
Intilnirea prietenească dintre delegația 
de partid și guvernamentală a Republicii

Socialiste România, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

și delegația de partid și guvernamentală 
a Republicii Populare Bulgaria,

condusă de tovarășul Todor Jivkov
De la trimișii speciali Ager- 

pres :
Cea de-a doua zi a întîlnirii 

dintre delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, și de
legația de partid și guverna
mentală a Republicii Populare 
Bulgaria, condusă de tovarășul 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidu- > 
lui Comunist Bulgar, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria, 
s-a desfășurat pe malul româ
nesc al Dunării, la Giurgiu.

Este ora 9. Ea intrarea în 
orașul Giurgiu are loc festi
vitatea de primire a solilor 
poporului bulgar pe pămîntul 
românesc.

Este o atmosferă entuziastă. 
Mii de cetățeni veniti în întîm- 
pinare aplaudă îndelung. Pe un 
mare panou se află portretele 
tovarășilor Todor Jivkov și 
Nicolae Ceaușescu încadrate de 
drapelele de stat ale celor 
două țări și urarea : „Trăiască 
prietenia și colaborarea tovă
rășească dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Bulgaria !“. Cuvintele 
„Bine ati venit dragi soli ai po
porului frate bulgar 1“ pot fi 
citite în limbile română și 
bulgară pe o mare pancartă.

In aclamațiile mulțimii, 
membrii celor două delegații de 
partid și guvernamentale se în
dreaptă spre oraș. Sosirea în 
bătrînul port dunărean întine
rit în anii construcției socialis
te prilejuiește o nouă și pu
ternică manifestare a priete
niei româno-bulgare. Ovații și 
urate. puternice însoțesc pe to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov, pretutindeni pe 
străzile orașului.

Membrii celor două delega
ții de partid și guvernamentale 
se. opresc la sediul Comitetu
lui municipal de partid Giur
giu, unde au continuat convor
birile oficiale.

Este ora 14. Motonava 
'„Carpați", escortată de patru 
nave ale marinei militare flu
viale, se desprinde de chei in

j

aclamațiile mulțimii, urcînd pe 
firul fluviului.

Se lasă seara. Nava acostea
ză la cheiul portului Giurgiu. 
Sosirea conducătorilor de par
tid și de stat români și bul
gari prilejuiește o nouă și pu- • 
temică manifestare a prieteniei 
dintre cele două partide și 
popoare frățești. în aclama
țiile și uralele localnicilor cele 
două delegații străbat orașul 
de pe malul fluviului îndrep- 
tîndu-se spre Podul Prieteniei. 
Mii de cetățeni au venit să-și 
ia rămas bun de la solii po
porului vecin și prieten. Se aud 
urări în cinstea celor doi con
ducători de partid și de stat, a 
prieteniei dintre popoarele noas
tre, se scandează lozinci pen
tru unitatea țărilor socialiste.

Este ora 20. într-o atmosferă 
însuflețită tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov 1st 
string mîinile, se îmbrățișează. 
Urale -și ovații prelungite în
soțesc despărțirea membrilor 

celor două delegații de partid 
și guvernamentale. Pînă la 
mijlocul podului, la frontieră, 
oaspeții bulgari sînt conduși 
de tovarășul Gheorghe Ne- 
cula. prim-secretar al Comi
tetului județean — Ilfov al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui popular județean.

Intîlnirea dintre delegația de 
partid și guvernamentală a 
Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și delegația de par
tid și guvernamentală a Repu
blicii Populare Bulgaria, con
dusă de tovarășul Todor Jiv
kov, a constituit un nou pri
lej de afirmare a relațiilor 
prietenești dintre cele două 
țări. Desfășurată într-o atmos
feră tovărășească, în spiritul 
înțelegerii reciproce, această 
întîlnire reprezintă un rnoment 
important în dezvoltarea mul
tilaterală a relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria, 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist 
Bulgar, o însemnată contri
buție la întărirea unității din
tre țările socialiste, a cauzei 
socialismului șl păcii.
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Pentru motocrosiștii noștri, 
astăzi, la Brașov 

ETAPĂ
HOTĂRÎTOARE 

ÎN „CUPA 
DUNĂRII"

„Supliment"! o cursă 
internațională 

la dasa 500 cmc
Concursurile internaționale 

de motocros continuă. După 
Motocrosul Balcanic, brașo
venii vor asista la cea de-a 
III-a etapă a „Cupei Dună
rii", programată a se des
fășura astăzi pe traseul din 
Valea Răcădăului.

Iată clasamentele înaintea 
etanei brașovene.

ECHIPE : 1. U.R.S.S. 46 p, 
2. România 121 p, 3. Ungaria 
134 p, 4. Bulgaria 146 p, 5. 
Austria 229 p. Urmează Ce
hoslovacia și Iugoslavia cu 
echipe descompletate.

INDIVIDUAL : 1. P. Rulev 
(U.R.S.S.) 9 p, 2. J. Schmalz 
(Cehoslovacia) 21 p, 3. G. 
Moiseev (U.R.S.S.) 28 p, 4. 
Șt. Chițu 33 p... 9. A. Crisbai 
53 p„„ 11. C. Dovids 63 p.

După cum se poate vedea, 
reprezentanții țării noastre se 
află printre fruntașii cursei. 
Beneficiind de avantajul te
renului propriu, așteptăm ca 
Șt. Chițu. C. Dovids, A. Cris
bai și A. Ioriescu să se nume
re printre principalii anima
tori ai etapei brașovene.

Programul va fi comple
tat cu O CURSĂ INTERNA
ȚIONALĂ LA CLASA 500 
CMC., la care și-au anunțat 
participarea motocicliști stră
ini și români- - -  —- - - - - - -

i MARELE EXAMEN AL SCRIMEI
9“°^^ încolo de aparența unei mi- 

II A mâri — inofensivă și, impli- 
1 cit, mai pufin palpitantă — 

a crîncenelor dueluri din e- 
Ipopei și vremuri trecute, scri

ma întrunește totuși atributele 
unui, sport dificil, exigențele sale punîn- 

Idu-și, amprenta nu numai asupra efortu
lui fizid (depus de brațe și picioare) dar, 
într-o foarte mare măsură, și asupra gîn- 

I^if'i-.O gîndire suplă și dinamică, sub
tilă și precisă, căci dialogul de pe planșă 
cere replici prompte și irezistibile.

(Rezultatele pe care sportivii noștri le-au 
obținut în anii din urmă, în compania ce
lor mai iluștri reprezentanți ai scrimei 

I mondiale, ni se par — din acest punct
de . vedere — revelatorii și, desigur, mă
gulitoare. Aportul scrimerilor la prestigiul 

I sportiv al României a fost din ce în ce
mai substanțial, concretizîndu-se în titluri 
mondiale și olimpice, în trofee de răsunet, 

Iîn argintul și bronzul marilor competiții, 
care confirmă valorile din vîrful ierarhiei. 
De la medalia de argint cucerită de Olga 

I Szabo la Jocurile Olimpice din 1956 și
pînă la pozițiile fruntașe ocupate la Torino 
de Ecaterina lencic-Stahl și de echipa flo-

I
40

retistelor, scrima noastră a făcut să se 
vorbească elogios despre ea la Buenos 
Aires, Teheran, Montreal, Como, Mexico, 
Paris, Havana ș. a.

Astăzi, fruntașii scrimei românești pășesc 
într-o nouă competiție, campionatele mon
diale, care au atras la Ankara cîteva 
sute de trăgători de pe întregul mapa
mond. Ziarele străine, telegramele de pre
să ne-au anunțat că participants și, mai 
ales, cei aflafi de obicei în aria înnobilată 
de strălucirea medaliilor, s-au pregătit cu 
deosebită rîvnă in vederea acestui mare 
examen. Scrimerii sovietici și-au disputat 
titlurile de campioni unionali abia în 
cursul lunii trecute, italienii au luat parte 
la un stagiu de pregătire în comun de 
peste o lună de zile, francezii și-au pe
trecut ultimele săptămîni la Font Romeu. 
Reprezentanții noștri au făcut, de aseme
nea, pregătiri asidue în ultima vreme. 
Seriozitatea cu care au îndeplinit indica
țiile antrenorilor stă chezășie dorinței lor 
de a spori prestigiul scrimei românești.

Fie ca acest anotimp al culesului, al 
împlinirilor, să le dea răsplata cuvenită 
strădaniei și stăiuinfei I

Sebastian BONIFAC1U
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EUROPENELE DE SKEET

9 Excelenta comportare a lui Gh. Sen- 
covici 9 Rezultate bune pe toată linia 
9 Astăzi vor £i cunoscuți toți dețină*

TIR Șl

torit titlurilor continentale
Mereu solicitate 

zile, standurile de la 
„funcționat'
După trăgătorii de 
aruncate din șanț, a venit acum 
rîndul așilor skeetului (talere 
lansate din turn) european. 
Sînt peste 120 de țintași și 17 
reprezentative de țări.

Fruntașii și-au confirmat va
loarea 
locuri, 
bune.
100 t),
Ier scăpat, vest-germanul Kon
rad VVirnhier — medaliatul cu 
bronz de la J.O. din Mexic, ur
mat la un punct diferență de 
campionul olimpic, sovieticul 
Evgheni Petrov și de campio
nul continental, francezul Elie 
Penot. Doar deținătorul titlului 
mondial, Iuri Țuranov (U.R.S.S.) 
este clasat ceva mai slab, locul 
11 cu 96 t. In schimb, un nume 
mai puțin cunoscut pe poziția 
a doua : italianul Floriano De 
Anseii cu 98 t.

Excelent s-a prezentat șt 
campionul țării noastre. 
GHEORGHE SENCOV1CI, lo
cul V cu 97 t. Primul skeetișt 
român a încheiat cu un finiș 
exceptional ziua de ieri, în
scriind două serii complete ; 
25 + 25. Ceilalți cu excepția

în aceste 
. Tunari au 

și ieri din plin.
la talere

situîndu-se pe primele 
cu rezultate foarte 

Astfel, conduce (după 
avincj doar un singur ta-

lui Gleb Pintilie — au concu
rat normal, cu o mențiune pen
tru Dumitru Danciu. Nescon- 
tată comportarea lui Pintilie, 
socotit omul nr. 2 al formației. 
Dintre cele patru serii, doar tn 
cea de a treia, rezultatul 
(23 t) lui Pintilie exprimă o 
valoare mai apropiată 
reală, celelalte cifre, 
21 t situîndu-se sub 
posibilităților acestui 
Poate că astăzi, el își 
ce contribuția așteptată în ca
drul reprezentativei României.

Iff clasamentul echipelor, Ita
lia se află în frunte cu un 
punct avans înaintea R.F. a 
Germaniei. Puternice se anun
ță și selecționatele Poloniei și 
U.R.S.S. (cu condiția redresării 
lui Țuranov). Cu o evoluție 
constantă, team-ul român are 
șanse să urce una sau două 
trepte pe scara ierarhiei eu
ropene.

La fete, 
Garczinkaia 
instalat la conducere, iar tînă- 

trăgătoare norvegiană Karry

de cea 
de cîte 
plafonul 
sportiv, 
va adu-

normal, Larlsa
(U.R.S.S.) s-a

(Continuare tn pap. a 4-a)

Sil

C. COMARNISCHI

Și sKeet-ul are... coada iul. A surprins-o rotoreporterul N. Drago?, 
ieri, in caruselul trăgătorilor la talere aruncate din turn.

INVINGIND, IN FINALA, 
POLONIA II CU 2—1 (1-1)

REPREZENTATIVA 
DE JUNIORI 
A ROMÂNIEI 
A ClȘTIGAT 

„CUPA PRIETENIEI"' 
LA FOTBAL

(Amănunte în păg. a 4-a)

MONTEZ-10,1 la „sută“, MORALES - 13 7 Ia 110 m g, WOX.FERMANN - 85,72 m 
la suliță și BUFANU-13,4 la 1OO m g - PERFORMERII PRIMEI ZILE

ria Bufanu o autentici prota
gonistă. Plecată puternic din 
start, recordmana țării — re
cent medaliată cu bronz la U- 
niversiada de la Torino — a 
luat cursa pe cont propriu, de- 
tașîndu-se evident de adver
sare. Ritmul impus a fost sus
ținut cu același aplomb și la 
încheiere cronometrele au in
dicat 13,4 s — PERFORMAN
ȚA CARE CONSTITUIE UN 
NOU RECORD AL ȚÂRII (ve
chiul record — egalat de 8 
ori ! — era de 13,5 s și îi a- 
parținea). REZULTATE : 1. VA
LERIA BUFANU (România) 
13,4 s ; 2. Jeanne Schobel (Fran
ța) 13,9 s ; 3. Jones Lourdes 
(Cuba) 14,1 s.

Așadar, prima probă, prima 
victorie 
cord 1
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românească, primul re-

PO-

Valeria Bufanu s-a desprins de plutonul concurentelor la 100 m g și merge sigur spre 
' ’ ' pentru recordmena noastră ; 3 medalii — 

și ultima de bronz (lungime)
internaționalelor a fost deosebit de 

argint

6 000 de iubitori al atletis
mului au venit ieri după amia
ză pe stadionul Republicii pen
tru a fi martorii primelor în
treceri ale celei de a XIX-o

9 Lia Manoliu,

aproape de
record : 58,44
la disc

• Sprinterii
cubanezi

irezistibili

m

9 Ileana Silai a făcui
o cursă inteligentă

9 Dufresne
primul la 1500 m

ÎNCEPÎNDASTAZI
DE LA ORA 16

PE REPUBLICII SE
DISPUTĂ 11 FINALE
ediții a Internaționalelor Ro
mâniei. Cele 16 delegații — Al
bania, Bulgaria, Belgia, Cuba, 
Elveția, Finlanda, Franța, R.D. 
Germană, R.F. a Germaniei,

POEZIE...

rodnicâ 
(100 m)

victorie. Prima zi a 
una de aur, alta de

Israel,
Turcia,
și-au trimis pe stadion cîțiva 
atleți care să însoțească stin
dardele.

Iran, Olanda, Polonia, 
Ungaria și România —

BUFANU —13,4 s.VALERIA
NOU RECORD I

Disputată direct finată, pro
ba de 100 mg a avut în Vale-

Magnetul elbitexului
oarele blind care prelungește vara dincolo de limitele calen- 
daristice, aurind începutul toamnei, a patronat cu superbia 
sa inegalabilă mitingul internațional al atletUor, dîndu-i o 
strălucire pe care nu i-ait putut-o asigura întotdeauna listele 

de participare.
Splendida vară, care produce spleen meteorologilor, a reunit 

în tribuna de gală — plină de la un capăt la altui — pe fidelii 
iubitori ai exercițiului atletic, iubitori de frumos în cea mai bună 
accepție a cuvîntutui : frumusețea gestului, a mișcării, a atitudinii, 
a elanului, a forței, a îndemînării, a agilității, la urma urmei a 
OMULUI.

Amanții aceștia ai atletismului nu au fost lipsiți nici de spec
tacolul incomparabil, inimitabil, al scenariului viu, jucat pe loc, cu 
deznodămînt necunoscut, cu șarje și surprize, cu tradiție și con
formism, dar niciodată cu banalitate.

Pentru iubitorii de atletism si. orgoliul lor patriotic, au urcat 
din nou în fruntea clasamentului, acolo unde sînlein obișnuiti să-1 
vedem, acolo unde dorim să-i vedem mereu (chiar, și atunci cind 
nu se poate) : Lia Manoliu, Carol Corbu, Viorica Viscopoleaiiit, 
Ileana silai (renăscută în știința de a învinge), aproape clasici ai 
atleticii autohtone. Șerban loan era cit pe aci să fie și el printre ei, 
dar l-a împiedicat înălțimea ștachetei, nu clemență arbitrilor. In 
schimb, a fost printre ei de-a binelea, și merită un cuvînt apar.e, 

V aieria Bufanu, proaspătă recordmană pe garduri, care zece minute 
mai tîrziu se califica șl în finala cursei scurte nezâgăzuite, și în 
mai puțin de o oră se clasa secundă la 100 m. și-și încerca puterile 
și la săritura în lungime !

»e multă simpatie — și de o zgomotoasă galerie — s-a bucurat 
festivalul sprintului cubanez. De la Havana ne-au sosit — via To
rino — excelenți alergători de culoare, de toate categoriile (de 
10,3 sec. în seria I, de 10,2 în seria secundă și de 10,1 în finală), 
cu fu|eul lipsit parcă de efort, cu nonșalanță in ritm, cu bucuria 
de a fugi nestînjeniți, independent de adversari. Și a mai fost 
Sarteur din buna școală a sprinterilor francezi ; și vest-germanul 
Woifenmann care si-a oprit sulița pe drumui spre 90 de metri ; și 
Barbara Wieck (R.D.G.) care a talonat-o cu talent pe demifondista 
româncă ; și chiar dacă nu a fost Papanikolau, a fost in schimb 
toată ambianța aceea greu de descris care ne atrage mereu și 
mereu, din nou, ca un magnet, în jurul pistei de elbitex.

Victor BANCIULESCU

ROMANCE PE 
DIUM, LA DISC

Pentru prima oară, trei 
tc românce aruncă discul 
colo de 55 m. In lipsa 
concurențe de valoare de 
te hotare, am urmărit obișnui
ta dispută Manoliu - Cataramă 
- Menis, încheiată în această 
ordine. Lia Manoliu, cu două 
aruncări peste 58 de metri, a 
mai adăugat colecției sale un 
titlu de campioană internațio
nală a tării, in timp ce pen
tru 
arbitrii au notat un nou record 
personal.

REZULTATE : 1. LIA MA
NOLIU (ROMANIA) 58,44 m. 
2. O. Cataramă (România) 56.48 , 
m. 3. Argentina Menis (Româ
nia) 55.14 m. 4. C. Romero 
(Cuba) 50.68 m.
C. CORBU, SINGURUL PESTE 

16 M
■ La triplusalt, Carol Corbu — 
campionul și recordmanul Ro
mâniei — n-a âvut alt adversar 
decit.;. ruleta, 
a încercat să . .

. formanța de la Torino (16.69 

.mi. dar n-a —
16.47, m care . .. 
detașat primul 
REZULTATELE:
CORBU (România)
2. Vasile 
niai 15,94 m ; 3. Pt'droperez
Duepas (Cuba) 15.88 m.

UN SPLENDID RECORD 
CUBANEZ: JUAN 

MORALES - 13,7 s
Finala probei de 110 m. g. 

a fost una dintre cele mai fru
moase curse ale zilei. In^ă din 
primii metri s-au detașat luan 
Morales și Echard Berkes Cu
banezul a reușit 
eforturi

■_ mențină 
rezLslind 
In final,

nou

atle- 
din- 
une( 
pes-

tînăra Argentina Menis,

Ambiționat, el 
depășească per-

obțiriut decit un 
i-a asigurat — 

loc. lată 
1 CAROL 

16.47 m ; 
Dumitrescu (Roma
nn ;

grați" unor
— șâ se 

in capul plutonului, 
presingului.brio

oblinut 13.7 s

alice, 
s-au 

_____  ______ ca 
două surori invidioase, fie

căreia părindu-i-se că cealaltă 
este curtată mai mult. De fapt, 
amândouă slnt la fel de frumoase 
șl o alegere ar pune pe oricine 
In fața unei grele dileme. Totul 
este. In ultimă instanță, o pură 
chestiune de gust. Unora le plac 
blondele, altora brunele...

„Skeetul" este mal spectaculos, 
■„.trapul* — tn schimb — mai di
ficil. Trăgătorii de șanț afirmă 
că traiectoriile (teoretic) aceleași 
pe care zboară farfuriile arun
cate din turn condamnă proba 
la monotonie și îngăduie mecani
zarea deplină a mișcărilor. In 
replică, amatorii turnului răs
pund că lor nu le este îngăduită 
aducerea armei ia umăr "
după ce ținta se află tn 
că el trebuie să fie mai 
mai Iuți, cu reflexele 
proaspete.

Disputa ar putea continua 
infinit. Din fericire, ea este anu
lată de faptul că foarte mulțl 
maeștri al șanțului obțin rezul
tate strălucite la turn, și vice
versa, demonstrtnd că două su
rori, mai ales dacă slnt la fel 
de frumoase, trebuie să se înțe
leagă foarte bine șl pot fi flecare 
la fel de adorate.

...Ieri i-am urmărit pe regii 
„skeef-ulul și am reușit să le 
deslușim tot labirintul sufletesc, 
privindu-i, doar, fără să schim
băm măcar o vorbă cu el.

Trăgătorii aceștia, ca șl jucăto
ri! de curse, slnt complicați și 
superstițioși. Klnogramele nu vor 
dezvălui niciodată intimitățile în
scrise in universul unul sport 
din care nu pot fi excluse fn- 
ttmplarea ori hazardul. Gindind 
mal adine, ajungem la concluzia 
că ciudățeniile și tabieturile lor 

material, 
domeniul
s-ar pu- 

această

In lumea tirului cu i 
„turnul- „șanțul* 
privit deseori chiori?,

...Gheorghe Sencovicl, despre 
care se spune că ar avea un stil 
Ideal, tși lasă înadins cartușele 
mai departe de stand, sub o um
brelă înflorată, lăturalnică. Și 
după fiecare foc își face drum 
pînă la ele, nu numai ca să-și 
reîncarce arma, ci ca să obțină 
un răgaz.

Ne-a emoționat confesiunea an
trenorului ion Lovinescu, care 
— tn vremuri nu tocmai înde
părtate — cînd se număra prin
tre concurenți, spunea șoptit, tna- 

un 
să 
de

decit 
aer șl 

agili, 
mereu

la

au un substrat profund 
abordtnd cu precădere 
psihologiei, știință care 
tea înfrupta copios din 
ramură de sport, înțesată de par
ticular, demonetizată
— prin comparații stlngace 
prin metafore Ieftine, 
totdeauna tentați s-o 
rlndul domeniilor de 
de afecțiune.
— lată standul I

...Ca sd se liniștească, Konrad 
Wlrnhier, marele lider al probei, 
privește Imobil cerul, 
s-ar ruga De fapt, 
roagă, ci face lucrul 
ca să se liniștească.

oarecum
Șl 
fi 
tn
Și

Nol vom 
clasăm 
glnălrt

ca și 
el nu 
acesta

cum
se 

doar

inte de a apăsa pe trăgaci, 
vers. Ca să se deconecteze, 
se simtă el însuși, eliberat 
gînduri, de incertitudini șt de 
presimțiri. înaintea fiecărui car
tuș, Ion Lovinescu rostea, fără 
ca nimeni să audă, cuvinte din- 
tr-o poezie a lui Victor Tulbure :

„Nlculae, sluga boierului. 
Avea ochi adinei

Tir șl poezie l Ni
bllm...

ca fîntînlle 
cerului.

se pare su-

Valeria CHIOSE

cu
, el a 
record al Cubei (v. r.
Cronici de :

Hristache NAUM și
Adrian VASILIU

Fotografii :
A. NEAGU

(Continuare în pag. 
la rubrică)

Echipajul dinamovlst Hoșr-a. Iacob, Segraia, Zabara — victorios in cea niai disputau cursă a rkeriului-.
Fcto : V BAGEaC

CRITERIUL OLIMPIC, LA KAIAC-CANOE

FINALA „
Iert dimineață, pe lacul Sna- 

gov, într-o singură oră (de la 
9,30 la 10,30) s-au consumat 
cele 7 întreceri finale ale „CRI
TERIULUI OLIMPIC" la kaiac- '

AZI, IN DIVIZIA A
IN BUCUREȘTI (pe stadionul Dinamo de 

GREȘUL — STEAGUL ROȘU
Cluj : „U“ — U.T.A.
Petroșani : JIUL — STEAUA
Ploiești : PETROLUL — RAPID 
Timișoara :
Pitești: F.
Constanfa :

C.F.R. — DINAMO BACAU 
C. ARGEȘ — C.F.R. CLUJ 
FARUL — UNIVERSITATEA

la ora 16) i

CRAIOVA

PRO-

CELOR ȘAPTE PROBE"

L
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 

9-11.

12.
13—15.

U. T.
Steagul roșu 
Univ. Craiova 
Politehnica 
Dinamo Buc. 
Dinamo Bacău 
Steaua 
Rapid 
Farul 
Progresul 
„U" Cluj 
Petrolul 
C.F.R. Cluj 
C.F.R. Timișoara 
F.C. Argeș 

16. Jiul

A.
CLASAMENTUL

2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1 
0 
0
0 
o

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o
0 2

o o o
1
1
1
1 
1
1 
1
1 
1
2
2
2

4- 0
3- 0
2—0
5- 4
4— 4
6- 2
4-3
1—1
2-3
1—2
2— 3
3— 6
0—2
0—2
0—2
0—3

canoe. In prima probă au luat 
startul caiacistele de la sim
plu, unde Maria Nichiforov 
(Dinamo) — cu un finiș mai 
puternic — cîștigă locul I, în- 
trecînd principalele adversare 
din această cursă — Fănica 
Ditcov și Maria Ivanov (Steaua). 
A urmat disputa la K 2 — 
fete (500 m). Plecate în mo
nom, pe ultima sută de metri 
echipajul Mangea—Evdochimov 
(Steaua) se desprinde de pluto
nul format din 9 kaiaciste, for
țează în continuare ritmul, cîș- 
tigînd exact cu o secundă în 
fața dinamovistelor Lovin—Ca- 
lenic și Humă—Răutu.

întrecerea băieților este des
chisă de... medaliatul olimpic 
Ivan Patzaichin. Adică, de pro
ba de C.1 — 1000 m, in bare 
tînărul canoist se impune și de 
data aceasta. Spectacolul cursei, 
însă, l-au făcut următorii trei 
clasați — ZaharenCo, Sidorov 
(Dinamo) și Sevastian (Steaua), 
ambițioși în a ajunge campio
nul, în 'a ocupa locurile ime
diat următoare. O finală fru
moasă a lost și cea a canoiști- 
lor de la dublu, unde blonzii 
gemeni, S. Nemeș și E. Nemeș 
sînt aplaudați la scenă deschid 
să pentru evoluția lor. pentru 
victoria obținută la capătul; 
unei întreceri disputate.

Cea de a cincea finală a 
„CRITERIULUI" a reunit ka
iaciștii de la simplu. Cursa nu 
a avut istoric din., vina talen-

Cuprian Macareneu 
care nu a lăsat o 

se întrevadă un alt 
al probei. O paran- 
toate aceste finale, 

cele care vor urma, 
și canoiștii de la Clu-

tatului 
(Dinamo), 
clipă să 
ciștigător 
teză : în 
cft și în 
kaiaciștii 
bul Sportiv Școlar și Olimpia 
București, C.S.M. și Olimpia 
Reșița, Constructprul Hunedoa
ra nu au avut nici un repre
zentant! O mențiune pentru 
tinerii de la Delta Tulcea, în 
luptă pentru întîietate cu pu
ternicele secții nautice Dinamo 
și Steaua.

Penultima cursă, K 2 b — 
1000, a fost cîștigată de Timo- 
fan — Simiocenco (Steaua), pe 
locul secund clasîndu-se un e- 
chipaj cu un alt Nemeș (cel 
mai' mare dintre ei), respectiv 
M.' Nemeș — D. Diaconescu» 
C.ur^a zilei — cea mai frumoa
să,și aprigă dis.puță.de ieri — 
a- dat ciștig de cauză kaiacului 
de 4 al clubului Steaua (Roșea; 
la’eob, Negraia, Zabara). victo
rios dhpă un finiș prelungit, e- 
puizant. avînd sa principal ad
versar puternicele echipaje con
duse de Draeulst hi (Steaua) și 
Ru.ian (Dinamo).

Rezultate: K 1 F 
. 1. M Nichiforov 

; 2.11,6, 2. F. Ditcov
500 m — 
(Dinamo) 
(Steaua)

Vasile TOFAN

(Continuare în pag. a 3-a, 
la rubrică)
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Timp de doi ani, prin
cipala preocupare a 
cercului foto al Ca

sei pionierilor din Cluj a 
fost recompunerea — după 
toate documentele vremii J», '’vi a bogatului trecut sportiv ; 
al orașului de pe Someș, 
operă pe care au expus-o 
acum, spre marea lor lau
dă, într-una din sălile pa
latului lor din localitate.

Beneficiind de înțelege
rea și îndrumarea imediată 
a acelui veșnic animator 
al sportului care este mae
strul emerit Albin Mora
ri u, mini-fotografii Cluju
lui au realizat o operă de 
investigație (și de prelu
crare prin refotografiere) a 
șase decenii de activitate 
sportivă clujeană, reușind 
să închege o istorie spor
tivă în imagini care are 
ca punct de plecare lec
ția de scrimă pe care pro
fesorul Gabriel Csinadi o 
dădea, în 1907, elevului 
Marian Popu și ca ultimă 
imagine manifestația plină 
de prospețime a pionierilor 
clujeni de la 23 August 
1970. .

Dintre piesele rare pe 
'care le înregistrează retro
spectiva sportivă clujeană, 
se rețin, deosebit, flopul lui 
Andrei Somodi — cu 
care a ciștigat la Budapes- 
ta_ în 1913, un concurs in- 

atletism 
de 

’20 cu
Țîrlea, 
Ștefan 

decretat 
de po-

Miez de vară, 
1952. O dată cu 
lotul masculin, ce 
participa la edi
ția a doua a 
„mondialelor", în 
trenul de Mosco
va uțcau și volei
balistele noastre, 
pentru prima edi
ție feminină a 
campionatelor lu
mii. In lot: Ta
tiana Avacum, Ti
neta Pleșoianu, 
Doina Corbeanu- 

''fvănescu, Rodica 
Sădeanu, Mariana 
Bunescu, Magda 
Micule seu,' Rodica 
Șiclovan etc. Deși 
se numeau campi
onate mondiale, la 
startul lor se în
scriseseră numai 
formații de pe bă- 
trînul continent, 
unde voleiul fe
minin atinsese o 
fază mult mai a- 
vansată deefl în 
restul lumii. în ul
timul moment, re
prezentativa In
diei salvează ca
racterul... mondial 
al competiției.

Româncele pierd în fața gaz
delor. a voleibalistelor ceho
slovace, poloneze și bulgare, 
dar înving Ungaria, Franța și 
India. Medaliile de aur revin 
formației sovietice, eare n-a 
pierdut nici un set. Pe locu
rile următoare — Polonia, 
Cehoslovacia, Bulgaria, Româ
nia. Ungaria, Franța și India.

DUPĂ 4 ANI

ț’'' '■ fel
J. :

O

Mariana Popescu, Intr-o caracteristică ac
țiune de atac, intr-unui din meciurile susținute 
de reprezentativa 
echipei K.D.

țării noastre în compania 
Germane.

suprem : România—U.R.S.S. 
Adversara noastră cîștigase 
pînă atunci trei titluri euro
pene și unul mondial, adică

ce nimeni nu reușise pînă a- 
tunci. Urmează o serie de 
jocuri dure, de cinci seturi. 
De Za 0—2, fetele fac 3—2 cu 
Bulgaria, într-o partidă dra

care înving surprinzător de u- 
șor pe poloneze (3—0 !).

După numai doi ani. mon
dialele se organizează din nou 
la Moscova (14 echipe partici-

• 1952: primul C.M.feminin de volei cu

o singură echipă dina f a r a Europei

© Paris, 1956: la unpas de titlul suprem

• 7962: supremafia japonezelor

matică. Același scor îl înre
gistrează în fața Poloniei la 
capătul unui meci formidabil 
și cu o durată record (3 ore !) 
Refacerea unui handicap ce 
două seturi, în fața Cehoslova
ciei, face ca superlativele la 
adresa echipei române să nu 
contenească.

Urmau două partide în care 
victoria nu putea să le scape 
(și nu le-a scăpat) jucătoarelor 
noastre, dai’ titlul fusese pier
dut în jocul cu sovieticele, ce 
nu vor mai ceda decît un set, 
la poloneze.

IN AMERICA DE SUD

Ediția următoare, progra
mată la Rio de Janeiro (1960), 
înregistrează, (datorită poate 
și plasării ei) o scădere în nu-

pante). De data aceasta, cele
bra garnitură japoneză — Ni- 
chibo — face o adevărată de
monstrație de virtuozitate, ne- 
pierzînd în tot turneul decît 
un set la gazde (14—16). Ro
mâncele reușesc din nou o per- 
formanță bună, dar nu de ta
lia celei de la Paris : locul 
IV, in urma formațiilor Japo
niei U.R.S.S. și Poloniei, pe 
care totuși o învinsese în tur
neul final cu 3—1 1

UN EȘEC :
EDIȚIA DE LA TOKIO

Ultima ediție, desfășurată la 
Tokio, în 1966, a fost un veri
tabil eșec în ce privește par
ticiparea, deși învingătoarea, 
Japonia, nu putea fi pusă la 
îndoială. Cele mai puternice

Firește, este absurd să 
stabilești un record- 
mondial de mers pe 

măgari, timp de 24 de ore. 
Dar, fiindcă există, hai să-l 
amintim. El a fost stabilit 
în S.U.A., în Luisiana, în- 
tr-un concurs cu 60 de par
ticipant!. S-au parcurs 112 
km, cu o viteză medie de 
4,6 km pe oră. Nici un 
măgar n-a făcut contes
tație.

A sta sub duș, mai ales 
vara, este plăcut și recon
fortant. Nebunii stau mai 
mult, dar fără voia lor. Să 
stai însă 7 zile si 7 nopți 
(168 de ore) sub duș, în 
baie, așa ca Peter Schell 
din Munchen, numai ca să 
bați un record mondial, 
este absurd și grotesc.

Gurmanzii vor fi cu
rioși să cunoască recordu
rile mîncătorilor de ouă, 
găluște sau fripturi și ale 
băutorilor cu pofte panta
gruelice. In tabe
lul recordurilor 
gastronomice fi
gura performanța 
de 10,5 litri de 
bere, reușită de 
un student din Tri
nidad. Simțind că 
poate mai mult, 
un canadian a fă
cut o tentativă de 
depășire. Rezulta
tul s 11 litri în 
5 ore 30 minute 
— nou record — și 
ternare în spital.

Cine știe, poate că a 
dansa 78 de ore este un 
record oarecum sportiv. Doi 
tineri americani l-au obți
nut cu efort, pilule împotri
va somnului și mare sa
tisfacție.

A cînta Ia pian aproape 
patru zile (102 ore) este, 
desigur, o performanță de 
neinvidiat, dar o perfor
manță. In orice caz, mai 
onorabilă decît doborîrea 
recordului mondial de mers 
în mîini, 
mereu 
ție nu 
doare,

tău fir de păr, este, pa- 
re-se, absurd și excentric.

Poate de aceea, sau din 
alte motive, sînt oameni 
în lume — bărbați sau fe
mei — care cred în forța 
sau lungimea părului lor. 
Austriaca Liliana Gros» 
cîștigă un concurs în țară, 
cu cel mai lung păr femi
nin (2 metri). Dar, curios, 
recordul mondial aparține 
unui bărbat, indianul Thu- 
rai, care a lăsat să-i creas
că un păr lung de 7,90 me
tri. poate de teama să nu 
aibă cumva soarta lui Sam
son.

Nu însă toate recordu
rile absurde sînt lipsite de 
interes. In 1919, un aviator 
francez, pilotînd un avion 
cu anvergura aripilor de 
nouă metri, a trecut cu tn- 
demînare si curaj prin des
chiderea ae 14 metri a Ar
cului de Triumf din Paris. 
Peste ani, aviatorul Cikalov 

va trece razant 
| ■ sub un din
I H Moscova și me

reu de-a lungul 
anilor aviatorii 
vor căuta și găsi 
prilejuri uluitoare 
de virtuozitate și 
ciudățenie avia
tică.

De 
este 
oasă 
lului.

o... in-

ternațional 
(1,78 m) 
fotbal a 
Guga, 
momentul
Andraș a fost 
campion național 
pice (1930), ștafeta de aur 
a „Universității" cu Stoi- 
chițescu, Zenide, Coracu și 
Moina, formația glorioasă 
de fotbal a „U“-lui cu Da
vid, Sfera, Sepi și Bulzan, 
momente din activitatea 
renumitului dascăl și în
drumător al sportului Iuliu 
Hațieganu.

O coborîre în timp, ce 
demonstrează atît respec
tul și grija pionierilor față 
de un trecut glorios, cît și 
o dorință nedisimulată de 
a aduce eroii trecutului în 
strictă actualitate,

Nușa MUSCELEANU

de
— echipa 
anilor 

Rațiu și 
cînd

Patru ani mai tîrziu, la Pa
ris, numărul echipelor ajunge 
la 17, stabilind un record de 
participare la o competiție fe
minină internațională. Pentru 
prima oară se stabilesc serii. 
Reprezentativa noastră, în 
care apar nume noi : Sonia 
Colceru, Natalia Cernat-Todo- 
rovschi, Ileana Răzvanță, Ve
ronica Zama și Florina Teodo- 
reseu. avea să înscrie în istoria 
voleiului feminin românesc 
cea mai strălucită pagină a sa. 
Repartizată în seria a V-a, a- 
lături de echipa din afara con
tinentului european, formația 
română a câștigat ușor seria, 
învingînd cu 3—0 reprezenta- 

■ tivele Braziliei și R.P.D. Co
reene și calificîndu-se în tur
neul pentru locurile 1—10. 
Primele două jocuri ne-au a- 
dus victorii categorice. învin
se : R.D.G. și Olanda. Urmea
ză meciul care avea să hotă
rască pe câștigătoarea titlului

, .............. ..........—

înaintea plecării la „mondiale", fetele noastre s-au pregătit cu asiduitate pentru a avea o comportare cit 
mai bună.10 000 de kilometri pe bicicletă

Pasiunea pentru 
sport nu are li
mite. Ne-am con
vins încă o dată 
de aceasta, cunos- 
cîndu-1 pe Alek
sander Ivanovici 
Vasiljenco. La 64 
de ani, acest u- 
crainean . vînjos, 
fost profesor de 
istorie, geografie 
și literatură, a 
pornit la drum cu 
.căluțul" lui drag 
— bicicleta — ur- 
mînd să străbată 
10 000 de kilo
metri, trecînd, din 
Uniunea Sovieti
că, prin Româ
nia, Bulgaria, Un
garia, Cehoslova
cia, R.D.G. și Po
lonia. El este ho- 
tărît să parcurgă 
zilnic 150—200
km. Vasiljenco a fost, de alt
fel, în tinerețe, un redutabil 
ciclist. El este posesorul unei 
bogate colecții de trofee, cu
cerite pe velodromurile din 
U.R.S.S. î două medalii de 
aur, trei de argint, o centură 
de cîștigător al probei de 100

toate competițiile importante 
și numai cu 3—0 !! Prin ur
mare, era și acum favorită de 
aceeași manieră. Dar, stupoa
re ! In fața spectatorilor pa
rizieni ce nu-și credeau ochi
lor, româncele ciștigă primele 
două seturi și se părea că vor 
produce marea surpriză a tu
turor competițiilor feminine 
de pină atunci. Nu mai rezistă 
însă. după ce pierd setul trei 
și scapă o bună ocazie în ur
mătorul: 2—3 in final. Fetele 
noastre făcuseră, oricum, ceea

mărul participantelor (11). 
Echipa României nu se depla
sează peste Ocean unde sovie
ticele ciștigă cel de-al treilea 
titlu consecutiv.

Această ediție a mondialelor 
lansează o echipă necunoscută 
pînă atunci, Japonia cea care 
avea să... preia apoi suprema
ția. Formația niponă nu pierde 
decât meciul cu U.R.S.S. cu 
1—3 (—6, 12, —13, —13) și cu
cerește medaliile de argint. 
Bronzul revine cehoslovacelor,

reprezentative
s-au prezentat 
ție.

lată-ne deci, 
ției a Vl-a, la 
zintă din nou o echipă cu pre
tenții. Ce va fi ?...

Aurelian BREBEANU

europene 
la această

ÎIU 
edi-

edl-in pragul 
care ne repre-

<le kilometri cu antrenament 
mecanic.

Călătoria prin cele 6 țări 
nu reprezintă un simplu iti
nerar turistic, ci și unul do
cumentar, Vasiljenco pregă
tind apariția unei cărți des
pre viața, obiceiurile, cultura 
și frumusețile țărilor vizitate. 
(8. /•)

I. GHINESCU, COMUNA
jioma esan» suayersi-

Gimnastica 
subiect 

Citeva locuri pitorești din 
țară,. începînd cu înserita 
plajă a litoralului și continu- 
înd cu mirifica Poiană Bra
șov, au primit în cursul lunii 
august vizita inedită a unor 
fete bronzate, al căror fizic 
atrăgător era bine pus în e- 
vidență de frumoase costume 
pentru gimnastică. Urmărite 
de obiectivul aparatului de 
filmat, ele au executat, pe 
rînd, la București, Constanța, 
Mamaia, Brașov și Bran su
perbe exerciții de gimnastică 
modernă, mînuind cu grație, 
dezinvoltură și dexteritate 
mingi, panglici și corzi.

Cele cinci tinere zvelte sînt 
componente ale lotului repre
zentativ de gimnastică mo
dernă: Victoria Vîlcu (proas
păta campioană balcanică), 

Sabina Șerbănescu, Cristina 
Hurezeanu, Maria Preda și 
Carmen Bucaciuc. Filmul rea
lizat de Studioul „Alexandru 
Sahia", în colaborare cu 
C.N.E.F.S., după un scenariu 
scris de Virgil Anastasescu și 
Erwin Szekler, este regizat 
de ultimul, avind ca operator 
pe I. Narti și consultante pe 
antrenoarele lotului, Livia 
Grama și Viorica Moceani.

La sfîrșitul lunii octombrie, 
publicul iubitor de sport, de

modernă 
de film
mișcare și — in general .—de 
frumos, va putea viziona pe 
ecrane un nou film cu subiect 
sportiv care aduce încă un 
argument în favoarea acestui 
sport-artă, care este gimnas
tica modernă.

Horia ALEXANDRESCU

REFLECȚII

DE PE TUȘA
• Dacă schema tactică indici 

un „libero", aceasta nu în
seamnă — cum cred unii — 
că tactica e... liberă.

• Cum să nimerească poar
ta in nocturnă, cînd nici la lu
mina zilei nu o... vede ?

• Cînd jucătorii nu sînt de 
o valoare apropiată, atunci pă
timesc unii pentru ceilalți.

• Jucătorul care nu stăpi- 
nește arta de a controla balo
nul, dovedește, adesea, multă 
măiestrie in a controla... pi
cioarele adversarului l

• Sint ?i arbitri care acordă- 
decizii „in compensație" l A- 
cestea vor să fie un fel de... 
„erată" la deciziile eronate ?l

• Oricite șuturi ar șterg» 
bara pe dinafară — șterse rd- 
min / Numai cel care se pre
linge Pe dinăuntru rimtne de.J 
neșters I

i, cară își schimbă 
deținătorii, în func- 
de cap, nici de pi- 
ci de mîini.

Cine poate să alerge mai 
' > 100 yarzi, cu o ti-repede 100 yarzi, cu o ti

gaie cu clătite, din care 
să nu cadă nici una ? lată 
condifia concursurilor de 
bucătărese din Anglia și 
Australia, care stîrnește 
emo|ii și zîmbete — mai a- 
les că fiecare clătită care 
nu vrea să stea cbminte 
în tigaie aduce penalizări 
hotărîtoare. Ajunsă la a 
opta edijie, în 1970, per
formanta record aparține 
australiencei Lyn Kadlie, 
care, întrebată cum de a 
reușit să cîștige, a răs
puns surîzînd : „Să știți că 
într-o zi de muncă, trebuie 
să alergi suficient de mult 
și de 
tei".

Un 
părul 
metal 
pluti 
metri, 
bil și 
atîrni 
cîmpiilor, la peste 2000 de 
metri, sub aripile unui a- 
vion, suspendat de propriul

*

repede, în jurul pli-

om este convins că 
lui are o forță de 
și agățat de el poate 
în spațiu. La zece 
lucrul ar părea posi- 
emoționant. Dar să 

deasupra orașelor și

un deceniu, 
epoca furi- 
a automobi- 

Cascadorii 
fac rostogoliri, salturi peste
alte cîteva mașini,_ întoar
ceri și răsuciri, și nu o 
dată ei plătesc cu viața a- 
ceastă îndrăzneală, setea 
lor nepotolită de risc, bani 
sau glorie.

A stîrnit senzație și scan
dal în America saltul „de
ment* din avion al unui 
amator de recorduri unice, 
prins apoi în aer, în timpul 
căderii, de un parașutist. 
Dat în judecată pentru în
cercare exhibițională de si
nucidere, recordmanul aces
tei sărituri într-adevăr ra
risime și-a plătit cheltuielile 
de judecată cu banii primiți 
pentru publicarea unei 
cărți la o editură însetată 
de senzațional.

Și un record mai pașnic, 
dar poate nu mai puțin 
stupid. Indianul Masuria 
Din a lăsat să-i crească 
mustățile și, în decurs de 
23 de ani, acestea au ajuns 
la sublima lungime de 
2,85 metri. Nu ni se spune 
nimic precis cum teribilul 
mustăcios își poartă admi
rabila podoabă. Noi cre
dem că pe umeri, așa ca 
o femeie eșarfele, sau, cine 
știe, poate și-a angajat un 
paj... purtător de mustăți.

Dar recordurile absurde, 
excentrice și extravagante 
pot fi infinite, cum infinită 
este stupiditatea omeneas
că. Intre tehnică, artă și 
știință, sport și biologie, 
unii oameni cred că sînt 
mai interesanți alegînd ab
surdul și 
lăsăm să 
doresc...

stupiditatea. Să-i 
fie așa cum își

VIRGIL LUDU

DUPĂ UN RALIU URMEAZĂ... ALT RALIU P
® Interviu cu unul dintre așii volanului, marele automobilist englez TONY FALL

La 30 de ani, englezul TONY FALL — cîștigător al raliu- 
rilor Poloniei, Scoției și Irlandei, primul în „Raliul Dunării" 
(1968), învingător în „Maratonul Incașilor" din Peru și in 
dificila cursă „TAP* din Portugalia — este unul dintre marii 
automobiliști ai lumii.

Cunoscut de pe ecran — unde apare des în filmele western 
— sau de pe pistele de automobilism ale tuturor continentelor, 
Fall cucerește asistența nu numai prin șirul nesfîrșit al victo
riilor, ci și prin firea sa, deschisă și veselă, chiar la capătul 
unui traseu ucigător, de mii de kilometri.

— Mister Fall ce în- __ 
seamnă antrenamentul în *“ 
programul unui automobi
list ? Acest termen, foarfe 
potrivit la jocuri, să zi
cem, pare puțin impropriu 
atunci cînd este vorba de 
viteză și pene de cau

ciucuri...
— Pentru un automobilist, 

antrenamentul înseamnă... 
drum ! Ore întregi — iată, 
pentru .Raliul Dunării" 
chiar 12 ore pe zi ! — mași
nile firmei pentru care alergi 
„bat" traseul, fiecare naviga
tor trecînd în carnetul de 
bord toate caracteristic' le 
drumului. La sfîrșit, mașina 
care ia startul — sau mași
nile, în funcție de competiție, 
de numărul de concurenți, de 
condițiile impuse de organi
zatori — posedă o veritabilă 
hartă a drumului întocmită 
pînă la amănuntul... hopurilor 
sau porțiunilor nepietruite.

durează poves-— Șl cit 
tea asta ?

— Depinde 
mă antrenez 
mînă pentru „Raliul Dunării", 
peste 5 săptămîni pentru „Sa

și 
un 
de

de cursă. Eu 
cam o săptă-

IOSIT OLEAN, VIȘEUL DE SUS. 
SA procedat bine arbitrul Emeric 
Takacs, la meciul de fotbal Să
nătatea Slghet — Sănătatea Vișeu, 
tn faza următoara: la o infrac
țiune in careul gazdelor (ob
strucție). el a acordat lovitură 
liberă indirectă. Jucătorul oaspete 
a tras direct tn poartă și mingea 
a intrat in plasă. Mă așteptam 
ca lovitura să fia repetată, dar 
arbitrul a acordat lovitură de 
poartă. Cel mai bun prieten al 
meu susține că el a procedat co
rect. Vă rog să-mi răspundeți la 
rubrica dv., să știe toată (urnea 
că prietenul meu n-are dreptate". 
vă înșelați s cel care n-are drep
tate sîntețl... dv. Eu v-aș fl dat 
acest răspuns la modul cel mal 
discret posibil, dar dacă ați vrut 
să afle toată lumea — să afle !

A BARTI, BOCȘA II. Ca șl în 
alțl ani, șl de data aceasta, după 
prima etapă, mal multe echipe 
de fotbal au realizat același nu
măr de puncte șl același golave
raj, stabilit prin scăderea goluri
lor primite, din cele marcate. In 
clasament, ele au fost trecute pe 
același loc — de pildă 3—9 — 
enumerarea lor neavînd nici un 
fel de importanță. Constat, însă, 
că suporterii îșl dispută șl această 
ordine absolut întîmplătoare. Alt- 
jeb h-ar fJ-Jwe2£țe£H , •

tatea Craiova, care se pregătește 
să debuteze în noua ediție a șCu- 
pel europene a tlrgurilor* t

Spun oltenii cu tărie 
Că echipa din Bănie 
Ml s-a pregătit cu slrg 
șt-o să facă... bani la stirg".

MARIN MUREȘAN, BAIA 
MARE. „Prea puțin fotbal I De ce 
nu dațl MAI MULT SPAȚIU pen
tru acest sport atît de popular?" 
Nu sîntețl primul care ne pune 
această Întrebare. Am primit însă 
și scrisori de lă iubitorii celor
lalte sporturi, care spun : „Prea 
mult fotbal in ziarul dv.“. Re
gretăm, dar cele patru pagini ale 
noastre nu ne permit să rezol
văm această controversă 1

I. CRISTEA, COMUNA DOBRO- 
îfiSTi. u. Priffîui meci al achi-

pel noastre naționale de fotbal : 
la 8 Iunie 1922, cu Iugoslavia, la 
Ww. âsax; fcl a—li pentru

noi. Ronal șl Guga sînt realiza
torii celor două goluri. 2). Steaua 
(pe atunci ea se numea A.S. Ar
mata) a avut prima prezență În 
divizia A in ecliția 1947—43. Cla
sament final : locul 14 din 16 
echipe. Cîteva' rezultate : 0—7 șl 
1—6 cu I.T.A., 1—7 șl 2—4 cu 
C.E.R... Timișoara etc. Dar, trei 
ani mal tlrzlu, In 1951, ea avea 
să devină campioana țării.

LUCIANA DELGALDA, BRĂI
LA. Ați vrea ca echipele dv. fa
vorita. Rapid șl Steaua, să joace 
in orașul dv. S-ar putea ca do
rința dv. să fie satisfăcută clndva. 
Să vă pun Insă șl eu o întrebare: 
Brăila nu are de glnd să se în
toarcă In „A", de unde a plecat 
acum 32 de ani 7 Problema s-ar 
rezolva, atunci, de la sine 1

CORNEL PRISCU, BUCUREȘTI. 
Marcel Thll, campion al lumii la 
categoria mijlocie, a boxat de 
două ori la București. La 1 
noiembrie 1930 el l-a Învins prin 
k.o. In repriza a 7-a pe Moți 
Spakow, Iar in anul următor, la 
» «fiiâlfl.bfls jș irekuiț ni .âfifisfil»

doar o victoria la puncte, după 
10 reprize, In fața Iul Gheorghe 
Axlotl.

MANOLE PROCA, BRĂILA. Tot 
despre fotbal șl tot despre Brăila l 
Vreți să știți cum se numea echl-, 
pa brăileană care a jucat tn di
vizia A 7 D.U.I.G. Să vă spun Șf 
cînd : In ediția 1937—38, cînd la 
campionat au participat 20 de 
echipe, împărțite în două serii. 
Jucînd în seria I. D.U.I.G. s-a 
clasat pe locul 9, dar a obținut o 
victorie cu 1—0 asupra primei 
clasate, Rapid București, Dulcea 
răzbunare a codașilor I

ItaitaUiu JAk G1AUPJU

fari“ sau „Monte Carlo* 
aproape un an pentru 
„maraton", cum a fost cel 
la Londra la Mexico Citv

— Apropo, în această ul
timă cursă l-ați avut par
tener pe.„

— Celebrul fotbalist Jimmy 
Greaves, care este un mare 
atacant și un mare automo
bilist în același timp.

— Povestiți-ne, vă rog, 
ceva din acest raliu.

— După încheierea etapei 
europene, am îmbarcat mași
na pe vapor, am traversat 
Oceanul cu avionul și ne-am 
permis o scurtă relaxare pe 
malul Oceanului la Copaca
bana. Intr-o dimineață, am 
plecat cu o barcă în larg, 
pentru cîteva ore, dar vîntul 
ne-a dus departe și n-am 
reușit să ne întoarcem decît 
după... 4 zile 1 în ultimul mo
ment, ne-am urcat în ma
șină fără să ne schimbăm 
hainele și... duși am fost, a- 
jungînd totuși la Mexic pe un 
Ioc fruntaș.

— Ați asistat la „mon
dialele" de fotbal ?

— O, nu I A doua zi ne-am 
întors. Viața unui automobi
list este pe cît de frumoasă 
și pasionantă, pe atît de grea. 
După un raliu urmează a- 
proape imediat... alt raliu 1

ilasoalUfiSfU
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MEDICINA BUCUREȘTI-
INPREAJMASEMICENTENARULUI

Dialog cu conferențiarul universitar OCTAVIAN BĂNĂȚAN, 
șeful Catedrei de educație fizică a I. M. F.

/n curînd se vor împlini 50 de ani de la semnarea actu
lui de naștere al primului club sportiv studențesc din 
România, legat nemijlocit de o facultate, cea de medi

cină din București. Inițiativa creării lui a aparținut Societății 
studenților in medicină, și ea pe atunci cea mai veche din 
țară, fondată în anul 1875.

De fapt, nucleul viitorului club l-a constituit secțiunea 
sportivă a Societății studenților în medicină, după o idee care 
a aparținut prof. dr. Marius Georgescu. Asta însemnînd echipe 
de fotbal și rugby. Ulterior, prin strădaniile prof. dr. docent 
Ion Pavel și ale prof. dr. docent Emil Crăciun, astăzi membri 
de onoare ai Academiei de științe medicale și membri cores
pondenți ai Academiei Republicii Socialiste România, a luat 
ființă clubul sportiv propriu-zis, în forma lui inițială cu 5 
secții — atletism, scrimă, tenis, fotbal și rugby.

Aflîndu-ne în preajma ani
versării semicentenarului clu
bului sportiv Medicina Bucu
rești, am socotit util să evo
căm unele momente din viața 
foștilor lui susținători, să a- 
ducem în prim plan cîteva 
mari valori care s-au afirmat 
aici și, bineînțeles, să cunoaș
tem acțiunile cu care este în- 
tîmpinat acest memorabil e- 
veniment. Interlocutor ne-a 
fost conferențiarul universi
tar OCTAVIAN BĂNĂȚAN, 
șeful catedrei de educație fi
zică a I.M.F. București.

• Publicațiile din pe
rioada linilor 1920—1930 
consemnează o activitate 
extrem de laborioasă sus
ținută de clubul sportiv 
Medicina la fotbal, în at
letism, ca și în alt® disci
pline...

— In principal !n fotbal, 
dacă este să respectăm ade
vărul istoric. Era yi firesc. 
Prof. dr. docent Ion Pavel a 
fost dintotdeauna un fervent 
susținător al fotbalului, pe 
care l-a și practicat, la' ni- 
fel de performanță chiar, ca 
jucător la clubul Colțea și ca 
titular în națională. Tot la 
Medicina, in perioada anilor 
1922—1925 de pildă, se afir

ma un jucător prezent la toa
te competițiile organizate de 
club, dr. Mircea Stroescu, și 
el o valoare recunoscută în 
soccerul românesc, component 
al lotului reprezentativ. Iar 
după încheierea activității 
sportive, președinte — un 
timp — al federației de spe
cialitate. fn perioada care a 
urmat, Medicina a avut o se
rie de alți exponenți repu- 
tați ca prof. dr. Umil Cionga, 
dr. Traian Dumitrescu, dr. 
Matei Balș, dr. Titus Mani- 
catide dr. Paul Pirvulescu.

• Ar fi interesant, de
sigur, să na amintiți și cî
teva nume din această 
galerie a marilor valori 
dintr-o perioadă mai a- 
propiată de anii noștri...

— tntr-o perioadă de mij
loc, să zicem între 1935—1945, 
Medicina s-a impus în activi
tatea competițională prin re
prezentanți de frunte ca 
Nicki Dragomirescu, Gheor- 
ghe Urschitz, Cristache Ba- 
baliescu, Cicero Danielescu, 
Clement Badu, Octav Troia- 
nescu, Jean Ponova, Dumitru 
Medianu, Mircea Stein, Ta
tiana Avacum. Mai recent, 
prin Răzvan Scheau, Armand

Novacek, Atila Csipler, Mar
gareta Pogorevici, Radu Ma- 
noliu, Eugenia Tărăngoiu și 
Anca Gurău.

O mică statistică: Medicina 
s-a bucurat de prezența 
rindurile ei a doi maeștri

în
e-

OCTAVIAN BANATAN
meriți ai sportului și a peste 
15 maeștri ai sportului. Aș 
mai dori să amintesc că, de-a 
lungul anilor, în secțiile clu
bului — 15 în prezent — au 
activat peste 1500 de spor
tivi, care, de altfel, sînt și 
nominalizați în monografia 
pe care o pregătim.

®' în suita manifestări
lor cu care întâmpinați se
micentenarul, ce acțiuni 
deosebite ați preconizat?

— înainte de toate, aș vrea 
să subliniez faptul că pregă
tirea sărbătoririi semicente
narului a fost luată în dis
cuție și aprobată de către se
natul institutului, încă din 
toamna anului precedent.

Sub îngrijirea colectivului 
catedrei de educație fizică va 
apare o monografie a clubu
lui Medicina, lucrare de mare 
întindere, care va cuprinde 
principalele aspecte ale vieții 
secțiilor, grafice, 
schițări de portrete, precum și 
un tabel cu nominalizarea tu
turor sportivilor mediciniști, 
din anul 1934, adică aproxi
mativ de cînd există unele 
date statistice. Va fi prima 
monografie completă a unui 
club sportiv.

După aceea se află în pre
gătire o sesiune de comuni
cări științifice cu două sec
țiuni — de medicină spor-

tivă și de educație fizică și 
sport — în care vor fi pre
zentate circa 20 de lucrări, 
sesiune vor participa în 
fara invitaților din țară 
medici ai institutului de 
catedrele medicale ale I.E.F.S., 
șefii catedrelor de educație 
fizică ale I.M.F.-urilor — și 
oaspeți de peste hotare, de la 
facultățile de medicină din 
Moscova, Budapesta, Praga și 
Sofia.

Semicentenarul clubului va 
fi punctat, în același timp, și 
printr-o expoziție retrospec
tivă, care își propune să o- 
glindească viața celor 15 sec
ții pe ramură de sport, prin 
fotografii, grafice, panouri, 
insigne, medalii și cupe. Pa
ralel, se va deschide o a doua 
expoziție, filatelică. O vitrină 
cu trofee și albume din acti
vitatea sportivă de masă și 
de performanță, desfășurată 
în ultimii ani, va completa 
cadrul acestei ample acțiuni.

In fine, a fost prevăzut și 
un calendar competițional ad- 
hoc, reprezentat, pe de o 
parte, prin campionatele in
terne ale clubului, dotate cu 
„Cupa semicentenarului", la 
12 discipline (acest campio
nat va înlocui competițiile a- 
nulul 1970 pe facultăți), iar 
pe de altă parte prin com
petiții locale de fotbal, volei 
(băieți), baschet (băieți și 
fete) în care, alături de for
mațiile clubului, vor fi pre
zente și cele ale unor insti
tute de învățămînt superior 
din Capitală — Politehnica, 
Construcții, I.E.F.S. etc. In 
același context se înscrie și o 
întrecere internațională de vo
lei feminin cu participarea 
echipelor studentelor în me
dicină din București, Cluj, 
Varșovia, Sofia și a studente
lor de la I.E.F.S. Tot la vo
lei, intenționăm să organizăm 
un meci de olds-boys între 
Medicina și Combinata Cen
trului universitar București...

•ir
Așa cum se poate desprin

de din lectura rîndurilor de 
mai sus, sărbătoririi se
micentenarului 
sportiv 
rești I 
cadru deosebit

Tiberiu STAMA

La 
a-

la

clubului
Medicina Bucu- 
s-a asigurat un

(Urmare din pag. 1)

statistici,

IAHT INC

START IN FINALELE NAȚIONALELOR>

Incepînd de astăzi, se va 
desfășura pe lacul Siutghiol 
cea de-a 17-a ediție a cam
pionatelor naționale de 
yachting, pentru aeniorl. Pe 
programul concursului figu
rează finale la clasele Finn, 
F.D. („Olandezul zburător"), 
Snipe și Star. îșl dispută în- 
tîietatea acum secțiile Elec
trica și C.N.U. — ambele din

Capitală, Electrica, Marina și 
Știința — din Constanța. Iată 
șl cîștigătorii titlurilor de 
campioni naționali ai ultimei 
ediții: Gh. Nicolcioiu (Elec
trica Constanța) la Finn, E. 
Grozea — Voicu (C.N.U.) la 
Snipe, C. Bărbulescu — FI. 
Panaitescu (C.N.U.) Ia F.D. și 
M. Dumitriu — N. Iliescu 
(C.N.U.) la Star.

LA BALCANIADĂ, LOCUL IV LA CLASA F.D.
Timp de cinci zile s-au 

disputat pe apele Adrlaticei, 
în fața pitorescului oraș iugo
slav Split, întrecerile celei 
de-a IV-a ediții a Balcania
dei, deschise celor mai buni 
veliști din Grecia, Iugoslavia, 
Bulgaria, România și Turcia. 
La clasa „Olandezul zbură
tor" (F.D.) unde s-a concurat 
cu cîte două ambarcațiuni de 
fiecare țară, victoria a reve
nit în mod strălucit perechii 
Lynberakidis — Perakldis, 
căreia i-au revenit toate cele 
patru regate. La această clasă 
menționăm că singurul nos
tru echipaj, format din ti
nerii C. Bărbulescu și FI. 
Panaitescu (de la Clubul nau
tic universitar Buc.) a reușit 
să se situeze pe locul IV. Iată

de altfel și clasamentul fina] 
la F.D.: 1. Grecia (Lynbe
rakidis — Perakidis) 0 p, 2. 
Grecia (Kyrmkidis — Christa- 
kopoulo) 9 p, 3. Iugoslavia 
(Cerne — Miklaveci) 21,7 p, 
4. România (C. Bărbulescu — 
Fi. Panaitescu) 23,7 p.

Rezultate la clasa Finn : 
1. M. Fabris (Iugoslavia) 
8.7 p, 2. E. Chatzi- 
paulis (Grecia) 13 p, 3. A. 
Vatistas (Grecia) 13 p, 4. N. 
Dimov (Grecia) 14,4 p, 5. L. 
Kolombatovici (Iugoslavia) 26 
p, 6. M. Balov (Iugoslavia) 
29 p. Dintre finniștii români, 
care au ocupat locuri modes
te, cel mai bine plasați au 
fost Nicolae Opreanu (loc. 11, 
cu 47 p) și Constantin Ivano
vic! (loc. 14, cu 51 p).

In turneul final
în penultima zi a întrece

rilor poloiștilor juniori s-au 
înregistrat următoarei» re
zultate :

STEAUA — ȘCOLARUL 
5—0 (0—0, 2—0, 1—0, 2—0). 
Au înscris : Pleșca (3), Rota
ri u și Ion Gheorgh® — 
Steaua.

RAPID — POLITEHNICA 
CLUJ 7—2 (1—0, 4—0, 2—1, 
0—1). Au marcat: Bartolo-

al juniorilor mari
meu (2), Alexandru (2), Slă- 
vei, Ghineț și Iordăchescu 
— Rapid, respectiv Polgar și 
Lucaci.

DINAMO — CRIȘUL ORA
DEA 12—5 (5—0, 2—1, 1—1, 
4—3). Au înscris : Nastasiu 
(5), Rus (3), Ștefan, Stoica, 
Gavrilescu și Pătrașcu — Di
namo, respectiv Kovacs, Gui, 
Tomescu și Zarchian (2).

HAN BA L

JJINAMO BUCUREȘTI-POIIHHHLCA

Stadion Dinamo ; teren bun; 
timp excelent; spectatori — 
aproximativ 15 000. Au marcat: 
Lupulescu (min. 24). Goleao 
(min. 38), Moldoveanu (min. 
48) și Dumitrache (min/ 67 
din lovitura de la 11 m).

Raportul de cornere : 6—7.
Raportul șuturilor la poartă: 

15—13.
DINAMO : Constantinescu 6

— Cheran 5, Stoenescu 5, Dinu
4, Petre Niculae 4, Sălceanu
5, Radu Nunweiller 5, Lucescu 
4, Nuțu 4 (din min. 46 Mus- 
tățea 5), Dumitrache 6, Both 5 
(din min. 65 Moldovan).

POLITEHNICA: Iordache 9+
— Romllă 8, lanul 9, Stolcescu 
10. Simionaș 8, 
min. 80 Alecu), 
min. 46 Lupea 
Cuperman 8, 
Moldoveanu 9.

A arbitrat Octavian Comșa 
(Craiova) ajutat
la linie de Nicolae Mogoroașe 
(Craiova) șl Mircea Biolan 
(Tr. Severin).

„Trofeul Petschowschi" (pen
tru public) : 9.

La tineret-rezerve : Dinamo
— Politehnica 3—0 (1—0).

Goleac 9 (din 
Marlca 7 (din 
7), Incze 9+, 
Lupulescu 9,

Cei care Iubesc fotbalul 
și îi gustă surprizele, dar care 
au avut ieri neinspirația de a 
nu se deplasa la stadionul din 
șoseaua Ștefan cel Mare, cu 
gîndul — probabil — și la 
partida „în familie" a dina- 
moviștilor cu ieșenii, de la fi
nele campionatului trecut, pot 
regreta foarte mult absența 
lor. Fiindcă nu oricînd li se 
oferă prilejul să asiste la o 
asemenea lovitură de teatru 
(care ar fi încurcat și Prono
sportul) ca aceea a înfrîngerii 
nete (și încă pe propriul te
ren) a echipei cu cele mai 
justificate veleități la titlu, din 
partea unei formații scăpate 
cu greu astă-vară de retrogra
dare și care, în primele două 
etape ale campionatului ac
tual, lăsase impresia că se 
menține în continuare pe o 
linie modestă de comportare.

Dar cine, chiar dintre cei 
ce ieri au populat tribunele 
de la Dinamo, putea intui că 
se va produce vreo surpriză 
într-un meci în care gazdele 
porneafu ca mari favorite? Pro
babil că mulți dintre specta
tori îșl puneau doar problema

Lupulescu, autorul primului gol al ieșenilor, in plină acțiune Foto : V. BAGEAC 1

scorului cu care urmau să 
cîștige dinamoviștii.

Și iată că, răsturnînd orice 
calcule, ieșenii au încheiat 
victorioși o partidă în care 
erau considerați ca victime 
sigure. Meritul lor ne apare 
cu atît mai mare, cu cît suc
cesul obținut nu este conse
cința unui gol căzut întîm- 
plător și apărat apoi cu dis
perare, CI REFLECTĂ O SU
PERIORITATE EVIDENTĂ 
MANIFESTATĂ DE EI ÎN 
JOC, SUB TOATE ASPEC
TELE. N-am văzut de multă 
vreme pe ieșeni evoluînd atît 
de bine, de siguri pe ei, în- 
tr-un sistem tactic perfect pus 
la punct, demonstrînd o au
tentică măiestrie în stăpînirea 
balonului, în construirea și fi
nalizarea fazelor de atac. Jo
cul lor, în care s-a recunoscut

13,9 0 — egalat de Morales în 
serii). REZULTATE : 1. JUAN 
MORALES (Cuba) 13,7 s ; 2.
Echard Berkes (R. F. a Ger
maniei) 13,8 s ; 3. Nicolae
Perța (România) 14,0 s.

ILEANA SILAI A ÎNVĂȚAT 
DIN INFRÎNGERI 
SA... CTȘTIGE!

Disputate contratimp (sistem 
bizar), seriile probei de 800 m 
femei au avut aspecte diferite, 
în prima, vedetele au realizat 
o cursă rapidă, pasionantă, în 
timp ce în a doua — întrecerea 
a fost de un nivel mult mai 
slab. Ileana Silai a fost — 
pentru prima oară în acest an 
— și o bună tacticiană. După 
un start slab, ea a sprintat 
și s-a introdus în grupul frun
taș. La 450 m, Silai le-a de
pășit pe Barbara Wieck și Ilja 
Keizer, s-a instalat la condu
cere și și-a susținut șansa de 
a învinge cu toată hotărîrea. 
Ileana a învățat, se pare, că 
evitând blocajul și aruncând în 
final în luptă toate resursele 
victoria nu poate scăpa. Așa 
a fost. Cu 2:03,6 Silai a cîști- 
gat o cursă frumoasă. REZUL
TATE : 1. ILEANA SILAI (Ro
mânia) 2:03,6 ; 2. Barbara
Wieck (R. D. Germană) 2:03,7 ; 
3. Ilja Keizer (Olanda) 2:05.6.

VIORICA ȘI-A AMTNAT 
RĂSPUNSUL...

Săritura în lungime femei. 
Spectatorii așteaptă cu emoție 
replica Viorica! Viscopoleanu 
la provocarea lansată de Heide 
Rosendhal în concursul de la 
Torino. Fosta recordmană a lu
mii nu este însă în forma spor
tivă necesară unei sărituri de 
peste 6,80 m și amină răspun
sul. Cubaneza Garbey cuce
rește locul II de justețe, în- 
treeînd-o cu doar 4 cm pe... 
Valeria Bufanu. Excelenta 
noastră specialistă în proba de 
garduri a participat astăzi la 
nu mai puțin de trei probe 
(100 m. g., 100 m și lungime), 
cuoerind la toate medalii : aur 
la 110 m. g. cu 13,4 s — nou 
record, argint la 100 m cu 
11,8 s și bronz la lungime cu 
6,10 m ! CLASAMENT : 1.
VIORICA VISCOPOLEANU 
(România) 6,45 m ; 2. Marcia 
Garbey (Cuba) 6,14 m ; 3. Va
leria Bufanu (România) 6,10 
m ; 4. Elena Vlntilă (România) 
6,06 m.

ȘTACHETA A RĂMAS 
LA 2,12 M

La săritura în înălțime băr
bați arbitrii nu au putut de
partaja pe Thomas Zacharias 
de Ioan Șerban decât numă- 
rindu-le încercările. Vest-ger- 
manul a trecut din prima la 
1,95 m, 2,00 m, 2,05 m, 2,08 
m și 2,12 m, în timp ce atletul 
român a avut nevoie de două 
sărituri la ultima înălțime. Al 
3-lea favorit, francezul Henry 
Elliot, s-a oprit la 2,08 astfel 
că... 1. T. ZACHARIAS (R. 
F. G.) 2,12 m, 2. Șerban loan 
(România) 2,12 m, 3. H. Elliott

m !

Juan Morales (Cuba)
SI ani, 1,7 S m și 63 kg. Juan 

Morales este fără îndoială una 
din marile vedete ale atletis
mului cubanez. El a cîștigat 
ieri, de o nțonierd impresio
nantă, finala hurdlerllor pe 
distanța de 110 m in 13,7 —
nou record și cea mai bună 
performanță obținută vreoda
tă la noi in țară.

S-a născut la Havana șl In 
momentul de față este stu
dent in anul IV al Institu
tului de Cultură Fizici „Ma
nuel Havalda". A început sd 
practice atletismul din 1965 
și de trei ani se pregătește 
sub îndrumarea antrenorului 
polonez Edmund Pojcehowskl. 
Tehnica sa nu a atins încă 
perfecțiunea, dar calitățile de 
viteză ti permit să obțină re
zultate înalte și în probele 
de garduri. De altfel, in fișa 
tehnică a lui Morales vom 
găsi o performanță de 10,2
pe 100 m, care i-a permis să 
fie selecționat in ștafeta olim
pică de 4x100 m de la 
din Mexic, realizatoarea 
cepțlonalulul timp de 3S.S.

„mîna" antrenorului Mărdă- 
rescu, a constituit o adevă
rată încîntare și nu întâmplă
tor simpatia întregului public 
s-a îndreptat spre ei. Nu-i, 
însă, mai puțin adevărat că 
adversarii lor s-au prezentat în 
meciul de ieri la un nivel de 
nerecunoscut, Dinamo a apă
rut ca un mecanism în care 
nici o piesă n-a funcționat 
corespunzător și, ceea ce ni 
se pare mai trist, este că prin
tre cei mai slabi oameni ai 
formației s-au aflat chiar unii 
dintre componenții lotului na
țional.

Pentru a respecta adevărul, 
trebuie să recunoaștem că 
gazdele au avut un început 
destul de promițător, în care 
s-au aflat de cel puțin 4—5 
ori foarte aproape de deschi
derea scorului. Cea mai clară 
dintre ocaziile avute a fost, 
poate, aceea din min. 6, cînd 
Dumitrache, la un luft al lui 
lanul, a întârziat execuția, 
astfel că a pierdut unghiul 
favorabil, șutând în portar. O 
fază dramatică în careul ieșe
nilor s-a produs și în min. 14, 
cînd, la o centrare a lui Lu- 
cescu, Both a șutat și el în 
pcrtar, de la cîțiva metri, 
mingea fiind reluată apoi de 
Nunweiller peste poartă. După 
această perioadă 
dinamovistă, se 
ceputul dramei, 
așteptat: la un 
Moldoveanu, în luptă cu trei 
dinamoviști, pasează lateral 
lui Lupulescu, venit la timpul 
potrivit. Un sprint scurt, un

șut sec și Constantinescu nu 
poate face altceva decît să 
scoată mingea din plasă. O 
dată deschis scorul, jocul se 
echilibrează, atacurile dina- 
moviștilor devin mai rare, mai 
neinspirate, în timp ce ie
șenii se apropie mai des de 
poarta 1 fostului lor coechi
pier. Și, în min. 38, o acți
une personală de toată fru
musețea a lui Goliac, care a 
driblat tot ce i-a ieșit în cale, 
s-a încheiat cu un nou gol 
imparabil.

Cei care au așteptat asaltul 
dinamovist din 
Il-a s-au văzut 
Fiindcă în min. 
înscriu sînt tot 
Moldoveanu, care îl lasă în 
urmă pe Petre Nicolae și șu- 
tează decisiv în colțul lung 
al porții lui Constantinescu : 
3—0 I O adevărată senzație ! 
Firește, la acest scor, partida 
este „jucată". Dinamo mai 
are, totuși, unele zvîcniri și, 
la una din ele, Dumitrache 
este... luat în brațe de lanul 
pe linia careului de 16 metri. 
Penalty-ul, acordat de arbitru, 
este executat tot de Dumi
trache : 3—1. Reducerea sco
rului nu schimbă prea mult 
fața jocului. Dimpotrivă, fi
nalul partidei aparține tot ie
șenilor, care au ocazii de a 
rotunji scorul, dar Lupulescu, 
în două rînduri, își prelungeș
te prea mult balonul, în si
tuații foarte favorabile, dînd 
posibilitatea apărătorilor
bucureșteni să intervină.

C. FIRANESCU

repriza a 
dezamăgiți. 

48 cei care 
ieșenii, prin

Ziua pompierilor din Republica Socialistă România"

de presiune 
produce în- 
cu totul ne- 

contraatac,

o-

(Franța) 2,08 m, 4. M. Dura- 
popa (Cuba) 2.05

MIGUEL1NA COBIAN 
FARA ADVERSARE

Finala sprinterelor s-a în
cheiat cu succesul, scontat de 
altfel, al cunoscutei alergătoa
re cubaneze Miguelina Cobian. 
Ea a atacat puternic de la 50 
m, detașîndu-se net în învin
gătoare. Clasîndu-se pe locul 
doi, Valeria Bufanu și-a con
firmat valoarea și recentul tit
lu de campioană la 100 m. RE
ZULTATE : 1. MIGUELINA
COBIAN (Cuba) 11,6, 2. V.
Bufanu (România) 11,8, 3. San
da Angelescu (România) 11,9, 
4. Cristina Echevarria (Cuba) 
12,0,

ASTAFEI L-A ÎNVINS 
PE PIȘTALU

Săritura cu prăjina ne-a
ferit o surprinzătoare victorie a 
lui Petre Astafei, singurul 
care a reușit Ieri după-amiază 
să treacă ștacheta la 4,90 ni 
în sectorul care-1 aștepta pe 
Christos Papanikolau... El a 
precedat un pluton de trei să
ritori la 4,80 m, în care pri
mul a fost campionul țării, 
Dinu Piștalu. REZULTATE : 1. 
P. ASTAFEI (România) 4,90 
m, 2. D. Piștalu (România) 4,80 
m, 3. N. Ligor (România) 4,80 
m, 4. B. Markowski (Polonia) 
4,80 m.

ÎNTRECEREA coloșilor
Primii trei clasați la arun

carea greutății dntăresc 315 kg. 
Un amănunt care nu trebuie 
să-i lase pe specialiștii noștri 
indiferenți. A cîștigat, conform 
pronosticurilor, reprezentantul 
R. D. Germane, Dieter Prollius 
cu 19,20 m. în timp ce Adrian 
Gagea s-a apropiat simțitor de 
17 metri... REZULTATE : D. 
PROLLIUS (R.D.G.) 19,20 m, 
2. S. Holub (Ungaria) 18,58 
m, 3. E. Hubacher (Elveția) 
17,93 m, 4. A. Gagea (Româ
nia) 16,81 m.

PENTRU PRIMA OARA 
10,1 LA BUCUREȘTI ,

Finală de la 100 m a însem
nat un adevărat festival cu
banez cu 4 alergători de peste 
Ocean. Cel mai rapid s-a do
vedit finalistul olimpic Pablo 
Montez, care a stopat crono- 
metrele după 10,1 — nou record 
al stadionului. De altfel, a fost 
cea mai rapidă „sută" alergată 
vreodată la noi în țară. RE
ZULTATE : ’ “ -----------
(Cuba) 10,1, 
(Cuba) 10,2, 3. Triana 
(Cuba) 10,2, ‘
(Franța) 10,2, 
resou (România) 10,3-rec. ega
lat, 6. J. Triana (Cuba) 10,4.

Rezultate înregistrate în ce
lelalte finale :

400 m băieți: 1. ANTONIO 
ALVAREZ (CUBA) 46,7 s ; 2. 
Rodovaldo Diaz (Cuba) 47,0 s; 
3. Reza Entezari (Iran) 47,3 s 
— nou record național; 4. De 
Geyter Gaby (Belgia) 47,4 s; 
5. Nicolae Nicolae (România) 
48,4 s ; 1 500 m băieți: 1. JEAN 
PIERRE DUFRESNE (FRAN
ȚA) 3:46,4; 2. Petre Lupan
(România) 3:46,6; 3. Mircea 
Neamțu (România) 3:47,6; 
Mehmet Tumkan 
3:48,6 ; suliță băieți: 
LUS WOLFERMANN 
GERMANIEI) 85,72 m 
record al R.F.G.; 2. 
Petra (România) 71,10 
Dezideriu Szilagy (România) 
70,94 m; 3 000 m obstacole: 
1. GH. CEFAN (ROMANIA) 
8:51,0 ; 2. Victor Caramihai (Ro
mânia) 8:53,7; 3. Woldemar
Cierpinski (R.D. Germană) 
8:54,2 ; ștafeta 4x100 m bă
ieți : 1. CUBA (Montez, Tria
na, Mata, Bandomo, I. 
Triana ) 39,9 s; 2. Poli
tehnica Timișoara 42,1 s.

1. P. MONTEZ
2. B. Andomo 

Mata
4. A. Sarteur
5. Gh. Zamfi-

4. 
(Turcia) 
1. KA- 
(R.F. A 
— nou 
Marcel 
m ; 3.

PRONOEXPRES

dinamo a Învins
„Uvertura" la etapa a treia 

a campionatului masoulin de 
handbal au susținut-o — ieri, 
pe terenul din Șos. Ștefan cel 
Mare — formațiile bucurește- 
ne Dinamo și Voința. Dina
moviștii au cîștigat pe 
merit cu scorul de 21—17 
(10—10), Au înscris: Moldo-

VOINȚA CU 21-17
van (8), Papp (6), Samungi 
(3), Bota (2), Dan Marin (2)
— Dinamo, Anghel (4), Nițe- 
scu (4), Fabian (3), Mureșan 
(3), Roșescu (2), Popescu (1) — 
Voința. Au arbitrat foarte 
bine P. Cîrligeanu și P. Țîr- j 
cu (București),

PREMIILE CONCURSULUI 
EXCEPȚIONAL 

DIN 6 SEPTEMBRIE 1970

Categoria 1: 1 variantă - au
toturism t,DACIA 1300".

Categoria a n-as 7,75 variante
— autoturisme tMOSKVICI 408“ 
cu caroserie 412.

Categoria a ni-a: 12,90 variante 
a 10 000 lei in numerar.

Categoria a rv-a : 39,35 variante
— excursii duble la Budapesta 
cu petrecerea Revelionului.

Categoria a V-as 181,10 variante 
a 2 084 lei.

Categoria a Vl-a: 366,50 variante 
a 50o lei.

Categoria a VII-a: 821,5 varianta 
• 800 1«U

Categoria a vm-as 1 158,75 va
riante a 100 lei.
• La 18 septembrie a.c. va avea 

Ioc tragerea specială LOTO, tra
gere care se prezintă cu o bogată 
listă de premii, in frunte cu auto
turismele.

Se acordă autoturisme DACIA 
1 300 și SKODA 1 000 M.B. în nu
măr NELIMITAT. De asemenea 
— tot în număr NELIMITAT — 
se atribuie autoturisme MOSK- 
VICI 408 cu caroserie 412, sau 
DACIA 1100 plus 2 700 lei, sau 
SKODA S 100 plus 4610 lei, sau 
FIAT 850 plus 11 900 lei, la ale
gerea cîștigătorilor, precum șl 
premii fixe și variabile în nume
rar. Cu 15 lei participați Ia toate 
extragerile. Mai multe bilete, mal 
multe șanse d« ciștlg.

Acum 122 de ani, ostașii co
mandați de căpitanul Pavel 
Zăgănescu s-au acoperit de 
glorie în luptele de pe Dea- 
lu Spirii. Compania de pom
pieri s-a dovedit a fi însufle
țită de o dragoste fierbinte 
pentru patrie, luptând — cu 
abnegația caracteristică po
porului care i-a crescut — îm
potriva cotropitorilor.

Au trecut 122 de ani. De a- 
tunci încoace ostașii unități
lor de pompieri au adăugat zi 
de zi noi dovezi de bărbăție și 
curaj, de eroism și dragoste 
de țară.

★
De fapt, cine a avut ocazia 

să-i urmărească pe acești eroi 
în uniformă — cel mai ade
sea rămași anonimi — în ac
țiunile curente de- protejare a 
avutului obștesc, nu a putut să 
nu fie impresionat de viteza 
de acțiune, de precizia mișcă
rilor, de curajul în lupta cu 
flăcările.

Desigur, pentru întrunirea a- 
cestor Calități trebuie să fii și 
un bun sportiv, Pregătirea fi
zică este unul din punctele de 
bază ale instruirii ostașilor u- 
nităților de pompieri. Cățăra- 
rea cu rapiditate pe scară, es
caladarea zidurilor, posibilita
tea de a alerga cît mai repede

pe diferite distanțe, îmbinate 
cu exerciții specifice, dar care 
cer o mare indemînare și vi
goare fizică, sînt numai cîteva 
din elementele ce trebuie să 
fie stăpînite cu precizie. De 
ele depinde, adesea, salvarea 
unor vieți omenești.

O dovadă sigură asupra cali
tăților sportive ale ostașilor 
unităților de pompieri am avu
t-o urmărindu-i pe reprezen
tanții celor 16 județe prezenți 
la marele festival sportiv ce 
se desfășoară în aceste zile în 
cinstea’ aniversării anuale a zi
lei pompierilor.

*

Acum 122 de ani o compa
nie de pompieri s-a acoperit 
de glorie. Ziua de 13 septem
brie a fost transformată de 
popor într-o sărbătoare tradi
țională — „Ziua pompierilor din 
Republica Socialistă România" 
— în semn de omagiu pentru 
devotamentul de care aceștia 
dau dovadă, zi de zi, în acțiu
nile de apărare a edificiilor 
socialismului și a vieților oa
menilor.

Se cuvine să adresăm acestor 
eroi ai omeniei gîndul nostru 
de recunoștință.

Em. F.

CAIACCANOE
(Urmare din pag. 1)

2:16,4;2:13,8, 3. M. Ivanov (S.) 2:16,4; 
K 2 F 500 M — 1. Steaua (Man- 
gea, Evdochimov) 1:56,5, 2. Di
namo (Lovin, Calenic) 1:59,5, 
3. Dinamo (Humă, Răutu) 2:01,4; 
C 1 1 000 M — 1. I. Patzaichin 
(Dinamo) 4:17,6, 2. I. Zaharenco 
(Dinamo) 4:20,5, 3. G. Sidorov 
(Dinamo) 4:21,5 ; C 2 1 000 M — 

1. Dinamo (S. Nemeș, E. Ne
meș) 3:55,9, 2. Dinamo (Năs- 
tase, Maxim) 3:57,5; 3. Steaua

(Nichitov, Simionov) 3:58,2 ; 
K 1 1000 M — 1. C. Macarencu 
(Dinamo)
(D) 4:02,0, 
4:04,5; K2 
(Timofan, 
Dinamo 3:37,5; K 4 1000 M 
Dinamo (Roșea, Iacob, 
graia, Zabara) 3:09,5, 2. Steaua, 
3:10,0.

Clasament general: 1. Dina
mo Buc. 180 p, 2. Steaua 108 
p, 3. Delta Tulcea 12 p, 4. Con
structorul Timișoara 7 p, 5. 
Ancora Galați 4 p.

3:59,9, 2.
3.

M. Zafiu
L. Petcu (D) 

1000 M — 1. Steaua 
Simiocenco) 3:33,5, 2._ .. . .... .. _ L 

Ne-

EVOLUȚII SPECTACULOASE LA MAMAIA
MAMAIA, 12 (prin telefon, 

de la corespondentul nostru), 
întrecerea de navomodelism 
pentru desemnarea campioni
lor naționali pe 1970, care se 
desfășoară în stațiune, se a- 
propie de faza finală. La ul
timele probe disputate, o bu
nă comportare au avut tinerii 
constructori de la Galați, Pe
troșani și București. O men
țiune pentru sportivii din 
Ungaria care participă în a- 
fară de concurs. Ei au de
monstrat o înaltă măiestrie, 
cîstigînd unele probe la ca
tegoria teleghidate.

Rezultate i autopropulsate 
— nave civile, cl. E. H. : 
Gh. Anghel (Politehnica Ga
lați) — seniori, C. Gavrilă 
(Constructorul Prahova) — 
juniori; autopropulsate-pro- 
totip, cl. E.X. : L. Strosz 
(Jiul Petroșani) — seniori, 
Gh. Halipia (Politehnica Ga
lați) — juniori; clasa viteză, 
F. 1, E. 30 — teleghidate: 
F. Csaszar (Jiul Petroșani) ; 
cl. F. 1, V 2*/i : A. Delinschi 
(Flacăra Brașov) — la con
cursul internațional : I. Abra
ham (Ungaria) ; cl. F. 1, V. 5: 
L. Baranyaț (Ungaria); cl.

F. 1, V. 15 : F. Csaszar (Jiul) 
— internațional; K. Bertok 
(Ungaria) ; cl. 3 V : 1. I. A- 
braham, 2. E. Kalaman (Un
garia), 3. F. Csaszar ; cl. 
F. 2 — „trifoi" : E. Ciungan 
(Flacăra Brașov) ; cl. F. 2 B 
„trifoi" : A. Delinschi ; nave 
autopropulsate, cl. E.K. (se
niori) : A. Ghițescu (Aero
nautica București), V. Petra- 
che (Tehnic-club Buc.).

întrecerile se încheie astăzi 
cu demonstrații pe Siutghiol 
și lacul Perla de la Mamaia.

C. POPA



OLIMPIADA DE ȘAH

cu 86-45

C. E. DE JUNIORI LA ATLETISM

SPORTIVII ROMANI

FEMININ DE BASCHET

Cvartetul celor mai rapide crauliste din lume: Iris Komar, Elke Sechmisch, Gabrielle Wetzko 
Carola Schulze din R.D. Germa na.și

BARCELONA 12 (prin tele
fon de la A. Grințeseti). 
Turneul de polo din cadrul 
„europenelor" a continuat vi
neri noaptea. Echipele Uniu
nii Sovietice (actuală dețină
toare a titlului) și Ungariei 
au obținut noi victorii, rămî- 
nînd singurele formații neîn
vinse, astfel că meciul lor di
rect de sîmbătă noaptea va 
decide pe noua campioană a 
continentului. Poloiștii sovie
tici au întrecut selecționata 
Italiei cu 8—3 (2—1, 3—2, 
1—0, 2—0), în timp ce repre
zentativa Ungariei a învins, 
la capătul unui meci specta
culos și de bun nivel tehnic, 
echipa Iugoslaviei cu 7—4 
(2—1, 1—0, 2—0. . 2—3). Au 
înscris Konrad III 3, Sarosi 
2. Bodnar și Kasas de la în
vingători, respectiv, Bonacici 
2, Jankovici și Sandicl de la 
învinși.

Echipa României a 
din nou un joc slab,
întrecută de cea a Olandei. 
Cu excepția lui Zamfirescu, 
ceilalți componenți ai „7“- 
lui reprezentativ s-au compor
tat mddest. Și Cheța a apărat 
slab, primind goluri parabile, 
astfel că ei a fost schimbat 
în repriza a III-a cu R. Bog
dan. Olandezii au condus a- 
proape în permanență (5—1 

■ ‘- 6—5
1—2). De 

de

făcut 
fiind

și 6—3), cîștigînd cu 
(1—1. 2—0, 2—2, - 
menționat că la scorul
5—6, echipa României se afla 
in superioritate numerică și 
mai erau 30 secunde de joc. 
Cornel Rusu A REUȘIT SĂ 
CONCRETIZEZE O ACȚIU
NE DE ATAC (care ar fi 
adus egalarea formației noas
tre) CHIAR ÎN MOMENTUL 
FLUIERULUI FINAL. După

tergiversări, însă, 
belgian Bauwens 

condus cu această 
200-lea meci inter- 
A ANULAT GO-

H. LJungberg (Suedia)
M. Suhariev (U.K.S.S.)
M. Holthaus (R.F.G.)

îndelungi 
arbitrul 
(care a 
ocazie al 
național)
LUL. Cele 11 puncte au fost 
realizate de Hoogveld 5, 
Jansen pentru olandezi, res
pectiv, Zamfirescu, Culineac, 
Szabo, Novac și Popa pentru 
români.

Sîmbătă dimineața, selecțio
nata României a susținut ul
timul meci în compania Ita
liei. A fost un joc echilibrat, 
cîștigat la limită de „Squa- 
dra azzurra" : 5—4 (1—1,
0—1, 3—1, 1—1). De notat că 
formația română a avut 4 si
tuații de superioritate în care 
nu a înscris și, în plus, Cheța 
a apărat din nou slab, pri
mind în repriza a III-a un 
gol de la 12 metri. Autorii 
celor 9 puncte ; Pizzo 2, De 
Magistris, Simeoni, Formi- 
coni, de •la învingători, res
pectiv Zamfirescu 2, Rusu și 
Szabo de la învinși. Singurii 
jucători care au corespuns au 
fost Zamfirescu, Blajec și 
Mihăilescu. Bun arbitrajul 
belgianului Fuchs. în urma 
acestui rezultat, echipa Ro
mâniei se clasează pe locul 
VI, exact ca acum patru ani, 
la Utrecht.

ALTE REZULTATE : Fin
landa — Irlanda 4—4, Spania 
— Suedia 4—3, Franța — 
Belgia 
niei — 
Belgia 
maniei 
slavia — Olanda 3—2.

La ora închiderii ediției 
am primit rezultatele finale
lor de sîmbătă la înot :

200 m mixt (m) : 1. G. LARS
SON (SUEDIA) 2:09,3 — record
mondial, 2. M. Pechmann (R.D.G.)

2:13,8 
2:14,3.
2:15,0, 
2:15,1,
200 m delfin (f) : _ _____
LINDNER (R.D.G.) 2:20,2 — record 
european, " ~ .
2:24,5 
2:25,6, 
2:28,4, 
2:31.4, 
4X200
MANIEI (W. LAMPE 1:56,8, O. von 
SCHILLING 1:58,7, V*. ' ... .......
1:59,6, 
7:49,5
U.R.S.S. 7:52,8,

3.
4.
5.

6. D'Oppido (Italia) ’ 2:15,3 ; 
.................. 1. HELGA

2. M. Segrt (lug.) 
(rec.), 3. E. Stoltze (R.D.G.)

4. V. Tutaeva (U.R.S.S.) 
5. E. Wlkner (Suedia)

6. V. Smith (Irlanda) 2:31,4; 
m Jiber : 1. R. F. a GER- 

. mcc 1 TC.j, o, von 
1:58,7, V*. MEUW

FASSNACHT 1:54,4) 
record european, 2.*

3. R.D.G. 7:54,5.

H.

LEEUWARDEN, 12 (prin 
telefon, de la secretarul ge
neral al F.R.B., prof. O. Di- 
mitriu).

Mai întîi cîteva completări 
asupra primului meci al re
prezentativei țării noastre, 
susținut în compania echipei 
Austriei. Deși știau că întîl- 
nesc adversare de valoare 
evident mai slabă (pe care 
le învinseseră chiar în pri
măvara acestui an, la Ora
dea), baschetbalistele românce 
au început partida cu trac, 
din care cauză au ratat exas
perant în prima repriză și 
au comis și multe greșeli de 
tehnică. De-abia în urmă
toarele 20 de minute selec
ționata noastră s-a pus pe 
picioare, interceptînd, arun- 
cînd precis la coș, folosind 
un joc pozițional eficace și 
CÎȘTIGÎND PÎNÂ LA UR
MA, CU 86—45. După meciul 
nostru, Bulgaria și Cehoslova
cia au furnizat o 
spectaculoasă, 
un rezultat 
sportivele bulgare au cîștigat

întrecere 
încheiată cu 
surprinzător :

cu 77—74. Cea mai bună ju
cătoare a fost pivotul Stoia- 
nova, autoarea a 24 de punc
te. învingătoarele au avut un 
excelent coș de la semidis- 
tanță și, mai cu seamă, nu 
au pierdut mingi din cauza 
paselor greșite sau a „pași
lor", așa cum au făcut ceho
slovacele, care au fost incon
stante și nesigure.

Surprize s-au produs și în 
grupa A, de la Rotterdam, a 
campionatului european. O- 
landa a dispus de Ungaria cu 
60—58, iar Franța de Polonia 
cu 68—67. De fapt, trebuie 
spus că lupta pentru clasarea 
pe locul secund (primul este 
„acontat" de echipa U.R.S.S.), 
care aduce calificarea în se
mifinala pentru locurile 1—4, 
este deosebit de echilibrată în 
această grupă.

★
Din cauza orei tîrzii la 

care se desfășoară meciul 
România — Iugoslavia, 
nu-i vom putea publica re
zultatul decît în numărul 
de mîine al ziarului.

ECHIPA ROMÂNIEI - LIDERA
Olimpiada masculină de șah pe echipe a continuat la 

Siegen (R. F. a Germaniei) cu disputarea partidelor din runda ■ 
a 7-a. SELECȚIONATA ROMÂNIEI A ÎNTÎLNIT FORMAȚIA 
GUERNSEY PE CARE A ÎNTRECUT-O CU SCORUL DE 
4—0. în cadrul grupei a 4-a s-au mai înregistrat următoarele 
rezultate : Suedia — Danemarca 2—2 ; Italia — Ungaria 
1‘A—2*/z; Irlanda—Liban 3—1; Filipine — Maroc 3>/2—V2.

Echipa României a trecut în fruntea clasamentului gru
pei cu 22 puncte. Urmează : Ungaria 21f/a p, Danemarca 20',a 
p. Suedia 17 p, etc.

S-AU COMPORTAT
SUB AȘTEPTĂRI

2—2, R. F. a Germa- 
Grecia 9—4, Suedia — 
9—6, R. F. a Ger- 
— Franța 10—0, Iugo-

UWE SEELER
si-a luat adio

CUPA PETROLUL1* LA CICLISM55
PLOIEȘTI (prin telefon da 

la corespondentul nostru). — 
Vineri s-a dat plecarea 
prima etapă a „G 
lul“ la ciclism, 
competiție — în 
leargă individual 
pe categorii — au 
tul 85 de cicliști 
juniori) de la Dinamo, Stea
ua, Olimpia și școlile spor
tive nr. 1, 2 și 3 din Bucu
rești, Dezrobirea și Trântorul 
Brașov, Voința Cluj, " 
Brăila*, Constructorul 
stanța, Metalill Plopeni, 
ința și Petrolul Ploiești.

La seniori cîștigătorul a 
fost decis abia la sprintul 

■ final, iar la juniori cu 3 km 
înainte de sosire. Iată cîști- 
gătorii : seniori (traseu Plo
iești — Văleni — Cislău și 
retur, 120 km) Vasile Sălă- 
jan (Dinamo — 2 h 59:00); 
juniori (Ploiești — Văleni — 
Drajna de Sus și retur, 72 
km) ; Cristian Camer (C. S. 
Brăila — 1 h 55:31).

Etapa a II-a, rezervată ju- 
- niorilor, s-a alergat sîmbătă, 

în contratimp individual, pe 
șoseaua Ploiești — Tîrgoviște 
și a revenit tot rutierului 
brăilean C. Camer, care a 
acoperit distanța de 15 km 
în timpul de 21:14, fiind ur- 
m4t de colegul său de echipă 
C. Hârjescu în 21:27. Clasa
mentul general: 1. C. Camer 

2. C. Hârjescu, 3. V. Budea

în 
,Cupei Petro- 

La această 
i care se a- 

și separat 
luat star- 
(seniori și

c. s. 
Con-

Vo-

(Dezrobirea Brașov). Etapa a 
III-a se dispută duminică, în 
circuit. 
Nord.

9 septembrie, la Nurnberg.. 
Deci, se pare că este adevărat. 
Uive Seeler, marele Uwe, spu
ne definitiv adio fotbalului! 
Imbrăcind pentru a 72-a oară 
tricoul echipei naționale, cel 
mai mare jucător pe care l-a 
avut fotbalul vest-german și-a 
sărbătorit și ultima apariție in
tr-un meci inter-țări, jucînd 
împotriva echipei Ungariei, în
vinsă de această dată cu sco
rul de 3—1. De data aceasta, 
Seeler n-a marcat nici un gol, 
dar are o „zestre" suficientă 
in prodigioasa sa carieră, de 
o longevitate impresionantă. 
Alăturat găsiți cîteva date și... 
recorduri, culese din fișa per
sonală a unuia dintre cei mai 
remarcabili fotbaliști 
noastre.

SEELER a primitînaintea ultimului său meci, UWE 
tinctie din partea reprezentantului guvernului federal, 
stat W. DORN.

o inaltă dls- 
secretarul de

ai zilelor

® S-a născut la 5 noiembrie 1936, Ia Hamburg.
© A debutat în echipa națională la 16 octombrie 1954

Franța, desfășurat la Hanovra^ Atunci nu împlinise încă 18 ani...
® Este golgeterul echipei R.F. a Germaniei. A marcat 43 de goluri 

în cele 71 de evoluții în echipa reprezentativă.
® A fost ales de trei ori cel mai bun fotbalist vest-german : în 

1960. 1964 și 1970.
• De cînd a luat ființă prima ligă a campionatului R.F.G. (1964), 

Uwe Seeler a marcat 117 goluri în 187 de partide !
O Din 1954 — n-a schimbat nici un club. La Hamburger S.V. a jucat 

peste 800 de meciuri.
O A participat la 4 ediții ale campionatului mondial, avînd astfel 

mai multe partide la activ în cadrul acestor competiții decît orice 
alt jucător din lume.

e» In 1963 a fost selecționat în echipa lumii, iar în 1964 în reprezen
tativa Europei.

în meciul cu

pe șoseaua Ploiești VISUL LUI PICCHI
M. BEDROSIAN De neașteptat : acest

AU ÎNCEPUT
JOCURILE
DECISIVE, 

LA OINĂ, IN „CUPA 

SPERANȚELOR"
întrecerile preliminare ale fi- 

nalei „Cupei speranțelor” la oină 
s-au încheiat ieri la prînz cu ur
mătoarele clasamente: Seria I — 
1, Șc. g. Turnu Roșu (jud. Sibiu) 
11 p, 2. Șc. g. Gherăești (Neamț) 
10 p. 3. Șc. g. Boureni (Dolj), 7 p. 
4. Șc. g. Avrămeni (Botoșani) 7 
p, 5. Șc. g. Llpnița ‘(.Constanța) 
5 p. Seria a' II-a — 1. Șc. g. Vă
cărești (Dîmbovița) 10 p, 2. Șc. 
g. Volvodeni (Sălaj) 9 p, 3. Șc. g. 
Curcani (Ilfov) 7 p, 4. Șc. g. Dră- 
gănești (Olt) 6 p, 5. Șc. g. Surala 
(Vrancea) 6 p.

Primele două echipe din flecare 
serie s-au calificat în turneul 
final, care va decide pe cîștigă- 
toarea trofeului. Iată cîteva din
tre rezultatele meciurilor decisive: 
Șc. g. Gherăești ■— Șc. g. Voivo- 
denl 12—0. Șc. g. Turnu Roșu — 
Șc. g. Văcărești 8—2. Șc. g. 
Gherăești — Șc. g. Văcărești 21—0, 
Șc. g. Turnu Roșu — Șc. g. Vol
vodeni 8—7.

întrecerile continuă astăzi, pe 
stadionul Tineretului, începînd de 
la ora 8.30.

De neașteptat : acest fost mare 
apărător, care în lume simboli
zează într-un fel superbetonul 
lut Helenio Herrera, Armando 
Picchl, devenit la 35 de ani an
trenor la Juventus este contra 
jocului defensiv practicat în Cal- 
cio. Ex-libero-ul de la Inter a 
declarat : „Fotbalul italian, pen
tru a redeveni spectacular și de 
bună valoare, trebuie să abando
neze catenaccio-ul și să revină la 
tactica pur ofensivă folosită de 
echipa Braziliei la ultimul cam
pionat mondial. Aș face această 
sugestie : Liga italiană să sanc
ționeze pe viitor echipele care 
joacă în campionat cu un libero ! 
S-ar putea vedea atunci meciuri 
foarte frumoase și spectaculoase 
pe terenurile peninsulei*.

Dar, întrebat apoi dacă Juven
tus va evolua fără libero, Picchl 
a răspuns : „Nu sînt atît de ne
bun ! Voi fi bineînțeles obligat 
să folosesc aceeași tactică ca și 
celelalte echipe, cu libero, 
el, îmi voi pierde locul în 
săptămîni*...

SANTOS CERE PREA

rani, Raimundo Aquilere (titular 
în echipa națională), ișl ia avînt 
pentru a degaja din colțul careu
lui de 6 m. La 20 de metri de el, 
atacantul central al echipei Cerro, 
Gonzales, se întorcea, cu spatele 
la poartă, puțin mihnit de rata
rea unei bune ocazii. Mingea lo
vește spatele atacantului, îl do
boară pe acesta și revine ca o 
săgeată în buturile „arcașului" 
rămas ca o statuie. „Hlnchada" 
(grup de suporteri) al Ciclonului 
(Cerro Porteno) a sărbătorit eve
nimentul, în tavernele portului, 
timp de o săptămînă I

DE ACORD, DAR...

• O „Expoziție internațională a 
fotbalului** trebuia să albă loc la

Londra. Organizatorii l-au cerut 
lui Peie, pentru această expozi
ție :

— Coroana 
remisă, anul 
scrierii celui

— Balonul, 
care „regele** ie purta cu această 
ocazie.

— Tricoul șl 
le-a purtat în 
Mexic.

— O pereche 
in timpul „Cupei 
1958.

Pele nu a spus 
cerut pentru această lungă 
de obiecte o primă de asigurare 
In valoare de 1 500 000 de franci 
noi !...

de aur care i-a fost 
trecut, cu ocazia în
de al 1 000-lea gol. 
tricoul și ghetele pe

chilotul pe care 
timpul finalei din

de ghete purtate 
Lumii** din

nu, dar el a 
listă

Fără 
cîteva

MULT

Marele turneu internațional de 
Ia Caracas (Venezuela) nu va 
avea loc anul acesta. Impresarul 
Agustin Lisbona a Invocat motive 
(economice) : „Un turneu nu se 
poate concepe fără o echipă din 
Brazilia. Or, Santos, cere 35 000 de 
dolari pentr* participarea la tur
neu**.

S-A ÎNTÎMPLAT ÎN PARA
GUAY

• S-a petrecut la Assunclon, în 
Paraguay. Portarul echipei Gua-

Telex ® Telex ® Telex
seria 
echi- 
Sud- 

la 
obți- 

i de 
20—17 (3—14).

In ultimul test-meci, din 
de patru, disputate între ' 
pele de rugby ale Republicii 
Africane și Noii Zeelande, 
Johannesburg, gazdele au 
nut victoria după o evoluție 
scor dramatică : 
Sud-Africanii mențin astfel SU' 
perioritatea, prin trei victorii 
în fața formației „AII Blacks* și 
o singură înfringere.

© Rezultate din etapa de ieri a 
campionatului englez de fotbal : 
Stoke — Leeds 3—0, Nottingham 
— Manchester City o—l, Huders- 
field — Crystal 0—2, Burnley — 
Arsenal 1—2, Chelsea — Wolver
hampton 2—2, Everton — Ipswich 
2-0 Newcastle — Liverpool 0—0, 
Southampton — Derby 4—0, 
Tottenham — Blackpool 3—0, West

Bromwich — West Ham 2—1. Con
duce Leeds cu 13 p, urmată de 
Manchester City 12 p, Crystal Pa
lace șl Arsenal 11 p.

La 
cerile

ECHIPA ITALIEI Șl WIRNHIER CONCUC DUPĂ PRIMA ZI
lista eu argint la campiona
tele trecute.

întrecerea celor 16 juniori a 
fost extrem de disputată, trei 
țintași alcătuiesc plutonul frun
taș, cu același număr de talere 
doborîte : 73 t. Și tn conti-

Plevna au continuat între- 
turneului internațional de 

baschet rezervat echipelor mas
culine de tineret. Echipa Româ
niei a întîlnlt selecționata secun
dă a Bulgariei, pe care a învlns-o 
cu scorul de 61—58. Alte 
tate :----------
98—50 ; 
72—37 ; 
58—51 ; 
79—57.■
Boxerul spaniol Jose Hernandez 
este noul campion al Europei la 
categoria „mijlocie mică". In me
ciul disputat la Barcelona el l-a 
învins prin abandon în repriza a 
14-a pe vest-germanul Gerhard 
Piaskowskl. Hernandez este surdo
mut.

rezul-
U.R.S.S. — R.D. Germană 

; Cuba — Cehoslovacia
Bulgaria (A) — Ungaria 

; Polonia — Spartak Plevna

PARIS, 12 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). — 
Hotă rit lucru, atleților noștri
— cu cîteva excepții de rigoare
— nu le merge prea bine la 
aceste campionate europene, ei 
avind, în general, o compor
tare ștearsă, prea puțin con
cludentă. Cei care au intrat, 
pînă sîmbătă în focul întrece
rilor au dezamăgit cu excepția 
clujeanului Gedeon clasat pe 
locul 8 la 400 m (48,5) și a 
bucureștencei Boca, ocupantă 
tot a unui loc 6 la săritura 
în lungime (6,00 m). Ar mai 
fi de subliniat evoluția lui T. 
Szabo (locul 8 în finala cursei 
de 100 m) și cea a Nataliei 
Andrei, de asemenea, pe locul 
8 la 1500 m. Și cam atît...

Evident, este prea puțin față 
de ce se aștepta de la gene
rația de miine a atletismului 
nostru. Scăzînd bineînțeles pro
centajul impus de emoțiile u- 
nui asemenea concurs, de 
timpul total nefavorabil (vînt, 
ploaie și frig), ținînd seama, 
dacă vreți, și de faptul că 
majoritatea membrilor delega
ției noastre s-au aflat joi la 
prima lor călătorie cu avionul, 
și totuși nu putem admite fap
tul că ei nu s-au apropiat nici 
măcar de cele mai bune com
portări ale lor din acest se
zon. Este cert că atleții noș
tri nu se mai află în forma de 
acum cîteva săptămini cînd au 
dominat întrecerile Balcaniadei 
de la Atena, evoluția lor la 
aceste campionate fiind fără 
îndoială cea mai slabă din toa
te de pînă acum. Spunînd 
acest lucru avem în vedere că 
deși în aceste zile la Paris se 
dispută ediția inaugurală a 
campionatelor europene de ju
niori, totuși întreceri de acest 
gen s-au mai organizat în 
1964 (Varșovia), 1966 (Odesa) 
și 1968 (Leipzig) sub numele 
de „Criteriul european" unde 
reprezentanții noștri au 
comportări remarcabile.

Este indiscutabil foarte 
pentru un atlet să se 
țină în formă 10 lun.1, 
cit durează astăzi cele 
sezoane de concurs, în aer li
ber și în sală. Dar, aici in
tervine măiestria antrenorului 
în a rezolva cu bine această 
problemă. Și mal este un fapt 
pe care nu-1 putem omite, mai 
ales cînd discutăm pe margi
nea unei asemenea confrun
tări de amploare la care este 
prezentă toată elita atleților 
europeni : acela al valorii com
petitorilor în general și înde
osebi la ora H 
lor.

Concursul nu 
încă. Mai este 
zi de întreceri, 
prezentanților 
la startul probelor s-a Împuți
nat văzînd cu ochii, 
din multele speranțe 
am venit nu ne-au 
mas decît două. Ele 
de evoluția de miine fin. r. azi) 
a lui Csaba Dosa la săritura 
în înălțime și a cvartetului 
băieților noștri în ștafeta de 
4X100.

avut

greu 
men- 

atît 
două

a campionate-

s-a terminat 
și duminică o 
Insă, lista re- 

noștri prezențl

astfel că 
cu care 
mal râ
se leagă

(Vrmart din pag. I)

Linden constituie o revelație, 
ocupînd locul secund, la ju
mătatea concursului. Surprin
zător de slab a concurat ita
lianca Laura Fantauzzi, meda-

nuare se întrevede o luptă in
teresantă, cîștigătorul 
greu de pronosticat.

UN TREN CU... SPERANȚE
Reprezentativa feminina a 

de voleila C. M.
Gara de Nord, ora 20. Pe pe

ronul la care era tras trenul 
„Bulgaria expres1’ și-au făcut a- 
pariția membrele lotului național 
feminin de volei. Ele părăseau 
Capitala cu destinația Sofia, pen
tru a participa, mai întîi, la pre
liminariile Campionatului mon
dial de volei, ca mal apoi să-șl 
dovedească buna pregătire in 
lupta pentru ocuparea unul loc 
cit mal bun în Ierarhia mondială.

Am reușit, cu destulă greutate 
să-l smulgem din brațele fami
liei pe ....................
țlonalel 
ultimă 
cărll :

Prof, 
antrenor 
trucîtva

faml- 
cei doi antrenori al na- 

pentru a le lua o 
declarație înaintea ple-

GHEORGHE BODESCU, 
principal : (Dacă în- 

_______  preliminariile par a 
fl ceva mal ușoare și nu credem 
să producem o... surpriză neplăcu
tă, în schimb atît în serii și, dacă 
ne calificăm, în turneul final 
lupta va fi deosebit de grea. Sper 
însă într-o comportare onorabilă**.

Prof. NICOLAE HUMA, antre
nor secund : „De ce să nu măr
turisesc, am emoții. Și nu voi 
scăpa de ele decît peste trei săp- 
tămînl, cînd sper să vă pot a- 
răta, de ce nu 7 — o medalie'*.

plecat

forțele unei for- 
excepția partide- 
Unlversiadă

încrezători în 
mâții care, cu 
lor susținute la 
compania echipelor U.R.S.S. 
Bulgariei, nu a cedat nici 
meci în actualul sezon, cei 
antrenori sînt optimiști. De fapt, 
această atitudine este caracteris
tică tuturor fetelor.

Mal sînt cîteva minute. O ul
timă discuție cu prof. AUREL 
DOBINCA, secretarul general al 
federației de specialitate.

— Ce pronostic ne dațl 7
— Pronostic nu'. Vă pot 

însă, că privim cu toată 
zitatea flecare întîlnlre. 
slăbire a ;vigilenței*' ne 
costa.

— Șl în preliminarii 7
— Teoretic preliminariile 

sînt un obstacol. Dar noi sîntem 
consecvenți cuvîntulul de ordi
ne : toate partidele sînt la fel 
de dificile. Deci trebuie să ne 
punem în valoare întreaga gamă 
de cunoștințe tehnlco-tactice.

Ora 20.18. Trenul (,Bulgarla-ex- 
pres“ s-a pus în mișcare, ducînd 
cu el un noian de speranțe.

spune, 
serio- 
Orice 
poate

nu

Emanuel FĂNTANEANU

Liderul primei zile: KON
RAD WIRNHIER (R.F. a Ger
maniei).

Rezultate, seniori (100 t) : 1.
Wirnhier (R. F. a Germaniei) 99 t, 
2. De Angeli (Italia) 98 t, 3. Pe
trov (U.R.S.S.) 98 t, 4. Penot
(Franța) 98 t, 5. SENCOVICI (Ro
mânia) 97 t (24+23 + 25+25). 6. Ta- 
sev (Bulgaria) 97 t, 7. Beccheroni 
(Italia) 97 t, 8. Xantakos (Grecia) 
96 t, 9. Machacek (Cehoslovacia) 
96 t, 10. Westergard (Finlanda) 
96 t, 11. Tura nov (U.R.S.S.) 96 t. 
12. Eggert (Danemarca) 96 t, 13. 
Socharskl (Polonia) 96 t, 14. Sa
ade (Liban) 95 t, 15. Von Ho- 
henthal (R. F. a Germaniei) 95 t. 
16. Martinez (Spania) 95 t, 17. Jen
sen (Danemarca) 95 t, 18, Garag-

nani (Italia) 95 t, 19. Leach (An
glia) 95 t, 20. Bichet (Belgia) 95 t, 
21. Danek (Polonia) 95 t, 22. 
Eschtruch (R. F. a Germaniei) 
95 t, 23. Serov (U.R.S.S.) 95 t... 26. 
FLORESCU (România) 94 t (23 + 
23 + 24 + 24)... 31. DANCIU (Româ
nia) 93 t (23+24+22 + 24)... 65.
DUMITRESCU (România) 89 t 
(23 + 22+22 + 22)... 77. DIACONU 
(România) 87 t (22 + 22 + 23 + 20)... 
83, PINTILIE (România) 83 t 
(21+21 + 23+21).

Echipe (100 t) s 1. Italia 382 t, 
2. R. F. a Germaniei 381 t, 3. Po
lonia 376 t, 4. U.RS.S. 375 t, 5. 
Bulgaria 373 t, 6. Danemarca 3711,
7. ROMANIA 370 t. 8. Franța 370 t, 
9. Suedia 369 t, 10. Finlanda 369 1, 
11. Cehoslovacia 366 t, 12. Grecia 
366 t, 13. Spania 353 t, 14. Ungaria 
352 t, 15. Anglia 352. t, 16. Liban 
351 t, 17. Turcia 347 t.

Femei (75 t) : 1. Larisa Garczins- 
kaia (U.R.S.S.) 71 t, ‘ " 
den (Norvegia) 68 t, 
atola (Finlanda) 65 
Valery (Franța, 64 
Bossoul (Liban) 61
Bogdanova (U.R.S.S.) 60 t, 7. Ruth 
Jordan (R. F. a Germaniei) 60 t,
8. Laura Fantauzzi (Italia) 59 "t,
9. Christiane Stephan, (Franța)
58 t, 10. ------ ---------- -----------
56 t.

Juniori 
nemarca) 
11a) 73 t, .. ............. .
73 t, 4. Zavealov (U.R.S S.) 72 t, 
5. Grozmanl (U.R.S.S.) 71 t, 6. 
Gawllkowskl (Polonia) 70 t, 
Flade (R. D. Germană) 69 t, 8. 
Tognonl (Italia) 68 t, 9. COJOCA
RU (România) 68 t, 10. Sunderlln' 
(Finlanda) 68 t.

Astăzi, de la ora 7, întrecerile 
continuă pe poligonul Tunari. Se 
va trage la ultimele patru manșe 
(total 100 t) ale seniorilor șl trei 
manșe (total 75 t) la femei șl ju
niori. La ora 18 va avea loc fes
tivitatea de premiere cînd vor fl 
cunoscuțl campionii Europei la 
cele patru probe : seniori (200 1). 
echipe (după 150. t), femei (150 t) 
și juniori (150 t).

La Frankfurt pe Main, în cadrul 
unei reuniuni pugillstlce, campio
nul european la cat. semigrea, 
Italianul Del Papa, șl-a păstrat 
titlul învingîndu-1 la puncte după 
15 reprize pe vest-germanul R. 
Schmidtke.

ui

2. Karry Lln-
3. Hilkka Ma-
t, 4. Michele 
t, 5. Michele 
t, 6. Tatiana

Silly Glraud (Turda)

(75) : 1. Rasmussen (Da-
73 t, 2. Guadagninl (Ita-
3. Samuelsson (Suedia)

7.

REZULTATE TEHNICE : lungi
me fete : 1. Nigrinova (Cehoslo
vacia) 6,27 m (performanță rea
lizată în ultima săritură !), 2.
Walls (Anglia) 6.26, 3. Gohrs
(R.F.G.) 6,03, 4. Olsson (Suedia)

.6.02, 5. Lustt (Elveția) 6,01, 6.
Boca (România) 6.00... 11. Jlnga 
(România) 5.71 ; 100 m.g. : 1.
Rabsztyn (Polonia) 13,9 sec. : 2. 
Hys (R.D.G.) 14.1 ; 3. Leldel
(R.F.G.) 14.4 ; 4. Schnike (R.D.G.)
14.4 ; 5. Samusovska (Polonia)
14.5 ; 6. Oreskina (U.R.S.S.) 14.6
(concurenta română M. Szatmari 
s-a împiedicat la gardul al 4-lea 
in semifinală și a fost descalifi
cată) ; 110 m.g. : 1. Frice (An
glia) 14,1 sec. ; 2. Wodszynski
(Polonia, 14.1 : 3. Fiedler (R.D.G.) 
14,1 : 4. Schumann (R.F.G.) 14,2;
5. Raybols (Franța) 14,4 ; 6.
Roszak (Polonia) 14,4 (concurentul 
român Ion Glava a 'fost elimi
nat din semifinale) : 1 500 m

băieți ; 1. Justus (R.D.G.) 3:51.3; 
2. Wellmann (R.F.G.) 3:51,7 : " 
Orgra (Spania) * ~ ,
renko (U.R.S.S.) 3:53,8 : 5. Denise 
(Anglia) 3:54.7 ; ’---------
(Franța) 3:55,8... 10. Cornel Dima 
(România) 3:59.8 : 1 500 m fete :
1. Clausnitzer (R.D.G.) 4:24,0 : 
Haskett (Anglia) 4:27,0 ; " ~
rina (U.R.S.S.) 4:28,2; 4.
(Anglia) 4:30,2 
(Olanda) 4:32,1 
nla) 4:34.2 ; 7.
dia) 4:34,2... 8. N. Andrei 
mânia) 4:34,3 (concurenta 
mână a fost ajunsă șl depășită 
de celelalte două sportive 
sate înaintea el chiar pe 
de sosire !) ; 400 m băieți : 
Beaven (Anglia) 47,0 sec. ;
Reich (R.F.G.) 47.2 ; 3. Scheibe
(R.D.G.) 47,5 ; 4. Salvador (Fran
ța) 47,8 ; 5. Malingre (Franța) 47,9:
6. Gedeon (România) 48,5 ; 7.
Schulz (R.D.G.) 49.3 ; 8. Kocher
(U.R.S.S.) 49,4 (concurentul so
vietic Kocher a condus cu auto
ritate, dar a căzut cu 3 m înainte 
de linia de sosire !) ; 400 m fete: 
1. Tehort (R.D.G.) 54,0 sec. ; 2. 
Zientarska (Polonia) 54,5 ; 3.
Rohde (R.D.G.) 54,9 ; 4. Zlatova 
(Bulgaria) 55,3 ; 5. Leclerc (Fran
ța) 55,7 ; 6. Kbczelnik 
55,9 ; greutate fete : 1.
(R.D.G.) 16,91 m ; 2.
(R.F.G.) 16,56 ; 3. LutevlC 
15,98 ; 4. Erocika (U.R.S.S.) 15,32 : 
5. Armuth (Ungaria) 13,57 ; 6.
Schalk (Olanda) 12,93 ; ciocan :
1. Manolov (Bulgaria) 65,16 m ;
2. Spiridonov (U.R.S.S.) 64,88 ;
3. Korohov (U.R.S.S.) 64,32 ; 4.
Rlehm (R.F.G.) 64,22 ; 5. Wendt

Mikolajczyk 
m obst.
5:44,0 ; 
5:45,4 ;

4. Glod 
Zvonlcek 
6. Karst

3:52.3 • 4.
3.

Javo-

6. Vanderterre

2.
3. Dvi- 

, •*. Lovell
5. Grinbergen

6. Azpeita (Spa- 
Kundsson (Sue- 

(Ro- 
ro-

(R.F.G.) 61,62 ; 6.
(Franța) 58,74 ; 2 000 
Malinowski (Polonia) 
Huhtinen (Finlanda)
Sari (Ungaria) 5:45,4 ; 
(Polonia) 5:46,6 ; 5.
(Cehoslovacia) 5:46,6 ;
(R.F.G.) 5:47,4.

Romeo

cla- 
Unia 

1. 
2.

(R.F.G.) 
Moritz 

Palzkill 
(R.D.G)

1.
2.
3.

VILARA

MARIN PERȘINARU 
A CÎȘTIGAT „CUPA 

APĂRĂTORILOR POȘTEI 
POLONEZE" LA MARȘ

La Gdansk, în Polonia, a avut 
loc cea de a Vl-a ediție a con
cursului Internațional de marș 
dotat cu „Cupa apărătorilor poș
tei poloneze".

La întrecere au luat parte, ală
turi de sportivii țării gazdă, măr
șăluitori din Ungaria și România. 
După parcurgerea unui traseu 
extrem de dificil, măsurînd 20 
km, victoria a revenit, la marc 
luptă, reprezentantului nostru 
Marin Perșlnaru, cronometrat cu 
lh 36:15,8, care a cîștigat, ast
fel, trofeul pus în joc.

CUPLUL PILICI
ÎNVINGĂTOR LA
Prima finală a turneului Inter

național de tenis de la Forest 
Hills — cea de dublu bărbați — 
s-a Încheiat cu o surpriză : pe
rechea Nikola Pillci (Iugoslavia) 
— Pierre Barthes (Franța) a În
vins cu 6—3, 7—6, 4—6, 7—6 redu
tabilul cuplu australian Rod La
ver .— Boy Emerson.

BARTHES
FOREST HILLS
In finala probei de simplu fe

mei se vor tntilni cunoscutele 
Jucătoare Margaret Court și Ro
semary Casai'. In semifinale, 
Margaret Court a eliminat-o 
S—1, 6—3 pe Nancy Kichey, 
Rosemary Casals a dispus 
16—2, 6—7, 6—2 de Virginia Wade.

le știri-ultimele rez .timele știri
INVINGIND IN FINALĂ POLONIA <// CU 2-1 (1-1)

Ă CIȘTIGAT „CUPA PRIETENIEI u

eu
iar
cu

Reprezentativa de juniori a 
României a reușit o perfor
manță remarcabilă, cîștigînd 
tradiționalul turneu al „spe
ranțelor olimpice" — desfă
șurat în Polonia — dotat cu 
„Cupa Prieteniei". în finală, 
echipa noastră a întrecut, 
'după un meci spectaculos, mult 
aplaudat de cei 4000 de spec
tatori, echipa Polonia II, cu 
scorul de 2—1 (1—1).

Partida a început în nota 
de dominare a tinerilor fot
baliști români și, la o fază la 
poarta adversă (min. 10), unul 
dintre apărătorii polonezi de
viază balonul în proprie poar
tă : 1—0 pentru România. în

min. 37, gazdele reușesc ega
larea. După pauză, inițiativa 
aparține din nou juniorilor 
noștri, care reușesc să-și con
cretizeze superioritatea din 
teren prin golul înscris de 
COJOCARU — șut fulgerător, 
după o pasă ideală a lui 
Sandu Mircea.

ROMÂNIA

lată merituosul nostru „11": 
BUCARU — DOBRAU, SMA- 

RANDACHE, SANDU GABRIEL, 
CIOCÎRLAN, DANILA, BOLONI, 
BLEJUSCA, SANDU MIRCEA, 
AELENEI, NASTASE (min. 46 
COJOCARU). In partida pen
tru locurile 3—4 : 
Cehoslovacia 4—0.

La volei 
ISRAEL 3—0

Bulgaria—

masculin

SIBIȚJ, 12 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru ILIE 
IONESCU). Și în al doilea 
meci susținut de reprezentati
va masculină de volei a țârii 
noastre în compania echipei 
Israelului, victoria a Tevenit 
gazdelor cu 3—0 (9, 12, 10), 
după o partidă destul de echi-

antrenorul 
folosit trei 
evoluat în 
Oros și

librată. De notat că 
G. Cherebețiu a 
jucători care nu au 
primul joc : Crețu, 
Duduciuc.

Luni, în sala Școlii sportive 
din localitate echipa României 
va intîlni pe cea a Braziliei.
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