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Intr-o atmosferă de mare entuziasm, de caldă prietenie, 
au lua! sfârșit întrecerile sportive ale tineretului

HELSINKI, 5 AUGUST - corespondență telefonică de la trimisul
UN BILANȚ STRĂLUCIT !

La întrecerile sportive prietenești de la Helsinki, sportivii ro
mîni au cucerit un număr de 20 de medalii, repartizate astfel :

• AUR 6: Maria Diți-Diaconescu — 51,02 m la suliță ; Ana 
Beșuan — 12,4 pe 100 m.; Gheorghe Banu — locurile I la săritura 
de pe trambulină de la 3 m și 10 m. ; Iosif Moca — lupte clasice, 
categoria 78 kg., Echipa feminină de volei-tineret.

» ARGINT 10: Eugen Ducu — 2,00 m la înălțime: Olimpia Ca
taramă — 48,10 m la disc ; Olga Borangic — 5,89 m la lungime ; 
Constantin Grecescu — 14:28,7 la 5.000 m.; Zoe Reznicenko — 
1:27,3 pe 100 m bras și 3:10,2 pe 200 m bras, N. Martinescu — 
lupte clasice, cat. 97 kg., Petre David — lupte clasice, cat. 63 kg., 
Dorin Giurgiucă — simplu băieți. Dorin Giurgiucă -ț- Ad. Rethi — 
dubiu bărbați la tenis de masă.

0 BRONZ 4: Măriuca Rotaru — 1:21,2 la 100 m fluture. Mi- 
halca -f- Rethi — dublu mixt la tenis de masă, Mihalca -f- Jan- 

drescu — dubiu fete la tenis de masă, Sonia Iovan — gimnastici.

SOMA IOVAN

VICTORIE LA VOLEI MASCULIN, 
DUPĂ UN MECI VIU DISPUTAT 

R. P. ROMINA—R. S. CEHOSLOVACĂ 
3—2

Vineri noaptea, echipa de volei bă
ieți a țării noastre a întîlnit selecțio
nata Finlandei. După un joc în care 
superioritatea a fost permanent de par
tea voleibaliștilor noștri, victoria ne-a 
revenit cu scorul de 3—0 (10, 5, 11). 
Antrenorul Gh. Petrescu a folosit în a- 
cest meci cea de a doua garnitură.

In meci vedetă s-au întîlnit formațiile 
U.R.S.S. și R. S. Cehoslovace. La înce
put, întîlnirea a fost echilibrată. Apoi, 
jucătorii cehoslovaci iau inițiativa și cîș- 
ligă cu 3—1.

Sîmbătă seara, în tribunele terenului 
pe care s-a desfășurat turneul de volei, 
în rîndurile numeroșilor spectatori pre- 
zenți s-au aflat și două puternice „ga
lerii* formate din tineri romîni și ce
hoslovaci. Se juca cel mai important 
meci din cadrul turneului, cel dintre e- 
chipele R. P. Romîne și R. S. Ce
hoslovace.

întîlnirea a început într-un ritm vije
lios. Romînii au trimis regulat mingi 
puternice peste fileu, au atacat în for
ță, ș-au apărat excelent. Și astfel, echi
pa țării noastre a cîștigât > setul I cu 
15—3 !

In setul II, situația se menține ega
lă pînă la 10. Apoi, jucătorii ce
hoslovaci forțează ritmul, acționează mai 
atent decît voleibaliștii noștri și reu
șesc să termine victorioși cu 15—10. Si
tuația U seturi : 1—1.

In setul III,A romînii conduc la un 
moment dat cu 5—2, pentru ca apoi 
scorul să se modifice’în favoarea parte
nerilor noștri (8—6). In" echipa noas
tră s-a produs o schimbare : Derzei a 
luat locul lui Corbeanțt. In această for- 
mulă nouă, echipa romînă manifestă mai 
multă combativitate și cîștigă setul cu 
15—12. Situația la seturi : 2—1 pentru

CAIUS MICULESCU 

prietenilor din R.S.C., galeria noastră 
este neobosită.

Urmează setul IV, în care jucătorii 
cehoslovaci ne conduc cu 6—3 *i 8—4.

Au luat sfîrșit campionatele internaționale de tenis ale R. P. Romîne
4 din cele 5 titluri au revenit jucătorilor noștri

Sîmbătă, în prima zi de finale a 
„internaționalelor" de tenis, terenu
rile de la Progresul au cunoscut a- 
nimația marilor întreceri. Spectatorii 
care au înfruntat căldura dogoritoare 
au fost însă răsplătiți din plin prin 
frumusețea jocurilor și au avut sa

Mărmureanu și Țiriac tn timpul pasionau tei finale de dublu bărbați

(Continuare in pag. a 4 a)

spartachiada de vară a tineretului

întreceri frumoase în cadrul etapei pe Capitală
întrecerile finale ale Spartachiadei 

de vară a tineretului din Capitală au 
constituit o adevărată sărbătoare a ti
nereții și a sportului. Timp de trei 
zile stadionul Olimpia, locul de des
fășurare a probelor de atletism și a 
întîlnirilor de volei și handbal, a fre
măta! de voioșie. La fel a fost și la 
Complexul Tineretului, unde au avut 
loc întrecerile de natație și gimnasti
că. Sute de tineri bucureșteni, care 
s-au dovedit a fi cei mai buni în e- 
taoeie premergătoare, au luptat pentru 
titlurile de campioni pe oraș ai Spar
tachiadei de vară a tineretului Ia a- 
tletism, gimnastică, natație, voie; ți 
handbal. Și cei mai bine pregătiți au 
avut satisfacția să urce duminică pe 
podiumul învingătorilor.

LA ATLETISM. PARTICIPARE 
MASIVA

La startul probelor atletice de pe 
stadionul Olimpia s-au prezentat o se
rie de sportivi bine pregătiți, cîștigă- 

tisfacția unei frumoase victorii ro- 
mînești în proba de simplu feminin, 
în care Julieta Namian a întrecut-o 
pe poloneza Jadwiga Jedrezowska.

Meciul decisiv a început sub 
semnul unei lupte dîrze, echilibrate. 
Primele jucătoare ale turneului au

Excelenta comportare 
a canotorilor noștri în Suedia
Ei au ciștigat cinci
STOCKHOLM. 5 (prin telefon). 

Concurînd sîmbătă și duminică pe 
pistele nautice ale capitalei suedeze, 
caiaciștii și canoiștii romîni au re
purtat succese de prestigiu. Astfel, 
sîmbătă ei au luat parte la un con
curs de viteză (500 m) pe lacul 
Brundzviken, în compania canoiștilor 
și caiaciștilor din Suedia, Norvegia, 
Danemarca, Finlanda și Ungaria. 
Toate cele trei probe din program au 
fost cîștigate de sportivii romîni. La 
canoe simplu, pe primul loc s-a 
clasat reprezentantul nostru A. Igo- 
rov, care a realizat timpul de 2:05,9 
întrecîndu-1 pe suedezul Emanuelsson 
(2:06,8). Locul 3 a revenit lui Igor 
Lipalit (R.P.R.) cu 2:07,2. în proba 
de caiac simplu, sportivii romîni au 
avut o comportare deosebit de va

începe ultimul set. Voleibaliștii ce- ; 
hoslovaci joacă foarte bine, impunînd 
un ritm viu. Sîntem conduși cu 8—4 I 
și 9—7, dar — încurajați frenetic de i 
galerie — egalăm la 9. Adevăratul

nostru special, TEODOR ROIBII
Reușim îns» să egalăm la 10. Rămlnem 
însă aici : setul îl cîștigă adversarii 
noștri cu 15-—10. Din noi. egalitate la 
seturi: 2—2 !

La fileu... L ază din meciul Electronica—Voința (2—1) care a desemnat echipa 
campioană pe Capitală a Spartachiadei de vară a tineretului

tori în etapele precedente. în special 
la juniori, concurenții au luptat cu 
multă ardoare pentru titlul de cam
pioni ai orașului București. Cel mai 
bine s-au prezentat atleții din raionul 
Lenin (clubul sportiv Progresul), care 
au ocupat primul loc in clasamentul 
pe raion.

Ciștigătorii probelor: FETE : 100 m 
(jr) : Ursula Voinea 13,9; 100 m:
Ioana Șerban 14.1 ; 400 m (jr) : Mag
dalena Chichiriță 69,0; 400 m: Ioana 
Șerban 65,6; lungime (jr) : Ștefania 
Nemeth 4,30 m; lungime: Elena Tur- 
canu 4,26 m: greutate (jr) : Niculina 
Xunweiiier 9,02 m; greutate: Julieta 
Orlovschi 8,54 m : înălțime (X) : Teo
dora Untaru 1,35 m: înălțime: Viori
ca Iana 1,30 m; BĂIEȚI : 100 m (jr): 
C. Simion 12,1 ; 100 m : R. Rosenthal 
12,0; 800 m: M. Rădiță 2:10,6; 1500 
m: I. Rusneac 4:24.3; lungime (X) : 
M. Zahar'a 6,13 m: lungime: M. 
Nistor 6,10 m; greutate (jr): I. Pe
tre 13.46 m; greutate: I. Vo’can 
10,83; înălțime (X) : V. Dumitrescu 

făcut la început cîteva ghemuri „de 
studiu", perioadă în care și scorul a 
rămas strîns (1—1 și 2—2). Apoi, 
Julieta Namian iese la atac, com
bină loviturile variate, în cros și în 
lungul liniilor, cu reușite intervenții I 
la fileu. Ea acumulează și menține 
avantaj de 2 ghemuri. La 5—3, însă, 
asistăm la o neașteptată revenire a 
adversarei. Jadwiga Jedrezowska 
luptă cu ardoare, face punct după 
punct și ia chiar conducerea : 6—5. 
Are serviciul .Namian, care folosește 
din plin acest avantaj și egalează.
Cu un ultim efort, jucînd tot atît j 
de sigur, jucatoarea noastră își ad- 1 
judecă primul set cu 8—6. Ea con- | 
duce și în al doilea cu 2—1, domir i 
nînd din ce în ce mai net. La acest 
scor, Jedrezowska, epuizată de efort, I 
anunță că abandonează partida, feli- I 
citînd-o pe tînăra ei învingătoare. ( 

în acest timp, pe terenul central 
se desfășura meciul final de dubiu I 
masculin (Piatek, Gasiorek — Țiriac, 
Mărmureanu), o adevărată probă de 
mare fond. . Tabela de scor a indicat 
pînă la urmă succesul cuplului polo
nez : 1—6, 7—5, 6—4, 2—6, 12—10.

La început, perechea romînă se 
impune prin vervă, forța loviturilor

V. RADU 
N. MARDAN

probe și primul loc pe iuițiuni
loroasă ocupînd primele două locuri:
1. Vernescu (R.P.R.) 1:43,8; 2. Ni- 
coară (R.P.R.) 1:44,8; 3. Petersson 
(Suedia) 1:45,2; 4. Olsen (Norvegia) 
1:51,8; 5. Bergel (Norvegia) 1:51,9; 
6. Erikson (Suedia) 1:53,2; 7. Schmidt 
(Danemarca) 1:57,0. Și în proba de 
caiac dublu sportivii noștri au re
purtat o frumoasă victorie. Echipa
jul nostru alcătuit din Artimov și 
Conțolenco a ciștigat proba în 1:37,6 
clasîndu-se înaintea unui cuplu al
cătuit din rominul Pocora și suedezul 
Gerber (1:40,6). Pe locurile urmă
toare s-au clasat Danemarca și 
Norvegia

Duminică, sportivii romîni au par
ticipat la „Regata Kungsholmen",

(Continuare in pag. a 4-a)

1,70 m; înălțime: D. Marinescu 1,70 
metri.

Clasamentul pe cluburi raionale: I. 
Progresul (raionul Lenin) 143,5 p. •
2. Olimpia (raionul Tudor Vladimi- 
rescu) 107,5 p; 3. Voința 101 p; 4. 
Metalul (raionul 23 Augusi) 96,5 p.; 
5 Rauid (raionul Grivița Roșie) 83 p.

FETELE DE LA BUMBACUL 
PE LOCUL I LA HANDBAL

O dispută interesantă s-a dat pen
tru locul I, la handbal în 7 fete, între 
echinele asociațiilor sportive Bumbacul 
și Steagul roșu, formația text i listelor, 
antrenată de maestrul emerit al spor
tului Otto Telman, s-a dovedit a fi 
mai bine pregătită și a ciștigat cu 
10—4 (3—1). Au marcat pentru Bum
bacul : Maria Frățică 3, Safta Iacob
3, Maria Dumitru 3 și loca Bărbules- 
cu 1

LA BĂIEȚI EGALITATE 
ȘI DUPĂ PRELUNGIRI

Meciul dintre formațiile P.T.T.—Vo
ința Arta Aplicată a atras un nume
ros public prezent la această finală 
pe stadionul Olimpia. întâlnirea a fost

(Continuare în pag. a 2-a)

Pe lacul Snagov 

întreceri viu disputate in finalele 
campionatelor republicane 

de canotaj academic juniori
Snagovul a găzduit sîmbătă dimi

neață întrecerile finale ale campiona
telor republicane de canotaj acade- 
mic-juniori. Competiția a reunit la 
startul celor opt probe aproape 200 
de tineri schifiști. De remarcat că 
probele masculine au fost mai popu
late decit cele feminine, prile
juind — în același timp — și dispute 
mai echilibrate. Remarcăm in acest 
sens, in primul rind, întrecerea echi
pajelor masculine de 8-j-l în care un 
„pluton" de patru formații s-a deta
șat — în frunte cu Școala sportivă 
de elevi nr. 1 București — și a dat 
o frumoasă luptă pentru locurile frun
tașe. De asemenea, o întrecere pasio
nantă a fost și cea de--4a"'4-4-l visle 
fete, unde Voința Arad a ciștigat la 
mare luptă în fața Metalului Bucu
rești și a S.S.E. Timișoara. Finalele 
au furnizat și o surpriză : în proba 
masculină de simplu, timișbreanul



I

Campionatul republican de motocros Ultimele pregătiri în vederea meciului

Irvin idler-cel mai bun alergător al iazci a IV-a dintre echipele R. P. Romîne și R. P. Bulgaria
Sîmbătă și dtxninică zeci de mii 

de iubitori ai sportului cu motor și-au 
dat întîlnire la Cimpina pentru a 
asista la întrecerile fazei a IV-a a 
campionatului republican de motocros. 
Deși canicula a constituit un evident 
impediment, totuși concurență din tara 
noastră ne-au oferit întreceri dina
mice și pasionante. Aplauzele publicu
lui și sublinierea noastră constituie 
răsplata binemeritată a eforturilor pe 
care motocicliștii le-au depus sîmbătă 
și duminică. Lista alergătorilor evi
dențiat! este mare. Dar din ea vom 
desprinde in primul rind nume’e lui 
Ervin Seiler. învingător in două pro
be. Remarcam și cu alt prilej — și 
o facem și acum — că acest tinăr și 
talentat alergător a devenit un con
curent valori» din clipa cind mizează 
nu numai pe curaj, ci și pe o profun
dă gindlre tactică Antrenorul său, 
Nicolae Buescu. trebirie să-l îndrume 
în continuare pe acest drum.

Evidențieri speciale merită și fini
nd Mihai Termentu (antrenor I. Spi- 
ciu) care — in compania unor adver
sari valoroși a făcut o cirsă exce- 
lentă ie clasa 175 cmc .Cupa FJțM. . 
De asemenea trebuie să subUn em 
buna comportare a motocxdiștifor 
Mihai Pop. Ștefan lancovici (in evi
dentă ascendentă de formă). Pviu O- 
vidiu (175 cmc). Otto Stephani (350 
cmc), Tr. Macarie. Tudor Popa, M. 
Voicu, Al. lonescu (125 cmc). Cr. Do- 
»idi (păcat că a fost obligat să aban
doneze manșa a doua), Vasile Szabo 
(250 cmc), tată acum citeva relatări 
și clasamentele fazei a IV-a : 175 cmc: 
Mihai Pop are toate șansele de a 
cuceri titlul la această clasă. Sîmbătă 
la Cimpina, a avut citeva emoții dar... 
au trecut Gheorghe Ion și St lanco- 
yici — principalii săi adversari — 
i-au dat de furcă, dar el a reușit să 
se descurce cu brio. Deși a făcut o

fK/ș PORTURI NAUTICEI

întreceri viu disputate in finalele campionatelor 
republicane de canotaj academic juniori
(Urmare iin pag. 1)

N. Augustin l-a învins pe favoritul 
cursei, C. Isăcescu.

Iată rezultatele tehnice :
JUNIOARE: Schif 44-1 rome : L 

CSS București (R. Donici, M Ganea. 
F. Petrescu. V. Baccela 4- S. Col- 
fescu) 4:09,0; Z SSE 1 București (G. 
Zaharia. M. Sorînescu, M. Dav-.d. S. 
Tudor P. Teohari) 4:2X7; X Vo
ința Timișoara (B. Zsak, C. Nedelcu. 
M. Micu, M. Barany 4- I. Herczeg) 
4:47,5 ; 4. CSO Arad 4:51.6. Simpla : 
1. Luminița Goigoțiu (Știința Buc.) 
4:4C,0: X H. Schuch (Știința Tur. șoa-
ra) 5:25; Dubiu: 1. CSS Banatul Ti
mișoara (L Nestor. L Kun) 4:29.0 ; 
X SSE Timișoara (E. Bugar.u, M. Bo- 
ghiș) 4:4X1 : 3. CSM Cîuj (S. Irimie. 
M. Moli) 4:45.8; 4. SSE 1 Buc. (G. 
Lucaci, D. Călin) 4 492: Schif 4—1 
visit: 1. Voința Arad (I- Kutnik, E. 
Megyeri, E. Bodor. A. Kohut — M. 
Pervo) 4:10 0; X Metalul București 
(L. Otopeanu. M. Viangăr. V. Ignat. 
M. Uzunov 4- S. Borssov) 4:1X0; X 
SSE Timișoara (A. Leția. E. Michels. 
G. Ehling. E. Riees -L S. Lowelfeid) 
4:16.0; 4. SSE 1 București 4:25.0; 5. 
CSS Banatul Timișoara 4:36.7; 6.
CSM Cluj 4:58.6.

JUNIOR!: Schif 44-1: 1. Voința 
București (C. Năstăseecu. Gh. Arde- 
leanu, D. Cristea. L Colomieț 4- V. 
Guist) 5:42.0 : X Voința Timișoara (A. 
Krombauer, E. Pautovîci, P. Eichin
ger, A. Huștiuc — I. Lovrenschi)
5:47,6; 3. SSE 1 Bucureșt. (S. Dun
can, I. Zegrea. T. Avramescu. L
Raț 4- I. Mares) 5:54.1 : 4. Știința 
Buc. 6:03.6; 5. SSE Timișoara 6:2X7; 
6. Voința Arad 6:31.5: Simpiu : 1. N. 
Augustin (SSE Timișoara) 6:35.0; X 
C. Isăcescu (Rapid Buc.) 6:39.6 ; 3. N. 
Serboiu (CSO Timișoara) 6:50.0 : 4. A. 
Petrenco (SSE 1 Buc.) 7:02.1 ; 5. Mi
hai Labu (UTA Arad) 7:16.3 ; 6. Z. 
Homm (CSM Cluj) 7:1X5; Dublu: 1. 
Olimpia Buc. (C. Ciocoi. Gh. Engel- 
mayer) 5:50.0 : 2. Voința Arad (V. Bal- 
reich. N. Czegredi) 6:25.0; 3. CSO
Timi'uja-a (I. Salex, I. Vailand) 
6:32.6; 4. CSM Cluj (A. Tokes. A. 
Schne’der) 6:43,0; Schif 8-ț-l : 1. SSE 1 
Buc. (I. Buzică, P. Giurgiu, Gh. 
Hllcu, A. Ianoși, R. Lehrer. Gh. Fu- 
«ariu. I. Stancu. V. Giurgiu 4- V. 
Popescu) 5:08 0 : 2. Olimpia București 
(C. Tudor, Gh. Dumitru, F. Busuioc, 
P. Statenco, Gh. Lincan, V. Cons- 
tantineecu, V. Baeder, F. Simio- 
nescu .4—<3h. Istrate) 5:13,0; 3. Meta- 

(V. Bios, A. Kovacs, S.

Erria Seiler (Metalul) se îndreaptă vic
torios spre linia de sosire In cursa re
zervată motocicletelor de 250 cmc.

Foie: I. Dumitrescu

cursă remarcabilă St laocovici n-a 
reuțit să-l depășească, iar Gh. Ion 
este, după părerea noastră, mult prea 
greu pentru o mașină cu capacitatea 
redusă. Clasament: 1. M. Pop: 2, Șt. 
lancovici; 3. Puiu Ovidiu. 350 cmc. 
Cu o mașină puternică (ESO) Mihai 
Dănescu pornea favorit Dar, pe de 
o parte faptul că ESO-id este o ma
șină greu de pilotat iar pe de altă 
parte forma foarte bună a lui E. Sei
ler a făcut ca șansele victoriei să în
cline de partea acestuia din urmă. 
Clasament: 1. E. Seiler; 2. M. Dă
nescu ; 3. O. Stephani. 125 cmc. Tra
ian Macarie n-a avut probleme de re
zolvat în afara duelului inoperant cu 
Tudor Popa (acesta avea însă un 
„bagaj" de puncte care-1 scutea de 
emoții pe dtoamovist). El a cucerit

Coroiu, V. Avrămoiu, D. Sandu, M. 
Gheorghiu, L Greți, M. Mirea 4- C. 
Bunceanu) 5:17,7; 4. CSS Banatul Ti
mișoara 5:20.6; 5. SSE Timișoara
5 Jl.Ș ; 6. CER Arad 5 34J.

CLASAMENTUL PE CLUBURI ȘI 
ASOCIAȚII SPORTIVE: L Școala
rportiri de elevi ar. 1 Bucvreșit 36 p; 
X Școala aporevă de e*evi Timișoara 
25 p; 3-4 Voința Arad și Olimpia 
București 17 p ; 5. Clubul eporUv
școlar Banatul Timișoara IC p.; 6. Me
talul București 155 p. Au partici
pat sportivi dm IT căituri și asociații 
sportive.

Spartachiada de vară a tinerelului
(Urmare din pag. I)

v:u d'sputatf, după consumarea celor 
i 60 de mta jte de joc scorul a fost e- 
gai: 22—22 ca după 10 minute de 
rrei jigir arbitrii să inrecistreze din 
nou egalitate: 24—24. Locul I a fost 

| cuceri: de echipa Voința fiind mai tî- 
nără. (P.T.T.—Voința 24—24 (14—9. 
22—221

ÎNTRECERILE DE VOLEI

Un alt punct de atracție la finala 
de ier: a fost in’j-ecerea voteîbaliștitor. 
Mec’uriie felelor nu s-au ridicat k un 
nivel tehnic superior, dar lupta spor
tivă a fost pasionantă. Echipele de 
băieți au prestat jocuri frtmoase, mult 
aplaudate de public. Rezultate tehnice: 
Fete: Biscuitul (Olimpia)—Voința 2-0 
(pe teren a cîștigat Voința cu 2—0, 
dar deoarece a folosit o voleibalistă 
fără drept de joc juriul concursului a 
dat meci cîștigat pentru echipa aso
ciației sportive Biscuitul). In semifi
nală Biscuitul — Bumbacul 2—0. 
Băieți: E'ectronica (Gloria)—Voința 
2—1 (—14, 8, 3). In semifinală. Voin
ța—Constructorul 2—0.

ECHIPE BINE PREGĂTITE 
l.A GIMNASTICA

Sala de gimnastică de la Ștranduf 
Tineretului a găzduit duminică dimi- 
neața întrecerea echipelor de gimnas

la Cîmpina al patrulea loc I în acest 
campionat fiind virtual cîștigător. Cla
sament: 1. Tr. Macarie; 2. T. Popa; 
3. Al. lonescu (Voința Buc.j. 250 cmc. 
In vervă deosebită Ervin Seiler și-a 
„permis" să plece ultimul din start 
in manșa a doua și totuși să sosească 
primul la terminarea celor zece ture! 
Clasament: 1. E. Seiler; 2. M. Dă
nescu ; 3. V. Szabo. Alte clasamente: 
„Cupa F.R.M.* 175 cmc: 1. M. Ter
mentu (Poiana Cimpina) ; 2. E. Sasz 
(Steagul roșu Brașov); 3. G. Seuchen- 
stein (Reșița); 350 cmc: 1. Al. lo
nescu Cristea (V. Buc.); 2. Cicerone 
Coman (Poiana Cimpina); 3. Peter 
From (SL r. Brașov); categoria în
cepători — 175 cmc: 1. S. lonescu 
(V. Buc.) ; 2. Al. Datcu (V. Timiș.); 
3. Lucian Mitrea (Metalul); 350 cmc: 
1. St. Balogh (Dinamo); 2. S. lones
cu (V. Buc.); 3. M. Ghiță (V. Buc.).

HR1ST4CHE NAUM 
I. DUMITRESCU

Meciuri disputate în reuniunea
de duminică

REZULTATE TEHNICE: N. Mihai 
(Voința) egal cu C. Dobrică (Votați); 
N. Aliuță (Voința) b. p. I. Lungu (U- 
nirea); C. Ghiță (Voința) b. p. I. 
Mărcuș (Steaua) ; 1. Toma (Voința) 
b. p. I. Tufaru (Voința); O. Chenan 
(C-ța) b. p. D. Miron (Steaua) ; N. 
Moldovan (Reghin) b. p. I. Mihăilă 
(Unirea); C. Balaban (Voința) b. p. 
C. Paznicu (lăți); O. Baciu (Cluj) 
b. p. D. lonescu (Voința); C. Ghe- 
rasim (Voința) egal cu Gh. Ciurea 
(Dtaamo) ; St. Mustață (Voința) b. p. 
I. Pițigoi (Steaua); I. Petrov (Voința) 
egal cu P. Zaharia (Rapid).

Ieri dimineața, deși a fost o ade
vărată caniculă, citeva sute de iubi
tori ai boxului din Capitală au re
nunțat la o— baie răcoritoare în lacu
rile din împrejurimile Bucureștiului, 
preferind să participe la reuaiunea or
ganizată de dubu] sportiv Voința. 
Deși căldura toridă a influențat în 
bună măsură desfășurarea unor parti
de, totuși înrilnirile au plăcut prin 
nota de combativitate imprimată de 
boxeri. Tinărul N. Aliuță. de la Voința, 
a cules o frumoasă și mult aplau
dată victorie în meciul cu I. Lungu, 

1 după un început ta care părea că nu 
' se va putea apropia de adversar, da- 
I tocită atonjei acestuia. C. Ghiță a a- 
j vui o evoluție surprinzător de bună 
j in meciul cu I. Mărcuș și a cîștigat 
I clar partida, plasind acestuia din 
i irmă lovituri repetate și variate. Măr- 
I cuș, un boxer care poate mai mult, a 
i manifestat deficiențe in organizarea a

tică ale cluburilor sportive raionale, 
din cadrui etapei pe oraș a Sparta- 
chiadei de vară a tineretului. Puțin 
după ora 9. cele cinci echipe partici
pante. frumos aliniate pe covorul din 
mijlocul sălii au fost gata pentru fes
tivitatea de începere a competiției. 
După raport, concursul a început prin 
evoluția echipei clubului sportiv raio
nul Olimpia (raionul T. Vladimires- 
cu). Tinerii din această echipă au e- 
xecutat un frumos program, încheiat 
cu o piramidă. După ei a urmat re
prezentativa clubului sportiv raional 
Progresul (raionul Lenta), care a im
presionat prin omogenitatea ți prin 
buna pregătire a exercițiilor prezenta
te. Au evoluat apoi în ordine echi
pele cluburilor Rapid (raionul Grivița 
Roșie). Unirea (raionul N. Bălcescu) 
și Votața.

Notăm în carnetul nostru pe cei 
mai bine pregătiți din fiecare echipă. 
Iată numele lor: Aurel Sava (Olim
pia), elev șc. prof. „Republica", Ma
riana Sîrbulescu și Niculina Marines
cu (Progresul), funcționare la Banca 
de Stat, Florica Cimpoca. Elisabeta 
Dermengiu, Elena Tepac și Maria 
Gigurtu (Unirea) surori de ocrotire, 
Minea Sava și Elena Dumitru (Ra
pid), prima muncitoare la fabrica „Ta
bleta", iar cea de a doua filatoare 
la filatura Dacia.

După terminarea întrecerilor, juriul 
a anunțat clasamentul următor: 1.
Olimpia, 2. Rapid, 3. Unirea, 4. Pro
gresul, 5. Voința. Rezultatul anunțat

La sfîrșitul acestei săptămîni sta
dionul Republicii din Capitală găz
duiește cea de a treia ediție a întâl
nirii internaționale de atletism din
tre echipele reprezentative masculine 
și feminine ale R. P. Romine și 
R. P. Bulgaria. Meciurile sînt aștep
tate cu mult interes de atleții romîni 
și bulgari, ele fiind considerate ca 
un ultim prilej de selecționare a ce
lor care vor participa în luna sep
tembrie la campionatele europene de 
la Belgrad.

In vederea acestei competiții, atleții 
noștri au evoluat sîmbătă la două 
concursuri desfășurate pe stadionul 
Tineretului din Brașov și pe stadio
nul din Poiana Brașov. Iată citeva 
din rezultatele înregistrate cu ace6t 
prilej : BĂIEȚI: 400 m; Iosif Fe- 
rentz, Ștefan Beregszaszi și Mircea 
Zahaichievi 49,5 ; lungime: Mihail 
Calnicov 7,37, Adrian Samungi 7,33 
(rec. personal) ; triplu : Sorin loan 
15,92 — la 1 cm de recordul țării.

părării și a recurs uneori la obstrucții.
Constănțeanul Osman Chenan a 

avut aproape tot timpul inițiativa în 
meciul cu D. Miron — meci pe care 
l-a cî.știgat — îurnizînd împreună cu 
acesta una dintre partidele de nivel 
ridicat ale galei de ieri. Osman s-a 
impus prin execuția rapidă și variată 
a loviturilor, iar Miron și-a întîmpi- 
nat deseori adversarul cu contre dure, 
în acest meci, spre deosebire de al
tele, ambii pugilițti dar îndeosebi Os
man, au schimbat multe și eficace lo
vituri la corp. Pină să obțină decizia, 
N. Moldovan a trecut prin multe e- 
moții, iar în repriza a IlI-a a fost tri
mis și la podea de o contră de dreap
ta pe care Mihăilă a executat-o prin 
surprindere. Decizia acordată lui Mol
dovan însă nu ne-a convins.

Și clujeanul O. Baciu a avut o mi
siune dificilă in partida cu M. lo- 
nescu. El s-a „luptat" uneori cu adver
sarul, fapt care l-a dezavantajat, de
oarece acesta era mai puternic. In ge
neral insă Baciu a dovedit mai multe 
cunoștințe tehnice și, firesc, a cîștigat. 
Timp de două reprize Zaharia a lovit 
cum a vrut — în meciul cu Petrov, 
dar în, a treia, o clipă de neatenție 
l-a costat victoria: Petrov a expe
diat o contră de stingă in bărbia ad
versarului, trimițîndu-1 la podea, după 
care ambii boxeri au acționat cu pru
dență și terminînd, pînă la urmă, 
egali.

R. CALÂRAȘANU

metriDupă primul tur, In proba de 1.500 

nedreptățește echipa clubului Progre
sul, care ar fi meritat fără discuție, 
primul loc sau, în cel mai rău caz, lo
cul secund. Mai ales dacă ținem sea
ma de faptul că a fost singura for
mație alcătuită din membrii aceleiași 
asociații sportive, în timp ce toate ce
lelalte erau de fapt selecționate ale 
cluburilor raionale.

CONCURSUL DE NATAȚIE

In timp ce în sala de gimnastică își 
disputau întîietatea gimnaștii și gim
nastele, în bazinul mare de la Ștran
dul Tineretului a început întrecerea 
înotătorilor. In cadrul celor patru pro
be (100 m liber — junioare, juniori, 
senioare și seniori), au evoiut o se
rie de tineri talentați, printre care 

De notat că această săritură, măsu
rată de la locul de bătaie, a fost de 
16,23 m. De asemenea, el a mai avut 
o săritură depășită de 16,08 m ; greu
tate : Aurel Raica 16,29 (a avut toate 
aruncările peste 16 metri) ; ciocan: 
Nicolae Rășcănescu 59,29 ; Constantin 
Drăgulescu 58,14 ; ciocan 5 kg : Gh. 
Costache 54,59 — nou record de ju
niori categ. a Il-a; FETE: 400 m: 
Leontina Frunză 58,4 — nou record 
de junioare cat. I ; Viorica Gabor 
58,6; Sanda Gîță 59,2.

Cu aceasta s-au încheiat pregătirile 
atleților noștri în vederea întîlnirii 
de sîmbătă și duminică.

C. GRUIA — coresp. regional

Tabăra de rugbi

pentru juniori

U G B I

La Rîmnicu Vilcea funcționează în 
prezent, o tabără de rugbi rezerva
tă juniorilor. Tabăra cuprinde 30 de 
tineri sportivi din Timișoara, Bra
șov, Roman, Ploiești, Bîrlad, Con
stanța, Tecuci, Cluj, Sibiu și Bucu
rești.

Tinerilor rugbiști li s-a asâgurat 
un program complex de odihnă 
și de pregătire sportivă. In ședințe 
speciale de lucru, cei trei antrenori 
care coordonează activitatea în tabă
ră (N. Ghiondea, T. Georgescu și 
FI. Ghiondea) se preocupă ca fie
care rugbist să-și însușească înțr-o 
măsură cît mai largă, principalele 
procedee tehnice, să știe să se orien
teze pe teren, să cunoască diferite 
scheme tactice. Lecțiile de tehnică 
și tactică alternează cu trecerea unor 
probe de control (de regulă, probe 
atletice).

Dintre tinerii rugbiști care se evi
dențiază prin disciplină și în pro
cesul de pregătire se află Gh. BarjjP^ 

(Petrolul Ploiești), C. Bugici (C.S.M. 
Sibiu), L. Pop (C.S.S. Cluj), I. Stoi

ca (Farul Constanța), I. Cordoș (Pre
cizia Săcele), C. Gheorghe (Rapid 
București), V. Marinescu (Grivița 
Roșie).

DRAGOMIR ROȘIANU, coresp.

Foto : T. Răbșan

am remarcat pe Rodica Mihailovicl 
(Rapid), loan Berindei (Progresul), 
Constantin Dragomir (Rapid), Anca 
Andreescu (Unirea), Mihaela Vizante 
(Progresul).

Rezultatele tehnice înregistrate au 
fost următoarele : JUNIOARE : 1. Ro- 
dica Mihailovici (Rapid) 1:33,2, 2.
Mihaela Constantinescu (Progresul) 
1:47,0, 3. Anca Andreescu (Unirea)
1:52,7; JUNIORI; 1. C. Dragomir 
(Rapid) 1:12,0, 2. Dan Oancea (Pro
gresul) 1:12,7, 3. Nicolae Tăbăcaru 
(Flacăra) ; SENIOARE : 1. Mihaela
Vizante (Progresul) 1:30,5, 2. Maria 
Popa (Flacăra) 1:46,7, 3. Lucia Pri- 
săcaru (Olimpia) 2:05,0; SENIORI: 
1. I. Berindei (Progresul) 1:12,6, 2. 
Paul Răducanu (Unirea) 1:13,3. 3. A- 
lexandru Imre (Avîntul) 1 : 17,4.



Etapa a doua a „Cupei de vară Loto-Pronosport” Intîlniri amicale
SERIA 1 BUCUREȘTI:

iPID—DINAMO OBOR 3—1 (2—0);
ETALUL—STEAUA (TIN.) 2—0 (0—0)

[n ciuda căldurii „tropicale" de 
i, partidele programate în Capi- 
ă s-au bucurat de o numeroasă a- 
tență.
2ei mai pasionați dintre iubitorii 
jrtului cu balonul rotund regre- 
i însă — la sfîrșitul primului joc 

că au făcut deplasarea pînă la 
dionul de dincolo de podul Grand. 
3APID a cîștigat cu 3—1 (2—0) 
finirea cu Dinamo Obor, dar nici 
ingătorii, nici învinșii n-au primit 
lăuzele publicului, jocul fiind de un 
'el tehnic destul de scăzut. Singu- 
e „sclipiri" au fost fazele din care 
u marcat cele 4 goluri. Spre știr
ul primei reprize Kraus a șutat 
> bară, după o acțiune personală 

Georgescu a beneficiat de dema- 
ul lui Ion Ionescu pe partea 
•aptă, reluînt mingea în plasă, 
pă pauză, imediat, Panaitescu a 
us scorul expediind balonul în 
irta rapidiștilor, din afara careu- 

mare. Ultimul gol al meciului a 
Fînscris de Icn Ionescu (min. 81). 
4ETALUL a învins garnitura de 
eret STEAUA cu 2—0 (0—0). în 
sambb^jjeciul a fost de o calitate 
ieriSMr jprimului și dacă Steaua 
r fi „căzut" în partea a doua a 
ului, spectacolul ar fi avut de 
tigat. Așa, ultimele 45 de minute 

evidențiat forma bună a meta- 
giștilor și tendinja lor de a prac- 

un joc constructiv. Golurile au 
: înscrise de Coteț (min. 59), la 
minge scăpată de portarul Petre 
Buzatu (min. 77), care a 
ernic de la 25 de m.
iu arbitrat V. Pădureanu — pri- 
! joc — și I. Dumitrescu — cel 
al doilea : ambii satisfăcător.

șutat

V. PĂUNESCU

CLASAMENT

apid
letalul 
teaua (Tin ) 
'inamo Obor

SERIA A

2 2 0 0 6:2 4
2 I 0 1 3:3 2
2 1 0 1 2:2 2
2 0 0 2 1:5 0

ll-A

■TALUL TÎRGOVIȘTE—PRAHOVA
P^pR 3—2 (1—1) 

1RGOVIȘTE, 5 (prin telefon).
iul a fost plăcut, în primul sfert 
oră, cînd ambele formații au

stat un joc frumos, palpitant. 
>ă aceasta au început neregulari- 
e. Tonul jocului nesportiv l-au 
oaspeții, la care au răspuns cu... 

mptitudine localnicii. Arbitrul 
iului Catarambol (Cîmpina) a 
pat meciul din mînă, comițînd o 
e de greșeli. Au înscris Cruțiu

i. 44), Niculescu (min. 65) și

Aspect din meciul Rapid-Dinamo Obor

Chiriță (min. 85 din 11 m), pentru 
Metalul și Firou (min. 16) și G. 
Marin (min. 60), pentru Prahova.

M. AVANU-coresp.

CARPAȚI SINAIA—POIANA 
CÎMPINA 3—0 (1—0)

SINAIA 5 (prin telefon). Intîlnirea 
dintre Carpati Sinaia și Poiana Cîm- 
pina a plăcut îndeosebi datorită jocu
lui înaintașilor echipei locale. Tinărul 
Marin a fost cel mai bun jucător al 
gazdelor. Golurile au fost înscrise 
de Dumitriu (min. 10 și 48) și Zangor 
(min. 57). In min. 35 Bontaș (Poiana 
Cîmpina) a fost eliminat de pe teren 
pentru injurii aduse arbitrului.

C.S.O. CRIȘANA—C.S.O. TIMIȘOARA 
3-1 (1-D

ORADEA 5 (prin telefon). Joc de 
nivel tehnic slab. Ambele echipe au 
arătat lacune în pregătire. Crișana a 
cîștigat deoarece a jucat mai simplu 
și mai eficace în atac, reușind să stră
pungă apărarea oaspeților în urma 
unor acțiuni pe extreme. Au înscris 
Toth I (min. 19 și 86), Vlad II (min. 
79) pentru Crișana și Gergely (min. 
20) pentru C.S O. Timișoara.

MIRCEA POP-coresp.

CLASAMENT

1. U.T.A.
2. C.S.O. Crișana
3. C.S.O. Timișoara
S. Vagonul Arad

2 2 0 0 6:2 4
2 2 0 0 7:3 4
2 0 0 2 3:7 0
2 0 0 2 2:6 0

V. ZBARCEA și M. BOTA-coresp.

CLASAMENT

1. Metalul Tîrgoviște
2. Prahova Ploiești
3. Carpați Sinaia
4. Poiana Cîmpina

SERIA A

2 2 0 0 6:4 4
2 1 0 1 5:3 2
2 1 0 1 3:3 2
2 0 0 2 2:6 0

lll-a

U.T.A.—VAGONUL ARAD 2—0 (2—0)

ARAD 5 (prin telefon). Joc de fac
tură tehnică modestă. U.T.A. și-a asi
gurat victoria în primele 10 minute 
prin golurile înscrise de Toma și Sasu. 
Fotbaliștii de la U.T.A. au dominat de 
altfel întreaga partidă, cîștigînd pe 
merit. Dacă n-au mai marcat, aceasta 
se datorează faptului că după înscrie
rea celor 2 goluri n-au mai insistat în 
fazele de finalizare. Vagonul a jucat 
bine în cîmp dar slab în fața porții.

ST. IACOB-coresp.

RND

A început campionatul republican de zbor fără motor
k.ȘI 5 (prin telefon). Duminică di- 
eața a început pe aeroportul școlii 
pilotaj din localitate campionatul 
Iblican de zbor iără motor pe anul 
L Iși dispută întîietatea maeștrii 
tului Gh. Gilcă, E. Iliescu, I. Alexa, 
Finescu, I. Șilimon și alți valoroși 
oriști din țara noastră alături de 

concurează G. Vrbacki (R.S.C.), 
Lina Bayawska (R.P.P.) și C. Turi 
.U.).
prima zi a campionatului, partici

pi au făcut acomodarea de zbor.

Incepînd de luni și pină la 18 august 
se vor desfășura următoarele probe: 
triunghi 100 km (Iași — Vlădeni — 
Lungani — Iași); triunghi 200 km 
(Iași — Trușești — Pașcani — Iași); 
triunghi 200 km (Iași — Pașcani — 
Galben — Iași); triunghi 300 km (Iași 
— Dingeni — Slobozia — Iași); țel 
fix: Bîrlad 102 km, dus-întors : Iași — 
Bîrlad — Iași 200 km; linie frintă: 
Iași — Dingeni — Călărași 500 km.

P. CODREA-coresp. regional

;hipa feminină Spartak Brno și-a început turneul in țara noastră
J. MUREȘ, 5 (prin telefon), 
iătă seara s-a disputat pe tere- 
Voînța din localitate întîlnirea 

:ală de handbal în 7 dintre echi- 
C.S.O. Mureșul și Spartak Brno, 

nația oaspe, în rîndurile căreia 
rează patru jucătoare din echipa 
îzentativă a R.S. Cehoslovace,

a prestat un joc tehnic, cu combi
nații frumoase pe semicerc, obținînd 
o meritată victorie cu scorul de 
14—9 (9—6). Handbalistele din 
echipa C.S.O. Mureșul au jucat lent, 
fără orizont.

V, KADAR-coresp.

PROGRESUL—DINAMO OBOR II
3—2 (2—2)

Intr-un meci de verificare disputat 
ieri dimineață. Progresul a dispus cu 
3—2 (2—2) de Dinamo Obor II. 
Punctele învingătorilor au fost mar
cate de Protopopescu (2) și Baboe, 
iar ale învinșilor de Tiron (2). Pro
gresul a jucat cu următoarea forma
ție: Cozma — Nedelcu, loniță (Pa- 
nait), Smărăndescu II (Soare) — 
Știrbei (loniță), Pașcanu (Maior) — 
Mafteuță (V. Copil), Protopopescu, 
Smărăndescu I, Voinea (Nisipeanu), 
Baboe (Sandu).

JOCURILE ECHIPEI STEAUA

Echipa bucureșteană Steaua s-a an
trenat sîmbătă o repriză cu Metrom 
(5—0) ți o altă repriză cu formația 
Prefabricate (7—0). Steaua a folosit 
următorul lot: Eremia, Zavoda II 
(Dumbravă), Cojocaru, Staicu (Hăl- 
măgeanu) — Crișan, Crăciun, (Ivâ- 
nescu) — Cacoveanu, Tomeș, Voinea, 
Mateianu, Tătara.

In timpul săptămînii. Steaua a mai 
jucat un meci cu Metrom. cîștigînd cu 
13—0.

C.S.O. GALAȚI—DINAMO BACĂU 
1—1 (0—0)

GALAȚI 5 (prin telefon). Intîlnirea 
amicală dintre C.S.O. din localitate 
și Dinamo Bacău a prilejuit un joc 
frumos, cu perioade egale de domina
re, încheiat cu un rezultat echitabil. 
Băcăoanii au tras mult la poartă, 
dar imprecis. Au înscris : David (min. 
57). respectiv Gram (min. 81).

C.S.O. GALAȚI : Cimpeanu — Lu* 
peș, Hulea, Stătescu (Dumitru) — Co- 
man II, Oprea (Fălctițescu) — Mili- 
taru (Voicu I), Gheorghe (Dragomir), 
Dărăban (Comun I), Matei (Potolea), 
David.

DINAMO B.ACAU: Ghiță — Gio- 
sanu. Gross, Cincu — Radulescu, Vă’ 
tatu — Nemeș, Stoica, Gram, Vornicii, 
Ciripoi (Olteana).

) 
A. SCHENKMAN — coresp.

C.S.O. BAIA MARE—DINAMO SATU
MARE 1—1 (1—0) j

Echipa din Baia Mare a folosit mul
te elemente tinere din regiune. (Ig
nat, Mosonyi, Rozsnyai, Dooca, Cso- 
ma). Au înscris: Rozsnyai. respectiv 
Savaniu.

V. SASARANU — coresp. reg.

DINAMO PITEȘTI—TEXTILISTUL 
PITEȘTI 7—1 (5—0)

în meciul de pregătire disputat la 
compania formației regionale Textilis- 
tu] Pitești, echipa Dinamo a cîștigat 
cu 7—1 prin golurile înscrise de Lo-, 
vin (2), Constantioescu, Halagian, Ear 
lu, Haimovici și Cirtescu (autogol). 
Pentru învinși a înscis Toma.

I. CHILIBAR — coresp.

MUREȘUL TG. MUREȘ—C.SJA.S. IAȘI 
4—2 (1—1)

Au marcat Siko. Sardi, Barath și 
Vereș, respectiv keahevicî și Brîndu- 
șescu.

ÎNAINTEA SFERTURILOR DE FINALĂ...
„RECHINII* FOTBALULUI IȘI 

CONTINUA VINATOAREA

Sînt trei zile de pauză pînă la etapa 
sferturilor de finală și timpul liber per
mite și îndeamnă la felurite observații.

De pildă, că a și crescut in intensi
tate „vînătoarea44 de vedete pentru clu
burile italienești și spaniole, care au tot 
soiul de emisari cunoscuți, ca atare, pe 
lingă alții ce-și fac treaba la adăpostul 
unor firme în aparență cu alte preocu
pări. E cazul, printre altele, al antreno
rului echipei Spaniei, Herrera, care 
caută jucători pentru „Internazionale** 
din Milano, clubul italian de care se 
ocupă. Despre el se vorbește însă mai 
puțin în aceste zile, sub această latură. 
„Afișul* îl țin Saporta și Munoz (Real 
Madrid), Kubala (F.C. Barcelona), Bo- 
niperti (Juventus), Carniglia (A.S. Roma), 
Oesterreicher (Torino), conducători și 
antrenori de grupări, ca și alții care 
negociază pentru Sampdoria Genova, 
A. C. Milan etc. etc. Majoritatea caută 
mai ales atacanți sud-americani. Printre 
cei mai solicitați sînt: Toro, Landa (Chi
le), Pele, Garrincha, Amarildo (Brazilia), 
Sanfilippo (Argentina). Pe aceeași listă 
figurează, bine cotați, și europenii: Se- 
kularac (Iugoslavia), Bobby Charlton 
(Anglia), Uwe Seeler și Haller (R.F.G.) 
etc.

Se fac comentarii ironice pe marginea 
pățaniei lui Kubala, antrenorul și raco- 
lorul de la F. C. Barcelona. Pentru că 
clubul lui avea „în buzunar” contractul 
cu jucătorul uruguaian Luis Cubilla, Ku
bala s-a dus să-1 vadă la lucru cu un 
ceas mai devreme, intr-un meci disputat 
la Arica — la peste 2100 km distanță de 
Santiago, unde stătea Kubala. Cînd 
a revenit de acolo a început să caute 
un club căruia să i-1 „paseze4*, socotind 
că nu merită banii dați pe el. E în a- 
ceastă Intimplare, cu și fără haz, un 
aspect al târgului făcut cu jucătorii 
tranzacționați ca niște acțiuni la bursă, 
cu cote în urcare și coborîre.

FOTBALUL CU ȘI FAR A MASCA
In avanpremiera campionatului s-a 

făcut, de asemenea, caz de marele secret 
în care echipele participante și-au de- 
săvîrșit ultimele pregătiri. Accesul celor 
care nu făceau parte din delegația res
pectivă a fost complet interzis pe tere
nuri în zilele și la orele cînd se făceau 
antrenamentele. S-au putut vedea și... 
carabinieri patrulind în jurul stadioane
lor, pentru asigurarea pazei.

După jocurile din cadrul grupelor, fot
balul cu mască (cum fusese numit ce-1

din pregătiri) și-a pierdut... masca, de
oarece cele trei partide jucate de fiecare 
dintre echipe le obligaseră să nu as
cundă nimic din „arsenalul* lor. Dacă 
asupra calității jocurilor s-au putut 
face rezerve mari, în schimb a trebuit 
să se convină că echipele s-au dovedit 
a fi de valori apropiate, ceea ce a asi
gurat echilibrul partidelor. Iar dacă izo
lat s-au înregistrat și scoruri ridicate 
(Iugoslavia — Columbia 5—0, Ungaria — 
Bulgaria 6—1) ele au fost socotite „acci
dente* de comportare ale învinșilor, 
chiar dacă învingătorii jucaseră strălu
cit.

Acest echilibru a fost și mai vizibil 
în chiar etapa care a urmat, cea a 
„sferturilor de finală44, in care trei e- 
chipe au fost eliminate din competiție, 
fără să se fi arătat mai prejos decit în
vingătorii. Ba, in unele cazuri, Învinșii 
se dovediseră in asamblu mai buni, de 
pildă în jocurile Chile—U.R.S.S. și Ceho
slovacia—Ungaria.

Nu se poate spune că neșansa le-a 
scos din competiție, ci că in jocurile 
respective ele au avut undeva o mică 
„fisură•* care, la timp speculată de ad
versari, a fost suficient să decidă re
zultatul. Se cuvine, totuși, de subliniat 
că beneficiarele acestor situații s-au 
străduit și au reușit in continuare să 
crească în valoare și să facă cele mai 
bune jocuri ale lor. Plusul de valoare 
marcat a acordat și un plus de conside
rație învinselor lor neașteptate din sfer
turi de finală, chiar dacă acestea n-au 
reușit, totuși, atunci valori de nivelul 
celor atinse în grupă: U.R.S.S. în jocul 
cu Iugoslavia (2—0), Ungaria in cele cu 
Anglia (2—1) și Bulgaria (6—1).

CIND ADVERSARn SINT BRAZILIENI

Din jocurile sferturilor de finală am 
asistat la întâlnirea Brazilia—Anglia, dis
putată la Vina del Mar. Englezii, care-mi 
făcuseră o mare impresie în jocul cu 
Argentina, n-au mai reușit o compor
tare la acest nivel. Adversarii, care erau 
de astă dată de o cu totul altă calitate,

le-au măcinat pur și simplu potențialul 
pe parcurs. Conduși, ca scor și joc, nu 
mai urmăreau demarcările colective și 
aruncau pase lungi — in special spre 
centru’ atacant Hitchens, care n-a reu
șit insă niciodată să pătrundă singur. 
„Prospețimea” echipei — ce o afișase 
în meciul cu Argentina —, către sfîrșitul 
partidei cu Brazilia a fost de nerecunos
cut atit de încet se mișcau jucătorii en
glezi, atît de tîrziu reacționau, atît de 
mare era greutatea cu care manevrau 
balonul.

Brazilia, care a cîștigat cu 3—1, a ju
cat cu mult mai bine — sub toate as
pectele — decit în meciul cu Spania. Jo
cul brazilienilor și-a arătat conținutul 
colectiv de mare anvergură, bazat pe 
rezistență în regim de mare viteză, cu 
circulație și acțiuni variate, stăpinirea 
de sine și impunerea planului propriu 
de joc.

Tehnica lor de joc s-a dovedit de un 
nivel foarte ridicat și a apărut ca o sur
priză prin execuțiile făcute cu șiretul 
exteriori-vîrf. Să nu se creadă însă, că 
ei nu greșesc in execuții. La finalizare 
i-am văzut trăgînd și... în plopi. Dar, 
totalitatea șuturilor trase îi arăta, și la. 
acest capitol, cu mult peste valoarea ce
lorlalte echipe. Au și multă forță de 
joc, deși nu par oameni solizi. Cînd vor 
evită contactul cu adversarul, cînd nu... 
ies învingători și ei, chiar dacă se pare 
că sint mai firavi.

La toate cele trei goluri ale brazilie
nilor figura nr. 1 a fost Garrincha, cel 
mai bun jucător al campionatului mon
dial din Chile.

★
In S“ara aceea, revenit la Santiago, am 

aflat de marea surpriză a eliminării din 
competiție a echipei sovietice, ca și de 
înfringerea echipei Ungariei. In parti
dele imediat următoare, din semifinale 
și pentru locurile 1—4, aveam să-i văd 
lucind pe Învingători, Împotriva aceluiași 
adversar valoros — Iugoslavia — ieșind 
din nou victorioși.

CONSTANTIN TEAȘCA

Așa arată o variantă PRONOSPORT 
cu 12 rezultate exacte

DE LA I.E.B.S.
Biletele pentru jocul internațional de 

fotbal Selecționata de Tineret — Selec
ționata Leipzig (R.D.G.), care va avea 
loc miercuri 8 august, în nocturnă, pe 
Stadionul Republicii, se pun în vînzare 
incepînd de azi luni 6 august, la casele 
de bilete obișnuite.

I. Dinamo Obor — Rapid Bucu
rești (Cupa L. P.) 1—3 2

II. Metalul București — Steaua
(tineret) (Cupa L. P.) 2—0 1

III. Metalul Tîrgoviște — Pra
hova (Cupa L. P.) 3—2 1

IV. Carpați Sinaia — Poiana
Cîmpina (Cupa L. P.) 3—0 1

V. Crișana — C.S O. Timișoara
(Cupa L. P.) 3—1 1

VI. Vagonul — U.T.A. (Cupa
L. P.) 0-2 2

Vil. Szeged — Ferencvaros

(Camp. R. P. U.) 1—0 1
VIII. Dorog — M.T.K. (Camp.

R. P. U.) 4—1 l
IX. Gyor — Szombathely (Câmp.

R. P. U.) 2-1 . »
X Ujpesti Dozsa — Salgotarjan

(Camp. R.P.U.) 2—1 >
XI. Budai Spartacus — Szekes-

fehervar (Camp. R.P.U. — B) 0—1 • 
XII Nyiregyhaza — Ozd (Camp.

R. P.' U. — B) 1—0 I

Variante depuse:
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GA de al M tea

într-o atmosferă de mare entuziasm, de caldă prietenie, 
ale tineretuluiau luat sfîrșit întrecerile sportive

(Urmare din pag. I)

moment psihologic al acestui meci. Vo
leibaliștii noștri atacă dezlănțuit, cîști- 
gînd punct după punct și apoi setul de
cisiv, cu 15—11. O victe -ie care ne-s 
asigurat locul I în turneul de volei mas
culin.

A urmat apoi un moment emoționant: 
fa timp ce căpitanul echipei R.P.R.. II 
Nicolau a primit „Cupa de cristal", în 
tribune, membrii delegației noastre into
nează Imnul de Stat al R. P. Romîne. 
Echipa tării noastre este aplaudată la 
scenă deschisă 1

In finala competiției, antrenorul Gh 
Petrescu a folosit formația : Corbeanu, 

Miculescu, Fie- 
jucat : DERZEI, 
Echipa R. S. Ce- 

mai buni oameni

După aprecierile făcute de majoritatea 
ziarelor apărute la Helsinki, gimnasta 
Sonia Iovan ar fi meritat locul 2.

CALDE MANIFESTAȚII DE SIMPATIE 
LA ADRESA SPORTIVILOR ROMlNI

înaintea ultimei run

V. Ciocîltea continuă să condu
în turneul de la Sofia

NICOLAU, PLOCON, 
raru, Drăgan. Au mai 
COSTE și Cherebețiu. 
hoslovace a avut cei 
fa Paulus și Humhal.

MEDALII DE ARGINT $1 BRONZ 
LA TENIS DE MASA !

In cursul nopții de vineri, în proba 
de simplu băieți din cadrul concursului 
de tenis de masă, jucătorul nostru 
Dorin Giurgiucă a cîștigat. prin nepre- 
zentare, la labilii (Iran), apoi î-a în
vins pe cunoscuta sportivi Averin 
(U.R.S.S.) și Tao Pen liu (R. P. Chi
neză) cu același scor: 3—0. Giurgiucă 
«-a calificat astfel în finala probei des
fășurată sîmbătă seara, cînd a întîlnit 
pe Fahazi (R.P.U.).

In finală. Giurgiucă a acționat cura
jos, reușind în primul set să termine 
victorios : 21—19. O serie de greșeli 
comise datorită mai ales pripelii l-au 
făcut pe Giurgiucă să piardă setul ur
mător (14—21). In setul al treilea. 
Giurgiucă a avut avantaj, a dat impresia 
că va cîștiga, dar nereușind să-și stăpi- 
nească emoția, pierde la mare luptă 
(22—24). In ultimul set, Giurgiucă e- 
vohiează nervos și pierde cu 16—21 
Scor final 3—-l pentru Fahazi.

La dublu băieți, cea de a doua finală 
la care am participat, Rethi și Giurgiucă 
întîlnesc perechea chineză Tao Pen 
Chin Pan Ma. Pierdem cu 3—0 
17. 13), un 
tri au avut 
mult.

La dublu 
au ocupat
neral, ca și Rethi —- Mihalea la dublu 
mixt.

Sîmbătă noaptea au luat sfîrșit între
cerile sportive prietenești din cadrul 
celui de al VlII-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților. Sportivii 
din R. P. Romînă au dovedit o pregă
tire foarte bună, obținind numeroase 
succese. După 6 zile de întreceri pasio
nante, reprezentanții noștri au cucerit 
un număr de 20 de medalii. Este un 
:ucees de prestigiu pentru mișcarea noas- 
tjă sportivă, o dovadă elocventă a con
dițiilor minunate pe care le au sportivii 
din Republica Populară Romină, de a-și 
ridica măiestria.

La Helsinki, sportivii țării noastre 
s-au impus în aproape toate întrecerile, 
l'e străzi, în incinta stadioanelor, la can
tonament, sportivii noștri au fost încon
jurați cu simpatie, sute și sute de de
legați la Festival au ținut să-i felicite 
pentru frumoasele rezultate obținute.

CUVINTE ELOGIOASE LA ADRESA 
SPORTIVILOR NOȘTRI

• Și o declarație a unei sportive 
lienee: Cecilia Staciola, muncitoare 
Florența, căpitanul echipei de volei a 
Italiei: „Am văzut la lucru ambele dv. 
echipe. Ele mau impresionat profund. 
I uleiul din Rominia cucerește prin spec
taculozitate și tehnică. Am fi foarte bu
curoși dacă am vedea una dintre aceste 
echipe evoluind și in țara noastră. Pen
tru jocul lor complet, i-am admirai 
in mod special pe H. Nicolau, Plocon și 
Derzei*.

PE AGENDA ÎNTRECERILOR 
SPORTIVE ALE FESTIVALULUI

din• In ziarul ,,Kansan Uutiset* 
Helsinki (4 august) se scrie cu referire 
la echipa masculină de volei a tării 
noastre: „ Jocul de apărare al întregii
echipe este foarte ferm. Echipa rorntnâ, 
se distinge printr-o bună pregătire teh
nică și tactică. Lucrul acesta s-a văzul 
mai ales in setul al treilea al meciului 
cu voleibaliștii sovietici. Romtnii au 
multă fantezie, știu să tempereze jocul 
aprins și luptă pentru a-și realiza felul 
propus, victoria*.

turneul 
echipei 

ne-a 
n-a

ita- 
din

In cursul zilei de sîmbătă a avut 
pe teme spor- 

reprezeritan- 
delegațiilor. Cei

loc 
five, 
țlor 
prezenți au ascultat cu mult interes 
releratul prezentat de tovarășul EMIL 
GH1BU, vicepreședinte al Consiliului 
General al UCFS. Referatul a fost in
titulat „Mișcarea de cultură 
sport din Rominia".

îneci în care partenerii 
inițiativa și au atacat

Hu, 
(H. 
noș- 
mai

de
pu
ne 
cu

fete, Mîhalea și Jandrescu 
locul 3 în clasamentul ge-

SONIA IOVAN — LOCUL 3
i

Timp de două zile a avut loc la Tam
pere concursul de gimnastică din cadrul 
întrecerilor sportive prietenești ale Festi
valului. La acest concurs reprezentanta 
tării noastre Sonia Iovan a ocupat locul 
3, obținind astfel medalia de bronz. 
Iată și rezultatele tehnice ale coneursu- 
l«t. Băieți: 1. Arkaiev (U.R.S.S.) ; 2.
Rantakavi (Finlanda) ; 3. Prodanov
(R. P. Bulgaria). Fete: 1. Ceaslavska 
(R.S.C.); 2. Petuhova (U.R.S.S.): 3. 
Iovan (R.P.R.).

Pe locul 4 s-a clasat tot o reprezen
tantă a țării noastre, Emilia Lițâ. lată 
și notele obținute în acest concurs de 
gimnastele noastre. Sonia Iovan : sărituri 
— 9,60; 
talele — 
9,50; sol 
ralele —

e După meciul decisiv din 
masculin de volei, antrenorul 
II. S. Cehoslovace, loscf Bros, 
clarat: „Regret că echipa mea
tut ciștiga turneul. Noi ne pregătim 
multă vreme pentru acest turneu, 
ghidul la apropiatele campionate mon
diale de volei de la Moscova. Foiam cu 
tot prețul sn etștigăm. Ar fi fost o bună 
carte de vizită pentru noi, înaintea ma
relui eveniment sportiv pe care ll va 
găzdui capitala Uniunii Sovietice.

îmi amintesc că in ultima tnlilnire 
de la „mondiale* cu echipa romînă, tn 
Brazilia, victoria ne-a surîs. Acum, pe 
cit se vede, lucrurile se complică, volei
baliștii romini se anunță adversari deo
sebit de puternici. Felicit călduros echipa 
rontină pentru cișligarea „Cupei de cris
tal*

f

un simpozion 
cu participarea 

majorității

fizică și

• In dimineața zilei de 
sportivii romîni au vizitat 
puncte de interes turistic din Helsinki. 
Ei s-au oprit în parcurile orașului, în 
fața stadioanelor, unde au făcut schimb 
de insigne, de vederi, cu membrii dife
ritelor delegații prezente la Festival, 
cu tineri finlandezi.

duminică, 
diferite

• Cele mai apreciate întreceri spor
tive din cadrul Festivalului au fost 
desigur cele de atletism; iar dintre 
atletlii participant!, cel mai simpatizat 
de spectatori a fost Valeri Brumei. Un 
amănunt interesant: in ziua în care a 
sărit Brumei, in jurul său — pe cind 
ștacheta era inălțată Ia 2,22 m — se 
aflau nu mai puțin de 54 de fotorepor
teri și operatori de cinematograf!

• Un gest impresionant al delega
ției atleților din Cuba : ei au prins de 
bluze tuturor atleților prezenți în în
treceri, cîte o insignă cu inscripția 
„Patria o muerte“.

ÎNAPOIEREA in patrie 
A DELEGAȚIEI sportivilor noștri

Deiegația sportivilor romîni, care au 
participat la întrecerile prietenești din 
cadrul celui de al VlII-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studenților 
de la Helsinki, se înapoiază în patrie 
în cursul zilei de mîine, pe calea ae
rului.

sol — 9,50; bîrnă — 9,65; pa- 
9,50. Emilia Liță: sărituri —
— 9,60; bîrnă —- 9,30 ; pa- 
9,50.

• lată și părerea cunoscutului spor
tiv cehoslovac. Emil Zalopek: „Vă bu
cură faptul ci am putut participa la în
trecerile sportive prietenești din cadrul 
Festivalului de la Helsinki in calitate 
de... oficial. Am revăzut prieteni dragi 
din Rominia. Am constatat cu satisfac
ție că atletismul dv. progresează. Am 
admirat la sportivii dv. fruntași dra
gostea cu care ii înconjoară pe alți atlefi 
cu mai putină experiență, cărora le îm
părtășesc cu multă bunăvoință din cu
noștințele lor. Mă gindese, mai ales, la 
loli, pe care am văzut-o deseori In com
pania atletei cubane Li Mercedes.

Excelenta comportare a canotorilor noștri in Suedia
(Urmare din pag. I)

unui 
unei

constat din parcurgerea 
de 9.200 m în jurul 

/.ceasta regată se bucură de

care a 
traseu 
insule.___
o frumoasă tradiție în canotajul in
ternațional, fiind orgranizată de 28 
de ani. Cinci probe (caiac simplu 
și dublu, canoe simplu și dublu, caiac 
simplu fete) au avut participare in
ternațională.

Ambele probe de canoe au fost 
cîștigate de sportivii noștri. Iată re
zultatele: canoe simplu: 1. A. Igo- 
rov (R.P.R.) 48:58,0; 2. Emanuelsson 
(Suedia) 49:07,0 ; 3. 1. Lipalit
(R.P.R.) 50:10,0; 4. Nârjănen (Fini.) 
51:37,0; canoe dublu: 1. R.P. Romînă 
(lacovici. Sidorov) 14:08,0; 2. Fin
landa 47:40,0 ; 3. Suedia 47:46,0.

Proba de caiac simplu a fost cîș- 
tigată de campionul olimpic Sjode- 
lius (Suedia) cu 41:13,0. Reprezen
tantul nostru Pocora s-a clasat pe 
locul 8 cu 43 07,0. La dublu au cîș
tigat maghiarii Szolossy, Fabian cu 
37:41,0, iar cuplul nostru Artimov— 
Conțolenco a 
40:02,0. Proba 
fost cîștigată 
(R.P.U.).

în general, 
noastre au cîștigat 5 probe, sportivii 
maghiari 2, iar cei suedezi 1. In cla
samentul pe țări R.P. Romînă ocupă 
locul I cu 42 puncte, urmată de 
Suedia 41 p., Finlanda 18, R. P. 
Ungară 14, Norvegia 13, Danemarca 6.

ocupat locul 6 cu 
feminină de caiac a 
de Clara Banfalvi

reprezentanții țării

La Sofia au continuat jocurile 
turneului preolimpic de șah, care se 
află acum înaintea ultimei runde.

Campionul țării noastre, maestrul 
internațional Victor Ciocîltea, 
tinuă -:t-2 - ---------
bună, 
vins 
după 
ziție 
Kluger a 
tanță de 
recunoscut învins.

sa
In 

pe 
ce 
net

, con- 
aibă o comportare foarte 
runda a 10-a el l-a în- 

maestrul maghiar Kluger, 
la întrerupere avusese po- 
cîștigată. Ieri, la reluare, 
mai opus rezistență pe dis- 
10 mutări după care s-a

O puternică revenire marche 
șahistul bulgar Pîdevski, care d’ 
două victorii consecutive (la Mike 
și Popov) l-a egalat pe Ciocîltea 
fruntea tabelei de concurs. Dan 
novici a făcut remiză cu Țringov.

Iată clasamentul înaintea ultii 
runde : Ciocîltea și Pîdevski 7 pun 
Damianovici 6'/2< Tringov 6, Lilient 
și Lehman 5*/2, Mikenas și Bertol 
Kluger 4‘/2, Oolz 3'/2, Popov î 
Orev 2

Importante
la

turnee internaționale de voi
București și Constanța

Obiectivul principal 
și voleibalistelor din 
constituie anul 
mondiale de volei, care se vor desfă
șura în luna octombrie în U.R.S.S. In 
vederea acestui adevărat eveniment spor
tiv, în toate țările au început pregătiri 
febrile. Și în țara noastră campionate
lor mondiale de volei li se acordă atenția 
cuvenită. In vederea acestora, Federația 
Romînă de Volei va organiza o serie de 
turnee internaționale de mare amploare, 
care vor avea ca scop verificarea pregă
tirilor făcute de echipele noastre repre
zentative.

Primele turnee vor avea Ioc luna a- 
ceasta la București și Constanța. In

al voleibaliștilor 
lumea întreagă îl 

acesta campionatele

Capitală se vor întîlni 
cinci zile de întreceri 
masculine ale R. S. Cehoslovace. R. 
Ungare și R. I). Germane, împreună 
R. P. Romînă I și R. P. Romînă 
Nu mai este nevoie să recomand 
echipele care vor sosi în Capitală, d- 
rece cartea lor de vizită este bine 
noscută de iubitorii voleiului. -a 

l-a Constanța se va desfășura un t 
neu feminin cu participarea reprezen 
tivelor acelorași țări, adică V-ș S. Ce1 
slovacă, R. P. Ungară, R. ma
R. P. Romînă I și R. P. Romînă

Ambele turnee vor avea loc în 
23—27 august a.c.

dea lungul 
reprezentații

Scurte știri externe»
TURNEUL DE VOLEI DE LA 

GDANSK

In orașul Gdansk a început un tur
neu internațional de volei la care par
ticipă echipele de tineret ale R. P. 
Romine, R. D. Germane, R. P. Un
gare și R. T. Polone. Tinerii noștri 
reprezentanți au debutat victorios, în- 
trecînd cu 3—0 (15—1, 15—10, 15—4). 
echipa R. D. Germane

CUPA GALEA LA TENIS: U.R.S.S. 
—FRANȚA IN FINALA

In turneul final al competiției de 
tenis pentru tineret „Cupa Galea" echi
pa U.R.S.S. a învins cu scorul de 4—1 
echipa Belgiei. In ultimul meci, Me- 
treveli l-a întrecut cu 6—2. 6—1 pe 
Gronckel. In finala 
U.R.S.S- va juca cu 
care a dispus cu 4—1

campionatele

turneului echipa 
echipa Franței, 
de echipa Italiei.

DE NATAȚIE
ALE R. P. POLONE

Cei mai buni înotători polonezi par
ticipă în aceste zile la campionatele 
de natație ale R.P. Polone. In prima 
zi au fost stabilite două noi recorduri 
naționale. Alexandr Stankevici a obtj-

Au luat sfîrșit campionatele internaționale de tenis
ale R. P. Romine

(Urmare din pag. I)

teren.decisive și o bună mișcare în 
Serviciile tari ale lui Țiriac și Măr
mureanu, retururile bune (în special 
ale lui Mărmureanu 1) au creat de
rută în terenul advers. Setul pierdut 
a fost însă pentru Piatek și Gasiorek 
prilej de a trage învățăminte. In 
setul doi ei au dirijat majoritatea 
mingilor spre Mărmureanu, cu in
tenția de a „izola" din joc pe Țiriac. 
La început echipa noastră a făcut 
față, tinărul Mărmureanu cîștigînd 
majoritatea duelurilor la fileu. Pînă 
la urmă însă el a început să obo
sească, iar Țiriac și-a „ieșit din 
mină", ratîr.d citeva mingi impor
tante. Seturile 2 și 3 au fost... curse 
de urmărire. în care polonezii, ega
lați mereu, au reușit totuși să se 
distanțeze „în extremis". După re
virimentul romînilor din setul 4, 
meciul reia aspectul dinainte. Piatek 
(la serviciu) asigură avantajul de 
1_ ghem, pierdut și reluat mereu 
pînă la 4—4. Aci — pe serviciul lui' 
Gasiorek — reușim să luăm avantaj 
(5—4), dar în ghemul următor la 
30—15, Țiriac greșește de puțin un 
voie care putea ti decisiv... Apoi: 
5—<5, 5—6. 6—6. 6—7 și aci, cuplul 
nostru egalează 3 meciboluri ale ad
versarilor 1 Se „merge" din nou 
egral pînă la 8—8, cînd (tot pe ser
viciul lui Gașiorek) luăm conducerea 
cu 9—8. Cu Mărmureanu la serviciu 
nu putem finaliza însă: 9—9. Și 
în ultimă instanță (la serviciu Măr
mureanu) după schimburi spectacu-

loase, echipa noastră pierde setul 
decisiv cu 10—12.

Iată acum rezultatele cu care cele 
două dubluri finaliste se calificaseră 
sîmbătă dimineața pentru ultimul 
meci: Gasiorek, Piatek — Cristea, 
Năstase 6—2, 6—2, 6—2 ; Țiriac, 
Mărmureanu — Ciuparov, Ranghelov 
(R.P.B.) ------6—1, 6—3. 6-4.

★
una din cele trei finale pro-Numai 

gramate pentru duminică a putut fi 
disputată, cea de simplu masculin. 
La dublu femei și dublu mixt, prin 
indisponibilitatea jucătoarei poloneze 
Jadwiga Jedrezowska, titlurile au re
venit perechilor romîne Julieta Na- 
mian — Eleonora Roșianu și, respec
tiv, Ion Țiriac — Julieta Namian. In 
semifinala la dublu femei: Namian, 
Roșianu — Horșa, M. Ciogolea 6—2, 
6—2 ; Jedrezowska, Skorkowna — Do- 
boșiu, Todorovski 6—4. 7—5.

Finala la simplu bărbați a pus față 
în față doi tenismăni romîni care sco- 

■seseră din cursă pe principalii concu- 
renți străini. Din păcate, însă, meciul 
dintre campionul țării, Ion Țiriac, și 
G. Bosch a deziluzionat din punct de 
vedere al spectacolului. Țiriac a uzat 
de multe „baloane", care n-au fost 
atacate cu hotărîre de Bosch, acesta 
resemnîndu-se la un joc fără perspec
tivă. Țiriac ciștiga cu 6—1, 6—2, 6—3.

In locul finalei la dublu mixt, s-a 
desfășurat un meci demonstrativ, în 
care perechea romînă Țiriac—Namian 
a dispus pe polonezii Piatek — Skor
kowna cu 6—4, 7—5.

nut în proba de 100 m fluture timț 
de 1:03,2 iar la 400 m mixt înotătoai 
Boiena Cedro a realizat 6:01 9

TENISMANH AMERICANI JOAC 
LA MOSCOVA

Federația americană de tenis 
cîmp a desemnat lotul jucătorilor c; 
vor participa cu începere, de Ia 12 a 
gust la campionatele internaționale ■< 
U.R.S.S. de la Moscova. Lotul cuprin 
pe jucătorii Frank Froheling, Don; 
Dell și jucătoarele Donna Floyd și B 
lie Jean Moffitt

RECORD MONDIAL DE NATAȚ

Cu prilejul unui concurs de nata 
desfășurat la Fiiadelfra i 
Doerr a stabilit un noul 
în proba de 100 m fluture 
de 
Și

i.t3îO'area S 
iM^Hjkmond 
uture^ timf 

1:07,8. Vechiul record era de 1:01 
aparținea aceleiași sportive.

TURNEUL DE POLO DE LA 
SEVASTOPOL

internațional de 
Sevastopol a fost 
T.S.K.A. Moscova, 
Budapesta și Steaua Buc

polo 
cîștig 
urma

Turneul 
apă de la 
de echipa 
de Honved
rești. T.S.K.A. a dispus cu 3—2 
Steaua. In ultimul meci Honved a î 
trecut la mare luptă, 11—10, echi| 
Steaua

PETROV (U.R.S.S.) CONDUCE U 
CURSA CICLISTA ST. LAUREN

In Canada a început competiția < 
clistă internațională pe etape „5 
Laurent" la care participă alergate 
din U.R.S.S., Austria, Elveția, S.LU 
Anglia, Canada și alte țări. Prin 
etapă 
Saint 
tigată 
în 3h
tonov, ambii din echipa URS. 
Etapa a doua desfășurată la Theffoi 
— Mines pe un circuit de 32 km a n 
venit lui Petrov (U.R.S.S.) urmat 
cîteva secunde de compatriotul să 
Melihov. In clasamentul general ind 
vidual, pe primul ioc se află cicliști 
sovietic Petrov.

disputată pe distanța Levis • 
Georges (131 km) a fost ci 
de austriacul Adolf 

25:09 urmat de Pctrov și Ka 
ambii din echipa

Christi,

F. C. SANTOS A CÎȘTIGAT 
„CUPA AMERICII DE SUD" 

LA FOTBAL

Echipa braziliană de fotbal F. C 
Santos a cîștigat „Cupa Americii d 
Sud“. Fotbaliștii din Rio de Janeir 
au terminat la egalitate (3—3) in mc. 
ciul retur cu Penarol Montevideo. In 
tîlnirea a
incidente, meciul fiind 
cîteva ori. Primul joc fusese ciștiga 
de echipa braziliană cu scorul de 2—1

fost marcată de numerous, 
. întrerupt d'
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