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CONGRESUL AL X-LEA

i

Lucrările celui de-al X-lea 
Congres al Partidului Comu
nist Român au continuat în 
cursul dimineții de vineri cu 
dezbateri generale la Rapor
tul C.C. al P.C.R., prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceau
șescu, cu privire la activita
tea partidului în perioada 
dintre Congresul al IX-lea și 
Congresul al X-lea și sarci
nile de viitor ale partidului, 
precum și la celelalte docu
mente supuse Congresului.

Delegații și invitații au în- 
tîmpinat cu îndelungi aplau
ze pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe ceilalți tova
răși din prezidiul Congresu
lui, precum și delegațiile de 
peste hotare participante la 
Congres.

Ședințele de dimineață ale 
Congresului au fost prezidate 
de tovarășii Ilie Verdeț și 
Dumitru Popa.

întîmpinat cu aplauze, a 
luat cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Apostol, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Con
siliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, delegat al organiza
ției județene de partid Ga
lați. A vorbit apoi tovarășul 
Ion Ichim, prim-secretar al 
Comitetului județean Bacău 
al P.C.R., delegat al organiza
ției județene de partid Bacău.

...Moment de adîncă semni
ficație. Asistența se ridică și 
întîmpină cu însuflețite 
aplauze, cu profundă emoție, 
delegația veteranilor mișcă
rii muncitorești și revoluțio
nare din România, care 
aduce Congresului salutul 
mult încercatelor generații de 
comuniști ai României, care 
au înfruntat dușmanul de 
clasă, organele sale de repre
siune și fascismul pe toate 
fronturile de luptă, partici- 
pînd la marile acțiuni inter
naționaliste ale clasei munci
toare și partidului nostru, 
alături de clasa muncitoare și 
alte partide, în 
țări.

Tovarășul Valter 
numele delegației 
militanți, a dat 
timentelor lor

numeroase

Roman, In 
de vechi 
glas sen- 

de profund

patriotism și internaționalism 
socialist, simțăminte care 
animă întregul nostru partid 
și popor.

în continuarea dezbaterilor, 
au luat cuvîntul tovarășii Janos 
Fazekas, membru al 
tului Executiv al 
P.C.R., vicepreședinte 
siliului de Miniștri, 
al organizației județene 
partid Harghita, Nicolae Gio- 
san, președintele Consiliului 
Superior al Agriculturii, dele
gat al organizației județene 
de partid Teleorman. Ion 
Iliescu, prim-secretar al Co
mitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, delegat 
al organizației județene de 
partid Ilfov, Dumitru Pe
trescu, vicepreședinte al Con
siliului de S:at al Repu
blicii Socialiste România, de
legat al organizației de partid 
a municipiului București.

Tot în ședința de dimineață 
au rostit cuvîntări de salut 
tovarășii: Josef Kempny, se
cretar al Comitetului Central 
al Partidului 
Cehoslovacia, 
rano. membru al 
Politice a Partidului 
nist din Chile, 
membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist 
Unit din Germania, care a 
înmînat prezidiului scrisoarea 
de salut a C.C. al P5.U.G. 
căfre cel de-al X-lea Congres 
al P. C. R., Frank Stanley, 
membru al Comitetului Exe
cutiv Național al Partidului 
Comunist din Marea Britanie. 
Badamin Lhamsuren. mem
bru supleant al Biroului Po
litic, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, P. Sun- 
darayya, secretar general al 
C.C. ‘ _ 
din 
Van 
ului 
munist din

...în sunetele trompetelor 
pionierești își fac apariția în 
sală purtătorii de cuvînt ai 
celei mai tinere generații a 
României. Sînt, din nou, clipe 
emoționante. Băieți și fete, cu 
obraji îmbujorați, urcă la 
prezidiu, oferind cu dragoste 
flori tovarășului Nicolae

Comite- 
C.G. al 
al Con- 
delegat 

de

Comunist din 
Mario Zamo- 

Comisiei 
Comu- 

Kurt Tiedke,

al Partidului 
India
Geyt,
Politic

Comunist 
(Marxist), Louis 
membru al Biro- 
al Partidului Co- 
Belgia.

Ceaușescu, membrilor prezi
diului Congresului, conducă
torilor delegațiilor de peste 
hotare. De la tribuna Con
gresului, se înalță, cristalin, 
salutul organizației pionie
rești.

Ședința de după-amiază 
a fost prezidată de tovarășul 
Ion Ursu. care a anunțat că 
pe adresa Congresului, a to
varășului Nicolae Ceaușescu. 
au sosit încă 1235 scrisori 
și telegrame prin care orga
nele și organizațiile de partid, 
colective de oameni ai mun
cii. urează succes 
Congresului și își 
adeziunea deplină, hotărirea 
și voința unanimă de a tra
duce In viață, neabătut, hotă- 
rîrile ce vor fi adoptate 
acest înalt forum 
lui.

în continuarea 
au luat cuvîntul 
Vasile Vîleu. membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. președintele Uniunii 
Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție. deia 
gat al organizației jude;en< 
de partid Constanța. Za- 
haria
Uniunii Scriitorilor, 
al organizației 
municipiului București, 
Dumitrescu-Bușulenga. 
președintă a Consiliului 
tional al Femeilor, 
a organizației 
partid Brașov.

Tovarășul Ion Ursu. preșe 
dintele ședinței, a anunțat că 
prezidiul Congresului a primit 
n scrisoare din partea tova
rășului Emil Bodnaras. mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, dele
gat al organizației județene 
de partid Iași, care, dato
rită stării sănătății sale, nu 
poate participa la lucrări. 
Exprimîndu-și regretul că nu 
se poate afla în această sală, 
că nu poate lua parte direct 
la marele eveniment al Con
gresului, tovarășul Bodnaraș 
ne roagă să-1 considerăm ală
turi de noi, cu mintea și cu 
inima, deplin solidar cu toa
te hotărîrile pe care le vom

lucrările r
exprimă

de 
al partidu-

dezbaterilor 
tovarășii i

partid
Stancu. președintele 

delegat 
de partid a 

Zoe 
vice- 
Na- 

delegaiă 
județene de

CONSTANȚA, 7 (prin te
lefon, de la trimisul 
nostru special). — Pe 

la Palatul pio-traseul de 
nierilor și pînă la ieșirea din 
București, caravana cicloturis
tică internațională „Floarea 
prieteniei" a fost aplaudată de 
numeroși cetățeni aflați pe ma
rile bulevarde.

Apoi, micii noștri cicloturiști 
au devenit literalmente oaspeți 
ai locuitorilor așezărilor prin 
care au trecut. în coriiuna Ilea
na li s-au oferit fructe proas
pete.

FLORI ȘI OVAȚII...
EXPEDIȚIA CICLOTURISTICA INTERNAȚIONALA ORGANIZATA 

....... ...................   ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR, 
ROMANA DE CICLISM

DE CONSILIUL NATIONAL AL 
ZIARUL SPORTUL Șl FEDERAȚIA

Directorul întreprinderii de 
mecanizare a agriculturii din 
Adamclisi. Vasile Ispas — ma
re admirator al ciclismului, dar 
și un mare iubitor al copiilor — 
le-a pus la dispoziție dormitoa
re îmbietoare și o masă de prinz

deosebit de consistentă, apre
ciată — bineînțeles — de micii 
oaspeți. S-a înnoptat la Adam
clisi, unde pionierii s-au re
vanșat, oferind localnicilor un 
reușit program cuitural-spor- 
tiv.

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE BASCHET
DE LA PIATRA NEAMȚ

PIATRA NEAMȚ, 8 (prin 
telefon). Vineri a început în 
localitate un turneu interna-

Azi și mîine
la „Floreasca"

„CUPA
ELIBERĂRII"

LA JUDO
• ECHIPELE IUGOSLAVIEI Șl CUBEI 

AU SOSIT IERI IN CAPITALĂ 
Sala Floreasca din Capitală 

va gădui, astăzi și mîine, de la 
ora 18,30, competiția interna
țională de judo „CUPA ELI
BERĂRII". . t

Ieri dimineață a sosit for
mația Iugoslaviei care cuprin
de, printre alții, pe medalia- 
ții campionatelor europene din 
acest an : S. Topolnic (cat. 63 
kg), S. Obladov (cat. 70 kg) și 
R. Rrainovici (cat. +93 kg). 
Au fost definitivate și echipe
le României (seniori și tine
ret) : 63 kg : D. Georgescu (se
niori), E. Georgescu (tineret); 
70 kg : M. Ezechil, G. Vasile ; 
80 kg: I. Kaupert, A. Gos- 
tian ; 93 kg: I. Herman, V., 
Aghini; + 93 kg : Gh. Marchis, 
D. Lepădat.

Aseară a sosit la aeropor
tul Băneasa reprezentativa 
Cubei. Rolando Rubio, con
ducătorul echipei, a deplasat 
la București un lot valoros de 
judoka,- din care se detașea
ză Luiz Gaston (cat. 63 kg), 
campion al Americii Centra
le, Ibrahim Torres (cat. 70 
kg) și Humberto Medina (cat. 
80 kg), posesori ai centurilor 
negre.

lua — a comunicat președin 
lele ședinței.

Au rostit apoi cuvîntări de 
salut tovarășii: Iradj Eskan- 
dari, membru al Biroului 
Executiv, secretar al Comite
tului Central al Partidului 
Tudeh (Popular) din Iran. 
Evremond Gene, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
din Guadelupa. Henry Trut> 
membru al Biroului Politic 
al Partidului Muncii din EI 
veția. Peter Saidi Syovelwa. 
membru al Comitetului Na
tional Executiv al Uniunii 
Naîiona’e Africane din Tan- 
ganika-Tanzania. Julia Areva
lo. membru al Comitetului 
Central al Partidului Como 
nist din Uruguay, președin
tele Com-si ei de contrei. 
Hans Kalt, membru al Biro 
ului Politic, secretar a’ Comi
tetului Central al Partidul
Comunist din Austria Claude 
Jones, vicepreședinte al Par 
tidului Comunist din Austra
lia Martin Gunnar Knutsen. 
membru supleant al Prezidiu
lui Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Nor
vegia LeetooraJ Chundramun. 
președmtele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
din Mauritius. Rashad Amjed, 
membru al Biroului Politie 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Irakian.
Albert Buchmann. membra 
al Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Germa
nia, care a înminac 
Iui scrisoarea de 
C.C. al Partidului 
din Germania către
X-lea Congres al P. C. R-, 
Vicenzo Ansanelli, membra 
al Direcțiunii Partidului So
cialist Italian al Unității 
Proletare, Mami Kouyate, 
director în Ministerul Aface
rilor Externe al Republicii 
Guineea, din partea Partid »- 
lui Democrat din Guir.eea. 
Ragnar Arnalds, președintele 
Partidului Alianța Populară 
din Islanda.

Lucrările Congresului con
tinuă sîmbătă dimineața.

li

Prezidiu- 
salut a 
Comunist 
cel de-al

(Agerpres)

Chiar in ziua in care s-a dat 
startul, pionierul Emilian Moi- 
sescu, component al echipei ju
dețului Timiș, a împlinit virsta 
de 14 ani. Profesorii i-au ofer.t 
in dar cărți, iar colegii săi de 

‘.a Școala generală nr. 1 din 
Jimbolia, precum și coechipierii 
din celelalie județe, i-au dăruit 
flori. Emilian ne-a mărturisit 
că s-a simțit nespus de bene în

Ion GAVRILESCU

Intr-o pauză a lucrărilor

ȘTAFETA
„A XXV-a ANIVIRSARf
A [LIBERĂRII PATRIEI1

triveul 
stidio- 
disiri 

știfeca

I
I
i
i

urma concurențU are 
punct inițial un ioc 
profunde semnificații 
torice — Podul Băneasa 
(aici s-au dat luptele pen
tru apărarea Capitalei în 
zilele de 23, 24 și 25 au
gust 1544) și ca .marcaje- 
de schimb locuri cu o 
înaltă semnificație : piața 
Setatei!, Arcul de tnumi, 
Monumentul eroilor aeru
lui, Monumentul eroilor so* 
vietici.

Ștafeta va aduce un me
saj al sportivilor din Bucu
rești adresat celui de al 
X-lea Congres al partidu
lui, mesaj ce va fi citit de 
maestrul emerit al sportu
lui Marcel Roșea, medaliat 
oii mp ie la Întrecerile din 
Mexic.

Reprezentativa de sector 
ciștigătoare a ștafetei va 
primi .Cupa de cristal’, 
trofeu oferit de către Con
siliul municipal București 
pentru educație fizică șl 
sport, organizatorul mani
festațiilor 
S—1* august.

ca 
cu 
is-

i
i
I
I
I
I
I
I
I

MISIUNEA

SPORTULUI

I
z
n conștiința întregii națiuni 
răsună profund ecoul Rapor
tului prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceausescu în ședința 
inaugurală a celui de al X-lea 
Congres al Partidului.

Document de dimensiuni istorice, de 
uriașă densitate factică, încărcat de

i
i
i
i
I
I
Io uriașă densitate factică, încărcat de 

înalte semnificații, Raportul este darea 
de secmă cu care comuniștii români, 
prin graiul celui mai ilustru lider pe 
care l-au avut vreodată, se prezintă 
în fața poporului, arăfînd deschis, cu 
a tulburătoare sinceritate, proprie nu
mai unei organizații politice de ase- 
nenea structură, ce anume s-a înfăp
tuit, dar — mai cu seamă — ce mai 
este de făcut, cum trebuie făcut.

Raportul este un bilanț lucid al reali
zărilor României socialisle, dar și o 
cutezătoare scrutcre a viitorului, un 
program minuțios, elaborat științific, 
marxist-leninist, destinat să confere 
zilelor de mîine belșug, bunăstare, 
strălucire.

Privit în contextul celorlalte docu
mente pe care le dezbate Congresul, 
și moi cu seamă prin prisma proiectu
lui de Directive, Raportul trasează 
pentru viitorul cel mai apropiat, pentru 
un viitor care începe chiar din aceste 
zile, sarcini fiecărui cetățean activ al 
României. Nu există om din nici un 
domeniu de activitate, fie fizică, fie 
intelectuală, care să nu găsească în 
aceste cuvinte cu greutate de metal, 
responsabilitățile ce-i revin și a căror 
conjugare intr-un deplin efort colectiv 
va grăbi opera de edificare a socia
lismului, va apropia și mai mult Ro
mânia de țărmul de aur al comu
nismului.

Este lesne de prevăzut că 
nouă etapă de ascensiune care 
pune, și care va aduce patria 
la altitudini neatinse vreodată, 
eforturi deosebite, continue, creatoare, 
că pentru a le face față cu succes este 
nevoie nu numai de minți luminate și 
mîini harnice, dar și de trupuri pu
ternice. lată de ce, parafrazîndu-l pe 
un scriitor, vom spune că niciodată ca 
acum relația creier-mușchi, deseori neîn
țeleasă, capătă o înaltă semnificație.

Ritmurile vertiginoase și cifrele im
presionante, preconizate pentru viitor, 
anvergura care se dă industriei și știin
țelor, trebuie să aibă în pregătirea 
fizică a celor chemați să le înfăp
tuiască, unul din marii aliaji.

în această configurație, sportul de
pășește cadrul în care este de cele 
mai multe ori așezat, devenind o pro
blemă de ÎNSEMNĂTATE NAȚIONALA. 
Cu toate implicațiile ei 1

De pe platforma realizărilor obținute 
pînă acum, rodul conducerii de către 
partid și al sprijinului permanent al 
statului socialist, mișcarea noastră de 
educație fizică și sport poate înre
gistra saltul de cantitate și de cali
tate așteptat, poate să se afle în pas 
cu toate marile izbînzi care au creat 
nimbul de glorie al României erei so
cialismului.

I
I
I
I
I
I
I

Naționalele de înot ale copiilor I
Anca Groza, Liliana Dan I

I
de onoarepe tabloul I

ziua a doua. Cu I
I
I
I
I

(Continuare în pag. a l-a)C. NEMȚEANU, coresp. I
I
I
I
I
I

Valeria CHIOSE

această 
se pro- 
noastră 
reclamă

și Gheorghe Lupu

ULIANA DAN, 
sprintera nr. 1 a competiției 

Foto : N.

(Continuare bt pag. a *-a)

i....... trei zile de entriaste întreceri tinerești, au fost stabiliți campionii de juniori la canotaj, lată un crimpei din multele momente de satis
facție ale finalelor : la podiumul de premiere - echipajul de junioare mari al Școlii sportive nr. 1 București, învingător in spectaculoasa proba 
ae 8 + 1. Rezultatele principale ale acestei competiții - iu pag. a il-a a ziarului. FoW , THE0 MA(£^RȘCHI

țional de baschet rezervat ti
nerilor. In partida inaugurală 
s-au întrecut România tineret 
și România juniori, victoria re
venind primei formații cu «co
rul de 78—74 (39—31). Jocul a 
fost de factură tehnică me
diocră. Apoi s-au întrecut e- 
chipa de tineret a Turciei și 
reprezentativa de juniori a 
Varșoviei, baschetbaliștii turci 
cîștigînd la un scor categoric : 
98-49 (55-28). De altfel, prin 
talia inaltă și jocul mai clar, 
mai organizat pe care l-au pre
stat, învingătorii din acest 
meci se anunță ca principali 
favori'3 ai turneului.

Și a fost
probe nu mai puțin spectacu
loase, însoțite de multe corec
turi în tabelele recordurilor, 
învingători puternic aplaudați 
și învinși la fel de merituoși. 
Din amalgamul de cifre, trei 
se desprind în mod deosebit. 
Ele aparțin acelorași Gheorghe 
Lupu, Anca Groza și Liliana 
Dan, care concurează cu cele 
mal multe șanse la titlurile de 
șefi ai promoției. Spatistul 
Clubului Sportiv Școlar s-a 
plimbat ieri în cursa de 200 m 
spate, pe care a încheiat-o în 
2:26,7. Pentru a aprecia valoa-

rea performantei este stficient 
să vi reamintim ed actualul 
recordman mondial fi campion 
olimpic al probei, celebrul Ro
land Matthes, nu înota la 14 
ani această probă decit in 
2:31,0L-

La 13 ani, Liliana Dan pro
mite a deveni în scurt timp cea 
mai rapidă sprinteră a țării, 
în mai puțin de o săptămină ea 
a parcurs de două ori „suta” in

Ad. VASILIU

CEI MAI TINERI SCHIFIȘTI ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII

I 
I 
I
I
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CEI MAI TINERI SCHIFIȘTI ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII In cinstea marilor

evenimente

Obișnuita arenă 
nautică a Snago- 
vului a găzduit, 
de miercuri di
mineață și pînă 
vineri la prim, 
ultima etapă a
campionatelor naționale de 
juniori la canotaj. Ediția 1969 
a finalelor poate fi conside
rată ca cea mai reușită din 
scurta istorie a acestei com
petiții de perspectivă, 284 de 
sportivi și sportive din Bucu
rești, Timișoara, Arad, Satu 
Mare jî — pentru prima dată 
— Bacău fiind prezenți la 
startul celor 20 de probe. 
Cele mai multe titluri (14) au 
revenit reprezentanților Ca
pitalei, care au dominat în 
majoritatea curselor. De re
marcat, insă, și aportul vechi
lor centre nautice de pe Bega 
și Mureș (6 victorii și alte 
locuri fruntașe) la reușita 
campionatelor încheiate ieri.

iNTÎLNfREA BUCUREȘTI
MOSCOVA LA TALERE

SKEETȘl
Săptămînă 

pînă duminică, poligonul" Tu
nari va găzdui o interesantă 
întâlnire de talere și skcet în
tre reprezentativele orașelor 
București și Moscova. în zilele 
de 14—15 august, se va trage 
la 200 de talere aruncate din 
șanț, iar în următoarele, 16-17, 
se va concura la același număr 
de talere, dar aruncate din turn 
(sheet). Lotul sovietic cuprinde 
tintași de valoare cu Țuranov, 
Beneș, Polianskj etc., în timp 
ce selecționatele române vor fi 
formate din Dumitrescu, Po- 
pov’ici, Floreseu, Ionescu (ta
lere). Sencoviei, Floreseu, Dan- 
ciu, Pintilie și Diaeonu (skeet).

viitoare, de joi Și

TINERII ARCAȘI 
IN ÎNTRECERE

La sfîrșitul acestei săptămini, 
sîmbătâ ți duminică, la Tg. 
Mureș se va disputa „Criteriul 
de juniori” la tir cu arcul.

Iată, de altfel, care sînt noti 
deținători ai titlurilor și cet- 
lalți onorați cu medalii...

★
JUNIOARE MICI (500

4 + 1 rame — 1. Metalul Buc. 
(Cristina Broscăufeanu,
Iliescu, Mariana Loghinov, Ioana 
Constantinescu + Paxaschiva 
Neaga) 1:54,0, 2. Șc. sp. 1 Buc. 
(L. Gherovicl, E. Chlrilă, D. Mladln, 
E. Negruți + D. Scorțeanu) 1: 
59,1 ; 3. Voința Tim. (D. Pescha, 
A. Iancău, R. Milller, B. Lilik -r 
E, Sfera) 2:01,0 ; schif simplu : 
1. Gabriela Toader (Voinfa Buc.) 
2:05,5 : 2. Maria Filo (U.T.A.) 
2:08,6 ; 3. Juliana Neșîu (Șc. sp. 
Tim.) 2:13,0 ; 2 vîsle : 1. Metalul 
Buc. (Gabriela Cengea, Elena Fe- 
odorenco) 1:37,1 ; 2. Voința Tim. 
(Cristina Wiener. Elena Untervve- 
ger) 1:57,2; 3. Rapid Buc. (Mariana ' — . _ . .
57.4 ; 
Tim.
Micșa, 
Elena
cu) 1:46,9 ; 2. C.S.S. Buc. (I. Cu
sută, D. Soare, A. Vasilescu, 
Roșioru + S. Cușută) 1:49,5 ; 
Olimpia Buc. (FI. Mache, 
Dragnea, S. Ghinea, C. Geangu 
+ Paraschlva Gustin) 1:49,7 ; JU
NIOARE MARI (750 m) : 4 +1 ra
me. 1. Metalul Buc. (Marioara 
Constantin, Emilia Ionel, Moni- 
ca Dumitru, Emilia Gheorghe + 
Paraschiva Neagu) 2:51,0 ; 2. C.F.R 
Tim. (M. Magheț, I. Iuhasz. Z. 
Chlra, G. Baciu + M. Marcu) 
2:58.8 ; 3. Voința Arad 3:08,0 ; 
simplu : 1. Elena Todirașcu (Ra
pid) 3:01,6, 2. Tatiana Maxlmen- 
co (Dinamo) 3:08,4 : 3. Constanta 
Tabușcă (Voința Tim.) 3:23,3 : 
4 -ț- 1 vîsle : 1. Olimpia Buc. 
(Luxa Ion, Elena Gavluk, Florica 
Petcu, Cornelia Soare + Maria 
Covaci) 3:46, 7 ; 2. șc. sp. Tim. 
(S. Elias, V. Trip. M. Brummer, 
E. Si Lava 4- R. Keller) 3:52.2 ; 3. 
C.N.U. (L. Floroiu, E. Cocor. C. 
Blidaru, M. Dudău, S. Duțu) 
3:53,4 ; 2 visle : 1. Rapid Buc. 
(Mihaela Popescu, Doina Bîrsan) 
2:58.8 : 2. C.S.S. Buc. (Mihaela
Lungu, Adriana Cristea) 3 : 03 5 : 
3. Olimpia Buc. (Elena
Constantin, Lenuța Alexe) 3:05.0 : 
8 + 1:1. Șc. sp. I Buc. (Maria
na Constantinescu, Georgeta Vel- 
ciu, Cristina Preda. Floarea J ur
că, Mariana Constantinescu, Geor
geta Jugănaru, Elena Brebu, A- 
drtana Negruți + Georgeta lo- 
nescu) 2:34,4 ; 2, C.S.S. Buc. 2:
38.5 : 3. Mureșul 2:56.4.

JUNIORI MICI (1000 m) : 4 + 
1 rame : 1. C N.U. Buc. (P. Epu
re, G. Toma. N. Suhată, J. Tin- 
tăreanu + M. Vulpe) 3:30,0 : 2. 
Metalul Buc. (M. Bobocea, C. 
Herling, C. Cosac, I. Balescu + 
V. Manea) 3:30.2: 3. C.F.R. Tim. 
(D. Munteanu, I. Schmuc, V. Jif- 
covlcl, I. Serac + M. Selejan) 
3:34.0 ; simplu ; 1. Alexandru 
Szilasi (U.T.A.) 3:52,6.2. D. Mă- 
criș (Metalul Buc.) 3:54,7, 3. G. 
Sieburg (Voința Tim.) 4:03.7 ; 2

m) :

Julieta

Ionescu, Tania Popa) 1:
4 +1 vîsle: 1. C.F.R.
(Emilia Leahu, Maria

Diana Nicolaevi,
Bereny + Marta Mar-

vîsle: 1. Voința Arad (V. Gol- 
dis, O. Neagu) 3:34,7, 2. Meta
lul Buc. (L Dumitru, A. Roman) 
3:3»,4 ; 3. C.S.S. Buc. (I. Bala- 
ban, C. Dumitru) 3:45,5 : 4 +1 vis- 
le : 1. șc. sp. 1 Buc. (M. Pițigoi, 
M. BrăUoiu, A. Horia, D. Petre 
+ Gh Stanciu) 3:22,9 ; 2. Metalul 
Buc. (M. Sima, S. Pană, FI. Tă- 
nase, Gh. Foca + V. Manea) 
3:23,0 : 3. Rapid Buc. (D. Dumi
trescu, M. Morarlu, A. Bîrcu, F. 
Apostol + A. David) 3:28,2 ; JUNI
ORI MARI (1 500 m); 4+1 rame : 1.
Dinamo Buc. (P. Poenaru, I. sta- 
msue, I. Zivideană, M. Axente + 
L. Lavrenschi) 5:09,1 : 2. Rapid 
Buc. (M. Moldovan, S. Visner, V. 
Mocanu, V. Herllng + M. David) 
5:09,3, ; 3 C.N.U. 5:17,5 ; 2 fără 
clrmacl: 1. Dinamo Buc. (C. Da
nila, A. Rehac) 5:30,5 ; 2. C.F.R. 
Tim. (G. Staubert, FI. Dugăllă) 
5:52,7 ; 3. Voința Tim. (I. Roden- 
cluc, G. Glszer) 6:03,6 : simplu : 
1. Emil Budirisan (Șc. sp. Arad) 
5:51,2 ; 2. F. Hoaz (Mureșul) 5: 
57.9 ; 3. M. Georgescu (Steaua) 
5:59.4 ‘,2 + 1:1. Șc. sp. 1 Buc. 
(Șt. Bortnovschi, Fr. Otrok + L.

OlteanU) 6:03.6 ; S. C.F.R. Tim. 
(P. Miclău, M. Sturza + M. Se- 
lejan) 6:23,5 ; 3. Mureșul (E. Pa- 
lade, H. Dragoș + P. Oprișor) 
6:26.6 ; 4 fără cirmad: 1. Meta
lul Buc. (P. Croicea, N. Ionescu,
M. Ungureanu, R. Goclu) 5:18,5 ; 
2. Șe. sp. 1 Buc. (Cr. Teodorescu,
N. Stroe, L. Anghel, FI. Trăllfi)
5:22,4 ; 3. Dinamo (M. Crestez,
P. Voicu, Gh. Dumitrescu, D. 
Gagiu) 5:30,7 : 2 irtsle : 1. C.F.R. 
Tim. (L. Stolov, Gh. Culcean) 
5:28,7 ; 2. C.N.U. (L. Purceanu, 
M. Fășle) 5:35,6 ; 3. Voința Tim. 
(Fr. Hoff, I. Barth) 5:39,3 ; 8 + * ' 
1. Șc. s-p Tim. (M. Szegedi, 
Savici, ~ “
Hever,

NUMEROASE
ÎNTRECERI
SPORTIVE

1.

G. 
G.

1 : 
O. 
R. 

IV.
2.

Sas, F. Molnar, 
Bara, S. Gasser, 
A. Ungar) 4:47,9 ;

. 4:50,9 ; 3. Steaua

TURUL CICLIST AL 
JUDEȚULUI DOLJ

SIMPLE REFLECȚII

V.
3.

A.

Science-fiction
Doi critici de artă, unul 

de literatură, celălalt de 
cinema — nu dau nume, 
persoane importante la cel 
mai prestigios săptămînal 
de cultură din București — 
mi-au îngăduit după înde
lungi tratative, care au 
pendulat între vanitate și 
pudoare, să dau publici
tății nuvela scrisă de dum
nealor în acest gen atît de 
căutat astăzi, al știinfifico- 
fantasticului, numit pe en
glezește și pe plan mon
dial „science-fiction*.

cutul — vor avea loc scene 
ca la partida Stilwell-Koch, 
cînd eglezul a egalat Bra
zilia după pierderea dublu
lui : pălăriile cu flori ale 
onorabilelor doamne spec
tatoare se vor deplasa fie 
spre ceafă, fie pe ochi, 
scorțoșii domni spectatori 
vor urla și sa vor îmbră
țișa, iar venerabilii mem
bri ai lui All England Club 
vor clipi ceva mai des decît . . . _
tul al cincilea, Țiriac 
da totul și va cîștiga 
8—6.

de obicei. Dor în se
va 
cu

de

Marin + A. 
Olimpia Buc.
4:52,2.

In clasamentul general : 1. ME
TALUL BUCUREȘTI 60 p, 2. 
Șccaia sportivă 1. Buc. 54,5 p, 3. 
C.F.R. Timișoara 40,5 p, 4—5. 
Voința Tim. șl Școala sportivă 
Tim. 38,5 p. 6. Clubul Sportiv 
Școlar Buc. 37 p.

Anca Groza, Liliana Dan
și Gheorghe Lupu

pe tabloul de onoare
(Urmare din pag. 1)

(ieri in finala pe care a66,9 
ciștigat-o categoric), confirmînd 
marele salt valoric realizat în 
acest an. Tinăra dinamovistă 
are forță, ritm și multă suplețe, 
calități care o îndrituiesc să as
pire intr-un viitor apropiat la 
cifre mult superioare. în sfir- 
șit, un record nu mai puțin 
valoros a stabilit și Anca Groza 
în dificila cursă de 400 m mixt. 
La capătul tetratlonului, crono- 
metrele au indicat pentru eleva 
prof. M. Negrea, timpul de 
5:45,5, rezultat care corectează 
recordurile naționale de copii, 
junioare mari și mici.

Trecînd la categoriile infe
rioare, unde lupta pentru me
dalii este aprigă, trebuie subli
niate succesele Eugeniei Cris- 
tescu (la 100 m craul și spate) 
și Dorin Marin (100 m bras), 
după o palpitantă dispută spor
tivă cu Emil Buhoci și Ludovic 
Petrescu. Alături de 
merituoși învingători reprezen- 
tînd orașele Inoiești (Mariana 
Georgescu), Oradea 
Birini). Reșița (Edith 
dith Hunyadi) și Timișoara (H. 
Babetler) marchează asaltul 
puternic pe care Provincia l-a 
dat în acest an la locurile 
fruntașe.

întrecerile continuă astăzi, de* 
la orele 10 și 18 și se încheie 
mîine de la orele 9.30 și 17.30.

ANCA GROZA (Din.) 
rec. copii, jun. mici 
A. Mihăescu 
100 m bras (b) : 
(CSȘ) 1:18,6, V.
1:20,1, G. Popovici (Din.) 1:22,0.

ei, cițiva

(Adalbert 
Puel, Iu-

CATEGORIA A : 1 x 100 m
liber (b) : METALUL TURDA 
4:29,8, Dinamo 4.36,9, Rapid 
4:40,0 ; 200 m liber (b) : AL. 
CODRESCU (Din.) 2:20.0, Z. 
Casian (CSM Cluj) 2:20.4, T. 
Tretiacov (Petr.) 2:21.5 : 100 m 
liber 
(Din.) 
mian 
(Din.) 
ZITA 
1:18,3,
2) 1:19,0, O. Dobre (Șc. Sp. 1) 
151.8 : 200 m spate (b) : GH. 
LUPU (CSȘ) 2:26.7 rec.. T. Nu- 
țeanu (Din.) 2:36,4. C. Cea tu 
(CSȘ) 2:40,0 ; 400 m mixt (O ;

(f) : LILIANA DAN
66.9 — rec. eg., V. Da- 
(Din.) 70.8, A. Pupăzan

71,2 : 100 m spate (D : 
ERDELI (CSM Cluj) 
M. Măzgăreanu (Șc. Sp.

5:45,5 - 
ți mari, 

6:11,5 ;
ȚÎMPU

(Din.) 
A.

Boboc (Rap.)

CATEGORIA B : 4 x 100 m 
liber (b) : ȘC. SP. REȘIȚA 
4:51,8, Șc. Sp. 2 4:52,1. Petrolul 
5:07,5 ; 100 m liber (f) : EUG. 
CRISTESCU (Din.) 1:11,1, Da
na Pop (Din.) 1:12,2, Silvia 
Ivescu (Din.) 1:12.5 ; 200 m
mixt (b) : Z. ZVOLENSKI (Șc. 
Sp. 2) 2:50,9, A. Horvath (Șc. 
Sp. 1) 2:53,3, A. Popovici (Petr.) 
2:57.3; 100 m spate (f) : EUG. 
CRISTESCU 1:22,0, D. Pop 
1:22,3, G. Stanciu (Dunărea) 
1:22,4 ; 100 m bras (b) : D. MA
RIN (Petr.) 1:31,2, E. Buhoci 
(Ste.) 1:31,4, L. Petrescu (CSȘ) 
1:31,4.

CATEGORIA C : 100 m bras 
(b) : A. BIRINI (Crișul) 1:34,9, 
M. Simion (Rap.) 1:36,9, C. Ma
rin 
(0 :

(Petr.) 1:41,8 ; 50 m bras 
IOANA ADRIAN (Din.) 

— rec., M. Cristea (Ste.) 
M. Vasiliade (Rap.) 48.0 ;

100 m 
1:20,4, 
1:21,4, 
50 m 
(Șc. Sp. 2) .
(Criș.) 35,3, A. Birini 36,2 ; 50 
m spate (b) : H. HABETLER 
(Șc. Sp. Timiș.) 39,4, I. Sveț 
40.3, D. Costriș (Criș.) 40,9 ; 
50 m spate (f) : EDITH PUEL 
(Șc. Sp. Reș.) 40,5, M. 
41,5, C. Pănulescu 42,1.

CATEGORIA D : 50 
(f) : M. GEORGESCU
51.7, D. Hrisu (Din.) 54,5, M. Fi
lip (Crișul) 55,8 ; 50 m liber (b): 
A GOLOVKA (Din.) 42,4, L. 
Orei (Șc. Sp. Reș.) 42,7, C. Ni- 
colae (Din.) 43.8 ; 50 m spate 
(b) : M. GOTHARD (Petr.)
46.8, K. Dozer (Șc. Sp. 1) 47A 
L. Orei (Șc. Sp. Reș.) 48.2: 
58 m spate (f) : IUDITH HU
NT ADI (Șc. Sp. Reș.) «A.M. 
Georgescu 48.7, 
brand: (Șc. Sp. Reș.) 49,1.

liber (f) : M. CRISTEA 
C. Pănulescu
M. Vasiliade 
liber (b) : I.

33,4, D.

(Petr.)
1:21,8 ; 
SVEȚ 

Critreș

Cristea

m bras
(Petr.)

Ines Helle-

Acțiunea s-ar petrece 
peste o săptămînă, locul 
desfășurării ei ar fi Wim
bledon, pe terenul central, 
unde — precizează realis
tul din mine — n-au loc 
de obicei decît tradiționa
lele camoionate ale AII 
England Clubului.

Ajunși la 3—1, nebun 
fericire — Năstase va avea 
o entorsă filozofică, pro- 
tejîndu-se pentru meciul cu 
Ashe. Va juca Dron, care 
va pierde la Cox, normal: 
0—6, 5—7, 1—6. Aceasta 
ar fi o variantă la care 
criticul de 
opune :

MECIURI INTERNATIONALE

în primul capitol, Cox 
l-ar învinge pe "Tiriac cu 
3—1 — și iată cum : 4—6, 
6—0, 6—2, 6—3. Anglia ar 
conduce cu 1—0. Capito
lul al doilea ar începe tot 
prost : Năstose pierde pri
mul set la Stilwell cu 1—6 ; 
urmează un set jucat cu 
ghearele și cu dinții, luat 
de llie la 11—9. Ca după 
aceea, Stilwell să cadă, să 
se frîngă, si lucrurile să 
meargă 
România

unt : 6—3, 6—1. 
egalează.

Dublul 
plic.at: 
cîștiga la Cox-Curtis în trei 
seturi, în fiecare pe cîte 
un break, toate la 6—4. 
La 2—1 
urma

n-ar fi prea com- 
Năstase-Țiriac ar

pentru noi, ar 
partida Țiriac-Stil- 

well, pe viață și pe moar
te. Țiriac ar conduce cu 
2—0 la seturi, Stilwell îl 
va egala cu 7—5, 6—4 și 
— pentru că nici un science
fiction nu poate ignora tre

literatură se 
opune : Năstase va juca 
fără glumă cu Cox și îl 
va învinge cu 6—4, 5—7, 
6—3, 8—6. Scor final: 4—1 
pentru România.

Niciodată n-am popu
larizat proza și poezia cri
ticilor. Nu-mi place să mă 
pun bine cu ei. Rareori, însă, 
dumnealor au dovedit atâta 
imaginație, 
mine **” * 
spune 
astea 
orice 
e la , 
se va răspunde că, la 
urma urmei, tot calculul e 
neserios. Dacă dv. credeți 
că în 1865 romanul „Cu 
racheta spre Lună” a] lui 
Jules Verne părea mai se
rios decît o finală Româ
nia — S.U.A. în «Cupa 
Davis*...

Realistul din 
stă umilit. Mi se va 

că toate socotelile 
sînt gratuite. Dar 

scriere science-fiction 
început gratuita. Mi 

răspunde câ, la

Nimic nu-i mai fascinant 
în genul science-fiction ca 
neseriozitatea.

Radu COSAȘU

ÎNTREPRINDEREA POLIGRAFICĂ
INFORMAȚIA"3

DIN BUCUREȘTI, STR. BREZOIANU Nr. 23-25

Primește candidați — băieți — pînă la 18 ani împliniți 
în anul 1969, absolvenți ai școlii generale de 7—8 ani 
pentru calificare prin „ucenicie în producție" în mese
riile specifice poligrafiei.

— Durata de școlarizare 2—3 ani.
Se primesc candidați din Capitală, comunele sub

ordonate și din toate județele, cu posibilități de a face 
naveta sau găzduire în Capitală.

— Concursul de admitere constă în probe scrise șl orale din 
materiile claselor V—VlII-a la limba română și matematică.

— Candidații se vor prezenta la concurs pină la data de 31 
august 1969 la I. P. „Informația** din București, str. Brezoianu 
23—35, avjad asupra lor :

— Buletinul de identitate
— Certificat de naștere în original și copie
— Certificat de absolvire (original)
— Fișa copilului de Ia 0—15 ani, sau certificat medical eliberat 

de circumscripția medico-sanltară ia cară candidatul este luat 
în evidență.

•— Buletinul de analiza sîngelul efectuată după 1 august
— Rezultatul ratliologic-pufmonar efectuat după 1 Iulie a.c.

— Ucenicii benetflciază de salarii lunare, vacanțe școlare, pre
cum și de diploma de absolvire echivalentă cu cea obținută 
prin școala profesională.

_ Ucenicii admiși la concurs tac instruirea practică tn cadrul 
întreprinderii, iar pregătirea teoretică la grupul școlar poli
grafic „D. Marinescu" cu scoaterea din producție.

— Concursul va avea loc între 1—10 septembrie 1969.

Rela(ii suplimentare se pot lua la telefon 13 56 20, 
Biroul personal.

LA BOTOȘANI
Ia Boto-Duminică și luni, 

șani, în ajunul Turneului in
ternațional de la Constanța, 
echipa masculină de volei a 
Japoniei va susține două par
tide amicale cu o selecționată

divizionară română, din cate 
vor face parte, printre alții. 
Corbeanu, Tîrlici. Schreiber. 
Vraniță, Dumănoiu, Oros, 
Penciulescu, Cătălin, Cristian 
Ion.

GABRIEL MOICEANU
LIDER IN CUPA OLIMPIA**

Cea de 
etapă a competi
ției cicliste dota
tă cu „Cupa O- 
limpia** — Az li
ga — București
(136 km) — a revenit dina- 
movistulul Gabriel Moicea
nu. Participanții au luat un 
start rapid, lansîndu-se în 
numeroase sprinturi prelun
gite. La Posada, însă, pluto
nul se fărâmițează. Aici se 
răstoarnă Cernea. Angajați la 
sprintul final pe piatră cubică 
într-o dispută spectaculoasă, 
cicliștii au făcut ultima risipă 
de energie. Bine plasat, Moi
ceanu l-a depășit pe linia de 
sosire pe Burlacu.

Clasamentul etapei : 1. G.
Moiceanu (Dinamo) a parcurs 
136 km în 3h 16’00“ (timp cu 
bonificație 3h 15’45*) — me
die orară 41,600 km ; 2. V. 
Burlacu (Steaua); 3. V. Sele- 
jean (Dinamo); 4. Șt. Ene (CS 
Brăila); 5. O. 
Iimpia): 6. Șt. 
Iul Plopeni); 
(Steaua); 8. I.
pia); 9. P. Drăgan (Dinamo); 
10. A. Sofronie (Dinamo) — 
toți în același timp cu învin
gătorul.

' Clasamentul general, după 
două etape: 1. G. Moiceanu 
(Dinamo) 7h 00*11”; 2. Șt Cer
nea (Steaua) 7h 00*11”: 3. V. 
Sofronie (Dinamo) Th 00*29”: 4. 
V. Burlacu (Steaua) Th 01*25"; 
5. Șt. Ene (C.S. Brăila): 6. F. 
Gera (Steaua); 7. I. Cosma 
(Dinamo); 8. V. Egyed (Dez
robirea Brașov); 9. C. Tudo- 
ran (CS. Brăila); 10. — — 
dor (Dinamo), toți în 
timp cu Burlacu.

Astăzi are loc etapa 
București — Giurgiu — Bucu
rești (120 km) cu plecarea de 
la ora 14,30 de la km 13 al 
respectivei șosele și cu sosirea 
în jurul orei 17,30, în ace
lași loc.

V. Tu- 
același

a 3-a :

Marinescu (O- 
Rusen (Meta- 

7. F. Gera 
Cernea (Olim-

UZINA DE ANVELOPE
DANUBIANA
București, prelungirea 

sos. Olteniței nr. 181 — 
tel. 23 6020 și 23 42 80 
vinde fără repartiție la 
întreprinderi de stat, co
operații și către popu
lație, garnituri anvelope 
pentru autoturisme elec- 
tro-stivuitoare și moto- 
stivuitoare, din dimen

siunile ;
640—13 
645—13 
700—13 
695—14 
700—14 
600—15

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Consiliul județean pentru e- 
ducație fizică și sport Dolj or
ganizează în cinstea zilei de 
23 August turul ciclist al jude
țului Dolj, la care participă 
alergători de la A. S. Atletul 
Craiova, Drubeta Tr. Severin 
și Progresul Slatina. Iată pri
mii clasați în primele două e- 
tape : Etapa I (14 km contra- 
cronometru) : 1. N. Androna
che (Atletul Craiova), 2. I. Is- 
cru, 3. M. Cruceru (ambii de 
la Drubeta Tr. Severin) ; eta
pa a Il-a (Craiova—Filiașl—Cra
iova 60 km) : 1. I. Pantelici 
(Drubeta Tr. Severin), 2. N. 
Andronache, 3. T. Andronache 
(Atletul Craiova). în clasa
mentul general conduce, la in
dividual, N./ Andronache iar 
pe echipe Drubeta Tr. Severin.

întrecerea se va încheia du
minică după-amiază, sosirea 
din ultima etapă urmînd a a- 
vea loc pe stadionul Central 
din Craiova, în pauza meciului 
internațional de fotbal Univer
sitatea— Chemie Leipzig.
ȘT. GURGUI—coresp. principal

LA PIATRA NEAMȚ— 
CONCURS DE MOTO- 
CROS

Consiliul Central al U.G.S.R. 
organizează duminică, în colabo
rare cu federația de speciali
tate, un concurs de motocros, 
dotat cu trofeul „Cupa Elibe
rării”. Și-au anunțat participa
rea^ cei mai buni, alergători din 
țară. în program figurează o 
singură probă, pînă la clasa 
500 cmc. întrecerile, găzduite 
de un traseu ales în jurul Dea
lului Pietricica din orașul Pia
tra Neamț, se vor desfășura 
în trei manșe, fiecare a cite 30 
de minute, plus două ture.

CURSA DE CAIAC DU
BLU PE DUNĂRE

Echipaje selecționate din ju
dețele Arad, Caraș—Severin, 
Mureș, Satu Mare, Tulcea, Ga
lați și municipiul București îți 
dispută întâietatea într-o cursă 
de fond pe Dunăre. Competiția, 
organizată de U.G.S.R., se des
fășoară în trei etape, după cum 
urmează : Brăila—Măcin—Ga
lați (40 km), Galați—Isaccea— 
Tulcea (84 km) și Tulcea-Su- 
lina. cu semietapă la Gorgova 
(90 km). întrecerile se încheie 
duminică.

nu puțini ani — o optică 
deformată asupra eticii lor. 
Ani de zile aceștia ne apă
reau dezumanizați, comer- 
cializatori brutali ai „pi
cioarelor lor" sau, vai de 
ei!, comercializați în mod 
nervos de conducătorii clu
burilor lor. Dar, încetul cu 
încetul, au început să se 
publice informații despre 
felul cum se pregătesc a- 
cești jucători, despre disci
plina de fier ce le-o impu
ne — cit timp poate fi prac
ticată — „profesia" de fot
baliști, despre raporturile 
dintre jucător și club, adi
că despre obligațiile reci
proce dintre aceștia. Și, do
mol dar sigur, lucrurile s-au 
limpezit. Dracul era depar
te de a fi atît de negru 
cum crezusem !

Mai ieri-alaltăieri, pe cea 
de a treia pagină a Spor
tului am văzut o fotografie 
pe care nici baletul fastuos 
al valurilor mării — fiecare 
cu vacanța lui! — nu reu
șește să mi-o șteargă din 
amintire. Era o imagine din 
fața clădirii cu numărul 16 
de pe Vasile Conta din Bucu
rești, era o imagine în ca
drul 
multe 
aflați 
tariul la acea fotografie, 
aspru, dar nu atît de aspru 
pe cît ar fi meritat pro
blema implicată, semnala 
că o serie de fotbaliști au 
fost surprinși de aparat în 
perioada cînd se ofereau, ca 
un soi de „marfă vie", in
teresului uneia sau alteia din
tre echipele de fotbal. De
sigur, în fața amintitei clă
diri își încercau șansele ju
cători mai de mina a doua, 
pentru că jucătorii de pri
ma mină își rezolvă pro
blemele transferului în alt 
cadru — chiar dacă, ade
sea, implicațiile acestei „re
zolvări" nu diferă, sub as
pect etic, de „rezolvările" 
celor pe care ni i-a pus sub 
ochi trista fotografie. Pe 
scurt: în ce ne privește,

căreia apăreau mai 
siluete de oameni 

in așteptare. Comen-

dracul nu-i tocmai atît dt 
alb pe cît am crezut!

Asupra eticii jucătorului 
de fotbal de prin alte părți 
s-au făcut la noi, zeci și 
zeci de speculații — de toa
te soiurile. ■ In continuarea 
acestor speculații, propun 
spre reflecție două elemen
te — din multele posibile — 
care mi-au atras recent a- 
tenția. Cum relatează pre
sa, se pare că marele Pele 
— care ar putea face bani 
cam din orice — gîndește 
intr-un stil care nu-i pre
judiciază cu nimic dem
nității. El a refuzat nume
roase oferte privind utili
zarea numelui său la re
clama unor mărci de țigări, 
afirmînd: „Chiar să fac re- ■ 
clamă pentru unul dintre 
dușmanii fotbalistului, ar fi 
prea de tot 1" O altă cele
britate a fotbalului, Jackie 
Charlton, aflîndu-se la pes
cuit — și nu la restaurant 
sau bar precum alții. îi știm 
noi cine! — se aruncă fără 
ezitări în apele Tarnish șl 
salvează de la moarte si
gură un băiețel. Oricum, 
dracul nu-i chiar atît de 
negru pe cît credem noi!

In ce ne privește, am a- 
vut dureroasa ocazie ca, în 
ultima vreme, să ni se a- 
ducă la cunoștință isprăvile, 
ce țin de Codul penal, a 
mai multor fotbaliști •— u- 
nii dintre ei de mari pers
pective. Printre aceștia se 
înscrie și Boc, „om de bază 
al selecționatei naționale". 
Deci, răul dacă există — se 
face simțit în toate direc
țiile. Ca om din mulțime, 
ca simplu spectator, niă în
treb și eu ca mulți alții : 
oare trista fotografie, vă
zută mai acum cîteva zile 
în Sportul, nu este numai 
o imagine incompletă, de 
suprafață a unei mentali
tăți cu efecte nocive mal 
adinei ? Oricum, deocam
dată e bine că presa aduce 
sub ochii tuturor și ceea ce 
nu face cinste nimănui. Da
că tot ne facem idoli din 
eroii bocancului și balonu
lui rotund — măcar să știm 
cum arată complexa lor 
imagine.

Al. CAPRARIU

„CUPA U.G.S.R." LA 
ATLETISM

Tinerii șl tinerele atlete care 
au obținut victorii in fazele 
preliminare ale competiției'do
tate cu „Cupa U.G.S.R.” se în
tâlnesc, sîmbătă și duminică, pe 
stadionul din Ploiești în cadrai 
finalei. Deschisă sportivilor în
cepători ți celor care au ob
ținut categoria a III-a de cla
sificare, competiția reunește 
concurenți din județele Brăila. 
Botoșani. Vaslui. Dolj. Timiș, 
Bihor, Olt și municipiul Bucu- 
resti.

COMPETIȚIE FOTBA
LISTICA

_ în trei orașe ale județului 
A aslui (la Birlad. Huși și Va
slui) se desfășoară o interesan
tă competiție fotbalistică dota
tă cu «Cupa 23 August”. La 
Vaslui, de exemplu, participă 
la întreceri cinci echipet Vi
itorul, Energia. Confecții. Iprod- 
coop șt Voința. După desfășu- 
rarea meciurilor de pînă acum, 
cu $anse mari candidează la 
ocuparea locului 1 (și deci cu 
drept de participare la finala 
pe județ, care va avea loc in 
zilele de 23—24 august) forma
ția Viitorul, echipa asociației 
sportive Iprofil-mobila Vasiui. 
Lată ți citeva din. rezultatele 
obținute : Viitorul—Confecția
3—2. Viitorul — Iprodcoop 5^4), 
Voința—Confecția 2—1, Energia- 
Iprodcoop 8—1.

Se bucură de mult Interes 
și întrecerile județene de vo
lei și handbal, la care au luat 
startul 20 de echipe, dintre care 
opt de fete.

Conducerea asociației sporti
ve Voința Vaslui ți-a înscris 
în planul său de acțiune rezol
varea unei vechi dorințe a spor
tivilor din oraș, și anume, re- 
amenajarea bazei din parcul 
de cultură ți odihnă. în pre
zent se lucrează la terminarea 
unui teren de handbal și a u- 
nei piste de popice.

FINALA CAMPIONATULUI

NATIONAL AL JUNIORILOR
BRAȘOV, 

(prin telefon). 
Mîine 
cunoscuți 
pionii < 
niori la cele 7 
probe, 
finalelor propriu-zise 
deosebit de interesante, mar- 
cînd un nivel tehnic apre
ciabil. Dintre toate perfor
manțele înregistrate pînă 
acum, semnalăm pe cele ale 
tinerei Adriana Simionescu 
care, deși n-a depășit cu mult 
vârsta de 13 ani, a evoluat 
impresionant, eliminînd două 
dintre pretendentele catego
riei junioare-mari, pe Vera 

• Dudaș (6—4, 6—4) și Zoe Tu- 
dose (7—9, 6—4, 6—2), ea ca- 
lificîndu-se printre primele 
patru junioare ale acestei ca
tegorii.

Iată rezultatele mai impor
tante : simplu fete, cat. 17—18 
ani.

vor 
i cani
de ju-

întâlnirile dinaintea 
sînt

sferturi de finală: F.

Bucur-M. Nosa 6—2, 6—1 ;
Ad. Călina-M. Denov 6—2,
6— 1 ; El. Takacs-A, Floreș-
teanp 6—2, 9—7 ; simplu
băieți, cat. 17—18 ani, sfer
turi de finală: N. Mirea-P. 
Almăjan 6—1. 6—4, 7—5;
T. Marcu-G. Neacșu 2—6,
7— 5, 6—2^ 4—6, 6—4 ; D. Ne- 
meș-M.
6-3;
6—3, 
băieți: 
Bădin, 
Mulfai, 
șeanu 6—4, 6- 
năianu - Tîrnoveanu, 
6—0, 6—2 ; Simionescu, Casa- 
pu-Curduman, Vîrgolici 7—5, 
6—1 ; dublu mixt: Bădin, 
Dimitriu - Silaghi, Kovendi 
6—0, 6—2 ; loan, Censingher- 
Chinan, ’ Urdea 6—3, 6—1 ; 
Chivaru, Stadler-Dragomir, 
Popa 2—6, 6—2, 2—1.

CAROL GRUIA 
coresp. principal

Stoleru 6—4, 8—6, 
C. Hulpe-M. Crișan 
6—4, 6—4 ; dublu

Lazarov, Roșeanu- 
Ionescu 6—2, 6—1 ; 
Takacs-Chivaru, Ro- 

4 ; Turcu, Cer- 
Bădin

CUPA INSTITUTULUI OE CONSTRUCȚII"
Cea de a treia zi a turneu

lui internațional de tenis din 
Capitală a programat ieri, 
jocurile semifinale ale pro
belor de simplu masculin și 
feminin și sferturile de finală 
ale probei de dublu băieți. în 
proba de simplu băieți, un joc 
bun a prestat Sever Mureșan, 
care l-a întrecut în trei seturi 
(6—0, 1—6, 6—1) pe Al. Sufo, 
revelația aceetui turneu. De a- 
semenea, I. Santeiu a dispus 
de V. Sotiriu cu 6—3, 6—1 
meci în care primul jucător 
nu i-a lăsat nici o șansă 
cîștig partenerului său. 
simplu fete, Agneta Kun, în-’ 
tr-o deosebită vervă de joc, a 
dispus cu 4—6, 6—3, 6—1 de 
Mariana Ciogolea, care ni s-a 
părut puțip obosită, departe de 
valoarea sa obișnuită. In cea
laltă semifinală, Liuba Rad- 
kova (Bulgaria), superioară în

de 
La ’

jocul la fileu Aureliei Cîrnaru, 
s-a impus în două seturi (7—5, 
6—3). Alte rezultate: dublu 
băieți, sferturi de finală: E. 
Pampulov, M. Pampulov (Bul
garia) — Geantă, Pîrlea 6—3 
6—2, Navroțschi, Nemeth — 
Sotiriu, Stito 0—6, 7—5, 6—3; 
Dobrowolschi, Nestroj (Polo
nia) — Boaghe, Rusu 6—2,
5— 7, 6—3; în turneul mascu
lin de consolare: E. Pampulov 
(Bulgaria) — Gh. Chitan 6—1,
6— 4; Niță — Nemets 1—6, 
1—6; Hangiev (Bulgaria) — 
Geantă 6—3, 6—3; M. Pampu
lov (Bulgaria) — Pîrlea 6—0, 
6—1 .

Finalele acestui turneu sînt 
programate astăzi, începînd de 
la orele 16.

Florin SANDU 
Aurel PĂPĂDIE 

corespondenți

IN OJRIND PE ECRANE
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bal Progresul—Dinamo ; ora 
19,45-20,00 : Cursă de 3000 m 
obstacole ; ora 20,00—20.45 : 
Repriza I a medului de fot
bal Rapid—Steaua ; ora 20,45-

(pentru locurile IU—IV) 1 ora 
18,45-19,00 ! 400 m garduri - 
băieți — serii; ora 19,00—19,45: 
Repriza a Il-a a meciului de 
fotbal (pentru locurile III—IV);

AVANPREMIERĂ FOTBALISTICĂ: „CUPA BUCUREȘTIULUI"
PROGRESUL—DINAMO Șl RAPID-STEAUA

¥

futernica linie de apărare a lui West Ham United în acțiune : Peters, Moore și Stephenson îl protejează pe portarul 
Ferguson care prinde balonul sub privirea atacantului Radford, de la Arsenal

CORESPONDENTĂ SPECIALĂ PENTRU sportul

SĂ TRANSFORMĂM DEFENSIVA
ÎNTR-UN ATAC PRODUCTIV

Preocupările actuale ale echipelor fruntașe engleze pentru 
întărirea sistemelor defensive, văzute de ziaristul ARTHUR POTTER,

Zăvorul, spirala, pilnia și 
suveica; cuvinte ciudate pen
tru sport, totuși avînd, in a- 
cest caz, un numitor comun. 
Ele sînt denumiri prin care 
tacticienii fotbalului britanic, 
ca și gazetarii sportivi, în
cearcă să descrie cit mai e- 
xact actualele sisteme defen
sive.

In ciuda tuturor afirmații
lor că fotbalul britanic este 
încă un joc de atac, cu accent 
pe goluri, tot mai multe clu
buri își modelează stilul după 
o apărare ermetică, care să 
închidă culoarele atacanților 
adverși chiar mai mult decit 
a făcut-o echipa Angliei cînd 
a dobîndit „Cupa mondială" 
folosind sistemul 4—3—3.

UN PRIM OBIECTIV
Care sînt aceste sisteme ? 

Cum au afectat ele jocul și 
opinia publică ? La cea de a 
doua întrebare este mai ușor 
de răspuns. în general, prin
cipalul obiectiv al fotbalului 
englez nu s-a schimbat, acela 
de a marca mai multe goluri 
decît adversarul. Dacă ar fi 
fost altfel, aceasta ar fi atras 
o reacție critică din partea 
fans-ilor, care vor să vadă 
o participare activă a clubu
rilor în competițiile europene 
sau să urmărească echipele 
de pe bătrinul continent în 
acțiune, dar care, totodată, 
apreciază tot mai mult arta, 
precum și eficiența strategiei 
și tacticii.

Italia este un exemplu în 
acest sens, unde tacticile de
fensive au fost adoptate pen
tru a preveni primirea de go
luri. în Anglia însă aceste 
tactici se dezvoltă pentru a 
cor.utrui atacul și a crea ast
fel mai multe șanse de gol.

West 
„Cupei cupelor" în 1965 
una dintre cele mai simpatiza
te echipe engleze, a trecut la 
experimentarea sistemului a- 
părare — pentru atac, bazat 
la început pe jocul pozițio
nal rigid practicat la cam
pionatul mondial din 1966.

de la „Kent
mult, fiind cit pe-aci să re
trogradeze din prima ligă.

Ideea originală era simplă: 
jucătorul să paseze mingea 
unui coechipier, ca apoi să 
alerge spre vechea poziție a 
acestuia în timp ce purtăto
rul balonului se poate deplasa 
oriunde în teren. Avantajul 
consta în faptul că jucătorul 
cu balonul putea reține exact 
unde se afla coechipierul (în 
vechiul său loc) și in caz că 
cl pierdga mingea știa că in 
spatele lui se află cineva 
pentru recuperare sau pen
tru a reprimi balonul, netre- 
buind deci să ezite și să caute 
un alt coechipier.

Pentru ca acest sistem să 
fie aplicat într-o formă ori
ginală, el necesită pase scur
te, care să împingă echipa 
înainte; Din dorința de a-i da 
o denumire cît mai adecvată, 
tacticienii și publiciștii au 
numit-o „spirală".

CÎT MAI MULTE GOLURI

Ham, deținătoarea
Și

, SPIRALA
înainte de a-și fi modi- 
planul, după ce l-a fo- 

un sezon împotriva unor
Și 

ficat 
losi t 
diverse stiluri din prima di
vizie engleză, 
mai dificile competiții ale 
fotbalului mondial, West 
Ham a trebuit să plătească cu 
locul său fruntaș din socce- 
rul european, fiind eliminată 
după numai două tururi în 
Cupa cupelor 1966, ba mai

una din cele 
competiții 

mondial.

West Ham a reușit să în
scrie un număr foarte mare 
de goluri împotriva celor mai 
solide apărărț din țară. Dar 
la rindul ei, apărarea lui 
West Ham a fost repede dez
echilibrată de jucători ra
pizi și eficace ca Bobby Charl
ton, de la Manchester United, 
Jimmy Greaves, de la Totten
ham Hotspur, și Ian St. John, 
de la Liverpool. Managerul 
Ron Greenwood spunea după 
un asemenea meci, în care 
echipa sa a înscris 5 goluri 
și totuși a pierdut: „Geniile 
nu pot fi încadrate in reguli".

Dar el a persistat în acest 
sistem, aducîndu-i Insă o mo
dificare esențială. Greenwood 
a achiziționat un excelent 
half centru, Alan Stephenson, 
pe care l-a pus să joace ală
turi de căpitanul naționalei 
engleze Bobby Moore, și și-a, 
mai întărit linia de fund prin 
achiziționarea lui John Bonds. 
Noii echipieri veneau de la 
cluburi din divizia a doua, 
avînd stiluri total diferite 
de joc. Stephenson a fost a- 
șezat în spatele liniei de fun
dași, dîndu-i posibilitatea lui 
Moore să acționeze cu mai 
multă libertate în spirit 0- 
fensiv. iar cei doi fundași de 
margine, Charles și Bonds. 
trebuiau să urce în atac pen
tru a susține echipa în o- 
fensivă.

Messenger"
cătorilor de a descifra miș
carea atacului advers: acesta 
poate să fie stopat în fața 
suprafeței de pedeapsă a e- 
chipei West Ham, și dacă de 
exemplu, Stephenson inter
ceptează balonul, îl pasează 
lui Bonds, care îl dtviază lui 
Moore. Stephenson rămîne 
pe loc ca pivot și Moore poa
te să declanșeze atacul, știind 
că dacă va fi deposedat de 
balon, Bonds va fi gata să 
intervină printr-un tackle (în 
care caz Moore se va retrage 
pentru a-1 dubla).

In ultimul sezon, Geoff 
Hurst și Martin Peters, cei 
doi atacanți ai echipei An
gliei, și-au împărțit cele 49 
de goluri (în afara celor în
scrise în meciurile interna
ționale) pur șl simplu bazați 
pe faptul că știau _ 
traiectoriile celuilalt. Ei' știau, 
fără să privească, 
vor deplasa colegii 
proape fiecare portar din 
Anglia, a trebuit să scoată 
balonul din plasă expediat 
acolo de Peters sau de Hurst, 
în urma un-doi-urilor acesto
ra.

derea flancurilor, acolo unde 
de obicei Hurst și Peters se 
infiltrează, poate fi un răs
puns. Acest sistem a și fost 
practic demonstrat de Liver
pool -și de alte echipe brita
nice de clasă, printre caro 
Leeds, Celtic Glasgow, Ever
ton și West Bromwich Albion.

Cu o săptămină înaintea în
ceperii celei de a 52-a ediții a 
campionatului. Cupa Bucureș- 
tiului. competiție organizată de 
Consiliul Municipal pentru 
Educație Fizică și Spor: Bucu
rești, cheamă azi la Întrecere 
pe stadionul din Dealul Spi- 
rii pe cele patra formații bucu- 
reștene.

în deschiderea cuplajului se 
intilnese DINAMO și PROGRE
SUL, două din „victimele” cam
pionatului trecut. Așteptăm cu 
nerăbdare evoluția jucătorilor 
din str. Dr. Staicovici, cărora 
antrenorul Victor Stănculescu 
încearcă să le imprime o nouă 
idee de joc.

La lumina reflectoarelor, „ve
deta" aduce față in față pe 
RAPID și STEAUA. Giuleștenii 
vor încerca să se revanșeze 
pentru infringerile suferite in 
fața Stelei in sezonul trecut, 
dar sarcina lor este deosebit de 
dificilă, căci rapidiștii se gă
sesc acum, cu numai o săptă
mină înaintea campionatului, 
intr-o alarmantă lipsă de for
mă (vezi rezultatele întilniri- 
lor amicale). în plus, militarii 
— cu Creiniceanu în excelentă 
dispoziție de joc — par, jude
cind după rezultatele partide
lor amicale, mai bine pregătiți.

Iată programul complet al 
manifestațiilor sportive orga
nizate de Consiliul Municipal 
pentru Educație Fizică și Sport 
pe stadionul Republicii.

AZI
Ora 18,00-18,45 : Repriza

I a meciului de fotbal PRO
GRESUL- DINAMO ; ora 18.45- 
19,00 : Demonstrații de aeromo- 
delism ; ora 19,00—19,45 : Re
priza a Il-a a meciului de fot-

FOTBAL

perfect

unde se 
lor. A-

PATENTUL LUI RAMSEY
Multe s-au scris despre pa

tentul lui Sir Alf Ramsey, 
4—3—3, cu care Anglia a cîș- 
tigat Cupa lumii. El a folosit 
cei doi fundași de margine, 
Wilson (Everton) și Cohen 
(Fulham), ca atacant! din 
propria linie defensivă. Ulte
rior, el a conchis că acest stil 
trebuie schimbat, deși nu s-a 
văzut încă nici o inovație.

Multe cluburi însă pornind 
de la teoria lui Ramsey a a- 
părării — pentru atac, și-au 
adaptat sistemul posibilități
lor propriilor jucători. Me
toda lui Liverpool, de pildă, 
constă în revenirea înainta
șilor, imediat ce atacul a e- 
șuat, pînă în propria supra
față de pedeapsă — „închi
derea ușii din dos", așa cum 
a denumit-o managerul Bill 
Shankly. Și de cînd extremei^ 
au început să se replieze ra
pid, jocul a căpătat mai 
multă consistență, golurile au 
devenit mai numeroase, dar 
și propria defensivă a fost 
străpunsă mult mai greu.

Sistemul cu acoperire, fo
losind aripile pentru închi-

MIȘCAREA IN TEREN
Se căuta astfel ca rigidita

tea „spiralei" să fie evitată, ' 
rpizîndu-se pe abilitatea ju-

FUGIȚ IRREPARABILE...

CHIVU
inamo 1... Lamino
rul... Luptătorul Li- 
pova... Victoria Li- 

pova... Vagonul Arad... 
U.T.A... Vagonul Arad... Mi
nerul Motru (?)

Etape ale unei cariere fot
balistice sau mai precis re
perele unei neimpliniri. 
Dumitru Chivu, căci despre 
el este vorba, avea toate da
tele pentru a deveni un ta
lentat fotbalist: tehnică,
gindire tactică, simț de an
ticipație. li lipsea insă, vo
ința. Voința de perfecțio
nare, de autodepășire, de 
renunțare la efemerele plă
ceri ale paharului. Și aceas
tă lipsă a anulat toate ca
litățile mai sus enumerate. 
Haruri, restaurante de lux 
sau bodegi periferice... 
Chivu nu avea preferințe. 
Băutură să fie. Randamen
tul său a scăzut, nervii au 
început să-l părăsească, a- 
baterile de tot felul s-au 
îngrămădit. Și au început 
peregrinările. Cînd U.T.A. 
a renunțat la serviciile sale, 
Vagonul, echipa uhde a cu
noscut consacrarea, i-a dat 
un ultim prilej de reabili
tare, prilej nesocotit din in
conștiență de fostul fotba
list Chivu. Fiindcă beția 
dezumanizează, fiindcă a-

burii țuicii acoperă cinstea, 
Chivu va fi judecat pentru 
un fapt reprobabil. Aparta
mentul pe care l-a primit 
de la uzină l-a „cedat" cu 
mobilier cu tot în schimbul 
sumei de 37 000 lei fostului 
coleg de echipă LENHARDT. 
Chivu a dat chitanță, a în
casat banii și a pornit în- 
tr-o odisee bahică la Mi
nerul Motru, Prin șiretli
curi, soția sa a reușit să 
pătrundă în apartamentul 
cedat lui LENHARDT, a 
pătruns și nu a mat plecat. 
De atunci au trecut două 
luni. Apartamentul este de
ținut în mod abuziv de so
ția numitului Chivu, Len- 
hardt, păgubit de bani, aș
teaptă hotărîrea judecăto
rească plătind chiria apar
tamentului, iar eroul aces
tor rînduri se află la Mo
tru în dubla postură de iz
băvitor al echipei Minerul 
și de stîlp al bodegii din 
localitate. Acum cîțiva ani 
se puneau mari speranțe 
în talentul unui jucător 
brunet, excelent organiza
tor de joc. Iluziile s-au 
spulberat, talentul s-a îne
cat în alcool. Fugit irre- 
parabile tempus !

M. SAVEL

EXPERȚII „SUVEICII"
Foștii deținători ai „Cupei 

campionilor europeni*, jucă
torii lui Manchester United 
'sînt printre exponenții meto
dei defensive a „suveicii". Ea 
se bazează pe măiestria jucă
torilor de la mijlocul terenu
lui, Bobby Charlton, Nobby 
Stiles și Pat Crerand, aceștia 
opunîndu-se în această zonă 
presiunii adverse, ca la mo
mentul oportun să țîșnească 
cu balonul ping în careul de 
16 m, al echipei adverse 
Alte cluburi care aplică acea
stă metodă sînt Arsenal, 
Chelsea și Newcastle United.

în ciuda succesului Manches
ter în „Cupa campionilor euro
peni", sistemul cu acoperire 
a obținut totuși cele mai bune 
rezultate în competițiile in
ternaționale europene. Acest 
sistem este mai lesne adap
tabil unei defensive comple
te, așa 
contra 
„Cupei 
Celtic 
Milan.
modificat al 
cat de West Ham este mai 
productiv și o echipă conti
nentală rapidă poate obține 
admirația fans-ilor britanici, 
ca de pildă în versiunea lui 
Ajax Amsterdam prezentată 
împotriva cunoscutei Benfica 
in „Cupa campionilor euro
peni*.

cum a probat-o Leeds 
lui Vasas în finala 
orașelor tîrguri" și 
în meciul contra lui 

Cu siguranță că stilul 
„spiralei", apli-

— » “

Program special
și un concurs cu premii
Cu prilejul competiției „Cupa Bucureștiului", Consiliul 

municipal pentru educație fizică și sport București a edi
tat un PROGRAM special, care cuprinde loturile celor 
patru echipe bucureștene. declarații ale antrenorilor, spi
cuiri din regulamentul jocului de fotbal, programul turu
lui diviziei naționale A, calendarul internațional al sezo
nului de toamnă etc. Posesorii acestor programe (care 
pot fi procurate de la casele de bilete sau de la difuzorii 
din stadion) vor participa, prin tragere la sorți, la un con
curs cu premii.

De asemenea, întreprinderea economică de adminis
trare a bazelor sportive va oferi premii spectatorilor care 
vor ocupa locurile indicate pe bilete.

’1.00 ; 800 m plat fete și 800 m 
plat băieți ; ora 21,00—21,45 : 
Repriza a Il-a a meciului de 
fotbal Rapid—Steaua.

MlINE
Ora 18,00—18.45 : Repriza I 

a meciului de fotbal dintre e- 
chipele învinse în prima zi

ora 19,45-20,00 ; Sosirea Spor
tivilor participanți la Ștafeta 
„A XXV-a Aniversate a Elibe
rării Patriei" ; ora 20,00-20,45 : 
Repriza I a meciului de fotbal- 
finala (pentru locurile I-II) ; 
ora 20,45-21,00 : 1500 m plat 
fete și 1500 m plat băieți ; ora 
21,00-21,45 : Repriza a Il-a 5 o 
meciului de fotbal-finala.

PAHOSTU SI SltTCIJ SPUS ADIO FOTBALULUI
Din Ploiești sîntem anunțați că 

jucătorii Pahonțu și Sfetcu se vor 
retrage din activitatea competi- 
țlonală. Festivitatea de despărțire

MERIDIANE
Scoruri de proporții la Adelaida și Zurich 

Sporting și Benfica Lisabona in Mozambic 

Alte meciuri amicale • Wembley in

a celor doi de clubul ploieștean 
va avea loc slmbătă 16 august, 
cu ocazia medului Petrolul — 
Steaua, din prima etapă a cam
pionatului.

Deși a cunoscut nenumărat» sa
tisfacții pe gazonul verde al sta
dioanelor, Pahonțu pune ghetele 
în cui cu regretul de a nu fl pu
tut atinge o cifră pe care Și-o 
dorea Înscrisă pe cartea sa de 
vizită. Acest minunat fundaș care 
în lunga sa carieră sportivă a apă
rat doar culorile Petrolului (1) 
mal avea nevoie doar de două 
jocuri pentru a realiza cifra celor 
300 de medurl în divizia A...

MARȚI, LA BRAȘOV
renovare

• în continuarea turneu
lui. pe care îl întreprinde în 
Australia, echipa de fotbal a 
Greciei a jucat la Adelaida 
cu selecționata Australiei de 
Sud. Fotbaliștii greci au ob
ținut victoria cu scorul de 
6—0 (4—0).

• Jucînd la Ziirich, forma
ția Manchester United a dis
pus de F.C. Zurich cu 9—1 
(6—1) prin golurile marcate 
de Morgan (3), Kidd (2), Best, 
Foulkes, Bowling și Aston.

• La Laurențo Marques, 
Sporting Lisabona a întrecut 
cu scorul de 1—0 (0—0) for
mația Benfica Lisabona prin 
golul înscris de Nelson. în 
alte două partide anterior 
disputate, Racing Club din 
Buenos Aires a terminat la 
egalitate : 0—0 cu Sporting și 
a pierdut cu 0—1 la Ben
fica.

• Echipa libaneză Racing 
Beirut și-a început turneul în 
Bulgaria jucînd la GabroVo 
cu o selecționată locală, care 
a învins cu 2—0 (1—0).

• F. C. Magdeburg (R. D. 
Germană) a jucat în Suedia, 
la Uppsala, cu formația loca
lă Sirius. Victoria a revenit 
oaspeților cu 1—0 (1—0) prin
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Of IA INSTITUTUL DE EDUCAȚIE FIZICA SI SPORT
Studentele și studenții selecționați pentru a participa 

la demonstrația sportivă din ziua de 23 August 1969 se 
vor prezenta la institut luni 12 august crt„ orele 9, pen
tru pregătirea programului. .

Se vor prezenta numai studentele și studenții care au 
primit sau vor primi convocare scrisă.

RECTORATUL

i

golul marcat în minutul 15 
de Steinborn.

• Reamenajarea stadionu
lui Wembley („templul" fot
balului britanic), deteriorat 
în urma a numeroase Con
cursuri hipice, va costa circa 
24 000 de dolari. Antrenorul 
de fotbal Joe Mercer a de- 
plîns faptul că federația de 
fotbal acceptă ca vestitul 
stadion să fie utilizat pentru 
concursuri de călărie.

STEAGUL ROȘU ■ 
HAIDUC VELKO
Reveniți din turneul între

prins în Iugoslavia, fotbaliștii 
de la Steagul roșu Brașov 
susțin marți o nouă partidă 
amicală internațională. Invi
tata brașovenilor este echipa 
iugoslavă Hajduk Velko, din 
Negotin. Partida va avea loc 
pe Stadionul municipal cu 
începere de Ia ora 17,30.

LOTO • PRONOSPORT
Publicăm din vreme progra

mul concursului Pronosport 
nr. 33 de duminică 17 august: 
I : Chimia-Suceava — Sportul 
Studențesc ; II ! Metalul Tîr- 
goviște — Oțelul Galați ; III : 
Știința Bacău — Progresul 
București; IV t Flacăra Mo- 
reni — Dunărea Giurgiu ; V t 
Portul Constanța — Cea
hlăul Piatra Neamț ; VI t Po
iana Cîmpina — Metrom Bra
șov ; VII: Ripensia Timișoara 
— Minerul Baia-Mare ; VIII t 
C.F.R. Arad — C.S.M. Reșița; 
IX : Olimpia Oradea — A.S. 
Cugir ; X : Metalul Hunedoa
ra — Vagonul Arad; XI: O- 
limpia Satu-Mare — Electro- 
putere Craiova ; XII: Minerul 
Anina — Metalul Turnu Se
verin ; XIII : Gaz metan Me
diaș — C.F.R. Timișoara.

• Numai astăzi vă mai pu
teți completa și depune bule
tinele pentru concursul Pro
nosport nr. 32 de mline, dumi
nică 10 august.

Programul acestui concurs 
cuprinde 2 meciuri internațio
nale (Farul—Sao Paulo (Bra
zilia) ; Universitatea Craio-

va — Chemie Leipzig (R.D. 
Germană) și 11 meciuri din 
cadrul „Cupei de vară“. Toa
te aceste întîlniri sînt intere
sante și atractive.

• Publicăm din nou pre
miile de la extragerea a Il-a 
a tragerii LOTO din 1 august 
întrucît dintr-o eroare au fost 
publicate greșiți

Categoria A: 1 variantă în
treagă a 72.914 lei; B i 3 va
riante întregi a 16.205 Iei și 6 
variante sfert a 4050 lei; O i 
2 a 16.203 lei și 10 a 4050 lei; 
Di 417 a 100 lei și 1333 a 25 
lei.

Cîștigător la categoria A 
este participantul Colomei Ia- 
cob din Galați.

NUMERELE TRAGERII 
LOTO DIN 8

EXTRAGEREA
2 42 9 90 78 66

AUGUST

Ii 3 32 44
31 35 17

Fond da premii I 545.402 lei.
EXTRAGEREA a H-a I 57

44 59 78
Fond de premii i 287.997 lei.

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI C, EDIȚIA 1969-1970
SERIA A V-a

Progr. strehala _ Energia 
Vulturul — Dunărea

ETAPA I, 17 AUGUST
U.M. Tim. — Dunărea Calafat 
C.F.R. C-sebeș — Vuit. Tex. tg. 
Unirea Orșova — Furnirul Deta 
Min. Lupeni — Mln. Motru 
Vict. Tg. Jiu — Min. Bocșa 
Steagul r. Plenița — Met. Topleț 
Enetg. Tr. Sev. — Vict. C-sebeș 
Progr. Strehaia — Electrom. Tim.

ETAPA A II-A, 24 AUGUST 
Vict. C-sebeș — Unirea Orșova 
Min. Bocșa — U.M. Tim. 
Dunărea Calafat — Min. Lupeni 
Met. Topleț — Energ. Tr. Sev. 
Electrom. Tim. — C.F.R. C-sebeș 
Vuit. Tex. Lugoj — Vict. Tg. Jiu 
Furnirul Deta — Progr. Strehaia 
Min Motru — Stg. r. Plenița

E'Î’APA A III-A, 31 AUGUST
C.F.R. — Min. Lupeni 
Vuit. Tex. Lugoj — Furnirul Deta 
U.M. Tim. — Progr. Strehaia 
Dunărea Calafat — Electromotor 
Unitea Orșova — Min. Motru 
Sig. r. Plenița — Vict. C-sebeș 
Min. Bocșa — Met. Topleț 
Energ. Tr. Sev. — Vict. Tg. Jiu

ETAPA A IV-A, 14 SEPTEMBRIE 
Energ. Tr. Sev. — Min. Bocșa 
Vict. C-sebeș — Dun. Calafat 
Met. Topleț — Vuit. Tex. Lugoj 
Vict. Tg. Jiu — U.M. Tim.
Min. Lupeni — Stg. r. Plenița 
Furnirul Deta — Mln. Motru 
Electroni. Tim. — Unirea Orșova 
Progr. Strehaia — C.F.R.

ETAPA A V-A, 21 SEPTEMBRIE 
Min. Motru — Electrom. Tim.
Furn._ Deta — Energ. Tr. Severin 
Vict. Tg. Jiu — Stg. r. Plenița 
Dun. Calafat — Progr. Strehaia 
U.M. Tim. — Vict. Caransebeș 
Min. Bocșa — Vuit. Tex. Lugoj 
C.F.R. — Met. Topleț
Unirea Orșova — Min. Lupeni

ETAPA A VI-A, 28 SEPTEMBRIE 
Min. Lupeni — Furnirul Deta 
Electrom. Tim. — Min. Bocșa 
Unirea — C.F.R.
Vict. C-sebeș — Vict. Tg. Jiu 
Min. Motru — Met. Topleț 
Stg. r. PI cruța — U.M. Tim.

ETAPA A Vn-A, 5 OCTOMBRIE
Vict. Tg. Jiu — Unirea 
Energia — Vulturul 
Min. Lupeni — Electromotor 
Min. Bocșa — Dunărea
Stg. r. Plenița — Progr. Strehaia 
C.F.R. — Furnirul Deta
U.M. Tim. — Min. Motru 
Met. Topleț — Vict. C-sebeș

ETAPA A VID A, 12 OCTOMBRIE 
Progr. Strehaia — Vulturul
U.M. Tim. — Electromotor Tim. 
Met. Topleț — Unirea
Min. Motru — Vict. Tg. Jiu 
Dunărea — Energia
Min. Bocșa — Min. Lupeni 
C.F.R. — Victoria C-sebeș 
Furnirul _ St. r. Plenița

ETAPA A IX-A, 19 OCTOMBRIE
St. r. Plenița — Dunărea 
Furnirul Deta — Min. Bocșa 
Vict. C-sebeș — Progr. Strehaia 
Mln. Lupeni — Met. Topleț 
Electromotor — Energia 
Vict. Tr. Sev. — C.F.R.
Vulturul — Min. Motru 
Unirea Orșova — U.M. Tim.

ETAPA A X-A, 26 OCTOMBRIE 
Met. Topleț — Electromotor 
Vulturul — Vict. C-sebeș 
Energia — Unirea
C.F.R. — St. r. Plenița
U.M. Tim. — Min. Lupeni 
Progr. Strehaia — Mln. Bocșa 
Vict. Tg. Jiu — Furnirul Deta 
Min. Motru — Dunărea Calafat

ETAPA A XIII-A, 16 NOIEMBRIE
Vict. C-sebeș — Mln. Bocșa 
Met Topleț — Vict. Tg. Jiu 
Energia — U.M. Tim.
Progr. Strehala — Unirea 
Mln. Eu peni — Vulturul
Min. Motru — C.F.R. 
Electromotor — St. r. Plenița 
Dunărea — Furnirul
ETAPA A XIV-A, 23 NOIEMBRIE
St r. Plenița — Energia
Unirea Orșova — Mln. Bocșa 
Dunărea Calafat — C.F.R. C-sebeș 
U.M. Tim. — Vulturul
Furnirul Deta — Met. Topleț 
Vict. Tg. Jiu — Mln. Lupenl 
Min. Motru — Progr. Strehaia 
Vict Caransebeș — Electromotor

ETAPA A XV-A, 30 NOIEMBRIE
Met Topleț — Dunărea
Min. Lupeni _ Vict C-sebeș 
Vulturul — Unirea
Energia — Min. Motru
C.F.R. C-sebeș — U.M. Tim. 
Min. Bocșa — St. r. Plenița 
Electromotor — Furnirul Deta 
Progr. Strehaia — Vict. Tg. Jiu

SERIA A Vl-a
ETAPA I, 17 AUGUST

ETAPA A XI-A, 2 NOIEMBRIE
Dunărea _ Unirea
Met. Topleț — Progr. Strehala 
Electromotor — Vict. Tg. Jiu 
Energia — Min. Lupeni
Vict. C-sebeș — Mln. Motru 
Furnirul Deta — U.M. Tim.
Min. Bocșa — C.F.R.
St. r. Plenița — Vulturul

ETAPA A XII-A. 9 NOIEMBRIE 
Min. Lupeni — Progr. Strehala 
Vulturul — Electromotor
Unirea — St. roșu Plenița
Min. Bocșa — Min. Motru
C.F.R. C-sebeș — Energ. Tr. Sev. 
Vict. Tg. Jiu — Dunărea
Furnirul Deta — Vict. C-sebeș 
U.M. Tim. — Met. Topleț

Min. Teliuc — Min. Baia de Arieș 
Indep. Sibiu — Minaur Zlatna 
Vict. Călan .— A.s.A. Sibiu 
știința Petroș. — Min. Gheiar 
Met. Aiud — Tehnof. Cluj
Soda O. Mureș — Ind. sîrm. C.T. 
Arieșul C.T. — Arieșul Turda 
Mureșul Deva — Aurul Brad

ETAPA A II-A, 24 AUGUST 
A.S.A. Sibiu — Arieșul C. T. 
Arieșul Turda — Mureșul Deva 
Mln. Baia Arieș _ Indep. Sibiu 
Ind. sîrm. C. T. — Min. Teliuc 
Minaur Zlatna — Vict Călan 
Aurul Brad — Știința Petroș. 
Min. Gheiar — Met. Aiud 
Tehnof. cluj — Soda Ocna Mureș

ETAPA A III-A. 31 AUGUST 
știința Petroș. — Minaur Zlatna 
Soda O. Mureș — Vict. Călan 
Arieșul Turda — A.S.A. Sibiu 
Aurul Brad — Min. Gheiar 
Indep. Sibiu — Ind. sîrm. C. T. 
Min. B. de Arieș — Mureșul Deva

Arieșul c. Turzii — Tehnof. Cluj 
Mln.' Teliuc — Met. Aiud

ETAPA A IV-A, 14 SEPTEMBRIE
Mureșul Deva — indep. Sibiu 
A.s.A. Sibiu — Aurul Brad 
ind. sîrm. C. T. — Șt. Petroș.
Tehnot. Cluj _ Mln. Teliuc 
Met. Aiud — Mln. Bala de Arieș 
Minaur Zlatna — Soda O. Mureș 
Vict. Călan — Arieșul Turda 
Mln. Gheiar — Arieșul C. T.

ETAPA A V-A. 21 SEPTEMBRIE
Vict. Călan — Tehnot. Cluj 
soda O. Mureș — Met. Aiud 
Mureșul Deva — Minaur Zlatna 
Ind. sîrm. C. T. — A.S.A. Sibiu 
Aurul Brad — Arieșul C. Turzii 
Indep. Sibiu — Știința Petroș. 
Min. Teliuc — Min. Gheiar 
Arieșul Turda — Min. B. de Arieș

ETAPA A VI-A. 28 SEPTEMBRIE 
Soda O. Mureș — Arieșul Turda 
Min. Gheiar — Minaur Zlatna 
Met. Aiud — Vict. Călan 
Știința Petroș. — Mln. Teliuc 
A.S.A. Sibiu _ Mureșul Deva 
Min. Bala de Arieș — Aurul Brad 
Arieșul C. T. — Indep. Sibiu 
Tehnot. Cluj — Ind. sîrm. C. T.

ETAPA A VII-A. 5 OCTOMBRIE 
Ind. sîrm. C. Turzii — Arieșul CT 
Vict. Călan — Min. Teliuc
Min. Gheiar — Min. B. de Arieș 
Mureșul Deva — Met. Aiud 
Minaur Zlatna — Tehnot. Cluj 
Arieșul Turda —Știința Petroș. 
Indep. Sibiu — A.S.A. Sibiu 
Aurul Brad — Soda O. Mureș
ETAPA A VIII-A. 12 OCTOMBRIE 
Indep. Sibiu — Min. Gheiar 
Ind. sîrm. C. T. — Aurul Brad 
Minaur Zlatna — Arieșul C.T. 
Tehnot. Cluj — Arieșul Turda 
Min. Baia de A. — Vict. Călan 
Min. Teliuc — A.S.A. Sibiu 
știința — Met. Aiud
Soda O. Mureș — Mureșul Deva

ETAPA a IX-A, 19 OCTOMBRIE 
Aurul Brad — Minaur Zlatna 
Vict. Călan — Min. Gheiar 
Tehnot. Cluj — Știința Petroș.
Met. Aiud — Indep. Sibiu 
Mureșul Deva — Ind. sîrm. C.T.
Arieșul C.T. — Soda O. Mureș 
A.S.A. Sibiu — Min. B. de Arieș 
Arieșul Turda — Mln. Teliuc

ETAPA A X-A, 26 OCTOMBRIE
Ind. sîrm. C.T. — Met» Aiud 
știința Petroș. — Soda O. Mureș 
Minaur Zlatna — Min. Bala de A. 
Min. Teliuc — Arieșul C.T. 
Min. Gheiar — A.SA. Sibiu 
Mureșul Deva — Tehnof. Cluj 
Indep. Sibiu —, Arieșul Turda 
Vict. Călan — Aurul Brad

ETAPA A XI-A. 2 NOIEMBRIE
A.S.A. Sibiu — Tehnof. Cluj 
Arieșul C. Turzii — Vict. Călan 
Aurul Brad — Min. Teliuc 
Soda O. M. — Indep. Sibiu 
Arieșul Turda — Ind. sîrm. C.T. 
Min. B. de Arieș — Știința 
Met. Aiud — Minaur Zlatna 
Min. Gheiar — Mureșul Deva

ETAPA a XII-A, 9 NOIEMBRIE
Soda O. Mureș — Mln. B. de A. 
Minaur Zlatna — A.S.A. Sibiu 
Mureșul Deva — Vict. Călan 
Șt. Petroș. — Arieșul C.T. 
Tehnof. Cluj — Aurul Brad 
Met. Aiud — Arieșul Turda 
Ind. sîrm. — Min. Gheiar 
Indep. Sibiu — Min. Teliuc

ETAPA a XIII-A, 16 NOIEMBRIE
Min. Gheiar — Tehnofrig Cluj 
Vict. Călan — Știința Petroș. 
Arieșul Turda — Minaur Zlatna 
Aurul Brad — Indep. Sibiu 
Min. B. de Arieș — Ind. sîrm. 
Min. Teliue — Soda O. Mureș 
A.s.A. Sibiu — Met. Aiud 
Arieșul C.T. — Mureșul Deva

ETAPA a XIV-A, 23 NOIEMBRIE
Min. Teliuc — Mureșul Deva 
Ind. sîrm. — Minaur Zlatna 
Min. B. de Arieș — Tehnof. Cluj 
Soda O. Mureș — Mln. Gheiar 
Știința — A.S.A. Sibiu
Met. Aiud — Arieșul C. Turzii 
Indep. Sibiu ■— Vict. Călan 
Arieșul Turda — Aurul Brad

ETAPA A XV-A, 30 NOIEMBRIE 
Min. Gheiar _ Arieșul Turda 
A.S.A. Sibiu — Soda O. Mureș 
Vict. Călan — Ind. sîrm.
Aurul Brad — Met. Aiud 
Tehnof. Cluj — Indep. Sibiu 
Mureșul — Știința
Arieșul C.T. — Min. B. de Arieș 
Minaur Zlatna — Min, Tellua
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mare :
590 p..

Pistol calibru 
nov (U.R.S.S.)

in turneul de handbal

Cei doi frați Doherty — Laurie și Reggie — care au fost, probabil, cei mai mart campioni, de pinu 
, acum, ai tenisului britania

britanicii țintesc
RECUCERIREA CUPEI DAVIS

VOR REUȘI?...
Dacă americanii pot afirma 

cu certitudine că au „inventat" 
Cupa Davis, în schimb, asupra 
acelora care trebuie să fi des
coperit însuși jocul cu racheta 
există numeroase controverse. 
Aci, prioritatea este revendi
cată de mai multe națiuni și 
cu cît ne întoarcem mai depar
te pe răbojul istoriei, lucrurile 
se câmplică. Strămoșii tenisu
lui par a fi aceiași cu cei ai 
tuturor jocurilor ce folosesc un 
instrument de lovire. Și iată 
că un istoriograf — nu lipsit 
de umor — caută să ne convin
gă că tenisul, ca și pelota sau 
baseball-ul, derivă dintr-un joc 
practicat și azi de indigenii din 
Malaezia. Ceea ce pentru „spor
tul alb" ar fi, fără îndoială, o 
grea lovitură...

Dar fără a intra în asemenea 
speculații, trebuie să acceptăm 
că tenisul, în forma sa moder
nă, are o filiațiune strict bri
tanică. Atît datorită faptului că 
Walter Compton Wingfield este 
cel care, pe la jumătatea seco
lului trecut, i-a fixat regulile 
de joc, cît și pentru că Anglia 
a fost gazda primelor concursuri 
de tenis. In insula Albionului 
începe istoria acelor mari tur
nee reunind pe campionii ra
chetei, dintre care cel mai im
portant rămine pînă azi Wim- 
bledon-ul, pornit din start la 
1S77Englezii au exercitat chiar 
o adevărată dominație asupra 
sportului alb, căruia i-au insu-

flat multe dîn caracteristicile 
lor de stil și concepție. Totoda
tă ei s-au situat în fruntea 
competițiilor de tenis, pe o lun
gă perioadă, datînd pînă în pra-

ARBITRUL MECIULUI
ANGLIA - ROMÂNIA
Din Londra se anunță că — 

prin acordul celor doi căpi
tani do echipă, H. T. Baxter 
și Gh. Cobzuc — a fost fixat 
arbitrul înfîlnirii de tenis An
glia — România, finala înter- 
zone a „Cupei Davis". El este 
irlandezul W. Hackyett.

A început 
„Turneul 

speranțelor 
olimpice" 
la lupte

MINSK, 8 (prin telefon). Azi 
a început în localitate „Turneul 
speranțelor olimpice" la lupte 
greco-romane și libere, la care 
participă sportivi din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Cuba, R.D. Ger
mană, R.P. Mongolă, Polonia, 
România, Ungaria și U.R.S.S. 
Meciurile au fost viu disputa
te, de bun nivel tehnic, de- 
monstrînd valoarea tinerei ge
nerații de luptătbri. Iată pri
mele rezultate obținute de re
prezentanții noștri: GRECO- 
ROMANE: cat. 48 kg - I. 
Gibu b.p. Hegedus (Ungaria); 
57 kg — C. Ionescu p.p. Me- 
relișvili (U.R.S.S.); 62 kg - 
A. Magheran p.p. Welink 
(R.D.G.); 68 kg — P. Husaru 
egal Slavcev (Bulgaria); 74 kg
— M. Vlad egal Tatarinka
(U.R.S.S.); 82 kg — L. Eizic 
b.p. Cvala (Cehoslovacia); 90 
kg — C. Penciu p.p. Tatunis 
(U.R.S.S.); + 100 kg — V. Do- 
lipschi b. tuș min. 2 Svupac 
(Polonia). ,

LIBERE: 48 kg — I. Van
gheliei b. tuș Bezverhi 
(U.R.S.S.); 62 kg — C. Moldo
van p.p. Ceslak (Polonia); 74 
kg — I. Bogdan p.p. Iazlovschi 
(R.D.G.); 82 kg — V. Mihăilă 
p. tuș Melican (U.R.S.S.); 90 
kg — Șt. Enache b.p. Pro- 
haska (Cehoslovacia); + 100 kg
— L. Simon p.F. Santervago 
(Ungaria).

gul noului veac. Atunci, la 
1900, înfrîngerea tsam-ului en
glez în primul Challenge-round 
a constituit o adevărată surpri
ză. Dar Dwight Filby Davis 
ținea foarte mult să-și păstreze 
Salatiera și colegii săi de echipă 
așișderea. Cupa Davis avea să 
traverseze Oceanul abia în 1903, 
rămînînd englezilor pentru o 
serie de patru ani. A fost „e- 
poca de aur" a fraților Laurie 
și Reggie Doherty. Primul de
ține și azi un record neîntre
cut de a fi jucat 9 meciuri în 
Challenge-round cîștigîndu-lo 
pe toate. (Mai tîrziu, americanul 
Bill Tilden avea să joace 18 
meciuri, dar a cîștigat doar 14).

Dispărînd cei doi Doherty, 
din nou americanii și „a treia 
putere", care venea din conti
nentul australian, au înlocuit 
pe vechii hegemoni ai sportu
lui alb, în vizibilă scădere. Ori
cum, indiferent de rezultatele 
din Cupa Davis șl din turneele 
individuale, prestigiul tenisului 
britanic a continuat să subziste 
intact, insula rămînînd 
unei activități intense și 
vergură.

în perioada 1933—36. 
sportului alb asistă la o 
descență strălucitoare a
telor britanice. Admirabilul 
campion Fred Perry recîștigă 
Salatiera pentru alți patru ani, 
egalînd aproape recordul lui 
Doherty (9 victorii din 10 me
ciuri). Tot el cîștigă trei Wim- 
bledon-url consecutiv, perfor
manță rămasă neatinsă pînă în 
zilele noastre.

în total. Anglia are 9 vic
torii în Cupa Davis și a fost 
de alte 7 ori challengers. Ulti-

ffla el apariție în finală datează 
din 1937, cînd echipa lui Perry 
și Austin, 
din nou 
suprem.

Acum,
după mai bine de patru decenii, 
englezii se apropie din nou de 
mult rîvnita Salatieră de argint. 
Mark Cox și Graham Stilwell
— remarcabili tineri tenismanl
— au reușit să califice echipa 
tării lor în finala inter-zone. 
Ei sînt adversarii reprezentati
vei României, rămasă în cursă 
alături de două tradiționale 
competitoare la supremația în 
tenis — Anglia și S.U.A. (deți
nătoarea titlului).

Vor reuși britanicii sa recu
cerească Cupa Davis ? Sau ju
cătorii români vor spulbera vi
sul de decenii al insularilor ?... 
Pasionantul meci care începe 
peste o săptămînă, la Wimble
don, în fief-ul tenisului englez 
ne va da răspunsul.

Radu VOIA

îmbătrîniți, cedează 
americanilor trofeul
pentru prima oara

Steaua pe locul doi
KIEV, 8 (prin telefon). Joi sea

ra, în jurul orei 23 (ora locală) 
în Palatul Sporturilor, la bazinul 
de înot și pe terenurile de volei, 
handbal și baschet de la Com
plexul sportiv al armatei au luat 
sfîrșit întrecerile sportive din ca
drul Spartachiadei de vară a ar
matelor țărilor socialiste. Ultime
le confruntări, datorită* caracte
rului lor decisiv, au fost deose
bit de disputate.

La handbal, primul loc a re
venit echipei cehoslovace, învin
gătoare cu 24—17 (14—10) în me
ciul cu formația 
Steaua. Alte rezultate : 
—Bulgaria 26—16, R.D.G. 
garia 20—18.

CLASAMENT FINAL : 
hoslovacia 11 p,
3. U.R.S.S. 8 p,
5. R.D.G. 4 p.

La volei, în 
s-au înregistrat 
zultate : 
Ungaria 
România
6, 5). Voleibaliștii noștri au ocu
pat locul 3 cu 10 p, în urma e- 
chipelor U.R.S.S. 12 p și Bulga
ria 11 p. Ultimele rezultate Ia 
baschet : U.R.S.S. — R.D.G. 80—68 
(pentru locurile I—II), Polonia— 
Bulgaria 75—50 (pentru locurile 
(III—IV), România
61—71 (34—35
V—VT), 
Coreeană 83—59 
VII—VIII).

La tir, ca și 
natație, sportivii 
minat cu autoritate în majorita
tea probelor, concurenții români 
comportîndu-se sub valoarea lor 
Iată cîteva rezultate de la între
cerile țintașilor : armă sport 3x 
20 f : 1 Zommer (R.D.G.) 582 p...
4. P. Șandor 573 p ; armă, liberă 
calibru redus 60 f culcat : 1. E- 
sov (U.R.S.S.) 599 p... 5. N. Ro
tam 595 p ; armă militară 3x20 
f : 1. Korneev (U.R.S.S.) 566 p...
5. T. Ciulu 547 p ; Pe echipe, 
România a ocupat locul III cu 
2139 p — nou record al țării.

bucureșteană
U.R.S.S.
— Un-

1.
t. România
4. Polonia

Ce- 
9 p. 6 p.

ultimele partide 
următoarele re- 

Bulg aria—Polonia 3—1, 
R.P.D. Coreeană 3—2, 

- Cehoslovacia 3—0 (0,

Ungaria 
pentru locurile 

Cehoslovacia — R.P.D. 
(pentru locurile

la gimnastică și 
sovietici au do-

1. Suleima-
%___________ r... 11. M. Du-

mitriu 579 p ; pistol standard : 
1. Suleimanov 573 p... 13. M. Du- 
mitriu 550 p ; pistol viteză : 1. 
Falta (Cehoslovacia) 594 p... 11.
M. Dumitriu 587 p : armă liberă 
calibru redus 3x40 f : 1. Akimov 
(U.R.S.S.) 1159 p... 5. N. Rotaru 
1150 p ; armă liberă calibru mare 
3x40 f : 1. Melnik (U.R.S.S.) 1 152 
p... 7. P. Șandor 1135 p.

Boxul a adus sportivilor ro
mâni o medalie de aur : Af. Lu- 
mezeanu, l-a învins în finală, la 
puncte, pe bulgarul Atanasov.
N. Gîju a obținut medalia de ar
gint, fiind învins în finală, la 
puncte, de Kalmîkov (U.R.S.S.). 
Chivăr, Popa. Dinu și Iancu au 
obținut medalii de bronz; Iată 
cîștigătorii turneului, în ordinea 
categoriilor : Lumezeanu (Romă- 
nia). Kim ~~ ~
reeană), 
Kalmikov 
(U.R.S.S.).
ke (R.D.G.), Tregubov (U.R.S.S.). 
Sabelnikov (U.R.S.S.), Gudiev 
(U.R.S.S.), Juhasz (Ungaria).

La gimnastică au dominat con
curenții sovietici. Dintre sporti
vii români doar P. Mihaiuc a 
reușit să ocupe un loc II la sol 
cu 19.20 p. Iată cîteva rezultat* t 
individual compus : 1. Lișițkl
(U.R.S.S.) 116.00 p : cal: 1. Dia- 
mldov (U.R.S.S.) 19,425 p : Inele : 
1. Cin Ho Do (R.P.D. Coreeană) 
19.65 p : la celelalte aparate : 
sol (19 35 p), sărituri (19.20 p).
bară (19.075 p). paralele (19,50 n) 
a cîștigat Llșițki. Pe echipe : 1. 
U.R.S.S. 284,55 p, 2. R.P.D. Core
eană 280.60 p... 7. România (din 
7 echipe) 267.40 p. Trlatlonul mi
litar (pe echipe) : 1. U.R.S.S.
34 172 p, 2. Polonia 22 870 p... 5. 
România 18167 p.

Vineri dimineața, sportivii au 
luat parte la o frumoasă ex
cursie pe Nipru, iar după-amia- 
zâ au asistat la festivitatea de 
închidere a competiției. Sportivii 
români se înapoiază în țară du
minică.

Man Sen (R.P.D. Co- 
Gadonsca (Polonia), 

(U.R.S.S.). Belousov 
Bayer (R.D.G.), Wol-

La antrenamentul lotului cehoslovac. Antrenorul Ltxbos Pufc« 
licky stind de vorbă cu Milan Puzrlou,

CORESPONDENTĂ SPECIALĂ PENTRU Sp OF till

sediul 
de an-
lumea 
recru- 
rache-

PANORAMIC SPORTIV EXTERN '

La campionatele mondiale de ciclism, care se vor des
fășura cu începere de la 15 august la Brno, și-au anunțat 
participarea 33 de țări. Este posibil ca numărul lor să se 
ridice chiar la 35, in cazul cînd comisia de organizare va 
fi de acord cu participarea Mexicului și a Republicii Sud- 
Africane, care și-au prezentat înscrierile după termenul 
fixat. Să notăm că aceste

CAMPIONATUL EUROPEAN 
DE BASCHET 

AL JUNIOARELOR
Selecționata U.R.S.S. conti

nuă să fie neînvinsă la campio
natul european de baschet re
zervat echipelor de junioare, 
în ziua a treia a turneului 
final (meciurile se dispută la 
Hagen), baschetbalistele so
vietice au învins cu scorul de 
76—46 (36—22) formația Un
gariei. Alte rezultatei Bulga
ria—Italia 96—51 (45—17); Iu
goslavia—Polonia 78—69 (42- 
34). în clasament conduce 
U.R.S.S. cu 6 puncte, urmată 
de Bulgaria, Iugoslavia — 4 
p, Polonia, Ungaria — cîte 
2 p și Italia — 0 p. La Ho- 
henlimburg. în turneul pentru 
locurile 7-11, Cehoslovacia a 
dispus cu 59-49 de echipa 
Olandei.

DE PE TERENURILE DE TENIS
* Echipa Angliei va rămine 

neschimbată pentru meciul cu 
România : Marc Cox, Graham 
Stilwell, Peter Curtis și Ge
rald Battrick. Se crede insă că 
Peter Curtis nu-și va mai păs
tra locul pentru proba de du
blu și va fi înlocuit de Stilwell, 
care de obicei nu Joacă alături 
de Cox.

* In optimile de finală ale 
Turneului internațional de la 
Hamburg Tiriac a pierdut cu 
3-6, 5-7, 6-1, 3-6 la Bewitt 
(Republica Sud-Africană). Alte 
rezultate : Bungert (R.F. a Ger- 
maniei)-Kodes (Cehoslovacia) 
6-3, 7—5, 6-2 ; Roche (Austra- 
lia)-Buding (R.F. a Germaniei)

9 Sportivi români la întreceri din An
glia, Suedia și Austria • O săptămînă 

bogată în evenimente

în programul campionate
lor mondiale sînt prevăzute 
probe pentru bărbați și fe
mei. întrecerile feminine cu
prind: urmărire individuală 

și viteză, iar cele masculine: 
antrenament mecanio (demi- 
fond), 1 000 m cu start de pe 
loc, viteză, ■' urmărire indivi
duală, urmărire pe echipe și 
viteză tandem.

Cursa de 100 km contratimp 
pe echipe se va desfășura pe șo
seaua Brno — Mikulov (tur- 
retur) și va măsura exact 
96,9 km. Profilul traseului 
este destul de plat avînd o 
cotă minimă de altitudine de 
170 m și cea maximă de 230 
m. Primul start se va da la 
ora 16 (ora locală) echipele 
urmînd să plece în cursă, 
probabil la intervale de cîte 
5 minute (hotărîrea va fi lua
tă de FIAC)./

întrecerile de fond vor 
avea loc pe pista de automo
bilism „Masaryk". Proba fe
minină are un traseu de 
69,705 km, iar cea masculină 
totalizează 181,233 km. Un 
tur de pistă măsoară 13,041 
km.

La toate probele se prevăd 
întreceri foarte disputate și 
rezultate de valoare. O sin
gură temere au organizatorii! 
căldura. Orașul Brno cu
noaște în lunile de vară o 
căldură excesivă. Nu mai de
parte decît acum cîteva zile 
mercurul 
registrat 
grade !

campionate mondiale au 
pentru ciclismul cehoslovac 
O semnificație deosebită. în 
acest an se împlinesc 100 de 
ani de cînd s-a organizat, tot 
la Brno, prima cursă ciclistă!

Specialiștii care au vizitat 
velodromul acoperit din Brno 
au avut numai cuvinte de 
laudă la adresa acestei con
strucții remarcabile. Dl. Hans 
Bandele, președintele Ligii 
de ciclism din Bavaria, care 
a venit la Brno pentru a vi
zita velodromul a declarat! 
„O construcție asemănătoare 
nu există în Europa. Prin 
amploare ea depășește renu
mitul velodrom Vigorelli din 
Milano. Ar fi foarte bine ca 
organizatorii viitoarei Olim
piade de la Milnchen să vină 
la Brno și să ia drept 
construcția acestui 
drom".

Pista esta situată Ia 
de centrul orașului. Ea este 
construită din plăci de beton 
prefabricat, avînd o lungime 
de 400 m. Lățimea pistei are 
7,40 m cu o lungime în linie 
dreaptă de 71,12 m, iar în 
curbă de 128,87 m.

Vor fi programate zilnlo 
cîte două reuniuni. Prima cu 
începere de la ora 15, cea de 
a doua de la ora 19,30. Excep
ție face ziua a doua a cam
pionatelor (16 august) cînd 
se vor desfășura trei reuni
uni, prima dintre ele progra
mată la ora 8. La 14 august 
au Joc la Hotel Internațional 
lucrările Comitetului direc
tor al FIAC și cele ale con
gresului Federației interna
ționale de ciclism amator.

Eddy Merckx in elementul său : în plin efort

model 
velo-

4 km

alendarul competițional începe să se „în
cingă", nu atît datorită unui august deo
sebit de capricios pe toate meridianele, 

cît programului care cuprinde fazele decisive 
ale unor însemnate dispute. Fotbalul, pe care 
apropierea startului în majoritatea campiona
telor naționale diq emisfera nordică îl readuce 
spre obișnuitul său loc central, are acum epi
centrul în America de Sud, unde, iașa cum 
și-au putut da seama cei ce au urmărit laco
nicele comentarii din ziarul apărut ieri, califi
carea pentru Mexic atinge apogeul dramatis
mului, mai ales în grupa cuprinzînd echipa 
Argentinei.

In focarul săptămînii ce urmează stă însă 
tenisuL Este o mare bucurie pentru iu
bitorii sportului din România, faptul că 

reprezentanții țării noastre „oficiază* în sanc
tuarul de la Wimbledon, alături de gazde, ce
remonia finalei interzonale. Lăsăm în grija 
rubricii de specialitate comentarea pe larg a 
intîlnini Anglia—România, nu însă fără a ne ex
prima convingerea că plutește în aer o știre 
care poate alimenta copios coloanele presei 
sportive...

Să le urăm din nou SUCCES lui Tiriac și 
Năstase I

uternica flotilă a caiaciștilor și canoiștiloi 
noștri se află și ea în ajunul unui exa
men sever — am numit campionatele

europene de seniori și de juniori, găzduite de 
Uniunea Sovietică — la capătul căruia sperăm 

să putem trece 
de note încă o cifră 
conform tradiției. Padelele și 
pagaele românești au figurat, 
cu regularitate, în ultimii ani, 
printre pretendentele la 
locuri pe podium in orice 
probă, iar anul acesta se a- 
șteaptă multe, atît de la „noul 
val’*, cît și de la renumiții 
noștri colecționari de titluri.

La Viena va avea loc 
„valsul" celor mai 
buni înotători juniori 

din Europa, iar printre „dan
satori" se numără și sportivi 
din țara noastră. Nu avem, 
încă, nici un fel de argu
mente pentru a ne aștepta la 
succese răsunătoare, dar, în 
orice caz, este o ocazie de 
ieșire din cvasianonimat care, 
măcar prin cifre, dacă nu 
prin locuri pe podium, se 
cere exploatată din plin. Și 
— de ce n-am mărturisi-o — 
recenta performanță a lui Sla
vic intr-un puternic concurs 
internațional (chiar dacă nu 
are de fapt o legătură strînsă 
cu „europenele* din Austria) 
ne dă totuși oarecari spe
ranțe

In Suedia, tot în cadrul 
unui campionat eu
ropean, își încep în

trecerea șahiștii juniori. 
Reprezentantul țârii noa
stre, Aurel Urzică (17 
ani), un talent de anvergură, 
va avea, poate, de suportat 
un oarecare handicap de 
vîrstă (limitată în junioratul 
șahist la 
dent, de 
care în 
pare a-i 
ne-ar 
ră de 
ționql 
Ș‘

6-3, 6—4, 6-2 ; Drysdale (Re
publica Sud—Africană)-Riessen 
(S.U.A.) 2-6, 6-1, 7-5, 6-3.

* La Southampton, în turneul 
internațional (turul I1D, fran- 
eezul Goven l-a eliminat cu 
0-6, 6-2, 6—4 pe australianul 
Alexander, iar americanul 
Graebner a dispus cu 6-2, 6—2 
de compatriotul său Stockton. 
Alte rezultate : Lutz (S.U.A.)— 
Mc Nair (S.U.A.) 6-2, 6-4 ; 
Russell (Jamaica)-Him (S.U.A.)
5- 7, 6-1, 6—2. Apoi, în „opti
mile" de finală, jucătorul ame
rican Lutz l-a eliminat cu 11—9, 
2-6, 7-5 pe Goven, iar austra
lianul Stone l-a întrecut cu 6—4,
6— 3 pe sud-africanul Ryan.

4“

în carnetul ci 
mare.

Ik’ânia - R. f. a Germaniei: 8-4 la seniori
și 4-5 la juniori, la polo

, Ieri seară, Ia „Tineretului", 
a fost o atmosferă plăcută, 
de întrecere sportivă pasio
nantă, deși meciurile dintre 
selecționatele de seniori și 
juniori ale României și R.F. 
a Germaniei au fost doar a- 
micale. Victoriile au fost îm
părțite (la seniori poloiștii 
români, la juniori oaspeții), 
dar mai important decît re
zultatul sec este faptul că s-a 
realizat scopul propus: o ve
rificare utilă în vederea vi
itoarelor întreceri internațio
nale.

Iată rezultatele i ROMANIA 
— R. F. A GERMANIEI — 
SENIORI 8—4 (0—0, 5—1,
1—3, 2—0). Formații I ROMA
NIA i Chețan — Popa, Firoiu, 
Szabo, Novac, Zamfirescu, Mi- 
hăilescu, Zahan, Țăranu, Po
pescu, Bogdan ; R.F.G ! Albert

— Biihler, Haverkamp, Kiip- 
per, Kraus, Klein, Vossen, 
Seiz. Au înscris ! Popa 3, Fi- 
roiu. Novac, Zahan, Țăranu, 
Szabo, respectiv Haverkamp, 
Kupper, Kraus, Klein. A arbi
trat dr. I. Drăgan (România). 
ROMANIA — R. F. A GER- 
MANIEI-JUNIORI 4—5 (2—2, 
2—0, 0—2, 0—1). Formații : 
ROMANIA i Huber — Rota- 
riu, Bădinici, Nastasiu, Musta
ță, Frîncu. Bartolomeu, Fîrși- 
rotu, I. Slavei ; R.F.G. i G. 
Killian — H. Killian, Vogel, 
Secman, Huth, Schmidt, Tho
ma, Gilbert. Au înscris : Frîn
cu 4, respectiv Schmidt, Sec
man, H. Killian, Gilbert, 
Thoma. A arbitrat H. Mann 
(R.F.G.)

Astăzi, de la ora 18,30, au 
loc la ștrandul Tineretului, 

meciurile revanșă.

pentru profesioniști și în Ce
hoslovacia, la Brno (atît pis- 
tarzi, cît și rutieri) pentru a- 
matori, se vor disputa cam 
pionatele mondiale. Vom lăsa 
tot în grija rubricii de spe
cialitate comentariile privip- 
du-i pe amatori, cu atît mal 
mult cu cît vom fi reprezen- 
tați, și ne vom ocupa, pa 
scurt, de întrecerea profesio
niștilor.

Se pune întrebarea: Merckx 
sau... altul ? De altfel, ea a 
definit întreg sezonul rutier, 
ihr desfășurarea agitată și 
fără precedent a competiții
lor de anvergură ne-a dove
dit, clar, că „belgianul zbu
rător" este,/și el, un caz fără 
precedent. Nu este însă mai 
puțin adevărat că și alți gi- 
ganți ai șoselelor au abordat 
cursa pentru maioul cu 
curcubeu ca mari favoriți și 
au terminat-o... în grosul plu
tonului, iar unii dintre el 
chiar la apogeul unor cariera 
legendare, n-au reușit să-și. 
completeze panoplia cu sus-' 
citatul trofeu. Să te vedem, 
Eddy !...

Și acum „desertul" ama
torilor de curiozități i 
în S.U.A., la Philadel

phia, vor avea loc campiona
tele moridiale 
Și cine știe, 
tirul cu arcul 
stitui pentru 
ta te.

de tir cu arcul, 
poate, cîndva 

nu va mai con- 
noi o curiozi-

G. RUSSU-ȘIRIANU

Praga, 8

termometrelor a în- 
o căldură de 36 de

Jan SOKOL
august

Olimpiada studențească de șah

Echipa României
în turneul final

Rezultate din ultima rundă 
preliminariilor Olimpiadeia 

studențești de șah de la 
Dresda : grupa I: U.R.S.S. — 
Irlanda 4—0 ; Islanda — Gre
cia l‘/2—'/» (2); grupa a Il-a : 
Suedia — Franța 1—0 (3); 
Danemarca — R, F. a Ger
maniei 2»/z—>/2 (1) ; grupa a 
III-a: Filipine — S.U.A. 0—0 
(4) ; Israel — Scoția 0—0 (4); 
grupa a IV-a: Cehoslovacia

— Norvegia 1—1 (2); Cuba
— Tunisia 3—1 ; grupa a
V-a : Bulgaria — Finlanda 
2‘/j—!‘/2 (1); Iugoslavia —
Belgia 4—0 ; Austria — Re
publica Dominicană 3’/2—*/2.

Echipa României a fost 
întrecută, cu 3—1 de U.R.S.S., 
dar a învins Grecia cu același 
scor, calificîndu-se astfel, în 
turneul final.

ATLEȚI1 ROMANI (JUNIORI) CONDUC ÎN MECIUL

BUCUREȘTI - KOLN
CONSTANȚA, 8 (prin te

lefon). - Azi a început pe 
stadionul 1 Mai întîlnirea in • 
temațională de atletism (ju
niori) dintre echipele (bă
ieți și fete) București și 
Koln (R. F. a Germaniei). 
După prima zi conduc tine
rii atleți români : 66-40 la 
băieți și 32-23 la fete. Iată 
cîțiva dintre cîștigătorii pro
belor : băieți : 110 mg - S. 
Wolfgang (K) 14,7 ; triplu- 
salt — V. Iliescu (B) 14,25 
m ; suliță - H. Reper (K) 
65,62 m ; 400 m - AI. Sălcu- 
leanu (B) 49,6 ; 100 m — Gh. 
Dulgheru (B) 11,1 ; 1 500 m

obst. — V. Dumitrache (B) 
4:23,2 ; greutate — J. Frein- 
hofer (K) 14,69 m ; înălțime
- M. Preda (B) 1,95 m :
3 000 m - G. Mathe (B) 
8:46,8; 4x100 m - Bucu
rești 42,3. FETE : 100 m - 
Elvira Poseckel (K) 12,9 ;
400 m — Angelica Dietrich 
(K) 58,7 ; 100 mg - Marta 
Satmari (B) 15,0 ; lungime
- Alina Popescu (B) 5,81 m; 
disc — Carmen Ionescu (B) 
47,18 m. întrecerile continuă 
sîmbătă, pe același stadion.
C. POPA, coresp. principal

stfo W. 23*25» BMCUjțejU

20 de ani) și, evi- 
rutină, dar o califi 
turneul final (care 
sta în posibilități) 

putea anunța o carie- 
mare maestru interna-

ciclismul va alimenta 
din plin rubricile de 
rezultate, cronici și co

mentarii ale săptămînii — su
biect. în Belgia, la Zolder 
(șosea) și la Anvers (pistă)

FLORI ȘI OVAȚII...
(Urmare din pag. 1) 

mijlocul participanților la ex
pediție, la fel de bine ca și 
cum ar fi fost în familie. De 
altfel, ne-a și rugat să aducem 
acest lucru la cunoștința părin
ților săi. Ceea ce și facem...

S-au parcurs pînă acum circa 
300 de kilometri, ziua de sim- 
bătă urmînd să fie ultima pe 
teritoriul patriei. De joi au fost 
vizitate perlele litoralului ro
mânesc — începînd cu Con
stanța și terminînd cu Manga
lia. La Costinești, mii de pio
nieri și studenți aflați în tabere 
la odihnă i-au întîmpinat cu 
căldură pe cicloturiști, s-au în
treținut cu ei, au schimbat im
presii, au legat prietenii.

Duminică se va da plecarea 
în etapa Negru Vodă - Ka- 
varna, astfel că viitoarele noas
tre relatări se vor face din 
țara vecină și prietenă, Bul
garia.

înainte de a încheia, ne fa
cem o datorie din a mulțumi 
în numele micilor cicloturiști 
inimoșilor profesori din Lehliu, 
Călărași, Adamclisi și Ostrov 
pentru buna organizare a popa
sului în aceste localități. Ace
leași mulțumiri și lucrătorilor 
serviciului de circulație al In
spectoratelor de miliție din ju
dețele Ilfov și Ialomița, care 
au deschis pîrtie caravanei, a- 
sigurînd o desfășurare normală 
acestei frumoase acțiuni..

ISTVAN GULYAS LA MAMAIA
In cursul zilei de ieri, F.R.T. a primit o confirmare telegrafică din partea cunoscutului 

campion maghiar Istvan Gulyas, care-și anunță participarea la campionatele internaționale de 
tenis ale României, programate la Mamaia între 1—7 septembrie.

TELEX TELEX- TELEX- TELEX- TELEX- TELEX- TELEX
La Zinnowitz au început în
trecerile „Cupei Mării Balti
ce" Ia haltere. Iată primii 
cîștigători : categ. muscă: 
Smetanin (U.R.S.S.) — 327,500 
kg ; categ. cocoș: Szoltiszek 
(Polonia) — 330 kg ; categ. 
pană: Becker (R.D. Germa
nă) — 375,500 kg. La catego
ria ușoară, victoria a revenit 
lui Kaczmarek (Polonia) care 
a realizat 402,5 kg. Sportivul 
sovietic Smirnov și-a adjude
cat victoria la categoria se- 
mimijlocie cu un total de 
450 kg.

U.R.S.S. și Canada au căzut 
de acord asupra unui schimb 
de arbitri. Doi tineri arbitri 
sovietici, Lev Gusev și Iuri 
Karandin, au plecat în Cana
da pentru a conduce partide 
din campionatul iocal, ur- 
mînd ca doi arbitri canadieni 
să sosească la Moscova cu 
prilejul turneului organizat 
de ziarul „Sovietski Sport".

■
Turneul internațional de 
hochei pe gheață desfășurat 
la Obersdorf a fost cîștigat 
de echipa cehoslovacă Z.K.L.

Brno, care a terminat com
petiția neînvinsă. în ultimul 
joc, Z.K.L. Brno a învins cu 
scorul de 15—2 (4—0, 5—0, 
6—2) o selecționată română.

întîlnirea de sărituri în apă 
desfășurată la Kiev între se
lecționatele U.R.S.S. și R. D. 
Germane a luat sfîrșit cu 

s 23—21 în favoarea gazdelor.

Proba de sărituri din cadrul 
concursului internațional de 
călărie de la Dublin a fost 
cîștigată de sportivul vest-ger
man Lutz Merkel.

în prima zi a turneului in
ternațional masculin de volei 
de la Roma, echipa Poloniei 
a întrecut cu 3—0 (8, 7, 3) 
formația Ungariei, iar selec
ționata Bulgariei a dispus cu 

3—1, (12, —14. 9, 15) de repre 
zentativa Italiei.

■
federațiile de hochei din

Floriana F.C. La Valetta propune...
Echipa Floriana F.C. La Valetta (Malta), adversara lui 

Dinamo Bacău din primul tur al „Cupei europene a tirgurilor" 
a solicitat clubului bucureștean Progresul o partidă amicală 
care ar urma să se dispute Ia trei zile după ce fotbaliștii din 
Malta vor juca (returul) Ia Bacău.

Floriana F.C. și Progresul s-au întîlnit anul trecut. în luna 
decembrie, în orașul La Valetta, meci cîștigat cu 2—0 de gazde.

Desigur, Progresul nu va scăpa ocazia revanșei...
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