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Dt'sen de AL. LISKA

BRAZILIA, CAMPIOANA 
A LUMII LA FOTBAL!

| ADIOS, j
\JUAN!TO!\

r Tnfîlnirea finală a celei de 
a IX-a ediții a Campionatu
lui mondial de fotbal a reu
nit în tribunele stadionului 

zteca" din Ciudad de Me
ci 110 000 de spectatori

care au aplaudat după 90 
de minute victoria pe deplin 
meritată a selecționatei bra
ziliene, excelentă în jocul la 
mijlocul terenului și cu o li
nie de atac în vervă.

Arbitrul Rudi Glockner 
(R.D.G.) a chemat pe te
ren următoarele două e- 
chipe :

BRAZILIA : Felix — 
Carlos Alberto, Brito, 
Piazza, Everaldo — Clo- 
doaldo, Gerson, Rivelino 

— Jairzinho, Pele, Tostao.
ITALIA : Atberiosi I— 

Burgnich, Cera, Rosato, 
Fachetti — Bertini, Maz
zola, De Sisti — Domen- 
ghini, Riva, Boninsegna.

Partida a început într-un 
ritm lent, ambele echipe ale- 
gînd pentru debutul acestei, 
covîrșitoare ca importanță, 
dispute prudența în apărare, 
abundența de pase la mijlo
cul terenului în, scopul evi
dent de a studia adversarul. 
După 4 minute, jocul se mai 
animă ceva la executarea de 
către fotbaliștii brazilieni a 
unei lovituri libere de la
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Ieri s-au Încheiat întrecerile primei ediții 
a „Cupei de vară" la judo Iată o secvență 
panoramică din timpul competiției. (Cronica 

în pag. a 3-a).
Foto : Theo MACARSCHI

ÎN FINALĂ: BRAZILIA
Bertini 
cunos- 
fotba- 
execu-

22 m, acordată de arbitru la 
un fault comis de 
asupra lui Pele. Bine 
cutele combinații ale 
liștilor „cariocas" la
tarea acestor lovituri se evi
dențiază și acuim; Rivelino 
bine plasat, trage 
Pe lingă zid, însă 
la post, blochează 
cu siguranță. în minutul ur
mător, Jairzinho inițiază o 
acțiuhe individuală, se anga
jează într-o cursă lungă de 
la mijlocul terenului și este 
faultat în apropierea careului 
de 16 m al „squadrei azzu- 
rra“. Din nou emoții ! Lovi
tura liberă se execută dintr-o 
poziție excelentă, exact pe 
direcția mijlocului porții de 
la 20 de m. Și de această 
dată Rivelino șutează, numai 
că acum mingea expediată 
de el trece mult pe deasupra 
porții lui Albertosi.

Fotbaliștii italieni, domi
nați la mijlocul terenului, 
acționează mai mult 
contraatacuri, căutîndu-1 
pase lungi pe excelentul 
lizator Riva. Acesta se 
dențiază în min. 12 
tr-un șut violent din l 
careului de 16 m pe 
Felix îl blochează cu dificul
tate și în min. 15 cînd Ma
zzola a executat precis o lo
vitură liberă de la 30 m, în 
cruciș, Riva a reluat cu ca
pul puțin peste bara porții 
lui Felix. După cîteva acți
uni mai puțin spectaculoase, 
purtate în ritm lent, brazili
enii deschid scorul la capă
tul unei combinații ce nu pă
rea să anunțe acest lucru. în 
min. 18 Tostao repune min
gea în joc din margine (late-

puternic
Albertosi, 

balonul

(Continuare în pag. a 3-a)

lată-l fotbalistul brazi
lian JAIR VENTURA, CU- 
noscut mai mult sub nu
mele de JAIRZINHO (dimi
nutivul lui Jair) într-o postu. 
ră puțin obișnuită...

Pentru a-și feri jucăt.orii de 
asalturile insistente ale ama
torilor de autografe, delegația 
braziliană a rezervat un spa
țiu lingă notelul unde a fost 
cazată echipa, solicitlnd ca a- 
ceastă „rezervație" să fie În
conjurată cu o plasă de sîr- 
mă !....
Telefoto : A. P. AGERPRE3

marginea partidei R. F. G. — Uruguay

MARCHEAZĂ UNICUL GOL

HELMUT SCHON DĂ FRÎU LIBER LACRIMILOR
Mai

joc pentru clasament,
mult decît un simplu 

pentru 
dintre
> pre- 

partidă, 
- Uru- 

sîmbătă du
de 

din aproximativ 
ale lumii, în tri
pe „Azteca", 
impresie o dato-

(urcarea pe ultima c 
treptele podiumului de
miere — această 
R. F. a Germaniei 
guay a atras, 
pă-amiază, peste 90 000 
spectatori 
30 de țări 
bunele de

Această
răm nu numai încleștării de 
pe gazon, cu suspens pînă la 
ultimul fluier al arbitrului, 
nu numai permanentei par
ticipări a unui public care 
a vibrat intens timp de 90 
de minute, dar mai ales 
spectacolului, emoționant, o- 
ferit la sfîrșitul partidei de 
celebrul antrenor vest-ger- 
man, Helmut Schon.

fierbîhțate, Schon s-a refu
zat bucuriei generate, lă- 
sîndu-și capul în palmele u- 
date de șiroaie de lacrimi, 
preț mai degrabă al eli
berării dintr-o tensiune ex
traordinară și mai puțin al 
mulțumirii momentului.

După șase partide dispu-

seară Juanifo — puștiul 
acesta simpatic, născut pe 
platourile aztece — ne-a 
mai zîmbit încă o dată 
ștrengărește și apoi și-a 
săltat imensul sombrero,

salutînd ultima oară lumea fotbalului. 
Personificare cuceritoare, prin candoa
rea sa, a unei idei generoase : aceea 
de a ilustra pătimașa dispută pentru 
supremație în fotbal, tocmai printr-un 
copil, ce calcă mîndru pe „atot-stăpî- 
nitorul" balon — Juanito se desparte 
acum de sutele de milioane de simpa- 
tizanți.

Copilul acesta a însemnat mai mult 
decît o emblemă cu succes comercial, 
mai mult decît un produs eficient în 
domeniul reclamei, juanito a reprezen
tat altceva, parcă. Surîzînd din pagi
nile ziarelor — alături de cronici și 
de comentarii fulminante, zîmbind de 
pe ecranele televizoarelor — înainte 
și după încleștări incandescente, des
cendentul... fotbalist al aztecilor a di
luat patimi competiționale, a readus 
calmul și luciditatea risipite prîntie 
barele porților, a reconsiderat — în 
fond — prin puritatea făpturii sale, 
ideea de sport, ideea de prietenie și 
bună înțelegere.

De aceea azi, cînd spunem „Adios, 
Juanito", să ne reamintim că în „zo
dia" lui, fotbalul românesc a cucerit 
primele mari satisfacții internaționale 
— este drept că, deocamdată, mai 
mult morale, dar timpul nu este pier
dut I — ; că în nopțile lui „El Mun
dial" am trăit sastisfacții spectacula
re deosebite, că în zilele disputei 
pentru grațiile „zeiței de aur" am în
vățat, mai bine ca la orice curs, geo
grafia și istoria Mexicului, că orele 
de destindere le-am petrecut, în aces
te ultime săptămîni, savurînd veștile 
ce ne veneau de acolo, din patria lui 
Juanito.

După anglo-saxonul Willie care ne-q 
adus fotbal puțin, dar combinații de 
culise multe, mexicanul Juanito a dom
nit peste o ediție agitată, însă fru
moasă. Explozia de virtuozitate și de 
ritm braziliană, siguranța și perfecțiu
nea britanică, echilibrul în joc al 
italienilor, risipa de energie a vest- 
germanilor — toate confruntîndu-se la 
cote extreme, au încărcat zndin» 
Juanito cu momente de 
sitate competițională pe 
savurat cu plăcere.

Așa că, rostim „Adios, 
mult regret și cu speranța că succe
sorul lui nu-i va uita sombreroul și, 
mai ales, zîmbetul.

în timp ce Seeler și com
pania făceau turul de o- 
noare al stadionului, acolo, 
în văzul unor tribune în-

Cronici 
transmise 
trimișii noștri speciali 
Mexic, “ ~
G. NICOLAESCU

și comentarii 
prin telex de 

în 
C. FIRANESCU și

După două probe

ECHIPA DE PENTATLON MODERN

Finalele campionatelor 
republicane de 

rezervate școlilor
atletism 

generale

CAMPIONI PE 1970
REPREZENTANȚII ȘCOLII
GENERALE NR. IU PITEȘTI

PLOIEȘTI. 21 (prin telefon). 
Așadar, micii atleți argeșeni- 
elevii și elevele Școlii generale 
nr. 10 din Pitești — nu sa-, dez
mint: după ce anul trectft au 
terminat pe locul III concursul 
final al campionatelor republi
cane rezervate școlilor generale 
iată acum au urcat pe prima 
treaptă a podiumului! Este o 
performanță excelentă, care 

răsplătește munca entuziastului 
antrenor, prof. Luca Mălușanu, 
cea a elevilor atleți și onorează 
în același timp întregul colectiv 
al școlii piteștene, fără exagera
re o mică dar puternică pepi
nieră a atletismului nostru. 
Asupra acestui aspect îmi pro
pun să revin.

Deocamdată aș vrea să sem
nalez faptul că — în special la 
băieți — atleții piteșteni au do
minat categoric finala reușind 
să ocupe în clasamentul indivi
dual locurile I (Dumitru San
da), 2 (Grigore Dobre) și 5 (An
drei Ghiță). Iar la fete să aibă 
două reprezentante situate în
tre primele 8: Melania Nicolae 
(5) și Viorica Gălan (8).

în afara performanței reali
zată de micii atleți care au re
prezentat județul Argeș, se cu
vine să semnalăm cîteva re
zultate care au reținut atenția 
organizatorilor. In primul rînd, 
acel 7,5 pe 60 m realizat de 
Grigore Dobre, care se înscrie 
printre cele mai promițătoare 
rezultate ale copiilor născuți 
In anul 1956. Grigore Dobre s-a 
repetat și la lungime, unde a 
sărit 5,90 m, la nu mai puțin 
de 32 cm distanță de princi
palul său urmăritor. Dumitru 
Sanda. Grigore Dobre, aprecia
ză antrenorii, se anugță ca un
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E.

b.p. 
b.p. 
b.p. 

cu 
egal 

. b.p. 
(P-E) 

D. Cimpoieșu, I. Slmuleac

Luptă strlnsă

viitor pentatlonist cu mari po- ,, 
sibilități. Dacă, bineînțeles, nu 
se va dedica — cum mi-a dat 
să înțeleg — în exclusivitate 
sprintului. în orice caz merită 
să fie urmărit îndeaproape. Un 
proxim prilej: chiar duminica 
viitoare, la București, la con
cursul organizat de Viitorul.

Și din rîndul fetelor s-au de
tașat cîteva concurente cu fru
moase posibilități. Mă voi opri 
la două, la Gabriela Murgășanu 

'de la Școala generală nr. 2 
din Craiova și la Doina Sere- 
șan, reprezentantă a Școlii ge
nerale nr. 1 din Cărei. Gabrie- ' 
la (născută în anul 1956) a ter
minat prima în proba de înăl
țime. cu un rezultat de 1,40 m,

Tiberiu STAMA

in proba de 3 OOO m plat
Foto : M. FELIX

dat

(Continuare în pag. a 2-a)

A ROMÂNIEI PE PRIMUL LOC
Concursul internațional de 

pentatlon modern început sîm- 
bătă dimineața în Capitală a 
continuat ieri cu cea de a doua 
probă — scrima. A lost o luptă 
epuizantă, începută Ia primele 
ceasuri ale zilei și încheiată în 
cursul după amiezii. Numai doi 
concurenți au realizat peste 
1000 de puncte: Vclko Bratanov 
(Bulgaria) și Constantin Călina 
(România). In această ordine ci 
s-au și clasat pe primele locuri.

BOXERII BRAȘOVENI

BRAȘOV, 21 (prin telefon).
Duminică, echipa Steagul roșu 

a primit replica combinatei Portul 
— Energia Constanța. Meciurile au 
fost spectaculoase, echilibrate, 
victoria revenind foarte greu bra
șovenilor, CU 12—10. REZULTATE 
TEHNICE ; I. Sadetin (P—E) ' 
I. Popescu, Al. Șotropa (SR) 
Gh. Băsescu, V. Dragu (P—E) 
P. Chivu, F. Vass (SR) egal 

Dumitru, P. Șulea (SR) 
cu M. Toma, N. Toma (SR) 
E. Stănescu, V. Boșoncă 
b.p. ~ ~ . . *
(SR) b.p. Gh. Rădulescu, M. Mo- 
șescu (P—E) b.ab. 2 Gh. Nare, 
Gh. Brumă (P—E) b.p. V. Rozea.

C. GKUIA-coresp. principal

urmați de sovieticul Zaharenko. 
Succesul sportivului bulgar i-a 
permis acestuia să treacă pe 
primul loc al clasamentului 
după două probe, înaintea ju
niorului rontân Constantin Că
lina. învingătorul de la călărie, 
Mihail Andonov, a trecut pe 
locul trei. Este remarcabil că, 
pe echipe, selecționata Româ
niei continuă să se afle pe pri
ma poziție a clasamentului. Re
zultate: scrimă: individual 1. 
V. Bratanov 28 victorii — 1029 
p; 2. C. Călina 27 v — 1000 p; 
3. Zaharenko 24 v — 913 p; 4. 
S. Zargarian (U.R.S.S.) 24 v — 
913 p; 5. M. Andonov (Bulgaria) 
24 v — 913 p; 6. E. Baroiau 
(U.R.S.S.) 22 v — 855 p; pe e- 
chipe: 1. U.R.S.S. 2864 p, 2. 
România 2728 p, 3. Bulgaria 
2694 p. După două zilei' indivi
dual: 1. V. Bratanov 2034 p, 2. 
C. Călina 1985 p, 3. M. Ando
nov 1923 p; pe echipe: 1. Ro
mânia 5533 p, 2. Bulgaria 5464 p, 
3. U.R.S.S. 5381 p, 4. Ungaria 
4308 p.

Astăzi, de Ia ora 9,30, la Poli
gonul Tunari va avea loc proba 
de tir.

DINAMOVISTUL I. AJOGHIN
ÎNVINGĂTOR PE CIRCUIT
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CUPA MĂRII NEGRE
LA GIMNASTICĂ

CONSTANȚA. 21 (prin telefon). 
Sîmbătă și duminică, în Sala 
sporturilor din Constanța, echi
pele masculine și feminine de 
gimnastică ale 
tanța, Odesa și 
disputat trofeul

Cons- 
și-au 

Mării 
Negre". La fete s-au impus gim
nastele românce, in timp 
băieți primii s-au clasat 
tivii sovietici.

REZULTATE : 
vldual compus : 
38.10 p, Olga

orașelor 
Varna 

„Cupa

ce la 
spor-

feminin :
Elisabeța 
ștefan 37,35 p,

indi- 
Turcu

(Constan(a) Nina Kalesuikova 
(Odesa) 36,55 p ; pe aparate Ell- 
sabeta Turcu s-a clasat prima 
la toate cele patru probe (Ia 
birnă împreună cu Olga Ste
fan) ; pe echipe : Constanța 
184,65 p, Odesa 179,60 p, Varna 
171,00 p ; masculin, individual 
compus : V. Negriei (Odesa) 
55,74 ; p ; pe echipe : Odesa
274,17 p, Constanța 269,14 p, Var
na 258,33.

CORNEL POPA-coresp. principal

de alergători 
și juniori — 
ieri dimineață 
din str. 
pentru

Peste 140
— seniori 
s-au întîlnit 
pe circuitul 
ior Coravu 
disputa intîietatea in 
drul celor 5 probe 
„Cupei Olimpia". în < 

care 
de

Ma- 
a-și 

i ca- 
ale 

„vupei oLimpiti . in cursa 
vedetă, care a reunit la 
start 32 de participant 
seniori, au luat parte ru
tierii care sîmbătă și-au 
încheiat întrecerea pe e- 
tape dotată cu același 
trofeu. Deși regulamentul 
îi obliga pe toți cei ce 
s-au înscris în cursa de 
fond să participe și la cir
cuit. o serie de alergători 
au absentat nemotivat. 
Tînărul I. AJOGHIN 
NAMO), făcînd o 
curajoasă și neluînd 
scamă cărțile de 
ale colegilor de întrecere, 
a reușit ca Ia sfirștiul ce
lor 30 de ture (45 km, 
sprint la 3 ture) să termi
ne învingător < 
avans față, de 
pluton și 11 p 
la sprinturi.

Juniorii și-au 
întrecerea în 
programului.

(DI- 
cursă 

în 
vizită

cu un tur 
întregul 

> acumulate

disputat 
deschiderea 

Cei mici au

15 ture (22,5 km), 
mari 21 de tura 

(31,5 km). Proba rezerva
tă juniorilor a contat ca 
primă etapă a „Cupei O- 
limpia" care programează 
3 etape. Următoarele două: 
astăzi, de la ora 16, po 
șoseaua Alexandria (start 
la km 14) și mîine, tot 
de la ora 16, pe șoseaua 
Olteniței (start la km 
13,5). Iată clasamentele :

Seniori : I. I. Ajoghin 
(Dinamo) 11 p și 1 t av. ; 
2. M. 
P; 3. 
namo) 
peanu 
D. “ 
p; 6- 
Buc.) 
1. I. 
47:01,;
(Steaua) ; 
(Steaua) . ___
juniori mici : Gh. ’ Ionescu 
(Steaua) 35:11; 2. Cr. Ste- 
lian (Sc. sp. 2) ; 
Tudor (Steaua) — 
timp ; semicurse : 
Șchiopu (Șc. sp. 
ciclete de turism : 
țora (Șc.

parcurs 
iar cei

Virgil (Steaua) 23 
M. Hrisoveni (Di- 
19 p ; 4. P. Cîm- 
(Dinamo) 11 p ; 5. 

Nemțeanu (Steaua) 9
P. Drăgan (Voința 

_ ‘ .juniori mari: 
(Steaua) 
Dolofan 
Gavrilă 

același timp;

8 p ;
Gavrilă
2. P.

3. N.

sp. 2).
Aurel

3. Gh.
același 

Gh.
bi- 

To-
1) ; 

i.

NEAGU

Moment din Întrecerea seniorilor, primul din dreapta, I. AJOGHIN (Dinamo) clștigătorul cursei.
' Foto : N. DRAGO?
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CAMPIONII PE 1970-REPREZENTANȚII
10 PITEȘTI

REPREZENTATIVELE
ȘCOLII GENERALE Nr BUCUREȘTIULUI

(Urmare din pag. 1)
după ce a doborît de puțin la 
1,48 m și, mai ales, după 5 ore 
de concurs! Oboseala fizică și 
evident și căldura — și-au spus 
cuvîntul, în cele din urmă, 
stopînd — pe ambițioasa pio
nieră din ~ ’ 
nu numai 
mai mult. . . . .__  _
fi cea mai rapidă dintre sprin
tere .reușind să încheie proba 
de 60 m în 8,1 secunde. Un re
cord personal care spune mult, 
o promisiune pentru mîine.

Opresc aid cronica finalelor 
nu înainte de a felicita, în afa
ra concurenților ciștigătorj, pe 
cei mai... tineri dintre partici
pant!: la băieți — Gh. Drago- 
mir, la fete — Angelica Iosi- 
fescu, ambii de ia Școala gene-

Craiova (și desigur 
pe ea) de a arăta și 
Doina s-a dovedit a

rală din corn. Unirea,, județul 
Ialomița, echipa cea mai mică 
ca vîrstă (161 ani) — cea a Li
ceului nr. 2 Ploiești și formații 
din mediul rural cu cea mai 
bună comportare — cea a Școlii 
generale nr. 1 Suceava. Stimu
lativ, organizatorii le-au acor
dat premii speciale.

Și acum clasamentul general: 
1. Școala generală nr. 10 Pi
tești — 2 351 p; 2. Liceul nr, 2 
Ploiești — 2 271 p.; 3. Școala ge
nerală nr. 12 Arad — 2176 p.; 
4. Școala generală nr. 1 Cărei 
— 2117 p; 5. Liceul nr. 30 Bucu
rești — 2163 p.; 6. Școala ge
nerală nr. 1 Suceava — 2 072 p.

INDIVIDUAL. BĂIEȚI: 1. 
Dumitru Sanda (Pitești) 272 p 
(60 m — 7,9; lungime — 5,68 m; 
înălțime — 1.53 m; aruncarea 
mingii de oină — 64,36 m); 2.

Grigore Dobre (Pitești) 269 p. 
(7,5—5,90 m — 1,53 m — 42,89 
m); 3. Sorin Boțocan (Ploiești) 
260 p. (7,8—5,20 m — 1,59 m— 
54,84 m); 4 Gheorghe Munteanu 
(Ploiești) 248 p. (7,8-4,97 m — 
1,50 m — 57,72 m); 5. Andrei 
Ghiță (Pitești) 245 p. (7,8 — 5,53 
m — 1,45 m — 54,01 m). FETE: 
1. Doina Sereșan (Cărei) 261 p. 
(8,1 — 1,31 m — 4,39 m — 42,33 
m); 2. Magda Chepeț (București) 
255 p, (8,4 —1,34 m —4,72 m — 
34,94 m) : 
(Arad) 247 
4,42 m — 
Georgescu 
1,31 m —
Melania Nicolae (Pitești) 238 p. 
8,7 — 1,31 m — 4,60 m — 
35,54 m).

Nota 10 pentru organizare !

3. Florica Bulboacă 
p. (8,4 — 1,31 m - 
39.18 m); 4. Dorina 
(Ploiești) 243 p. (8,2— 
4,45 m 31,20 m); 5.

Finalele atletice ale școlilor profesionale

Ultimul start
Multă vreme pustiu, aștep- 

llnd ,potollrea flestel fotbalisti
ce mexicane care l-a răpit oas
peții obișnulțl, stadionul ,,23 
August" a primit în ultimul 
week-end atleții școlilor profe
sionale care au participat, sîm- 
bătă și duminică, la finalele 
pe țară... Șl 
cu un crtmpei de vară 
buclană, cu un '
tor șl — zadarnică speranță — 
fără adierea răcoritoare a vîn- 
tulul. Așa că puțini dintre vi
zitatorii 
rul 
beton 
se șl 
ademeniți de megafoane șl de 
încercările pistolului de start.

Concursurile au început. Gru- 
puri-grupuri de băieți șl fete 
se dispun ta colțurile tribunelor 
sau ta jurul țîșnltoarelor pentru 
a fl aproape de >,răcoare" în 
timp ce primii concurenți se 
aliniază la start. E cald, sufo-

duminică,
l-a tntîmpinat 

" coș- 
soare dogori-

vastului parc 
Incandescentei 
au lăsat aleile 
s-au strecurat

din Ju- 
scoicl de 

umbroa- 
tnăuntru,

ÎNVINGĂTOARE

NAȚIONAL OE ORIENTARE
TURISTICĂ-ȘTAFETĂ

cant de cald. Șl liniște, 
dintîi pocnet al pistolului 
viorează puțin grupurile 
de-acum uniți în galerii, 
încurajează cît pot un 
un coechipier. De pe

cei
cînd
urmărind 
aproape 
aă riturile 
pe

pot 
De 

fac plajă, 
ridică din 

capetele,

cursele,

Cel 
to

nelor 
care-și 
coleg, 

băncile 
cîțlva 

!n

scara 
,pre- 
stol- 
ple-frige 

face să 
,prestlgiul 
pe care

pe care 
spectatori 
cînd și ei 
eu priviri Imparțiale, 
indiferente,
sau aruncările. înșirați 
obișnuită, cu cronometrele 
gătite, arbitrii suportă cu 
cism arșița. Aerul
lea atleților, dar nu-1 
cedeze. Este în joc 
școlii, al ministerului 
îl reprezintă fiecare.

După bătălia cu timpul, cen
timetru șl cu arșița, învingătorii 
sînt chemați la podium pentru 
a primi medaliile, diplomele, 
tricourile de campioni și cele
lalte premii în obiecte.

s au încheiat întrecerile diviziei

Șl PETROLUL PLOIEȘTI (m)

—, a fost deosebit de strînsă 
pioana — Voința București.

lată desfășurarea ultimei 
etape.

A

(«)
V

11-aIeri au luat sfîrșit întrecerile celei de a. 
ediții a campionatului republican divizia A la 
popice. Dacă la bărbați echipa campioană — 
Petrolul Ploiești — era cunoscută de cîteva e- 
tape, la femei disputa dintre primele două for
mații — Voința București și Voința Tg. Mureș 

■ ■■ • ■ ■ - și ultimele jocuri au decis cam-

d, a 
mai

FEMININ

jucători cu peste 900 p 
cîștigat confortabil. Cei 

în lansarea bilei 1 
922, Tudor —

PROGRESUL BUCUREȘTI Șl CFR. TIMIȘOARA 
AU REVENIT ÎN „A"

Dintre noii campioni ai șco
lilor profesionale au ieșit in 
evidentă, prin rezultatele du 
care au Încheiat probele, R. 
Fătu (UMEB) la lungime băieți, 
D. Niculescu (UMEB) la .5 000 
ni marș, Al. Micu (Steagul roșu 
Brașov) la ciocan, Al. Pușcaș 
(Electromagnetica Buc.) și N. 

Topală (UMEB) la 110 mg., 
C. Vlașcă (Electromagnetica) șl 
” Ene *“
înălțime 
(F.R.B.), 
șl Maria 
plat, st. 
la 1 500 
(Hunedoara) șl Gh. Ghipu (Gr. 
șc. transp. Buc.) la 800 m băieți 
și I. - '
rurgie 
băieți.

La
C.N.E.F.S.

p. (Uz. „33 August*') la 
băieți, Florica Ghl(ă 
Iosif Komoves (Fieni) 
Albuș (Cluj) la 100 m 
Goanță (C.P. Pitești) 
m băieți, Em Gale

Clșmlnluc (Gr. șc. side- 
Hunedoara) la 400 m

Încheierea competiției, 
a acordat sportivilor 

R. Fătu (lungime) și lolanda 
Teodor (disc) „Cupa pentru 
cea mai bună performanță*1.

întrecerea pe ministere a fost 
ciștigată de M.I.C.M. 
ministere reprezentate 
IA) 
iar 
Șc.
(la
cupă oferită de M.I.C.M.

Festivitatea de închidere... Șl, cu 
aceasta pesta „ultimul start** al 
profesionalelor atletice s-a aș
ternut...vacanța. pe atieți ii aș
teaptă Insă numeroase alta 
dompetiții.-.

(din 14 
to rina- 

lar pe școli de Grupul șcn- 
M.I.U, Buc. (la fete) și de 
prof. Electromagnetica Buc. 
băieți), care a primit și o

PIATRA NEAMȚ, | 
lefon). A doua ediție 
pionatulUi vnațlonal de 
tare turistică la proba 
fată a transformat 
Cozla, din vecinătatea 
Piatra Neamț, 
întreceri de 
căci traseul 
gentul arbitru 
a pus la grea încercare pers., 
plcacltatea concurenților. Au 
luat startul reprezentanții a 15 
județe, cărora 11 
o serie de echipe 
concurs, pentru 
posibilitățile Intr-o 
anvergură. Seniorii 
pareurs, în total, 
senioarele 14 425 
titluri au revenit 
velor Capitalei. Dar, în timp ce 
drumul spre victorie al echipei 
feminine a fost mai simplu( 
toate cele trei componente a- 
vînd o comportare egal d» 
bună, proba seniorilor a cunos
cut 
In 
nul 
pel 
40 minute), 
bul doi de 
Iul Richard 
bul trei bucureștenil își asigură 
întiietatea prin Gheucă.

Iată clasamentele 
probe : senioare — 
(Georgeta Liță, Mariana 
dan, Alleta Cotițosu) 331 
nute ; 2. Brașov (Ghlzela 
rres, Anelize Martin, Agnes 
renez) 414:05, 3. Mureș (M. 
zăr, M. Szdcs, E. Borbely) 
422:43. Seniori : 1. București (C. 
Angheluță, S. Popescu, I. Gheu
că) 356:23, 2. Sibiu (R. Gutt,
H Sehopp G. Schulchnig) 
357:30, 3. Brașov (K. Schuller,
R. Schuller, O. Lexen) 369:18.

(prin te- 
a Cam-

! orlen- 
de șta- 
muntela 
orașului 

in arena unei 
mare dificultate, 

stabilit de exl-
Helntz Dezlderiu

s-au adăugat 
în afară de 

a-șl verifica 
competiție de 
au avut de 

20 050 m, iar 
m. Ambele 
reprezentat!-

o desfășurare mal agitată, 
primul schimb, bucureștea» 
Angheluță a asigurat echl- 
sale un avans copios (circa 

spulberat In schim* 
efortul brașoveanul 
Schuller. în schim*

celor două
1. București 

Abru- 
ml* 
Mo
Fe- 
La-

2.

A. BREBEANU S. B.

ȘCOALA SPORTIVĂ Nr. 2 Șl DINAMO BUCUREȘTI 
CAMPIOANE NAȚIONALE LA JUNIORI

Un atac al bucureștenilor este respins de apărătorii metalului (Fază din meciul Progresul București —• 
Metalul Tirgoviște) Foto s M. THEO ,

SERIA I: Gloria Bîrlad și Chimia Suceava au retrogradat

VQINȚA BUCUREȘTI — 
RAPID BUCUREȘTI 2524 — 
2294 p d. Jucătoarele de la 
Voința, cu cele două cam
pioane mondiale. Crista Szocs 
(460 p d) și Cornelia Petruș- 
ca (428 p d), cu Cornelia 
Grecescu (454 p d) și Valeria 
Dumitrescu (439 p d) în for
mă excelentă, au cîștigat cu 
ușurință. De la Rapid doar 
două jucătoare — Elena Bu- 
?ea (40J) și Florica Fîlip (404) 
— au obținut rezultate mai 
bune.

VOINȚA CONSTANȚA — 
GLORIA BUCUREȘTI 2250 

- — 2282 p d. Slaba evoluție 
a "constănțencelor a facilitat 
victoria Gloriei, deși n-a a- 
vut nici o concurentă cu re
zultate de peste 400 p d. 
Cele mai multe popice le-au 
doborît Bordei (G) — 398 și 
Ivan (V) 396. (P. Enache-co- 
resp.).

METROM BRAȘOV — 
U.T. ARAD 2163—2170 p. d. 
Partidă cu o serie de rezulta
te slabe. Doar brașoveanca 
Anton a trecut de 400 p d, 
ea realizînd 
punctaj al 
p d. De la, oaspete cea 
eficace a fost Antal — 
p d. (T. Maniu-coresp.).

PETROLUL PLOIEȘTI 
VOINȚA TG. MUREȘ 2302 — 
2152 p d.

C.S.M. REȘIȚA — VOIN
ȚA CLUJ 2420—2330 p d.

LAROMET BUCUREȘTI 
— HIDROMECANICA BRA
ȘOV 2504-2459 p d (s-a 
cat în cursul săptămînii).

cel mai 
reuniunii :

bun
404 
mai
399

ju-

MASCULIN

RAPID BUCUREȘTI — 
VOINȚA TG. MUREȘ 5286 
— 5041 p d. Rapidul, cu trei

preciși 
Vrînceanu 
924, Taină — 905 de la în
vingători, respectiv, Martina 
894 p d. (D. Diaconescu-co- 
resp.).

FLACARA CÎMPINA — 
CONSTRUCTORUL 
REȘTI 
pinenii 
printre 
tru — 
lor la
Cele mai multe puncte le-au 
ralizat Gruia (F) 844 și Ilie 
(C) — 837. (C. Vîrjoghie-co- 
resp)

C.F.R. TIMIȘOARA — VO
INȚA BUCUREȘTI 5108 — 
4946 p d. Feroviarii au pre
luat conducerea încă după 
primul schimb. Cei mai buni 
jucători ai timișorenilor au 
fost Rabl — 905 p d și Lupa 
— 898 pd. (P. Arcan-coresp. 
principal).

Partide disputate în cursul 
săptămînii : RAFINĂRIA TE- 
LEAJEN — C.S.M. REȘIȚA 
5336—5164 p d ; PETROLUL 
PLOIEȘTI — OLIMPIA RE
ȘIȚA 5503—5135 p d. Restan
ță din etapa a XXI-a : VO
INȚA BUCUREȘTI - RAPID 
BUCUREȘTI 5091—5072 p d.

IN MECI INTERNAȚIO
NAL FEMININ:

LAROMET BUCUREȘTI — 
MEDVESCEAK ZAGREB 
2467—2401 p d.

Partida internațională ami
cală, desfășurată pe arena 
Constructorul, a revenit jucă
toarelor de Ia Laromet după 
o luptă strînsă în care jucă
toarele iugoslave au condus 
cu 816—793 după schimbul 
II. Performera reuniunii a 
fost bucureșteanca Elena 
Trandafir, notată pe foaia de 
arbitraj cu 441 p d. De Ia 
oaspete, ce» mai eficace a 
fost Marica Trgovac — 
p d. (FI. Sandu-coresp.).

(prin
Timp 

iubito-

BUCU- 
4644—4910 p <1. Cim- 
— fără patru titulari, 
care Purje și Dumi- 
au cedat bucureșteni- 
un scor concludent,

SIBIU, 21 
telefon), 
de 5 zile 
rii handbalului 
din localitate au 
urmărit disputa

noii generații a handbalului 
românesc pentru cucerirea 
titlurilor de campioane na
ționale pe 1970. îmbucurător 
este faptul că la ediția din 
acest an echipele s-au pre
zentat omogen, cu vădite 
preocupări pentru jocul tac
tic. Trebuie remarcată, de 
asemenea, media de vîrstă 
care nu a depășit 17 ani.

La masculin locul I a re
venit categoric echipei Dina- 
țno București (antrenor prof. 
Ilie Alexandru) cu 10 punc- 

urmată de Școala sporti-te,

RESTANȚE
DIN CAMPIONATE

Iert ș-a disputat la Baia Mare 
Ultima restanță a celei de a 12-a 
ediții a campionatului național de 
handbal in 7. Minerul Bala Mare 
a întrecut Universitatea Bucu
rești cu 24—19 (14—10). Deși vic
torioși, băimărenii vor evolua in 
sezonul viitor in divizia 0. Toi 
la Bala Mare s-a desfășurat și 
restanța diviziei B (feminin) din
tre Constructorul și Voința Sighi
șoara. Gazdele au cîștigat cu 
13—12 (7—7).

vă nr. 1 Buc. — 6 puncte 
(golaveraj +5), Liceul 4 Ti
mișoara 6 puncte (—2), Șc. 
sportivă Bacău 4 puncte, Șc. 
sportivă Țg- Mureș 3 puncte 
și Șc. sportivă Craiova 1 
punct. Titlul de campion na
țional școlar a revenit Șoolii 
sportive nr. 1 Buc. (antrenor 
prof. Al. Barași).
.. La fete echipa Scolii spor
tive nr. 2 (antrenor prof. 
Dan Bălășescu) a cîștigat am
bele titluri puse în joc. I-au 
urmat în clasament echipele 
Liceul nr. 2 Iași 8 puncte 
Școala sportivă Craiova 4 
puncte. Liceul nr. 4 Timi-. 
șoara 3 puncte (goloveraj 
—4), Șc. sportivă Tg. Mureș 
3 puncte (—17), Liceul nr. 2 
Brașov 2 puncte.

S-au evidențiat, în mod 
deosebit, golgeterii Dorina 
Stamatiu (Iași) 23 goluri, și 
Gheorghe Doagă (Tg. Mureș) 
cu 34 goluri.

Hie IONESCU —
coresp. principal

★
Tot ieri s-au disputat două 

restanțe din divizia B, seria 
a II-a Textila Cisnădie — 
Știința Lovrin 14—16 (8—9) 
și Metalul Copșa Mică — 
Tehnometal 
20—13 (12—6).
(ANDREI

PROGRESUL BUCUREȘTI 
— METALUL TIRGOVIȘTE 
1—0 (1—0). Joc anost, în 
care “execuțiile tehnice gre
șite au abundat. Sesizînd 
forma slabă a bucureșteni
lor. metalurgiștii au forțat în 
repriza secundă egalarea, pe 
care n-au reușit-o datorită 
lipsei de decizie a lui Sava 
și Tiron. De altfel, cel mal 
periculos atacant al Metalu
lui a fost... fundașul Grama 
(‘ProgresiuliȚ, care s-a .ju

cat" nepermis de mult cu 
balonul în fața propriei porți. 
A marcat : Matei (min. 10). 
Bun arbitrajul lui Eim. Vlai- 
culeseu —' Ploiești. (C. Mo
rarul.

POIANA CÎMPINA — 
PORTUL CONSTANȚA 4—1 
(1—0). Joc de bun nivel teh
nic. Gazdele au dominat mai 
mult și au realizat o victo
rie meritată și mai ales ne
cesară pentru a evita retro
gradarea. Au marcat: Iorda- 
che (min. 14, 56), Silaghi
(min. 49), Tr. Popescu (min. 
89). respectiv Caraman (min. 
55). A condus bine C. Bărbu- 
lescu — București. (E. Stroie. 
coresp.).

CHIMIA SUCEAVA — 
FLACĂRA MORENX 1^-1 
(0—9). Joc de mare luptă, în 
care sucevenii au dominat, 
însă au marcat o singură 
dată, prin Danilet (min. 64). 
Oaspeții au egalat, în min. 
79, prin Răduță, după ce l-a 
faultat pe Nedelcu. Jucăto

rii de- la Chimia au protestat, 
cerind anularea golului, dar 
arbitrul V. Liga — Galați 
și-a menținut decizia. (C. 
Ălexa. coresp. principal):

METROM BRAȘOV — 
PROGRESUL BRĂILA 4—2 
(2—0). Gazdele au trecut 
prin mari emoții văzîndu-se 
egalate în numai 4 minute, 
după ce au condus cu 2—0. 
în continuare, brașovenii au 
reușit să mai înscrie de 
două ori. Autorii golurilor: 
Darie (min. 23, 74, 85), Fur
nică (min. 14 din 11 m), 
respectiv Ciupitu (min. 67, 
70). A condus bine D. Isă- 
ccscu — București. (T. Ma- 
niu. coresp.).

ȘTIINȚA BACĂU — DU
NĂREA GIURGIU 0—0. Joc 
lent, desfășurat de ambele 
echipe, care n-au reușit ast
fel să pună în pericol pe cei 
cei doi portari. A arbitrat 
foarte bine Gh. Limona — 
București. (Ilie Iancu, coresp. 
principal)

SPORTUL STUDENȚESC — 
GLORIA BÎRLAD 2—1 (1—0) 
Studenții, (w atacat dezlăn
țuit dominind mult timp. 
După ce bucureștenil au 
marcat două goluri (Bujor 
— min. 33 șjL.Djițan — min. 
68), au „oprit motoarele". 
Osapeții au profitat de a- 
ceastă situație, au avut ini
țiativa și au redus din han
dicap prin Mustață (min. 73). 
Bun arbitrajul lui Stavru Ni- 
colau — Constanța. (Aurel 
Păpădie).

CEAHLĂUL P. NEAM 
OȚELUL GALAȚI 2—0 (0-0). 
Joc bun al gazdelor care au 
fost superioare în acest meci, 
în min. 37 Zaharia (Ceah
lăul) a ratat un penalti. în 
repriza a doua dominarea 
localnicilor a fost concreti
zată de Nicoară (min. 48) și 
Pătrașcu (min. 51). A con
dus foarte bine V. Buimia- 
truc — Iași (C. Nemțeam», 
coresp.).

POLITEHNICA GALAȚI 
— METALUL BUCUREȘTI 
2—o (2—0). Partidă, în gene
ral, plăcută. Ambele forma
ții au practicat un joc bun, 
cu multe acțiuni pe poartă. 
Studenții au avut mai mult 
inițiativa în prima parte, 
cînd au marcat cele două go
luri. Autorii golurilor i Bre- 
tan (min. 7) și Diaconu (min. 
31). A arbitrat satisfăcător 
Gh. Manole — Constanța. (St. 
Constantinescu, coresp. prin
cipal).

CLASAMENTUL

1. Prog. Buc. 30 17 7 6 54—17 41
2. Metalul Tîrg. 30 13 7 IC 45—39 33
3. Politehnica 30 13 6 11 35—40 33
4. Portul 30 13 4 13 42—43 30
5. Prog. Brăila 30 13 3 14 48~44 29
6. Sportul

studențesc 30 11 7 12 44—41 29
7. Metalul Buc. 30 10 9 11 37—35 29
8. Flacăra 30 11 7 12 36—37 29
9. Oțelul 30 10 9 11 35—38 29

10. Metrom 30 11 7 12 34-38 29
11. Poiana 30 11 7 12 36—40 29
12. Ceahlăul 30 13 3 14 34—45 19
13. Dunărea 30 11 7 12 32—44 29
14. Știința 30 10 8 12 30—30 28
15. Chimia 30 11 6 13 28—32 28
16. Gloria 30 10 7 13 42—49 27

SERIA A ll-a: Metalul Tr. Severin în „C“, iar restanțele 
vor decide între Chimia și Gaz metan

Timișoara

FALICXU —
coresp.).

Punct final in „Cupa de vară" la judo

FRUMOASA PREMIERA
A FETELOR Șl A COPIILOR

CB SECERIȘ NU-I DE OLUMIT!
Ințrați în pe

rioada desăvirșirii 
pregătirilor, viito
rii derbyști au 
disputat ieri cla
sicul handicap al 
cailor de 4 ani. 
Vremea splendi

dă a permis nu numai rea
lizarea unui spectacol de 
prim ordin, dar și înregistra
rea unor recorduri foarte bu
ne, în raport cu posibilitățile 
actuale ale trăpașilor noștri. 
A învins, încă o dată, Sece
riș, care s-a desprins net în 
finalul cursei.

Desigur că pentru Premiul 
de încercare, ca și pentru

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA

CU 13 REZULTATE exacte 
LA CONCURSUL PRONOSPORT 
NR. 25 ETAPA DIN 21 IUNIE 1970

I. Ceahlăul—Otelul Gl. 1
II. Șța. Bc.—Dunărea Giurgiu x

III. Prog, Buc.—Met. Tirg. 1
IV. Poiana—Portul 1
V. Metrom—Prog. Brăila 1

VI. Chimia Sv.—Flacăra x
VII. Poli. Gl— Met. Buc. 1

VIII. Electroputere—Olimp. Ord. 1 
IX. CFR Arad—CSM Sibiu 2
X. Poll. Tim.—Min. Anina 1 

XI. Met. Tr. S.—Vagonul 2
xn. Metalurg.—CFR Tim. x

XIII- Chimia Rm.V.—Min. B.M. 1 
Fond de premii : 140 712 lei.
Plata premiilor pentru acest 

concurs se va face astfel :
In Capitală începînd de la 28 

iunie 1070. pînă la 5 august 1970.
In țară de la 30 iunie 1970 pînă 

la 5 Ruyușt 1970.

Derby, contează evoluția con
curenților cu cele mai bune 
recorduri, pentru că plecarea 
se va da în bloc. Specificăm 
că Talion a reușit 1:23,4, 
Talaz 1:24,2 iar Seceriș 1:24,7. 
Din simpla enumerare a 
acestor cifre rezultă că Ta
lion se anunță un mare fa
vorit al Derbyului. Totuși, 
adăugăm noi, învingătorul de 
ieri n-a apelat de loc la re
zervele lui și ca atare îl so
cotim principalul adversar al 
fiului lui Luptător, indiferent 
de intențiile lui Ștefănescu 
în Premiul de încercare !...

Din rest subliniem victoria 
mînzei Poenița, la un record 
care demonstrează priceperea 
antrenorului Oană de a de- 
săvjrși evoluția mînjilor și 
poate că ar trebui să amin
tim, totodată, numele iepei 
Sanda.

REZULTATE TEHNICE i 
1. Sadea (M. Ștefănescu), Ele
va, Crai 52,3, 2. pibelo (V. 
Gheorghe), Sălaș, Pibtor 44,7, 
3. Poenița (I. OanS), Sena
tor, Senior 32,5, 4. Menajer 
(Gh. Tănase), Fănișor, Lave- 
na 27,4, 5, Sanda (T. Dinu), 
Bididiu, Menta 39,5, 6. Sece
riș (M. Ștefănescu), Talion, 
Dioda 24,7, 7. Gal (N. Gheor
ghe), Cuc, Fresca 30,2, 8. Ron 
(I. Bănică), Izlaz, Husa 31,3, 
9, Pansea (St. Teofil), Didon, 
Evident 51,2.

Niddy DUMITRESCU

Tentația ștaam- 
durilor părea 1- 

rezistibilă ieri di
mineață... Șl totuși 
mulți bucureșteni 
au preferat tribu
nele sălii Floreas- 

ca. Și credem, a- 
cel .puțin după entu- 

le-au
precilnd, 
ziastelg aplauze pe care 
pdresat competitorilor, că au a- 
vut suficiente motive de 
facțle. Pentru eă au asistat la 
o competiție Inedită, deosebit 
de reușită, datorită asociației 
sportive I.O.R. (președinte ing. 
C. Pițlgoi), inițfatoarea și orga
nizatoarea întrecerilor.

Ieri au fost programate con
fruntările fetelor șl ale copiilor 
(pe categorii de vîrstă șl greu
tate). Pe rînd, pe cele trei pa
trulatere din sală, concurențif 
și-au măsurat forțele, t reeled 
prin tururile eliminatorii plnă 
în partidele finale. Din nume
roasele apariții care ne-au în- 
cintat notăm pe Aprilia vizantl 
(Gloria Buc), Cornelia Zidaru 
(Șc. sp. 2), Virginia Radu (Ra
pid), Anca Plătim (Casa pionie
rului Timișoara), M. Tudose șl 
L. Ionescu (I.O.R,), A. Vulgaris 
(Rapid) și A. Popa (Dacia Orăș
tie).

De bună seamă, trebuie șfi 
subliniem și eforturile meritorii 
ale antrenorilor care l-au pre
gătit pe acești foarte tineri 
competitori. îndeosebi prof. M. 
Brăileauu (Șc. sp. 2), Gh. Bar- 
jica (Daeia) și Al. Nagy (Tro- 
tușul Or. Gh. Gheorghiu-Dej).

De un deosebit succes 
bucurat demonstrațiile de 
rate șl jiu-jitsu susținute 
Marcela Ștefănescu, Dorin 
vra, Dumitru Icșeanu șl Ion 
silescu (toți I.O.R.).

Și acum rezultatele tehnice 
partidelor finale : COPII Ii 
ANI : cat. 30 kg. M. 
(I.O.R,) '
(I.O.R.), 
(Dacia ____ ___ ... __
tehnică I. Oanță (Șc. sp. nr. 2 
Buc.), cat. 40 kg A. Surgă (Casa 
pionierului Timișoara) b.s.t. A. 
Rlzu (Șc. sp. nr. 1 Buc.), cat. 
45 kg A. Vulgaris (Rapid Buc.) 
b. s.t. A. Gălușcă (Progresul 
Brăila), cat. 59 kg D. Vensang 
(Trotușul Oraș Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej) b.s.t. A. Vohl (I.O.R.), 
cat. 57 kg. B. Mălinescu (Gloria 
Buc.) p.s.t. N. Serghei (Trotușul); 
COPII 13—14 ANI ; cat. «0 kg. M.

satis-

s-au 
ka- 
de 

Ga- 
Va-

j ale 
10—12 

cat. 30 kg. M. Tudose 
b. ippon M. Călugăru 
cat. 35 kg. M. Cjuraru 

Orăștie) b. superioritate

Pascu (Trotușul) b. Ipp. Gh. Dia- 
conu (Șc. sp. 1), cat. 45 kg I. Vir
gil (Dacia Orăștie) b. neprez. FI. 
Huzlău, cat. 50 kg Fl. Dumitrescu 
(I.O.R.) b.s.t. V. Mateescu (Da
cia), cat. 55 kg. O. Oșan (Trotu
șul) b.s.t. A. Modigă (Trotușul), 
cat. +60 kg Șt. Ștefănescu (Glo
ria) b.s.t. D. Dumitru (Flacăra 
roșie Buc.); COPII 15 ANI : cat. 
45 kg. A. Stănescu (Olimpia Buc.) 
b. ipp. S. Săftoiu (LE.F.S.), cat. 
5o kg. A. Popa (Dacia) b.ipp. A. 
Țăranu (Trotușul), cat. 55 kg. L. 
Ionescu (I.O.R.) b. 1pp. I. Lipan 
(Timișoara), cat. 60 kg. N. Ștefan 
(Trotușul) b.ș.t. D. Gheorghiu 
(Trotușul), cat. 65 kg. P. Hurban 
(Timișoara) b.s.t. N. Tropel (Tro
tușul) ; FETE : cat. 45 kg. Anca 
Platin (Timișoara) b. ipp. Ma- 
riusa Călugăru (I.O.R.), cat. 50 kg. 
Virginia Radu (Rapid) b.s.t. Vio
rica Bubulac (I.O.R.), cat. 55 kg. 
Sorina Ghiță (Șc. sp. 2) b.s.t. Ca
rolina Zidaru (Șc. sp. 2), cat. 60 
kg. Aprilie) Vizanti (Gloria) b. 
ipp. Valeria Răduleseu (Rapid).

CLASAMENTE!,E primelor trei 
locuri pe asociații și cluburi : 
COPII : I. Trotușul Oraș Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, 2. Dacia Orăștie, 
3. I.O.R. București; FETE : 1. 
Școala sportivă nr. 2 București, 2. 
Rapid, 3. Casa pionierului Timi
șoara.

Costin CHIRiAC

METALURGISTUL 
CUGIR — C.F.R. 
TIMIȘOARA 0—0

CUGIR, 21 (prin telefon 
de la trimisul nostru). în 
timp ce din cabina fotba
liștilor timișoreni răzbăteau 
reproșurile pe care jucătorii 
și le adresau unul altuia 
pentru faptul că nu reușise
ră să cîștige o partidă de 
zece ori ciștigată, deodată, 
în aceeași încăpere, s-a au
zit, o explozie de bucurie: se 
aflase rezultatul de la Rm. 
Vilcea care punea capăt chi
nuitoarelor îndoieli cu care 
feroviarii reintraseră, după 
joc, în cabine. C.F.R. Timi
șoara promova în divizia A.

Cu o clipă înainte, în ta
băra oaspeților domnea o at
mosferă de înmormîntare. 
Echipa dominase net, avu
sese nenumărate ocazii de a 
înscrie, dar, în special, prin 
Manolache — ratase goluri 
ca și făcute.

Timișorenii au controlat 
tot timpul jocul și au avut 
un final în care, pur și sim
plu, au asediat poarta ad
versă. Dar, stăpîniți de trac, 
copleșiți de importanța me
ciului, n-au avut luciditatea 
necesară în momentele de 
finalizare, ratînd incredibil. 
Bun arbitrajul lui I. Rns — 
Tg. Mureș.

J. BERARLU

C.F.R. ARAD — C.S.M. 
SIBIU 0—2 (0—1). Oaspeții au 
meritat victoria fiindcă au 
jucat mai ho țări t în atac, au 
periclitat des poarta arăde
nilor. Cele două goluri au 
fost realizate de Stoicescu 
(min. 3) și Crețu (min. 63). 
De remarcat că feroviarii au 
avut o mare ocazie în min. 
44. cînd Vlad a trimis balo
nul în bară. Bun arbitrajul 
lui S. Drăgulici — Tr. Se-

verln. (St. lacob, coresp. 
principal).

CHIMIA RM. VÎLCEA — 
MINERUL BAIA MARE
1— 0 (0—0). Dispută dîrză în 
care ambele echipe au lup
tat numai pentru victorie. 
Unicul gol a fost înscris de 
Gh. Gheorghe (min. 61), în 
urma unei acțiuni personale. 
A condus bine V. Dumitre
scu — București. (P. Gior- 
noiu. coresp.).

METALUL TR. SEVERIN
— VAGONUL ARAD 0—1 
(6—1). Joc fără miză. Local
nicii au irosit multe ocazii. 
Arădenii au înscris unicul 
gol prin Macavel II, în min. 
38, A condus D. Munteanu
— Reșița (Gh. Manafu. 
coresp.

ELECTROPUTERE CRA
IOVA — OLIMPIA ORA
DEA 3—2 (1—0). Un joc de 
mijlocul clasamentului, sal
vat de numărul mare de go
luri marcate. Autorii golu
rilor: Stănescu (min. 20 și 
70, ambele din 11 m), Bon- 
drea (min. 52), respectiv Pe- 
trică (min. 47, 73 din 11 m). 
M. Niță — București a arbi
trat bine. (G. Popovici, 
coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOA
RA — MINERUL ANINA
2— 1 (0—0). Studenții au ju
cat fără convingere și au ob
ținut o victorie la limiță. 
Oaspeții, în final, au căzut, 
fizic. Au marcat: Petrovici 
(min. 65 și 86), respectiv 
Mathe (min. 62). a condus

O. Ctanșa — Craiova. (P. Ar
can, coresp. principal)

GAZ METAN MEDIAȘ — 
C.S.M. REȘIȚA 4—1 (2—0). 
Meciul s-a disputat la Copșa 
Mică și a fost de bun nivel 
tehnic. Reșițenii au pus prea 
mult accentul pe apărare. Au 
înscris: Gartner (min. 5), 
Moldovan (min. 32), Fillp 
(min. 46), Dumbrean (min. 
77), respectiv Nestorovici 
(min. 63). Foarte bun arbi
trajul lui S. Matalzer — 
Craiova. (Z, Rîșnoveanu, 
coresp.).

OLIMPIA SATU MARE — 
METALUL HUNEDOARA 
2—2 (1—2). Dominare ste
rilă a gazdelor. Autorii golu
rilor: Bathori II (min. 27), 
Kineses (min. 70 din 11 m) 
pentru Olimpia, Cergo (min. 
35 și 37). A condus corect 
A. Bercea — Timișoara. (A. 
Verba, coresp.).

1. C.F.R. Tim.

TINERII ÎNOTĂTORI
S-au încheiat 

zei orășenești a 
național de copii la 'înot Iată 
cîteva din rezultatele înregis
trate :

COPII A — 100 m liber (ni): 
T. Nicolae 65,6; 100 m liber (f): 
Anca Groza 1:10,4, Liliana Dan 
1:10,6; 200 m bras (m): V. Mo- 
lico 2:54,0, G. Popovici 2:57,4: 
200 m bras (f): Ad. Hidoș 
3:16,8; 100 m bras (m): G. Pp- 
povjci 1:21,6, Molico 1:21,8: 100 
m bras (f): Anca Hutzu 1:28 9, 
Ad. Hidoș 1:29,4; 400 m liber 
(f): Anca Groza 5:24,6; 100 m 
spate (m): Ad. Horvat 1:16,7; 
100 m spate (f): Olga Dobre 
1:22,0; 200 m mixt (m): Popovici 
2:46,0; 200 m mixt (f): A. Gro-

întrecerile fa- 
campionatului

ÎN ÎNTRECERE
za 2:58,6, Dana Pop 2:59,2; 100 
m delfin (f): Groza 1:15,6; 200 
m spate (m): Horvat 2:43,6, 
200 m spate: O Dobre 2:55,0;

. COPII B — 100 m liber (m): 
I. Sveț 1:10,5; 100 in liber (f); 
Eugenia Cristescu 1:10,7; 100 m 
bras (f) : Marina Cristea 1:33,8; 
100 m spate (m): E. Tschiltsche 
1:27,7; 200 m mixt (f): E. Cris
tescu 2:59,4; 200 m spate (f): E. 
Cristescu 2:54,3; 400 m liber (f): 
E. Cristescu 5:30,1;

COPII C — 50 m liber: K. 
Dozer 38,6; 50 m liber (f): Da
niela Juster 37.9; 50 m bras 
(m): V. Ungureanu 47,1: 50 m 
bras (f); Ane Maria Simonfi 
46,5

MECIURI
DINAMO BUCUREȘTI — 

TEHNOMETAL 6—0 (1—0) 
Ieri dimineața, pe stadionul 

din șoseaua Ștefan cel Mare, 
„mexicanii" dinamoviști (Di
nu, Deleanu, R. Nunweiller, 
Ghergheli, Dumitrache și Lu- 
cescu) au ținut să fie prezenți 
la partida de antrenament a 
echipei lor, cu divizionara 
C Tehnometal. Diferența de 
valoare dintre cele doua e- 
chipe s-a făcut simțită atit 
în teren cit și pe tabela de 
marcaj. Au cîștigat dinamo- 
viștii cu scorul de 6—0 (1—0). 
Au înscris : Dumitrache 3, 
unul din 11 m, R. Nunweiller, 
Pircălab și Sălceanu. în des
chidere, Dinamo tineret — 
Constructorul 5—0 (2—0). (FI. 
Sandu).

★
Cu prilejul semifinalei 

„Cupei României", clubul 
sportiv Dinamo organizează, 
miercuri 24 iunie, o excursie 
la Cimpina, la jocul Dinamo 
—Steagul roșu. înscrierile se 
fac la clubul Dniamo pînă 
nj§£ți 23 luijjg,

CLASAMENTUL
7
7
9
9

10 37—28 32
12
11
11
15

..... 30 14 9
2. C.S.M. Sibiu 30 14 9
3. Minerul B.M. 30 15 6
4. Politehnica 29 14 6
5. C.S.M. Reșița 29 13 6
6. Electroputere 30 13 5

4
8
1
6 13
4 13
5

44—23 37
35—.26 37
28—14 38
53—34 34

6. Electroputere 30
7. Olimpia S.M. 28
8. Vagonul
9.. Min. Anina 

Met. Huned. 
Metalurg. 
C.F.R. Arad 
Olimpia 
Oradea 
Chimia 
Gaz metan 
Met. Tr. Sev.

Miercuri 24 Iunie---------
nr yttmpia Satu Mare, Gaz metan 
Mediaș — Politehnica Timișoara.

Duminică 28 iunie: Olimpia Satu
Mare C.F.R. Arad, Metalurgis
tul — Gaz metan Mediaș.

10.
11.
12. 
13.

14.
15.
16.

30
30
30
29
29

13
11
14
11
12
11 13

34—48 31
32—31 30
25—25 30
52—42 29
36—33 28
30—32
39—43

28
37

30
30
28
30

11
11
11

7

5
4
2
2

C.S.M. Reșița

14
15
15
21

48—53
28—40
32—44
21—58

27
26
24
16

AMICALE
DINAMO BACĂU — RAPID 

(TINERET) 4—3 (1-0)
Mare le-a fost mirarea ce

lor veniți la stadion cind, 
alături de divizionara A, Di
namo Bacău, pt gazon și-a 
făcut apariția echipa de ti
neret a Rapidului. Pe afișe 
se anunțase că bucureștenii 
vor alinia prima formației, 

din care nu vor lipsi jucă
torii întorși din Mexic. Ar 
fi cazul ca conducerile celor 
două cluburi să fie mai se
rioase și să nu ducă spec
tatorii în eroare. (I Iancu — 
coresp. principal).

N.R. — Surprinzătoare a- 
ceastă programare a meciy- 
1H1 la Bacău pentru că 
simbătă după-amiază prima 

echipă a Rapidului a întilnit 
la București, tot în meci a- 
mical, pe Politehnica Iași 
Deci, nemulțumirea spectato
rilor băcăuani e justificată. 
Poate ca cei ce se fac vino- 
vați de această încurcătură, 
sau mai bine zis, ducere în

JR- explica motivul.
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reușește totuși să reia cu capul centrarea luj Libuda.Uwe Seeler — flancat de trei adversari ; Ubinas, Ancheta și Matosas

BRAZ/L/A CAMP/OANA A LUMII LA FOTBAL!

de px'ejsa

(Urmare din pag. 1)

ral), aruncă pînă la Evcraldo 
și acesta centrează înalt, 
foarte înalt, cu boltă. Apăra
rea italiană este 
și Pele, aflat la 
careului mic, reia, 
rit, cu capul spre 
rea lui Albertosi. 
conduce cu 1—0.

■ de acest gol fotbaliștii sud- 
ț americani sînt ceva mai in- 

sistenți, dar replica italieni
lor nu se lasă mult aștepta
tă. Jocul se accelerează, de
vine mai îndîrjit șl urmează 
o scurtă perioadă în care fa
zele spectaculoase se succed 
la ambele porți. în min. 32 
o frumoasă combinație Ma
zzola — Riva se încheie cu 
un șut puternic al ultimului, 
deviat de Brito în corner. 
După două minute jucătorii 
brazilieni primesc aplauze 
pentru o reușită acțiune o- 
fensivă în care mingea a tre
cut cu repeziciune de la Jair
zinho Ia Tostao, apoi la 
Pele și din nou 1® Tostao, 
apărarea italiană fiind 
fieultate.

în min. 38 survine 
rea, tot la'capătul unei 
ții ce nu prevestea așa ceva. 
Boninsegna recuperează un 
balon în apropierea liniei de 
centru, se aruncă decis în

surprinsă 
marginea 

nestinghe- 
surprin.de- 

Brazilia 
încurajați

în di-

egala
și tua-

atac, prinzînd apărarea bra
ziliană pe picior greșit. La 
marginea careului de 16 m 
Felix, ieșit inoportun din 
poartă se ciocnește de Piaz
za, balonul deviază lateral, 
Boninsegna îl urmărește și 
de lîngă Riva care îi face loc, 
șutează în poarta goală. Bra
zilia^—Italia 1—1. Pînă la sfîr
șitul primei reprize notăm în 
min. 42 o combinație Pele— 
Gerson, ultimul trăgînd pe 
lingă poarta lui Albertosi și 
un șut extrem de puternic 
din afara careului al lui 

_ Domenghini blocat de Felix.
în ultimul minut de joc la o 
lovitură liber* laterală, Pele 
controlează balonul în pozi
ție excelentă, dar arbitrul... 
fluieră sfîrșitul primelor 45 
de minute.

Repriza secundă debutează 
cu un atac amenințător al 
brazilienilor : Carlos Alberto 
„evadează" pe dreapta, exe
cută un șuit-dentrare la firul 
ierbii, Albertosi pierde inter
cepția, Pele întinde un picior 
și deviază balonul... pe lîngă 
bară !

Cu toate acestea, nici una 
dintre formații nu riscă ni
mic, în mod deliberat, se ce
dează centrul terenului, ata- 
canții fiind păziți cu o stric
tețe, vecină nu o dată cu in
tervențiile neregulamentare.

Primul sfert de oră al re
prizei se desfășoară, însă, în 
nota de dominare teritorială 
a sud-americanilor, care cau
tă să „spargă11 zidul apărării 
italiene, dar aceste încercări 
sînt cel mai adesea stopate 
prin fault de defensiva du'i- 
jată de Facchetti. Notăm cî-

teva lovituri libere acordate 
brazilienilor, toate localizate 
în zona din marginea careu
lui mare italian, și toate ex
pediate, cu generozitate, 
mult... peste bară !

în minutul 60, la o ase
menea lovitură liberă, Rive
lino își reglează șutul, dar 
balonul expediat de el, după 
o pasă scurtă primită de la 
Gerson, izbește bara...

Brazilienii continuă să a- 
tace, italienii temporizeBză, 
temporizează la nesfîrșit, cu 
gîndul — oare ? — la pre
lungiri.

Golul, care, plutește în aer, 
„cade" în minutul 66, la o 
fază „lucrată" de Jairzinho 
pe partea stingă a terenului! 
mingea sare la Gerson, ur
mează un dribling și un șut 
violent de la 20 de metri- cu 
stîngub în colțul lung al por
ții unui Albertosi care plon
jează cu întîrziere : 2—1 pen
tru Brazilia.

Reacția italienilor este ime
diată, dar mingile lor îl caută 
prea mult pe Riva, sever ta
tonat de Piazza...

Cinci minute după al trei
lea gol al partidei, Jairzinho 
mărește diferența pentru Bra 
zilia : Everaldo execută o lo
vitură liberă, Gerson trimite 
o pasă lungă spre careu, cu 
boltă, „cap" al lui Pe! 6 — 
un Pelă aflat într-o discuta
bilă poziție de ofsaid — și 
Jairzinho trimite balonul în 
plasă !

Este 3—1 și meciul pare 
jucat... Valccareggi încearcă 
imposibilul trimițîndu-1 în 
teren — pentru prima oară 
de la începutul El Mundialu-

lui! — pe napoletanul Ju
liano.

Pentru el, totul este, însă, 
inutil... Brazilienii domină 
categoric, traversează terenul 
cu mingea la picior, driblea
ză inteligent, pasează dezin
volt, anunțîndu-se indiscuta 
bili cîștigători ai unei finale 
aflată timp de o repriză sub 
semnul incertitudinii.

Italienii fac încercări dispe
rate de a ieși în atac, dar 
apărarea sud-americană se 
află într-o formă excelentă, 
nelăsînd adversarilor nici o 
șansă, și carnetul nostru de 
însemnări rămîne alb în 
dreptul ocaziilor lui Riva și 
compania...

în minutul 84 se produce 
— în sfîrșit! — schimbarea 
așteptată, probabil, de milioa
ne de tifosi: intră Rivera, 
dar totul este pierdut pentru 
Italia...

Cu trei minute înaintea 
fluierului final, Jairzinho 
execută un schimb „inocent" 
cu Pele, acesta oprește balo
nul, se uită în stînga, în 
dreapta, întîrzie, trimite o 
pasă spre dreapta, acolo unde 
sosește, în fuleu, fundașul 
Carlos Alberto. Urmează o 
„bombă", pe jos, la colțul 
lung al porții adverse și... 
4—1 I

Conturile sînt definitiv în
cheiate, fotoreporterii inva
dează terenul, spectatorii re
fuză să mai înapoieze min
gea, arbitrul „închide ochii" 
la un fault clar comis în 
careu asupra lui Rivelino...

Fluier final și „Zeița* ia, 
definitiv, drumul Braziliei...

(15), degajind o periculoasă minge expediatădeclt Cubilla (7) șiWolter a fost mai rapidPortarul Fontes 
de Morales.

... < â fl

I

Ministrul brazilian al edu
cației și culturii a sosit sîm
bătă la Ciudad de Mexico 
pentru a asista la finala C.M. 
După cum au anunțat oficial 
autoritățile sportive din Bra
zilia, ministrul Jarbas Passa- 
rinho îl va reprezenta pe pre
ședintele țării, generalul E- 
milio Garrastazu Medici. Pe 
le altă parte, se anunță că, în 

cazul unei victorii braziliene 
m meciul de duminică, la Rio 
de Janeiro va avea loc un 
nou carnaval. Compozitorii lu
crează de zor la finisarea unor 
noi cintece pentru acest car
naval. Militarii din forțele de 
aviație au anunțat că vor con
tribui și' ei la reușita acestui 
carnaval, pregătind acrobații 
cu avioanele și elicopterele 
Pe de altă parte, poliția este 
pregătită pentru a stăvili ex
cesele — uneori periculoase — 
ale suporterilor prea fanatici.

•
în cadrul unei festivități 

care a avut loc la ambasada 
Perului din Ciudad de Me 
xico, ministrul de externe al 
Perului. Javier Aramburu. a 
oferit lui Guillermo Canedo 
□reședințele Federației mcxi 
nane de fotbal și președinte 
al comitetului de organizare 
al C.M., „Ordinul Meritului", 
pentru contribuția adusă de 
acesta la întărirea relațiilor 
de prietenie dintre Peru și 
Mexic.

OVERATH

(Urmare din pag. 1)

După cum s-a anunțat la 
Ciudad de Mexico, căpitanul 
echipei R.F.G.. UWE SEELER, 
A apărut PENTRU ULTI
MA DATĂ SUB CULORILE 
ECHIPEI NAȚIONALE IN 
MECIUL CU FORMAȚIA U 
RUGUAYULVI.

PELE — declarat jucăto
rul „nr. 1“ la „El. Mundial". 
La sfîrșitul unei anchete 
realizate de ziaristul fran
cez Guy Champagne, PELE 
A FOST DECLARAT ..EL 
DE MAS DISTINGUIDO" 
I’E TIMPUL ÎNTREGII 
DESFĂȘURĂRI a tur
neului FI NAT,. Dintre 
cele 400 de voturi ale zia
riștilor mexicani Și străini, 
Pele a primit 267. Pe locul 
2, s-a clasat un alt jucător 
brazilian, Jair Ventura 
Jairzinho care a fost cre
ditat cu 96 de voturi.
•
Ca șl Ia Wembley în 1966, 

pe zidul stadionului „Azteca" 
dip Ciudad de Mexico va fi 
pusă o placă comemorativă 
care va marca finala celui de 
al 9-lea Campionat mondial 
de fotbal.

tate sub un soare arzător, 
după șase partide traversa
te de emoțiile cele mai pu
ternice, presărate cu mo
mente de mare bucurie șț 
mare amărăciune, calmul și 
echilibratul Helmut Schttn 
plîngea nestingherit, sub o- 
chii tribunelor, oferind tu
turor exemplul fantasticelor 
trăiri la care este supus un 
antrenor...

Dar să revenim la meci.
Vest-germanii au avut 

sîmbătă o sarcină ceva mai 
dificilă decît a adversarilor : 
lipseau de la bun început, 
Beckenbauer — una din pri
mele viori ale formației și 
portarul Mayer; la pauză, 
a rămas în cabină și „italia
nul" Sch'nellinger, accidentat; 
Muller, golgeterul El Mun- 
dialului, și bătrînul Uwe, în 
evidentă scădere de formă, 
n-au mai avut prospețimea 
necesară, plătind tribut ce
lor 120 de minute din me
ciurile cu Anglia și Italia, 
lipsind linia de atac de for
ța de 
chiat 
și pe 
lumii.

Ca 
lui Schon a beneficiat de a- 
portul a doi jucători în ma
re formă, veritabili „îngeri 
salvatori" care și-au adus 
o substanțială contribuție la 
victorie. Este vorba de por
tarul Wolter, care — în spe
cial în repriza secundă, pe-

șoc care a îngenun- 
aici, între alte echipe 
fosta campioană a

o compensație, echipa

• După meci. Helmuth 
Schon, antrenorul echipei 
vest-germane, s-a decla
rat satisfăcut de locul trei 
ocupat de jucătorii săi. 
El a mulțumit călduros 
publicului mexican pen
tru ținuta sa sportivă și în
curajările adresate echi
pei sale. întrebat dacă 
după golul marcat de O- 
verath echipa germană 
s-a retras în mod delibe
rat în apărare sau a fost 
obligată de adversari să 
O facă, el a spus : „In
tenția noastră nu a fost 
să jucăm în apărare, dar 
am fost nevoiți să o fa
cem pentru că băieții e- 
rau obosiți după cele 
două jocuri precedente 

au durat peste 4 o-

Antrenorul urugua- 
Hohberg a spus : 

„Locul patru nu este atît 
de rău pentru noi, mai 
ales dacă ținem seama de 
unele lucruri anormale 
petrecute aici în ceea ce 
ne privește : înlocuirea
arbitrului la meciul nos
tru cu Suedia, schimba
rea locului de desfășura
re a semifinalei noastre 
cu Brazilia ctc.“. La în
trebarea dacă el conside
ră nejust rezultatul me
ciului, Hohberg a men
ționat : „Eu am susținut 
totdeauna că o echipă cu 
oarecare experiență are 
șansa de partea ei în me
ciurile decisive. De data 
aceasta, noi am ratat 
șansa".

Pe marginea meciului 
R. F. a Germaniei — U- 
ruguay, comentatorii di
verselor agenții interna
ționale de presă trans
mit :

„France Presse" — „Ob- 
ținînd o victorie mult 
timp contestată de adver
sarul său, echipa R. F. a 
Germaniei și-a asigurat 
locul trei. Este singura 
formație în istoria cam
pionatului mondial de fot
bal care și-a adjudecat

de-a lungul anilor 
cele trei locuri de 
re (locul I în 1954, 
II in 1066 și III la

mifinale, uruguayenii au 
avut o mare ocazie de a 
ocupa locul trei. Atacan- 
ții sud-americani s-au 
dovedit însă incapabili să 
concretizeze o dominare 
teritorială de multe ori 
zdrobitoare. Această ste
rilitate frapantă, la care 
se adaugă, fără îndoială, 
și o doză de neșansă, i-a 
împiedicat pe uruguayeni 
să-și ia revanșa pentru 
înfrîngerea suferită în 
1966 în fața aceluiași ad
versar".

toate
onoa-
locul 
actu

ala ediție). în meciul de 
sîmbătă fotbaliștii 
germani nu și-au 
coeziunea cu care 
bișnuiseră, absența 
Beckenbauer fiind 
resimțită".

„Renter** : „în fața u- 
nei echipe vest-germane 
vlăguite după extenuan
tele partide cu prelun
giri din „sferturi" șj se-
Comentariile și informațiile agențiilor internaționale de presă ‘ 
ne-au fost furnizate de Agerpres

vest- 
găsit 

ne o- 
lui 

greu

CELE 32 DE MECIURI
„MONDIALELOR44...ALE

GRUPA A
31 mai

Ciudad de Mexico :
Mexic o—o
3 iunie

Ciudad de Mexico : Belgia — El 
Salvador 3—0 (1—0)

Au marcat : Van ..~.~ 
54), Semmeling (min. 
Bl),
6 iunie

Ciudad de Mexico :
Belgia 4—1 (l—0)

Au jnjrțaț ; Lîișevct

U.R.S.S.

1
1
0

1
1
2

1 2-1 3
1 2—2 3
1 1—3 2

ran Moer (min. 13.
1180 din

U.R.S.S.

(min. 14

Romfl-

65)

, -- si 
62). Asădani (min. 56); Hmelnitki 
(min. 74). respectiv Lambert (min. 
871.
7 Iunie

Ciudad de Mexico : Mexic — El 
Salvador 4—0 (1—0)

Au marcat : Vantolra, Valdivia. 
Fragoso și Basaguren.
10 luni»

Ciudad de Mexico : U.R.S.S. — 
El Salvador 2—0 (0—0)

Au mareat : Bișeveț (min. 51. 
74).
11 iunie

Ciudad de Mexico : Mexic — 
Belgia 1—0 (1—0)

2. Uruguay 3
3. Suedia 3
4. Israel 3

GRUPA C
2 iunie 

Guadalajara : Anglia
nia l—o (0—0)

A marcat : Hurst (min.
3 iunie

Guadalajara : Brazilia — Ceho
slovacia 4—1 (1—1)

Au marcat : Rivelino (min. 24). 
Pele (min. 60). Jairzinho (min. 
61k 70), respectiv Petras (min. 11).
6 iunie

Guadalajara : România — Ceho
slovacia 2—1 (0—1)

Au mareat : Neagu (min. 
Dumitrache (min. 78 din -11

— resnectiv Petras (min. 4>>..
7 iunie 

Guadalajara : Brazilia — Anglia
1-0 (0—0)

A marcat Jairzinho (min. 61). 
10 Iunie

Guadalajara : Brazilia — Româ
nia 3—2 (2—1)

Au marcat : Pel6 (min. 19 șl
66), Jairzinho (min. 21), respectiv 
Dumitracfte (min. 34), Dembrov-

10 iunie
Laon : R.F.G.
Au marcat : Muller (min. 

25, 38), respectiv Cubillas 
43).
11 iunie

Leon : Bulgaria — Maroc 
(1-0)

Au marcat : Jecev (min. 
pentru Bulgaria, Ghazoran! 
60) pentru Maroc.

CLASAMENT

Peru 3—1 (3-1)
18, 

(min

1—1

40) 
(min

50), 
m).

0 0 10—4 
0.1 7~*5 
12 5—9
4 2 2—6 

DE FINALA
'.-■.''i ’Jt>- H

.AngJla i 3—2

3 3
3 2 
.TO

.3 0

6
4
1
1

1. Brazilia
2. Anglia
3. România
4. Cehoslovacia

A marcat : Pena (min. 16 din schi (min. 84).
11 m). 11 iuniu

CLASAMENT Guadalajara : Anglia — Ceho
1—2. U.R.S.S. 3 2 1 0 6—1 5 slovacia 1—0 (0—0)
1—2. Mexic 3 2 1 0 5—0 5 A marcat Clark (min. 48 din

3. Belgia 3 10 2 4—5 2 11 m).
4. El Salvador 3 0 0 3 0—9 0 CLASAMENT

3 3 0 0 8—3 6
3 2 0 1 2—1 4
3 1 0 2 4—5 2
3 0 0 3 2—7 0

GRUPA D

Ordinea primelor- 2 echipe a fost 
stabilită prin tragere la sorti.

GRUPA B
2 iunie

Puebla : Uruguay — Israel 2—0 
(1-0)

Au marcat : Maneiro (min. 22) 
si Mujica (min. 50)
3 iunie

Toluca : Italia — Suedia 
(1-0)

A marcat : Domenghlni
11).
S iunie

Puebla : Uruguay — Italia 0—0 
7 iunie

Toluca : Israel — Suedia 1—1 
(0-0)

Au marcat : Splegler (min. 57) 
pentru Israel, Turresson (min. 53) 
oentru Suedia.
10 Iunie

Puebla : Suedia — Uruguay 1—0 
(0-0)

A înscris : Grahn (min. 80)
11 iunie

Toluca : Israel — italia o—o
CLASAMENT

1. Italia 3 12 0 1-8

1—0

(mln.

4

R.F.G. Maroc 2—1

58),
Hou-

2 iunie
Leon : Peru — Bulgaria 3—2 

(n-D
Ay marcat : Callardo, Chumpi- 

taz, Cubillas, respectiv, Dermcn- 
djiev și Bonev.
3 iunie

Leon :
(0-D

Au marcat : Seeler (min. 
MUller (min. 80), respectiv 
man (min. 21).
6 iunie

Leon : Peru — Maroc 3—0 ,
Au marcat : Cubillas (min. 65* 

77), Challe (min. 69)
7 iunie

Leon : R.F.G. — Bulgaria 
(2—1)

Au marcat
MUller
Seeler 
dimov
87).

1. R.F.G.
2. Peru 

’3-^-4. Bulgaria
3— 4. Maroc

SFERTURI
14 iunie 

. Leon-: R,F.G.
(0-1, 2—2)

Au marcat : Beckenbauer (min. 
69). Seeler (min. 83). MUller (min.
103) , respectiv Miillery (32), Pe
ters (min. 50)

Guadalajara : Brazilia — Peru
4— 2 (2—1)

A li înscris : Tostao 2, Rivelino, 
Jairzinho, respectiv, Gallardo și 
Cubillas.

Ciudad de Mexico : Uruguay — 
U.R.S.S. 1—0 (0—0. 0—0)

A marcat : Esparrago (min. 117).
Toluca : Italia — Mexic 4—1 

(1—1)
Au înscris : Domenghlni (min. 

1G). Rlva (min. 63. 72), 
(min. 69), respectiv 
(min. 13).

SEMIFINALE
17 iunie

Ciudad de Mexico :
R.F.G. 4—3 (1—0, 1—1)

Au înscris : Boninsegna (min. 
7), Burgnich (min. 99). Riva (min.
104) , Rivera (min. 111), respectiv
Schnellinger (mip. 90), -
(min. 95 și 110).

Guadalajara : Brazilia 
guay 3—1 (1—1)

Au înscris : Clodoaldo 
44), Jairzinho (min. 67), . ...
(min. 89), respectiv. Cubilla (min 
17).

Rivera 
Gonzales

Italia -

MUller

Uru-

(min.
Rivelino

LOCURILE 3—4

(O-o)

5-2

MARCHEAZĂ UNICUL GOL, Șl HELMUT SCHON

DĂ FRiU LIBER LACRIMILOR...

(mln. 
(min. 
(min.

20),
87).

: Libuda (min. 
25, 52 din 11 m, 
71), respectiv Niko- 
12) și Kolev (min.

20 iunie
Ciudad

Uruguay 1—0 (1—0)
A marcat : Overath

FINALA
21 iunie

Ciudad de Mexico : 
Italia 4-1.

Au marcat : Pel6 (min. 18), Ger
son (min. 66), Jairzinho (min. 71). 
Carlos Alberto (min. 87), respec
tiv Boninsegna (min. 38).

de Mexico : R.F.G. —

(min, 27).

Brazilia —

La capătul unor discuții contradictorii

TROFEUL CM. DIN 1974

una

rioadă de netă superioritate 
Uruguayans — a salvat 
poarta de goluri gata făcute, 
apărînd miraculos numeroa
se mingi, plonjînd la picioa
rele lui Cubilla, Morales 
sau Maneiro, în sfîrșit, bu- 
curîndu-se de ajutorul, de 
loc de disprețuit al... Fortu
nei, ca în minutul 61. cînd 
balonul trimis de Cubillas, 
balon văzut de întreaga a- 
sistență în plasă, acesta a 
lovit jos, la muchie, 
din barele verticale...

Al doilea mare „argument" 
al victoriei vest-gerrnane a 
fost sîmbătă Wolfgang Ove- 
rath, un inteligent jucător de 
mijlocul terenului, coordona
tor de cea mai pură clasă 
internațională, fotbalistul care 
— dotat cu o tehnică desă
vârșită, un excelent plasa
ment și un „ochi" de fin 
tactician — a reglat tot jo
cul echipei, pasînd fără gre
șeală, pendulînd între atac 
și apărare, găsind suficiente 
resurse pentru a fi 
în propriul careu și 
în cealaltă parte a 
lui. ia finalizare.

De altfel, excelentul Ma
zurkiewicz a fost înfrînt o 
singură dată, de șutul acelu
iași Overath, la capătul unei 
faze atît de bine „lucrată", 
îneît considerăm de cuviință 
că merită să fie descrisă și 
în acest comentariu : 
din incursiunile pe 
stingă, Held a trimis 
Iui Seeler; veteranul 
ției a pasat mai departe lui 
Muller, care, atacat de un a- 
părătar advers, l-a văzut li
ber, în urma, pe Overath. A

prezent 
dincolo, 
teren u-

la una 
aripa 

balonul 
forma

urmat o pasă înapoi, un șut 
din viteză, extrem de puter
nic, în stînga lui Mazur- 
kiewicz : gol !

Oronometrul indica atunci 
cel de al 27-lea minut al 
partidei. Pînă la pauză, des
fășurarea jocului a stat mai 
degrabă sub semnul echili
brului, dar 
consumat pe 
„Azteca" în 
a cunoscut o 
teritorială 
uruguayenilor, 
care s-a 
violentă, 
dei .

După 
prestat la Ciudad de Mexico 
în compania echipei U.R.S.S., 
elevii lui Hohberg n-au vrut 
să părăsească scena El Mun- 
dialului mai înainte de a 
arăta spectatorilor și specia
liștilor, reuniți în aceste zile 
în capitala mexicană, adevă
rata față a unui fotbal de 
două ori campion mondial ; 
un fotbal mai puțin dinamic 
și mai puțin riguros, dar 
plăcut la vedere — datorită 
tehnicii cu care este înzestrat 
fiecare component al forma
ției. datorită crezului tactic 
căruia i se supun, fără ex
cepție, toți jucătorii.

în meciul cu echipa 
germană, uruguayenii 
etalat din nou marile 
tuți, Mazurkiewicz — 
dintre cei mai valoroși 
tari ai turneului final, 
cheta — un fundaș 
stăpîn pe toate mijloacele 
tehnice și posesorul unui 
dezvoltat simț de anticipație 
a fazelor, și atacantul Cubil-

tot ceea ce s-a 
gazonul de pe 

repriza secundă 
superioritate 

indiscutabilă a 
superioritate 

accentuat, devenind 
spre finalul parti-

jocul neconvingător

vest- 
și-au 
vir- 

unul 
por- 
An- 

atlet.

ia lăsînd impresiile cele 
mai frumoase.

De altfel, ultimului i se da
torează și cea mai pericu
loasă fază la poarta lui 
Wolter cînd, scăpat de sub 
supravegherea, severă, a lui 
Vogts, Cubilla' a plonjat., 
reluînd balonul cu capul pe 
lîngă portarul vest-german 
în... muchia barei !

Și pentru că tot sîntem la 
capitolul ocazii, trebuie 
spunem că uruguayenii 
mai beneficiat de o altă ase
menea excelentă situație de 
a egala — în min. 86 — dar 
excepționalul Wolter a 
viat, incredibil, de 
bară, mingea trimisă 
capul de fundașul Ancheta, 
alăturat, în disperare de 
cauză, ofensivei echipei sale.

Rezumînd, să afirmăm că 
echipa lui Hohberg ar fi 
meritat. poate, o s 
mai bună în acest 
meci, cînd a dominat 
mult și mai dezinvolt, dar 
— judecind în ansamblu — 
trebuie să recunoaștem că 
formația vest-germapă a 
avut o comportare mai bună, 
mai constantă, mai echili
brată pe scena acestei ediții 
a Cupei „Jules Rimet".

Pentru acest lucru, gîndim 
noi. turul de onoare al for
mației vest-germane a fost 
răsplătit cu sincere ropote 
de aplauze, iar lacrimile 
trenului Helmut Schon 
țelese de toată lumea...

și 
au

de- 
lîngă 

cu

soartă 
ultim 

; mai

an- 
în-

G. NICOLAESCU

SE VA NUMI. CUMINTE, 
CUPA MONDIALĂ DE FOTBAL'
„Conducerea F.I.F.A. esie aceea care va decide asupra viito

rului trofeu și asupra numelui pe care îl va primi, existind chiar 
tendința ca această distincție să păstreze numele lui Jules Rimet, 
în onoarea aceluia a cărui idee s-a concretizat azi într-o mare 
competiție mondială" — ne a declarat, zilele trecute, Helmuth 
Kaser, secretarul general al F.I.F.A. El a adăugat că această 
temă ar putea fi abordată la primul congres al acestui orga
nism care, după cum se știe, va avea

înainte, însă, ca statueta lui Abel 
strălucita și zbuciumata ei carieră de 40 de ani, începuseră să 
vehiculeze mai multe versiuni, adesea ( ' " ' ‘ ' j
modelului și a numelui viitorului trofeu. Unii doreau ca această 
cupă să poarte numele lui Pele, în onoarea regelui fotbalului. 
Insă, chiar brazilienii au spus că nu ar fi indicată o asemenea 
denumire afîta vreme cit Pele se află încă în activitate.

Alții au fost de părere ca viitoarea cupă să se numească 
„Azteca", întrucit aici, pe marele stadion, s-a decis soarta 
trofeului lui Jules Rimet. Guillermo Canedo, președintele Fede
rației mexicane de fotbal, a declarat că în această privință 
el nu a propus nimic și nici nu poate să decidă asupra acestui 
subiect.

Iugoslavul Mihail Andrejevici, membru marcant al F.I.F.A., q 
opinat ca noul trofeu să se numească, în continuare „Jules 
Rimet"...

Culmea în acest val de propuneri a fost atinsă de cea făcută 
de un ilustru... necunoscut (sau al cărui nume, intenționat, este 
trecut sub tăcere) care ar fi zis că trofeul trebuie să se nu
mească de aci înainte... Stanley Rous I ? Se pare — comentea
ză Felix Fuentes, cronicar la „La Prensa" — că autorul aceștui 
zvon este un more mucalit, mai ales că uruguayenii, la plecarea 
lor din Guadalajara, ar fi declarat că ei nu mai sînt deloc 
dispusi 
F.I.F.A.

Intre 
să fie 
cîștigă 
turneu 
prețios

ÎN CELE DIN URMA, F.I.F.A. S-Ă... URNIT DIN LOC $1 ÎNTR-O 
ȘEDINȚA A COMITETULUI SĂU EXECUTIV A HOTARÎT CA 
VIITORUL TROFEU CE VA FI ACORDAT ECHIPEI ÎNVINGĂTOA
RE SA SE NUMEASCĂ : „CUPA MONDIALA DE FOTBAL".

loc marți, 23 iunie. 
Laffleur sâ-și fi încheiat

contradictorii, în privința

Guadalajara, ar fi declarat că ei nu mai sînt deloc 
sâ asculte frazele goale ale englezului care prezidează 
Și cum urguayenii au alte propuneri...
ziariștii brazilieni a existat versiunea ca viitorul trofeu 
de aur masiv și sâ revină, de asemenea, echipei care 
de trei ori competiția. Dar — o noutate — la fiecare 
final sâ existe o posibilitate de a răsplăti prin ceva 
(nu se spune deocamdată, ce anume) pe învingător.

«



Trimisul nostru Fa campionatele europene cîe Raîtere, 

Ion OCHSENFELD, transmite:

Primul campion european-V. Krisiscin (U.R.S.S.) 
cu 340 kg —record mondial

• /. HORTOPAN (ROMÂNIA) PE LOCUL 5
• DUELUL ALEKSEEV-REDING NU VA AVEA LOC

SZOMBATHELY, 21 (prin 
telefon). In acest oraș din 
vestul Ungariei a început cea 
de a 29-a ediție a campiona
telor europene de haltere. 
După ce dimineața delegații 
au fost salutați de președin
tele Sfatului popular jude
țean, după-amiază, la ora 
17, în moderna sală a cultu
rii și sportului, într-un ca
dru festiv, au luat startul 
cei mai ușori 7 halterofili 
ai europenelor, participan- 
ții la categoria muscă. Nu 
este lipsit de interes faptul 
că pentru sportivii europeni 
această categorie, recent în
ființată, a, fost creată în mod 
artificial. Cu foarte mici ex-

cepții, este greu de 
pus că un halterofil 
continentul nostru cîntărește, 
în mod obișnuit, mai puțin 
de 52 kg. Aproape toți con
curenții de la „muscă" 
recrutați din . categoria ime
diat următoare (cocoș — 56 
kg) și de aceea ei slăbesc 
forțat, fapt dăunător sănă
tății. Există, totuși, o excep
ție, ca de exemplu, proas
pătul campion european Vla
dislav Krisiscin (U.R.S.S.), 
care este într-adevăr o „mus
că".
145 
nici 
liza

presu- 
de pe

sînt

JOCHEN RINDT 

ÎNVINGĂTOR 

LA ZANDVOORT
HAGA, 21 (Agerpres). — 

„Marele Premiu al Olandei'’ 
desfășurat duminică pe circui
tul de la Zandvoort a fost 
cîștigat de automobilistul aus
triac Jochen Rindt. Pe locurile 
următoare s-au clasat Jacky 
Stewart (Anglia) și Jackie 
Ickx (Belgia). Competiția a 
contat pentru campionatul 
mondial „formula 1“. în cla
samentul campionatului mon
dial conduce după desfășura
rea acestei curse englezul 
Stewart cu 19 puncte. II ur
mează în clasament Jochen 
Rindt (Austria) — 18 puncte 
și Jack Brabham (Australia) 
— 15 puncte.

Krisiscin are doar... 
cm înălțime și nu face 
un efort pentru a rea- 
cîntarul oficial (52 kg). 

De la începutul întrece
rii concurenții s-au grupat 
în două categorii valorice. 
Pentru primele locuri candi
dează sovieticii Krisiscin și 
Smetanin, maghiarul Holz
reiter și polonezul Smalcerz. 
în cealaltă grupă valorică, 
I. Hortopan, reprezentantul 
nostru, are de luptat pen
tru locul 5 cu bulgarul Mus- 
tafov și cehoslovacul Pachol.

V. Krisiscin a dominat 
concursul de la un cap Ia 
altul, realizînd 
cord mondial la 
(vr. 337,5 kg), 
maghiarul S.
produs marea surpriză, cla- 
sîndu-se al doilea. I. Hor
topan a ocupat locul 5, ega- 
lînd recordul țării (295 kg) 
și a fost la un pas de a-1 
doborî. El a ratat însă un 
plus de 15 kg și cîteva re
corduri naționale (pe stiluri 
și la total) dar nici cu un 
rezultat de 310 kg tot n-ar 
fi putut ocupa un Ioc mai 
bun. ,

CLASAMENTE

un nou re- 
total : 340 kg 
în timp ce 
Holzreiter a

Iii (aur, argint și bronz) : 1. 
V. KRISISCIN 
340 kg (112,5 —
2. S. Holzreiter 
327,5 kg (110 —
3. V. Smetanin
325 kg (100 — 
... 5. Z. Hortopan 
nia) 295 kg (95 — 
112,5). Împins: 1.
SISCIN 112,5 kg, 2. 
reiter 110 kg, 3. B.
(Polonia) 107,5 kg. Smuls: 
1. V. SMETANIN 100 kg, 2. 
V. Krisiscin 97,5 kg, 3. Smal- 
cerz 92,5 kg. Aruncat: 
V. KRISISCIN 130 kg, 
Smetanin 125 kg, 3. S. 
reiter 125 kg.

★
O știre de ultim 

ment. Se pare că duelul, 
atît de mult așteptat, aici 
la europene, dintre Alek
seev (U.R.S.S.) și Reding 
(Belgia), cei mai puter
nici oameni din lume, nu 
va mai avea loc. Belgie
nii au sosit în localitate 
fără campionul lor la su- 
pergrea, Serge Reding, 
care s-a accidentat în
tr-un mod stupid, în timp 
ce făcea cîteva exerciții 
pentru publicitate în fața 
unor fotoreporteri. Me
dicul i-a recomandat o 
pauză de 3 luni.

(U.R.S.S.)
97.5 — 130).

(Ungaria)
92.5 — 125).

(U.R.SS.) 
100 — 125) 

(Româ- 
87,5 — 

V. KRI- 
S. Holz- 
Smalcerz

1. 
2. V. 
Holz-

mo-

A.
meda-

Caiac-canoe

EVOLUȚII EXCELENTE Șl... 
RECORD DE VICTORII IN CELE

PATRU REGATE INTERNATIONALE»
BOCHUM. Pe cunoscuta 

pistă de sporturi nautice din 
Bochum (R.F. a Germaniei) 
a avut loc o importantă re
gată internațională de caiac- 
canoe, competiție la care au 
luat startul și cîteva echipe 
românești. Sîmbătă s-au dis
putat probele de fond. Re
prezentanții noștri au cucerit 
victoria în trei din aceste 
curse de mare dificultate. Ei 
au avut, de asemenea, o com
portare excelentă și în cea 
de a doua zi de întreceri.

chipaje din R.D. Germană, 
Danemarca, R.S.S. Lituaniană, 
Austria, Polonia, Suedia și Ro
mânia.

LOCUL II ÎN CLASAMENTUL FINAL

ATLETII ROMANI S-AU CALIFICAT
■»

PENTRU SEMIFINALELE „CUPEI EUROPEI"
MADRID 21 (prin telex, 

de la redacția ziarului ,,As“). 
După prima zi a întrecerilor 
atletice din cadrul „Cupei 
Europei", desfășurate la Bar
celona, echipa Spaniei con
ducea cu 33 p, urmată de 
Olanda și Grecia cu cîte 23 
p și cea a României cu 20 p. 
Iată rezultatele tehnice :

110 m g : N. Perțea (R) 14,4, 
Van Enkuison (O) 14,5, Vas- 
silou (G) 14,8, Cano (S) 14,9 ; 
1500 m: Esteban (S) 3:47,6, 
Wassenaer (O) 3:47,9, Lupan 
(R) 3:49,6, Kanaropoulos (G) 
3:50,7; greutate: Lemonis 
(G) 17,47 m, Hereira (S) 16,31 
m, Van Wess (O) 15,30 m, 
Z. Hegedus (R) 13,47 m ;
100 m : Sanchez (S) 10,6, Zam- 
firescu (R) 10,8, Papageorgo- 
poulos (G) 10,9, De Jons (O) 
10,9; 400 m: Magarinos (S)

47.2, Van de Heuvel (O) 47,4,
Puiu Tudor (R) 47,5 — record 
egalat, Stanzos (G) 49,4;
înălțime: Papadimitriou (G) 
2,13 m — nou record, Garri- 
ga (S) 2,09 m, Lesterhuis (O) 
2,02 m, Perțea (R) 1,99 m ; 
ciocan: Babaniotis (G) 61,80 
m, Costache (R) 59,22 m,
Fibla (S) 58,96 m, Veuger (O) 
47,22 m ; lungime : Blanquer 
(S) 7,69 m, De Jong (O) 7,38 
m, Pelychronoski (G) 7,19 m, 
V. Sărucan, accidentat a fost 
nevoit să abandoneze ; 10 000 
m: Alvarez - Salgado (S) 
29:46,6, N. Mustață (R) 29:51,2, 
Nijstad (O) 29:57,2, Avaliotis 
(G) 32:39,4 ; 4 X 100 m : Spa
nia 40,7, Olanda 40,8, Grecia
41.3, România 41,4.

în a doua zi de întreceri 
ATLE1TI DIN ECHIPA RO
MÂNĂ AU CONCURAT CU

LA MUNCHEN — CU DOI ANI 
ÎNAINTEA JOCURILOR OLIMPICE

— interviu cu tov. IOVIȚĂ POPA, șeful secției organizare și control 
din C.N.E.F.S.

MAI MULTĂ AMBIȚIE ȘI 
LA O VALOARE MAI RI
DICATĂ, REUȘIND SA CÎȘ- 
TIGE 4 PROBE și să totali
zeze un punctaj care le-a 
ADUS LOCUI, DOI ÎN CLA
SAMENTUL FINAL 
LIFICAREA PENTRU SEMI
FINALELE 
LA ZURICH.

Cei mai buni oameni ai 
reprezentativei au fost Carol 
Corbu, 16,46 m la triplusalt, 
Gh. Ungureanu cu 1:48,4 pe 
800 m (la 0,2 sec. de recordul 
țării), Ion Rățoi cu 51,5 pe 
400 m garduri 
Cefan 
8:59,6.

Iată 
nice :
21,2, Zamfirescu (R) 21,4, 
valiotis (G) 21,8, Boer 
22,0 ; 800 m : Ungureanu 
1:48,4, Wassener (O) 1:49,8, 
Tajadura (S) 1:52,3, Toabidis 
(G) 1:52,9 ; 5 000 m : Salgado 
(S) 14:12,6, Hermes (O) 14:17,6, 
Scheible (K) 14:37,4, Virvilis 
(G) 15:06,6 ; 4 X 400 m : O- 
landa 3:08,4, România 3:09,5, 
— nou record național, Spa
nia 3:10,2, Grecia 3:14,9 ; 
3 000 m obstacble : Cefan (R)

ȘI CA-

COMPETIȚIEI,

la 3 000

ultimele
200 m :

și Gheorghe 
ni obstacole :

rezultate teh-
Pescador (S) 

Ai- 
(O) 
(R)

8:59,6, Sanchez (S) 9:04,0, Na 
gopoulos (G) 9:06,4, Willems 
(O) 9:11,4 ; 400 m garduri :
l. Rățoi (R) 51,5, Nieto (S)
52,3, Virgidis (G) 52,8, Gra- 
aksma (O) 53,3; prăjină:
Papanieolau (G) 5,15 m, Sola 
(S) 4,90 m, Piștatu (R) 4,80
m, Kricjnen (O) 4,40 m;
triplusalt : Corbu (R) 16,46 m, 
Areta (S) 16,02 m, Vlatsis ~ 
16,01 m, Korb (O) 14,81 
disc: Zitzen (O) 53,90 m, 
neseles (S) 51,56 m, Tsi 
(G) 51,46 ni, Hegedus
49,58 m ; suliță : Lopez 
74,52 m, Petra (R) 70,72 
Polowaen (O) 70,34 m, Piera- 
kos (G) 68,48 m.

(G) 
ni ; 
Pe
ras
(R)
(S) 
m.

CLASAMENT
Spania 64 
3. Olanda 
p. Echipa 
participat

FINAL: 1.
p, 2. România 50 p, 
44 p, 4. Grecia 41 
Turciei nu a mai 
la întreceri.

WILMA VAN DER BERG >
22,9 PE 200 m

REZULTATEI K 1—10 000 
m : Szol lossy (Ungaria) 44:33,8; 
K 2—10 000 m : Vernescu- 
Sciotnic (România) 42:24,8 ; 
C 1—10 000 tn : A. Butelchin 
(România) 47:04,2 ; G 2 — 
10 000 m: Patzaichin-Covaliov 
(România) 44:06,5; K 2—500 tn: 

Vernescu-Sciotnic (România); 
1:41,9; 2. Turcaș-Botez (Româ
nia) 1:42,6; K 4—500 tn (F) i 
Dumitru-Serghei-Evdochimov- 
Anghelescu (România) 1:46,8; 
C 1—500 tn : S. Covaiiov (Ro
mânia) : 2:05,5 ; ... 3. Patzai- 
chin (România) 2:09,1 ; K 
1—500 m: Mozes (Ungaria) 
2:10,3 ; 2. Viorica Dumitru
(România) 2:10,5 ; C 2—500 
m : Patzaichin-Covaliov (Ro
mânia) 2:00,9 ; K 1—500 tn : 
Vernescu (România) 1:55,8: 
... 4. Zafiu (România) 1:57,3; 
K 2—500 m (F): Dumitru- 
Serghei (România) 2:03,6 ; 
... 3. Evdochimov-Angelescu 
(România) 2:06,2 ; K 4—500 
m : Vernescu-Sciotnic-Turcaș- 
Botez (România) 1:33,9.

La întreceri au participat 
sportivi din Austria, Belgia, 
Ungaria, R.F. a Germaniei și 
România. In afara reprezen
tativei țării gazdă au concu
rat, de asemenea, caiaciști și 
canoiști din 46 de cluburi ale 
R.F. a Germaniei — în total 
peste 800 de concurenți 1 Cu 
atît mai remarcabilă, deci, 
performanța echipei noastre 
care a reușit 
10 locuri I în 
ale regatei.

Rezultatei ZIUA 1: K 1-1000 
m: 1. Waserhy (Ungaria) 3:50,2 
C 1—1000 m: 1. Darvaș (Un
garia) 4:15,2; 2. Danielov (Ro
mânia) 4:16,1; K 1—500 m (F): 
1. Petkor (R.D.G.) 2:05,9; K 2- 
1000 m: 1. Wencze—Jorge 
(R.D.G.) 3:26,8; C 2-1000 m: 
1. Wichman—Povaji (Ungaria) 
3:53,7; 2. Calabiciov—Manea 
(România) 3:55.0; K 2—500 
m (F): 1. Tdzer—Roznoy (Un
garia) 1:53,0; K 4—1000 m; 1. 
Negraia—Vlaș—O. Rujan— 
Zabara (România) 3:09,7; 2. 
Dragulschi — Pavel — Pe
trescu — Samovschi (Româ
nia) 3:10,4; K 4—500 m (F): 1. 
Ungaria 1:47,2; 2. Ivanov — 
Ditcov — Ignatenco — Răutu 
(România) 1:50,8; 3. Combina
ta Polonia — România (Ber- 
becel) 1:51.3.

ZIUA A II-A: K 1—1000 m: 
1. Uwe (R.DG.) 3:46,4; C 2 — 
1000 m: 1. Calabiciov — Man- 
rea (România) 3:48,9; K 1—500 
m (F): 1. Petkor (R.D.G.) 
2:04,1; K2—1000 m: 1. Zeidler- 
Sugustin (R.D.G.) 3:26,5; C 1— 
1 000 m : 1. Wichman (Unga
ria) 4:14,7; 2. Danielov (Ro
mânia) 4:16,3: K 2—500 m (F): 
1. Petkor—Grabowschi (RDG) 
1:54,1; K 4—1000 m: 1. R.D.G. 
3:06,8; 2. ROMANIA (Negraia- 
Vlaș-Rujân-Zabara) 3:09,3 ; 3. 
ROMANIA (Dragulschi-Pavel- 
Petrescu-Samovschi) 3:09,8; 
K 4—500 m (F)t 1. R.D.G. 
1:43,8.

DEVENTER.

să cucerească 
cele 12 probe

în Olanda, la 
Deventer, s-au desfășurat 
cursele unei alte mari com
petiții internaționale de ca
iac-canoe la care au parti
cipat sportivi din Olanda, 
Cehoslovacia, Polonia, Anglia, 
Danemarca, Elveția și Ro
mânia. Reprezentanții noș
tri s-au comportat excelent, 
cucerind 8 victorii.

Rezultate t K 2—10 000 m : 
Coșniță — Simiocenco (Ro
mânia) 40:14,5 ; 2. Iacob — 
R. Rujan (România) 40:28,1; 
K 1—10 000 m t Roșea (Ro
mânia) 
m : 1. 
4:00,1; 
cob — 
1:38.9 ;
cob (România) 1:53,7 ; 
Roșea (România) 1:55,7;
2—1000 m : 1. Coșniță 
Simiocenco (România) 3:27,8; 
K 4—1000 m : H. Ivanov — 
Coșniță — Simiocenco — 
Conțolenco (România) 3:10,8; 
2. Iacob 
Roșea 
3:11,5 ; 
cob — 
vanov 
7:58,0 ; 
Lauer
1 56,6 ; 
Zapies 
Lauer

PRAGA. Sportivii români 
au avut o evoluție din cele 
mai bune și la regata inter
națională de caiac-canoe 
disputată sîmbătă și dumi
nică la Praga, competiție în 
care au cucerit majoritatea 
locurilor I.

Rezultate : K 2-10 000 m : 
3. Artimov—Ilievici 40:33,02; 
K 1-10 000 m : 3. Pocora
43:26,5 ; ... 12. Macarenco
46:25,0 ; C 2-10 000 
Maxim—Simionov
2. Simionov-Nichitor
C 1-10 000 m : 1. Gh. 
49:21 4 • .3.
50:10,1;’k 1-500 m (junioare): 
1. Paula Humă; K 2-500 m 
(senioare) 1. Mangea—Comi- 
șan ; .. .3. Drăghici—Calenic; 
C 1—10 000 m : 2. Sidorov;
3. Sevastian ; C 1-500 mil.
Gh. Sidorov 1:59,8; C 2-500 
m : 1. Simionov-Nichitor
1:46,4.

m : 1.
43:34,2 ;
43:50,8 ;
Sidorov 

Sevastian

49:01,4; ' 
Ivanov 
2—500
Rujan 

1—500

D. 
K 
R.
K

m :

K 1—1000 
(România) 

m : 1. Ia- 
(România) 

m : 1. la-
2.
K

D. Ivanov — 
Rujan (România) 

K 1—4 X 500 m I 1. Ia- 
Simiocenco — D. I-

— Coșniță (România) 
K 2—500

— Lovin 
K 1—500 
(Olanda) 

(România)

m (F) ! 2. 
(România) 

m (F) 
2:07,9 ;
2:11,3.

! 1. 
...3.

BERLIN. în cele două 
ale regatei internaționale 
desfășurat două competiții — 
ambele de valoare, cu partici
parea unui mare număr de e-

zile 
s-au

NeuselbrunnIntr-o zi de odihnă, pe lacul din Parcul Poporului

lițâ : 
m ;

Held!
m ;

Recent, la invitafia fo
rurilor sportive din R. F, 
a Germaniei, o delegație 
de specialiști in domeniul 
educației fizice din Româ
nia a făcut o vizită in a- 
ceastă țară. La înapoiere 
am solicitat conducătoru
lui delegației, tov. loviți 
Popa — șeful secției or
ganizare și control din 
C.N.E.FS.. — cîteva amă
nunte privind constatările 
făcute cu prilejul acestei 
călătorii de lucru.

— Pentru început v-am ruga 
să ne relatați cîteva amănunte 
despre organizarea activități
lor sportive populare în R.F. 
a Germaniei ?

— In această privință se 
pune un accent deosebit pe 
activitatea cu caracter re
creativ. Pe numeroasele te
renuri de tenis și golf, în 
bazinele de înot și. in ca
drul complexelor de joacă 
și sport destinate copiilor se 
desfășoară o activitate non 
stop. La Miinchen, de pildă, 
există 7 complexe sportive 
de cartier, proprietate a pri
măriei. Ele sînt puse Ia dis
poziția cetățenilor și a 
Iilor.
re 
dea 5 terenuri de 
unul de handbal, 
bune. Fiecare dintre 
folosesc bazele sportive 
echipament personal. în 
zul în care doresc ca actj-

vitatca lor să fie îndrumată 
de un specialist (profesor sau 
antrenor) trebuie să plăteas
că o taxă.

— In școli și universități 
sportul se bucură, în mod 

popularita- 
formele lui

firesc, de multă 
te. Care sînt însă 
de practicare ?

— Elevii fac săptămînal 
două ore. de educație fizică 
și două ore de jocuri. Obli
gația fiecărui cadru didactic 
este de 29 ore pe săptă- 
mină. La școala primară o- 
rele 
tor, 
tre 
tate 
muzica, desenul și lucrul de 
mină, iar la licee și școli 
medii de către profesori cu' 
specializare multilaterală : e- 
ducație fizică — limbi străi
ne, biologia sau matematica. 
Pe baza celor observate 
gimnaziul Wilhelm 
Stuttgart vă pot

sînt predate de îrivăță- 
la ciclul superior de că- 
învățătorii de speciali- 
— care mai predau și

Heidi Rosendahl

6,45 m ’a lungime
Pe stadionul municipal din 

Lyon se desfășoară „MEMO
RIALUL MERICAMP". Iată 
citeva rezultate :

MASCULIN — 1
Serge Frica (Franța)
— nou record ; 100 m : 
teur (Franța)_ \ 10,3,
(Coasta 
can :
m ; 30(H)
(Franța)
Portman

Kulcsar
FEMININ
Rosendhal

100 m :
(Franța) 11.5.

triplusalt : 
i 16,37 n» 

Sar- 
Kone 

cio- 
66,04 

Vilain 
înălțime : 

su- 
77,46 

lungime : 
(R.F.G.) 6,45

Sylvie Telllez

record ;
(Franța)

i de Fildeș) 10,4 ; 
Cambray (Franța) 

m obstacole :
8:41,8 ; 

(Elveția) 2,08 m ;
(Ungaria)

a elevilor se 
cadrul clubu-

Complexul 
l-am vizitat

dis- 
șco- 
ca-pe 

cuprin- 
fotbal 
fără 

cei
Și 

tri
ce 
au 

ca-

VARȘOVIA 21 (Agerpres). — 
In ziua a doua a concursului 
internațional de atletism „Me
morialul Kusocinski", după 
recordul mondial (12,8) al Te- 
rezei Sukniewicz in proba de 
100 m garduri (V. Bufanu a 
ocupat locul VI cu 13,6), cea 
mai bună performanță a apar
ținut sprinterei olandeze Wil
ma Van der Berg, învingătoare 

22,9 (record) 
european

și la 200 m în 
cel mai bun timp 
al sezonului.
ALTE REZULTATE : 

R. Clarke (Australia) 
Arne Risa (Norvegia) 

record ;
(Polonia)
Tomizawa

2,12
vegia) . ............
(Polonia) 20,8 ; suliță 

(Polonia) 
Lasocki
800 m : 

1:47,8 ; 800
(UR.S.S.) 2:05,1
nova (U.R.S.S.) 
me (f) : Purka

5000 m : 
13:4O,8,

_ . 13:41,0 —
greutate : Wl. Komar 

19,8 in ; înălțime : 
Hidchiko (Japonia) 

m ; 110 mg : Weum (Nor- 
14,0 ; 200 m : Werner

Nikiciuk 
triplusalt 

16,55 m ;
(Polonia) 
Sarmite

(f) Iva-

81,30 ni ;
(Polonia) 
Waskiewicz 

m (f) : 
; disc 

52,94 m ; lungl- 
(Polonia) 6,28 m.

RALPH MANN 48,8 LA 440 y GARDURI
UN NOU RECORD MONDIAL

la 
din 

spune 
că profesorii de educație fi
zică își desfășoară activita
tea în funcție de baza ma
terială pe care o are 
de tradiția existentă 
dorințele elevilor. Un 
deosebit se pune, în 
ral, pe atletism, jocuri 
tive și gimnastică. In 
medii și licee 
aproximativ 20 000 
fesori de educație fizică, 
proape 
ticipînd și 
cluburi sportive.

școala, 
și d» 
accent 
gene- 
spor- 
școli 

funcționează 
de pro- 

a- 
7 000 dintre ei par

ia viața marilor 
Activitatea

de performanță 
desfășoară în 
rilor orașului. Există și cam
pionate școlare, de curind 
ele disputîndu-și și faza fi
nală. In general, școlile sînt 
dotate cu baze sportive. Cele 
care nu au terenuri proprii 
le folosesc pe cele 
cipali tății.

Tn planurile 
ale facultăților 
văzută educația 
ciplină obligatorie. Activita
tea are un caracter faculta
tiv. Studenții pot practica 
sportul în cadrul cluburilor 
și centrelor de antrenament. 
Gazdele ne-au spus că pro
centul celor ce desfășoară o 
activitate continuă este 
foarte mic.

— Vizitind Miinchcnul 
tem convinși că v-ați 
resat și de stadiu] lucrărilor 
construcțiilor sportive pe ca
re se vor desfășura Jocurile 
Olimpice din 1972. Vreți să 
ne spuneți ce ați constatat ?

făcut o vizită la 
a 

Olimpice. Șeful 
de presă, ne-a

ale muni-

de
nu 
fizică ca dis-

învățămînt 
este pre-

însă

sîn- 
inte-

*

POLOISTII ROMÂNI ÎN R.D. GERMANĂ1

Echipa națională de polo
------ s- părăsească azi 

în
ro- 
un 
la

să părăseascăurmează
Capitala pentru a pleca 
R.D. Germană. Jucătorii 
mâni vor lua parte la 
mare turneu internațional 
care se vor întrece cu for
mațiile reprezentative ale U- 
niunii Sovietice, Ungariei, 
R.D. Germane, Olandei ți 
Bulgariei.

Ieri dimineață, selecționa- 
bilii au făcut un ultim antre
nament în compania lotului 
de juniori. Cu acest prilej, 
antrenorul I. Frincu ne-a co
municat lotul ce va face 
deplasarea: Chețan ți Bog
dan (portari), Szabo, Blajec, 
Novac, Zamfirescu, Popa, tu- 
lineac, M. Popescu, C. Rusu 
ți B. Mihăilescu.

— Am
Comitetul de organizare 
Jocurilor ~" 
serviciului 
dat o serie de explicații șt 
ne-a invitat să vizităm șan
tierele. Se lucrează intens, 
cu mult gust, cu rafinament 
arhitectonic, dar și cu o deo
sebită grijă pentru ca fieca
re bază . " ~____
stalație să fie utilă partici- 
panților ' * ~ _ “
iese că totul va fi gata la 
timp, ” ___;;
oferi oaspeților” condiții din
tre cele mai bune pentru a 
obține performanțe la nivelul 
maxim al posibilităților.

Vizita, schimbul de opinii 
— au fost utile pentru am
bele părți și cred că astfel 
de dialoguri sînt deosebit de 
necesare.

sportivă, fiecare in

ia J.O. Nu mă îndo-

că organizatorii vor

Interviu realizat de
Hristaehe NAUM

ÎN AJUNUL MONDIALELOR DE CĂLĂRIE
Anul 1970 prilejuiește echitațiel 

o spectaculară demonstrație a ni
velului atins în acest domeniu 
sportiv la toate cele trei discipline 
— dresaj, obstacole, concursul 
complet — cu ocazia campionate
lor mondiale ce vor avea loc 
lunile următoare. Mondialele 
călărie disputîndu-se din

în 
de 

______ __ ,____  _ _ patru 
in patru ani, în intervalul dintre 
olimpiade, oferă specialiștilor po
sibilități de verificare a “
lulul concurenților in 
J. O.

în R.F. a Germaniei, la 
(20—28 iunie), și-au dat

potenția- 
vederea

AACHEN 
intîlnire 

cei mal buni’ dresori din lume ce 
iși vor disputa titlurile mondiale 
în MARELE PREMIU DE DRE
SAJ, individual și pe echipe. Va 
fi foarte interesantă lupta ce se 
va da între loset Neckermann 
(R.F.G.), care cu calul său Ma
riano a cucerit titlul mondial in 
1966 la Berna, și învingătorul său 
de la J.O. din Mexic, Ivan Kisi- 
mov (U.R.S.S.) cu calul Igor. 
Șansele călăreților români sint 
minime atit datorită valorii ad
versarilor, cit și prin faptul că 
pentru premiul mondial va con
cura numai I. Molnar cu calul 
Argint.

Pe coasta franceză a Atlanticu
lui în renumita stațiune LA 
BAULE (4—12 iulie) se. va bate 
recordul de participare la al 
VII-lea campionat mondial de 
obstacole, la întrecere anunțîn- 
du-și prezența călăreți din 20 de 
țări. Inegalabilul record al france
zului Pierre D’Oriola, deținător a 
două medalii olimpice și al titlu
lui mondial din 1966 de la Buenos 
Aires, se așteaptă a fi dublat de 
încă un succes, avind în vedere 
faptul că D'Oriola va concura 
„acasă". Longevitatea sportivă a 
acestui călăreț este de-a dreptul 
impresionantă, el fiind prezent la 
toate cele șase ediții anterioare 
ale mondialelor de obstacole. De
sigur că un cuvînt greu îl vor 
avea călăreții din R.F.G., Anglia, 
Italia, Brazilia și S.U.A. în frunte 
cu celebrii A. Schockemohle, D. 
Broome, frații D’Inzeo, Wily 
Steinkraus, Nelson Pessoa. Nu 
este exclusă o surpriză din par
tea echipei U.R.S.S. care, recent, 
la Olsztin (Polonia), a cucerit 
„Cupa Națiunilor", clasîndu-se 
înaintea echipei R.F.G. O parti
cipare a călăreților noștri la mon
dialele din Franța nu a putut fi

nici măcar pusă în discuție dată 
fiind valoarea lor scăzută.

La PUNCHESTOWN (Irlanda), 
de la 11—14 septembrie, campio
natul mondial al CONCURSULUI 
COMPLET își va desfășura cele 
trei probe : dresaj, fond, obsta
cole, cu participarea a cel puțin 
10 națiuni, dintre care menționăm 
pe cele ce s-au evidențiat de obi
cei în această dificilă competiție : 
Anglia, S.U.A.. Franța, Australia 
șl Irlanda — deținătoarea titlului 
mondial din 1966 de la Burghley 
Călăreții noștri de la concursul 
complet sînt angajați în pregăti
rea campionatelor balcanice de la 
Craiova <3o august — 6 septem
brie) și, prin urmare, la startul 
mondialelor nu se va putea alinia 
o echipă valoroasă, de trei călă
reți. Insă, călărețul Constantin 
Vlad (Dinamo) cu calul său Spirt 
— cuplu excepțional de dotat și 
cu foarte multă experiență in 
această probă — va fi capabil să 
concureze cu succes la mondialele 
din Irlanda, competiție a cărei 
importanță cred că nu mai este 
necesar s-o subliniez.

Felix ȚORESCU

O serie de performanțe 
celente au marcat ediția 
acest an a campionatelor 
versitare ale S.U.A., desfășurate 
la Des Moines (Iowa). In cursa 
de 440 y garduri, Ralph Mann 
(21 ani) a terminat învingător 
in 48,8 — nou record țnondiat. 
Vechiul record aparținea din 
1960 sud-afficanului Gerd Pot- 
gieter cu 49,2. Performanța lui 
Mann (aproximativ 48,5 la 400 
m) se apropie foarte mult de 
recordul lumii (48,1) ce apar
ține englezului Dave Hemery.

Un progres remarcabil a rea
lizat și tânărul Jan Johnson la 
săritura cu prăjina (4,78 m în 
sezonul trecut), pe care a cîști-

cx- 
din 

uni-

gat-o 
zultat 
merită a fi subliniate cursele 
lui Larry James (45,5—440 y) și 
Ken Swenson (1:46,3—880 y), 
ambele încheiate cu cele mai 
bune rezultate ale anului.

Rezultate tehnice: 220 y: Tur
ner 20,6, Gray 20,7; 440 y: Ja
mes 45,5, ~ 
Mills 45,8 
1:46,3. ~
1:47,0;
120 y g: Gibson 13,6, Walker 
13,6; 440 y g: R. Mann 48,8, Col
lett 49,2; prăjină: J. Johnson 
5,36 m, Alarotu (Finlanda) 5,18 
m; lungime: Robinson 7,88 m; 
suliță: Skinner 82,50. ,

cu 5,36 m, al doilea re. 
mondial al sezonului. Maj

T. Turner 45,8, C. 
. 880 y: Swenson

Collins 1:46,5, Sandison 
1 milă: Liquori 3:59,9:

TELEX * TELEX • TELEX
PARIS 20 — Președintele Uniunii europene de karate, Delcourt, 

a confirmat că anul acesta campionatele mondiale de karate vor avea 
loc in luna noiembrie la Tokio și nu la Paris cum fusese stabilit inițial. 
Recent, la Paris a avut loc o întrevedere intre Delcourt și Sarogawa, 
președintele Uniunii mondiale de karate, care a acceptat ca membra 
Uniunea europeană. Campionatele mondiale vor fi precedate de un mare 
turneu Internațional ce va avea loc la Osaka in cadrul manifestărilor 
sportive prilejuite de Expoziția mondială.

Revista „Ring Magazine" 
a alcătuit lista pe luna iu
nie a celor mai buni 
de categoria grea din 
Pe primul loc a fost 
Jerry Quarry (S.U.A.), 
recent l-a învins prin k.o. pe 
Mac Arthur Foster. Urmează 
in clasament argentinianul 
Bonavena, canadianul Chuva- 
lo, Foster, Ellis (S.U.A.), Co
oper (Anglia) și spaniolul 
Urtain.■
In cadrul campionatului unio
nal de fotbal a fost progra
mat jocul dintre
Dinamo 
Baku. 1 
au obținut victoria cu 
de 2—1.

boxeri 
lume, 
trecut 
care,

echipele 
și Neftci> Moscova

Fotbaliștii dinamoviști 
scorul

Automobilistul belgian 
Willem și-a pierdut

Andră 
viața

în cadrul antrenamentelor 
care au avut loc pe circui
tul de lingă muntele Ventoux. 
In timp ce se afla în linie 
dreaptă, automobilul său a 
derapat, intrînd într-un stîlp. 
Willem a decedat la spital.

înaintea ultimei zile de con
curs, în turneul internațional 
„open" de golf de la Cha-ska 
(Minnessota) continuă să con
ducă sportivul englez Tony 
Jacklin, cu 211 puncte. îl ur
mează
— 215
— 217

americanii 
puncte și Gay 
puncte.

Dave Hill 
Brewer

automobilistic al ora-
cîștigat 
alcătuit 

Și

Raliul
șului Geneva a fost 
de echipajul francez 
din Jean Claude Andruet
Michel Veroni, care au pilo
tat un „Renault Alpine-110".

Un reușit spectacol de motocros

A. MANDRICENKO (U.R.S.S.) Șl OTTO ȘTEFANI 
(STEAGUL ROȘU BRAȘOV) ÎNVINGĂTORI MERITUOȘI

BRAȘOV, 21 (prin telefon, 
de la trimisul nostru), 
A plouat cu găleata tn aju
nul concursului internațional 
de motocros organizat de clu
bul sportiv Steagul roșu pe 
valea Răcădăului și duminică 
dimineața traseul a fost îm
bibat cu apă cînd cei peste 
20 000 de brașoveni aplaudau pre_ 
zența la start a alergătorilor 
sovietici, unguri .cehoslovaci și 
români.

Partlcipanțli ia clasa naționala 
pînă la 500 cmc au înfruntat 
dificultățile terenului foarte a- 
lunecos și au „bătătorit" pirita 
pentru concurenți! de Ia pro
bele internaționale. In manșa I, 
mergînd economicos și extrem 
de prudenți pe pîrtiile pericu
loase, unde mulți dintre aler
gători au derapat, veșnicul tî- 
năr Otto Ștefani și-a onorat 
numeroșii suporteri clștigînd 
detașat. Manșa a doua a fost 
mult mai spectaculoasă. Traseul 
se zvintase și astfel „cinclsutlș- 
tii" au oferit o cursă de o rară 
frumusețe, cu numeroase schim
bări de locuri ai cărei anima

tori principali au fost O. Ște
fani, P. Paxino și St. Florian, 
care au trecut — în această or
dine — linia de sosire, în ex
plozia de bucurie a spectatori
lor. CLASAMENT : 1. O. Ște
fani (Steagul roșu Brașov), 2. 
Tr. Moașa (St. r. Brașov), 3. 
P. Paximo (Metalul Buc.), 4. 
St. Florian (Locomotiva Plo
iești), 5. P. Lucaci (St. r. Bra
șov), 6. P. Filipescii (IRTA Tg. 
Jiu).

Clasa internațională (250 cmc) 
a satisfăcut sută la sută aștep
tările. Alergătorii sovietici și ro
mâni au atacat cu dexteritate 
desele obstacole, s-au avîntat 
cu virtuozitate pe pantele a- 
brupte. Anatoli Mandricenko 
(U.R.S.S.), omul care n-a reușit 
să ciștige concursul de săptă- 
mîna trecută de la Tg. Jiu din 
cauza căzăturilor, șl-a dovedit 
de data aceasta măiestria, ad- 
judeeîndu-și ambele manșe de 
o manieră care i-a atras ad
mirația generală. Compatriotul 
său, vitaut Donis, care de fie
care dată a fost în fruntea mal 
multor ture, a trebuit să ce

deze pe parcurs conducerea, 
fiind apoi angrenat cu St. Chi- 
țu, pe care rareori l-am văzut 
apărindu-și șansele cu atîta 
ambiție, în lupta pentru pozi
ția secundă. A Invis sportivul 
din Riga, V. Donis, pentru că 
a pilotat mai constant pe por
țiunile periculoase ale traseu
lui. Au mai contribuit la a- 
ceastă agreabilă reuniune Aurel 
Ionescu, Cristian Dovids și tî- 
nărul Mihai Banu, de la un 
concurs la altul tn evident 
progres. Ceilalți concurenți, 
printre care și motoclcliștii din 
Ungaria și Cehoslovacia, fără 
să strălucească, s-au încadrat 
perfect în acest reușit specta
col de motocros.

CLASAMENT : 1. A. Mandri
cenko (U.R.S.S.), 2. V. Donis
(U.R.S.S.)., 3. St. Chițu (Stea-
rua) 4i Cr. Dovids (Metalul 
Buc.), 5. A. Ionescu (Steaua), 
6. M. Banu (Steaua), 7. T. 
Kvalina (Cehoslovacia), 8. A. 
Crisbai (Steagul roșu Brașov), 
9. I. Sellei (Ungaria), 10. L. 
Reitter (Ungaria).

Tr. IOANIJESCU


