus, de altfel, ca în septem
brie să mai efectuăm un sta
giu de pregătire de circa trei 
săptămîni. Și vom veni tot 
aici, la Opava.

— O ultimă întrebare t cum 
se explică această afluență de 
h cheiști la Opava. De ce nu 
s-a preferat o localitai-i mai 
mare ?

— Tocmai pentru faptul că 
este o aglomerație urbană mai 
mică (circa 45 000 locuitori), 
Opava oferă un cadru mai a- 
greabil, de stațiune de odih
nă. Iar patinoarul de aci nu 
este o construcție modestă. 
Are o capacitate de șapte-opt 
mii de locuri. în plus, instala
ția de producere a gheții dis
pune de compresoare puterni
ce, pe care nu le-a patut în
vinge nici canicula neobișnui
tă ce se instalase în ultima 
vreme pe aceste meleaguri. 
Pentru noi s-ar mai adăuga 
un motiv de atracție i extrema 
amabilitate a gazdelor.

patinoarul 
de ore

această 
nu in-

S. BONIFACIU

România 
7:36,5, 4. 
Bulgaria 8:06,0. 
Așa cum era de 

așteptat, proba de schif pa
tru fără cirmaci este domi
nată de echipajul maghiar 
(medaliat olimpic). Canotorii 
din Ungaria se remarcă prin- 
tr-o tehnică foarte corectă, 
evoluează deosebit de rela
xați, ceea ce dă un plus de 
eleganță vîslitului lor. Re
zultate I l. UNGARIA (A. 
Melis, Csermely. Sarlios, V. 
Melis) 6:31,5, 2. România
(Cichi, Batschi. Ivanov, Tara
sov) 6:36,7, 3. România II 
6:41,4, 4. UJUSS. 6:47,0.

2 V1SLE : • Primul nostru 
echipaj (Octavian Paveiescu, 
Cornel Ciocoi) se impune și 
obține victoria. în urma lor

se clasează tinerii Cacencosi 
Fritz.
NIA 
6:50.0, 
Fritz) 
6:51.0, 
erată 
hoslovacia 7:18,10.

84-1 i In cea mai specta
culoasă probă din programul 
Regatei de duminică, sporti
vii maghiari cuceresc o vic
torie (a doua) îndreptățită. 
Ei au știut să-și dozeze mai 
bine efortul, reușind pe ul
tima mie de metri sâ treacă 
in fruntea echipajelor af.ate 
in concurs. Clasament: 1.
UNGARIA 6:04.8, 2. Republi
ca Democrată Germană 
6:09.0, 3. U.RS.S. 6:12.2 4.
România I 6:17,7, 5. Româ
nia n 6:20.9.

Rezultate: 1. ROMÂ- 
(Pavelescu. Ciocoi) 

2. România (Cacenco, 
6:51J). 3. L.R.S5
4. Republica Demo- 

Germană 6:58.3, 5. Ce

Ca și în anii trecuți, Con
stanța va fi gazda tradițio
nalelor turnee internaționale 
de volei (feminin și mascu
lin) la startul cărora vor ti 
prezente cîteva dintre cele 
mai redutabile formații din 
lume. Acum, în preajma în
ceperii competiției feminine, 
am solicitat antrenorului fe
deral, Nicolae Sotir, opinia sa 
în legătură cu acest turneu : 
„întrecerea reunește — cu 
excepția echipelor U.R.S.S. și 
R.D. Germane care lipsesc de 
la turneu, — aproape cele 
mai bune echipe din lume. 
Ne bucură, firește, această 
participare, care, cu fiecare 
an, este mai valoroasă. Com
petiția va oferi un bun pri
lej de verificare a pregătirilor 
și potențialului fiecărei echi
pe. Pentru noi, care prezen
tăm o formație ce se află

încă la început de drum, este 
un mijloc de a ne măsura 
forțele cu echipe care vor 
constitui, în 1970, adversarele 
de la campionatul mondial. 
Ne va permite, de asemenea, 
să știm ce mai avem de făcut 
și cum să conducem pregăti
rile*.

Pînă acum am aflat com
ponența următoarelor loturi: 
ROMÂNIA I Helga Bogdan, 
Mariana Popescu, Marta Sze- 
kely, Venera Zaharescu, Eva 
Klein, Elena Pandrea, Rodica 
Popa, Gabriela Popa, Minodo- 
ra Meseșan, Victoria Caranda, 
Constanța Bălășoiu, Eugenia 
Rebac ; antrenori : V. Suru
giu și V. Papuc ; JAPONIA i 
Katumi Matumura, Nosiko 
yamashita, Makiko Furukawa,

Atuko Yamashita, Seiko Shi- 
makage, Kikuyo Kato, Mitiko 
Sekimodo, Mitiko Shiokawa, 
Nosiko Harada, Yoshiko Ima- 
ki; antrenor : Yasuo Ueno ; 
POLONIA : Halina Aszielo- 
wiez, Ewa Binkiewicz, Grazy- 
na Koziol, Barbara Brzezin- 
ska, Danuta Kowalczyk, Te
resa Malowidzka, Krystyna 
Ostromecka, Ewa Parol, El- 
zbieta Porzec, Zofia Szczes- 
niewska, Wanda 
Alicja Maciejewicz, 
Kulczycka, Alicja 
antrenori: Benedykt 
Janusz Zabokrecki.

La turneu va fi prezent de 
asemenea, șl Oliver Bruyr 
(Belgia), secretar trezorier al 
Comisiei sportive europene 
de volei.

Wiecha, 
Krystyna 

Serwa ; 
Kysik și

latrecerile de tenis ale
celir nai bui jiiiiri
Cu începere de azi, la Bra

șov se vor desfășura campio
natele naționale de tenis des
chise juniorilor. Competiția 
se va încheia duminică. A- 
poi, tot la Brașov, este pro
gramată o altă săptămână de 
tenis: campionatele interna
ționale de juniori și tineret

PRONOSPORT# ■
AȘA ARATĂ O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE 
CONCURSUL PRONOSPORT 
NR. 31 ETAPA DIN 3

GUST 1969
AU-

XI.

I.

II.

in.

Minerul B. M. — 
Topitorul B.M. 
„U“ Craiova — Sae 
Paulo
Avîntul Reghin — 
Soda Ocna Mureș

Fond de premii 115.869

XII.

XIII.

2

?

X 
lei.Lemnarul Odorhei — 

Metrom Brașov 
Colorom Codlea — 
Tractorul Brașov 
Unirea Cristur — Oltul 
Sf. Gheorghe 
Victoria Călan — 
Metalul Hunedoara 
A. S. Cugir — Aurul 
Zlatna 
Minerul Ghelar 
Mureșul Deva 
Gaz metan — Metalul 
Copșa Mică
C. S. M. Sibiu — 
A.S.A. Sibiu 
Petrolul Ploiești — 
Chemie Leipzig 
Constructorul B. M. — 
Someșul S. M.

1

1
NUMERELE CONCURSULUI 
EXCEPȚIONAL PRONOEX- 
PRES-APARTAMENTE, AU
TOTURISME, EXCURSII, 

DIN 3 AUGUST 1969
v. I 1* 2 30

SACRIFICIUL CAILOR MODEȘTI VI. • II-* 35 23
VII. a IlI-a 209

VIII. 10
IX. 11

X.
Niddy DUMITRESCU

BOBJIBwMAGHEW

EXTRAGEREA
45 41 32 26 

EXTRAGEREA
20 17 26 13 22 

EXTRAGEREA
43 23 36 30 40 34

EXTRAGEREA a IV-a
45 3 11 9 21 4

EXTRAGEREA a V-a 16
25 30 21 35 38

FOND DE PREMII 1.648.387

asupra rezultate- 
înregis irae re-

tar 37.5 ; 7. Dioda (I. Oană), 
Rodnica, Oracol 27,8; 8. Ri
vala (G. Popescu), Pupila, 
Zinia 2,00.

IV.

Telefon: 1191.71

Reuniunea de duminică, lip
sită de aportul elementelor de 
primă categorie, care să con
tribuie la reușita programului, 
s-a situat totuși Ia o valoare 
acceptabilă. E drept că sub 
raport spectacular nu s-a rea
lizat maț nimic, dar indicii 
comportării concurenților pot 
fi considerați satisfăcători. 
Totuși, înainte de orice con
siderații tehnice se desprinde 
faptul că o serie de elemente 
de rang secund suportă din 
ce în ce mai greu alcătuirea 
programului, deoarece s-a a- 
jims la situația ca unii tră
pași cum sînt Rogoz. Colina, 
sau Rodica etc., să fie utili
zați de 19 ori din 19 reuniuni; 
iar alții, ca Rezerva, Kandia, 
Maldăr și Karat, să fugă 
numai... de 18 ori! E incon
testabil o suprasolicitare, care 
se va răsfrânge nu numai a- 
supra formei și regularității 
unor asemenea concurenți, 
dar ea frizează viitoarea lor 
comportare în rândurile cres
cătoriei, deoarece pînă la 
urmă e vorba totuși de probe 
de calificare !._

Argumentul că mulți din 
cei 180 de cai au devenit 
în decursul vremii improprii 
probelor publice din divers»

motive, ca și faptul că ve
detele trebuie menajato, nu 
atenuează cu nimic soarta a- 
cestor „modeste elemente" 
împinse la 
ficiu.

Revenind 
lor tehnice 
levăm victoriile mînjilor Ju
deț și Bă: ța, (ambii In mare 
progres și conduși, respectiv, 
excelent de V. Gheorghe ți 
N. Simion ; o comportare deo
sebită a iepei Dioda, minată 
de I. Oanâ, ca și cea a lui 
Novator, de nerecunoacut în 
miinile lui G. Avram. Totuși, 
problema schimbării montelor 
în probele cu pariu de ordine 
triplă trebuie mai mult ana
lizată de către cei în drept, 
deoarece ea generează aspec
te complexe de cîtăva vreme 
și, cu toate că în fond mă
sura este excelentă, mai pre
zintă totuși, oarecare fisuri.

Rezultate tehnice : 1. Singer 
(M. Ștefânescu), Ronda, Sil- 
vin 43,1; 2. Supapa (I. Bă
nică), Rampa, Elicea 29,6 ; 3. 
Novator (G. Avram), La vena. 
Fruntașa 34,6; 4. Județ (V. 
Gheorghe), Koral, Hormon 
37,4; 5. Jirlău (G. Solcan), 
Oglinda, Camelia 32,8 ; 6. Băi- 
ța (N. Simion), Valența, Ho-

AUTOMOBILIȘTI!
Rsfinsfi talafonul i 11-91-71.
Formînd acest număr Intre orele 7—22, puteji obține e 

asistentă tehnică imediată in orice situajie vă vefi afla, 
oriunde.

Atelierele mobile, autadepanatoareie fi autotransporloarele 
întreprinderii

CICLOP
vă »tau la dispoziția, cu personal calificai și mijloace tehnice 
modeme pentru executarea de depanări ruliete, remorefiri 
și transporturi de autoturisme avariate.

La cerere, serviciul de asistență tehnici al întreprinderii 
noastre vă execută lucrări de promptă asistență la domi 
ciliui dv.

Rafinați i Serviciul da asistență tehnică



Ni-. 655

Al 10-lea campionat 
al lui Remus Cimpeanu

ORA STARTULUI SE APROPIE
ra startului în noul campionat se apropie 
pînă la 16 august este folosit din plin, 
aproape toate echipele efectuează 

elimine deficiențele elevilor lor.
In aceste zile, în întreaga țară, numărul 

amicale sînt utile prilejuri pentru ca antrenorii 
lua măsurile corespunzătoare.

Astăzi, vă prezentăm relatări de la

cu repeziciune. Din această cauză, răgazul 
După cum ne relatează corespondenții noștri, 
pregătiri zilnice, antrenorii preocupindu-se să

meciurilor de verificare a crescut. Partidele 
să constate gradul de pregătire ți să poată

meciuri ce au avut loc in aceste zile.

rrU“ Craiova—Sao Paulo
0-1 (0-1)

CRAIOVA, 3 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). 35 000 
de olteni au venit la primul 
lor rendez-vous cu fotbalul 
brazilian. Favoriții lor, jucă
torii craioveni, emoționați 
peste poate, au abordat par
tida cu frica elevului care 
se vede dintr-o dată partener 
de întrecere cu profesorul... 
Chiar dacă „profesorul" a 
așteptat la începutul partidei 
să vadă ce știe elevul, chiar 
dacă a jucat economicos, pe 
alocuri cu zgîrcenie, iar, in 
final, a tras pur și simplu 
de timp pentru a păstra re
zultatul !

Spectatorii 
toată gama 
zilienilor șl 
nică, viguroasă și organizată 
a echipei favorite. Și pe mă
sură ce timpul se scurgea, 
ei s-ar fi mulțumit și cu un 
foglia-seca și, bineînțeles, 
cu egalarea. Totuși, victoria 
a rămas de partea echipei 
oaspe, care a jucat mai re-

au vrut să vadă 
măiestriei bra- 

o replică puter-

iaxat, a pasat mai bine, a 
atacat pe un front larg, a 
încercat poarta de ia distan
ță, din cînd în cînd, arătind 
chiar cite o rază din șlefuirea 
tehnică. Golul lor, însă, (min. 
35, autor Teia) este consecin
ța unei grave greșeli a lui 
Papuc, care a scăpat mingea 
din brațe, la un șut expediat 
de la 30 de m. de Roberto.

în repriza secundă, antre
norul Ștefan Coidum a intro
dus în teren nu mai puțin 
de 5 jucători care, adăugîn- 
du-se lui Gaboraș, ce-1 înlocu
ise pe Papuc după primirea 
golului, a schimbat complet 
fața echipei. Din păcate, 
însă, acest lucru s-a limitat 
la o schimbare de suprafață, 
întrucît jocul echipei craio- 
vene n-a avut mai multă de
cizie. în această repriză, sin
gurul șut pe poartă al Uni
versității a fost acela expe
diat în min. 61 de Oblemenco 
(din lovitură liberă), mingea 
trimisă de acesta zguduind

F. C. Argeș — F. C. Beringen
(Belgia) 2-0 (2-0)

bara transversală a lui Picas
so. Toate atacurile echipei 
gazdă se opreau ia 16 metri, 
acolo unde, de regulă, jucă
torii craioveni se invitau să 
șuteze. Neagu, cel puțin, 
distribuia mingi înapoi liniei 
de mijloc, ui tind că are 
față poarta 
mele două 
haotice ale 
prins prea 
apărare, astfel 
a fost obligat 
de două ori la 
rele
Echipa craioveană «-a
duit să dea o replică de ți
nută tehnică unui adversar 
de prestigiu, dar intențiile 
sale au fost retezate de o 
inhibare evidentă.

Gh. Popovici (București) 
a condus bine.

„U“ CRAIOVA i 
(min. 36, Gaboraș) — 
lescu (min. 65 Țană), 
(min. 46 Deselnicu), 
Bitlan (min. 46 Velea), 
beanu (min. 46 Tacoi), 
Martinovici, Bălan (min. 46 
Deliu), Oblemenco, Neagu.

SAO PAULO : Picasso — 
Claudio. Eiiuardo, Terto, 
Dias, Edson, Parana, Roberto, 
Teia, Nene, Baba.

Paul SLAVESCU

PLOIEȘTI, 3 (prin telefon). 
— Primul meci internațional 
din actualul sezon fotbalistic 
la Ploiești a corespuns cu o 
victorie a echipei locale Pe- 
troluL Rezultatul întîlnirii dă 
speranțe ploieștenilor în ac
țiunea de Întinerire a forma
ției.

Cu toate că oaspeții au pre
zentat un „11" care a depășit 
din punct de vedere fizic pe 
localnici, aceștia s-au impus 
totuși de la începutul meciu
lui, creind faze 
poartă.

Spre surpriza 
oaspeții sînt cei 
scorul, tn minutul 25, prin 
Schmidt, care a profitat de

frumoase de

spectatorilor, 
care deschid

în 
adversă. în ulti- 
minute, atacurile 
studenților 

în
au 

față propria 
incit Gaboraș 

să blocheze 
rînd în picioa- 

iui Roberto și Baba, 
stră-

Papuc
Nicu- 

Mincă 
Popa, 

Strim-
Ivan,

Jiul — F. C. Bor
(Iugoslavia) 2-1 (0-1)

ieșirea inoportună din poartă 
a lui Vițam Dar tabela de 
marcaj va arăta din nou ega
litate in același minut, dato
rită golului înscris din lovi
tură liberă (de la 20 de me
tri) d» Grozea. In min. 28 
oaspeții iau conducerea prin 
golul înscris de Bădin in pro
pria poartă!

După pauză, oaspeții se a- 
pără, dar atacul petrolist in
sistă și reușește să egaleze In 
min. 67 prin Cctigă. in urma 
unui adevărat bombardament 
Ia poarta lui Jany. De acum 
jocul se Indîrjește și jucătorii 
oaspeți se dedau la o serie 
întreagă de arte de indisci
plină. In min. 81 Grozea în
scrie golul victoriei. Așadar, 
3—2 pentru Petrol uL

A arbitrat bine Emil Vlai- 
culescu (Ploiești).

PETROLUL: 
ber, Bâdin, 
Ionescu, Iul.as 
cuțâ), Moraru. 
tigă. Grozea. Oprișan (min. 46 
Stănescu).

CHEMIE : Jany — Dober- 
mann. Walter, Hermann, Tro
jan. Slaby, Schmidt. Lisiwicz. 
Scherbarth, Bauchspiej, 
Skrowny.

Vișan — Gru- 
Florea I, N. 
(mim 63 Din- 
Dragomir, Co-

alunecos, care a Ipgre- 
controlul balonului. Ce: 
3 000 de spectatori pre- 
în tribunele stadionului 
au aplaudat la sfirșitul 

meritată a

PETROȘANI, 3 (prin telefon) 
— în urma unei ploi toren
țiale căzute înaintea meciului, 
cele două echipe s-au văzut 
nevoite să evolueze pe un 
teren 
unat 
peste 
zenți 
.Jiul*
partidei victoria 
elevilor lui Titus Ozon. Oas
peții au deschis scorul în min. 
25 prin Tomici, avantaj pe 
care l-au păstrat pînă In mm. 
80. dnd Libardi a reușit ega- 
laree. Golul victoriei a fost 
realizat de Baicu.

ST. BALO! ți ST. 
KONISUK A-coresp

A.VLASCEANU
ccresp. principal

Pregătirile fotbaliștilor s-au 
intensificat Suporterii așteap
tă cu nerăbdare revederea cu 
idolii lor. Jucătorii, desigur, 
nu sînt scutiți de emoții, de 
griji. Unii acum debutează în 
prima competiție fotbalistică 
și își doresc ca .intrarea" să 
fie plină de roade. Alții, deși 
nu mai sînt dominați de tra
cul primului joc în A, au alte 
motive să aștepte cu înfrigu
rare noul campionat. De pil 
dă, P.emus Cimpeanu, căpita
nul Universității Cluj.

Pentru el, noul sezon va în 
semna al 10-lea start în divi
zia A. Așadar, în anul cînd 
la Cluj se sărbătorește semi
centenarul clubului studen
țesc, căpitanul lui „U“ pregă
tește și el o aniversare. Iată 
motivul care ne-a îndemnat 
să punem pe hîrtie dialogul 
cu Remus Cimpeanu, fotba
listul disciplinat care-și res
pectă întotdeauna colegii și 
partenerii de joc.

— dnd ai debutat ia „U“ ?
— în august 1960, după ce 

mi-am făcut ucenicia la piti
cii ți juniorii Clujanei.

— Cind și unde te-ai năs
cut ?

— La 8 septembrie 1938 Tn 
orașul de pe Someș. Sînt clu
jean și, ca toți copiii Clujului, 
am dorit să joc la „U“. Visul 
s-a împlinit, iar acum sînt în 
pragul unui jubileu. Ce repe
de trec anii!

— Ce a insemnat această 
perioadă pentru Remus Cim
peanu ?

— Satisfacții deosebite. A- 
firmarea pe plan sportiv și 
formarea mea ca om. Am 
luat parte la nouă campiona-

PITEȘTI, 8 (prin telefon). 
Peste 8000 de spectatori au 
asistat la un joc de bună cali
tate. Toata compartimentele 
echipei FC. Argeș au acționat 
bine ; fiecare jucător a pasat 
Imediat și s-a demarcat. Pri
mul gol a fost înscris de C. 
Radu, în min. L, la o centrare 
excelentă a Iul Circi umăroscu. 
Dîntr-o acțiune asemănătoare, 
același C. Radu a marcat al 
doilea gol, In mim 23. In re
priza a doua, F.C. Argeș a fost

tot timpul In terenul oaspeți
lor, dar aceștia, cu o apărare 
beton, nu au mai permis p - 
teștenilor să înscrie.

Excelent arbitrajul Lui O. 
Comșa — Craiova.

Antrenorul C. Teașcă a folo
sit pe: Niculescu — Pigulea, 
Barbu, Vlad, Ivan, Prepurgel, 
Ștefănescu, Nuțu (min. 36 
Țurcan, min. 73 Roșu), Circiu
mă reseu, Radu, Jercan.

I. FEȚEANU, coresp. princip.

Oțelul Galați —Dinamo București
0-2 (0-2)

(prin telefon), 
de spectatori au 
partida amicală

G ABAȚI
Pesta 5 000 
asistat la 
dintre formația locală Oțelul 
și Dinamo București. La ca
pătul unul joc plăcut, dina
moviștii bucureștenl au cîști- 
gat cu scorul de 2—0 (2—0). 
In prima parte, bucureștenii 
au avut perioade de domi
nare, au legat mai bine jocul, 
prin pase precise și au mar
cat de 2 ort Autori i Gher- 
gheli, Ln min. 20 — cu con
cursul portarului gălățean, și 
Dinu, tn min. 30 — printr-un 
șut de la 25 de metri.

După pauză, jocul a fost 
echilibrat Ambele echipe au 
avut perioade de dominare, 
însă ocaziile de a marca au

fost ratate.
A arbitrat bine G. Bîrsan 

— Galați.
DINAMO BUCUREȘTI: Co- 

man — Cheran, Crăciunescu, 
Stoenescu, Deleanu, Gher- 
gheli, Dinu, Pîrcălab, R. Nun- 
weiller, Dumitrache (min. 83 
Sandu), Haidu.

OȚELUL GALAȚI : Șerbă- 
nescu (min. 46 Iorgulescu) — 
Olteanu, Vulpeanu, Diaconu 
(mîn. 46 Costache), Tr. Io- 
nescu, Bruștiuc, Profir, Cră- 
ciunoiu (min. 60 Mihai), 
Adam, Ioniță, Manta.

S. CONSTANTINESCU, 
coresp. principal

CHIMIA RM. ViLCEA -
Farul - Steaua

(1-1)
Aproximativ 12 000 de 

spectatori au asistat, pe sta
dionul 1 Mai din Constanța, 
la un joc interesant datorită 
evoluției scorului. După 8 
minute de la începutul jocu
lui, Pantea a marcat primul 
gol. în min. 30, Sasu aduce 
egalitate pe tabela de mar
caj. După pauză, bucurește- 
nii iau din nou conducerea, 
prin golul înscris de Creini- 
ceanu (min. 57). în min. 67, 
Kallo egalează. Ultimele go
luri au fost realizate de Du- 
mitriu III (mim 75) pentru 
Steaua, D. Popescu (mim 78) 
pentru Farul.

L. BRUCKNER, coresp.

Jucînd mai cursiv In repri
za secundă, gazdele au ob
ținut victoria. Au marcat: Io- 
nescu (min. 49) și Tifirel (min. 
65) pentru Chimia, Turcu 
(min. 88) pentru Metalul.

D. ROȘIANU, coresp.

PACIULETE
LA CHIMIA RM. VILCEA ?

Un alt fotbalist piteștean 
a abandonat „corabia" lui 
Constantin Teașcă. Este vor
ba de Păciulete, care, cu toate 
că nu a obținut dezlegare de 
la F. C. Argeș, se antrenează
împreună cu fotbaliștii de la 
Chimia Rm. Vîlcea.

Victoria Roman
2-1 (2-1)

3 (prin telefon), 
nivel tehnic. Go

de

PAȘCANI, 
Joc de bun 
Iurile au fost realizate 
Drăgan (mîn. 20 din LI m), 
Suclu (min. 43), respectiv 
Apostol (min. 32).

C. ENEA, coresp.

C.S.M. Sibiu - Dinamo
Bacău 1-1 (1-0)
Partida amicală dintre 

C.S.M. Sibiu și Dinamo Bacău 
a luat sfîrșit cu un rezultat 
de egalitate : 1—1. In prima 
repriză, sibienii au deschis 
6corul prin Flichiș (min. 40). 
După pauză, dinamoviștii au 
restabilit egalitatea prin Dem- 
brovschi (min. 63).

Antrenorul V. Neagu a rulat 
următorii jucători : Ghiță — 
Kis (min. 65 Maghiar), Nedel- 
cu, Velicu, Comănescu, Du- 
țan, Vătafu, Panait, D. Ene, 
Dembrovschi, Pană (min. 65 
Volmer).

I. BOȚOCAN, coresp.

Sportul studențesc—Flacăra roșie
București 5-0 (2-0)

Ieri dimineață, pe stadionul 
Politehnica, s-a cunoscut că e 
încă vacanță și că studenții 
au preferat alte distracții. 
Astfel ne explicăm faptul că 
la „amicalul" dintre Sportul 
studențesc și Flacăra roșie 
București au asistat doar 
citeva sute de spectatori.

Scorul net în favoarea stu
denților, cu care a luat sfîr
șit partida, ar putea duce la 
concluzia că aceștia au atins 
de-acuma forma maximă și, 
deci, pregătirile pot fi socotite 
încheiate. Este adevărat că 
studenții n-au prezentat gar
nitura completă datorită unor 
indisponibilități și cei care au 
jucat s-au comportat bine, 
însă mai trebuie efectuate 
unele retușuri, atît în ceea ce 
privește pregătirea fizică, cit 
și cea tehnică și tactică. Cu 
toate că nu au primit nici 
un gol, datorită în special

portarilor Argeșeanu și Ion 
Vasile, apărarea ni s-a părut 
nesigură, fiind de multe ori 
depășită de acțiunile destul 
de timide ale înaintașilor Fla- 
cărei roșii.

Golurile au fost marcate de 
Ciornoavă (min. 4), Vasilache 
(min. 31), Balaban (min. 49) 
și Savu (min. 65 și 78). în 
min. 46, Cuconea (Flacăra 
roșie) a executat un penalti, 
însă Ipn Vasile, cu un reflex 
de ultim moment, a apărat.

A arbitrat bine Ștefan 
Minei.

SPORTUL STUDENȚESC : 
Argeșeanu (min. 46 Ion Va
sile) — Anton (min. 46 Tetic), 
Sîrbu (mim 80 Anton), CLcu, 
Rădulescu, Balaban, Savu 
(min. 35 Dumitrescu, mim 46 
Savu), Bujor, Vasilache (mim 
46 Standu), Păiș (mim 70 Va
silache). Ciornoavă. (p. v.).

Minerul Baia Marc 
3-0 (2-0) ‘ '

ARAD, 3 (prin telefon). în 
continuarea pregătirilor pen
tru noul campionat, campioa
na țării a susținut astăzi un 
meci amical cu divizionara B. 
Minerul Baia Mare. După un 
joc bun, victoria a revenit 
textiliștilor cu scorul de 3—0 
(2—0). O contribuție substan
țială au adus-o cei doi mijlo
cași, care au sprijinit tot tim
pul atacul. Golurile au fost 
marcate de Petescu 2 și Sima.

In acest meci, portarul Mo
ntz a apărat 45 de minute bu
turile echipei Minerul Baia 
Mare, apoi el și-a luat rămas 
ban de vechii săi colegi. După 
cum se știe, Moritz a fost 
transferat la U.T.A.

U T.A.: Gomea (Bătrina) — 
Birău, Bacoș (Lereter), Pojoni, 
Broșovschi (Czako), Axente, 
Petescu (Broșovschi), Lereter 
(Schiopu), Schiopu (Sima), Do
mide (Dembrovschi), F. Dumi
trescu.

In cursul săptămânii, U.T.A. 
a dispus de Vagonul Arad cu 
scorul de 3—1 (2—0). Au în-

li. T. A

Petre Steinbach
antrenor

la A.S.A. Tg. Mureș
După cum sîntem infor

mați, antrenorul Petre Stein
bach a preluat conducerea 
tehnică a echipei de fotbal 
A.S.A. Tg. Mureș.

2-1 (0-0)
METALUL TIRGOVIȘTE

Cu toată opoziția fundașilor, Ciornoavă ta înscrie. Fard din meciul Sportul studențesc — 
Flacăra roșie București Foto : Traian GEORGESCU

Scrisorile primite de la ci
titori sînt deosebit de preți
oase, ele legînd nemijlocit re
dacția cu masele largi de 
practicanți ai sportului, rele- 
vînd multiplele aspecte, pozi
tive și negative, din activita
tea sportivă, greu de cuprins 
numai de către corespondenții 
noștri. Aceste scrisori au de 
multe ori rolul plăcut da a re
leva o inițiativă frumoasă, în
să nu îndeajuns de cunoscu
tă, după cum alte ori scot in 
evidență unele neajunsuri, 
devenind în felul acesta un 
factor activ in înlăturarea lor.

Dar, să deschidem o aseme
nea scrisoare și s-o citim îm
preună, punîndu-vă în cunoș
tință că trimițătorul ei este 
profesorul Constantin Ibănes- 
cu din Bîrlad : „Aflindu-mă in 
concediu la Bușteni, am fost 
solicitat, fiind arbitru, să con
duc meciul de fotbal, de pre
gătire, dintre formația locală, 
Caraimanul, și Universitatea 
Craiova. La un moment dat, 
cind jocul era la poarta Ca- 
raimanului, portarul de rezer
vă al craiovenilor, FĂRĂ SĂ 
MĂ ANUNȚE, a intrat in joc 
înlocuindu-l pe Gaboraș. Jo
cul schimbindu-se apoi 
poarta Universității, am ob
servat înlocuirea portarului 
titular cu cel de rezervă și,

cum acesta a prins balonul cu 
mina in suprafața de pedeap
să, am dictat penalty. In acest 
moment a intrat pe teren an
trenorul Ștefan Coidum, pro- ■ 
testînd împotriva deciziei mele 
și susținind că, in asemenea 
cazuri, se acordă lovitură li
beră indirectă. La terminarea 
jocului, cu toate argumentele

nea prevăzută de regulament 
era o lovitură liberă indirec
tă, pentru cea de a doua — 
atingerea mingii cu mina In 
suprafața de pedeapsă — se 
acordă lovitură de la 11 metri.

Putem considera cazul în
chis, o dată cu această punere 
la punct? Dimpotrivă, pornind 
de la acest fapt, se deschide o

Obligații uitate

la

mele, nu numai că n-am reu
șit să-l lămuresc pe Ștefan 
Coidum, dar m-am pomenit 
că și alți antrenori (de la O- 
țelul Galați, Petrolul Ploieștii 
îmi contestau decizia, conside- 
rind-o neregulamentară". Pro
fesorul bîrlădean ne roagă să 
precizăm prin ziar cine are 
dreptate ? Cu toate că speța și 
mai ales soluționarea ei pare 
oarecum neobișnuită, răspun
sul este cit se poate de sim
plu : dreptate are tovarășul 
Constantin Ibănescu, conducă
torul partidei. Căci, dacă pen
tru prima infracțiune — in
trarea în joc fără consimță- 
mîntul arbitrului — sancțiu-

altă problemă, deosebit de im
portantă, aceea a necunoaște
rii regulamentului de către 
factori presupuși că l-au stu
diat tot atît de temeinic, ca și 
arbitrii. Fiindcă, să ne fie 
iertat, cazul de la Bușteni nu 
este singular. Sînt chiar ne- 
permis de multe situațiile în 
care antrenorii fac dovada ne
cunoașterii regulamentului de 
joc. Și, dacă dascălii lor dau 
dovadă de ignoranță în ma
terie, fotbaliștii se consideră, 
probabil, cu atît mai puțin o- 
biigați să cunoască regulii > 
sportului pe care îl practică. 
Și astfel ani putut fi martori, 
intr-un meci de divizia A, la 
o fază în'care INTERN AȚ1O-

NALUL Voinea, de la Steaua, 
a comis O GREȘEALA ELE
MENTARA, executînd o lovi
tură de^la 11 metri și reluînd 
tot el mingea ricoșată din 
bară. în această ordinfe de 
idei, am fi tentați să sugerăm 
un test printre jucători și an
trenori cu privire la cunoaște
rea regulamentului. Ne temem 
insă că procentul de promo
vați n-ar depăși 10 la sută.

Este regretabil, firește, că 
mulți spectatori nu cunosc de- 
cit vag regulamentul de joc, 
puținele cunoștințe în materie 
fiind însușite din auzite, în 
lipsa unui regulament tipărit 
într-o ediție populară, accesi
bilă deci din toate punctele de 
vedere. Și acest lucru contri
buie la tensiunea din tribune, 
la atmosfera încărcată, explo
zivă, pe care o întîlnim de 
multe ori la meciurile de fot
bal. Dar nu mai poate' fi vor
ba de regrete, ci de un adevă
rat rechizitoriu atunci cînd 
primii care nu cunosc CE TRE
BUIE ȘI CE NU TREBUIE fă- 
cut sînt jucătorii și antrenorii 
lor. \

Se poate vorbi despre o 
bună instruire pentru noul se
zon fără o pregătire și în a- 
ceastă direcți -■ ?

Jack BERARIU

scris: Petescu și Domide 2. în 
acest meci, U.T-A. a folosit 
următorii jucători: Gornea 
(Moritz) — Birău (Brîndescu), 
Bacoș (Birău), Pojoni, Broșov
schi, Axente, Petescu, Lere- 
ter, Schiopu (Sima), Domide, 
F. Dumitrescu (Regep).

Azi, U.T.A. va pleca în Bel
gia, unde urmează să susțină 
3 partide.

ȘT. IACOB, coresp. princ.

te și îl pregătesc pe al 10-lea, 
jucînd mai mult de 200 de 
meciuri în divizia A. Apoi, 
perioada respectivă înseamnă 
pentru mine anii de studenție 
la drept unde îmi voi susține 
in curînd examenul de stat. 
Mai înseamnă întemeierea 
unui cămin, a unei familii 
trainice. Grație condițiilor 
bune pe care le-am avut, am 
azi o meserie frumoasă și o 
familie cu care mă mîndresc. 
La 31 de ani, am doi băieți, 
pe Remus de 9 ani și pe Ro
mulus de 1 an. Sper ca ei să 
continue tradiția sportivă a 
familiei. Pentru că și soția 
mea, Viorica Gristea, a fost, 
la rîndul ei, o bună baschet- 
balistă și talentată înotătoare 
pe vremea junioratului.

— Prin ce se caracterizează 
echipa de azi, al cărei căpitan 
ai cinstea să fi 1

— Parcă mai mult ca on- 
cînd, „U“ Cluj esta o adevă
rată familie. Acesta-i de fapt 
secretul rezultatelor bune ob
ținute în campionatul trecut.

— Care este cea mai fru
moasă amintire din activita
tea de fotbalist ?

— Finala «Cupei României" 
din 1965. Atunci, fundaș fiind, 
ca și azi, am înscris unul din 
cele două goluri ale victoriei 
în partida cu Dinamo Pitești.

— Care a fost cea mai bună 
echipă intilnită 1

— Atletico Madrid, în „Cu
pa cupelor", ediția 1965—1960.

— Dar cel mai bun adver
sar direct ?

— Ufarte de la Atletico — 
tehnică excelentă, dribling, 
viteză remarcabilă.

—■ Ce-i dorești lui „l)“ la a 
50-a aniversare ?

— Ani mulți, plini de iz- 
bînzi. în perioada cit am ju
cat la această echipă am cu
cerit „Cupa României". Gîn- 
durile se îndreaptă însă spre 
titlul de campioni, ce părea 
realizabil chiar în ediția în
cheiată în vară. Dacă totuși 
n-am reușit să îmbrac aces» 
tricou, doresc s-o facă puștii 
mei Remus sau Romulus. 
Cred. însă, că sînt capabili de 
această ispravă mult mai cu 
rînd talentații Crețu, Anca 
Oprea, Uifăleanu, Mustățea, 
adică cei ce alcătuiesc forma
ția de azi.

Constantin ALEXE

„CUPA ROMÂNIEI"

Etapa interjudețeană
DUMINICA 10 AUGUST

1. I.R.A Suceava — Mine
rul Gura Humor, 2. C.I.lf Su
ceava — Minerul Vatra Dor- 
nei, 3. înfrățirea Șiret — Ful
gerul Dorohoi, 4. Unirea Să- 
veni — Textila Botoșani, 5. 
Șiretul Bucecea — Rarăul Cîm- 
pulung, 
Foresta 
Iași — 
Iași — 
I.R.T.A.
10. Viitorul Vaslui 
lina Iași, 11. Confecția Vaslui
— Letea Bacău, 12. Hușana 
Huși — Foresta Ciurea, 13. 
Viitorul Săvinești — Petrolul 
Moinești, 14. Unirea Roman — 
Textila Buhuși, 15. Cetatea Tg. 
Neamț — Constructorul P. 
Neamț, 16. Tractorul Moinești
— Minerul Comănești, 17. Bra
dul H.C.C. Bacău — Locomo
tiva Ădjud, 18. Forestierul A- 
găș — Chimia oraș Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, 19. Foresta Gugești
— Metalul Buzău, 20. Lucea
fărul Focșani — Șoimii Bu
zău, 21. Agricultorul Tătăranul
— Unirea Focșani, 22. Meca
nizatorul Bujor — Rulmentul 
Bîrlad, 23. Unirea I.T.C. Ga
lați — Flamura roșie Tecuci, 
24. Siderurgistul Galați — Me
talul Brăila, 25. Tractorul Ga
lați — Dunărea Brăila, 26. U- 
nirea T.U.G. Brăila — S.U.T. 
Galați, 27. I.D.D. Brăila ' — 
Gloria C.F.R. Galați, 28. Lami
norul Brăila — Ancora Galați, 
29. Rapid Izvoarele — Delta 
Tulcea, 30. Recolta Frecăței — 
I.M.U. Medgidia, 31. Recolta 
Dâeni — Cimentul Medgidia, 
32. Victoria Medgidia — Elec
trica Constanța, 33. Știința 
Constanta — Marina Mangalia, 
34. Voința Constanța — I. T. 
Constanța, 35. Locomotiva Fe
tești — T.U.G. București, 36. 
Energia Slobozia — Celuloza 
Călărași, 37. Olimpia Călărași
— Unirea Mănăstirea, 38. 
Spartac Poșta Cînlău — Meta
lul Plopeni, 39. Foresta Nehoi 
sau Automobilul Buzău — Pe
trolistul Boldești, 40. Viitorul 
Rușețu — Petrolul Berea, 41. 
Fulgerul Fierbinți Tîrg — Si
rena București. 42. C.A.P. 
Ciorogîrla — Laromet Bucu
rești, 43. Gloria Fundeni — 
S. N. Oltenița, 44. A.S.A. Bucu
rești — Flacăra roșie Bucu
rești, 45. Abatorul București
— Petrolul Videle. 46. TAROM 
București — Mașini Unelte 
București, 47. Sănătatea Bucu
rești — I.C.A.B. Arcudaț 48. 
Electrica Cîmpina — 
Sinaia, 49. Montierul
— I.R.A. Cîmpina, 50. 
Ploiești — Caraimanul 
51. Viitorul Slănic — 
Ploiești, 52. Metalul 
Voința București. 53.
Moreni — Petrolul Tîrgovîșfe. 
54. Automobilul Găești — Teh- 
nometal București. 55. C.F.R. 
Roșiori — Comerțul Alexan
dria. 56. Victoria Cemetu — 
Olimpia Giurgiu, 57. Progre
sul Smîrdioasa — Chimia Tr. 
Măgurele. 58. A.S.A. Pitești — 
Autobuzul București. 59. Tex- 
tilistul Pitești — Metalul Pi
tești, 60. Progresul Curtea de 
Argeș — Muscelul Cîmpulung. 
61. Podgoria Creteni — Unirea 
Drăgășani, 62. Luceafărul N. 
Bălcescu — Electronica Obor, 
63. Aluminium Slatina — Pro
gresul Strehaia, 64. Rapid Pia
tra Olt — Progresul Balș. 65. 
Recolta Stăicănescu — Pro
gresul Corabia, 66. Recolta A- 
fumați — Steagul roșu Ple- 
nița. 67. Progresul Băilețti — 
Dunărea Calafat. 68. Betonul 
Craiova — Unirea Orșova. 69. 
Metalurgistul Sadu — Victoria 
Tg. Jiu, 70. C.I.L. Tg. Jiu — 
Minerul Lupeni. 71. Minerul 
Rovinari — Minerul Motnu.
72. Cutezătorii Orșova — C.F.R. 
Caransebeș. 73. Victoria Vîniu 
Mare — Metalul Topleț, 74. 
Viitorul Cușmir — Energetica

6. Volanul Botoșani — 
Fălticeni, . 7. Viitorul 
C.F.R. Pașcani, 8. I.T.
Victoria Roman, 9. 
Pașcani — Nicolina, 

Penici-

Carpati
Ploiești 

Vagonul 
Bușteni. 
Prahova 
Mija — 
Victoria

Tr. Severin, 75. Siderurgistul 
Reșița — Electromotor Timi
șoara, 70. Minerul Ocna de 
Fier — Minerul Bocșa, 77. Mi
nerul Moldova Nouă — Vic
toria Caransebeș, 78. Comer
țul Timișoara — Furnirul De- 
ta, 79. Unirea Tomnatic — 
Vulturii Textila Lugoj, 80. U- 
nirea Sînnicolaul Mare — 
U.M. Timișoara, 81. Gloria A- 
rad — Aurul Brad, 82. Teba 
Arad — Metalul Salonta, 83. 
Victoria Ineu — Dacia Oradea, 
84. Parîngul Lonea — Mine
rul Teliuc, 85. Constructorul 
Hunedoara — Metalul Aiud, 
86. Dacia Orăștie — Știința 
Petroșani, 87. Blănuri Oradea
— Bihoreana Marghita, 88. 
Sticla Poiana Codrului — Chi
mistul Baia Mare. 89. Dacia 
Supurul de Jos — Victoria Că
rei, 90. Unio Satu Mare — Di
namo Zalău, 91. Măgura Sim- 
leu — Tehnofrlg Cluj, 92. Vic
toria Zalău — Dermata Cluj, 
93. Minerul Baia Sprie — Bra
dul Vlșeu, 94. Minerul II Baia 
Mare — C. I. L. Sighet, 
95. Voința Marișelul — Arie- 
șul C. Târzii, 96. Someșul 
Beclean — Arieșul Turda, 97. 
Minerul Rodna — Foresta Nă- 
săud, 98. Metalul Unirea Cluj
— Unirea Dej, 99. Atelierele 
16 Februarie Cluj — C.I.L. 
Gherla, 100. Vlădeasa Huedin
— Minerul Baia de Arieș, 101. 
Minerul Miercurea Ciuc — 
Viitorul Gheorghieni, 102. Mu
reșul Toplița — Minerul Bă
lan, 103. Ferar Ozon — Car- 
pați Brașov. 104. A.C.E.R. Bra
șov — Independența Sibiu, 
105. Politehnica Brașov — Tor
pedo Zămești, 106. Stăruința 
Mediaș — Chimia Oraș Vic
toria, 107. Carpați Mîrșa — 
Vitrometan Mediaș, 108. Me
talul I.O.S. Sibiu — Chimia 
Făgăraș, 109. C.F.R. Teiuș — 
Ind. sîrmei C. Turzii, 110. 
C.I.L. Blaj — Chimica Tîrnă- 
veni.

MIERCURI. 13 AUGUST
111. Oltul Dăești — A.S.A. 

Sibiu, 112. Metalul Oțelul roșu
— Victoria Călan, 113. Timi
șul Lugoj — Mureșul Deva, 
114. Minerul Vulcan — Mi
nerul Ghelar, 115. Stăruința 
Secuieni — Someșul Satu 
Mare, 116. Flamura roșie Pă
durea Neagră — Minaur Zlat- 
na, 117. Rapid Jibou — To- 
pitorul Baia Mare, 118. Fo
restierul Oimpulung la Tisa
— Constructorul Baia Mare, 
119. Flamura roșie Sînsimion
— Lemnarul Odorhei, 120. 
Ind. sîrmei (juniori) C. Tur
zii — Gloria Bistrița, 121. U- 
nirea Sf. Gheorghe — Trac
torul Brașov, 122. Oltul Câ- 
peni — Unirea Cristur, 
C.F.R. Brașov — Oltul 
Gheorghe, 124. I.C.I.M. 
șov — Colorom Codlea, 
Unirea Alba Iulia 
Copșa Mică.

Echipele Soda Ocna Mureș, 
Avintul Reghin și Medicina 
Tg. Mureș din divizia C nu 
au fost programate, urmînd 
a li se desemna ulterior ad
versarii.

Jocurile se 
orele 17, pe 1 
pelor gazdă.

Jocurile de 
și 2, 10 și 11, 
27, 33 și 34, 58 
98 și 99, 104 și 
se vor disputa 
orele 14,45 și

123.
St.

Bra- 
125. 

Metalul

vor disputa la 
terenurile echi-

la numerele 1 
23 și 24, 26 și 
și 59, 81 și 82, 
105, 123 și 124 
în cuplaj la 
respectiv 17.

Jocul de la nr. 25 se va
disputa la orele 10 dimineața.

Jocul de la nr. 61 se va
disputa pe terenul din Dra
gășani.

Jocul de la nr. 62 se va
disputa Pe terenul din Rm.
Vîlcea.

Comisiile județene de fot-
bal vor lua măsurile organi
zatorice corespunzătoare, 
fuzînd programul de mai 
echipelor respective, și 
delega arbitri de linie 
jocurile de pe teritoriul

di- 
sus 
vor 

la 
lor.



au- 
unDimineață senină de 

gust... Soarele, de 
roșu aprins, incandes-. 

cent, împreună cu vălurișul 
de peluzea al mării, sărută 
acest țărm șcump al patriei, 
în portul turistic Tomis totul 
a îmbrăcat haină de sărbă
toare. Este ziua cutezătorilor 
și bravilor noștri marinari. 
Se aude cîntectil prelung al 
sirenelor. Și din multitudinea 
lor îl deosebim pe acela al 
„lebedei11 Mării Negre, „Tran
silvania", ia al cărei pupitru 
de comandă se află fostul 
fotbalist internațional Roman, 
alături de alți doi pasionați 
ai balonului rotund, Ispas și 
Vultur, și' rugbystul Giublea. 
In această simfonie maritimă 
începe parada ambarcațiuni
lor. prolog al manifestărilor 
cultural-sportive închinate 
„Zilei Marinei11.

In frunte, pe coama unui 
delfin, își face apariția Zeul 
mărilor, Neptun, purtînd teri
bilul său trident. Urmeaiză, 
apoi, întreceri spectaculoase 
de schi pe apă, sărituri de la 
trambulină, demonstrații de 
navomodelism și tradiționa
lele Jocuri marinărești: tra
sul la parîmă, cucerirea pur
celului ia școndru, prinderea 
rațelor etc.

Demonstrațiile, susținute de 
sportivi ai asociației Portul 
Constanța, sini mult apre
ciate de miile de spectatori, 
oameni ai muncii din locali
tate și din întreaga țară, 
veniți la odihnă pe litoral, 
turiști de peste hotare.

Aplauze prelungi cuceresc 
tablourile „Nunta piraților", 
„Recuperarea lăzii cu comoa
ra din fundul mării", cobo- 
rîte parcă din basmele celor 
1001 de nopți, „Turnirul", 
precum și baletul „Lacul 
lebedelor", prezentat de ar
tiști ai Teatrului de stat din 
Constanța.
Festivitățile au ținut pînă 

seara tîrziu, pe faleza Cazino
ului, în compania multicolo
ră a jocurilor de artificii și 
a cerului maritim înstelat.

E. PETRE, coresp.
★

Sărbătorirea „Zilei Marinei* 
prilejuit numeroase mani- 

cultural-sportive în
a
festărî
celelalte porturi de pe litoral 
și în orașele de pe malul Du
nării, fiind urmărite cu mare 
interes de numeroși specta
tori.

Med internațional de popice

VOINȚA TG. MUREȘ-SLOVAN BRATISLAVA 
5217-4898 p. d.

Arena Voința din Tg. Mureș 
a găzduit partida internațio
nală amicală de popice dintre 
echipa locală Voința și Slo
van Bratislava (Cehoslovacia), 
care a revenit la o diferență 
de peste 300 de „bețe' (5217— 
4898), popicarilor mureșeni. 
Cei mai buni > C. Soos (Tg. 
Mureș) 953 pd și, respectiv,

B. Frantisek (Bratislava) 855 
pd.

în turneul individual, la ta
re au luat parte jucătorii de 
la Voința și Slovan, primele 
trei locuri au fost ocupate de 
gazde i 1. C. Soos 920 p.d., 2. 
L. Martina 910 p.d., 3. Al Se
re? 906 p.d.

L PÂUȘ-coresp. principal

Tinerii tenismani spanioli conduc 
în finala „Cupei Galea“

Pentru lotul 3: România — R. F. G. 1-1, după prima zi
VICHY, 3. — Pe terenurile 

de tenis de la Sporting-Club, 
au început în după-amiaza de 
duminică întrecerile finale

Pentru primul loc al clasa
mentului se întîlnesc echi
pele Spaniei și Cehoslovaciei. 
Prima a dispus — în semifi
nale — de echipa R.F.G. cu 
4—1 și cu același scor tenis- 
manii cehoslovaci au întrecut 
selecționata României (singu
rul punct al românilor a fost 
înscris de V. Marcu, învingă
tor cu 6—2, 6—4 asupra lui 
J. Pisecky).

După primele partide de 
simplu ale finalei, Spania con
duce cu 2—0 în fața Ceho
slovaciei 1 'Mur.oz-Hutka 1—6, 
6-3, 6-1. 6-3 : Orantes — Hre- 
bec 6—2, 6—4, 7—5. Pentru 
locul 3 in clasament, echipa 
României intilnește pe cea a 
R. F. a Germaniei. Scorul este 
egal după primele două 
jocuri (1—1). Vlorel Marcu l-a 
învins pe Elzer cu 1—6, 6—4, 
5—7, 6—4, 6—1 iar D. Hără- 
dău a fost întrecut de primul 
jucător vest-german, Meiler, 
cu 1—6, 3 - b, 10—12.

Handbalistii Voinței7 1

au jucat la Budapesta

Iugoslavia (f) și România (m) au ciștigat 
Cupa prieteniei" la handbal•9

BACAU, 3 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Azi 
dimineață (n. r. — ieri), s-au 
desfășurat, la Buhuși, ultimele 
două partide din cadrul tur
neului feminin. în primul 
meci. Ungaria a trecut des
tul de greu de neexperimen
tata echipă a Bulgariei : 16-12 
(9-6). în continuare, s-a 
desfășurat întilnirea România 
— Iugoslavia, care trebuia 
să stabilească câștigătoarea 
coTțpetiției. Evoluînd surprin
zător de slab, reprezentantele

c&

PE PISTELE DE ATLETISM
REZULTATE VALOROASE 

ÎN CAMPIONATELE 
R. D. GERMANE

BERLIN X — In cadrul 
camp:onatelor de atletism ale 
R.D. Germane, Karin Balzer 
a egalat cea mai bună per
formanță mondială în proba 
de 100 m garduri-feminin 
care-i aparținea cu timpul de 
13,0. Sprinterul Lewandowski 
a terminat învingător in 
cursa de 100 m în 10,2. Pro
ba de aruncarea ciocanului a 
revenit lui R. Theimer cu 
68,20 m. Petra Vogt a egalat 
recordul R.D. Germane in

proba de 100 m plat feminin 
cu performanța de 11,3.

Rezultate bune au fost ob
ținute și in cadrul campio
natului de decatlon, primii 
trei clasați totalizînd mai 
mult de 8 000 de puncte. A 
ciștigat Rudiger Demming 
cu 8 029 p. urmat de Herbert 
Wessel — 8 021 p și Manfred 
Tiedke — 8 013 p. Deținăto
rul titlului, Joachim Kirst 
(8 279 puncte), nu a concurat 
fiind bolnav.

CAMPIONATELE 
MARII BRITANII

LONDRA 3. — în prima
campionatelor de atletism 

ale Marii Britanii (întrecerile 
se desfășoară pe stadionul 
„White City” din Londra), 
semifondistul R. Taylor a cîș- 
tigat proba de 5 000 m cu 
timpul de 28:27,6. Pe locurile

zi
a

noastre se poate spun» 
s-au bătut lingura. Inexpli
cabilă comportarea unor ju
cătoare (Neghină, Maghiar și 
Matache) care cu numai „trei 
săptămîni in urmă au reușit 
o victorie de prestigiu, Ia 
Zagreb, în fața handbalistelor 
sovietice, 
prezentat 
valoarea 
floare...
(12-6) pentru Iugoslavia, care 
a ciștigat „Cupa prieteniei".

După-amiază, la Bacău, 
Ungaria (m) a întrecut foarte 
greu Bulgaria cu 16-14 (10-6). 
în ultimul meci al turneului, 
echipa României (m), evoluînd, 
din nou, de o manieră entu- 
ziasmantă. a realizat cel mai 
spectaculos meei al turneului, 
obținînd o victorie mult mal 
clară decît arată scorul 1 
18-14 (12-6), in fața Iugosla
viei și, totodartă, „Cupa prie
teniei". Antrenorilor (L. Pană 
și M. Pintea) și întregului lot 
sincere felicitări !

BUDAPESTA 3. — La Bu
dapesta s-a disputat meciul 
internațional amical de hand
bal dintre formațiile masculi
ne Voința București și Sparta- 
kus Budapesta. La capătul u- 
nul joc echilibrat, cele două 
echipe au terminat la egalita
te 1 24—24 (10—15). Din echipa 
română s-au remarcat Anghel 
(7 goluri), Manta (4) și Alboai- 
că (4). Cel mai eficace jucător 
de pe teren a fost maghiarul 
Măszăroe oare a marcat 8 go
luri.

Turul ciclist al Poloniei

Dispute dîrze în „Cupa Mamaia la box
CONSTANȚA, 3 (prin tele

fon). Puținii spectatori pre- 
zenți Ia arena Olimpia (din 
cauza timpului instabil), au a- 
sistat la dispute foarte dîrze 
In care s-au schimbat multe 
lovituri dure ți in care com
batanții au luptat pînă la e- 
puizare pentru obținerea vic
toriei, Cele mai frumoase par
tide le-au oferit A. Mihai 
(Constanța) și E. Lumezeanu 
(A.S.A. Tg. Mureș) în care 
constănțeanul a trimis lovituri

A.
D.
E.
au

cu o precizie matematică, iar 
adversarul său a fost numă
rat în două rînduri. învingă
tor merituos la puncte 
Mihai. Intr-un alt meci 
Giugea (Dinamo Buc.) și 
Bresche (T.S.K. Berlin)
schimbat multe lovituri, dar 
un upercut la bărbie expediat 
de dinamovist în repriza a 
III-a i-a adus acestuia victo
ria prin k.o. Arbitrajele pres
tate de Eugenio Grosso (Ita
lia), Rișat Aii ți Constantin

(Constanța) 
(Din. Buc.), 
Bodnarenco 

Tamaș (Din.

Echipa României a debutat cu o victorie
în Olimpiada studențească de șah

DRESDA 3 (Agerpres). —
In prima rundă a Olimpiadei 
studențești de șah, care se 
desfășoară la Dresda, echipa 
României a învins cu 3‘/s—*/a 
puncte selecționata Irlandei. 
Alte rezultate i U.RS.S. — 
Islanda 3—0 (1); Israel — 
S.U.A. iț/x—>/j (2); Norvegia
— Cuba 4—0; R.D. Germană
— Cehoslovacia 21/2—1J7»; Iu
goslavia — Republica Domi
nicană 3>7x—1/2; Anglia — Fi-

, lipine 2—1 (1); Bulgaria —
Belgia 3—0 (1).

CIOC1LTEA A REMIZAT 
CU LIDERUL

Șahistul 
Gheorghiu 
11—13 la 
dezul Hartoch și 
Tatai cu cita 6 p.

In ultima rundă, Gheorghiu 
a remizat cu vest-germanul 
Darga.

român Florin 
a ocupat locul 

egalitate cu olan- 
italianul

Dobrotă foarte corecte. Rezul
tate 1 cat. cocoș — C. Soșoiu 
(Constanța) b.p. P. Ocică 
(A.S.A.), K. John (TJS.K.) b.p. 
R. Irimia (Ploiești); cat semi- 
ușoară — T. Dunkel (T.S.K.) 
înv. ab. III I. Crăciun (A.S.A.), 
A. Simionescu 
b. p. V. Brătie 
cat ușoară. A. 
(Odesa) b. p. V.
Buc.). La ora cînd are loc 
convorbirea telefonică gala 
este în plină desfășurare. 
Iată și rezultatele din prima 
reuniune 1 cat semimijlocie— 
K. Brandtke (T.S.K.) b.p. I. 
Olteana (Constanța); I. Dan 
(A.S.A.) Înv. ab. I D. Dicu 
(Constanța); cat mijlocie 
ușoară — K Dworak (T5.K.) 
înv. ab. III V. Radu (A.S.A.), 
cat semigrea — K. Anders 
(T5K.) înv. ab. I Gh. Dră- 
gan (Din. Buc.).

CORNEL POPA —
coresp. principal

Gazdele conduc in întilnirea de inol

Doar Arghir s-a 
mai aproape de 

reală, dar cu o 
Scor final: 18-13

Dan VLAD

Implicațiile eventuale 
ale unei hutâriri a L.I.H.G

Federația de hochei a 
U.R.S.S. a cerut Bigii interna
ționale de hochei pe gheață 
(L.I.H.G.) să revină asupra ho- 
tărîrii de a admite jtscători 
profesioniști la campionatul 
mondial din anul 1970. In 
scrisoarea adresată L.I.H.G. se 
arată că acceptarea profesio
niștilor ar putea duca la ex
cluderea hocheiului pe gheață 
din programul J.O. de iarnă.

a revenit lui Matusiak
1 »

Cei de-al 26-le« tur ciclist al 
Poloniei * fost ciștigat de ru
tierul polonez Volczech Matu
siak, urmat de compatrioții săi 
Hanusik la 5:25,0, Szurkovski 
la 5:27,0, Gurski la 7:55,0 și Ku- 
libin (U.R.S.S.) la 8:34,0. Eta
pa a 13-a, Piotrkov — Lublin 
(174 km), a revenit iui Stric 
(Polonia) In 4 h 10:52,0.

In C.M. de slalom nautic
se impun reprezentanții

PARIS 3. — In stațiunea 
Bourg St Maurice les Arcs 
(Franța) se dispută campiona
tele mondiale de slalom nau
tic. In proba de simplu, după 
prima manșă, conduce ceho
slovacul Frantisek Kadanka 
— 461,29 puncte, urmat da 
compatrioții săi G. Vocka șt 
S. Poulek. In proba de dublu, 
pe primul loc se află francezii 
Jean Claude ți Jean Louis 
Olry.

Mark Cox clștigă ușor (6-2) al patrulea set cu Mandarina șl...

Anglia se califică greu (3-2)

in finala inter-zone
Corespondenta specială

BELGRAD 3 — După pa
tru runde, în turneul de la 
Skoplje conduc Uhlmann 
(R.D. Germană) și Hort (Ce
hoslovacia) cu cite 
mâți de Matulovici 
via) — 21/s p (1), . 
(România) 2‘/x p, 
(Iugoslavia) 2 p (1).

In runda a 4-a, Victor Cio- 
cîltea (cu piesele negre) a 
remizat în 22 de mutări cu 
Uhlmann. Cu același rezultat 
s-au încheiat și partidele 1 
Smîslov — Kurajița și Pia
ninei — Parma.

PORTISCH ÎNVINGĂTOR 
LA AMSTERDAM

AMSTERDAM 3 (Agerpres). 
— Turneul internațional de 
la Amsterdam s-a încheiat cu 
victoria marelui maestru ma
ghiar Lajos Portisch, care a 
totalizat IIV2 p, din 15 posi
bile. Pe locurile următoare 
s-au clasat Liberson (U.R.S.S.) 
10 p, Vasiukov (U.R.S.S.) 91/2 
p, Damianovici (Iugoslavia).

3 p, ur- 
(Iugosla- 
Ciocîltea 
Nicevski

Turneul 
hocheiștilor români

Pe patinoarul de la Gar- 
misch — Partenkirchen (R.F. 
a Germaniei), campioana de 
hochei a Finlandei, I.F.K. 
Helsinki, a întrecut o selec
ționată română cu scorul de 
9—4 (4—1, 3—2, 2—l). Pentru 
învingători au înscris Loh- 
nonmaa (3), Murto (4), Jylha 
și Brăter, iar pentru învinși 
Biro, Calamar, Iordan și Fă
găraș.

SEESEN AM HARZ 3 (prin 
telefon). In bazinul de dimen
siuni olimpice din localitate 
au început întrecerile întilni- 
rii amicale dintre selecționa
tele de copii ale Republicii 
Federale a Germaniei ți Re
publicii Socialiste România la 
înot. Iată primele rezultate 
tehnice :

CATEGORIA B (un concu
rent de probă) — 100 m del
fin (b): N. TEODOR (R) 68.5, 
Cube (R.F.G.) 71,0; 100 m del
fin (f)i A. GROZA (R) 1:14,7, 
Schmidt (R.F.G.) 1:20,5; 200 m 
liber (b): PREUSER (R.F.G.) 
2:24,1, Wetterneck (R) 2:27,3; 
200 m liber (f)i L. DAN (R) 
2:33,2, Loeber (R.F.G.) 2:33,6; 
50 m spate (b)l GERTNER 
(R.F.G.) 35,3, Coatu (R) 35,9; 
50 m spate (f): BAUDUIN 
(R.F.G.) 35,9, Sporea (R) 38.9; 
100 m bras (f): EISERMANN 
(R.F.G.) 1:20,6, Pătruică ~ 
1:25,9; ~ j
POVICI (R) 1:20,0, Gusenauer 
(R.F.G.) 1:23,6; 50 m ‘ “ 
(b): N. TEODOR 30,7, 
31,6; 50 m delfin (f): A. GRO
ZA 33,9, Schulze (R.F.G.) 
35,1; 4x100 m mixt (b): R.F. 
A GERMANIEI 4:51,9, Româ
nia 4:53,7; 4x100 m mixt (f) 1 
R.F. A GERMANIEI 5:11,6, 
România 5:17,9.

CATEGORIA A (doi concu- 
renți de probă) — 100 m bras 
(b): KUSCHE (R.F.G.) 1:14,0, 
Hildebrandt (R.F.G.) 1:14,7,
Țîmpu (R) li 18,9. Popovici (R) 
1:20,5; 100 m bras (f) 1 KLEES 
(R.F.G.) 1:21,7, MUller (R.F.G.) 
1:21,7, A. Georgescu (R) 1:23,1, 
Mihăescu (R) 1:24,5; 200 m 
mixt (b): COPCEALAU (R) 
2:26,0, Lennarczik (R.F.G.) 
2:26,3, Wittman (R.F.G.) 2:27,5, 
Manolescu (R) 2:38,0; 200 m

(R)
100 m bras (b)i PO-

delfin
Cube

Meciuri amicale internaționale de volei
• Făcînd un scurt popas 

în Capitală, înaintea turneu
lui internațional de la Constan
ța, care începe mîine, echi
pele feminine de volei ale Ja
poniei și Iugoslaviei au jucat, 
sîmbătă seara, în sala Floreas- 
ca, 5 seturi cu reprezentativa 
României. In primele 3 seturi 
voleibalistele românce au evo
luat rin fața campioanelor 
mondiale, reușind să cîștige 
un set cu 15—5, dar pierzînd 
pe celelalte două i 15—17, 
7—15. Apoi, jucătoarele ro
mânce au avut ca adversare 
pe cele din Iugoslavia. Am
bele seturi jucate au revenit

echipei României cu 15—5 ți 
15—10.

Remarcate 1 Matsumura, 
Yamashita, Sekimoto (Japo
nia), Rebac, Bălășoiu, Pandrea 
(România).

VENERU SANDULESCU 
ceresp.

• La Ploiești, echipa mas
culină de volei Petrolul a 
întîlnit intr-un meci amical 
selecționata Cubei, cire a clț- 
tigat întilnirea cu 3—1 (8, —8, 
12, 14).

A. VLASCEANU • 
coresp. principal

Tiparull.P.„InformaJia", str. Brezoianu nr.23—2S, București

mixt (f): BORMAN 2:43,5, Mi- 
hăescu 2:45,7, Buse (R.F.G.) 
2:50,0, L. Radu (R) 2:53,7; 
4x100 m liber (b)i ROMÂNIA 
4:03,8, RJ. a Germaniei 4:06,0; 
4x100 m liber (f)i R.F. A 
GERMANIEI 4:31,5, România 
4:45,6; 200 m delfin (b): STA- 
BENOW (RJ.G.) 2:24,3, Cop- 
cealău 2:26,2, N. Teodor 2:30,8, 
Kronenburg (R.F.G.) 
200 m delfin (f): A. 
2:41,9, Werle (R.F.G.) 
Anton (R) 2:52,2,
(R.F.G.)

2:33,9;
GROZA 

2:47,7, 
Gausick 

2:56,8; 200 m spate 
(b): LUPU (R) 2:28,9, Stange 
(R.F.G.) 2:32,1, Manolescu
2:33,6, Mayer (R.F.G.) 2:37,3; 
200 m spate (f): SPATE 
(R.F.G.) 2:36,3, Borman 2:39,0, 
Erdeli (R) 2:48,5, Măzgăreanu 
(R) 2:50,2; 400 m liber (b): 
WITTMAN 4:37,2, Copcealău 
4:46,8, " ' --------
4:50,1, 
400 m liber (f): 
DER (R.F.G.) 5:04,3, 1
reich (R.F.G.) 5:12,9,
5:17,0, Pupăzan (R) 5:19,1. _

După primele două re
uniuni: Republica Federală a 
Germaniei — Republica So
cialistă România 65—62 
băieți ți 74—53 la fete.

Hochausen (R.F.G.)
Ghindaru (R) 5:14,2;

BUSEBEN- 
Heiden- 

Radu

TURNEUL

la

Karin Balzer a egalat in cadrul campionatelor R. D. Ger
mane propriul său record mondial pe 100 m garduri: 13.0

La pentatlon, atleta Bur- 
linde Pollak a stabilit un 
nou record al R.D. Germane 
cu un total de 4 834 puncte.

următoare s-au clasat Mike 
Tagg — 28:36,4 și Ron Hill 
— 28:39,2.

Pentru ca tenismanii en
glezi să se poată califica în 
finala inter-zone a „Cupei 
Davis" a fost nevoie să fie 
călcată una din cele mai cate
gorice tradiții britanice... S-a 
jucat și duminica, la Wimble
don, fapt ce nu se mai întîm- 
plase din vremuri imemoriale.

Aproape 15.000 de londonezi 
și-au sacrificat week-end-ul 
pentru a-1 asista pe Mark Cox 
în marea sa încercare de a-și 
depăși adversarul, tenacele 
Edson Mandarino, la reluarea 
ultimei partide de simplu din 
cadrul semifinalei Anglia-Bra- 
zilia. Să spunem, de la înce
put, că efortul lor a fost ca 
și inutil. în fond, meciul se 
jucase în momentul cînd, sîm
bătă seara, ploaia a venit să 
întrerupă cursul unei desfășu
rări în care tenismanul en
glez începea să piardă vizibil 
teren. Și poate că norii ce 
străjuiesc deasupra Britaniei 
și-au dat un larg concurs pen-

ELVEȚIA CONDUCE 
IN MECIUL 

CU IUGOSLAVIA

ZURICH 3. — După prima 
zi a meciului de atletism, 
care se desfășoară la Ziirich 
între echipele masculine ale 
Elveției și Iugoslaviei, gaz
dele conduc cu 53—51 puncte.

în proba de săritură în 
înălțime, M. Portmann a sta
bilit un nou record al Elve
ției (2,15 m.). Foarte dispu
tată a fost proba de arunca
rea greutății în care iugosla
vul M. Jecovici (18,30 m), l-a 
învins pe elvețianul E. Hu- 
bacher (18,22 m).

Alte rezultate 1 800 m : Mu- 
menthaler (E.) — 1:48,7; 5 000 
mi Korica (I.) — 14:08,6; lun- 
gimei Rebmann (E.) — 7,59 
m.; ciocan: Amann (E.) — 
65,26 m; 110 m garduri: Kuhn 
(E.) - 13,9.

INTERNATIONAL DE SCRIMĂ DE LA MINSK

Pongraț și Mironov—primii
dintre spadasinii români

MINSK, 3 (prin 
Proba individuală 
din cadrul turneului interna
țional care se desfășoară la 
Palatul sporturilor a revenit, 
conform așteptărilor, 
pionului mondial 
Nikancikov. In finală, 
tabilui spadasin sovietic a 
obținut 4 victorii, suficiente 
pentru a trece fără baraj li
nia de sosire. Fostul campion 
olimpio Grigori Kriss (Tokîo, 
1964) a terminat 
In continuare, 
turneului final 
astfel 1 3. Ponomarev, 4. Li- 
voe, 5. Valetov, 6. Schmitt.

Cei doi reprezentanți ai 
țării noastre care au ajuns în 
sferturi au fost Pongraț și 
Mironov. Amîndoi au evoluat 
bine în primele două tururi, 
în ciuda faptului că formula 
de concurs a fost extrem de 
dură 1 din cite 6 concurenți 
nu au trecut mai departe 
decît jumătate ! Pînă 1a urmă,

telefon). — 
de spadă

cam- 
Viktor 
redu-

pe locul 2. 
clasamentul 
se prezintă

Pongraț și Mironov aveau să 
se claseze imediat după grupul 
finaliștilor, pe locurile 7-12. 
Ceea ce, pentru actuala etapă 
de pregătire a spadasinilor 
noștri, reprezintă o promi
siune.

Sepeșiu a rămas în turul 
II, Moldanschi și Al. Istrate 
în primul tur.

Următoarea probă — cea 
de floretă femei. Datorită 
bunei comportări la indivi
duale (unde a avut și o tră
gătoare în primele trei 
locuri, pe Ileana Drîmbă), 
România beneficiază de o se
rie foarte convenabilă 1 îm
preună cu echipa secundă a 
Uniunii Sovietice, formațiile 
Cubei și Republicii Democrate 
Germane. Un indiciu că ea 
va repeta — cel puțin — 
performanța floretiștilor, ocu
parea locului 2 în clasamen
tul final.

Proba cu care se va în
cheia turneul va fi spada 
(echipe).

Eddy Merckx va ii prezent 
la C. M. de ciclism pe șosea

BRUXELLES, 3. — în ve
derea campionatelor mondiale 
de ciclism profesionist pe șo
sea care se vor desfășura la 
Zolder, forul belgian de re
sort a alcătuit o echipă avînd 
în frunte pe celebrul Eddy 
Merckx. Ceilalți componenți 
ai echipei Belgiei vor fi aleși 
dintre : Julien Stevens, Roger 
Sweerts, Joseph Spruyt, Guido 
Reybroeck, Roger de Vlae- 
minck, Eric Leman, Walter 
Godefroot, Herman van Sprin- 
gel și ex-dublul campion 
mondial Rik van Looy.

ROMA, 3. — Italia va fi 
reprezentată la campionatele

C. E. de baschet

campio- 
baschet 
înregis-

junioare
MUNCHEN. — în 

natele europene de 
ale junioarelor s-au
trat următoarele rezultate 1 
Olanda—Cehoslovacia 62—60; 
U.R.S.S.—România 95—33 ;
Iugoslavia—Polonia 90—74.

profesioniste pe ve-mondiale
lodrom de următorii cicliști 1 
Beghetto, Damiano, Gaiardoni, 
Petenella (sprint), Boifava, 
Bramucci (urmărire), De Lillo, 
Luciani, Carniel (fond). Bosi- 
sio nu va putea participa 
fiind' rănit.

DUSSELDORF, 3. — Echi
pa R. F. a Germaniei pentru 
C.M. pe șosea va cuprinde 
printre alții pe Rudi Altig, 
Rolf Wolfshol, Wilfried Peff- 
gen, Ernst Streng, Hans Jun- 
kermănn.

pentru sportul
tru ca tenisul englez să revină 
în finala interzone, după o 
absență de 32 dfc ani...

Dar să recapitulăm faptele. 
Sîmbătă, după ce brazilienii 
Koch și Mandarino păruseră 
să spulbere speranțele gazde
lor, prezentîndu-se cu un a- 
vans de 2—1, prin acea sur
prinzătoare victorie la dublu, 
loviturile de teatru abia ur
mau să înceapă. Graham Stil
well, tenismanul care joacă 
mai bine de la meci la meci, 
reușește să-1 domine cu auto
ritate pe Thomas Koch, prin
cipalul „atu" al oaspeților. în 
trei seturi, Stilwell egalează 
scorul și acum Cox urma să 
concretizeze o victorie care 
începea să se contureze. 6—3, 
primul set cu Mandarino. Dar 

.18—16 în al doilea, în care en
glezul — din ce în ce mai 
obosit — reușește „breakul" 
abia în al 34-lea ghem. Mark 
Cox are dificultăți în jocurile 
care se prelungesc, așa cum 
a dovedit-o și în fața lui Koch.

- într-adevăr, el pierde setul 
trei la Mandarino (3—6) și a- 
cum vine acea întrerupere sal
vatoare. în fața ploii, prelata 
se întinde pe toată suprafața 
terenului central de la Wim
bledon, dar jocul nu mai poa
te fi reluat, decît a doua zi. 
Și atunci, împrospătat, pen
tru Cox victoria nu mai este 
o problemă 1 6—2 I

Iată jocurile încheiate — 
dar după cite emoții... — în 
timp ce de la București ne 
parvine știrea că echipa Ro
mâniei a făcut un galop de 
sănătate în fața indienilor. 
Motiv în plus pentru ca apro
piata finală inter-zone să fie 
așteptată aci cu și mai mare 
interes.

Mike AMBROSE

Londra, 3 august.

Ickx mai bun ca Stewart in Marele premiu
al R. F. a Germaniei

DUSSELDORF, 3. — Mare
le premiu automobilistic al 
R.F. a Germaniei care a con
stituit cea de a 7-a probă din 
campionatul mondial pentr.u 
piloții mașinilor de formula 
I. s-a disputat pe pista de la 
Nurburgring. soldîndu-se cu 
victoria belgianului Jackie 
Ickx. Acesta a realizat pe o 
mașină Brabham-Ford media

orară de 174,500 km. Pe locu
rile următoare s-au clasat li
derul campionatului mondial, 
englezul J. Stewart și neozee
landezul Bruce Mc Laren.

în întrecerea pentru formu
la a II-a, a învins francezul 
Henry Pescarolo (Matra-Ford) 
care a realizai media orară 
de 162,400 km.

FOTBAL PE
RAPID ÎNVINGĂTOARE 

IN BERLINUL OCCIDENTAL

Cu prilejul aniversării a 75 
de ani de la înființarea clu
bului sportiv „Spandauer SV“. 
în Berlinul occidental au avut 
loc două meciuri internațio
nale. In meci vedetă, echipa 
Rapid București a întrecut cu 
3—0 (2—0) formația Span
dauer SV. In deschidere, Ajax 
Amsterdam a fost învinsă cu 
2—0 de echipa Hertha BSC

scorul de 2—1 (1—0). Au mar
cat Baartz și Abony, respec
tiv Dedes.

AVANPREMIERA 
BRITANICA

ECHIPA GRECIEI DIN NOI 
ÎNVINSA IN AUSTRALIA

înaintea campionatului 
glez s-au disputat mai multe 
meciuri amicale și internațio
nale. Iată cîteva dintre rezul
tatele înregistrate 1 Birmin
gham City — Asante Kotoko 
(Ghana) 3—0 ; Leeds United 
— Manchester City 2—1.

€11-

GLOB
angajate într-o adevărată 
cursă de urmărire pentru a 
chiziționarea lui Eusebio care 
a refuzat să semneze un nou 
contract cu echipa Benfica 
Lisabona.

NUMEROASE MECIURI 
AMICALE

• La Vancouver (Canada), 
echipa engleză Ipswich Town 
a întrecut cu scorul de 2—1 
(1—0) formația Inter Bratis
lava.

Selecționata Greciei a sus
ținut al patrulea meci al tur
neului său ,în Australia, în- 
tîlnind reprezentativa provin
ciei New South Wales. Vic
toria a revenit gazdelor cu

VA PLECA EUSEBIO 
DE LA BENFICA T

Echipele italiene A.S. Roma 
și A.C. Milan, formația olan
deză Ajax Amsterdam, clubul 
argentinian Boca Junior» »înt

• Slask Wroclaw a termi
nat la egalitate (1—1) cu for
mația F.C. Karl Marx-Stadt.

• La Aachen, formația A- 
lemannia a învins cu scorul 
de 3—1 (2—0) echipa engleză 
Chelsea.


