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O frumoasă

victorie

LIDIA ILIE

ASTĂ-SE ARĂ, PE TERENUL FLOREASCA,
Ir

ROMANIA-ALL STAR UNIVERSITY
campioana
europeana

SIMBOL
(categoria copii)

O noua performanța se 
adaugă pe cartea de vizită 
prestigioasă a tenisului de 
masă românesc. Tn locali
tatea Thornaby, la 400 km

de tenis de masă

..o întâlnire de baschet de mare atraetivitate

profe- 
admi- 
urmă, 
repre-

Londra, la cam- 
europene ale ju- 
tînăra LIDIA ILIE 
titlul continental

„ McGinnis 
Parker (Kentucky University).

iară Iotul selecționatei universitare de baschet a S.U.A., care va evolua In țara noastră. In primul 
rtnd, de la stingă Ia dreapta : Bob Davls (antrenor la Georgetown College din statul Kentucky) Bill 
Wall (antrenor la MaeMurray College din statul Illinois), Jim Cleamons (Ohio State University), John 
Mengelt (Auburn University, statul Alabama), Jack Jones (Assumption College, Massachusetts), Isaah 
Wilson (Baltimore University, Maryland), Ken Davis (Georgetown College, Kentucky), Oscar Smuklcr (ar
bitrii), Ed Badger (antrenor la W'rlght Junior College Illinois) ; rindul al doilea : Dave Smith (Guilford 
College, North Carolina), Cliff Meely (Colorado University), Dave Robish (Kansas University), Jim 
McDaniel (Western Kentucky University), Dana Lewis (Tulsa University, Oklahoma), George ------ ’
(Indiana University), Bob Ford (Purdue University, Indiana) șl Tom ~ ‘ — - — -

;• Cubanezul Duenas, cu 16-20 m, a stabilit un nou record mondial de juniori 
i® Sportivii din R. D. Germană au obținui 20 de victorii

Juniorii români — 8 medalii, dar... de argint și de bronz
I® Marta Szatmari — 13,8 pe 100 m g 1

Crepusculul a cobortt cu re
grete adinei pesta stadionul 
tin Cimpulung, In virtutea 

unor legi implacabile ale firii. 
Deși soarele ar mai fi dorit să 
zburde pe zgură șl gazon, prin
tre culoarele însemnate riguros, 
deasupra tribunelor infierblntate. 
Totul fusese prea frumos ca, să 
se termine atlt de repede...

A fost, totuși, de ajuns ca si 
se consacre un nume, să fie 
răsplătită o strădanie șl să se 
verse seve noi tn rădăcinile unei 
tradiții.

Concursul atletic internațional 
„PRIETENIA", rezervat atleților 
juniori, și-a consumat a IV-a edi
ție tntr-o. ambianță de maturi
tate deplină, care-i subliniază 
virtuțile și reușește să ridice la 
altitudini de simbol o idee.

„Sportul pur" nu este singu
ra disciplină tn care acest glnd 
generos a găsit un teren fertil șl 
un mediu prielnic. Dar, am în
drăzni sd afirmăm că el este cel 
dinții. Concunstirtlte „PRIETE
NIA" s-au născut din sentimen
tul de responsabilitate față de 
destinele generațiilor tinere ale 
sportului, ele reunesc speranțele 
performanței din țările socialis
mului. Șl, adunate, laolaltă, ar 
putea alcătui nucleul unor În
treceri polisportive de cea mat 
mare anvergură, al unei 
Olimpiade a cadeților sportului. 
Pentru că mesajul șl scopurile 
sale se circumscriu cu cele o- 
llmpice.

Concursurile sportive „PRIE
TENIA" poartă tn ele un ames
tec tulburător de optimism și 
nostalgie, ele reprezintă încrede
rea deplină tn iedera verde care 
a încolțit din rămășițele noastre, 
șt tocmai de aceea asemenea 
reuniuni ne vor fi totdeauna 
cele mai scumpe, pentru că ele 
se confundă cu viața însăși.

La Ctmputung-Muscel s-au în
fruntat timp de trei zile aproape 
cinci sute de vlăstare ale atle
tismului din două continente. 
Nu este, desigur, momentul și — 
cu atlt mal puțin — locul aici 
să facem bilanțul. Dar, cîteva 
concluzii se desprind de la sine. 
Ele vorbesc — înainte de toate 
— despre marea necesitate și 
popularitate a unor asemenea 
întreceri, pledează pentru proli
ferarea lor, consacrlndu-le ca un 
imperativ al vremurilor noastre. 
Concursurile „PRIETENIA" pa
rafează cu greutate de sigiliu 
utilitatea lor, consacrlndu-se ca 
acțiuni de cea mal mare însem
nătate pentru perenitatea spor
tului mondial. In sfințit, ele ne 
dezvăluie nouă, organizatorii 
mareulul miting atletic tineresc 
de la Cimpulung, șl partlcipanți 
la toate reuniunile similare, 
ce-sitatea reconsiderării unor 
tudinl In privința muncii cu 
nioril.

Deasupra rezultatelor șl 
clasamentelor (gata orteirul 
ne
cu nume 
însăși să 
simbol.

O spectaculoasă trecere peste groapa cu apă 
pe 2000 ni obstacole

Foto: A. NEAGU
C1MPULUNG 
(prin telefon

MUSCEL, 
de la trimi-

ne- 
ati- 
ju-

ți 
iif__  să

îmbete) această competiție 
simbolic a reușit ea 
se transforma Intr-un

Valeriu CHIOSE

9
sul nostru).

După trei zile de întreceri 
în emoționanta ambianță a 
noului stadion din frumosul 
oraș Cimpulung Muscel, 
Concursul internațional pen
tru juniori „PRIETENIA" a 
luai sfîrșit prin înregistra
rea unui deosebit succes 
de organizare și de perfor
manțe. In unanimitate, oaspe
ții au apreciat eforturile de
puse de organizatori care 
s-au întrecut pe ei înșiși pen- 
truia oferi cadrul cel mai plă
cut florilor tinereții 
mului din

atletis- 
țările socialiste.

ir
1969, la Sofia, la 

ediție a acestei 
ca și' la „euro- 

de seniori de la 
alte 

anvergură,

Ca, și în 
precedenta 
Competiții, 
penele" 
Atena, ca și la atitea 
concursuri de 
atleții și atletele din, R.D.G. 
și-au tăiat partea leului și

STEAUA, CAMPIOANA
ABSOLUTA LA SCRIMA

aici, în întrecerile de la 
Cimpulung. Ei au cîștigat 20 
din cele 35 de probe ale con
cursului dovedind, o dată în 
plus și intr-un mod cât se 
poate de convingător, po
tentele școlii sau — mai 
bine zis — ale sistemului de 
atletism din această țară.

Clasamentul (neoficial) în 
ceea ce privește numărul 
titlurilor cîștigate arată ast
fel : R. D. G. (20+9 + 9),
U.R.S.S. (9+13+5), Cuba 
(2+4 + 0), Polonia (2+3+5), 
Bulgaria (1+2+4), 
vacia (1+1+1), 
(0+2+6), Ungaria (0+1+Ș).

Avînd în vedere 
nia rezultatelor de 
valoare internațională 
gistrate în cele trei zile ale 
competiției, putem conchide 
că am asistat la un concurs 
care se înscrie — cu majus
cule — între marile dispute 
atletice ale lumii. Incepînd 
de astăzi, numele Cîmpu- 
lungului-Muscel va figura, 
pentru cine știe cită vreme, 
pe tabelele de recorduri ale 
fiecăreia dintre cele opt țări 
participante. Este ți aceasta

nord de 
pionatele 
niorilor, 
a cucerit
la categoria juniori mici 
(copii). Noua campioană a 
Europei n-a împlinit încă 
15 ani, face parte din sec
ția de 1enîs de masă a 
asociației bucureștene Spar- 
tac ți este eleva antrenoa- 
rei Luci Slăvesc».

Pentru a treia oară, țara 
noastră primește vizita unei 
selecționate de baschet din 
S.U.A. După echipele 
sioniste pe care le-am 
rat cu câțiva ani în 
acum este rinduil unei 
zentati-ve universitare să evo
lueze in fața publicului bucu- 
reștean, să demonstreze la ce 
nivel de virtuozitate poate a- 
junge acest joc sportiv atunci 
cînd este practicat de tineri 
talentaiți, 
tehnicieni
Pentru că, așa cum am văzut 
nu de mult, prin intermediul 
televizoarelor, cu prilejul 
campionatului mondial de la 
Ljubljana, acesta este bas
chetul american. Tar selec-

atleți desăvîrșiți, 
de kînogramă.

ționata care va poposi azi pe 
aeroportul internațional Oto-

Tn meciul susținut la Var
șovia, în compania repre
zentativei Poloniei, selec
ționata universitară de bas
chet a S.U.A. a obținut vic
toria cu categoricul scor de 
87—67 (44—32). Cele mai 
multe puncte ale sportivilor 
americani au fost înscrise 
de Mc Daniels (20) și Mc 
Ginnis (19). AII Star a so
sit aseară în București.

peni nu. poate fi decit o dem
nă reprezentantă a acestei 
școli de baschet, deoarece

este alcătuită ditn ce] mai 
buni studenți jucători, adică 
din acea 
siat aleși 
PublicuH, 
vor afla, 
antrenori 
mâni, va 
siste, dar 
bine Ia ce ni'veil poate fi ri
dicat acest joc sportiv atunci 
cînd este practicat de la o 
virstă fragedă, în 
de masă, 
siune.

Firește,

categorie din care 
viitorii profesioniști, 
in rîindul căruia se 
fără îndoială, multi 
și baschetbaliști ro- 
avea ocazia să a- 
și să înțeleagă mai

pro porție
metodic și cu pa-

pentru lotul român,

D. ASMARANDEI

(Continuare In pag. a 4-a)

D. G.

Cehoslo-
România

sumede- 
înaltă 
înre-

Romeo VILARA

TURNEUL INTERNATIONAL DE BASCHET DIN CAPITALA

ROMÂNIA A CUCERIT „CUPA FEDERAȚIEI /r

Primul și... ultimul asalt din meciul feminin de floretă 
Steaua—Progresul. Pe planșă, ECATERINA IENCIC-STAHL 

(in stingă) ți ADRIANA MOROȘAN.,.
. Foto : V. BAGEAC

Lunga vară fierbinte a 
Scrimei românești, prilejuită 
de prelungirea în mod neo
bișnuit a activității competi- 
ționale pînă aproape de mij
locul lunii august, a luat 
sfîrșit duminică, o dată cu de
semnarea echipelor campioa
ne ale țării, la toate probele.

iNCEPlND DE ASTĂZI,
U ȘTRANDUL TINERETULUI

TURNIP INIUTNAțlONAl
Ut POLO IN CAPITALA

Confirmîrtd așteptările, for
mațiile clubului bucureștean 
Steaua, au trăit din plin sa
tisfacția cuceririi tuturor ti
tlurilor. Succese certe, meri
tate, care atestă existența in 
acest club a unui climat de 
muncă conștiincioasă ți per
severentă, astfel că rezultatele 
obținute nu vin decit să răs
plătească eforturile sportivi
lor, munca antrenorilor și 
tehnicienilor. Tuturor, deopo
trivă, cuvenitele felicitări!

Campionatul național pe 
echipe din acest an a avut un 
epilog, cu totul neașteptat, 
reprezentat de o originală în
trecere între foste și actuala 
echipă campioană de sabie a 
clubului Steaua. Meciul, des-

(Continuare in pag. a i a)

Aseară, în ultima etapă a 
turneului internațional de 
baschet feminin dotat/ cu 
„Cupa Federației', reprezen
tativa României a realizat din 
nou un joc bun, la slîrșitul 
căruia a dispus de 
Franței cu scorul de 
(34—24).

Prin acest succes, 
CHETBALISTELE NOASTRE 
AU ÎNCHEIAT NEÎNVINSE 
ACEST TURNEU IMPOR
TANT ȘI DIFICIL. Perfor
manța este cu totul remarca
bilă, iar evoluția sportivelor 
românce ne dă încredere în- 
tr-o comportare superioară și 
la alte competiții de anver
gură, dar mai ales la compio- 
natul european din Olanda.

echipa
74—55

BAS-

Revenind la partida de Ieri, 
vom remarca bună apărare 
om la om a formației ro
mâne care a izbutit să „în
chidă" deseori tentativele de 
pătrundere ale adversarelor, 
să intercepteze și să lanseze 
contraatacuri pe cit de rapide 
și spectaculoase, pe ațît de 
eficace. Excelentă s-a dovedit 
ieri și precizia in aruncările 
de la semidistanță și dis-

CLASAMENT FINAL :
1. ROMÂNIA

4 4 0
2. UNGARIA

4 3 1
3. POLONIA

2

MULTE SURPRIZE LĂ „NAȚIONALELE11 
DE ÎNOT ALE JUNIORILOR

L. Copcealău—mai bun ca S. Cosmescu la 400m liber
• M. Hohoiu și Gh. Lupu au realizat timpi egali (64.6) la 100m spate
• Reșițeanul Dietmar Wetterneck — inepuizabil

Pe fundalul unor rezultate 
modeste — și, ceea ce este 
mai dureros, unele aparți- 
nînd chiar cîtorva tineri se
lecționați 
Balcaniadă (Oprițescu, Cos
mescu, D. Coroiu, L. Radu, 
M. Movanu, G. Cerbeanu) 
— a doua reuniune a „na
ționalelor" de juniori ne-a 
oferit și cîteva plăcute sur
prize, care vor trebui să mo
difice de urgență hotărîrile 
selecționerilor de săptămîna 
trecută privind componența 
echipelor naționale.

A fost clar pentru toată 
lumea că cei mai buni spa- 
tdști ai țării la această oră 
sînt Mircea Hohoiu și Gh. 
Lupu, ambii cronometrați 
în curse diferite cu 64,6. Pro
mițătoare a fost și cursa de 
400 m liber a lui Liviu Cop
cealău (4:33,9), care va trebui 
să ia locul lui Aimer, dacă 
acesta nu se va putea resta
bili pînă la plecarea la 
Atena. Dinamovistul se află 
în continuu crescendo ți, 
dacă va obține un rezultat 
notoriu ți ta 200 m, el ar 
putea înlocui pe Cosmescu 
în ștafeta de 4X200 m. în

în lotul pentru

4
4. FRANȚA

4
5. CUBA

4

2

1 3

0 4

tanță, mai ales în prima 
priză și în jumătate^ a doua 
a reprizei secunde. Scorul a 
fost permanent favorabil echi
pei României care, după o 
scurtă perioadă de ineficaci
tate (intervenită intre minu-

239—215

244—247

227—245

216-273

267—213

D. STANCULESCU

Incepind de astăzi, ștradul 
Tineretului din Capitală va 
găzdui întrecerile unul turneu 
interftațional de polo, la care 
participă formațiile Ungariei. 
R. D. Germane, României și o 
selecționată studențească a țării 
noastre, care se pregătește 
pentru Universiada de la To
rino.

PROGRAMUL ÎNTRECERI
LOR : astăzi, de la ora 19: 
Sel. studențească a României— 
Ungaria și România—R. D. 
Germană ; marți, de la ora 
19 : România — Sel. studen
țească și Ungaria — R. D. 
Germană ; miercuri, de la ora 
19 : Sel. studențească—R. D. 
Germană și România—Ungaria.

Tiberiu STAMA Ad. VASILIU

(Continuare tn pag. a 4-a)
Luptă pentru minge, dar și... fault comis asupra jucătoarei 

cubaneze. (Fază din meciul Ungaria—Cuba)

(Continuare In pag. « ta) (Continuare tn pag. a • «)

LIVIU COPCEALĂU 
un nou candidat pentru 

lotul balcanic

In turneul de la Munchen

• TRASEU EXCELENT,
BRAILA, 9 (prin telefon, 

trimisul nostru). Orașul

PUBLIC ENTUZIAST • STEAUA-DUBLĂ VICTORIE I.A JUNIORI

Din cauza ploii, ultimele 
meciuri ale turneului interna
țional de tenis de la Munchen 
au fost aminate pentru luni. 
In prima semifinală, Ion Tiriac

a cîștigat prin neprezentareo 
vest-germanului Christian 
Kuhnke, plecat ia Dusseldorf 
pentru meciul din ,,Cupa Davis" 
cu Spania... Țiriac urmează să

joace in finală în compania 
învingătorului din meciul llie 
Năstase — Pilier. în această 
partidă, llie Năstase conduce 
cu 6—4, 6—2, 3—6. La acest

de la 
______ ________ _ _ , dună
rean a găzduit duminică diminea
ța o veritabilă sărbătoare a spor
tului nostru cu pedale. Fe stră
zile din inima Brăilei, mii șl mii 
de cetățeni au asistat la palpitan
tele Întreceri ale rutierilor, fiind 
realmente captivați, dacă nici 
ploaia torențială, care a Început 
să cadă Ia mijlocul cursei senio
rilor, nu l-a clintit din loc. Tra
seul excelent, publicul entuziast, 
disputele spectaculoase, totul a 
însemnat o deplină reușită a ci
clismului, pentru care Îndeosebi 
brăllenll merită felicitări.

Principala întrecere a zilei — 
cursa seniorilor din cadrul cam
pionatului național de semUond — 
a adus dinatnovlțtllor un nou șl 
meritat succes, astfel că băieții 
antrenorului Nlcolae Volcu se 
pot mtndri In acest sezon cu un 
„set complet" de titluri : 4 din * ! 
Maestrul sportului Vasile Teodor 
a făcut o cursă Inteligentă. Pe 
prima parte a Întrecerii, care a 
cuprins 30 de ture (69 km) cu 30 
de sprinturi, el a stat tn ex
pectativă, așteptlnd ca principalii 
adversari să-și macine forțele. 
Vasile a intrat In luptă prin tu
rul 16—17, cînd majoritatea aler
gătorilor erau sufocați. Sprint 
după sprint, el a acumulat pune

seor, meciul a fost întrerupt 
din cauza ploii. Partida ur
mează să fie reluată luni di
mineața, urmînd ca finala sa 
se desfășoare după-amiază.

te (după 20 de ture conducea cu 
31 p), reușind în finalul întrecerii 
să se detașeze clar. N. Ciumeti — 
șl el pretendent la medalia de 
aur — a căzut pe traseul spălat 
de ploaie. Meritorie revenirea din 
fina) a brașoveanului ștefan Su- 
ciu, grație căreia a făcut un im
presionant salt din subsolul cla
samentului pînă la a treia treptă 
a podiumului. Clasament: 1. VA
SILE TEODOR (Dinamo) 60 p — 
campion al României, Z. N. Ciu
meti (Dinamo) 43 p, 3. Ștefan Su- 
clu (Dezrobirea Brașov) 33 p, 4. 
Alex. Sofronle (Dinamo) 24 p, 3. 
C. Ciocan (Dinamo) 20 p, 6. V. Se- 
lejan (Dinamo) 20 p.

La juniori. Steaua a repurtat o 
dublă victorie. Elevii antrenoru
lui Constantin Volcu s-au com
portat excelent, reallzlnd faze di
namice, dovedindu-se combativi. 
La juniori mari. Petre Dolofan a 
fugit din pluton, Însoțit de brăi- 
leanul Cr. Camer, încă din turul 
5. Pe parcursul a șase ture, cel 
doi șl-au împărțit punctele, fiind 
ajunși apoi de I. Qavrilă *1 R. 
Mușatescu. Cu toate eforturile 
depuse, plutonul nu a putut face 
joncțiunea cu fugaiii decit In tu
rul 14 (cursa a avut 17 ture — 
39,1 km — 17 sprinturi).

CLASAMENT : 1. P. DOLOFAN 
(Steaua) 52 p — campion al Ro
mâniei, 2. Cr. Camer (C.S.M. 
Brăila) 34 p, 3. M. Ferfelea (Stea
ua) 25 p, 4. N. Gavrilă (Steaua) 
13 p, 5. V. Pascale (C.S. Brăila) 
10 p. 6. I. Cernea (Olimpia) 9 p.

Cursa JUNIORILOR MICI, des
fășurată de-a lungul a 10 ture (23 
km) cu 10 sprinturi, a fost domi
nată de lupta dintre Gh. Tudor 
șl I. Nagy. Clujeanul n-a reușit 
insă nici de această dată să-șl a- 
proprie victoria. Deși foarte talen
tat șl excelent dotat din punct 
de vedere fizic, el n-a putut »ă-l 
depășească pe bucureștean la 
sprinturi. CLASAMENT : 1. GH. 
TUDOR (Steaua) 30 p — campion 
al României, 2. I. Nagy (C.S.M. 
Cluj) 23 p, 3. C. HIrjescu (C.S. 
Brăila) 18 p, 4 St. Cristll (Șc. «p.

p, 5.
7 P,

2 Buc.) Io ; 
sp 3 Buc.) 
limpia) 4 p-

Concursul republican 
posesorilor de biciclete_ ______
a fost cîștigat de Octavian Dra- 
gomirescu (Maramureș), care a 
parcurs 16,1 km în 27:35.

Hristache NAUM

N. 
6. V.

Voican (Șc. 
Barbu (O-

rezervat 
de turism

Sărbătorirea centenarului
rugbyului britanic

PREȘEDINTELE
F.R.R. INVITAT
iN ANGLIA

între 23 septembrie și 4 
octombrie Rugby Union-ul 
va sărbători o glorioasă a- 
niversare : centenarul acti
vității sale, eveniment de
osebit în lumea sportului cu 
balonul oval, care va prile
jui contacte între reprezen
tanții principalelor federații 
de specialitate din lume :

DIN PARTEA ROMÂNIEI 
AU FOST INVITAȚI LA 
FESTIVITATE TOV. 1NG 
CORNEL BURADA, preșe
dintele Federației române 
de rugby, și IONIȚA IZVO- 
RANU, secretar general al 
forului nostru de speciali
tate.
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Cum să apreciem „bilanțul Bagsvaerd" la probele de caiac ?

.3?^ ffi
, X ref

Ne-am propus. 
Intenționat, în fi
nalul comentarii
lor pe marginea ce
lei de a VllI-a edi- 
. I a C.M., aborda
rea cîtorva proble- 

cvidențiate de 
curselor de caiac,desfășurarea

tocmai pentru că în aceste pro
be s-au înregistrat succese șl... 
eșecuri din cele mai spectacu
loase șl pentru că, prin numă
rul lor, întrecerile de caiac au 
dominat programul competiției 
mondiale de la Copenhaga.

Prima și cea mal puternică 
Impresie a constltult-o pentru 
toți cei prezenți la Bagsvaerd 
valoarea cu totul deosebită a e- 
chlpafelor reprezentlnd Uniunea 
Sovietică, învingătoare — uneori 
distanțat — tn 8 dintre cele 
12 probe de caiac. în altă 
ordine de idei, a reținut aten
ția 
în
S00 
fete, 
ales) și timpii excelențl realizați 
in majoritatea curselor de echi
pajele din fruntea clasamente
lor, dar șl de altele In evident 
progres. La capitolul „eșecuri" 
am putea nota, tn primul rînd 
ratarea victoriei echipajului nos
tru de K2-500 m (Vernescu— 
Sciotnic). După finala cea mal 
disputată a acestor campionate 
— locurile 1 și 2 au fost stabi
lite doar printr-o diferență de 
18 sutimi de secundă 1 — Aurel 
Vernescu ne declara sincer :

„Am condus cursa, cre
deam în victorie, dar am scă
pat din vedere ecitipajul 
suedez, n-am văzut că aces
ta ,,urcă“ periculos și finișul 

surprins tn 
a mai

echilibru! performanțelor 
cîteva finale (K 2 —
m fete. K 4 — 500 m
Kl-500 m, K2-500 m — mai

întrecerii ne-a 
imposibilitate de 
schimba ceva".

Printre concluziile generale

prilejuite de disputarea celor 1 
finale de caiac ar trebui să În
scriem șl confirmarea valorică pe 
care. aproape fără excepție, 
marii campioni al anilor trecuți 
(chiar șl «el care abandonaseră 
la un moment dat caiacul de 
performanță) au semnat-o la 
Bagsvaerd. Șl. de asemenea, ex
celentele evoluții ale numeroa
selor echipaje tinere, printre a- 
cestea numărindu-se și cîteva re- 
prezentînd echipa țării noastre.

TATE NEMULȚUMITOARE care 
trebuie analizate cu • 
gența și urmate de 
răspunzătoare.

Probele masculine 
distanță au prilejuit 
cepțla ștafetei — o __
luptă în care învingătorii șl-ău 
cîștigat extrem de greu laurii, 
învingînd cu diferențe extrem de 
mici.

După cum se știe, la simplu, M. 
Zaftu a ratat calificarea în fi-

toatd exi- 
mdsurl cn-

pe această 
— cu ex- 
pasionantă
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Dar, să notăm șl ctteva obser
vații particulare, pe grupe de 
probe.

500 m. întrecerile feminine au 
adus caiacistelor sovietice două 
victorii scontate (K1 șl K4), dar 
nu șl pe a treia (K2) pe care 
mulți specialiști o calculaseră, 
cu, anticipație în bilanțul meda
liilor. De aceea — tn rîndul sui* 
prizelor ar putea fl țrecut suc
cesul echipajului vest-german 
Breiier-Esser, cafe, însă, trebuie 
spus, f- se recomandase convingă
tor . printre favorlții probei;

Cbiieuî'ehtetă noastre au
reușit, așa cum speram-, să. se 
afirme la aceste campionate 
mondiate,: i ln . cluda: unei valori 
dovedite în alte competiții și a 
condițiilor speciale create pen
tru reprezentarea ctt mat bjfaiă 
în finalele de la Bagsvaefd
(printre altele s-a renunțat'5 la 
folosirea, ealacistei ■ -
mltru în proba de simplu pen
tru ca aceasta Să- nu fie obliga
tă la .eforturi prea mâți). Deci, 
un loc 9 (motivat șt scontat) la 
Kl-500 m. IbCUl -6 la K2-50t> m și 
locul 4 la Kn-lOp m — REȘJJL-

Viorica Du

nală, la dublu a trebuit stl- ne 
mulțumim cu locul II din moti
vele arătate anterior, ia- la șta
fetă — de asemenea. — cu me
dalia de argint ;dar mai mult 
nu se putea li. Ar fi, așadar, un 
slnqur semn de întrebare : CE 
SE POATE FACE PENTRU O 
ACOPERIRE CORESPUNZĂTOA
RE IN PROBA DE Kt—500 M ? 
Are cuvîntul, tn primul rînd, 
Zafiu. Dar șl ceilalți tineri Cala- 
ciștl care sînt sau șe conside
ră. candidați la această probă.

1000 m. Două victorii ale spor
tivilor sovietici (previzibile) șl 
una a celor austrieci, oarecum 
surprinzătoare datorită faptului 
că suedezii Andbrson—Petersson 
erau creditați cu prima șansă. 
De notat, in plus, locul modest 
ocupat de dublul Saporenko—Mo
rozov (4) la K2-1000 m. ca șl 
echipajul norvegian—crnupion 
limpic 
(4).

Cum 
mâni? 
NESATISFĂCĂTOR, 
ca s-a clasat al 8-lea la Kl-lOiio 
m, echipaiul de dublu nu s-a

al probei — la K4-1000
de 
o* 
m

au evoluat sportivii ro- 
Un răspuns general : 

3."-, Vftsile Reș-

calificat în finală (Coșniță-Sjmio- 
cenco), iar cel de K4-1000 m (Ver
nescu, Sciotnic, lacob, Roșea) a 
încheiat cursa pe locul 7 I Con
cluziile se impun de la sine. 
Sînt necesare soluții grabnice în
deosebi — după opinia noastră 
~ la K1 și K2-1000 m, pentru 
că la K4-1000 m, cleși rezultatul 
nu este onorant, trebuie să pre
cizăm că valoarea reală a aces
tui echipaj este cu totul alta și 
că, în orice caz, sînt soluții pen
tru o bună, chiar foarte bună 
reprezentare în viitor la această 
probă

W 000 m. Rezultatele finale ab
solut normale în toate cele trei 
curse. Sovieticii șl norvegienii 
porneau, de altfel, mari favo- 
rlțl al întrecerilor de fond și au 
cîștigat clar, cu diferențe între 
5 și 7 secunde, față de adver
sarii clasați pe locul II.

Sportivii români au participat 
doar la două din aceste probe. 
La K2-10 000 locul Iii ocupat de 
Coșniță—Simiocenco NI SE PARE 
REMARCABIL, o performanță 
bună care reflectă un progres. 
în schimb, cu totul nemulțumi
toare evoluția echipajului de ca
iac 4 (Varabiov, I. Terente, N. 
Torente, D. Ivanov), deficitar 

atît la capitolul tactică de 
concurs cît șl la cel al concen
trării maxime, al luptei susți
nute pe întreaga durată a cursei.

Ne oprim aici, convinși fiind 
că federația de specialitate, co
lectivul de antrenori ai lotului 
național, vor lărgi considerabil 
observațiile și învățămintele după 
C.M. de la Copenhaga și că vor 
lua (trebuie, însă, acționat ur* I 
gent), în aceeași atmosferă de 
calm și luciditate cu carp ne-au 
obișnuit, toate măsurile pe* care 
le cere analiza ..bilanțului Bags- 
vaerd“.

Dan GÂRLEȘTEANU

«i-.

STEAUA, CAMPIOANĂ

Azi începe îa Cluj

ÎNTRECEREA INTERNAȚIONALĂ DE TENIS 
„TURNEUL SPERANȚELOR"

Cele șase terenuri acoperite 
cu zgură roșie ale stadionului 
municipal din Cluj vor găz
dui cu începere de azi întîlni- 
rile de tenis contînd pentru 
„Turneul speranțelor". Parti
cipă juniori și tineri pînă la 
20 de ani din România, Bul
garia, Cehoslovacia, Cuba,

R. D. Germană, U.R.S.S., Un
garia și Turcia.

întrecerile sînt programate 
la două categorii de vîrstă, 
băieți și fete, 15—18 ani și 
19—20 de ani. Alături de cei 
16 jucători și 13 jucătoare de 
peste hotare vor concura 23 
de sportivi și 19 sportive din

România. Competiția din a-’ 
ceste zile de la Cluj va re
prezenta, în fond, o trecere în 
revistă a forțelor tenismani- 
lor tineri din cele opt țări. 
Cine va izbîndi în acest con
curs, vom afla duminica vi
itoare, cînd vor avea loc 
nalele.

VIRGINIA RUZICI Șl TRAIAN MARCH
AU CÎȘTIGAT TITLURILE LA

fi->

ABSOLUTA LA SCRIMA

Bucureștenii au dominat „naționalele" de canotaj la juniori

0 BARCĂ CU MEDALII...
(Urmare din pag. 1)

fășurat după o formulă sui 
generis, cu cîte 5 trăgători 
care au susținut numai cîte 
un asalt, a însemnat o exce
lentă pledoarie pentru fru
musețea spectacolului de scri
mă, a celui de sabie îndeo
sebi, cei 10 sportivi aducînd 
pe planșă un diapazon larg 
de procedee tehnice și tacti
ce. Victoria a revenit, la li
mită, „veteranilor*, cu 3—2 
(C. Nicolae-Chelaru 5—4, Ni- 
colau-Bădescu 5—4, Mustață- 
Culcea 5—3, Alexe-Istrate 5—4, 
Vilcea-Vintilă 5—4). Asemenea 
meciuri, mult gustate de către 
spectatori, nădăjduim că vor 
mai fi organizate, Federația, 
cluburile au cuvîntul !

Revenind la campionatul 
național, trebuie să subliniem 
maniera lejeră în care flore- 
tiștii de la Steaua și-au depă
șit adversarii și in ultimele 
meciuri susținute : 14—2 cu
I.E.F^. și 16-0 cu C.S.M. Cluj, 

(întâlnirea Steaua-Universita- 
tea București n-a mai avut 
loc). Nemaiexistînd nici un fel 
de dubiu asupra campionilor, 
atenția spectatorilor s-a în
dreptat mai mult către me
ciul dintre Progresul 
I.E.F.S., hotărîtor pentru sta
bilirea ocupantei locului 3. 
Floretiștii de îa Progresul au 
avut inițiativa de la început, 
conducînd la un moment dat 
cu 8—4. In continuare, însă, 
elevii antrenorilor Pelegrini 
și Marinescu au predat iniția
tiva adversarilor lor care — 
surprinzător — au reușit să 
egaleze. Victoria Progresului 
a fost obținută doar la o tușă 
diferență (59—58) ! REALIZA
TORI : Ursovici ‘ 
ghe cîte 3 v., 
Dinu, respectiv 
Alexiu și Chiș 
Cioară.

Cu un Tănase Mureșanu 
neobosit, Universitatea Bucu
rești s-a clasat pe locul 2, 
obținînd duminică două vic
torii categorice : 12—4 cu
I.E.F.S. și 16—0 cu C.S.M. 
Cluj. O poziție meritată și con
stantă. Alte rezultate la flore
tă bărbați : Olimpia-C.S.M. 
Cluj 14—2 și Progresul-Olim
pia 9—7.

Și în proba feminină de flo
retă lucrurile erau lămurite 
înaintea meciului tradițional, 
Steaua-Progresul. Pentru ca 
eventual să cîștige campiona
tul, echipa Măriei Vicol ar fi 
trebuit să termine victorioasă 
cu scorul de... 16—0. Cum, 
însă, în primul asalt. Ecate- 
rina Iencic-Stahl a dispus cu 
4—3 de Adriana Moroșan, me-

Și

și Ș. Gheor- 
Olănescu și
Petruș 3 v., 
cîte 2 v și

ciul nemaiavînd nici un fel 
de miză s-a întrerupt ia acest 
scoi-; 1—0 pentru Steaua. 
Intr^un alt meci, Steaua a dis
pus de Medicina Tg. Mureș 
cu 13—3. Pe locul 2, Pro
gresul. în ultimele meciuri :
11— 5 -cu Medicina Tg. M. și
12— 4 cu I.E.F.S. Pe locul 3, 
Universitatea București. Du
minică, floretistele acestei 
echipe au cîștigat la scor (12— 
4) meciul cu I.E.F.S. și au dis
pus de Farul și mai catego
ric, cu 13—3.

La spadă, la fel ca Șl la ce
lelalte 
acum, 
vorită. 
treacă 
C.S.M. 
lizat 3 
cîte 2 v. iar Al. Istrate numai 
1 v. De partea cealaltă. Kiss, 
proaspătul campion al probei, 
și Szabo au punctat de cîte 
3 ori, Sinko și Orban cîte o 
dată. Victorie cu 60—63 a e- 
chipei militare. Un meci egal 
era cît pe-aci să se înregis
treze și în partida Steaua- 
Electroputere, dar greșelile 
din ultimele două asalturi ale 
trăgătorilor craioveni le-au a- 
sigurat campionilor o victorie 
destul de comodă (9—7). In
tr-un alt meci, Steaua-Medi- 

locul 
Bucu

rești, Care are meritul de ‘ a 
fi terminat nedecis (0—0) cu 
campioana. Ea a cîștigat 
12—4 meciul cu Medicina Tg. 
Mureș, dar nu și pe 
Electroputere (7—9).
vantajul. luat în turul 
tiției i-a asigurat un 
de 3 puncte asupra 
din Craiova, Locul 3 l-a Ocu
pat Electroputere, care a a- 
vut un finiș irezistibil. în a- 
fara victoriei asupra Univer
sității, spadasinii olteni și-au 
adăugat în palmares și un 
12—4 la Olimpia Satu Mare. 
Cu o mai mare omologeni- 
tate, Electroputere n-ar fi scă
pat prilejul de a se fi situat 
în clasament imediat după 
Steaua. Alte rezultate : C.S.M. 
Cluj-Olimpia 7—7 (două duble 
înfrîngeri !) și Medicina Tg. 
M.-C.S.M. Cluj 12—4.

Tn fine, la sabie, Steaua 
a încheiat competiția cu două 
victorii la același scor: 9—7 
cu Universitatea București și 
Politehnica Iași. Pe locul 2 
— la tușaveraj — Politehnica 
Duminică : 16—0 
și 7—9 cu Steaua, pe locul 3, 
Universitatea București (15—1 
cu Tractorul Brașov și 7—9 
cu Steaua). Tot la sabie, 
I.E.F.S.-ȘC. sp. PI. 8—8 (61— 
68).

probe
Steaua
Totuși,
decîț
Cluj. Marinescu area- 
v, îorgu și Moldanschi

amintite pină 
a plecat netfa- 
ea n-a reușit să 
la tușe — de

cin» Tg. M. 11—5. Pe 
secund; "Universitatea

cu

cel cu 
Dar a- 
compe- 
avantaj 
echipei

cu I.E.F.S.

CLUJ (prin telefon). — „Na
ționalele" de juniori la tenis se 
vor încheia astăzi, cînd vom 
noaște pe toți campionii, 
cum s-au desfășurat finalele 
pînă acum.

La Juniori, cat. 15—16 
Traian Marcu (St. r. Bv.) 
cut, la început, prin 
ca apoi să-l depășească 
pe C. Curcă (Prog. Buc.) 
4—6, 6—1, 6—1. Din confruntarea 
celor două reprezentante ale 
clubului Dinamo Buc. (antre
nor A. Segărceanu), Virginia 
Ruzicl și Mariana Slmionescu, 
prima jucătoare a ieșit Învingă
toare cu 6—2, 6—0, ciștlgind lo
cul I la junioare 15—16 ani. Trl-

di
lată 

de

ani, 
tre-a

emoții, 
clar 

cu

Junioare 
Fellciei 

a dispus
' coul de camrioană la 

17—18 ani a revenit 
Bucur (St, r. Bv.), care 
de Elena Takaea (Prog. Buc.) 
in două seturi : 6—2, 7—8.

Dacă în 
am putut 
în schimb 
înregistrat 
scontate. 
Almăjan - 
(Construcții

seturi : .
1 probele de simplu nu 
; consemna surprize, 

la cele de dublu s-au 
cîteva rezultate ne-

La dublu mixt, P.
— Mihaela Dumitriu 

,_______ ,11 — Cutezătorii Buc.)
au eliminat perechea brașoveană 
D. Marcu — Felicia Bucur cu 
8—6, 4—6, 7—5, iar la dublu
fete, Felicia Bucur, Elena Ta
kacs au fost învinse tn semi
finale de' dlnamovistele Florența

JUNIORI MICI
Mlhal, Mariana SimloneicuMlhal, Mariana Slmionescu cti 
6—4, 6—4. In cealaltă semifinală s 
Ioana Bădin, Virginia Ruzlal 
(Dinamo Buc.) — Adriana Că
lina, Anca Floreșteanu (Con
strucții Buc.) 7—5, 6—7,
Finala : Ioana Bădln. Virginia 
Ruzicl — Florența Mlhal, 
riana Slmionescu 6—3, 6—1. 
dublu băieți, finala dintre
Marcu, “ “■ “
țov) — D. Nemes, R.
(Progresul Buc.l a luat 
cu victoria primei 
6—2, 6—2, 6—3.

Ma-
La 

___  Tr. 
G. Neacșu (St. r. Bra- 
- D. Nemes, R. Bădln

sftrșlt 
perechi el

Paul RADVANI
,• >

coresp-

CONCURSUL „PRIETENIA", SUCCES DEPLIN
(Urmare din pag. 1)

-

Pe
tineri canotori drtn țară au asigurat „preip.iera“ 
Iată un aspect al pregătirilor 
concursului

BACĂU, 9 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Cu 
victoriile realizate duminică, 
schifiștii juniori bucureș
teni se întorc de la finalele 
campionatului național 
canotaj academic cu 
barcă de .medalii. Ștafeta 
succeselor din prima zi a 
concursului a fost preluată 
de echipajul clubului Olim
pia din Capitală, învingător 
în proba de 4+1 r junioare 
II. Sportivele de la C.N.U. 
mai adaugă o medalie prin 
locul I cucerit la 4+1 v, 
după o dispută aprigă cu ju
nioarele din Arad. Urmează' 
— parcă înșirînd numele 
tuturor secțiilor .nautice din 
București — Voința ^(cîștigă- 
toarea titlului Ia simplu ju
nioare I), Clubul sportiv șco
lar (locul I în cursa de 
4+1 junioare 1), Metalul 
(victorie la 2 v, aceeași cate
gorie), 
4 f. C. 
(8+1), din nou Olimpia (în
vingătoare în proba de 4+1 v 
junioare 1), din nou Metalul 
(titlu la 8 + 1 băieți 1) și — 
în sfîrșit — C.F.R. Timișoa- 

cursei de

noul lac de acumulare Bacău II schifurile celor mai 
noii piste, 

din zilele premergătoare 
Foto : prof. V. BOGDANEȚ
tivă din Timișoara au fost 
declarate campioane la pro
ba de 2 v (juniori II). Apoi, 
au obținut locul I băieții de 
la Electrica Timișoara (4+1 
r). Alexandru Szilasi (U.T.A.) 
trece primul linia de sosire 
la simplu, spre dezamăgirea 
favoritului cursei — Gh. 
Foca (Metalul) — care „exe
cută" în plin finiș cel mai 
teribil „rac" din 
treceri, pierzînd 
ce-1 avea asupra 
lui. Următoarele 
dominate de vîslașii și ra- 
merii clubului Dinamo 
București (campioni la 2 f. c. 
și 2 v juniori I), C.N.U. (sim
plu juniori I), Rapid (2 + 1 
juniori I). întrecerile acestui 
reușit campionat s-au în
cheiat cu proba de 2 v, re- 

A 
mai 

con-

o dovadă — de necontrazis 
— a valoni tehnice a com
petiției.

Din păcate, în. ciuda unor 
eforturi 
unor 
tinerii 
n-au putut să ne ofere satis
facția vreunei victorii, 
prea puțini * dintre ei reu
șind să găsească drumul că
tre podiumul de premiere. 
Pentru toți, indiferent că 
sînt cunoscători mai mult 
sau mai puțin autorizați ai 
realităților atletismului nos
tru, a apărut limpede că este 
vorba de o diferență de o 
clasă între valoarea junio
rilor români și cea a celor 
din celelalte țări, in special 
din R.D.G. și U.R.S.S. Daca 
avem in vedere faptul amin
tit și tabelul 
putem trage concluzia 
ACTUALUL
ATLETISMULUI 
TREBUIE SA NE DEA 
RIOS DE GlNDIT.

Iată acum, rezultatele 
mei zile. FETE. 200 m : 
TIG (R.D.G.) 24,5 s, Valdes 
(Cuba) 24,7 s. Otto (R.D.G.) 
24.7 s... 6. Monoranu 
nia) 25,0 s; 800 m: 
GARDEN (U.R.S.S.) 
Dvirna (U.R.S.S.) 2:09,1 Lang- 
samer (R.D.G.) 2:09,3, Sălăjan 
(România) 2:10,3; 100 mg:
HISS (R.D.G.) 13,8 s. Schnic- 
ke (R.D.G.) 13,9 s, Szatmarl

evidente și chiar a 
recorduri personale, 
noștri reprezentanți

recordurilor, 
că 

STADIU AL 
NOSTRU 

SE-

ulti-
RIE-

(Româ- 
VAIN- 
2 :08,9,

de
o...

aceste în- 
avansul 

aradeanu- 
probe sînt

Rapid (campion la 
băieți 1), Șc. sp. 1

ra. cîștigătoare a 1 
4+1 r juniori 1.

Aceasta a fost a 
finalelor. Ultima, < 
tă ieri, a adus pe 
învingătorilor mai 
echipaje din provincie. Ast
fel elevele de ia Școala spor-

doua zi a 
desfășura- 
podiumul 

i multe

MULTE SURPRIZE LA „NAȚIONALELE" DE ÎNOT
(Urmare din pag. I)

același sens trebuie privit și 
noul record al Ancăi Groza 
ia 100 m delfin (1:12,3), care 
ar putea s-o dubleze pe Ag
neta Șterner în 
curse (100 m și 200 
Ia J. B.

Performanța zilei 
ținut șl de data aceasta tână
rului Dietmar Wetterneck, 
înotător complet și inepuiza
bil, posesor al unui stil ele
gant și eficace. Reșițeanul 
a cîștigat ieri cursa de 400

ambele
m) de

a apar-

MIRCEA PAVLOV

IN 7.CUPA TOMIS'
La Constanța s-a desfășurat, 

In organizarea consiliului jude
țean pentru educație fizică șl 
sport, turneul de șah dotat cu 
„Cupa Tomis*. Victoria 1 i re
venit ttnărulul maestru MIRCEA 
PAVLOV O puncte din 11 po
sibile, neînvins), care reintră 
în activitatea de competiție după 
o absență îndelungată, cauzata 
de terminarea studiilor. Au 
urmat în clasament : cioctltea 
8’/s Pn Voiculescu șl Neamțu 
8 p., M. Chlrlcuță 6>/2 p.

Concursul a consacrat pe ju
niorul constănțean Cicerone 
Spulber (15 ani), care a remizat 
la Voiculescu și a cîștigat stră
lucit, în 22 de mutări, la 
Neamțu.

m liber a copiilor tn <:43,4, 
timp care îmbunătățește 
5,1 sec, vechiul record 
țional 
ți'onat 
toărei 
categ.
1:16,6, 
românească a anului.

REZULTATE TEHNICE — 
COPII CATEG. A. 400 m liber 
(b) : D. WETTERNECK (Șc. Sp. 
Reșița) 4:43,4 — record, S. Cră
ciun (Șc. Sp. 1) 5:00,5, D.
Roth (Șc. Sp. Sibiu) 5:01,2 ; 
400 m 
VESCU 
Ivescu 
Lungu 
100 m 
(Csș) 
(Petrolul) 1:12,3 
Sp. Reșița) 1:13,8 
te (f) : — “■
Sp. 1) 1:16,6 (r.p.), Dana Pop 
(Din.) 1:18,0, Ioana Sporea 
(Șc. Sp. Reș.) 1:20,7 ; 100 m 
delfin (b) : Ț. NICOLAE (Din.) 
66.8, Z. Zvolenski (Șc. Sp. 2) 
1:16,3, Al. Nicoară (Met. Tur
da) 1:16,7 ; 100 m delfin (f) : 
ANCA GROZA (Din.) 1:12,3 — 
record, Liliana Dan (Din.) 
1:15,7, Dagmar Illuzin (Șc. Sp. 
Reș) 1:16,1; 4X100 m mixt (b): 
ȘC. SP. REȘIȚA 5:05,0, Petro
lul Ploiești 5:10,5, Metalul 
Turda 5:11,0; 4X100 m mixt 
(f): ȘC! SP. REȘIȚA 3:12,5 — 
record, Dinamo 5:19,2 ;

JUNIORI II — 400 m liber 
(b) : L. COPCEALAU (Din.) 
4:33,9 (r.p.), Z. Oprițescu (CSM 
Cluj) 4:47,1, H. Potocnik (Șc. 
Sp. Timișoara) 4:48,3 ; 400 m

cu 
na- 

al categoriei. De men- 
și rezultatul cîștigă- 
la 100 m spate (fete 
A), Olga Dobre — 
a doua performanță

liber (f) : SILVIA I- 
(Din.) 5:20,6, “

(Din.) 5:32,0, 
(Șc. Sp.

spate (b) :
1:11,2, C.

OLGA DOBRE (Șc.

Elena 
Rodica 
5:35,2 ;

J.v.
1)
C. COATU 

Mandache 
Sporea (Șc. 
100 m spa-

liber (f) : LUCIA RADU (Din.) 
5:18,4, Gyongy Sovago (CSM 
Cluj) 5:30,0, Sanda Busuioc (Șc. 
Sp. Timiș.) 5:35,5 ; 100 m spa
te (b) : GH. LUPU (CSȘ) 64,6, 
L. Popescu (Petrolul) 67,9 (r.p.), 
T. Nuțeanu (Din.) 69,1 ; 100 m 
spate (f) : MADALINA MAZ- 
GAREANU (Șc. Sp. 2) 1:20,9, 
G. Sovago (CSM Cluj) 1:21,4 ; 
100 m delfin (b) : AL. GHER- 
BAN (Șc. Sp. Reșița) 66,7, N. 
Postăvaru (Din.) 67,4, Gh. Je- 
lerlu (Met. Turda) 70,2 ; 100 m 
delfin (f) : ANGELA ANTON 
(Din.) 1:13,0, Siegrid Slecian 
(Șc. Sp. Reș.) 1:13,3, Violeta 
Damian (Din.) 1:16,5 ; 4X100 m 
mixt (b) : DINAMO 4:38,4, C.S. 
Școlar Buc. 4:49,3, Șc. Sp. 2 
Buc. 4:52,8; 4X100 m mixt (f); 
DINAMO 5:11,5, Rapid 5:43,9, 
Șc. Sp. Timișoara 5:45,0 ;

JUNIORI I — 400 m liber 
(b) : S. COSMESCU (Steaua) 
4:39,3, A. Vițelaru (Din.) 4:41,2. 
C. Păun (Șc. Sp. 2) 4:50,6; 
400 m liber (f) ; DANIELA 
COROIU (Șe. Sp. Reș.) 5:14,8 ; 
100 m spate (b) : M. HOHOIU 
(Șc. Sp. Reșița) 64,6, M. Mo- 
vanu (Șc. Sp. 2) 66,9 ; 100 m 
spate (f) : RUTH HOCHER (Șc. 
Sp. Reș.) 1:19,4 ; 100 m delfin 
(b) : I. MICLĂUȘ (Șc. Sp. Si
biu) 63,8, C, Rolik (Șc. Sp. Ti
miș.) 65,0, Ad. Adam (Steaua) 
66,5 ; 100 m delfin (f) : GEOR- 
GETA CERBEANU (CSȘ) 
1:12,1, Camelia Vijeu (Șc. Sp.
1) 1:16,9; 4X100 m mixt 
STEAUA 4:27,0, Șc. Sp. 2 
4:31,6 ; 4X100 m mixt
ȘC. SP. REȘIȚA 5:17,8.

întrecerile continuă 
bazipul Dinamo. de
10 (seriile) și 17,30 (finalele).

(b) : 
Buc.
(f> :

astăzi la 
la ora

zervată juniorilor mari, 
fost cea mai aprigă, și 
spectaculoasă cursă a 
cursului, aplaudată mult de 
publicul băcăuan, specializat 
de acum cu „academicul". 
Campionii ultimelor două 
reuniuni: junioare II! sim
plu : Codruța Bildaru (C.N.U.) 
2:13,9 ; 4+1 v C.N.U. 2:20,0; 
4 + 1 r Olimpia București 
2:02,4 ; 2 v Șc. sp. Timișoa-

Junioare I: sim-
Gabriela Toader (Vo-

Bue.) 3:15,0 ; 4 + 1 r
; 2 v Meta- 

; 4+1 v Olim- 
2:48,6; 8+1 Șc. sp. 
2:42,2. Juniori II: 
Electrica Timișoara 
v Din. Buc. 4:11,0.

simplu: Alexan- 
6:40,0 ; 
5:11,0 ;

ra 2:13,2. 
piu: 
inta
C.S.S. Buc. 2:54,0 
Iul Buc. 3:02,0 
pia Buc.
1 Buc. • 
4+1 r 
3:55,6 ; 2 
Juniori I: 
dru Szilasi (U.T.A.) 
4 f. c.
4+1 r
5:19,7;
5:11,2 ;
6:37,2 ;
6:07,7 ;
6:01,7.

Rapid 
C. F.

8+1
2+1 
2
2

Buc.
R. Timișoara 

Metalul
Rapid

f. c. Din.
v Voința

Buc. 
Buc.
Buc. 

Arad

Vasile TOFAN

(România) 14,0 s (în seriile 
acestei curse Marta Szatmari 
a realizat un nou record na
țional de junioare, cu perfor
manța de 13,8 s) ; 4x400 m : 
R.D.G. 3:43,7 — record, Po
lonia 3:44.0 — record, U.R.S.S. 
3:52,4... 5. România 3:57,5 ; 
suliță: TODTEN (R.D.G.)
50,16 m, Zergo (România) 
49,52 m, Petz (Ungaria) 48.26 
m.

BĂIEȚI. 200 m: PFEIFER 
(R.D.G.) 21,2 ’ s, Gonzalez
(Cuba) 21,3 s, Zenk (R.D.G.) 
21,7 s... -- - - - -
22,1 s ; 
(R.D.G.) 
(R.D.G.) 
(U.R.S.S.) 
(România)
KORCENKOV (U.R.S.S.) 8:26,4, 
Muller (R.D.G.) 8:35,4, Kocsis 
(Ungaria) 8:37,4... 6. Șandru 
(România) 8:44,0 ; 400 m g.:

5. Mitrofan
800 m: 

1:50,8, 
1:51,2, 

1:52,0... 
1:52,8 ;

(România)
OHLERT 
Keufner 

Zimin 
6. Szakacs 

3000 m :

• VIKTOR IARESENKO, 
conducătorul delegafiei de 
sportivi sovietici, ne-a mărtu
risit :
„Poziția deosebită în care este 
așezat stadionul și climatul 
Câmpulungului mi-au plăcut 
foarte mult. M-a impresionat, 
de asemenea, organizarea, 
care a creat condiții bune de 
întrecere".

© GERD STEINMETZER, 
membru al prezidiului Ligii de 
altetism din Kdln (R. F. a Ger
maniei) : „Anul acesta mi-am 
□ies concediul în România în 
mod intenționat pentru a ur
mări „decada atletismului", 
cum îmi permit să denumesc 
suita de concursuri pe care

★

JONAS (R.D.G.) 52,8 s,
Schemberger (R.D.G.) 53,0 s. 
Sidorov (U.R.S.S.) 53,1 s,
Bratanov (Bulgaria) 53,6 s — 
record, Avram (România) 55,2 
s ; triplusalt: DUENAS (Cu
ba) 16,20 m, Podlujnîi 
(U.R.S.S.) 15,78 m, Katona 
(Ungaria) 15,48 m... 9. Fătu 
(România) 14,43 m ; înălțime: 
MALY (Cehoslovacia) 2,04 m, 
Șurepov (U.R.S.S.) 2,00 
Tărăk (România) 2,00 
prăjină : Lauris (U.R.S.S.) 4,H 
m, Botscher (R.D.G.) 4,70 m, 
Reinhardt (R.D.G.) 
Volkov (U.R.S.S.) 4,50
Anton (România) 4,40 
ciocan: GOROBOV (U.R.S.S.) 
63,78 m, Herzberg 
58,72 m, Kapusî
54.68 m... Chifiriuc
50.68 m ; 4x400 m 
3:14,4, Polonia 3:18,5, Bulgaria 
3:19,8, România 3:20,6.

m. 
m ;

4,70 m, 
m, 

m ;

(R.D.G.) 
(Ungaria) 

(România) 
.- R.D.G.

fora dv. le găzduiește în a- 
ceastd vară. Este neîndoios, 
un dificil examen prelungit, pe 
care organizatorii l-au trecut 
pînă acum cu succes. Aici, la 
Cîmpulung, la concursul „PRIE
TENIA", am putut vedea nu
meroși atieți tineri, cu rezul
tate excelente. Am convinge
rea că la Jocurile Olimpice 
din ’72 voi revedea, la Miin- 
chen, pe mulți dintre compe
titorii de astăzi. Concursul de 
la Cîmpulung m-a impresionat 
prin excelenta organizare, prin 
ospitalitatea localnicilor și — 
repet — prin unele rezultate 
care rivalizează cu cele ale 
seniorilor, deși autorii lor nu 
depășesc, vîrsta de 18 ani".

In concursul internațional de dirt-track

OASPEȚII S AU
Complexul spor

tiv „Metalul" din 
șos. Pantelimon. a 
găzduit ieri dimi
neață cel de-al 
doilea concurs in

ternațional de dirt-track al 
sezonului. La start s-au ali
niat specialiști ai vitezei pe 
zgură din Ungaria, R. F. 
Germaniei și România.

Printre oaspeți se afla
maghiarul Ferenc Radacsi, 
veche cunoștință a spectato
rilor bucureșteni. Acesta și-a 
onorat cartea de vizită, cîș-

a

Și

CUPA ELIBERĂRII" 
LA BOX

t'

Arena „Dună
rea” din Galați 
a găzduit o a- 
tractivă reuniune 
de box, organiza
tă de Consiliul 
municipal al sin- 

în colaborare 
Competiția a 

„Cupa Eliberării". Au 
ring 40 de pugiliști

dicatelor, 
C.J.E.F.S. 
dotată cu 
urcat în 
din Brăila, Iași și Galați.

Iată câștigătorii, în ordinea 
categoriilor de greutate : Iuga 
Pascale (Galați), Ion Glăvan 
(Galați), Stan Costandache 
(Galați), A. Zaibel (Brăila), 
C. Gutui (Brăila), V. Buti (Ga
lați), Gh. Călin (Iași), S. Tîrî- 
lă (Galați), N. Manița (Galați), 
V. Perianu (Brăila), F. Mo- 
moiu (Galați). CLASAMENTUL 
PE ECHIPE : Galați 43 p, Bră
ila 31 p. * • — 
liberării" 
gălățeni.

T.

cu 
fast

Iași 28 p. „Cupa E- 
a revenit pugiliștilor

SlRlOPOL-coresp.

„Cupa Steaua**

ANA GORETI-DUBLĂ
IN ÎNTRECERILE

In penultlma: zi 
a întrecerilor de 
tir dotate cu „Cu
pa Steaua", re
zultatele obținute 
au fost, în gene
ral, de un nivel

slab. Au făcut excepție doar 
cifrele înscrise de Ana Go
reti la armă cu aer compri
mat și la armă standard 
3X20 f.

REZULTATE: armă cu aer 
comprimat 60 f senioare s 1. 
Ana Goreti (Olimpia) 555 p, 
2. Aritina Bițică (CPMB) 555 

3. Eda Baia (IEFS) 549 p, 
Magda Borcea (IEFS) 547 
pistol liber 60 f seniori: 
Maghiar (Dinamo) 543 
Feciorescu (Steaua) 542 
Pieptea (Dinamo) 541 
Mihai (Steaua) 538 p,

2.
P, 
4.
P. 
1. 
2.
3.
4.
Dumitriu (Steaua) 536 p,’ 6. 
Ciotloș (Steaua) 532 p ; ar
mă standard 3X20 f senioa
re : 1. Ana Goreti 569 p, 2. 
Aritina Bițică 561 p, 3 Matil
da Tîrnăveanu (Activul Bra
șov) 543 p, 4. Georgeta Șer-

P. 
P>
P,
5.
6.

INVINGĂTOARE
DE IERI

(Nioolina
Bala 537
(CSM Cluj) 528 p ; armă

Iași) 537 p, 5.
P, 6. Eva Bort-

ban 
Eda 
nic „.iu p , a.iu.
liberă calibru mare 40 f cul
cat : 1. Olărescu (IEFS) 388 
p, 2. Coldea (Steaua) 382 p, 
3. Manole (Steaua) 379 p, 4. 
Cristescu (Steaua) 374 p. 
5 Ciulu 366 p, 6. Till că 338 
p, 40 f picioare : 1. Cristes
cu 340 p, 2. Ciulu 339 p, 3. 
Olărescu 334 p, 4. Coldea 

324 p, 5. Manole 294 p, 6. 
Tilică 282 p; 40 f genunchi :
1. Cristescu 372 p, 2. 
Ciulu 367 p, 3. Olărescu 365 
p, 4. Coldea 356 p, 5. Ma
nole 352 p, 6. Tilică 263 p; 
3X40 f: 1. Olărescu 1087 p,
2. Cristescu 1086 p, 3. Ciulu 
1072 p, 4. Coldea 1062 p, 5. 
Manole 1025 p, 6. Tilică 885 p.

Astăzi, în ultima zi, sînt 
programate (de la ora 9) la 
poligonul Domnești probele de 
armă militară 3X20 f seniori, 
pistol cu aer comprimat 60 f. 
Tot astăzi vor lua sfîrșit și 
întrecerile de skeet de pe po
ligonul Tunari

IMPUS NEAȘTEPTAT DE UȘOR
tigînd cu dezinvoltură toate 
cele patru manșe la care a 
luat startul, revanșîndu-se în 
fața lui Bobîlneanu, învingă
torul său de la Sibiu. Celelal
te manșe alergate au fost cîș- 
tigate, în ondine, de Pâi Pe
renyi (3), Al. Datcu (2), C. Voi
culescu (2), Jan Kater și I. 
Marinescu (cîte una).

Ne așteptam la o luptă mai 
echilibrată între 
maghiari și cei 
gazdele au 
zistență și 
elementare, 
au pierdut

Dintre <
doar tânărul 1 
lescu a evoluat 
sa, cucerind un meritat loc 3. 
Bl nu 6-a lăsat copleșit de 
experi&nța superioară, acu
mulată în multe concursuri, 
de principalii săi adversari 
și s-a bătut cu o insistență 
demnă de laudă. Alexandru 
Datcu a fost de o inconstanță 
îngrijorătoare. Deși a cîștigat 
două manșe, el a greșit copi
lărește în cea de-a zecea a- 
lergare, cînd a mers trei sfer
turi de tur în plasa lui Ra- 
dacsi, dar cînd era pe punc
tul să-l depășească a înclinat 
prea mult motocicleta și s-a

sportivii 
români, dar 
o palidă re
făcut greșeli 
cauza cărora 

: puncte prețioase, 
alergătorii noștri,

Cornel Voicu- 
; la valoarea

opus 
au 
din

răsturnat. Deși s-a ridicat 
imediat și a reluat cursa, to
tuși Datou n-a mai putut e- 
vita ultimul loc, ieșind prac
tic din lupta pentru „meda
lii". Ion Bobîlneanu a evoluat 
sub posibilități, fiind întrecut 
în toate cele patru manșe de 
către Datcu, Radacsi, Perenyi 
și Voiculescu. Dacă î,n com
pania primilor trei a încercat 
să dea o replică mai vigu
roasă, în ultima sa alergare, 
cînd l-a avut ca principal ad
versar pe Voiculescu, el a ce
dat surprinzător și a termi
nat cursa vlăguit Credem că 
tactica greșită (atac șablon) a 
sibianului trebuie revizuită, 
mai ales că atît „acasă", cit 
și „în deplasare", Bobîlneanu 
s-a dovedit un adversar inco
mod pentru mulți specialiști 
ai acestui gen de alergări.

CLASAMENT: 1. F. 1
dacsi (Ungaria) 12 p, 2. 
Perenyi (Ungaria) 11 p, 3. 
Voiculescu (România) 9 p, 
Al. Datcu (Rom.) 8 p, 
Bobîlneanu (Rom.) 
Jan Kater(R.F.G.) 
Marinescu (Rom.) 
Dobre (Rom.) 4 p, 
(Rom.) 4 p, 
(Rom.) 3 p.

10.

Ra- 
P. 
C. 
4.
I.
6. 
I.

p, u. D. 
Gh. Sora 

Gh. Ioniță

8
6

9.

5.
8 P, 
P, 7. 
P, 8.

I. DUMITRESCU

SECERIȘ ȘI-A KNOK-OUT-AT 
ADVERSARII!...

Deși reuniunea de Ieri « 
avut drept cap de afiș pre
miul „Criteriul cailor de 3 
ani", direcțiunea hijpodromu- 
lui ne-a furnizat o agreabilă 
surpriză, organizing In „Pre
miul Iași" un fel de tenta
tivă de ameliorare a recor
durilor de an ți pistă, arun- 
cînd In luptă „careul de ași" 
al trapului nostru: Talion — 
Talaz — Seceriș — Rarița l 
După o alergare de mare vi
teză, Seceriș « demonstrat că 
a fost învins nemeritat în 
Derby, cîștigînd de astă dată 
net, ia recordul de 1:22,8. L-au 
urmat Talaz, Făgaș, Fănișor 
șl Talion, ultimul tratând ki
lometrul tn 1:21,6. Ce repre
zintă. totuși, o atare perfor
manță 1 Generația de 4 ani 
este deosebit de înzestrată și 
ca atare evoluțiile spre pri
mele locuri au fost mai mult 
decît satisfăcătoare.

„Criteriul cailor de S ani" 
a fost cucerit de inepuizabi
lul Nepoțel, care, bine condus 
de Bănică, și-a învins la 
„mustață" colegul de grajd, 
ți campionul generației, Gînd.

în comparație cu evoluțiile 
similare de anul trecut, ac
tualul rezultat nu marchează 
totuși progresul scontat.

în fine, ceva despre cursele 
mlnjilor. După datele statis
tice, pe hipodrom sînt 102 
mînjl, repartizați la 12 antre
nori, ceea ce reprezintă 8—10

cai de antrenor. Pînă în pre
zent s-au disputat 61 de curse, 
din care cele mai multe vic
torii au fost cucerite de M. 
Ștetfătoescu (11), Gh. Tănase 
(10), I. Oană (7). Ce se întâm
plă însă cu ceilalți ? Există 
între ei și colegii lor de pro
fesie cu adevărat o diferență 
valorică atît de covîrșitoare ? 
Noi nu credem. Atunci de ce 
acești .alți" antrenori nu în
registrează succese, din mo
ment ce — se spune — min- 
Jii nu sînt repartizați „pe 
sprinceană". Mulți dintre an
trenori au impresia că... nu
mai „toamna se numără bo
bocii". Le • putem spune însă 
de pe acum, că fără eforturi 
din partea lor, nu vor obține 
mare lucru, iar cei pomeniți 
mal sus vor avea „cîrdul mai 
mare", pentru că șe ocupă 
serios de minji.

REZULTATE TEHNICE : 1. 
Nostim (Al. Nacu), Razachie, 
Rima 40,3, 2. Hamac (D. To- 
duță), Mercur, Priza 42, 3. 
Ibia (I. Ivan), Hortensiu, Flo
reta, 30,3, 4. Floricica (D.
Iana), Orizont, Zeița 37, 5. 
Nepoțel (I. Bănică), Gînd, O- 
lănița 29,6, 6, Seceriș (M. Ște- 
fănescu), Talaz, Făgaș 22,8. 7. 
Corida (S. Mihăilescu), Stol
nic, Lavena 27,6, 8. Carmen 
(N. Gheorghe), Heraclid, Ta- 
misa 48,9.

Niddy DUMITRESCU



LA POLITEHNICA IAȘI
FRUNȚILE SE DESCREȚESC

7 7
> Jucători și suporteri - un bloc unit > Același efectiv - mai puțin 

Mărdărăscu la lucruConstantinescu - dar
încă nu au încetat — la 

«Iași — discuțiile în legătură 
cu salvarea echipei de la re
trogradare, în ultimul minut 
al campionatului trecut, și 
iată că Politehnica și-a reluat 
pregătirile, de astă dată sub 
bagheta lui Vintilă Mărdă- 
rășcu. Stadionul „23 August" 
a înregistrat sîmbătă cel 
de-al patrulea antrenament al 
studenților. Un suporter al 
Ieșenilor se întreba în tribu
nă : „Vom avea la meciuri 
mai mulți spectatori decît la 
antrenamente...?" Vă lăsăm 
pe dv., dragi cititori, să trageți

concluzia ! Dar, pînă atunci, 
noi vă putem relata că I ju
cătorii vin mai devreme la 
antrenamente ; fiecare com
ponent al lotului ieșean are 
pretenții mai mari față de el 
însuși ; toți vor să recîștlge 
în viitorul sezon, prlntr-o 
comportare bună, simpatia și 
stima suporterilor.

Intr-adevăr, am văzut pe 
dreptunghiul gazonat un Cu- 
perman dornic să renască, ca 
pasărea PhSnix, din propria-1 
cenușă ; pe tînărul Iordache 
care încearcă să-l înlocuiască 
cu brio pe Constantinescu, 
plecat la București ; pe Lupu- 
lescu în funcție de tunar și 
pe Marica în curs de a de
veni „...săgeata Ceahlăului". 
Am intîlnit și o excepție de 
Ia punctualitate: Romilă, 
care a venit după trei mi
nute de la începerea antrena
mentului. Consecința acestui 
gest ? A privit din tribună 
desfășurarea lecției de pre
gătire...

In prezent, antrenamentele

potențial mărit • Gil
sînt mai multe și mai grele, 
dar ele sînt acceptate de toți. 
După cum se observă cu ușu- 

' rință, „Poli" s-a trezit, își re
consideră valoarea intrin
secă și, prin căpitanul ei, 
lanul, îndrăznește astăzi să se 
gîndească că prin muncă se 
poate realiza ceea ce în urmă 
cu ani au obținut Dinamo Pi
tești șl Farul Constanța sub 
conducerea aceluiași antrenor.

In acest sezon, POLITEH
NICA NU A LEGITIMAT 
NICI UN JUCĂTOR; lotul 
este compus din 18 sportivi, 
în care își pun speranțele toți 
suporterii ieșeni : Cizic, Ior
dache, — portari, Gavril, Pal, 
lanul, Stoicescu, Alecu, Ro
milă, Lupea — fundași, Mi- 
hăilă, Andrioaie, Simionaș — 
mijlocași, Incze, Marica, Go- 
iiac, Lupuieșcu, Cuperman și 
Moldoveanu — înaintași.

Din echipa de tineret s-a 
renunțat la unii jucători ve- 
niți de pe alte meleaguri și, 
în acest fel, au fost promo
vați mulți juniori.

Intrebîndu-1 pe noul antre
nor, V. Mărdărăscu, ce părere 
are despre lotul actual, care 
însumează 34 de jucători, 
ne-a spus : „Cunosc destul de 
bine valoarea unora dintre 
jucători și numai relativ pe 
a altora. Totuși, cred că nu 
greșesc afirmînd că fiecare 
component al lotului nostru, 
luat în parte, poate da mai 
mult decît a arătat în ulti
mele ediții, lucru care m-a 
determinat să accept propu
nerea de a veni Ia Iași."

Continuînd dialogul cu an
trenorul Politehnicii Iași, l-am 
întrebat î

— Farul șl Politehnica 
sînt singurele echipe care 
pregătesc acasă noul sezon 
și nu la munte. Dv. de ce 
ați ales această variantă ?

— Intrucît perioada de tre
cere între cele două campio
nate a fost 
n-am putut 
pregătire de 
nificare. Ar
dispun doar de o singură săp- 
tămînă pentru pregătirea spe
cifică precompetițională. Ca

nu fie schimbată. După cit 
pare, conducerea a fost 
acord și, deci, voi colabora 
Emil Avasilichioaie la Iotul 
seniorilor și cu prof. Ion Ma
rica — Ia Iotul de tineret.

— O ultimă întrebare 1 
Ce veți face pînă la înce
perea campionatului ?

— Antrenamente zilnice. în 
unele zile chiar și cite două 
ședințe. în plus, avem prevă
zute mai mult meciuri ami
cale : două — cu formația de 
tineret, două 
divizia B și 
vizionare A.

...încredere 
prii, dorință 
simpatia tuturor suporterilor 
— iată în cîteva cuvinte at
mosfera în care se pregătește 
noul sezon Ia „Poli" Iași.’

RAPID A PIERDUT
LA MAGDEBURG

Echipa de fotbal Rapid 
București a evoluat la Mag
deburg (R. D. Germană), 
unde a susținut un meci ami
cal cu echipa locală F.C. Mag
deburg, care activează in pri
ma ligă a campionatului. Vic
toria a revenit gazdelor cu 
3—l (2—0), prin golurile 
marcate de Olze, Abraham și 
Seguin. Pentru bucureșteni a 
înscris Petreanu în min. 73.

METALUL BUCUREȘTI
1-1 (1-0)

Scorul a fost deschis de că
tre gazde, prin Ciutacu (min. 
3). După pauză, bucureștenii 
au egalat prin Roman (min. 
69).

Gh. XLINCA, coresp.

se 
de 
cu

— cu echipe de 
două — cu di-

în forțele pro- 
de a recîștiga

foarte scurtă, 
să-mi permit o 
tonlficare și ozo- 
fi însemnat să

CUPERMAN
Văzut de Neagu RADULESCU

să fiu sincer, numai printr-o 
pregătire bazată pe joc pot 
aprecia calitățile reale și pot 
constata lipsurile elevilor mei.

— Ce ne puteți spune 
despre condițiile create e- 
chipei ?

— Vă voi răspunde foarte 
lapidar: toți care iubesc a- 
cest sport depun Ia ora ac
tuală multe străduințe ca să 
elimine unele neajunsuri, ca 
să avem condiții optime. Eu 
sînt sigur că nu vor trece 
multe zile și nimeni nu va 
mai putea rosti măcar un cu- 
vînt critic în

— Care 
ratorii ?

— Dorința 
nici o piesă 
organizatoric

mea este ca 
din angrenajul 

a Iui „Poli"

DOUĂ COMPETIȚII FOTBALISTICE

ATRACTIVE LA BISTRIȚA
între 5 șl 9 august, Ia Bis

trița au avut loo două atrac
tive competiții fotbalistice, la 
care au luat parte Gloria 
Bistrița și Minerul Baila Mare 
(cu cite două formații), Fores
ts Năsăud, Someșul Beclean, 
Skoda Plsen (Cehoslovacia) și

„CUPA Df VARÂ“-REPETITIE
GENERALA A DIVIZIONARELOR 0

„Cupei de- vară“, 
în colaborare cu 
din campionatul

Ieri s-a desfășurat ultima etapă a 
competiție organizată de F. R. Fotbal 
A. S. Loto—Pronosport pentru echipele 
diviziei B. Rezultatele meciurilor au interesat mai puțin, 
deși formațiile angrenate în această întrecere au luptat 
cu dîrzenie pentru a obține victoria. Așa e fotbalul: 
ambițiile sînt prezent® chiar și în meciurile fără miză.

Principalul ciștig al tuturor echipelor este că ele și-au 
rodat formațiile, că ie-au menținut în activitate, fără a 
mai fi deci nevoie de o readaptare la efort, în preajma 
începerii noului campionat. în general, participantele 
la „Cupa de vară" au arătat o bună pregătire fizică, veri
ficată sub razele nemiloase ale soarelui. Antrenorii au 
folosit prilejul pentru a-și pune la punct unele planuri 
tactice, în funcție de valoarea jucătorilor. Se poate spune, 
deci, că întrecerile din cadrul 
tuit o reușită avanpremieră

Petre Mîndru, care l-a scos 
de pe teren pe propriul ju
cător Tudor, pentru joc pe
riculos, acesta începînd la un 
moment dat să incite tri
bunele. A condus foarte bine 
Anton Munich.

Aurel PĂPĂDIE
coresp.

METALUL TIJIGOVIȘTE
PROGRESUL BUCUREȘTI

„Cupei de vară" au consti- 
a campionatului diviziei B. 1-1 (0-0)

SPORTUL STUDENȚESC
DUNĂREA GIURGIU

studenților bucureșteni fiind 
evidentă. Cele patru goluri 
înscrise de Bujor (min. 2 și 
16), Ciornoavă (min. 44) și

Bucureștenlt au prezentat 
echipa de tineret Joc specta
culos, dar oare spre sfîrșit 
a fost plin de durități, Au 
marcat Florea (min. 55) pen
tru Progresul și Stanciu (min.

4-0 (3-0)
IANCU A CERUT

f

DREPT DE JOC
acestei 
apari- 

giur- 
ex-di-

Pompiliu VINTILA

AMICALEJOCURI
FARUL CONSTANTA

Ispășindu-și pedeapsa, Con
stantin Iancu a înaintat un 
memoriu Federației române 
de fotbal, prin care solicită 
drept de joc.

în acest sens, clubul Farul, 
la care era legitimat Iancu, 
i-a acordat dezlegarea pentru 
clubul F. C. Argeș. Urmează 
ca Biroul F.R.F. să discute și 
să se pronunțe asupra acestui 
memoriu.

Meci decisiv pentru câști
garea seriei. Ineditul 
partide l-a constituit 
ția în poarta echipei 
giuvene a portarului
namovist Coman. Dar, spre 
dezamăgirea generală a spec
tatorilor, acesta a fost o de
cepție. Cele trei goluri pri
mite, dintre care două i se 
datoresc, confirmă forma sla
bă în care se află fostul por
tar al echipei naționale. Me
ciul a fost în general fru
mos, deschis, superioritatea

„U" CLUJ 4-2 (3-0)
Meciul de pregătire dintre 

formația locală Farul și „U“ 
Cluj a luat sfîrșit cu victoria 
gazdelor la scorul de 4—2 
(3—0). Constănțenii au arătat 
o bună dispoziție de joc mai 
ales în prima repriză, cînd au 
marcat trei goluri. Punctele 
au fost realizate de Tuf an 2, 
Tănase și Constantinescu (din 
11 m), respectiv Uifăleanu și 
Cîmpeanu. A arbitrat foarte 
bine Z. Drăghici — Constanța.

E. PETRE, coresp.

Caraimanul Bușteni — 
F. C. Argeș 2—2 (2—0)
In cadrul pregătirilor pen

tru noul sezon, F. C. Argeș 
a susținut la Bușteni o par
tidă de verificare în compa
nia formației locale Caraima
nul, din divizia C. Deși au 
dominat, argeșenii nu au pu
tut marca pînă în min. 70. 
Localnicii au profitat de ine
ficacitatea oaspeților, ca și u- 
nele deficiențe ale apărării 
acestora, înscriind, în prima 
repriză, prin Șovăială (min. 
25) și Gheorman (min. 34). 
Pentru F. C. Argeș au marcat 
Jercan (min. 70) și Radu (min. 
78).

V. SBARCEA - coresp.

Campionatul inter-strazi al

Gafa portarului Coman (Dunărea) care a scăpat balonul din 
mină se va solda cu golul

Jamaischi (min. 51) dovedesc 
că noul antrenor Ion Motroc 
caută să imprime echipei un' 
spirit ofensiv. în min. 89 am 
consemnat gestul lăudabil al 

■■antrenorului echipei Dunărea,

ol doilea al bucure șt enilor

75 din 11 m) pentru Metalul. 
A arbiltrat foarte bine I. ,Bo- 
tescu — Tîrgoviște.
M. AVANU, coresp. principal

sectorului 8
PORTUL CONSTANȚA

POLITEHNICA GALAJI
NU S-AUOPTIMIȘTII

această privință, 
vă sînt colabo-

DEZMINȚIT

M. ȘEULEANU, coresp.

C.S.M. SIBIU—GAZ

Luptă aeriană pentru balon,

Partidă de slab nivel teh
nic, deși ambele echipe au 
folosit cele mai bune garni
turi. Au înscris Girip (min. 
11), respectiv Zotilncă (min.

nu mai puțin spectaculoasă decât în partidele celor „mari".
17 Nandori Tirana (Albania). 
„Cupa orașului Bistrița" a re
venit fotbaliștilor albanezi, 
iar „Cupa județului Bistrița" 
a fost cîștigată de către echi
pa din localitate, Gloria.

I. TOMA, coresp.

Ieri dimineață, pe stadionul 
Gluleștl, a avut loc finala cam
pionatului lnten-străzl al secto
rului 8. na această competiție 
au participat 12 echipe, împărți
te in două serii a cite 8. Clș- 
tlgăuarele celor două serii, mal 
precis „OPTIMIȘTII" (Sir. Petre 
Isplrescu) șl „MONDIAL," (Bd. 
I Mai), s-au inttlnit in finală.

Disputa dintre aceste două e- 
cliipe a fost foarte echilibrată. 
După cele 80 de minute regu
lamentare do joc, medul s-a ter
minat nedecls : 0—0. Am asistat 
la prelungiri in care fotbaliștii 
echipei „Optimiștii", avînd o 
pregătire fizică mal bună, s-au 
impus șl au reușit să cîștlge 
partida, prin golul Înscris de

Slmtlon, dlntr-o lovitură de la 
11 m.

Da sfirșlt a avut Ioc festivita
tea de premiere, cu care ocazie 
tovarășul Nicolae Rădulescu, se
cretarul Comitetului executiv al 
Consiliului popular al sectorului 
8, a inminat diplome șl insigne 
flnaliștllor.
Adrian VASILESCU, coresp.

1-1 (1-0)

METAN MEDIAȘ 3-0 (1-0)
Meciul s-a jucat la Sibiu, 

în fața a 7 000 de spectatori. 
Sibienii au prestat un joc mai 
bun față de evoluția anterioa
ră. Atacul, condus foarte bine 
de Unguroiu, a dat satisfac
ție. Au marcat Schwartz (min. 
5 și 56) și Stoicescu (min. 70). 
în min. 85 Schiau (Gaz me
tan) a 
injurii 
centru, 
condus
sit trei jucători noi : • Rădoi, 
Rîșniță și Voicu.

fost eliminat pentru 
la adresa arbitrului de 
Ion Banciu, care a 
bine. Sibienii au folo-

I. IONESCU, coresp. principal

METATUE TR. SEVERIN - 
MINLBUL ANINA 

1-2 (1-2)
Cu o echipă mult întinerită, 

localnicii au opus o bună re
zistență divizionarilor B. Au 
înscrisMathe (mim. 8) și 
Copăceanu (mta. 39) pentru 
Minerul, respectiv Jimborea- 
niu (min. 20).

Gh. MANAFU, coresp.

OLIMPIA SATU MARE.
VAGONUL ARAD 

2-0 (2-0)
Jocul a fost frumos. în 

prima parte a partidei au 
dominat mai mult fotbaliștii 
de la Olimpia, iar în repriza 
a doua jocuj a fost echilibrat. 
Au marcat Nagy (min. 7) și 
Kineses (min. 33). A arbitrat 
foarte bine Ottp Anderco — 
Satu Mare.

A. VEKBA, coresp.

CHIMIA RM. VlLCEA — 
ELECTROPUTERE CRAIOVA 

1-0 (1-0)
Meciul a fost foarte slab din 

punct de vedere tehnic. Fot
baliștii de la Chimia au ob
ținut victoria prin golul în
scris de H. Popescu în min. 9. 
A arbitrat I. Ciucă (Rm. 
Vîlcea).

Pavel CIORNOIU, coresp.

MINERUL BAIA MARE - 
OLIMPIA ORADEA 

2-8 (0-4)
Băimăreinli au prezentat 

echipa de juniori. Din această 
cauză, jocul 6-a desfășurat 
sub semnul dominării nete a 
formației oaspe. Au marcat: 
Petrică (min. 6, 26, 49), Har- 
șani (min. 36, 43), Farago 
(min. 52, autogol), Bacoș (min. 
69) și Benzi® (min. 75) pen
tru Olimpia, respectiv Koler 
(mim. 65 din 11 m șl 74). A 
arbitrat bine C. Siilaghi — 
Baia Mare.

V. SASARANU, coresp.

C.S.M. REȘIȚA - 
POLITEHNICA TIMISOARA 

J

1-1 (1-1)
Aliniind o echipă din care 

au lipsit . 9 jucători utilizați 
în campionatul trecut, reșițe- 
nii au acționat confuz șl fără 
suficientă vigoare, linia lor de 
atac nereușind să pună în pe
ricol poarta adversă. în 
schimb, studenții au jucat cu 
elan, dovedindu-se și mai in
cisivi. Dar portarul Illeș a 
apărat bine. Au înscris: 
Stoia (min. 19) pentru gazde, 
respectiv Dima (min. 41). A 
condus corect M. Nicolaeseu.

P. BOCȘANU — coresp. 
OȚELUL GALAȚI — PRO
GRESUL BRAILA (juniori) 

10—1 (2—1)
Oțelarii au obținut o vic

torie la scor, care ne scuteș
te de orice comentarii. A ar
bitrat bine V. Liga — Galați.

Gh. ARSENIE 
corespondent

CEAHLĂUL P. NEAMȚ - 
CHIMIA SUCEAVA 2-1

Au înscris pentru Ceahlăul 
Baciu (min. 28) și Contardo 
(min. 90, din 11 m). iar pen
tru Chimia Gălățeanu. A 
condus Constantin Corbu din 
Piatra Neamț.
P. NEMȚEANU coresp.

DUMINICĂ, START ÎN DIVIZIA B
Duminică. 16 august, va începe 

o nouă ediție a campionatului di
viziei B. Iată programul primei 
etape :

Metrom Brașov — Politehnica 
Galați

S.N. Oltenița — Metalul Buo
SERIA A II-A

PROGRAMUL CAMPIONATULUI DIVIZIEI C-EDIȚIA 1970/1971
SERIA a IV-a

ETAPA I, 84 AUGUST
Autobuzul București — Comerțul Alexandria 
Sirena București — Chimia Rm. Vîlcea
F.C. Caracal — IRA Cîmpina
Lotru Brezoiu — Petrolul Tîrgoviște 
Petrolul Videle — Unirea Drăgășani 
Chimia Tr. Măgurele — Dada Pitești 
Gloria Slatina — Sp. Muncitoresc Buc. 
Progresul Corabia — Mașini Unelte Buc.

ETAPA A II-A, 6 SEPTEMBRIE
Sp. Muncitoresc Buc. — Progr. Corabia 
Dacia Pitești — Lotru Brezoiu 
Petrolul Tîrgoviște — Autobuzul Buc. 
Chimia Rm. Vîlcea — Petrolul Videle 
Mașini Unelte București — F.C. Caracal 
Comerțul Alexandria — Gloria Slatina 
Unirea Drăgășani — Chimia Tr. Măgurele 
IRA Cîmpina — Sirena București

ETAPA A in-A, 13 SEPTEMBRIE
IRA Cîmpina — Chimia Rm. Vîlcea 
F.C. Caracal — Sp. Muncitoresc București 
Petrolul Videle — Lotru Brezoiu 
Autobuzul București — Gloria Slatina 
Unirea Drăgășani — Progresul Corabia 
Sirena București — Petrolul Tîrgoviște 
Dacia Pitești — Mașini Unelte Bucureșt 
Chimia Tr. Măgurele — Comerțul Alex.

ETAPA A IV-A, M SEPTEMBRIE
F.C. Caracal — Petrolul Tîrgoviște 
Lotru Brezoiu — IRA Cîmpina
Sp. Muncitoresc Buc. — Mașini Unelte Buc. 
Comerțul Alexandria — Petrolul Videle 
Autobuzul Buc. — Sirena București 
Gloria Slatina — Unirea Drăgășani 
Progresul Corabia — Chimia Tr. Măgurele 
Chimia Rm. Vîlcea — Dada Pitești

ETAPA A V-A — 27 SEPTEMBRIE
Mașini Unelte Buc. — IRA Cîmpina 
Petrolul Tîrgoviște — Gloria Slatina 
Comerțul Alexandria — Progresul Corabia 
Lotru Brezoiu — Chimia Rm. Vîlcea 
Sp. Muncitoresc Buc. — Dada Pitești 
Chimia Tr. Măgurele — Autobuzul Buc. 
Petrolul Videle — F.C. Caracal
Unirea Drăgășani — Sirena Buc.

ETAPA A VI-A, 4 OCTOMBRIE
Chimia Rm. Vîlcea — Unirea Drăgășani 
Autobuzul Buc. — Petrolul Videle
Gloria Slatina — F.C. Caracal
IRA Cîmpina — Sp. Mundtoresc București 
Progresul Corabia — Lotru Brezoiu 
Petrolul Tîrgoviște — Mașini Unelte Buc. 
Sirena București — Chimia Tr. Măgurele 
Dada Pitești — Comerțul Alexandria

ETAPA A VH-A, 11 OCTOMBRIE
IRA Cimplna — Progresul Corabia 
Chimia Tr. Măgurele — Gloria Slatina 
Petrolul Videle — Sirena București
Mașini Unelte Buc. — Chimia Rm. Vîlcea 
F.C. Caracal — Unirea Drăgășani
Lotru Brezoiu — Comerțul Alexandria 
Dacia Pitești — Autobuzul București
Sp. Muncitoresc Buc. — Petrolul Tîrgoviște

ETAPA A VOI-A, U OCTOMBRIE ETAPA A XII-A, ÎS NOIEMBRIE
Comerțul Alexandria — F.C. Caracal 
Petrolul Tîrgoviște — IRA Cîmpina 
Mașini Unelte Buc.. — Autobuzul Buc. 
Petrolul Videle — Progresul Corabia 
Unirea Drăgășani — Dacia Pitești 
Sirena Buc. — Sp. Muncitoresc Buc. 
Chimia Rm. Vîlcea — Chimia Tr. Măgurele 
Gloria Slatina — Lotru Brezoiu

ETAPA A IX-A, 25 OCTOMBRIE
Chimia Rm. Vîlcea — Sp. Muncitoresc Buc. 
Comerțul Alexandria — Mașini Unelte Buc. 
Chimia Tr. Măgurele — Petrolul Videle 
Sirena Buc. — Lotru Brezoiu
IRA Cîmpina — Gloria Slatina
Dacia Pitești — Petrolul Tîrgoviște 
Progresul Corabia — F.C. Caracal 
Autobuzul Buc. — Unirea Drăgășani

ETAPA A X-A, 1 NOIEMBRIE
Gloria Slatina — Sirena București 
IRA Cimplna — Unirea Drăgășani 
Lotru Brezoiu — Autobuzul București 
F.C. Caracal — Chimia Rm. Vîlcea 
Progresul Corabia — Dada Pitești
Sp. Mundtoresc Buc. — Comerțul Alexandria 
Petrolul Tîrgoviște — Petrolul Videle 
Mașini Unelte Buc. — Chimia Tr. Măgurele

ETAPA A XI-A, 8 NOIEMBRIE
Lotru Brezoiu — F.C. Caracal
Chimia Tr. Măgurele — Sp. Mundt. Buc. 
Chimia Rm. Vîlcea — Comerțul Alexandria 
Petrolul Videle — Mașini Unelte București 
Autobuzul București — IRA Cimplna 
Gloria Slatina — Progresul Corabia 
Sirena București — Dacia Pii-șil
Unirea Drăgășanj — Petrolul Tirgovlșle

Petrolul Videle — Gloria Slatina 
Unirea Drăgășani — Lotru Brezoiu 
Autobuzul Buc. — Sp. Mundtoresc Buc. 
Progresul Corabia — Chimia Rm. Vîlcea 
Petrolul Tîrgoviște — Chimia Tr. Măgurele 
Sirena Buc. — Mașini Unelte Buc. 
Comerțul Alexandria — IRA Cîmpina 
Dada Pitești — F.C. Caracal

ETAPA A XIH-A — 22 NOIEMBRIE
Lotru Brezoiu — Chimia Tr. Măgurele 
Sp. Mundtoresc Buc. — Petrolul Videle 
Comerțul Alexandria — Unirea Drăgășani 
F.C. Caracal — Autobuzul Buc.
Mașini Unelte Buc. — Gloria Slatina 
IRA Cîmpina — Dada Pitești
Chimia Rm. Vîlcea — Petrolul Tîrgoviște 
Progresul Corabia — Sirena București

ETAPA A XIV-A, 29 NOIEMBRIE
Petrolul Videle — Dada Pitești 
Autobuzul Buc. — Progresul Corabia 
Lotru Brezoiu — Sp. Muncitoresc Buc. 
Unirea Drăgășani — Mașini Unelte Buc. 
Petrolul Tîrgoviște — Comerțul Alexandria 
Sirena București — F.C. Caracal 
Chimia Tr. Măgurele — IRA Cîmpina 
Gloria Slatina — Chimia Rm. Vîlcea

ETAPA A XV-A, « DECEMBRIE
Comerțul Alexandria — Sirena București 
IRA Cimplna — Petrolul Videle
Chimia Rm. Vîlcea — Autobuzul Buc. 
F.C. Caracal — Chimia Tr. Măgurele 
Mașini Unelte Buc. — Lotru Brezoiu 
Progresul Corabia — Petrolul Tîrgoviște 
Dacia Pitești — Gloria Slatina
Sp. Mundtoresc Buc. — Unirea Drăgășani

SERIA I
Sportul studențesc București — 

Portul Constanța
Oțelul Galați — A.S. Armata Tg. 

Mureș
Știința Bacău — Flacăra Moroni
C.F.R. Pașcani — Metalul Tir- 

goviște
Ceahlăul P. Neamț — Progresul 

Brăila
Dunărea Giurgiu — Poiana Cim- 

pina

U.M. Timișoara — Corvinul Hu
nedoara

Olimpia Oradea — C.S.M. Sibiu
Vagonul Arad — Minerul Anina 
Electroputere Craiova — Gaz 

metan Mediaș
Minerul Baia Mare — Olimpia 

Satu Mare
Gloria Bistrița — C.F.R. Arad
C.S.M. Reșița — Crlșul Oradea
Metalurgistul Cugir — Politeh

nica Timișoara.

PRONO
AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE 
LA CONCURSUL PRONO
SPORT Nr. 32, ETAPA DIN 

9 AUGUST 1970

I. Ceahlăul P. N. —
Chimia Suceava 1

II. Portul — Politeh
nica Galati X

III. Oțelul Galați —
Progresul Brăila 1

IV. Flacăra — Metalul
București X

V. Gaz metan —
C.S.M. Sibiu 2

VI. Poiana — Metrom 1
VII. C.S.M. Reșița —

Politehnica Tim. X
VIII. Metalurgistul Cu-

gir — C.F.R. Timiș 1

SPORT
IX. Metalul Hd. — #

C.F.R. Arad ’ 1
X. Chimia Rm. V. —

Electroputere Cv. 1
XI. Metalul Tîrg. — 

Progresul Buc. ' X
XII. Olimpia S.M. —

Vagonul 1
XIII. Minerul B. M. —

Olimpia Oradea 2

FOND DE PREMII: LEI 
105.551.

Plata premiilor' pentru a- 
cest concurs se va face ast
fel :

în Capitală cu începere de 
la 14 august pînă la 23 sep
tembrie 1970.

în țară de la 17 august la 
23 septembrie 1970.



ROMÂNIĂ-
ALL STAR

(Urmare din pag. 1)

aflat în. pli,nă transformare, 
misiunea de astă seară nu 
este de Ioo ușoară. Dar, cre
dem că tinerii noș>tri repre
zentant! uu vor precupeți 
nici un efort pentru a arăta 
progresul înregistrat în ulti
mul! timp, pentru a dovedi 
că merită cinstea ce li s-a 
făcut prin selecționarea în 
echipa națională.

Inaipoiați duminică după- 
amiază, de Ta Poiana Brașov, 
baschetbaliștii noștri au de
clarat în unanimitate că vor 
să joace cit mai bine în a- 
ceste întîlniri, fiind animați 
de dorința de a se ridica Ia 
valoarea redutabililor lor ad
versari.

Așadar, azi, de la ora 20,15, 
pe terenul Floreasca (în caz 
de timp nefavorabil în sala 
Floreasca), meciul dintre re
prezentativa de seniori a Ro
mâniei și selecționata univer
sitară a S.U.A., sau All Star 
University, cum este ea cu
noscută în lumea baschetului.

Spectatorii vor vedea evo- 
Iuind următoarele loturi :

ROMANIA: Chivuiescu,
Tarău, Popa, Georgescu, 
Czmor, Troacă, Anastasiu, 
Moraru, Ronay, Baciu, Ioneci, 
Pîrșu. Antrenori : Al. Popescu 
și P. Vasiliu.

ALL STAR UNIVERSITY: 
Mengelt, Cleamons, Smith, 
Mc Ginnis, Mc Daniels, Mee- 
ley, Lewis, Robiscli, Ford, 
Davis, Jones. Antrenori : Bob 
Davis și Bill Wall.

CORESPONDENȚA DIN SOFIA

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE VOLEI

C. E. de baschet — juniori:

IUGOSLAVIA -
ROMANIA 104-52

în ziua a treia a campio
natului european de baschet 
pentru juniori, reprezentativa 
României a avut o evoluție 
slabă, fiind întrecută de se
lecționata Iugoslaviei cu sco
rul de 104—52 (43—23). în 
grupa B, din care fac parte 
și sportivii noștri, au mai fost 
înregistrate următoarele re
zultate : Grecia—R. F. a Ger
maniei 85—44 (36—21), Polo
nia—Spania 73—71 (33—36). 
în grupa A : Cehoslovacia— 
Bulgaria 99—64 (35—33), Ita
lia—Turcia 71—63 (35—33),
U. R.S. S. — Belgia 120 — 48 
(48—20).

In fruntea clasamentelor se 
află, neînvinse, echipele 
U.R.S.S. și Cehoslovaciei (gru
pa A), Poloniei și Greciei 
(grupa B).

După o zi de odihnă, for
mația română va juca cu se
lecționata R. F. a Germaniei. 
Ambele reprezentative au 
pierdut toate cele trei întîl
niri susținute pînă acum.

ROMÂNIA A CUCERIT
(Urmare din pag. D

tele 21—27), s-a detașat și a 
ciștigat la o diferență con
cludentă. Oaspetele au încer
cat să contracareze printr-o 
apărare în zonă mobilă, dar 
fără succes, pentru că oricît 
de bine ar fi aplicat acest 
sistem defensiv, el nu poate 
face față unui tir necruțător 
de la distanță. Au înscris: 
PRUNCU 8. Gugiu 4. SZA- 
BADOS 16, CIOCAN 10, SA- 
VU 24, TAFLAN 12 (au mai 
jucat Diaconescu și Bițu care 
au recuperat, dar au fost to
tal lipsite de eficacitate) pen
tru România, respectiv Gui- 
dotti 5, PASSEMARD 10, Cha- 
zalon 11, Peter 10, RIFFIOD 
19. Au arbitrat I. ITerczeg 
(Ungaria) și A. Kwiatkowski 
(Polonia).

Surpriza turneului, repre-

TURNEUL DE SELECȚIE 
DIN CAPITALĂ

Sîmbătă a. început, în Sala 
..Constructorul" din Capitală, 
turneul de selecție al șahiștilor 
fruntași. După două runde con
duc in clasament Pavlov. Szabo, 
Voiculescu și Reicher cu 117, p.

Astăzi, de la ora 16, se joacă 
runda a 3-a, avînd drept întîl- 
nire centrală partida Pavlov— 
Szabo.

URMAȘUL
...în sfirșit, Wadoux ! A- 

tunci cind aproape nu mai 
credeam că atletul acesta lon- 
gilin, a cărui alergare incin
tă ochiul privitorului, mai este 
capabil de o performanță 
înaltă, cind începusem să-l 
considerăm un campion „fa
bricat" de iscusiți! gazetari 
francezi, atunci Jean Wadoux 
a explodat, revenind pe pri
mul plan al atletismului mon
dial. Mai întâi un 13:28,0 la 
5 000 m în meciul Franța—

FISA PERSONALA : S-a 
născut la 29 ianuarie 1942 
ta Salnt-Paul sur Ternoise ; 
înălțime — 1,80 m. greutate 
— «0 kg. Este căsătorit șl 
are 3 copii. De profesiune 
funcționar.

Evoluția rezultatelor : 1361— 
1 300 m—3:M,1 : 1962-3:47,0;
1363—3:61,0 ; 196Î—3:40,8 • 1968- 
8:41,8 ; 1968-3:37,7 ; 1367—
8:38,4 8 000—13:43,0 ; 1968-3:37,9- 
18:29,8 i I960 — 3:39,O—13:56,2 ; 
1970 3:34,0—13:28.0.

—A 

S.U.A., apoi 3:38,0 pe 1500 m 
Ia campionatele Franței pro
bau forma bună în care se 
găsește campionul francez ți 
prevesteau un rezultat mare, 
venit la scurt timp: joi 23 
iulie, pe stadionul Colombes, 
Wadoux a stabilit un nou re
cord european in proba de 
1500 m, cu timpul de 3:34,0, 
suooedindu-i compatriotului 
său Michel Jazy. Astfel, un 
sezon care începuse sub aus
picii nefavorabile — cu mal 
puțin de două luni în urmă

prin pierderea primului sef. 
în continuare. în cele două 
terenuri, domnesc două stări 
de spirit opuse: in timp ce 
româncele pornesc cu mora
lul ridicat și cu elan în setul 
patru, maghiarele încep să 
greșească din ce în ce mai 
des, intrînd pînă Ia urmă în 
derută și pierzînd 
sever 
ciul.
(—14, 
nia.

Iată 
REBAC 
POPESCU, BAGA, R. POPA,

CONSTANȚA, 9 (prin tele
fon, de ia trimisul nostru). 
Penultima zi a turneului in
ternațional feminin ce se des
fășoară în Sala sporturilor 
din localitate a cunoscut o a- 
fluențâ de spectatori neobiș
nuită la meciurile de volei, 
încă înaintea începerii primei 
partide a zilei, Cehoslovacia— 
Italia, biletele erau vîridute, 
numeroși alți iubitori ai vo
leiului asaltând casa de bilete 
pentru locuri în picioare.

în prima întîlnire, echipa 
Cehoslovaciei a. întrecut, cum 
era si firesc, pe cea a Italiei 
cu scorul de 3—0 (6, 7, 6). 
De remarcat progresul pe 
care l-a făcut Squadra azzur- 
ra, ca urmare a prezenței la 
acest turneu, unde echipierele 
sal? au avut multe de învă
țat evoluînd alături do for
mații din elita voleiului eu
ropean. Jocul italiencelor a 
căpătat mai multă siguranță, 
execuțiile au devenit mai va
riate, organizarea în teren 
mai bună.

Cea de . a doua partidă a 
opus formațiile R.D. Germa
ne și Poloniei. După un joc 
de bună factură tehnică, dar 

■și cu unele deficiențe de ordin 
tactic, voleibalistele din 
R.D.G. au obținut victoria cu 
3—1 (—10, 9, 12, 12). Polone
zele au început puternic, ex- 
celind îndeosebi în atac, unde 
trgătătoarele Wanda Wiecka 
și Ewa Binkiewikcz au reali
zat punct după punct.

Campionul european pe 3 000 m obstacole, bulgarul Jelev

podinov (17,65) ; disc : Artar- 
ski (57,18), Velkov (55,46) cio
can : Mindov (66,86) Manolov 
(65,58) ; suliță : Milenski (79,74), 
Dinev (73,10) ; 20 km marș : 
Stoikov (lh.31:59). Țukcv (lh. 
38:12,6) ; maraton : Rasimov 2h. 
31:29,0) Rusinov (21132:37,0); de
catlon : Djurov (7544), Mliakov 
(7380) ; FEMEI : 100 m : Val
kova (11.9), Kazandjieva (11,9) ; 
200 m : Bobceva (24.4), Venkova 
(24,3) ; 400 m : Zlateva (54.9), 
Ghiouova (56,0) ; 800 m : Pe
trova (2:07,0), Amzina (2:07,0) ; 
1500 m : Amzina (4:22,2), Bine- 
va (4:37,2) ; 100 mg : Anghelova 
(13,6), Koșniciarska 
lungime : Anghelova

(13.8) ;
(6,23), 

Venkova (6,13) ; înălțime : La- 
zova (1,77), Koșarevska (1,70) ; 
greutate : țlristova (18,05), Vă- 
sekova (15,65) ; disc : Malușeva 
(54.46), Hristova (50,18) ; suliță: 
Tolova (49,74), Mollova (49.58) ; 
pentatlon : Anghelova (1907), 
Sokolova (4533).

Eșua ALMALEH 
redactor la zi Naroden
Sport Sofia

u

că 
fi

Echipa masculină de atle
tism a Bulgariei vine la Bu
curești cu dorința, care este 
și în același timp o obligație 
morală, de a-și apăra titlul de 
campioană balcanică, cucerit 
in urmă cu trei ani la Atena 
și reconfirmat anul trecut 
Soția.

De data aceasta, se pare 
sarcina atleților' noștri va
cu mult mai dificilă deoarece, 
la ora actuală, Iugoslavia și 
România prezintă echipe mai 
omogene, mai in formă, dat 
și pentru că unii dintre ei, din 
diferite motive, 
valoarea 
intr-un 
depărtat. Vălcev și 
campioni la 800 m 
tiv, la 1500 m, au fost bol
navi, iar alții nu s-au putut 
pregăti in mod corespunzător 
din cauza examenelor școlare 
etc. Cert este că, in prezent, 
cea mai bună valoare o do
vedesc cei mal vechi oameni 
ai echipei, Hlebarov, Artarskî 
și Sfoikovschi, cărora li se a- 
daugă campionul european 
Mihail Jelev.

Reprezentativa bulgară. va 
prezenta în întreceri nume
roși tineri de talent, intre care 
și Alexander Ianev (16 ani), din

nu
care i-a 

trecut nu

mai dețin 
consacrat 
prea în- 
Atanasov, 

și, respec-

„CUPA FEDERAȚIEI"
zentativa Ungariei, a obținut 
al treilea succes, dispunind de 
selecționata Cubei cu 61—46 
<25—22). Csiraky și Horvath 
au fost cele mai bune, atît 
datorită preciziei în aruncă
rile la coș, cit și prin aportul 
adus în apărare. Cubanezele 
au demonstrat din nou o ex
celentă pregătire fizică, o teh
nică demnă de admirat, dar 
ce folos că ele nu stăpînesc 
esențialul în Jocul de baschet! 
aruncarea la cnș. Echipa Cu
bei a avut foarte multe po
ziții clare, pe care le-a ra
tat, însă, uneori în mod su
părător. Au înscris i MIHAL- 
FY 8, HORVATH 17, CSIRA
KY 26:, Koroknay 4, Rajki 3, 
Bakk 3 pentru Ungaria, res
pectiv Guadelupe 3, Gonza
les 1, Borrero 1, SERKET 8, 
CHARRO 9. De La Paz 4, 
Pilar 2, SKEETE 13, Gladys 
5. Au arbitrat M. Lewis 
(Franța) și M. Aldea (Româ
nia).

în prima partidă a zilei i 
Polonia—România (junioare) 
66—47 (35—23), Au arbitrat 
P. Marin și V. Bordeianu 
(ambii România).

Junioarele noastre au par
ticipat în afară de concurs.

Clasamentul coșgeterelor î 
1. Csiraky (Ungaria) 106 p, 2. 
Roșianu (România - junioare) 
95 p, 3. Riffiod (Franța) 94 p.

Varna, 47,8 s pe 400 m. Todor 
Mauolov (19 ani), marea noas
tră speranță pentru C.E. de 
juniori de la Paris (65,58 m 
Ia ciocan). Manolov face par
te dintr-o familie de muzi
cieni, el fiind un apreciat po
et, autor a peste 300 de poe
zii.

Alte vedete ale formației 
sint sulițașul Milenski, câști
gător la concursul memorial 
Znamenski, care deține, in a- 
cest an, o victorie asupra ma
ghiarului Kulcsar, fondistul 
Tihov, decatlonistul Giurov.

Reprezehtativa feminină, deși 
cu citeva individualități de 
certă valoare, nu poate emite 
pretenții la inliietate in cla
samentul general, după păre
rea mea ea avind de luptat 
cu echipa Iugoslaviei pentru 
locul doi. Nedialka Anghelova. 
o sportivă cu certe posibili
tăți, va evolua pe stadionul 
Republicii la șapte probe : 
cele 5 ale pentatlonului și, în 
plus, la lungime și la 100 m 
garduri. Singura dintre atlete
le bulgare care n-are nici un 
fel de emoție pentru acest 
concurs este Ivanka Hristova. 
Cu noul său record de 18,05 
m ea este, de departe, favo
rită în disputa aruncătoare
lor de greutate.

Iată acum și lotul selecțio
nat pentru această ediție a 
Jocurilor Balcanice. BARBAȚI 
100 m: Terjiski (10,1), Iovcev 
(10,3); 200 m: Terjiski (20.9), 
Amăudov (21,4) ; 400 m : Iahev 
(47,8), Hristov (48.0): 800 m; Văl
cev (1:48.6), KiatoVski (1 :'5(l,4j; 
1500 m :Atanasov (3:4,3,6),Proda.- 

nov (3:47,6) ; 5000 ni Jelev (13: 
39,6), Tihov (14:04,4); 10 000 m : 
Tonev (29:34,8), Hristov (29:51.6); 
3000 m obstacole : Jelev (8:25,0). 
Tihov (8:27,2) ; 110 mg : Dimi
trov (14,2), Mliakov (14,1) ; 400 
mg : Gergov (52.4), Tomov 
(53,1) ; lungime : Marin (7.65), 
Popov (7,36) ; triplu : Stoikov- 
ski (16,67), Nikolov (15,15) ; 
înălțime : lordanov (2,15), Bog
danov (2.12) ; prăjină : Hle
barov (4,96). Vladimirov (4,70) ; 
greutate: Gerov (17,67), Gos-

HIWORO A CISIIGAIÎUMIOELA OUSStLDORF
DUSSELDORF, 9 (prin telex), 
— Echipa Feijenoord Rotter
dam. care în primul tur al 
C.C.E. va întilni formația 
U.T.A. a participat Ia un tur
neu în localitate in compania 
unor valoroase cluburi vest- 
germane. în primul joc fotba
liștii olandezi au dispus cu 
3 -2 (3—0) de Fortuna Diissel-

„j a campionatului, 
învingătorilor au fost 
de Kriegler (autogol), 
Wery.
doilea meci al turneu-

dorf, proaspăt promovată 
prima ligă L -
Golurile î 
marcate 
Basil și

In al 
Iui Bayern Miinchen, câștigătoa
rea Cupei R.F. a Germaniei a 
învins pe Borussia Monchen- 
gladbach, campioana țării, cu 
1—0.

în finală s-au intilnit Fei
jenoord Rotterdam și Bayern 
Miinchen. După 90 de minute 
scorul a rămas alb 
Apoi fiecare echipă a execu
tat cite 5 lovituri de la 11 ni. 
de către diferiți jucători. Fei
jenoord a fructificat 4 (prin 
Israel, Lasarooms Hasil și 
Wery — (Kindval a ratat'.), 
iar Bayern a fructificat doar 
două prin Miiller și Becken
bauer. Astfel, Feijenoord a ciș
tigat finala cu 4—2 și a aliniat 
următoarea formație : Freytel 
—Rorni.jn, Israel, Lasarooms, 
Schneider (Duiveenbode). Ros- 
kamp, Janssen, Wery, Kind- 
vall, Hasil, Moulijn. Pentru 
locurile 3—4 : Borussia Mon- 
chengladbach—Fortuna Dii-
sseldorf 1—0.

(0—0).

DINAMO MOSCOVA 
(CU ÎASIN IN POARTA) A 
CUCERIT „CUPA U.R.S.S."

MOSCOVA 9 (Agerpres). —
Peste 100 000 de spectatori au 
urmărit Ia Moscova finala 
„Cupei U.R.S.S." Ia fotbal, în 
care s-au intilnit formațiile 
Dinamo Moscova și Dinamo 
Tbilisi. Dinamoviștii din Mos-

Telex ® Telex @ Telex
In vederea viitoarelor întîlniri in
ternaționale, membrii echipei de 
tineret a Franței au evoluat in 
cadrul unui concurs atletic, care 
a avut loc la Autun. Cea mal 
bună performantă a fost realizată 
de Rousseau, care a realizat la 
săritura în lungime 7,68 m. Du- 
buisson a parcurs 100 m plat in 
10,5, Iar la 400 m plat a terminat 
victorios Bianco, cronometrat in 
47,8.

Selecționata de rugby a Noii Ze- 
elande a obținut o nouă victorie 
în față reprezentativei Republicii 
Sucl-Africane. In meciul disputat 
la Capetown, oaspeții au ciștigat 
cu scorul de 9—3 (6—0).

Tînărul student Zygmund Jalo- 
szynski, în virstă de 24 de ani, a 
realizat două performanțe de

valoare în cadrul concursului 
atletic universitar desfășurat la 
Varșovia. El a aruncat sulița la 
85,00 m șl a sărit la lungime 7,20 
m. Jaloszynskj este înalt de 1,84 
m și are o greutate de 94 kg.

La Hampton (Virginia) s-au dis
putat semifinalele turneului in
ternațional de tenis. Holecek (Ce
hoslovacia) l-a învins cu 6—4, 
6—4 pe chilianul Fillol, iar Osbor
ne (S.U.A.) l-a eliminat Cu 6—3, 
6—4 pe cehoslovacul Kudlka.

Stridentul Japonez Shlog, Nakaji- 
ma, în vîrstă de 25 de ani, a tra
versat înot canalul Minecil, rea- 
lizînd de pe țărmul francez pină 
pe cel englez (Dover) timpul de 
lOh 45’. Nakajlma este primul 
înotător japonez care obține a- 
ceastă performanță.

cova au obținut victoria cu 
scorul de 2—1 (1—0). Este
pentru a patra oară cind Di
namo Moscova intră în pose
sia 
pei 
de

s-au detașat conducînd cu 
5—<1, 9—3, 12—4 și și-au ad
judecat setul fără dificultate, 
tn echipa R.D.G. trăgătoarea 
principală Renate Schmidt a 
comis multe greșeli în atac, 
ușurând misiunea adversare
lor. în setul următor, însă, 
polonezele au slăbit atît în 
atac, cît și la blocaj — prin
cipalele lor arme — și astfel 
formația R.D.G., din care s-a 
remarcat în mod special Hei- 
drun Dethkiff, a ciștigat se
tul și a,pci întâlnirea.

Partida derby a etapei și a 
turneului, România — Un
garia, s-a desfășurat înțr-o 
sală plină pînă la refuz, in
tr-un vacarm șl o căldură (de 
altfel, sala nu are ventilatoa
re corespunzătoare) puțin o- 
bișnuite.

Fetele noastre au început 
partida emoționate (în spe
cial Helga Bogdan), permițând 
adversarelor să facă primele 
trei puncte. Apoi, ele și-au 
revenit și, prin atacurile ful
minate ale Rodilcăi Popa sau 
prin intervențiile salutare ale 
Marianei Baga în linia a 
doua, au reușit să refacă 
handicapul. Scorul se men
ține strâns pînă Ia 7, după 
care româncele se detașează 
(10—7), dar comit unele gre
șeli pînă în final — care cul
minează cu o pasă inutiliza
bilă dată de Viorica Bincheci, 
urmată de un atac necruțător 
al trăgătoarei maghiare Sebok. 
ce pune capăt setului : 16—14 
pentru Ungaria. în setul ur
mător asistăm la o revenire 
puternică a formației noastre, 
care cîștigă clar în urma 
joc de foarte bun nivel 
nic, aplaudat la scenă 
chisă.
S°tul trei aparține, de 
menea, echipei române 
s-au făcut 
efectuarea 
timp ce voleibalistele maghia
re nu se mai regăsesc. Deci, 
2—1 pentru România, după 
ce fetele noastre creaseră 
destule emoții spectatorilor

unui 
teh- 
des-

ase-
(deși 

multe greșeli la 
serviciului), în

în
se.

la scor 
setul și, cu aceasta, me- 
Rezu'ltat final: 3—1 
4, 11, 3) pentru Româ-

formația României i 
(Cengher), Căunei,

(Bilnicheei), BOGDAN (Itu, G. 
Popa). Au arbitrat bine Fran- 
ciszch Cwik (Polonia) și Gian
carlo Malgarini 
samentul duipă

(Italia). Cla- 
patru zile :

1. România
2. Ungaria
3. Cehoslovacia
4. R.D.G-
5. Polonia

6. Italia

4 4 0 12:2
4 3 110:5
422 9:7
422 7:9
4 1 3 6:9

zi

3
7
6
6
5

a turneu-Azi, în ultima 
lui, sânt programate, cu în
cepere de la orele 16, parti
dele : 
mânia 
vizat), 
ria.

R.D.G. — Italia, Ro
— Polonia (meci fele-
Cehoslovacia — Ungă-

Aurelian BREBEANU

NOU RECORD AL GRECIE!
PE 100m PLAT

Cu prilejul unui concurs inter
național de atletism desfășurat pe 
pista de tartan a stadionului Ka- 
raiskaki, atlețil greci au stabilit 
două noi recorduri naționale. Pa- 
pagheorgeopoulos a parcurs 100 
m plat în 10,2 (v.r. 10,4), iar Tor- 
tis a realizat in proba de 4.00 m 
garduri excelentul timp de 50,9.

trofeului. Buturile echi- 
moscovite au fost apărate 
celebrul Iașin.

TURNEUL
DE LA CONCEPTION

turneul internațional care 
desfășoară la Conception 

(Spania), echipa spaniolă Va
lencia -a dispus cu (scorul de 
2—0 (2—0) de formația bel
giană Anderlecht. Cele două 
puncte , au fost realizate de 
Jara și Claramunt. In finală, 
Valencia va întâlni formația 
Sevilla, care a întrecut cu 
1—0 echipa argentiiniană Lo
renzo Ahmagro.

SAUReZ ia SAMPDORIA

Cunoscutul internaționali de 
fotbal Luis Suarez va juca în 
viitor ia clubul Sampdoria 
din Genova, Suarez este în 
virată 
clarat 
după 
nor.

de 36 de ani. El a de- 
că va rnai juca un an, 
care va deveni antre-

TINERII CANOTORI Al R.D
GERMANE S AU IMPUS
LA C. E. OE JUNIORI

(nordul Gre- 
timp de trei 

de 
Au participat

Iacul loannina 
s-au disputat 

campionatele europene

Pe 
cieî) 
zile 
juniori lâ canotaj,
peste 300 de vislașî, reprezentind 
22 de țări. Campionatele au fost 
dominate de sportivii din R. D. 
Germană, care au ciștigat toate 
probele.. Iată timpii din finale : 
2 fără cirmaci 5:26,9; 4 fără cîr- 
maci 4:56,6; dublu 5:12,7; 8 plus 
1 4:37,5 ; 4 plus 1 4:56,6 ; simplu : 
(Schuster) 5:45,1.

SI ULTIMELE IDEI TULURI AH „EUROPENELOR"
Petre Mărmureanu pe locul 3

și medalie de bronz, la simplu
SOFIA, 9 (prin telefon, de la 

trimisul nostru special). O după- 
amiază, toridă, Întreruptă spre 
sfirșit de ploaie și furtună, a fost, 
martora ultimelor întîlniri din a 
Il-a ediție a campionatelor euro
pene de tenis. Finalele au indicat 
cale liberă spre victorie doar re
prezentanților Uniunii Sovietice, 
CARE AU CULES TOATE CELE 3 
TITLURI. Deznodămlnt. de altfel, 
așteptat, sovieticii PREZENTIND 
LA'SOFIA PRIMA LOR GARNI
TURĂ, ceea ce demonstrează — 
pe de altă parte — necesitatea 
reală de a lărgi cadrul acestor 
campionate.

Pentru echipa română, o sin
gură mențiune onorabilă : LOCUL 
3 ȘT MEDALIE DE BRONZ lui 
PETRE MĂRMUREANU în proba 
de simplu masculin.

Vom începe cu aceasta cro
nica ultimei zile. Pe terenul cen
trat al stadionului „Akademik", 
Petre Mărmureanu și Tomas 
Lejus — în luptă pentru locul 
trei — au oferit tribunelor arhi
pline o adevărată demonstrație de 
tenis. Punctată adesea cu aplau
ze. ea a durat două ore și jumă
tate,'pe parcursul cărora sporti
vul român șl-a afirmat fără e- 
chivoc superioritatea. Mărmurea
nu s-a dovedit în acest meci și 
bun tactician, depășindu-șl adver
sarul și pe acest plan, deși teh
nica și rutina lui Lejus sînt arhi
cunoscute. Pentru a cîștiga, te.- 
nismanul nostru trebuia să evite 
jocul de regularitate in care fos
tul campion unional excelează. 
Deci, NUMAI LA FILEU ! Aceas
ta era tactica și Mărmureanu S'-a 
jucat cartea cu un remarcabil 
singe rece. Distanțat de la înce
put prin break-uri rapide în pri
mele două seturi, el l-a cedat pe 
al treilea cind se vedea că iși 
ia un „resplro" necesar. Setul 
patru : jucătorii ÎȘi clștigă fie
care serviciul pină la 4—4, cînd 
Mărmureanu încearcă să forțeze.

Lejus rezistă, ajutat și de un no
roc complice. Apoi 5—5 , și 6—5, 
iar acum, la serviciul sovieticu
lui. Mărmureanu se dezlănțuie» 
clștigă trei mingi la rind (40—0). 
pierde una (40—15) și, in sfirșit, 
O cîștigă și pe cea decisivă, care-i 
aduce victoria și medalia de 
bronz. Scor : 6—2, 6—2, 1—6, 7—3 
pentru Mărmureanu.

Finalele la simplu au fost. în 
parte, o decepție pentru spec
tatori. ALEKSANDR METREVELT 
s-a prezentat, in forma sa de zile 
mari în meciul cu Szabolcz Ba- 
ranyi. Acesta a opus o rezistentă 
mult mai slabă decît Mărmurea
nu în ajun. Scorul vorbește de 
la sine : 
Metreveli.

Același 
feminină, 
dispune de 
Borka cu 6—4, 
ciul pentru locul trei, 
Izopaitis a întîlnit pe 
Polgar. Prima conducea cu 4—6< 
9—7, 5—3 în momentul întreru
perii din cauza ploii. Meciul a 
continuat în sala vecină terenu
rilor, Izopaitis cîștigînd, cu 6—3. 
ultimul set.

Tot in sală, pe teren de plas
tic, s-a disputat și finala de du
blu mixt. Intre cupluri sovieticei 
ultimul cuvînt l-au avut OLGA 
MOROZdVA șl ALEKSANDR ME
TREVELI, învingători cu 7—9. 
6—3, 6—2 asupra perechii Evc- 
ffhenia Izopaitis — Sorg hi Liha- 
cîov.

Drumurile tenismanilor ro
mânia angajați în întrecere la 
Sofia se despart acum. Petre 
Mărmureanu se întoarce acasă. 
Iudit Dibar și Sever Dron au 
plecat spre Moscova, pentru a 
participa la campionatele inter
naționale ele tenis ale U.R.S.S., 
iar Sever Mureșau participă la 
turnee în Belgia.

Radu VOIA

6—0, 6—3, 6—2 pentru
aspect pentru finala 

OLGA MOROZOVA 
maghiara Katalin 

6—2. Aci, în me- 
Evghenia 
Erzsebet

LIDIA ILIE-CAMPIOANĂ EUROPEANĂ

LA TENIS DE MASĂ (categoria copii)

La handbal masculin :
Voința București — 

Warșawianska 
(Polonia) 14—11 (9—6)

LUI JAZY...
Wadoux iși punea cu seriozi
tate problema renunțării la at
letism — se dovedește a fi 
cel mai prodigios pentru noul 
idol al publicului francez.

Cu siguranță, celor citeva 
zeci de prieteni care au cre
zut în el și au venit să-l în
curajeze în tentativa Sa, li se 
vor adăuga și cei care, dez- 
abuzați, începuseră să uite 
atletismul după retragerea lui 
Jazy căci, întotdeauna, ade- 
vărații idoli ai atletismului au 
fost alergătorii. Și astăzi cele 
mai frumoase povești se spun 
despre Nurmi și Zatopek, iar 
în Franța copiii de școală mai 
au pe buze numele lui Jazy, 
în timp ce mai vîrstnicii iși 
îndulcesc memoria cu amin
tirea lui Ladoumegue țl Han- 
senne...

Wadoux nu este o vedetă 
decît din punctul de vedere 
al performanțelor realizate. 
Modest, retras, a reușit să 
separe complet viața sa spor
tivă de cea particulară. Nu 
pozează alături de vedetele 
ecranului sau ale muzicii u- 
șoare, mr aleargă după o 
popularitate ieftină. Seriozita
tea care-1 caracterizează a per
mis talentului său să-și ex
prime întreaga strălucire.

O fericită întâmplare a fă
cut ca cele mai rapide curse 
de 1 500 m alergate vreodată 
să fie cronometrate „metru cu 
metru’-* ți astfel putem com
para maniera în care Jlm 
Ryun ți Jean Wadoux au sta
bilit recordurile lor.

Wadoux urmat de spaniolul Esteban și sovieticul Zhelobovski

WADOUX
(3:34,0 
record 
european

RYUN (3:33,1 
record mondial)

ioo m 16,0 14,2
200 m 31,8—15,7 28,4—14.2
300 tn 47,5—15,7 42,3—13,9
400 m 60,5—15,0 56,7—14.4
500 m 1:14,5—14,0 1:11,8—15.1
600 m 1:28,5—14,0 1:26,6—14.8
700 m 1:42,6—14,1 1:40,9—14,3
800 m 1:56,0—13.4 1:55,0—14,1

900 m 2:10,6—14,6 2:10,0—15,0
1 000 m 2:25,2—14,6 2:24,0—14,0
1 ioo m 2:39,8—14.8 2:38.4—14,4
1 200 m 2:53.5—13,7 2:52,5—14.1
1 300 m 3:06,5—13,0 3:06,2—13,7

1 400 m 3:19,6—13.1 3:20,0—13,8
1 500 m 3:33,1—13,5 3:34,0—14.0

Se poate vedea din tabel că 
Wadoux se afla „sub" re
cordul mondial pină cu 200 m 
înainte de 6osire. Atletul a-

merican a avut Insă un finiș 
extrem de puternic, acope
rind ultimii 300 m în 39,61

Credem că trebuie subliniată 
solicitudinea manifestată de 
cîțiva alergători francezi de 
bună valoare, dar inferiori lui 
Wadoux, care au imprimat 
cursei tempoul necesar dobo- 
ririi recordului european. Re
marcăm, de asemenea, promp
titudinea cu care francezii or
ganizează astfel de concursuri 
atunci cind simt că un atlet 
este în formă și poate reali
za o mare performanță.

Cele mai bune rezultate la 
1 500 m din toate timpurile: 
3:33,1 Jlm Ryun S.U.Ă. 1967 
3:34,0 Jean Wadoux Franța 1970 
3:34,9 Kipchoge Keino Kenla 1963 
3:35.6 Herbert Elliott Australia i960 
3:36,3 Michel Jazy Franța 1966 

w Vladimir MORARU

TEESSIDE. 9 (prin telefon). In 
orășelul Thornaby, unde se des
fășoară campionatele europene 
de tenis de masă ale juniorilor, 
reprezentanta 
Iile, a obținut 
ciștigind titlul 
tegoria copil.

Calificată direct în turul al 
doilea, Lidia Hie a eliminat-o 
cu 2—0 pe luxemburghez» Bertliy 
Krier și apoi, cu același scor, a 
învins-o și pe poloneza Anna 
Przygoda. In semifinale, tinăra 
sportivă româncă a intilnit pe 
una dintre favoritele competiției, 
sovietica Elmira Antonian. După 
o partidă de toată frumusețea, 
victoria a surîs Lidiei Iile, evi
dent superioară. Scor : 2—o (18, 
12). în finală, unde Lidia Iile a 
primit replica suedezei Ann 
Christine Hellman. jucătoarea 
noastră a deținut inițiativa și a 
ieșit învingătoare, fără sâ piar
dă. de asemenea, vreun set : 2—0.

Alte rezultate, simplu Juniori, 
turul I : Ovanez — Wronicltl (Po
lonia) 2—1, turul II : Nicolae — 
Walker (Anglia) 2—0, Pospiech 
(Cehoslovacia) — Ovanez 2—1, 
turul III : Nicolae — Knut3son 
(Suedia) 2—1, Lindmea (U.R.S.S.)
— Teodor 2—1, optimi : Nicolae
— Ovcarlk (Cehoslovacia) 2—1, 
sferturi : Klampar (Ungaria) — 
Nicolae 2—0, semifinale ; Orlow
ski (Cehoslovacia) — Klampar 
2—0, Bengtsson (Seudla) — Leșev 
(U.R.S.S.) 2—0; simplu juniosj-e, 
turul I s Gustansson (Suedia) — 
Spiridon 2—0, semifinale i Vosto- 
va — Kondratian 2—1, Juhos — 
Andersson 2—0; dublu Juniori, 
turul I : Nicolae, Teodor — Bis
hop, Broadmore 2—0, Ovanez, 
Naftali — Rusopoulos, Zlghos 
2—0, turul II : Nicolae, Teodor — 
Griffith, Parker 2—0 Garay, 
Gergely — Ovanez, Naftali 2—1,

României , Lidia 
un succes deosebit, 
continental, la ca-

sferturi : Fursov, Trokatov — Ni
colae, Teodor 2—0, semifinale : 
Bengtsson. Klampar — Fursov, 
Trokatov 2—0, Leșev, Erentiuk — 
Orlowski, Pospiech 2—1: dublu 
fete, turui I : Spiridon. Ilie — 
Montague, Smith 2—0, turul II : 
Spiridon, Iile — Richter. Schmo- 
ler 2—0, turul III : Andersson, 
Guntsch — Spiridon, Ilie 2—1, 
semifinale : Hants. Kneip — Vos- 
tova, Kettnerova 2—0. Juhos, Lot- 
taler — Andersson. Guntsch 2—0; 
dublu mixt, turul I : Spiridon, O- 
vanez — Montague. Mc. Culloch 
2—0. Ilie. .Nicolae — Darion, Ste
wart 2—0, turul U : Spiridon. O- 
vanez — Thierret, Martin 2—0, 
.Hie, Nicolae — Deblaton, Mujart 
(Belgia) 2—0, turul III : Juhos, 
Klampar — Spiridon, Ovanez 2—0, 
Howard, Dadin — Ilie, Nicolae 
2—0, semifinale : Vostova, Orlow
ski — Juhos, Klampar 2—0, An
dersson, Bengtsson — Lottaler, 
Gergely 2—1.

S-A ÎNCHEIAT cea de-a 
IV-A EDIȚIE A „CUPEI INSTI
TUTULUI DE CONSTRUCȚII" 

IA TENIS

Pe terenul principal a) centru
lui de antrenament nr. 2 din Ca
pitală »-a desfășurat ieri ultima 
finală a celei de a iv-a ediții 
a „Cupei Institutului de Cons
trucții" le tenis. Este vorba de 
dublu mixt, în cadrul meciului 
decisiv tntîlnlndu-se 
Florica Butoi, __  ______
Agneta Kun, Oheorghe 
Partida a fost dominată de 
mul cuplu, care a 
în două seturi : 6—3,

perechile
Ion Santelu șl

Boaghe. 
prl- 
clarînvlns

6—2.

Tiparul: I. P. ..Informația", str. Brezoianu nr. 23—25. București

ROMANIA — CEHOSLOVACIA S-2 
LA POLO JUNIORI

tn cadrul competiției Inter
nationale de polo pentru ti
neret de la Sofia, echipa Ro
mâniei a întrecut cu scorul 
de 6—2 selecționata Cehoslo
vaciei. Polonia a învins cu 
9—3 echipa secundă a Bulga
riei, selecționata UJLS.S. a 
dispus cu 85 de echipa 
B.D. Germane, Iar prima e- 
chipă a Bulgariei a terminat

la egalitate 
Ungariei.

HANS

(^-5) cu echipa

LAMPE 57,9 LA
RECORD

în eaa de 
pionatelor naționale de înot 
ale R.F. a Germaniei, Hans 
Lampe a înotat distanța de 
100 m delfin în 57,9, timp

s treia zi a cam

La Brăila a avut loc duminică 
dimineața, pe terenul Unirea Tri
color, meciul revanșă dintre echi
pele masculine de handbal Voin
ța București și Warșawlanska 
(Polonia) Bucureștenil, practicind. 
un joc în viteză, au reușit să 
pătrundă des printre apărătorii 
polonezi, încă din primele minu
te, luînd conducerea cu 3—0. E- 
chipa poloneză revine, însă, și se 
apropie în min. 22 la un punct 
diferență : 6—7. Din nou. bucu
reștenil au inițiativa, pe care o 
păstrează pînă la sfîrșitul primei 

1 reprize (9—6). Repriza a doua, 
i jucată pe o ploaie torențială, a 
decurs sub semnul superiorității 
jucătorilor români, care pină in 
final au păstrat conducerea, obți- 
nind o a doua victorie (cu 14—11) 
asupra jucătorilor polonezi. Foar
te bun arbitrajul cuplului I. Tă- 
mășan — Gn. Ivănolu.

Mondialele de ciclism
LEICESTER 9 

Ploaia a încetat 
Leicester, astfel 
campionatelor i 
elism pe pistă s-au putut desfă
șură In bune condiții. Proba fe
minină de viteză a revenit favo
rite) Galtiia Careva (UKSS), care 
a ciștigat In finală cele două 
manșe susținute Împotriva fostei 
campioane mondiale, colega sa 
Galina Ermolaleva. Careva a rea
lizat pe ultimii 200 m timpurile 
de 13,8 șl respectiv 12,98. Etmo- 
lajeva a primit medalia de ar
gint, cea de bronz revenind Va
lentinei Savina, care a tnvins-o 
pentru locurile 3—4 pe cehoslova
ca Iva Zajickova.

Proba de urmărire Individuală 
(4000 m) pentru amatori a fost 
cucerită de sportivul elvețian Xa
vier Human. El a realizat tim
pul de 4:38,56, lutrecîndu-i in fi
nală pe englezul Ian Hallam — 
5:03,27.

100 M DELFSN 
EUROPEAN

(Agerpres). —
să mai cadă la 

I că Întrecerile 
mondiale de cl-

NOU

care îmbunătățește cu 0,1 sec. 
vechiul record european ce 
aparținea sovieticului Vladi
mir Nemșilov, din anul tre
cut.


