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Inginerul tgianom l. 
de campion la cat. 16

1. 
p» 
11

2. Dîmbovița 13 
p, 4. Constanta 
p. 6. Cluj 6 p.

țârilor
Iar și deschiderea

igioasă recompensă
Cupa Davis'

Stanciu (dreapa) intr-un curajos dublu salt, ca la lupte. El c cucerit titlul 
kg Foto: TH. MACARSCH1

34 
Mihai 
de la 
Mihai 
minuț 

(Botoșanii.

iiiuna SÎuOuZjh Conacm. județul 
Galați. Acest tinâr a obținut vic
toria prin tuș in meciul final de 
la categoria 84 kg în fața arge- 
șeanului Mihai Popescu, cucerind 
titlul de campion. Bucurie m^re 
a izbucnit in delegația județului 
Constanța cind in meciul final de 
la categoria „greilor- (peste 
kg) a apărut bătăiosul 
Mișa. Șef de brigadă la oi 
I.A.S. comuna Bălcescu, 
Mișa a încheiat in primul 
disputa cu Al. Cozar

3.
P.

Campionii olimpici Ivan Patzaichin și Serghei Covaliov și-au onorat,- firește, titlul 
suprem la canoe dublu, cucerind pe pista de apă de pe Himki, medalia de aur la C.E. 
(Citiți în pag. a 4-a cronica trimisului nostru special la Moscova, Dan Gârleșteanu).

FINALELE „CUPEI TINERETULUI DE LA SATE“
cvseară, pe arena de lă „Drepți 

s-au încheiat pasionantele între
ceri ale celor 171 de t.iniax». 
Spectatori» au fost incnitați de 
evoluțiile curajoase. bărbătești, 
ale flăcăilor de pe plaiurile țării 
noastre La categoria 55 kg titlul 
de campion sătesc a revenit ti- 
nărului. in virstă de 1' ani, Gh. 
Călinescu, muncitor la întreprin
derea horticolă din comuna Voi- 
nești. județul Dîmbovița. Meca
nicul Ion Curco de la Întreprin
derea minieră din comuna Băian, 
județul Harghita și-a învins toii 
adversarii cu care s-a intîlnit la 
categoria 61 kg. imbrâcind tricoul 
de campion. Deosebit de dispu
tată a fost întrecerea de la cate
goria 68 kg. în final șoferul Ion 
Bidilică de la C.A.P. comuna Pu- 
cheni Moșneni, județul Prahova, 
a urcat pe prima ireaptă a po
diumului. Printre finaliștii cate
goriei 76 kg s-a numărat și tînă- 
rul inginer agronom Ion Stâncii» 
de la C.A.P. comuna Suseni (Cos- 
tești) județul Argeș. Cu toate că 
a intrat în competiție cu puține 
perspective de succes el a reu
șit să-și impună superioritatea, 
cucerind medalia de aur. Mult 
aplaudate au fost evoluțiile trac
toristului Mihai Trifan, din co-

latâ primii clasați : cat. 45 kg!
1. GH. CĂLINESCU (Dîmbovița),
2. I. Cos tea (Cluj). 3. C. Capătan 
(Galați), cat. 6Î kg: 1. I. CURCO 
(Harghita). 2 Ai. Stiac (Bihor),
3. I. Savu (ialomița); cat. 68 kg: 
1. I. DIDILICA (Prahova), 2. N. 
Nicola (Olt), 3. T. Iconaru (Cluj); 
cat. 76 kg: 1. I. STANCIU (Ar
geș). 2. v. Cuculici (Tulcea), 3. 
H. Mitrenga (Constanța): cat. 84 
kg: 1. M. TRIFAN (Galați). 2. M. 
Popescu (Argeș). 3. I. Sandu 
(Brașov); cat. 4-84 kg : 1. M.
MIȘA (Constanța), 2. Al. Cozar 
(Botoșani), 3. V. Stanciu (Dîmbo
vița). Clasamentul pe județe : 
ARGEȘ 15 p.

Harghita
5. Galați
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xistă sporturi care de la ori
gine reprezentpu un fel de te
ritoriu strici rezervat pentru 
cei din clasa celor priviie- 
giati. Sporturi exclusive, prac
ticate în cerc închis, și Io care 

doar excepțional aveau acces outside- 
rii. Așa era elegantul polo călare, spor
tul sofisticat al tiruiui la talere, aventu
rosul yachting și desigur sportul ima
culat prin excelentă al tenisului. Și 
dacă totuși pătrundea în tenis cite un 
jucător de afara, apoi numai prin ușa 
din dos a tenis-cluburllor, grație dîr- 
zeniei unor băieți de mingi, care între 
două partide ale protipendadei mai gă
seau ocazie să încerce racheta Siazen- 
ger pînă ce întreceau în măiestrie chiar 
și pe stăpînii acesteia.

Apoi, tenisul mai era și un sport 
foarte costisitor, aproape inaccesibil 
unui tînăr, oricît ar fi fost de talentat. 
Dar la aceste bariere de ordin social 
si material se mai adăuga o a treia 
barieră în calea accesibilității, și anume 
de na*ură tehnică. Căci tenisul, deși 
sport individual, este un sport extrem 
de complex, depășit doar de jocurile 
de echipă. Pe lingă complexitatea teh
nicii propriu-zise, tenisul mai cere și o 
pregătire fizică deosebită și o mafuri- 
ate tactică bazată pe calități intelec
tuale ieșite din comun.

Toate acestea explică de ce cele mai 
înalte poziții în ierarhia mondială 
a tenisului au fost pînă de curînd re
zervate exclusiv jucătorilor 
țiuni care au avut .norocul' 
înaintea altora la izvoarele 
modern. Este și cauza pentru 
mai prestigioas 
lui mondial — 
poposit niciodată în vreo altă țară în 
afara celor 3—4 care își disputau tra
ditional ultimele etape ale competiției.

De aceea, pătrunderea mușchetarilor 
români pînă in finala „Cupei Davis" ni 
se pare un fapt decsebi* de semnifica
tiv, marcind nu numai sfîrșitul unei su
premații seculare a jucătorilor 
cu tradiția tenisului, d 
porții care duce la afirmarea pe plan 
mondial a tenisului din țări venite mai 
recent în arena sportului internațional.

Ca valoare sportivă, performanta le- 
nismanilor noștri ni se pare a fi apro
piata de a celor mai remarcabile suc
cese românești din ultima vreme, si- 
tuindu-se alături de medaliile olimpice 
mexicane sau de cele de la europe
nele de box.

Cucerirea fortăreței tenisului este un 
act de bravură al sportului românesc, 
care înfr-o perioadă istorică foarte 
scurtă a reușit să recupereze un deca
laj important și să se impună în arena 
internațională în noi și noi ramuri spor
tive, alături a'e marile națiuni ale spor
tului mondial.

unor na- 
sâ ajungă 
sportului 
care cea 
a tenisu-
— nu a I

I

diferite — am viut să- uit 
pentru o, clipă de performan
țele lor sportive și să aflu, in 
această prezență a. lor, simbo
lică. aici, în inima țării, o sur
să de mari bucurii...

.. Așadar, am fost la 23 Au
gust, acolo unde fotbaliștii ve-

Simpla curiozitate sau, 
poate, neastâmpărul reporte
ricesc — rr.i-e greu să înțeleg 
exact, acum, la timpul impre
siilor celor mai variate care-și 
caută drum spre condei, 
unde se suprapun sau se des
part aceste două noțiuni — 
mi au oferit un Ioc. două di
mineți la rînd, printre parti- 
cipanții „Cupei tineretului de 
la sate", pe gazonul de la ,.2't 
August" sau ...Politehnica*. a- 
colo unde acest superb festi
val ce exercițiu, optimism și 
culoare își consuma secven
țele. puține pentru dornicul de 
ansamblu, al celor 4 zile de 
întreceri..

...Așadar, an lost la ,.Drept" 
în fața căminului studențesc, 
păzit, de o parte, de Aula cu 
chip sobru în care se înva’ă 
împărțirea dreptății și, pe de 
alta, de statuara clădire a O- 
perei și i-am văzut, cu fețele 
lor bronzate, cu trupurile lor 
drepte ca niște trunchiuri, cu 
ochii lor repezi și curați ca a- 
pcle acestor pămintur- I ar 
văzut pe toți — și nici maca 
nu știu și nici măcar nu vreai 
să știu dacă ei sint intr-ade
văr 2 200, cum se citează, sau 
dacă numărul lor este oricare 
altul, pe lungimea multor sute 
diferență, și nu vreau să știu, 
zic, pentru că în asemenea 
momente festive cifrele sînt 
de-a dreptul stupide. Coborîț: 
de pe tractoarele Bărăganului 
sau din bărcile Deltei, de lin
gă oile Apusenilor sau din 
umbra mănăstirilor Moldovei 
și văzîndu-i laolaltă — cu 
chipurile și porturile mereu

generații anunță rezultate valoroase
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Baxter, făcîndu-i te-

Doina Munteanu, ciștigătoarea săriturii in înălțime
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0 EDIȚIE REUȘITA A CAMPIONATELOR
NAȚIONALE DE ATLETISM

@ Valeria Bufanu și-a îmbunătățit recordul la 100 mg ® Vasile Sărucan —
7,85 m la lungime ® Surprize la 800 m, la înălțime și suliță femei • Repre

zentanții tinerei

POEME SCRISE
Șl NESCRISE

Parcă mai variat colorate asea
ră gradencle stadionului Repu
blicii. Poate că paleta pestriță, 
nu lipsită de farmec, au comple
tat-o de astă dată și costumele 
ambasadorilor snortului sătesc, 
așezați probabil pentru prima 
oară în vastitatea unei asemenea 
arene. Printre el am tntîl nit-o 
pe micuța Liliana Leau (14 ani) 
din corn. Mihăești (jud. Vîlcea), 
puțin speriată de lumea mare 
în care a nimerit, fără să șt e 
că ea însăși a speriat antrenori 
veterani cu timpul excelent 
care l-a realizat în proba 
500 m. Acum vrea acasă, la 
tăi el, sondorul din Govora, 
cum nu peste multă vreme 
întreba cu nerăbdare cînd se mai 
organizează tabere de juniori... 
Acum o soarbe din ochi pe 
Silai, cu exemplarul ei fuleu (cu- 
vînt încă necunoscut în progra
ma clasei a 8-a).

Multi au avut de învățat asea
ră. Șl poate în primul rind Vir
ginia Bonei, care a pierdut nu 
mimai un titlu, ci și două locuri 
pe podium ; concepția «S’’rati^ 
despre concurs și frivolitatea în 
aprecierea propriilor 
sînt totdeauna dăunătoare. A pro 
fit at, cu totul meritat, tinăra 
băcăuană Doina <S,?n
dentă tn anul II Ia I.E.F.S.). un 
model de concentrare înaintea 
săriturii.

Chiar șl etnd fulgerele au go
nit spectatorii sub ăbrocul de 
beton al tribunei, Întrecerile au 
rămas la fel de pasionante, pen
tru că lupta atletului cu sine - 
chiar Înaintea celei cu adversa
rii — face abstracție de mediu. 
Tunetele și răpăitul ploii nu pot 
stînjeni liniștea interioara. Iată 
idei pentru poeți. Numai Miha- 
ela Peneș crede că atletismul nu 
si-a găsit Încă bardul. O iertăm, 
pentru că e tinără. tn enrind va 
citi, în traducere romaneasca, 
poemele admirabile ale lui Hcn- 
rv de Montherlant... Valeria Bu
fanu se poate dispensa de a- 
ceastă lectură ; cursa ei pe 100 m 
garduri a fost în sine un poem 
(la care se potrivesc chiar și 
cerceii roșii sofisticați pe care-i 
poartă „în civil“). . , . .

Am avut parte, neîndoios, de 
o ediție frumoasă a campionate
lor naționale. r*ăcat că nu le-a 
văzut și Ken Shannon, antreno
rul american rare ne-a vizitat 
timp de o lună și a plecat cu 
două zile prea devreme. Ar fi 
«,vut si mai multe de povestit 
despre atletismul românesc fși 
numai lucruri bune) studentăor 
«ăi de la Un: versify of washing
ton din Seai’e. Noi oricum. în
tre noi, mai avem timp destul 
de băsmit...

Victor BAtJCniF-SCU

pe 
de 
ta- 
așa
va

Dacă n-a avut mai multe rezul- 
de mare calibru internațional, 

cum au fost sîmbătă. ziua de 
a prilejuit drept compensa- 

cîteva surprize. Cea mai ma- 
desigur, a fost cea înregis- 

în întrecerea săritoarelor

ta te 
așa 
ieri 
tie 
re, 
trată 
în înălțime, probă la care, în baza 
antecedentelor, victoria nu-i putea 
scăpa atletei rapidiste Virginia 
Bonei. Dar, concursul este concurs,. 
Bonei a avut nevoie de trei încer
cări pentru a trece peste ștacheta 
ridicată la 1.69 m. în timp ce stu
denta de la I.E.F.S., Doina Mun
teanu, a făcut-o din prima săritură 
ca și gălățeanca Marghiolita Mitei 
(ea a avut nevoie, în schimb, de ti ei 
încercări la înălțimea anterioară, la 
la 1.65 m) Nici una dintre cele trei

competitoare nereușind mai apoi sâ- 
și apropie un rezultat de 1.72 m, 
titlul a revenit Doinei Munteanu, 
care a îmbrăcat ieri primul său tri
cou de campioană a țării O sur
priză neplăcută : întrecerea de la 
înălțime a angrenat, mari și late, 
doar.. 5 săritoare. De ce ?

A doua surpriză s-a produs 
cursa masculină de 800 m care, 
la bun început, se anunța foarte 
chilibrată și avind ca favoriți 
Ungureanu, Purghel, Tit. A cițtigat 
însă al patrulea. Ton Damaschin care 
a avut, contrar obiceiului său. un 
finiș foarte puternic.

Valeria Bufanu a fost și ieri eroi-
Romeo VILARA

Elogii britanice pentru succesul sportivilor români in „Ci*?a Davis"

Adevărată senzație a 
lumii sportive, victoria 
reprezentativei de te
nis a României asupra 
Angliei, în finala inter- 
zone a ..Cupei Davis", 
și calificarea ei în 
„Challenge Round" fac 
subiectul tuturor ziare
lor londoneze apărute 
duminică. Numeroșii 
comentatori au .. cuvml& 
pline de elogii la a- 
dresa tenismanilcr noș
tri. dindu-i ca exemplu' 
pentru telul Cum știu 
să și apere șansele și 
să iasă biruitori dintr-o

ăsemenea încleștare. Și 
mai 
llie 
riac 
rant 
lor 
înșiși învinșii 
superioritatea 
lor.

La conferința de 
presă ținută după meci, 
antrenorul formației 
britanice, Headțey Bax
ter, a spus textual : 
„Finala a prilejuit o 
luptă acerbă și s a ri
dicat la un nivel teh-

măgulitor pentru 
Năstnse și . Ton Ți-
— și totodată ono- 
pentru adversarii

— este faptul că 
recunosc 
romflni-

nic superior. Românii 
au jucat fantastic. Suc
cesul lor este pe de
plin meritat și cred că 
România poate aduce 
Salatiera de argint în 
Europa.

Cu ocazia acestei con
ferințe de presă, zia
riștii englezi au în
dreptat un foc concen
tric de intrebări asupra 
lui
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volei; Dispute interesante In întrecerile 
băieților

în cea de a doua zt a între
cerilor echilibrul de forțe a fost' 
mal pregnant (mai cu seamă în 
întrecerea masculină), cega ce a 
făcut ca șl cîștlgătoarele să fie 
cu greu desemnate. In Jocurile 
disputate dimineață, cea mai in
teresantă partidă au oferit-o for
mațiile Albac (Alba) șl Răcăjdia 
(Caraș-Severln), două dintre pre
tendentele la titlu. Jocul a fost 
deosebit de disputat, cu multe 
faze de volei curat. Echilibrul 
de forțe a fost evident în per
manență, ceea ce a făcut ca In 

Fetele din Maramureș au fost la înălțime. Iată-le 
m (junioare).

zîmbind fericite după cîstigarea ștafetei de 4x100 
Foto : M. THEO

primele patru seturi victoria să 
revină pe rînd fiecărei formații. 
Abia în cel de al cincilea set, 
formația din Răcăjdia, din rin- 
dul căreia au Ieșit în evidență 
Gh. Simlon șl Dan Dumitru, 
s-a Impus, obțlnînd victoria fi
nală, în fața celor din Albac. de 
la care Gh. Bufanu ni s-a părut 
cel mal bun. De remarcat și e- 
volutia voleibalistului Floarea 
Circiumaru (Stejarul), care a 

fost de departe cel mai merituos 
în partida dintre Stejarul (Te
leorman) și Provița de Sus (Pra
hova). Dacă în partidele băie
ților, am asistat la o desfășu
rare de forțe, în care calitatea 
spectacolului a atins — de mul
te ori — un nivel mulțumitor, 
în schimb meciurile fetelor se 
situează aproape la polul opus : 
joc lent, pase la întîmplare, 
atacuri lipsite de forță, lipsa 
combinațiilor la fileu, carențe 
datorate unei evidente lipse de 
pregătire și experiență de Joc.

atletism ! FINALA SUB SEMNUL UNOR PERFORMANȚE 
PROMIȚĂTOARE

Ieri seara, tîrziu, la lumina re
flectoarelor de pe stadionul Re
publicii, ultimii atlețl săteni an
grenați în marea întrecere cu 
timpul, cu spațiul, cu gravitația 
și cu... căldura sufocantă a aces
tor zile, coborau de pe podiumul 
de premier^, Trecuseră două zile 
de dispute pasionante, in care 
atleții comunelor șl satelor noas
tre s-au întîlnit pentru pnma 
oară într-o competiție rezervata 
numai lor. Ireproșabil organizată, 
această competiție a reunit 1200 
de tineri, oferind un fidel tablou 
al satului sportiv contemporan, al 
nivelului și posibilităților ce se 
întrevăd pentru viitor. Rezultatele 
obținute în această întrecere nu 
reprezintă decît un punct de 
plecare, pentru că, așa cum ne 
spunea unul dintre participanți, 
cîștigător al probei de lungime. 
Martin Bauer, secretar al Comi
tetului Comunal U.T.C. din co
muna Recaș (Timiș) — _ „pînă 
acum, deși eram angrenați intr-o 
activitate ' susținută, nu aveam 
posibilitatea să cunoaștem in ce 
raport valoric ne aflăm față de 
sportivii din alte așezări rurale 
din tară. Astăzi — grație acestei 
întreceri _ fiecare comună își 
cunoaște locul într-o ierarhie 
sportivă stabilită în aceste două 
zile. Este un fapt dinamic, care 
ne mobilizează pe toți, Incit, slnt 
sigur, la cea de a II-a ediție re
zultatele vor fi cu mult superi
oare*.

BUCURIA MILIONULUI DE IIMBETE
(Urmare din pag. 1)

niți din țara de cutremure a 
Vrancei sau din istorica Apa- 
hidă și-au apărat șansa pe ga
zonul a cărui clorofilă a fost 
10 minute mai tîrziu solicitată 
de celebra Palmeiras, acolo 
unde eleva unei școli profesio
nale din Ilfov, Mihaela Po
pescu, săritoare la lungime, a 
venit spre podium condusă de 
„olimpica" Viscopoleanu, a- 
colo unde sătenii din Moisei, 
recunoseuți pentru pildele lor 
de curaj — la ei acasă, sub 
fruntea unui deal, dalta ma
estrului Vida Geza a așezat, 
într-o emoționantă masă a tă
cerii tăiată în lemn, chipurile 
comuniștilor locali uciși de 
hltleriști în ultimele zile ale 
războiului — au susținut fre
netic ștafeta din Leordina Ma
ramureșului natal.

Un participant, unul din cei 
mulți veniți de pretutindeni, 
atletul Alexandru Sofronovici, 
de meserie mecanic agricol, 
ne-a mărturisit, cu glas ușor 
legănat, dulce, că el și colegii 
lui veniți din obcinele nordu
lui n-au mai călcat niciodată 
Bucureștiul — „ieri ne-om 
plimbat pin oraș și o fo‘ tare 
frumos, mai abitir la Expo
ziția a mare" — și auzind a- 
semenea cuvinte, întru can
doare și simplitate rostite de 
un fiu al acelor țărani care, 
cu decenii în urmă, stăteau 
la masă doar cu mămăliga și 
obida, am găsit în prezența 
autorului lor și în ele însele 
ceva măreț.

Prezenți toți la București, 
într-o uriașă și prietenoasă 
familie cu sute de membri, 
tinerii aceștia ai noștri care 
mîine se vor întoarce pe o- 
goare. demonstrează — fără 
putință de tăgadă — că satul 
românesc pătrunde tot mai 
des și tot mai apăsat în cir
cuitul civilizației României 
contemporane.

A trecut vremea — ca și ui
tată — cînd Liviu Rebreanu 
descria, în amare slove, pe
nuria vieții spirituale de la 
țară : „Se întilnesc aici, în fie-,

* prestat de Săndița Butl și Stela 
Avram (Slobpzia—Galați). Flo
rie» Tîrnoveanu șl Constanța 
Spîlcea (Mihăieștl Olt), Eugenia 
Erimcscu (Mehadia—Caraș Seve
rin), Sofia Sadler șl Ana Suciu 
(Miercurea—Sibiu).

După amiază, la băieți, s-au 
întîlnlt învingătoarele și în
vinsele de ieri. Partida ve
detă, cea dintre Mojsci (Ma
ramureș) și Plopana (Bacău); 
în care cei din IvȚoisel s-au im
pus mai clar decit ne așteptam. 
Jocul dintre Sorpova (Tulcea)

Remarcăm totuși Jocul mal bun 
și Șercaia (Brașov) a oferit o 
dispută pasionantă, mal cu sea
mă în ultimele seturi, cînd am 
asistat la o adevărată risipă de 
energie, de ambele părți, cîteva 
remarcări sînt necesare : S. To- 
moioagă (Moisei), Ion Coman șl 
M. Telman (Somova). La fete, 
favoritele s-au Impus fără difi
cultate. Menționăm jocul bun 
prestat de Rodica Pop și Elena, 
Șerban (Prundul Bîrgăului) și 

Elisabeta Kelo (Nădlac).
Igtă rezultatele din a doua zi : 

masculin : Albac—Răcăjdia 2—3, 
(—11. 11, —10, 9, —12), Stejarul 
— Provița de Sus 3—1 (7. 12, —9, 
5), Moisei—Plopana 3—0 (7. 12, 7), 
Somova—Șercaia 3—1 (6, 12, —14, 
10) • feminin ; Slobozia Cona- 
chi—Mihăești 3—2 (7, 12, -10,
—14, 7), Mehadia—Miercurea 0-3 
(—2, —4, —9), Produlești—Prun
dul Bîrgăului 0—3 (—5, —6, —8), 
Nădlac—Fîntînele 8—0 (5, 5, 5).

După părerea noastră, acesta 
este unul din marile succese ale 
întrecerii. Și, Judecind după va
loarea rezultatelor, nu se poate 
spune că întrecerea nu s-a situat 
la un nivel ridicat. De altfel, un 
rezultat de 1,72 m la înălțime 
realizat de juniorul Maxim Du
mitru (Ilfov) reprezintă o perfor
manță foarte remarcabilă.

Iată rezultatele înregistrate în 
ultima zi a întrecerilor : săritura 
In înălțime Junioare : 1. Tatiana 
Maximciuc (Teleorman) 1,47 m ; 
2. Elena Necula (Prahova) 1,39 
m ; 3. Victoria Alniții (Vilcea) 
1,36 m: înălțime Juniori : 1. Du
mitru Maxim (Ilfov) 1.72, 2. Ion 
Gavrilă (Dîmbovița) 1,63: 3. Flo- 
rea Barbu (Olt) 1,63; înălțime se
niori : Ion Arieșeanu (Brașov) 
1,73 m; 2. Silviu Gabriș (Sălaj)
l, 70; 3. Ștefan Văduva (Dolj) 1,63
m. înălțime senioare : 1. lozefina 
Tomescu (Constanta) 1.50 m: 2. 
Elena Enache (Buzău) 1.42 m; 3. 
Nisa Jduraschi (Iași) 1.36 m. lun
gime senioare : 1. Elena Enache 
(Buzău) 4,72 m; 2. lozefina To
mescu (Constanța) 4.69 m. 3. Ma
ria Nica (Dîmbovița) 4.61 m; 
lungime junioare : 1. Rodica Mu- 
reșan (Satu Mare) 4,89 m; 2. Mi- 
haela Popescu (Ilfov) 4,66 m; 3. 
Floarea Burcă (Arad) 4.60 m. 
4x100 m seniori : 1. Timiș 46.0: 2. 
Ialomița 46.5; 3. Argeș 48,9. 4x100 
m juniori : 1. Olt 46.4: 2. Dîmbo
vița 48,0; 3. Ilfov 48.5. 4X100 m 
Junioare : 1. Maramureș 55,5; 2.

care seară, și mai cu seamă 
iarna tot ce Maierul are mai 
uobiî: notarul... pădurarul... 
popa... dascălul... Aici e ma
gazia cu mărunțișuri, club se
lect, se deapănă intrigăriile 
satului. Se mai joacă Și cărți" 
— a trecut, repet, vremea a- 
ceea, iar astăzi, în aceeași zi 
în care România cîștigă în in
cinta flegmaticului Wimble
don supremația continentală a 
tenisului, bucureștenii fi pri
mesc cu mîndrie pe solii ee- 
lor un milion de țărani ieșiți 
pe stadioane în căutarea miș
cării, a exercițiului, a zîm- 
betului.

La urma urmei, ce ne poate 
bucura mai adine, mai sincer 
decît un milion de zîmbete, 
venite de acolo de unde, nu cu 
mulți ani în urmă, soseau un 
milion de lacrimi...

GH. SENCOVICI - pe primul loc in proba 
de skeet la concursul international 

de la Tunari
Tînărul nostru 

trăgător cu arma 
de vînătoare, 
Gheorghe Senco
vici, a obținut 
ieri, pe poligonul
Tunari, un excelent rezultat 
în manșa a II-a a probei de 
skeet (200 de talere), clasîn- 
du-se astfel pe primul loc în 
întrecerea cu skeetiștii sovie
tici. Gh. Sencovici, care la 
întrecerea de sîmbătă, după 
primele 100 de talere, se afla 
pe locul 3 cu 95 t, ieri s-a 
întrecut pe sine, doborînd 99 
de talțre din 100 posibile, 
pierzînd un singur taler la 
un post de „dubleu". Deci, 
întîlnirea internațională de 
talere București — Moscova 

Buzău 57,5; 3. Sibiu 57.6. 4x100 m 
senioare : 1. Brașov 58,5; 2. Ga
lați 63,8. aruncarea greutății seni
oare : 1. Iopna Mircea Savu (Ma
ramureș) 10.04 m; 2. Ana Sirbu 
(Suceava) 9,31 m; 3. Ioana Turcin 
(Olt) 0,27 m. greutate seniori : 1. 
Cornel Munteanu (GorJ) 11,46 m; 
2. Gheorghe Buhda (Satu Mare) 
11,32 m; 3. Costică Vlase (Galați) 
10,99 m. greutate juniori : 1. Do- 
rel Anbăruș (Bacău) 13,00 m; 2. 
Nicolae Lazăr (Maramureș) 12,42 
m; 3. Dan Glavg (Timișoara)

FOTBAL: AU FOST

Dramatice, ambele semifi
nale din cadrul întrecerilor 
de fotbal. Miza — calificarea 
în ultimul act al competiției 
— a determinat ca totul să se 

rezume Ia o luptă istovitoare 
joentru goluri.

Prima semifinală a pus față

OINĂ: DISPUTE DÎRZE
întîlnirile de oină începute 

sîmbătă au continuat ieri, cu 
disputarea meciurilor progra
mate de cele două grupe. Pe 
cele patru terenuri unde au 
fost programate partidele, 
s-au întîlnit, în meciuri deci
sive, echipe tinere care parti
cipă pentru prima oară la o 
competiție de mare anvergu
ră, echipe dirj rîndul cărora, 
probabil, se vor ridica mîine 
adevărați maeștri ai mingii 
minuscule. Acestora li s-au 
adăugat și cîteva echipe cu 
vechi state în campionatul 
național. Disputele au fost, în 
general, dirze dînd cîștig de 
cauză echipelor mai bine pre
gătite, care și la bătaie și la 
prindere au arătat o mai 
mare siguranță.

Iată rezultatele înregistra
te 1 Gorj—Bistrița 12—9, Te
leorman—Sibiu 12—2, Timiș— 
Brăila 8—4, Ilfov—Dolj 14—5, 
Buzău—Alba 7—4, Neamț—

mDBii; HĂLCHIU (BRAȘOV) - PERIORMIRA 7IIII
Competiția handbalistică a o- 

ferit, ca și toate celelalte disci
pline, partide atractive, viu dis
putate. Am asistat la victoria cu 
9—6 a fetelor din Odorheu (Satu 
Mare) asupra celor din Sînandrei 
(Timiș), după ce au fost con
duse la pauză si cînd se părea 
că totul este pierdut. Am re
marcat evoluția bună a jucătoa
relor Elisabeta Ristea (Odorheu) 
și Lenuța Păun (Sînandrei) care 
au reușit să înscrie șl cel mai 
mare număr de goluri pentru 
echipa lor.

O dispută echilibrată ne-au o- 
ferit și handbalistele din Bere- 
zenl (Vaslui) în compania celor 
din Corbu (Constanța), în care 
victoria a revenit primei echipe 
abia Ia un punct diferență : 9—8.

O reușită acțiune la bătaie în cîmp, din meciul de oină
Voința Cărpiniș (jud. Gorj) — Victoria Crisfești (jud. Bistrița). 

Foto : M. FELIX

Cronici redactate de : NUSA MUSCELEANU, TIBERIU STAMA, 
C. CHIRIAC, EM. FĂNTANEANU, GH. ILIUȚA, FI. SANDU

s-a încheiat cu un dublu suc
ces românesc. La talere arun
cate din șanț (probă înche
iată sîmbătă) au cîștjgat tot 
sportivii noștri, atît pe echi
pe cit și la individual, iar la 
skeet (talere aruncate din 
turn) concurs individual — 
pe primul loc s-a clasat bucu- 
reșteanul Gh. Sencovici.

Rezultate: 1. Sencovici
(București) 194 t (95 t în 
manșa I și 99 t în manșa a 
IT-a), 2. Polianski (Moscova) 
192 t, 3. Sedinkin (M) 188 t 
(la baraj 25 t), -4. Pintilie 
188 t (b. 23 t) — record per
sonal, 5, Iurcenco (B) 183 t 
(un rezultat foarte bun, Iur
cenco fiind încă junior), 6. 
Danciu 180 t.

12.06 m .lungime Juniori : 1. Vir
gil Popescu (Hunedoara) 6,32 m; 
2. Ion Pătrașcu (Arad) 6,25 m; 3. 
Ștefan Iacob (Brașov) 6,24 m.

5Oo m plat junioare : 1. Liliana 
Leau (Vilcea) 1:23,3; 800 m plat 
juniori : 1. Dan Nigluu (Boto
șani) 2:00.1; 3000 m plat oenlori î 
L Ion Safta (Argeș) 9:12,2; 800 m 
plat senioare : 1. Maria lacobes- 
cu (Mehedinți) 2:35,9; 800 m plat 
seniori i 1. Flore* Ghibu (Ilfov) 
2:00,l.

DESEMNATE FINALISTELE

în’ față formațiile Unire» 
Tomnatec (Timiș) și A.S. Afu
mați (Dolj). De o parte, o 
echipă cu un joc tehnic destul 
de bun. de cealaltă parte un 
„11“ dîrz, care și-a dăruit 
lartidei ultimele resurse de 
energie. A învins Unirea, cu 
3—1 (2—1), echipă care, în 
final mai ales, a manifestat 
mai multă clarviziune în ac
țiuni și a atacat mai organi
zat. Au înscris: Stoica (3) 
și Crișan pentru învingători, 
respectiv Dinu I.

Invingătoarea a aliniat for
mația : Dudan — Comap, U- 
drescu I, Udrescu II, Ciriap 
— Cîrlea, Bobiciov, Marcu — 
Anton, Stoica, Crișan. Au mai 
jucat Udrescu III și Stăni- 
lescu.

în cea de a doua semifina
lă. echipa Unirea Mînăstirea 
(Ilfov) a trecut greu de for
mația Forest» Tilmaciu (Si
biu). Scor final: 1—0 (0—0). 
Golul victoriei a „căzut" abia 
în minutul 82. Autor — Rad- 
CU II. De notat că învingăto
rii au ratat un 11 m. Iată și 
11-le folosit de Unirea Mînăs
tirea : Marincea—Costache II, 
Poiană, Bălosu, Scăiețeanu — 
Costache I, Radcu I, Oprea 
(Răducanu) — Radcu II, Pop», 
Catană.

Așadar, finala competiției, 
care va avea loc marți, de la 
ora 10, pe stadionul 23 Au
gust, se va disputa între echi
pele Unirea Tomnatec și Uni
rea Mînăstirea...

Cluj 17—5, Suceava—Ialomița 
7—4, Dîmbovița — Brașov 
10—2, Ilfov—Gorj 21—0, Te
leorman—Bistrița 27—2, Si
biu—Brăila 15—6, Dolj—Tî-

Programul zilei de astăzi : 
STADIONUL TINERETU
LUI, de la orele 8,00 și 
16,00 — întreceri de hand

bal, volei și oină.

miș 8—5, Dîmbovița — Alba
2—0, Buzău — Cluj 11—4, 
Neamț—Suceava 13—2, Ialo
mița—Brașov 19—4, Teleor
man—Gorj 13—2, Bistrița— 
Brăila 11—3, Dolj—Sibiu 6—6, 
Ilfov—Timiș 34—2, Cluj—Alba 
6—6, Suceava—Buzău 7—5, 
Neamț—Brașov 22—8, Ialomi
ța—Dîmbovița 13—11.

Fetele din Berezenl, aflindu-se 
la cea de a doua vjetorie, can
didează, cu șanse apreciabile, 
la cucerirea unul loc fruntaș.

La băieți, am remarcat dezin
voltura cu care cei din Hălchiu 
(Brașov) și-au depășit adversa
rii, echipa din Liești (Galați). 
Scor : 43—23. O mențiune pentru 
jocul prestat de brașovenii Ilie 
Motașcă și pima Petre, care au 
înscris împreună mal mult de 
jumătate din golurile înregistra
te de formația lor. Handbaliștii 
din Poiana Mare (Dolj) s-au im- 
pus in fața celor din Gușoieni 
(Vilcea) la patru puncte dife
rență : 27—23. Cei mai eficace
jucători au fost Petre Cîrstea 
(Poiana Mare) cu 10 goluri și 
Ioana Petre (Gușoieni) cu 14 
goluri.

OH. GH. GHEQRGH1V-DEJ, 
17 (prin telefon, de la trimisul 
nostru). — Suportînd timp de 
aproape 4 ore canicula, mii de 
cetățeni ai orașului Gh. Gheor- 
ghiu-Dej au asistat duminică 
dimineața la etapa finală a 
campionatului republican de 
viteză pe sosea. Dacă steliștii 
MIHAI POP și GHEORGHE 
ION și cuplul MIHAI DA- 
NESCU — VLADIMIR DP 
ȚESCU erau campioni vir
tuali ai actualei ediții, în 
schimb, la clasele 70 (moto
rete Carpați), 175, 250 și 350 
cmc cursa pentru cucerirea 
invidiatelor titluri a continuat 
pînă la consumarea ultimei 
ture- Deosebit de spectaculoa
să a fost întrecerea motocicliș- 
tilor de la clasa 350 cmc în 
care la conducerea cursei s-au 
perindat, pe rînd, bucureștenii 
Vasile Szabo și Alexandru 
Cristea Ionescu pentru ca în 
cele din urmă să treacă pri
mul linia de sosire... reșițea- 
nul Florian Bejan. Tricoul de

(Urmare din pag. I)
nă a competiției. Deși a con
curat pe o ploaie puternică, 
nelăsînd impresia că forțea
ză, totuși la încheierea pri
mei serii de la 100 m gar
duri, cronometrorii au mar
cat timpul de 13,5 s — nou 
record al țării, cu 0,1 s mai- 
bun decît rezultatul său de 
la „internaționale". Noul re
cord se înscrie printre cele 
mai bune performanțe mon
diale ale actualului sezon 
și-i deschide frumoase per
spective pentru întrecerile 
din septembrie de pe stadio
nul atenian Karaiskakis.

In finală Bufanu a obți
nut 13,4 s dar o rafală de 
vînt a încurcat toate socote
lile, depășind cei 2 m/s ad
miși de regulament.

Conform așteptărilor, Iosif 
Naghi n-a avut nici un fel 
de probleme ca să-și adju
dece un nou titlu de campion 
republican la aruncarea dis
cului. El a obținut în a doua 
încercare un rezultat de 55,14 
m, fiind singura încercare 

valabilă a șa din. acest con
curs.

In lipsa lpi Virgil Țibulschi, 
accidentat, Gheorghe Costache 
a dominat lejer competiția 
aruncătorilor de ciocan.

Am așteptat, de ce să n-o 
spunem, cu sufletul la gură 
desfășurarea cursei feminine 
de 800 m. Sîmbătă, Ileana 
Silai înregistrase un excelent 
record pe 400 m și după ma
niera în c»re l-a obținut a 
întărit impresia că-.și poate 
realiza visul, acela de a de
veni recordmană a lumii. Dar, 
ceea ce n-aveam cum să 
știm înaintea startului, I- 
leana Silai nu s-a simțit to
tuși în plenitudinea forțelor 
sale, acuzînd o ușoară durere 
(sperăm și trecătoare) la un 
picior. Din acest motiv ritmul 
de alergare impus de ea n-a 
mai fost cel care s-o ducă 
la record și după numai 200 m 
(29,2 s) devenise evident că 
ea și-a amînat pentru o altă 
ocazie (poate la Balcaniadă, 
poate la campionatele europe
ne) intenția de a aduce și 
ea României un record al 
lumii.

Gazela, această veritabilă 
gazelă care este Mariana Goth, 
a prilejuit momente de auten
tică delectare în finala curge! 
de 200 m, pe care a cîștigat-o 
de o manieră mai mult decît 
categorică. Timpul ei — pe 
ploaie — trebuie privit ca 
atare și în perspectiva ime
diată : 23,7 s. Nutrim con
vingerea că această fetiță mo
destă și conștiincioasă are o 
inimă de atletă mare și că nu 
va trebui să așteptăm multă 
vreme pînă ce-i vom aplauda 
recordul, sub cel 23,5 s ale 
loaned Petrescu. Va fi o în
cercare grea, foarte grea, de 
care însă această fată este pe 
deplin capabilă. Ii dorim tot 
succesul.

O nouă surpriză, și încă de 
proporții, 1» aruncarea suli
ței femei. Proba a fost cîș- 
tigată de studenta bucureș- 
teană Elisabeta Prodan cu 

• un rezultat obținut de la pri
ma încercare. Marea favorită, 
medaliata cu argint la J.O., 
Mihaela Peneș nu apare în
tre primele șase clasate pe 
motiv că din cele șase arun
cări efectuate de ea. trei au 
fost nereușite (sulița nu a 
lăspt semn pe gazon), iar ce
lelalte le-a depășit !

Ion Rățoi, ca și la „inter
naționale" lăsa să se între
vadă că este pregătit pentru 
a corecta recordul republican 
în proba de 400 m garduri 
(51,1 s din 19G4). în serie el 
a alergat foarte bine și cu 
destulă ușurință, realizînd cu 
51,5 s cel mai bun rezultat 
din activitatea sa sportivă. 
ÎI mai despărțeau deci doar 
4 zecimi de secundă de re
cordul lui Jurcă. Din păcate, 
ploaia care a început să se 
cearnă deasupra stadionului 
a stricat multe planuri, în
tre care, desigur, și pe cele 
ale lui Rățoi. Așa se face că 
în finală rapidistul, deși a 
tras serios, n-a putut obține 
decît un timp mai slab decit 
cel din preliminarii. Remat- 
cabilă evoluția și rezultatele 
următorilor doi clasați. în 
schimb, de la Virgil Mihă- 
iescu (campion balcanic anul 
trecut) ne așteptam la un ie- 
zultat mai bun decît cel pe 
care l-a qbținut și cu care 
s-a clasat abia pe locul pa
tru.

Brașoveanul Gheorghe Ce- 
fan, recentul învingător al 
campionului olimpic Amos 
Biwot, a cîștigat — normal 
— cursa de 3000 m obstacole 
deși la start s-a aliniat și 
recordmanul probei, Zoltan 
Vamoș. Se pare însă că pe 
Cefan l-a interesat cel mai 
mult titlul de campion din 
moment ce n-a acționat cu 
convingere decît pe ultima 
porțiune a distanței, cînd s-a 
și dezlipit ușor de principa
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campion a fost îmbrăcat, 
însă, de Al. Cristea Ionescu 
(aflat la egalitate de puncte 
cu V. Szabo) grație unor locuri 
mai bune obținute în etapele 
anterioare.

CLASAMENTE: Motorete
Carpați — etapa IV — 1. 
Traian Macarie (Met. Buc.),
2. Alexandru Oprea (Metrom 
Bv), 3- Alexandru Chiș (I.R.A. 
Satu Mare) ; final: 1. Tr. Ma- 
carie 21 p, campion național,
2. Al. Oprea 18 p, 3. Al. Chiș 
14 p ; 125 cmc — etapa IV -
1. Tudor Popa (Met. Buc.), 2. 
Vasile Solomon (Motorul Baia 
Mare), 3. M- Wetzler (C.S.M. 
Reșița), final: Mihai Popa 
(Steaua) 24 p, campion națio 
nai, 2. Tudor Popa 20 p, 3. 
Vasile Solomon 13 p ; 175 cmc 
— etapa IV — 1. Tr. Macarie,
2. Ștefan Florian (Locomotiva 
Ploiești), 3. Iosif Pop (I.R.A. 
Satu Mare), final: 1. Ștefan 
Florian 20 p, campion națio
nal, 2- Tr. Macarie 18 p., 3. 
Iosif Pop 12 p ; 250 cmc — 
etapa IV — 1, Gh. Ion, 2. W« 

lii săi urmăritori. în orice 
caz pe campionul nostru îl 
va aștepta la Sofia o cursă 
foarte grea în compania bul
garului Mihail Jelev, ia ora 
actuală, unul dintre cei mai 
buni alergători din lume.

Săritura în lungime s-a în
cheiat — în sfîrșit — cu 
victoria favoritului. Spunem, 
în sfîrșit, pentru bunul mo
tiv că la campionatele ulti
milor ani a cîștigat de fie
care dată alt săritor decit 
principalul favorit. De data 
aceasta recordmanul probei, 
clujeanul Vasile Sărucan, și-a 
onorat cu medalia de cam
pion performanțele anterioa
re acestei competiții, dar nu 
mai înainte de a se fi vă
zut condus de Carpi Corbu, 
campionul „cangurilor* care 
a înregistrat un. remarcabil 
rezultat cu 7,63 m.

Ca și la „internaționale*’ 
lungimea s-a desfășurat pe 
ploaie, dar de data aceasta 
săritorii au fost parcă mai 
puțin deranjați de apă, fapt 
dovedit de rezultatele, în an
samblu, cele mai bune obținu
te vreodată intr-un concurs 
intern. Vasile Sărucan a în
ceput concursul cu 7,49 m, a 
sărit în a doua încercare 7,52 
m, apoi a depășit. Rezultatul 
lui Corbu l-a pus în situația

Ileana Silai
Rezultatele zilei a II-a: BAR-, 

BAȚI i 200 m i l. Gh. Zamfi-, 
rescu (Steaua) 21,3, 2. C. Ne
meș (Sc. Sp. Roman) 21,5 —< 
record de juniori egalat, 3.
C. Rizon (CAU) 21,6, 4. S. 
Păsulă (Sc. Sp. Reșița) 21,6,
5. Al. Munteanu (CAU) 21,7, 6. 
V. Jurcă (Dinamo) 21,8; 
800 m: 1. I. Damaschin (St.) 
1:51,0, 2. D. Tit (CAU) 1:51,3,
3. Gh. Ungureanu (D) 1:51,4,
4. N. loan (CAU) 1:51,6, 5. FI. 
Purghel (U Cluj) 1:51,7, 6. M. 
Neamțu (CAU) 1:52,4 ; 5 000 m:
1. O. Scheible (Rapid) 14:21,2,
2. A. Barabaș (D) 14:23,0, 3. 
N. Mustață (D) 14:23,8, 4. I. 
Cioca (D) 14:31,2, 5. I. Rusnac 
(St.) 14:43,0, 6. M. Păduraru 
(Met. Roman) 14:57,0; 3 000 m 
obst.: 1. Gh. Cefan (St. r. Bra
șov) 8:59,0, 2. Z. Vamoș (D) 
9:04,6, 3. V. Caramihaî (Rapid) 
9:07,4, 4. I. Dima (St.) 9:08,6,
5. R. Rusu (D) 9:22,8, 6. Gh. 
Barbu (Farul C-ța) 9:33,8 ; 400 
mg: 1. I. Rățoi (Rapid) 51,9 
(în serii 51,5 s), 2. V. Cosma 
(D) 52,4, 3. Gh. Monea (CAU) 
52.5, 4. V. Mihăiescu (Rapid) 
52.9, 5. G. Buhnilă (St.) 53,4,
6. I. Burcă (CAU) 53,8 ; Lungi
me : 1. V. Sărucan (CSM Cluj) 
7,85 — nou record, 2. C. Corbu 
(Sț.) 7,63, 3. M. Zaharia (Ra
pid) 7,63, 4. Ad. Samungi (Sț.) 
7,58, 5. V. Jurcă (U. Cluj) 7.47,
6. M. Georgescu (CAU) 7,22 ; 
Prăjină: 1. P. Astafei (St.) 
5.00, 2. D. Piștalu (D) 4.80, 3. 
Cr. Ivan (D) 4.70, 4. S. Marian 
(CAU) 4,50, 5. Gh. Caraian 
(CAU) 4,40, 6. I. Cujbă (CSM 
Iași) 4,30 ; Disc: 1. I. Naghi 
(St.) 55,44. 2. Z. Hegheduș (St. 
r. Br.) 50,52, 3. V. Sălăgean 
(St. r. Br.) 49,54. 4. C. Soeol 
(U Cluj) 45,74, 5. Gh. Suha 
(CAU) 45,36, 6. Gh. Dumbra
vă (Prog.) 43,42 ; Ciocan : 1. 
Gh. Costache (D) 63,44, 2. Fr. 
Schneider (C.A. Mediaș) 59.06,
3. St. Siscoviei (CAU) 58.06,
4. D. Gheorghiu (Rapid) 56.02,
5. V. Popescu (CAU) 53,78,

Hischvagel (C.S.M. Reșița), 3.
I. Lăzărescu (Vagonul Arad), 
final: 1. W. Hischvagel
20 p, campion național, 2. 
Gh. Ion 16 p, 3. I- Lăzăreseu 
14 p ; 350 cmc — etapa IV <—
1. FI. Bejan (C.S.M. Reșița), 2.
V. Szabo (Steaua), 3. Al- 
Cristea Ionescu (Steaua), fi
nal : 1. Alexandru Cristea lo- 
nescu 20 p, campion național,
2. Vasile Szabo 20 p, 3. Flo
rian Bejan 18 p. 500 cmc — 
etapa IV — 1. V. Szabo, 2.
I- Ceia (C.S.M. Reșița); final: 
Gheorghe Ion 24 p, campion 
național, 2. Vasile Szabo 20 p,
3. Iulius Ceia 6 p ; ataș—etapa 
IV — 1. M. Dănescu — VI. Di- 
țescu, 2. St. Csorbasy — I. 
Csorbasy, 3. Gh. Timer — T- 
Masksay, final: M. Dănescu—
VI. Dițescu (Steaua) 24 p, 
campioni naționali, 2. St. Csor
basy — I. Csorbasy (I.R.A. 
Tg- Mureș) 16 p, 3. R. Zănes- 
cu — M. Rădulescu (Rapid 
Pitești) 10 p.

Tr. IOANIJEȘCU 

de a se vedea învins. El s-a' - 
mobilizat și a avut o suită de 
trei sărituri remarcabile 7,70 
m, 7,77 m, și 7,85 m — nou 
record (cu 4 cm mai mult do- 
cît înregistrase) la Memorial 
Iul Znamenschi de la Odessa).

Ultimele două recorduri ala 
zilei, care au insă mai mult o 
circulație internă, au fost în
registrate în cele două probe 
de ștafetă de 4x400 m. Este 
vorba de noile recorduri pen
tru echipe de club obținute 
de Clubul Atletic Universitar 
la băieți și de Metalul la fete, 
în cadrul formației metalur
giste a evoluat și Mariana 
Goth, care și-a făcut un pro
mițător debut pe distanța unui 
tur de stadion, fiind cronome
trată (neoficial) cu 56 de se
cunde ! !

Desfășurarea acestei a 53-a 
ediții a campionatelor națio
nale de atletism a prilejuit 
desigur multe constatări po
zitive, dar și unele aspecte ne
gative, pe car» ne propunem 
să le subliniem intr-un viitor 
articol, cu atît mai mult cu 
cît recent încheiatele întreceri 
au avut intre altele și rolul 
principal de a ne edifica a- 
supra potențialului valoric al 
reprezentativelor României in 
vederea Jocurilor Balcanice de 
la Sofia (28—31 august).

6. E. Velaiu (Prog.) 51,32! 
4x400 m i 1. C.A.U. I (Burcă, 
Tit, Neamțu, Monea) 3:14,2 — 
record republican echipe de 
club, 2. Politehnica Timișoara 
3:15,1, 3. Rapid 3:15,4.

FEMEI: 200 m: M. Goth 
(Met.) 23,7, 2. I. Petrescu 
(Rapid) 24,9, 3. R. Marinescu 
(D) 25,0, 4. A. Petrescu (St.) 
25,4, 5. CI. Duda (Viitorul) 
25,7. 6. M. Cîmpulungeapu 
(Viitorul) 25,9 Ț 800 m : 1. II. 
Silai (C.S.M. Cluj) 2:05,9, 2.
C. Berna (Met.) 2:09,8, 3. A. 
Iacob (C.S.M. Cluj) 2:10,0, 4. 
El. Baciu (C.A.U.) 2:10,5, 5. 
F. Rafira (Lie 4 Gl.) 2:11.8, 
6. CI. Iacob (Prog.) 2:13.6; 
100 mg: 1. V. Bufanu (Rapid) 
13,4 (în serii 13,5 — nou re 
cord), 2. S. Anghelescu 

(C.A.U.) 13,8, 3. V. Enescu 
(Rapid) 13,9, 4. El. Vintilă (D) 
14,1, 5. A. Vitaiioș (C.A.U.) 
14,3, 6. V. Biduleac (Con
structorul) 14,3 ; înălțime : 1.
D. Munteanu (C.A.U.) 1,69, 2. 
M. Matei (Dunărea Gl.) 1,69,
3. V. Bonei (Rapid) 1,69 m.
4. D. Comșa (Șc. Sp. Cluj)
1.55, 4. D. Radu (Șt.) 1,50 ; 
Greutate: 1. A. Sălăgeari
(Tract. Br.) 15.10, 2. L. Ma
noliu (Met.) 14,25 3. L. Măr- 
gineanu (C. A. Mediaș) 14.12.
4. El. Elic (Met.) 14,02 5. M, 
Loghin (Șc. Sp, Roman) 13,a0, 
6. V. Brad (Prog.) 13,39 ; Su
liță : 1. El. Prodan (C.A.U.) 
50,43, 2. El. Neacșu (Musce
lul) 47,70, 3. S. Moritz (Lie 
4 Timș.) 47,44, 4. A. Zirbo 
(C.A.U.) 44,20. 5. I. Stancu 
(D) 44.10, 6. St. Ciontu (Ra
pid) 40.27 ; 4x100 m : 1. Me
talul (Nourescu, Linca, Ber
na, Goth) 3:48,4 — record na
țional echipe de club, 2. Ra
pid 3:57,2, 3. C.S.M. Cluj
3:54,5.

Prints?®culoare
• înaintea cursei feminine 

de 400 m antrenorul Olimpiu 
Constantinescu -Nehoi declara! 
„Eleva mea Mariana Filip 
este pregătită pentru un rezul
tat de 54,5 s. Pentru ca altci
neva să cîștige proba va tre
bui să alerge mai repede". 
Și, într-adevăr, așa s-au și 
petrecut lucrurile.

• La concurs a fost prezent 
și antrenorul bulgar Naciko 
Bukov, antrenor federal pen
tru aruncări, care a declarat: 
„Apreciez ca ridicat nivelul 
întrecerilor. Mi-a produs o im
presie deosebită Ileana Silai, 
pe care o văd cîștigătoare la 
Atena în proba de 800 m și 
măcar finalistă la 400 m. Dacă 
va avea adversare pe măsura 
ei, cred că poate coborî sub 
2 minute pe 800 m. Mi-a plă
cut șl Viorica Viscopoleanu 
care pînă la „europene" poa
te atinge iarăși forma olim
pică. în ceea ce o privește pe 
veșnic tînăra Lia Manoliu, 
cred că are posibilități cu 
mult mai mari. Dacă n-ar a- 
vea finalul de aruncare atît 
de lent ar putea obține ime
diat 61—62 de metri".

>



Vr. 638 (6072) —" -'"i —i i sportul in, ,, ——— pag. a 3-a

PRIMA ETAPĂ ÎN DIVIZIA B, PRIMA SURPRIZĂ: 
PROGRESUL BUCUREȘTI ÎNVINSĂ LA BACĂU

SERIA I
Știința Bacău — 

Progresul București 
2-0 (0-0)

RAC AU, 17 (prin telefon), 
— Mcbilizîndu-se la maxi
mum, dăruindu-se total jocu
lui, făcind o adevărată risipă 
de energie, tînăra echipă a 
studenților băcăuani a anihi
lat superioritatea tehnică a 
Progresului, demonstrînd că 
nu impresionează nici trecutul 
altor echipe, nici ecoul unor 
„nume". După primele minu
te, s-a văzut că studenții de
pășesc ușor tracul ți, luptind 
pentru fiecare balon, alergînd 
continuu de-a lungul ți de a 
latul terenului, nu au permis 
atacanților bucureșteni să se 
remarce. Este drept că în cî- 
teva ocazii aceștia au reușit 
să fie periculoși: Raksi — min. 
10 trage puternic peste poartă, 
Pavlovici „pune“ două mingi 
cu capul pe lîngă poarta lui 
Bile —r minutele 14 și 35, iat 
Radu Ionescu șutează fulge
rător în min. 40, portarul res- 
pingînd cu greu. După pauză, 
după două bîlbîieli în careul 
mic al băcăuanilor (Pavlovici 
și Raksi) o centrare a lui 
Zdrobi? găsește de data acea
sta capul lui Pelea și Andrei 
este învins (min 65). Terori
zați de îdeea înfrîngerlț, bucu- 
reștenii atacă cu înverșunare 
dar nu obțin decît cornere ți... 
ocazii. în minutul 85, la o fază 
construită de Rotaru și Mi- 
halache, Buterez trimițînd ba
lonul în plasă, reia cu capul i 
2—0.

A arbitrat foarte bine M. 
Moranț (Ploiești).

GH. DALBAN și F. ENE 
corespondenți

Chimia Suceava — 
Sportul studențesc 

2-0 (1-0)
_ SUCEAVA, 17 (prin tele
fon de la trimisul nostru). 
Pe o vreme splendidă, pe un 
teren bun, în fața a 4 000 de 
suporteri .cunoștința noastră 
mai veche din Cupa României, 
„Chimia Suceava*1 a repurtat 
o victorie pe care nimeni nu 
i-o poate pontesta.

Cele două formații, cu mul ți 
jucători destul de bine fă’ 
cuți fizic s-au angajat în pri
mele minute într-un joc de 
uzură. S-au mai pus și unele 
„contre11, s-a atacat și pericu
los. Dar acest „recital" a fost 
abandonat mai întâi de gazde, 
pentru că Goran, Borcău și 
din nou Coran (în min. 6, 7 și 
17) încearcă poarta și dau gust 
colegilor de a ataca buturile 
bucureștenilor. în min. 23, 
Goran reia excelent din vpleu 
o centrare a lui Danileț — 
omul nr. 1 al localnicilor — 
dar mingea lovește muchia 
barei aproape de vjnplu și re
vine în teren. După alte în
cercări scorul este deschis în 
min. 32 la o fază de loc promi
țătoare : Goran șutează din 
unghi, balonul îl lovește pe 
Ionescu, ia un efect ciudat, 
portarul Plopeanu se bilbiie, 
plonjează defectuos și scapă 
mingea pe sub el, in poartă

După pauză, Sportul stu
dențesc forțează 10 minute o- 
galarea, iese din propriul te
ren și arată că știe să și atace. 
Dar în preajma careului marș, 
combinațiile se irosesc. Din 
min. 60, eînd Nieolau, singur 
cu portarul trimite de la 10 m 
peste buturi, „Chimia11 revine 
in atac și nu mai cedează te
ren decît foarte greu, deși 
uneori se joacă confuz, se a- 
leargă mult și cam fără rost. 
In această perioadă de încîl- 
ceală (min. 70—85) ies în evi
dență excelentele acțiuni ale 
Iui Danileț (min. 78, un frumos 
drop ce face ca mingea să 
treacă fulgerător pe lîngă 
bară, și în min. 82 un șut 
puternic apărat de Plopeanu), 
în min. 88 se înscrie al doilea 
gol. La o lovitură liberă de 
la 20 m. Borcău transformă 
impecabil, trimițînd balonul 
peste zid. la păianjen și con
sfințind victoria meritată a e- 
chipei sale.

A arbitrat, cu unele greșeli, 
V. Buimistruc (Iași).

Constantin ALEXE

Metalul București — Progresul
Bră la 4-2 (2-1)

Căldura înăbușitoare a fost 
un obstacol pe care jucătorii 
celor două echipe l-au trecut 
cu foarte multă greutate, ei 
terminind meciul extenuați, 
în această situație, jocul a 
avut de suferit, fotbaliștii s-au 
mișcat extrem de greu, par
că aveau plumb în picioare.

Avînd o pregătire fizică 
mai scăzută decit metalurgiș- 
tii, jucătorii de la Progresul 
au fost cei care au cedat pri’ 
mii. Bucureștenii au înscris 
primul gol în min. 6 prin 
Georgescu, care a reluat cu 
capul o centrare a lui Roman- 
Apoi, Roman l-a surprins pe 
portarul brăilean cu un șut 
de la 20 de metri, în min. 32, 
scorul devenind astfel 2—0. 
In min. 41 Plugaru reduce dm 
handicap la o ezitare a por
tarului metalurgist. în repri
za secundă tot bucureștenii 
sint cei care înscriu printr-un 
autogol al portarului brăilean, 
țâre a deviat în plasă o cen

trare a lui Iancu. Pînă la 
sfîrșit ambele echipe mai 
înșeriu cîte un gol, oaspeții 
prin Ionescu, în min. 79, și 
gazdele prin Mateescu C., in 
min. 85. De remarcat că a- 
ceste două goluri au fost în
scrise de la aproximativ 
25—30 de metri. A arbitrat 
foarte bine Nicolae Rainea 
(Bîrlad).

C. DUMITRIU

Politehnica Galați — Gloria
Birlad 3-0 (2-0)

GALAȚI, 17 (prin telefon). 
Studenții au debutat în noul 
campionat cu o victorie, în 
fața unui adversar care a ple
cat steagul destul de greu.

în ciuda căldurii caniculare, 
ambele echipe au făcut o ade F. SI.

Centrarea lut Iancu (Metalul București) este fructificată de... portarul brăilean, care a deviat 
balonul în plasă. Este al treilea gol al metalurgiștilor. (Fază din meciul Metalul București— Progre
sul Brăila 4—2). > Foto : TR. GEORGESCU

vărată demonstrație de anga
jament fizic în detrimentul 
aspectului tehnic și spectacu
lar. Cu o formație total rema
niată, gălățenii au prestat un 
joc bun, mijlocașii Stancu și 
Lehăduș depunînd O activitate 
laborioasă pe tot terenul. A- 
tacanții au combinat și șutat 
mult la poartă, însă au ratat 
numeroase ocazii (min. 2 — 
Mureșan, min. 40 și 58 — Bre- 
tan, min 70 — Bucur). Birlă- 
denii, prezentînd o formație 
foarte tînără — media de vîr- 
stă 21 de ani — lipsită de ex
periența competițională, au a- 
bordat jocul cu mult curaj. 
Ei au pasat bine la mijlocul 
terenului, s-au apărat supra- 
numeric (uneori, în forță), dar 
s-au dovedit deficitari în fa
zele de finalizare. Și acum 
iată pe scurt „istoria11 celor 
3 goluri. în min. 5, fundașul 
gălățean Ungureanu „urcă11 
pe extremă, centrează în fața 
careului advers și Sorin Bre- 
tan reia spectaculos, cu capul, 
în plasă : 1—0 pentru Poli
tehnica. Golul al doilea se în
scrie 6 minute mai tîrziu, 
cînd Stancu transformă o lo
vitură de pedeapsă, acordată 
de arbitru la un fault în ca
reu comis de apărătorii oas
peți asupra lui Mureșan. în 
min. 79 fundașul central Dima, 
exasperat de ratările coechi
pierilor săi de la înaintare, a 
luat o acțiune pe cont pro
priu, a driblat tGt ce i-a ieșit 
în cale și a înscris pe* lîngă 
portarul Orzaru : 3 ^-0 pentru 
Politehnica.

Deoarece arbitrul M. Vasi- 
liu (Ploiești) s-a prezentat la 
stadion cu întîrziere, partida 
a fost condusă (slab) de Os
car Flopdor (Slobozia).

T. SIRIOPOL—coresp.

Metalul Tirgoviște —
Oțelul Galați 4-2 (3-0)

Metalul a debutat cu suc
ces în divizia B. A practicat 
un joc cursiv cu multe faze 
de poartă. In repriza a doua, 
o parte din public a protes
tat vehement la o lovitură 
de la 11 m acordată în min. 
85 de arbitrul K. Ghemigian 
(Buc.) în favoarea oaspeților. 
Arbitrul a trebuit să fie pro
tejat de organele de ordine 
la sfirșițul meciului, Au mar
cat : Ionescu min. 18, Tiron 
min. 32, Turcu min. 45, Bu- 
zatu mm. 69 pentru' Metalul, 
respectiv Adam ipin. 46$ 
Manta m|n. 85, din 11 m. 
ȘEKBAN CODREANU coresp.

P rtul — Ceahlăul P. Neamț
4-0 (2-0)

Joc frumos, de bun nivel 
tehnic, urmărit de peste 2000 
de spectatori. Au înscris : Ca- 
raman (min. 20), Bukossi (24 
și 71) și Strimbeanu (min. 
70). Bun arbitrajul lui D. 
Ghețu (București).

E. PETRE-coresp.

Flacăra Moreni — 
Dunărea Giurgiu 
2-0 (2-0)

MORENI, 17 (prin telefon)
Giurgiuvenii au muncit mult 

per.tru a scoate un rezultat 
mai strins. Scorul putea E 
însă mai mare dacă atacanții 
Flacărei nu ratau trei ocazii 
clare : Arapu (de două ori) și 
Toma, singuri cu poarta goală, 
au șutat afară. Au marcat: 
Drăgan (min. 24) și Fră’.ilă 
(min. 44). O. Calugherovici, 
Brașov, a condus satisfăcător.

GH. ILINCA, coresp.

Poiana Cîmpina —
Metrom Brașov 0—1 (0—1)

CÎMPINA, 17 (prin telefon) 
Gazdele au dezamăgit total, 
întreaga echipă părind obosită 
și dezorientată. Oaspeții au 
construit contraatacuri peri
culoase, la unul dintre ele 
Ferentz (min. 12) reușind să 
înscrie unicul gol al partidei.

în repriza secundă, ambele e- 
chipe s-au complăcut într-un 
joc slab, lipsit de orizont. 
Foarte bun arbitrajul lui C. 
Manușaride (București).

EUGEN STROE, coresp.

SERIA A Il-a
Ripensia — Minerul Baia Mare

1-0 (1-0)
TIMIȘOARA, 17 (prin tele

fon). Peste 7 000 de spectatori 
au venit să vadă la lucru for
mația de care sînt legate mul
te speranțe. începutul parti
dei, în care înaintașii echipei 
gazdă au creat numeroase 
faze ce puteau fi fructificate 
(Fiilop în min. 3 și 6, Petrovici 
min. 13), a dat impresia că 
timișorenii vor cîștiga la un 
scor categoric. De altfel, în 
min. 15, o acțiune frumos 
purtată pe axa Bodrojan—Ilie 
—Surdan se încheie cu uni
cul gol al partidei, înscris de 
ultimul. în continuare, jocul 
combinativ deschis, cu schim
bări de direcție a balonului 
de pe o aripă pe alta, a în
viorat tribunele. Insă numai 
atît, pentru că timișorenii au 
ratat exasperant de mult Ei au 
înghesuit minuțe in șir acțiu
nile pe centru, ușurînd sar
cina apărării adverse. Bâimă- 
repii au constituit o plăcută 
surpriză pentru timișoreni, a- 
liniind o formație cu multe e- 
lemente tinere, dornice de a- 
firmare. Ei au luptat din răs
puteri pentru a apăra poarta 
talentatului Ziier, care a sal
vat trei goluri gata făcute. 
Oaspeții au păcătuit însă prin 
lipsă de finalitate a atacurilor 
la marginea careului de 16 m.

A arbitrat corect Iuliu Er
dos—Oradea.

P. ARCAN și ION ENE, 
coresp.

C.F.R. Arad -
C.S.M. Reșița 1—1 (1—1)
La 24 de ore după ce» sta

dionul C.F.R. a - fost arhiplin 
la meciul campioanei țării 
doar 3000 de spectatori, fi
deli feroviarilor arădeni, au 
venit la meciul acestora cu 
C.S.M. Reșița. Și nu se poate 
spune că au plecat mai mul
țumiți decît au făcut-o sîm- 
bătă susținătorii textil iștilor. 
Cu atit mai mult cu cit nici 
rezultatul n-a fost favorabil 
echipei gazdă. Iar despre ni
velul partidei nu putem spu
ne decît că a fost surprinză
tor de slab pentru două e- 
chipe cu tradiție din divi
zia B.

Scuza începutului de sezon 
nu' poate fi invocată în ceea 
ce privește greșelile flagran
te de tehnică (preluări defec
tuoase, centrări în spatele 
porții sau bubuite în aut, șu
turi spre poartă care ajun
geau înspre fanionul de cor
ner etc.), acestea nu pot fi 
admise în anticamera primei 
divizii.

Ce a fost atunci, în ase
menea condiții, meciul ? O 
luptă anostă, dusă cu mij
loace primare pentru puncte 
De aceea nu notăm din des-

două goluri care au consem
nat rezultatul final al parti
dei: în min. 25 apărarea re- 
șițeană acordă corner, Czako 
execută lovitura în mijlocul 
careului de 6 m, acolo unde 
era masată aproape întreaga 
echipă oaspete dar Bermozer 
venit din apărare înscrie din 
apropiere 1—0 pentru gazde, 
în ultimul minut al primei 
reprize. Jack if deschide pe 
Nestorovici. acesta șutează 
fără să ezite în_ bâră. min
gea revine la Copăceanu ți 
acesta restabilește egala rea. Ic 
final o mențiune pentru ex
celentul arbitraj al clujeanu- 
ldi Ion Cimpeanu.

Olimpia Oradea —
Metalurgistul Cugir

2-0 (1-0)
ORADEA, 17 (prin telefon) 
Gazdele, avînd un plus de 

vitalitate și o linie de atac mai 
percutantă, au reușit să învin
gă apărarea sobră și bine or
ganizată a oaspeților. A înscris 
PETRICA (min. 25 și 74), 
Oaspeții au prestat un joc bun 
la mijlocul terenului, dar stră
daniile lui Smadea și Dobai nu 
au fost susținute îndeajuns 
de colegii lor de echipă.

Foarte bun arbitrajul lui 
Traian Cruceanu — Arad.

ILIE GHIȘA, coresp, princ.

Gaz metan Mediaș —
C.F.R. Timișoara 1—0 (1-0)

MEDIAȘ, 17 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Ambe
le echipe, dar mai ales oaspe
ții, au demonstrat că nu sînt 
încă puse la punct cu pregă
tirea fizică și că mai au de 
lucrat pe plan tehnic și tac
tic. Din păcate, pe lingă ni
velul tehnic foarte scăzut, 
meciul a abundat și în duri
tăți, dîndu-i mult de furcă 
arbitrului N. Barna (Tirnâ- 
veni), care are totuși meritul 
de a nu fi scăpat jocul din 
mină.

Gazdele au început partida 
cu mult elan și au reușit să-și 
înghesuie adversarii in pro
pria jumătate de teren. Pri
ma fază spectaculoasă — și 
spre regretul spectatorilor 
singura, — s-a produs în min. 
9 cînd Gartner a reluat fru
mos din volă o centrare a 
lui Barna, dar mtegea a lovit 
bara sus, la vinclu, și a reve
nit în teren, de unde Moldo
van a reluat puternic, tot din 
voie, însă peste bară. Presiu
nea gazdelor se accentuează 
spre mijlocul primei reprize, 
fără a pune insă în pericol pe 
portarul Tatar. La o fază lip
sită de orice perspectivă, 
Dumbreanu găsește un culoar 
printr-o „pădure de picioare*1 
și liftează balimul, ușor, pe 
jos, spre colțul porții. Tatar, 
mascat, nu mai are altcva 
de făcut decît să scoată min
gea din plasă. După pauză 
jocul devine și mai lent, am
bele echipe fiind mulțumite 
de rezultat. De-abia în min. 
60 timișorenii își creează pri
ma situație de gol, dar Popa- 
nica luftează de ia 6 metri.

Dan VLAD

C.S.M. Sibiu - Chimia Rm. Vilcea
3-1 (2-0)

SIBIU, 17 (prin telefon). 
Peste 5000 de spectatori au 
înfruntat canicula, pentru a 
vedea la lucru echipa lor fa
vorită. In primele 20 de mi
nute jocul a fost anost, ambe
le echipe au evoluat cu mult 
sub posibilități. Localnicii au 
atacat dezorganizat, în timp 
ce oaspeții, în speranța că vor 
ob(ine up qymlt^i de egali

tate, s-au apărat cu 8 ți 9 
jucători. Din minutul 21 as
pectul jocului s-a schimbat. 
In acest minut, la o acțiune 
de pe partea stingă. Stoicescu 
a centrat impecabil la Lauf- 
ceag, ultimul a șutat sec și a 
deschis scorul. După 2 minu
te. sibienii și-au mărit avan
tajul, prin Crețu. Golurile au 
schimbat fizionomia jocului. 
Oaspeții au ieșit la atac, iar 
localnicii au ripostat prin— 
tr-un joc pe extreme sau au 
pasat in adir.rime. Ir. cerci nd 
astfei să depășească apărarea 
adversă.

în repriza secundă, jocul a 
continuat cu aceeași intensi
tate. Sibienii, însă, nu mai
’.asistă in fazele de finalizare.a—» ***♦<XX i C.
Io n.m. cl StQî3 reluat
in poartă o pasă a Iui Lauf-
ceag în final, oaspeți
combinat mai mult și aiu reu-
șit să reducă din hai 
Autor i Tifirel (min. 88

i di cap.

Bun arbitrajul Iui S. Matai- 
zer — Craicva.

GH. TOP1KCEANU, coresp.

Metalul Hunedoara —
Vagonul Arad 0—0

Meciul s-a disputat la Brad, 
deoarece terenul din Hune
doara este suspendat. Ambele 
echipe au pus accentul pe 
rezultat A arbitrat bine T. 
Andrei — Sibiu.

N. MIRCEA, coresp.

Olimpia Satu Mare —
Electroputere Craiova

2-0 (1-0)
SATU MARE, 17 (prin te

lefon). După cinci uni, iubito
rii de fotbal din Satu Mare 
au asistat din nou la un meci 
de divizia B, al echipei lor 
favorite, Olimpia. Jocul, deși 
a fost cîștigat de gazde, nu a 
satisfăcut pe cei peste 6000 
de spectatori deoarece înain
tarea n-a avut suficientă 
forță de pătrundere, ratînd 
numeroase ocazii de gol. Go
lurile le-au înscris Both (min. 
27) și Petz (min. 88). A con
dus bine A. Pop — Cluj.

A. VERBA, coresp.

Minerul Anina — 
Metalul Tr. Severin \ 

2-0 (1-0)
ANINA, 17 (prin telefon). 

Joc vju disputat. Scorul a 
fost deschis de Copăceanu 
(min. 28), După pauză, mine
rii și-au mărit avantajul, în 
min. 75, prin Silaghî. A arbi
trat foarte bine G. Blau — 
Timișoara.

GH. CKACIUNEL, coresp.

Azi, încep la Plzen campionatele europene de tir la armele cu glonț 
TINTAȘII ROMÂNI ASPIRA LA LOCURI FRUNTAȘE

VOR LUA STARTUL 13 MEDALIAȚI 
OLIMPICI

La două luni distanță de 
campionatele europene de 
talere și skeet, de întrecerile 
feminine și de juniori la ar
mele cu glonț (disputate în iu
nie la Versailles), orașul Plzen 
din Cehoslovacia va reuni — 
intre 18 și 23 august — elita 
tirului continental masculin 
(seniori). La cele 14 probe in
dividuale și 11 pe echipe și-au 
trimis înscrierile țintași din 26 
de țări, printre care și R.A.U., 
Israel și Siria. Va fi prezent 
ca invjtat și un lot japonez, 
precum și faimosul campion și 
recordman mondial și olim
pic, americanul Cary Ander
son, care vor concura neofi
cial.

Ediția actuală a campionate
lor europene care urmează ce
lei de la București, din 1964 
(competiția se desfășoară o 
dată la patru ani), se anunță 
a fi extrem de valoroasă. Se 
așteaptă ca startul să fie luat 
și de 13 din cei 15 medaliați 
olimpici din Mexico. Astfel,

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 

rezultate exacte la concursul 
Pronosport nr. 33, etapa din 
17 august 1969.

1. Chimia Sv. — Sportul
Studențesc 1

2. Metalul Tîrg. — Oțelul
Galați 1

3. Știința Bacău—Progresul -
București 1

4. Flacăra Moreni — Du
nărea Giurgiu 1

5. Portul C-ța — Ceahlăul
Piatra Neamț 1

6. Poiana Cîmpina — Me-
trom Brașov 2

7. Ripensia Timișoara — 
Minerul Baia Mare 1

8. C.F.R. Arad — C.S.M.
Reșița x

9. Olimpia Oradea —Met.
Cugir 1

10. Metalul Hunedoara —
Vagonul x

11. Olimpia Satu Mare —
Electroputere Craiova 1

12. Minerul Anina — Meta
lul Tr. Severin 1

13. Gaz metan — C.F.R. Ti
mișoara 1

pond de premii 173,270 lei,

SPORTIVI ROMANI
STOCKHOLM 17 (Agcr- 

pres). Luni (n.r. azi) începa 
la Stockholm turneul final 
al campionatului mondial de 
șah pentru juniori. Iată lis
ta celor 12 jucători calificați i 
Kaplan (Porto Rico), Neckar 
(Cehoslovacia), McKaly (Sco
ția), Karocv (U.RB.S.), An
dersson (Suedia), Urzică (Ro
mânia), Castro (Columbia), 
Adcrjan (Ungaria), Junhke 
(R.F. a Germaniei). Vujacic 
(Iugoslavia), Vogt (R.D. Ger
mană) și Diaz (Cuba).

CORTINA D'AMPEZZO 17. 
A început competiția interna-

SCURTE ȘTIRI EXTERNE

Balczo (Un- 
puncte și 
— 5124

Atletul american Bill To
omey a stabilit cea mai bună 
performanță mondială la 
pentatlon cu 4 123 puncte. 
Toamey a înregistrat cel 
mai bun rezultat la lungime 
cu 7,58 - m. El a parcurs 200 
m plat In 21.3 și a aruncat 
sulița Ia 66^17 m. In cursa 
de 1 5C0 m, el a fost crono
metrat în 4;20,3. Pînă în pre
zent cel mai bun rezultat era 
de 4 CI6 puncte și aparținea 
lui Ber.dlin (R. F. a Germa
niei).

La Umeaa s-au disputat 
campionatele internaționale 
de pentatlon modern ale Sue
diei. Pe primul Joc s-a ciasat 
suedezul Fcrsberg cu 5 248 
puncte, urmat de 
garia) — 5139 
Bako (Ungaria) 
punct^

Lingă Montauban (Franța) 
s-a disputat o nouă „manșă** 
contind pentru campionatul 
mondial de motocros. Victo
ria a revenit motociclistului 
suedez Aberg cu timpul de 
11129:42,6. Paul Frederichs 
(R. D. Germană) s-a clasat pe 
locul doi, urmat de belgianul 
Coster.

Tradiționala competiție au
tomobilistică desfășurată la 
Oulton a revenit belgianului 
Jackie Ickx ce un Brabham 
Fqrd. Pe locul doi s-a clasat 
austriacul Jochen Rindt

Turneul internațional de 
tenis de Ia Malaga a fost 
cîștigat de australianul P.oy 
Emerson, care în finală La 
învins cu 6—4, 6—3 pe Cliff 
Drysdale (R.S.A.). Pentru lo
cul trei, Hoad (Australia) a 
cîștigat cu 6—4, 6—4 în fața 
englezului Taylor.

In campionatul de atletism 
al Suediei, proba de 200 m 
plat a fost cîștigată de Fager 
în 21,4. Proba feminină de 
800 m plat a revenit sportivei

CODIN DUMITRESCU, DUBLU ÎNVINGĂTOR
BRAȘOV, n 

(prin telefon). Azi 
s-a încheiat în lo
calitate, după în
treceri spectacu
loase care aii du
rat o săptămînă, turneul in
ternațional de tenis pentru ti
neret și juniori. în ultima zi 
s-au desfășurat finalele la sim
plu băieți, dublu fete, dublu 
mixt, precum și turneul de 
consolare. Cel mai valoros re
zultat l-au realizat Codin Du
mitrescu șl Viorel Marcu, în 
partida de dublu, învingînd 
cuplul cehoslovac Jiri Hrebec, 
Pavei Hutka, luîndu-și astfel 
revanșa pentru înfrîngerea su
ferită Ia Vichy în ;,Cupa Ga

pentru o șerje de recorduri ale 
lumii, planează amenințarea 
de a fi doborîte-

Cu ocazia europenelor de la 
Plzen vor căpăta învestitura 
oficială și probele de armă și 
pistol cu aer comprimat. Fiind 
vorba de un debut, cîștigătorii 
vor deveni automat și dețină
tori ai recordurilor supreme.

In această companie selectă 
se vor număra si reprezentan
ții României. Și printre ei se 
află și numeroase capete de 
afiș : campionul mondial Vir„ 
gil Atanasiu, medaliatul cu 
argint de la J.O. din Mexi
co, Marcel Roșea, trăgători de 
valoare recunoscută ca Nicolae 
Rotaru, Petre Sandor, Ion 
Tripșa, Neagu Bratu. Toți a- 
ceștia ca și alți țintași mai pu
țin cunoscuți, dar tinzînd și ei 
la galoanele afirmării interna
ționale, intră în concurs reco
mandați de rezultate deosebite, 
care îi îndreptățesc la locuri 
fruntașe De aceea , iubitorii 
tirului din țara noastră nu
tresc speranța că Plzenul va 
aduce tirului românesc o 
nouă și evidentă ascensiune 
în ierarhia continentală.TUDOB VASILE-CÎȘTIGĂTOBUL„CUPEI STEAUA"

Ultima etapă a 
tradiționalei com
petiții cicliste do
tată cu „Cupa 
Steaua11 s-a dis
putat duminică 

pe ruta București — Ploiești 
— București (120 km), și s a 
încheiat cu victoria meritată 
a ciclistului dinamovist Tu
dor Vasile (cîștigător și al 
primelor două etape). în ge
neral, plutonul a .mers com
pact, încercîndu-se doar 3-4 
evadări scurte, care au fost 
imediat anihilate de pluton. 
Singurul ciclist care a ani
mat plutonul a fost Gabriel 
Moiceanu, uneori însoțit de 
Nicolae David (C. S. Mure
șul). La înapoiere, a încercat 
să plece din pluton, cu 7 km 
înainte de sosire, V, Burlacu 
(Steaua), dar — talonat de

PESTE HOTARE
țională de hochei pe gheată 
dotată cu trofeul „Doria*. în 
primul joc, echipa Cortina a 
învins cu scorul de 4—2 (1— 
1, 3—1, 0—0) o selecționată a 
României.

BELGRAD 17 (Agcrpres). 
Au luat sfîrșit campionatele 
mondiale ale sportivilor sur- 
do-muți. în ultima zi s-a dis
putat finala turneului de fot
bal. Echipa Iugoslaviei a în
vins cu scorul de 1—0 (1—0) 
echipa U.R.S.S. Pe locul trei 
s-^ clasat echipa Ungariei, 
urmată de cele ale Cehoslo
vaciei și României.

Marie Menzell în 2:06,9. Britt 
Johansson a terminat victo
rioasă la pentatlon cu 4 459 
puncte (nou record suedez).

în concursul internațional 
de schi de Ia Thredbo (Aus
tralia), slalomul special a re
venit americanului Hank 
Kashiwa, în 119,53. Pe locu
rile următoare s-au clasat 
Sprecher (Elveția) — 119,73 
și Alain Penz (Franța) — 
119,93.

FOTBAL PE GLOB
Campionate șl jocuri amicale
• în campionatul Angliei i 

Burpley — Supderlapd 3—0 j 
Chelsea — Ipswich Town 
1—0 ■ Coventry — Derby 1— 
1; Everton — Crystal Pala
ce 2—11 Manchester United 
—Southampton 1—4| New
castle — Manchester City
1— 0 | Nottingham Forest — 
Leeds 1—4 | Sheffield Wed
nesday — Wolverhampton
2— 3 j Stoke—West Ham Uni
ted 2—1 | Tottenham — Li
verpool 0—2 | West Brom
wich Albion — Arsenal 0—1.

• A început campionatul 
R.F. a Germaniei. Iată re
zultatele înregistrate în prin
cipalele întîlniri i Alemannia 
Aachen — Munchen I860 0— 
0 ; Bayern Munchen — V.S. 
Rotweiss Essen 4—0 | F.G, 
Koln — Eintracht Braunsch
weig 3—2 ; Hanovra — Bo
russia Dortmund 4—2.

• în cadrul campionatului 
maghiar, echipele Honved și 
Ujpest Dozsa au terminat la 
egalitate i 1—1.

• Echipa braziliană Cori- 
tuba din Sao Paulo a susți
nut la Vichy un meci în com
pania echipei St. Etienne. 
Fotbaliștii brazilieni au obți
nut victoria cu 1—0 (0—0).

lea". Nu mai puțin valoroasă 
este și victoria realizată la 
simplu băieți de Codin Du
mitrescu, asupra lui Jiri Hre
bec.

REZULTATE TEHNICE > 
simplu b. — C. Dumitrescu — 
J. Hrebec 4-6, 6-4, 6-2, 2-6, 
6-2 ; dublu b. — C. Dumilres- 
cu+V. Marcu — J. Hrebec-k
F. Hutka 6-3, 3-6, 6-2, 7-5 ; 
dubiu mixt — Libuse Kuzelova 
+ V. Marcu (Cehoslovacia, Ro
mânia) — Elena Tacaci+Ana- 
tolie Navroțchi (România) 8-6,
3-6,  6-4. în turneul de con
solare au ieșit învingători: 
Bea KIein (Ungaria) — la ,fete 
și Tr. Marcu (România) — la 
băieți.

C. GRUIA, coresp. Frinc.

TUHNLUL ÎNTIIINVIIOHL

DE IA BRASOV
Timp de trei 

zile, sala Tracto
rul din Brașov a 
găzduit un inte
resant turneu de 
baschet, la care 
au participat , România, cu 
echipele A, B, tineret și ju
niori, selecționata de tineret 
a Ungariei și Politehnica Ga
lați. Jocurile au fost, în ge
neral, atractive și au prile
juit o bună verificare pentru 
echipele noastre, care vor fi 
chemate în curînd să ne re
prezinte la importante între
ceri internaționale, în spe
cial pentru echipa națională 
a României care va participa, 
nu peste mult timp, la Balca
niadă și Ia campionatele eu
ropene. Iată rezultatele înre
gistrate de prima noastră e- 
chipă i Ziua I: România— 
Politehnica Galați 125—36 
(71—16),. ziua Xl-a : Roțnânia 
— Ungaria (tineret) 81—56 

(37—28), ziua IlI-a : Româ
nia — România (juniori) 
100-54 (31—11).

P. DUMITRESCU — coresp.

Gabriel Moiceanu — acțiu
nea lui a eșuat. Burlacu fi
ind curînd înghițit de pluton. 
Sosirea s a făcut în bloc, 
iar la sprintul fina) au par
ticipat cei 24 de alergători 
care formau grosul plutonu
lui. A cîștigat Andrei Suciu 
(Steaua) în 3h 01:21, urmat în 
ordine de Nicolae Ciumeti, 
Nicolae David... Gabriel Moi
ceanu același timp cu cîști- 
gătorul. Clasamentul general 
individual se prezintă astfel i 
1. Tudor Vasile (Dinamo) 
7h58.T3, 2. Ștefan Cernea
(Steaua) 7h59:13, 3. Francisc 
Ctera (Steaua) 71159:13, 4. An
drei Suciu (Steaua) 7h59;46,
5. Nicolae Ciumeti (Dinamo) 
8h00:01, 6. Vasile Selejan (Di
namo) 81100:01.

floria SANDU
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Dan GÂRLEȘTEANU
transmite din

ROMÂNIA POATE ADUCE
MOSCOVA

SALATIERA DE ARGINT IN EUROPA
(Vrtnare din pag. 1)

proșuri pentru înfrîngere. 
„Nu aveți dreptate — a ri
postat Baxter. Nu consider o 
catastrofă dacă am pierdut la 
limită o asemenea finală. Cit 
privește pe Cox, el râmi ne 
pentru mine același băiat 
bun și jucător valoros. El a 
cîștigat pe merit primul set, 
așa cum a făcut și Năstase 
în celelalte trei. Cox a încer
cat totul, dar adversarul său 
s-a dovedit sîmbătă superior. 
Pentru faptul că nu l-au mai 
ținut nervii, nu pot să-i aduc 
lui Cox nici o vină". Atitu
dinea elegantă avută de an
trenorul englez, în apărarea 
elevului său, a produs o fru
moasă impresie.

Ziarul „The Observer" pu
blică o fotografie a campio
nului român Ilie Năstase, e- 
xecutînd o adevărată robin
sonadă și avînd următoarea 
explicație i „Ilie Năstase se 
va ridica și va bate pe Cox 
și Marea Britanie". Iar în ar
ticolul intitulat „Speranțele 
Marii Britanii au sucombat", 
Tony Mottram scrie ! „Stilwell 
s-a comportat excepțional, 
deși inteligența și forța de 
joc ale lui Țiriac i-au dat 
mult de lucru. Ciștigătorul a 
repurtat una dintre cele mai 
frumoase victorii din întrea
ga sa carieră. Apoi Cox a in
trat decis să-l bată pe Năsta
se, dar acesta a cucerit o vic
torie electrizantă. Ascendența 
românului a crescut în setul 
al treilea, cînd Năstase a tă
cut 4—3 printr un break. La 
ultimul punct, care i-a pe
cetluit succesul, Năstase a 
executat un splendid back
hand void, necruțător. O dată 
cu aceasta, el a scos un stri
găt puternic 
care a făcut 
gul stadion, 
lificase în 
Kound !“.

De asemenea, într-un edi
torial al lui „Sunday Mirror", 
titrat 
uific, 
se spune i 
a început eu drapelul sus, 
pentru ca in curiod să cală 
într-o agonie deznădăjd. tă, 
io finala inserzune. impair.va 
României. Condusă eu 2—1 la 
începutul zilei a treia, echi
pa gazdă a fost adusă ta egal 
de jocul magnific ai lai Scî- 
welL El La depășit pe loa 
Ținac intr-o partidă de a 
înaltă măiestrie artist.eâ,
combinată cu forță, cum rar 
s-a văzut. Stilwell i-a lăsat 
astfel pe Cox eu posibilități 
de a-1 învinge pe Năstase, ca 
apoi împreună să inîruote 
formația Statelor Unite. Ia 
Cleveland. Această misiune 
s-a dovedit însă peste pu
terile Iui Cox, care a fost 
de b nervozitate extremă. El

de satisfacție, 
să răsune între- 
Rotnânia se ca- 
Cballenge-

.După un Stilwell mag- 
un Cox pulverizat".

Echipa britanică

Constantin COMARNISCHI
transmite din LONDRA

a început foarte puternic, 
pentru ca apoi să nu se mai 
vadă".

Și alte cotidiene consacră 
spații mari finalei. De exem
plu, în „The Sunday Times" 
John Ballantine scrie: „Par
tida a luat sfirșit în dezamă
girea generală a englezilor, 
pentru că Năstase și Țiriac 
vor merge la Cleveland, și 
nu Stilwell și Cox. După ce 
Stilwell a fost erou, l-a în
vins pe Țiriac, și a egalat 
scorul, Cox a rămas singui 
în arenă, in rolul unei paiațe 
tragice. Trebuie să recunoaș
tem că pe măsură ce jocul 
înainta, autoincrederea dis
părea la Cox, iar bakbandul 
lui se prăbușea. Năstase a cîș
tigat absolut meritat La sfîr
șitul meciului, uriașul său co
leg, Țiriac, l-a purtat pe 
umeri, într-un adevărat tri
umf, pină la cabine". Și mal 
departe, din același articol, 
cităm t „Ne-ara fi așteptat ca 
Năstase să fie temperamen
tal, așa cum a fost joi in par- 
tida cu Stilwell, iar Cox, care 
reprezintă personificarea cal
mului britanic, l-ar fi puttrt 
eventual infringe. La început, 
englezul a mers bine. Cam
pionul român n-a vădit insă 
nici un moment că este emo
ționat și, cu cit pămiotul ii 
ardea mai tare sub picioare, 
el se dovedea mai stăpio pe 
el".

Două ziare. „Tbe Suodsv 
Telegraph" și „News of the 
World" publică articole cu 
titluri asemănătoare i „Cex 
a greșit și Marea Bntanie a 
părăsit lupta" și „Cox eta- 
chează și Anglia iese din corn 
petiție*.

Io primul ziar, Henry R*- 
ven inserează i „Campania 
lungă «1 dramatică a Mani
lor lui Baxter, care au rwiM 
ca. după ani și ani. să «riort 
pentru prima nară an

care «a teMaâ Statrer l »a* 
*> ca acr*4a <a •»»-

■«■stră a rvarSwa* «ata^ *aa 
maâ aafi deca v ar * aewp

MRS

tare. După ce Stilwell a bi- 
ruit și Cox a debutat bine, 
pierzind numai 3 puncte, se 
părea că Anglia a scăpat in 
ciștigâtoare. Dar Năstase. un 
tinăr zvelt, cu picioare lungi, 
a spulberat toate proiectele 
noastre. Este adevărat că ei 
a fost nervos în meciul ca 
Stilwell, de joi, io schimb 
sîmbătă. cînd a observat =ă 
ripostele lui Cox oo sini teri
bile, a ieșit deschis la atar 
și balanța victoriei a îaetinat 
in favoarea Românirt. Năs
tase a executat ca malt fia 
smashuri și voleuri. de • 
mare savoare pentru pablic*

Tn sfințit, te „News of the 
World*. Ted Harrises ccn 
semnează ■ „Nislașe a tos* 
eroul romănifoe. la lac d se 
îndoaie sub povara nerxik*. 
după cum era de așteptat 
puterea lai de bpcâ a cres
cut exact duud ce et pârrdsse 
setai iutii. Ne pare rte. dar 
trebuie <4 ty c* tocaa 
Cox a faa aeei* car* s-a

St cometterfue ar =as po- 
tea coEtzsza. te tei de eo- 

al ârr ■su'ji rosdzeac. n* 
WlmbMaa. Dar. st fik- ea- 
rfcstai și reariraazrritx Mi

Duminică, la Himki, au con
tinuat finalele celei de a Vil-a 
ediții a CLE. de seniori. Ziua 
a doua a competiției a fost 
net deminacă de reprezentan
ții Uniunii Sovietice — foarte 
bine pregătiți — dar. Crește, 
și beneficiari ai „terenului* 
propriu (pislă de concurs cu 
toate particularitățile ei). Pra- 
zenți în șase tn cele opt fi
nale, sport-.'ii români *-3J 
comporaț din nou bine, tmîi 
reușind performanțe excelen
te. Pe primul pan se situea
ză, desigur, victoria campiori- 
lor olimpici Iran Patzaichia n 
Se.-ghei Cova_ov In proba de 
C2—1003 m. succes care cc.-— 
firmă clasa ridicată a aoesuu- 
spcr.ivi ri eărria : s-aj adău
gat. dcraicrcâ, aite rezui^te 
exceieu^ -ățisene ce uriccksrii

Dimiaeaca s-au dlsp-cut <d- 
tțme’e aesifinate Echipaje! • 
de âMfctt ti K2 — HO* m a» 
obthaM caBficarea te fteate. 
iar !-c=da la K1 — 500 a 
1 — '.h e-.-.zi S=cg-_ ■

■ ț \ — L-
K2 — 5M ■ (tecul IV) 
ieșit d_z cc-—peuîi*

O ABSENTA JUSTIFICATA, 
DAR-

Raiind calificarea In semi
finala de dimraeață, prin echi
pajul ValenSna Serghei — Ha- 
repina Evdochimov, echipa 
noastră nu a fost reprezentată 
niâ ia finala pnobei de 
K 2 — 500 tn (f). Așa cum am 

țat. Valentina Serghei nu 
a putut concura in plenitudi
nea forței ar sale, iar cel de al 
doilea echipaj fera
putut fi prezentat la startul 
europenefor. Din motive reaîe, 
explicații care pot fi accep
tate, dar absec;a caia—stelor 
noastre din această finală ne-a 
provocat tuturor un sentiment 
de amărăciune șî a mai adău-

multe șanse de victorie (îm
preună cu Covaliov) în proba 
de dublu, antrenorul Radu 
Huțan l-a retras pe primul 
nostru reprezentant din finala 
de canoe simplu 1000 m, ur- 
mînd ca Maxim Samson să 
încerce singur o „pătrundere" 
printre experimentații specia
liști ai probei. Era însă o ten
tativă fără prea multe spe
ranțe, pentru că printre ad
versari se numărau Fedulov, 
Wichmann, Tatay și Galkov. 
Maxim Samson n-a putut face 
mai mult decît să obțină un 
loc 7 obținind, totodată, o ex
periență care — evident — ii 
lipsește încă.

mente a impresionat — au tre
cut linia de sosire cu un a- 
vans considerabil asupra ur
măritorilor. Așadar, încă o mt- 
dalie de aur și încă una de 
argint. „Cursa a fost destul de 
grea, dar pe ultimii metri not 
am avut mai multe resurse ți 
am cîștigat, spre marea noa
stră satisfacție, demonstrînd 
că formăm o echipă omoge
nă, că ne înțelegem de minu
ne" mi-a declarat Patzaichin, 
la citeva minute după fru
moasa Victorie.

SIMANSKAIA — AL TREILEA 
TITLU EUROPEAN

an

au

CANOISTII ROMANI DOMINA 
FINALA DE DUBLU

4
Antrenorii noștri au mizat 

totul pe o carte — prin retra
gerea lui Patzaichin — și au 
câștigat. De data aceasta re
zultatul — un frumos event 
de medalii — a corespuns in
tegral calculelor specialiștilor

CERTITUDINEA VALORII

C :ND L' PSEȘTE 
SmmA D€ ECHIPA

?rea reu-

L»:ă în Chelit maratonul euro
pean al eanoiștilor șl calaciști- 
Inr ; iată lăsată cortina peste 
apele răscolite ale lacului Him
ki ; iată rămas solitar marele 
pat oas amintind suța, numai 
pewtr* an ceas sau două, pa
sionantului rendez-vous al per- 
foemerilor acestui sport.

- S-au decernat titluri, s-au Îm
părțit cele 24 medalii de aur, 
dar flecare etirsă. chiar și cele 

«erd, continuă să fie co-

Bincolo de cifre «1 statistici, 
de clasamente pe puncte sau me
dalii. ml se pare înainte de 
toate, chiar înaintea bilanțului, 
demnă de consemnat constanta 
valorică a echipei noastre. Din 
nou tricolorii români s-au nu
mărat printre favoriți, din nou 
noii dintre ei au urcat podiu
mul învingătorilor.

Poate că la Himki nu s-an 
rtsugat atîtea titluri și medalii 
rite am fl dorit, dar toată lu
mea a fost de acord că metro
nomul valorii performantelor 
sportivilor noștri a funcționat 
ireproșabil. Să spunem fără tea
mă de a greși, sau a părea lip
siți de modestie, că avem o 
scoală românească tn acest sport. 
Avem sportivi extrem de dotați, 
talentați, cu o remarcabilă pu
tere de luptă. Avem antrenori 
care îșl onorează profesia, dă- 
rtundn-se fără rezerve muncii 
de descoperire a talentelor șl de 
șlefuire a lor. Intr-un ritm aproa
pe Incredibil pentru tehnicienii 
altor sporturi.

gat un semn de întrebare al
tora deja existente cu privi- 

caiacului
tora deja existente 
re la perspectivele 
nostru feminin.

9 CAPETE DE AFIȘ

valoroasă

a .Capei l
victorii asupra K F a <^o- 
maoiei. R SA sz aa
fost focmădaMte. le artaap^ 
finișul a fosa dacanjaat 
pentru cei î Mi dc «preta*ia i 
in timp ce pentru Baaaknaa 
constituit o adevărată Autt-

SAPOBENKO N-A AVUT 
DIFICULTĂȚI

Performanțe remarcabile
la europenele de înot

e ia 2—2. in ambianța 
Wimbledon, are o va- 
deosebitl Năstase a 

sâ poarte cu succes a- 
rășpundere in momen-

Deș pe celelalte opt culoare 
ale finalei de K1 — 1000 m 
a j luat startul caiaciști d? va
loare, specialiști redutabili al 
probei Aleksandr Șaporenko 
n-a avut nici emo^i, nîci di
ficultăți, cîșligînd clar între
cerea. La riadul lor, Tiscenko 
și Anderson s-au distanțat de 
ceilalți concurenți, astfel In
cit ordinea clasamentului a 
fost stabilii ă fără mult aștep
tata fotografie de sosire.

Finală extrem de 
la K2 — 1000 m. De la în
ceput SaporencoMoruzov im
primă curse! un ritm sufo
cant, căruia reprezentanții 
noștri nu-i pot rezista decît 
pe prima parte a distanței. Un 
finiș spectaculos și oarecum 
inedit stabilește ierarhia fi
nalei, pe primele locuri cla- 
sîndu-se echipajele Uniunii 
Sovietice. Suediei (Anderson- 
Utterberg). Ungariei (Gizi, Ti
mar). Dublul nostru format 
din H. Ivanov și A. Conțo- 
lenco ocupa locui 7 — un re
zultat modest, chiar dacă 
avem în vedere valoarea ad
versarilor.

WICHMANN ÎNVINGĂTOR 
Șl LA VITEZA

Pentru a evita o solicitare 
prea mare a lui Patzaichin și, 
desigur, pentru a-i asigura mai

ale juniorilor
sine. Sint foarte 
felicit din toată

• Karin NcucgcDaucr record curopcu 1« ■
9 Litiu Copccnlflu - pentru o treia earl htfr-s tiiaia

Adrian VASILIU
transmite din

există pa Lize, bu există mo
mente de relaxare. Atonei cînd 
Bot man, Ismailciue sau Alexe, 
sau Nicoară au obosit, schimbul 
de mîine era pregătit să preia 
ștafeta performanțelor. Sportul 
rxiamini șj canoei este la noi 
«portul In care există o mis
tuitoare pasiune de a căuta ob
stacolele cele mai grele, intîl- 
nirile cu marii maeștri din ori
care țară, în oricare condiții. 
Este sportul în care nu se prea 
fac concesii și de aceea, desi
gur, nu există vedete și nici 
senatori de drept.

Iată de ce în fiecare an, Ia 
Melbourne, la Gand, Duisburg, 

Snagov, Griinau sau a- 
lacul Himki din Mosco- 
Inălțat de atîtea ori 
țării noastre. Avem o

Poznan, 
cum pe 
va s-a 
drapelul 
valoare certă în acest sport, ea 
este păstrată de ani de zile spre 
cinstea sportivilor, antrenorilor 
și a federației de specialitate.

Această certitudine a valorii 
transmite un cald sentiment de 
bucurie și mîndrie, un optimism 
robust, dar lucid. De aceeea, cre
dem că flotila tricolorilor noștri, 
care a cules atîtea aplauze din 
tribunele de Ia Himki va cuceri 
mîine — indiferent dacă vor 
concura laureații acestor zile de 
august sau al ți tineri, acum la 
Începutul ascensiunii spre mari
le performanțe — noi succese 
de prestigiu pentru sportul ro
mânesc.

d. g.

noștri, dar — mai ales — va
lorii reale a celor doi concu- 
renți români. Patzaichin și Co- 
valiov au cîștigat titlul euro
pean, iar Calabiciov și Manea 
— medalia de argint, într-o 
finală pe care ei au dominat-o 
clar. Aceasta cu toate că pe 
prima porțiune a cursei, du
blurile Procopeț—Zamotin și 
Wichmann—Petrikovics lua
seră un ușor avantaj. Echipa
jele noastre au făcut însă o 
excelentă cursă tactică și 
printr-un finiș — care real-

Nici în ultima finală a pro
belor feminine nu era de aș
teptat ca reprezentantele noa
stre să obțină rezultate deo
sebite. Primul echipaj (Ditcov, 
Lauer, Angelescu, Evdochi- 
mov) nu aspira — așa cum 
mărturisea, înaintea finalei, 
Hilde Lauer — decît la un loc 
5—6. Și a încheiat proba pe 
locul 6... Cel de al doilea e- 
chipaj român, format din 
proaspetele campioane euro
pene de junioare, înscris fără 
pretenții de a obține perfor
manțe, și în mod special pen
tru a cîștiga un plus de expe
riență competițională, s-a cla
sat pe locul 7, aproape de se
nioare. Finala a prilejuit o 
dispută interesantă între cele 
două formații ale Uniunii So
vietice și cea a R.F. a Ger
maniei. A cîștigat echipajul 
din care făcea parte și Ta
mara Simanskaia, după cursa 
de K 4—500 m 
trei titluri ale 
nostru.

deținătoare a 
continentului

SUCCESUL TINEREȚII

întinerită considerabil, șta
feta română de K 1 4x500 m, 
formată din „veteranul" Ver- 
nescu și tinerii Iacob, Botez 
și Zafiu, debutanți la C.E., a 
adus reprezentativei noastre, 
în ultima probă a competiției, o 
nouă medalie de argint. Per
formanța, dacă ținem seama 
tocmai de componența ștafe
tei, ni se pare deosebit de va
loroasă. mai ales că în urma 
lui Vernescu (ultimul schimb 
al ștafetei noastre) au sosit 
puternicele echipe ale Unga
riei, R.F. a Germaniei șl O- 
landei. Fără a diminua cu ni
mic aportul consistent al lui 
Vernescu, cred că se poate 
spune că acest prețios loc se
cund. constituie — înainte de 
toate — un succes al tinereții.

Punct final deci în mult dis
putata ediție 1969 a C.E., pen
tru unii îhcheiată cu bucurie, 
pentru alții, poate, cu oareca
re amărăciune; constituind 
însă pentru toți un necesar 
test al pregătirii în vederea 
următoarei întîlniri — cam
pionatele mondiale ale anului 
viitor.

Bilanțul sportivilor români 
la campionatele europene de 
caiac-canoe desfășurate pe a- 
pele de la Himki: 2 medalii 
de aur, 4 de argint șt 2 de 
bronz.

EXAMENUL MĂIESTRIEI!

Ion GAVRILESCU

transmite din

KI E3

Parada speranțelor natației 
europene s-a încheiat așa cum 
a început. Cu un excepțional 
record continental (de senioa
re) al unui alt produs de mar
că prezentat in concurs de 
școala din R. D. Germană. 
După o luptă electrizantă cu 
Novela Calligaris, luptă care a 
mai încălzit tribunele literal
mente înghețate de frigul și 
ploaia tomnatecă. Karin Neu- 
egebauer a terminat proba de 
800 m liber in 9:30.8 (timp su
perior cu 12 secunde vechiu
lui record), după ce. în pre
alabil, trecuse în 2:17,0 la 200 m 
și 4:42,0 la 400 m. Și, în timp 
ce micuța italiancă, mare fa
vorită. urca pe podiumul de 
premiere cu lacrimi în ochi, 
văzîndu-și risipite ultimele spe
ranțe la o medalie de aur, 
steagul național al R. D. Ger
mane se înălța pe cel mai 
înalt catarg de ta Stadionbad 
pentru a șasea oară Repre
zentanții acestei țări (în spe
cial înotătoarele) au dominat 
categoric a doua ediție a eu
ropenelor de juniori, confir 
mind o clasă incontestabilă. 
Gabriela Wetzko, Eveline Stol- 
ze. Barbara Hoffmeister, Ka
rin Neuegebauer, iată doar ci
teva din cele care într-un scurt 
timp vor asalta puternic piscu
rile atinse de elita americană.

Liviu Copcealău, dovedind 
din nou deosebită putere de 
luptă și ambiție, a realizat fru
moasa performanță de a se 
califica'pentru a treia oară în
tr-o finală europeană. El a 
cîștigat cu mare ușurință se
ria a doua a probei de 200 m 
mixt cu 2:29.6, dar după-amia- 
ză nu a putut obține decît lo
cul 7, cu 2:28,2. In orice caz 
tin'rul dinamovist este unul 
dintre puținii competitori care 
au luat startul în trei probe 
calificîndu-se pentru finalele 
tuturor. In aceeași probă, Zencj 
Oprițescu, am putea spune ghi 
rlonist, a ratat pentru a doua

califoară calificarea, pentru o Sin
gură zecime de secundă, efra 
obfinulă - 2:30.7 - Eînd a
noua.

Cum era de așteptat Andre
ea Gyarmati s-a impus cu □- 
șurință în întrecerea femini
nă pe 100 m delfin, cu o per
formanță remarcabilă - 66.1. 
în această probă. Anca Groza 
s-a clasat pe locul 10 cu T3J.

Victorii mult aplaudate tn 
această ultimă zi de concurs 
au mai fost cele ale lai An
dras Hargitay — 2213 1a 200 m 
mixt - care a adus astfel Un
gariei cea de a patra medalie 
de aur, Brigitte Scbuhard - 
2:32.3 la 200 m mixt - si Ro
ger Van Hamburg — 17:31.1 1» 
1500 m liber.

Rezultate : 800 m liber (O f 
I. Karin Neuegebauer (R.D.G) 
9:30.8 - nou record european 
de senioare ; 2. Novela Calli
garis (Italia) 9:36.0 - nou re
cord național : 3. Andreea Eife 
(R.D.G) ----
(m) : 1. 
(Olanda) 
denberg 
Lutz Pohl 
100 m delfin (f) : 1. Andreea 
Gyarmati (Ungaria) 66,1 : 2. 
Gabriele Wetzko (R D.G.) 632 ; 
3 Zsuzsa Toth (Ungaria) 69.6; 
100 m delfin (m) : I. Udo Le- 
narezvk (R F G.) 61.0; 2. Piotr 
DIucik (Polonia) 63.5 : 3. At
tila Ssa«znri (Ungaria) 63 3 : 
200 m mixt (m) : 1. Andras 
Hargytai (Ungaria) 221.5 ; 2. 
•forge Comas (Spania) 2:23.4 ; 
3 Dittmar ~ ’
2:24.4 ;...
2:28.2 ; 
Brigitte 
2:32.3 : 
(R.D.G.) 
trova (U.R S.S 1 2:36.8 : sărituri 
de la trambulină (0 : 1. Ala 
Selina (U R S S.) 313.47 p : 2. 
Tatiana Stireva (U R S S ) 
309,27 p : 3. UIriche Knape 
(Suedia) 306,45 p :... 13. Tatiana 
Dumitriu 194.40 p.

Antrenorul
CORZI C: „Voința și calmul 
au ieșit învingătoare. Sint 
nespus de fericit pentru a- 
eeasîă victorie adusă culori
lor României. Țin să mulțu
mesc, in numele întregii e- 
chipe, pentru numeroasele te
legrame și mesaje care ne-au 
sosit din țară înaintea, in tim
pul și după terminarea întil- 
nirit Ele ne-au îmbărbătat 
și ne-au făcut să-j simțim și 
mai aproape pe cei de acasă, 
încă o dată mulțumiri*.

GHEORGHF

REZULTATE TEHNICE (fi
nalele) : K 4 — 10 000 mi 
1. Norvegia (Sobi, Johansen, 
Andersen. Tore), 2. Ungaria, 
3. U.R.S.S... 6. România
(Sciotnic, D. Ivanov, Ver
nescu, C. Macarencu). Echi
pajul Pocora-Simiocenco-I. Te- 
rente și Coșniță a abando
nat. K 1 — 1000 m : 1. Șapo- 
renko (U.R.S.S.) 4:02,47, 2. Tis- 
cenko (U.R.S.S.) 4:03,0. 3. An
derson (Suedia) 4:07,49; K 2 
— 500 m (f): 1. U.R.S.S. (La- 
iuska, Semianskaia) 1:56,52, 2 
Ungaria 1:58,81, 3. R. F. a 
Germaniei 1:59,37; K 2 — 
1000 m i 1. Șaporenko-Moru- 
zov (U.R.S.S.) 3:38,80, 2. An
derson - Utterbergh (Suedia) 
3:39,47, 3. Giczi-Timar (Unga
ria) 3:40.0... 7. H. Ivanov-Con- 
țolenco (România) 3:34,97; C 1

— 1000 m: 1. Wihman (Un
garia) 4:23,80, 2, Fedulov
(U.R.SJS.) 4:24,45, 3. Tatay
(Ungaria) 4:25,51... 7. Maxim 
Samson (România) 4:37,23; C 
2 — 1000 m: 1. Patzaichin- 
Covaliov (România) 3:57,30, 
2. Manea-Calabiciov (Româ
nia) 3:59,52, 3. Dribas-Kalia- 
ghin (U.R.S.S.) 4:00,62; K 4 
500 m (f): 1. U.R.S.S. 1:46,70, 
2. R. D. Germană 1:47.56, 3. 
U.R.S.S. II 1:49,18... 6. Româ
nia (Ditcov, Lauer, Angelescu, 
Evdochimov) 1:51,75... 7. Ro
mânia II (Lovin, Calenic, Ni- 
chiforov, Răutu) 1:52.90; K 1
— 4x500 m (ștafeta): 1. 
U.R.S.S. (Kaptur, Bodatov, 
Sedaskev, Tiscenco), 2.
mânia (Vernescu, Iacob, Bo
tez, Zafiu), 3. Ungaria (Giczi, 
Hesz, Czimadia, Iloiosi).

Ko-

Etapa a IX-a, Obzor-Bur- 
gas, a supus pe cicloturiști 
celui 1 
de la 
pediție. 
kilometri de pedalat, pe șo 
sea dreaptă și lină, au în
ceput urcușurile și coborîșu- 
rile în serpentină. Ne te
meam că în fața unor ase
menea obstacole răspindite 
pe mai mult de 60 de kilo
metri, puterile micilor ■ noș
tri sportivi vor ceda. Dar, 
spre marea noastră bucurie 
și spre lauda lor. nici unul nu 
a cobotît din șa. Așa că s-a 
ajuns la Nelebîr la ora sta
bilită.
■ Aici caravana a făcut un 
scurt popos pentru refacerea 
forțelor'1?! vizitarea stațiunii. 
Bine dispus, de loc obosit, în- 
stare să mai pedaleze cu 
ușurință încă alți 50 de ki
lometri. cel mai mic din
tre participanți (și ca statu 
ră, și ca vîrstă), Coioman

mai dificil examen 
plecarea în ex- 
După numai 10

Tompa, ne-a acordat 
scurt interviu...

— De cînd practici 
mul ? I am întrebat.

— Anv început să

un

ciclis-

merg 
pe bicicletă în 1967, cînd a- 
veam 11 ani. De atunci a- 
cest sport a devenit pasiu
nea mea numărul 1. Mi-a 
fost greu să renunț Ia șah, 
tenis de masă și gimnastică. 
Dar pînă Ia urmă am fă
cut-o. Și nu regret—

După cei 800 de kilometri 
parcurși avem posibilitatea 
să facem o apreciere asupra 
echipelor care compun cara
vana. Menționăm ca fiind 
foarte bine pregătită, echipa 
județului Timiș. Toți com
ponent» acestei echipe sint 
dotați pentru ciclism. iar 
antrenorul lor ii supune u- 
nor antrenamente speciale. 
Și acum, o precizare t profe
sorul Iosif Iacob nu predă 
educația fizică, ci istoria și 
geografia...

Hristache NAUM
transmite din BRNO

9:57.5 ; 1500 m liber 
Rocer Van Hamburg 
17:31.1 : 2. Axei Freu- 
(R.D.G.) 18:03.3 : 3.

(R.D.G.) 18:10.0 ;

Brand (R.D.G.)
Liviu Coprealău 

mixt
7.

200 m
Sehuhard

2. Eveline 
2:34,9 ; 3. Nina

(f) : 1.
(R.D.G.)

Sloîze
Pe-

Duminică a fost o zi plină pen
tru participanții la campionatele 
mondiale de ciclism de la Brno. 
In reuniunea de după amiază — 
începută la ora 16,15 și încheiată 
la 19.15 — spectatorii care au um
plut pină la refuz tribunele velo
dromului au asistat fa semifina
lele și finalele probei de urmă
rire individuală femei (3.000 m) 
șl la sferturile de finală ale pro
bei de vileză-bărbațl.

Deși ploua torențial, datorită 
copertinei care protejează pista 
și tribunele, finalele probei de 
urmărire Individuală s-au putut 
desfășura în condiții excelențe. In 
prima serie, concurenta sovietică 
Raisa Obodovskaia n-a avut de 
întimpinat o opoziție fermă din 
partea adversarei sale, Hanelore 
Mattig (R.D. Germană). Raisa a 
încheiat cursa lejer (timp 4:11,75). 
cu un avans de aproape 10 se
cunde fată de Hanelore. In cea 
de a doua serie semifinală, co
lega Raisel. Tamara Gorușkina, 
a trebuit să se întrebuințeze se
rios pentru a o învinge pe olan
deza Cornelia Hage. Multă vreme 
victoria a stat în cumpănă, ea 
surizlndu-i cicliste! sovietice doar 
pe ultimii 600 metri ai cursei. 
Gorușkina — 4:05,77; Hage — 
1:07.27. Finala acestei probe a o- 
pus, așadar, două reprezentante 
ale Uniunii Sovietice, ateslind 
astfel neta lor dominare la urmă
rire individuală. Obodovskaia 
a pornit puternic șl la un mo
ment dat avea un avans aprecia
bil de 7—8 secunde. Spre sfîrșitu) 
întrecerii forțele i-au slăbit însă 
șl Gorușkina s-a apropiat. Dacă 
ar mal fi fost de parcurs încă un 
tur de pistă cu siguranță că titlul 
de campioană a lumii t-ar fl re
venit Gorușklnei. Rezisttnd însă

bine In final, Ralsa Obodovskaia 
a obținut victoria. Timpul său 
din finală : 4:01,79 (medie orară 
44,139 km). Pe locurile următoa
re, Tamara Gorușkina (U.R.S.S.), 
Cornelia Hage (Olanda) — care 
a cîștigat finala pentru locurile 
3—4, lnreglstrind timpul de 
4:09,28. cu 3,40 secunde mal bun 
decît cel al adversarei sale.

Sferturile de finală la viteza 
bărbați au reunii un pachet de 
ași al pedalei, care s-au întrecut 
pe ei. Nu pentru a face demon
strație de virtuozitate, ci pentru 
a obține un loc în semifinale. 
Dorind sau nu. ei ne-au oferit 
insă un spectacol sportiv de 
înaltă calitate. Campionul olim
pic Morelon a recurs în prima 
manșă a disputei cu tinăru! 
sprinter sovietic Telovalnikov la un -■ - ■
ge. 
lea 
cat 
poziția secundă), a luat un avans 
de 10 metri și n-a mai putut fi 
ajuns. Timp : 12.60 secunde. In
cea de a doua manșă inițiativa 
l-a aparținut din nou și cu 11,55 
secunde a cîștigat. califieîndu-se 
în semifinală șl mărind speranțele 
antrenorului său Toto Gerardi.t. 
Masivul Omar Pbakadze (URSSi
— cu forța sa remarcabilă șl cu 
o vastă experiență competiționaiă
— a sprintat de fiecare dată Ia 
momentul oportun, și l-a întrecut 
tn d>.uă manșe pe cehoslovacul 
Vackar (timp : 11.91 sec. și 12.71 
sec.). Jtirgen Geschke (R.D.G )
— 26 ani. instalator, berlinez. de 
cinci ori campion de viteză al 
tării sale — s-a comportat tn 
cele două dispute cu italianul 
Verzmi ca un veritabil campion, 
domlnhidu-i tactic șl tehnic. Ei

subterfugiu pentru a-1 Invin- 
La începutul celui de-al dol- 
tur ae pistă, francezul a ala- 

prin surprindere (deținea

Tiparul I.P. KInforma|l»", itr. Btezuianu or. M— ti, BusursyU

a lumii la urmărire I
V

a cucerit victoria într-o manieră 
entuzfasmantă, realizînd 13,30 
sec. și 12,C0 sec., timpi care nu 
spun firește nimic într-o cursă 
cu tentă tactică. Ultimul sfert de 
finală«a fost cel mai disputat. 
S-au confruntat francezul Quintyn 
și danezul Pedersen. în prima 
manșă a cîștigat Pedersen ia 
sfîrșitul unei dispute dusă cap 
la cap pină la sosire, cu timpul 
de 11,70 sec. în' cea de a doua 
serie Quintyn și-a luat in aceeași 
manieră revanșa (11,98 sec.). Ne- 
cesitînd o a treia manșă, cei doi 
s-au prezentat din nou la start.. 
Finișul se anunța la fel de strîns 
ca și în disputele precedente insă 
în ultimul viraj, deci după ce 
se intrase în cel 200 m cronome
trați ai cursei, francezul și-a 
părăsit intenționat culoarul, l-a 
vofajat pe Pedersen și și-a creat 
în acest fel în mod neregulamen
tar avantaj. Juriul l-a descalifi
cat, dîndu-i adversarului său 
dreptul de participare la semi 
finale. Așadar, tn penultima fază 
a întrecerii pentru cucerirea ti
tlului de campion mondial la vi- 

Morelon 
(U.R.S.S.).
Pedersen

încheiată, comentariile și rezulta
tele le vom publica in numărul 
nostru de mîine. Astăzi, campio
natele mondiale programează ur
mătoarele probe : viteză femei și- 
tandem (serii și recalificări) — 
reuniunea de la ora 16: viteză fe
mei și tandem (optimi) — în 
reuniunea de la ora 20.30.

teză se află angajați 
(Franța), Phakadze 
Geschke (R.D.G.) și 
(Danemarca).

A treia scrie a cursei ____
năment mecanic a fost cîștigată de 
italianul Renzo P rem oii cu tim
pul de 44:52.08 (medie orară 
70.015 . km) iar seria de recalifi
care de olandezul Boom care a 
parcurs 50 de kilometri în 44:06,09 
(medie orară 68 km).

Intrucît finalele probelor de vi
teză șl urmărire individuală băr
bați sînt. programate după ora 
24. cînd ediția ziarului nostru es‘e

cu antre

t

Orele tîrzli la care se încheie 
reuniunile nu ne permit să a- 
ducem la cunoștința cititorilor 
noștri ultimele rezultate ale zi
lei. Sîmbătă, de pildă,, la ora 
cînd la București ceasurile ară
tau miezul nopții, aici, ta Brno. 
Nh.' velodromul iluminat feeric 
vlteziștii își disputau cu ardoare 
un Ioc în sferturile de finale. 
Geshke (R.D.G.) și-a continuat 
fantastica sa aventură de detro
nare a așilor, învingîndu-l șl pe 
campionul mondial Borqhetti I 
A fost o serie de un dramatism 
neîntîlnit, în care ultima pică
tură de energie aruncată in luptă 
a hotărît învingătorul.

Italianului Verzini i-a fost 
cesară mărturia fotografiei 
sosire pentru a fi declarat cîș- 
tigător în seria cu Fredberg 
(Danemarca) și Kucirec (Ceho
slovacia).

Morelon (Franța). Phakadze 
(U R S.S.) și Pedersen (Dane
marca) și-au onorat cărțile de 
vizită, dar au trecut și ei prin 
mari emoții pînă să se vadă în
vingători în sosirile optimilor șt 
o dată cu aceasta, calificați in 
.sferturi". Francezul Quentyn șt-a 
adjudecat victoria (timp 11.5? ser' 
în d’snuta cu americanul Mounc 
fordy șl olandezul Lnevesijn

ne- 
de

„Recalificări diabolice'* au 
numite disputele la care 
participat cei 12 învinși, 
tru a desemna încă doi partici
pant! la penultima fază. Patru 
serii și apoi încă două între în
vingători au fost, într-adevăr, 
tururi de forță, absolvite cu brio 
de doi tineri și talentați sprin
teri : sovieticul Telovalocikov și 
cehoslovacul

Urmărirea
(4000 
nea, 
cerba dispută a dat naștere u- 
nor j —
socotite - 
situat la ____
Kurmann (Elveția) 4:50 82 :

- 4:54.45 ;
4:55.48 ;

fost 
au 

pen-

Vackar.
individuală bărbați 

m) a prilejuit, de aseme- 
în treceri electrizante. A-

performante 
pentru 

șes —

care pot ti 
un veloJi j.-n 
excepționale : 

...............:. Hoe
kstra (Olanda) 4:54.45; Repil- 
lard (Franța) 4:55.48 : Darmet 
(Franța) 4:57.28 ; Crapez (Be.eia) 
4:57.40 ; Zielinski (Poion'a) 
4:58.34. Tn sferturi de finale
Kurmann (Elveția) l-a învins ne 
Van de Ruit (Olanda). Ziel.nskl 
(Polonia) pe Hoekstra (Olan

da). Repillard (Franța), pe Cra
pez (Belgia) șl Darmet (Franța) 
pe Knudsen (Norvegia).

Comentînd pentru cititorii zi
arului ..Sportul- preliminariile 
orobei de urmărire individual, 
M. Jekiel (Polonia) — secretar 
general al Uniunii cicliste inter
naționale *— ne-a spus : „ Vm ur
mărit campionate mondiale șl 
locurile Olimpice, dar uieicfnd 
n-am asistat ia întreceri de un 
nivel atit de ridicat. Valoarea 
apropiată a concurenților. ex
celenta pregătire șt puternica 
lor dorință de arirmare — iată 
ce qener ază dispute atlt de 
aprige, atit de spectaculoase".

40368


