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19 iulie 1964. în această duminică 
agenda sportivă a orașului Con- 

înța a fost înscris un bogat program 
npetițional. Sute de tineri din satele 
orașele dobrogene și-au disputat în- 
;tatea în tot cursul zilei în cadrul e- 
>ei regionale a Spartachiadei repu- 
cane.
După deschiderea festivă, ce a avut 
: pe stadionul „1 Mai", cei 500 de 
aliști s-au îndreptat spre terenurile 
sălile de sport, care urmau să găz- 
iască concursurile finale pe regiune 
12 ramuri sportive. Pe stadion s-au 

sfășurat meciurile de baschet, în- 
lirea de fotbal dintre „Electrica" 
nstanța și „Stuful" Tulcea, jocurile 

handbal, și concursul de haltere, 
sala clubului Farul și-au disputat 

îietatea gimnastele, iar pe lacul Siut- 
tiol a fost amenajat bazinul în care 
au măsurat forțele înotătorii.
O deosebită animație a domnit pe 
enurile de volei de la Eforie-Sud, 
traseul de moto și în sala de tenis 
masă a școlii medii nr. 2. Peste 
participa'nții la etapa regională 

iu întrecut cu multă însuflețire dor- 
ci de a se califica pentru faza urmă- 
ire a Spartachiadei republicane.
Iată o parte dintre sportivi care s-au

calificat pentru următoarea etapă a 
Spartachiadei republicane :

Ciclism: biciclete de turism — I. 
Trandafir (Portul Constanța); biciclete 
curse — I. Mihail (Portul C-ța); gim
nastică : jun. I — Elisabeta Leu și 
Ion Bratei (S.S.E. C-ța) ; seniori cat. 
a Il-a — Constanta Postolache (Farul 
C-ța), M. Vasiloglii (S.S.E. C-ța); se
niori cat. I: Gabriela Berescu (Farul). 
Matei Stanei (S.S.E. C-ța); handbal : 
Spartac Constanța (f), Voința Medgi
dia (m); fotbal: Electrica Constanța; 
tenis de masă: selecționata orașului 
Constanța; volei: Petroiul C-ța (f) Hi-, 
drotehnica (C-ța) (m); baschet: Ști
ința Hîrșova (f), Gloria C-ța (m); 
haltere — cat. 75 kg: P. Andronescu 
(C-ța) 250 kg; cat. 82,5 kg: M. Pascu 
(C-ța) 270 kg; cat. peste 90 kg: C-tin 
Nistor (Tulcea) 250 kg; natație — 100 
m liber: R. Damian (Portul C-ta) ; 
100 m delfin : T. Grigorcscu (Portul 
C-ța) (m) ; 100 m spate: Ștefan Flo- 
rea (Marina Mangalia); box: A. Du
mitru (Farul); A. Iliescu (Farul); N. 
Topală (Medgidia).

La celelalte discipline cîștigătorii vor 
fi cunoscuți duminica viitoare.
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Dinamo a cîștigat și „Cupa după o iinală 
de zile mari: 5 3 (12) cu Steaua

T. IOANIȚESCU

FOST LA

'■rătilă înscrie cel de al patrulea gol al dinamovistilor.

'inalele campionatului republican

Cei mai buni caiaciști și canoiști 
n țară și-au măsurat forțele vineri 
simbătă pe lacul Snagov, pentru a 

semna pe campionii republicani pe 
64. „Tribunele" de la malul tăiat au 
mărit și aplaudat curse foarte dis- 
itate, multe sosiri extrem de strînse. 
>mptl:-Ta, )a care au participat re- 
ezentanții a 21 de cluburi și aso- 
ații sportive din numeroase centre 
lutice, a fost dominată de sportivii 
ubului Dinamo București, care și-au 
Ijudecat nu mai ouțin de 11 probe. 
: locul secund s-a situat 
ieaua, căruia i-au revenit 
asculine și două feminine, 
ser it titluri de campioni 
ucurești și Olimpia Reșița, ambele 

fete. O comportare frumoasă au 
rut-o și tinerii de la Clubul Sportiv 
colar din Capitală.
Dintre cîștigători merită a fi evi- 
înțiați iînărul Marian lonescu (Di- 
imo), care la canoe simplu 1000 m 
produs una dintre surprizele fina- 

lor întrecînd pe consacratul A. Igo- 
iv (Steaua), precum și Ana Arvai 
Olimpia Reșița), care a dat dovadă 
; multă voință în finalul cursei de 
liac simplu. Amîndoi au obținui 
intru prima oară titlul de campion 
publican la seniori. Rezultate teh- 
ce ‘
MASCULIN.
c simplu: 1. T. Bazaracai (Dinamo) 
1:57,5, 2. M. Ivanov (Steaua) 50:14,0,

I. Svoboda (Olimpia Buc) 52:06,7, 
C. Bărbat (Voința Arad) 54:02,0, 
Gh. Constantinescu (F.R.S.N. Tul

ia) 54:09,0, 6. V. Pitic (Știința Ti- 
i.șoara) 54:57,0; Caiac dublu: 1. 
inamo (C. Zaharenco, Andrei Ichim) 
1:18,0, 2. Steaua (C. Feher, I. Chi- 
i) 43:40,0, 3. Dinamo (V. Toader. 
h. Tecuci) 45:31,0, 4. U. T. Arad 
’ăcurar, Sabo) 47:04,0, 5. Ancora 
alati (C. Rășcbitaru. D. Varenic) 
':34,0. 6. Olimpia Buc. (V. Isăcescu, 
J. Vovca) 47,58.0; Caiac 4-|-l. Steaua 
. Toncu, V. Torente, A. Simionov, 

.. Ivanov) 40.48,5, 2. Steaua (Milea, 
Jlitaru, Petrov, Somovschi) 42:50,0,

Voința Galați (Chizinschi, Purcei, 
apa, Barica) 44:36,0. 4. 
>:59,0, 5. Știința Timișoara 
■ele două echipaje Dinamo 
îscalificate) ; Canoe simplu : 
otman (Dinamo) 53,30,0, 
erghei (Steaua) 54:19,3. 3. 
rofimov (Steaua) 55:05,2. 4. 
ădulescu (Olimpia Buc.)

clubul
4 titluri 
Au mai 
Olimpia

FOND 10.000 m: ca-

Olimpia
40:14,0 

au fost
1. Leon
2. Filip 
D’onisie

Radu 
59:56,0;

Rezultate internaționale»

ale sportivilor noștri
La gimnastică : R. P. Romînă — 
R. S. F. Iugoslavia (echipe de 
tineret) 279,85—276,15 la băieți 
și 183,10—175,25 la fete (pag. 
a 4-a)
Șapte victorii ale pugiliștilor ro- 
mîni în turneul internațional de 
la Salzburg (pag. a 4-a)
Farul Constanța la egalitate 
(0—0) cu cîștigătoarea „Cupei 
R.D.G.'*,  Aufbau Magdeburg 
(pag. a 3-a)
La baschet feminin. București—• I
Tartu 53—38 (23—13)

MULTE DISPUTE FOARTE ECHIL1 BRAȚE • CONCURENTII TINERI AU 
----------- ' ÎNĂLȚIME

Canoe dublu: 1. Dinamo (Icliim Li- 
palit, Lavrentie Calinov) 47:25,0, 2. 
Steaua (Grigore Ivanov. Procop Ser- 
ghei) 47:44,0, 3. Dinamo (Vicol Cala- 
biciov, Grigore Afanase) 48:10.7, 4. 
Voința Galati (Azizoaiei, Leu) 56:29,0; 

VITEZĂ Caiac simplu 500 ni : 1. 
Aurel Vernescu (Dinamo) 2:03,0, 2. 
Gh. Frumușanu (Olimpia Buc.) 2:08,0,
3. Dorin Bărbătei
4. Pavlovici (S.S.E.
5. Duncan (C.S.S. 
Dumitrașcu (C.S.S. 
iac simplu 1000 m : 
nanio) 4:29,0, 2. Ion Popovici (S.S.E. 
Timișoara) 4:40,6, 3. Ion Sipoș (Voin
ța Arad) 4:42,1, 4. Gh. Dnmitriu (An
cora Galati) 4:44,8, 5. Boeru (Cons
tructorul Timisoara) 4:51,9, 6. Ștefa- 
nov (F.R.S.N. Tulcea) 5:16,8; Caiac 
dublu 500 m: I. Steaua (Andrei Ar- 
timov, Nicolae Conțolenco) 1:48,5, 2. 
Dinamo (Butnaru, Pogăceș) 1:56,3, 3. 
Olimpia Buc. (Galan. Mușat) 1:59,2,

(Steaua) 2:12,9, 
Timișoara) 2:15,2, 
Buc.) 2:17,1, 6. 
Buc.) 2:22,5; Ca- 
1. Ion Sideri (Di-

i-oto: Stan Petra
Min. 3: I—0 pentru Dinamo. Min. 

12: 1 — 1. Min. 14: 2—1 pentru Steaua 
din penalti. Min. 53 : 2—2. Min. 60 : 
3—2 pentru Dinamo. Min. 63 : 3—3. 
Min. 83 : 4—3 pentru Dinamo. Minutul 
88 : 5—3 pentru Dinamo.

Dacă adăugam la acest „film" de... 
cel mai scurt metraj nenumăratele o- 
cazii de gol, momentele psihologice 
care n-au lipsit nici ele (în min. 81, 
Ia scorul de 3—3, Pavlovici a irosit 
o mare ocazie) avem imaginea acestei 
pasionante finale, încheiată cu victo-

(Continuare în pas. 2-3)

Foto: Șt. Ciotloș

După cursă, valoroșii canoiști Alexandru Iacovici și Achim Sidorov 
gat ori în proba de dublu 500 m, acostează la ponton pentru a primi 

titlurile de campioni republicani

na pe deplin meritată a dinamoviștilor, 
care astfel, după succesul 
nat cuceresc și „Cupa".

A fost un meci de zile 
vărată finală de „Cupă", 
dorit-o iubitorii fotbalului, 
așteptat-o de la aceste 
fruntașe ale fotbalului nostru. Jocul a 
satisfăcut din toate punctele de vedere. 
A fost palpitant ca evoluție a 
a avut un nivel tehnic destul 
cat, a captivat prin ritmul în 
desfășurat (în ciuda căldurii 

~~ te), prin puterea de luptă a

din campio-

mari, o ade- 
așa cum au 
așa cum au 
două echipe

scorului, 
de ridi

care s-a 
sufocan- 
jucă tari

lor ambelor echipe (acum la sfîrșit de 
campionat) și, în special, a campioni
lor. Dinamoviștii au controlat jocul în 
cea de a doua parte a meciului, obți-
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiiiiiiiiiiiiiiiniiiînmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiB

nînd nu numai victoria practică ci j4 
cea morală prin fotbalul bun, în viteză*  
dinamic, cursiv practicat în această pe
rioadă. Ca și în alte partide, punctul 
forte al echipei Dinamo I-a constituit 
apărarea, în frunte cu frații Nunweiller 
și Datcu, care au avut resurse fizic» 
și morale inepuizabile, dînd astfel si
guranță întregii echipe, ajutind-o si 
depășească momentele grele din prim» 
repriză. De asemenea, linia de mijlo
cași, după ce a stat multă vreme „pi
tită" în apărare, spre final a ieșit Ia 
atac, sprijinind înaintarea, împingînd-o

JACK BERAR IU 
CRISTIAN MANTU i.

(Continuare în pag 2—3)

GABRIEL MOICEANU învingător
.......... .... —________ _____*

>

CI

Campionatele republicane de atletism 
ale juniorilor

BRAȘOV 19 (prin telefon). 
fășurarea întrecerilor finale ale 
pionatelor republicane de juniori 
fost influențată de ploaia care a căzut 
aproape tot timpul, desfundînd pista 
și locurile de elan. In aceste condițiuni, 
eforturile lăudabile ale tinerilor con-, 
curenți n-au putut fi concretizate în 
rezultatele pe care le așteptam. In ceie 
trei zile de întreceri au fost înregis
trate doar două noi recorduri republi
cane: losif Naghi 57,30 m la disc (1,5 
kg) și Elisabeta Baciu 1:17,4 
500 m (junioare cat. a 11-a).

Iată cîteva dintre rezultatele înre
gistrate: JUNIORI I: 200 m: P. Cio
banii (D. Buc.) 22,2, A. Dcac (Cii- 
șana) 22.4 C. Grigorcscu (D. Buc.) 
22,6: 800 m: D. Săvcscu (Banatul) 
1:58,2, A. Domocoș (D. Br.) 1:58,3,

Des- 
cam- 

a

pe

I. Diaconii (SSE Reș.) 1:58,4, II. Stef 
descalificat; 1500 m: D. Săveșcu 
4:01,4, I. Căprarii (CSM Cluj) 4:03,3, 
I. Iordache (D. Br.) 4:08.0; 3000 m: 
I. Cioca (AS Cugir) 9:00,8, 1. Căprarii 
9:01,0, I. Iordache 9:10,0; 10 km marș: 
D. Bodgan (D. Buc.) 51:46,4, V. Ma
rinescu (SSE I) 52:10,4, I. Constantin 
(Ol. Buc.) 52:18,0; 400 mg: C. Gran
gure (Banat) 56,0, T. Salomon (Pen. 
Iași) 56,2, I. Ghorghi (SSE Viit.) 
56,4; 1500 m ob.: I. Căpraru 4:26,1. 
I. Cioca 4:32.0, I. Iordache 4:35,9, C. 
Perjii descalificat; lungime: T. Săru- 
can (CSM Claj) 7,09, D. Bădini (St. 
Buc.) 7,07, P. Marcu (Met. Buc.) 6,99;

C. GRUIA—coresp. regional

(Continuare în pag. a 4 a)

Cea de a XVII-a ediție a popularei 
competiții cicliste „Cursa Scînteii" a 
luat sfirșit. Duminică după-amiază, pe 
stadionul „23 August" din Capitală, 
l-am cunoscut — alături de zecile de 
mii de spectatori prezenți în tribune 
— pe învingătorul ei. El este dinamo- 
vistul Gabriel Moiceanu, cel care anul 
acesta a purtat cu cinste culorile țării 
in „Turul Tunisiei" și in „Cursa Păcii". 
Maestrul sportului Gabriel Moiceanu 
merită această victorie, 
prima în „Cursa Scîn
teii". pentru faptul că 
s-a dovedit remarcabil la 
sprint, a trecut cu suc
ces „examenul munților* 1 
și a gîndit excepțional 
tactic. Cel de al doilea 
clasat, tînărul ciclist de 
la clubul Steaua — Ion 
Ardeleanu, este un în
vins merituos. El a opus 
numerosului ,, , 
movist doar forțele 
talentul său și —- 
rădic — ajutorul lui Con
stantin Dumitrescu. Toc
mai prin aceasta com
portarea sa este foarte 
•Kaudabila. Ludovic Za- 
noni —- cel de al treilea 
clasat în această cursă 
-— coleg de club cu în
vingătorul. este un tacti
cian iscusit și, în „Cursa 
Scînteii". s-a dovedit în 
final un inițiator de faze 
remarcabile. Alături de 
ci îi felicităm și pe cei
lalți 38 de concttrenți 
care au încheiat cursa, 
pentru memorabila săp- 
tămînă de festival ciclist

pe care ne-au oferit-o cu prilejul „Cursei 
Scînteii", pentru curajul și dîrzenia do 
care au dat dovadă de-a lungul celor 
peste 1 000 km. In mod deosebit adre
săm calde felicitări organizatorilor. 
Străduințele lor de a îmbunătăți de la 

la an modul de desfășurare a aces- 
curse, eforturile pe care le-au făcui

HRISTACHE NAUM
( Continuare

an 
tei

grup dina- 
și 

spo-

Gabriel Moiceanu pe podiumul de onoare, avînd M 
dreapta sa pe Ion Ardeleantt.-iar la stingă 

pe Ludovic Zanom
Foto: R. Tudoc *



Dinamo a cîștigat și „Onpa“ după o finală 
de zile mari: 5-3 (1-2) cu Steaua

Festivitate de premier

(Urmare din pag. 1)

spre victorie. Dintre jucătorii din față, 
„mezinul" familiei Nunweiller, Radu, a 
fost evident cel mai bun. purtîfid cu 
iscusință balonul, infiltrîndu-se în apă
rarea adversă și punîndu-i de fiecare 
dată probleme ca un jucător experi
mentat.

Scorul fiecărei reprize (în prima: 
2 -1 pentru Steaua, în cea de a doua : 
4—1 pentru Dinamo), oglindește cum 
se poate mai fidel desfășurarea jocu
lui. Dacă începutul meciului a fost fa
vorabil dinamoviștilor ca scor (în urmi 
unei greșeli a lui Cojocaru, care l-a 
„deschis" pe... Pîrcălab, O. Popescu a 
fructificat) în continuare însă cei care 
„joaca" sînt fotbaliștii de la Steaua. 
Ei desfășoară un fotbal organizat, își 
pregătesc acțiunile cu calm la mijlocul 
terenului, 'atacă mult și periculos pe 
extreme, șofează des la poartă, pun 
la grea încercare masiva apărare di
namovistă. In min. 5, un șut al lui 
Georgescu întîlnește bara. Trei minute 
mai tîrziu, Pavlovici este la un pas de 
a înscrie, dar împinge prea tare min
gea și... nu o mai ajunge. Spectacu
loase, ca de obicei, sînt și „cursele" 
lui Creiniceanu, care trece „printre" 
Petru Emil și Ștefan ca prin niște... 
porți de slalom. El este acela care a 
adus, de altfel, și golul egalizator. Și 
încă toarte repede: în min 12, după ce 
a primit o pasă de la Constantin. 
Steaua exercită o puternică presiune, 
care nu rămîne fără rezultat. După o 
serie de atacuri derutante, conduse cu 
măiestrie de Constantin, în min. 15, la 
o nouă acțiune a echipei Steaua, apă
rarea dinamovistă, mult solicitată, își 
pierde oarecum „capul" și Nunweiller 
IV. încercînd să intervină în traiecto
ria unui șut al lui Raksi, comite henț 
în careu. Transformă Constantin și... 
2 1 pentru Steaua după nici 15 mi
nute de joc. A fost un sfert de oră de 
mare intensitate, care a ținut publicul 
și mai ales pe suporterii celor două e- 
cliipe cu respirația întretăiată. Jocul 
a începui să scadă apoi ca ritm, să se 
„liniștească" oarecum, inițiativa rămî- 
nînd însă în continuare de partea jucă
torilor de la Steaua, în vreme ce dina- 
moviștii joacă extrem de prudent în 
apărare și acționează doar prin con
traatacuri, purtate însă în 2 sau maxi
mum 3 oameni, deci cu puțini sorți de 
îzbîndă.

După felul cum acționase în prima 
repriză, majoritatea pronosticurilor din 
tribune erau în favoarea echipei mi

litare. Iar primele minute din repriza 
a 11-a aveau parcă să confirme această 
impresie. Pavlovici, în min. 46, deci 
imediat după reluare, șutează puternic 
din voie, de la 20 metri, „întinzîndu-1" 
la maximum pe Datcu. O nouă acțiune 
frumoasă a fotbaliștilor de ia Steaua, 
începută pe partea stîngă, la Creini
ceanu, se încheie cu o lovitură plasată 
a lui Constantin, care trimite mingea 
în plasă. Arbitrul Van Leeuwen (Olan
da), aflat pe fază, apreciază fnsă că 
înaintașul militar era în ofsaid și nu 
confirmă golul. Și iată, imediat, o ade
vărată lovitură de teatru: după un 
atac al dinamoviștilor care s-a înche
iat cu un aut de poartă, Suciu și Geor
gescu, încercînd să execute obișnuita 
manevră de repunere a mingii în joc, 
se fîstîcesc și pierd mingea în favoa
rea lui... Ilaidu. Acesta trimite balonul 
lui Nunweiller VI, care îl ridică peste 
Suciu, consternat: 2—2. Este minutul 
53 al partidei. De aici încolo, aspectul 
jocului se schimbă complet. Dinamo- 
viștii nu lasă timp partenerilor lor de 
joc să se dezmeticească, atacă fără ră
gaz, forțează victoria. Toate liniile a- 
vansează în terenul advers, întreaga 
echipă pune acum accentul numai pe 
atac, speculînd momentul psihologic. 
Steaua „pierde teren" văzînd cu ochii, 
înaintașii nu mai țin mingea, iar apă
rătorii nu știu ce să mai facă. Și golul 
nu se lasă mult așteptat. II realizează, 
în min. 60 Pîrcălab, care fuge spre 
poartă și marchează, pe lingă Suciu, 
cu doi adversari „în spinare". Uimi
toare schimbare a situației, care nici 
nu se încheie aici. Intr-adevăr, după 
numai 3 minute, Raksi execută o lovi
tură liberă de la 18 metri, pe care 
Constantin o reia cu capul în gol: 
3—3!

Steaua a egalat. Forța ei de joc a 
slăbit însă, așa că egalitatea este doar 
pe tabela de marcaj, căci pe teren, 
fotbaliștii militari se găsesc din ce în 
ce mai greu, acțiunile lor sînt intercep
tate cu ușurință și chiar Creiniceanu 
care fusese „vioara întîi" în primele 
45 de minute, dă semne de oboseală, 
nu mai controlează atît de bine balo
nul, încetează și el, ca și ceilalți, de 
a mai constitui un pericol pentru Dat
cu. Nici schimbarea lui Raksi cu Voi- 
nea nu se poate spune că a fost inspi
rată. Dinamo dirijează în continuare 
jocul și în min. 71 Ilaidu este pe punc
tul de a înscrie un nou gol, doar in
tervenția de ultim moment a lui Du
mitru Niculae salvînd situația. Asistăm, 
minute în șir, la atacuri bine constru

ULTIMUL ACT

— Ți-cun spus că la noi vei avea o bună companie !
desen de Neagu Radulescu

remarcabil conducător de joc la re
luare, operînd ingenios în interiorul 
terenului. 0 mențiune la fel de spe
cială pentru Radu Nunweiller, care a 
etalat un registru de tehnician bătrîn, 
..navigînd1* * cu o busolă nevăzută pe 
tot terenul. în sfîrșit, o mențiune pen
tru Datcu. care a șters cu hotărîre 
stigmatul danezo-spaniol, cîștigînd net 
duelul cu Suciu

Ultimul act al sezonului s-a consu
mat dramatic. în ziua cea mai fier
binte a Cuptorului, Dinamo și Steaua 
<au făcut o iuriașă risipă de efort, o- 
auorînd marele și eternul principiu al 
Cupei : „Cine nu dă totul, nu dă ni- 
mic**.

ir
Și-acum, cite va rîndtiri care se vor 

a fi calme, după cele 90 de minute de 
fyoc.

Bineînțeles, omagiu învingătorilor... 
'Dar, în egală măsură, și învinșilor. 
{Timp de 90 de minute, 24 de inter
naționali (inclusiv al treilea membru
*il dinastiei Nunweiller) au picurat 
\,de mulți bani speranță* în penița ti
midă a cronicarului care simte că nu 
e departe ziua cînd fotbalul romînesc 
t'a forța poarta marelui fotbal conti
nental.

I - *
! Sîinbătâ seară, barometrul prono
sticurilor lansa leit-motivini presupusei 
istoviri a „celor doi mari“. Argu
ment : sezonul neobișnuit de încărcat, 
prelungit pînă-n miezul verii. Replica 
ț»celor 24“ a fost îngă neobișnuită, a- 
knintind încă o dată că echipele noas
tre au nevoie, în primul rînd, de cît 
anai multe jocuri. De jocuri tari, isto
vitoare. De cît mai multe jocuri ca 
«cel de ieri. De jocuri în care fotba
listul să se poată cunoaște pe sine în
suși.

I ★
Dinaniu a izbutit „marele event**. 

Drintr-o nouă și certă dovadă de echi
libru valoric. A rezistat cu singe rece 
unei mari presiuni în prima parte, dar 
a intuit foarte bine „momentul-cheie“, 
ieșind în trombă la atac în urma unui 
consemn care a trecut, fulgerător din 
gură. în gură. Să ne gîndim numai la 
metamorfoza subită a lui Ștefan și 
Ivan, depășiți în prima parte, dar de- 
bordenți într-a doua. In ultimele 30 
de minute Dinamo a iucat la valoarea 
sa maximă, acționînd cu „autoritate 
de lucru judecai**. O mențiune specia
lă ficuiru Pircălab, care a fost un

★
Steaua a început jocul cu mult a- 

plomb. Timp de o repriză. Constantin 
a demonstrat, cu inegalabilul său simț 
tactic, felul în care se poate desface 
un .,4, 5 sau chiar 6 pe fund*.  Raksi 
« fost un excelent om de legătură, 
mijlocașii aci muncit enorm (aceasta a 
fost de altfel cheia dominării), iar a- 
p ara rea a avut timp să-și umple cu 
chit fisurile cunoscute, avînd înde

lungi momente de respiro. La reluare. 

ite ale dinamoviștilor, care se soldează 
cu faze de poartă lămurite cu multe 
emoții de apărătorii echipei Steaua. 
Ritmul de joc este îndrăcit. Intr-un sin
gur minut, de pildă (75), după ce Crei
niceanu avusese o situație favorabilă 
la poarta lui Datcu, Pîrcălab atacă vi
jelios poarta lui Premia. Dominată, 
Steaua are însă o mare ocazie, la un 
contraatac, în min. 81. Dar Pavlovici, 
prin jocul lui individualist, o spulberă, 
netrimițînd balonul lui Sorin Avram, 
sau Voinea care se aflau complet de- 
marcați 1

A fost ultimul cuvînt pe care avea 
să și-l spună Steaua în acest meci. 
In continuare, toate acțiunile ofensive 
aparțin dinamoviștilor care reușesc să 
înscrie prin Frățilă, în min 83 și Octa
vian Popescu, în min. 88, golurile care 
aveau să consfințească o victorie mun
cită și meritată cu prisosință.

A fost un meci pe care spectatorii 
și... telespectatorii îl vor ține multă 
vreme minte. Păcat că a existat și o 
notă discordantă, creată de Pavlovici, 
care a practicat un joc brutal. De ase
menea, Pircălab a avut o atitudine 
lipsită de sportivitate.

Arbitrul olandez A. Van Den Leeu
wen, ajutat la tușă de Al. Toth (Ora- 
dea^ și Pop Gavrilă (Brașov) a con
dus bine următoarele formații :

DINAMO BUCUREȘTI :' DATCU 
(Uțu din min. 85) — Ștefan, NUN
WEILLER HI. NUNWEILLER IV, 
IVAN — Petru Emil, O. Popescu — 
PIRCALAB, NUNWEILLER VI, Fră- 
țilă, HAIDU.

STEAUA : Suciu (Eremia din min. 
59), Georgescu, Jenei, D. Niculae. Co
jocaru — Pavlovici, Koszka — SORIN 
AVRAM, CONSTANTIN. Raksi (din 
min. 66 Voinea), CREINICEANU.

5 minute
A.VAN DEN LEEUWEN (Olanda), 

arbitrul meciului: ..Partida dintre Dina
mo și Steaua a prilejuit un joc pe care 
n-am să-l uit multă vreme. Au fost 
momente de mare spectacol, in care 
ambele echipe au jucat cursiv, fru
mos. In fotbal, cursivitatea e un atri
but al frumosului. M-a impresionat, In 
mod special, tehnica foarte bună a am
belor echipe. Ce cred despre echipa vic
torioasă ? Dinamo a jucat in repriza 
a doua mult mai cerebral decit Steaua. 
Jucătorii in tricouri albe au combinat

însă, linia de mijloc, hărțuită de pere
chea renăscută Petru — Popescu, a 
obosit vizibil, Pavlovici a redevenit 
haotic,. Creiniceanu a demonstrat că 
orice dribler fără finalitate „pre limba 
lui piere* 4, iar sistemul defensiv s-a 
prăbușit sub povara morală a celui 
de-al doilea gol, și a atacurilor dina- 
moviste. Totuși, Steaua n-a plecat stea
gul, luptînd pînă în ultimul minut. 
Mili tarii au atacat periculos, demon- 
strînd resurse suficiente, dar care deo
camdată nu cunosc o deplină valorifi
care colectivă.

★
Ultimul act al sezonului s-a încheiat 

in mijlocul unei bucurii generale. Fi
nala Cupei a arătat că în cursul ul
timului an fotbalul nostru a făcut un 
frumos pas spre ceea ce ar putea să 
fie.

10AN CHJRILĂ

Ieri, pe stadionul 23 
August, a fost ziua pre
mierilor. A fost ziua răs- 
platei după un an de 
muncă pentru cei care 
s-au evidențiat, pentru 
cei care și-au adus apor
tul în munca migăloasă 
de ridicare a calității 
fotbalului nostru.

începutul l-au făcut 
juniorii: C. S. M. CLUJ 
a primit „Cupa" și tri
courile de campioană a 
R. P. Romîne, în timp ce 
ȘTIINȚA GALAȚI a pri
mit plachetele echipei 
clasate pe locul al doi
lea. Și, pentru ca să ter
minăm cu juniorii, să 
arătăm că o cupă spe
cială oferită de F.R. Fot
bal a fost înmînată an
trenorului Ștefan Stăncu- 
lescu, de la Dinamo 
București, pentru activi
tatea de creștere a ele
mentelor tinere (juniori 
și pitici) dusă de el.

După încheierea celor 
90 de minute ale fina
lei „Cupei R.P.R." a 
fost rindul seniorilor.

DINAMO BUCUREȘTI 
a primit tricourile de 
campioană a țării (și ne 
va reprezenta în viitoarea 
„Cupei campionilor europeni"), „Cupa 
R.P.R." și „Cupa Flacăra" acordată 
echipei cu cele mai bune rezultate în 
deplasare.

In continuare, au fost înmînate 9 
serie de trofee oferite de ziare și pu
blicații centrale în scopul stimulării 
antrenorilor și jucătorilor echipelor 
din prima categorie a țării. „CUPA 
SPORTUL POPULAR" a revenit echi-

Nunweiller III. căpitanul echipei Dinamo 
ridicînd „Cupa", in ovațiile spectate 

Foto :
pei cu cea mai valoroasă co 
în afara formației campioane 
BUCUREȘTI. „CUPA F 
SPORT11 a fost decernată c 
bun portar al campionahdi 
DATCU (Dinamo București) 
ROMINIA LIBERA" a rever 
ției STEAUA, echipa cu cel 
atac. „CUPA SCINTE1A TI! 
LUI“ a fost oferită aniret 
Braun și N. Dumitrescu de 
ARAD, care au promovat i 
mulți jucători tineri în prim 
Antrenorul Gh. Ola (STEAU 
mit „CUPA RADIOTELEV 
ca urmare a faptului că a da 
mulți jucători echipelor repn 
Pavlovici (STEAUA) și Ir; 
NAMO) ca golgeteri ai cam 
au primit fiecare cîte o cupr 
tal din partea ziarului „1P 
ȚIA BUCUREȘTIULUP*.  
MUNCA" a fost decernată < 
cea mai disciplinată co; 
C.S.M.S. IAȘI. Lui Macri 
i-a fast oferită „CUPA M 
el fiind jucătorul cu cei mai 
de activitate la aceeași ech! 
cupelor a fost încheiată de 
STEAGUL ROȘU" pe care : 
Cornel Nițescu (Sibiu), cel 
arbitru al campionatului.

Totodată I. S. LOTG 
SPORT a oferit „CUPA L€ 
NOSPORT" echipei cu cel 
golavera j prin scădere: 
BUCUREȘTI. De asențZi.ea, 1 
Pronosport a oferit o sene 
primelor 12 echipe din cat 
formațiilor ȘTIINȚA CRA1O\ 
NERUL BAIA MARE, pror 
categoria A, ca și campioam 
listei campionatului republic: 
niori.

Unul din premiații I. S. 
PRONOSPORT a fost și 
LEEUWEN. arbitrul olandez 
„Cupei R.P.R.".

ediție a

după meci
mai frumos, in viteză și rezultatul s-a 
văzut. Trebuie să-i felicit pentru că. 
după cum am auzit, au cucerit și cam
pionatul. In afară de meci, mi-a mai 
plăcut foarte mult și ambianța in care 
s-a disputat finala. La noi, in Olanda, 
publicul e mult mai liniștit, dar mie 
imi place așa cum a fost aici la Bucu
rești, unde simți că spectatorii partici
pă la meci tot atît de mult ca și ju
cătorii. Meciul foarte disputat, ambian
ța „fierbinte" la propriu și la figurat, 
stadionul frumos — au constituit un 
cadru deosebit pentru acest AL 1000- 
LEA MECI ARBITRAT DE MINE".

ION ALEXANDRESCU, secretar ge
neral adjunct al F.R. Fotbal : „Finala 
a avut două aspecte total diferite: in 
prima repriză Steaua s-a comportat mai 
bine in ceea ce privește demarcările, 
circulația balonului etc.; in cea de a 
doua, Dinamo s-a impus prin joc în 
viteză, in mișcare, axat pe poartă. în 
orice caz. a fost o adevărată finală, 
o partidă cum nu am văzut in ultimul 
timp. înaintarea dinamovistă a speculat 
toate greșelile (inadmisibile) ale apă
rării formației Steaua. Van Leeuwen 
a condus corect. Unele mici greșeli 
le-au făcut iușierii".

ANGELO N1CULESCU, antrenor la 
Dinamo : „Ald bucur că ambele echipe 
au jucat deschis, fiecare arătindu-și ce 
are mai bun. Dacă în prima repriză 
Steaua a fost superioară, in cea de a 
doua Dinamo a jucat mai hotărit. Re
marc in mod special contribuția adusă 
la victorie de cei trei frați Nunweiller".

G11. OLA, antrenor la Steaua : „Noi 
am făcut greșeli capitale în apărare. 
Socotiți: Suciu a greșit grav la go
lul lui Nunweiller VI, Pavlovici a redai 
o mare ocazie la 3—3, iar lui Con
stantin i-a fost anulat un gol, după 
părerea mea, perfect valabil. Dinamo 
a jucat bine și o felicit pentru dublul 
succes din acest an".

„Cupa F.I
MEDIAȘ 19 (prin telefon 

partidele ultimei etape din < 
riilor s-a evidențiat în mod s 
dintre echipele regiunilor Bai 
reș-Autonomă Maghiară, în 
tului că cea de a doua forma 
dut cu 5—0.

In această etapă, nu s-ai 
două partide: Maramureș 
doara, pentru că echipa regie 
doara nu’ mai ia parte la

Două meciuri amicale 
susținute de Farul Consta
Ultimul meci din cadrul turneului 

pe care Farul Constanța l-a întreprins 
în R. D. Germană a avut Ioc vineri 
la Magdeburg în compania formației 
Aufbau, care activează în prima cate
goric a campionatului și este cîștigă- 
toarca actualei ediții a Cupei R. D. 
Germane. După un joc de bună factură 
tehnică, mecitd s-a terminat cu un scor 
alb. Astfel, Farul și-a încheiat turneul 
neînvinsă.

★
In cursul zilei de ieri formația con- 

stănțeană s-a reîntors în țară și a jucat

cu Dinamo Pitești. Și acest 
terminat la egalitate : 3—
După cum ne transmite coi 
tui nostru din Constanța, Al. 
fotbaliștii de la Farul au sc 
calitate numai cu o jumăta 
înainte de meci, resimțind 
din plin în ultimele minute a 

Au marcat: Balint (min.
Ologu (min. 66) pentru Fan 
tiv C. Ionescu (min. 19 și 
(min. 83).



S.M. Cluj campioană la juniori

G. NICOLAESCU

ntru juniori
trei jucători indisponi-

prezent nu s-au sem-

4
li

*— excursia de 
interesante

■ie de jucători au depășit vîrsta), 
ișov — Argeș, întrucît echipa Ar
ii a avut

In finală: 1-0 (0-0)
j—o. 
după

M. Cluj — Știinfa Calați: 
ie finală. Ceea ce a urmat 
l „fluier" tot la jocuri hotărîtoare 
ite vedea: intr-o parte -— în ta- 
învingătorilor — entuziasm, ju- 

purtați în triumf, de cealaltă 
gălăteni — dezamăgire, iar pe 

talentatului portar Enache 
lai puțin vinovat de înfringere) 
i șiroaie. Desigur, juniorii se 
i și... pling mai ușor.

meritată victoria echipei 
Cluj ? Iată o întrebare fireas- 

nînd seama de scorul la limită) 
'. cei care n-au asistat la partidă, 
asul nostru e afirmativ. Fotba- 
din Cluj au controlat mai mult 
alcătuind un „11" mai omogen, 

id la jocul de duminica trecută 
iărindu-l pe Moroianu, antrenorul 

Naghi a dat sarcini ambilor 
i centrali să-l supravegheze atent 
'ătorul cu nr. 9, care, izolat de 

de linie, a putut fi anihilat. 
, bine servit de cei doi mijlo- 
’ combinat inteligent în faza de 
ire a acțiunilor ofensive, dar a 
în prima repriză, „mizînd" prea 

ae jorța de șut a lui Lungu, ju- 
cu doi ani la activ în categoria 

ră. Cînd (în min. 60) au purtat 
i cu rapiditate și dincolo de ca- 
’e 16 rn a „căzut" și golul vic- 
: Roman l-a lansat pe Gocan, 
stingă, acesta a pătruns în ca- 

cenlrat înalt, paralel cu poar- 
re Lungu, care a trimis balonul 
>ul în plasă.
îțenii au servit o replică vlgu- 
adversarului lor. Ei n-au mai 
repeta însă succesul din „senii-

dc onoare al juniorilor de la 
‘ din următoarele motive : au 
'n față un partener de întrecere 
aloros, au persistat în a-l fine pe 
inu *•..  jurul virf de atac, deși 

era bine păzit de Antal și Lu- 
dnalizind pe compartimente, a- 
a, în frunte cu talentatul Ena- 
•i-a făcut datoria, dintre mijlo- 
lalcangiu a arătat din nou lu- 
frumoase, dar atacul n-a mai 
el... de duminică. încercările de 
ipunge aproape numai pe (lan- 
îng au fost sesizate de adversar, 
ți-a concentrat atentia în areas- 
ectia.

ă pînă Tn
cazuri de indisciplină, ele au a- 
în partida dintre echipele orașului 
ești și regiunii Crișana în care 
rii de la Crișana s-au dedat la 
de indisciplină. De altfel, jucă- 
Serfozo, care și-a lovit adversa- 
fost eliminat de pe teren, 
rezultatele înregistrate : SERIA 

aiești — Cluj 2—-0 (2—0), Mara-
— Hunedoara 3—0 (neprezen- 

SERIA A 11-a : Banat — 
i.M. 5—0 (2—0), Oltenia — Ba- 
—1 (0—1); SERIA A lll-a: Bra- 
- Argeș 3—0 (neprezentare), Iași 
ilați 2—1 (1—0); SERIA A IV-a: 

București — Crișana 3—0 
), Dobrogea — Reg. București 
(2-1).
samentele seriilor arată astfel: 
Ploiești 6 p, 2. Cluj 4 p, 3. Ma
cs 2 p, 4. Hunedoara Op; II: 1. 

: 6 p, 2. Oltenia 3 p, 3. R.M.A.M. 
4.
>i

Bacău 0 p; III: 1. Brașov 6 p, 
4 p, 3. Galați 1 p, 4. Argeș 1 
1. Orașul București 6 p, 2. Cri- 
p, 3. Dobrogea 2 p, 4. Reg. Bu- 
0 P.

DAN VINTILA — coresp.

A
GABRIEL MOICEANU învingător

în cea de a XVII-a ediție a „CURSEI SCIIXITEIH
cu Știința Galați

Un scurt film al jocului ar arăta 
astfel: în prima repriză,, inițiativa a 
aparținut juniorilor clujeni, care în 
perioada lor de superioritate terito
rială — datorată unui joc combinativ 
— au încercat mult poarta prin șuturi 
de la distanță. Adversarul a răspuns 
prin contraatacuri care n-au produs 
decît de două ori (min. 7 și 11) emo
ții portarului Hășmășan

După reluare, clujenii au primul 
cuvînt (în min. 47, Roman îl solicită 
serios pe ultimul apărător gălățean), 
pentru ca în continuare fazele să al
terneze la ambele porți. în min. 60 se 
înscrie unicul gol al partidei, gol des
cris în rîndurile de mai sus. Riposta 
gălățenilor este puternică și, în min. 
65, Moroianu scapă o bună ocazie. în 
min. 75, Enoche „scoate**  de lîngă 
bară la o minge expediată puternic de 
Gocan, iar două minute mai tîrziu 
este rîndul portarului clujean să trea
că prin clipe grele în urma șutului 
trimis (le aripa dreaptă, Weber. în 
min. 83, Lungu își încearcă din nou 
șutul, iar în min. 88, /. Moldovan reia 
defectuos cu capul la un corner exe
cutat de pe aripa stingă.

Cornel Nițescu, Sibiu — ajutat la 
tușe de Al. Pîrvu și Șt. Tașula -— a 
condus bine formațiile :

C.S.M. Cluj : Hășmășan — M. Mol
dovan, Antal, Lupaș, Marcis — Stăn- 
cel, Rebrcanu — I. Moldovan, Lungu, 
Roman, Gocan.

Știința Galați : Enache — Pascu, O- 
prea, V. Popescu, Antonescu — Bul- 
fan, Balcangiu — Weber, Moroianu, 
M'elchior (din min. 80 Mânu), Stăn- 
culescu.

(Urmare din pag. 1)

pentru a oferi concurenților condiții op
time de întrecere au fost încununate 
de succes. Este de asemenea de sub
liniat contribuția adusă dc această 
cursă la popularizarea ciclismului și la 
consolidarea activității de fond.

G. MOICEANU - ÎNVINGĂTOR LA 
PITEȘTI

Etapa a Vl-a, Sibiu — Pitești (159 
km) a fost foarte animată, situîndu-se 
în nota generală a acestei splendide 
curse. Chiar de la km 10 înregistrăm 
o evadare. Din pluton pleacă mai în- 
tîi Ludovic Zanoni, apoi Ciumete, Nicu- 
lescu și Gurgui. Toată lumea aprecia
ză acțiunea ca un „foc de paie". Dar cei 
doi dinamovtști și Niculescu se pun 
serios pe muncă. Așa se face că la km 
35 au aproape 2 minute avans, iar la 
km 48 distanța crește la 3:15. Plutonul 
nu reacționează. El înregistrează cu un 
zîmbet de... superioritate distanța care 
crește văzînd cu ochii. Intre timp în 
pluton s-au „revoltat" cicliștii din par
tea a doua a clasamentului... Văsîi. 
Constantin eseu, Neacșu și Moldoveanu 
au pornit în urmărirea fugarilor. Gh. 
Moldoveanu intră în pluton la km 92, 
Neacșu la km 95, iar doi kilometri mai 
departe și ceilalți doi. La km 104 începe 
urcușul Dealului Negru. Fugarii au un 
avans de 4 minute I La cățărare nu re
zistă însă Constantinescu, Gurgui și 
Văsîi. Sprintul este cîștigat de Gh. Mol
doveanu, de altfel ca și cel de la De- 
dulești care urmează. Ajuns la capătul 
puterilor (destul de timpuriu...) N. Ciu
mete rămîne. între timp din plutonul 
masiv s-a desprins un grup condus de 
G. Moiceanu în care se află și Arde-

Ieanu, Volf, Patek. Suciu, Bădără, Șe- 
laru, Mîhălțeanu și alții. Dinamovistul 
își văzuse de astă dată în mod serios 
periclitat „tricoul galben" de către co
legul său Zanoni. In grupul care a 
rămas se află Constantin Dumitrescu 
și Ion Cosma. Spre surprinderea noa
stră acești doi cicliști fruntași nu for
țează pentru a prinde „trenul" lui Moi- 
ceanu. Ei vor sosi la Pitești cu o în- 
tîrziere de peste 5 minute I La km 148 
furtunosul grup al lui Moiceanu îi prin
de pe fugarii obosiți de cei aproape 140 
km de evadare. Cînd intrăm în Pitești 
începe o ploaie torențială. G. Moicea
nu și Ion Ardeleanu își dispută cu ar
doare șansele la sprint. In apropiere 
de linia albă, cînd lupta era emoțio
nantă, Ion Ardeleanu cade pe o pată 
de ulei. Dar și așa, catapultat de că
zătură, reușește totuși să ocupe locul 
secund. G. Moiceanu — învingător — 
și-a mărit însă la 18 secunde avansul 
față de el. Clasament: 1. G. Moiceanu 
4 h.01:40, 2. I. Ardeleanu, 3. M. Volf, 
4. K. Patek, 5. Gh. Suciu, 6. Gh. Bă
dără, 7. A. Șelaru, 8. S. Mihălțeanu, 
9. C. Ciocan, 10. Gh. Moldoveanu, 11. 
N. Grigore, 12. P Neacșu, 
culescu și 14. L. Zanoni 
timp.

km!) este urmarea faptului că dina- 
moviștii au menținut un ritm puternic 
peste care — în mod normal — era 
foarte greu de inițiat ceva. La km 24 
a început o ploaie puternică de vară 
care a încetat după 12 km, pentru a 
ne oferi apoi a doua... repriză (este 
drept ceva mai scurtă). Ciocan (la Gă- 
ești) și Vencel (la Titu) oîștigă sprin
turile cu premii. Pe stadionul „23 Au
gust" Ion Cosma îl învinge pe Zanoni ■ 
pe oare l-a depășit în turnantă. Cla
sament: 1. Ion Cosma 2 h 53:14,
2. L. Zanoni, 3. C. Ciobanu — același 
timp; 4. Volf 2 h 53:19, 5 G Ciocan 
6. P. Neacșu, 7. G. Moiceanu, 8. Gh. 
Calcișcă ș.a. — în același timp.

CLASAMENTE GENERÂLE

Foto : R. Tudor

ION COSMA A CISTÎGAT 
CALMA

13 N. Ni-
— același

O ETAPA

De la Pitești la București (120 km), 
ultima etapă nu ne-a mai oferit nimic 
interesant. Toată lumea părea resem
nată cu situația indicată de clasamen
tul general după 6 etape. Rarele încer
cări n-au avut o bază serioasă astfel 
că s-a... defilat în „pas alergător". Pen
tru că media orară înregistrată (43,950

Individual: I. GABRIEL MOICEA
NU (DINAMO) 27 h.48:50; 2. Ion 
Ardeleanu (Steaua) 27 h.49:08 ; 3. L. 
Zanoni (Dinamo) 27 h.49:33 ; 4. Gh. 
Bădără (Dinamo) 27 h.49:45; 5. N. 
Grigore (Steaua) 27 h.50:32 ; 6. N. Ni- 
oulescu (Steaua) 27 h.50:45 ; 7. A. Șe
laru (Dinamo) 27 h.51:02 ; 8. M. Volf 
(M.V. Bratislava) 27 h.51:14 ; 9. K. Pa
tek (M.V. Bratislava) 27 h.51:14; 10. 
G. Ciocan (Dinamo) 27 h.51:15.

Sprinteri: 1. 0. Ciocan (Dinamo) 
27 p; 2. J. Vencel (M.V. Bratislava) 
19 p ; 3. C. Gonțea (Torpedo Brasov) 
10 P-Cățărători: 1. Gh. Moldoveanu (Vo^ 
ința Ploiești) 18 p; 2. J. Vencel (M.V. 
Bratislava) 8 p; 3. L. Zanoni (Dina
mo) 7 p.

„Tricoul albastru" (sprinturi finale) î 
1. Ion Ardeleanu (Steaua) 18 p ; 2. G. 
Moiceanu (Dinamo) 16 p ; 3. I. Cosma*  
(Dinamo) 13 p.

Finalele campionatului republican
(Urmare din pag. 1)

4. C.S.S. Buc. (Pantea, Filipi) 1:59.4,
5. Ol'mpia Reșița (Gurad, Vasiud) 
2:11,1, 6. Voința Arad (Gh. Bereșan, 
Hohn) 2:11,9; Caiac dublu 1000 m: 
1. Steaua (Haralambie Ivanov, Vasile 
Nicoară) 3:57,8, 2. Dinamo (Claici, 
Ioniță) 4:12,0, 3. Voința Arad (Verba, 
Birău) 4:23,6, 4. S.S.E. Timișoara 
(Croitoru, Copaie) 4:32,8, 5. Voința 
Galați (Croitoru, Sibinovici) 4:39,8,

6. Olimpia Buc. (Voicilă, Livescu) 
4:40,8; Caiac 4—1000 m: 1. Dinamo 
(Antoniu, Husarenco, Turcaș, Anasta- 
sescu) 3:28,4, 2. Steaua (Scurca, Cor- 
neev, Cuciuc, Ilievici) 3:29,0, 3. Steaua 
(Coșniță, Popovici, Eremia, Raicu) 
3:40,6, 4. Olimpia Buc. (Galan, La- 
sadi, Gherlan, Ioachim) 3:44,4, 5.

S.S.E. II Buc. 3:53,6, 6. Voința Buc. 
~ ; Ștafeta caiac simplu — 4x500

(Gh. Crăciunescu, I. 
ȘL Pocora)

de coiac-cnnoe

Petreceți cîteva zile din concediul dv. de odihnă în mod plăcut și 
instructiv.

Soarele și plaja sînt îmbietoare. Litoralul vă așteaptă. O excursie la 
munte vă surîde ?

AGENȚIA O.N.T. „CARPAȚI" BUCUREȘTI VĂ OFERĂ ÎN ACEST SE
ZON EXCURSII MULTIPLE Șl DE O VARIETATE CARE POATE SATIS
FACE ORICE EXIGENȚĂ.

campingul de la Mamaia s-a deschis. Corturi de 2 paturi, cor
turi spațioase și confortabile, complet închise, luminate electric 
îmbie la odihnă.

— o plimbare de duminică la Snagov este bine venită pentru ori
cine vrea să evadeze fie și numai pentru o zi din canicula 
reșteană. O.N.T. „Carpati" vă oferă locuri rezervate 
de duminică pentru Snagov.

la
bucu- 
trenul

— v-au mai rămas 7 zile din concediul dvs. de odihnă ? 
petrece în fermecătorul decor al Deltei Dunării.

Plajă la mare în localitățile Sulina și Sf. Gheorghe, 
pe lacul Matița și Canalul Dranov sau Dunăvăț, vă oferă 
cursia de 7 zile în Delta Dunării.

Le puteți

plimbări
ex-

3:59,7; „------
m: 1. Steaua
Cozlov, Tr. Poenaru,
8:05,7, 2. Dinamo (Blenesi, Matei, Mi- 
lican, Stark) 8:22,6, 3. Olimpia Buc. 
(Mitrea, Doară, Butnaru, Cocorescu) 
8:25,8, (ștafetele Dinamo Buc. — so
sită pe locul secund în 8:06,0 — și 
Voința Buc. au fost descalificate iar 
cea a Științei Timișoara s-a răstur
nat) ; Canoe simplu 500 m : 1. Simion 
Ismailciuc (Dinamo) 2:27.0, 2. Marin 
Blîndu (Steaua) 2:37,1, 3. Gh. Sido
rov (Dinamo) 2:38,3, 4. Iancu Voro- 
biov (Ancora Galați) 2:40,0, 5. Tohn 
(S.S.E. Timișoara) 2:44.0, 6. Anasta- 
sescu (Olimpia Buc.) 2:45,5; Canoe 
simplu — tOOO m : 1. Marian lonescu 
(Dinamo) 5:02,8, 2. Andrei Igorov 
(Steaua) 5:03,6. 3. Nichiforov (Dina
mo) 5:17,0, 4. Mihai Popov (Steaua) 
5:47,8, 5. Petre Geambașu (Olimpia 
Buc.) 6:01,2. 6. Ion Zolnai (U. T. 
Arad) 6:03,3; Canoe dublu — 500 m: 
1. Dinamo (Alexandru Iacovici, Achim 
Sidorov) 2:15,0, 2. Dinamo (Cerce- 
laru, Nițu) 2:21,0, 3. Steaua (Moiseev, 
Gavrilov) 2:22,3, 4. Dinamo (Suhov, 

•Nichita) 2:22,8, 5. C.S.S. Buc. (Ghi- 
țulescu. Nicolau) 2:23,2, 6. S.S.E. Ti
miș. (Miron. Cristea) 2:23,4; Canoe 
dublu — 1000 m: 1. Dinamo (Alexe 
Dumitru, Igor Lipalit) 4:32,3, 2. Di
namo (Climov, Negoiță) 4:46,2, 3. 
Știința Timiș. (Mircea, Opriș) 4:55,0,
4. Steaua (Ditcov, Grigorov) 4:55,5,
5. C.S.S. Buc. (Dumitru, ~
4:58,6, 6, F.R.S.N. Tulcea 
Aftene) 5:14,3.

FEMININ. Caiac simplu 500 m:
1. Ana Arvai (Olimpia Reșița) 2:26,5,
2. Valentina Serghei (Steaua) 2:26,8,
3. Georgeta Nicolescu (C.S.S. Buc.) 
2:40.5, 4. Ana Stemper (Constructorul 
Timiș.) 2:46,2, 5. Mihaela Seceleanu 
(Olimpia Buc.) 2:48,5, 6. Caplaniuc 
(Ancora Galați) 3:30,0 (concurenta de 
la Unio Satu Mare a fost descalifi-

(Maria Ta- 
3. Construc- 

Formintei) 
(Rovcanu, 

Lascu) 2:30,8, 5. Olimpia Reșița (Co
vaci, Spineanu) 2:41,6, 6. S.S.E. II 
Buc. (Iorta, Vîlcu) 2:45,2, Caiac 4— 
500 m: 1. Steaua “ 
Victoria Gheorghe,
Irina Artimov) 1:58,0, 2. Dinamo (San
da Iorgulescu, Maria Sersea, Anca 
Olivier, Viorica Stoica) 2:01,0, 3. Di
namo (Spiridon, Torente, Maftei, Dra- 
gomir) 2:09,8, 4. C.S.S. Buc. (Dina, 
Berbecel, Domocoș, Moise) 2:12,8. 5. 
S.S.E. II Buc. (dristea, Nosea, But
naru, Dorobanțu) 2:16,2, 6. Steaua 
(Aciu, Romașcan, Vexler, lonescu) 
2:18,0 ; Ștafeta caiac simplu 4x500 m: 
1. Olimpia Buc. (Adriana Bîrsănescu, 
Adriana Caîinin, Petrica Popa. Ana 
Coveianu) 10:03,0, 2. Olimpia Reșița 
(M. Stiopu, M .Bîtea, M. Groier, G. 
Dragoe) 11:02,5, 3. S.S.E. Tinrș. (Hof- 
man, Ciomaga, Tioreanu, 
11:48,5 (Ștafeta clubului 
fost descalificată pentru 
defectuoase).

cu) 2:09,0, 2. Voința Buc. 
maș, Cresa Spiță) 2:15,4, 
torul Timiș. (Andrasi, 
2:24,8, 4. Voința Arad

(Cornelia Sided, 
Rodica Petrescu,

Mărchiș)
Steaua a 
schimburi

C

Policov)
(Lipalit,

tonosport

— excursia de 4 zile în nordul Olteniei urmează un traseu nou 
care include printre altele și pitoreasca Vale a Jiului, monumen
tele istorice de la Tismana, Horezu și Bistrița.

12 zile în Munții Apuseni include vizitarea celor mai 
monumente ale naturii din această parte a țării.

la Unio
cată iar cea de la Mureșul Tg. Mu
reș s-a răsturnat). "
500 m: * “ •

Caiac dublu —
1. Comb. Olimpia Buc. — 

Steaua (Elena Lipalit, Ema Mihăiles-

AȘA ARATA O VARIANTA CU 12 REZULTATE 
EXACTE

Concursul Pronosport nr. 29 otctpa din
19 VII 1964

I. Steaua—Din. Buc. (fin. Cupei R.P.R.) 3
II. Ujpest — Ferencvaros

III. Diosgyor — Komlo
IV. Pecs — Gyor
V. Debrecen — Tatabanya
VI. Honved — Vasas

VII. Szallitok — Budafok
VIII. Borsodi — Long
IX. Dunaujvaros — Egyetertes
X. Papa — Kaposvari H.

XI. Szekesfehervari MAV — Pecsi 
XII. Veszprem — Pecsi Banyasz

vsc x 
î

Agențiile O. N. T. Carpati
plecarea pe Valea Oltului și înapoierea pe Valea 

cetăților Transilvaniei :

DE PLECARE ÎN STRAI-

— excursia cu 
Prahovei are ca prim obiectiv vizitarea 
Sibiul, Slimnic, Sighișoara, Rîșnov.

O.N.T. „CARPAȚI" OFERĂ VASTE POSIBILITĂȚI
NATATE PRIN EXCURSIILE ORGANIZATE IN LUNILE AUGUST, SEP

TEMBRIE, OCTOMBRIE, NOIEMBRIE Șl DECEMBRIE A. C.

Itinerarii interesante în U.R.S.S., R.S.C., R.P.U., R.P.B. și R.D.G,

INFORMAȚII Șl ÎNSCRIERI LA SEDIUL AGENȚIEI O N. T. „CARPATI", 
BUCUREȘTI DIN CALEA VICTORIEI Nr. 100, IAR PENTRU ÎNSCRIERI LA 
EXCURSII INTERNE Șl ÎN B-DUL REPUBLICII! 68.

au pus în vînzare

LOCURI LA CAMPINGUL DE LA MAMAIA.

Se organizează serii de odihnă și excursii, în grupuri și individuale, cu 

cazarea în corturi de cîte 2 locuri și în căsuțe special construite, de 

4 camere cu cîte 2 locuri, fiecare cu intrare separată.

Campingul de la Mamaia este prevăzut cu iluminat electric, cu apă 

curentă și instalații sanitare.

TARIFUL PENTRU CORTURI 12 LEI DE PERSOANA, PE ZI, IAR PEN
TRU CĂSUȚE, 16 LEI DE PERSOANĂ, PE ZI.



înaintea meciurilor din „Cupa Galea“
De vorbă cu antrenorul Ștefan Georgescu —

Noi victorii internaționale 
ale tinerilor gimnaști

De întrecerile „Cupei Galea“ ne mai desparte doar o zi. în aștep
tarea acestei importante competiții, tenismanii noștri s-au pregătit intens, 
cei patru jucători care alcătuiesc lotul (llie Năstase, Constantin Popovici, 
Gheorghe Boaghe și Sever Dron) participînd recent și la un turneu de două 
săptămîni desfășurat in R. D. Germană. Despre aceste concursuri, ca și 
despre meciurile care vor avea loc în cadrnl „Cupei Galea“, cu începere de 
marți, pe terenurile Progresul din Capitală, am discutat cu prof. Ștefan 
Georgescu, antrenorul echipei, care de altfel a participat la ediția din 1957 
a acestei competiții.

— Care au fost rezultatele obți
nute de elevii dv. ?

— între 28 iunie și 5 iulie, llie 
Năstase, Constantin Popovici, Gheor
ghe Boaghe și Sever Dron au concu
rat la cea de a X-a ediție a campiona
telor internaționale ale R.D. Germane 
de la Zinnowitz, alături de jucători 
din șapte țări: U.R.S.S., R.S. Ceho
slovacă, Cuba, R.P. Bulgaria, " " 
Polonă, 
Germană.
8 iulie a avut loc la Magdeburg 
un meci
tineret ale Bucureștiului și orașului 
gazdă, iar Intre 9 și 12 iulie am fost 
prezenți la un concurs internațional 
la Halle, unde au participat și tenis- 
mani din R. S. Cehoslovacă, Cuba și 
R.D. Germană. Cele mai bune rezultate 
au fost înregistrate la Halle, unde 
juniorul llie Năstase, a ieșit în
vingător la proba de simplu, prin
tre învinșii săi figurină campionul 
de seniori al R.D. Germane, Rauten
berg, (întrecut în finală, cu 2—6, 6—1, 
6—2. 5—7, 6—1) și al treilea jucător 
al țării, gazde, Fahrman (în semifinale, 
cu 6—2. 6—1, 6—3). în același con
curs, dar la proba de dublu bărbați, 
țara noastră a cucerit un al doilea titlu 
prin Boaghe și Dron. Ei au ciștigat par
tida decisivă în fața redutabilului cu
plu Rautenberg—Fahrman cu 8—5. 
6—3. La dublu mixt, Boaghe, jucind 
alături de Johannes (R.D.G.) a ajuns 
in finală, pierzînd în trei seturi: 6—2, 
4—6. 0—6, la perechea Wahleg — 
Rautenberg. La Magdeburg, formația 
noastră a învins cu 10—0, iar la 
Zinnowitz, cel mai bun rezultat a- 
parține lui llie Năstase. calificat plnfl 
in sferturile de finală unde a fost în
trecut de fostul campion al RD. Ger
mane, Stahtberg cu 6—I, 4—6, 6—4, 
t-6.

cu siguranță, au glndit mai mult, și-au 
adaptat posibilitățile jocului adversari
lor. Intr-un cuvînt, ei au făcut un joc 
variat, cu accent pe loviturile ofensi
ve. Menționez, de asemenea, buna pre
gătire fizică, în special viteza de de

fiind foarte redus. El a lovit cu dreapta 
mai de sus, iar cu voleul a cîștigat 
multe puncte. Se află in evident pro
gres. Constantin Popovici a fost ace
lași bun luptător, cu servicii și lovi
turi de trecere eficace. Boaghe și Dron 
care joacă de doi ani împreună au o 
bună coeziune. Boaghe a smeciat cu 
siguranță și a reușit retururi numeroa
se. Dron a servit bine, plasat și a ciș- 
tigat in acest fel numeroase gheme.

— Și acum am dori să ne spu
neți părerea despre „zona" a IlI-a 
a „Cupei Galea" care începe marți 

la București.

R. P. Ungară, 
Apoi, in zilele

șt R. 
de

R.P. 
D.

7 si

Intre selecționatele de

1LIE NĂSTASE

plasare și de execuție, rezistența spe
cifică.

— Ar fi util dacă ați individua
liza pu{in aprecierile I

— Da! llie Năstase, și-a îmbunătă
ții serviciile, numărul greșelilor duble

— întrecerile sint așteptate cu mult 
interes. Țin să subliniez că la Bucu
rești este cea ‘mai grea „zonă" din 
toate cele patru cite se dispută. Din 
cele cinci echipe participante, R. P. 
Romînă, U.R.S.S., Grecia, R.P. Bulga
ria și Monaco, primele trei sint de 
forțe oarecum egale. Formațiile U.R.S.S. 
și Greciei contează pe individualități 
confirmate ca valoare, cum sint Me- 
treveli și, respectiv, Kalogheropulos, 
în timp ce noi, prezentam un lot o- 
mogen de 4 jucători. Regulamentul com
petiției prevede ca partida de dublu 
(care joacă după sistemul „cel mai 
bun din cinci seturi" spre deosebise 
de simpluri, unde cîștigător este „cel 
med bun din trei seturi") să aibă loc 
imediat după primele două meciuri de 
simplu. Deci un jucător de simplu dacă 
participă și la dublu, este solicitat la 
serioase eforturi fizice. De aceea va 
avea mare importanță felul cum vor fi 
alcătuite echipele și s-ar putea ca re
zultatul partidei de dublu să fie deter
minant în stabilirea scorului final. 
Sportivii noștri privesc cu toată serio
zitatea întrecerile și vor depune toate 
eforturile pentru a realiza o comporta
re cît mai bună.

REȘIȚA 19 (prin telefon de la tri
misul nostru). Echipele de tineret ale 
tării noastre și-au înscris în palmares 
noi victorii internaționale. La Reșița, 
în meciurile cu echipele similare ale 
R.S.F. Iugoslavia, tinerii gimnaști 
romîni au cîștigat de o manieră eviden
tă. La băieți, sîmbătă (279,85—276,15) 
iar la fete duminică, 183,10—175,25.

în ce privește pe gimnaști, ei au 
confirmat forma bună manifestată în 
acest sezon, obținînd succes atît în 
întrecerea pe echipe, la individual com
pus, cît și la aparate, unde au ocupat 
locul 1 la 5 din cele 6 aparate.

După o serie de insuccese, echipa 
noastră feminină de tineret a reușit 
duminică să se impună categoric în 
fața gimnastelor iugoslave, realizînd 
victoria la o diferență apreciabilă, atît 
datorită formei bune pe care o dețin 
în prezent, cît și nivelului mai scăzut 
al echipei oaspe.

O notă comună pentru ambele noas
tre selecționate este aceea că ele au 
luat conducerea chiar de la primele 
aparate, acumulînd treptat sutimi și 
zecimi de puncte la fiecare aparat, 
terminînd în final cu avantaje substan
țiale. Lupta a fost interesantă și în 
ce privește primul loc la individual 
compus; la fete întîietatea și-au dis
putat-o campioana de junioare Rodica 
Apăteanu, Lucia Chir iță și Viorica

Pleavă Tuțuianu (de altfel cele ma 
bune din echipa noastră) în timp c 
la băieți, Anton Cadar, Petre Miclăuș 
Al. Silaghi, din echipa R. P. Romînt 
August Kisl și Ăîilenko Kerstnik dii 
formația oaspe și-au încercat șansei 
la primul loc. în permanență îns 
superioritatea a fost de partea gimnaș 
tilor noștri. Specialiștii iugoslavi, ar 
Litrii neutri din R. P. Ungară ca ș 
antrenorii noștri au avut cuvinte d' 
laudă în legătură cu buna comportar 
a echipelor de tineret ale R. P. Romî 
ne, care au realizat sîmbătă și dumi 
nică două frumoase succese internațio 
nale.

Rezultate tehnice : FEMEI: (echipe 
R. P. ROMINA: 183,1©; R.S.F. IUGO 
SLAVIA 175,25. Individual compus 
Rodica Apăteanu 37,10 p; Lucia Glii 
riță 36,90 p; Viorica Pleavă-Tuțuiam 
36,70 p (toate R. P. Romînă), Nataș: 
Sljcpica (R.S.F. Iugoslavia) și Eleono 
ra Florian (R.P.R.) 36,55 p.

MASCULIN (echipe) : R. P. ROMI 
NA 279,85 p; R.S.F. IUGOSLAVI/ 
276,15. Individual compus: A. Cada 
56,75 p; A. Silaghi 56,40 p. (ambi 
R.P.R.); Milenko Kersnik (R.S.F.l. 
56,40 p; P. Miclăuș (R.P.R.) 56.25 p 
August Kisl (R.S.F.L) 56,20 p, Dragt 
Sostarik (R.S.F.l.) 55,20 p.

CONSTANTIN MACOVEI

Baschetbalistele bucureștene 
învingătoare în U.R.S.S.

Interviu luat de G. COMARNISCHI

— Cum apreciafi 
jucătorilor noștri ?

— După un start mai 
oii romîni și-au revenit,

comportarea

slab, sportl- 
au acționai

Pugiliștii romîni au încheiat cu succes 
turneul internațional de la Salzburg

Campionatele republicane 
de atletism ale juniorilor

(Urmare din pag. 1)

In turneul international disputat 
vineri și sîmbătă la Salzburg, boxerii 
romîni au avut o comportare foarte 
bună. Din cele nouă partide susținute 
ei au obținut 7 victorii, un meci egal 
și a singură înfrîngere. Cea mai fru
moasă comportare au avut I. Mihalic, 
I. Monea și V. Mirza.

Mihalic i-a învins la puncte pe aus
triacă Lang și Koenig. Monea a cîști- 
gat de asemenea două meciuri în fața

Karat și Frauen-boxerilor austrieci Karal și Frauen- 
iob. V. Mirza l-a învins înainte de li
mită pe Froesslinger (Austria) iar G. 
Buzuliuc l-a învins la puncte pe Mon- 
tibella (Austria). în cel de al doilea 
meci Buzuliuc a terminat la egalitate 
cu Reif.

C. Niculescu, după ce a fost învins 
tn primul meci de Koning (Austria), 
in ziua a doua, l-a învins pe austria
cul Joecht.

RIGA 19 (prin telefon). în conti
nuarea turneului pe care-îl întreprind 
în U.R.S.S., echipele de baschet ale 
orașului București au evoluat sîmbătă 
seara în orașul Koleiarve. De data a- 
ceasta, baschetbalistele și basc’netba- 
liștii noștri au întîlnit reprezentativele 
orașului Tartu.

In meciul feminin, echipa bucureș- 
teană și-a impus superioritatea tehnică 
și tactică chiar de la început. Baschet
balistele noastre au practicat un joc 
bun, fiind adesea aplaudate pentru ac
țiunile spectaculoase din atac. Echipa 
Bucureștiului a cîștigat partida cu sco
rul de 53—38 ( 23—13).

Partida dintre formațiile masculine a 
fost extrem de interesantă. La început, 
inițiativa a aparținut jucătorilor sovie
tici. După pauză însă, bucureștenii au 
pus stăpînire pe joc, astfel că în min. 
36 ei conduceau cu 11 puncte. Din 
acest moment, Albu — care fusese cel

mai bun jucător al selecționatei — 
părăsit terenul pentru 5 greșeli perso 
nale, iar echipa gazdă a avut o puter 
nică revenire, reușind să înscrie coji, 
victoriei în ultima secundă.

Scor final: 66—65 (31—29), pentr 
selecționata Tartu.

Luni după-amiază, cele două for 
mâții bucureștene vor întîlni în locali 
tate două selecționate din Riga.

Maratonul internațional 
de la Seghedin

Ieri s-a desfășurat maratonul iniei 
national de la Seghedin la care a 
luat startul 29 de concurenti din 
țări. Pe primul loc s-a clasat sportivi 
maghiar Siito Jozsef cu 2 h 30:18? 
T. Voicu a ocupat locul 11 cu 2 
46:37,0, iar D. Buiac locul 18 cu 2 
55:34,0.

înălțime: A. Dîncă (SSB II) 1,92. P. 
Moată (SSE Re.ș.) și C. Szasz (CrL 
sana) 1:88; prăjină: D. Piștalu (SSE 
ii) 4.05, Gh. Oprișescu (SSE I) 3,70: 
greutate (6 kg): G. Luchian (SSB 
C-ta) 15.71, V. Tibulschi (Sc. Sp. 
UCFS C-lung) 14,16, V. Făcălău 
(SSE Mediaș) 13.43; disc (1,5 kg): 
1. Naghi (Mureșul) 57,30 — nou rec. 
republican, T. Pantici (CSO Orad.) 
51.81, G. Luchian 45.12; suliță: S. 
Cătăneanu (St. Buc.) 58,68, D. Cli- 
picoiu (SSE Reș.) 58,40, St Naghi 
(CSM Cluj) 58,00; ciocan (6 kg): 
V. Tibulschi 63,89, Gh. Costache (CSS 
Buc.) 63,81 (a avut 4 aruncări depă
șite), M. Oroveanu (CSS Buc.) 54,43: 
4 X 100 m: Dinamo Buc. 43,8, SSE II 
Buc. 43,9, CSS Buc. 45,1; 4X400 m: 
SSE II 3:29,9, Dinamo 3:29.9, SSE 
Viitorul 3:30,8; pentatlon: S. Hodoș 
(CSS Buc.) 2708 p, V. Făcălău 2635 p, 
St. Naghi 2245; JUNIOARE 1: 200 m: 
G. Rădulescu (CSS Buc.) 25,3, V. 
Tocilă (Prog. Buc.) 25,5, G. Moga 
(Tin. C-lung) 26:2; 400 m: L. Frunză 
(Rapid Buc.) 58,7, M. Nicoară (Rapid) 
59.3. G. Moldovcanu (SSE PI.) 60.3; 
80 mg: V. Bufanu (Rapid) 11.6, M. 
Vîtalios (Luc. Br.) 11,6, M. Costin 
(Grisul) 11.7; înălțime: N. Batea 
(Steaua) 1,58. C. Toma (SSE Ord.) 
1,54, V. Pulpca (Tin. C-lung) 1.50; 
disc: S. Mo(iu (Banat) 43,16, L. Oros 
(SSE Br.) 41,35, El. Prodan (V. 
Buc.) 39,77; suliță: M. Peneș (CSS 
Buc.) 46,58, El. Neacșu (Șc. Sp. 
UCFS C-lung) 45,34, R. Ostriceanu 
(Suceava) 41,25: 4X 100 m: Dinamo 
Buc. 50,9, CSS Buc. 51,9. Șc. Sp. 
UCFS Roman 52,4; pentatlon: V. Bu
fa nu 3812 p, M. Costin 3672 p, I. Ca- 
ragea (CSS Buc.) 3574 p.

Clasament general pe echipe: 1 CSS 
Buc. 230.5. 2. Dinamo Buc. 19t p. 
3. SSE II Buc. 186 p, 4. SSE Viitorul 
Buc. 151 p, 5. Rapid Buc. 106 p. 6. 
CSM 97 p. 7. Banatul Timiș. 97 p. 8. 
Progresul Buc. 68 p, 9. SSE Constanța 
68 p, 19. Penicilina Iași 66.5 p. II. 
Metalul Buc. 64 p. 12. Știința Buc. 61 p. 
etc.

SUCCESUL E6HIPEI POLONEZE DE 
FOTBAL ZAGLEBIE SOSNOWIEG

Seria a Il-a a turneului internațio
nal de fotbal de la New York a fost 
cîștigată de echipa poloneză Zaglebie 
Sosnowiec. în jocul cu echipa Steaua 
Roșie Belgrad, fotbaliștii polonezi au 
terminat învingători cu scorul de 3—1 
(2—0). Echipa poloneză a terminat 
neînvinsă seria, obținînd victoria în 
toate partidele susținute. Urmează în 
clasament Schwechater (Austria), 
Steaua Roșie Belgrad, Guimaraes Lisa
bona și A.E.K. Atena.

Zaglebie Sosnowiec întîlnește pe La- 
nerossi în semifinala turneului.

DOUA NOI RECORDURI EURO
PENE

PARIS 19 (Agerpres). — în prima 
zi a meciului atletic masculin Franța 
— Italia, care se desfășoară la An
necy, echipa Franței, compusă din 
Genevay, Laidebeur, Brugier, Dele- 
cour, a stabilit un nou record euro
pean în proba de ștafetă 4x100 m cu 
timpul de 39,2. Vechiul record, deți
nut tot de o formație franceză, era de 
39,3. Recordul mondial oficial al pro
bei — 39,1 — aparține din 1961 echi
pei S.U.A. (Jones, Budd, Frazier, 
Drayton ).

★
în cadrul unui concurs internațional 

de natație, desfășurat la Paris, înotă- 
toarea franceză Christine Caron a sta
bilit un nou record european în proba 
de 200 m spate cu timpul de 2:29,6. 
Vechiul record era de 2:32 și aparți
nea aceleiași sportive. Recordul mon
dial al probei este de 2:29,2 fiind de
ținut de japoneza Tanaka.

RECORDUL MONDIAL DE VITEZA 
PE SCHI DIN NOU CORECTAT

Pentru a doua oară în decurs de 4 
zile, schiorul italian Lui zi di Marco 
a corectat recordul mondial neoficial

de viteză. El a reușit să parcurgă în 
proba de coborîre distanța de 1 000 
m cu o viteză de 174,757 km. Zilele 
trecute, schiorul italian obținuse 
173,493 km. Cel de al doilea clasat, 
Barti (Italia), a realizat 174,165 km, 
iar fostul deținător al recordului mon
dial, americanul Vaughan, clasat pe lo
cul trei a obținut 174,084 km.

PE PISTELE DE ATLETISM

• La Liberec, în meciul dintre echi
pele de atletism ale R.S. Cehoslovace

cîștigată de Andrei Steljmah, cu 7,69 
m. Alte rezultate mai importante : 
MASCULIN: 110 m garduri : Bugala 
14,5; FEMININ: 200 m: Halina Gu- 
reckaia 24,2; 80 m garduri: Teresa 
Ciepla 10,8.

• Federația unională de atletism a 
alcătuit echipele URSS care vor în
tîlni la 25 și 26 iulie la Los Angeles 
echipele S.U.A. Acesta este cel de-al 
șaselea meci dintre formațiile celor 
două țări. Lotul atleților sovietici cu
prinde 64 de sportivi și sportive, prin

ULTIMELE ȘTSRI EXTERNE
și R.D. Germane, după prima zi, con
duc oaspeții cu 61—45 Ia bărbați și 
cu 36—18 Ia femei. Iată cîteva rezul
tate, MASCULIN : 100 m Erbstosser 
(RDG) 10,4; disc: Danek (RSC) 
61,86 m; 1500 m Valentin (RDG) 
3:42,7; 400 m Singer (RDG) 51,2. FE
MININ: 80 m garduri: Balzer (RDG) 
10,6; lungime: Laufer (RDG) 6.48 m 
— nou record; disc: Lotz (RDG) 
53,78 m.

• La Leoben, întrun meci interna
țional feminin de atletism, echipa 
Franței a învins cu scorul de 59—48 
echipa Austriei. în cadrul acestei în- 
tîlniri, Maryvonne Dupureur a parcurs 
800 m plat în 2:03,9, performanță cu 
care a egalat recordul Franței (cea 
mai bună performanță mondială a a- 
nului). în proba de 200 m, Aigner a 
fost cronometrată în 24,5 (nou record 
austraiac). Un al doilea record al
Austriei a fost stabilit în proba de 80
m garduri de către aceeași sportivă,
cu timpul de 11,0.

• Au continuat campionatele de at
letism ale R.P. Polone, criteriu de se
lecție a echipei pentru J .O. de la 
Tokio. în proba de aruncare a cioca
nului victoria a revenit cunoscutului 
atlet Tadeusz Rut, cu 66.92 m, iar 
proba de săritură în lungime a fost

tre care 6 campioni olimpici și 5 ai 
Europei. în fruntea echipei se află re
cordmanul mondial la săritura în înăl
țime Valeri Brumei. Recordmanul 
mondial la săritura în ^lungime11, Ter 
Ovanezian, nu face deplasarea, fiind 
accidentat.

FRANȚA ÎNTÎLNEȘTE SUEDIA ÎN 
FINALA EUROPEANĂ A „CUPEI 

DAVIS“

La Bristol (Anglia) reprezentativa 
de tenis a Franței a furnizat o mare 
surpriză dispunînd cu 3—2 de echipa 
Angliei în semifinalele zonei europe
ne a „Cupei Davis*.  Deși conduși cu 
2—1 după două zile de joc, tenisme- 
nii francezi au reușit să termine vic
torioși datorită rezultatelor ultimelor 
două meciuri de simplu: Darmon — 
Sangsler 8—10, 3—6, 6—4, 8—6, 6—2; 
Bartbes — Knight 6—4. 6—4, 6—1.

Cealaltă semifinală a avut Ioc la 
Bastaad (Suedia). Tesimenii suedezi 
au obținut victoria la limită în fața 
echipei R.F. Germane: 3—2. La sco
rul de 2—2 meciul decisiv a opus pe 
Lundquist (Sedia) lui Bungert (R.F.G.). 
Suedezul a cîștigat cu 3—6, 6—3, 
8—6, 7—5.

Sint în curs de desfășurare șl. sem 
finalele zonei americane a „Cupei Di 
vistf. La Montreal, Australia s-a cal 
ficat în dauna Canadei, pe care o cor 
duce cu 3—0. După primul joc din îi 
tîlnirea Mexic — Noua Zeelandă, t> 
nismenii mexicani conduc cu 1—0.

PERFORMANTE ÎNALTE LA HAI 
’ TERE

KIEV 19 (Agerpres). — La Kiev a 
continuat campionatele unionale d 
haltere. Concursul la categoria sem 
mijlocie a fost marcat de o mare su 
priză: triplul campion mondial AL 
xandr Kurînov a ratat încercarea 
stilul „aruncat", fiind eliminat di 
concurs. Victoria a revenit lui V. Ki 
rențov cm 440 kg. Vladimir Beliae 
clasat pe locul doi, a stabilit un no 
record mondial la aruncat cu 176. 
kg. Titlul de campion la mijlocie 
fost cucerit de Viktor Șișev — 45
kg, iar la semi-grea de Vladimir Gi 
lovanov, care a ridicat 485 kg (tr 
stiluri), egalînd recordul mondial ne< 
ficial, deținut de Jose Flores (Curs 
cao). Recordul omologat de federaț 
internațională este de 480 kg și apa 
ține englezului Louis Martin.

TURNEE DE ȘAH
în runda 7-a a turneului internați 

nai de la Kislovodsk, Victor Ciociltc 
l-a învins pe iugoslavul Bradvarevi 
și Mihail Tal pe cehoslovacul Fichi 
S-a terminat remiză partida dinți 
Bîkovski și 11 asin. în clasament coi 
duc marii maeștri Tal și Stein cu cît 
4,5 puncte. Ciocîltea are 2,5 punct 
din 5 partide.

★
După 10 runde, în turneul intern 

(ional de șah de la Pecs (R.P. Ungi 
ră) conduce marele maestru soviet 
Gipslis cu 8 puncte, urmat de Bobi 
țov, Dely și Bogdanovici cu cîte 6 
puncte fiecare. în runda a 10-a Gipsl 
a cîștigat la Szilagy și Bogdanovici 
Flesh.
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