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ZIUA MARINEI
; • • I

O impresionantă demonstrație a vigoarei marinei românești

I. PATZAICHIN S. COVALIOV

Tovarășul Nicolae Ceaușescu trece in revistă garda de onoare
Foto: AGERPRES

A DOUA MEDALIE DE AUR 
PENTRU ROMÂNIA

jaloanele noi 
epocii socia-

Jalon între 
din calendarul 
liste a României, prima du
minică/ din august consem
nează sărbătoarea consacrată 
oamenilor mării. Zi-șimbol, 
ca multe altele, moment în 
care poporul nostru aduce 
un fierbinte omagiu, închi-

■ Hă sentimentele sale cele mai 
nobile de gratitudine muncii 
fără preget a navigatorilor de 
pe vasele comerciale, a mili
tarilor din forțele navale, . a

■ cbnstructorilor de nave.
Ziua Marinei, sărbătoarea

■ de ieri.
în- această zi, toate navele 

militare și civile au arborat 
însemne de zile mari — 
Marele pavoaz — iar prin 
programe artistice, prin între
ceri sportive și jocuri pline 
de fantezie și umor, marina
rii au umplut de clocot și 
farmec, porturile dunărene, 
cele de pe apele interioare, 
porturile maritime. Sărbători
rea celor care trăiesc și mun
cesc pe întinsul apelor a cu
noscut însă farmec și strălu
cire aparte la Mangalia, ca
dru devenit tradițional pen
tru celebrarea Zilei Marinei.

încă de cu zori, navele flo
tei maritime militare aliniate 
în avanport, masivul dig in
terpus intre bazinul de acos
tare și largul mării au do- 
bîndit ambianța sărbătoreas
că a marilor festivități. Pe 
catarguri flutură, în adierea 
brizei marine, mii și mii de 
stegulețe multicolore. Vasul- 
co'mandant,, bogat drapat în 
tricoloruri și drapele purpu
rii, pur ti n'd stema și inițialele 
Partidului Comunist Român, 
așteaptă, ancorat la chei, ca 
■pe puntea sa să urce oaspeți 
de seamă. La sărbătoare 
participă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, președintele 
Consiliului de Stat, coman
dant suprem al Forțelor Ar
mate ale Republicii Socialis
te România. Participă, de 
asemenea, alți conducători de. 
partid și de stat, 
ai țării, oaspeți de 
tare, atașați navali 
roase state.

Este o atmosferă 
tare, în același timp și calmă 
și febrilă. Bricul „Mircea", 
eleganta, supla navă-școală a 
marinei noastre militare, se 
leagănă aproape imperceptibil 
pe unda clătinată de vîntul 
ce suflă dinspre larg. Mari
narii, in elegantă ținută albă 
de paradă, stau aliniați pe 
punți, alții în aceeași ținută 
străjuiesc pe distanță de ki
lometri, de-o parte și de alta,

drumul către 
digul pînă la 
dant. Fanfara și compania de 
gardă stau gata să dea ono
rul. Pe străzile Mangaliei, pe 
faleza orașului, în balcoane
le impunătoarelor clădiri 
dau spre

avanport și 
nava-coman-

ce
plajă și către ba-

fericită în care masele își ma
nifestă deschis și sincer ade
ziunea lor la politica parti
dului și statului, voința ne
strămutată a tuturor cate
goriilor de cetățeni ai patriei 
indiferent de naționalitate, 
de a urma neabătut linia tra-
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numeroasele probe sportive cuprinse 
oferit 
mii

de marinarii militari.

demnitari 
peste ho- 
ai nume

de aștep-

imprej- 
înce- 

Trep- 
digului; 

tribune.

sată de partid, de a da viață 
cu o zi mai devreme măre
țelor obiective de înflorire a 
României trasate de istoricul 
Congres al X-lea.

La festivitățile organizate 
cu prilejul Zilei Marinei par
ticipă ca invitați de onoare

Mitia
Vecei 
R.S.F. 
cholas, secretar
Partidului Laburist din Marea 
Britanie, Dmitri Poleanski, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., prim-vice- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., Karl 
Heiinz Notzel, membru al Pre
zidiului Comitetului Federal 
al P. C. German (Bachmann), 
Kurt Erlebach, membru al 
Prezidiului Comitetului Federal 
al P. C. German (Bachmann), 
Gustavo Espimosa Montesi- 
mos, membru al Comisiei Po
litice a C.C. al P.C. Peruvian, 
secretar general al Confede
rației Generale a .oamenilor 
muncii peruvieni, James Ste
wart, membru al Comitetului 
Executiv Național și al Se
cretariatului P.C. din Irlanda, 
Jean Vincent, membru al Se
cretariatului Colectiv al Par
tidului Muncii din Elveția, 
Adalberto Mimicei, membri i al 
Direcțiunii P.C. Italian. Eu- 
geniusz Szyr. membru al C.C 
al P.M.U.P., vicepreședinte al 
Consiliului de 
R. P. Polone

Ora 10.
■ După oe 

■drumul de la 
ra și cocheta 
tun, din constelația Manga
lia Nord, mașinile ce com
pun convoiul oficial pătrund 
în incinta avanportului, ur
mând coarna digului, printre 
ziduri de trupuri bronzate 
și explodând de sănătate 
și voie bună. Trecerea prin 
mulțime a mașinii des
chise în care se află tovară
șul Nicolae Ceaușescu, tova
rășul Ion Gheorghe Maurer 
și tovarășul Emil Bodnaraș 
este însoțită de vii aplauze, 
de urale îndelungate. Se 
scandează în cor numele 
conducătorului partidului, 
alăturindu-se ca o indisolu
bilă legătură a conducătoru
lui cu partidul, ca un sim
bol al unei organice sim
bioze, cele trei atât de cunos-

N. POPESCU-BOGDANEȘTI

Ribicicf, președintele 
Executive Federale a 
Iugoslavia, Harry Ni- 

general al

Miniștri al

au străbătut 
Neptun, tină- 
stațiune Nep-

(Continuare in pag. a 3 a)

Campionii olimpici

I. Paizaichin și S. Covaliov

au cucerit

la caiac

Ștafeta de

ieri

dublu

titlul mondial

1000 m

caiac 4x500 m
E. BOTEZ

medalie de argint
• Sportivii sovietici au ob|inut 8 victorii din

16 posibile ! • Austriecii învingători nescon- 

iaji la caiac dublu 1000 m • Norvegienii —

maeștri ai fondului

Trimisul nostru special. Dan GÂRLEȘTEANU, transmite

BAGSWAERD 2 (prin 
telefon). — înainte 
de cronica finale
lor din ultima zi a 

, campionatelor mondiale 
. de caiac-canoe, dispu

tate în frumoasa bază 
nautică de lîngă Copen
haga, cîteva informații 
despre evoluția repre
zentanților noștri în se
mifinalele disputate du
minică dimineață. Va- 
sile Roșea s-a calificat 
destul de ușor Ia caiac 
simplu — 1000 m, rea- 
lizînd primul timp al 
seriei 3:51,41. în proba 
următoare, de dublu, 
Coșniță și Simiocenco 
s-au clasat doar pe lo
cul 4, cu 3:29,02, ratînd 
astfel calificarea. în 
schimb, ștafeta băieților 
a cîștigat semifinala, 
cu 7:21,95. Și acum cro
nica ultimelor 8 finale..-

CAIACIȘTII NORVE
GIENI — IMBATABILI

M. ZAFTU

A. VERNESCU
-------------------------------

I. IACOB

Aspect. de la una din 
în spectacolul

zinul avanportului, mii și 
de localnici,, turiști români și
străini, aflați în vacanță . pe 
însoritul nostru litoral, țărani 
venit:. din satele

, muitoare, așteaptă 
perea festivităților, 
tele în scară ale 
stau transformat în
Este in această masivă pre
zență umană, constatată ple
nar și pe întreg parcursul 
drumului, viu exprimată do
rința, bucuria de a-1 vedea 
și saluta pe secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a cărui to
nifiantă prezență în mijlocul1 
maselor este totdeauna prilej 
de mișcătoare manifestare a 
unității indestructibile dintre 
partid și popor, împrejurare Doar 6 puncte au lipsit

SUCCESUL RAPIDULUI LA REGENSBURG
(2—2), prin punctele marcateEchipa de fotbal Rapid ...

București și-a început tur- de Ștraț, C. Dan din lovitură 
neul în R. F. a Germaniei 
evoluând în orașul Regens
burg, unde a întâlnit forma
ția locală Jahn, din liga se
cundă. Victoria a revenit fot
baliștilor români cu 3—2

liberă de la 30 m, și Felsin- 
ger (autogol).

Miercuri, Rapid joacă cu 
Arminia Bielfeld, care a pro
movat recent in prima ligă 

. a campionatului vest-german.

atletelor românce
pentru calificare

® Sportivele din U.R.S.S. șl Polonia vor merge

CUPA DE VARĂ LA FOTBAL
la finala Cupei Europei 
de la Budapesta ® Tamara
Danilova (62,54 m la disc)

performera concursuluiEchipele se pregătesc asiduu in vederea noii ediții a campionatului. Ieri, 32 de formații 
au luat parte la jocurile etapei a II-a a „Cu pei de vară".

Citiți în pagina a III-a relatările de la ac este meciuri.

Varga, singur tn fața apărătorilor craioveni, șuteați la poartă (fază din meciul Progresul 
București — gf^ctropțitere Craiova) " Foto j A, NEAGlț

> ileana Silal și Viorica
Vlscopoleanu învingătoare
aplaudate ® Remarcabilă
evoluția Marianei Goth

Competiția europeanâ

Campionii europeni 
de la Himki, cotați și 
acum ca f /' . 
Cipali în finala de caiac 
4 fond, au confirmat 
toate pronosticurile, cîș- 
tigînd într-o manieră 
impresionantă, după o 
cursă în care au excelat 

. și Pe plan tactic. După 
1000 m se distanțează 
un pluton format din 
echipele Norvegiei, R.F. 
a Germaniei, Suediei, 
Ungariei și Italiei. 
Varabiov, I. și N. Te- 
rente, D. Ivanov se 
află pe poziția a 6-a, 
dar după trecerea bali
zelor pierd încă două 
locuri și rămân mult în 
urmă. La jumătatea 
cursei, sportivii sovietici 
abandonează (rupere de 
cîrmă) și astfel noua

mKi, cotați și * 
favor iți prin- I 
inala He caiac ■

I
I

DOZE
SI SPINI

A.

(Continuare 
tn pag. a 2 a)

Ileana Silai conduce 
800 m, probă în care

plutonul alergătoarelor de la 
a înregistrat un frumos succes.

Competiția europeanâ de atletism „Cupa Bru
no Zauli" a programat la București una din se
mifinalele întrecerilor feminine. Concursul, reu
șit sub aspectul spectacolului, a prilejuit cîtor- 
va dintre participante posibilitatea sâ obțină 
unele rezultate prestigioase pe plan continental 
și chiar mondial.

Cele 13 probe ale competiției au fost cîștiga- 
te de atlete din cinci Jări : U.R.S.S. — 5 victorii, 
Polonia 3, România și Italia — 2, Austria —1.

(amănunte tn pag. a 4-a)

CLASAMENTUL GENERAL 
f

1. U.R.S.S.
2. POLONIA
3. ROMANIA
4. ITALIA

5. CEHOSLOVACIA :

«. ELVEȚIA

I. AUSTRIA

79
71

P
P

69 p
47 p

38 p
34 p

M p

ă-i mulțumim, înainte de 
toate televiziunii, pentru 
eforturile făcute (și noi 
știm cît este de greu I) ca 
să ne aducă în fața foto
liilor două întreceri spor

tive de mare interes, în care s-au in
vestit nenumărate speranțe : mitingul 
nautic de la Copenhaga și acela atle
tic de la București.

Pe lacul danez Bagswaerd, canoea 
românească și-a împodobit cu stele 
noi galoanele sale strălucitoare. O 
tradiție începută cu 14 ani în urmă, la 
antipozi, continuă și se dezvoltă în me
diul prielnic al muncii și seriozității. 
Faptul devine și mai cuceritor, pentru 
că sportul pagaei — spre deosebire 
de altele — este pe cît de dur, pe a- 
tît de anonim. Canoea a creat cam
pioni uriași, dar n-a născut pînâ acum 
nici un idol. Semizeilor săi nu le-a fost 
sortit să coboare între muritorii de 
rînd, ei viețuiesc în împărăția lor tă
cută, de stuf, sălcii și ape. Ei trudesc 
din greu, lovind cu o lopată de lemn, 
stînd ore întregi într-un genunchi, fă- 
cînd o echilibristică bizară, în acea 
coajă de nucă devenită un fel de ga
leră a vremurilor noastre. Cu atît mai ma
re este cinstea ce li se cuvine pentru 
cele două medalii de aur cucerite, a- 
colo, în Danemarca, la o ediție a 
campionatului mondial ca niciodată 
mai agitată și mai ambițioasă.

Dar rozele au și spini... Le-am sim
țit în această duminică înțepătura, ur
mărind eforturile zadarnice ale atlete
lor care încercau să cîștige o cauză 
dinainte pierdută. Fără îndoială. Ilea
na Silai, Viorica Viscopoleanu, Lia Ma- 
noliu sînt mari individualități ale spor
tului mondial. Dar, O ECHIPA este 
ceva mai mult. Și atletismul nostru nu 
are încă o echipă. Pentru că pernele 
automulțumirii sînt moi și îndeamnă la 
un somn adînc. Pentru că a privi spre 
viitor, dincolo de orizontul scurt ol 
zilei de azi, nu este chiar comod. Și 
dacă, totuși, fetele au luptat și și-au 
apărat cu demnitate șansa, băieții, la 
Zurich, s-au prezentat lamentabil, cu 
o echipă de improvizație (Costache, la 
greutate, Perța, la lungime I), compro- 
mitînd grav o reprezentativă care, 
cîndva, învingea Franța la București.

Ar fi nedrept să încheiem partea a- 
mară a acestor rînduri fără să ne în
trebăm ce se petrece cu caiacul româ
nesc, înfloritor pînă nu de mult. Ma
rii săi campioni sînt pe punctul de a 
părăsi scena. (Unii, poate, ar fi tre
buit s-o facă mai de mult). Ce rămîne 
în urma lor ? I

Valșrlu CH10SE
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Ieri, la bazinul Dinamo, 
•-au desfășurat cursele zi
lei a doua a campionatelor 
naționale de înot ale seniori
lor.

ALMER—CAMPION 
ȘI RECORDMAN

în cursa inaugurală a re
uniunii — 400 m liber — Ai
mer a reușit din start 6ă ia 
un ușor avans, a întors pri
mul la 50 m, iar la 200 m 
se distanțase cu circa 1.50 m 
față de campionul de anul 
trecut, Slavic. Timpul de 
?:07 anunța un record și la 
300 m (3:15) acesta devenise 
aproape certitudine. Ultima 
întoarcere a fost executată 
concomitent de către cei 
doi protagoniști, iar la 375 m 
Slavic trecuse în frunte. Un 
ultim efort, însă, și reșițea- 
nul și-a depășit rivalul cu o 
jumătate de braț, cucerind 
titlul de campion al tării și 
obținînd un nou record de 
seniori și juniori categoria 1, 
in dauna lui Slavic, care de
ținea recordul de la Roma, 
unde realizase 4:23,0.

Clasament: 1. E. ALMER 
(Olimpia Reșița) 4:21,1 (re
cord) ; 2. M. Slavic (Steaua) 
4:21,6; 3. S. Cosmeseu
(Steaua) 4:35,5.
ÎNVINGĂTOARE detașat, 

CRISTINA BALABAN
Doar 100 de m au rezistat 

rivalele Cretinei Balaban în 
cursa de 400 m liber, după 
care multipla noastră cam-

Cristina Balaban in cursă spre un nou titlu

pioană și-a continuat curea 
de una singură.

Clasament: 1. CRISTINA 
BALABAN (Dinamo) 5:06,5 ; 
2. Daniela Coroiu (Șc. sp. Re- 

Lucia Radu 
(record de

șită) 5:09,3 ; 3. 
(Dinamo) 5:09,4 
junioare II).
CÎND DOI SE
Excepțional de

CEARTA...
, . . disputată a

fost întrecerea băieților Ia 100 
m spate. Lupu și Giurasa, 
porniți favoriți, au fost tato
nați îndeaproape de Movanu, 
Hohoiu și Benedek. Mai mult 
chiar, Movanu avea un a- 
vans minim la 75 m, dar la

sprintul final Mircea Hohoiu 
a sprintat irezistibil și a a- 
tins primul peretele bazinu
lui.

Clasament: 1. M. HOHOIU 
(Olimpia Reșița) 1:04,0; 2.
Gh. Lupu (Școlarul) 1:04,8; 3. 
Z. GiurasB (Olimpia Reșița) 
1:04,9 ; 4. M. Movanu (Șc.. sp- 
nr. 2) 1:05,1; 5. Șt. Benedek 
(Mureșul Tg, Mureș) 1:05,9.

EVENTUL 
CRIST1NEI BALABAN

Fără a forța, Cristina Bala
ban a cucerit cu ușurință al 
doilea titlu în această zi, Ja 
100 m spate.

„Regata internațională Snagov“

Canotorii români victorioși în trei probe

PERFORMERUL REUNIUNII

rr

Considerat cîndva unul din
tre „copiii minune" ai nata- 
ției noastre, Eugen Aimer a 
confirmat de-a lungul anilor 
așteptările, cucerind titluri 
de campion național și dobo- 
rînd recorduri la toate cate
goriile de vîrstă. Produs al 
inimosului și inepuizabilului 
antrenor prof. Ion Schuster 
din Reșița, Aimer a făcut do
vada calităților sale și ieri 
cînd, în cursa de 400 m li
ber, a doborlt recordul natio
nal de seniori și juniori ca
tegoria I. Intrecîndu-1, după 
o dispută pasionantă, pe 
principalul favorit al cursei, 
Marian Slavic, noul campion 
și recordman a făcut dovada 
nu numai a unor calități teh
nice indiscutabile, ci și a unor 
remarcabile calități morale.

Clasament: L CRISTINA 
BALABAN (Dinamo) 1:15,2; 
2. Eugenia Cristescu (Dinamo) 
1:16,9 ; 3. Clara Kokai (Poli
tehnica) 1:17,2 ; 4. Olga Do- 
bre (Șc. sp. nr. 1) 1:17,9 ; 5. 
Ruth Hbcher (Șc. sp. Reșița) 
1:18,2 ; 6. Dana Pop (Dinamo) 
1:18.3.
LA UN PAS DE RECORD
Tatonat îndeaproape de Po

toli, campionul Și recordma
nul nostru la 100 m delfin, 
Albert Covaci, a făcut o cursă 
spectaculoasă. îptorcînd în 
28:4 la 50 m, se părea că el 
va stabili un record, dar pen
tru aceasta i-au lipsit cîteva 
zecimi de secundă. Promiță
toare performanța lui Peteli, 
care constituie un record per
sonal.

Clasament: 1. A. Covaci (Mu
reșul Tg. Mureș) 1:01,6; 2. A. 
Peteli (Mureșul) 1:01,9 ; 
I. Miclăuș (Șc. 
1:03,1 ; 4. C. Rdlik 
Timișoara) 1:04,5 ; 5. N. Teo-

dor (Dinamo) 1:04,7 (record 
de copii A)
STERNER CONDUSA 50 M

Agneta Sterner a luat un 
6tart slab, de care a profitat 
Georgeta Cerbeanu, care a 
întors prima la 50 m și a 
condus pînă ia 75 m, dar la 
sprintul fina! multipla cam
pioană și-a impus superiori
tatea și a cîștigat din nou 
titlul la 100 m delfin.

Clasament: 1. AGNETA
STERNER (Steaua) 1:10,8 ; 2. 
Georgeta Cerbeanu (Școlarul) 
1:12,0 ; 3. Siegrid Sleeian ($c. 
sp. Reșița) 1:13,2 ; 4. Angela 
Anton (Dinamo) 1:13,5.
SLAVICA DECIS VICTORIA

După primele trei schim
buri ale ștafetei 4x200 m li
ber, echipele Steaua și C.S.M. 
Cluj erau egale. Cursa 
Slavic a hotărît, 
sul șteliștilor.

Clasament: 1.
(Cosmescu, Nicodim, 
Slavic) '8:49,6 ; 2. C.S.M. Cluj 
8:52,4; 3. Dinamo 9:10,2.

Azi, la Dinamo, de la ora 
10 și de la ora 18, ziua a IH-a 
a „natiunaleldr" de înot.

D. STANCULESCU

lui
însă eucce-

STEAUA
Adam,

CONCURS INTERNATIONAL

3.
sp. Sibiu) 

(Șc. sp.

ÎN PREAJMA MARELUI TURNEU 
INTERNATIONAL DE BASCHET FEMININ

• Echipa României a venit la București • Lotul reprezentativei

După cum am mai anunțat, 
de miercuri piuă duminică se 
va desfășura, in nocturnă, 
pe terenul FJoreasca, un mare 
tufrieu internațional de bas
chet feminin, la care vor lua 
parte primele reprezentative 
de senioare ale Bulgariei, 
Franței, Poloniei, Ungariei, 
Cubei și României. Sportivele 
noastre, cape s-au pregătit în 
luna iulie la Piatra Neamț, 
s-au înapoiat în Capitală și 
de luni vor efectua ultimele 
pregătiri, dc finisare, in ve
derea acestui turneu dotat cu 
„Cupa Federației" și care, de 
fapt, constituie o excelentă 
verificare în vederea campio
natului european, programat

Ungariei
în luna septembrie în Olan
da, la Rotterdam.

Oaspetele vor sosi în Capi
tală în cursul zilelor de luni 
și marți și, după cum au a- 
nunțat, vor fi prezente cu 
cele mai puternice loturi. Pe 
cel al Franței l-am anunțat 
cu cîteva zile în urmă, iar 
azi il publicăm pe cel al Un
gariei, anunțat ieri la fede
rația noastră de specialitate 
(în paranteze sînt trecute, în 
ordine, clubul din care fac 
parte, vîrsta, înălțimea Și 
greutatea):

Judit Bakk (Voros Meteor 
— 26 —1,88 m —80 kg), Ixisz- 
lone Cstraky (Vorils Meteor 

25 — 1,78 m — 70 kg)e 
Erzsebet Horvath (M.T.K — 
23 — 1,80 m — 70 kg), Erzse-

19 4-
Nagy
i n —

Koroknai

bet Borbely (M.T.K. — 
1,68 m — 64 kg), Maria 
(M.T.K. — 20 — 1,84 
78 kg) Katalin
(T.F.S.E. — 21 — 1,64 m — 
59 kg), Irep Szegedi (T.F.S.E.
— 21, 1,69 m — 63 kg), £suzsa 
Tarjanyi (T.F.S.E. — 23 — 
1,82 m — 68 kg),' Istvanne 
Hegediis (Videoten- — -25 ■— 
1,74 m — 64 kg), Erzsebet 
Ra.iki (B.S.E, — 22 — 1,71 m
— 60 kg), Zsuzsa Rudavari 
(B.S.E. — 23 — 1,78 m — 
65 kg), Eva Geishauer (B.S.E.
— 19 — 1,72 m — 66 kg), 
Laszlone Mihplfi (B.E.A-C. — 
29 — 1,70 m — 62 kg). An
trenori : Laszlo Killik și Ede 
Komaromy ; arbitru : Istvan 
Herczeg.

DE JUNIORI !
iLA ORADEA I_ _ _S.I

Sîmbătă și duminică la 
Oradea s-a desfășurat un 
concurs atletic internațional 
cu participarea reprezentan- 

.țillor Școlii sportive din lo
calitate și a reprezentanților 
V.S.Z. Kosice. Cîteva rezul
tate : 100 m.: Judraz Zamba 
(Kosice) 11,1 ; 110 mg : Alex. 
Toth (Oradea) 16,4 ; suliță : 
Liviu David (Oradea) 55,7 m 
(îjv afară de concurs orădea- 
hul Mircea Meșter — cu o 
suliță de 600 gr — a stabilit 
un nou record republican de 
juniori III : 53,40 m) ; 100 m: 
Marta Jacinova (Kosice) 12,4 ; 
■ștafetă 4x200 m: Kosjce I 
- 1:48,5
PAUL LURINCZ

i

coresp.

După două zile de severe 
trieri, adică după disputarea 
întrecerilor din serii și reca
lificări, finaliștii „REGATEI 
SNAGOV" au fost chemați, 
ieri, la start. Primii care au 
trecut prin fața tribunelor au 
fost schifiștii specialiști în 
proba de 4+1, emoționați poa
te de tracul debutului, avan
tajați însă de răcoarea în- 
tîielor ore ale dimineții. 
Cursa nu prea a avut istoric, 
învingătorii — sportivii de la 
S. C. Berlin Griinau — mă- 
rindu-și avantajul cu fiecare 
sută de metri.. Mai disputată 

și oricum mai spectaculoasă 
prin desfășurarea ei, a fost 
cursa de 2 f.c. în această a 
doua finală a „Regatei Sna- 
gov" se impun sportivii dina- 
moviști (Francisc Papp, Ilie 
Oanță), care reușesc să con
troleze cursa, învingînd în fi
nal.

Cea mai „academică" probă 
(eleganță, tehnică, stil), în
trecerea de simplu, are o des
fășurare dramatică. La 500 m. 
Cristoph Kreuziger (S.C. Ber
lin Grunau) are un avans de 
numai două zecimi de secun
dă față de reprezentantul nos
tru George Mereuță (Steaua). 
La 1000 m. Mereuță reduce 
din handicap, încercînd să-și 
depășească adversarul direct, 
însă intervine Igor Trinko 
(Armia Kiev), care — profi- 
tînd de lupta celor doi — for
țează puternic și trece de 
Mereuță, ocupînd locul doi în 
final, după Kreuziger. Mai 
„prudenți", Tudor Ștefan, Pe
tre Ceapura și Ladislau La- 
vrenschi iau încă de la start 
curea pe cont propriu, nece- 
dînd nici o clipă întîietatea 
pe cei 2 000 m ai probei de 
2+1. în final: aproape 10 
secunde avans față de primul 
urmăritor!

Prin Tarasov, Moldoveanu. 
Ivanov și Tușa, adică prin 
schiful de 4 f.c., vom cîștiga 
a treia medalie de aur a re
gatei. A fost o cursă strînsă 
(echipajul S.C. Dynamo Ber
lin s-a aflat în permanență 
Ia o secundă în urma învin
gătorilor), frumoasă, de ridi
cată valoare tehnică (pe lo
cul trei, sportivii cehoslovaci, 
tot cu o secundă avans față 
de adversari — schifiștii de 
la Armia Kiev).

Start în proba de 2 vîsle!... 
Cu o plecare mai bună, cano
torii de la S.C. Berlin Gru
nau se situează în fruntea 
celorlalte ambarcații. Printre 
competitori, și câștigătorii u- 
neia dintre cele mai puter
nice serii — sportivii dina- 
moviști Gheorghe Fritz și 
Ivan Cacenco. Ei sînt la 500 
m pe poziția a doua, înaintea 
schifiștilor cehoslovaci și so
vietici. Sportivii de la S.C. 
Berlin Grunau continău să 
conducă și înving.

în sfîrșit, mult 
cursă de 8 + 1. La 
traseului, crainicul 
echipajele sînt pe 
nie. Foaia de concurs, însă, 
va consemna mici fluctuații 
de ordinul zecimilor de se
cundă. în ultimii 200 m, cele

așteptata 
jumătatea 
anunță că 
aceeași li-

presionant, sportivii de la 
S.C. Dynamo Berlin.

REZULTATE TEHNICE: 
4 + 1 : 1. S.C. Berlin Griinau 
(Feistner, 
Friedrich 
6:21,4, 2. 
6:22,8, 3.
4. Dinamo Bucureștț 6.26,2,
5. Polonia 6:32,3; 2
Dinamo București 
Papp, Ilie Oanță) 
S.C. Berlin Griinau 
Avangard Kiev 
C.N.U. 7:11,3, 5. Dinamo II 
7:22,6; SIMPLU: 1. Cristoph 
Kreuziger (S.C. Berlin Gru
nau) 7:07,0 2. Igor Trinko
(Armia Kiev) 7:08,7, 3. G. 
Mereuță (Steaua) 7:17,7, 4.
W. Eschment (Dynamo Ber
lin) 7;19,0, 5. Q. Ivanov
(Steaua) 7:21,4; 2+1 : 1. Di-

Nissel, 
+

Avangard 
Cehoslovacia

Berger, 
Schleusner) 

Kiev 
6:23,7,

C.: 1.F.
(Francisc 
6:47,6, 2. 
6:52,8, 3. 
7:06,0, 4.

cursă de

1
-

Spectaculoasa
500 m

2 visle la punctul care marcheată
Foto: VASILE BAGEAC

5 echipaje competitoare intră 
sub „tirul" puternic al gale
riei. Cîștigă, cu un finiș im-

ILIE CODittANU (STEAUA) — TRIPLU CAMPION
ARMĂ LIBERĂ
Ultima zii a cam

pionatului trăgă
torilor juniori a 
adus alte patru 
noj recorduri ale 
țării: trei la ar- 
calibru redus și

p,
6.

mă liberă 
unul la pistol viteză.

REZULTATE : pistoj viteză
60 f: 1. Corneliu (Steaua) 580 

. p, 2. Marin (Steaua) 576 p,
3. Neacșu (Dinamo) 571 p, 4.

TURNEUL DE HANDBAL

(prin

rrCUPA PRiETEN!EI"
telefon, 
ziarului 
și Tro-

Ro-
Re-

cu 
ro

ZAGREB, 2 
de la redacția 
„SPORT"). La Umag 
gir au continuat meciurile din
cadrul tradiționalului turneu 
de handbal „Cupa prieteniei".

La Umag, selecționata loca
lă, participantă in afară de

A DOUA MEDALIE DE AUR PENTRU ROMÂNIA
(Urmare din pag. 1)

ordine în plutonul fruntaș se 
modifică : R, F. a Germaniei, 
Norvegia (instalată în plasă), 
Suedia și Ungaria. Caiaciștii 
români se află de abia pe lo
cul 11. fiind efectiv în afara 
luptei pentru ocuparea pri
melor poziții în clasament. 
Spre sosire, caiaciștii norvegi
eni se desprind și înving de- 

Modest., nesatisfăeător 
rezultatul echipajului nostru, 
care a greșit și tactic, și în 
plus nu s-a mobilizat la ni
velul posibilităților. El g în
cheiat finala pe loeul 10, cu 
38’34,47. REZULTATE K 4 — 
10 000 m : 1. NORVEGIA
(Sftoy, Amundsseq, Berger, 
Johanssen) 36:35,32, 3- R. F. 
Germaniei 36:45,43, 3. Suedia 
36:58,62.

SAPORENKO CONFIRMA

Analiza timpilor realizați în 
seriile și semifinalele probei 
de caiac simplu 1 000 m nu 
îl plasa pe concurentul român 
Vasile Roșea în primele locuri, 
așa că eram pregătiți să con
semnăm un rezultat modest. 
S-a plecat extrem de rapid 
La 500 m conduce Saporenko, 
urmat de Sledziewscki, Burny 
și Will. Suedezul Andersșon 
forțează. însă, și intră în lupta 
directă pentru medalii. El îl 
depășește în finalul cursei pe 
Sledziewscki, dar Saporenko 
(în formă excelentă) nu mai 
poate fi ajuns. Roșea se cla
sează pe locul 8, cu 3:47,04. 
REZULTATE K 1 — 1000 m :
1. Saporenko (U.R.S.S.) 3:41,10,
2. Andepsșon (Suedia) 3:42,81,
3. Șledziewseki (Polonia) 
3:43,24.

FINIȘUL A DECIS

Urmează finala probei fe
minine de caiac dublu. Din 
start, iau conducerea sporti
vele vest-germane. la jumă
tatea cursei, pe un p an des
tul de apropiat »e a’>ă du
blurile R- F. a Gerinanieî, 
României, R. p. Germane, 
U.R.S.S. și Ungariei. Experi
mentatele caiaciste Breusț- și 
Esser excelează în finiș și

cîștigă clar. Viorica Dumitru 
și Valentina Serghei au con
curat excelent pînă la 300 m. 
Apoi, și mai ales spre șfîrșit, 
au dovedit slăbiciunile semna
late șj cu alte prilejuri, tre
buind astfel să se mulțu
mească cu un loc 6 (1:50,30). 
REZULTATE K 2 — 500 m 
(fi : 1. R. F. A GERMANțEI 
(Breuer. Esser) 1.47,30, 2.
U.R.S.S. (Bezruhova, Simans- 
kaia) 1:47,89, 3- R.D. Germană 
(Etzkorn, Grabowski) 1:48,30.

REZULTAT SURPRIZA

Finala masculină de caiac 
dublu 1 000 m, în care echi’- 
pajul nostru n-a obținut cali
ficarea, a reunit perechi de 
mare valoare, făcînd hazar- 
dante orice pronosticuri. Aș
teptăm deci disputa.. De la 
plecare și pînă la 500 m, în 
frunte se află dublurile Aus
triei și U.R.S.S., cărora li se 
alătură — pește puțin — cele 
ale R.D. Germane și Suediei. 
Sosirea este extrem de strînsă 
și dă cîștig de cauză caiaciș- 
tilor austrieci, mai insistenți 
în ultimele lovituri de padelă. 
Rezultatul este considerat 
oarecum surprinzător, deoa
rece suedezii erau favoriții 
specialiștilor. REZULTATE 
K 2 — 1000 m : 1. AUSTRIA 
(Pfaff, Seyborn) 3:19,47, 2.
Suedia (Andersson, Petersson) 
3:20,94, 3. R- D. Germană
(Ebeling, Matern) 3:21,35.
DECEPȚIE TN PRIMA FINALA

Â CANOIȘTILOR...

Se dă plecarea în cursa 
decjsivă de canoe simplu 
1000 m, în care g-a calificat 
și concurentul nostru A- 
Butelehin. După ce sîmbătă 
ratașe, dintr-p evidentă gre
șeală tactică, cucerirea titlu
lui la fond, ne așteptam ca 
el să încerce acum (într-o 
companie, ce-i drept, foarte 
valoroasă), intrarea în rîndul 
medaliatilor. Cursa ne-a pri
lejuit, însă, o amară decep
ție. Din start au plecat tare 
maghiarul Tatai și cehoslova
cul Cvrtescka. La 500 m, tot

ei sînt înainte, iar Butelchin 
se află destul de mult în 
urma lor. dar și a altor con- 
curepți. Atacă surprinzător de 
puternic polonezul Opara, iar 
alți finaliști încearcă să se 
apropie de fruntași, numai 
sportivul nostru se lașă de
pășit pe rînd de adversari. 
Ei se clasează pe locul 6, și
— chiar dacă ținem cont că 
s-a resimțit după finala de 
sîmbătă și că la sfîrșitul pro
bei de 1000 m acuza dureri
— acest loe nu-1 putem apre
cia deeît sub așteptări. Să no
tăm, însă, și faptul că favo
ritul nr. 1, veșt-germanul Det
lef Lewe, s-a clasat al 5-lea. 
REZULTATE CI — 1000 m : 
1. Tatai (Ungaria) 4:05,75, 2. 
Opara (Polonia) 4:10,12, 3, 
Cvrtescka (Cehoslovacia) 
4:10,21.
...DAR, IN FINE, TITLUL 
MONDIAL TN PROBA DE 

DUDLU

In sfîrșit, un rezultat nor
mal pentru noi în finalele 
disputate duminică. Patzaichin
— Covaliov. un admirabil și 
extrem de valoros echipaj de 
dublu, a obținut o victorie 
de prestigiu la canoe 2 — 
1000 m, după o cursă care a 
entuziasmat tribunele pline de 
la Bagswaerd- Ei iau condu
cerea chiar din plecare, fiind 
urmați foarte aproape de 
echipele Bulgariei, Suediei și 
U.R.S.S. La 5QQ m ordinea 
se menține aceeași, apoi ca- 
noiștii sovietici pierd contac
tul cu principalii candidați la 
medalii, printre ei aflîndu-se 
« neașteptat Și cei bulgari. 
Sportivii români îșj măreșc 
avansul, cîștigînd fără drept

de apel titlul mondial, pe 
care îl adaugă în frumosul 
lor palmares titlului olimpic. 
REZULTATE C 2 — J000 m : 
1. ROMANIA (I. Patzaichin, 
S. Covaliov) 3:42,12, 2. Unga
ria (Wichman, Petrikovicz) 
3:44,01, 3. Bulgaria (Dubenov, 
Iliev) 3:44,61.

UN LOC 4 LA FETE

Cu mare interes a fost 
așteptată și finala echipaje
lor feminine de caiac 4, care 
promitea o dispută echilibra
tă. S-a. pornit rapid, echipa
jele U.R.S.S. și României lu- 
înd un ușor avantaj. Pentru 
noi, însă, acest avantaj, men
ținut pînă pe la 250 m, n-a 
eoptat prea mult, deoarece 
Dumitru, gerghei, Lauer ș| 
Lovin au plătit din nou tri
but lipsei de eficacitate și re
zistență în a doua jumătate a 
cursei, ratînd astfel ocazia să 
se numetf printre laureate, în 
urma ocupării locului 4- RE
ZULTATE K 4 — 500 m (f): 
I. U.R.S.S. 1:40,52, 2. R. D. 
Germană 1:40,73. 3. R. F. a 
Germaniei 1:41,14.

FINAL DE ARGINT

Ultima probă — ștafeta 
caiaciștilor. După primele trei 
piste de 500 m, ordinea în 
cursă este : U.R.S.S., Ungaria, 
România, în ultimul schimb, 
însă, Vernescu reface mult 
„teren", reușind să schimbe 
..bronzul" pe „argint". REZUL
TATE K 4 X 500 m: 1.
U.R.S.S. (Kokol, Tiseenko, Ko- 
brișev, Ședașev) 7:15,96, 2. Ro
mânia (Botez, Zafiu, lacob, 
Vernescu) 7:21,90, 3. Ungaria 
7:22,61.

ooncurs, a invinș echipa 
mâniei cu 13—4 (5—3). 
zervindu-se pentru finala 
reprezentativa Iugoslaviei,
mânii au jucat lejer, în for
mația aliniată figurind multe 
rezerve.

In cel mai important meci 
al serii, Iugoslavia a dispus 
de Ungaria cu 17—10 (6—3), 
după o partidă extrem de dis
putată și spectaculoasă.

La Trogir, în competiția Re
zervată fetelor, echipa Unga
riei a întrecut-o pe aceea a 
României cu 16—12 (9—7). Ro
mâncele au început foarte bi
ne. conducînd pînă spre sfir- 
șitul primei reprize. Odată e- 
galate, ele au cedat inițiativa 
și echipa maghiară a cîștigat 
după un joc de mare luptă.

Pentru România au marcat: 
Ibaduia 4, Popa 5, Corzoș 1, 
Bunea 2. în celălalt meci, Iu
goslavia A—Iugoslavia B 15— 
15 (6—9).

Astăzi se dispută finalele.

CÂLIBRU REDUS
Tudorică (Dinamo) 566 
5. Ene (Dinamo) 561 p,
Stanciu (Steaua) 543 p, echi
pe : 1. Steaua 1699 p — nou 
record republican (v. r. 1689 
p), armă liberă calibru redus 
40 f culcat: 1. Safta (CFR 
Arad) 396 p — nou record 
republican (v. r. 392 p), 2. Co
liban (Activul Brașov) 391 p,
3. Codreanu (Steaua) 391 p,
4. Manole (Steaua) 389 p,
5. Ilovici (Activul Brașov) 
387 p, 6. Marina Vasiliu (Di
namo) 385 p, echipe : 1. Acti
vul Brașov 1154 p — record 
republican stabilit, 2. Steaua 
1151 p, 3. Dinamo 1148 p, 
40 f picioare: 1. Codreanu 
(Steaua) 352 p — nou record 
republican (v. r. 345 p), 2. 
Safta 352 p, 3. Satala (Viito
rul Focșani) 349 p, 4. Ana 
Buțu (Steaua) 343 p, 5. Ilovici 
337 p, 6. Marina Vasiliu 336 p, 
echipe: 1 Steaua 1017 p — 
record republican stabilit, 2. 
Dinamo 989 p, 3. Activul Bra
șov 978 p, 40 f genunchi: 1. 
Codreanu 378 p, 2. Victoria 
Savovici (Dinamo) 375 p, 3. 
Chitea (Activul Brașov) 375 p, 
4. Ilovici 374 p, 5. Ioana Lu- 
jeru (Dinamo) 372 p, 6. Coli
ban 371 p, echipe : 1. Activul 
Brașov 1120 p — record re
publican
1112 p, 
3 X 40 f :

—r- nou
(v. r. 1111
3. Ilovici
1091 p, 5. Victoria Savovici 
1091 p, 6. Marina Vasiliu 
1086 p. echipe ; 1. Steaua 3253 
p — record republican stabi
lit, 2. Activul Brașov 3252 p, 
3. Dinamo 3249 p.

namo București (Tudor. Cea
pura + Lavrenschi) 7:05,4, 2. 
Steaua 7:15,1, 3. R.S.S. Ucrai
neană 7:17,0, 4. Polonia 7:35.1;
4. F.C.: 1. Dinamo Buc. (Ta
rasov, Moldoveanu, Ivanov, 
Tușa) 6:14,0, 2. Dypamo Ber
lin 6:15,0, 3. Cehoșlqvacia
6:17,7, 4. Armia Kiev fj:|8 4,
5. Steaua 6:27,6; 2 VÎSLE:
1. S.C. Berlin Griinau (Krau
se, Kreuziger) 6:28,4, 2- Di
namo București 6:29,0, 3.
Steaua 6:30,0, 4. Cehoslovacia 
6:39,4, 5. Armia Kiev 7:01,5 ; 
8+1: 1. Dynamo Berlin 5:41,1,
2. Burevesnik Kiev 5:44,5, 3. 
R.S.S. Ucraineană 5:45,6. 4. 
Dinamo Buc. 5:48,1, 5. Steaua 
6:00,0..

Vaiile TOFAN

la ciclism,

Marin Niculescu și Ion Vasile 
învingători in cursele

l<

stabilit, 2. Dinamo 
3. Steaua 1085 p, 
1. Codreanu 1121 p 
record republican 
p), 2. Safta 1100 p, 
1098 p, 4. Coliban

LA HALTERE

PROGRESUL URSUS 5-4

CLASAMENT GENERAL PE MEDALII

1. U.R.S.S. 8 qur — 2 argint — 1 bronz ; 2. România 
2 — 3 — 1 ; 3. Ungaria 2 — 2 — 3 4. Suedia 1 — 2 —2 ; 
5. R.F. a Germaniei 1— 1— 1 ; 6. Austria 1 — 0 — 1 ; 
7. Norvegia 1 — 0 — 0; 8. R.D. Germana 0 — 2 —3 ; 
9. Polonia 0 — 2 — 1 ; 10—11. Dqnqmarca, Olanda 
0 — 1 — 0; 12—14. Belgia, Cehoslovacia, Bulgaria 
0 — 0—1.

țeri a avut loe in Capitală în- 
ttlnirea internațională de haltere 
dintre echipele Progresul Bucu
rești șl URSUS Varșovia. Deve
nită tradițională, această reuniu
ne s-a terminat cu victoria for
mației Progresul cu scorul de 
5—t. Rezultate tehnice : cat. 52 
kg : 1. Mfnai Vlădescu (Progre
sul) 247,5 kg, 2. Andrei Magierek 
(URSUS) 23P kg : cat. 56 kg : ț. 
A. Tonta (P) 290 kg ; 2. V.
Krawczynski (URSUS) 175 kg ; 
cat. 60 kg : 1. D. Nlcolescu (P) 
325 kg. La această categorie oas
peții n-au avut reprezentant ;

cat. 67,8 kg: J. q. îencly (P) 340 kg, 
2. H. Fillpek (URSUS) 330 kg ; 
cat. 7S kg : 1. V. Hys (URSUS) (p) 34|) kg . 

L Janczak 
Tudora-

1. G.

2. H. Fillpek (URSUS)' ’---- * — —
375 kg, ?,’p. Tudor '"" 
cat. 82,5 kg : 1.
(URSUS) 325 kg, 2. D. T_ 
cjie (P) 310 kg : cat. 80 kg : „ 
Golembowskl (URSUS) 330 kg, 2. 
A. Pavel (P) 310 kg ; cat. xio kg : 
1. L. Roșea (P) 310 kg, 2. W. Cacko 
(URSUS) 310 kg. L. Roșea, fiind 
mai ușor la cîntarul oficial a 
ocupat locul I ; cat. +110 kg : 1. 
M. Blaszczyk (URSUS) 280 kg. 2. 
M. Saranciuc (P) 180 kg.

Adrian VASILESCU, coresp.

veteranilor
BRAȘOV, 2 (prin telefon). 

Cea de a Vil-a ediție a „Cu
pei CI.BO", desfășurată azi pe 
șoselele din împrejurimile Bra
șovului, s-a bucurat de un 
mare succes. La startul celor 
7 categorii — de la copii pe 
biciclete de oraș și pînă la 
veteranii cialismului nostru — 
s-au prezentat 180 de concu- 
renți care și-au disputat cu 
ardoare întîietațea.

Foarte frumoasă a fost cursa 
seniorilor, încheiată cu victo
ria dinamovistului Constantin 
Ciocan. Vechile noastre cu
noștințe. Marin Niculescu și 
Ion Vasile, care pregătesc a- 
eum secțiile bucureștene. de 
ciclism Olimpia . și, respectiv. 
Steaua, au ocupat prirnui, loc 
în cele două categorii ale ve
teranilor.

Iată rezultatele tehnipo : se
niori, 56 kin : 1. C. Ciocan 
(Dinamo) Ih 23:12, 2. A. Sa- 
rozehi (Dinamo), 3. Șt. Suciu 
(Dezrobirea Brașov) — același 
timp; tineret, 56 km: 1. I. 
Ajoghin (Dinamo) lh 27:09, 2. 
Gh. Toader (Dezrobirea Bra
șov) lh 27:09, 3. M. Hrisoveni 
(Dinamo) lh 30:56 ; juniori 

mari, 49 km : 1. p. Dolofan 
(Steaua) 58:10, 2. E. Qhimbu- 
zan (C.8.M. Cluj), 3. A. Vul- 
cu (Steaua) toți același
timp ; juniori mici, 25 km :
1. A. Keresteș (C.S.M. Cluj) 
23:30, 2. V. Hoța (C.S. Tg. Mu
reș), 3. Gh. Hianu (C-S. Bră
ila) — același timp ; biciclete 
oraș, 10 km : K. Jeienek (Șc. 
Honterus Brașov) ; veterani, 
peste 45 »nj, 10 km ; J. Ma
rin Niculescu (Olimpia Buț.),
2. Ion Badea (Dunărea Giur
giu), 3. Gheorghe Dumitrescu— 
Brutaru (Metalul Plopeni) ; 
veterani sub 45 de ani, 24 km: 
1. Ion Vasile (Steaua), 2. An
drei î'olbert (Dezrobirea Bra
șov), 3. Constantin Voicu 
(Steaua).

C. GRUIA — coresp. prin
cipal.

SECERIȘ N-A AVUT PROBLEME...
în absența lui Talaz și Ta

lion, premiul municipiului 
București n^a scăpat Iui Șe- 
ceriș, care a repurtat finaL 
mente o viețorle confortabilă- 
Trebuie menționat eă, prin 
evoluțiile Jor, Djoda, Rarița, 
Menajer și Rouă au imprimat 
alergării un aspect captivant, 
sjlipd pe Seceriș șă intre in 
acțiune mai repede deeît pre
vedea Ștefănescu. Cu tot han
dicapul acordat, învingătorul 
a trecut în fruntea plutonu
lui după parcurgerea primi
lor 1.000 de metri și cu asta 
și-a silit adversarii la resem
nare

De altfel, Ștefănescu a mat 
cîștigat și cu nțînzul Torpedo,

frate de mamă cu Talaz. Nici 
G(că Țănase nu s-a lăsat mai 
prejos și a cîștigat și el două 
curse, dar Mihăilesqu iși q- 
pără ei) brio poziția din c|a^ 
sapientul antrenorilor, cuce
rind o cursă de certă (inețg 
cy Nepoțel.

A măi cîștigat n?t oiăniw, 
eg o rnoștră a talentului cu 
care este înzestrat Traian Ma
rinescu, un element in plină 
afirmare, care, după nume
roase pedepse, confirmă cursă 
de cursă spiritul sportiv care 
trebuie să anime probele de 
calificare ale cursierilor. Lo
tul învingătorilor l-au . com
pletat Bibelou, frumos susți

nut de Vasile Gheorglțe și 
Efor, cu care Popescu încear
că șă reinnoade firul victo
riilor de aripi trecut 1... Re
zultatele tehnice : 1, Șlbejou 
(V. Gheorghe), Hibrid, Stru
na 38.5 ; ?. Efor (G. Popeșcu), 
Mister, Mirel 34.6; 3. Nepo
țel (Ș. Mijiăljeșcu), Niqușor, 
Islaz 30.6 ; 4. Soprana (Gh. 
Țănage), Herodișn, Ți«.rtr_iz 
35.7 ; 5. OJănița (Ț. Marines
cu), Tapir, Ron 29.6 ; 6. Tor
pedo (M. Ștefănescu), Doinaș, 
Bidiviu 38.1 ; 7. Seceriș (M. 
Ștefăneseu), Rouă, Menajer 
26 ; 6. Jofra (Gh. Țănase), 
Cil.inpănol, Pansea 41.8.

Niddy DUMITRESCU
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Pe stadionul Politehnica, s-au întîlnit Sportul studențesc și 
Metalul. Iată o fază din acest meci, în care atacul la poartă 
studenților este... stopat de portar Foto: Nic. TOKACEK

C. S. M, SIBIU-
METROM BRAȘOV 1-2 (1-1)

Echipa locală nu a urmărit 
rezultatul, ci verificarea tu
turor jucătorilor din lot, pre
cum Și a altora care doresc 
să activeze în sezonul urmă
tor la Sibiu (Szabo — Chimi
ca Tîrnăveni, Voicu — Poiana 
Cîmpina, Sălăjean — C.I.L. 
Gherla și Bucur — Șc. spor
tivă Sibiu). Deși sibienii au 
fost superiori în jocul de 
cîmp, brașovenii au profitat 
de două greșeli ale apărării 
adverse, înscriind prin Frenț 
(min. 8 și 79). Pentru C.S.M. 
a marcat Stoîcescu (min. 31). 
A arbitrat bine Ion Rațiu — 
Sibiu.

I. IONESCU — coresp.
., principal

niori proveniți din formația 
campioană republicană), care 
a, dat, în general, un randa
ment bun. Golurile au fost 
marcate de Dumitru Emil 
(min. 15) pentru Metalul și 
Pană (min. 30) pentru Spor
tul studețesc.

A arbitrat bine Mihai Cru- 
țescu — București.

A. PĂPĂDIE, coresp.

C. S. M, REȘIȚA
MINERUL ANINA 0-0

Formația gazdă, folosind o 
serie de jucători noi (Sfirlo- 
gea, Vuici, Grozăvescu), a 
acționat la întîmplare, fiind 
lipsită de omogenitate. în 
schimb, oaspeții au dovedit o 
mai bună pregătire fizică și 
p mai mare putere de luptă, 
însă n-au reușit să finalizeze. 

PAUL BOCȘANU — coresp.

Politehnica Timișoara — Metalul 
Tr. Severin 3-1 (2-0) 
Jocul a fost ia discreția 

gazdelor Și numai intervenții
le prompte ale portarului 
Buiuc au făcut ca scorul 
să nu ia proporții. Au în
scris : Kun (min. 30), Copă- 
ceanu (min. 41), Dobîndă 
(min, 71) — pentru timișo
reni, și Petrache (min. 80) 
pentru oaspeți. A arbitrat 
bine I. Blau — Timișoara.

P. ARCAN — coresp. 
principal

Olimpia Oradea — Olimpia
Satu Mare 2-1 (2-0)
Partidă echilibrată, în care 

gazdele, în prima repriză, au 
acționat mai legat. După 
pauză, schimbările efectuate 
în formație au dereglat me
canismul liniei ofensive. 
Oaspeții au jucat bine în a- 
părare, cu deficiențe însă în 
linia de atac. Au marcat: 
Harșani (min. 38 și 43), res
pectiv Kineses (min, 66 din 
J1 m). A condus Al. Sike — 
Oradea
1LIE GHIȘA, coresp. principal

Ceahlăul P. Neamț — Știința
Bacău 1-0 (0-0)

Joc bun, prestat de ambele 
formații, cu faze de gol la 
cele două porți. Ceahlăul a 
dominat mai mult, reușind 
șă înscrie un gol prin Baicu 
(mm. H8).

A condus foarte bine Ion 
Orghidgn — Piatra Neamț.

RADU TOMA — coresp.

SPORTUL STUDENȚESC
METALUL BUCUREȘTI 1-1 (1-1)

Joc frumos, înehejat cu un 
draw echilibrat. Studenții au 
avut perioade mai îndelunga
te de dominare, dar impre
cizia atacanților în fazele de 
finalizare i-au privat de vic
torie.

Metalurgișții au 
o echipă întinerită

prezentat 
(opt ju-

s-a

Metalul Tirgoviște — Chimia
Rm. Vilcea 0-0

Un meci de uzură, cu unele 
faze de poartă, dar și cu ra
tări, care au dezvăluit caren
țele ce persistă în această 
perioadă în jocul ambelor 
înaintări.

M. BORCEA — coresp.

Oțelul Galați — Politehnica
Galați 0-12 (0-4)

Duzina de goluri încasate 
se datorește faptului că e- 
chipa Oțelul a folosit în a- 
cest meci numai juniori. în 
aceste condiții, toate compar
timentele echipei studențești 
s-au mișcat foarte - bine. Au 
înscris : Bevman (min. 23, 
31, 68, 87), Stoleru (min, 73, 
81, 88), Marinescu (min. 63, 
80), Zotinca (min, 12), Tănă
sescu (min. 37) și 
nu (min. 50).

A arbitrat bine 
nescu — Galați.

T. SIRIOPOL, coresp.

Ungurea-
»

V. Ștefă-

PROGRESUL BUCUREȘTI - 
ELECTROPUTERE CRAIOVA

Minerul Baia Mare — Vagonul
Arad 1-2 (0-2)

In cadrul „Cupei de vară", 
echipa de tineret-rezerve a 
clubului Minerul Baia Mare 
a întîlnit pe Vagonul Arad, 
de care a fost. întrecută cu 
2—I. Golurile au . fost mar
cate de Atodiresei (min. 22) 
dintr-o acțiune personală- și 
.Merteș (min. 40), respectiv 
Coler (min. 86). A arbitrat Ion 
Necșa-Baia Mare.

în cel de al doilea meci 
al cuplajului, MINERUL BA
IA MARE, cu prima garni
tură, a 
PLSEN 
ciul s-a 
gazdelor 
(2—1). Golurile au. fost mar
cate de Rozsn.vai IV (min. 
21), Hornung (min, 36 și 84), 
Trifu (min. 66), respectiv 
Pleșko (min. 22) și Barr (min. 
68). A arbitrat Karol Silaghi- 
Baia Mare.

V. sASARANU—coresp.

jucat . cu SKODA 
(Cehoslovacia). Me- 
terminat cu victoria 
la scorul de 4—2

C.F.R. Arad «- Metalurgistul

0-2 (0-2)
Ieri dimineață, pe stadionul 

Giulești, antrenorul Victor 
Stănculeșcu a prezentat de 
fapt echipa de tineret, întă
rită cu Grama și Marinescu. 
Punctul de atracție, însă, al 
formației clubului din str. 
Dr. Staicovici l-a constituit 
exdinamovistul Varga. Reve
nit pe gazon după o îndelun
gată absență, Varga a oferit 
puținilor spectatori citeva mo
mente de cizelată tehnică 
fotbalistică. Din păcate, tine
rii săi colegi, Filipescp, Mo
toc, Petrescu, n-au reușit să 
se ridice la nivelul evoluției 
lui Varga și astfel Progre
sul a părăsit terenul cu o 
infrîngere. Craiovenii au jucat 
dezinvolt, imprlmînd, în ma
joritatea timpului, un ritm 
alert. Spre sfjrșitul partidei 
ei au dat semne de oboseală. 
Cele două' goluri marcate 
au fost realizate de craioveni 
ia capătul unor acțiuni fru
moasei în minutul 12 de 
către Stanciu și în minutul 
43 de Cheznoiu Păcat că 
după pauză tinerii jucători 
aj Progresului au fost ner
voși și din această- cauză ar---~ r 
bitrul a eliminat pe Matei 
(min. 70) și pe Citirea (min. 
77).

A arbitrat bine Marcel 
Hanganu — București, (p.v.)

Cugir 2-1 (1-0)
Joc de slab nivel tehnic, 

desfășurat pe un teren des
fundat (a plouat înainte și în 
timpul meciului). Au măreați 
GJigor (min. 5), Mihoc (min. 
57) pentru C.F.R., respectiv 
Tamaș (min. 75).

B. NADOLU — coresp.

DUNĂREA GIURGIU- 
FLACĂRA MORENI 1-0 (0-0)

Localnicii au dominat în 
majoritatea timpului, însă au 
ratat din poziții foarte clare. 
Unicul gol a fost marcat de 
fundașul Iacob (min. 74). în- 
trucît 
legată 
a fost 
Mihai

brigada de arbitri de
nii s-a prezentat, jocul 
condus — bine — de 
Gheorghiu din Giurgiu.
P. BURCIN — coresp.

Progresul Brăila — Portul
Constanța 1-2 (1-1)

Progresul, avînd în forma
ție cîțiva jucători noi (Mihai 
Mihai și Stănoaie), nu a e- 
voluat la valoarea sa. Se pare 
că ar fi abia la începutul 
pregătirilor. Constănțenii, în 
schimb, au făcut un bun joc.

N. COSTIN—coresp.

Gaz metan Mediaș — Poiana 
Cimpina 2-1 (1-1)

jucat la Copșa
Mediaș

La telefon: președintele
asociației C. F. R. Timișoara
Simbătă la prinz am avut 

o scurtă discuție, prin tele
fon, eu tovarășul Savu Dră- 
gulescu, președintele asocia
ției C.F.R. Timișoara.

— Am simțit nevoia să vor
besc cu dv. — ne-a declarat, 
interlocutorul — pentru a vă 
aduce la cunoștință unele ches
tiuni legațp de pregătirile e- 
chipei noastre. In lot dom
nește o bupă dispoziție, e- 
xistă o atmosferă de lucru 
dintre cele mai favorabile. După 
promovare, apreciată de unii 
ca un succes neașteptat, ju
cătorii și antrenorii sint hotă- 
riți să facă totul pentru a a- 
vea o coniportare onorabilă 
in divizia A. Desigur, pentru 
aceasta, actualul Iot mai tre
buie completat.

— Am auzit că sînțeți in 
tratative cu Lereter, cu Ga- 
boraș și alți jucători.

— Vreau sg, vă spun, și a- 
cesta a fost de fapt motivul 
pentru care v-am căutat, că 
în știrile apărute pină acum 
s-au strecurat și unele lucruri 
inexacte. Nu am discutat cu 
nimeni despre aducerea lui 
Siiriogca Și, mai ales, a lui 
I.eretcr. Acestea sint simple 
zvonuri. C.F.R. contează pe le
gitimarea lui 
de la C.S.M.
un tinăr de 18 ani, foarte ta
lentat, de Ia Unirea Orșova, 
DONCA. de Ia Minerul Baia 
Mare. Vor reveni la C.F.R., la 
echipa in care s-au afirmat, 
PANICI și SECELEANU. De 
asemenea, e posibilă, dar nu 
certă, legitimarea lui GABO- 
RAȘ, de la Universitatea Cra
iova, care și-a manifestat do
rința să joace la noi. Cam 
acestea sint noutățile privind 
completarea lotului.

— Care este programul vi
itor al C.F.R.-ului ?

— Antrenamente și partide 
amicale. In afară de jocurile

din „Cupa de vară", am pro
iectat două inlilniri interna
ționale : joi cu Stahl Riesa 
(R.P.G.), iar la 13 august vom 
juca cu Spartak Subotlca.

Meciul s-a
Mică (terenul din

* fiind în reparație). A fost un 
joc bun, urmărit cu interes 
de aproximativ 1500 de spec

ulatori. De menționat că ar
bitrii delegați nu s-au pre
zentat. Au marcat : Moldo
van (min. 38) și Cîrnaț (min. 
80) pentru Gaz metan Me
diaș, Tr. Popescu (min. 40) 
pentru Poiana.

M, FAL1CIU — coresp.

cute și tot pe atît de simbolice 
inițiale „P.C.R.". Prin sunete 
prelungi, de alamă, un trom
pet dă semnalul. La una și 
aceeași comandă, toate echi
pajele prezintă pentru onor 
armele.

în întîmpinarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu vine 
generalul-locotenent Ion Co- 
man, adjunct al ministrului 
Forțelor Armate. Vice-amira- 
lul inginer Grigore Marteș, 
comandantul marinei milita
re, dă raportul comandantului 
suprem al Forțelor Armate, 
tovarășului Nicolae Ceaușes
cu. După ce trece în revistă 
compania de onoare, tovară
șul Nicolae Ceaușescu urcă 
pe puntea vasului 
dant și adresează 
marinarilor felicitări 
lejul Zilei Marinei 
de noi succese în pregătirea 
de luptă și politică.

Pionieri cu fețele îmbujo
rate de emoție oferă tovară
șului Nicolae Ceaușescu și 
soției sale, Elena Ceaușescu, 
tovarășului Ion Gheorghe. 
Maurer, precum și celorlalte 
persoane oficiale și jnvita- 
ților, bogate buchete de tran
dafiri și garoafe roșii. Erau 
prezenți în tribună tovară
șii Gheorghe Pană, Ilie Ver- 
deț, 
Flprian 
Vîlcu, 
Constantinescu. 
Vasile Patilineț, 
Corneliu Măneseu, Petre Io- 
nescu, prim-șeeretar al Co
mitetului județean Constan
ța al P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean, 
șefi de secție Ia C. C. al 
P.C.R., membri ai guvernu
lui, generali și ofițeri supe
riori.

începe serbarea marină
rească...

Vreme de o oră și jumăta
te puntea vasului-comandant, 
punțile celorlalte vase anco
rate ia_ chei, treptele digului, 
digul însuși, faleza mării, bal
coanele clădirilor ce dau spre 
mare, spre bazinul avanpor- 
tului devin o imensă, o uria
șă sală de spectacol. Vreme 
de o oră și jumătate, mii și 
mii de oameni aveau să asis
te la o virtuoasă demonstra
ție artistică, la o dezlănțuire 
de vigoare și măiestrie spor
tivă, cum numai marinarii 
pot să o dovedească, aveau 
să cunoașcă, într-o insolită 
paradă alegorică, istoricul 
navigației românești de la 
origini și pînă astăzi, aveau 
să dea act de impresionante 
realizări obținute în înzestra
rea tehnică de luptă a 
țelor militare maritime 
țării.

Ți se cere un substanțial e- 
fort de imaginație și price
pere scriitoricească pentru a 
reînchega, pentru a recom
pune în spațiul restrîns ce-I 
oferă coloanele ziarului, în 
toată amploarea, în toate a-

realizat 
de ziua 
cu fan- 
spinarea 

în

coman- 
tuturor 
cu pri- 

și urări

Maxim
Dănălache, 

Iosif Banc, 
Ion 
Ion

Bergh ian u,
Vasile 
Miron 

Iliescu, 
Pățan,

nari este în esență un joc al 
oimului cu apa, se cere virtuo
zitate, pregătire temeinică. 
Au demonstrat cu prisosință 
aceasta inscripțiile 
dP înotători pe luciul 
săriturile de 
întrecerile la 
marinărească, 
elicopter ale 
tonomi. Trecind in revistă la 
scurtă vreme "după „căderea 
cortinei", spectacolul din ba
zinul avanportului de la Man
galia, te întrebi, totuși, ce a 
rămas mal pregnant decit 
orice fixat în memorie, ce 
a impresionat mai puternic 
și rămine, ca amintiri de du
rată. încorporat în bagajul de 
cunoștințe. A impresionat, îți 
zici, tot ceea ce ai văzuț, dar 
mai mult decit toate laolaltă 
s-a impus atenției, alegorica 
paradă a istoricului naviga
ției românești. De la corabia 
dacică, vas cu capul de lup, 
înfipt semeț pe coama pro
rei, mînuite de iopătflri băr
boși, de la Libunna 
adus pe meleagurile 
legiunile lui Traian, 
pinzairele din. vremea 
cea cel Bătrîn și Ștefan cel 
Mare, plnă la navele purtă
toare de rachete ce au înche
iat majestuos și concludent 
parada deschisă de vedetele 
grănicerești, navigația ne a- 
pele române și construcția 
românească de nave au par
curs un drum lung si glorios.

Astăzi România dispune de 
o puternică flotă fluvială și 
de una și mai puternică ma
ritimă. Navele românești, în
cărcate cu produse ale indus
triei și agriculturii țării, stră
bat în lung și în lat mările 
și oceanele pămîntului, sta
bilind punți trainice de legă
tură cu lumea, ducînd departe 
mesajul geniului constructiv, 
pașnic al poporului nostru, 
contribuind la lărgirea schim
bului de valori materiale între 
România și alte țări ale lu
mii. A fost visul de veacuri 
al poporului nostru de a avea 
o flotă puternică, iar acest 
vis se înfăptuiește, este astăzi 
o realitate. Avem șantiere na
vale cum nu aveam și con
structori de nave care au trecut 
grele probe de știință și teh
nică. Avem pricepere stră
veche în arta navigației. E- 
eonomia națională în impe
tuoasă dezvoltare cere o dez
voltare pe aceeași măsură a 
transporturilor maritime.

Congresul al X-Iea al Parti
dului, lttînd în considerare

realizate 
apei, 

ia trambulină, 
rame, ștafeta 

sărituri din 
scafandrilor au-

care a
Daciei 

de la 
lui Mir-

NESTOROVICI,
Reșița, BOI l.\,

Și-acum, arbitraje cit

Ieri dimineața, la Centrul 
„23 August", au continuat lu
crările consfătuirii tehnice a 
arbitrilor noștri fruntași.

Pogramul de lucru a în- 
eeput cu referatul „Ce așteap
tă antrenorii de la arbitri 
ținut de Coloman Braun-Bog- 
rjan, antrenor emerit. Dezvol
tând acest subiect și insistind 
asupra calităților pe care tre
buie să le posede un arbi
tru pentru a se impune, în 
același timp, în ochii specta
torilor, jucătorilor și antre
norilor, referentul n-a uitat 
să vorbească și despre con
duita antrenorilor față de 
conducătorii de joc. Nu de 
puține ori, îndepărtările de 
la o conduită corectă au ca 
sursă necunoașterea regula
mentului de joc, a ultimelor 
hotăriri luate de forul inter-

toată amplf 
rnănuritele, elevatul 
bișnuittiî spectacol 
de marinarii militari 
armei lor. începînd 
tastica apariție pe 
cenușie a unei balene și 
tovărăș.ia unor salve de tu
nete, răzbătind din adincirf 
a severului zeu Neptun, stă- 
pînul necontestat al întinde
rilor și străfundurilor de ape 
și pînă la plinul de umor — 
joc — concurs al prinderii 
rațelor, totul a respirat ima
ginație, voioșie și în nu mai 
mică măsură bună pregătire, 
într-^devăr, bună pregătire, 
pentru că în indiferent ceea 
ce realizează marinarul, chiar 
și în artă, care pentru mari-

O vizită la tabăra de juniori

toți acești factori, a stabilit 
ca flota noastră maritimă 
să-și dubleze capacitatea, iar 
dotarea ei să fie îmbogățită 
cu nave petroliere și mine
raliere de mare tonaj, precum 
și cu cargouri de diferite ca
pacități. Flota fluvială este 
înzestrată cu noi tipuri de 
nave pentru transportul măr
furilor și călătorilor. Se mo
dernizează porturile și în a- v 
ceastă privință este impresio- t 
nantă dezvoltarea pe care o ‘ 
cunoaște prima și cea mal 
Importantă fereastră maritimă 
a țării — portul Constanța 
în ale cărui dane se încarcă 
și se descarcă anual multe 
milioane de tone de mărfuri.

în pas cu evoluția tehnico- 
științifică, cu evoluția tehnicii 
de luptă, a cunoscut însemna
te salturi calitative marina 
militară, formația navelor 
purtătoare de rachete .care a 
încheiat parada vedetelor gră
nicerești și a formațiilor de 
vedete torpiloare, fiind, în 
acest sens, mai mult, decit 
edificatoare. După cum în e- 
gală măsură edificatoare a 
fost demonstrarea posibilită
ților de cooperare dintre ma
rină și aviație, demonstrare 
concretizată în lansarea din 
elicoptere a desantului de 
scafandri autonomi, zborul 
fulgerător pe deasupra apelor 
al formațiilor de reactoare su
personice. Și dinspre mare 
putem fi fără griji, țara este 
apărată.

De pe puntea navei-bază 
„Ialomița", am asistat, dumi
nică, la Ziua Marinei, ca 
și alți cetățeni veniți cu su
tele, cu miile, la o rar întîl- 
nită demonstrație de fantezie 
artistică, de frumusețe și vir
tuozitate sportivă, la o inso, 
liiă și instructivă trecere în 
revistă a istoricului marină- 
riei române. Și mai presus de 
orice am fost martor al unei 
și mai impetuoase demonstrații 
— demonstrația de atașament 
al militarilor forțelor noastre 
maritime față de patrie, de 
Partidul Comunist Român, 
față de comandantul suprem 
al armatei României Socia
liste.

Zni.j Marinei a. fost săr
bătorită după tradițiile din 
porturile fluviale dunărene. 
La Galați, sărbătoarea Zilei 
Marinei a coincis anii) a< es'.i 
cu împlinirea a 80 de ani 
de la înființarea primei so
cietăți de navigație română 
de stat pe Dunăre.

■ 4<-'

străfun-al 
la

Zeu! Neptun, slăpinul necontestat 
durilor de ape, își face apariția 

spinarea cenușie a unei

întinderilor și 
serbarea marinarilor p« 

balene

BARAJUL

CEI 40 DE „ELEVI" DE LA SNAGOV AU TERMINAT VACANTA
9

nouă a 
citadelă

SNAGOV. Baza 
C.N.E.F.S. Adevărată 
sportivă, unde se plămădesc 
in soare și lumină forfele ce 
trebuie să realizeze noile per
formante, unde se răsfoiesc 
noi pagini din manualul fără 
de sfirșit al sportului, unde 
munca șt odihna își împart 
frățește timpul, înlocuindu-se 
aproape pe nesimțite una cu 
alta.

Este ora 7 dimineața. Acum 
ar trebui să auzim primele 
gipsuri in camerele tinerilor 
fotbaliști din lotul național 
de juniori, reuniți aici, in a-

ceste zile de vacanță, pentru 
a se reconforta timp de 3 săp- 
tămîni, dar a urma, conco
mitent, un veritabil curs de 
perfecționare, care să le des
chidă drumul spre culmile 
mult visate nu numai de ei, 
ci. și de sutele de mii de iu
bitori ai fotbalului din țara 
noastră. La această oră mati
nală, băieții sînt în picioare, 
gata pentru o nouă ?i de 
muncă. Soarele — blind deș
teptător — le-a umplut ochii 
de lumină, i a gonit din nș- 
ternutvri, i-a chemat la ei.C'- 
cițiile de înviorare.

ORE DE LABORATOR

MANUALUL BUNULUI PORTAR

Puțipă odihnă nu strică 
nici ea, mai ales eă greul de- 
abia acum începe. Urmează 
orele de antrenament desti
nate să asigure celor 40 de 
juniori veniți aici din patru 
vinturi o omogenizare a posi
bilităților fizice și o instruire 
de performanță. Fiecare șe
dință de antrenament este ur
mată de o temeinică analiză 
a muncii depuse, pentru a 
se pomi mai departe în de
plină cunoștință de cauză. 
Fiecare zi trebuie să consti
tuie nu numai o filă ruptă 
din calendar, ci un surplus 
cit mai substanțial de cuno-

PENTRU DIVIZIA C

In dimineața aceasta, pri
mii chemați la „individuali
zare" sînt cei 4 portari ai lo
tului, Ion Gabriel, Vasile Bu- 
caru, Ștefan Mocanu și Ale
xandru Pescaru. Centrări și 
șuturi din toate direcțiile le 
solicită la maximum atenția, 
știința prinderii balonului, cu
rajul intercepției in fața bo
cancului advers, dar, mai pre
sus de toate, spiritul de anti-

ștințe pentru fiecare dintre 
ei.

In pauze, e loc și pentru 
glumit. Atunci, distanțele 
dispar și voia bună cuprinde 
întreaga tabără, pe jucători 
și pe antrenori deopotrivă. Un 
alt moment așteptat cu ne
răbdare este acela al sosirii 
ziarelor. Sint căutate, în pri
mul rină, rezultatele sportive. 
Citindu-le, „puștii" se ginde.se 
la ziua cînd, deschizind pagi
nile ziarelor, vor afla nu 
mai isprăvile altora, ei 
întilni și rindurile care 
vorbi despre succesele 
Poate chiar în pagina I!

în ultimele meciuri — de
cisive — pentru promovarea 
în divizia C s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Uni
rea Tricolor Brăila — Chimia 
Mărășești 3—1 (0—0). C F R. 
Simeria — Minerul Bihor 
2—1 (0—1) și C.F.R. Sighi
șoara — I.C.LM Brașov 2—2 
(0—0, 2—2). In urma acestor 
rezultate s-au calificat în di
vizia C : UNIRFA TRICO
LOR, C.F.R. SIMERIA șî 
C.F.R. SIGHIȘOARA — prin 
tragere la sorți.

Wu-awwEga

mai bune !

binenațional. De aceea, ar fi 
ca antrenorii să se întilneas- 
că tot mai des cu arbitrii, 
discutînd diverse aspecte din 
meciurile disputate in cadrul 
campionatului.

Cu mult interes a fost ur
mărit și referatul prezentat 
de Andrei Rădulescu, care șe 
recomapda prin însuși titlul 
său : „Aspecte tehnice culese 
de Ia Campionatul mondial 
de fotbal". Arbitrii prezenți 
la consfătuire au aflat, cu 
acest prilej, o serie de lucruri 
prețioase in activitatea lor de 
viitor, legate de interpretarea 
anumitor situații, în special a 
atacului prin alunecare, a 
asigurării cursivității și dura
tei regulamentare a jocului, a 
sancționării poziției de ofsaid. 
Numeroși arbitri au luat, de 
altfel, cuvîntul pe marginea

referatului, exprimîndu-și 
punctul lor de vedere, uneori 
nu în totul de acord cu regie 
montările comisiei de arbitri 
a federației internaționale, 
care vor trebui însă aplicate 
întocmai.

Președintele Colegiului cen
trai de arbitri, George fJ. 
Gherghe, a dat apoi celor de 
față o serie de îndrumări teh
nice și administrative, care, 
notate și luate în seamă, vor 
contribui la eliminarea mul
tor deficiențe în arbitraj.

Secretarul general al Fede
rației române de fotbal, Flo- 
rea Tănăsescu, a rostit apoi 
cuvîntul de închidere, expri- 
mindu-și încrederea că arbi
trajul 
portul 
nostru 
înaltă.

își va aduce și ei a- 
la ridicarea fotbalului 
pe o treaptă și mai

sînt 
nici

cipație, cel care poate evita 
ca o situație să devină impa- 
rabilă. De fapt, marii portari 
nu sint cei care „scot" min
gile expediate la „păianjen", 
ci clarvăzătorii, cei care „ghi
cesc" — de fapt, știu precis 
— de unde vine amenințarea 
și ce trebuie să facă pentru 
a o preveni.

Cei patru tineri nu 
lipsiți de calități. Dar,
unul nu ne conduce spre o 
concluzie certă. Unui șut bine 
apărat, îi urmează o intercep
ție greșită, unei intervenții 
aeriene spectaculoase, pn pla
sament evident greșit și fa
ta/. Sperăm, totuși, că, în cu- 
rind, și acești tineri, care a- 
cum ridică semne de între
bare pentru cei 3 antrenori 
ai taberei. Constantin Arde- 
leanu, Vasile Zavoda și Eu 
gen Popescu, vor fi în mă
sură să ofere „certificatele de 
garanție" așteptate de antre
norii lor. O oră in plus de 
antrenament, un gram in 
plus de ambiție, și porțile 
marilor performanțe vor 
putea fi desferecate. Cheia o 
au chiar ei...

După acest prim și puter
nic contact cu mingea, cu 
exercițiul fizic, generator dar 
în aceeași măsură 
mator de energie, 
reconfortantul duș 
micul dejun, care
firește, Io refacerea echilibru
lui de calorii.

și consu- 
urmează 

șt, apoi, 
contribuie.

ÎN AȘTEPTAREA
Dar, să 1 vedem ce ne spune 

Vasile Zavoda, care se ocupă 
în mod special de oamenii 
de fund, despre elevii săi. 
întrebarea noastră pare să-l 
pună în încurcătură.

— M-ar interesa dacă prin
tre apărătorii pe care ii pre
gătești nu se află cumva și 
un Zavoda III.

— S-ar putea. La fotbal, e 
greu să vezi departe. Marele 
talent, aparent, d° astăzi, 
poate ajunge marele nimic 
de mîine, după cum jucătorul 
anonim de astăzi, nerenw- 
cat nici de propriul său antre
nor, poate deveni un as al 
balonului. Ceea ce nu inseam- 
nă că se întîmplă o minune, 
deeît dacă sintem de acord 
— și trebuie să fipi 7 — că 
munca face minuni Nu vreau, 
deci, să mă lansez in prnno 
sțțcuri, dar nici nu încerc să 
mă eschivez de la răspuns. 
Cred că firp Smarandache 
ne va recompensa pentru os
teneala pe care ne-o dăm 
cu el. Calități ? Bun acroșgur, 
sigur pe picioare, gata să se 
înalțe deasupra oricărui ad
versar. datorită unei detente 
remarcabile. In rest, promi
siuni, față de care trebuie să 
fim încrezători, dar și rezer
vați în același timp.

împărtășim paradoxul lui 
Zapoda II și ne interesăm de 
situația mijlocașilor. Hefe- 
rent: Eugen Popescu. Acesta 
avea să ne vorbească despre

LUI ZAVODA III

nu- 
vor 
vor 
lor.

Donose, Băllăny și Dumitriu, 
trei tineri care au învățat, de 
pe acum că liniile mediane 
trebuie să fie, în egală mă
sură, un aliat al apărării și 
al înaintării. Altfel, corabia 
se apleacă într-o parte și es'e 
expusă furtunilor.

...Antrenamentul de dimi
neață e pe sfîrșite. Privirile 
ne-au stăruit mai mult asu
pra unui tinăr, cu un chip 
aproape de copil. Antrenorul 
Cons'.antin Ardeleanu se a- 
propie de noi și citindu-ne, 
probabil. în ochi admirația 
pentru tînărul jucător, talen
tat și sirguincigs totodată, 
zîmbește mulțumit : „Sper
să-i bată și pe juniorii „bă- 
țrini" acest Vasile Aeleneip 
atît de sobru și atît de lucid, 
la cei 16 ani ăi săi. ' Dar, PU 
e meritul meu, ci al antreno
rului său. Franeisc Fabian, 
de la Centrul „23 August".

Cine spune că nu există 
decit un singur antrenor: cel 
cu care stai de vorbă ?

Plecăm cu această ultimă 
impresie, frumoasă, de la ta
băra de juniori de la Sna- 
gov, lăsindu-i pe jucători să 
se repauzeze. Nici nu s-ar 
putea altfel. Pînă la ora 16,30^ 
odihna este obligatorie.

Dar e cineva care n-are 
nevoie de ea, după eforturile 
depuse sub soarele incandes
cent al acestor zile de au
gust ?

Divizionara B AS. Armata 
Țg. Mureș a întîlnit dumini
că după-amiază, în prezența 
a 3000 de spec tutori, echipa 
S.R. Vgsas Debrețin (Unga
ria), din divizia B, Gazdele 
au obținut victoria prin golu
rile înscrise de Fa?ekaș (min. 
52 și 69) și Lueaci (min, 25),

A SABO — coresp

PRONOSPORT
AȘA ABAȚA O VARIANTA iu 
1J REZULTA I E EXACjfc l.A 
CONCURSUL PROHOSPOR1 NR. 
31, ETAPA DIN 2 AUGUST 1S70

I Ceahlăul P. N. — știința 
Bacău l

II. Chimia I Sv. — Gloria 
Birlad anulat

III. Otelul Galați — 
Polileliiiica -Galafi i.

IV Progresul Brăila —. 
Portul C-ța

V. Dunărea
VI. C.S.M. Sibiu 

VH "
VIII.

Flacftra 
Metroip 

Gaz mefau — Poiana 
C S.M. Reșița — Minerul 
Anina
C.F.R. Arad «r 
Metalurgistul Cuglr 
Metalul Țîrg — 
Chimia

XI. Olimpia 
Olimpia

XII. Minerul 
Vagonul

XIII Metalul

IX

X.
1

Jack BERARIU

fim V. 
Oradea — 
Satu Mare
Baia Mare

Hunedoara
p.F.R. Timișoara

X

1

»
1

Fond de premii : 119184 lei.
acestPlata premiiJor pentrii 

concurs se va face astfel :
TN CAPITALA: începi nd de vi

neri 7 august, pțnă laț 16 septem
brie 1970 inclusiv.

ÎN ȚARA: începînd de miercuri 
13 august, plnft la 16 septembrie 
1970 inclusiv.

ginde.se


FEMEIA
DESCINDE
DINTR-0
PASARE 
PIERITĂ
/eri ne-am reîmpros

pătat convingerea 
că atletismul înseam

nă frumusețe și puritate, 
și meditație despre frumu
sețe și puritate. Ieri ne-am 
reîmprospătat convingerea 
că atletismul î----
confruntare cu sine, 
prin depășirea s.

înseamnă 
' >, iar 

_ * . sinelui, 
luptă concretă cu timpul 
și cu spațiul, precum și 
raportare la ceilalți.

Bucureștiul a avut parte 
de un mare concurs atle
tic. In istoria sportului, ca 
și in istoria lumii, femeia 
avea să aducă grație și a- 
burul acela albastru co- 
borit numai din cerul poe
ziei poleit cu scene de vis. 
Femeia avea să înmul
țească frumusețea și pu
ritatea atletismului, așa 
cum dintotdeauna a înmul
țit frumusețea și puritatea 
lumii.

Am văzut această iede
ră tinără înainte de în
cepere. Era ca o lume de 
feline in așteptare, învă
luită în tăceri 
tors înăuntru, 
să cenzureze 
vreme uriașa 
explozie. Am 
stă lume tînără înainte de 
începere cu ochii întune
cați de încordare, de iu
biri neștiute și de ambi
ție.

Am văzut această lume 
alergind. Mi s-a părut cel 
puțin o impolitețe să dai 
fetelor startul cu o trosni
tură de pistol, cînd sideful 
urechii lor e făcut numai 
pentru muzică, pentru vers 
și pentru podoabe de tot 
felul. Am văzut-o alergind 
și aluneca atît de fascina
tă de voluptatea mișcării, 
incit aveai impresia că 
peste linia de sosire e aș
teptată și va fi condusă în 
castele de argint.

Am văzut această lume 
sărind. Fluturi blonzi sau 
fluturi negri aruncindu-se 
peste un prag al speranței 
și sugertndu-ne în 
zborului că femeia 
tinde dintr-o pasăre 
rită.

Am văzut această 
aruncind greutăți și bucu
ria de pi hă atunci s-a 
scurs din mine ca singele 
din rană. Femeia nu e fă
cută să azvirle greutăți, nu 
pentru vreo fragilitate fun
ciară (a dovedit cit poate), 
ci fiindcă poverile fac 
parte din destinul nostru, 
nu dintr-al ei. Iar dobin- 
direa unui atribut care nu-i 
aparține nu șe poate face 
decît o dată cu pierderea 
altora și cu deteriorarea 
esenței. Și cînd pierde fe
meia, după cum spunea nu 
de mult o poetesă ro
mâncă de mare excepție, 
pierdem noi toți, pierde u- 
manitatea lumii.

Bucureștiul a avut parte 
ieri de un mare concurs 
atlețic. Ochiul spectatoru
lui s-a dilatat de o estetică 
plăcere în fața grației răs- 
pindită de femeia care a- 
lunecă peste distanțe și 
peste praguri poleite cu 
beteală, fiindcă i se po
trivește atit de bine miș
carea grațioasă și zborul. 
Au fost ceasuri de medi
tație despre fumusețe și 
puritate.

Romulus BALABAN

de gind în- 
preocupată 

încă puțină 
ei forță de 
văzut acea-

clipa 
des- 
pie-

lume

DOAR 6 PUNCTE AU LIPSIT
ATLETELOR ROMANCE PENTRU CALIFICARE

Ursula Jozvyife și ti schi. Meyer tîmetri,-' dar înălțimea nu pare 
au plecat ca din /pușcă.-Pe țbr-^ 
nantă însă, a atacat puternic 
Nadejda Bezfamilnaia. Atleta 
sovietică s-a instalat încet, 
dar sigur, la conducere, pe 
care nu avea s-o mai cedeze 
pînă la sfîrșit. în urma &a> ' 
românca Mariana Gdth, câr'e 
cu 60 de minute îrîăinte 'aler- - 
gase și în proba de 100 m, 
a sprintat formidabil pe ul
timii 50 de metri, întrecîhd pe 
reprezentantele 
Elveției chiar pe 
sire.

O VICTORIE SPLENDIDĂ

Start rapid în proba celor 
două tururi de stadion. Ileana 
Silai pornește decisă pentru ca 
la ieșirea de pe culoare, după 
120 de metri, să evite o even
tuală busculadă, așa cum se 
mai întîmplă în astfel de 
curse. Recordmana noastră 
trece prima la coardă fiind 
urmată imediat de alergătoa- 
rea poloneză Wierzbowska și 
lădoi metri de sportiva sovie
tică Shtula. Silai continuă să 
conducă și la 400 m trece în 
65,0, dar poloneza e lipită de 
ea, ea o umbră. După ușu
rința alergării se pare că a- 
tleta poloneză va avea cuvîn- 
tul hotărîtor pe ultima por
țiune. La 600 m cînd Wierz
bowska se pregătește să a- 
tace, Silai sprintează scurt, se 
detașează și păstrează resurse 
suficiente pentru a mai sprin- 
ta o dată, de data aceasta 
hotărîtor, pe ultimii metri.

REZULTATE : 1. Ileana Si
lai (R) 2:03,8, 2. Danuta Wierz
bowska <P) 2:04,1, 3. Sarma 
Shtula (U-R.S.S.) 2:04.5, 4.
Paola Pigni (I) 2:05,2. 5. Ma
rie Otava (C) 2:08.0, 6. Mar- 
gritt Hess (E) 2:09,2. 7. Sissy 
Brandnegger (A) 2:16,0

CURSA RECORDURILOR

O probă desfășurată la 
înalt nivel tehnic, încheiată 
cu două noi recorduri națio
nale și cu victoria — totuși — 
surprinzătoare a vechii noa
stre cunoștințe, italianca Do
nata Govoni. După ce cea 
mai mare parte a distanței 
sovietica Vera Popkova s-a 
aflat pe primul plan al dis
putei, pe ultima porțiune de 
linie dreaptă italianca 
a găsit nebănuite 
pentru a se impune.

un

GovOni 
resurse

Donata 
record.

REZULTATE : 1.
Govoni <I) 53,2 —
2. Vera Popkova (U.R.S.S.* 
53,4, 3. Uschi Meyer (E) 53.8. 
4. Elzbieta Skowronska (Pi 
54.1 —record, 5. Maria Sykora 
(A) 54,3, 6. Doina Bădescu (R) 
54,8, 7. Libuse Macounova 
56,6.

DOUA STARTURI

(C)

7 con- 
startul

campioana 
Goth care, 
văzut în 
Măi apoi

Singura dintre cele 
curente prezente la 
cursei de 100 m care a întâr
ziat plecarea a fost 
noastră Mariana 
dintr-un foc, s-a 
urma celorlalte-
Mariana a luat parcă un nou 
start și a pornit în Urmărirea 
celor dinainte ajungîndu-le 
pe Ia jumătatea cursei și 
luptîrid apoi cu cele măi bune 
pentru uri loc pe podium, 
problema învingătoarei fiind 
rezolvată — chiar ’ cu ' cîțiva 
metri înaintea sosirii — d<t 
sprintera poloneză Kerner.

REZULTATE: 1. Helena
Kerner (P) 11,7, 2. Mariana 
Goth (R) 11,9, 3. Liudmila Go- 
lomasova (U.R.S.S.) 11,9, 4.
Jana Smerdova <C) 12,0, 5. 
Cecilia Molinari (I) 12,0, 6. Bri
gitte Ortner (A) 12,1, 7. Regine 
Scheidger (E) 12,2.

1.

ALTE 6 PUNCTE ADUSE 

DE MARIANA GOTH

Și în cursa sprinterelor pe 
distanța de 200 m, nervozi
tatea sportivelor a obligat pe 
starter să anuleze prima 
plecare. A doua oară însă,

Finalistele
din celelalte grupe
Ieri s-au încheiat întreceri

le din celelalte grupe semifi
nale ale „Cupei Euro.pei“ la 
atletism. Iată rezultatele fi
nale :

FEMININ. — HERFORD: 
li R. F. a GERMANIEI 74 p, 
2. Ungaria 52 p, 3. Suedia 48 
p, 4. Bulgaria 46 p, 5. Iu
goslavia 32 p, 6. Belgia 21 p; 
BERLIN: 1. R. D. GERMA
NA 84 p, 2. Anglia 73 p, 3. 
Olanda 58 p, 4. Franța 55 
p, 5. Danemarca 34 p, 6. Fin
landa 32 p, 7. Norvegia 28 
p: (in cadrul acestui, concurs, 
Renate Meissner 
galat recordul 
100 m eu 11,0).

(R.D.G.) a e- 
mondial ta

MASCULIN — HELSINKI » 
1. R. D. GERMANA 99 p, 2. 
Polonia 92- p, 3. Finlanda 81 
p, 4. Suedia 65 p, 5. Norvegia 
48 p, 6. Belgia 35 p ; SARA
JEVO : 1. R. F. a GERMA
NIEI 97 p, 2. Italia 82,5 p, 
3. Cehoslovacia 76 p, 4, Un
garia 65,5 p, 5. Iugoslavia 58 
p, 6. Bulgaria 40 p.

în finala masculină (Stock
holm 29—30 august) s-au ca
lificat : R. D. Germană, Po
lonia, R. F. a Germaniei, Ita
lia* Franța și U.R.Ș.S,, iar în 
cea feminină (Budapesta 22 
august) U.R.S.S., Polonia, 
R. F. a Germaniei, Ungaria, 
R. D. Germană și Anglia.

Poloniei și 
linia de so-

NadejdaREZULTATE: 
Bezfamilnaia (U.R,S.S.) 23,8, 
2. Mariana Goth (R) 24,0, 3. 
Ursula Jozwik <P) 24,0. 4. 
Uschi Meyer (E) 24,2, 5. Do
nata Govoni (I) 24,2, 6. Helga 
Kapfer (A) 24.2, 7. Jitka Birn
baum (C) 24,6 (vînt din față 
2,87 m/sec).

TAMARA DANILOVA — 
PERFORMERA ÎNTRECERILOR

Indiscutabil, aruncățoarea 
sovietică Tamara Danilova, 
campioană europeană în 1969, 
a fost performera nr. 1 a 
acestei semifinale, ea înregis- 
trînd cu 62,54 m cel mai va
loros rezultat al concursului, 
cifră care se înscrie printre 
cele mai bune din lume;

Pînă la cea de a cincea sa

TAMARA DANILOVA

aruncare, cînd a înregistrat . 
acest nou record sovietic,' 
Danilova a fost cu puțin su
perioară reprezentantei noas
tre Lia Manoliu.

ATLEȚII

prea greu de trecut. Cu toate 
acestea, Milena Hubnerova 
ratează prima oară, spre deo
sebire de adversarele sale 
care au avut mai mult suc
ces. Și, iată-ne la 1,70 m.
•Gusenbauer și Lazareva re
nunță, Rechner și Konowska 
zboară în continuare peste 
ștacheta care rămîne pe su
porți. în schimb, Cornelia 
Popescu, care ne arătase de 1 
la încălzire că nu prea se 
află în apele ei, împreună cu 
Hubnerova și' Simeoni mai 
sar o dată pentru a rămîne 
în concurs. Lupta începe să 
devină interesantă. Sportive
le se află la 1,73 m, unde 
Gusenbauer și Konowska 
trec din prima, iar Rechner, 
Simeoni ‘și Popescu din a 
doua, în timp ce Lazareva și 
Hubnerova își acordă un mo
ment de răgaz. Cu trei centi
metri mai sus, italianca va 
ieși din concurs, iar atletele 
din Polonia și Elveția se sal
vează la a 3-a încercare. Și 
iată-ne la 1,78 m. Este rîndul 
Danutei Konowska și Cor
neliei Popescu (care s-a con
centrat prea puțin) să trea
că în rîndul spectatoarelor.

Spectatorii își îndreaptă 
tot mai des privirile spre 
groapa de. sărituri, unde pen
tru prima oară în țara noas
tră 4 sportive asaltează cei 
180 de centimetri. Lazareva, 
lăsînd impresia că va cîștiga, 
a sărit cu o remarcabilă u- 
șurință, ca și campioana o- 
iimpică. Hubnerova ; Rechner 
din a doua, iar Gusenbauer 
abia din a 3-a. Săritoarea 
austriacă însă, va fi singura 
atletă care nu a clintit șta
cheta din suporți (a treia în
cercare) la 1,82 m. Apoi, în 
aplauzele celor prezenți pe 
Republicii, ea și-a înscris în 
palmares o superbă victorie 
cu 1,84 m.

REZULTATE: 1. Tamara
Danilova (UJt.S.S.) 62,54 m — 
record, 2. Lia. Monoliu (R) d 
56,42 m, 3. Marie. Simankova 
(C) 51,28 țn, 4. Jadwiga Woj- 
tezak (P) 49,82 m, 5. Rober
ta Grottini (II 46,70 m, 6. Gita 
Signoreti (A) 44,78 m, 7. Mer- 
ta Gluboch (E) 42,16 m.

RECORD AL STADIONULUI 
REPUBLICII

Prezența recordmanei mon
diale în cercul de ;aruncăre a 
înlăturat la început orice 
dubiu asupra cîștigătoarei la 
greutate. Nadejda Cijova a 
trimis de șase ori bila de oțel 
peste 18 metri, cea mai. lungă 
încercare măsurând 18,89 m 
— nou record al stadionului 
Republicii.

REZULTATE: 1. Nadejda 
Cijova (U.R.S.S-) 18.89 m, 2. 
Ludwika Chewinska (P) 16,88 
m, 3. Helena Fiebinger (C) 
16,00 m, 4. Ana Sălăgean (R) 
15,88 m, 5. Silvana Forcellini 
(I) 14,28 m, 6. Bcttina Meyer 
(E) 12,69 m, 7. Erika Hofer (A) 
12,56 m.

ILONA GUSENBAUER 
A CONFIRMAT

t

Așteptată cu un deosebit 
interes datorită renumelui 
atletelor ce se aliniau în fa
ța ștachetei, proba de înăl
țime a adus sportivei austrie
ce Ilona Gusenbauer o splen
didă confirmare a titlului de 
campioană europeană de sa
lă, cucerit în această primă
vară la Viena, iar culorilor 
noastre 6 amară deziluzie 
prin evoluția neașteptat de 
slabă a Corneliei Popescu.

Concursul a început la 
1,55 m, înălțime cerută doar 
de Sara Simeoni ; apoi s-a 
trecut la 1,61 (Simeoni și. Ko
nowska). La 1.64 m, Lazare
va, Konowska, Popescu, și 
Rechner (cu un splendid 
Fossbury) au trecut din- pri
ma, în timp ce italianca a 
mai avut nevoie de o încer
care.

Ștacheta urcă cu trei cen-

FRANCEZI ÎNVINGĂTORI LA ZURICH
Echipa României pe ultimul loc

ZURICH, 2 (prin telex). — 
Așa cum era de așteptat, e- 
chipele Franței și Uniunii So
vietice au ocupat primele două 
locuri, obținind astfel calificarea 
pentru finala de la Stockholm. 
Disputa dintre aceste echipe 
a fost atît de echilibrată in
cit pentru desemnarea unui 
ciștigător s-a recurs la un cri
teriu secundar (numărul de 
victorii) ambele echipe termi- 
nind cu același număr de 
puncte : 97. Atleții români au 
avut o comportare mai bună 
în a doua zi a concursului, 
dar decalajul existent după 
prima parte a întrecerii nu a 
mai , putut fi recuperat, echipa 
noastră ocupînd ultimul loc 
in clasamentul general: Acesta 
arată astfel : Franța 97 p (10

victorți),., U.R.S.S. 97 p (8 v.), 
Anglia'-'63 pr Sphnia -60 p, El
veția 55 p, România

Rezultatele • zilei a 
290 m G. Fenouil 
20,5 ; S. Reynolds 
20,7 ; Ph. Clerc (Elveția) 20,8... 
5. Gh. Zamfirescu (România) 
21,2; 800 m E. Arzanov
(U.R.S.S.) 1:48,6 ; G. Sibon 
(Franța) 1:49,6 ; A. Fernandez 
(Spania) 1:49,6...6. Gh. Ungu- 
reanu (România) 1:50,6': 5 000 m 
R. Sarafutdinov 
13:30,8 ; 
13:55,6 : N. 
14:07,8...6. I. 
14:42,0 ; 
(Franța)

42 p. 
doua : 

(Franța) 
(Anglia)

(U.R.S.S.)
D. Taylor (Anglia) 

Jordan 
Cioca (România) 

400 m g. J. CI. Nallet 
49,4 ; J. Sherwood 

(Anglia) 50,7 ; Wirz (Elveția) 
.45,0, I. Rățoi (România) 51.0

— record ; 3 000 m, ob. J.P.

(Franța)

Villain (Franța) 8:46,4 ; B. Jo- , 
nes (Anglia) 8:47,6 : R. Menet 
(Elveția) 8:48,2...5. Gh. Cefăn ' 
(România) 8:49,0 ; prăjină G. 
Bliznețov (U.R.S.S.) ®.00/, - ,F. . 
Tracanelli (Frânță) 4,90 ; t>.
Pistalu (România) 4,90 ; triplu 
salt V. Saneev (U.R.S.S.) 17,25; 
C. Corbu (România) 16,29 ; S. 
Areta (Spania) 16,06 ; disc V. 
Liahov (U.R.S.S.) 58,46 ; E. Hu- 
bacher (Elveția) 55,24 ; I. Na- 
ghi (România) 54,04 ; suliță
5. Travis (Anglia) 83,40 — re
cord ; I. Lusis (U.R.S.S.) 80,78; 
U. von Wartburg (Elveția) 
78,88 ; D. Silaghi (România) 
76,48; 4x400 m Franța 3:04,4, 
U.R.S.S. 3:04,9 ; Anglia M6,4....
6. România 3:10,4.- .

Tiparul: L P. ..Informația”, sl« lliez. igi>u or 23 29, București

Sosire strinsă în cursa de 200 m. Sprintera sovietică Nadejda Bezfamilnaia cîștigă clar în- 
recerea in fața Marianei Goth a cărei revenire spectaculoasă a

VIORICA VISCOPOLEANU 
FĂRĂ PROBLEME

Cănipioana noastră olimpi
că, ‘Viorica Viscopoleanu, a 
cîștigat fără emoții întrecerea 
săritoarelor în . lungime, . dis
pută care nu s-a ridicat însă 
la; înălțimea așteptărilor, cele 
mai 'multe dintre competitoa 
re înregistrînd rezultate mo
deste.

REZULTATE : 1. Viorica
Viscopoleanu (R) 6,37 m, 2 
Ryszarda Warzocha-Rurka (P) 
6,15 m, 3. Tatiana Bîeikdva 
(URSS) 6,01 m, 4. Meța An
tenen (E) 5,89 m, 5. Maria 
Devinska (C) 5,73 m, 6. Bar
bara Ridi (1) 5,69 m, 7. Han
nah Kleinpeter (A) 4,33 m-

pută de toată frumusețea și 
destul de echilibrată sub ra
port valoric. Poloneza Suk- 
nigwicz, una din cele mai 
reputate specialiste mondiale 
ale probei, a înregistrat un 
succes clar. Din păcate, 
timpul ei, ca și cele ale ur
mătoarelor, au fost influen
țate de vîntul contrar (2,48 
m s). O comportare frumoasă 
a avut Valeria Bufanu, care 
a trecut a doua linia de. so
sire.

REZULTATE: 1. Tereza
Sukniewicz (P) 13,5, 2. Valeria 
Bufanu (R) 13,6, 3. Tatiana
Kondrașova (URSS) 13,6, 4.
Meta Antenen (E) 13,8, 5. Ve
ra Slavikova (C) 14,2; 6. An- 
tonella Batagiia (I) 14,5, 
Suzane Ganszel (A) 14,6.

ridicat tribunele în picioare.

ria Pospisilova (C) 4:34,5, 6. 
Merijke Moser (E) 4:35,5, 6. 
Althuber Hewik (A) 4:65,5.

VICTORIE CLARĂ , 
A ȘTAFETELOR SOVIETICE .

La 4x100 m reprezentativa ( 
sovietică, un ceasornic .bi.h.ej 
pus la ipunct, a avut schim-J 
burile efectuate ă la chinogra^ ’ 
mă și s-a .impus net în timp 
ce principalele ei adversare 
au efectuat lent sau defee-y, 
tuos transmiterea bățului de 
ștafetă.

J

RECORD DE ARUNCĂRI 
NEREUȘITE I

PAOLA PIGNI 
CU UN SPLENDID FINAL

7.

Proba de aruncarea suliței 
fost, in cele din urmă, una

joc al1 aruncărilor - nereușite, 
deoarece majoritatea concu
rentelor au avut numai cîteva 
încercări izbutite (măsurate) 
si cu care au contat în cla
sament. Ca atare, rezultatele 
au fost modeste, nici una din
tre atlete nereușind perfor
manțe pe măsura celor pre
cedente deși, de această dată, 
au beneficiat și 
vântului.

de ajutorul

Danuta Ja- 
m, 2. Mara

REZULTATE : 1. Ilona Gu
senbauer (A) 1,84 m, 2. An
tonina Lazareva
l, 80 ni. 3. Milena Hubnerova 
(C) 1,80 m, 4. Beatrice Rech- 
ner (E) 1,80 — record, 5. 
Cornelia Popescu (R) 1,76 m, 
6. Danuta Konowska (P) 1,76
m, 7. Sara Simeoni (I) 1,73 m.

(U.R.S.S.)

REZULTATE: 
vvorska (P) 52,40 
Saulite (URSS) 49,54, 3. Ioana 
Stancu (R) 45,60 m, 4, Renate 
Ursella (A) 45,04 m, 5. Giulia
na Amici (I) 42,90 m, 6. Jana 
Linkova (C) 41,54 m, 7. Be
tina Meyer (E) 37,64 m.

Alergătoarele de la 1500 m, 
ne referim în special la cele 
cu șanse de victorie, au des
fășurat o cursă de suspectare, 
destul de monotonă. în a- 
ceastă situație, tînăra. noastră 
reprezentantă, Maria Linc-ă, 
a trecut în fruntea plutonu
lui, pe care l-a condus cea 
mai mare parte a distanței. 
.La un moment dat văzând că 
aceasta își asigurase un avans 
de cîțiva metri, Pigni, Bra
gina și Kolakowska au forțat 
ritmul atît cît le-a fost nece
sar ca din spate să controleze 
totuși alergarea și pe ultimii 
400 de metri au demarat ver
tiginos spre linia de sosire. 
Cu un finiș indiscutabil mai 
bun atleta italiancă și-a asi
gurat succesul.

REZULTATE : 1. U.R.S.S.
(Jarkova, Goloinasova, Niki
forova, Bezfamilnaia) 44,3, 2. 
Polonia (Medlowska, Jedrejek, 
Jozwik, Kerner) 45,1, 3. Ita
lia (Orselli, Molinari, Bruni, 
Bonsangue) 46,8, 4. România 
(Monoranu, Filip, Angelescn, 
Enescu) 47,1, 5. Elveția 47,2, 
Austria 47,3. Formația Ce
hoslovaciei a abandonat cursa.

Ultima probă a concursu
lui ștafeta 4x400 în a fost ca
tegoric cea mai plăcută și 
de un dinamism rar.

REZULTATE: 1. U.R.S.S.
(Shtula, Dundure, Finogeno
va, Nikanorova) 3:36,7, 2. Po
lonia (Kowal, Nowak, Pieckik, 
Skowronska) 3:37,4, 3. Româ
nia (Fița, Bădescu, Filip, Silai) 
3:38,1 — record, 4. Italia 
3:46,3, 5. Cehoslovacia 3:48,1, 
6. Austria 3:50,9, 7. Elveția 
3,53,9.

O CURSĂ FRUMOASA

■ întrecerea alergătoarelor 
peste garduri a. prilejut o dis-

REZULTATE:
Pigni (I) 4:25,5, 
Bragina (URSS) 4:26,1, 3. Zo- 
fia Kolakowska (P) 4:29,6, 4. 
Maria Linca (R) 4:30,3, 5. Ma-

1. Paola
2. Ludmila

Cronici He Romeo VILARA 
și Adrian VASILIU

Fotografiile de atletism au 
fost realizate de A. NEAGU.

Finală americana CUPA DAVIS

la Indianapolis
NEW YORK, 2 -(Agerpres). 

— Finala turneului interna
țional de tenis de la Indiana
polis se va disputa între a- 
mericanii Cliff Richey și 
Stan Smith. Primul l-a eli
minat cu 9—7, 6—4 pe iugo
slavul Franulovici, iar Smith 
l-a învins cu 10—8, 6—2 pe 
Ashe. Finala probei de sim-

piu femei va opune pe Lin
da Tuero (S.U.A.) și Gail 
Chanfreau (Franța).

★
de la Louisville 

.s-au disputat 
Newcombe l-a

în turneul
(profesioniști)
semifinalele :
învins cu 6—3, 8—6' pe Roche, 
iar Laver l-a eliminat cu 
6—4. 1—6, 6—-1 pe Rosewall.

BOBBY FISCHER FACE SCOR

LA BUENOS AIRES: 7*4 DIN 8!
♦ Fl. Gheorghiu printre fruntași

BUENOS AIRES 2 (Ager- 
pres). — în turneul interna
țional de șah de la Buenos 
Aires, după opt runde con
duce marele maestru ameri
can Robert Fischer cu 7>/a 
puncte, urmat de Tukmanov

Prima infringere

a lui Urtain!
Boxerul spaniol descalificat
pentru o lovitură joasă

MADRID, 2 (Agerpres). — 
Celebrul boxer spaniol Ma
nuel Ibar „Urtain" a suferit 
prima înfrîngere după 32 de 
victorii consecutive obținute 
ca profesionist. în meciul a- 
mical disputat la San Sebas
tian cu italianul Alfredo 
Vogrig. campionul Europei la 
categoria grea a fost desca
lificat in repriza a 3 a cînd 
doi judecători de ring au ce
rut oprirea meciului obser- 
vind că „Urtain" l-a lovit pe 
adversarul său sub centură. 
Arbitrul de ring a susținut 
că victoria trebuia să-i revină 
prin KO lui „Urtain", părere 
împărtășită desigur și de 
10 000 de spectatori care 
protestat vehement cînd 
anunțat decizia juriului.

Se pare că un control me
dical efectuat chiar în infir
meria stadionului ar fi con
firmat lovitura neregulamen
tară 
lian.

în
Sî-a
campion european al greilor.

cei 
au 

s-a

aplicată boxerului ita-

acest meci, „Urtain" nu 
pus în joc centura de

6 p. Gheorghiu
Najdorf (Argen-

(U.R.S.S.) 
(România), 
tina), Reshevsky (S.U.A.) cite 
5 p, Smîslov (U.R.S.S.) 4‘/ap, 
Garcia (Argentina) 4 p. etc. 
în runda a 8-a, Florin Gheor
ghiu l-a învins în 41 de mu
tări pe argentinianul Rubi- 
netti. Alte rezultate: Fischer- 
Pan.no v
1—0;

Va—Va, 
1—0.

1—0, Smisiov—Szabo
Reshevsky—Mecking 
Tukmanov—Rosetto

SPANIA ȘI R.F.G. CALIFICATE 
ÎN FINALA INTER-Z0?JE

Davis", 
dese na
de joc. 
s-a ca-

Gis-
6-1,

Tri cele două semifinale ân- 
ter-zone, ale „Cupei 
învingătorii au fost 
nați după două zile 
La‘Sad Paulo, Spania
Ijficat în, fața Braziliei, con
ducând cu 3L-0. Manuel San
tana a înscris al doilea punct 
pentru echipa spaniolă,' 
vingînd pe E. Mandarino 
3—6, 6—3, 2—6, 6—0, 1
Apoi, spaniolii și-au asigurat 
victoria, prin c-îștigarea parti-

în-
I cu
6—4.

dei de dublu : Santana, 
bent-Koch, Mandarino 
6—4, 6—4.

★
Tot prin trei meciuri 

gate consecutiv 
rat
R. F. a Germaniei, în semifi
nala cu India, care se desfă
șoară Ia Poona (India). Iată 
rezultatul la dublu : Bungert, 
Kiihnke-Mukerjea, Lall 6r—4, 
4—6, 13—11, 6—3.

cîști- 
și-au asigu- 

calificarea și tenismanii

La Hockenheim

JOCHEN RINDT SOSEȘTE PRIMUL!
Pentru a cincea oară în a- 

cest sezon, automobilistul 
austriac Jochen Rindt, pe 
Lotus Ford, trece primul li-

AMSTERDAM

SPASSKI Șl POLUGAEVSKI 
ȘI-AU ÎMPĂRȚIT VICTORIA

Turneul ihternațional de 
șah de la Amsterdam s-a în
cheiat cu victoria marilor 
maeștri sovietici Boris Spas
ski și Ley . Polugaevski care 
au totalizat fiecare cite IIV2. 
puncte din 15 posibile. Pe 
locul trei se clasează Uhl- 
mann (R. D. Germană) cu

lO'/j p, pe locul patru Ghel- 
ler (U.R.S.S.) — 10 p, pe 
locurile 5—6 Gligorici (Iugo
slavia și Hort (Cehoslovacia) 
cu cite S’/2 p. în ultima run
dă, Spâsski a cîștigat la 
Csom, în timp ce Polugaev
ski a remizat cu Langeveg.

nia de sosire în întrecerile 
contînd pentru campionatul 
mondial. în cel de al 32-lea 
Mare Premiu al R.F.G., dis
putat ieri pe pista de la Hoc
kenheim, noul lider al așilor 
volanului a stabilit și uț) re
cord al circuitului terminînd 
în 2:00,7 (medie orară 202,7 
km). în plasa sa a sosit bel
gianul Jackie Ickx, pe Ferra
ri, care a condus alternativ 
în cursă. 190.000 de specta
tori au 
trecere 
rată pe

După
campionatului mondial al ău- 
tomobiliștilor. J. Rindt ocupă 
primul loc cu 45 p, fiind ur
mat de J. Brabham — 25 p 
și D. Hulme — 20 p.

asistat la această în- 
a bolizilor, desfășu- 
o căldură caniculară, 
cea de a 8-a cursă a

I

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Turneul internațional mascu
lin de baschet de Ia Catania 
s-a încheiat, cu victpriă for
mației italiene Ignis Varese, 
care în meciul’ decisiv a .în
vins cu. scorul de 112—80 
(57—46) formația americană 
„AU Stars Lev’s". în partida 
pentru locurile 3—4, 
zentativa Poloniei a 
cu 86—79 (43—47) de 
Bulgariei.■ 
în campionatele de 
ale Franțeij Ia -«P?r:s,

~ r

repre- 
dis-pus 
echipa

natație
Claude

Mandorinaud a stabilit un 
nou record național în pro
ba d'e 100 m liber feminin 
cu timpul de' 1:00,9. Pe locul 
secund — Brigitte Caland (15 
ani)-în 1:03,5.■
A 5-a regată a campionatului 
european de ■ yachting (Clasa 
„Sharpies") a fost 
de olandezul Wim 
mond, urmat de vest-germa- 
nul Kaehler și olandezul Van 
Veen. în clasamentul gene
ral (întrecerile se desfășoară

cîștigată
Gulde-

Ia Hamburg) pe primul loc 
se ■ află Gu.ldemond cu 4 p, 
urmat de vest-germanii Ka
ehler — 12,7 și Dominik — 
17,9 p.
' ■
în semifinalele turneului de 
tenis de la Hilversum (Olan
da), englezul Taylor l-a în
vins pe australianul Alexan
der cu 1—6, 3—6, 6—3, 8—.6, 
8—6. Taylor va juca In fina
lă cufOkker.


