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și locul I în clasamentul pe națiuni
Echipa țării noastre a cucerit 6 medalii de aur

Campionii europeni Vasile Nicoară, Haralambie Ivanov, Aurel Vernescu, 
‘jtdrei Conțolenco, Nicolae Terente, Atanase Șciotnic și Andrei Igorov, 

antrenorii emeriți Nicolae Navasart și Radu Huțan.

DECLARAȚII...
IMPRESII
„Mă simt fericit de a putea adresa, 

! ocazia celei de a VIII-a ediții a 
impionatelor europene de caiac-ca- 
>e cele mai bune urări tuturor spoi
rilor din România și, în mod spe- 
al, cititorilor 
ipttlar".
Reputația sportivilor români nu 
ai trebuie^-ubliniată, deoarece ea 
depășit cu mult granițele tării dv. 
ceea ce privește sportul nostru 

eferat, 
imânii
Jajce 

pdu-se
ror 

icuros 
ire-1 salut cordial și care, sînt con
ns, va continua să persevereze pe 
umui succesului".

ziarului „Spor tui

mă refer la caiac-canoe, 
confirmă succesul obținui 

(Iugoslavia) In 1963 ei ridi- 
astăzi din nou în fruntea 

națiunilor. Mă simt foarte 
Să cunosc acest tineret pe

contribuit Ia succesul Întrecerilor 
apa minunată a lacului Snagov și 
condițiile climaterice ideale. Spor tiv. i 
români au impresionat din nou, cîș
tigînd numeroase medalii. I-au urmat 
— după aprecierile mele — cei ma
ghiari, sovietici, germani și danezi. 
La noi, în Franj a, sporturile nautice 
nu cunosc Încă o mare dezvoltare, 
dar sper că prin recenta înființare 
a 10 centre de pregătire să ne pre
zentăm bine la J. O. din Mexic".

Cea de-a VIII-a ediție a Campionatelor,europene de caiac-canoe.s-a încheiat. Lacul Snagov a fost, timp
de trei zile, gazda primitoare a uneia dintre cele mai mari și de răsunet competiții sportive a anu
lui, o întrecere care a fost urmărită cu viu interes atît de miile de spectatori prezenți în tribune, 

cît și de sute de mii de oameni care au asistat la ele prin intermediul televizoarelor, sau au ascultat rela
tările de la radio. . , . , . .

Pentru sportui nostru, aceste campionate au însemnat, ca și la Jajce, un adevărat triumf. Dovedind
o înaltă tehnică, o pregătire completă, o puternică dorință, de victorie și dragoste fierbinte pentru culo
rile patriei, pe care le reprezentau în întrecere, caiaciștii și canoiștii noștri au dominat net întrecerea, 
cucerind șase titluri de campioni ai continentului, la probele de : caiac 500 m. (Aurel Vernescu), caiac dublu 
500 m. (Vasile Nicoară, Haralambie Ivanov), caiac , dublu 1000 m (Vasile Nicoară, Haralambie Ivanov), caiac 
4, 1 000 m. (Vasile Nicoară, Haralambie Ivanov, Andrei Conțolenco, Nicolae Terente), ștafeta caiac 4 x 500m 
(Vasile Nicoară, Atanasie Șciotnic, Haralambie Ivanov, Aurel Vernescu) și canoe 10.000 m (Andrei Igorov).
In afara acestora, alți caiaciști și canoiști au cucerit medalii de bronz și argint.

SPLENDIDA COMPORTARE A SPORTIVILOR ROMANI A ADUS TARII NOASTRE PRIMUL LOC ÎN
IERARHIA EUROPEANA ATÎT ÎN CLASAMENTUL PE PUNCTE CÎT Șl ÎN CEL PE MEDALII.

în rîndurile de mai jos, desfășurarea probelor de sîmbătă și duminică :
a se menține pe primul loc dar chiar 
pentru a cîștiga confortabil pe ultima 
lungime de pistă. Cursa s-a redus, de 
altfel, la un duel între acești doi 
concurenți, cel de-al treilea clasat, Kos- 
chik, terminînd la mare distanță. Al 
doilea canoist român, Igor Lipalit, s-a 
menținut o bună parte din distanță pe 
locul 3 dar n-a mai 
final.

Iată clasamentul 
simplu 10 000 m. : 
ROV (ROMÂNIA) 
Zamotin (U.R.S.S.)
bert Koschik (R.F.G.) 53:23,21 ; 4. Al
brecht Muller (R.D.G.) 53:36,24 ; 5. An
tal Hajba (Ung.) 53:38,19; 6. Igor 
Lipalit (Rom.) 54:19,65. Au participat 
15 concurenți.

PRIMA MEDALIE DE AUR A LUI

ANDREI IGOROV

AUREL VERNESCU, PENTRU A 

TREIA OARĂ CAMPION

CHARLES DE COQUEREAUMONT
Președintele Federației Inter

nationale de caiac-canoe

OTTO VORBERG (R.F.G.), Vicepre- 
■dintele F.I.C.: „Cu excepția finlan- 
țzilor, toate țările cunoscute in 
torturile nautice din Europa au 
ist prezente la aceste campionate, 
isputele au fost foarte interesante, 
tr unele de-a dreptul pasionante, 
te au creat o atmosferă specifică 
arilor competiții. Din punct de ve- 

al organizării tehnice cei vizați 
criță felicitări. La valoarea perfor- 
lantelor, superioară în comparație 
t alte mari competiții, a contribuit, 
rește, și ambianta plăcută in care 
au desfășurat Întrecerile".

LARS BENNBECK (conducătorul lo- 
ilui suedez), Președintele Federației 
e sporturi nautice din Suedia: „Toți 
oncurenfii au fost bine pregătiți, în 
unte cu sportivii români, care 
li-au lăsat o excelentă impresie, 
au urmat concurenta sovietici, ma- 
hiari și germani. Noi, ne-am pre- 
entat mai slab declt ne așteptam, 
remai pentru că adversarii noștri 
u fost lntr-o formă excepțională".
MICHEL PICARD — Consilier teh- 

al Federației de sporturi nautice 
ini Franța: „Organizarea tehnică a 
oncursuiui a lost excelentă. Au mai

După ce la Jajce cucerise locui 2, 
iar la Tokio medalia de argint, canoistul 
nostru Andrei Igorov și-a atins de astă 
dată visul: a urcat pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului învingătorilor 
devenind — sîmbătă după-amiază — 
campion al Europei în proba de canoe 
simplu fond. El a condus cursa de la 
un capăt la celălalt, dar canoistul so
vietic Zamotin l-a „talonat” îndeaproa
pe, căutînd momentul favorabil pentru 
un atac decisiv. De mai multe ori, de-a 
lungul celor 10 km., el a încercat să-1 
depășească pe Igorov, dar sportivul ro
mân a avut energie nu numai pentru

avut resurse pentru

probei de canoe
1. ANDREI IGO- 

52:58,10; 2. Mihai 
53:04,41 ; 3. Her-

© U.T.A. PERFORMERA ETAPEI ® 3 VICTORII ÎN DEPLASARE • PETROLUL APLAUDAT 
SCENA DESCHISĂ, LA PITEȘTI ® NOUL MOD DE ÎNTOCMIRE A CLASAMENTULUI

REZULTATE

Șutul lui Dumitriu a fost necruțător fi... 2—0 pentru Rapid. (Fază din 
meciul Rapid—Știința Craiova, 2—0).

Foto ; V. Bageac

LA

Rapid — Știința Craiova 2—0 (0—0)
Știința Timișoara—Steagul roșu 2—1 (0—1) 
C.S.M.S. — Farul 1—0 (1—0)
Siderurgistul — Dinamo Buc. 2—3 (0—1) 
Dinamo Pitești — Petrolul 1—4 (0—2) 
Știința Cluj — Crișul 1—1 (1—1)
Steaua — U.T.A. 1—2 (0—2)

CLASAMENT
1. PETROLUL
2. RAPID
3—6 C.S.M.S.
3—6 ȘTIINȚA
3—6 U.T.A.
3—6 DINAMO
7—8 ȘTIINJA
7—8 CRIȘUL
9—12 SIDERURGISTUL
9—12 STEAGUL ROȘU
9—12 STEAUA
9—12 FARUL
13. ȘTIINȚA CRAIOVA
14. DINAMO PITEȘTI
(Conform regulamentului 

blican al categoriei A pe 
punctaj egal departajarea 
ment se 
din cele
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campionatului repu- 
anul 1965—1966, la 

______ _____ _____ echipelor în clasa- 
face prin scăderea golurilor primite 
marcate).
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EUROPEAN !

Sîmbătă după-amiază, excelentul nos
tru sportiv a reușit să cîștige — pentru 
a treia oară consecutiv — titlul de cam
pion al continentului la proba de caiac 
500 metri. După victoriile de la Poz
nan (1961) și de la Jajce (1963), Ver-

Clasament pe națiuni

București — Șliinta TimișoaraDinamo
Farul — Rapid
Crișul — Steaua
Știința Craiova — Știința Cluj 
U. T. A. — C.S.M.S.
Steagul roșu — Dinamo Pitești 
Petrolul — Sidcrurgistul

1. România
2. U.R.S.S.
3. Ungaria
4. R. D. Germană
5. R. F. Germană
6. Suedia
7. Danemarca
8. Cehoslovacia
9. Polonia

10. Olanda
11. Austria
12. Italia
13. Bulgaria

Clasamentul

139
128
106

91
83
34
25
24
21

9
8
5
2

medaliilor

1. România
2. U. R. S. S.
3. Ungaria
4. R. D. G.
5. R. F. G.
6. Danemarca
7. Suedia

puncte
w
rr
w
rr
rr
n
ri

Aur Argint Bronz

din nou cel mai ra-nescu s-a dovedit 
pid caiacist din Europa, cîștigînd proba 
de viteză pură și pe apele Snagovului. 
Relatarea acestei probe trebuie s-o în
cepem cu cele 3 semifinale, desfășurate 
sîmbătă dimineața, și în urma cărora 
i-am cunoscut pe finaliști. în prima 
grupă semifinală, Vernercu s-a clasat 
pe primul loc cu 1:48,10, fiind urmat 
de Hansen (1:49,77) și de Krause 
(1:52,70). Eliminați : Natalucha (URSS), 
Bonev (Bulg.) și Geurts (Olanda). In 
seria a doua s-au clasat în ordine : 
Schulze (1:51,90), Carl von Gerber și 
reprezentantul nostru Andrei Conțolen
co, fiind eliminați campionul olimpic 
Paul Hoekstra (Olanda), Marchlik (Po
lonia) și danezul Knudsen. în fine, se
ria a treia semifinală a desemnat ca 
finaliști pe suedezul Peterson (1:50,75),

(Continuare în pag- a 4-a)



Superioritatea tehnică și-a spus cuvântul

Siderurgistul-Dinamo București 2-3 (0-1)

dat ju- 
buchet 
tntr-un

tehnică

GALAȚI, 15 (prin telefon de la tri
misul nostru). 20.000 de gălățeni au 
venit să vadă în primul joc pe proas
păta promovată în categoria A, Side- 
rurgistul, care avea de dat un exa
men dificil în fata campionilor, dina
moviștii bucureșteni.

După ce 25 de pionieri au 
cătorilor și arbitrilor cîte un 
de flori, stadionul a explodat 
„Hai Siderurgistul

Dinamo, echipă matură, cu
individuală superioară adversarilor, 
slăpînește de la început mijlocul te
renului ,unde realizează combinații 
foarte reușite, iar în min. 4 obține 
trei cornere consecutive- Gălățenii 
aleargă mult ca să suplinească dife
rența de valoare dintre ei și adver
sari- Bucureștenli, prin deschideri 
reușite pe extreme, creează cîteva 
faze la poarta lui Florea, deosebit de 
periculoase. Astfel, în min. 20 Po
pescu îl lansează pe Haidu și acesta.

la capătul unei curse rapide, centrea
ză excelent. Ene reia cu capul din 
plonjon, mingea lovește bara și: 1—0. 
Gazdele ripostează în min. 23 cînd 
Neagu execută o lovitură libeiă pe 
care Uțu nu o poate reține și Popa 
trimite mingea în corner. Apoi, jocul 
se mută la poarta lui Florea. Pînă la 
sfîrșitul reprizei dinamoviștii pun stă- 
pînire pe joc, reușind faze frumoase 
în care balonul circulă mai mult de
cît jucătorii.

După pauză gălățenii sînt hotărîți 
să modifice scorul. Atacă cu mai mult 
curaj poarta lui Uțu și ajutați puțin 
de vînt șutează mai des. Și iată că 
in min. 69 ei egalează: Radu Matei 
execută o lovitură liberă de Ia 18 
m aproape de linia de tușă, Uțu „cre
de" că mingea va ieși afară și... ba
lonul intră Ia păianjen: 1—1. A fost 
o greșeală flagrantă a portarului di
na mov ist.

Rapid—știința (ralova 2-0 (0-0)

Golul dă aripi localnicilor care 
joacă acum de la egal la egal cu 
campionii. Aceasta însă pînă în min. 
81 cînd Pîrcălab a făcut o cursă lun
gă pe extremă, l-a depășit pe Gh- 
Cristian și, din colțul careului de 6 
m, a șutat printre picioarele lui Flo- 
rea aducind din nou avantaj echi
pei sale- Eforturile depuse de gălă- 
țeni se resimt și aceștia nu mai pot 
riposta, astfel că în min. 84, după o 
excelentă combinație, Frățilă reia cu 
capul în plasă balonul centrat de 
Ghergheli: 3—1. Cînd toată lumea 
se pregătea să părăsească stadionul 
(min. 90) Neagu trece de toată apă
rarea dinamovistă iar Nunweillei III 
nemaiavind ce iace îl faultează. Voi
nea transformă lovitura de la 11 m, 
iar arbitrul fluieră sfîrșitul meciu
lui. Victoria dmamoviștilor este pe 
deplin meritată. Echipa a jucat foar
te bine, a dovedit multă maturitate 
și pare să confirme forma bună ce o 
deține.

Arbitrul M. Rotaru (Iași) 
bine echipele:

a condus

le-a 
pu-

Jucătorilor celor două echipe 
revenit cinstea de a apare în fața 
blicului bucureștean, în primul meci 
oficial, pe țară, al campionatului cate
goriei A. Chiar de la „încălzire" spec
tatorii au făcut o călduroasă primire 
fotbaliștilor, galeria giuleșteană și nu
meroșii turiști craioveni sosiți la Bucu
rești s-au întrecut în încurajări adre
sate favoriților lor.

Inerent oricărui început festiv, fot
baliștii au avut momente de trac, care 
s-au reflectat in joc printr-o serie 
de greșeli tehnice. încet, încet ei însă 
au intrat în „cadență" și dacă în pri
ma repriză n-am asistat la un joc de 
bună factură, în partea a doua, par
tida a mulțumit. întîlnirea dintre Ra
pid și Știința Craiova a arătat, prin
tre altele, că cele două formații nu 
dețin forma maximă, că antrenorii tre
buie să mai lucreze cu elevii lor pen
tru îmbunătățirea execuțiilor tehnice 
cît și a tacticii în ansamblu. S-au ra
tat multe ocazii favorabile de gol 
(Kraus a fost de două ori singur cn 
portarul și a greșit) slaba eficacitate 
a înaintașilor rămîne în continuare o 
problemă de rezolvat la ambele e- 
chipe.

Partida de ieri a avut două aspecte 
diferite. în primele 45 de minute ju
cătorii craioveni au reușit să contro
leze mai mult balonul la mijlocul te
renului, unde Bîtlan și Sfîrlogea au 
depus eforturi deosebite. Plugaru n-a 
corespuns integral în postul de îna
intaș central, acțiunile inițiate de el 
fiind toate spulberate de fundașii Ra
pidului. Craiovenii au trimis și cîteva 
șuturi spre poartă dar, vigilent, An 
drei le-a cules prompt. Lipsa de re
zistență a jucătorilor din Craiova a 
ieșit în evidență în repriza a doua, 
cînd n-au mai putut stăvilii acțiunile 
rapidiștilor. Astfel, în minutul 50 de 
joc am asistat la înscrierea primului 
gol al sezonului. Portarul Papuc n-a 
putut opri șutul puternic și precis al 
lui Georgescu. Cu 1—0 la activ, răpi- 
diștii merg mai sigur la victorie. Ei

atacă în trombă. în 
șut al lui Ionescu
După 6 minute Papuc (în mare formă) 
scoate în ultima clipă o minge din 
picioarele lui Dumitriu. Minutul 79 
a adus al doilea gol al bucureștenilor : 
o cursă a lui Kraus, centrare la Iones
cu de la acesta la Dumitriu și... șut 
în gol : 2—0 1 Se părea că scorul 
va lua proporții dar portarul craio- 
vean se remarcă în continuare și își 
salvează de trei ori consecutiv echipa 
cînd rămăsese doar cu Kraus în față 
(de două ori) și cu Godreanu.

Pînă în ultimele secunde de joc pu
blicul asistă Ia un adevărat bombar
dament la poarta craioveană._ însă 
portarul Papuc reține totul.

A arbitrat bine Zaharia Drăghici. 
Formațiile : RAPID : Andrei 7 — Lu- 
pescu 5, Motroc 6, C. Dan 7, Greavu 
7 — Dinu 6, Georgescu 8 — Kraus 6. 
Dumitriu 7, Ionescu 5 
Năsturescu), Codreanu 
CRAIOVA : Papuc 9 — 
Deliu 5, M. Marcel 7, 
— Bărbulescu 5, Bîtlan 
cu II 6, Sfîrlogea 6, Plugaru 6, Onca 5 
(din min. 72 Cîrciumărescu).

Unirea Negrești a promovat

în categoria c
baraj pentruAl cincilea meci de 

promovarea în categoria C dintre e- 
chipele Unirea Negrești și Ancora 
Galați s-a disputat duminică diminea' 
ță pe stadionul Dinamo. Victoria a 
revenit, după o luptă epuizantă, for
mației din Negrești care a cîștigat cu 
1—0 printr-un autogol înscris în mic 
6 de către Posa (Ancora Galați).

Jocul a fost condus de către arbi
trul Andrei Rădulescu (București).

minutul 59 un 
întîlnește bara.

(din min. 80 
7. ȘTIINȚA 
Mihăilcscu 6, 
Dumitrescu 5 
7 — Vasiles-

CR. MANTU

Meci international la Sibiu

C. S. M.- Sau Cristovao
2-2 (2-1)

Sîmbătă, stadionul Metalul din Si
biu a găzduit, în fața a peste 8 000 
de spectatori, cea de a treia partidă 
susținută în țara noastră de formația 
braziliană Sao Cristovao. Prestînd un 
joc bun, formația sibiană a reușit să 
termine meciul la egalitate și nu 
mult i-a trebuit să cîștige (Drăghici, 
Laufceag și Recer au ratat ocazii cla
re de gol). Fotbaliștii brazilieni au 
jucat într-un tempo lent, însă cu pase 
precise, remareîndu-se prin șuturile 
puternice trase la poartă-

Golurile aparțin lui Vuici (miu- 27), 
Drăghici (min. 37), respectiv, Jorge 
(min. 25 și 78). A arbitrat bine Al. 
Alexa (Rm. Vîlcea).

Au jucat formațiile : C.S.M. SIBIU: 
Coman—Buzeșan, Comanici, Flichiș, 
Lutsch—Nunu (Ioniță), Recer (Cher- 
ciu) — Popa (Vuici), Laufceag, Văcaru 
(Comșa), Drăghici. SAO CRISTOVAO: 
Miranda—Lauro, Ailton, Helton, Bal- 
dino—Lele, Haroldo (Bazino II) — 
Guino (Solimar), Jorge, Jair, Fraga.

ILIE IONESCU—coresp.

PRONOSPORT

de premii 132.258 lei.

AȘA ARATA O VARIANTĂ CU 12 VII.
REZULTATE EXACTE VIII.

IX.
Concursul nr. 33 din 15 august 1965 X.

I. Siderurgistul — Dinamo Buc. 2 XI.II. Steaua — U.T.A. 2
III. Dinamo Pitești — Petrolul 2
IV. Știința Tim — Steagul roșu 1 XII.
V. C.S.M.S. — Farul 1VI. Rapid — Știința Craiova 1 Fond

Știința Cluj — Crișul
Szeged — Vasas
Tatabanya — Salgotarjan 
Botev Burgas — Cerno More 
Varna
Spartak Plovdiv — Lokomotiv 
Sofia
Levski Sofia — Dunav Russe

X 
X 
X

1

1
1

9 — Val- 
Gh. Cris-

SIDERURGISTUL : Florea 
can 5, Coman 7, Voicu 5, 
tian 5 — Radu Matei 7, Costache 6 
— Pătrașcu 5 (min. 77 Stătescu), Voi
nea 6, Neagu 6, Adam 7.

DINAMO : UȚU 5 — Popa 6, Nun- 
weiller III 8, Nnnweiller IV 7, Ște
fan 7 — Ghergheli 8, O. Popescu 
8 — Pîrcălab 7, Nunweiller VI 6 
(min. 62 Frățflă 7), Ene II 8, Haidu 8.

CONSTANTIN ALEXE

Weichelt, la post, reține un șut al lui Constantin.
Foto : A. T

dent. Doar Țîrlea se arată .yj. 
în min. 35 el combină cu 
Gornea, portarul jtțelei, atras c 
iese din poartă. Țîrlea e mai 
șutează, dar în bară. Mingea 
în teren la Pantea care trin 
Ionul cu capul în poarta goal, 
pentru U.T.A. Golul dă aripi 
lor care, în minutele următoare 
șoară un joc de calitate, mull 
dat. La un atac al lor, Săti 
(Steaua) îl faultează pe Jak 1 
de poartă (min. 37). Țîrlea 
lovitura cu măiestrie și mingea

O victorie asupra Stelei la Bucu
rești U.T.A. n-a mai înregistrat de 
multă vreme. Se părea că nici acum 
U.T.A. nu va putea rezista echipei 
bucureștere pe teren propriu. Și, jocul 
din primele 20 de minute lăsa să se 
întrevadă aceasta. Intr-adevăr, Steaua 
controla terenul, ceea ce dădea „tribu
nelor" dreptul să aștepte golurile bucu- 
reștenilor. Numai că ele întîrziau, linia 
de atac expediind baloanele pe lîngă 
poartă. în min. 10, S. Avram „scapă", 
trece și de Weichelt dar, în loc să 
tragă, face o... întoarcere spectacu
loasă care-i dă timp portarului ară- 
dan să vină din nou pe fază. Este apoi 
rîndul lui Raksi să irosească (min. 
o ocazie limpede, iar în minutul 
mător, Constantin trage din poziție 
vorabilă în Voinea (!!).

Textiliștii, oarecum timorați, cu 
debutant în formație (Jak) și cîțiva 
jucători nu departe de vîrsta junio
ratului (Birău, Bacoș, Czako II, Pan- 
tea), practică mai mult un joc pru-

Tinerețea și vigoarea au invins

16) 
ur- 
fa-

un Știința - <

Știința Timișoara-Steagul roșu 2-1 (0-1)
finalizării acțiunilor ofensive. Apărarea 
imediată a oaspeților și linia din fața 
ei (Pescaru, Sigheti și Gane) dau sem
ne de oboseală. în schimb, timișorenii 
devin din ce în ce mai incisivi și, pe 
rînd, Mițaru (min. 51) egalează cu un 
șut puternic de pe extremă și apoi M. 
Popa (min. 78) aduce victoria echipei 
sale, reluînd, în colțul de jos al porții, 
cu capul o centrare a lui Grizea. Așa
dar, se poate spune, pe drept cuvînt, 
că tinerețea și vigoarea au învins.

Arbitrul R. Pop (Oradea) a condus 
următoarele formații:

ȘTIINȚA: P. Popa 6 — Suidan 7, 
Petrovici 7, Răcelescu 8, Speriosu 7 — 
Grizea 8, Mihăilă 7 — Cotormani 7, 
Regep 5 (din min. 46 M. Popa 7), Le- 
reter 7, Mițaru 8.

STEAGUL ROȘU : Adamache 6 — 
'Aaharia 5, Jenei 6, Campo 6, Naghi 7 
— Pescaru 6, Sigheti 5 — Selimesi 5, 
(din min. 61 Năftănăilă 6), Gane 7, 
Goran 6, Necula 7.

»

TIMIȘOARA. 15 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Fără să se lase impre
sionați de frumoasa carte de vizită cu 
care brașovenii veneau din turneul efec
tuat recent în Iugoslavia, studenții — 
care au prezentat o echipă cu 5 debu- 
tanți — au atacat de la început în- 
tr-un ritm susținut, au făcut o mare 
risipă de energie și au dominat net. 
Dar majoritatea acestor atacuri s-au 
risipit în fața calmului și experienței 
echipei din Brașov. Și, în aceste mo
mente de iureș timișorean, a căzut go
lul Steagului roșu : în min. 18, oaspe
ții au beneficiat de o lovitură liberă 
de la 25 m și șutul lui Naghi l-a... 
păcălit pe portarul Popa. Cu toate că 
sînt conduși, localnicii continuă să joa
ce deschis.

în repriza secundă aspectul jocului 
s-a schimbat. La ritmul impus încă din 
prima parte, gazdele au adăugat acum 
și o mai bună organizare a atacurilor. 
Și în timp ce Steagul roșu continuă să 
presteze un joc economic, folosind des 
contraatacurile, studenții atacă pe un 
front larg, acordînd o mai mare atenție

CLUJ, 15 (prin telefon de 
misul nost'u). în meciul disp 
localitate, Știința a dominat m 
mai ales în repriza secundă, 
tatea acțiunilor au purtat î. 
prenta incursiunilor persona 
lui Ivansuc, insuficient ajutat 
echipierii săi. Linia de mijloc 
denților — cu un debutant în 
tînărul Pexa — a jucat fie ] 
față, fie prea retrasă. Gazdele 
vădit prea multă preocupare 
organizarea jocului, nu au uri 
idee tactică. Adam a fost juc 
puțin. Majoritatea paselor l-au 
pe Ivansuc, dar acesta singur : 
marcat — deși foarte activ — 
reușit să Analizeze decît o d

Orădenii au acoperit mai bir 
nul. Ei au pus accent pe apr 
au acționat mai mult pe con 
Singur Iacob a îr'-.ercat poar 
șuturi de la distanță. Dacă re 
de egalitate are 
echipa aflată 
nu același lucru

darul să mulțt 
în deplasare 
se poate spune

C. ANTONESCU

La lași, victorie dificilă dar meritată

C. S. M. S.- Farul 1-0 (1-0)
IAȘI, 15 (prin telefon de la trimi

sul nostru). — 15.000 de spectatori 
au aplaudat victoria fotbaliștilor de 
la C.S.M.S. în primul lor joc din ac
tualul campionat. O victorie meri
tată, dar dificilă. Farul a constituit 
pentru ieșeni un adversar incomod, 
rezultatul favorabil C.S.M.S.-ului este 
însă firesc. Ieșenii au trecut ușor 
tracul primelor minute, s-au pus mai 
repede pe picioare decît Farul, dar 
jocul lor n-a satisfăcut decît par
țial. Apărarea pare destul de pene- 
trabilă, iar linia de mijloc nu con
stituie totdeauna o punte între îna
intare și apărare.

Farul, cum am spus, a fost un 
adversar de temut pentru gaz
de, mai ales către sfîrșitul 
primei reprize și la reluare. în cvar
tetul ofensiv al oaspeților, Șoan- 
gher a însemnat un pericol evident 
pentru gazde, Zamfir a reținut și el 
atenția prin cursele și centrările sale, 
iar Mănescu — prin desele pătrun-

deri în dispozitivul advers. Singur 
Manolache a făcut notă discor
dantă, jucînd din... amintiri. In an
samblu, meciul a fost mediocru.

Iată cum s-a marcat golul: în min. 
7 Lupulescu îl lansează pe Pop, inte
rul ieșean își face... loc pe 
Dumbravă și înscrie printr-un 
sec : 1—0 pentru C.S.M.S.

Brigada de arbitri bucureșteni Ilie 
Drăghici — centru, C. Constantin și 
N. Chelemen au colaborat bine, fă- 
cînd față acestui meci care i-a soli
citat mult.

C.S.M.S.: Constantinescu 6 — V. 
Popescu 6, Romilă 6, Malschi 6, De- 
leanu 7 — Vornicu 7, Pop 7 
tei 9, Lupulescu 7, Ștefănescu 5, Cu- 
perman 8.

FARUL: Pîlcă 7 — Costin 6, Stancu 
6, Tîlvescu 6, Dumbravă 6 — Gref 
6, Biikossi 6 — Zamfir 7, Manolache 
5, Kallo 6 (Șoangher 8), Mănescu 7.

lingă 
șut

Ma-

TIBERIU STAMA

PITEȘTI. 15 (prin telefon de 
misul nostru). Petrolul a pări 
stadionul din localitate, sub t 
don de_. aplauze. „Adversar" 
ceput, cum era și firesc, pe 
ce se scurgea timpul publicul 
tean își părăsea încetul cu 
echipa favorită, care îl deza 
complet, dînd Cezarului (a 
Petrolului) ce este al Cezaru 
salutînd — sportiv — victoria 
plin meritată a ploieștenilo..
Rezultatul — venit la puține z 

pă ce Petrolul pierduse acasă 
iui C.S.M.S lași, iar Dinamo 
învinsese la scor echipa brt 
Sao Cristovao, constituie o s 
de mari proporții. Dar cea ma 
surpriză a fost nu 
cui Petrolului care 
versarul sub toate 
ieștenii au prestat 
mari, rapid, tehnic 
inițiativa aproape tot timpul 
punîndu-și adversarul 
presiuni morale, prin 
tacurilor, prin măiestria 
tehnice.

Gazdele aproape că nu au 
în joc, lăsîndu-se depășite și s 
port tehnic și din punct de 
al ambiției, al puterii de luf"

Prima repriză, și îndeosebi ș 
30 de minute s-au desfășura 
semnul unei mari superiorități

rezultatul, 
și-a depăș 
aspectele, 
un joc c 

eficace.Șl

mai ale 
varietat 

exe
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(0-2) I
togolește în plasă fără ca Gornea să | 
schițeze vreun gest : 2—O pentru
U.T.A. !! Tot textiliștii atacă, dar Jak I 
ratează copilărește de două ori, sco- • 
țînd în evidentă pe lîngă „forma” 
sub orice critică a lui Gornea și lipsa I 
de omogenitate a liniei de fund a • 
Stelei, în care Sătmăreanu și Hălmă- | 
geanu încă nu s-ru încadrat.

După pauză jocul e la fel de ani
mat și, lucru îmbucurător, numărul I 
șuturilor pe poartă e în creștere. Steaua ■ 
luptă mai mult și în min. 58 o cen- ■ 
trare a lui S. Avram trece pe lîngă | 
capul lui Constantin. Uo minut mai 
tîrziu, Czako II îl faultează în careu I 
pe S. Avram, dar penaltiul e ratat de I 
Constantin, care trimite balonul în ■ 
bară, de unde iese afară. în clipa I 
următoare Constantin e schimbat cu 
Pavlovici, care aduce atacului mai | 
multă incisivitate. în urma unor mingi I 
„lucrate" de Pavlovici, Voinea reduce g 
handicapul (1—2 în min. 80).

Arbitrul I. Dobrin — Petroșeni a 
condus cu scăpări. Tușierii Nicolae I 
Lazăr — Petroșeni și Cornel Pop — ■ 
yiunedoara i-au semnalat uneori gre- ■ 
șit ofsaidurile și cornerele.

U.T.AȘs Weichelt 6 — Birău 7, 
Bacoș 7, Mețcas 8, Czako II 7 — I 
Comisar 8 (min. 67 Axente), Floruț 8 I 
—Pantea 8, Jak 7, Țîrlea 8, Igna 7. |

STEAUA : Gornea 4 (min. 46 Haidu | 
6) — Chiru 8, Petes cu 6, Sătmăreanu 
5, Hălmăgeanu 5 — Negrea 5, Rakși I 
8 — S. Avram 7, Constantin 5 (min. ■ 
59 Pavlovici 7), FI. Voinea 6, Crei- g 
niceanu 4.

MIRCEA TUDORAN I

Rezultat echitabil Ia Cluj I

ul 1-1 (1-1)
Știința. Scorul reflectă totuși raportul 
de forte de pe teren.

Primul punct a fost înscris în min. 
>1. La o centrare a lui Cîmpeanu 
mingea e retrimisă cu capul de unul 
din apărătorii Grijuliii la Ivansuc, 

care de la 18 m șutează pe sus în 
poarta lui Duca. 11 minute mai tîreiu, 
la un corner al orădenilor, balonul 
respins de Pexa ajunge la Suciu, care 
dintr-un unghi dificil trage și mar
chează printre Cîmpeanu și Moguț, 
egalînd : 1—1.

Arbitrul C. Petrea (Buc.) a condus 
foarte bine următoarele formații ; 
ȘTIINȚA: Moguț 3 (din min. 36 
Gaboraș 7) — Mar cu 7, Neșu 7, Grăj- 
deanu 7, Cîmpeanu 7 — Al. Vasile 
6, Pexa 8 — Sabo 4 (din min. 75 
Szdke), Ivansuc 9, Adam 6, Tar cu 6 , 
CRIȘUL■ Duca 7 (din min. 46 Ma
rin 6}&~- Szakacs II S, Solomon 8, 
E. Naghi 8, Balog 6 — Vigu o (din 
min. 46 Szakacs III 4), A. Naghi 6 — 
Iacob 7, Suciu 6, Bacoș 7, Mureșan 
II 6.

C. COMARNISCHI

.nștii aplaudați la Pitești

Petrolul 1-4 (0-2)
peților, care au înscris în min. 18, 
prin Badea și în min. 41 prin Fră
tilă, două goluri spectaculoase, după 
acțiuni ce au făcut șah-mat apărarea 
adversă.

După pauză, piteșteniî forțează rit
mul în primele minute, atacă în iu
reș, reduc handicapul în min. 50 prin 
Naghi și îsi creează în minutul urmă 
tor o altă ocazie pe care o pierde 
însă Țurcan. Oaspeții calmează jocul, 
,reiau inițiativa și înscriu alte două 
goluri prin Frătilă în min. 58 și Mol 
doveanu în min. 62, în urma untn 
șut năpraznic de la 25 m.

Arbitrul V. Pădureanu (București) 
a condus bine. El a greșit însă după 
ce nu a acordat (just) o lo
vitură de la tl m pentru un hent in
voluntar comis în careul Petrolului, 
recurgînd — de ce ? — la compen
sații.

DINAMO PITEȘTI : Matache 4 (din 
min. 29 Niculescu 3) — C. Radu 4, 
Barbu 4, Hie Stelian 4, Badea 4 —
Dobrin 3 (clin min. 29 Ziemmer 5), 
Țîrcovnicu 3 — C. Ionescu 4, Naghi 
6, Țurcan 4, David 4.

PETROLUL PLOIEȘTI : Ionescu 9, 
(din min 86 Sfetcu) — Pahonțu 7. 
Boc 8, Florea 7, Mocanu 7 — luhas 
9. Dragomir 9 — Frătilă 9, Drides 7, 
(din min. 75 Ciișan 6), Badea 10. 
Moldoveanu 8.

JACK BERARIU

VOLEI: România și Cehoslovacia învingătoare 
în turneele internaționale de tineret

• BRĂILA 15 (prin telefon). Spec
tatorii brăileni au avut, sîmbătă, o 
zi mai— ușoară. Echipa noastră lși 
asigurase locul I în turneul interna
tional masculin de volei și jocurile 
ultimei etape aveau menirea de a 
rezolva în principal problema locu
rilor II și III, precum și a ultimului. 
Echipa Bulgariei a dispus de cea a 
R. D. Germane cu 3—2 (—13, —14,
3, 1, 3) după două ore de joc, apoi, 
Cehoslovacia a întrecut Iugoslavia 
cu 3—1 (11. —12, 4, 9), iar Polonia 
a obținut singura victorie din turneu, 
învingînd Ungaria cu 3—1 (—14, 6, 
10, 8). Aceste rezultate au dat formă 
definitivă clasamentului: 1. ROMA
NIA 12 p; 2. Cehoslovacia 11 p; 3. 
Bulgaria 10 p; 4. Iugoslavia 9 p; 5 
R. D. Germană 8 p; 6. Polonia 7 p; 
7. Ungaria 6 p.

După festivitatea de premiere, în 
cursul căreia tov. N. Păun, vicepre
ședinte al F.R.V,. a înmînat cupe 
primelor trei clasate, a urmat un 
meci amical între formațiile de seni
ori și tineret ale României. Victoria 
a revenit primei echipe cu 4—0 (7, 
2. 11. 10).

Duminică s-au disputat două par
tide amicale, încheiate cu următoa
rele rezultate: România (seniori) — 
o selecționată a echipelor partici
pante la turneul de tineret 3—2 (—11,
4, —13, 11, 13) și România (tineret)

CICLISM ; Olandezul D. Holst - învingător
In cursa de fond de la Brașov

I 
I 
I 
I
I
I
I
I 
I
I
I
I 
I
I

BRAȘOV, 15 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Cicliști de valoare din 
Olanda, Belgia, Polonia, Italia și Ro
mânia s-au întrecut duminică dimi
neață în cadrul celei de a doua probe 
a concursului internațional de fond 
organizat de federația noastră de spe
cialitate. întrecerea a avut loc pe șo
seaua Brașov — Sighișoara între bor
nele kilometrice 1 și 91 (dus și în
tors).

Traseul ales pentru competiție este 
deosebit de frumos și propice pentru 
curse cicliste. El cuprinde cîteva urcu
șuri lungi, coborîri pe serpentine și 
porțiuni de plat pentru dezvoltarea 
vitezei. Aceasta este, de altfel, și pă
rerea cunoscutului antrenor belgian 
Lucien Acou pe care ne-a împărtășit-o 
la sfîrșitul întrecerii.

Prezenta la start a numeroase valori 
certe în arena ciclismului amator in
ternațional a făcut ca disputa să se 
situeze la un înalt nivel. Imediat după 
start (înainte de km 20) au pă
răsit plutonul alergătorii E. Bengels 
(Olanda) și J. Janiak (Polonia). Deși 
i s-a acordat foarte puțin credit acestei 
acțiuni, ea a fost cea care a dominat 
desfășurarea competiției. Cei doi ru
tieri au lucrat cu sîrguință formînd un 
tandem ideal de-a lungul a 131 km. 
Trebuie să menționăm faptul eă Ben
gels și Janiak au avut în apropiere 
de jumătatea cursei un avans de 5 
minute 1

I JUNIORUL ȘI. SUCIU
I CAMPION DE MARE

Isri la prim a luai sllrsll cea de a 
IlX-a ediție a „Criteriului juniorilor”, 

campionatul republican de mare fond. 
Pe tabloul învingătorilor și-a înscris I numele, anul acesta, tînărul alergă
tor brașovean ȘTEFAN SUCIU, ele 

Ivul antrenorului Martie Ștefănescu.
Cursa desfășurată sîmbătă pe șos.

București — Giurgiu s-a caracterizat 
Iprin numeroase busculade. Plutonul 

s-a fragmentat in cîteva rînduri, dar 
Is-a regrupat imediat și la capătul ce

lor 80 km am asistat la o sosire în 
bloc. învingător A. Laslo (Mureșul 

ITg.M.) 2h06,33 urmat de Gh. Răceanu 
(C.P.B.), C. Grigore (Voința Buc.) etc 
— același timp.

Ultima etapă, programată duminică 
dimineața pe șos. București — Pio- 

| iești (100 km), a fost mult mai spec-

BASCHET: Azi, ultimele jocuri
București—

Meciurile dintre selecționatele de 
băieți și fete ale Bucureștiului și Le
ningradului au oferit întreceri extrem 
de disputate, dovadă fiind diferen
tele foarte mici cu care s-au încheiat 
toate partidele. Echipele din Lenin

— o selecționată secundă a echipe
lor participante la turneul de tinerel 
3—2 (—12, 3, 11, —12, 12).

ALEX. CONSTANTIN
N. COSTIN, corespondent

• SUCEAVA 15 (prin telefon de 
la trimisul nostru). Sîmbătă, în ul
tima etapă a turneului international 
de tineret la volei, s-a desfășurat me
ciul decisiv pentru primul loc între 
formațiile feminine ale României st 
Cehoslovaciei. Contrar așteptărilor, 
după o luptă foarte aprigă, cu nu
meroase răsturnări de scoruri și cu 
multe faze spectaculoase în primele 
patru seturi, echipa cehoslovacă a 
reușit să cîștige întîlnirea cu 3—2 
(15—11, 8—15, 15—10, 12—15, 15—0). 
Primele patru seturi au fost echili
brate. In ultimul set însă, cel de
cisiv, în loc ca adversarele noastre 
să fie stăpînite de emoții, cele care 
au jucat timorat au fost jucătoarele 
româncei acestea au și pierdut, în 
mod inadmisibil, la zero. Celelalte 
rezultate : U.R.S.S. — Bulgaria 3—0, 
Ungaria — Iugoslavia 3—0, Polo
nia — R.D.G. 3—2. Clasamentul fi
nal: 1. Cehoslovacia, 2. România, 3. 
U.R.S.S., 4. Bulgaria, 5. Polonia, 6. 
R. D. Germană, 7. Ungaria, 8. Iugo
slavia.

TEODOR ROIBU

Pentru anularea șanselor acestor ru
tieri, plutonul a luptat din greu, pe 
a doua jumătate a distanței. După 
„miraculoasa" evadare realizată de 
Gonțea, care a recuperat în 8 kilo
metri aproape 3 din cele 5 minute 
care-1 separau de fugari (el a fost însă 
„liniștit” de pluton între kilometrii 90 
și 100), au urmat numeroase alte ac
țiuni. Aceste frămîntări au făcut ca 
înainte de final — după ce, bineîn
țeles, fugarii au fost prinși — plu
tonul fruntaș să aibă următoarea com
ponență : Dolman, Holst, Bengels, 
Klostermann (Olanda), Janiak, Zie
linski, Szpitalny, Kegel (Polonia), Du
mitrescu, Ziegler, Ardeleanu, Egyed 
(România), van Hecke (Belgia). Dar, 
și din acest grup se desprind rînd 
pe rînd alergători, astfel ca sosirea se 
face ca la... contratimp. Clasamentul 
final arată astfel : 1. D. Holst
(Olanda) a parcurs 180 km în 4 h. 
24:45 (medie orară : 40,7 km) ; 2. E. 
Benșels (Olanda) 4 h. 24:51 ; 3. R. 
Zielinski (Polonia) — același timp ; 
4. M. Kegel (Polonia) 4 h. 25:04 ; 5. 
C. Dumitrescu (Steaua) — același 
timp ; 6. van Hecke (Belgia) 4 h. 
25:33 ; 7. A. Klostermann (Olanda) 
4 h. 26:33 ; 8. Ion Ardeleanu (Steaua) 
— același timp ; 9. W. Egyed (Steaua) 
4 h. 26:45 ; 10. E. Dolman (Olanda) 
4 h. 27:35.

HRISTACHE NAUM

(DEZROBIREA BRAȘOV)
FOND PE ANUL 1965

taculoasă. Evadarea decisivă s-a pro
dus cu circa 40 km înainte de sosire. 
Autori: Gh. Răceanu și C. Grigore. 
Purtătorul tricoului galben, St. Suciu, 
C. Constantinescu și T. Vasile prind 
însă plasa celor doi fugari și împre
ună își vor crea un avans de peste 
3 minute. Demarajul este câștigat de 
St. Suciu cu 2h42:38 urmat, în ace
lași timp, de C. Grigore, Gh. Răcea
nu, T. Vasile. șl C. Constantinescu. 

CLASAMENTUL GENERAL: 1. St.
Suciu (Dezrobirea Brașov) 7h03:41;
2. T. Vasile (Petrolul Ploiești) 7h06:02;
3. C. Grigore (Voința Buc.) 7h06:09;
4. Gh. Răceanu (C.P.B.) 7h06:26; 5. V. 
Ghiță (C.S.O. Brăila) 7h08:41; 6. Gh. 
Juravle (Olimpia Buc.) 7h09.10

TR. IOANIȚESCU

Leningrad
grad au confirmat valoarea și carac
teristicile baschetului sovietic, practi
când un joc atletic, în forță, precis și 
eficace. Ele au și obținut de altfel 
victoria în trei din cele patru jocuri 
desfășurate sîmbătă și duminică : fe

tele 53—50 (30—20) în meciul de 
sîmbătă și 52—50 (29—28) în cel de 
duminică, iar băieții au câștigat du
minică cu 71—66 (42—34). Singura 
victorie bucureșteană a fost realizată 
sîmbătă de formația masculină cu 
79—77 (49—36). Cu privire Ia selec
ționatele Capitalei, trebuie să spunem 
că ele au avut o evoluție nesatisfăcă
toare. Ne referim în special la echipa 
masculină, care s-a comportat în mod

NATATIE: 24 DE NOI RECORDURI
LA CAMPIONATELE REPUBLICANE PENTRU COPII
Ieri la ,, Tineretul ui”, într-o atmosfe

ră caracteristică competițiilor tinerești, 
s-a pus punct final primului campionat 
republican de înot pentru copii.

Trecînd peste interesul deosebit susci
tat de acest concurs, trebuie de la bun 
început consemnată reușita totală a în
trecerilor, care au însemnat o adevărată 
sărbătoare pentru natația românească. 
Aproape că nu a existat probă în cele 
6 reuniuni care să nu pasioneze și să dea 
naștere la dispute decise pe... ultimul 
metru. Echilibrul valoric al majorității 
curselor a mărit considerabil și calita
tea performanțelor. Astfel, tabela cu 
recorduri a trebuit să fie modificată nu 
mat puțin de 24 de ori, multe dintre ci
frele realizate fiind destul de valoroase.

Performerii concursului au fost, fără 
îndoială, înotătorii din Reșița, care mai 
ales sîmbătă și duminică s-au Impus cu

ATLETISM: PREGĂTIRI
Pregălindu-se pentru întrecerile din 

cadrul „Cupei Europei” de la Con
stanța (fetele) și Zagreb (băieții) atleții 
noștri au participat, zilele trecute, la 
concursuri de verificare la Poiana 
Brașov. Iată rezultatele : BĂRBAȚI : 
100 m : Gh. Zamfirescu 10,5, Al. 
Tudorașcu 10,6, A. Stamatescu 10,8 ; 
600 m: H. Stef 1:18,8, C. Bloțiu 
1:19,1, Gh. Ene 1:19,1; 800 m: St. 
Beregszaszi 1:53,8, N. Iordache 1:54,7, 
1. Cioca 1:55,8 ; 400 mg: I. Mesaroș 
52,7, B. Albrecht 53,1 ; lungime : Ad.

—rmi~»n r~

HANDBAL C. S. Ș. București din nou campioană
republicană

BlRLAD 15 (prin telefon). Turneul 
final al campionatului republican de 
juniori (m) s-a încheiat azi. C.S.Ș. 
București (antrenor prof. Eugen Tro
liu) — care domină de cîțiva ani 
această competiție — a cucerit din 
nou titlul de campioană, ocupînd pri
mul loc în clasament cu 5 p. Forma
ția bucureșteană este urmată, în or
dine, de : 2. Dinamo București 4 p,- 3. 
Rafinăria Teleajen 3 p; 4. Știința Că
lărași 0 p. Organizarea bună, asiqu- 
rată de consiliul orășenesc UCFS si

Ultimele știri de peste hotare
MECIUL DE ATLETISM ANGLIA — 

R. P. UNGARĂ

LONDRA. 15 (Agerpres). Pe stadionul 
„White City“ s-a disputat dubla întîlni- 
re internațională de atletism dintre echi
pele selecționate ale Angliei și R-P. Un
gare. Victoria a revenit gazdelor, la 
masculin cu 114—96, iar la feminin cu 
G3—52 puncte. Rezultate mai importante : 
400 m.g, — Cooper (A) 51,3 ; ciocan — 
Zsivotszki (U.) 69,64 m ; 5 000 m — Mec- 
ser (U._ 13:40,0 ; 200 m — Morrison (A)
21.4 ; prăjină — Burton (A) 4,49 m ; lun
gime — Davies (A) 7,80 m ; 800 m — 
Boulter (A) 1;47,4 ; 100 m — Kelly (A.) 
10.9 ; 10 006 m — Alder (A) 28:53,0 ; 110 m. 
g. — Parker (A) 14:5 ; 1 500 m — Simpson 
(A) 3:44,8 ; 4x100 m — R. P. Ungară
40.5 ; suliță — Kulcsar (U) 79,88 m ; 
greutate — Varju (U) 17,78 m ; 80 m. g- 
femei — Mary Rand (A.) 11,3 ; lungime 
femei — Mary Rand (A.) 6,18 m ; 100 m 
femei — Nemeshaza (U.) 12,0 ; greutate 
femei — Bognar (U.) 15,55 m ; înălțime 
femei — Knowels (A.) 1,72 m.

LA SZCZECIN se desfășoară cam
pionatele de atletism ale R. P. 
Polone, în proba masculină de 
100 m, Dudziak a stabilit un nou 
record polonez cu timpul de 10.1. 
Un rezultat valoros a obținut a- 
runcătorul de disc Piatkowski cu 
60,32 m. Maniak a cîștigat pro
ba de 200 m în 21,4, în timp ce 
Kolejwe a terminat victorioasă în 
proba feminină de 200 m cu re
zultai ul de 24,r. Alte rezultate : 
400 m — Badenskl 46,8 ; ciocan — 
Rut 65,25 m ; proba feminină de 
săritură în înălțime a revenit 
sportivei Bieda cu 1,70 m,

RECORDURI MONDIALE ȘI EURO
PENE DE NATAȚIE

• La Budapesta, în prima zi a întîl- 
nirii de natație R. P. Ungară—Olanda, 
înotătoarei! olandeză Ada Kok a stabi
lit un- nou record mondial în proba de 
100 m fluture cu timpul de 1:04,5. Ve
chiul record era de 1:04,7 și aparținea 
lui Sharon Stouder (S.U.A.), care-1 sta
bilise la Tokio.

© Două noi recorduri mondiale au fost 
stabilite în concursul internațional de 

evident sub nivelul posibilităților in
dividuale ale jucătorilor, dovedind in
suficientă* pregătire fizică (rezistență), 
apărare nesigură și atac pozițional 
nepus la punct.

Azi au loc, pe podiumul de la pa
tinoarul „23 August", ultimele întîl- 
niri dintre selecționatele feminine fora 
18,30) și masculine (ora 20) ale Bucu
reștiului și Leningradului.

autoritate: Ruth Hocher (5), Eugen Aimer 
(4), Anca Andrei (3) și Dorina Mezinca (3) 
au adus echipei S.S.E. Reșița nu mai 
puțin de 15 titluri de campioni republi
cani din cele 38 atribuite de organiza
tori. Cu mult succes au concurat și bucu- 
reșteanul Valentin Dovgan — urcat de 
petru ori pe cea mai înaltă treaptă a 
podiumului de premiere ca și arădea
nul Ștefan Bisz care a obținut trei vic
torii. Iată clasamentul general pe e- 
chipe, urmînd ca rezultatele individuale 
să le publicăm în numărul nostru de 
mîine : 1. S.S.E. REȘIȚA 231 p, 2. S.S.E. 
2 Buc. 194 p, 3. Dinamo Buc. 111 p, 4. 
Steaua 88 p, 5. S.S.E. 1 Buc. 74 p, 6. Vi
itorul Buc. 65 p, 7. C.S.Ș. Bue. 63 p, 8. 
Rapid Buc. 30 p, 9. S.S.E. Arad 20 p, 10 
S.S.E. Galați 18 p, 11. S.S.E. Cluj 9 p, 
12—14. știința Cluj, C.S.M. Cluj și S.S.E. 
Tg. Mureș 5 p. (a.v.) ,

PENTRU „CUPA EUROPEI*4
Samungi 7,56, M. Simionescu 7,46, D. 
Bădini 7,45 ; înălțime : E. Ducu 2,05, 
N. Perțea 1,91 ; A. Savin 1,91 ; pră
jină : P. Astafei 4,65, S. Cristescu 4,40, 
A. Savin 4,40, D. Piștalu 4,20, Cr 
Ivan (jun.) 4,10 ; ciocan : L. Pîrvu 
52,45 ; 4x100 m : Echipa : Vosminschi, 
Tudorașcu, Jurcă, Zamfirescu 41,3 ; 
FETE : 100 m : Cr. Mesaroș 12,3 ; 
200 m : 1. Petrescu 24,4, Ec. Cheșu 
24,7; lungime: V. Viscopoleanu 6,11 
greutate : A. Sălăgean 15,85, A. Gurău 
14,67.

ia juniori
asociația sportivă Voința (pe al cărei 
teren s-a desfășurat turneul final), 
precum și arbitrajele bune (în spe
cial ale lui Gh. Stoicovici — Bucu
rești și V. Cojocaru — Craiova) au 
contribuit la calitatea destul de bună 
a jocurilor. Ultimele etape s-au sol
dat cu următoarele rezultate : Dinamo
— Rafinăria 21—11 (13—5), C.S.S.
— Știința 17—8 (10—3), Dinamo — 
Știința 20—9 (7—6) și C.S.Ș. — Rafi
năria 16—16 (8—10). (E. SOLOMON, 
coresp.).

natație de la Toledo (S.U.A.). Echipa fe
minină de ștafetă 4x200 m liber „Club 
City“ a realizat 9:00,1. Martha Randall 
(S.U.A.) a înotat 400 m liber în 4:39,2. 
O luptă spectaculoasă a prilejuit 
proba de 200 m spate femei cîștigată la 
egalitate de americancele Judy Humbar- 
ger și Cath Ferguson cu timpul de 2;28,0. 
Christine Caron (Franța) s-a clasat pe 
locul trei cu 2:29,6.

• în bazinul de la Blackpool (Anglia) 
continuă să se înregistreze rezultate de 
valoare. îr proba de 200 m liber femei, 
Elisabeth Long (Anglia) a stabilit un 
nou record al Europei cu performanța 
de 2:16,1. Tînăra, în vîrstă de 17 arii, 
Diane Harris (Anglia) a egalat recordul 
mondial în proba de 110 yarzi bras fiind 
cronometrată în 1;19,2.

ÎN ULTIMUL MECI al turneului 
pe care l-a întreprins în U.R.S.S., 
echipa feminină de baschet a ora
șului Pekin a întîlnit la Mosco
va selecționata studențească a 
U.R.S.S. Gazdele au terminat în
vingătoare cu scorul de 79—54.

ÎN SEMIFINALELE turneului 
internațional de tenis de la Mos
cova, Metreveli (U.R.S.S.) l-a în
trecut cu 4—6, 6—3, 7—5, 6—4 pe 
Fox (S.U.A.). în finală, Metreveli 
se va întîlni cu Lejus. (U.R.S.S.). 
Surpriză în semifinala probei fe
minine. unde Bașkeeva (U.R.S.S.) 
a eliminat-o cu 2—6, 6—4, 6—1 pe 
australian ca Judy Tegart. Finala 
va aduce pe teren pe Bașkeeva 
și Margaret Smith (Australia).

F. C. SANTOS SI REAL MADRID 
ÎNVINGĂTOARE LA BUENOS AIRES

BUENOS AIRES 14 (Agerpres). — în 
prima zi a turneului internațional de 
fotbal de la Buenos Aires, Real Madrid 
a învins cu scorul de 3—1 (1—0) echipa 
Boca Juniors, prin punctele marcate de 
Grosso și Puskas (2). Rojas a înscris 
golul gazdelor. A urmat apoi jocul din
tre formația braziliană Santos și River 
Plata. Au cîștigat brazilienii cu 2—1 prin 
golurile înscrise de Pele și Dorval. Lo
calnicii au redus din handicap prin Sar- 
nari.
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(urmare din pag. 1)

Biiker și Szuszkewicz, fiind eliminați 
Matveev (U.B.S.S.), Cordebois (Franța) 
și Naegels (Belgia). _

Finala a prilejuit o luptă sportivă de 
toată frumusețea. Vernescu a condus în 
aproape tot timpul cursei și a cîștigat 
cu peste o secundă, avantaj important 
într-o cursă pe 500 m. Rezultate teh
nice: .

Caiac simplu 500 m seniori: 1. AU
REL VERNESCU (ROMÂNIA) 1:51,32;
2. Dieter Krause (R.D.G.) 1:52,41 ; 3. 
Rolf Peterson (Suedia) 1:52,61 ; 4. Berni 
Schulze (R.F.G.) 1:54,42; 5. Andrei 
Conțolenco (Rom.) 1:54,52 ; 6. Wlaays- 
law Szuszkewicz (Pol.) 1:54,72. Pe locu
rile următoare Hansen, Biiker și sue
dezul von Gerber.

NICOARA Șl IVANOV

LA ÎNĂLȚIME

Pasionantă a fost finala în cursa caia
celor de dublu pe 500 m I Campionii 
mondiali V. Nicoară și H. Ivanov au 
avut de suportat asaltul unor adversari 
de mare valoare, care — la un moment 
dat — le periclitau chiar victoria. Ei 
au găsit însă, în final, resurse pentru a 
trece linia de sosire chiar cu un avan
taj de peste două secunde. In urma 
lor, s-a dat o luptă strînsă pentru me
dalia de argint. Privind clasamentul, 
constatăm că 3 formații au „intrat în 
intervalul a numai 17 sutimi de secun
dă. O comportare sub așteptări, cea 
a echipajului U.R.S.S., care conta prin
tre favoriți. Rezultatele tehnice :

Caiac dublu 500 m seniori: 1. RO
MÂNIA (VASILE NICOARA, HARA- 
LAMBIE IVANOV) 1:42,20 ; 2. U.R.S.S. 
(V. Obrazțov, G. Kariuhin) 1:44,30 ;
3. Ungaria (A. Szente, G. Meszaroș)
1:44,35 ; 4. Olanda (A. Gueurts, Paul 
Hoekstra) 1:44,47 ; 5. Polonia (Șt. Ka- 
planiak, W. Zielinski) l:4o,28 ; 6.
U.R.S.S. (V. Vinnik, N. Konikov) 
1:45,44 ; 7. România (Tr. Poenaru, Gh. 
Butnaru) 1:45,47 ; 8. Bulgaria 1:48,07 ; 
9. R.F.G. 1:48,30.

MEDALII DE AUR Șl ARGINT 
LA „PATRU"F

Ca întotdeauna la marile concursuri 
internaționale, proba de caiac 4 pe 
1000 m a dat loc unui spectacol spor
tiv de cel mai înalt nivel. Cele două 
echipaje românești ne-au adus o mare 
satisfacție, dominîndu-și autoritar ad
versarii și clasindu-se pe primele două 
locuri. Pînă la aproximativ 800 de me
tri, conducea echipajul avînd la „stroc 
pe Vernescu dar un atac hotărît lansat 
de „patru!” lui Nicoară a întors soarta 
cursei. în aplauzele entuziaste ale pu
blicului, care saluta cel de-al patrulea 
titlu european al zilei cucerit de spor
tivii români, cele două echipe roma
nești trec linia de sosire despărțite de 
5 zecimi de secundă. Campionii olim
pici ai probei respective, caiaciștii so- 
vetici, termină pe locul 4 1

Caiac 4 senio'i 1000 m: 1. RO
MÂNIA (V. NICOARA, H. IVANOV, 
A. CONȚOLENCO, N. TERENTE) 
3:17,20; 2. România (A. Vernescu, A. 
Sciotnic, M. Țurcaș, M. Husarenco) 
3:17,70 ; 3. R. F. Germană (B. Schulze, 
E. Shurbier, E. Blasek, E. Kemnitz) 
3:18,60 ; 4. U.R.S.S. (N. Kyuzikov, V. 
Morozov, A. Grișin, V. Ionov) 3:20,12 ; 
5. R. D. Germană (U. Will, E. Rudrich, 
J. Seibt, H. Christian) 3:21,25; 6. 
R. D. Germană (G. Holzvoigt, S. Kar- 
be, W. Finger, W. Niedrig) 3:23,00 ; 
7. Ungaria. 8. Ungaria. 9. Italia.

CAMPIOANA OLIMPICĂ
CONFIRMĂ ~

Finala probei feminine de caiac 
simplu 500 m a prilejuit o dispută in
teresantă între Ludmila Hvedosiuk, de
ținătoare a medaliei olimpice de aur, 
și compatrioata sa Seredina. A cîștigat, 
pe ultima parte, Hvedosiuk. Reprezen
tanta noastră Hilde Lauer, vice-cam- 
pioană olimpică, ne-a decepționat, ter- 
minînd pe un loc mult sub așteptări.

Caiac simplu fete 500 in: 1. LUD
MILA HVEDOSIUK (U.R.S.S.) 2:13,99 ;
2. Antonina Seredina (U.R.S.S.) 2:15,00 ;
3. Renate Breuer (R. F. Germană) 
2:18,15; 4. Irene Rozema (R. F. Ger
mană) 2:18,45; 5. Anna Mozes (Un
garia) 2:18,70 ; 6. Anita Niissner (R. D. 
Germană) 2:20,30 ; 7. Jadwiga Doering 
(Polonia) 2:20,37 ; 8. Hilde Lauer (Ro
mânia) 2:20,87 ; 9. Anita Kotbus (R. D. 
Germană) 2:20,97.

CAIACIȘTII MAGHIARI, 

EXCELENȚI LA FOND

Cele două probe de fond la caiac, 
desfășurate în ziua a doua a „europe
nelor", le vom trata împreuna, deoare
ce au aceeași caracteristică: au tost 
net dominate de sportivii maghiari care 
au ocupat locurile 1 Și 2 ’n ambele 
curse, dovedind o clasă^ ridicata și o 
excelentă pregătire fizică.. .

La dublu, echipajul Szolossi-Fabian, 
multiplu campion mondial, a controlat 
cursa de la un cap la altul, obținind o 
victorie detașată. La simplu, o surpriza : 
victoria lui Urogy asupra campionului 
olimpic Hesz care era de fapt „numă
rul 1" pe lista favoriților. Campionul 
mondial de la Jajce, Briei, s-a clasat 
de-abia pe locul 6 1 Iată rezultatele 
tehnice ale acestor două probe, care 
au adus lotului maghiar 36 de puncte 
(!) în clasament :

Caiac dublu 10 000 m : 1-UNGARIA 
(IMRE SZOLOSSI, LASZLO FABIAN) 
42:46,04 ; 2. Ungaria (C. Giczy, L. No
votny) 43 -.37,35 ; 3. R.D.G. (E. Frenzel, 
P. Ebeling) 43:50,38 ; 4. Cehoslovacia 
(R. Pleier, L. Kadnar) 43:51,43 ; 5. Sue
dia (T. Sahlon, T. Ferm) 43:5(163 ; 6. 
România (S. Terente, A. Calemc) 
46:20,87. Au participat 16 echipaje.

Caiac simplu 10 000 m : 1. LASZLO 
UROGY (UNGARIA) 47:07,88 ; 2. Mi- 
haly Hesz (Ungaria) 47:17,00 ; 3. Avery 
Matkava (U.R.S.S.) 47:19,80 ; 4. Vaclav 
Mara (Cehoslovacia) 47:19,80 ; 5. W. 
Lange (R.D.G.) 47:22,21 ; 6. F. Briei 
(RF.G.) 47:22,89; 7. St. Pocora (Ro
mânia) 48:04,89; 8. P. Kvasil (Ceh. 
48:16,10 ; 9. I. Cozlov (Romania)
48:16,80. ’Au participat 16 concurenți.

CANOIȘTli ROMÂNI, DOUĂ 

MEDALII ÎNTR-O probă

în cursa pe 10 000 m a canoclor de 
fond, cele două formații ale țării noas
tre au încercat din răsputeri să „atace 
locul întîi pe care s-au instalat din pie- 
care sportivii sovietici dar aceștia, do
vedind o omogenitate perfectă, și-au a- 
părat cu succes poziția. Dacă n_au reu
șit să ocupe locul întii, canoiștii noș- 
tri ne-au adus totuși satisfacția de a 
cuceri medaliile de argint și bronz. Iată 
rezultatele tehnice:

Canoe dublu fond : 1. U.R.S.S. (VA
LERI DRIBAS, ANDREI HIMICI) 
48-42 50; 2. România (Achim Sidorov, 
Simion Ismailciuc) 49:07,50 ; 3. Roma
nia (Lavrenti Calinov, Serghei Cova- 
liov) 49:15,46; 4. R.D.G. (Mohlberg, 
Ulrich) 49:25,18 ; 5. U.R.S.S. (Kuzmm, 
Kiselev) 50:05,63 ; 6. R.D.G. (Maletzki, 
Harpke) 50.16,31. Au participat 11 e- 
chipaje.

ÎNCĂ O VICTORIE A 

JUNIORILOR NOȘTRI

în încheierea programului de sîmbă- 
tă s-au desfășurat patru finale ale Cri
teriului mondial pentru juniori. Și pen
tru că sîntem la acest capitol, anunțăm 
că succesul repurtat de această compe
tiție a determinat biroul F.I.C. să^ o 
transforme, începînd din anul viitor, în- 
tr-un campionat european oficial de ju
niori. ,

Una dintre finalele zilei ne-a produs 
o satisfacție deosebită : victoria tineri
lor noștri reprezentanți Nițu și Cerce- 
laru, obținută — după un final care 
ne-a ținut încordați pînă la ultimii 
metri — în proba de canoe dublu.

Iată rezultatele acestei curse :
Canoe dublu jun. 500 m : 1. Roma

nia (Gheorghe Nițu, Nicolae Cercelaru) 
2.06,46; 2. U.R.S.S. (A. Davîaov, A. 
Zaharov) 2:07,06 ; 3. Ungaria (T. Deh, 
P. Fodor) 2:08,56 ; 4. Polonia (M. Cha- 
lupka, C. Wagnerandev) 2:18,37; 5. 
Japonia (H. Shimazuki, S. Nakawaga) 
2=18,54. , „ . ...

Celelalte trei finale ale Criteriului 
s-au încheiat cu următoarele rezultate :

Caiac 1 — 500 m băieți: 1- Alexandr 
Saporenko (U.R.S.S.) 1:56,51 ; 2. H. 
Nilsson (Suedia) 1:58,16; 3. L. Soucek 
(Ceh.) 1:58,27 ; 4. D. Radulovic (Iugosl.) 
1:59,43 ; 5. B. Musse (Olanda) 2:00,37 ; 
6. A. Mondini (Italia) 2:00,39 ; 7. I. 
Nicolov (Bulg.) 2:00,85; 8. D. Galan 
(Rom.) 2:02,84. ,

Caiac 2 — 500 m fete: 1. Ceho
slovacia (Anastasia Fridrichova, Dagmar 
Sourkoba) 2:03,30 ; 2. R.D.G. (R. Streb- 
low, C. Heiss) 2:03,58 ; 3. U.R.S.S. 
(Kirianova, Feldmane) 2:04,o7 ; 4. Ro- 
mânia (G. Nicolescu, V. Dumitru) 
2:07,95 ; 5. Ungaria (M. Deveny, E. 
Magvarkuti) 2:09,83 ; 6. Polonia (T. 
Handziuk, A. Wojika) 2:20,82.

Caiac 4 _ 500 m băieți: 1. Ungaria 
(Nagy, Gilicze, Varga, Ragetti) 1:33,32; 
2. România (Mitrea, Pavlovici, Ioniță,

Milioin) 1:33,70; 3. R.D.G. (Bohme, 
Manfred, Meyer, Mitter) 1:35,13 ; 4. 
Polonia 1:35,25 ; 5. U.R.S.S. 1:35,78; 
6. Iugoslavia 1:36,23; 7. Italia 1:38,43. 
De notat că în această cursă reprezen
tanții noștri au avut o bună compor
tare, pierzînd medalia de aur la numai 
4 zecimi de secundă.zecimi de secundă.

ULTIMELE SEMIFINALE...

„.au început duminică dimineață 
cu semifinalele probei de caiac sim
plu 1000 m seniori. Atît Andrei Con- 
tolenco, cît ș i celălalt reprezentani 
al nostru, Mihai Țurcaș, nu s-au 
menținut în lupta pentru calificare 
decît jumătate de traseu, din cauza 
lipsei de resurse. REZULTATE; 
semifinala 1: 1. J. Wenzke (R.D.G.) 
3:55,46; 2. R. Peterson (Sue.) 3:55,82; 
3. W. ’ ‘ - - - -.............
H. W. 
Geurts 
(RFG)
E. Hansen (Dan.) 3:50,71; 2. 1. Ke- 
mecsei (Ung.) 3:54,39; 3. ~
(Aus.) 3:54,95; 4. A.
(Rom.) 3:56,17; 5. M. 
4:07,94; 6. B. Schulze 
semifinala a III-a : 1. 
4:01,65; 2. I. Szbldii
3. P. Hvasil (Ceh.) 4:02,60; 4. H. Nae-

novici) 3:37,27; 6. Franța (A. Mayei, 
C. Picard) 3:40,07.

în fine, ultimele întreceri premer
gătoare finalelor au fost semifinalele 
probei de ștafetă caiac simplu 4x500 
m seniori, în cadrul cărora, din nou, 
reprezentanții noștri s-au comportat 
la înălțime.

REZULTATE: semifinala
România 7:42,72; 2. Polonia 
3. U.R.S.S. 7:50,63; 4. Olanda 
semifinala a II-a: 1. R.F.G. 
2. Ungaria 8:49,51; 3. R.D.G.

I: ).
7:49,47; 
7:52,27; 
8:49,12; 
8:49,81.

O FINALĂ DE MARE LUPTĂ

LA CAIAC 4 FOND

Szuszkiewicz (Pol.) 3:56,65; 4.
Knudsen (Dan.) 3:59,11; 5. A. 
(Hol.) 4:01,51; 6. E. Blasek 

4:14,11; semifinala a II-a: 1.

G. Pfaff
Conțolenco 

Vaclav (Ceh.) 
(RFG) 4:17,82; 

U. Will (RDG) 
(Unq.) 4:01,78;

întrecerea pentru cîștigarea probei 
de K-4 10 000 m a fost deosebit de 
dîrză, în lupta pentru titlu fiind an
gajate primele echipaje ale României, 
Uniunii Sovietice și R. D. Germane. 
Din cauza unui incident pe parcurs, 
în zona primei balize a turnantei a 
doua, sportivii noștri sînt descalifi
cați. în finalul cursei, echipajul I al 
R.D.G. îi depășește net pe caiaciștii 
sovietici.

REZULTATE: 1. R. D. 
(GUNTHER HOLZVOIGT, 
KARBE, WOLFGANG 
WOLFGANG NIEDRIG)

GERMANĂ 
SIEGWART 

FINGER, 
38:47,67, 2. 

A.

..

U.R.S.S. (I. Tisarev, I. Khasanov,

Una din cele mai disputate probe a lost și cea de caiac 4 1000 m seniori 
ocupat locurile 1 și 2
Matkava, K. Nazarov) 38:50,99; 3.
U.R.S.S. 39:15,35; 4. Ungaria 39:16,68; 
5. R.F.G. 39:53,41; 6. România
40:11,24; 7. Ungaria 40:23,97; 8. Ita
lia 40:25,34; 9. R.D.G. 41:55,50; 10.
Bulgaria 42:59,99.

ALTERNANȚĂ DE VICTORII

In care echipajele noastre au 
gels (Bel.) 4:07,67; 5. M. Țurcaș
(Rom.) 4:08,55; 6. J. S. Rekowski 
(Pol.) 4:09,09. Au intrat în finale pri
mele trei echipaje din fiecare semi
finală.

Au urmat semifinalele probei de 
caiac dublu 500 m senioare. Țara noa
stră a prezentat aci două echipaje, 
din care numai unul, alcătuit din 
Valentina Serghei și Elena Lipalit, a 
reușit să intre în lupta decisivă pen- 
tru titlu.

REZULTATE: semifinala 1: 1. URSS 
(Antonina Seredina, Maria Subina) 
1:54,85; 2. R.F.G. (Renate Breuer, In
grid Heuser) 1:56,31; 3. Olanda (Duif 
Thea, Micke Jaapies) 1:57,52; 4. Un
garia (R. Tornyi, K. Benko) 1:57,91; 
5. Polonia (S. Kaczerowska, A. Wys- 
zynska) 2:01,20; semifinala a Il-a: 
1. R.F.G. (Elke Felten, Roswitna Es
ser) 1:55,59; 2. Ceh. (Zdena Hradi- 
Iova, Zuzana Mâsovâ) 1:59,04; 3. 
R.D.G. (Anita Niissner, Helga Ulze) 
1:59,07; 4. Ungaria (Ana Mozes, Ma
ria Rcika) 2:00,00; 5. România (Victo
ria Cichi, Sofica Conțolenco) 2:00,02; 
semifinala a III-a : 1. U.R.S.S. (Ludmi
la Hvedosiuk, Nadejda Levcenko) 
1:56,42; 2. România (Valentina Ser
ghei, Elena Lipalit) 1:57,01; 3. Polo
nia (Izabela Antonowicz, Jadwiga 
Doering) 1:58,99; 4. R.D.G. (Anita 
Kobus, Kate Pohland) 1:59,39; 5. Bul
garia (Nicolina Rousseva, Ekaterina 
Popova) 2:01,63,

O adevărată demonstrație de vir
tuozitate au făcut-o sportivii români 
în semifinalele probei de caiac dublu 
1000 m seniori, care le-au revenit la 
diferente de timp apreciabile.

REZULTATE: semifinala I: 1. 
România (Aurel Vernescu, Atanase 
Sciotnic) 3:34,46; 2. Ungaria (L. No
votny, C. Gliczy) 3:37,48; 3. Polonia 
(S. Jankowiak, R. Piszkz) 3:37,95; 4. 
R.F.G. (H. Mattern, W. Jentzsch) 
3:39,72; 5. Austria (G. Pfaff, K. Heu- 
busch) 3:40,10; 6. Olanda (P. Dun- 
schoten, J. Kracht) 3:44,70; semifi
nala a II-a: 1. România (Vasile Ni
coară, Haralambie Ivanov) 3:32,82; 2.

L. Fabian) 
Seibold,

5.

Rezultate: 1. ROMÂNIA (NI
COARĂ—IVANOV) 3:30,35 ; 2. Ro
mânia (Vernescu-Sciotnic) 3:31,29 ; 3. 
Ungaria (Szollossi—Fabian) 3:32,01 ; 4. 
Suedia (Peterson—Utterber) 3:32,58 ; 
5. R. F. Germană (Suhrbier—Kemnitz) 
3:32,59 ; 6. Austria (Scibold—Heidi
ger) 3:34,56 ; 7. Ungaria (Novotny— 
Gliczy) 3:34,89 ; 8. Polonia (Janko
wiak—Piszcz) 3:37,06 ; 9. R. D. Ger
mană (Ebeling—Frenzel) 3:41,01.

Tot pe distanța olimpică de 1 000 m 
s-a disputat și următoarea finală, aceea 
rezervată canoiștilor. Pe scurt — o 
îmbucurătoare medalie de argint pen
tru Igor Lipalit, în urma unui ad
versar în plină ascensiune și ieri prac
tic imposibil de învins ; și, însfîrșit, un 
campion olimpic pe locul... III. De 
menționat că Lipalit și-a păstrat avan
sul în final datorită unui stroc rar 
văzut în competițiile de canoe, pe 
ultima parte a cursei...

Rezultate: 1. LEW’E (R. F. GER
MANĂ) 4:21,68 ; 2. Igor Lipalit (Ro
mânia) 4:24,92 ; 3. Eschert (R. D.
Germană) 4:26,91 ; 4. Hajba (Unga
ria) 4:27,31 ; ‘ " -----------
4:28,23; 
4:28,64 ; 
4:36,27 ; 
4:39,97 ; 
4:40,87

Echipajele sovietice
proba de canoe dublu 1 000 m oci'pFid 
primele două locuri, la capătul unei 
curse impresionante. 1. U.R.S.S. (Osep- 
kov—Himici) 3:59,53 ; 2. U.R.S.S. 
(Galkov—Zamotin) 4:03,44 ; 3. Dane
marca (Sorensen—Nielsen) 4:04,71 ;
4. România (Sidorov-Iacovici) 4:05,96;
5. România (Dumitru—Calabiciov) 
4:06,95; 6. R.D.G. (Maletzki—Harpke) 
4:09,01 ; 7. Ungaria (Kodmon—Hinge) 
4:09,78 ; 8. R.F.G. (Lewandowski— 
Kapf) 4:13,36; 9. R.D.G. (Melberg— 
Ulrich) 4:15,34.

Nici următoarea finală, caiac 4—500 
m senioare, nu ne-a adus medalie (de 
altfel, nu este o cursă din palm; 
oficial al europenilor), dar fetele 
stre au ” . .
și, cu un foarte mic plus de dîrzenie 
(sau rezistență ?) în final ar fi putut 
sta și ele pe podium la premiere.

Clasament: 1. U.R.S.S. (Subina— 
Seredina, Hvedosiuk, Levcenko) 1:44,03; 
2. Polonia (Antonowicz, Doering, Kac- 
zorowska, Wyszinska) 1:46,44 ; 3. 
R. F. Germană (Felnten, Esser, Ro- 
zena, Breuer) 1:46,80 ; 4. România
(Serghei, Conșolenco, Lipalit, Mihăi- 
lescu) 1:47,25 ; 5. R. D. G. ; 6. Un
garia ; 7. Româniall (Lauer, Timiș, 
Artimov, Cichi).

7.
8.
9.

, uajua ivuga-
5. Peneaev (U.R.S.S.) 

6. Martinov (U.R.S.S.) 
Koschik (R. F. Germană) 
Polakovici (Cehoslovacia) 
Muller (R. D. Germană)

au dominat

este o cursă din palmaresul
- - - noa- 

arătat oarecari posibilități

Prima finală de după amiază — 
caiac simplu 1 000 m. — a coincis 
cu revanșa danezului Erik Hansen, 
campion olimpic la Roma, mondial 
și european 
Sagami. El 
teptat față 
timele luni, 
i-a —:-

la Jajce și... al 7-lea la 
a marcat, oarecum neaș- 
de comportarea din ul- 
o revenire de formă, care 

i-a permis să cîștige autoritar. De 
altfel, clasamentul este edificator :
1. HANSEN (DANEMARCA) 3:51,08;
2. Kemecsei (Ungaria) 3:53,61 ; 3.
Szollossi (Ungaria), 3:54,21 ; 4. Pe
terson (Suedia) 3:55,98 ; 5. Wentzke 
(R.D.G.) 3:56,12 ; 6. Pfaff (Austria) 
3:58,00 ; 7. Szuszkiewicz (Polonia)
3:58,94; 8. Uwe (R.D.G.) .
9. Kvasil (Cehoslovacia) 4:07,53.

O cursă foarte echilibrată a fost 
cea de caiac dublu senioare — 500 m. 
Reputatul cuplu sovietic Seredina— 
Subina s-a impus în fața coechipie
relor lor, Hvedosiuk—Levcenko. Locul 
III al cuplului Felten—Esser (R.F.G.) 
a consfințit un real talent. Reprezen
tantele noastre Serghei—Lipalit au 
făcut, totuși, o cursă bună, la valoarea 
lor. Am fi dorit, evident, o valoare 
mai mare...

Rezultate : 1. SEREDINA—SUBINA 
(U.R.S.S.) 1:54,86 ; 2. Hvedosiuk—Lev
cenko (U.R.S.S.) 1:55,07 ; 3. Felten— 
Esser (R. F. Germană) 1:55,27 ; 4. 
Serghei—Lipalit (România) 1:57,27 ; 
5. Breuer—Heuser (R. F. Germană) 
1:57,33 ; 6. Niissner—Ulze (R. D. Ger
mană) 1:58,58 ; 7. Duif—Micke 
(Olanda) 1:58,93 ; 8. Antonowicz—
Doering (Polonia) 1:59,45 ; 9. Hradi- 
lova—Masova (Cehoslovacia) 2:01,45.

4:03,01 ;

DETAȘAT... CATEGORIC...

SUPERIORITATE NETĂ A

CULORILOR NOASTRE

Credem că ați ghicit după titlu : 
vorba de palpitanta probă care în-e vorba de palpitanta probă care în

cheie marile competiții de caiac, șta
feta de 4 x 500 m a seniorilor. Nimeni 
n-ar fi putut rezista trenei cu ade
vărat infernale în care au parcurs 
sprinterii noștri distanța... Clasamentul 
vorbește de la sine : 1. ROMÂNIA 
(VERNESCU, NICOARĂ, SCIOTNIC, 
IVANOV) 7:36,8 ; 2. R. D. Germană 
(Krause, Uwe, Wentzke, Seibt) 7:38,46 ; 
3. Ungaria (Meszaros, Szente, Kovacs, 
Hesz) 7:38,83 ; 4. R. F. Germană 
7:40,71 ; 5. Polonia 7:43,35 ; 6. U.R.S.S. 
7:46,39.

Ungaria (I. Szollosi, 
3:34,08; 3. Austria (G.
Heidiger) 3:36,17; 4.
Geurts, P. Hickstra) 
U.R.S.S (V. Obrazțov,
3:38,38; 6. R.D.G. (D. Krause,
Lange) 3:43,44; semifinala a IlI-a : 
1. R.F.G. (E. Schurbier, E. Kem
nitz) 3:33,55; 2. Suedia (R. Peterson, 
G. Utterberg) 3:34,58; 3. R.D.G. (P. 
Ebeling, E. Frenzel) 3:35,41; 4. Ceho
slovacia (R. Pleier, L. Kadnar) 3:36,27; 
5. Iugoslavia (V. Aleksic, S. Radma-

H.
Olanda (A. 
--------  5.

G. Kariuhin) 
V.

3:37,87; 5.

Iată tot atîtea expresii folosite de 
cei ce au asistat la splendida finală 
de caiac dublu 1 000 m. Toate acestea 
se referă, desigur, la ordinea sosirii 
care a consfințit supremația noastră 
într-o probă olimpică. Aidoma unor 
mecanisme perfect reglate, echipajele 
care ne-au reprezentat au făcut, prac
tic, o cursă... separată de ceilalți, 
permițîndu-și chiar o relaxare în final 
Felicitări sportivilor români și antre
norilor care i-au pregătit.

★
Aseară, Snagovul a trăit ultimul 

act al celei de a VllI-a ediții a cam
pionatelor europene de caiac-canoe: 
festivitatea de Închidere. Cu acest 
prilej au avut loc premierile pentru 
clasamentul pe țări.

In Criteriul european al juniorilor, 
România a ocupat primul loc cu 60 
de puncte, urmată de U.R.S.S. cu 53 
puncte și Ungaria 46 puncte.

Cupa pentru locul I in clasamentul 
general al seniorilor a fost acordată 
României.

La caiac, pe locul I s-au clasat, ia 
egalitate de puncte, Romlnia și Unga
ria, la canoe primul loc 
sportivilor sovietici.

In cadrul festivității de 
luat cuvlntul președintele 
lui de organizare Marin Bîrjega fi 
Charles de Coquereaumont, președin
tele F.I.C., care, după ce a mulțumit 
tuturor celor care au contribuit <a 
buna organizare a competiției, a d 
clarat Închisă cea de a VIII-a edil « 
a campionatelor europene de caia' 
canoe.

a revenit

aseară au 
co mite tu-

Cronici și comentarii de: 
RADU URZICEANU 
GH. RUSU ȘIRIANU 
NEAGOE MARDAN
ION OCHSENFELD

Redacția șl administrația : str Vasile Conta nr I# teleton II 10 05 Interurban 72 și 286 Telex: sportrom buc. 180. Tiparul: L P. .Informația*, str. Brezolanu 23—25. 
PREJLL ABONAMENTULUI: I luoă ; 6.50 leii 3 luni; 19,50 ten 6 luai: 39 leii i an: 78 leL 40365


