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Aspecte de la festivitatea de deschidere a campionatelor mondiale de popice.

ENTUZIASM UNANIM LA

Mitingul aviatic din Capitală

Frumoasa bazâ sportivă 
oința din Capitală a îmbră- 
Jt ieri straie de sărbătoare 
entru a cinsti două eveni- 
ente : deschiderea festivă a 
slei de a Vl-a ediții a cam- 
ionatelor mondiale de popice 

inaugurarea sălii cu șase 
iste (o adevărată bijuterie!) 
rre va fi gazda întrecerilor. 
Pe terenul din vecinătatea 

sii săli a avut loc festivitatea 
3 deschidere. In sunetele u- 
ji marș sportiv au defilat de- 
gațiile participante : Austria, 
ihaslovacia. Elveția, Franța, 
opicarii francezi au fost re- 
ezentafi numai în mod sim- 
• lic deoarece ei au sosit în 
^rești abia în cursul serii), 
[^Germană, R. F. Germană, 
Ta, Iugoslavia, Ungaria și 
mânia. Spectatorii prezenti 
aplaudat cu căldură pe cei 

re, începînd de luni și pînă 
nbătă, își vor disputa ceie 
se titluri de campioni ai lu- 
ii.
In acordurile imnului ol'.mpic 
te ridicat pe catarg steagul 
b al federației internaționale 

popice. Fanfara intonează 
ioi Imnul de Stat la Republi- 

Socialiste România și se 
altă drapelul patriei noastre, 
articipanții la întreceri sînt sa

lutați de prof. MARIN BTRJEGA, 
vicepreședinte ol UCFS, pre
ședintele Comisiei de organi
zare a campionatelor mon
diale de popice. El urează 
sportivilor succes depiin în 
competiție și rezultate dintre 
cele mai bune. A luat cuvîntul 
apoi dl. ADOLF OSCH, preșe
dintele federației internaționale 
de specialitate, care a mulțu
mit forurilor noastre sportive 
pentru sarcina pe care și-au 
asumat-o primind organiza ea 
acestei competiții, sarcină 

Prima probă din program
Pi tina probă din programul campionatelor mondiale este cea pe 

echipe (feminine și masculine).
Luni 20 iunie, pe pistele 1—4, ora 8,20-12 și 13—20 — 

primele trei schimburi din fiecare formație masculină. Ordinea in
trării pe pistă : Ungaria. România, R. F. Germană. Italia, R. D. 
Germană. Austria, Iugoslavia și Cehoslovacia; pistele 5—6, ora 
0.40—12 și 15,20—20 — primele trei schimburi din fiecare for
mație feminină. Ordinea intrării pe pistă: Austria, Iugoslavia, ! 
R. D. Germană. România, Ungaria, Cehoslovacia.

Marți 21 iunie, pistele 1—4. ora 8,20—12 și 13—20 — ulti
mele trei schimburi din fiecare formație masculină, după aceeași 
ordine de intrare pe pistă ; pistele 5— 6, orele 9,40—12 și 15,20—20 \ 
— ultimele trei schimburi din fiecare formație feminină, după l 
aceeași ordine de intrare pe pistă.

pentru care au depus însem
nate eforturi. In acest scop a 
fost construită și noua sală. 
Adresindu-se concurenților, dl. 
Osch a spus : „Acum totul de
pinde de dv. ca să dați aces
tui nou lăcaș al sportului am
bianța cuvenită".

ANTONIN CIHLAR, președin
tele secției de asfalt din fede
rația internațională, a spus

R. VILARA

(Continuare în pag. a 4-a) 

bucureștem au ținut să fie pre
zent; Ia marele miting aviatic 
organizat de federația română 
de specia’state cu prilejul Zilei 
aviației Republicii Socialiste 
România. împodobit sărbâto- 
rește, aeroportul Băneasa părea 
un imens stadion: tribune, piste, 
starteri. sute de sportivi !

Orele 9,30... Fanfara intonea
ză Imnul de Stat Apoi, secreta
rul general al federației româ
ne de aviație, tov. Petre Istrate, 
declară deschis mitingul aviatic. 
Despre semnificația acestei fru
moase și tradiționale sărbători 
a vorbit generalul locotenent 
Vasile Alexe.

PRECIZIE, MĂIESTRIE, 
CURAJ !

Pe „verticala" aeroportului 
trec în aplauzele celor prezenți 
șase avioane port-drapel. Trec 
în zbor ușor, pe deasupra lui 
„Vlaicu 11“ ancorat pe pistă, 
aducînd un fierbinte omagiu 

celui care l-a conceput și con
struit. Această gingașă pasăre 
migălită de Vlaicu o privim cu 
emoție și respect. Ea a deschis 
drumul spre culmile aviatice pe 
care le-am atins astăzi !

Crainicul aeroportului anunță 
, repriza” planoriștilor. Rind 
pe rînd, remorcate de avioane 
sau înălțate cu automosornl, 
prind înălțimi suplele planoare. 
Zborul lor elegant, îndrăzneț, 
cucerește publicul. Urmărim mai 
întîi formația celor doi Mihai 
(Bîndea și Burlacu). Apoi, evo
luează în carusel planoarele de 
performanță pilotate cu măies
trie de Mihai Adăscăliței, 
Gheorghe Georgescu și Ion Șof- 
lete. Capul .coloanei" este 
maestrul sportului Mihai Adăs
căliței, deținător al mai multor 
recorduri republicane, coman-

Un public numeros a urmărit cu... sufletul la gură de
monstrații de înaltă măiestrie și curaj.

dantul detașamentului de pla- 
noriști al Aeroclubului central 
.Aurel Vlaicu". Caruselul este 
executat într-o formație eșalo
nată. După spectaculoasele 
.spirale" și .opturi", planoarele 
își continuă zborul în formație 
.fir", se înscriu în viraje largi 
și, la foarte mică înălțime, trec 
în razmut prin fața tribune
lor.

Aparatul care se apropie a- 
cum de .verticala* aeroportului 

„TRIUNGHIULARUL" DE CAIAC DE LA ENNS

7 probe—7 victorii românești!

este pilotat de inginerul Mircea 
Finescu, care practică sportul 
din 1939 (ca pilot de zbor fără 
motor și ca planorist) și totali
zează peste 4 300 de ore de 
zbor. Pentru frumoasa sa acti
vitate în domeniul aviației Mir
cea Finescu a fost distins cu di-

VASILE TOFAN

(Continuare în pag. a 3-a)

O VICTORIE FRUMOASĂ

...umiaurugua^1 0(i-0)
După 36 de ani, reprezentativa 

fotbal a României a întîlnit 
i nou echipa Uruguayului ! 
enimcntul. așteptat cu legitim 
eres de iubitorii fotbalului din 
•a noastră, a avut loc ieri pe 
dionul „23 August44 din Ca- 
ală și a fost urmărit de a- 
>ape 60 000 de spectatori. Din 
3ul locului, să menționăm că 
baliștii români s-au revanșat 
litru înfrîngerea din 1930, obți- 
îd o meritată victorie, cu 1—0 
—0). Fără falsă modestie, tre- 
ie subliniat că succesul echipei 
astre este valoros, deoarece 
speții au o carte de vizită im- 
îsionantă: de două ori campioni 
mdiali .și olimpici, iar acum — 
aliști la C.M. din Anglia.
De altfel, prin evoluția de ieri 
baliștii uruguaveni au demons- 
t din plin multiplele lor cali- 
i, fiecare jucător în parte fiind 
virtuos tehnician. In ansamblu, 

tipa oaspe practică un fotbal 
îctaculos (deși ceva mai lent 
nt cel brazilian), cu combi- 
tii subtile, executate cu multă 
uranță și precizie. In atac ei 
mbă mult mingea pe mijlocul 
enului, căutînd culoare libere 
n care țîșnesc debordant spre 

jyț șutînd foarte periculos, 
ales de la distanță. In fața

i astfel de echipe, formația 
stră a încercat — și a reușit 
parcursul partidei (dar mai

ales în repriza I) — să-și im
pună jocul, să răspundă adver
sarilor cu aceleași arme și, cu 
un plus de viteză, să depășească 
apărarea ermetică a oaspeților, 
să creeze numeroase faze palpi
tante la poarta lui Taibo, să în
scrie golul victoriei și, în general, 
să domine. Și aceasta datorită 
îndeosebi jocului bun al lui Pîr- 
călab, care ne-a demonstrat și 

ieri valoarea sa internațională. 
Orice cursă pe aripa dreaptă, 
orice pătrundere a lui în dispozi
tivul apărării oaspe a produs de
rută, a creat ocazii favorabile 
înaintașilor noștri de a marca go
luri. Tabela de marcaj se putea 
modifica de mai multe ori în fa
voarea echipei României, dar Dri- 
dea și Iancu nu și-au coordonat 
intențiile, au ratat ocazii mari, 

mai ales ultimul, destul de greoi, 
fără svîcnire în fazele decisive, 
(ah, unde-i Badea!). Amintiți-vă 
ocaziile ratate de Iancu în minu
tele 9 și 20, cînd a tras pe lîngă 
poartă de la numai cîțiva metri.

C. MACOVEI
C. MANTU
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ENNS, 19 (prin telefon). — 
Sîinbătă și duminică, la Stausee 
der Enns (Austria) s-a desfășu
rat o importantă competiție inter
națională de caiac: „triunghiu
larul44 România—Austria—R. D. 
Germană la care au participat, în 
afara clasamentului pe națiuni, 
și sportivi italieni. Concursul s-a 
bucurat de o organizare excelentă 
și de o participare extrem de va
loroasă, Austria și R. D. Ger
mană fiind reprezentate de selec
ționatele olimpice.

Programul competiției a cu
prins șase probe contînd pentru 
clasamentul pe națiuni și o probă 
— K 2 10 000 m — în afara 
acestuia. Prezenti la startul tu
turor întrecerilor, sportivii ro
mâni au avut o evoluție deose
bită, dominînd categoric compe
tiția și obținînd victoria în toate 
probele !

„Triunghiularul44 a debutat cu 
proba de caiac simplu 500 m 
care a prilejuit o netă victorie a 
lui AUREL VERNESCU. El a rea
lizat timpul de 1:50,7 față de 
1:52,4 cît a obținut principalul 
său adversar, caiacistul german 
Erhard Ridrich. A. Conțolenco a 
ocupat locul IV (după S. Jur
gen — R.D. Germană) cu 1:53.8. 
Cu aceeași autoritate au dominat 
sportivii români și proba de du
blu 1 000 m, unde din nou A. 
Vernescu, împreună cu A. Sciot- 
nic s-a dovedit imbatabil. Cla
sament : 1. ROMÂNIA (A. Ver
nescu—A. Sciotnic) 3:39 8; 2. 
Austria (Facli-Heubusch) 3:42,5; 
3. ROMÂNIA II (A. Șcurca-S. 
Cuciuc) 3:43,5; 4. R.D.G. II 
(I.ange-Kaarbe) 3:46.4. A urmat 
proba de caiac dublu fond 
(10 000 m) — în afara clasa

mentului — care a revenit spor
tivilor noștri D. Ivanov—N. Te* 
rente cu 46:54,2. De remarcat că 
în această întrecere caiaciștii ro
mâni au învins echipajul Holz- 
voigt—Niedrig (R.D.G.) — cam
pioni europeni la K 4 în compe
tiția desfășurată anul trecut la 
Snagov. 4

O comportare excelentă au a* 
vut reprezentanții noștri și în pro
ba de ștafetă. Clasament: 1<
ROMÂNIA (A. Scurca, A. Con* 
țolenco, A. Sciotnic, A. Vernescu) 
7:55,0; 2. R.D.G. 7:59,1; 3. Ita
lia 8:22,7; 4. Austria 8:33,7. In 
cea de a doua zi (pe un timp 
nefavorabil, cu vînt lateral) con
cursul a continuat cu proba da 
K 1 — 1000 m. Clasament: 1. 
A. SCIOTNIC (România) 4:07,8;
2. S. Kaarbe (R.D.G.) 4:08,6;
3. W. Lange (R.D.G.) 4:09,0; 4.
A. Conțolenco (România) 4:13,5; 
5. G. Fach (Austria) 4:14,4; 6. 
Silioli (Italia) 4:17,4. Și din nou 
victorie românească! VERNESCU 
și SCIOTNIC termină pe primul 
loc în întrecerea de caiac dublu 
500 m cu 1:39,4, urmați de echi
pajul austriac (1:40,6) și de cel 
de al doilea „dublu44 al nostru— 
Șcurca, Cuciuc (1:42,0). In ul
tima probă a competiției, după 
o întrecere pasionantă sportivii 
români au înregistrat cea de a 
7-a victorie. Rezultate — K 4 
1 000 m: 1. ROMÂNIA (D. Iva
nov, N. Terente, S. Cuciuc, M. 
Milicin) 3:16.8; 2. R.D.G. 3:17,0; 
3. Austria 3:18,2; 4. Itali*
3:26,9.

In clasamentul „triunghiulam- 
lui“ ROMÂNIA ocupă primul loa 
cu 46 p, urmată de R.D. Germană* 
cu 33 p și Austria cu 23



IH CATEGORIA B: Progresul din nou lider, Jiul nu mai poate fi egalat
SERIA I

POIANA CTMPINA-STIINTA 
BUCUREȘTI 2-2 (2-1) '

Josul a debutat cu o lovitură de 
teatru care avea să-și lase ampren
ta asupra rezultatului: Anton, fun
dașul dreapta al echipei studențești, 
accidentat din meciul Știința — Di
namo Victoria, s-a lovit din nou la 
încălzire, cu cîteva minute înainte 
de începerea jocului. Cu cine să 
fie înlocuit ? Șt. Miu și I. Voica, an
trenorii formației bucureștene, l-au 
preferat pe Rotaru. De puține ori 
folosit pe acest post, Rotaru s-a a- 
rătat nesigur de la început : în
min. 1, la primul atac al jucători
lor de la Poiana, el comite hent 
— discutabil — în careu. Nu era o 
fază — cum se spune — de gol, 
dar arbitrul Cornel Nitescu — Sibiu 
indică lovitură de la 11 m. Portarul 
Opanschi — demn urmaș al lui 
Zombori șutehză puternic și mingea 
scutură plasa : 1—0. Aproape că nici 
nu se scursese primul minut de 
joc I Trebuie să notăm protestele 
majorității jucătorilor bucureșteni, 
în frunte cu Halagian, care l-a îm- 
brîncit pe arbitru. Conducătorul jo
cului se pierde și, ca urmare, dă 
cîteva decizii greșite: în min. 8 
Mărculescu (P) îi faultează în careu 
pe Păiș dar arbitrul indică lovitură 
de colt I Halagian e prezent peste 
tot cu protestele sale și, ca urmare, 
este avertizat în min. 10. Pînă la 
sfîrșitul partidei el va juca foarte dur 
și va mai fi avertizat de cîteva ori. 
Oare ce mai trebuia să facă pentru 
a fi eliminat, așa cum merita ? E- 
galarea survine în min. 16. Autor: 
Ciornoavă. Slăbiciunile apărării Știin
ței ies din ce în ce și mai mult în 
evidență, iar faptul că Rotaru ,nu 
e de acolo“ se vede încă o dată în 
min. 24 cînd îl faultează — clar — 
în careu pe Matei. Penaltiul nu se 
execută decît după ce arbitrul „dis
cută* cu Ci cu și Păiș. Opanschi 
vine din nou de la poarta sa la cea 
a adversarilor și înscrie : 2—1. Me
ciul continuă la fel de nervos și 
mai avem de notat cîteva ocazii 
bune ale ambelor echipe, semnate 
de Matei (P), Păiș (S) și... Șovăială 
(P), acesta cît pe-aci să înscrie în 
propria poartă. Repriza secundă se 
scurge în nota de superioritate teh
nică a Științei. Momentele mai im
portante au fost cele din min. 78, 
cînd Ciornoavă ratează egalarea de 
la un pas de poartă I Spre sfîrșit 
Știința acționează tot mai bine și 
reușește — cu două minute înain
te de final — egalarea prin Cior
noavă, dar nu mai are timp să ob
țină șl victoria pe care ar fi meri
tat-o dacă de la început juca orga
nizat, calm.

Hotărît lucru, arbitrul C. Nițescu 
Sibiu nu se mai află în forma 

care l-a consacrat. El a fost ajutat 
la tușă de concetățenii săi C. Pîrvu 
și E. Bucșe.

POIANA : Opanschi — Cruceru, 
Postolache, Mărculescu, Mateescu — 
Zamfir, Șovăială — Nana, Iorda- 
che (min. 54 Bejan), Bbntaș, Matei.

ȘTIINȚA : Rămureanu — Rotaru, 
Grecea, Cicu, Rădulescu — Sîrbu, 
Halagian — Lucescu, Vasilescu, Păiș 
(min. 60 Angelescu), Ciornoavă.

MIRCEA TUDORAN

PROGRESUL BUCURESTÎ-PRO- 
■ GREȘUL BRĂILA 1-6 (0-0)

Progresul București a avut un... 
vagon de ocazii în jocul cu Progresul 
Brăila: în min. 11, Șoangher, pus 
in poziție de șut de Mateianu, a tras 
îde la cîțiva metri peste poartă,- în 
min, 23, cu poarta goală în față, 
Baboie a reluat „peste*, cu capul, 
mingea respinsă de portar; în min.

PRONOSPORT
Așa ARATA O VARIANTĂ CU 13 

REZULTATE EXACTE

Concursul Pronosport nr. 25 din 19 
iunie 1966 

37, dintr-o situație favorabilă, Maf- 
teuță a tras pe lîngă bară; în min. 
55, Oaidă, cu capul, a reluat de la 
5—6 metri peste poartă■, chiar și... 
Mateianu, în min. 72, pierde un gol 
sigur. Am citat numai cîteva din 
ocaziile rarisime avute de fotbaliștii 
de la Progresul și ratate una după 
alta, pentru ca pînă la urmă... pro
vidența, în persoana arbitrului I. Do- 
brin (Craiova) să le ofere golul mult 
visat. Ați ghicit, probabil, cum: 
printr-un „11 metri" — cadou, din 
seria acelora cu care unii arbitri se 
consideră parcă obligați să ajute 
echipele gazdă, atunci cînd acestea 
nu reușesc să se descurce singure. 
Și Ioniță a transformat lovitura de 
pedeapsă.

Aceasta s-a întîmplat în min. 61. 
Pînă în acest moment, jocul se des- 
fășurase mai tot timpul în jumătatea 
de teren a oaspeților. Dar, cum bră- 
ilenii s-au apărat foarte organizat 
(este concludent faptul că, deși do
minați, ei n-au comis decît 3 faulturi 
pentru a opri acțiunile adverse) mi
nutele s-au scurs fără să se ajungă 
la deschiderea scorului. Progresul a 
jucat șablon în atac, repetînd de 
zeci de ori combinația Mateianu — 
Oaidă, în care acesta din urmă a 
atins valori de la 10 la... 0. în ge
neral, Progresul a jucat lent șl n-a 
lipsit mult, în finalul partidei, să se 
lase chiar surprins de unele acțiuni 
ale oaspeților care, nemaiavînd ce 
pierde, au ieșit la atac.

Mărturisim că am părăsit stadionul 
cu un gust amar din cauza arbitra
jului. Că Progresul București merita 
victoria, este incontestabil. Dar nu 
așa...

PROGRESUL BUCUREȘTI: Mîndru
— Neacșu, IONIȚĂ, MANDOIU, A- 
drian Constantinescu — AL. CON- 
STANTINESCU, MAFTEUȚĂ — 
Oaidă, Șoangher (Țarălungă), MATE
IANU, Baboie.

PROGRESUL BRĂILA: STATE — 
NEACȘU, PETCU, Zgardan, CAZAN
— Ionescu, Militaru — NIȚU, Bute- 
rez, Tudor, Stoian.

JACK BERARIU

FLACĂRA MORENI-CEAHLĂUL 
P. NEAMȚ 2-0 (1-0)

Gazdele au dominat net și au în
cercat deseori poarta oaspeților, dar 
ratînd multe ocazii «lare nu au reu
șit să cîștige decît la două puncte 
diferență. Trebuie spus, totodată, că 
portarul .Ceahlăului',' Argeșeaini, a 
apărat foarte bine, fiind cel mai bun 
jucător de pe teren. Primul gol a 
fost înscria de Albină (min. 33) din 
penalti, în urma unui henț comis 
în careu de Iatan. Al doilea punct 
a fost realizat în min. 69 de Frîncu, 
dintr-o acțiune personală. A arbi
trat bine Aurel Pop din Oradea. (N. 
Săvulescu — coresp.).

OTELUL GALATI-METALUL 
TTRGOVIȘTE 1-0 (1-0)

Jocul a fost de bună calitate, fru
mos pînă aproape de sfîrșit cînd — 
din păcate — ambele echipe au re
curs la durități. Golul victoriei a 
fost înscris, în min. 25, de Ion Io
nică. Portarul oaspeților, Florea, a 
apărat excepțional. (T. Siriopol și S. 
Constantinescu — coresp.).

DINAMO BACAU-OLTUL RM. 
VTLCEA 5-0 (1-0)

Pînă în min. 55, cînd Rădulescu a 
înscris cei de al doilea gol, jocul 
a fost anost. Din acest moment însă 
înaintarea localnicilor se înviorează 
și creează numeroase faze pericu-

VI. Industria sîrmei — A.S.A.
Tg. Mureș 1

VII. Recolta Cărei — Clujeana 1
VIII. C.S.M. Sibiu — C.S.M. Reșița 1

IX. Vagonul Arad — Minerul
Baia Mare 1

X. Modena — Padova X
XI. Novara — Verona 1

XII. Palermo — Venezia 2
XIII. Pro Patria — Alessandria 1

Fond de premii: 622.392 lei din 
care 320.213 lei report pentru fondul 
premiului minim. 

loase în fața porții adverse, trei 
dintre ele fiind, de altfel, fructifi
cate de Rădulescu (min. 70), Sdro- 
biș (min. 73) și Rugiubei (min. 80). 
Autorul primului gol a fost Rădu
lescu (min. 12). De menționat că în 
min 24. Mihăilescu (Oltul) a ratat 
un 11 m. (Ilie Iancu — coresp. reg.).

C.F.R. ROS1ORI-DINAMO 
VICTORIA 2-1 (1-1)

De multă vreme jucătorii din Ro
șiori nu au muncit atît de mult pen
tru obținerea victoriei ! Feroviarii 
au avut mult timp inițiativa și au 
ținut sub presiune poarta adversă, 
obligîndu-i pe bucureșteni să se a- 
pere supranumeric. Deși superiori 
din punct de vedere tehnic, oaspeții 
nu au putut rezista puterii de luptă 
a gazdelor. Au marcat Pîtpîiac (min. 
43) și Petrescu (min. 64) pentru 
C.F.R., respectiv I. Ștefan (min. 14). 
Corect arbitrajul lui C. Zaharia din 
Brașov. (T. Negulescu — coresp.).

METALURGISTUL-C.F.R.
PAȘCANI 3-1 (3-0)

Echipa bucureșteană și-a asigurat 
din prima repriză victoria, prin cele 
trei goluri înscrise de Voica (auto
gol — min. 8 — la un șut al lui 
Georgescu) și Niculescu II (min. 22 
și 25).

La acest scor, toți spectatorii se 
așteptau la o bogată „rețetă" a me- 
talurgiștilor, mai ales că aceștia își 
manevrau cu dezinvoltură adversa

SERIA
VAGONUL ARAD - MINERUL 

BAIA MARE 2-0 (1-0)

In prima repriză jocul a fost echi
librat și au abundat fazele spectacu
loase. După ocaziile ratate de Dem- 
brovschi (min. 12) și Stănoaie (min. 
26), Dembrovschi înscrie în min. 37. 
După pauză localnicii au dominat 
puțin timp, suficient însă pentru a 
majora scorul : în min. 48 Macavei a 
concretizat o acțiune personală. Oas
peții au ratat cea mai mare ocazie 
a meciului în min. 56 : Soo, singur 
cu portarul, a tras în bară ! Apoi, 
nivelul jocului a scăzut. Arbitrul 
Marin Niță — București a condus 
mulțumitor.

Ștefan Iacob-coresp.

C.S.M. SIBIU - C.S.M. REȘIȚA 
3-0 (3-0)

Localnicii au cîștigat mai ușor decît 
arată scorul. Repriza întîia le-a apar
ținut, au dominat mai mult și au în
scris prin Văcaru (min. 3 și 21 din 
11 m) și Popa (min. 86). în repriza 
a doua C.S.M. Sibiu a slăbit alura 
și a permis oaspeților să domine. Si- 
bienii au ratat cîteva ocazii prin 
Văcaru (min. 9, 42 și 74). Popa (min. 
26) și Laufceag (min. 89). A arbitrat 
corect C. Sotir — București.

Ilie Ionescu-coresp.

A.S. CUGIR-C.F.R. ARAD
1-2 (1-1)

Victoria oaspeților a fost aplaudată 
de spectatorii din Cugir. Scorul a fost 
deschis de gazde prin Gheorghe Ion 
care a înscris direct din corner în 
min. 22. Egalarea s-a produs în minu
tul 26 cînd Comisar a marcat din lovi
tură liberă de la 20 m. în continuare 
A. S. Cugir a dominat și a obținut... 
4 „bare* ! în repriza a doua, Vlad 
a reușit să înscrie golul victoriei (min. 
63). Pînă la sfîrșitul partidei oaspeții 
s-au apărat organizat. Arbitrul Gh. 
Vasilescu (București) a condus bine.

M. Vîlceanu-coresp.

MINERUL LUPENI-ARIEȘUL 
TURDA 6-0 (3-0) '

Partida s-a disputat pe terenul Vic
toria din Tg. Jiu deoarece terenul 
din Lupeni este suspendat. Minerul a 
obținut o victorie meritată. Din pri
mele minute Minerul a pus stăpînire 
pe joc și nu a mai cedat inițiativa 
pînă la sfîrșitul meciului. Golurile au 
fost înscrise de Ologu (min. 4 și 32), 
Soptereanu (min. 35), Bordea (min. 
55), Lupan (min. 65) și Cotroază 

rii. De dragul unor efecte absolut 
gratuite, însă, jucătorii bucureșteni 
au început să se „distreze" în fața 
porții oaspeților (talentatul Ninel 
Popescu întrecîndu-se în tot felul de 
jonglerii), ratînd ocazii mari de gol.

La rîndul lor, jucătorii ceferiști, 
nemaiavînd ce pierde, au ieșit la a- 
tac în partea a doua a jocului echi- 
librînd raportul forțelor pe teren 
și reducînd din scor prin Atanasiu 
(min. 55) care a reluat spectaculos 
— cu capul — în gol, o centrare a 
lui Bărgăoanu

în încheiere, credem că partidei i 
se potrivește foarte bine calificati
vul „cuminte", jocul fiind lipsit de 
„sarea* obișnuită a meciurilor de 
categoria B din acest final de cam
pionat. (M.P.).

CLASAMENT

1. Progresul Buc.
2. Știința Buc.
3. Metalurgistul Buc.
4. Flacăra Moreni
5. Dinamo Bacău
6. Ceahlăul P. Neamț
7. Poiana Cîmpina
8. Oltul Km. Vîlcea
9. Progresul Brăila

10. Dinamo Viet. Buc.
11. C.F.R. Pașcani
12. Oțelul Gaiați
13. C.F.R. Roșiori
14. Metalul Tirgoviște

25 13 7 5 45—23 33
25 13 6 6 43—21 32
25 12 5 8 48—38 29
25 14 1 10 40-34 29
25 10 7 8 36—23 27
25 10 4 11 43—35 24
25 9 6 10 29—30 24
25 9 6 10 33—36 24
25 11 2 12 30—45 24
25 9 4 12 35-40 22

25 9 4 12 34—43 22
25 8 5 12 23—32 21
25 8 4 13 26-40 20
25 8 3 14 24—49 19

ULTIMA ETAPA : Știința București 
— Dinamo Bacău, C.F.R. Pașcani — 
Poiana Cîmpina, Metalul Tîrgoviște - 
C.F.R. Roșiori, Oltul Rm. Vîlcea — O- 
țelul Galați, Ceahlăul P. Neamț — Pro
gresul București, Progresul Brăila — 
Metalurgistul București, Dinamo Victo
ria București — Flacăra Moreni.

A II-A
(min. 80). Arbitrul M. Vasiliu (Plo
iești) a condus cu competență.

P. Cristea și M. Băloi-coresp.

IND. STRMEI C. T. - A.S.A. TG. 
MUREȘ 1-0 (0-0)

După o repriză egală în care s-au 
ratat o serie de ocazii, după pauză 
gazdele au asaltat poarta jucătorilor 
de la A.S.A. Această dominare s-a 
concretizat în min. 59 cînd Cimpoca 
a înscris.

Petre Țone -coresp.

GAZ METAN MEDIAS-JIUL 
PETRI LA 0-0 '

Partida a început în nota de domi
nare a formației gazdă, iar oaspeții 
au răspuns cu o apărare fermă, supra- 
numerică. înaintașii de la Gaz metan 
au ratat numeroase ocazii printre 
care una în min, 39 cînd Deac a șutat 
în bara transversală. în repriza a 
doua, aspectul jocului nu se schimbă 
însă localnicii nu au putut deschide 
scorul. Arbitrul Gh. Popovici-Bucu- 
rești a condus slab.

Z. Rîșnoveanu-coresp.

RECOLTA CAREI-CLUJEANA 
4-1 (1-0)

Joc frumos, spectaculos, desfășurat 
în limitele sportivității. In repriza în- 
tîi apărarea oaspeților a fost la înăl
țime, stăvilind nenumăratele atacuri 
ale înaintașilor de la Recolta. Au 
marcat: Petz (min. 22), Haucler (min. 
56 și 85 din 11 m) și Silaghi (min. 
76), respectiv, Uifăleanu (min. 79). 
Bun arbitrajul lui Mircea Rotaru- 
Iași.

Tr. Silaghi -coresp.

CLASAMENT

tan Mediaș, Minerul Baia Mare — 
C.S.M. Sibiu, Clujeana — Vagonul 
Arad, C.F.R. Arad -— Recolta Cărei, 
A.S.A. Tg. Mureș — Minerul Lupeni, 
Jiul Petrila — Ind. sîrmei C, Turzii.

1. Jiul Petrila
2. Vagonul Arad

25 16 5 4 41-20 37
6 45-26 3425 15 4

3. Minerul B.M. 25 13 7 5 41-19 33
4. A.S.A. Tg. 

Mureș 25 12 6 7 30-16 30
5. A.S. Cugir 25 11 4 10 34-28 26
6. C.S.M. Reșița 25 12 2 11 31-41 26
7. Ind. sîrmei

C. Turzii 25 10 4 11 33-32 24
8. Gaz metan 

Mediaș 25 9 4 12 25-28 22
9. Minerul Lu

peni 25 9 3 13 27-22 21
10. C.S.M. Sibiu 25 9 3 13 30-34 21
11. Recolta Cărei 25 8 5 12 2§-37 21
12. Clujeana 25 6 8 11 28-43 20
13. C.F.R. Arad 25 7 6 12 20-46 20
14 Arieșul Turda 25 6 3 16 18-39 15

ULTIMA ETAPĂ: Arieșul Turda—
A.S. Cugir, C.S.M, Reșița — Gaz me-

Român
(Urmare din pag. 1)

In repriza a doua, cînd atacul d 
noastre n-a mai acționat cu aceea 
tensitate, cînd oaspeții doreau cu 
ambiție să obțină egalarea, apără 
dovedit multă fermitate în inten 
clari ficînd situații critice în careu 
Popa, Nunweiller III și Iones 
fost imbatabili, obligîndu-i pe 
tașii uruguayeni să încerce poara 
mult cu șuturi de la distanță, in 
în careu fiind... strict oprită ! 
sfîrșitul meciului, antrenorii au in 
cuplul Ionescu—Dumitri u (primi 
aplauze de public!), dar care, 
părerea noastră, nu au produs n 
reviriment. Dimpotrivă, în aceasu 
rioadă jocul s-a concentrat prea 
pe centru, extremele. — mai ales 
lab — fiind neglijate.

Fotbaliștii noștri încep jocul î 
tempo îndrăcit și chiar în primul ' 
au ocazia să înscrie: o acțiune i 
Pîrcălab pe extremă, centrare în 
dar Sorin Avram nu poate conq 
Iancu îl... imită. Apoi, pînă în mi 
continuă asaltul jucătorilor noșî 
poarta Iui Taibo, fără rezultat j 
Prima acțiune periculoasă 
se încheie cu un șut al lui 
(min. 7) în bara verticală. Din | 
mare ocazie a echipei noastre în 
9, dar Iancu, singur cu portarul 
slab alături... In min. 20, Pîrcălaq 
de o pasă greșită a lui Rocha, 
în dribling, iar în careu îl servește 
pe Iancu, dar acesta trage din nq 
lîngă“. Oaspeții se remarcă în ataj 
acțiunile lui Rocha (care acope 
proape tot terenul) și Urrusmendi 
te incisiv în lupta cu apărătorii n 
Rodia și Silva încearcă poarta 
distanță în min. 25 și 27, dar h 
blochează două șuturi foarte j 
loase. Echipa română -domină ins 
(min. 28—30, trei co mere la
oaspeților) și în min. 33 deschide 
rul: o centrare a lui Sorin Avn 
careu îl găsește bine plasat pe . 
care înscrie precis cu o lovituri 
capul: 1—0. Golul dă aripi foth 
lor noștri și asistăm la alte num 
atacuri, la care participă, pe 
locași și înaintași, și fund^Ș®| 
(ieri excelent). Reținem pînă Ia 
șitul reprizei un șut al lui Espi 
(min. 37), dar Dan se interpune ș 
pinge; o combinație Pîrcălab—P 
Dridea, șutul ultimului fiind oprit1 II. III. IV. 
39); o pasă bună a lui Pîrcălab nej 
ficată de Dridea (min. 40) și un 
lui Alvarez (în min. 42), respu 
Ionescu în corner.

I. România — Uruguay 1
II. Flacăra Moreni — Ceahlăul

Piatra Neamț 1
III. C.F.R. Roșiori — Dinamo

Victoria 1
IV. Poiana Cîmpina -— Știința

București X
y. Gaz metan Mediaș — Jiul
Y felrila X

In repriza a doua ambele echipi 
rează modificări, dar — în genei 
jocul nu cîștigă în spectaculo 
După un început vijelios, ritmul 
nilor scade, iar oaspeții, buni tehn 
au o ușoară superioritate. In mi 
ei sînt pe punctul de a egala: 
minge înaltă trimisă în careul nosi 
Silva, Ionescu ratează intervenț 
Rocha trimite cu capyl spre i 
goală. Ga din păinînt apare Dan] 
salvează cu piciorul un gol ca și 1 
In continuare oaspeții domină mi 
terenului, încearcă poarta de la dis 
dar șuturile lui Rocha, Silva, 
Cortez și Urrusmendi sînt para' 
linia noastră de fund. Din ce în c 
rare sînt acțiunile înaintașilor 
centrali, fapt pentru care Qjj 
Iancu cedează locul lui Ionescu^ 
mitriu, care nu reușesc însă să .

IERI ÎN
SERIA EST

Petrolul Moinești — Unirea 
grești 3—0 (neprezentare)

Fructexport Focșani — T
Buhuși 6—2 (3—0)

Chimia Suceava — Chimia C
Gh. Gheorghiu-Dej 5—0 (1—0)

Locomotiva Iași — Victoria 
man 1—1 (0—1)

Metaiosport Galați — Metalu 
dăuți 2—0 (2—0)

Foresta Fălticeni — Rapid 
4—0 (2—0)

Minobrad V. Dornei — Fia 
roșie Tecuci 3—2 (2—1)

SERIA SUD

Electrica Fieni —■ Rulmentul 
șov 4—1 (3—0)

Electrica Constanța — Oltul 
Gheorghe 1—1 (1—0)

Metrom Brașov — Dunărea 
giu 1—0 (0—0)

Tehnometal București — I 
Constanța 2—3 (1—1) _ J

Marina Mangalia — S. N. ctP 
1—2 (0—0)

I.M.U. Medgidia — Tractorul 
șov 1—0 (1—0)

Chimia Făgăraș — Flacăra 
București 1—2 (0—1)



Temperatura mare in careul mic al oaspeților.
Foto : V. Bageac

.fe. ii

Uruguay 1-0 (1-0)

ai bine jocul. Acțiunile lor 
tit^de regulă stăvilite de 
iț^B^yeni, mai ales de Alvarez, pose- 
rul unui fizic impunător, și de înlo- 
itorul său, Manicera. Pe măsura a- 
opierii finișului oaspeții forțează, 
t se împacă cu spectrul înfrîngerii, 
ițiază atacuri, trag des la poartă, dar 
i reușesc să înșele vigilența apărători- 
r noștri, îndeosebi a lui Ionescu, care 
ultimele minute se remarcă prin inter- 

nții sigure. S-au remarcat: Pircălab, 
. Ionescu, C. Dan, Popa, Nunweiller 
I din echipa noastră, Alvarez. Troche, 
>cha și Urrusmendi din formația 
spe.

pe centru 
apărătorii

In lipsa arbitrilor greci desemna 
conducă meciul (n-au sosit la timp), 
întîlnirea a fost arbitrată corect de AL 
Pîrvu (la centru), A. Radulescu și N. 
Mihăilescn, la tușă.

ROMÂNIA: Ionescu — Popa, Nun- 
iceiller III, C. Dan, Mocanu — Gher- 
gheli, Dobrin (min. 46 D. Popescu) — 
Pircălab, Dridea (min. 70 Ionescu), 
Iancu (min. 70 Dumitriu). S. Avram.

URUGUAY : Taibo — Forlan, Troche, 
Emilio Alvares (min. 73, Mar iicera ), 
Caetano —Goneai vez, Rocha — Urrus
mendi, Silva (min. 79 Salva). Douksas 
(min. 46 Caries), Esparrago (min. 
Perez ).

46,

5 minute după meci
...Fluierul final. Meciul s-a înche- 
t :1—0 pentru România, revanșă 

aproape patru decenii. Peste 
rățișări, în ochii tuturor citești 

curia. Doar delegația Uruguayului
te afectată. Cîștigătoare în două 
duri a „Cupei Jules Rimet", națio- 
la Uruguayului a continuat... cu 
ngul în pregătirile ce le face pen- 

marea dispută din Anglia. în
bina — tăcere. Cu greu poți scoate 
vorbă de la sud-americani, tocmai 

la ei care în alte împrejurări 
t într-o vervă deosebită. Ondino 
era, antrenorul echipei, indispus 
înfrîngere, i-a dat mandat secun- 

lui său, prof. OMAR BORACE: 
-am găsit încă formula definitivă
ntru Anglia și de aceea am schim- 
t opt jucători dintre cei care au 
oluat la Tel Aviv. Dar, cu toate 
am fost învinși, am jucat mai bine 
it în Izrael. M-a surprins calita- 
bună a fotbalului românesc; u-

le acțiuni rapide au pus în derută 
ararea noastră. Mi-au plăcut jucă- 
ii cu nr. 10 (n.n. Dobrin) — prin 
m, dar uneori prea lent — și cele
uă aripi, în special nr. 7 (n.n.

ă în cabina oaspeților este li
te, în schimb în vestiarul învin-

GORIA C
SERIA NORD

Minerul

teaua roșie Saionta — A. S. Aiud 
1 (0-0) 
aianța Sighișoara — Sătmăreana 
1 (1-0) 
rogresul Reghin — Olimpia Ora-

2—1 (1—0) 
oda Ocna Mureș
or 3—1 (3—0) 
inerul Baia Sprie . 

pșa Mică 5—0 (2—0) 
loria Bistrița — Forestiera Sighe- 
Marmației 2—1 (1—1) 
himica Tîrnăveni -— Unirea Dej

0 (2—0)

Metalul

SERIA VEST

.F.R. Timișoara — Victoria Colan 
0 (2—0)
etalul Tr. Severin — Muscelul 
pulung 2—0 (1—0)
inerul Deva — Progresul Cora- 
1—0 (1—0)

rogresul Strehaia — C. F. R. Ca- 
ebeș 4—0 (1—0)
eforia Tg. Jiu — Electromotor 

ișoara 5—1 (3—1)
lectroputere Craiova — Minerul 
ina 3—2 (2—1)
inerul Cîmpulung — Metalul 

nedoara 0—3 (neprezenlare).

MITINGUL AVIATIC
DIN CAPITALĂ

(Urmare din pag. 1)

ploma internațională -Paul Tissandier". 
Evoluția lui de inaltă acrobație do
vedește siguranță, curaj și măiestrie.

Spre zenit decolează în acest mo
ment trei avioane de construcție ro
mânească. concepția inginerului Radu 
Manicatide. distins cu diploma interna
țională „Paul Tissandier". Aparatele 
sînt pilotate de Constantin Manolache, 
Nicolae Popescu și Gheorghe Zavete. 

dnpă aceea — prin 
o formație de trei a- 

intre ele. în zborul lor 
pentru ca legătura diutre 
nu se rupă, piloții actio- 

tnum de precizie, țjăs- 
titate— milimetrică a-

im

oane
obișnuit.

aparate să 
nează cu max 
trind cu exai 
ceeași distanță ! Le urmă 
cu emoție și, cind trec !a 
aterizaj, parcă răsuflăm 
ușurați, aplaudând puter-

comandă scurtă puternicele aripi ar
gintii trase de mii de cai putere țîș- 
nesc înainte. S-a calculat că într-un 
zbor cu avionul supersonic pilotul 
execută peste 200 de operațiuni, din
tre care 60 la sută numai la deco
lare și aterizare. Și trebuie adăugat 
că fiecare operațiune cere maximum 
de atenție, de promptitudine 1 Apara
tele sînt pilotate cu siguranță și mă
iestrie de aviatori cu îndelungată ex
periență de zbor. în vuiet năprazme 
trece pe „verticala" aeroportului su
personicul condus de colonel Gheor
ghe Burjan — pilot clasa I: forță, 
calm desăvîrșit, precizie, suplețe și 
eleganță !

Mitingul aviatic de pe aeroportul 
Băneasa ia sfîrșit cu lansarea în masă

A LUAT SFÎ^IT TUHUL

CAMPIONATULUI

GRIVITA ROȘIE BUCUREȘTI 
PE PRIMUL LOC

I 
I
I
I
I
I
I
I

îndul sportivilor 
ti să-și demen- 

pregătirea. Cu tot 
nefavorabil pilo- 

parașutei, foarte 
dintre ei reușesc

gătorilor bucuria nu poate fi ascunsă. 
Care este părerea antrenorului ILIE 
OANA ? Iat-o : „Sintem mulțumiți 
de rezultat pentru cp a fost obținut 
în fața unei echipe de certă valoare. 
Arma de bază a oaspeților a fost 
temporizarea jocului. Ne-au „pasat" 
tot timpul, incit ne-au scos din ritm. 
Victoria a iost pe deplin meritată; 
ar ii iost la fel de reală și la 2—3 
puncte diferență. Cea mai grea sar
cină în echipa noastră au avut-o îna
intașii centrali care au trebuit să 
se bată cu o apărare foarte bine 
pusă la punct. S-a dovedit că siste
mul defensiv cu .libero’ e foarte 
greu de depășit. Vreau sp arăt că 
echipa Uruguayului este deosebit de 
tehnică și și-a confirmat prezența în 
turneul final al campionatului mon
dial Jucînd cu astfel de adversari 
nu avem decît de ciștigat".

De aceeași părere este și dl.
TOR M. EROSA, conducătorul dele
gației oaspe care, în plus, 
spus: .A iost un meci frumos, dis
putat in compania unei echipe bune, 
căreia îi prevăd un viitor frumos. 
Intilnirea ne-a ajutat mai mult decît 
cea de la Tel Aviv în evidențierea 
punctelor noastre slabe. Echipa 
publicul dv. merită felicitări’.

Și o ultimă „haltă* în cabina 
bitrilor. ALEXANDRU PÎRVU ne 
plică fazele care au produs 
discuții: — - -
yeni a iost înscris dintr-un ofsaid 
clar („un metru" — completează tu- 
șierul Andrei Rădulescu). Golul al 
doilea marcat de Iancu nu l-am a- 
cordat pentru că, după ce Pircălab 
centrase, mingea a ieșit din teren. 
In fine, nu puteam acorda penalii 
în situația cind lui Mocanu, căzut, 
i s-a șutat balonul în mină’.

HEC-

ne-a

și

ar- 
ex- 

unele 
Golul marcat de urugua-

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

•j

evoluția

La mitingul aviatic a fost prezent și „V lai cu 11“

tării 
mulțî 
să aterizeze chiar în cen
trul punctului fix. Admi
rația este unanimă! Și 
pentru parașutiste (Elena 
Bâcăoanu. Elisabeta Po- 
pescu-Călin, Angela Năs- 
tase, Elisabeta Minculescu 
etc.) și pentru parașutiști 
(Ion Roșu, Ion Negroiu, 
Nicolae Velicu, Mircea 
Ciobanu ș.a.). O subliniere 
aparte pentru maestrul 
emerit al sportului Gheor
ghe Iancu. Recordmanul 
nostru absolut a stîmit 
emoții prin evoluția lui 
cu trei parașute simultan !

în continuare urmărim 
frumoasa demonstrație a 
avioanelor sanitare și a- 
grosilvice: parașutări de 
medicamente și materiale, 
lansări de îngrășăminte 
chimice din avion.

Așteptată cu mult interes, evoluția 
lui Constantin Manolache și Ștefan 
Calotă în formație „oglindă" a fost... 
la înălțime ! Primul a executat cu a- 
vionul acrobație de înaltă clasă, iar 
al doilea — „oglinda* lui — a făcut 
aceleași dificile figuri acrobatice, cu 
aceeași viteză și in același timp, dar 
cu avionul întors ți deasupra primu
lui ! Temerarul pilot de încercare Oc
tavian Bacann a fost aplaudat la scenă 
deschisă pentru spectaculoasa lui de
monstrație de acrobație individuală. 
Un număr deosebit de atractiv și care 
cere o înaltă pregătire în zbor a fost 
„vînătoarea de baloane*. La această 
„probă" Nicolae Constantînescu, Ionel 
Bica și Constantin Onciu au cucerit 
aplauze binemeritate.

In zare se ivește un punct 
Este avionul reactiv condus 
tenent-colonel Ioan Hîrceagă 
clasa I. Eleganța, curajul și
cu care execută figurile acrobatice 
dovedesc o înaltă pregătire, curaj și 
măiestrie. Trec apoi ca fulgerele a- 
vioanele supersonice, cu aripi în delta, 
a căror viteză depășește pe cea a su
netului de aproape două ori ! La o

a zeci de parașutiști. 
emoționantele demonstrații 
mai buni piloți, parașutiști 
riști din țară, au îneîntat 
privirile tuturor. De mîine,
pregăti în continuare să-și ridice mă
iestria sportivă, să obțină noi perfor
manțe, spre a 
ta înălțimilor 
Vlaicn, Vuia, 
rari pionieri

Frumoasele și 
ale celor 
și plano- 
inimile și 
ei se vor

duce mai departe ștafe- 
pe care le-au predat-o 

Coandă și ceilalți teme
ai aviației românești.

POLO

argintiu, 
de loco- 
— pilot 
precizia

Cuplajul din șos. Olteniței a avut 
în „deschidere" meciul dintre Con
structorul și Știința Petroșeni. Aștep
tat cu interes (dovadă — tribunele 
pline), meciul a constituit o decep
ție. La aceasta a contribuit în prin
cipal echipa gazdă, care a evoluat - 
nervos (de aici și unele durități), 
sub valoarea ei obișnuită. înțelegem 
„setea" de puncte a echipei Con
structorul, aflată pe locul 11, dar i 
totuși nu putem fi de acord cu „con
cepția" de joc a formației bucureș- î 
tene, duminică pusă pe destrămare, 
cu orice preț (!) a acțiunilor adverse. 
De cealaltă parte, „XV-le" Silinței 
Petroșeni ca de obicei bine condus 
în teren de N. Ureche, a dat, în cî- 
țeva rînduri, tonul către un joc des
chis dar... Ambele echipe au ratat nu
meroase lovituri de pedeapsă (Știința' 
și un „drop" în ultimele minute...), j 
Rezultat final: 0—0.
prompt, arbitrajul lui N.

Pentru Grivița Roșie, 
C.S.M.S. Iași (lipsită de 
lari) a însemnat o simplă 
Formația bucureșteană, care a avutț 
aproape tot timpul partida la discre
ție, a învins cu 23—3 (12—31. Nu
mai scăderea de ritm din crima narte 
a reprizei secunde a îngăduit oaspe
ților cîteva „sclipiri" prin IRisnie, 
Herghelegiu și Cihodaru. Realiza
tori : Țîbuleac (2 încercări), frimescu 
(2 încercări, 2 lovituri de ped> apsă 
și o transformare) și Dinu (încercare)ț 
pentru Grivița Roșie, respectiv Cri- 
șan (lovitură de pedeapsă!. Cu scă
pări, nefiind totdeauna pe fază, arbi
trajul lui P. Niculescu. (t. st.l

DINAMO — RULMENTUL BÎRLAD 
13—3 (5—3). Joc destul de plăcut, | 
în care însă dinamoviștii au acționai ț 
deseori fără orizont, fără o idee tac
tică precisă, limitînd serios Drotor- 
țiile scorului prin ceea ce s-ar chem» ‘ 
la fotbal „ratări copilărești". Oaspe- ‘ 
ții au opus o rezistentă onorabilă, iai! f 
arbitrajul Iui Pellegrino D'Ecclesis- 
București a fost din nou foarte bun. 
S-au înscris trei încercări (Dragomir 
două și Coravu), dintre care două 
transformate (de Giugiuc și de 
Coravu) pentru Dinamo și o lovitură 
de pedeapsă (Duță) pentru Rulmen
tul). (g.r.ș.).

PRECIZIA SĂCELE — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 6—3 (3—0).

UNIVERSITATEA TIMISOARA —< 
STEAUA BUCUREȘTI 6—33 (3—9).

FARUL CONSTANȚA — GLORIA1 
BUCUREȘTI 5—0 (5—0).

In urma acestor rezultate clasa
mentul a rămas practic neschimbat 
atit în partea superioară, cit și în 
zona retrogradării: pe primele trei 
locuri, în ordine, Grivița Roșie, 
Steaua și Dinamo, iar pe ultimele 
trei C.S.M.S. Iași, Constructorul 
București și Universitatea Timi
șoara.

Corect și 5 
Cervinschi. '
meciul cm < 

cîtiva titu- < 
formalitate. ,

ETAPA ECHIPELOR IN DEPLASARE
• In deschiderea cuplajului din Ca

pitală, actualei lider — Steaua a între
cut fără dificultate formația Mureșul 
Tg. Mureș: 10—1 (2—0, 2—0, 4—1, 
2—0). Bucureștemi s-au descurcat cu 
ușurință în fața atacului mureșan (to
tal lipsit de orizont) și au contraatacat 
eficace. Golurile învingătorilor au fost 
realizate de: Firoiu 3, Țăranu 3, Cu- 
lineac 2, Kari și Covaci. 
xeșul a marcat Soos.

Mult mai echilibrată a 
care a opus echipele 
I.C. Arad. Oaspeții au jucat foarte eco-

Pentru Mu-

fost partida
Progresul și

Dumitru Gheorghe—recordman in toate probele 
de craul (copii)

întreceri viu disputate (în spe
cial eele de copii și juniori), due
luri pasionante și multe rezultate va
loroase — iată ce au putut urmări 
iubitorii natației din Capitală vi
neri, sîmbătă și duminică la etapa a 
Ii-a a campionatului republican (faza 
orășenească).

Aflat într-o formă deosebită, Du
mitru Gheorghe — noul „copil mi
nune" ai natației noastre — ne-a o- 
ferit duminică după amiază încă o 
dovadă a deosebitelor sale calități. 
La capătul unei curse pasionante cu 
Vladimir Belea, el a încheiat proba 
de 1500 m liber cu timpul de 20:01,3 
~ noa record republican de copii

și juniori n, corectînd cel mai bun 
rezultat al său din anul trecut cu 
peste 3 minute I Și astfel D. Gheor- 
ghe a reușit ca în numai două săp- 
tămîni să „spulbere" pur și simplu 
toate recordurile țării în probele de 
craul la categoria sa de vîrstă.

Printre ceilalți recordmani ai con
cursului se numără din nou Carmen 
Cehanzuc, cu un foarte bun 33,0 sec. 
la 50 m liber, Nicolae Teodor cu 
1:29,0 la 100 m fluture (v. rec. 1:38,8) 
și 39,2 sec. la 50 m fluture, Anca 
Pop (9 ani) cu 45,1 sec la 50 m spa
te și 1:40,5 la 100 m fluture (v. rec. 
1:59,8), Vladimir Belea cu 2:31,5 la

200 m spate și Anca Mihăiescu 3:16,7 
la 200 m spate.

Dintre seniori, o comportare fru
moasă a avut-o reprezentantul clu
bului Steaua, Angel Șoptereanu, care 
în continuă ascensiune a „mers" de 
data aceasta 2:37,9 la 200 m bras. 
Merită să fie luate în considerație și 
rezultatele Cristinei Balaban (1:06,3 
la 100 m liber), Adrianei Lambadarie 
(3:04,6 la 200 m bras), ca și ale lui 
Mihai Rău (15 ani) — 1:08,3 la 100 m 
fluture, Petre Teodorescu — 2:47,7 la 
200 m bras. în numărul nostru de 
mîine vom reveni cu rezultatele com
plete ale concursului.

nomic, reușind să speculeze toate ero
rile apărării adverse, astfel că după trei 
reprize I.C.A. conducea cu 3—0 (Unc, 
Kugel și IVallinger). In tot acest timp, 
poloiștii de la Progresul s-au aflat de 
mai multe ori în situații clare, dar pe 
rînd atacanții bucureșteni (și în special 
Dumitrescu) au tras în bară sau în... 
brațele portarului. Doar în ultimul 
„sfert", Șt. Mihai a reușit să concreti
zeze o situație de superioritate nume
rică, intilnirea încheindu-se astfel cu 
scorul de 3—1 (2—0, 0—0, 1—0, 0—1) 
pentru I.C. Arad.

® Două victorii în deplasare au rea
lizat și formațiile Dinamo și Rapid la 
Cluj. Campionii au întîlnit echipa Poli
tehnica. Timp de două reprize aceastai 
le-a opus o rezistență dîrză. Apoi, di
namoviștii și-au sufocat adversarii prin 
contraatacuri rapide, cîștigind eu 4—0 
(0—0, 1—0, 3—0, 0—0). Au înscris 
Popa, Zamfirescu, Grințescu și Novac. 
După un joc viu disputat, în care gaz
dele puteau obține un rezultat egal, 
Rapid București a învins pe Voința 
Cluj cu 4—3 (1—1,1—0, 1—0, 1—2). 
Feroviarii au condus cu 3—1, iar în 
ultima repriză au depus eforturi serioase 
pentru a păstra un avantaj de un gol. 
Victoria lor este meritată. Au marcat; 
Băjenaru 2, Ghidali, Rusu pentru Ra
pid și Szilagi 2, Ciolan pentru Voința. 
(St. Tămaș - coresp.).

® Superiori din punct de vedere teh
nic, jucătorii de la Crișul Oradea au 
întrecut, la Timișoara, pe Ind. lîrni cu 
5_2 (0-0, 2—1, 2—0, 1—1). Au în
scris: Alexandrescu 2, Muth 2, Chirili 
pentru orădeni și Cinteanu 2 pentru ti
mișoreni. (P. Arcan - coresp. reg.).



Rezultata valoroase in concursul atletic 
de la Varșovia

— Mihaela Peneș învingătoare la suliță —

E!d® Tătara și Valentina Serghei — 
învingătoare la „Regata Fraga"

VARȘOVIA, 19 (prin telefon). Sta
dionul Legia a găzduit întrecerile tra
diționalului concurs atletic internațio
nal „Memorialul Kusocinski", la care 
au luat parte o serie dintre cei mai 
valoroși atleți din lume.

MIHAELA PENEȘ a obținut o 
nouă victorie, cu 53,18 m. Ea a fost 
urmată de poloneza Tarkowska—51,74 
și iugoslava Urbancici— 51,30. La 
săritura cu prăjina a cîștigat polo
nezul Wecek cu 4,70 m. Pe locul doi 
s-a clasat PETRE ASTAFEI cu 4,60 m. 
OLIMPIA CATARAMĂ a fost a cin- 
cea la disc cu 48,48 (Hentschel — 
R.D.G. 55,94. Stugner — Ung,. 52,58, 
Mihailov — Bulg. 52,00) iar VIORICA 
GABOR a opta la 800 m cu 2:13,2 
(Vera Nikolici—Iug. 2:05,6, Pigni— 
Ital. 2:07,9).

Alte rezultate: BĂRBAȚI: 100 m: 
Maniak (Pol.) 10,6; 200 m: Werner 
(Pol.) 21,3, Romanowski (Pol.) 21,5, 
Ottolina (Ital.) 21,5; 4GU m: Badenski 
(Pol.) 46,2; 800 m: Matuschewski
(R.D.G.) 1:49,0; 1500 m : Wadoux
(Fr.) 3:41,3, Soldikowskj (Pol.)
3:41,7 ; 3000 m (Cursa memo
rial ă): Jazy (Fr.) 7:51,8, Herrman
(RDG) 7:55,2, Keisuke (Jap.) 7:57,0; 
5000 m: Gamoudi (Tunisia) 13:43,6, 
Zimny (Pol.) 13:57,8; 110 mg: Otoz 
(Ital.) 13,9; 400 mg: Poirier (Fr.) 51,5; 
triplu: Stoikovski (Bulg.) 16,31; înăl
țime: Saint Rose (Fr.) 2,10; greutate: 
Varju (Ung.) 18,95, Komar (Pol.) 18,42; 
disc: Piatkowski (Pol.) 57,60, Feher 
(Ung.) 56,96, Begier (PoL) 56,32; 
suliță: Nikiciuk (PoL) 83,16, Sidlo
(Pol.) 82,96; ciocan: Rut (Pol.) 63,66, 
JSksmiedt (Ung.) 63,58; FEMEI: 100 m:

A Vl-a ediție a campionatelor 
mondiale de popice

(Urmare din pag. 1)

printre altele : „Vă fac cunoscut că 
atît sala, cît și pistele și materialele 
sportive au fost realizate în spiritul 
regulamentului internațional astfel 
că ele corespund întocmai cerințe
lor unui campionat mondial și e- 
ventualele recorduri vor putea fi o- 
mologate".

Recordmanul României, CRISTU 
VINĂTORU, a exprimat angajamen-

RECORDURILE MONDIALE
PE ECHIPE

R. D. GERMANĂ (FEMININ) 
2466 P.D — Cebulla 397, Bannert 
408, Lohse 414, Balche 419, Bei- 
jaD 438, Bamberg 390 (1959, la 
campionatele mondiale de la 
Bautzen).

IUGOSLAVIA (MASCULIN) 5410 
P.D. — Slibar 857, Hladnik 903, 
Mlakar 941, Sterzaj 966, Grom 
928, Smoljanovic 815 (1964, la 
campionatele europene de la Bu
dapesta).

EXISTĂ PERSPECTIVE CA SPORTUL POPICELOR
SĂ fIGURE/t ÎN PROGRAMUL J.O.!

In holul sălii „Voința" a avut loc, 
Seri la prinz, o conferință de presl la 
care au participat membri ai prezidiului 
Federației internaționale în frunte cu dl. 
Osch, președintele F.I.P., ai comisiei de 
organizare a C.M. de la București, re
prezentanți ai presei române și străine.

Președintele F.I.P. a mulțumit pen
tru primirea călduroasă lăcută partici- 
panților la ediția a Vl-a a campionate
lor mondiale, pentru eforturile întreprinse 
de forurile sportive române în a asigura 
întrecerilor cele mai bune condițiuni de 
desfășurare, ceea ce, în ultimă instanță, 
reprezintă o însemnată contribuție la 
popularizarea și dezvoltarea acestui fru
mos sport. La ora actuală Secția de as
falt din F.I.P. (N.R. în forul interna
țional mai există trei secții) desfășoară 
o activitate susținută pentru răspîndirea 
acestui sport, federațiile de popice din 
Brazilia și Japonia, ca și cele din !z- 
rael, Hong Kong și Malaezia manifestîn- 
du-și dorința de a se afilia.

Sportul popicelor cunoaște astăzi o 

Kirszenstein (Pol.) 11,6; 400 m: Pet- 
narcici (Iug.) 54,6, Govoni (Ital) 55,S; 
80 mg: Prikilova (Ceh.) 10,9; lungime: 
lorgova (Bulg.) 6,23; înălțime: Gere 
(Iug.) 1,68; greutate: Ciorbova (Bulg.) 
15,76.

BUDAPESTA (prin telefo^j" în 
cadrul concursului internațional des
fășurat pe Nepstadion a luat startul 
în proba de 10000 metri și recordma
nul țării noastre NICOLAE MUSTA
ȚĂ. Victoria a revenit cunoscutului 
alergător ungur Mecser (unul dintre 
favoriți la titlul de campion european) 
care a realizat performanța de 29:15,8. 
Mustață a ocupat locul doi cu 29:19,8

Raliul București a fost cîștigat de echipajul 
Constantin Pescaru-Petre Miiller

Un public numeros a asistat ieri, 
de-a lungul traseului de 535 km, la 
desfășurarea Raliului București, pri
ma eompetiție automobilistică inter
nă, La întrecere au luat parte 51 de 
echipaje. Iată cîștigătorii pe clase: 
pînă la 600 cmc: Constantin Pescaru 
— Petre Mtiller (Trabant 600); pînă 
Ia 770 cmc: Dorel Mihail — Ion 
Mantea (Fiat 600) ; pînă la 900 cmc: 
Șerban Stoianovici — Ștefania Iva- 
novici (Fiat 850); pînă la 1250 cmc: 
Ștefan Iancovici — Constantin Rado-

tul sportivilor participant! : „Promi
tem ca la campionatele mondiale de 
popice să concurăm în mod loial, 
să respectăm regulamentele, să par
ticipăm în spirit prietenesc pentru 
gloria sportului și onoarea țărilor 
noastre !“

Festivitatea de deschidere a celei

înaintea startului în marea competiție

Impresii, pronosticuri...
După festivitatea de deschidere a 

celei de a Vl-a ediții a campionate
lor mondiale de popice ne-am adre
sat unor specialiști cu următoarele 
două întrebări:
1. Ce părere aveți despre construc
ția noii săli de joc ?; 2. Care este 
pronosticul dv. în întrecerile pri
mei probe din program ?

ADOLF OSCH (Elveția), președin
tele Federației internaționale de po
pice : „1. De la început trebuie să 
vă mărturisesc că am fost plăcut 
surprins cînd am ajuns la cocheta 
arenă care va găzdui actuala ediție 
a „mondialelor". Am văzut multe 
săli însă trebuie să-i felicit pe con- 

largă dezvoltare fi tocmai de aceea do
rim ca el să facă parte din marea fa
milie a sporturilor olimpice, a spus dl. 
Osch. Pentru aceasta, prezidiul fede
rației internaționale a întreprins nume
roase acțiuni la C.I.O. Pe baza promi
siunilor pe care le avem, în 1968 la 
Ciudad de Mexico popicele vor figura pe 
programul demonstrațiilor iar în 1972, 
la Munchen, sperăm ca acest sport al 
nostru, să fie oficializat*.

Participant^ la conferință au sugerat 
prezidiului federației internaționale or
ganizarea „Cupei campionilor europeni", 
propunere care a fost însușită și ur
mează ea forul internațional să ia o ho- 
tărîre în acest sens. Iu orice caz, anul 
acest» se va desfășura — cu titlu ex
perimental — o competiție dotată cu 
„Cupa Dunării", pentru echipele națio
nale din Austria, C lioslovacia și Un
garia. Dacă întrecerile vor cunoaște suc
cesul scontat, competiția va angrena 
în viitor toate țările dunărene.

PRAGA, 19 (prin telefon). — Pe 
apele rîului Vltava s-au desfășurat 
sîmbătă și duminică întrecerile con
cursului internațional de caiac-canoe 
din cadrul „Regatei Praga". La star
tul diferitelor probe s-au aliniat o 
serie dintre cei mai valoroși spor
tivi din Australia, Belgia, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Franța, Polonia, R.D. 
Germană, R.F. Germană, Ungaria, 
Uniunea Sovietică, precum și un lot 
de caiaciști și canoiști români. Așa 
dar, o participare pe cit de nume- 

| roasă pe atît de valoroasă, în rîndul 
| concurenților numărîndu-se și multi 
i campioni olimpici, mondiali și euro- 

peni. In această companie, reprezen- 
i tanții noștri au reușit să obțină o

viei (Renault 10 Major); peste 1250 
cmc: Viorel Marin — Mihai VI- 
caș (Fiat 1300). In clasamentul ge
neral al competiției Jocul I a fost 
ocupat de echipajul C. Pescaru — 
P. Muller. Pe echipe primul loc a 
revenit formației „Autobuzul" Bucu
rești. Cu mult interes a fost urmări
tă și evoluția virtuoasă (în afară de 
concurs) a cunoscutului automobilist 
Petre Cristea care a concurat, îm
preună cu Florin Popescu.

de a Vl-a ediții a C.M. de popice a 
luat sfîrșit prin inaugurarea noii săli 
Voința. Tăind panglica dl. Adolf 
Usch a spus : „Vă felicit încă o dată 
pentru această frumoasă construc
ție ! Sîntem convinși că întrecerile pe 
care le va găzdui se vor desfășura 
la un înalt nivel".

structorii dv„ pentru că s-au gîndit 
la toate, reușind să amenajeze, cu 
mult gust, pe un spațiu restrîns, o 
arenă dotată cu tot ceea ce este 
necesar. 2. România, R.D. Germană 
și Iugoslavia la masculin șî Iugosla
via, R. D. Germană la feminin"

IOSIF HERMAN (Ungaria), vice
președinte al secției de asfalt a 
F.I.P.: „1. Sala îți oferă o ambianță 
plăcută, ea este utilată cu instalații 
și mobilier modern. 2. Sînt mai mult 
ca sigur că cele două titluri puse în 
joc vor intra în posesia unora din
tre echipele : R. D. Germană, Româ
nia, Iugoslavia sau Cehoslovacia".

MILIENKO BOBANAC (Iugosla
via), arbitrul principal al C.M. : „1. 
Arena este regulamentară și incintă 
privirea, ea fiind așezată într-un ca
dru pitoresc. 2. Rezultatele obținute 
pînă în prezent recomandă ca favo
rite echipele României, Ungariei 
R.D. Germane, Cehoslovaciei și... Iu
goslaviei"

KURT SCHEERMESSER (R. D. Ger
mană), antrenor federal: „1. Arena 
este frumoasă, rămînînd doar ca pri
mele jocuri să verifice calitatea pis
telor. 2. La băieți „văd" patru e- 
chipe în cursa pentru titluri: Româ
nia, Iugoslavia, Cehoslovacia și R.D. 
Germană, iar la fete numai trei: Ce
hoslovacia, Ungaria și R. D. Ger
mană".

Ing. MARIN TUDOR, membru în 
comisia de organizare a C.M. : „1.
Sînt ne* pus de bucuros că oaspeții 
s-au arătat satisfăcuți de arena de 
joc, pe care am reușit să o predăm 
comisiîi internaționale de omologa
re Ia data stabilită de F.I.P. 2. Echi
pa masculină inspiră tuturor iubi
torilor jocului de popice multă încre
dere în disputa pentru titlul suprem 
cu jucătorii din R.D. Germană și Iu
goslavia. Și fetele noastre sînt capa
bile de rezultate mari și, în conse
cință, ele pot aspira la o medalie". 

victorie și să ocupe cîteva locuri 
fruntașe. Succesul de care aminteam 
a fost realizat de echipajul feminin 
de caiac dublu format din HILDE 
TĂTARU și VALENTINA SERGHEI, 
care a întrecut în finală pe Zden- 
kova — Salupova (U.R.S.S.) și Fel
ten—Esser (R.F.G.)

Iată și rezultatele din celelalte 
probe în care au concurat sportivii 
români : C 2-1000 m (24 echipaje) 1. 
Himici — Tribax (U.R.S.S.); 2. P. 
Maxim — A. Simionov (ROMÂNIA); 
3. Ulrich — Pinkas (R.D.G.); K 1— 
1 000 m (36 echipaje): 1. Hesz 
(R.P.U.),- 2. Sabarenko (U.R.S.S.); 3. 
Urogy (R.P.U.) ...5. C. Coșniță (RO
MÂNIA); C 1—1000 m (27 echipaje): 
1. Cvrtecka (R.S.C.); 2. Eschert
(R.D.G.),- 3. Benkava (R.S.C.) ... 5.
Igor Lipalit (ROMÂNIA); K 1—500 
m (f) — (36 echipaje): 1. Mozes
(R.P.U.); 2. Benko (R.P.U.),- 3. Ulse 
(R.D.G.) ... 7. Hilde Tătaru (RO
MÂNIA); K 2 — 500 m (19 echipaje):
1. Kujikov — Mcruzov (U.R.S.S.),-
2. Soncek — Stuchik (R.S.C.),- 3.
Dreber — Augustin (R.D.G.) ... 8. 
C. Coșniță — P. Toncu (ROMÂNIA); 
C 1—10 000 m (21 echipaje): 1. 
Perukova (R.S.C.); 2. Malinowski 
(R.D.G.); 3. Polacek (R.S.C.); 4. Igor 
Lipalit (ROMÂNIA); 5. Macarenco 
(ROMÂNIA); K 4—500 m fete (7 e- 
chipaje): 1. R. F. Germană; 2. Combi
nata ROMÂNIA—UNGARIA (Hilde 
Tătaru, Valentina Serghei, Mozes, 
Benko); 3. R.S. Cehoslovacă.

Au luat sfîrșit campionatele mondiale 
de lupte libere

TOLEDO, 19. După 3 zile de între
ceri, au luat sfîrșit campionatele 
mondiale de lupte libere. La ediția 
din acest an sportivii sovietici au 
cucerit trei medalii de aur. Luptă
torii turci, deși n-au cîștigat decît 
o singură medalie de aur, au ocupat 
primul loc pe națiuni, pentru că au 
obținut numeroase medalii de argint 
și de bronz. Surprinzător de slabă a 
fost comportarea luptătorilor ira
nieni care anul trecut au cîștigat 
primul loc la trei categorii de greu
tate, în timp ce la Toledo doar Mo
hamed (la cat. 70 kg) a reușit să se 
claseze pe locul I. De asemenea, 
luptătorii japonezi, învingători la 
edițiile anterioare la categoriile mici 
de greutate, au fost acum nevoiți să 
se mulțumească cu un singur loc 1, 
la cat. 63 kg.

Iată campionii mondiali de lupte 
libere la cele 8 categorii: cat. 52 kg
— Chang (Coreea de sud), cat. 57kg
— Aliev (U.R.S.S.), cat. 63 kg — 
Kaneko (Japonia), cat. 70 kg. — 
Mohamed (Iran), cat. 78 kg — Mah-

De pe terenurile de fotbal
PORTUGALIA — SCOȚIA 1—0
GLASGOW 19 (Agerpres). — Con- 

tinuîndu-și pregătirile în vederea tur
neului final al campionatului mondial 
de fotbal, echipa Portugaliei a susținut 
la Glasgow un meci de verificare în 
compania echipei Scoției. Portughezii 
au repurtat victoria cu scorul de 1—0 
(0—0) prin punctul marcat de Torres 
(min. 73), în urn-a unei pase primite 
de la Simoes. Jocul a fost urmărit de 
aproximativ 40 000 de spectatori.
ARGENTINA — DANEMARCA 2—0

în prezența a 10 000 de spectatori 
s-a disputat la Copenhaga întîlnirea 
internațională de fotbal dintre repre
zentativa Argentinei și selecționata 
Danemarcei. Victoria a revenit fotba
liștilor argentinieni cu scorul de 2—0 
(1—0), prin punctele înscrise de Râul 
Solari (min. 23) și Angel Onega (min. 
81).

MEXIC — ELVEȚIA 1—1
într-un meci amical disputat sîmbă

tă la Lausanne, echipele Mexicului și 
Elveției, care se pregătesc pentru tur
neul final al campionatului mondial, 
au terminat la egalitate 1—1 (1—1). 
Au marcat Pena (autogol în primul 
minut) și Padilia (minutul 5).

ECHIPA BRAZILIEI A SOSIT 
ÎN EUROPA

MADRID 19 (Agerpres). — Echipa 
Braziliei, campioană mondială, a sosit 
la Madrid în vederea turneului final 
al campionatului mondial de la Lon
dra. Fotbaliștii brazilieni s-au antre
nat duminică după amiază la Madrid. 
Ei vor întîlni marți în nocturnă în

Meciul atletic 
’U.R.S.S.-Anglia

LONDRA 19 (Agerpres). — In dubla 
| întîlnire internațională de atletism din- 
! tre echipele Angliei și U.R.S.S., desfă

șurată timp de două zile la Londra, vic
toria a revenit oaspeților: la masculin 
scorul a fost de 134—87 puncte, iaz 
la feminin 71—53 puncte. Iată cîteva 
dintre rezultatele înregistrate: Masculin: 
800 m—Boutler (Anglia) 1:46,5; 5000 
m — Kudinski (U.R.S.S.) 13:47,0 ;
200 m — Savciuk (U.R.S.S.). 21,4; cio
can — Klim (U.R.S.S.) 69,62 m; 400 
mg — Anisimov (U.R.S.S.) 50,7; 110 
mg. — D. Hemerv (Anglia) 14,2; su
liță — Lusis (U.R.S.S.) 85,27 m.; 400 
m — J. Adey (Anglia) 47,3; greutate
— Karasov (U.R.S.S.) 18,77 m.; triplu
— Lazarenko (U.R.S.S.) 15,36 m.;
10 000 m — Hlîstov (U.R.S.S.) 28:49,4; 
1 500 m — Raiko (U.R.S.S.) 3:38,7. 
Feminin: 100 m — Hali (Anglia) 11,8; 
greutate — Press (U.R.S.S.) 17,81 m; 
suliță — Popova (U.R.S.S.) 55,04 m; 
lungime — Scelkanova (U.R.S.S.) 6,79 
m (performanță superioară recordului 
mondial dar neomologabilă, deoarece 
vîntul a bătut cu 4,4 m pe secundă); 
disc —; Tamara Press (U.R.S.S.) 58,90 
m.; 200 m. — M. Tranter (Anglia) 
24,0; înălțime — Cencik (U.R.S.S.)
I, 74 m.; 800 m — A. Smith (Anglia)
2:06,2 ; 80 m — Talîșeva (U.R.S.S.)
II, 0.

@ In cadrul unui concurs de atletișjBl 
desfășurat la Paris, sportivul francez’- 
Jacques Madubost a stabilit un nou re
cord al țării sale în proba de săritură în 
înălțime cu o performanță de 2,15 m. 
Cursa de 5 000 m a fost cîștigată de 
atletul australian Ron Clarke în 13:43,6.

mut (Turcia), cat. 87 kg — Gardjiev 
(Bulgaria), cat. 97 kg — Medvedev 
(U.R.S.S.) și cat. peste 97 kg — 
Ivanițki (U.R.S.S.).

Pe națiuni: 1. Turcia 34 p, 2.
U.R.S.S. 28,5 p, 3. S.U.A. 23 p, 4—5. 
Bulgaria și Iran cu cîte 19 p, 6. Ja
ponia 7 p.

Luni dimineață vor începe campio
natele mondiale de lupte greco-rc? 
mane, la care participă — după 
cum s-a mai anunțat — și șase spor
tivi români.

î.CUPA NAȚIUNILOR15 LA CICLISM
In competiția internațională de ciclism 

„Cupa Națiunilor*, care s-a disputat 
la Reims, campionul mondial Pakadze 
(U.R.S.S.) a cîștigat proba de viteză. 
El l-a învins în finală pe francezul 
Morelon, fiind cronometrat pe ultimii. 
200 m în 12,1.

tr-un ioc de verificare formația Atle
tico Madrid. Delegația oaspe este con
dusă de Joao Havelange, președintele 
Confederației sportive braziliene, care 
a declarat ziariștilor că echipa est?, 
în formă bună și că are șanse să păs
treze cupa „Jules Rimet".

ITALIA — AUSTRIA 1—6
La Milano, echipa Italiei a întrecut 

cu 1—0 (0—0) selecționata Austriei. 
Unicul punct a fost marcat de Burg- 
nich în minutul 73.

• In R.D. Germană a sosit echipa 
de fotbal a R.P.D. Coreene. Timp de 
cîteva zile fotbaliștii din R.P.D. Co 
reeană se vor antrena la Berlin în 
vederea turneului final al campiona
tului mondial.

• Rezultate din „Cupa Rappan": 
Lanerossi Vicenza — Eintracht Frank
furt 5—1; D.W.A. Amsterdam — R.C. 
Strassbourg 2—1.

• Meciuri amicale: La Valencien
nes, Real Madrid — Valenciennes 2---0 
(au marcat Serena și Grosso); La 
Assumption (Paraguay), Guarani — 
Sheffield United 3—1.

® Turneul internațional de fotbal 
de la Paris a fost cîștigat de echipa 
belgiană Anderlecht, care în finală 
a întrecut combinata Racing Paris — 
Sedan cu 3—1.

• Reprezentativa R.F. Germane a 
susținut la Augsburg un joc de veri
ficare în compania selecționatei de ti
neret a Austriei. Fotbaliștii vest-ger- 
mani au terminat învingători cu 4—0. 
prin punctele marcate de Held (2). 
Haller și Briills.
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