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O PERFORMANTĂ EXCEPȚIONALĂ A TENISMANILOR NOȘTRI

ROMÂNIA IN FINALA CUPEI DAVIS
Naționala Angliei învinsă pe \\ imbledon cu ultima zi a întrecerii Ilie Năstase a dispus de Cox
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Constantin COMARNISCHI
transmite din

Cu o oră înainte de pro
gramarea primului meci din 
ultima zi a finalei interzone a 
..Cupei Davis", circulația spre 
Wimbledon era aproape blo
cată. In automobile, pe moto
ciclete și biciclete, pe jos, o 
mulțime Imensă se îndrepta 
spre vestitele courtsuri. Tri
bunele au fost luate literal-

mente cu asalt. To;i aceș 
meni erau curioși să vadă 
care va fi rezultatul final al 
întîlniril România — Anglia, 
în care echipa oaspe conduces 
cu 2—1. Fiecare dintre spec

i-a L

tatori păstra o speranță că 
jucătorii britanici vor reuși să 
răstoarne scorul în favoarea 
lor. De altfel, ziarul Eventag 
Standard apărut seam

In drum spre Challenge — round : ION TIRIAC ți ILIE NASTASE 
așteptați acum la Cleveland !
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Prima campioană a serii: Viorica '.'iscopoleanu

Campionatele naționale de atletism

Performante de valoare 
pe pista stadionului Republicii

ÎN FAMILIE

Atletismul are ne
voie de clamoarea unui 
stadion înțesat de lu
me. Dar el se poate com- 
p.ace și in intimitatea 

' micii lui familii, în care

i „TROFEUL
I PETSCHOWSCHI“ I

toii se strigă pe numele 
mic, in care performan
țele de astăzi sînt com
parate cu cele de acum 
20 de ani, în care cînd 
spui Hidioșanu te gin-

(Continuare 
tn pag. a 2-a)

A ÎNCEPUT DIVIZIA A DE FOTBAL

F.C. ARGEȘ-PRIMUL LIDER AL CAMPIONATULUI
La Pitești,

HARAP

scorul etapei. Rapid și ,,U"-Cluj - cite un punct
■ ,, .. REZULTATELE ETAPEI INAUGURALE

prețios in deplasare. Campioana învingătoare in ultimul minut

ALB
Era o liniște nefirească, 

ieri, pe stadionul Dinamo, 
Și îmi spuneam ci e, poa
te, datorită caniculei.

Primul gol al campiona
tului, înscris la Pitești, a 
trecut neobservat.

La primul gol al Jiului, 
publicul și-a potrivit coifu
rile de hirtie, cu mișcări le
neșe. Al doilea gol al me
ciului Ozon — Nicușor, deșt 
anunța o mare surpriză, n-a 
izbutit si învioreze tribu
nele. Era o liniște nefireas
că, ieri, pe Dinamo. Și tim
pul curgea, impasibil. Și 
tribunele stadionului Dina
mo considerau totul o simplă 
formalitate. Parcă nimic nu 
putea scoate din amorțeală 
ovalul cu coifuri colorate 
de soare. Nici primul gol al 
lui Dumitrache, înscris în 
stilul Fosbury. Nici golul 
lui Al. Vasile, așteptat un 
an întreg. Nici cel al lui 
Jamaischi, visat timp de doi 
ani. Nici cel al lui Soo, pre
gătit trei ani pe banca re
zervei.

Liniștea devenea tot mai 
nefirească. In pauză, cineva 
de la televiziune ne-a spus 
că pe Wimbledon Țiriac a 
pierdut la Stilwell, dar că 
Năstase conduce cu 2—1 la 
seturi și cu 4—I la game- 
urt, în partida cu Cox. Ves
tea s-a răspindit în tribune 
cu viteza atleților, care au 
ratat, din această cauză, in
terludiul culoarelor.

La reluare, Dan Voicilă 
a început să transmită frag
mente de la festivalul ar- 
geșean, dar tribuna a conti
nuat să fie calmă. A mai 
plonjat o dată Dumitrache, 
de astă dată în stil perso
nal, a mai demarat o dată 
Pîrcălab, „ca pe timpuri", a 
egalat Adam, pentru Semi
centenar, apoi „Tinel" Sță- 
nescu l-a „executat" fără 
milă pe prietenul său Ba
sil și prima etapă s« în
drepta... spre istorie.

Mai erau doar cîteva mi
nute. Și deodată, pe întreg 
Stadionul Dinamo a amuțit 
totul. A fost ca un con
semn. Tranzistoarele au că
pătat brusc intensitatea ma
ximi. Și astfel, radioul a 
anunțat victoria asupra An
gliei. Abia atunci, în minu
tul S0 al etapei, au izbucnit 
uratele pe stadionul Dina
mo. Pîrcălab s-a uitat ui
mit tn trțiune, 
gind nimic.

Așa a răsplătit fotbalul 
marea victorie de 
bledon. Cineva spunea la ie
șire că Țiriac și Năstase re-, 
editează, Intr-un fel, per
formanța iuf Hțarflp Alb, 
cel care i adus 'șalată <fin 
grădina ursului. Replica u- 
nui copil de pe margine, 
„Aaum ne lipsește doar sa- 
latiera", a căzut firesc, Ni
meni n-a părut surprins că 
U.T.A. a deschis scorul în 
minutul S9. în amintirea 
minutului 89 de la Bacău...

neînfelc-

pe Wim-

loan CHIRILA

I LA 0 NOUA EDIȚIE |
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eri, o dată cu disputarea 
meciurilor din etapa inau
gurala a noului campionat 
național de fotbal, a în
ceput și întrecerea dotată 
cu „Trofeul Petschowschi", 

constituie o inițiativă a ziarului

I I
I
I

Dinamo București — Jiul Petroșani 5—2 (3—2)
C.F.R. Cluj — A.S.A. Tg. Mureș 2—0 (1—0)
F.C. Argeș — Crișul Oradea 6—1 (4—1)
Steagul roșu Brașov — Farul Constanța 3—0 (1—0)
U.T. Arad — Dinamo Bacău 1—0 (0—01
Universitatea Craiova — Universitatea Cluj 1—1 (I-®: 
Politehnica lași — Rapid București 0—0
Petrolul — Steaua (amînat)

ETAPA VIITOARE (24 august)

Crișul — Univ. Craiova
„U" Cluj — Dinamo Buc.
Farul — Politehnica 
Steaua — U.T.A.
Jiul — C.F.R.
A.S.A. — F.C. Argeș
Dinamo Bacău — Steagul roșu
Rapid — Petrolul (amînat)

ECHIPA ETAPEI
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GORNEA
PAL BARBU

JAMAISCHI
DAN 
DUMITRU

BROȘOVSCHI

P1RCALAB VASILE ALEXANDRU DUMITRACHE NEAGU
(,U* Craiova)

ÎN CINSTEA MARII ANIVERSĂRI

ZILE DE SĂRBĂTOARE PENTRU SPORTUL SĂTESC
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punctează din nou Fotoi V. BAGEAC
Pe stadionul Dinamo din 

Capitală a avut loc ieri 
după-amiază deschiderea o- 
ficială a primei finale a 
„Cupei tineretului de la 
sate", una dintre cele mai 
ample competiții sportive 
de masă din țara noastră. 
Au defilat, după un ritual 
asemănător celui olimpic, 
incepînd cu Alba și termi- 
nind cu Vrancea, delegații
le de sportivi săteni ale tu
turor județelor țării. Ele 
s-au aliniat succesiv pe 
dreptunghiul verde al tere
nului, în jurul unui grup 
central, compus partid-

Handbaliștii din Bovrin, Ieri fn deosebită vervă de joc, 
panți îmbrăcați tn costume 
naționale, care purtau Ste
ma Republicii, a Partidului 
Comunist Român, a Uniu
nii Tineretului Comunist și 
a „Cupei tineretului". Peste 
2 000 de participanți, sem- 
nificind un nucleu de con
tinuă vitalitate, precum și 
mutația realizată în condi
ția, în modul de a trăi al 
tineretului nostru din 
diul rural, au adus în 
dionul bucureștean o 
mosferă de autentică 
bătoare a vigoarei noilor 
generații. Alăturarea costu
melor națigjiale, eu crom»-.

tica și motivele lor de o 
frumusețe concentrată, de
cantată de veacuri în sufle
tul ' ~ '
rea 
tora 
tivului 
genera un farmec ciu
dat prin amestecul acela de 
alegorie străbună și moder
nitate. Un farmec și o tem
peratură afectivă, resimțite 
de un public destul de nu
meros, la fel de cuceritoa
re ca și reverberațiile pro
duse in suflete de acele mi- 
nvnatt sărbători ale ctnte*

românului, alterna- 
sau alăturarea aces- 
cu costumul spor- 

de pretutindeni 
un farmec

cului, dansului sau portu
lui popular.

Cuvîntul inaugural a fost 
rostit de către tovarășul 
Ion Iliescu, membru suple
ant al Comitetului Execu
tiv al Comitetului Central 
al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului Central al 

U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului. Dom- 
nia-sa a adresat participan- 
ților un călduros salut și 
felicitări din partea Comi-

Romulus BALABAțJ

(fioutinuart In uaa. ala)

care constituie o inițiativă a ziarului 
„Sportul*. Cronicarii noștri au acordat 
primele note, care exprimă aprecierea 
comportării publicului din orașele-gaz- 
dă ale partidelor diviziei A.

Cu perspectiva _ certă de a-și crea 
o frumoasă tradiție, ceea ce cores
punde intențiilor noastre, ca organi
zatori, dar și intereselor fotbalului 
autohton, «Trofeul Petschowschi" se 
află la cea de-a doua ediție. De
butul său s-a produs astă-primăvarâ, 
la reluarea campionatului 1968—1969, 
și cel care a avut onoarea să se în
scrie primul pe lista cîștigătorilor 
„Trofeului* este — cum se știe — en
tuziastul public sportiv din Craiova. 

Față de ediția anterioară, aceea 
inaugurata ieri are, însă, condiții — 
în bună măsură — diferite de desfă
șurare. Mai întîi este de menționat 
foptul, foarte important, că întrecerea 
se va întinde pe o perioadă mai lun
gă, care va cuprinde toate cele 30 
de etape ale campionatului în curs. 
Deci noul cîștigător al „Trofeului 
Petschowschi* — care este o cupă 
challenge -— va fi cunoscut de-abia 
în vara viitoare, departajarea făcîn- 
du-se pe baza notelor acordate atît 
la meciurile din tur cît și la cele din 
retur.

Apoi, trebuie avut în vedere câ u- 
nele orașe se găsesc acum într-o situa
ție schimbată față de aceea din re
turul campionatului trecut, cînd s-a'ins
tituit „Trofeul Petschowschi". Prin re
trogradarea Progresului și Vagonului, 
Bucureștiul și Aradul isînt reprezentate 
în prima divizie numai de trei și res
pectiv, o echipă, în timp ce Clujul 
are la ora actuală două formații di
vizionare A. Cum în cazul orașelor cu 
mai mult de o echipă în prima divi
zie este dificil a-i deosebi pe suporte
rii unei formații de ai celeilalte, deci 
și de a face clasamente disparate pen-, 
tru publicul ce asista la jocurile uneia 
și cel ce este prezent la meciurile ce
leilalte rezultă că ele au, încă din 
pornire, un dezavantaj față de loca
litățile cu cîte o singură echipă și unde 
publicul poate fi apreciat unitar, fără 
nici un risc.

In sfîrșit, experiența căpătată la 
■ prima ediție a „Trofeului Petschowschi" 
ne-a determinat să aducem unele re
tușuri criteriilor de apreciere a com- 

lui la jocurile de fot- 
mpionat exigența noas

tră față de public va fi sporită, vom 
urmări mai atent reacțiile sale atît 
față de echipa oaspe, de eventualii 
suporteri ai acesteia, care au însoțit-o 
în deplasare, de arbitri, cît și față de 
propriii săi favoriți — jucătorii și an
trenorii formației gazdă. Cronicarii noș
tri vor scădea în mod corespunzător 
notele acordate publicului nu numai 
pentru acte nesportive mai grave (lo
virea jucătorilor oaspeți, a arbitrilor, 
aruncarea cu diverse obiecte pe teren 
etc.), ci și pentru întîmpinarea ostilă 
a echipei oaspe la ieșirea ei pe te
ren, pentru huiduirea nemotivată a ju
cătorilor și arbitrului, pentru proferarea 
de insulte și amenințări, pentru folosi
rea acelui rușinos siogan „Ați mîncat 
bătaie I", pentru escaladarea garduri
lor care împrejmuiesc stadioanele sau 
a celor ce separă o tribună de alta. 
Notele vor fi scăzute chiar dacă ase
menea fapte reprobabile se vor pe
trece izolat.

Speranța noastră este, însă, aceea 
câ publicul stadioanelor de fotbal nu 
va oferi, ’in noul campionat, ocazii de 
acest gen, că se va strădui pretutin
deni — cu contribuția mai substanția
lă pe care-o pot aduce în acest sens 
atît celelalte publicații de specialitate 
și centrale, cît mai ales presa locală 
— să introneze o atmosferă de spor
tivitate. Desigur, nu numai pentru a 
concura astfel cu succes la „Trofeul 
Petschowschi", ci, în primul rînd, pen
tru a contrioui, și pe această cale, la 
progresul • fotbalului românesc, anga- • 
jat acum în cursa calificării în cam- I 
pionatul mondial din Mexic. ’

C. FIRANESCU j

I portarii publicul 
bal. In noul car
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CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ATLETISM

PERFORMANTE DE VALOARE MONDIALĂ
Romania — R. D. G. 5-5 în meci direct:
Dar turneul a fost cîștigat de echipa de polo a oaspefilor

PE PISTA STADIONULUI REPUBLICII
9 9 recorduri republicane • Ileana Silai 53,6 s. pe 400 m, Valeria Bufanu 27,3 s.

Tineretului, 
turneului 
repre2en- 

R.D. Ger- 
egalltate, 

dar 
echipei 
același 

formația 
golaveraj

J, Ceho-

pe 200 mg. • Astăzi: asalt asupra recordului lumii pe 800 m. femei!

Cea de a 5.7-a ediție a cam
pionatelor naționale de atle
tism ale seniorilor au debutat 
fără surprize, cu victoriile 
celor două campioane olimpi
ce „en titre", Lia Manoliu și 
Viorica Viscopoleanu la arun
carea discului și, respectiv, 
la săritura în lungime. Rezul
tatele amindurora au interesat 
in mod deosebit dată fiind a- 
propierea a două dintre im
portantele concursuri interna- 

* ționale ale actualului sezon 
compețițional: Jocurile Bal
canice de la Sofia și. mat cu 
seamă, cea de a lX-a ediție 
a „europenelor" de la Atena, 
in perspectiva acestor viitoa
re starturi apreciem că amîn- 
două atletele au evoluat pro
mițător. Lia Manoliu și-a rea
lizat ieri cel mai bun rezul- 

■ tat din 1969, ca și Viorica, de 
altfel. Campioana săritoarelor 
în lungime arată de la un 
concurs la altul o revenire 
la potențialul cunoscut îna
intea accidentării sale din 
iarnă și cum pînă la G.E. mai 
sint încă patru săptămini, 
este de presupus că la Atena 
ea va fi aptă pentru rezulta
te de veste £,50 m. Chiar și 
ieri, in a doua încercare, ea 
a avut o săritură peste 6,50 
m, din păcate ușor depășită.

In perspectiva acelorași 
competiții vom aprecia 
comportarea de ieri și a ce
lorlalți concurenți. Din acest 
punct de vedere, bine au e- 
voluat Olimpia Cataramă, cu 
trei aruncări de peste 55 m, 
Nicolae Perța la 110 mg (in 
serii a obținut 14,1 s iar în 
finală, cu 13,9 s și-a egalat 
recordul republican de la „in
ternaționale"), Mariană Goth 
(in serii la sută a egalat re
cordul de 11,6 s de la C.E. 
pentru juniori din 1968), Șer
ban loan (deși a avut înălți
mea necesară unui nou record, 
a doborît ștacheta, în căde
re. la 2,15 m).

Un capitol special al între
cerilor de ieri l-au semnat 
alergătoarele pe 400 m, clu
jeana Ileana Silai și romaș- 
cana Mariana Filip care au 
încheiat cursa turului de 
pistă cu noi recorduri repu
blicane. După ce în serie, fără 
să fi lăsat impresia că de
pune un efort deosebit, Ilea
na obținuse 55,6, în finală ea 
a luat startul din picioare, a 
pornit ca din pușcă și după 
numai 20 de metri a și a- 
pms-o pe concurenta aflată 
pe culoarul doi. La ieșirea 
din turnantă ea ajunsese ju
mătate din cele din față. Rit
mul alergării ei anunța un 
rezutat foarte bun. Pe care 
l-a și obținut s 53,6 s — cu 
aproape o secundă superior 
recordului de anul trecut de 
la J.B. și indeplinindu-și nor
ma de participare, fixată de 
F.R.A., pentru C.E. Pe lotul 
doi,, la capătul unui finiș im
presionant, Mariana Filip care 
cu 54,3 s a stabilit un nou 
record de junioare, cea mai 
bună performantă europeană 
a atletelor sub 20 de ani.

După ce a condus cea mai 
mare parte din distanța celor 
1500 m, junioara Maria Lincă 
n-a mai găsit resursele nece
sare pentru a rezista finișu
lui victorios al studentei bucu- 
reștene Viorica Gabor, care a 
obținut un succes cu mai 
multe semnificații. Mai întii 
aceea de a fi realizat un nou 
record republican și apoi... 
Deși are o activitate compe- 
tițională de peste un deceniu, 
Viorica Gabor n-a avut încă 
niciodată 
brăca un 
națională 
dividuală

Valeria 
decisă penttu o performanță 
bună in această cursă de 200 
mg, destul de nouă între pro
bele atletismului feminin, dar, 
după cit se pare, cu certe 
perspective de dezvoltare. Ea 
a condus cu autoritate

prilejul de a îm- 
tricou de campioană 
într-o alergare in- 
pe pistă.
Bufanu a pornit

su-

PREMIUL
ZIARULUI MUNCA,

LA MARȘ
Astăzi dimineață se va des

fășura pe străzile Bucureștiului 
competiția de marș, Ștafeta zia
rului Munca, al cărui traseu 
măsoară 30 de kilometri. Pleca
rea se va da la ora 8 din fața 
Casei Scînteii. Primul schimb, 
va fi efectuat la Piața Cotro- 
ceni, al doilea pe Șos. Mihai 
Bravu, iar sosirea se va face 
tot la Casa Scînteii. O cursă 
specială pentru începători (4 
km) se va desfășura în împre
jurimile Casei Scînteii. La în
treceri vor lua parte numeroși 
concurenti de valoare ai atle
tismului nostru.

dar la 
aterizare, 
era gata

penultimul 
s-a îm pie
să cadă, 
imediat și

verană, 
gard, la 
decât și
S-a redresat însă 
și-a continuat alergarea, evi
dent într-un alt ritm. Și to
tuși, chiar în aceste condiții, 
atleta de la Rapid a obținut 
un nou record al țării — 27,3, 
cu o secundă superior celui 
deținut pînă ieri de Anema- 
mario Vitalios. In baza sta
tisticii noastre din acest an 
(din păcate nu e prea exactă 
la această probă), Valeria 
Bufanu deține totuși una din
tre cele mai bune performan
țe continentale și fără inci
dentul din finalul cursei poa
te că Valeria și-ar fi apro
piat recordul lumii care este 
de 26,9 I Principala reprezen
tantă a tinerei generații, Ni- 
culina Manea a marcat un 
nou record de junioare cu 
28.3 s.

Noi recorduri de 
au mai semnat ieri i 
Lupan la 1500- m (3:50,9) 
Constantin Nemeș care 
egalat pe cel de la 400 
(48.3 s).

Conform previziunilor pro
ba de 400 m plat a fost foar
te echilibrată și, pentru pri
ma oară în istoria atletismu
lui nostru, doi alergători (E-

Roman) 57,7, 7. El Baciu
(CAU) 57.9; 1500 m: 1. V. Ga
bor (QAU) 4:26,3, 2. M. Lincă 
(Met.) 4:27,8, 3. F. Rafira (Lie 
4 Gl) 4:29,7, 4. M. Luca (CSM 
Iași) 4:39,7, 5. A. Pavel (Pe
trolul PI.) 4:44,8. 6. N. Onică 
(Gonstr.) 4:49,7; 200 mg: 1. V. 
Bufanu (Rapid) 27,3 — record, 
2. A. Vitalios (CAU) 27,9, 3. 
N. Manea (SSA) 28,3 — record 
de junioare, 
(Rapid) 28,4, 
(GAU) 28,4, 
(CAU) 28,7; 
Viscopoleanu
Vintilă (D) 6,10, 3. M. Sala-

4. I. Petrescu
5. M. Miloșoiu

6. L. Ionescu 
Lungime: 1. V. 
(St.) 6,38, 2. El.

man (St.) 5.87, 4. M. Ionescu 
(Rm. Wrea) 5.70, 5. L Jinga 
(Șc. Sp. Pi.) 5,70, 6. A. Rotaru 
(Dunărea Gl.) 5.57; Disc: 1. L. 
Manoliu (Met.) 5«.24. 2. O. Ca
taramă (Muscelul) 55.94. 3. A. 
Menis (D) 52,24, 4. St. iesen- 
ciuc (D) 47,74. 5. C. Ionescu 
(SSA) 44.48, 6. El. Cataramă
(Mușc.) 43,96.

4x100 m : 1. Rapid (Zaharîa, 
Enescu, Petrescu, Bufanu) 
47,6, 2. CAU 48,0. 3. Șc. spor
tivă Roman 49,3.

Aseară, Ia ștrandul 
In partida decisivă a 
Internațional de polo, 
tativele României și 
mane au teiminat la 
5—5 (0—1, 2—2. 0—2. J—O, 
primul loc a revenit 
oaspe. care a totalizat 
număr de puncte cu 
română, insă cu un ___ . _
mal bun (25—12 față de 31—15). 
Pe locurile următoare: “ ” “
slovacia, 4. Bulgaria. Selecționata 
secundă a țării noastre a parti
cipat in afară de concurs.

Referitor la mectul propriu-zis, 
trebuie spus că el a avut o des- 
fâsurare spectaculoasă *1 o evo
luție a scorului foarte interesan
tă. Datorită înotului mai rapid, 
apărării excelente și unul plus

de incisivitate, oaspeții au domi
nat și au condus la un moment 
dat cu 5—2. în această perioadă, 
care a însemnat de fapt trei pă
trimi din întrecere, sportivii noș
tri au fost depășiți în duelurile 
directe, au ezitat deseori să șu- 
teze la poarta adversă și, în 
plus, au ratat cîteva situații de 
superioritate numerică. în ulti
mul minut, echipa României a 
atacat dezlănțuit și a înscris trei 
goluri, prin Novac, egalînd situa
ția. Formații : ROMANIA : Che- 
țan. Zahan, Firoiu, Szabo, Mi- 
hăilescu, Zamfirescu, Novac, Ță
ranii, Popa, M. Popescu; R. D. 
GERMANA : Arndt, Fehn, Her
mans, Herzog, Hesbacher, Lange, 
Malkovski, Rund, Rusche, Schu
ler, Zein, Zinner, Au înscris:

Novac 5 (2 din 4 m), respectiv 
Herzog 2 (1 din 4 m), Schiller, 
Rund și Zein. Minute de penali
zare : România 6, R.D. Germană 
9. A arbitrat cu competent* M. 
Manguillot (Spania).

In ultima lntilnire a turneului, 
selecționata secundă a țării noa
stre a realizat din nou o fru
moasă performanță (după victo
ria asupra Bulgariei șl meciul 
nul cu România A), terminînd la 
egalitate cu echipa Cehoslovaciei: 
3—3 (2—0, 1—1, 0—2, 0-0). Jocul 
a fost plăcut, presărat cu multe 
faze rapide, spectaculoase. Au 
înscris Culineac și Lazăr (2) pen
tru România B, respectiv 
Scbumek, Keinovsky șl Baduta.

Victorie remarcabilă la gimnastică modernă

R.S. ROMÂNIA —R.S.S- ESTONĂ. 142,15-140,35
Victoria Vîlcucâștigătoare „pe toată linia^!

Comentorii
de Romeo VILARA

în familie
(Urmare din pag. 1)

juniori 
Petre

Și 
l-a 
m

Programul de astăzi va 
începe la ora 18. Duminică 
se vor decerna titluri de 
campioni la 17 probe. 
După părerea noastră cloul 
zilei îl constituie cursa fe
minină pe 800 m in care 
Ileana Silai va încerca să 
doboare recordul lumii, ti 
dorim deplin succes I

mil Tobias și Tudor Puiu) 
au coborît. în aceeași cursă, 
sub 48,0 secunde, amenințînd 
încă odată recordul de 47,5 
s vechi de 11 ani. Tot o pre
mieră a fost înregistrată și 
la 110 mg, cei 8 finaliști ob- 
ținînd rezultate sub 15 se
cunde.

Rezultatele zilei I: BAR- 
BAȚI: 100 m: 1. Gh. Zam
firescu (Steaua) 10,5, 2. Al. 
Munteanu (C.A.U.) 10,6, 3. S. 
Păsulă (Șc. Sp. Reșița) 10,6, 
4. Ad. Darvaș (<9SM Cluj) 10.7, 
5 C. Rizon (CAU) 10,7, 6. T. 
Szabo (Șc. Sp. S. Mare) 10,7; 
400 m: 1, Em. Tobias (Poli
tehnica Timiș.) 47,8, 2. T. Puiu 
(Rapid) 47,9, 3. 0. Nemeș (Șc. 
Sp. Roman) 48,3 — record de 
juniori egalat, 4. U. Pacepa 
(Poli. Timiș.) 48,1, 5. C. Novac 
(Poli. Timiș) 49,2, 6. Fr. Ge
deon (CSM Cluj);
O. Scheible (Rapid) 3:47,9, 2.
M. Neamțu (CAU) 3:48,9, 3.
N. Ion (CAU) 3:49.2. 4. Gh. 
Ungureanu (D) 3:49,8, 5. P. 
Lupan (Met.) 3:50,9 — record 
de juniori. 6. N. Gagiu (CS 
Pitești) 3:50,9i

10 000 m : 1. N. Mustață (D) 
29:46,0, 2. A, Barabaș (D) 
29:48,0, 3. I. Cioca (D) 30:22,6, 
4. St. Marcu (St.) 31:03,0, 5. 
M. Păduraru (Met. Roman) 
31:11,0, 6. A. Scolobiuc (Prog. 
Suceava) 31:54,0.
110 mg: I. N. Perța (St.) 13,9 
— record egalat, 2. V .Suciu 
(Petr. Pl.) 14,1, 3. D. Hidioșanu 
(CAU) 14.3. 4. St. Szatmari 
(U Cluj) 14,5, 5. H. Cernescu 
(CAU) 14,5. 6. N. Macovei (Ra
pid) 14,6, 7. H. Ilieșu (CAU) 
14,7, 8. Ad. Schneider (Polit. 
Timiș.) 14.9' înălțime: 1. S. 
Ioan (CAU) 2,12, 2. A. Popescu 
(Rapid) 2,04. 3. C. Dosa (Lie. 
2 Tg. M.) 2,04, 4. M. Mitilecis 
(CAU) 1.95, 5. <3. Cernica
(CAU) 1,95, 6. Șepci (U Cluj) 
1.95: triplu: 1. C. Corbu (St.) 
16.12. 2. V Dumitrescu (D) 
15.85, 3. G. BIoss (Rapid) 15,21, 
4. V Purece] (St.) 15,12, 5.
Cr. Corbu (CAU) 14.96, 6. A. 
Mihu (St.) 14,57; greutate; 1. 
Ad. Gagea (D) 17,00. 2. C. Cre
ții (Met) 15.36, 3. A. Raica
(Rapid) 14.85: suliță: 1. M. Pe
tra (St.) 68.88, 2. D. Silaghi 
(CAU) . 67,06, 3. D. Marian
(CFR Timiș ) 66,38, 4. G. Pi- 
kulschi (Polit. Timiș.) 64.88, 5. 
St. Giubelan (U Cv.) 64,46, 6. 
W Sokol (St.) 64.44.

4x100 m : 1. C.A.U. (Vos- 
minschi, Rizon, Hidioșanu, 
Munteanu) 41.4, 2. Dinamo
41.6. 3 Steaua 41,7.

FFMEI : 100 m: 1. M. Goth 
(Met) 11,7, 2. S. Anghelescu 
(CAU) 12,0, 3. V. Enescu (Ra
pid) 12,1. 4. R. Marinescu (D)
12.2, 5. I. Petrescu (Rapid)
12.2. 6. A. Petrescu (Șt.) 12,2; 
400 m: 1. II. Silai (CSM Cluj) 
53.6 — record, 2. M. Filip (Șc. 
Sp. Roman) 54,3 — record de 
junioare. 3. A. lacob (GSM 
Cluj) 56.0, 4. G. Zaharia (Ra
pid) 57,5. 5. Cl. Iacob (Prog.)
57.7, 6. E). Monoranu (Șc. Sp

dești nu numai Ia tînărul Dan, 
ci și la tatăl său, sprinterul 
Petre de altă dată, fără să 
produci confuzie.

Și totuși, atletismul are 
nevoie de tribune pline. Con
curența a fost firește, ieri 
prea mare, în așa fel incît a- 
nunțul la megafon al victo
riei lui Năstase a primit mai 
multe aplauze decît rezulta
tul excelent al Liei Manoliu; 
în așa fel încît scorurile finale 
de la fotbal au fost mai ne
răbdător așteptate pe grade- 
nele de la stadionul Repu
blicii decît timpii Ilenei Silai.

In prima noapte fierbinte a 
acestei luni, palidele baterii 
de reflectoare ale arenei au 
luminat splendidele sărituri 
în înălțime ale lui Șerban 
Ioan, spre bucuria pilcurilor 
de iubitori ai atletismului și 
parcă în ciuda mult prea dis
creților cronicari ai presei, 
care au ignorat una dintre 
cele mai importante compe
tiții ale sportului nostru.

Este bizară, dar nu inexpli
cabilă, lipsa privitorilor în tri
bune. Cînd te gîndești că pen
tru a le putea vedea pe Lia 
Manoliu, Viorica Viscopolea
nu, Ileana Silai, Mihaela Pe- 
neș, oamenii plătesc bani 
grei: 100 de pesos la Ciudad 
de Mexico, 40 de mărci la 
Stuttgart 1 Poate că intrarea 
gratuită nu este, paradoxal, 
un îndemn prea convingător 
pentru a urmări mai deaproa- 
pe micile fenomene care ocu
pă adesea coloane întregi în 
presa mondială.

Nu vrem să dăm o tentă 
sumbră acestor notații fugare

pentru că cficioni dosul atletic 
simte cu ochiî și cu inima — 
independent de numărul com
par șil or — frumusețea efortu
lui din cercul de aruncare sau 
de pe pista de elbitex.

Așa că prima campioană de 
atletism a țării pe anul 1969, 
Viorica Viscopoleanu, poate 
urca liniștită pe podium. Așa 
că Mariarfa Goth — pe care n-o 
zgindăresc țînțarii nopții, ca 
pe noi — iși poate continua 
drumul spre record.

Noi, oricum, ne vom reîn- 
tîlni duminică seara pe sta
dion, în familie. Nu-i așa, 
nea Camil ?

Victor BĂNCIULESCU

Taleriștil români

victorioși

BUCUREȘTI

La

*

748-740 t
individual a cîștigat 

Gh. Florescu
Selecționau de talere a muni

cipiului București a obținut o 
frumoasă victorie, lntreclnd cu 
748—740 t reprezentativa Mosco
vei. Simbătă, in eea de a H-a 
manșă a probei de taiere arun
cate din șanț, trei țintași din 
echipa Capitalei au realizat punc
taje valoroase — Florescu 96 t, 
Popovici și Dumitrescu cite 95 t 
— și astfel au depășit formați* 
oaspeților, care după prima zi 
avea un avantaj de 4 puncte. Es

1500 m: 1.

TUDOR VASILE CÎȘTIGĂTOR 
ȘI ÎN A DOUA ETAPĂ

, A doua etapă 
a competiției ci
cliste „Cupa 
Steaua" s-a desfă
șurat ieri pe ruta

A 
București 
căldurii exce- 
a rulat compact 
sosire, cu o me- 
39 km. Singura 
evadare a fost 
km 7 de Ciu-

București — 
lexandria — 
km). Datorită 
sive, plutonul 
de la start la 
die orară de 

t acțiune de 
declanșată la 
meti și Suditu. dar ea a fost 
anihilată de pluton după 16 
km. Sprintul final se dă între 
cei 21 alergători și este cîști
gat de Tudor Vasile (Dinamo), 
care iși adjudecă și a doua 
etapă, consolidîndu-și poziția 
de lider.

Clasamentul etapei a doua : 
1. Tudor Vasile (Dinamo)

2 h 34:03 ; 2. Vasile Selejan 
(Dinamo) ; 3. Ștefan Rusen
(Metalul Plopeni); 4. Teodor 
Puterity (Steaua)... 21. Gabriel 
Moiceanu (Dinamo) același 
timp cu învingătorul. Clasa
mentul genera’ individual 
după două etape se prezintă 
astfel • 1. Tudor Vasile
4 h 56:52 ; 2. Ștefan Cernea
(Steaua) 4 h 57:52 ; 3. Dumi
tru Nemțeanu (Steaua); 4.
Fr. Gera (Steaua) același 
timp; 5. Vasile Selejan
4 h 58:40.

Astăzi are loc ultima etapă 
ruta București — Ploiești 
București.

pe

FLORIN SANDU, 
AUREL PĂPĂDIE 

coresp.

Aseară, in sala Floreasca a avut 
loc Intllnirea revanșă Intre 
prezentativele de gimnastică mo
dernă ale țării noastre șl R.S.S. 
Estone. Evol&nd excepțional, re
prezentantele noastre au obținut 
o victorie remarcabilă in fața 
sportivelor estcniene, de care fu
seseră întrecute in prima lntll- 
nire.

Arbitra principală a concursu
lui, președinta Federației de «pe-

re-
clalitate din Bulgaria, lovanea 
Ceakirova, ne-a declarat după 
concurs că : „gimnastica moder
nă din România este intr-adevăr 
valoroasă" 1

Evoluția echipei noastre a fost 
excelentă, detașîndu-se ca va
loare, Victoria Vilcu (ciștlgătoare 
la toate exercițiile), lull* Zaharla 
și Mlhaela Nicolaescu.

Din echipa oaspe s-au impus î 
/larei Topilova și Siljaci Sahva.

REZULTATE TEHNICE
Individual compus : 1. Victoria 

Vîlcu (România) 28,85: 2. Iulia 
Zaharia (Rom.) — 28,45; 3. Ml
haela Nicolăescu (Rom.) — 23,40.

Pe echipe : 1. R. S. România 
142,15; 2. R.S.S. Estonă 140,35.

Horia ALEXANDRESCU

In turneul international de volei

ECHIPA ROMÂNIEI ÎN REVENIRE
CONSTANȚA, 16 (prin tele

fon, de la trimisul nostru). 
După meciurile maraton din 
ziua precedentă, astăzi (n. r. 
ieri) conturile s-au încheiat 
mult mai rapid. In partida de 
deschidere, K. O. Germană — 
Belgia, în care prima echipă 
era de departe favorită, băie
ții lui Horațiu Nicolau au reu
șit să arate că alcătuiesc, to
tuși, o echipă cu pretenții deși 
învinsă, plnă la urmă, cu 3—O 
(5,10,7). Meciul a scos in evi-

individual, pe primul loc »-» 
clasat trăgătorul nostru cu arma 
de vinătoare, Gh. Florescu, care 
din 206 de talere posibile a 
doborît 192. De 1* oaspeți, G- 
Vlasov a ocupat cel mal bun 
loc — III — cu 189 ».

Clasament : BUCUREȘTI 718 t, 
MOSCOVA 740 t. La individual : 
1. GH. FLOBESCU (București) 
193 t (37-i-M), I- Dumitrescu 
(B) 189 t (la baraj 25 t), 3. G- 
Vlasov (Moscova) 189 t (b. 23 •). 
4. Șt. Popovici 188 t, 5—6. V. Da
vidson (M) 185 t, A. Kletkov (Ml 
185 t, 7. I. Kostllov (M) 181 t, 8. 
A. Ionescu 178 t. Ea acest con
curs au mai evoluat și alți tale- 
riștl bucureșteni, care au obținut 
următoarele —- - —
Vezeanti (C.
(nou record 
V. Trăistaru 
( alomfirescu

Sîmbătă a început Întrecerea șl 
la talere aruncate din turn 
(skeet). După 100 de talere, cla
samentul arată astfel : Pollanskl 
(Moscova) 96 t, Sedinkin (M) 95 t, 
Sencovicl (Bucureștii 95 t, lur- 
cenco (B) 93 t, Pintllie " * 
Azi, de la ora 9, iot pe 
Tunari, are loc manșa 
probei de skeet.

dență calitățile excepționale 
ale coordonatorului belgian 
Maes, nu numai în apărare, cl 
și în atac, precum și constanța 
(la nivel superior) și omogeni
tatea echipei germane. Arbi
trajul polonezului S. Zbigniew 
— nesigur, compensat însă de 
pertinența secundului V. Arhi- 
re (România).

în continuare, surprinzător 
de bine pregătita formație a 
Ungariei a invins la același 
scor 3—0 (7,10,11) echipa Ja
poniei. Japonezii, cu toate că 
au făcut cel mai bun meci de 
pînă acum, n-au putut evita 
înfrîngerea la 0, deoarece — 
spre surprinderea noastră — 
ei nu au jucat decît rarerorl 
în stilul care a dus în lume 
faima voleiului japonez. La 
statura lor joasă, pasele înal
te i-au dezavantajat în fața 
unui blocaj ermetic. Ni s-a pă
rut că niponii se străduiesc să

învețe stilul european, care nu 
li se potrivește.

Partida cea mai importantă 
a opus formațiile României și 
Poloniei. Băieții noștri au în
cercat să șteargă impresia ne
favorabilă lăsată cu o seară 
înainte, reușind numai parțial. 
Drăgan și Iorga au fost mai 
inspirați în coordonarea ofen
sivei, Rotaru, Bartha, Udiștea- 
nu și Crețu au atacat cu mai 
multă hotărîre, (jocul echipei a 
fost mai variat, combinațiile la 
fileu derutînd apărarea polo
neză. Este adevărat că adver
sarii au jucat șters, opunînd 
rezistență doar în ultimul set. 
Scor i 3—0 (1,10,15). Au arbi
trat toarte bine M. Narukawa 
(Japonia) și Bogyo Păi (Unga
ria).

în clasament conduc neîn
vinse R. D. Germană și Unga
ria.

Aurelian BREBEANU

Turneul de tenis de la Brașov
rezultate : 
S. Școlarul) 

feminin, v.r. 
(Steaua) 178 
(Steaua) 166

Hodica
178 t

169 0, 
V.t, 

t.

(B) 91 t. 
poligonul 
a H-a a

T. R.

VERONICA KOCH (R.D.G.) DOUA TULURI
BRAȘOV, 16 (prin telefon).— 

Timpul a fost foarte frumos azi 
la Brașov și astfel s-au putut 
desfășura, partidele aminate de 
vineri. înregistrăm dublul suc
ces al sportivei din R.D.G., Ve
ronica Koch, care a cîștigat fi
nala la simplu fete (0—2, 6—2) 
în partida cu reprezentanta 
noastră Agneta Kuhn, care a 
evoluat mult tub posibilitățile

ei și la dublu fete Împreună cu 
compatrioata sa, Bettina Bor- 
kert in dauna cuplului cehoslo
vac Libușe Kuzelova, Kenata 
Chnelikova (7—5, 6—2). Semi
finalele la simplu băieți: Jiri 
Hrebec (Cehoslovacia) — Viorel 
Marcu (6—2, 7—5, 7-5), Codin 
Dumitrescfi— Pavel Hutka (Ce
hoslovacia) 8—1, 4—6, 6—3,6—3. 
C. GRUIA coresp. principal

ZILE DE SA RBATOARE PENTRU SPORTUL SĂTESC
(Urmare din pag. 1) 

tetului Central al U.T.C., sub
liniind că această competiție 
de anvergură este închinată 
marii sărbători politice a 
poporului român, aniversarea 
unui sfert de veac de la eli
berarea patriei sale.

Ultima fază a acestei, puțin 
obișnuite prin dimensiuni, 
competiții sportive populare a 
început. Dincolo de realizările

ei de ordin sportiv, de spiritul 
corect, care nu ne îndoim că 
va domni în atmosfera celor 
patru zile de întreceri, ea cons
tituie un act social cu semni
ficații profunde, esențiale, 
fiind încă o expresie a ofensi
vei de civilizație socialistă, 
realizată de către partid pe 
toate plaiurile vieții noastre so
ciale, pe toate meridianele 
țării.

ex- 
au

25),
Do-

OINĂ AȘII MINGII MINUSCULE

ÎN ÎNTRECERE
oină, număr re- cîștigat de altfel meciurile sus

ținute Ia diferențe apreciabile, 
ceea ce ne face să așteptăm cu 
interes major confruntările lor 
directe, programate in urmă
toarele zile ale finalei.

Rezultatele reuniunii de sim- 
bătă : Victoria Cristești (Bistri
ța Năsăud) — Avîntul Curcani 
(Ilfov) 2-14, Oltul Tr. Roșu 
(Sibiu)—Voința Cărpiniș (Gorj) 
8—9, Secoșana Sacoșul Turcesc 
(Timiș) — Viața Nouă Olteni 
(Teleorman) 1-30, Jiul Gingio- 
va (Dolj — Victoria 
Greci (Brăila) 11—1, 
Rimnicel (Buzău) — 
Tâtărani (Dîmbovița) 12—8, Bi
ruința Gherăești (Neamț) — Re1- 
colta Mihalț (Alba) 20-2, Re
colta Radu Negru (Ialomița) — 
Izvorul Chiuești (Cluj) 17—12, 
Vișteana Viștea de Jos (Bra
șov) — Avîntul Frasin (Sucea
va) 2-12.

16 echipe de 
cord de participare în finalul 
vreunei competiții desfășurate 
pînă în prezent, din rîndul că
rora vor fi aleși laureațil, au 
început ieri, pe patru terenuri, 
întrecerile.

Și-au disputat întîietatea e- 
chipe mai puțin experimentate 
cu formații rutinate, dar la toa
te am observat siguranță in 
mișcări, oinarii stăpînind bine 
elementele de tehnică ale jocu
lui. Bineînțeles, că băieții lui 

.Eugen Cocuț, căpitanul echipei 
Biruința Gherăești (județul 
Neamț), jucătorii pregătiți de 
maestrul sportului Marin Gru- 
ianu din comuna Curcani (jude
țul Ilfov) ca și „așii” mingii 
minuscule din comuna Olteni 
(județul Teleorman), cum i-a 
numit cunoscutul antrenor bu- 
cureștean Alexandru Rafaile- 
scu, au constituit ansambluri 
armonizate și bine puse la 
punct atit la „bătaie" cit și la 
„prindere". Aceste echipe au

TRiNTÂ : ÎNTRECERILE VOINICILOR

Șerban-Verger, Modi, Poplă- 
ceanu, Stoic*—Selamna, Șoarec, 
Cinezan (Albu) — Achim (Că
răuș), Bobu, Milea.

A doua victorie a revenit e- 
chipei A. S. Afumați (Dolj), cu 
4—0 (2—0) în fata fotbaliștilor 
de la Dunărea Ciobanu (Con
stanța). Joc frumos, viu dispu
tat in cimp. Oltenii, cu o 
celentă intuiție a porții, 
punctat prin Dinu I (min. 
Zamfir II (min. 31 și 73) și 
bre (min. 78, din 11 m.).

De notat că sportivii din A- 
fumați sint la cea de a 6-a vic
torie în această competiție :
3— 0 cu Goicea, 6—0 cu Orodelu,
4- 0 cu Gînciova, 2—0 cu Urzi
cuța și 6—0 cu Mehedinți. Deci, 
nici un gol primit pînă în pre
zent, performanță unică in rin- 
dul celor 8 finaliste.

Echipa doljeană a folosit ur
mătorul 11 : Mitu—Zamfir I, 
Dobre, Tică, Nicolae — Furiș, 
Dinu I, Dinu II—Dinu III, Mu- 
șat, Zamfir II.

De subliniat, arbitrajele ex
celente ale lui A. Munich, I. 
Doncea și I. Covallu. (t. st.).

★
Cuplajul fotbalistic, de pe 

stadionul Politehnica, a avut 
două „soliste” de seamă : echi-

pele Unirea Minăstirea șl Uni
rea Tomnatic, care și-au depă
șit net partenerele de între
cere. In primul joc, reprezen
tanții județului Cluj au consti
tuit o pradă destul de ușoară 
pentru divizionarii C din co
muna Minăstirea. Și, dacă pină 
la urmă scorul a rămas „nu
mai" 7—2, asta se datorează 
scăderii voite a ritmului de joc 
manifestat, spre sfîrșitul par
tidei de jucătorii din Minăs
tirea. Așadar, scor final Unirea 
Minăstirea - Someșul Apahi- 
da : 7-2 (2—0). Au marcat Popa 
(3), Scăețeanu, Răducanu, O- 
prea și Mișan (autogol), pentru 
Unirea ; Crișan și Morar pentru 
Someșul.

Vedeta cuplajului a adus fa
ță în față formațiile Unirea 
Tomnatic și Victoria Străoane. 
In zi de mare inspirație, jucă
torii din Tomnatic au pasat 
cu dezinvoltură, s-au demarcat 
cu inteligență și au înscris 
spectaculos. Stoica (4) și An
ton sint autorii golurilor reali
zate de Unirea, Golul de onoa
re al Victoriei a fost înscris 
de Barău, din lovitură de la 11 
m. Scor final : Unirea Tomna- 
tic-Victoria Străoane 5—1 (3—0).

Sofia Sodler șl An* Suciu de la 
Miercurea (Sibiu) In partida sus
ținută cu echipa din Mlhâeștî 
(Olt).

iată rezultatele primei zile : 
MASCULIN : Albac (Alba) —
Stejarul (Teleorman) 3—0 (4,
13,8, Moisei (Maramureș) — So
mova (Tulcea) 3—1 (—14, T, 6, 3), 
Provița de Sus (Prahova) — 
Răcăjdia (Caraș Severin) 0—3 
(—2, —4. —7), Plopana (Bacău) 
— Sercala (Brașov) 3—0 (5, 6,
11) ; FEMININ : Slobozia Cona- 
chl (Galați) — Mehadia (Caraș 
Severin) 3—1 (3, 9, —7, 6), Năd- 
lac (Arad) — Produleștl (Dîmbo
vița) 2—3 (—10. 11, 10, 
Miercurea — ’
(Olt) 3—0 <», iu, o;, rintineie
(Iași) — Prundul Btrgăulul (Bis
trița) 0—3 (—0, —3, —8).

Emanuel FANTANEANU

(Sibiu) 
<», io, o).

-4, -5), 
Mlhăești 

Fin tinete

HANDBAL: SCORURI MARI

In partidele
MASCULINE

V. DUMITRIU
Surdila
Energia 
Viitorul

Tr. IOANITESCU

volei: Întrecerile, sub semnul

UNOR DÎRZE DISPUTE

Ieri, Intr-un decor pitoresc, au 
început în arena de la „Drept” 
întrecerile de trintă, la : •
cărora s-au prezentat 171 
voinici.

Iată primii învingători : 
55 kg : v. Săbăduș (Sălaj). 
Samo (Harghita), N. Tu 
(OU), t. rZx; *
țilă (Sibiu), ’ --------- -------
Matlaș C------- „ -----
(Neamț), M. Dolgan (Dolj), 
Drob (Suceava), Gh. Călinescu 
(Dîmbovița), L. Copaz (Covasna), 
C. Roman (Iași), C. Căpățînă (Ga
lați), c. Melu (Vrancea) ; cat. 61 
kg : Gh. Ardleru (Vîlcea), V. Pop 
(Satu Mare), I. Curco (Harghita), 
A. Cuzmanovicl (Covasna), Gh. 
Ada (Suceava), Gh. Bubosu (Ga
lați), I. Voina (Brașov), A. Pe
tree (Alba), I. Radu (Constanța). 
A. Stiac (Bihor), Gh. Olaru (Ar
geș). I. Savu (Ialomița). P. Tu- 
dorică (Mehedinți), I. Hermenanu 
(Covasna), D. Negrilă (Dolj) ; 
cat. 68 kg : T. Iconaru (Cluj); V. 
Ardeleanu (Sălaj), Gh. Covaci 
(Bacău), F. Sidea (Timiș), V. 
Strimbu (Neamț). N. Nicoîa (Olt). 
V. Meric (Satu Mare), I. Blflilica 
(Prahova), șt. Oancea (Brăila). 
A. Popa (Hunedoara), V. Lacizo 
(Harghi(a), M. Caramela (Argeș )

Fillp (Ilfov), V. Bădăran

startul 
de

cat.

'udose 
D. Morar (Alba), A. Fră- 
”ij), I. Costea (Cluj), Z. 

(Mureș), I. Măciucă 
' — j.

Gh.

D. V.

(Vaslui). I. Frumucelu (Vîlcea) ; 
cat. 76 kg : A. Peca (Mehedinți). 
Gh. Csomok (Harghita), I. Stan- 
ciu (Argeș), M. Purcaru (Neamț),
M. Moraru (Ialomița), V. Munea 
(Timiș), I. Marcu (Dîmbovița),
N. Baștiuc (Vrancea), I. Anghe- 
ltna (Bacău), V. Cuculici (Tulcea), 
A. Stan (Alba), M. Carst (Sucea
va), I. Anghel (Brăila), I. Iosza 
(Mureș) ; cat. 84 kg : • i. Capra 
(Constanța), N. Cuculici (Tulcea), 
M. Popescu (Argeș), N, Banciu 
(Dolj), Gh. Morăraș (Gorj). C. 
Czumbil (Satu Mare), I. Manda- 
che (Olt), I. Sandu (Brașov), I. 
Tudorancea (Buzău), I. Ilieș (Ti
miș), I, Strătulă (Vrancea); G. 
Dragomir (Brăila), M. Trifan 
(Galați), H. Bureșteanu (Mehe
dinți), v. Vasiliu (Botoșani), 
Bartoc (Covasna) ; cat. peste 84 
kg : C. Vînturiși (Caraș Severin), 
S. Munteanu (Hunedoara), I. To- 
nie (Covasna), A. Cazar (Boto
șani), A. Boni (Mureș), Gh. Ia
cob (Harghita), I. Stanciu (Dîm
bovița), V. Stancu (Brăila), Gh. 
Alexe (Tulcea), M. Mira (Con- 
s(anța), I. Vilban (Ialomița). P. 
Englis (Satu Mare), V. ignătes- 
cu (Suceava), Gh. Tibuearu 
(Neamț). I. Sandu (Prahova), V. 
Pop (Cluj).

GEORGE DINU-coresp.

Cele 16 competitoare (echipe 
masculine șl feminine) au în
ceput disputa finală pentru cu
cerirea titlului de campioană 
națională a .Cupei tineretului la 
sate", sub semnul unor dlrze 

dispute.
In confruntarea băieților, am 

putut vedea multe faze frumoa
se, combinații reușite, finalizate 
cu promptitudine de atac. De 
remarcat, aici, partida dintre 
MOISEI (Maramureș) șl SO

MOVA (Tulcea), în care voleiba
liștii din Somova au cedat cu 
greu în fata adversarilor, șl cea 
dintre PLOPANA (Bacău) șl 
ȘERCAIA (Brașov), in care 
prima echipă, dlspunînd de ju
cători cu talie înaltă, practi
ced un joc comblnatlv, mal 
bună în atac șl la blocaj, se 
anunță ca o candidată cu șanse 
mari la ocuparea unul loc frun-

taș. Do asemehea( vom mal 
menționa aportul deosebit adus 
de Nicolae Oprean (Cerbul Albac 
— Alba) la victoria echipei sale 
asupra celor din Stejarul (Te
leorman) .

în întrecerea 
panța valorică 
pregnantă. Un 
NADLAC (Arad) 
(Dîmbovița), de 
frumos al zilei, ______
echilibru de forțe, oglindit da 
altfel șl de tabela de marcaj.

O partidă disputată au oferit-o 
șt echipele SLOBOZIA CONA- 
CHI (Galați) șl MEHADIA (Ca- 
raș Severin), în care trlo-ul 
gălățean Pinca Rusu — Alexan
drina Bădin — Stela Avram, a 
făcut inutilă orice încercare de 
ripostă a Eugeniei Erlmescu și 
a colegelor sale. De remarcat șl 
evoluția bună a voleibalistelor

fetelor, discre- 
a fost șl mai 

singur meci, 
— PHODULEȘTI 
fapt șl cel mal 

* marcat un

Dezinvoltura cu care handba- 
liștii au jucat în prima etapă 
a finalei republicane a fost tra
dusă în scorurile de proporții 
pe care le-au Înregistrat, ieri, 
tabelele de marcaj de pe „Ti- 
neretului‘-‘: Liești (Galați) — 
Borlești " *............
Halchiu 
(Buzău) 
(Vîlcea) 
reș) 21—22 (13—7), Poiana Mare 
(Dolj) — Lovrin (Timiș) 15-36 
(7-16).

Dintre cele opt echipe an
gajate sîmbătă In competiție, 
aprecieri deosebite merită Lo- 
vrinul pentru tehnic* avansată 
demonstrată, pentru maturita
tea jocului și siguranța la min
ge manifestate de către jucă
torii ei.

La fete s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Odorheu 
(Satu Mare) — Piatra (Teleor
man) 6—11 (3—5); Sînandrei 
(Timiș) — Bod (Brașov) 10—19 
(5—9), Corbu (Constanța) — 
Fundul Moldovei (Suceava) — 
16—15 (7—6), Berezeni (Vaslui) 
— Valea Standului (Dolj) 2—5 
(0-3).

(Neamț) 27—31 (14-17), 
(Brașov) — Măgura 

30—22 (14—8), Gușoieni 
— Leordina (Maramu-

ATLETISM: IMPRESIONANT POTENȚIAL SPORTIV,

I. DESCOPERIT ASTAZI

FOTBAL: VICTORII LA SCOR
Pe „23 August", două vic

torii la scor. Prima a fost re
alizată de echipa Foresta Iil- 
maciu (Sibiu) asupra formației 
Bradul Vama (Suceava) cu 3 0 
(0-0) Meci echilibrat pînă in 
minutul 80, cînd Cinezan a

reușit să deschidă scorul. Ace
lași Cinezan (min. 82) a înscris 
din nou, ceea ce a determinat 
căderea adversarilor lor și... cel 
de-al treilea gol. Autor— Bobu 
(min. 86).

învingătorii au jucat cu :

Ieri, cel 1 200 de atleți calificați 
in etapa finală a Cupei Tineretu
lui de la sate, au început între
cerile la cele 25 de . ' _
cluse în program. La ora 8, pri
mul foc de start al probei 
100 m plat deschizînd marea în
trecere, a cherpat la bloc-star- 
turi peste 90 de concurenți. Con
comitent, au început și probele 
de aruncare a greutății și săritu
ra în înălțime.

După 24 de starturi ale probei 
de 100 m plat, juniorii, junioare
le, senioarele și seniorii și-au de
semnat l’inalișiii : SENIORI : P. 
Argeanu jtași), V. Cimpeanu (Mu
reș) C. Duieă (Dolj). Gh. Tor- 
liu (Ialomița), Gh. laica (Praho
va). V. Dulgheru (Olt), M.. Ra- 
covită (Vaslui), E. Neagu (Caraș- 
Severiu) ; SENIOARE : Șt. Tur- 
tucăianu (Coneianța), M. Petrlcă 
(Argeș), s. Bogdan (Sălaj), I. 
Tamaș (Harghita), T. Buleu (Bo
toșani). I. lacob (Galați). M. Ba
dea (Dîmbovița), M.xNagy (Bra
șov). JUNIOARE: A. Opris (Prav 
hova), H. Hengher (Arad), O.

probe în

de

L.Iordan (Vrancea), L. Bădărău 
(Botoșani), R. Moseșan (Satu 
Mare), C. Florica (Tulcea), M. 
Manolache (Constanța), G. Tache 
(Dîmbovița), JUNIORI : M. Asln- 
ciuc (Botoșani), V. Mititelu (Ba
cău). G Florea (Arad), A. Dăni- 
lă (Sălaj). Gh. Neanu (Olt), Șt. 
Popa (Bihor), șt. laeob (Brașov), 
Gh Niculescu (Vîlcea).

La ora 10. pe podiumul de pre
miere pășeau primele laureate la 
aruncarea greutății, senioare : 
Maria Savu Ioana (Petrova-Mara- 
tnureș). Ana Sitin' (Boroaia-Su- 
ceava) și Ioana Tureu (Valea Ma- 
re-OJt). Ca ,> adevărată demon
strație a potențialului nativ ne 
care il posedă satul românesc, 
asistăm la tentativa tractoristu
lui Ștefan Văduva de la C.A.P. 
..Unirea” Făreașu (Dolj) de a tre
ce peste ștacheta inălțată cu mult 
peste capul său, la 1,77 m. Cu 
citeva momente înainte trecuse, 
într-un știi personal, apropiat 
de „ventrală”. 1.74 m. Curiozita
tea nr-e îndemnat să B'iăm c”"- 
va amănunte : „30 de am, u-um

făcut antrenament niciodată ; sar 
așa cum am văzut pe Ia alții". 
Gheorghe Balica, bibliotecarul 
din Bâlteni (Gorj), cu un stil 
mal cizelat, ocupă, totuși, locul 
I în această grupă, cu 1,77 m.■ — și.a 

fi 
(Te-

De 
plat

Proba de 500 m plat-junioare 
desemnat șl ea finalistele : 
Bucșe (Prahova), R. Voicu 
leorman), L. Lean (Vîlcea). 
asemenea, proba de boo m ..... 
juniori : Oct. Munteanu (Sibiu), 
D. MJghiu (Botoșani). Fi. Grlgore 
(Dîmbovița). La aruncarea greu
tății Junioate locui I a revemt 
sportivei Maria Vlâduț iBumbești- 
Gorf). urmată de Stela Ionescu 
(Redra-OH) și Elena Dâscâlescu 
(Sușoient-VIlcea),
După.amiază au fost desemnat! 

campionii probei de 100 m plat: 
Margareta N’ogy (Brașov) — se
nioare. Eduard Neagu (Caras- 
Severin) — seniori, Georgeta 
Tache (Dîmbovița) — Jqnio .re, 
Mariee! Asineiuc (Botoșani) — 
juniori.

Gh. ILIUTA



O SPECTACULOASA RĂSTURNARE DE SCOR

De la 0-2 la
rf Evenimente senzaționale pe 

„Dinamo", în primele 20 de 
minute ale partidei Dinamo 
București - Jiul : fotbaliștii 
din Valea Jiului îi conduc pe 
așii bucureșteni au 2—0. Ui
mirea provocată de primul 
gol, înscris de Peranescu în 
min. 16, avea să se transfor
me în stupefacție, pentru su
porterii djnamoviștilor, cîteva 
minute măi tîrziu, cind ace
lași Peranescu, la capătul li
ned faze dramatice (șut Pero
nescu, Coman respinge, Co- 
tormani reia, Cherân scoate 
de pe linia porții. Peronescu 
trage sub bară) a adus echi
pa sa la 2—0. Jiul acționase 
cu mult 
în două
avusese 
fiecare 
balonul 
speriat de perspectiva de a 
primi o lovitură decisivă, ci 
a ieșit la atac, jucînd cu a- 
plomb și fructificînd două o- 
cazii, este drept în condițiile 
unor intervenții greșite ale 
apărării dinamovlste (Coman 
și Deleanu).

Oamenii din față ai bucu- 
reștenilor, și mai ales Pîrcă- 
lab, ieri intr-o zi de aur, tre
zesc apoi echipa din somn, 
inițiază o suită de atacuri de

curaj și, cu toate că, 
rinduri, Dumitrache 
golul în picior (de 

dată Stan a deviat 
ou piciorul) nu s-a

POLITEHNICA IAȘI
RAPID 0—0

IAȘI, 16 (prin telefon, 
la trimisul nostru).

Stadion 23 August; timp 
frumos (cam cald); teren 
foarte bun; spectatori — 
8 000.

POLITEHNICA IAȘI : Cizic
7, — Pal 9, Alecu 6, Stolcescu
8, Gavrllă 7, Contardo ~ " 
leac 7, Jncze 5 (min. 
rica 5), Lupulescu 5, 
man 5, Moldoveanu S.

RAPID: Răducanu 7 
7, Lupescu 8, Dan_8, 
7, Angeiescu 6,

de

6, Go- 
SS Ma- 
Cuper-

— Pop 
Greavu 

__ _______  . Dumitru 8, 
Petreanu 6, Ștraț C (min. 64 
Năsturescn 6), Neagu t, Co
dreanu 8.

A arbitrat Alexandru Toth 
(Oradea) +JF++, ajutat la 
linie de Mircea Bădulescu 
(Oradea) șl Qavrilă Pop (Bra
șov).

«Trofeul Petecliowechl* 
(pentru public): 7.

La tineret-rezerve i Politeh
nica Iași — Rapid 4—1 (3—0).

Deși in majoritatea timpu
lui formația gazdă a avut o 
oarecare superioritate terito
rială, cei de la înaintare, la 
care s-au adăugat pe rînd 
mijlocașii, n-au reușit decît 
rareori să se apropie de poar
ta lui Răducanu, să creeze 
faze din care sil se fi putut 
marca, la rest, driblinguri 

VICTORIE COMODĂ
r Inimoșii suporteri ai Arge
șului sînt mulțumiți. Echipa 
lor favorită a pășit cu dreptul 
în noua ediție a campionatu
lui, întrecînd la un scor cate
goric pe Grișul.

Aspectul jocului s-a menți
nut aproape același de-a lun
gul celor 90 de minute. Direc
ția atacurilor a avut un singur 
sens: spre poarta Crișului. Din 
primul minut, elevii lui Teaș- 
că au imprimat un ritm ra
pid, eu atacuri desfășurate, 
pe spații largi, folosind cu 
mult Succes jocul pe extreme. 
Cvartetul ofensiv al Argeșu
lui a șutat din orice poziție, 
surprinzînd astfel de cîteva 
ori pe picior greșit pe apără-

S AU SPERIAT DEGEABA...
C.F.R. CLUJ - A.S.A. TG. 

MUREȘ 2—0 (1—0)

CLUJ, 16 (prin telefon, de 
la trimisul nostru).

Stadionul Municipal; timp 
noros, în prima repriză, senin 
in a doua; teren bun; spec
tatori — 14 000. Au 
Al. Vasile (min. 27) și 
(min. 58).

C.F.R. CLUJ : Nagel

marcat: 
Soo

___ ___ 8 — 
Dragomlr 7, Cojocaru 8, Soos 
8, Roman 7, Stlncel 6 (min. 
8) Costea), Bretan 7, M. Po
pescu 8, V. Alexandru 8, Soo 
0, Petrescu 8.

A.S.A. TG. MUREȘ: Un- 
gvari 5 — Șleam 4, Dondoș 7, 
Toth 4, Czako 5, Lungu 5, 
Hajnal (min. 24 Ciutac 5), 
Lucaci 4, Naghl 6, Trăznea 5, 
Silaghi 5.

A arbitrat I. Opriță (Arad) 
gț, ajutat la linie de S. Bl- 
raescu (Timișoara) șl P. Sotir 
(Mediaș).
„Trofeul Petsehowschi" 

(pentru public): 10.
La tlneret-rezerve: C.F.R.

Cluj — A.S.A. Tg. Mureș 4—4 
(0-3).

Suporterii ceferiștilor clu
jeni au putut să-și revadă 
favoriții evoluînd din nou în 
prima divizie a țării. Și, spre 
marea lor satisfacție, această 
zi a concins ou o victorie. De
butul echipei C.F.R. (și al an
trenorilor ei dr. C. Rădu- 
lescu și O. Hulea) în „înalta 
societate" a avut loc sub im
periul unei emoții duse pînă 
la paroxism. Dar, trentat, 
treptat, văzînd că adversarii 
nu le sînt cu nimic superiori, 
(dimpotrivă...X feroviarii au 
ieșit la joc și s-au convins că

NICOLAE BRUCKNER

Vineri 15 august a.c. a înce
tat din viață, la vlrsta de 68 
de ani, Nicolae Bruckner, fost 
arbitru și activist al Comisiei 
județene de fotbal Eobrogea.

înhumarea va avea loc azi, 
duminică 17 august, ora 17, la 
cimitirul municipal din Con
stanța.

)

DINAMO BUCUREȘTI — JIUL 
(3-2)

Stadionul Dinam*; teren ex
celent; timp extrem de căl
duros; spectatori — circa 
12 000. Au înscris: Peronescu 
(min. 16 și 21), Dumitrache 
(min. 23, 30, 33 și 84) și Doru 
Popescu (min. 80).

DINAMO BUCUREȘTI: Co- 
man 6 — Cheran 8, Dinu 8, 
Stoenescu 7, Deleanu 5, Săl- 
ceanu 7, Radu Nunweiller 7, 
Pîrcălab 9-1-, Frățilă 6 (din 
min. 80 Doru Popescu), Du
mitrache 9, Haidu 5.

JIUL : stan 6 (din min. 84 
Georgescu) — Tonca 6, Geor
gescu 7, Stocker 7, Mihai 6, 
Georgevîcl 6 (din min. 66 
Balcu 6), Libardl 6 (din min. 
58 Achlm 6), Peronescu 8, R. 
Popa 7, Cotormanl 7, Nai din 7.

A arbitrat Grlgore Btrsan 
(Galați) 4-4--4-4-, ajutat la 
linie de Nlcolae Hainea (Blr- 
lad) șl Vasile Liga (Galați).

.Trofeu! Petschowschl” 
(pentru public): 9.

L» tlneret-rezerve: Dinamo 
— Jiul 6—2 (3—0).

mare spectaculozitate Și ob
țin, în foarte scurt timp, nu 
numai egalarea scorului, dar 
și un gol în plus, care aduce 
căderea Jiului. Realizatorul 
acestor trei goluri este Dumi- 
trache, a cărui detentă sfi
dează cei 1,90 m înălțime ai 
lui Stocker. Dînamovistul sare 
mai sus decît toți grenadierii 

prelungite, numeroase pase la 
adversar și șuturi — dacă se 
pot numai astfel — de la dis
tanță, dar care nu și-au atins 
ținta decît de 3—4 ori, cind 
Răducanu a blocat sau a 
boxat în corner (de pildă în 
min. 11, la șutul lui Goleac). 
Rapid a venit la lași cu o 
lecție bine învățată. Joc lent, 
chiar foarte lent în apărare, 
cu care și-a scos adversarul 
din ritm de fiecare dată. A- 
poi, bucureștenii, folosind pase 
laterale, înapoi și cu trimiteri 
acasă, de unde Răducanu de
gaja lung, i-au temperat pe 
atacanții ieșeni, care au evi
tat angajamentele fizice. La 
mijlocul terenului, Dumitru 
și Codreanu — mai ales pri
mul — au manevreat cu di 
băcie, de 
cind i-au lansat lung pe Pe
treanu și Ștraț. Dar debutan
tul Ștraț, de 2—3 ori, s-a pri
pit și, din poziții 
singur cu portarul, 
pe lingă poartă.

Dar iată citeva .
filmul acestui joc cu ritm de 
vals i In min. 3, Cuperman 
încearcă poarta de la 20 de 
metri, dar balonul trece pe la 

unde din cind în

excelente, 
a reluat

faze din

torul buturilor adverse. Ju
cătorii de la Crișul au ripos
tat printr-un joo economicos, 
cu multe pase (uneori, pe me
tru pătrat) și au construit con
traatacuri periculoase. Apăra
rea, însă, a fost punctul ne
vralgic al orădenilor. Cei doi 
fundași centrali, Sărac și Lu- 
caci, au intervenit greșit, iar 
Baumgartner a fost neinspi
rat

După cum scriam la început, 
jocul s-a desfășurat în majo
ritatea timpului în terenul 
orădenilor. Deschiderea scoru
lui a dat aripi întregii for
mații piteștene, care va domi
na în continuare, dar cei care 

serios pe
față e... propria

repune
coflțul careului

singurul obstacol 
care îl au în 
lor spaimă,

în min. 15 Șleam 
mingea din 
de 6 m drept în piciorul lui... 
M. Popescu, care cu dezinvol- 
tura-i cunoscută îl „întoarce" 
pe Toth și șutează necruțător. 
Balonul întîlnește bara orizon
tală, cade dincolo de linia 
porții, deci gol, și revine în 
teren, de unde Toth a res
pins-o la Bretan, care cu ochii 
mai mult la arbitrul I. O- 
priță ratează dintr-o poziție 
excelentă. Dacă arbitrul de 
centru are cel puțin scuza că 
era departe de fază, tușierul 
P. Sotir nu se poate disculpa 
de această greșeală flagrantă, 
deoarece se afla în imediata 
apropiere a liniei de corner. 
Imediat după această fază, 
arbitrii comit o altă greșeală, 
lăsîndu-1 pe-Soo să continue o 
fază în care se afla la doi- 
trei metri în ofsaid. De fapt, 
de aici înainte, se poate spu
ne că regula ofsaidului a fost 
ignorată complet, la ambele 
porți. Ceferiștii nu se descu 
rajează, atacă tot mai insis
tent și după accidentarea lui 
Hajnal (la o ciocnire în aer 
cu Soos a suferit o comoție 
cerebrală), ei reușe: c 
scrie primul lor gol în 
A, prin căpitanul 
Vacile Alexandru.

La reluare, ambele 
slăbesc ritmul, jucîndu-se mai 
mult la mijlocul terenului. Și 
cînd, totuși, balonul ajunge în 
interiorul careului, sîntem 
martorii unor greșeli de ar
bitraj de-a dreptul penibile. 
In min. 58 Soo — cel mai 
bun de pe teren — a primit 
o pasă excelentă de la Vasile 
Alexandru, a driblat pe toți, 
a intrat în unghi mort, de 
unde nu s-a sfiit, insă, să tragă 
la poartă. Portarul Ungvari 
a prins balonul și l-a scăpat 
în poartă ; 2—0 I

să în- 
divizia 
echipei

echipe

Dun vLAO

din fața sa, trimițînd mingea în 
poartă sau făcîndu-1 pe Stan 
să tremure. A fost o repriză 
frumoasă, datorită incisivității 
atacului bucureștean, dar și 
jocului deschis al Jiului, care 
a primit lupta pe poziții îna
intate, fără intenția de a apă 
ra cu orice preț acel 2—0. Le 
Dinamo, dacă Dumitrache 
este, ca de obicei, realizatorul, 
Pîrcălab, în schimb, este ma
rele creator, fotbalistul care 
își ridică în unele momente 
jocul pînă la înălțimile și ra
finamentul artei.

Repriza a doua este mai 
puțin dinamică. Jucătorii re
simt eforturile depuse în pri
ma jumătate a meciului, sub 
suflarea de foc a soarelui, și 
nu mai luptă cu aceeași forță, 
fiecare împăcîndu-se, într-ua 
fel, cu scorul de pe tabela da 
marcaj. Bucureștenii sînt to
tuși mai activi și, In min. 
Dumitrache plasează 
„cap“ în colțul drept al por
ții. Gol? Așa am crezut. Dar 
Stan (excelent uneori, dar ne- 
decis la alte faze) salvează, 
în final, fără să insiste, Di
namo realizează diferența me
ritată...

57, 
un

Jack BERARIU

colțul careului mic. Peste trei 
minute, Goleac — cîndva îna
intaș, astăzi mijlocaș — dri
blează și apoi șutează puter
nic de la 18 metri, dar Ră
ducanu plonjează și trimite 
in corner. Cind spectatorii 
așteptau ca echipa lor să în
scrie, Rapidul e pe punctul de 
a deschide scorul: Ștraț (min. 
15) întirzie și e blocat in ca
reu de Cizic. In min. 28, Pal 
face o cursa excelentă, cen
trează fn fața porții, și cind 
Moldoveanu se pregătea să 
înscrie de la 6 metri, inter
vine Pop și trimite in cor
ner. fn min. 49, Lupulescu e 
blocat de Răducanu și Dan 
trimite lung, lămurind o si
tuație dificilă. Perioada din
tre minutele 58—61 este a Ra
pidului. Atunci Petreanu dri
blează și centrează (min. 58), 
dar Ștraț ratează reluînd pe 
lingă poartă. Faza se repetă 
în min. 62, cu aceiași autori. 
Intr-un moment de resemnare 
a gazdelor, de confuzie gene
rală — pase la adversar — 
Dumitru încearcă două șuturi 
prin surprindere. Și cu asta, 
nimic în plus de semnalat.

Constantin ALEXE

F. C. ARGEȘ — CRIȘUL 
6-1 (4-1)

PITEȘTI, 16 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Sta
dion 1 Mai; timp frumos șl 
călduros; teren bun; specta
tori — aproximativ 10 000. Au 
marcat Dobrin (min. 3, 39, 41 
și 51 din 11 m), Prepurgel 
(min. 42), Nuțu (min. 71) pen
tru F.C. Argeș și Kun II (min. 
22) pentru Crișul.

A arbitrat Sever Mureșan 
(Turda) ajutat
bine Ia linie de G. Vasilescu 
I și I. Hrisafi (ambii din 
București).

F.C. ARGEȘ : Niculescu 7 — 
Pigulea 7, Barbu 8, Vlad 7, 
Ivan II 7, Prepurgel 8, Ștefâ- 
nescu 8, Roșu 8 (min. 76 Tur- 
can), Nuțu 7, Dobrin (min. 85 
Ivan I), Radu 7.

CRIȘUL : Baumgartner 4 
(min. 46 Katona 5) — Ba
logh 6, Sărac 5, Lucaci 5, Po
povic! 7, Tomeș 6, Coclș 5, 
Suciu 5 (miu. 54 Arnoski 5), 
Dărăban 6, Kun II 7, Harșani 
8.

„Trofeul Petschowschl" 
pentru public: 9.

La tlneret-rezerve: F.C. Ar
geș — Crișul 0—1 (0—0).

înscriu sînt fotbaliștii oaspeți. 
La un contraatac pe partea 
dreaptă, Suciu a fost faultat. 
Extrema dreaptă a Crișului 
a executat lovitura liberă, tri- 
mițînd balonul la Kun II — 
aflat pe linia de 16 metri —, 
care a șutat sec și a restabilit 
egalitatea pe tabela de mar
caj. Spre sfîrșitul reprizei, 
F.C. Argeș a insistat mai mult 
în fazele da’ finalizare, punc- 
tînd în interval de numai 5 
minute de trei ori.

în repriza a doua s-au făcut 
simțite eforturile depuse de 
jucători în primele 45 de mi
nute. în unele perioade, jocul 
s-a desfășurat mai lent și s-au 
ratat ocazii din situații favo
rabile. Scorul a luat proporții, 
piteștenii înscriind încă două 
goluri, unul dintre ele din lo
vitură de la 11 m. în ultimele 
10 minute, orădenii au inițiat 
acțiuni periculoase, dar n-au 
obținut altceva decît o bară 
și citeva lovituri de colț.

Pompiliu VINTILA

• SCURTE ȘTIRI EXTERNE • SCURTE ȘTIRI EXTERNE • SCURTE ȘTIRI EXTERNE •
S-au încheiat întrecerile pre

liminarii ale campionatului 
mondial de sah rezervat junio
rilor, de la Stockholm. în gru
pa a 3-a au obținut califica
rea pentru turneul final An
dersson (Suedia) și Aurel Ur
zică (România), clasați în or
dine pe primele două locuri, 
în ultima rundă a prelimina
riilor, Urzică a remizat cu Mc 
Gowan (Noua Zeelandă). Cei
lalți jucători calificați : Kaplan, 
Neckar, Mc Kay, Karpov, Cas
tro, Vujacic, 
Diaz.

Julinke, Vogt ți

In partida 
tinuată Ieri, 
ciștigat cu

întreruptă și con- 
echipa Bulgariei a 
271-171 meciul cu

Vzi moment din recitalul de goluri dat de Dumitrache, in meciul Dinamo București - Jiul
Foto l V. BAGEAG

Au plătit cu aceeași monedă...
U.T.A. DINAMO BACAU

1-0  (0-0)

ARAD, 16 (prin telefon , 
de la trimisul nostru).

Stadion C.F.R.; timp canicu
lar; teren bun; spectatori — 
12 000. A înscris Domide (min. 
89).

U.T.A. : Gornea 8 — Biriu 
5, Bacoș 6, Pojoni 7, Bro- 
șovschl 8, Lereter 6, Petescu 
8, Axente 8, Șchiopii 6 (min. 
82 Brîndescu), Domide 7, FI. 
Dumitrescu 6 (min. 73 Sima).

DINAMO BACAU : Ghiță 8
— Kiss 7, Nedelcu 8, Velicu 7, 
David 7, Duțan 8, Vătafu 7, 
Lne Daniel 8, Dembrovschi 7, 
Panait 4, Băluță 8.

A arbitrat Andrei Rădu- 
lescu 4--VJ-4 Ar. ajutat bine 
la linie de C. Dinulescu și D. 
Isăcescu (toți din București).

„Trofeul Petschowschi" 
(pentru public): 0.

La tlneret-rezerve: U.T.A.
— Dinamo Bacău 1—0 (1—0).

Toropită de căldură (oare 
numai aceasta să fie cauza ?) 
formația campioană a avut în 
prima repriză doar cîteva mi
nute fn care a evoluat încura
jator pentru viitorul apro
piat: începutul meciului, abor
dat dezinvolt, cu eleganță 
tehnică, și între minutele 35 
și 45, cind Petescu a șutat de 
două ori peste poartă, iar Do- 
mide a trimis mingea cu capul 
sub bara transversală, Ghiță 
fiind nevoit s-o boxeze în 
corner.

Această fragmentare din jo
cul echipei arădene a conve
nit de minune dinamoviștilor 
băcăuani, care, fără Nunweil- 
ler IV și la timonă cu un an
trenor debutant în prima di
vizie, V. Neagu, a acționat 
calm, bine organizați în apă
rare și vivace în atac. Ba mai 
mult, sesizînd că partea dreap
tă a apărării adverse (Birău- 
Bacoș) este greoaie și se miș
că asincron, au pistonat cu 
predilecție în această zonă, lui 
Băluță adăugîndu-i-se și Ene 
Daniel și Dembrovschi. Și nu

Răzbunarea barelor

l-a 
iar Mareș și 

cu 
cele două atacuri 

amenințătoare 
lui Valentin Stă-

Pînă în ultimul minut al 
primei reprize, cînd stegarii 
au deschis scorul — la o cen
trare 
Jamaischi, i 
îi priește 
podul Grant, dar mai 
de... braseria 
nume, a 
la 25 de 
al porții 
meciul 
echilibrat, cu o ușoară supe
rioritate tehnică de partea 
Farului. A fost perioada in 
care pe Tică Popescu 
ținut benzina, 
Antonescu au respins, 
singe rece, 
intr-adevăr 
ale elevilor 
nescu, întreprinse în min. 21 
(Florescu) și 39 (Necula).

în tot acest interval, în 
care atacanții brașoveni pă
reau inhibați de debutul în 
prima divizie, Sasu și-a diri
jat cu inteligență coechipierii, 
trimițînd spre buturile lui 
Adamache atacuri periculoa
se, dar golul a întîrziat să 
cadă, deși in două rînduri — 
min. 23 și 44 — șuturile sem
nate de Antonescu și Sasu 
l-au depășit pe portarul 
brașovean, oprindu-se 
bară 1 Și, cum în fotbal 
ziile se răzbună, a sosit 
mul minut al reprizei în 
piciorul lui Jamaischi 
schimbat 
și... fața jocului.

După pauză, Steagul a re
intrat mai proaspăt, mai de
cis și în min. 54 meciul e 
jucat: pe traseul Florescu — 
Gane — Gyorfi balonul „croșe
tase" apărarea marinarilor 
și Ștefănescu se vede nevoit 
să scoată pentru a doua oară 
balonul din plasă. Este 2-0 
și din acest moment jocul

expediată de Gyorli, 
căruia, se pare, 

depărtarea de 
ales 

cu același 
reluat violent, de 

metri. în colțul lung 
lui Ștefănescu — 

a fost mai degrabă

în 
oca- 
ulti- 
care 

lui Jamaischi a 
tabela de marcaj

echipa României con- 
2-1 (1), in intilnirea 
Germană. Alte rezul- 
jmportante : U.R.S.S.-

România din cadrul rundei a 
7-a a Olimpiadei studențești de 
șah de la Dresda. în runda ur
mătoare, 
duce cu 
cu R.D.
tate mai
S.U.A. 2—1 (1) ; Anglia — Da
nemarca 0-0 (4) ; Bulgaria - 
Cehoslovacia 2—0 (2) ; Iugosla
via—R.F. a Germaniei 1-1 (2) ; 
Clasament : U.R.S.S. 23 p. (1) ; 
Iugoslavia 187t (2) ; R.F. a Ger
maniei și Bulgaria cite 167« p. 
(2). - ‘ 
află

Selecționata României se 
pe locul 7 cu 137i p. (1).

In
cadrul Sparlarhiadei 
de vară 
de 100 m bras (m) a fost eîști- 
gală de Pankin in 1:08,5. La

competiția de natație din 
unionale 

a sindicatelor, proba

interven- 
salvat pe

mai promptitudinea 
ției lui Gornea i-a 
campioni de gol în min. 22, 
cînd Dembrovschi a pătruns 
în viteză pe aepastă parte și a 
șutat puternic, jos, la colțul 
din dreapta lui Gornea, dar 
acesta a reținut cu siguranță, 
în general, însă, oaspeților 
le-a convenit în această repri
ză jocul la mijlocul terenului.

în repriza secundă, cei care 
atacă mai organizat, pe un 
front mai larg, sînt jucătorii 
oaspeți. Astfel, în min. 56 
Dembrovschi și Băluță se je
nează reciproc, singuri cu 
Gornea în față, ca în minutul 
următor Petescu să acorde 
corner in extremis în fața lui 
Panait, venit ca un bolid, iar 
în min. 63, la un luft al lui 
Birău, Băluță să șuteze de la 
numai 6 m peste poarta lui 
Gornea. Campionii nu se re
găseau, practicau un joc în- 
cîlcit și lent, mijlocul terenu
lui era cedat cu ușurință, iar 
atacurile nu erau încununate 
de șuturi pe poartă, deși din 
cele două excelente poziții în 
care s-a aflat Domide (min. 73 
și 75) sau din 
careul advers a 
PojonI (min. 31) 
chide scorul.

Și imprevizibilul, acest „ar
bitru" de loc obiectiv care 
împarte uneori, cu ochii în
chiși, victoria, a năruit spe
ranțele echipei dinamoviste, 
printr-o ciudată coincidență, 
în același minut — 89 — cum 
a făcut-o cu echipa textilistă 
în ultimul ei meci de la Ba
cău. Astfel, Domide a înscris, 
cu capul, la o centrare bana
lă, ca nenumărate altele în 
acest meci, peste Ghiță, uluit 
o singură dar fatidică clipă. 
Arădenii au plătit astfel cu 
aceeași monedă...

Nu putem fi de sigur senten- 
țioși după acest debut al echi
pei campioane, marcat parcă 
de o astenie văratecă. Dar ca-

infiltrarea în 
lui 
se

Lereter și 
putea des-

STEAGUL ROȘU — FARUL
3-0  (1-0)

BRAȘOV, 16 (prin telefon, 
de la trimisul nostru).

Stadion Tineretul, timp căl
duros, teren excelent, specta
tori circa 18 000 (capacitatea 
stadionului 14 000 !). Au mar
cat : Jamaischi (min. 45), 
Gyorfi (min. 57), Boțea (auto
gol min. 82).

STEAGUL ROȘU : Ada-
mache 8 — Ivăncescu 8, Jenei 
8. Pescaru 8, Penzeș 7, Ja
maischi 8, Balint 7, Necula 8, 
Florescu 7, Gane 6, Gyorfi 7.

FARUL : ștefănescu 7 -•
Antonescu 7, Stoica 7, Mareș 
8, Boțea 6, D. Popescu 6, 
Koszka 7 (min. 78 Pleșa), Sasu 
8, Sorin Avram 6, Tufan 6, 
Kallo 5 (min. 47 Tănase 5).

A condus Victor Pădureanu 
■A ajutat la linie de
M. Sadoveanu și C. Popa (toți 
din București).

Trofeul Petschowscbl (pen
tru public) : io.

Tineret-rezerve : Steagul
roșu — Farul 2—2 (0—1).

mult lateral, inten- 
atac fiind anihilate 

careului mare — 
neașteptate, golul al 
Balint centrează și 
Boțea, singur-singu-

devine și mai alert, constăn- 
țenii aruneîndu-se în atac 
pentru a încerca ceea ce pen
tru oricine era imposibil... 
Cind soarta meciului părea 
pecetluită — mingea era pur
tată mai 
țiile de 
înaintea 
cade, pe 
treilea ;
fundașul
rel, aruncă balonul pe lingă 
propriul portar. Stupoare: 
3-0 pentru Steagul roșu, în 
minutul 82. Urmează ultima 
zvîcnire a Farului și... o nouă 
bară (Tufan min. 85) I Deci, 
trei goluri pentru Steagul 
roșu, trei bare pentru Farul, 
intr-un meci 
apreciabil.
se joacă pe goluri...

de nivel calitativ 
Și cum fotbalul

O vid iu IOANIȚOAIA

200 m spate (m) a terminat în
vingător Filimonov, cu 2:15,2.

Turneul internațional mascu
lin de baschet de Ia Rimini a 
fost cîș-tigat de echipa Italiană 
Ignis Varese. In ultimul joc, 
baschetbaliștii italieni au învins 
cu 62-61 (24-33) o selecționată 
iugoslavă.

tn campionatele de natație 
ale Canadei au fost stabilite 
citeva performanțe de valoare, 
în proba de 100 m liber (mj 
Bob Kasting a stabilit un nou 
record canadian cu 54,4 iar cea 
de 200 m mixt 
John Smith cu

i-a revenit lui 
2:13,4.

finală ale tur-Sferturile de
neului de tenis de la tort Worth 

lificativul de nesatisfăcător se 
impune, dacă ținem cont de 
lipsa de consistență și organi
zare a jocului: pasele au fost 
neinspirate, cele două linii de 
cite trei jucători n-au avut 
flux și reflux, iar atacul s-a 
bazat stereotip pe centrări

ÎN LOC DE FOTBAL
BALOANE CU HIDROGEN
Fanfara militară, baloane 

umplute cu hidrogen și deto
nate — asurzitor — cu jarul 
de la țigări (de ce se permite 
așa ceva pe un teren de 
sport ?) sirene, petarde, iată 
olteneasca uvertură a celui de 
al 52-lea campionat al țării. 
Spre marea părere de rău a 
publicului craiovean — mani
festată colorat în folclor local, 
jocul a fost mult mai puțin 
temperamental decît prologul 
său, situindu-se — valoric — 
la nivelul diviziei B, pînă prin 
minutul 75. în ultimul sfert 
de oră, sub impulsul echipei 
clujene, care depășește în toa
te compartimentele de joc ad
versara, am văzut Și citeva 
faze de fotbal, schițate cu des
tulă eleganță de echipa oaspe, 
care ar fi putut cîștiga cu 
ușurință meciul în această pe
rioadă.

încercînd să vă derulăm fil
mul partidei, vom începe prin 
a reproduce notațiile succinte 
pe care le-am făcut pînă în 
min. 70.

Joc anodin — de la primele 
schimburi. în min. 7, Cîmpea- 
nu pasează neatent acasă, țîș- 
nește Neagu și înscrie pe sub 
Moldovan, uluit. Urmează 20 
de minute de joc fără orizont, 
perioadă în care exploziile cî- 
torva baloane cu hidrogen 
sperie numai spectatorii, fot
baliștii continuînd impasibili 
jocul lor monoton. în min. 30, 
Bungău ratează o ocazie fa
vorabilă și se dă peste cap pe 
gazon. Pînă la sfîrșitul me
ciului, același jucător va repe
ta de maj multe ori „numă
rul" (ratare + tumbe) de ho- 
pa-Mitică de circ...

în min. 31, Moldovan sca
pă copilărește un balon prin
tre mîini, jonglează involun
tar cu el pe linia de poartă, 
declanșînd dezlănțuirea spec
tatorilor (care au văzut gol). 
Minutul 37: în sfîrșit, o fază 
jle fotbal inteligent lucrată de 
Neagu, care pătrunde pe ex
tremă și centrează înapoi la 
Ivan, al cărui voleu este res
pins de Moldovan, mingea să
rind în bara laterală și fiind 
apoi degajată.

Repriza a doua, animată la 
începutul ei doar de o riscan
tă pasă acasă a lui Pexa,

DUMITRIU II

COMPLET ÎNSĂNĂTOȘIT-

ISI REIA MIINE
Turneul de șah

de la Constanta
ANTRENAMENTELE!

Supus vineri unui ultim con
trol medical, rapidistul Dumitriu 
II — găsit Intr-o perfectă stare 
de sănătate — a primit avizul de 
a-și relua antrenamentele. In 
cursul aceleiași zile, Niki a pie
cat, împreună cu Jucătorii de ia 
Rapid, la lași.

Atacantul giuleștean va tace 
primul antrenament chiar in 
cursul zilei de miiue.

I

(Texas) ; Roche-Jjarthăs 7-6.
3—8, 6—3 ; Okker-Holmberg
6-3,

6-3 ;
4-6, 6-3.
Louisville, In campiona- 

internaționale de natație 
S.U.A., înotătorul vest-

La 
tele 
ale 
german Hans Fassnacht a sta
bilii un nou record european 
pe 200 in liber cu 1:56,5. Gary 
Hall (S.U.A.) a corectat recor
dul mondial in proba de J00 m 
mixt reaiizind 4:33,9. Proba dc 
400 m mixt feminin a fost cîști- 
gată de Debbie Meyer (S.U.A.) 
in 5:08,10.

în turneul internațional de 
tenis de Ia Kitzbuehel au (ost 
înregistrate următoarele rezul
tate în sferturi de linnlă : Fia 
nuiovlej (Iugoslav ia) - Bunge: I 

înalte, fiind complet deficitar 
la șuturile pe poartă.

U.T.A. mai are de lucru 
serios pentru ca debutul ei în 
„C.C.E." s-o găsească pe o 
curbă ascendentă a formei.

Paul SLAVESCU

UNIVERSITATEA CRAIOVA
— „U“ CLUJ 1-1 (1-0)

CRAIOVA, 16 (prin telefon, 
de la trimisul nostru).

Stadion central ; timp foarte 
călduros; teren bun; specta
tori aproximativ 15 000. Au 
marcat : Neagu (min. 7), res
pectiv Adam (min. 78).

UNIVERSITATEA CRAIO
VA : Oprea 7 — Niculescu 5. 
Mincă 7, Popa 7, (min. 46 De- 
selnicu 7), Bitian 7, Strim- 
beanu 6, lvau 8, Martinovlci
7, Bălan 6 (min. 80 Tacoi), 
Oblemenco 6, Neagu 8.

„U“ CLUJ : Moldovan 5 — 
Crețu 6, Pexa 7, Solomon 7, 
CImpeanu 7, Bungău 7, Anca
8, Uifăleanu 7, Mustățea S, 
Aclam 7, Barbu 6 (min. 28 
Oprea 7).

A arbitrat : C. Petrea
ajutat de Gh. M- 

niona și N. Mihăilescu (toți 
din București).

„Trofeul Petscbowschi* 
(pentru public) s 7.

La tlneret-rezerve: Univer
sitatea Craiova _ 6U“ Cluj
2-0  (1-0).

„doarme" pînă în min. 70, 
cînd Martinovici ratează de 
la 7—-8 m. în min. 79. clu- , 
jenii stăpînî autoritari ai 
terenului, pe care fotbaliștii 
olteni (prăbușiți fizic) se miș
că fantomatic, egalează prin 
Adam, care-1 „execută" din 
apropiere Pe Oprea. în conti
nuare, două râlări 
le — Strîmbeanu 
din 6 m) și Adam 
din 8 m) și un 
pentru ofsaid la același Adam 
(min. 87) încheie această par
tidă terminată cînd abia în
cepuse de fapt...

Marius POPESCU

neverosimi- 
(min. 84 — 
(min. 86 — 
gol anulat

POLISPORT. FABBRICO
ROMA 3-0, LA VOLEI
Aseară, în sala „Progresul-*, s-a 

disputat întîlnlrea amicală de vo
lei dintre echipele Polisportiva 
Fabbrico Roma și România (ti
neret). Neîntîmpinînd din partea 
oaspeților nici-o rezistență, tinerii 
noștri voleibaliști au cîștigat clar 
cu scorul de 3—0 (15-1, 15—1,
15—8). în continuarea turneului, 
echipa italiană va juca pe 1? și 18 
august cu Minerul Bala Mare.

GEORGE DINU

In runda a VHI-a s-au înregis
trat rezultatele : Troianescu - 
Samkovici 0—J, Porath — Minev 
0—1, Doda — Vizantladls l—0. 
Ghițescu — Marovici, Voiculeseu 
— Fuchs, Mltilelu — Ortega re
mize.

Conduce Samkovici cu 5 p (1), 
urmat de Szabo șl Doda 5 p, Ghi
țescu 471 p. (C. POPA, coresp. 
principal).

(R.F.G.) 8-6, 7-5, 6-3 ; Holecek 
(Cehoslovacia)-Jau firet (Fran
ța) 6-3, 6-2, 6-4 ; Orantes
(Spania) - Hewitt (RS-A.) 6-4, 

(Spania) - 
6-4, 6-4,

6-2, 7-5 ; Santana 
Moore (Australia) 
3—4.

de handbalEchipa masculină 
a Iugoslaviei a ocupat primul 
loc in campionatul mondial al 
sportivilor surdo-muți, învin
gi nd în finală cu 33-11 (21-2) 
echipa R.F. a Germaniei. Echi
pa Suediei clasată pe locul doi 
a întrecut in ultimul meci cu 
14-12 (3-6) echipa României 
Care a ocupat locul 1. In com
petiția de fotbal U.R.S.S. a în
vins cu 5-2 (2-2) echipa Unga
riei iar Cehu l ivacia a intrecut 
cu 1-2 (2 0) eebipa României.



IN PRIMA ZI A C.E. DE SENIORI
VER C’

Cu toate că în start s-au a- 
liniat aproape toți participanții 
la cursele de vineri, finalele 
de sîmbătă au fost total dife
rite față de întrecerile ante
rioare. Cu totul altă valoare, 
cu totul alt dinamism și altă 
spectaculozitate. Miză : primele 
opt titluri europene ale aces
tei ultime ediții.

Scontat, pe primul plan al 
întrecerilor s-au situat spor
tivii din Ungaria - excelent 
pregătiți, mai ales la probele de 
fond - U.R.S.S. și România, 
ca și unele ech'paje redutabile 
din alte țări (Norvegia, R. F. a 
Germaniei, Danemarca), cotate 
la bursa pronosticurilor de vi
neri cu mari șanse la medalii. 
Și acum filmul finalelor. Nu

A TREIA PROBA - DOUA
MEDALII PIERDUTE

întrecerea fondiștilor la ca
noe dublu era așteptată de de
legația noastră cu multe spe
ranțe. Eram reprezentați de 
două echipaje extrem de va
loroase, cu șanse de a intra în 
primele tref locuri. Din păcate, 
n-a 
sute 
din 
nat 
liov _
muiui s-a rupt și. cu toate că 
a schimbat-o și a încercat să 
continue cursa, nu s-a mai pu
tut recupera distanța și spor
tivii noștri 
bandoneze.

fost așa. La numai citeva 
de meiri după start, unul 
echipajele sovietice a je- 
evident canoea lui Cova- 
și Calabiciov, pagaia ulti-

au fost siliți să a- 
Simțind că răspun-

PE MAL...

Dan GARLEȘTEANU
transmite din MOSCOVA

comportat pe
așteptărilor, neputind

Butelchin s-au 
măsura 
in nici un caz să-i depășească 
pe cei doi sportivi 
aflați într-o formă 
na'.ă.
VERNESCU ÎNVINS

Sprintul lui Vernescu, care 
i-a adus de atitea ori locul I 
și medalii de aur la campiona-

INGEMARIE SVENSON 
N-A URCAT PE PODIUM

maghiari. 
excepțio-

LA FINIȘ

Tinăra caiacistă suedeză - 
de altfel încă junioară - re
velația acestui sezon interna
țional, a Încercat 
un loc pe podium 
cerile senioarelor, 
nia foarte selectă 
lor, din care făceau parte prin
tre altele Simanskaia. Pfeffer, 
Breuer, nu i-a îngăduit — cel 
puțin deocamdată — să-și cro
iască drum spre o medalie. In- 
gemarie mai are, insă, destul 
timp...

să-și cîștige 
și în între- 
Dar compa- 
a finaliste-

Admir de citeva zile lupta 
blect de (ilm sportiv ! -

— țe splendid 
■ cilorva sute

su- 
de 

tineri cu cronorneircle insensibile la orice 
visuri de glorie. împlinite sau destrămare 

atit de rapid. Am văzut campioni și învinși. Zim 
bete și lacrimi. Bărci purtate — după curse, mai 
ales după finale — cu forță herculeaoă pe umăr, 
sau pur și simplu linte de brațe vlăguite, ; rin 
iarbă, ori prin nisip, spue hangare. Am văzut și 
ambiție și resemnare pe țața unor debutanți. dar 
și pe tetele maeștrilor, ale celor al căror nume 
cronicari» l-au scris (și ouate ii vor mai scrie) 
de multe ori cu majuscule.

Toate acestea — se spune — țin de spori, ii ai 
câtuiosc ființa, rațiunea de existență, ii dăruietc 
frumusețea și fair-plav-ul.

Am văzut, însă, și alte lucrnit. sri tntimplâri. 
pe mal, acolo de unde prim planul este ideal 
pen*ru reporter, acolo unde se văd mai bine e- 
fortui. satisfacția, decepția, ambiția, abandonul 
(ultimul lucru care poate fi acceptat dacă in
tr-adevăr poate fi acceptai) și multe altele.

De aici, de pe malul * 8
pe campioni căutîndu-i

hatului Himki i-arn va nit 
c?i privirea pe antrenor

pe acești de multe ori anonimi făurari al mari- 
lor performanțe și ai marilor performeri. E sem
nul recunoștinței și al bunului simț, al unei e- 
ducatii pe care sportul o întregește admirabil șl 
care -------  —■-  "

De
decit
după
16 003
ceea a întringerlL

Aiversarii — ignorînd parcă tabela cu clasamen
tele probelor și ordinea pașilor spre podiumul de 
onoare — isi string mfinile, se îmbrățișează, își 
< h»mbă tricourile grele ca de plnmb.

$i asta -incera și prefunda prietenie, prețuirea 
și respectul pent ni adversar, ține de sport. Poa
te, in primul rlnd.

X'o rr» au surprins, de aceea, nici șoaptele de 
dragosie. rostite in limbi diferite, și ascultate fără 
voie, intr o seară pe malul lacului Himki.

Pentru că in lumea sportului este sădită nu nu
mai sâminta întrecerii pașnice, ci și cele ale prie
teniei și dragostei.

poate este specifică sportului.
aici, de pe malul lacului se vede mal bine 
de la masa oresei și toi ceea ce urmează 
e/ortul maxim al cursei de 590, ori de 
de metri, după clipa victoriei sau după a-

REVANȘA LUI VERNESCU

simplu, Vemescu 
strălucit in intre-

camarad 
a condus 
ciștigînd 

o barcă !

însă înainte de a aminti 
mineața. in cadrul 
preliminarii. numai 
Ivanov la K 1—500 m, 
jul de K 4 - 1 000 
din Roșea, Covaliov, 
și Zabara n-au trecut 
calificărilor.

că di- 
ultimelor 
Dimitrie 

și echipa- 
m format 

Vorobiov 
examenul

apasă in a-

CEL MAI BUN REZULTAT 
AL LUI POCORA

echipaje în 
dublu-fond.

1 200 metri

lastart
După pri- 

și chiar 
la jumăla- 
Simiocenco

17
caiac
mil
în continuare,, pînă 
tea cursei, Pocora și 
au o evoluție excelentă, condu
ced uneori și rezistînd curajos 
atacurilor repetate ale echipa
jelor Norvegiei, U.R.S.S. și Un
gariei. In linie dreaptă însă, 
cînd finișul urma să decidă 
locurile fruntașe, echipajul ro
mân greșește tactic, pierzînd 
„teren", și din această cauză 
terminînd proba finală doar pe 
locul 3. Este o comportare 
bună, cei mai valoros rezultat 
realizat de perseverentul Ște
fan Pocora și o afirmare inter
națională de prestigiu pentru 
foarte tinărul Iui coleg de e- 

jchipaj — Vasile Simiocenco. Cel 
'de al doilea echipaj format din
Artimov și Ilievici n-a reușit 
să rămînă în plutonul fruntaș 
și a ocupat un loc 7, la jumă
tatea clasamentului probei.

derea principală 
ceasta situație pe umerii lor. 
Andrei Igorov și Uie Suhov 
și-au inzecit eforturile căutind 
să cucerească ei ce nu mal 
puteau să realizeze compo
nenței echipajului prim. A fost 
o dovadă de deostdxtă patere 
de luptă, de voință, de spirit 
de echipă. Din păcate. încheia
tă neprevăzut : sosit pe locul 
2 echipajul nostru a fost des
calificat pentru o presupusă je- 
nare a adversarului (echipajul 
sovietic) și astfel, poate in cea 
mai sigură probă pentru net, 
au fost pierdute Boită ~-r-

tele mondiale și europene, nu 
l-a mai ajutat și acum la Himki 
in proba lui favorită și, poete,

învins la 
s-a revanșat 
cerea de dublu in care, împre
ună cu vechiul său 
de padelă A. Sciotnic, 
autoritar toată cursa, 
cu un avans imens de
A fost un titlu european cuce
rit la momentul potrivit, toc
mai atunci cînd delegația noas
tră era destul de dezamăgită 
și de abătută. Cel de al doilea 
echipaj (Pocora - Simiocenco) 
s-a clasat pe locul VIII, o po
ziție modestă explicată nu de 
valoarea reală a acestei pe
rechi, <ât mai ales de turul de 
forțâ pe care I-a făcut vineri 
și simbătă.

DIN NOU LOCUL III-

în ultima probă de fond, cea 
de canoe simplu pe 10 000 m, 
asemănată deseori în desfășu
rarea ei cu una de viteză, cele 
13 echipaje au sprinrat nu o 
dată pentru a obține un avan
taj, fie el cit de mie. mai ale» 
la ocolirea balizelor. Reprezen
tanții noștri L Macarenco și A

CAMPIONUL OLIMPIC
DESCALIFICAT 1

La K 1 — 10 000 m, cu Costel 
Coșniță bolnav și cu I. Terente 
evident fără pretenții Ia un loc 
fruntaș, a trebuit să urmărim 
lupta pentru medalii a caiaciș- 
tilor din alte țări. Primul a tre
cut linia de sosire Mihaly Hesz, 
campionul olimpic de la Xochi- 
milco după un finiș irezistibil, 
dar și după o încălcare fla
grantă a unei foarte clare pre
cizări de regulament, care In
terzice mersul în plasă pe ul
tima mie de metri. Șl astfel, 
cel pe care colegii deja ÎI săr
bătoreau pentru noua medalie 
de aur n-a mai apărut în cla-' 
samentul final al probei.

FINALA CUPEI DAVIS
(armata din patf. s)

Finala interzonală văzăută

ION ȚIRIAC —
STILWELL 3—6,

că nici un 
exagerat.

GRAHAM
2—6, 4—6

bă a celor doi tenismani ro
mâni. Ei merită, ca și antre
norul Gheorghe Cobzuc, toate 
felicitările și toată recuno
ștința pentru formidabila Lor 
performanță. Păcat că acest 
meci nu s-a transmis la tele
viziune. Atunci, și publicul 
din România ar fi putut vedea 
eforturile uriașe depuse de 
Năstase și Țiriac pentru a 
termina cîștigători, numai a- 
tunci ar fi înțeles 
superlativ nu este

Tenismanul englez, un ju
cător cu servicii foarte puter
nice și sigure și cu un voie 
din backhand foarte eficace, 
s-a prezentat la un nivel mult 
superior evoluțiilor sale pre
cedente. El a servit tare pri
ma minge și a venit mereu ia 
fileu, unde a dominat jocul 
prin voleuri. Extrem de mobil, 
Stilwell nu s-a resimțit de pe 
urma eforturilor depuse la du
blu și a acționat constant 
toată partida. Țiriac a încer
cat să-și țină adversarul la 
distanță, dar serviciile sale 
n-au funcționat bine, mai a- 
les prima lovitură. De aseme
nea, multe retururi au fost 
trimise în plasă sau în rache
ta lui Stilwell, prompt întot
deauna la răspunsuri cu sma- 
shuri și voleuri. In general, 
Țiriac n-a avut verva lui cu
noscută și parcă nici suficien
tă forță în lovituri.

Chiar după primul* ghem 
din setul întîi, Stilwell face 
un break și conduce cu 2—0. 
Apoi, la 3—1, Țiriac e pe 
punctul să qstige ghemul, pe 
serviciul lui Stilwell, dar ra
tează în prelungiri și scorul 
ajunge la 4—1 și 5—2. Tenis
manul englez se mișcă exce
lent, stă bine 
execută foarte 
lovitură. Setul 
6—3.

în următorul

pe picioare și 
precis fiecare 
îi revine cu

set, se pare că

De la marile competiții internaționale,

in oa-e-șȘ pusese cele mai mari 
speranțe. Pe ultimii 200 de me
tri, așa cum ne-a declarat după 
cursă. Vemescu n-a putut să-și 
facă fini*)! obișnuit, simpn- 
du-și brațele blocate.

ARGINT - ÎN CEA MAI 
SPECTACULOASA FINALA

•-f

REZULTAU TEHNICE

FINALE: K 2—10(W m: 
1. Cseoan—Timar (Ungaria) 
41:32.20. 2. Doby—Jchanse- 
(Norvegia) 41:37.10. 3. Pcco- 
ra — Simiocenco (România) 
41:48.00... 7. Artimov—Ilie
vici (România) 42:00,80 ; Kl 
— 10 000 m: 1. Țarev
(U.R55.) 44:34,80, Z Han
sen (Danemarca) 44:59,20; 
3. Kostenko (U.R-S1S.) 

45:08.60... 10. Ion Terente 
48:01,50. Costel Coșniță a a- 
bandonat C2 — 10 000 m : 
1. Cserr.o — Hir.gl (Unga
ria), 2. Prokopeț — Zamo
tin (U.RSS ). 3. Zeidlitz — 
Lindehof (Suedia). Echi
pajul Covaliov — Calabi
ciov — abandonat; echipa
jul Igorov — Suhov a fost 
descalificat. C 1—10 000 
m: 1. Wihman (Ungaria) 
50:10,60, 2. Petrikovics (Un
garia) 50:12,80, 3. I. Maca-

reaeu CRczsânia) 50.35.40 _
5. Bctelchin (Rcxrânia) 
51â5jR>; K 1—5*) tn: L 
Anatoli Ttscerko (UJLSjS.) 
1:53 57; Z Aurel Vemescu 
(România' 1 55.19. 3. A. 
Kaptvr (UJLS-Sl) 1^5.45 ; 
K 1—560 m (f): 1 Tama
ra Himanskaia (UJLSS.' 
2:09.45.2. Rennate Breuer 
(R. F. a Germaniei) 2ilL82. 
3. Ana Pfeffer (Ungaria) 
2:12,10- 8. Demetra Ange- 
iescu (România)
K2 — 5M m: 1. Vemes
cu — Sciotnic (România) 
1:41.43, 2. Obrazov — Ka- 
liuhin (UJLSS.) 1:4184. 1 
Hoekstra — Wintenberv 
(Olanda) 1:43^9 : K4—ION 
tn : 1. R. D. Germani. 2. 
România (Sciotnic, Iaccb. 
R. Rujau. D. Irinov), 1 
UJISS.

2*15 ^0

Cînd echipajele de caiac 4 
(1000 m) se apropiau de tribu
nele de la Himki, urmărite de 
sute de btoocbtri, toți specta
torii se pregăteru nerăbdători 
de finiș, tn picioare. Și asta, 
nu numai pentru că e: asistau 
la ultima finală a zilei, d mai 
ales pentru eă un pluton de 
4—5 bănci se afia aproape pe 
aceiași plan, anunțind o luptă 
foarte str*nsă pentru titlu. în 
finalul cursei, cvartetul condus 
de WîH Uwe se detașează, insă, 
dar și dștigă duelul pe care-1 
susținuse, pe ultima porțiune a 
pistei, cu echipajul român, di
rijat de inepuizabilul Sciotnic. 
Locul II și medalie de argint, 
o răsplată bine meritată pentru 
această formație română in 
care — să nu uităm — Lături 
de experimentațil D. Ivanov și 
A. Sdoutic au concurat tinerii 
lanob și R. Rujan.

Stilwell e mai grăbit. El face 
break chiar în primul ghem 
și mai izbutește unul la 3—1. 
Deci, 4—1. Țiriac are citeva 
intervenții bune la fileu, dar 
ele nu sînt suficiente și Stil
well ciștigă cu 6—2.

în timp ce jucătorul brita
nic acționează aproape fără 
greșeală. Țiriac nu reușește 
să dea ripostele așteptate. To
tuși. în setul al treilea, ei 

duce pentru prima oară. 
.1, după ce ghemul prece

dent îi cițtigase. cu Stilwell 
la serviciu. încă o dată, te- 
.-.ismanul nostru va mai avea 
un avans, ia 3—2 Apoi, Stil
well se impune, preia avan
tajul : 4—3 (break), 5—3 și 
5—4. Țiriac luptă din răspu
teri și se părea că va egala. 
Pe serviciul lui Stilwell, ju
cătorul român are 40—30, a- 
poi două avantaje. Dar jucă
torul britanic nu cedează. 
Dimpotrivă, insistă și după ce 
are patru meciboluri, ciștigă 
cu o minge care a atins fileul.

face greșeli copilărești și este 
egalat. Âpoi Cox face break 
și : 3—1. în continuare, scorul 
evoluează normal, setul reve
nind jucătorului englez, cu 6-3.

Tribunele freamătă. Unii simt 
parcă suflul victoriei echipei 
gazdă. ~ 
pentru ________
Năstase intră decis în setul doi, 
el servește imparabil și ciștigă 
ghemul întîi făcînd apoi un 
break. Deci : 2-0, Scorul se ri
dică la 3-0, 4-0 (din nou 
break). Apoi, Năstase pierde La 
serviciu, 4—1, însă recuperează 
imediat : 5—1 și 6—1. Cox dă 
semne de nervozitate. La fel și 
arbitrii...

Chiar în primul set al ghe
mului trei, la o minge smas- 
hată de Năstase, arbitrul prin
cipal, irlandezul J. D. Hackett, 
decide inainte ca arbitrai de 
scaun să se fi pronunțat, că 
punctul revine lui Cox, deoa
rece Năstase ar fi atins fileul 
cu corpul. Flegmaticul public 
!liiieră — fapt rar la Wimble
don — hotărîrea arbitrului, dar 
acesa' nu revine. Este, deci, 

1-0 pentru Cox. Campionul ro
mân, deși protestează, nu se 
enervează și joacă chiar eu mai 
multă ambiție. El servește nă
prasnic, face cîțiva pași, răs
punde prin mingi cu efecte de
rutante, cărora Cox le face 
față cu greu. Din nou, erori de 
arbitraj (de altfel și în partida 
Țiriac — Stilwell s-au comis 
citeva), dar Năstase le ignoră. 
De la 1-0, 2-1, 3-2 
Cox, scorul ajunge 
(break) pentru Năstase

Dar e prea devreme 
asemenea previziuni.

pentru 
la 3-3

4-3 și

de Neagu RADULESCU
5-3 pentru Năstase. Iile Năs
tase este dezlănțuit, joacă cu 
o nonșalanță care îl dezarmea
ză pe adversar. Mai mult chiar, 
la o greșeală de arbitraj in 
defavoarea lui Cox, Năstase ii 
corectează pe arbitrul de scaun 
și solicită punct pentru jucă
torul englez. După un monmnt 
de liniște, tribunele izbucnesc 
în aplauze. Gestul frumos al 
luj Năstase se cuvenea subli
niat în acest fel. Chiar și arbi
trul in cauză se scuză și ii 
mulțumește. Setul revine jucă
torului român, cu 6—4

Intervine pauza, apoi începe 
cel de al patrulea set care avea 
să fie și ultimul. - Deși scorul 
(6—4) nu-i atit de categoric, tn 
această parte a jocului Iiie a 
oferit un adevărat recital. El 
face ceea ce dorește cu o min
ge pe care parcă a vrăjit-o, Și 
„numerele” iul sînt primite cu 
cascade de aplauze. Cox este 
depășit total și uneori’și aplau
dă și el adversarul. După d-'iiâ 
meciboluri, campionul Româ
niei încheie cu un 
Mingea ajunge în 
celui unde aștepta 
perplex pe teren.

Spectatorii, foarte obiectivi, 
se ridică în picioare șl aplaudă 
cu mare căldură victoria tină- 
rului sportiv român, victoria 
echipei României.

Asistăm la scene impresio
nante. Tiriac îl ia in brațe pe 
Năstase și îl poartă in triumf, 
iar Cobzuc plînge ca un copil. 
S-a scris o pagină ețiocaiă in 
istoria tenisului românesc, a 
mișcării noastre sportive !

voie tăiat, 
colțul opus 
Cox, rămas

★ ★
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CONCURENȚII DIN R. D. GERMANA
AU DOMINAT FINALELE DE SIMBATA

semnala:

Adrian VASIL IU
transmite din VIENA

Simbătă a fost, pentru ti
nerii înotători români, o zi 
neagră, ca și cerul vienez din 
ale cărui înălțimi continuă 
să cadă, fără încetare, o 
ploaie deasă ca de toamnă. 
Primul care și-a încercat 
șansa a fost Zeno Oprițescu 
în proba de 100 m craul. El 
a plecat. bine, a întors cu 
27,0 (o dată cu Roger Van 
Hamburg), dar a terminat 
greu, în urma olandezului 
(57,9), a sovieticului Șapilov 
(58,1) și în același timp cu 
Keppeler (R.F.G.) — 59,3.

/Am urmărit, în continuare, 
cu multă emoție celelalte 
serii. Csaszari (Ungaria) — 
57,6, Comas (Spania) — 55,8, 
Moine (Franța) — 58.8 și 

z Shore (Anglia) — 59,0 s-au 
calificat cu ușurință. Timpul 
lui Oprițescu a fost, însă, 
abia al nouălea și doar o 
zecime de secundă 
clujeanului pentru 
lifica în finală.

în ciuda vremii 
biie, continuăm să 
zultatele excelente realizate 
de Wetzko — 62,6 la 100 m 
liber, Hoffmeister — 2:32,0 
la 200 m spate, Schuschard 
— 2:52,7 la 200 m bras (toa
te trei din R.D.G.) care por
nesc mari favorite în fina
lele respective.

Proba brasistelor ne-a o- 
ferit o altă deziluzie. Proas
păta recordmană a țării. An
ca Georgescu, clasată în se
ria I pe locul 5 cu 3:03,8, a 
obținut de abia a 16-a per
formanță a zilei.

Ne-a mai reconfortat pu
țin evoluția lui Livlu Cop- 
cealăti, la 200 m spate, care 
pare să fie cel mai ambițios

dintre tinerii noștri repre
zentanți. El a parcurs des
tul de ușor cele patru lun
gimi în 2i26,2, caliBcîndu-se 
al cincilea în finală, după 
Nistri (Italia) — 2:22,1, 
Miloș — 2,24,8, Is. Miloș 
2:25,0 (ambii Iugoslavia) 
Găti (Ungaria) — 2t25,9.

In continuare, micuța An- 
Groza (13 ani), căreia i 

întrezăreau șanse frumoa- 
în întrecerea de 200 m 
delfinistelor nu a reușit 
confirme.

p.

După primele 
ea se afla — 
poziția a doua 
Eveline Stol-

i-a lipsit 
a se ca-

nefavora- 
notăm re

ca
sa 
sa 
a 
să
două bazine, 
în serie — pe 
(1:14.9), după 
ke (R.D.G.), și existau toate 
premisele pentru a adăuga 
pe lista finaliștilor încă un 
sportiv român. Ea a parcurs 
însă foarte greu a treia luu- 
gime (după cursă ne-a de
clarat că i-au înghețat mîi- 
nile în apă), pierzînd metri 
serioși Ia suedeza Wikner — 
2:41,5 și italianca Calligaris 
2:41,6. Timpul ei final, 2:45,0 
(cu aproape 5 secunde mai 
slab decit la naționalele 
copii), a fost în cele din 
mă al nouălea, scoțînd-o 
bucureșteancă din . cursă, 
totul neașteptat. Se pare 
eșecul se datorează modului 
greșit în care Anca a fă, 
cut încălzirea i din momentul 
părăsirii piscinei și pînă la 
probă, trecuseră aproape trei 
ore, timp în care efectul fu
sese aproape complet anulat.

întrecerile finale au fost 
dominate de înotătorii din 
R. D . Germană, învingători 
în 3 din cele 7 probe dispu
tate. Cu siguranță, dacă n-ar 
fi plouat torențial, am fi fost 
martorii unor noi recorduri

de 
ur- 
pe 
cu 
că

continentale. De 
aplauzele la scenă deschisă 
primite de liderul 
rilcr, S] 
sul iui
200 m bras și 
gemenilor 
spate.

Ccpceelău a ținut pasul ou 
primul pluton doar pinâ la 
100 metri, fund apoi, treptat, 
depășit de toți ceilalți fina- 
liști. în sfîrșit, notabilă evo
luția reprezentantului nostru 
Gerhard' Fabisch, cel mai 
năr finalist al săriturilor 
ia trambulină t locul 5 
255,78 p. Proba i-a_revenit 
Han.s Lieberum 
mană) — 334,20

REZULTATE
100 m liber (m):
mas (Spania) 55,6 ; 2. A. Csa
szari (Ungaria) 56,9; 3. R. Van 
Hamburg (Olanda) 57,5; 4. 
J — J. Moine (Franța) 57,5 ; 
100 m liber (f): 1. Gabriele
Wetzko (R. D. Germană) 60,1 
— record al R. D. Germane ;
2. Andrea Gyarmati (Ungaria)
61,2; 3. Carolle Schultze
(R. D. Germană) 63,6 ; 200 m 
bras (m): 1. Andras Hargitay 
(Ungaria) 2:38,2; 2. H. Pohl 
(R. D. Germană) 2:33,7 ; 3. 
P. Balcells (Spania) 2:40,1 ; 
200 m bras (f): 1. Liuba Rus- 
sanova (U.R.S.S.) 2:50,5 ; 2.
Nina Petrova (U.R.S.S.) 2:50,7;
3. Brigitte Suchard (R.D. Ger
mană) 2:53,1; 200 m spate (m): 
1. Massimo Nistri (Italia) 
2:19,0 ; 2. P. Miloș (Iugosla
via) 2:20,2 ; 3. N. Miloș (Iugo
slavia) 2:23,3 ; ...8. Liviu Cop- 
cealău 2:30,2 ; 200 m spate (f): 
1. Barbara Hofmeister (R. D. 
Germană) 2:28,1 — record
al R. D. Germane ; 2. Tatiana 
Ciumakova (U.R.S.S.) 
3. Christine Hilger
Germană) 2:34,1; 200 m delfin 
(f): 1. Evelyne Stoltze (R. D. 
Germană) 2:33,7 ;
Eichner 
•2:36,8 ;

sprinte- 
lanicl— Comas, strcee- 
Hargitav (13 ani!) ia 

îr.fringerea 
Xiî'.oț la 200 m

Campicnatele europene 
de seniori ■

Dimineațai semifinale Ia 
Kl—1000 m. K2—500 m (F.) 
K2—1000 ;m ,K1—4x500 m 
FINALA la K4—10 000 m;

După amiază i FINALE la 
Kl—1000 m, K2—500 m (F), 
K 2—1000 m, Cl — 1000 m, 
K4—500 m (F), C2—1000 m, 
K 1—4x500 m.

I

ILIE NĂSTASE - MARK COX 
3-6, 6-1, 6—4, 6-1,

într-o liniște desăvirșită este 
așteptată partida decisivă. Mo
mentul este dramatic. De rezul
tatul partidei Năstase — Cox, 
depindă soarta Întregii Intilniri. 
Va reuși tinărul nostru jucător 
să se stăpinească și să domine 
in această ambianță de la Wim
bledon, mai ales după șocul 
psihologic pe care-1 produsese 
victoria lui Stilwell asupra lui 
Țiriac ? Adversarul său dorea 
neapărat să se reabiliteze in 
fața publicului favorit, după e- 
moțiile din partida cu Brazilia 
și tnfrîngerea din fața lui Ți
riac. Deci... Publicul aplaudă 
frenetic apariția pe gazon a ce
lor doi tenismani. Meciul Înce
pe într-o notă de vădită încor
dare. Fiecare jucător iși ciștigă 
serviciul și scorul este de 2-1 
pentru Cox. Servește Năstase, 
are 40—0, dar fiind prea »igur,

Sub titlul „ROMANIA VA 
FI ADVERSARA ECHIPEI 
STATELOR UNITE ÎN FINA
LA CUPEI DAVIS” agenția 
France Presse comentează e- 
'.ogios performanța tenismani- 
lor noștri pe terenul de la 
Wimbledon. „Tenismanii ro
mâni — remarcă agenția ci
tată — s-au calificat pentru 
prima oară în finala acestei 
competiții, după ce au obținut 
o strălucită victorie în meciul 
cu Anglia, pe gazonul de Ia 
Wimbledon. Hie Năstase, cam
pionul României, a reușit să-l 
învingă în meciul decisiv pe 
englezul Cox, după ce in pri
mul meci de simbătă Stilwell 
il întrecuse net Pe cel de al 
doilea jucător al românilor, 
Ion Țiriac. Năstase, un jucă
tor extrem de rapid și bun 
tehnician, a făcut o partidă 
bună, in timp ce adversarul 
său, Cox, a jucat extrem de 
nervos. Este pentru prima oa
ră în istoria „Cupei Davis“ 
cînd o țară din Estul Europei 
se califică 
ției dotată 
gint“.

> Agenția 
liniază. de asemenea, valoa
rea ridicată a cuplului Țiriac- 
Năstase care „SÎNT DOI JU
CĂTORI EXCEPȚIONALI, 
ALCĂTUIND UN CUPLU 
OMOGEN*. Agenția prezintă 
amplu cărțile de vizită ale 
jucătorilor români, arătînd că 
.ei se situează printre cei mai 
buni din Europa*.

Agenția Reuter remarcă jo
cul bun al lui Năstase care, 
după primul set pierdut. A 
ȘTIUT SÂ-ȘI GASFASrA 
RAPID ÎNCREDEREA IN 
FORȚELE PROPRII, PEN
TRU CA APOI SA CONTRO
LEZE ÎNCETUL CU ÎNCE
TUL MECIUL SAU DECISIV 
CU COX, PE CARE L-A CÎȘ- 
TIGAT NET.

COMENTARIU S.I.D.

Tiparul 1.1*. .,iuivrma|ia**, sir. Hrezuiaou ar. 23—25, BucutăfU

in finala competi- 
cu Salatiera de ar

France Presse sub-

Pentru prima oară în, isto
ria de 69 de ani a ."Cupei 
Davis”, comentează agenț;a 
S.I.D. (Republica Federală a 
Germaniei) România s-a cali
ficat în „Challenge Round”. 
Artiștii balcanici ai rachetei, 
Ion Țiriac și Iiie Năstase. au
tentici tenismani de clasă, 
i-au întrecut chiar în „sanctua
rul” din Wimbledon pe repre
zentanții Marii Britanii, cu
3— 2. în aproape 100 de mi
nute de joc, campionul român 
a găsit resurse pentru a. depăși 
momentul critic care i-a ur
mat pierderii primului set și 
pentru a le ciștigă, LA CĂ- 
PATUL UNEI LUPTE DRA
MATICE, pe celelalte trei : 
Cox—Năstase 6—3, 1—6, 4—6,
4- 6!

Așadar, în zilele 
19—21 septembrie, 
Cleveland (S.U.A.), 
nala unuia din cele ___
rîvnite trofee sportive 
din lume va opune for
mațiile S.U.A. și Româ
niei I

de 
la 
fi- 

mai

Trentin eliminat în proba de viteză

4

ti
de 
cu 
lui 

(R. D. Ger- 
P-
TEHNICE i

1. Jorge Co-

2:33,3 ; 
(R. D.

2. Silvia 
Germană) 

Ursula Rohmer 
(R. F. a Germaniei) 2:38,4.

(R. D.
3.

Hristache N A U M
încheiat. Performanțele eînt 

nivel modest, chiar mal mo-

transmite din BRNO
Sîmbâtâ a fost o zl a vitezei. 

Spectatorii, specialiștii șl, firește 
ziariștii au urmărit cu un plus 
de Interes preliminariile acestei 
probe, pentru că ea prezintă un 
pachet compact de ași — cel 
puțin Ș dintre el au calități de 
campioni al lumii, — șl bineîn
țeles pentru frumusețea acestei 
probe a probelor de velodrom. 
Sprintul nu s-a ‘ 
la Bmo. El ne-a oferit serii de 
o rară frumusețe, rezultate care 
onorează competiția șl surprize 
de proporții ce măresc specta
culozitatea ș: Interesul pentru 

desfășurarea fazelor superioare 
ale Întrecerii.

Să începem cu surprizele. In 
primul tur care a programat 
15 serii de cite 3 cicliști, Pha
kadze — fostul campion mon
dial — a căzut; mal bine spus 
a alunecat, șl a cedat victoria 
tlnărulul olandez Koopman. Să 
facem o paranteză. Deși, In ge
neral, toată lumea este de acord 
că velodromul din Bmo repre
zintă o construcție remarcabilă, 
mulțl dintre specialiști au rezerve 
în ceea ce privește calitățile pis
tei. Fiind netedă ca sticla, cau
ciucurile nu fac suficientă a- 
derență cu betonul și din acea
stă cauză se produc multe de
rapaje. Numai In primele serii 
au căzut Geshke (R.D.G.); Te- 
lovolnlkov șl Phakadze (U.R.S.S.); 
Trentin (Franța). Revenind la 
surprize, notăm tnfrîngerile su
ferite de olandezul Loevesejn (la 
polonezul Kotllnscht), a sovieti
cului Kravsov (la Pedersen— 
Danemarca) șl a belgianului 
Goens (la King—Trinidad).

dezmlnțlt nici

Reprezentanții țării noastre au 
ratat șl seriile și recalificările. 
Paul Soare n-a avut desigur 
nici un dublu asupra rezultatului 
întrecerii sale cu campionul 
lumii, Italianul Borghettl. Acesta, 
fără să realizeze un timp valo
ros (13,70 sec), șl-a adjudecat 
victoria fiind urmat de Soare șl 
de canadianul Harvey. Evident 
ghinionist, Paul Soare a fost 
programat In recalificări alături 
de fostul campion mondial Pha
kadze și de cubanezul Mendez, 
înfuriat de neșansa din serii, 
Phakadze n-a lăsat adversarilor 
nici o speranță. Cu trei sprin
turi scurte, seci; el le-a spulbe
rat iluziile atit Iul Soare cit șl 
lui Mendez.

Campionul României, norian 
Negoescu, n-a avut nici el o 
activitate mal lungă in această 
probă. In serii, el a fost Între
cut de vest-germanul Barth (12,37 
sec), avlnd doar satisfacția de 
a sa clasa Înaintea canadianului 
Roth. In recalificări, a cedat 
coechipierului Iul Earth, sprin
terul Muller. Fratele «âu, Gh. 
Negoescu, a fost la un pa» de 
performanța de a se califica tn 
turul II. Nu In serii, unde va
lorosul danez Pederssen a făcut 
o demonstrație de virtuozitate 
(11,50 sec), cl In recalificări. 
Avîndu-1 ca parteneri pe cubane
zul Lugo șl americanul Slmes — 
cicliști fără cărți de vizită — el 
putea să obțină victoria. N-a 
știut Insă să Judece lucid fa
zele Importante ale disputei șl a 
fost depășit de ambii adversari.

Cu aceasta, evoluția reprezen
tanților no|tri in proba de viteză

i-i
at ______________ _____ ____
deșt decit r.e-am fi așteptat. Ar 
fi desigur destul de comod să le 
adresăm celor trei băieți clteva 
rfndurl critice, să-t admonestăm 
de pildă pentru faptul că .n-au 
dovedit «ufidentfi dlrzenle șl n-aj 
Îndeplinit speranțele selecționeri
lor". Dar ar fi oare drept ? Re
zultatele obținute de el astăzi au 
la origine multiple cauze. Ar fi 
de notat dintre ele lipsa unul 
program competlțlonal Judicios în 
țară, slabul contact cu forțele ve
ritabile ale ciclismului Internațio
nal de pistă, selecția precară șl 
— în ultimă Instanță — situația 
de cenușăreasă pt care o are 
velodromul în cadrul ciclismului 
nostru.

Nutrim speranța că eșecul din 
proba de viteză nu-1 va conduce 
pe membrii federației la conclu
zia că trebuie abandonată pista, 
cl, dimpotrivă, că ea trebuie mai 
mult sprijinită, că acordarea cre
ditului de participare la mondi
ale a fost un prim pas pe Unla 
unei atitudini mal grijulii față 
de velodrom, față de ciclismul 
de pistă, care este Ia fel de 
spectaculos; la fel de agreat de 
tineret, ca șl cel de șosea.

. Turul II al probei de viteză n-a 
fost nici el lipsit de surprize. 
Cea mal senzațională este elimi
narea Iul Trentin de către Ge
sture (R. d. Germană). După un 
lung sur-placs. impus de fran
cez; a avut loc un sprint fulmi
nant; căruia recordmanul lumU 
Ia 1003 m, multiplul campion o- 
llmplc; nu l-a rezistat. Victoria 
Iul Geshke este magnifică; in- 
fringerta iul Trentin surprinză
toare.

Ruglndu-1 pe antrenorul Toto 
Gerardln să ne explice eșecul 
campionului) acesta ne-ă spus i 
.Nu vreau eâ-1 sau» pe Trentin, 
el n-a fost inspirați ( abordat 
greșit disputa eu Geshke șl a 
nlșrdut Ură drept de apel. Nu

Judicios în

lnternațlo-

trebule omis, Insă, nlc! faptul câ 
este bolnav — a răcit șl are di
ficultăți da respirație 
pentru care medicul 
interzis participarea

Trentin s-a încăpățînat, 
..................... i văzut...

— motiv 
nostru k-a 
la această

probă.
insă, șl rezultatul 1-ațl .............
Sper să se facă bine tn scurt 
timp și să redevină cu prilejul 
probei de tandem Trentin cal 
Mare care a fost".

Părăsind proba de Viteză, Tren
tin a lăsat tn cursa pentru titlul 
de campion al lumii alte mari 
vedete, tn rtndul cărora se nu
mără colegul său de echm.ă. 
campionul olimpic Morelon, ita
lienii Borghettl (campion mon
dial) șl Bruno, sovieticul Pha
kadze, danezul Fredborg. polone
zul Klerzkowskl șl acest GeshKe. 
spre care toată lumea privește 
acum cu invidie.

tată acum citeva rezultate 
din probele Încheiate vineri dieu 
miezul nopții i cursa cu aui’e- 
nament mecanic — seria a II a 
(55 km - 125 ture) • I. Di Gio
vanni (Italia) 44:22,5, medie o- 
rară «6,115 km ; 2. Firmin de
Vlaeminck (Belgia), 3. Peter Jorg 
(Elveția).
Urmărire Individuală temei (3 

km) —sferturi de finală seria 1 : 
Obodovskala (U.R.S.S.) 4 :03 n ;
seria a n-a s Hage (Olanda) 
4:03,77} seria a Ilt-a: Gorknskina 
(U.R.S.S.) 4 :05,95 ; seria a IV-a : 
Mattleg (R.D.G.) 4:09.93.

★
Duminică se desfășoară doui 

reuniuni, după cum urmt-a/i 
ora 16 — urmărire femei ne- 
mlflnale șl finale), cui sa < 
antrenament mecanic (reran: - 
cări) șl viteză băieți (Krr-i r. 
de finală) ; ora 20,30 - mi-a 
băieți (semifinale șl fir - . 
cursa cu antrenament mera- 
(recalificări), urmărire ii a 
duală băieți (semifinale ș 
nale).

»
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