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DINAMO, PENTRU A 6-a OARA
CAMPIOANA TĂRII LA FOTBAL
Ediția a 54-a a campi onatului național începe la 22 august

AU RETROGRADAT

PROGRESUL
Șl C.F. R. TIMIȘOARA

• RAPID Șl U. T. A.
VOR PARTICIPA
LA „CUPA U.E.F.A."

m trăit, ieri, și emo
țiile ultimei etape a 
campionatului diviziei 

A. O etapă care s-a des
fășurat sub semnul mare
lui suspens al meciului de 
la Cluj, istovitor pentru 
suporterii celor două echi
pe ce-și așteptau salva
rea : C.F.R. și Progresul, 
Zece minute. bucureștenii 
au crezut că și-au păstrat 
locul în divizia A, prin 
golul lui Sima, care punea 
U.T.A. în situația de în
vingătoare. Zece minute, 
C.F.R. Cluj a trăit coș
marul retrogradării. Dar 
totul s-a terminat o dată 
cu golul egalizator al lui 
F. Lazăr. Pe Stadionul Re
publicii din Capitală, vic
toria Progresului avea acum 
un gust amar...

Etapa a dat răspuns _ și 
la celelalte semne de în
trebare, într-o manieră cap
tivantă. Amenințat să piar
dă și locul al doilea, în 
care parcă s-a specializat 
de-a lungul campionate
lor, Rapid Și-a regăsit la 
Constanța aplombul ob- 
ținînd o victorie la scor a- 
supra redutabilei formații 
locale. In felul acesta, giu- 
leștenii și-au asigurat par
ticiparea la Cupa U.E.F.A., 
privilegiu de care va bene
ficia și U.T.A., datorită lo
cului patru pe care i l-a 
păstrat egalul de ieri.

Neașteptat a fost și fina
lul în’ întrecerea golgeteri- 
lor, în care se credea că 
Tătaru nu mai poate fi a- 
juns. El n-a avut prilejul, 
însă, să-și apere toate șan
sele, fiind scos din for
mație de către antrenorii 
săi, evident din motive 
disciplinare. Acest lucru 
l-a repus în cursă pe Du- 
mitrache, care l-a egalat, 

I ca și pe Moldoveanu, care 
| părea că scăpase trenul, o 
dată cu cele trei etape de 
suspendare. Avem, deci, 
trei golgeteri, dar. din pă
cate, cu realizări mai miei 
decît s-ar 'cuveni acestui 
titlu de cinste.

...în aceste momente, ne 
gîndim mai puțin la aspec
tele dătătoare de satisfac
ții ale acestui campionat, 
și ne amintim clipele plă
cute pe oare ni le-a prile
juit, în numele cărora u- 
răm fotbaliștilor noștri : 
VACANȚA PLĂCUTĂ!

J. B.

Timp de peste trei sâptâmîni, întregul nostru 
oopor a urmărit cu un viu interes, cu senti
mente de profunda satisfacție și mîndrie pa
triotică desfășurarea vizitei oficiale de priete
nie întreprinsă de delegajia de partid și gu
vernamentală a Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
țările socialiste din Asia.

Constituind un adevărat eveniment istoric, 
cu însemncte rezonanțe în viața politică in
ternațională, vizita recent încheiată se înscrie 
în linia generală a activității desfășurate, de 
partidul și statul nostru pentru dezvoltarea 
prieteniei și colaborării frățești multilaterale 
cu toate țările socialiste, pe baza principiilor 
marxism-leninismului și internaționalismului 
proletar, ale respectării independenței și suve
ranității naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, respectului 
reciproc și întrajutorării tovărășești.

Primirile de o excepțională căldură făcute 
delegației române în fiecare dintre etapele 
vizitei, expresie a prestigiului de care se 
bucură partidul și statul nostru, întîlnirile și 
convorbirile purtate cu conducătorii țărilor 
vizitate, rezultatele lor fructuoase consemnate 
în comunicatele comune date publicității —

s-au înscris ca noi și luminoase pagini în 
cronica relațiilor de trainică și frățească 
prieienie dintre poporul român și popoarele 
țărilor socialiste din Asia.

A«ociindu-se aprobării depline exprimate de 
către Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R., în 
ședința din 25 iunie, față de rezultatele vizi
tei, față de activitatea prodigioasă desfășu
rată de către delegația noastră, și personal 
de către secretarul general al partidului și 
președintele Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cetățenii patriei noastre, 
tineri și vîrstnici, oameni de cele mai felurite 
profesii și categorii sociale, își manifestă în 
aceste zile prin scrisori, telegrame și me
saje adeziunea și sprijinul lor fierbinte la 
această strălucită acțiune internațională a 
partidului și statului nostru, pusă în slujba 
intereselor națiunii noastre socialiste, resta
bilirii unității și întăririi coeziunii tuturor for
țelor socialismului, consolidării forțelor anti- 
imperialiste, cauzei generale a păcii, libertății 
și nrooresului popoarelor lumii.

Sportivii noștri se alătură cu tot elanul 
tineresc sentimentelor calde de adeziune 
exprimate de întreaga noastră națiune față 
de politica înțeleaptă a partidului și statului.

O „fotografie de album” a proaspeților campioni. Rindul de sus (de la stingă la dreapta) — Stoenescu, Cheran, Mustățea, 
Ștefan, Cavai, Constanținescu, Andrei. Deleanu, Sandu Gabriel, Dinu, Nunweiller III; rindul de jos — antrenorul Traian Ionescu, 
Both, Haidu, Nuțu, Moldovan, Dumitrache, Nunweiller VI, Sălceanu, Lucescu, Doru Popescu, antrenorul Nicușor.

CLASAMENTUL FINAL AL DIVIZIEI
1. DINAMO 30 13 10 7 49—31
2. RAPID 30 12 11 7 35—25
3. STEAUA 30 11 11 8 46—31
4. U.T.A. 30 14 5 11 49—35
5. STEAGUL ROȘU 30 13 7 10 32—29
6. UNIV. CRAIOVA 30 12 8 10 29—32
7. PETROLUL 30 10 11 9 33—35
8. POLITEHNICA 30 13 4 13 50—41
9. F.C. ARGEȘ 30 11 8 11 41—44

10. S.C. BACĂU 30 13 4 13 37—41
11, FARUL 30 11 8 11 39—45
12. „U" CLUJ 30 10 9 11 36—35
13. JIUL 30 12 4 14 28—35
14. C.F.R. CLUJ 30 9 8 13 37—52
15. PROGRESUL 30 8 9 13 34—39
16. C.F.R. TIMISOARA 30 7 5 18 21—46

A TĂTARU, DUMITRACHE SI MOLDOVEANU IMPART 
LOCUL I ÎN CLASAMENTUL GOLGETERILOR 

36
O£- 15 GOLURI : TĂTARU (Steaua)
03 — 2 din 11 m ; DUMITRACHE
qq (Dinanio) — 5 din 11 ni ; MOL- 

DOVEANU (Politehnica) — 1 din
33 H m.

33 TROFEUL PETSCHOVSCHI
32
O 1 A REVENIT CLUJENILOR
31 1. CLUJ 8,86
30 2. Ploiești 8,66
30 3—4. Constanța 8,53
30 3—4. Petroșani 8,53
ort 5. București 8.43

6. Arad 8,40
29 7—8. Timișoara 8,00
28 7—8. Bacău 8,00
26 9. Pitești 7,80

10. Iași 7,46
2.0 ll.Craiova 6,86
19 12. Brașov 6,26

13 GOLURI : Frățilă (F. C. Ar
geș) ; Adam („U“ Cluj) — 1 din 
11 m,

12 GOLURI : Neagu (Rapid) —- 
1 din 11 m ; Iordânescu (Steaua); 
Oblemenco (Univ. Craiova) — 1 
din ii m.

11 GOLURI : Cuperman (Poli
tehnica) — 2 din 11 m.

„U" CLUJ

A CÎȘTIGAT

CAMPIONATUL
ECHIPELOR DE

TINERET-REZERVE

1. „U“ CLUJ
2. Petrolul
3. Steaua
4. S. C. Bacă.u
5. Dinanio
6. Politehnica
7. Univ. Cv.
8. Rapid
9. F. C. Argeș

10. C.F.R. Tim.
11. Progresul
12. Steagul r.
13. U.T.A.
14. C.F.R. Cluj
15. Jiul
16. Farul

30
30
30
30
30
30
30

21 
20
18
15
13
15

9
30 12 
30 14 
30 10 
30 
30 
30 
30 
30 
30

8
9
6
7
9
6

3 6
4 6
6 6
6 9
9 8
3 12

13 8
7 11
2 14
6 14
9 13
5 16
9 15
7 1G
3 18
4 20 22-54 16

54-35
57-27
52-31
49-26
39-21
39-34
36-31
39-37
43-38
29-39
36- 39
37- 56
28-49
25-48
23-53

45
41
42
36
35
33
31
31
30
26
25
23
21
21
21

„FESTIVALUL" ELEVILOR
DE LA Șc. Sp. 2 BUCUREȘTI

Ti>ri după amiază, pe terenul Tineretului din Capitală a avut 
loc tradiționala serbare de încheiere a anului școlar dată de 
elevii Școlii Sportive 2 din București. După o frumoasă defi
lare — de la care fotoreporterul nostru Dragoș Neagu a sur
prins aspectul de mai sus — sportivii școlii au prezentat un 

program de demonstrații și întreceri la gimnastică, volei, hand
bal, mini-rugby, baschet, judo și ciclism.

13 LUPTĂTORI IUGOSLAVI 
LA TURNEUL INTERNATIONAL

După Bulgaria, R.D. Germană, 
Danemarca, Grecia și Norvegia, 
alte țări au trimis telegrame de 
înscriere a sportivilor lor la 
cea de a X-a ediția a Turneu- 
lai Internațional de lupte a 
României, care va începe vineri 
dimineața la Constanța.

Iugoslavia va fi reprezentată 
attt la greco-romane cît șl la 
libere. Din primul lot fac parte 
Bela Majdar (cat. 48 kg) Slanko 
Susek (cat. 52 kg), Slobodan 
Djordjevici (cat. 57 kg), Dusan 
Vukov (cat. 62 kg), Bojan Atana- 
sijevici (cat. 68 kg), Tabackl 
Vojiezov (cat. 74 kg), Darko Nt- 
savici (cat. 100 kg) și Istavan Se- 
meredi (cat. peste 100 kg). La 
libere vor concura următorii : 
Risto Aliskln (cat. 48 kg), Rlsto 
Darlev (cat. 52 kg), Pavle Fit- 
Kovski (cat. 62 kg). Aii Demirl 
(cat. 90 kg) și Dușaa Zirkovski 
(cat. peste 100 kg).

Uniunea Sovietică a anunțat

că va trimite o echipă completă 
la greco-romane. Iat-o (in ordi
nea categoriilor) : V. Gornakov, 
A. Aliev, S. Spiridonov, V. Ne- 
țvetaev. O. Karapetian, V. Ko- 
ninhenko, L. Liberman, N. Mer- 
muhametov și A. Vlasov. Tot in 
greco-romane vor lupta și 4 
concurenți din Turcia : Olver 
Ozkan (cat. 57 kg), Hlșirli Aia- 
kok (cat. 62 kg), Tabur Banci- 
kanli (cat. 74 kg) și Sari Ucar 
(cat. 90 kg). De notat că Ucar 
și Alakok au cucerit titlurile 
de campioni europeni în 1968 
și, respectiv, 1969.

Alte telegrame au sosit din 
partea federațiilor Austriei, Bel* 
giel. Cehoslovaciei, Elveției, Ita
liei.’ R.F. a Germaniei. Poloniei 
și Ungariei fără a menționa Insă 
numele sportivilor. Se așteaptă 
și confirmarea federației R.P.

(Continuare in pag. a 2-a)

ECHIPA ETAPEI

CODREA 
(Rapid)

PANĂ 
(S.C. Bacău)

IORDACHE 
(Politehnica) 

LUPESCU 
(Rapid)

DINU
(Dinamo)

ANGELESCU
(Rapid)

F. LAZĂR
(C.F.R. Cluj)

DUȚAN
(S.C. Bacău) 

NEAGU 
(Rapid)

POPOVIC1
(U.T.A.)

MOLDOVEANU 
(Politehnica)

REZULTATELE ULTIMEI ETAPE
DINAMO — STEAGUL ROȘU 
FARUL - RAPID 
PROGRESUL — „U* CLUJ 
C.F.R. CLUJ — U.T.A. 
POLITEHNICA — JIUL
S.C. BACAU — UNIV. CRAIOVA
C.F.R. TIMISOARA — STEAUA 
F.C. ARGEȘ — PETROLUL

(2—2)
(1—2)
(2—0)
(1—0)
(0-0)
(0—1)

2—0 (0—0)
(meciul a avut loc miercuri)

Campionatele republicane de călărie (etapa I)

C. ILIN SI V. CONTIU-
PERFOMERII ULTIMEI ZILE

După cinci zile de între
ceri, au luat sfîrșit ieri, la 
baza hipică din calea Plev- 
nei, probele din cadrul cam
pionatelor republicane de 
dresaj și obstacole. înainte de 
a relata evenimentele ulti
mei zile, trebuie să remar
căm buna comportare a unor 
călăreți din provincie, care 
s-au „bătut" de multe ori de 
la egal la egal cu mai valo
roșii și mai experimentalii 
lor adversari de la cluburile 
bucureștene. Ne referim, în 
special, la sportivii de la 
A.S. Recolta Mangalia, care 
au reușit să cîștige un loc 
întîi la obstacole, categoria 
semiușoară, prin Gheorghe 
Teohari și să se claseze pe 
poziția a doua (după baraj) 
la proba pe echipe, deși nu 
au prezentat în concurs de
cît trei călăreți. Am mai 
menționa, de asemenea, buna 
comportare a călăreților de 
la Petrolul, cu deosebire ju
niorul Gheorghe Nicolae, 
pentru modul cum au abor
dat întrecerea și pentru re
zultatele obținute.

în ultima zi, programul a 
cuprins probe de obstacole 
pentru juniori de 18 ani și 
categoria semigrea.

în disputa juniorilor s-au 
prezentat la start 30 de că
lăreți. Ei au avut de rezol
vat dificultățile unui parcurs 
cu 12 obstacole, dintre care 
cîteva au prezentat o „barie
ră" de netrecut pentru unii 
sportivi. Totuși, opt concu
renți au reușit să termine 
cu zero puncte penalizare. 
Cea mai bună comportare au 
avut-o reprezentanții A.S.A. 
Cluj, cu trei călăreți în pri
mele 6 locuri, printre care 
și pe cîștigătorul probei, Vic
tor Conțiu cu Titan. De alt
fel, el a ocupat și locul al

patrulea cu calul Făurel. 
Bine s-au prezentat și junio
rii de la Steaua. Daniel Bă- 
canu cu Severin și Victor 
Costache cu Hazlia, care s-au 
clasat în ordine pe locurile 
doi și trei, au fost despăr- 
țiți de învingător de nici 3 
secunde. De altfel, steliștii au 
mai ocupat, prin Gheorghe 
Popescu cu Graur, locul al 
cincilea, la egalitate cu clu
jeanca Ildico UJfalvi cu O- 
glinda. Dintre ceilalți concu
renți mai putem menționa 
doar evoluția călăreței A- 
drianne Barnes cu Arogant.

C. GONȚEA (Steaua)-
învingător în proba pe circuit

a „PREMIULUI OLIMPIC
în lipsa unui circuit apro

piat că profil și distanță de 
cel de la Jocurile Olimpice 
(8—12 km, cu diferențe de 
nivel), organizatorii ..Premiu
lui olimpic" — F.R.C. — au 
apelat la tradiționala ,,buclă" 
de pe str. Maior Coravu. 
Ieri dimineață și-au dat în- 
tîlnire acolo 116 rutieri, din
tre care mai bine de [jumă
tate înscriși în proba senio
rilor. Prezența valoroșilor 
rutieri din Ungaria și a ci* 
cliștilor din Bulgaria a dat 
un plus de interes pentru 
întreceri.

Cursa vedetă, cea a senio
rilor, a fost animată. Nume
roși alergători s-au „bătut" 
pentru' a cîștiga un loc mai 
bun — fie în clasamentul fi
nal, fie în eel al sprinteri
lor. Acțiunea cea mai pericu
loasă a fost inițiată, de Con
stantin Gri gore și maghiarul 
A. Takacs. Cei doi s-au de
tașat de pluton, adjudecîn-

duși o serie de sprinturi, dar 
n-au putut duce pînă la ca
păt acțiunea. Alarmat de 
posibilitatea pierderii șansei 
de a mai concura la sprintul 
final — cel care atribuia 
„Premiul olimpic" — pluto
nul . a accelerat ritmul, tur- 
nînd plumb în picioarele fu
garilor. Pînă la urmă s-a fă
cut Joncțiunea și toți cei care 
au cît de cît valoare de sprin
teri s-au pregătit pentru bă
tălia finală. Pe ultima linie 
dreaptă disputa a fost a- 
cerbă, Constantin Gonțea — 
alergătorul care promitea 
ci nd va să devină vedetă — 
cîștigînd de justețe în fața 
colegilor săi de club Șt. Ene 
și P. Soare, a întregului plu
ton.

într-un fel, victoria în am-

Hristache NAUM

(Continuare în vag. a 2-a)

LA CAMPIONATELE BALCANICE

VICTORII CATEGORICE
ALE GIMNAȘTILOR ROMÂNI
Elena Ceampelea și Petre Mihaiuc •—succese pe toată linia!

ELENA CEAMPELEA, din nou campioană balcanică abso
lută, evoluînd la bîrnă — unul din 
mai mult.

aparatele care-i plac cel

BELGRAD, 27 (prin telefon 
de la trimisul nostru special)

Referindu-se la cea de a 
treia ediție a campionatelor 
balcanice, un ziar belgrădean 
își intitula cronica de dumini
că dimineața „Festival al gim
nasticii românești în Sala 
Sporturilor". De altfel în
treaga presă iugoslavă — prin 
titluri pe mai multe coloane, 
fotografii și reportaje — sub
liniază succesul remarcabil re
purtat sîmbătă după-amiază de 
echipele României, la tradi
ționala întrecere a gimnasticii 
balcanice. Confirmarea succe
sului obținut acum un an, la 
Timișoara, cînd sportivii noștri

au 
atit . .
vidual compus, constituie o do
vadă a resurselor și posibili
tăților de care dispun cele două 
reprezentative române. Deși 
fără unul din oamenii săi de 
bază (Nicolae Achim), selecțio
nata noastră masculină a știut 
să lupte exemplar pentru apă-

cucerit medaliile 
la echipe, cît și

rarea titlului. Ea a obținut 
un punctaj bun la inele (primul 
aparat din concurs), iar apoi, 
cu fiecare nouă probă, avansul 
gimnaștilor români s-a conso
lidat în permanență. Sufletul 
echipei a fost Petre Mihaiuc, 
evident cel mai bun om al 
concursului, care, prin exem
plul său — execuții foarte bune 
la toate aparatele, răsplătite 
deseori cu aplauze îndelungi de 
întreaga asistență — a mobi
lizat și stimulat pe toți colegii 
săi. Â1 doilea titlu de cam
pion balcanic absolut, cuce
rit aici, răsplătește strădania 
și pasiunea cu care cel mai 
bun gimnast al nostru lucrează 
pentru desăvîrșirea măiestriei 
sale. Cuvinte de apreciere me
rită de asemenea Gheorghe Pă- 
unescu și Vasile Coșariu, am
bii cu dublu-salt la sol,, ele
ment de mare dificultate pe 
care l-au executat foarte bine.

Dacă la băieți (in ciuda su
periorității formației române), 
se poate vorbi de un echilibru 
ai luptei sportive, la fete în 
schimb. în concurs nu a exis
tat decît o singură echipă : cea 
a României. Maniera în care 
s-au impus sportivele noastre 
este ilustrată, între altele, prin 
clasarea tuturor celor șase gim
naste în finala de la paralele 
și a cinci dintre ele între pri
mele șase la sol! Fără să-și u- 
șureze exercițiile (cum se mai 
întîmplă uneori !), cele șase 
gimnaste românce au realizat 
aici un concurs remarcabil, e- 
xercițiile lor fiind bine cotate 
de brigada internațională de 
arbitri (două dintre execuțiile 
campioanei absolute — Elena 
Ceampelea, fiind notate cu

Constantin MACOVEI

(Continuare în pag. a 4-a)

Turneul internațional de șah

(Continuare in pag. a 2-a)

Emanuel FANTANEANU

Cornel Ilin cu Viteaz s-a impus în proba de obstacole, 
categoria semigrea.

FOTO i Theo MACARSCHI

ÎNVINGĂTORI
AVERBACH SI HENNINGS

9

• Ghizdavu-o nota de maestru Internațional

Cel de-al XI-lea turneu in
ternațional de șah al Româ
niei s-a încheiat aseară cu 
victoria marelui maestru so
vietic luri Averbach și a ma
estrului internațional din 
R.D.G., Arthur Hennings.

Fostul campion al U.R.S.S. 
a reușit în partea a doua a 
concursului un senzațional tur 
de forță (6 puncte din 7 par
tide !!) cu care a remontat 
handicapul unui start slab. 
Duminică, el l-a învins, dimi
neața, pe Ciocâltea (partidă a- 
mînată din runda , a 9-a), iar, 
după amiază, a remizat în 9 
mutări cu Gheorghiu. Hen
nings a jucat constant, pru
dent și solid. .In ultima run
dă el a încheiat o pace rapi
dă cu Ribli, în 16 mutări. Bo- 
boțov (remiză în întrerupta cu 
Ribli) era singurul care pu
tea să-i ajungă pe lideri, în 
cazul unei victorii la Tatai.

Dar, italianul s-a apărat foar
te exact. Remiza se prefigu
rează în întîlnirea Pavlov — 
Ciocâltea. Bukici a înscris pri
ma victorie în turneu la Sy
dor, iar Ungureanu l-a învins 
pe Jansa. Remizînd cu Garcia. 
Ghizdavu obține o notă de 
maestru internațional.

Iată clasamentul final, îna
intea reluării întreruptei Pav
lov— Ciocâltea (astăzi, de la 
ora 9): AVERBACH (U.R.S.S.) 
și HENNINGS (R.D.G.) 9,
Boboțov (Bulgaria) 8»/f, Ghiz
davu (România) 8, Ciocâltea 
(România) 7>/i (1), Gheorghiu 
(România) 7‘/«, Bukici (Iugo
slavia), Garcia (Cuba), Jansa 
(Cehoslovacia) 7. Pavlov (Ro
mânia) 6>/t (1), Ribli (Ungaria), 
Ungureanu (România) ti1/,, Sy
dor (Polonia), Tatai (Italia) 5, 
Ghinda (România) 5 puncte. 
(V. CH.).
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A V-a edifie a campionatelor școlare profesionale

ECHIPELE GRUPULUI ȘCOLAR 23 AUGUST (băieți) Șl GRUPULUI ȘCOLAR M.I.U

MEDIAȘ
Bază sportivă a clubului 

Ceahlăul- din Piatra Neamț 
a cunoscut recent animația 
unor pasionante dispute vo- 
leibalistice. întrecerile celei 
de a 5-a ediții a campiona
tului școlilor profesionale — 
reunind la faza finală 22 de 
echipe (15 de băieți și 7 de 
fete) — au prilejuit o luptă 
deosebit de strînsă pentru 
cuceri tea titlului de cam
pioană. Afirmația este vala
bilă mai ales, în ceea ce pri-

(fete) ClȘTIGĂTOARE
vește echipele băieților. Două 
formații bucureștene — Gru
pul școlar „23 August" și 
Școala profesională a combi
natului de confecții și trico
taje — și una din Copșa Mi
că — Centrul școlar de chi
mie — și-au disputat, în tur
neul final, fiecare set, pentru 
ca în cele din urmă una 
dintre ele să se distanțeze. 
Aceasta a 
lui școlar 
a cucerit,

fost echipa Grupu- 
„23 August'1, care 
astfel, pentru

titlul
pre-

treia oară consecutiv 
de campioană. „Șasele" 
gătit cu multă migală și pri
cepere de cunoscutul profesor 
Jan Săvulescu și-a văzut din. 
nou încununate îndelungatele 
eforturi, lată și numele com- 
ponenților lotului : A. Iuhasz, 
S. Șulea, A. I’Iugaru, M. Ilies
cu, C. Catană, M. Gîndac, E. 
Gama, C. Malaxia, M. Ata- 
nasiu și G. Croitoru.

După festivitatea de pre
miere, care a avut loc la 
cîteva minute de la termina
rea ultimului meci, am fost 
martorii unor clipe emoțio-

Echipa Grupului școlar „23 August" București, campioană 
fotografie, de la stingă la dreapta: ing. T. Gheorghe, conducătorul 
Iliescu. C. Catană. M. Atanasiu, E. Gama, A. Plugaru, C. Malaxia, 
Șulea și prof. Jan Săvulescu, antre norul echipei.

la volei pe 
lo tutui, G. 
A. Iuhasz,

anul 1971 
Cruitoru, 

M. Gîndac,

in 
M.

S.

în „Cupa municipiului București11

PISTOLARUL DAN IUGA - CEL MAI BUN LA VITEZĂ: 596 p
Pistolarul dinamovist. Dan 

liigâ a fost realizatorul ce
lui mai valoros rezultat, la 
ediția 1971 . a „Cupei muni
cipiului BucUfești11, com
petiție cu caracter de se- 
lecție pentru apropiatele cam
pionate europene,Dan Iuga a 
întrecut orice așteptări, eîș- 
tigind dificila probă de pis
tol viteză cu 596 p, ceea ce 
reprezintă o cifră de valoare 
internațională — fiind la nu
mai două puncte de feno
menalul reeord mondial 
italianului Eiverzani.
Iuga- este acum al patrulea 
ti agă tor român care obține 
596 p, ceea ce egalează re
cordul național

Iuga a devenit favoritul 
probei încă de sîmbătă, cînd 
cîștigase manșa I cu un ex
cepțional 299 p ,din„^l)0 po
sibile. iar duminică diminea
ța, în a doua jumătate 
concursului, a punctat 
El a pierdut un punct
sase secunde (seria 1), apoi 
în seria următoare a „mers" 
îp plin„' la fel șij în - primele 
5 focuri Ia 4 secunde, 
ultima serie de „4“ 
emoționat, probabil, de 
traordinaru] rezultat 
surîdea dacă realiza un 
50 cte puncte, a greșit 
ultima siluetă, obținînd un 
„optăr", terminînd astfel

al
D.

a 
297.

la

în 
Iuga 
exr 
ce-i 

piin, 
la

cu 297 p și cu un to-
596 p. Cîștigătorul 

a fost secondat 
de colegul său

Marcel Roșea,
mai

manșa 
tal de 
probei 
timpul 
club, 
însă ieri n-a 
performanța din prima 
cînd a reușit un valoros 
p și acum cu un total

tot 
de 

care 
reeditat 

?i, 
298 
de 

593 p a ocupat locul II. în 
manșa de duminică cel mai 
mare punctaj a fost realizat 
de un alt component al 
chipei naționale, 
— 298 p, dar el 
se mulțumească 
(590 p), plătind 
but pierderii celor 8 puncte 
din manșa I, deoarece din 
300 posibile a obținut doar 292 
p. Pe locurile următoare s-au 
clasat : 4. M. Dumitriu (Stea
ua) 585 p (în manșa a Il-a 
295. ă^Al,. Ghered. (Stea- ., 
ua) 585 p (293), 6. N. Marin 
(Olimpia) 584 p.

în ceiv de a doua probă 
a ultimei zile de concurs, 
la armă standard 3x20 focuri, 
senioare și juniori, bine s-au 
comportat Aritina Bițică, Ioa
na Soare, precum și juniorii 
I. Codreanu, Marina Vașiliu 
și C. Manole. Iată rezultate
le — SENIOARE : 1. Aritina 
Bițică (C.P.M.B.) 562 p (pe 
poziții : 194—178—190), 2.
Ioana Soare (I.E.F.S.) 553 p, 
3. Georgeta Șerban (Nicotină 
Iași) 548 p, 4. Florica Roma-

fi
lon Tripșa 
a trebuit să 
cu locul III 
astfel tri-

no (Olimpia) 540 p, 5, Iu- 
lia Herlea (Metalul) 536 p, 
6. Ecaterina Banta (Olimpia) 
519 p. JUNIORI : 1. I. Co- 
dreanu (Steaua) 564 p (197— 
180—187), 2. Marina Vasiliu 
(Dinamo) 548 p, 3. C. Manole 
(Steaua) 545 p, 4. C. Gavaliu- 
gov (I.E.F.S.) 543 p, 5. L. 
Ilovici (Brașov) 541 p, 6. 
C. Becea (Șc. sp, 1) 5.36 p.

Trofeul a revenit clubului 
Dinamo cu 175 p, iar pe 
locurile următoare s-au cla
sat Steaua 145 p și I.E.F.S. 
110 p.

nante i profesorul Săvulescu 
și-a îmbrățișat elevii pentru 
ultima oară, anunțînd că se 
retrage de la conducerea 
echipei. Sîntem siguri 
mult timp, încă, „mîna“ 
personalitatea maestrului se 
vor vedea, desigur, în evolu
ția, în continuare, a forma
ției pe care a pregătit-o timp 
de 10 ani neîntrerupt. Pe 
locurile următoare s-au cla
sat 1 Școala profesională a 
combinatului de confecții și 
tricotaje București, Centrul 
școlar de chimie Copșa Mică, 
Grupul școlar al cooperației 
de consum Rm. Vîlcea.

Meciurile echipelor 
nine (7 formații) au 
două zile de volei care 
•cîntat numerosul. public aflat 
în tribune. In grupa finală 
(meciurile s-au disputat fie
care cu fiecare) s-au întîlnit 
echipe din Mediaș, Huși și 
Galați. Avînd în Erna Hedric 
și Viorica Rado două jucă
toare foarte 'talentate, echipa 
Grupului școlar M.I.U. Me
diaș (antrenor prof. Gh. Bur- 
nete) a cîștigat toate meciu
rile din turneul final, adju- 
decîndu-și titlul. Iată și echi
pele ocupante ale locurilor 
ur mătoare : Grupul școlăr 
cooperatist Huși, Grupul șco
lar de industrie alimentară 
Galați, Grupul școlar con- 
strucții-motițaj de pe lîngă 
Consiliul popular al munici
piului București.

La sfîrșitul întrecerilor am 
solicitat tovarășului Florin 
Grecu, inspector principal în 
Ministerul învățămîntului, pă
rerea asupra întrecerilor de 
volei ale ediției a V-a a cam
pionatului școlilor profesio
nale. Iată ce ne-a declarat; 
„Tn mod cert, ediția din a- 
cest an s-a caracterizat prin- 
tr-un nivel tehnic superior 
celor precedente. Este urma
rea seriozității cu care s-au 
pregătit toate echipele, a 
concepției moderne de joc 
imprimate de profesori, for
mațiilor pe care le-au antre
nat. Aș sublinia, în această 
ordine de idei, contribuția 
profesorilor Cristea Stan 
(București), Emil Efrim (Rm. 
Vîlcea), Laurențiu Gheorghiu 
(Huși), Tudora Fătu și Victor 
Ignat (Galați) — ale căror 
echipe au conferit întreceri
lor mult dinamism și specta
culozitate. într-un cuvînt, am 
asistat Ia o ediție pe care, 
șub aspectul nivelului de 
pregătire, am dori-o reedi
tată".

că 
și

femi- 
oferit- 
a în-

Ion GAVRILESCUT. RABȘAN

(Urmare din pag. 1 )
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CHIMIA Rm. VILCEA, METALUL PLOPENI, VULTURII»

Ieri, la București și Oradea, cele opt participante la barajul pen
tru promovarea în divizia B și-au Încheiat apriga lor dispută. In 
urma rezultatelor înregistrate. Chimia Rm. Vilcea, Metalul Plopeni, 
Vulturii Textila Lugoj șl Arieșul 
activa în sezonul viitor în divizia

METALUL PLOPENI — DELTA
TULCEA 2—0 (0-0)

Spațiul restrins nu ne permite 
să relatăm momente pe care doar 
fotbalul poate să ni le ofere. Am 
văzut acest meci Metalul Plo- 
peni — Delta Tulcea, de care am
bele formații își legaseră 1““»“ 
speranțele promovării în 
Am văzut un arbitru, așa 
11 știam, exigent, poate prea 
xigent. In acest meci Metalul 
Delta, după doua ratări ale pra
hovenilor (Bogaciu, in min. 10 
și petre in min. 15), în min. 25 
arbitrul N. Pădureanu — dînd 
dovadă de excesivă severitate — 
l-a eliminat din teren pe Dra- 
gomir (Metalul), pentru fault, fără 
balon, aducind... amărăciune In 
tabăra celor de lingă Ploiești. 
Dar nu și descurajare. Pentru că 
metalurgiștll, cu energii nebănui
te, au făcut față adversarului șl 
au fost chiar la un pas de a 
deschide scorul. După ce tulcea- 
nul Pareșcura (min. 36) 
irezistibil și a trimis o 
gol, ratată de poziția de 
doi coechipieri, in miri, 
cu a blocat trei șuturi 
live, îndepărtind cel mai 
culos moment de la poarta 
După aceea, doar Metalul a fost 
în preajma... golului. In min. 58, 
Bogaciu a trimis cu capul în 
bară. In min. 63 arbitrul ii elimi
nă din joc pe tulceanul Răuț 
pentru injurii. Și acum în „10 
la 10“, Metalul e irezistibil. In 
min. 68. fundașul C. Mihail nu-1 
mai poate opri decît prin fault 
în careu pe Florea și Alexiu 
transformă impecabil lovitura de 
la 11 m. într_un moment de mare 
tensiune. După aceea, șutul ace
luiași Fiorea (min. 75) zguduie 
bara. In min. 78, Metalul reali
zează o acțiune demnă de divizia
A, ce îi va aduce fericirea : 
cursă excelentă a micului Mano- 
lache, centrare ca la carte și 
reluare din plonjon, cu capul, de 
către un alt talent — Bogaciu. 
Gol imparabil și Metalul, după 
5—6 ani de încercări, după trei 
baraje ratate, reușește în ceasul 
al 12-lea, promovarea în . divizia
B. Amărăciune în tabăra tulcea
na .momente de extaz în cabina 
prahovenilor.

___ __ ____ . ’ In
Vilcea, Metalul Plopeni, 

Turda și-au cîștigat dreptul de a 
B.

CHIMIA RM. VILCEA - CHI
MIA SUCEAVA 0—0

me* 
joc 

ani-

toate 
„B". 
cum 

e-

a driblat 
pasă de 
ofsaid a 
55 Slet- 
conseeu- 

peri- 
sa.

ETAPA A DOUA A CAMPIONATULUI DE DIRT-TRACK

Mongole, care inițial a acceptat 
invitația de a trimite snortivi 
la Turneul de la Constanța.

Avind în vedere că acest tur
neu constituie ultima verificare 
a luptătorilor noștri înaintea 
campionatelor mondiale de la 
Sofia, la fiecare categorie vor 
fi prezenți cel mai buni spor
tivi români. Iată, astăzi, loial 
nostru de lupte greco-romane : 
cat. 48 kg : Gh. Berceanu (Stea
ua), I. 
Stoica
Al. Neagu (Șc. sp. Constanța) : 
cat. 52 kg : Gh. Stoiciu (Steaua), 
M. Preda (C.S. Cîmpulung Mus
cel), I. Rogojan (A.S.A. Cluj). 
(V. Rădulescu (Progresul Buc.) ; 
cat. 57 kg : I. Baciu (Steaua). 
I. Păun (Dinamo Buc.), M. Du
mitru (A.S.A. Bacău). M. Boț.lă 
(C.S. Pitești). C. Salop (Voința 
Constanța) ; cat. 62 kg ; * — 
tosu (Dinamo Buc.). C.

Gibu (Dinamo Buc.). I. 
(Electroputere Craiova).

Aproximativ 80 de minute, 
ciul a avut amprenta unui 
decisiv, de „ori eu, ori tu“, 
bele echipe încercînd să-și apro
prie victoria pentru a avea 
tltudinea calificării. Deși a 
foarte cald — eu toată ora 
tinală — ritmul jocului (susținut, 
impresionant chiar prin viteza sa), 
n-a scăzut decît în finalul me
ciului, Angajamentul jucătorilor a 
fost total, dar corect.

Deși, după cum spuneam, am
bele echipe au practicat un joc 
bun, cursiv, goluri nu s-au în
scris, și asta datorită, în special, 
celor două cupluri de fundași 
centrali (vllcenii Păciulete și 
Pintilie și sucevenii Gheghe și

cer- 
fost 
ma

Spuneam câ disputa a durat 
aproximativ 80 de minute... După 
aceea, cineva (vrînd parcă să 
ne convingă că stadioanele Giu- 
lești și Politehnica... sînt prea a- 
proape unul de altul 1) a răspîn- 
dlt vestea deschiderii scorului de 
către prahoveni. Fericire în tri
bune și pe teren : în acel mo
ment cele două chimii erau cali
ficate. si meciul se termină în- 
tr-un „nul« liniștit, fără ca ni
meni să mai intuiască — sau să 
afle — majorarea 
„Hegie"... A condus 
Petrlceânu.

sau să 
sqorului în 

excelent N.

D. GRAUR
VULTURII TEXTILA
CHIMIA FAGARAȘ 1-1 (1-0)

ORADEA, 27 (prin telefon). 
Pe stadionul Tineretului, peste 
3 000 de suporteri din Lugoj șl 
Făgăraș au înfruntat cu stoicism 
ploaia. Cele două echipe au fă
cut uz de întreaga gamă a cu
noștințelor lor pentru cucerirea

LUGOJ

Poarta echipei din Tulcea este din nou in pericol. Atacul 
lui Petre Gheorghe, însă, nu va fi finalizat. Fază din meciul 
Metalul Plopeni — Delta Tulcea

Foto : Theo MACARSCHI
Căldăruș). Ocazii mai multe — 
dar nu foarte clare — și-au creat 
chimiștil din Vilcea, care de alt
fel, au avut, de-a lungul meciu
lui. și lungi perioade de domi
nare.C. ALEXE

DEBUT PROMIȚĂTOR

ÎM „CUPA DUNĂRII" LA JUNIORI

Un brîu multicolor de spec
tatori a înconjurat ieri di
mineață „talia" de zgură a 
stadionului Metalul, asistînd 
Ia un spectaculos concurs 
de dirt-track, de fapt, etapa 
a doua a campionatului re
publican. Ca și în etapa de 
debut a competiției. lupta 
pentru desemnarea ciștigăto- 
rului s-a dat între sibianul 
I. Bobilneanu și bucureștea- 
nul I. Marinescu. După man
șa a noua, rămași singuri în 
cursa pentru primul loc, mo- 
tociclistul din Sibiu acumu
lase 9 puncte și mai avea de 
alergat o singură manșă, iar 
I. Marinescu (6 p), trebuia 
să participe, lg încă două. 
Dar iată că. în manșa deci
sivă, a zecea, cei de al doi-

lea cade, nemaiavînd șanse 
la locul întîi, atît in clasa
mentul manșei, cit și în cel 
al etapei. în continuare, con
cursul nu a prezentat atita 
interes decît pentru specta
colul in sine. Iată clasamen
tul : 1. I. BOBILNEANU (Vo
ința Sibiu) 12 p, 2. I. Mari
nescu (Metalul Buc.) 
3. C. - ‘ 
Buc.) 10 p, 4. 
lui Buc.) 8 p, 
ința Sibiu) 7 
reanu (Voința

în

C. Vir-
,, . Ioneseu

(Dinamo Buc.), I. Popa (Electro
putere), M. Ciutan (Rapid Buc.) :

cat. 68 kg : s. Popescu (Steaua), 
E. Hupcă (Metalul Buc.), N. Mi
hai (Vulturii Textila "Lugoj), A. 
Popa (S.C. Bacău), V. Dușu 
(Voința Constanța) ; cat. 74 kg : 
I. Gabor (Steaua), I. Enăc'.ie 
(Dlnamo Buc.) Șt. Șerban (Stea
ua). T. Ignătescu (Rapid Buc.», 
V. Dinu (Progresul Buc.) M. 
Vlad (Dinamo Buc.) ; cat. 82 
kg : L .Eizic ((PROFIL Rădăuți), 
C. Penciu (Metalul Buc.), 
Ștroe (âteauaj, I. Bender 
turii Textila), C. Pălărie
Pitești), N. Lăerețeanu 

Pitești) ; cat. 90 kg : N. 
(Steaua), V. Fodorpatakl 
mo Buc.), D. Manea (Pescăru
șul Tulcea). A. Bucov (C.S. Pi
tești), Al. Frujină (C.S. Pitești). 
L. Paraschiv (S.C. Bacău) ; eat.‘ 
100 kg : N. Martinescu (Dinamo 
Buc.), N. Mandea (Dlnamo Buc.), 
N. Mătăsaru (Steaua), A. 
blovschi (Dunărea Galați), 
Bălan (Avîntul Botoșani) ; 
peste 100 kg : V. Dolipschi 
narno Buc,). R. Codreanu 
gonul Arad) și- Ci. 
(C.F.R. Timișoara).

... P< 
(Vul- 
(C.S. 

(C.S.
Neguț 
(Dina-

sa- 
A. 

cat. 
(Di- 
(Va- 

Bordeeanu

Devenită tradițională, com
petiția internațională 
handbal pentru echipe 
junioare, dotată cu , 
Dunfffii" a debutat 
terenul Tineretului 
pitală, în cadrul

, serbării de încheiere a anu-, 
luj școlar, organizată de 
Școala sportivă nr. 2 Bucu
rești. Șase formații de ju
nioare — reprezentînd ora
șele Praga, Bratislava, 
greb. Sofia, Wiesbaden (R.F. 
a Germaniei) și București — 
s-au aliniat la startul acestei 
întreceri care se dispută de-a 
lungul a trei 
că partidele 
două reprize 
minute, iar în 
jucătoare aflate abia la pri
mii pași în 
avut prilejul 
încă din ziua 
cîteva partide 
putate și spectaculoase, 
faze subtile și la 
splendide. Dintre formațiile

de 
de 

„Cupa, 
ieri pe 
din Ca- 

festiv al

Za-

zile. Cu toate 
se jucau în 
a cîte 20 de 
teren evoluau

handbal, am 
să asistăm — 
de debut — la 
extrem de dis- 

la 
goluri

amparticipante la turneu, 
remarcat jocul bun practi
cat de reprezentativele 
Bucureștiului și Sofiei, care 
se și anunță de altfel princi
palele pretendente la trofeul 
pus în joc. în vreme ce 
bucureștencele (antrenor .-Dan 
Bălășescu) — de la care sub
liniem comportarea handba
listelor Niculina Iordache, 
Diana Rotaru și Sanda Tur- 
lui — au jucat în viteză, cu 
o apărare 
jucătoarele bulgare, 
probabil la limita vîrstei de 
juniorat, ne-au 
prin forța și 
lor. Iată rezultatele înregis
trate ieri : București — Bra
tislava 14—8 (7—3), Sofia — 

Zagreb 
(14-1), 

7—12 
Zagreb

foarte atentă — 
aflate

impresionat 
incisivitatea

victoriei. In ansamblu, jocul a 
fost dramatic, ambele echipe 
avînd ocazii clare de gol, ratate 
însă din cauza pripelii sau a 
stării nervoase cauzată de miza 
mare a partidei. Jucătorii din 
Lugoj deschid scorul în min. 21 
în urma unei lovituri libere, exe
cutate de Becheru, apoi Chimia 
atacă susținut, dar nu reușește 
egalarea decît în min. 88, prin 
Boantă, care transformă o lovi
tură de la 11 m, acordată în 
urma unui fault. A condus bine 
o partida plină de nervi I. Rus 
(Tg. Mureș.

I. GHIȘA — coresp.
ARIEȘUL TURDA — INDEPEN

DENȚA SIBIU 2-1 ȚI—T)
In momentul în care acele 

cronometrului arătau consuma
rea celor 90 de minute regula
mentare de joc, tabela de mar
caj , arăta 1—1, și în acest caz 
calificată era formația- Chimia 
Făgăraș, Mai trec 3 minute — 
la prelungirile arbitrului — și 
în min. 93, portarul Manta iese 
la .25 m lateral, interceptează un 
balon, pe câre 1 apoi îl 'pasează 
spre propria poartă. La 6 m,. 
mingea este ajunsă de Moceanu, 
care înscrie în poarta goală... 
A fost, cre.d, cel mai dubios goi 
pe care l-am văzut vreodată ! 
Celelalte goluri au fost înscrise 
de Moceanu (min. 10) pentru 
Arieșul și Recer (min. 23) pen
tru Independența. A arbitrat 
Otto Anderco (Satu Mare). Asu
pra calificării echipei Arieșul, 
ca și a altor aspecte ale bara
jului de la Oradea, vom reveni.

V. SERE — coresp.

.PREMIUL
OLIMPIC"

(Urmare din pag. 1 f

bele clasamente — sprint fi
nal și punitaj sprinturi — a 
fost reconfortantă după eș.-_ 
cui din proba de contratimp 
pe echipe. Nu putem insă-, 
trece cu vederea faptul că în* 
aieaslă cursă disproporția de1 
forte a fost evidemă : mail 
bine de 80 la sută dintre 
partic'panti erau rutieri ro
mâni. Astfel că. în nici urn 
caz, n’t putem spune că ai 
fost... 1 — 1

Rezultate tehnice:
, Bici: lete de turism (3 ture 

— 3.9 km. 9 coneurenți): 1. 
MIHAi GHIȚA (Sc. sp. 2): 
8:06; semu-urse (3 ture — 3,9' 
km, 12 coneurenți): 1. DUMI-

Cu o lună înainte de disputarea 
ediției din anul acesta a Der
biului de trap, premiul cailor de 
patru ani a avut misiunea să lă- 
murea^că- * 
sură ecartul de valori 
între principalii coneurenți. 
dcept că de data aceasta 
ta-nța a fost mai scurtă cu 600> 
de metri față de clâs’că probă 
din 25 iulie, dar nu e mai puțin, 
adevărat că, atunci, plecarea se1 
va da în bloc și nu eșalonat.

Favorit net al Derbyului, Gîndi 
s-a plasat al doilea, la fotogra
fie;- confirmînd prin record — 
1 26.1 — și evoluție că se des
prinde c'ar față de Raport, Va
lența Habar sa.u Hornar.

Merită a fi menționat și fap** 
tui câ antrenorii acestora n-am

într-o oarecare mă* 
existent 

E 
dis-

11 p,
Voieulcscu (Metalul

I. Sora (Meta- 
5. Al. Pis (Vo- 

N. Rîu-
7 p. 
general, 
conduce

P, 6.
Sibiu) 

clasamentul 
după două etape, 
I. Bobilneanu cu 24 de punc
te. urmat de I. Marinescu și 
C. Voieulcscu, ambii cu cîte 
20 de puncte.

C.D. NEGREA, coresp.

TRU POPESCU (Sc. sp. I) 
7:23; juniori (15 ture — 19,5 
km. 36 de coneurenți): 1. A* 
DHIAN DUMITRESCU (C.S. 
Brăila) 33:11; 2. Gh. Ioneseu 
(Steaua); 3. Petre Cimpoeru 
(Sc. sp. 3) — același timt.

Seniori (40 de ture — 52 
km, 59 de coneurenți): I. 
CONSTANTIN GONTEA 
(Steaua) lh.22:28; 2. Ștefan 
Ene (Homânia II); 3. Pan] 
Soare (Steaua): 4. C. Tânase 
(C.S. Brăila); 5. Vasiîe Teo
dor (România I); 6—10. G. 
Iliev (Bulgaria); T. Debrec- 
zeny* (Ungaria); C. Grigore 
(Homânia I): T. Puterity (Ho
mânia II): G. Hianu (Speran
țe olimpice II) — același 
timp. Pe baza punctajului la 
sprinturile intermediare a 
fost alcătuit și un clasament 
al sprinterilor: 1. CON
STANTIN GRIGORE (Româ
nia I) 30 p; 2. A. Takacs (Un
garia) 28 p; 3. V. Mihailov 
(Bulgaria) 20 p; 4. T. Debrec- 
zeny (Ungaria) 13 p; 5. C. 
Gonțea (Steaua) 10 p.

Horia ALEXANDRESCU

GIND — FAVORIT
intenționat să demonstreze 
treaga capacitate a elevilor 
preferind — ca șj in trecut 
să folosească în „ziua sorocului" 
elementul surpriză.

Fascinat sau contaminat de au
reola lui Oană de a fi cîștigat 
data trecută cjncl curse. antre
norul Vasile Gheorghe a încercat 
la rindul său o atare performan
ță. A cucerit trei vidtorii. iar 
două le-a ratat la fotografie. E 
totuși o frumoasă realizare, chiar 
dacă uneori a fost forțată și ne- 
concordanța între performanțe. 
Din rest, Gică Tănase a condus 
excepțional pe Măcieș și a cules 
un dublu succes cu Torino, spe- 
culind la maximum greșelile ad
versarilor. Mai relevăm buna 
conducere a lui Șlan cu Telega, 
șl a lui Mihăilescu cu Ros'alln. '

in- 
lor,

PUȚINE SPERANȚE

IN ÎNTRECERILE COPIILOR
Desfășurate după modelul 

ultimelor concursuri din Ca
pitală, cu cîțiva înotători bine 
pregătiți (care pot fi numă
rați pe degete) și muiți, foar
te mulți care nu stăpînesc 
încă procedeele tehnice, cu 
arbitri trași cu arcanul din 
tribune( !), întrecerile „Cupei 
de vară" rezervate copiilor 
de toate categoriile din clu
burile bucureștene (au absen
tat doar reprezentanții Șc. 
sp. 2), s-au desfășurat într-un 
deplin anonimat, și au fost 
departe de a-și atinge scopul 
propus. Sărăcia evidentă a 
grupelor de vîrstă din cadrul

rindul 
distin- 
verita- 
natură

AL DERBYULUI
Și Mircea Ștefăneseu a voit să se 
mențină „în .......................
Izbutit decit 
nunea -- cu 
secunde I —
Imediata vecinătate a 
lor. Rezultate tehnice : 1. 
mela (T. Marinescu), 
mon. 46.1. 2. Minunea 
Jargon. Zarva, 39,2, 3. 
Gheorghe), Rusălcuța, 
4. Telega (D. Stan), 
Obreja, 33,4, 5. Măcieș 
nașe), Halina. Dansator. 
Rosalln (S. Mihăilescu), 
Poenița, 30.5. 7. Olănița 
raș), Gînd. Habar. 29. 8. 
(V. Gheorghe), Hortensiu, Lăcaș. 
32.8. 9. Torino (Gh. Tănase), E- 
vadat, Hectar 38.9.

actualitate", dar 
o victorie cu 
o ameliorare de 
și două locuri

Marilena Măglașu (8 ani) 
la jel de bună in probele 
de craul și delfin

Foto : M. FELIX

Praga 22—9 (9—3),
— Wiesbaden 18—7 
Praga — Bratislava 
(3—16), București — 
13—8 (8—4).'

Partidele continuă 
pe același teren, începînd de 
la orele 8,30 și 17.

CLASAMENTELE FINALE
BUCUREȘTI

1. Chimia
2. Metalul 

Chimia 
Delta Tulcea

3.
4.

R.V.
Plopeni 
Suceava

3
3
3
3

1
1
1
1

2
1
1
0

0
1
1
2

4— 3
5— 4
2—2
2—4

4
3
3
2

astăzi, ORADEA

1. Vulturii
2. Arieșul
3. Chimia

Lugoj
Turda
Făgăraș

1
2

0

u-a 
Mi- 

8 
in 

ciștlgâtori- 
Filo- 

Salira. lle- 
ți. Bănică), 
Cabina (V. 
Dldon. 35,9. 

SuvSlcuta, 
(Gh. Tă- 

41.6. 6.
Martin, 

(I. Tode- 
Bibelou

secțiilor respective, în 
cărora cu greu putem 
ge perspectivele unor 
bili performeri este de 
să îngrijoreze și merită a fi
tratată cu mai multă aten
ție de specialiștii natației 
bucureștene.

în cele trei reuniuni de la 
„Tineretului" s-au desprins 
totuși, prin rezultate mai 
bune, Dana Pop, cea mai ra
pidă spatistă din țară, Euge
nia Cristescu, A. Horvat, Mi- 
nola Vasiliade, R. Golovka, 
Marilena Măglașu și A. Neac
șu. Prea puține speranțe însă 
pentru posibilitățile cluburi
lor din Capitală, cu cîteva 
săptămîni înaintea campiona
telor naționale. Cîteva din 
rezultatele tehnice ale celor 
4 grupe de vîrstă ;

Categ. A — Adelina Hidoș 
1:31,0 — 100 m bras; S. Cer- 
nat 1:23,5 — 100 m bras; 
A. Horvat 1:13,4 — 100 m 
spate și 64,0 — 100 m liber : 
T. Furtunescu 1:15,4 — 100 m 
delfin ; Eugenia
68,6 — 100 m liber ; 
Pop 2:40,7 — 200 m spate, 
rec. egalat ; L. Petrescu 3:04,6
— 200 m bras ;

Categ. B — Marina Ci istea 
1:23,8 — 100 m spate; M. Si
mion 1:32,7 — 100 m bras, 
1:19,1 — luO rn liber și 3:18,9
— 200 m bras; Minola Vasi-

liade 1:14,5 — 100 m liber, 
1:27,8 — 100 m delfin și 3:01,5
— 200 m spate ;

Categ. C. — R. Golovka 
35,0 — 50 m liber, 45,1 — 50 
m delfin și 1.41,5 — 100 ni 
bras ; Daniela Petrescu 47,9
— 50 m bras și 1:47,5 — 100 
m bras ; K. Dozer 1:28,7 — 
100 ni liber ; D. Pîrlea 45,0
— 50 m delfin ;

Categ. D — Marilena Mă
glașu 47,2 — 50 m spate și 
38,1 (record) — 50 m liber; 
A. Neacșu 51,7 — 50 m spate, 
47,6 — 50 m liber și 58,7 — 
50 m bras.

Niddy DUMITRESCU

Cristescu
Dana

4
4
3
1

5—2
3—4

3
3

...... 3 111 3—3
4. Independența Sibiu 3 0 1 2 3—5

2 
0 1

(Urmare din pag. 1)

CLASAMENT : 1. V. Conțin 
cu Titan 56,2, 2. D. Băcanu 
cu Severin 58,9, 3. V. Costa
che cu Hazlia 59,1, 4. V. Con
ți u cu Fâurel 1:03,0, 5. Gh. 
Popescu cu Graur și I. Ujfal- 
vi cu Oglinda 1:06,5 6. A. 
Barnes cu Arogant 1:07,9.

Evident, cea mai spectacu
loasă probă a fost cea de 
obstacole, categoria semigrea. 
Dificultatea crescută a pro
bei precum și prezența la 
start a unor călăreți cu va
loare recunoscută, Constantin 
Viad, Cornel Ilin, Dumitru 
Valea, Eugen Ioneseu, au fă
cut din această confruntare 
principalul punct de atracție 
al zilei.

Performerul probei a fost re
prezentantul clubului Steaua, 
Cornel ilin, care, prezent în 
concurs cu doi cai — Viteaz 
și Zefir — a reușit să se cla
seze pe primele două locuri. 
El a evoluat cu mai multă 
siguranță decît adversarii 
săi, evitînd mai bine „capca
nele" obstaicolelor, deși nu a 
fost nici el scutit de penali-

5.

i
zare pentru o bară doborîtă. 
Locul al treilea a revenit tot 
unui călăreț de la Steaua i 
Dumitru Velea cu Viorica.

Ar putea părea surprinză
toare absența din primele 
trei locuri a lui Constantin 
Vlad. Dar caii cu care a con
curat ieri (Jak și Sondor) au 
fost pregătiți mai mult pen
tru proba completă, ceea ce, 
desigur, le-a creat un handi
cap față de ceilalți.

CLASAMENT: 1. C. Ilin 
cu Viteaz 4 p.p. (1:20,6), 2. C. 
Ilin cu Zefir 4 p.p. (1:24,0), 
3. D. Velea cu Viorica 12 p.p.

în completarea programu
lui zilei s-au mai desfășurat 
o probă de obstacole cate
goria semiușoară. Dintre cei 
17 călăreți care au efectuat 
parcursul, doar 4 au reușit să 
termine fără nici o penali
zare. Pentru departajare s-a 
apelat la cronometru. Pe pri
mul loc s-a clasat Mihai Alu- 
neanu (C.C.B.) cu Hoinar 47,5, 
urmat 
(C.S.M. 
Marian 
Milano 
(C.S.M. 
52,0.

'f 
de Martin Schneider 
Sibiu) cu Saray 50,0, 
Simion (Dinamo) cu 

51,5 și Harold Muller 
Sibiu) cu Baiazid

CONSTANȚA, 27 
lefon). Sîmbălă și 
s-a desfășurat — în organi
zarea U.J.C.M. Constanța — 
un interesant concurs rezer
vat jucătoarelor divizionare. 
32 de sportive din București, 
Reșița, Ploiești, Cluj etc. au 
luat startul în preliminariile 
consumate în cursul zilei 
inaugurale, primele 10 concu
rente calificindu-se în turneul 
final. întrecerile pieliminare 
s-au soldat cu o. plăcută sur
priză, locul întîi fiind ocupat

(prin te- 
duminică

DIVIZIONARELOR
de o tînără și talentată jucă
toare din localitate : Ioana 
Bratosin care a doborît din 
100 de lovituri mixte 419 po
pice, fiind urmată de cunos
cutele sportive Vasilica Pin
țea eu 417 p d, Florica Biro 
411 p d, Polixenia Gavrilă 
409 p d, Valeria Popescu 406 
p d, ș.a. Confirmîndu-și cali
tățile Ioana Bratosin și-a 
apărat în manșa a doua po
ziția fruntașă reușind să cu
cerească trofeul pus în joc : 
„Cupa U.J.C.M,11, Clăsajjjen-

tul final : 1. Ioana Bratosin 
(Voința Constanța) 817 p d
(419-1-398), 2. Florica Biro
(Voința Constanța) 810 p d
(4114-399), 3. Valeria Popescu 
(Voința Ploiești) 803 p d
(406-f-397), 4. Polixenia Ga- 
vrilă (Voința Ploiești) 803 p d 
(4094-394 — mai slabă la izo
late), 5. Vasilica Pințea (Ra- 
pid Buc) 801 p d (417-|-384), 
6. Elisabeta Ratz (Voința 
Cluj) 797 p d (400 + 397), 7. 
Maria Armeanu (Voința Buc.) 
790 p d (395+395), 8. Aure
lia Ivan (Voința Constanța) 
782 p d (3934-389), 9. Mioara 
Antohi (Voința Ploiești) 773 
P d 
lacu
p d

(393-1-380), 10. Isofia Bur-
(Voința Constanța) 766 

(4044-362).

Ir, JQANIJESCU
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35 DE GOLURI-RECORDUL CAMPIONATULUI
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STEAGUL ROȘU 4(2) PARTIDĂ SPfCTlClJLOASĂ
Iată deci 

după opinia 
clasamentului 
bună echipă 
ceastă oră, a

că Dinamo 
noastră și
— cea 

din țară la 
recîștigat tit

Stadion
■ ploaie

Dinam o : timp
măruntă ; teren: 

bun ; spectatori aproxima
tiv 15 000. Au marcat : 
NUNWEILLER VI (min. 
15) și DUM1TRACHE (min. 
43. 53. 79). respectiv CA- 
DAR (min. 27), DUMITRIU 
II (min. 44) și FLORESCU 
(min. 66 și 89) ; raportul 
șuturilor lâ poartă : 18—13
(10^6 pe spațiul porții) ; 
raport de cornere : 14—7.

DINAMO : 
cu 6 — Cheran 7, 
weiller III 7, Sandu 
briei 6. Deleanu 7, 
9. Mustățea 7 (min. 
Popescu), Sălceanu ( 
mitrache 8. Nun,weiller VI 
7, Lucescu 8.

STEAGUL ROȘU : .
mache 8 — ivăncescu 
Jenei 7. Olteanu 7, 
6. Pescaru 7. Cadar 
lint 7, Florescu 7, 
triu II 9, Gyârfi 6.

A arbitrat CORNEL 
N IȚ E S C U (S i b i u)

ajutat la linie 
— cu greșeli în aprecierea 
ofsaidurilor — de T. An
drei (Sibiu) și V. Cioc 
(Mediaș}.

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve :

• n.amo 
(3-0).

cele din finalul primei re
prize au fost superbe — s-au 
ratat de zece ori mai multe 
ocazii (campion — Sălceanu), 
lumea ă văzut un penalty 
irosit cu seninătate de Durhi- 
trache (mm. 69, după o fla
grantă poziție de ofsaid a 
atacantului diriamovist), a 
aplaudat trei „bare" (Sălcea
nu — min. 7, Lucescu — 
min. 49, Dinu — min. 7(1) și 
cîteva „focuri bengale

Constantines-
Nun- 

i Ga- 
, Dinu 

63 D.
6. Du-

Ada-
1 6,
Rusu

8. Ba- 
Dumi-

Di-
Steagul roșu 5—1

marelui jucător care rămîne 
Nichi Dumitriu...

După o perioadă de pre
lungită restriște, Dinamo a 
jucat mai bine. Dinu a mun
cit din răsputeri, suflînd par
că oxigen peste cîțiva coechi
pieri ajunși la capătul pute
rilor (Sălceanu, Radu Nun- 
weiller și chiar Durr.itrache), 
în timp ce — în atac — Lu- 
cescu. abil și voluntar, a ofe
rit cîteva mingi pe care Du-

mitrache le-a exploatat cu 
viclenie, alergînd cu gîndul 
la coroana de golgeter.

în ce-i privește pe brașo
veni, aceștia s-au dovedit o 
echipă matură și cumpănită, 
cu o linie de atac superioară
— ea intenții și materializării
— unei apărări, din care 
doar Adamache mai iese cu 
fruntea sus de pe gazon...

Ovidiu IOANIȚOAIA

Dinamo a învins I Felicitări I
RAPID a terminat la un pas. Supor-
terii giuleștenilor sînt mai rezervați 

echipa 
ori în

pentru care s-a zbă- 
pătimiț mult, ultima 

a scării urcată în

un titlu 
tut și a 
„treaptă" 
acest sezon de Dinu și com
pania constituin-d-o mec'iul 
egal de ieri, 4—4, cu Steagul 
roșji Brașov.

Această partidă, găzduită 
de stadionul din șoseaua Ște
fan cel Mare, a fost specta
culoasă : s-au marcat o gră
madă de goluri — între care

JiUL 1(0)

IAȘI, 27 tprin telefon, de la 
trimisul nostru)

Nici cei mai optimiști din
tre suporterii Politehnicii nu 
măi sperau la sfirșitul pri
mei reprize că vor asista la
un festival fotbalistic, după
pauză. Așa cum 
rase meciul, în 
de minute, el
pe suporterii 
această parte, a 
levii luj Gil 
puseseră în 
pe

se desfășu- 
primele 45 

a dezamăgit 
studenților. Tn 

întîlhirii, 
M.ărdărescu 

gînd 
pe Moidoveănu ,__ __
trepte ale clasamentului gol- 
geterilor. Și au acționat cu 
toate forțele pentru realizarea 
acestei dorințe. Moidoveănu a 

jucat ca înaintaș central 
colegii lui l-au căutat 
perseverență în fazele 
finalizare, servihdu-1 de mul
te ori cu mingi excelente. 
Dar, toate încercările ieșeni
lor s-au năruit în fața apără
rii adverse, în care Marincan 
a avut intervenții spectacu
loase.

Tn repriza secundă, Poli
tehnica și-a depășit adversa
rul, prin acțiuni purtate în

e-
’Și 

să-l ridice 
pe primele

ș.i 
cu 
de

PLOAIE DE GOLURI
ÎN REPRIZA SECUNDĂ

viteză, cu derutante 
Dări de posturi. Jiul, 
formație din care au lipsit 
patru titulari (Stan, 
viei și Popescu, reținuți 
examenul de bacalaureat.

schim- 
cu o

George-
la 

iar

Caramaliș, l-a fa-
Mol- 
im- 
oas-

min. 51,
uitat pe Cuperman "și 
doveanu a transformat 
pecabil penaltyul. Apoi 
peții nu mai au rezistența ne
cesară de a stăvili atacurile

Stadion 23 August, teren foarte bun. timp frumos, spectatori 
aproximativ 8 000. Au marcat : MOLDOVEAN U (min. 51 —
din 11 m, 83 și 90), CUPERMAN (min. 57). SIMIONAȘ (min. 
69), LUPULESCU (min. 74). respectiv, I. CONSTANTIN (min. 
87) ; raportul șuturilor la poarta : Ș6—15 (pe spațiul porții 
14—2) ; raport de cornele : 13—G.

POLITEHNICA : Iordache 9 (min. 80 Costaș) — Romilă 8, 
lanul 8, Stoiceseu 7. Pali 7. Mărdăresou 7. Simlonaș 8, Mariea 

6 (min. 46 ineze 8), Cuperman 8, Lupulescu 3, Moidoveănu 9.
JIUL : Marincan 6 — Tonea 5, Caramaliș 5, Dodu 5 (min. 

57 Gtidacu), Naidin 5, Urrheș 6, Sandu 6, Uilecan 5. I. Cons
tantin, 7. Libărdi 7, Peronescu 7.

A arbitrat : C. BARBULESfU ++ + ++. ajutat foarte bine 
la linie dș N. Cătanoiu și M. Haimovici (toți din București).

Trofeul Petschovsclii : 8. <
La tineret-rezerve : Politehnica — Jiul: 5—0 (1—0).

Stocker suspendat), nu a rrai 
putut rezista iureșului gaz
delor. Ieșenii au început fur
tunos partea a doua și du
pă cîteva cornere, apărarea 
Jiului a cedat prima oară. în

reali-Politehnicii, studenții 
zînd faze aplaudate la scenă 
deschisă, 
forțe s-a

1 pe tabela de
6—1 pentru Politehnica, 
odată, s-a împlinit și dorința 
studenților de a-1 vedea pe 
Moidoveănu pe podiumul gol- 
geterilor, extrema stingă a 
Politehnicii înscriind trei go-

f-inal
Disproporția 
materializat

de 
în 

marcaj : 
Tot-

Pompiiiu VINTILA

PROGRESUL FINAL CU REGRETE
...Dpjnmicâ 27 iunie, ora 13 

și 4 .'ijpmute. Divizionara A 
Progresul ia emoționantul său 
Start în dubla și dramatica sa 
întrecere — cea nemijlocită, 
cu „U“, pe terenul de pe Re
publicii. și cea indirectă, de 
la distanță, cu C.F.R.-ul din 
Cluj. („Adusă" pe stadionul 
Republicii prin intermediul a 
sute de radioreceptoare). Fil
mați, înainte de joc, de tele
viziunea română și intervie
vați de comentatorul Alexan
dru Stark, fotbaliștii Progre
sului — palizi ca niște elevi 
în preajma unui examen foar
te greu — încep partida 
un trac vizibil. Atacă cu 
mă, dar combinațiile nu 
leagă pentru că mintea 
gîndurile lor sînt la Cluj, 
min. 19, la golul lui Cassai 
(lovitură de cap, reluînd o 
centrare a lui Tănăsescu), a- 
proape că nici nu-și exterio
rizează bucuria, Barbu și A- 
dam sînt la un pas de egala
re, dar bucureștenii parcă nu 
trăiesc pericolul. Mare ocazie 
de gol a lui Cassai în min. 
25. Scăpat 
rîndul său, 
în min. 34. 
în min. 40.
ca urmare 
fectuat de , 
Dar Progresul nu 
La Cluj, conduce 
1—0 și 10 goluri

singur, Anca e, la 
blocat de Manta 

Bară a lui Năstase 
Și 2—0 în min. 43, 
a unui slalom, e- 
percutantul Cassai. 

se bucură !
C.F.R.-ul cu 
marcate' lui

Năstase înscrie al 4-lea gol al Progresului
Foto : T. MACARSCHI

—, și 4—1 (Năstase în min. 69) 
și anonimul (aproape) specta
col este vitalizat de golul e- 
galizator de la Cluj și înflă
cărat pur și' simplu de al 
doilea gol al U.T.A.-ei, înscris 
de către Sima.

bun ; timp frumos ; spectatori
nastase

Stadionul Republicii : teren ___ . . ____ - - ,
circa 6 000. Au marcat : CASSAI (min. 19 și 43}. „
(min. 50 și 69). respectiv BARBU (min. 46) : Raportul șuturi
lor la poartă : 26—13 (pe spațiul porții 15—10) ; Raport de cor
nere : 5—2.

PROGRESUL : Manta 8 — V. Popescu 7, Mândoiu 7, D. Geor
gescu 8. Ad. Constantinescu 8, Tănăsescu 8. Beldeănu 8. Sandu 
Ion 8. Raksi 8 (min. 85 Dumitriu), Năstase 9, Cassai 9 (min. 
83 Matei).

,.U“ CLUJ : Ștefan 5 — Mihăilă 5, Pexa 8. Solomon 4, Cîm
peanu 5. Stîncel 5, Anca 5, Uifăleanu 5, Barbu 8, Adam 5, Ar- 
deleanu 5 (min. 73 Munteanu).

A arbitrat MIRCEA ROTARU ajutat la linie de
I. Ciolan și V. Buimistriuc (toți din Iași)

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : Progresul

a

„U“ n-ar avea decît 
re simbolică...

Anonima (aproape) 
golurilor de pe

o valoa-
cursă a 

„Republicii" 
— 2—1 (Barbu în min. 46), 
3—1 (Năstase în min. 50) — 
apoi bară Sandu în min. 61

Pe Republicii se scandează 
„U.T.A. ! U.T.A."...

In acele momente, 
sul, căzută în divizia 
prima repriză, revine 
vizia A !!!

Vocea crainicului

Progre- 
B în 
în di-
clujean

A

C.F.R. TIMiȘOARA I

I

LA SFIRSIT,
A PRIMIT

TIMIȘOARA, 27 (prin telefon, 
de la trimisul nostru)

15 000 de spectatori — cifră 
record —, strînși ciorchine în 
neincâpătoarele tribune de la 
„C.F.R.", au venit la stadion 
pentru a urmări ultima evo
luție în divizia A a feroviari
lor timișoreni și pentru a-și 
lua adio de la Tache Macri, 
antrenorul intrat în grațiile 
lor și care îi părăsește cu 
sentimentul datoriei împlinite.

Și la meciul de despărțire, 
echipa lui a reușit' un rezul
tat remarcabil în compania 
prestigioasei formații bucu- 
reștene. Păcat, însă, că factu
ra jocului, din partea ambelor 
părți, a lășat de dorit.

De altfel .credem că „nulul" 
a fost și obiectivul urmărit în 
această partidă de antrenorul

Stadion C.F.R. ; timp 
călduros ; teren bun ; spec
tatori 15 000 ; raportul șu
turilor la poartă : 14—20
(pe spațiul porții : 6—6);
raport de cornere : 3—4.

C.F.R. TIMIȘOARA : Așa 
8 — Pîfvu 6. Volaru 6, Bo
drojan 7, Bocșa 5. Chi- 
miuc 6, Seceleanu 6, Floa- 
reș 5, Bojin 6, Regep 7, 
Periat 5 (min. 60 Her. 
Ban).

STEAUA : Coman 7 —
Sătmăreanu 7. Ciugarin 7, 
Negrea 7 Cristache 7, Naom 
8. Vigil 7, Pantea 6, Tă
taru 6 (min. 80 Aelenei 6), 
lordănescu 6. Dumitriu III 
6 (min. 73 Marcu).

A arbitrat : I. CÎMPEA- 
NU ajutat la linie
de E. Călhăjos și T. Gabos 
(t'oti din Cluj).

Trofeul PetschovsChi : 7.
La tineret-rezerve: C.F.R. 

t T-coara — Steaua 2—1 
(1-1).

gazdelor. Conștient de valoa
rea adversarului, de forța lui 
de atac, Tache Macri, precaut, 
a indicat măsuri restrictive în 
defensivă : Chirțriuc a fost „dis
tribuit" la lordănescu, „copi
lul teribil" al Stelei, Volaru 
a fost umbra lui Gigi Tăta
rii, omul de gol, Bodrojan a 
jucat fără om, pentru a mă
tura la nevoie în fața butu
rilor.

Tn condițiile marcajului se
ver .exercitat de apărătorii ti
mișoreni, ca și al jocului oas
peților, azi ceva mai sofisticat 
(cu abuzuri în conducerea min
gii în zona de pregătire a a- 
tacurilor) fazele de gol la 
poarta gazdelor au fost rari
tăți. Totuși, aceea din min. 12 
a înghețat inimile suporterilor 
ceferiști : trimis în bara trans
versală de Pantea, balonul a 
revenit în teren, la Tătaru, 
care, de la 10—12 m, a șutat 
puternic ,1a semiînălțime, la 
colț, de unde portarul Așa a 
respins printr-un reflex incre
dibil. Cum spuneam — în tot 
jocul — asemenea faze au fost 
mai puține decît degetele li
nei singure mîini, alte două- 
trei acțiuni, care anunțau go
lul, fiind oprite in extremis, 
la marginea careului mare, cu 
prețul unor intervenții „tari" 
neregulamentare : Coman l-a 
accidentat în min. 58, pe Pe
riat, lansat spre poartă, Bocșa 
l-a „secerat", în min. 71, pe 
Aelenei, scăpat după un dri
bling, spre buturile porții " 
mișorene.

Aflați la acest capitol, 
iregularităților, trebuie spus 
ele au fost favorizate și 
arbitrajul ezitant, îngăduitor, 
al clujeanului Cîmpeanu, care 
s-a mulțumit, și asta destul de 
tîrziu, să împartă avertismen
te (lui Volaru, Bocșa și Sece-

ti-

al 
că 
de

Victor Tudor Popa domină 
stadionul...

Pe teren, o formație „neu
tră" — cu mici diferențe de 
nuanță, cam aceeași ca și 
duminica trecută, în „derby- 
ul" cu Dinamo — Universita
tea Cluj PRIVEȘTE, iar ad
versara ei ASCULTA (ce-i 
comunică cei de pe margine, 
ce se aude din țranzistoarele 
care au înnebunit stadionul).

Progresul atacă mereu. Și 
ratează mereu. Dar nu mai 
contează golurile. Contează ce 
se întîmplă la Cluj. O echipă 
și 6 006 de spectatori 
Va rezista „minunea" 
malul Someșului ? Nu. 
de ață al speranțelor 
reștene a fost retezat, 
de... < ' _ ’ ’ ’
al lui Fanea. Pe stadion este 
o tăcere de catedrală. Se ter
mină jocul. Lacrimi pe teren 
și în tribune.

...Duminică 27 iunie, 
19,50. Progresul a devenit 
de-a 32-a divizionară B 
campionatului viitor.

Fotbalul este ca viața ! 
viață...

echipă 
speră, 

de pe 
Firul 

bucu- 
brutal, 

săbia golului egalizator

ora 
cea 

a
E

Marius POPESCU

DOAR MACRI 
APLAUZE
leanu ; așa ceva i se cuvenea 
și lui Tătaru), temîndu-se — 
de ce oare ? — să elimine în 
mod exemplar măcar pe unul 
dintre recalcitranți.

G. NICOLAESCU

ș.,'C. băCăuc 3(0)
UNIV CRAIOVA 1(1)

BACAU, 27 "(prin telefon, de 
la trimisul nostru)

Craiovenii abordează partida 
cu multă ambiție și Neagu se 
trezește in careu în min. 11, 
între Kiss și Velicu. El șutează 
însă pe lingă Ghiță. După trei 
minute, Băluță pătrunde în 
careu și e obstrucționat de 
Smarandache. Arbitrul acordă 
cu larghețe penalty. Dem
brovschi trage însă slab și 
Papuc respinge, restabilind 
echitatea. Imediat. Ivan intră 
in careul lui Ghiță, dar șutul 
său lovește bara.

Și iată, după o serie 
ratări reciproce, min. 36 : 
pentru oaspeți.

După pauză, băcăuanii
lansează în cursa egalării. 
Craiovenii întăresc apărarea și 
contraatacă destul de pericu
los. Neagu scapă în min. 54 
si Catargiu nu-1 poate opri 
decît trăgîndu-1 de tricou. La 
o acțiune a lui Băluță. Nicu
lescu și Deselnicu se ciocnesc 
cap în cap. Jocul se întrerupe 
citeva minute. Gazdele atacă 
mereu. In min. 68, Duțan pa-

de
1-0

se

CLUJ, 27 (prin telefon, de 
la trimisul nostru)

La urma urmei, degeaba 
jucaseră feroviarii clujeni 29 
de etape, dacă nu reușeau 
acum măcar un punct, în 
ultima etapă. Totul devenea 
inutil : eforturi, chinuri și 
speranțe. Și tot la urma ur
mei U.T.A. nu putea escala
da „Everestul" cu două punc
te. Și cum remiza apărea 
drept cea mai simplă conse
cință logică, mulți credeau 
că pe Someș va fi o dispută 
liniștită, fără nervi și 
siune, o dispută de 
Dar liniște n-a fost 
prima repriză, mai ; 
nă în minutul 30. A 
ficient ca Octavian 
să execute cu dibăcie 
fecă 
tă și 
mult 
atac.
eu 
doamnă" jucase fără 
ambiții ofensive, 
un singur șut pe poartă și 
acesta de la 40 m. Golul pri
mit a avut însă efect ime
diat, Sima aflîndu-se la un

peste apărarea
U-T.Â., cea 

prea calmă, să 
Pînă atunci. în 
adversarul,

ten- 
salon. 

decît în 
ales pî- 
fost su- 
Ionescu 

i o foar- 
textilis- 

calmă, 
iasă la 

contrast 
„bătrîna 
nervi și 

trimițînd

cu felicitările, fiind de părere că 
lor a pierdut titlul de vreo cinci 
acest fine! de campionat.

STEAUA e pe podium. Un loc bun 
o echipă in plină transformare.

U.T.A. a cucerit dreptul de a juca în 
„Cupa U.E.F.A.". Să admirăm vitalitatea 
„bătrînei doamne", care a evitat refluxul 
(așteptat) cu o rafinată știință a dozajului.

Subsolul clasamentului ne-a oferit un 
final cu adevărat dramatic. Progresul a 
trăit, timp de cîteva minute, iluzia că ar 
putea supraviețui. Apoi s-au auzit din eter 
acordurile „Titanic Valsului". Feroviarii 
clujeni, pe de altă parte, au jucat și ei cu 
„ștreangul la git" un număr egal de mi
nute. Acum, zarurile sînt aruncate. C.F.R.-ul 
a știut să se bată, totuși, mai bine decît 
Progresul, core a „galopat" în singurul 
moment cînd ar fi trebuit să arunce totul 
în luptă : dup'ă-amiaza acelui 0—0 cu Jiul. 
Tn sfîrșit, C.F.R. Timișoara a izbutit să se 
convingă că ar fi putut rămîne în divizie, 
dacă ar fi crezut mai mult, încă din start, 
în resursele reale ale unui Bodrojan, Chi- 
miuc, Periat și ale tuturor celorlalți fotba
liști care și-au descoperit potențialul în 
coșurile frenetice ale „iernii Macri".

Lăsînd viitoarelor retrospective grija 
evaluării lucide a echipelor noastre, prin 
prizma punctelor și independent de... 
puncte, e momentul să remarcăm că pri
mele patru-locuri ale clasamentului, adică

cu 
ne 
au

pentru

locurile care învestesc echipele noastre 
dreptul (si, mai ales, obligația) de a 
reprezenta în marile cupe europene 
foi* rjjceri*e de Datru foste camoioane.

Felicilînd în bloc „careul de ași" al

campionatului nostru 1970/71, mi-aș permite 
să-l întreb pe Cornel Dinu dacă acceptă 
ideea că Panathinaikos este o echipă su
perioară lui Dinamo. L-aș mai întreba 
pe Sătmăreanu dacă socotește că acumu- ■ 
lările din ultimul an ar putea reduce deca
lajul Eindhoven—Steaua. L-aș mai ruga pe 
Dan să mi spună dacă a reținut bine dubla 
lecție Vittoria Setubal. în sfîrșit, 1-aȘ în
treba pe „Loli" Lereter dacă o știut să 
găsească rezultanta celor două forțe con
trarii ale echipei sale : Legia și Fejenoord.

„Careul de ași“ a luat loc în fotoliile de 
orchestră pe care nu le pot contesta 
„ceilalți 12", poate cu excepția Politehnicii 
ieșene, pe care o simt gata să se înscrie 
în excepție, dovadă faptul că a tinut, spre 
lauda ei, să obțină „premiul eficacității" 
in acest campionat.

Ce să le urăm celor patru ași pentru 
apropiatul sezon internațional de toamnă, 
care ratifică, de fapt, valoarea tuturor 
campionatelor naționale ? S-ar putea face 
urări multe. I s-ar putea ura lui Dinamo, de 
pildă, să găsească o idee de ioc în atac, 
ultima, din cîte îmi amintesc, fiind magis
trala centrare a lui Pîrcălab. I s-ar putea 
ura Stelei să accelereze și mai mult 
tempo-ul tolentaților săi spiriduși. I s-ar 
putea ura Rapidului să nu mai lase grija 
golului exclusiv pe seama și așa solicita
tului Neagu. în sfîrșit, i s-ar putea 
U.T.A.-ei să-și aducă aminte 
anul în care Dumitrescu III 
de ani de muncă admirabilă 
pe Mu’-eș".

La 27 iunie s-a încheiat 
1970/1971. 
blu deoinde 
de ași".

ura
că 1971 este 
împlinește 25 
„în orașul de

campionatul 
Fixarea valorii lui de ansam- 

acum de orgoliul „careului

loan CHIRILA

RAPID 4(1

CONSTANȚA, 27 (prin tele
fon, de la trimisul nostru)

Poate pentru că acest meci 
n-a mai avut decît un sfert 
din semnificațiile pe care i 
le-ar fi putut acorda o altă 
conjunctură a campionatului, 
el avea să fie extrem de in
teresant și cu multe secvențe 
frumoase. Rapid a făcut o 
partidă mare, una din acele 
partide realizate atunci cînd 
toți jucătorii unei echipe 
prind o zi de har. Văzîndu-i 
evoluînd astfel pe giuleșteni. 
nu reușești să-ți explici cum 
a fost posibilă înfrîngerea lor 
pe teren propriu de către 
S, C. Bacău. Dar aceste com
portări extreme, care se suc
ced la interivale de o săptă- 
mînă, sînt anevoie de comen
tat și ele țin poate pe undeva 
și de partea de mister a fiin
ței umane.

Farul, una dintre Cele mai 
valoroase formații ale acestui 
campionat, echipă cu oarecari 
șanse la titlu pînă acum cî
teva etape, a intrat în ultima 
rundă vădit demoralizată, 
după surprinzătorul eșec în 
fața U.T.A.-ei. De atunci, din

GIULEȘTENIi AU FĂCUT
O PARTIDA MARE

ziua acelui accident care se 
poate întîmpla oricui, Farul e 
deprimat pentru că muncise 
bine un an de zile și simțea 
că va obține una dintre cele 
mai bune performanțe din 
istoria clubului.

prin bune intenții o stare de 
spirit
schimb, avea de
aci perspectiva locului doi, 
performanță deosebită și pe 
nedrept
unde ori iei

deprimantă. Rapid, în ; 
consolidat v 

■i

ostracizată la noi, 
campionatul ori

$

spectatori apro-
71), ANGELES- 
TÂNASE (min.

Stadion ..1 Mai" ; teren bun ; timp frumos : 
ximatlv 15 000. Au înscris : NEAGU (min. 6 și 
CU (min. 4a), PETREANU ..(min. 79), respectiv 
13). Raportul șuturilor la poarta : 8—10 (pe spațiul porții 3—5). 
Raport de cornere : 13—2.

FARUL : ștqfănescu 5 — Stoica 5, N. Constantinescu 4. An
tonescu 4. Mareș 4 (min. 46 Tănase), Tănase 7 (min. 48. Ba
dea 6), Tufan 4, Ologu 8, Oprea 8, Caraman 5, Kallo 5. (min,. 
46 Turcu 5).

RAPID : Rftducanu 8 — Codrea 9. Lupescu 9, Dan 3. Mușat 
7. Dinu 8, Dumitru 8, Năsturescu 8 (min. 83 Marin Stelian), 
Angelescu loi Neagu 9, Petreanu 9 (mln. 87 <Codreanu).

A arbitrat C. GHIȚA ajutat la linie de N. Moar-
căș și G. Pop (toți din Brașov).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezervo : Farul

7.

Rapid 1-1 (1-0). . .5 ••

«-A

Acest tonus scăzut al echi
pei s-a manifestat chiar de la 
începutul partidei cu Rapid. 
Constănțenii 
victorie nu 
aduce ceea 
versibil cu 
urmă. Ei au vrut să 
dar vidați parcă de energie, 
n-au reușit să compenseze

știau că și o 
le-ar mai putea 
ce devenise jre- 
două etape în 

joace,

ACELE SUPERBE
MINUTE

metru de egalare în minutul 
45.

La cabină excampionii au 
aflat, se vede, că oltenii 
conduc la Bacău (rezultatul 
echivalent cu spulberarea tu
turor visurilor arădene pen

ii

DE FOC...
prelungit, prin toată apărarea 
clujeană (șutul blocat, inițial 
de portar, s-a oprit în tere
nul moale și 
dean 
metri 
însă,

„nouarnl11 ară- 
introdus de la 2 
poartă). Remiza, 
înseamnă mai ni-

moale (băltoace pe alocuri) ■ 
....... ...... ......... ....... . înscris : O. IONESCU (min. 30), 

BROSOVSCHI (min. 55), SIMA (min. 66) șl F. LAZAR (min. 
78>. Șuturi la poartă 28—10 (pe spațiul porții 9—4). Raport de 
cornere 10—2.

C.F.R. : Nagel 7 — Cojocarii 9, Vișan 7. Dragomir 7, F. La- 
zăr 9. Roman 6. M. Bretan 7. Soo 6. S. Brelan 6, O. lonescu 
8 (min. 65 P. Gheorghe 6). Țegean 7.

U.T.A. : Vidac 8 — Blrău 6, Lereter 8. Poloni 8. Popovici 9. 
Petescu 9. Calinin 6 (min. 58, Fl. Dumitrescu 7). Sima 7. Do- 
mide 6, Broșovschi 8. Kun II 6.

A arbitrat EM. VLAICULESCU -ir--ir4r■ ajutat cu mici 
greșeli de M. Șlarincitț și M. Moraru (toți din Ploiești).

Trofeul Petschoyschi : 10.
La tineret-rezerve : C.F.R. Cluj — U.T.A. 0—1 (0—1).
-------------H-1 ■ . I IV,,.-------— "

Stadionul Municioal : 
spectatori circa 18 000.

teren 
Au

și trupa 
în teren 
crezut și 
fi dorit.

tru „Cupa U.E.F.A.") 
de pe Mureș intră 
cum nimeni n-ar fi 
puțini clujeni și-ar 
U.T.A. începe ultimele 45 de
minute în stil de mare echi
pă. joacă fără greșeală și 
anunță clipe dramatice pen
tru localnici La 10 minute 
după pauză, egalează Bro- 
șovschi, după un dribling

VICTORIE CU EMOȚII
sează lui Rugiubei, acesta șu- 
tează și 
un metru 
preluarea.
e gala să 
mează un
Pană. Acesta trimite 
în careu pe sus și Rugiubei. 
cu un salt hotărît. preia cu 
capul în plasă. Egalare în min. 
70. Gazdele forțează irezistibil 
și craiovenii nu mai pot face 
față situației. Vătafu centrea
ză de pe dreapta în careul me
reu aglomerat al oaspeților și

Dembrovschi de la 
de poartă întirzie 

După ce Deselnicu 
acorde autogol, ur- 
corner executat de 

mingea

cu capul în
2—1. Acum,

Sinăuceanu reia 
plasă. Min. 75 : 
gazdele jonglează cu adversa
rul, 
bei 
5 m 
mul 
puc 
se trezește cu mingea în 
cior și o impinge în plasa, 
stabilind scorul final cu un 
minut inainte de sfirșitul par
tidei.

dar și cu ocaziile. (Rugiu- 
greșește preluarea de la 
in min 83). Și apoi ulii- 
gol : Kiss centrează, Pa
sare defectuos. , Rugiubei 

pi-

George MIHALACHE

Stadion „23 August" ; teren bun ; timp frumos ; spectatori : 
10.000, Au marcat : ȚARALUNGA (min. 36). RUGIUBEI (min. 
70 și 89). SINAUCEANU (min. 76). Șuturi la poartă : 27—16 
(pe spațiul porții 16—11). Raport de cornere : 9—6.

S. C. BACAU : Ghiță 8 — Kiss 7. Catargiu 7, Velicu 5 (min. 
39 Slnăuceanu 8). Comănescu 7. Vătafu 8. Duțan 9, Pană 9-i-, 
Dembrovschi 9, Rugiubei 7. Băluță 7.

UNIVERSITATEA : Papuc 7 — Niculescu 5, Smarandache 5 
(min. 76 Velea), Deselnicu 7, Bîtlan 4, Strîmbeanu 8. Ivan 7, 
Niță 6 (min. 73 Bălan), Neagu 3. Oblemenco 7. Țarălungă 6.

A arbitrat P. SOTIR ■*■★•*•■4.,ajutat la linie de C. Dragotescu 
și I. Dancii (toți din București).

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rezerve : S. C. Bacău — Universitatea Craiova 1—2 

(1-1).

mic pentru oamenii lui N. 
Dumitrescu din moment ce 
dinspre Bacău nu vine nici 
o veste bună- Și „bătrîna 
doamnă" nu știe ce-i mila. 
Aleargă ambițioasă după vic
torie. Fl. Dumitrescu îl des
chide excelent pe Sima, a- 
cesta se descurcă printre 
Dragomir și F. Lyzăr și de la 
12 m cu calm, aduce zîm- 
bete pe banca arădeană și 
atîta suferință pe întreg sta
dionul clujean E minutul 66. 
De acum partida devine o 
formidabilă încleștare între 
o echipă care nu vrea cu 
nici un chip să moară și alta 
care speră totuși într-o com
petiție europeană. Feroviarii 
atacă în ritm infernal, aler
gînd după egalare ca înse
tatul după o dîră de apă în 
pustiu. Careul arădean este 
o redută în flăcări. Popovici 
se opune eroic la un șut ve
nit. numai de la un metru. 
Și în clocotul de emoție și 
energie vine golul egalizator, 
apoteoză 
titanică.
F. Lazăr 
șansa cu 
sus. Nimeni din garda U.T-A.- 
ei, strînsă toată în 
nu mai poate face 
2—2. Clujenii plîng 
rie. U.T.A. află că la Bacău 
s-a
mai insistă nici ea. C.F.R.-ul 
rămîne pentru a doua oară 
în ';,A“, iar în tribune se 
aprind torțe, torțe de bucu
rie, de către publicul ce câș
tigă și el „Trofeul Pets- 
chovschi*1-

la minute de luptă
Este minutul 78 
mai forțează o dată 
un șut excelent pe

careu, 
nimic : 

de bucu-

schimbat istoria, și nu-

Mircea M. IONESCU

L

r-

bucu- 
atîtea :

ești stigmatizat pentru că.n-ai 
făcut nimic tot anul. Echipa 
antrenată de Bărbulescu și 
Cristescu a jucat teribil timp 
de vreo 60 de minute, apă- ; 
rîndu-se lucid și atacînd cu 
inteligență și fantezie, așa 
cum ar prinde bine oricărei , 
echipe cu mare firmă pe con
tinent. -

O descriere de faze ar fi 
nelalocul ei, deoarece 
reștenii au realizat
combinații excelente, , îneît ‘ 
descrierea lor ar deveni. mo- . 
notonă. Subliniem că partida 1 
a avut un moment de cum- • 
până, cînd Ologu a ratat o 
formidabilă ocazie (min. 50). / 
Dacă Farul ar fi egalat at uri- . 
ci, destinul partidei ar fi’, 
putut să fie altul. După 
această nereușită a gazdelor, 
oaspeții au început să strălu
cească. Subliniem evoluția : 
magistrală a lui .Afigelescu, ■ 
finețea, execuțiilor, judecățile 
lui 
pe care l-a, realizat în folo
sul 
tat 
nic, vervă și forță de percu
ție.

Golurile au 
erate. Neagu, 
nală (min. 10), 
pecabilă „pasă 
diată de Angelescu (min. 71); 
golul lui Angelescu, și el o 
mică bijuterie (combinație cu 
Petreanu).și golul lui Petrea- 
nu, la capătul unei curse în 
care a curățat în dribling . 
vreo trei adversari (min. 79) 
au fost patru secvențe foarte 
frumoase. Și punctul constăn-,- 
țenilor a rezultat după o .. 
pasă minunată a lui Oprea și 
un șut teribil trimis de Tă- 
nașe. După atîtea viitorii 
puncte obținute acasă 
deplasare, Farul pierde 
ren propriu și încheie 
șiu un sezon, care 
multă vreme -strălucit.

Romulus BALABAN

tactice și travaliul enorm

echipei. Neagu a încin
și el prin rafinament teh-

fost bine lu- 
acțiune perso- 
tot el la o ini- 
înapoi". expe-

și ■ 
Ș' >0 ' 
pe te-, 
cenu- .
fusese ';

p'»i

AȘA ARATĂ 0 VARIANTĂ
CU 13 REZULTATE EXACTE

LA CONCURSUL
PRONOSPORT Nf. 26,

FarulI. Rapid 2
II. Politehnica — Jiul 1
III, S.C. Bacău — „0“ Cra-

iova 1
IV. Pi ogresul -- „U“ Cluj 1
V. Dinamo — St. roșu X
VI. C.F.R. Cluj — U.T. Arnd

X
VII. C.F R. Timișoara

Steaua X
VIII. Farul — Rapid X
IX. Politehnica — Jiul 1
X. S.C.- Bacău — „U" Cra- ■o

■3■r,

'ii

iova 2 -
XI. Progresul — „U“ Cluj 2
XII. Dinamo — Steagul ro- -

șu 1 ",
XIII. C.F.R. Cluj — U.T. A- '

rad 2
Fond de premii: 315,732.,', 

lei. Plata premiilor va înce- 
pe în Capitală de la /2 iulie —, 
pînă la 12 august, în‘țară de 
la 6 iulie pînă la 12 aug tist 
197i, inclusiv.



FRUMOASELE DISPUTE
REGATA SNAGOV

de haltere

LUPTĂ DRAMATICĂ PENTRU PRIMUL LOC LA CATEGORIA GREA
• ECHIPA U.R.S.S. A TRECUT PE PRIMUL LOC ÎN CLASAMENTUL PE NAȚIUNI • IAKUBOV- 
SKI (U.R.S.S.), CAMPION EUROPEAN • BULGARUL KRAICEV (LOCUL II) A PULVERIZAT RE

CORDURILE LUMII LA JUNIORI • ALEKSEEV 630 KG LA SUPER-GREA

Campionii mondiali — Ștefan , Tudor, Petre Ceapura și Gheorghe Gheorghiu — vor tre
ce din nou victorioși linia de sosire în proba de schif 2 + 1. Foto: M. THEO

Cea de a doua reuniune a 
Regatei Snagov s-a desfășu
rat ieri, pe un timp splen
did, în prezența a numeroși 
iubitori de sport. Ca și în 
prima zi a acestei tradiționa
le întreceri, concursul a de
butat cu proba de schif 4+1 
rame. Â cîștigat din nou e- 
chipajul clubului Steaua 
(6:26.0). Pe locurile următoa- 

# re : Dinamo (6:34,0), selecțio
nata R.S.S. Ucraineană 
(6:37,6). Ambiționată de înfrîn- 
gerea suferită sîmbătă, du
blul compus din Tudor-Stra- 
tan cucerește victoria în 
cursa de 2 f.c., învingînd 
principalii adversari — Ră- 
dulesqu, Iliescu (C.N.U.) — 
cu șase zecimi de secundă. 
O ripostă asemănătoare a 
fost dată și de schifistul Gh. 
Fritz, care trece primul linia 
de sosire în proba de sim
plu, înaintea lui Aposteanu 
(cîștigătorul primei reuniuni) 
și Puprimenko (R.S.S. Ucrai
neană).

sosire în probă de schif 2 + 1.
Imbatabili în acest sezon 

nautic, campionii mondiali 
Ștefan Tudor, Petre Ceapura 
și Gheorghe Gheorghiu obțin 

. din nou victoria la schif 
2+1. Barca noastră meda
liată cu aur în Canada a 
condus detașat tot timpul 
cursei, lupta pentru ocupa
rea locului secund fiind dată 
între canotorii clubului 
Steaua și selecționata R.S.S. 
Ucraineană. Cu un finiș mai 
bun, sportivii oaspeți au o- 
cupat locul doi. Un tînăr 
cvartet dinamovist — Tușa, 
Ivanov, Gurmuzescu și Oanță 
— își adjudecă victoria în 
proba de 4 f.c. Penultima în
trecere —- schif 2 vîsle — a 
fost controlată de Fritz — 
Silasy (Dinamo). Arbitrii au 
consemnat pe foile de con
curs izbînda acestora (6:46,5). 
Pe pozițiile imediat urmă
toare : Polisciuk — Podcer- 
neaev (R.S.S. Ucraineană) și 
Goldiș — Neagu (Voința A- 
rad). Spectaculoasa probă de

Foto: M. THEO

PE PISTELE DE ATLETISM

8 + 1 a încheiat întrecerile 
acestei reușite regate. Cu un 
echipaj în vervă, clubul Di
namo realizează timpul de 
5:53,2 și locul I în cursă.

Rezultate: schif 4+1 rame:
1. Steaua (Naumenco, Agh,
G. Ivanov, Georgescu + Gh. 
Ovidiu) 6:26.0, 2. Dinamo
6:34,0, 3. R.S.S. Ucraineană 
6:37,6; 2 f.c.: 1. Steaua (Tu
dor, Stratan) 6:58,0, 2. C.N.U. 
(Rădulescu, Iliescu) 7:04,1, 3. 
R.S.S. Ucraineană (Ovsienko, 
Țișevski) 7:16,5; simplu: 1. 
Gh. Fritz (Dinamo) 7:04,7, 2. 
A. Aposteanu (Steaua) 7:05.4, 
3. V. Puprimenko (R.S.S. U- 
craineană) 7:54,7; 2+1: 1.
Dinamo (Tudor, Ceapura + 
Gheorghiu) 7:17,8, 2. R.S.S. 
Ucraineană 7:32.6, 3. Steaua 
7:41,9; schif 4 f.c.: 1. Dinamo 
(Tușa, D. Ivanov, Gurmuzes
cu. Oanță) 6:13,2, ' ~
6:15,3, 3. R.S.S. 
6:33,1; 2 vîsle: 
(Fritz, Silasy) 
R.S.S. Ucraineană (Polisciuk, 
Dodcerneaev) 6:49,5, 3. Vo
ința Arad (Goldiș, Neagu) 
7:04.6, 8 + 1: 1. Dinamo 5:53,2,
2. Steaua 6:00,2, 3. C.N.U. 
6:13,4.

SOFIA, 27 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru).

Moment de mare tensiu
ne și satisfacție au trăit spec
tatorii care au umplut pînă 
la refuz sala „Universiada" 
în penultima zi a campiona
telor europene de haltere, 
cînd s-au desfășurat întrece
rile la categoria grea (pînă 
la 110 kg). Cu acest prilej, 
halterofilul bulgar Alexandar 
Kraicev a reușit să amelio
reze recordurile mondiale de 
juniori la cele trei 
la total !

Din rîndul celor 
renți la această 
atenția publicului

stiluri și

15 concu- 
categorie, 
a fost a-

trasă de evoluția sovieticilor 
lakubovski și Utsar și a bul
garului Kraicev. Acesta din 
urmă a ocupat primul loc la 
„împins", la mică diferență 
față de adversarii săi, reali- 
zînd 192,5 kg. După dispu
tarea procedeului „smuls", 
Kraicev, continua să conducă 
cu 352,5 kg, lakubovski și 
Utsar totalizînd cîte 350 kg. 
La ultima încercare (la „a- 
runeat"), Utsar a ieșit din 
lupta pentru titlu, realizînd 
doar 195 kg din prima încer
care și renunțînd la .urmă
toarele două. Apoi Kraicev 
a început cu 197,5 kg, a tre
cut cu succes și de 205 kg,

PROGRAMUL „EUROPENELOR" Of BASCHET
(prin 

fost 
ale 
de 

sta- 
de

2. Steaua 
Ucraineană 
1. Dinamo 

6:46,5. 2.

NEW YORK, 27 (Agerpres).
— Performerul zilei a doua 
a campionatelor S.U.A. (de la 
Eugene) a fost sprinterul 
John Smith, care a stabilit 
cea mai bună performanță 
mondială în proba 
yarzi cu timpul de 
i-a învins în finală 
ne Collett — 44,7 
Newhouse —- 45,7. 
disputată a fost 
greutății în 
revenit surprinzător lui Karl 
Salb cu 20,49 m, urmat de 
Matson — 20,14 m și Feuer
bach — 20,14 m.

Tn proba de 220 yarzi a în
vins jamaicanul Don Quarry, 
în 20.2 (Yînt 2.5 m/sec.). în 
cursa de 3 000 m obstacole, 
Sid Sink a stabilit un nou 
record național
Marțy Liquori și-a adjude
cat victoria în 
milă cu 3:56.5, iar Bill Skin
ner a cîștigat aruncarea suli
ței cu 81.38 m.

Alte rezultate: prăjină: Jan 
Johnson — 5,18 m, șase mile: 
Shorter — 27:27.2; triplusalt: 
John Craft — 16.63 m; 440 
y. g.: Ralph Mann — 49,3; 
880 yarzi: Luzins'—-1:47,1.

• La Lugano s-a desfășu
rat meciul triunghiular 
tre echipele feminine ale 
striei, Italiei și Elveției, 
scorurile înregistrate: 
lia — Austria 71—64; Italia— 
Elveția 78—57; 
Elveția 72—63,

Cel mai bun 
întîlnirii a fost 
săritura în lungime, cîștigată 
de Antenen (Elveția) cu 6.54 
m. în proba de 100 m plat, 
două atlete: Molinari (Italia) 
și Antenen au fost crono
metrate cu timpul ție 11,6.

• Atleții japonezi au domi
nat prima zi a concursului 
memorial ,.Mericamp“ (de la 
Paris) cîștigînd trei probe: 
ciocan — Sugawara — 69,32 
m, înălțime — Torni Zawa
— 2,15 m; 3000 m. obst — 
Koyama — 8:33,4; 2. Jelev 
(Bulgaria), 8:33,8.

de 440
44.5. El 

pe Way- 
și Fred 

Foarte 
aruncarea 

care victoria a

cu 8:26,4.

cursa de o

Austria

rezultat al 
înregistrat la

5 000 m
13:34,0;

Alte rezultate:
Wadoux 
lungime 
6,19 m ; 
(Spania) 
4x100 m (b): 1. Franța 39,3; 
2. R.F.G. 39.8.

• Atletul kenyan Kip* 
choge Keyno, a cîștigat cursa 
de 5 000 m din cadrul con
cursului de la Saârijaervi 
(Finlanda), în timpul de 
13:34,6, fiind urmat de fin
landezul Tuominen — 13:53,4, 
Jay Silvester (S.U.A) a ter
minat învingător în proba de 
aruncarea discului eu 64,08 
m. în proba- de 400 m. pe 
primul loc s-a casat Ouko 
(Kenya) cu 46,8.

(Franța)
(f): Ducas (Franța) 

triplusalt: Areta 
15.73 m; ștafeta

V. Tf.

CUPELE EUROPENE
LA TENIS DE MASA
Cupa campionilor europeni 
la tenis de masă masculin a 
fost cîștigată de echipa VZKG 
Ostrava (Cehoslovacia), care 
a învins în finală cu 5—4 
formația Vasutas (Budapesta).

La feminin, trofeul a fost 
cucerit de echipa vest-ger- 
mană DSC Duisburg, care a 
întrecut cu 5—3 pe Ferenc- 
varos, Budapesta.

DUSSELDORF, 27 
telex). — După ce au 
formate cele două grupe 
campionatului european 
baschet masculin, a fost 
bilit următorul program
disputare a partidelor: gru
pa A (Essen, orele de joc 
vor fi 16, 19 30 și 20,45) : 
10 sept : ROMÂNIA -
U.R-S.S., Spania — Franța, 
Polonia — R.F.G. ; 11 sept. : 
ROMÂNIA — FRANȚA, 
U.R.SjS. — R.F.G,. Spania — 
Polonia; 12 sept.: ROMÂ
NIA — R.F.G., Franța — 
Polonia, UR.S.S. — Spania; 
13 sept.: zi de odihnă ; 14 
sept. : ROMÂNIA — POLO- 
nia, R.F.G. — Spania. Franța
— U.R-S.S. ; 15 sept. : RO
MÂNIA. — SPANIA, Polo
nia — U.R.S.S., Franța — 
R.F.G. ; grupa B (Boblingen): 
10 sept.: Israel — Italia, 
Cehoslovacia — Turcia, Iu
goslavia — Bulgaria ; 11
sept.: Israel — Turcia, Ita
lia — Bulgaria. Cehoslovacia
— Iugoslavia ; 12 sept. : Is
rael — Bulgaria, Turcia — 
Iugoslavia, Italia — Ceho-

slovacia ; 13 sept.: zi de o- 
dihnă ; 14 . sept.: Israel — 
Iugoslavia, Bulgaria — Ceho
slovacia, Turcia — Italia; 
15 sept-: Israel — Ceho
slovacia, Iugoslavia — Italia, 
Bulgaria — Turcia.

Semifinalele vor avea loc 
în ziua de 17 septembrie la 
Essen, iar în zilele de 18 și 
19 septembrie se vor disputa 
meciurile 
stabilirea 
nai.

RIO DE 
gerpres). - 
turneului internațional mas
culin de bascht de la Sao 
Paolo, selecționata Iugosla
viei a întrecut cu 84—70 
(39—31) formația Argentinei.

decisive pentru 
clasamentului fi-

JANEIRO, 27 (A- 
- In prima zi a

dar a ratat 207,5 kg 1 Iaku- 
bovski a reușit din a doua 
încercare 202,5 kg, iar în ul
tima, cu multă siguranță, a 
„aruncat" 210 kg, performan
ță care i-a permis să-l 
treacă pe Kraicev cu 2,5 
la totalul stilurilor și să 
cerească titlul european 
categoria grea.

Rezultate tehnice. CATE
GORIA GREA : total t 1. Va
leri lakubovski (U.R.S.S.) 560 
kg, 2. Alexandar Kraicev 
(Bulgaria), 557,5 kg, 3. Kare 
Utsar (U.R.S.S.) 545 kg,

MEDALIAȚII PE STILURI: 
împins: 1.
2. lakubovski 190, 3.
187.5 ; smuls : 1. Utsar
2. K.angasniemi 160, 3. 
cev 160 ; aruncat: 1. 
bovski 210, 2. Kraicev 205,
3. Losch (R.D.G.) 200.

CLASAMENTUL PE NA
ȚIUNI (înaintea disputării 
ultimei categorii): 1. U.R.S.S. 
42 p, 2—3. Polonia, Ungaria 
33 p, 4. Bulgaria 23 p, 5. Sue
dia 11 p, 6. Italia 6 p, 7. Fin
landa 5 p, 8—9. România, 
Cehoslovacia 4 p, 10—11. Gre
cia, R.F.G. 3 p,

Aseară tîrziu s-au încheiat 
la Sofia, campionatele euro
pene de haltere. La catego
ria super-grea victoria a re
venit lui Vasili Alekseev 
(U.R.S.S.) cu 630 kg — record 
mondial (v.r. 625 kg), iar la 
„aruncat" el a ridicat 232,5 
kg — record mondial (v.r.
230.5 kg). (Alte amănunte în 
ziarul de mîine).

în- 
kg, 
cu

la

Kraicev 192,5,
Utsar
162,5,
Krai-
Iaku-

început sub semnul mari
lor surprize (eliminarea din 
primele tururi a unor jucă
tori ca Roche, Drysdale, Gi- 
meno, Năstase), turneul de 
la Wimbledon respectă. în 
fazele sale superioare, cal
culul hîrtiei. Singurul „in
trus" în sferturile de finală 
este neozeelandezul Ony Pa- 
run care în „optimi" l-a e- 
liminat pe profesionistul a- 
merican Riessen în patru 
seturi. Șansele lui Parun în 
partida următoare nu par a 
fi prea mari, întrucît adver
sarul său, americanul Stan 
Smith, a demonstrat pînă a- 
cum o formă excelentă. La 
fel de dificilă este și sarci
na tînărului american Tom 
Gorman, care îl va înfrunta 
pe Rod Laver, în celelalte 
„sferturi", Richey Va juca 
împotriva lui Rosewall, iar 
John Newcombe îl va în- 
tîlni pe compatriotul său Di- 
bley.

La feminin, partidele sfer
turilor de finală sînt : Mar
garet Court — Winnie Shaw, 
Kerry Melville — Judy Dal
ton, Nancy Richey — Evon
ne Goolagong și Franțoise 
Dur — Billie Jean King.

în probele de dublu, si
tuația este încă neclară, 
oarece unele cupluri au 
cat trei tiiruri, în vreme ce 
altele nu au susținut decît 
o singură partidă sau nici 
una, cum este cazul unor 
perechi angajate la dublu 
mixt. Jucătorii români Ilie 
Năstase și Ion Țiriac conti
nuă întrecerea în proba de 
dublu. Fiind capi de serie 
(nr. 4), ei au beneficiat și 
de un culoar favorabil, ca
lificarea lor în turul patru 
fiind obținută cu victorii 
nete (3—0). Partidele grele 
vor începe cu optimile de 
finală, dar să sperăm că re
prezentanții noștri vor gă
si resurse pentru a merge 
cît mai 
bătălie 
care ieri 
pauză.

de- 
ju-

departe în apriga 
a Wimbledonului, 
a cunoscut o zi de

în meci amical de

Independența
handbal

Sibiu

pe
O.F.K. Beograd

C. CIOCAN LIDER

Eugene). John Smith a

un meci 
compania 

O.F.K. 
a între- 
(16—10).

In campionatele Statelor Unite „____ ___  ___ _
realizat un nou record mondial în proba de 440 yarzi cu 44,5.

Telefoto : A.P.-Agerpres

Formația masculină Inde
pendența Sibiu, proaspăt 
promovată în divizia A, a 
susținut ieri în fața a peste 
200 de spectatori, 
inteainaționai în 
echipei iugoslave 
Beograd pe care 
cu t-o cu 26—17
Cele mai multe goluri le-au 
marcat: Stenzel (5), Schnep 
(4) pentru gazde, respectiv, 
Pezelj (7) și Tătic (4).

Gh. TOPÎRCEANU — 
coresp.

Toma HRISTOV

fost fragmen- 
I.

După „întrecerea prolog” 
disputată sîmbătă pe un cir
cuit de 16 km în orașul Mul
house, participanții la Turul 
ciclist al Franței au luat, du
minică, startul în prima eta
pă care a totalizat 224 km 
și i-a adus ...din nou în Mul-

După două etape

w t -
Turul ciclist al Turciei a 

continuat duminică cu eta
pa a II-a disputată pe dis
tanța Ankara — Konya (140 
km). Pe primul loc a termi
nat rutierul turc Rifat Ka
liscan, cronometrat în tim
pul de 3h 21:17. In același 
timp cu învingătorul a mai 
sosit un pluton în care se 
aflau cicliștii români C Cio
can, Al. Sofronie și Șt. Su-

IN TOROL TURCIEI

house. Etapa a 
tată în trei părți, astfel: 
Mulhouse—Basel (50,500 km):
I. Leman (Belgia) lh 24:36 ;
II. Basel—Fribourg (90 km) : 
1. Karstens (Olanda) 2h 38:26;
III. Fribourg — Mulhouse 
(74,500 km) : 1. Van Vlieber- 
ghe (Belgia) lh 43:32. In cla
samentul general conduce 
Merckx cu 5h 36:10, urmat 
de Van Springel și Vlieber- 
ghe la 0,5, respectiv 0,6 sec.

în fotografie : Sosirea echi
pei lui Merckx în cursa „pro
log”.

TINERII LUPTĂTORI GĂLĂȚENI 
AU EVOLUAT IN BULGARIA
Echipa de lupte libere ju' 

niori a clubului Dunărea 
Galați a evoluat zilele tre
cute în Bulgaria, susținînd 
două întîlniri 
selecționatele orașului Silis- 
tra. In prima

amicale cu

ciu precum și 
bulgar Nestorov.

După primele 
liderul clasamentului 
ral este reprezentantul țării 
noastre Constantin Ciocan.

alergătorul

două etape, 
gene-

consul DE CAIARIE
DE LA AACHEN

27 (Agerpres). 
internațional 

la Aachen a 
probă de ob-

Telefoto: A.P. — Agerpres

__  _  , .i reuniune au 
cîștigat luptătorii bulgari 'cu 
5—4, iar în cea de a doua 
gălățenii, tot cu 5—4. Bine 
s-au comportat în acest tur
neu St. Buceag, V. Gheor
ghiu și A. SavMvschi — ca- 
teg. grea.

T. SIRIOPOL — coresp.

BALCANIADA DE GIMNASTICĂ
{Urmare din pag. 1)

F.C. ARGEȘ A DEBUTAT 
CU O VICTORIE ÎN 
TURNEUL DE LA TEHERAN

.La Teheran a început un tur
neu internațional de fotbal ce 
se desfășoară în cadrul festivi
tăților prilejuite de aniversarea 
a 2 500 de ani de la întemeie
rea regatului 
se desfășoară 
și se bucură 
șeciintelui ei.
Meciurile sint. urmărite și de 
celebrul antrenor Helenio Her
rera.

în jocul inaugural, echipa 
română F.C Argeș a întrecut 
cu scorul de 3—0 (1—0) selec
ționata olimpică 
Golurile echipei argesene au 
fost marcate de Frățilă (min. 
35). lercan (min. 56) și Pre- 
purgel (min. 88).

Alte meciuri : Sel. Maroc — 
Zamalek (campioana R.A.U.) 
1—0 : Sel. Iran — Olanda (e- 
chipa- olimpică) 3—0 ; Ceho
slovacia B — Turcia (echipa 
olimpică) 0—0.

F.C. Argeș face parte din 
g >ipa B și va juca luni cu 
sel. Maroc, iar miercuri cu 
Zamalek.

persian. Turneul 
sub egida F.I.F.A. 
de prezența pre- 
Sir Stanley Rous.

a Austriei.

MARSEILLE — 
CAMPIOANA FRANȚEI

Campionatul Franței S-a în
cheiat cu victoria formației 
Olvmpique Marseille, care cîș- 
tigă pentru a treia oară titlul 
de campioană (celelalte două 
victorii au fost cucerite în 1937 
și 1948). Au retrogradat în 
divizia secundă formațiile 
Strasbourg. Valenciennes și 
Sedan.

Iată clasamentul final : 1.
Olympique. Marseille — 55 p 
(din 76 posibile) ’; 2. St. Etienne 
— 51 p ; 3. Nantes — 46 p ;

4. Nîmes — 45 p etc. In ulti
ma etapă : Marseille — Stras
bourg 6—3 ; Nantes — St. 
Etienne 2—1 ; Angouleme — 
Nîmes 0—2 etc.
SUEDIA — R.F. A GER

MANIEI 1—0
La Gotteborg, în meci ami

cal, echipa Suediei a dispus 
cu 1—0 (0—0) de selecționata 
R.F. a Germaniei, prin punc
tul inscris de Kindvall in 
min. 62. Arbitrul scoțian Whar
ton a condus echipele :

SUEDIA : Ilelistrom — Huit, 
Axelsson, Nordquist, Grip,

Larsson. Svensson, Grann, 
Kindvall, Eklund, Persson.

R.F. a GERMANIEI : Maier 
— Vogts, Weber, Beckenbauer, 
Schwarzenbeek, Wimmer, Ne- 
tzer, Grabowski. Overath. Mul
ler. Held.

TORINO A CÎȘTIGAT 
CUPA ITALIEI

Finala Cupei Italiei dintre 
Torino și Milan, desfășurată la 
Genova, a fost cîștigată de To
rino, cu 5—3. in urma execută
rii loviturilor de la 11 m. După 
120 de minute de joc scorul ră
măsese alb : 0—0.

GORNIK ZABRZE
CUCEREȘTE TITLUL 

ÎN POLONIA

Campionatul Poloniei a 
cîștigat de echipa Gornik 
brie, care a totalizat 39 p 
52 posibile. Pe locurile urmă
toare s-au clasat formațiile 
Legia Varșovia — 34 p, Za- 
glembie Walbich — 27 p, Po
gon — 27 p etc. Au retrogra
dat în divizia secundă echi
pele Rov Rybnik 
Katowice.

fost 
Za- 
din

și G.K.S.

de Bo-In turneul desfășurat in orașul canadian Toronto, 
loyna. Iată-l pe

F.C. Santos a dispus cu 2—1 
Pele (în tricou alb) in luptă cu un fundaș al echipei italiene.

Telefoto : A.P-Agerpres

MUNCHEN,
Concursul 

de călărie de 
debutat cu o _ 
stacole în care victoria a re
venit sportivei franceze Ja- 
nou Lefebre. învingătoarea, 
care a concurat pe calul 
„Rocket", a parcurs traseul 
în lungime de 540 m cu 13 
obstacale în 75,2 și 0 punc
te penalizare. Pe locul se
cund s-a clasat italianul 
Vittorio Orlandi pe „Fulmer 
Feather Duster" — 79,6 și 
0 p.p. Campionul francez 
Pierre Jonqueres d'Oriola pe 
„Moet et Chand.on" a ocu
pat locul 4 cu 8ti,0 și 0 p.p.

9,70, — ceea ce vorbește de 
la sine de impresia excelentă 
pe care a produs-o aici cam
pioana noastră).

Buna comportare de sîmbătă, 
ca și evoluția celor clasați în 
finalele pe aparate de dumi
nică — cînd noi medalii de 
aur, argint și bronz, s-au a- 
dăugat în palmaresul echipelor 
noastre, confirmă încă o dată 
superioritatea gimnasticii ro
mânești în Balcani. Faptul e 
in măsură să constituie un 
stimulent pentru abordarea cu 
succes a altor confruntări și 
mai dificile

Așa cum era de așteptat, în 
întrecerea de la gimnastică 
modernă prima garnitură a 
Bulgariei a dominat net con
cursul. Excelent s-a prezentat 
campioana mondială Neșka Ro
be va, care a și obținut locul 
întîi la individual compus. Re
prezentantele . noastre s-au 
comportat în general bine, 
cupind locuri onorabile 
companie atît

o- 
într-o 

de valoroasă.

CLASAMENTE : gimnastică
sportivă, FEMININ, sărituri ;
1. E. Todorova (B) 18,80, 2—3. 
Ceampelea și Blagoieva 18,70; 
paralele: 1. Ceampelea 19.40,
2. Goreac 19,30, 3. Grigoraș
19,05; birnă: 1—2 Ceampelea 
și Goreac 18,80, 3. Grigoraș
18,75; sol: 1. Ceampelea 19,65, 
2. Goreac 19,30, 3—4. Dornea 
și Havelka 19,00 ; MASCULIN, 
sol : 1. Hristov (B) 18,95, 2.
Mihaiuc 18.75, 3. Coșariu 18.40; 
cal cu minere: 1. Zoiev (B)
18,85, 2. Vratic (J) 18,75, 3.

Păunescu 18,50; inele: 1. Mihaiuc 
18,80, 2. Bordnik (J) 18,75, 3.
lierstnik (J) 18,60; sărituri:

1. Păunescu 18,475, 2. Hristov 
18,425, 3. Grecu 18,40; paralele: 
1. Mihaiuc 18.60, 
18,50, 3. Kerstnik 
fixă: 1. Brodnik 
Mihaiuc și Hristov 18,85;

GIMNASTICA ---------
individual emopus 
Robeva (B) 29,20,. 
gova (B) 29.05, 3.
(J) 28,80, 4. K. Filipova (B) 
28,75, 5. V. Vilcu (R) 28,70, ti. 
C. Bucaciuc (R) 28,20.

2. Hirstov 
18,25; bară 
18,90, 2—3.

MODERNA, 
: 1. Neșka 
2. M. Ghi-
I. Obucina

TELEX • TELEX • TELEX ® TELEX
Pugilistul italian Bruno Ar- 
cari și-a păstrat titlul de 
campion mondial la categoria 
semimijiocie (clasa juniori) 
învmgînd pe argentinianul 
Hennque Jana, prin oprirea 
de către arbitru a luptei în 
repriza a 9-a. Avînd ambele 
arcade deschise, boxerul ar
gentinian. nu mai era capabii 
să se apere și arbitrul fran
cez Gonidre a hotărît să o- 
■prească meciul în momentul 
cînd Arcadi avea deja un 
net avantaj la puncte.

Cu prilejul unui concurs de 
notație desfășurat la Buda
pesta, campioana Andreea 
Gyarmati a stabilit un nou 
record maghiar în proba de 
200 m fluture cu 2:26,0. Pro
ba de 100 m liber bărbați a 
revenit lui Szentirmai în 54,4. 
Același înotător a 
proba 
timpul

de 100 m 
de 58.3.

cîștigat 
fluture

Și 
cu

Proba masculină de 400 m

liber din cadrul concursului 
internațional de natație des
fășurat la Siracusa s-a în
cheiat cu victoria olandezu
lui Prijdekker, cronometrat 
în 4:19,9. în proba de 200 m 
fluture, pe primul loc 
clasat americanul Walles 
timpul de 2:10,2.

s-a
cu

deEchipa masculină bulgară 
handbal Lokomotiv Plovdiv, 
aflată în turneu în R.D. Ger
mană, a jucat la Magdeburg 
cu 
tiv. 
lor

formația locală Kokomo- 
Victoria a revenit gazde- 
cu scorul de 17—15 (9—8).

Reprezentativa masculină de 
baschet a Irakului și-a în
ceput turneu] în R.D. Ger
mană jucînd la Leipzig cu 
echipa Universității Karl 
Marx. Baschetbaliștii din R.D. 
Germană au obținut victoria 
cu scorul de 98—79 (41—36).

în plin sezon estival, locali
tatea montană Stelvio (în a-
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propiere de Bolzano) a găz
duit un concurs internațional 
de slalom uriaș. Victoria a 
revenit schiorului italian 
Gustavo Thoeni, cîștigătorul 
„Cupei Mondiale", care a 
parcurs cele două manșe cu 
timpul total de2:26,61 (1:11,11 
plus 1:15,50). L-a urmat în 
clasament compatriotul său 
Giuseppe Compagnoni — 
2:27,72. Primul clasat dintre 
concurenții străini a fost aus
triacul Josef Loidj, care a 
ocupat locul 4 cu 2:28,40.

în cadrul concursului de at
letism care a avut loc la 
Kuusankoskî (Finlanda), spor
tivul finlandez H. Siitonen 
a cîștigat proba de aruncarea 
suliței cu performanța de 
83,78 m. Cunoscutul record
man Jorma Kinnunen s-a 
clasat pe locul doi cu 79,54 
m. Proba de 400 m garduri 
a revenit lui A. Salin, crono
metrat cu timpul de 50.5.
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