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Turneul final al Campionatului mondial de fotbal 
cu o surpriză: Anglia—Uruguay 0-0!a început 'K

Așadar, campionat mondial în 
țara fotbalului! Cu excepția găr
zii de la Palatul Buckingham, al 
cărei schimb se efectuează cu 
același ritual descris de Mark 
Twain în al său „Un yankeu la

curtea 
tontul 
îndreaptă privirile întregii lumi 
sportive, a pus tn mișcare pînă 
fi proverbialul calm englezesc.

regelui Arthur", impor- 
eveniment spre care se

I1 actualități!
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PROGRAMUL DE AZI

MECIUL INTERNATIONAL
„ FEMININ DE VOLEI

ROMÂNIA
R.S.S.

(TINERET)-
UCRAINEANĂ

Progresul dinTerenul _ 
str. Dr. Staicovici găzdu
iește astăzi, cu începere 
de la ora 13,00, o atrac
tivă partidă internaționa
lă •
ti va 
a nomaiuti, ca 
gătește pentru 1", ------- 

echipă de senioare 
R.S.S. Ucrainene.

de volei : reprezenta- 
feminină de tineret 

a României, care se pre
gătește pentru «europe
ne*, întilnește redutabila 

a

SPORTIVI ROMÂNI

LA „MONDIALELE" DE TIR
Ieri a părăsit Capitala 

primul grup de trăgători 
români — taleriștii I. Du
mitrescu, Gh. Enache, 
Gh. Florescu și St. Po- 
povici — care vor parti
cipa la campionatele mon

de tir de la Wies- 
(R. F. Germană) 

între 14 și 23 iulie. Azi 
urmează să plece la 
„mondialele* de la Wies^ 
baden participanții la pro
bele de pistoale și pușcă, 
iar la sfîrșitul săptămînii 
skeetiștii.

l^diale 
pB&aden
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DE MOTOCROS...
...se reia duminică 

Pitești prin disputarea 
tapei a IV-a la
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la 
e- 

clasele 
250 și 500 cmc la care vor 
participa sportivi din 
cluburile și asociațiile 
Steaua, Dinamo, Metalur
gistul (București), Loco
motiva Ploiești, steagul 
roșu Brașov, Poiana Cîm- 
pina, ș.a. Concomitent cu 
etapa de campionat se va 
disputa șl etapa a IV-a 
a Cupel F.R.M. 
tineretului la cl.

REPREZENTATIVA
DE BASCHET
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FEMININĂ I
rezervată 
300 cmc.

PLEACĂ
IN ITALIA

> Reprezentativa feminină 
«le baschet a țării noas
tre pleacă azi în Italia 
pentru a participa la trei 
turnee internaționale (Mes
sina, Siracusa și Piazza 
Armerina) de verificare 

în vederea campionatului 
european. La aceste tur
nee mai iau parte echi
pele Cehoslovaciei, Fran
ței, Ungariei, Iugoslaviei 
și Italiei.

CICLU LA CENTRUL DE ÎNOT

Al treilea ciclu al cen
trului de învățare a îno
tului de la ștrandul Tine
retului își începe activi
tatea mîine dimineață? în
scrierile se mai primesc 
azi și mîine la casele 
ștrandului. Pot participa 

S copii întrp 5 și 14 ani. 
L

I

GRUPA B: La Sheffield, 
R. F. GERMANA - ELVEȚIA

GRUPA C : La Liverpool, 
BULGARIA - BRAZILIA (se 
transmite la radio - progra
mul I ți televiziune)

GRUPA D: La Middles
brough, U.R.S.S. - R.P.D. 
COREEANA.

Toate meciurile încep la 
20,30 (ora Bucurețti).

Cu cît ne apropiem de ora înce
perii meciului Anglia—Uruguay, 
„tensiunea" marii metropole crește 
continuu. Vestitele autobuze cu 
etaj, un număr fără... număr de

taxiuri își croiesc cu greu drum 
prin furnicarul de oameni care, 
la această oră, sînt mai grăbiți 
ca oricînd. Este lesne să ne în
chipuim direcția spre care se în
dreaptă acest fluviu viu : toate 
drumurile duc astăzi la... JVem- 
bley. Atît pentru londonezi cît, 
mai ales, pentru marele număr de 
turiști sosifi aici din toate coi
furile lumii un ghid sigur indică 
drumul spre stadion: panouri tn- 
fătișîndu-l pe năstrușnicul JUillie 
alături de balonul rotund. In a- 
semenea condiții, nu ne-a fost nici 
nouă prea greu, deși sosifi 
de cîteva ore în capitala Angliei, 
să ajungem la locul de start in 
ediția a 8-a a campionatului 
mondial.

Ora 19,00... Ne aflăm tn loja 
presei. Mai sînt 30 de minute 
pînă cind arbitrul va da semnalul 
de începere a celei mai intere
sante dintre edițiile de pînă acum 
ale campionatului mondial de 
fotbal. Interesantă pentru că prac-

tic și teoretic, jocul cu balonul 
rotund a cucerit in ultimii ani 
întreaga lume ; interesantă pentru 
că acum a apărut posibilitatea 

(Continuare în pag. a 4-a)

La centrul de învățare a înotului organizat de S.S.E. nr. 2 la 
ștrandul Obor se desfășoară o vie activitate. în fotografie, un 
grup de elevi ascultă cu atenție îndrumările maestrului spor

tului Alexandru Popescu, instructor la acest centru

Campionatele republicane școlare 
de atletism au luat sîîrșit

Două noi recorduri
și multe rezultate

școlare
bune

Peste 450 de atleți școlari și-au dat intîlnire pe stadionul
Dunărea din Galați intrecindu-se în finalele campionatelor re
publicane școlare.

Lupta pentru cucerirea titlurilor de campioni a generat 
dispute dirze și spectaculoase, soldate cu unele rezultate de 
valoare.

Pe primul plan se situează cele două recorduri republicane 
școlare la junioare categoria I, obținute de Mariana " 
(reg. Hunedoara) la 200 m — 25,1 și Argentina Menis 
Oltenia) la disc — 43,67 m.

Goth 
(reg.

Iubitorilor de polo din Ca
pitală le sînt rezervate în a- 
ceastă săptămînă două parti
de de mare atracție în care se 
întîlnesc puternica formație 
bucureșteană Steaua și echi
pa campioană a Uniunii So
vietice, V.M.F. Moscova.

Cele două partide progra
mate miercuri și joi, de la ora 
18 Ia bazinul Dinamo, opun 
două echipe de certă valoa
re, în care evoluează nume
roși jucători internaționali. 
Steaua va folosi în cele două 
meciuri pe Firoiu, Szabo, Cu- 
lineac, M. Stefănescu, Bădiță, 
Țăranu (și probabil Kroner și 
Blajec). Iar în „7-le“ marina
rilor sovietici vom revedea pe 
Subert, Guliaev (portari), care 
alături de Semionov, Smucki, 
Markarov și Dolgușin se pre
gătesc în lotul U.R.S.S. pentru 
.europenele" de la Utrecht.

★
Ultimul meci din turul cam

pionatului republican, Steaua 
— Politehnica Cluj, se va 
disputa astăzi dimineață, de 
la ora 11, la bazinul Dinamo. 
Rezultatul partidei Ind. linii 
Timișoara — Progresul Bucu
rești nu a fost încă omologat, 
urmînd ca biroul F. R. Nata- 
ție să ia în zilele următoare 
o hotărîre definitivă.

După jocurile etapei de du
minică, clasamentul se pre
zintă astlel:

1. Dinamo Buc. 9 9 0 0 83: 7 18
2. Steaua Buc. 8 7 0 1 59:14 14
3. CrișuL Oradea 9 7 0 2 35:28 14
4. Rapid Buc. 9 6 0 3 33:25 12
5. Polit. Cluj 8 3 2 3 18:22 8
6. I. C. Arad 9 4 0 5 22:33 8
7. Ind. linii Tim. 8 1 2 5 21:44 4
8. Voința Cluj 9 1 2 6 17:41 4
9. Progresul Buc. 8 1 1 6 11:48 3

10. Mureșul Tg. M. 9 0 1 8 16:53 1

Dintre performanțe se mai 
remarcă cele înregistrate de 
Manole Mitilecis (Galați) 1,98 
la înălțime, Teodor Peca (Ol
tenia) 64,02 și Stelian Giube- 
lan (Oltenia) 62,50 la suliță, 
Aura Petrescu (Buc.) 12,2 la 
100 m, Sanda Anghelescu 
(Buc.) 11,4 la 80 mg, Edith 
Schal (Brașov) 5,76 la lungime 
și Cornelia Popescu (Buc.) 1,57 
la înălțime. Iată rezultatele 
concursului:

JUNIORI I 100 m: V. Din- 
culescu (reg. Buc.) 11,0, I. Or
ghidan (Bacău) 11,0, T. Iorda- 
che (Buc). 11,2, I. Tepper (01-

Fotbalul... continuă! Mline, semifinalele „Cupei României"

București: Steaua—Rapid 
Pitești: U.T.A.

11.3,tenia) 11.3, A. Ioani (Cluj)
I'm. Milotim (Buc.) 11,3; 200 m: 
I. Orghidan 22.4, U. Pacepa (Ba
nat) 22,6, C. Blaga (Buc.) 22,6, 
I. Borcănescu (Argeș) 22,7; 
400 m: U. Pacepa 51.0, T. Va- 
bini (Brașov) 51,3, T. Dumitru 
(Argeș) 52,2, D. Cosma (Bacău) 
52.3; 800 m: R. Stoleru (Galați) 
1:59,2, Em. Kocsis (Cluj) 2:00,0, 
N. Sene (Brașov) 2:00.9, C. Petri- 
șor (Iași) 2:00.9; 1500 m: R.

Stoleru 4:09,6, 1. Dima (Buc.) 
4:09,9; 110 mg: St. Szatmari 
(M.-A.M.) 14,4, FI. Drăguieț 
(Buc.) 14.6, 1. Burcă (M.-A.M.) 
14 7.; lungime: C. Cecală (Galaii) 
6,91. D. Crișan (Buc.) 6.88, St. 
l.ăzărescu (Buc.) 6.87, Em. Mi
lotim 6,84; triplusalt: P. Ciu
percă (Bacău) 14,02, V. Purcel 
(reg. Buc.) 13,92, V. BăleauJ 
(Banat) 13,85, G. Neagu (Pl<3 
iești) 13,83; înălțime: M. Miti
lecis (Galați) 1,98, G. Dunărimu 
(Oltenia) 1,88, St. Blațeu (Su
ceava) 1,88, M. Molnar (Banat) 
1,84, B. Bocu (Cluj) 1.84-, p,ă. 
fină: S. Marian (Buc.) 3,80. VI. 
Ioniță (Buc,), 3,70, kT ’.igor 
(Buc.) 3,60; greutate. Cil. Dăinn 
(Hunedoara) 14.18, 1. Ciocănescu 
(Brașov) 14.10. Gr. Mitrea (Bucu
rești) 13,70, I). Răduleseu (Buc.) 
13,68, L. Boboc (Oltenia) 13.51;

ADRIAN IONESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

I Concurs de fotografii 
pe teme sportive

DE LA „TINERETULUI

DE MllNE, AL TREILEA

I
<

Campionatul s-a încheiat, dar 
„Cupa” continuă ! Amatorilor de 
fotbal din Capitală și din Pi
tești li se oferă mîine semifina
lele „Cupei României”: U. T. 
ARAD — FARUL CONSTANȚA 
și STEAUA BUCUREȘTI — RA
PID BUCUREȘTI.

Jocul din Capitală, Steaua — 
Rapid, se va disputa pe stadio
nul „23 August” și va fi condus 
de trei arbitri din R.D. Germa
nă : Glockner — la centru, Vet
ter și Bader — la tușă.

La Pitești, Farul și U.T.A. se 
întîlnesc pentru prima dată în- 
tr-o semifinală de cupă. Partida

va fi arbitrată de Aurel Bentu 
— la centru, Radu Buzdun și 
Mircea Bică — la tușă, toți din 
București.

Cele două partide vor începe 
la ora 17,15 pentru a fi timpul 
necesar eventualelor prelungiri. 
Conform regulamentului, în caz 
de egalitate după 90 de minute 
jocul se prelungește cu două re
prize a cite 15 minute: dacă e- 
galitatea persistă, meciul se va 
rejuca. In cazul în care egali
tatea continuă, pentru finală se 
va califica echipa cea mai tî- 
nără.

Ziarul „SPORTUL POPULAR” și revista ilustrată „SPORT" or
ganizează cu începere de la 15 iulie a.c. un concurs de fpto- 
grafii cu subiect sportiv, deschis tuturor iubitorilor genului, 
amatori sau profesioniști.

Participanților le este oferită o tematică deosebit de bogată : 
imagini din activitatea de masă din asociații și cluburi spor
tive, din întreprinderi, instituții, școli și universități, de la sate ; 
aspecte din întreceri oficiale și amicale, fotografii ale marilor 
stadioane și baze sportive, sau ale terenurilor simple amena
jate de iubitorii sportului, instantanee turistice, activitatea 
sportivă din stațiuni și parcuri de odihnă, portrete de sportivi 
fruntași etc.

Fotografiile vor trebui executate în alb-negru, pe hîrtie lu
cioasă de format 18/24 cm și vor fi însoțite de numele și pro- 
numele autorului, adresa și ocupația. Menționăm că nu vor fi 
primite fotografii care au fost publicate.

La sfîrșitul concursului, juriul va acorda premii separate pen
tru participanții profesioniști și cei amatori, după cum ur
mează :

Pentru profesioniști : premii
oferite de ziarul „Sportul popu
lar"
Premiul I 1 500 lei

Premiul II 1 000 lei

Premiul III 500 lei

Cinci mențiuni a 200 lei

Pentru amatori : premii ofe
rite de revista ilustrata „Sport*4
Premiul 1 1 000 lei

Rremiul II 600 lei

Premiul III 300 lei
le?100Cinci mențiuni a

trimiseFi 
octombrie 

(data poștei) pe adresa 
ziarului „Sportul popular" : str. 
Vasile Conta nr. 16, raionul 
30 Decembrie, Bucurețti, ciț 
mențiunea pe plic „Pentru cww. 
cursul de fotografii".

Fotografiile vor 
pînă la data de 15 
a.c.
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întreceri ale juniorilor
I.a Tg. Mureș, pe stadionul Voința, 

s-au disputat cîteva reuniuni de selec
ție a boxerilor juniori, în vederea în- 
t&mi'rilor cu reprezentativele similare 

ale Ungariei (15 iulie, la Budapesta) 
și Bulgariei (31 iulie, la Tg. Mureș). 
Majoritatea partidelor s-an situat la un 
bun nivel tehnic. De remarcat că în cele 
39 meciuri disputate, arbitrii nu au 
dictat nici im avertisment ! După ter
minarea întîirairilor, antrenorii Furesz 
și Doc u Ies cu au stabilit lotul pentru 
partidele de la Budapesta: A. Cojan 
(hîrtie)., I. Nicolau (muscă),, F. Chip 
și G>h. Tăn&se (cocoș), F. Potolea și 
C. Cuțov (pană), Gh. Enc (seniiușoară), 
R. Irozea (ușoară), C. Coctrleu și 
Șt- Marton (semimijiocîe)., Gh. Călin 
(mijlocie ușoară). N. Manila (mijlocie), 
I, Săliștc (semigrea), M. A'iculescu 

) •
B. ROBE^T-arbitru

„Cupa Voința"
Sîmbătă seara s-a disputat pe arena 

Voința din Capitală prima gală dotată 
ca „Cupa Voința’". Iată rezultatele': 
juniori 11 ■: D. St Sucesc u (Gr. Roșie) 
b.p. A, Barba (Metalul), V. Ivan 
(S1‘C) b.p. C. Puriț (Rapid), M. Po
pescu (Voința) b.p. 1. Neicu (SPC), 
I. Diculesm b.p. L Crețu (Progresul), M. 
Ipitrop (Metalul) b.p. I. Dîrlă (SPC); 
juniori I: M. Te® fii (Voința) b. dese. 
3 C. Ghinescu (Semănătoarea), A. Du
mitrescu (Progresul) b.p. Gh. Manea 
(Voința); seniori: M. Băloiu (Voința) 
b-p. A. Mă«»iș (Progresul), M. Ene (Me
talul) b.ab. 2 I). Fiorescu (Gr. Roșie).

Astă-seară, de la ora 18, va avea 
loc pe ncceasi wend, ceu de a doua reu
niune, în cadrul căreia se vor disputa 
li partide.

D. DUMîTRESCU-coresp.

Arbitrul V. Popescu 

despre meciul Italia—Scoția
fteceul s-au disputat la Veneția și 

Civiunova deuS mtilniri de box între 
rețireaentalÎTele Italiei și Scoției. în pri
ma partida italienii au cîștigat cu 
19—U <!), iar în cea de a doua cu 
7—3. La aceste întilniri a oficiat ca 
neutru aAîtrul A.I.B.A. Victor Po
pescu, care la sosire ne-a declarat ur- 
mătoarele: „Echipa pregătită de antre
norii Rea și Poggi este foarte tînără, 
nici im boxer nedepășind vtrsla de 21 
de nai. M-a impresionat pregătirea fi
zică except irxanlă a gazdelor. In plus, 
la unii dintre pagiliftii italieni (Menca- 
relli—muscă, Cotena—pană, Casați— 
mijlocie fi Bnriizzi —grea) am reținut 
boxul tvluiic. bazat pe inițiativă perma
nentă, Scoțienii (cu care boxerii noștri 
se vor intilnî in octombrie, la București) 
s-au prezentat cu o pregătire fizică in
suficientă și s-au... evidențiat prin multe 
obstrucții, l ei mai buni: Glencros (co- 
toș). Mc Benzie (ușoară) și Land 
'mijlocie )“.

LUPTE

BALCANIADA — ultimul 
de amploare al

După ea=®ipion>t<eie europriae șâ m«xn- 
diale care au avut loc recent, luptătorii 
noștri fruntași vor lua parte, peste cî
teva zile, la noi confruntări internațio
nale de amploare — nltameie din acest 
an. Este vorba de Balcaniada de lupte 
(„grec4)-roinane“ și „libere") ale cărei 
întreceri se vor desfășura în zilele de 
16 și 17 iulie la Ljubljana (Iugoslavia).

întrecerile se anunță deosebit de di
ficile atît pentru echipa dc lupte libere 
a țării noastre cît și pentru cea de greto
romane. Spunem aceasta deoarece la re
centele campionate mondiale două dintre 
formațiile participante la Balcaniada din 
Iugoslavia au realizat performanțe va
loroase, ©cupînd locul I pe națiuni la 
„libere" — Turcia — și locul II la 
„greoo-romanc" — Bulgaria. Să nu ui
tăm, dc asemenea, că și sportivii din 
țara gazdă au obținut succese la „na-on- 
diale", cîștigînd o medalie de aur.

La ultimele ediții ale Balcaniadelor 
sportivii din țara noastră aa avut o com
postare din ce in ce mai bună. Astfel, îs 
1962, la Atena, cdhlpele române s-au da- 
sal pe lom’ III, Jn 1963. la Istanbul, 
pe locul II, iar ta anul nraltac echipa 
de .^reeo-nMnane*" a țarii noastre a do
minat Balcaniada de la €*>n-
slaula cucerind 6 medalii de aur și lo
cui 1 pe uajuuu. Anul trecut, Ia lain-

Ganea - II

în ziua a doua a concursului in
ternațional de la Fiirstenfeld-Steyer- 
rnark (Austria), ION GANEA s-a 
clasat pe locul secund la sărituri de 
la platformă cu un total de 432,75 
p. Proba a fost câștigată de S, Ko- 
waleu'ski (Polonia) cu 434,50 p. La 
fete au avut loc săriturile de la 
trambulină, care au fost câștigate de 
austriaca lageborg Pertmeyer cu 410 
p, urmată de Wiemluk (Polonia) 375 
p și B. Pieskîewîtz (Polonia) 368 p.

• La sfârșitul acestei săptămîni 
va avea loc la Catania criteriul eu
ropean de înot pentru juniori (spor
tivi năseuți pînS în 1951). Din de
legația țării noastre, care va parti
cipa la aceste întreceri, fac parte 
Anca Andrei, Gica Manafu, Dorina 
Meziaca, Eda Schuller și Petre Teo- 
dorescu.

• La sfîrșitul siptămînii trecute 
a avut loc la ștrandul Tineretului 
un concurs de înot pentru copii și

juniori organizat de S.S.E. nr. 2. 
Cu acest prilej au fost stabilite 4 
noi recorduri republicane: F/. Belea 
5:34,2 la 400 m mixt — nou rec. 
de juniori II (v. rec. A. Șoptereanu 
5:38,4) ; Carmen Cehanzuc 38,6 la 
50 m spate — nou rec. de copii B 
(v. rec. Zita Erdeli 39,7) ; S.S.E. 2 
(Florescu, Dinu, Mano! eseu, Ghin- 
daru) 2:19,0 — la 4x50 m liber
— nou rec. de copii B (v. rec. 
S.S.E. Reșița 2:19,9); S.S.E. 2 (V. 
Petcu, F. Burcea, R. Pîrvulescu, E. 
Schuller) 11:33,4 la 4x200 m liber
— nou rec. de senioare și junioare.

Alte rezultate: R. Petrescu 3.-00,4 
Ia 200 m bras ; F. Dorgan 2:47,0 
la 200 m mixt ; I. Miclăuș (SSE Si
biu) 1:14,9 la 100 m fluture; M. 
Movanu l:l9j0 Ia 100 m spate; Gica 
Manafu (SSE Galați) 1:26,6 la 100 
m și 3:05,0 la 200 m bras ; G. Cer- 
beanu 6:33,8 la 400 m mixt; Corina 
Cojistaniinescu 40,0 la 50 m liber; 
yiorica Petcu 2:45,0 la 200 m liber.

I 
I
I
I
I
I

Amănunte din barajul peni
în- 
în 

categoria C. Iau parte cele 16 echipe 
campioane de regiuni.

lată, pentru astăzi, rezultatele pri
mei etape. După cum se vede Stuful 
Tulcea, A.S.A. Sibiu, Ancora Galați și 
Gloria Bîrlad par să aibă calificarea 
asigurată în urma victoriilor la scor 
obținute duminică, iar Metalul Buzău 
datorită victoriei obținute în deplasare.

La 17 iulie vor avea loc partidele 
retur. Reamintim că vor promova în 
categoria C formațiile care vor acu
mula cel puțin trei puncte sau, în caz 
de egalitate la puncte, cîștigătorul va 
fi desemnat de golaveraj. Dacă egali
tatea se menține, se va juca un al 
treilea meci, pe teren neutru, cu even
tualele prelungiri. în sfîrșit, în cazul 
în care egalitatea continuă, sc va cali
fica echipa cea mai tînără.

Iată, în continuare, amănuntele co
municate de corespondenții noștri în 
urma jocurilor din prima etapă.

A.S.A. SIBIU - CONFECȚIA ODOR- 
HEI (3—0). Campioana regiunii Bra
șov a obținut o victorie meritată, în 
urma unui joc frumos. Golurile au 
fost înscrise de Silaghi (min. 25), Io- 
niță [min. 48) și Penzeș (min. 49). 
(Gh. Topîrceanu — coresp.).

STUFUL TULCEA — CELULOZA 
CĂLĂRAȘI (5—0). O victorie la scor

După cum se știe, duminică a 
ceput barajul pentru promovarea

care dă speranțe echipei locale în 
derea returului de duminică. Au 
scris : Peceriță (2), Macera (2' 
Rifat.

TOPITORUL BAIA MARE — 
DICINA CLUJ (2—0). Cele două 
luri înscrise de Topitorul au fost 
lizate de Ghinea (min. 55) și Ne 
(min. 85). (T. Tohătan — coresp. r

METALUL OȚELUL ROȘU 
AUTORAPID CRAIOVA (2—0). 2 
de spectatori au asistat, mai ale 
prima repriză, la un joc frumos, 
dus — în general bine — de arb 
Mircea Ostaficiuc-Deva. în min. 
el l-a eliminat pe jucătorul Be 
(Autorapid) pentru lovire intențio 
a adversarului. Au marcat : Dragi 
(min. 4) și Simescu (min. 23). 
Volner — coresp.).

GLORIA IOȘIA — AURUL ZL 
NA (I—1). Oaspeții au avut iniția 
în majoritatea timpului, rezultatu 
egalitate nedreptățindu-i. Glori: 
egalat în ultimele minute, la o în 
mășeală. (I. Boitoș — coresp.).

METALUL PITEȘTI—METAI 
BUZĂU (2—3). Jucînd mai orgar 
ți mai calm în repriza secundă, 
talul Buzău a obținut o victorie ir 
tată. Piteștenii au jucat slab, ra 
numeroase ocazii. Cele 5 goluri

l 
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A îiiri rămas de încheiat o singură 1
GLalăy cea dintre I. Năstase—Mărmu- 1

ional J

MECIURI FRUMOASE ÎN FINALELE

CAMPION A TEL OR REPUBLICANE
BRAȘOV, 11 (prin telefon). — Bra- 

șownăi care au renunțat duminică la 
transmisia cuplajului fotbalistic la tele
viziune, preferind să asiste la finalele 
primei manșe a republicanelor de tenis, 
n-a« avui ce regreta. Ei au ar- 
mărit jwuri frumoase, în special 
cel decisiv din proba de dublu 
mixt, în care Ilie Năstase și Agneta 
Kun au înitrecul pe înringălorii de anul 
trecut, Ion Țiriac și Mariana Ciogolea, cu 
6—2, 6—3. In semifinale: Kun, Năs- 
ta*c—Horșa, Seres ier 6—1, 4—6, 6—1; 
M. Ciogolea, Țiriac—-DîKar, Mărcii 6—4. 
6—4.

A doua finală a fost cea de la dublu 
fete. Dinamovistele Ictdhh Dihai și Ma 
riaaa fâogoiea — «lupă o victorie di
ficilă în semifinală U Ecaterina Horșa 
și Sanda Ciogolea cu 6—3, 5—7, 6—2 
— au învins în ultimul meci pe clu- 
jencele Agneta Kun și Vexa Rado în 
două seturi: 6—3, 6—2.

In prima grupă finală la simplu bă
ieți alături de Țiriac și Godin Dumi
trescu, s-au calificat șî Petre Mărmu- 
reanu și Ifie Nâslasc. Ultimul l-a eli
minat pe Dwn, cîștigînd setul 
partidei întrerupte cu 6—2, după care
1- a învins la mare 'luptă și pe Bosch :
2— 6, 6—3. 6—3, 3—6, 6—3. Rezulta
tele de duminică și luni ale turneului 
peni nu locurile 1—4 sîat următoarele; 
Țiriac—Dumitrescu 9—7, 8—6. 6—3; 
Năstase—Mărmureanu 6—4), 6—4, 6—4; 
Țiriac—Năstase 6—2, 6—4, 1—6, 6—3; 
Mărmureanu—Dumitrescu 6—3, 6—2, 
6—4; Năstase—Dumitrescu 6—4, 6—4, 
6—3; Țiriac—Mărmureanu 6—3 4—6, 
6—4, al). Glas a meni ui primei grupe arată 
astfel: 1. ȚIRIAC, 2. Ilie Nășise, 3. 
P. Mărmurearm, 4. C. Dumitrescu

La fete, Eleonora Dumitrescu-Ro-

șîanu și-a asigurat primul loc în compe
tiție, culegînd încă două victorii în tur
neul final, la Kun (4—6, 6—3. 6—3) 
și Horșa (7—5, 6—3). Clasament: 
1. Eleonora Dumitrescu-Roșianu, 2. 
iudith Dibar (a câștigat la Agneta Kun 
prin neprezeatare), 3. Ecaterina Horșa, 
4. Agneta Kun.

fhmla, __ ____ __ ______
ieanu și Țiriac—C. Năstase.

C. GRUIA — coresp. regi:

LA I
A.S. AIUD — CHEMIE ZEITZ

(R.D.G.) 2—1 (2—1)

Echipa din localitate a întîlnit sîm- 
bătă intr-un meci amical, echipa ger
mană Chemie Zeitz de care a dispus 
cu scorul de 2—1 (2—1). în prima 
repriză. A.S. Aiud a jucat mai bine ți 
a reușit să înscrie prin Hațegan

(min. 30) și Crăciun (min. 37). Pe 
oaspeți a marcat Neuman (min. 1!

A. Crișan, cores

INDUSTRIA SÎRMEI C. TURZI
CHEMIE ZEITZ (R.D.G.) 2—1 (2

concurs internațional 
sportivilor noștri

dîra

1>.©3 (Bialgaria), luptătorii rwwnâni au 
coral îtiți at finiri swccseilor cwerirad 3 
medalii de aur șâ locul 11 pe națiuni.

In vederea acestui important concurs 
internațional antrenorii loturilor noastre 
•refwaMic-arae awt aleltiiaît idhmă erihajpe uault 
îaatâaaeril«, dur cu «demente talentate, cti 
perspective, dâraăre rare uraiâ vor repre- 
zenta eraioriiie ®aa«îre la raraapâoaatcle 
TOOiiifdiaîe Ae Iiapte gmeo-roflaaaaae 
3967 pmgraimafce la București.

iată lolul dâra cane va fi alcătuită 
echipa de .„grero-aiomairae": C. lurturea, 
I. AJioj&esru. S. Fopesru, C. Corneanu, 
L. Bidaa, I. Țăranu, N. $?eg<uț, N. Mar- 
lineseu și JL PaveL După cum se poate 
observa dira lotail de „greco-roraaarae" 
lipsesc trei din luptătorii care s-au 
clasat pe locuri fnauLașe la T<dedo: 
Oh. Sloacîu, I. Baciu și FI. Ciorcilă. 
Fx-hîpa de -libere^ se va forma din 
larraaălonal loî: D. Wcolae, N. Cristea, 
Ch. Sta®, P. Coraiao, B. ElâaSr P- P«a- 
Idungi. L Chirii*. 1. Popescu, di. 
Oaeâami. A. Maâradț, <C. Teodora .și 
Șt. Slăagffl.

Spre deasebnre de edițiile anterioare, 
întrecerile de la Ljubljana se vor des
fășura în numai două zile, deoarece atît 
•panîdcle de „greco-rontane" cît .șî cele 
de Jibere“ au loc simultan pe două 
podi tun uri.

Campionatele republicane școlare 
au luat siirșit

Meci viu disputat, în care s-au 
tat multe ocazii. Scorul a fost des 
de oaspeți în min. 21, prin Roși 
Egalarea s-a produs în min. 33, . 
Lungit a fructificat o centrare a 
Popa. Cel de al doilea gol al gard 
a fost marcat de Raab.

Sosire slrinsă intr-una din finalele cursei de 110 m garduri
Foto : Ad. Ioaescu

(Urmare din pag. I)

I. SlWOV 
(București) 
(l’loiești)

(Oltenia) 50,36. N.
46,54, N. Văliiuă- 

46,16, R. Feuerstân 
T. Prea (OI- 

Giulielan (Ohrma)

disc r 
Gagea 
«cărau 
(Crișaua) 45,13; 
tenia), 64,02, Si. 
62.56, G. Szckely (Cluj) 55,B0, N. Vălâ- 
Riftreaau 54,06; ci&cein: St. Siscovâci 
(Brașov) 63,30, D. Popescu (București) 
54a32, J. Sîrbiileț (București) 50.73, V. 
Popescu (Oltenia) "
(București) 50,23.

JUNIOARE I: 
(Buc.) 12,2, M. Goth 
12,2, V. Dinu (Argeș) 12,4, S. Araghe- 
âeseu (Boar.) 12.4, M. Hodorogea (Ba
ria) 123. 200 m: M. Goth 25.1, Ec. 
Vilaiios (Brașov) 25,7, A. Petrescu 
25,8, S. Araghei-escu 26,0; ^60 m: I. 
Szakacs (Brașov) 2:16,7„ - F. Negru 
(Banat) 2:22,7, A. Jakab (Ouj) 2:23.3, 
Cr. Slrimbej (Maramureș) 2*.24r3» 
30 mg: S. Angbdescn 11,4, S. Tinaae 
(dug) 1L7„ S. Nedelnu (Argeș) 11,7; 
lungime: E. Srlial (Brașov) 5,76, M. 
Anghrl (Bue.) 5.69, A. Petrescu 5,69, 
M. Popa (M.-A.M.) 5,43, V. 'Secară 
(Ploiești) 5,39, 5. Tăîia:se 5.38; întâi 
țime: E. Slornescu (reg. Buc.) 1,50 
(accidentală ân prima încerca re ia 1.55),
D. Munteanu (Bacău) 1,50, V. Bonei 
(Oltenia) 1J50; greutate: C. Moiărescu 
(Bacău) 12,28; disc: A.. Menis (Oltenia) 
43^67, C. Mosărescu 40,36, M. Vasi- 
lescu (Argeș) 38,23, FL Barto (Buc.) 
38,16, C. Popescu (Buc.) 38,09; suliță: 
T. Bucura _ (Argeș) 41,10, K. Servarius 
(Brașov) 37,41, G. Morărescu 36,43,
E. Dragoș .(/Argeș) 36,16.

JUNIORI II : 80 m: M. Pită (Bra
șov) 9,1, 1. PoenaTu (Buc.) 9,2, C. 
Nemeș (Bacău) 9,2, Gh. Dulgheru (01-

50,70,

100 m:

D. Ionescu

A. Petrescu 
(Hunedoara)

tenia) 9.4; 300 m: N. Pilă 36,9, S. Papp 
(Buc.) 37,4, G. Petronius (Banal) 37,7, 
C. Nemeș 38.2, VI. Toina (Buc.) 38,3; 
1000 m: P. Vladu (Buc.) 2:41,9, V. 
Ptitiriciu (Argeș) 2:44.0, Ft. Gedeon 
(•Cluj) 2:44,2, AL Kover (Oltenia) 
2:44,2; mg: Em. Biro (M.-A.M.) 
12,3, M. Georgescu (Buc.) 12,3, G. 
Lascu (Cluj) 12,4, Ch. Szentmiklosi 
(Crișana) 12,4: lungime: M. Ling (Buc.) 
6.&B, I- Eftiaaie (Buc.) 6,67, M. Pan- 
tor (Buc.) 6,67; înălțime: A. Nicu- 
lescu (Buc.) 1,80, C. Scafeș (Cluj) 
1,75; prăjină: A. Slam a (Buc.) 3,10, 
V. Szabo (M.-A.M.) 3,10; greutate: D. 
Moșoiu (Banat) 14,15, VI. Kodoș (Buc.) 
13,47. I. Pândele (Buc.) 13,45*. disc: 
Vi. Dodos 53,20, A. Mincu (Brașov) 
48,24, I. Baba (M.-A.M.) 47,84, Ch. 
Suha (Brașov) 47.48; suliță: A. Mincu 
59.08, M. Cernea (Buc.) 56,66, V. 
Mrâilcr 55,80. P. Kolf (Banat) 52.80. 
A. Stef (Banat) 52,28; ciocan: E.
Daulner (Banat) 48,50, 1. laru (Buc.) 
47,55. Erai. Suciri (Cluj) 47,00.

JUNIOARE II: 60 m: A. Timal (Bra
șov) 73, V. Angliei (Ploiești) 7,8, 
Al. Popescu (Buc.) 7,8, V. Surcea (reg. 
Buc.) 7,9, M. Mdoșoiu (Argeș) 7,9; 
500 m: A. Timal 1:19,0, R. Salvaa 
(Cluj) J:M N. P^ (M.-A.M.) 
1:22,3; 60 mg: M. Mihșoiu 9,2, M. 
Szatmari (M.-A.M.) 9,2, V. Tempeanu 
(Crișaua) 93; lungime: Ai. Popescu 
5,29. El Mirza (Buc.) 5,20, G. Raicu 
(irg. Buc.) 5.19; înălțime: C. Popescu 
(Buc.) 1,57, M. Enică (Galați) 135, 
O. Fnîi aș (Cri șan a) 1,52; greutate : 
EL Sandu (Argeș) 12,01, N. Ioniță 
(Ploiești) 11,94, M. Micu (Buc.) 11,37, 
C. Ioncscu (Buc.) 11,80.

L. Doaciu, cores

Azi. ultima zi
concursul sunlimenti
P R 0 NO SP OR T

-Campionatul mondial
Azi este ultima zi în care vă 

puteți depune buletinele pentru < 
«ursul suplimentar PRONOSPC 
„Campionatul mondial44.

La acest concurs suplimentar se 
atribui prin tragere la sorți, uneia ( 
tre variantele câștigătoare de la cate 
ria la care se înregistrează cel mai n 
număr de rezultate exacte pe bule 
omologate, un premiu excepțional < 
stînd dintr-un auioturism „FIAT 8: 
Contravaloarea acestui autotur 
(44.000 lei), va fi suportată din fon 
rile LOTO-PRONOSPORT.

Se precizează că obțiaerea premi 
excepțional (autoturismul „FIAT 85 
nu afectează obținerea premiului de 
categoria (l la a IV-a) la care 
dreptul varianta respectivă (pe 1 
numărului de pronosticuri exacte).

Depunerea buletinelor considerate 
tigătoare la acest concurs suplime 
se va face în același mod ca pe 
orice concurs PRONOSPORT obiș 
pînă sîmbătă 23 iulie 1966 în ora 
reședință de regiune și pînă vi. 
iulie 1966 în celelalte localități 1» 
.gen! iile autorizate să elibereze ad< 
linte.

Participați cu cît mai multe bul 
ne la concursul suplâmenlvr PROI 
SPORT ^Campionatul mondial44.

• Tragerea premiilor mari LOTO 
azi va avea loc la București în sala 
str. Doamnei nr. 2 la ora 13.30.

PRONOEXPRES
Premiile concursului Pronoex 

nr. 27 din 6 iulie 1966;
Categoria I: 1 variantă a 77.080 

categoria a Il-a : 9 variante a 9 
lei; categoria a III-a: 81 variant 
1.110 lei; categoria a IV-a : 584 
riante a 197 lei ; categoria a 
1665 variante a 69 lei ; categori 
Vl-a : 8689 variante a 18 lei.

Rubrică redactată de Administ, 
de Stat Loto-Pronosport.



egoria C
I au fost' înscrise de Toader 
[9, din penalti), Tănase (mia. 
S3) pentru Metalul Buzău, reș- 
ILovin (min. 15 și 72). (I. Oni- 
I coresp.).
RIA BIRLAD — VICTORIA 
p (3—0). Un număr record de 
pri pentru orașul nostru (pes- 
I) au asistat la această partidă 
l Gloria, luptînd pentru fiecare 
la obținut o victorie prețioasă. 
Marcat ' Z
vreme de formația bîrlădeană, 

Stă de
cu. Au
tînteie (min. 62) și Lohan (min. 
condus în general bine arbitrul 
îrsan-Galați. (E. Solomon

saltul valoric făcut în

fostul internațional Ion 
marcat : Chesnoiu (min.

FORA GALAȚI — TEXTILA 
BANI (3—0). Ancora a jucat 
E a obținut o victorie meritată, 
Lizînd trei din numeroasele oca- 
lite. în ciuda scorului oaspeții au 
replică dîrză. Au înscris : Dă- 
(min. 37 și 66) și Militaru (min. 
arbitrat satisfăcător M. Rotam 

'i. (Gh. Arseaie — coresp.).

POSTFA TA

ragggg i;■ W

A

sfirșitul săptămînii trecute, la 
I și Sibiu, s-au disputat turneele 

al<^_ campionatului republican 
Lnioff Cele două cîștigătoare, 

BUCUREȘTI și UNIVERSI- 
LA CLUJ îți vor disputa dumi- 
în deschidere la finala „Cupei 
hiei", titlul de campioană a țării 
65—1966.
i comunicările corespondenților

■EȘTI. Universitatea Cluj a do- 
I turneul de juniori disputat în 
late. Antrenorul Silviu Avram a 
Bitat o echipă bine pregătită, care 
■it o frumoasă impresie. în ziua 
la a competiției, Universitatea a 
lat în fața juniorilor de la 
I. cu 3—0 (1—0) prin golurile 
Ite de Barbu (min. 28), Oprea 
■ 52) și Gruber (min. 60). De re
lit că în min. 76 Dobi (U.T.A.) 
|at un penalti. întîlnîrea dintre 
I nr. 2 București și C.S.M.S. Iași, 
|t dominată de prima formație. 
I nr. 2 a învins cu 2—1 (1—0). 
Irarcat : Hrișcu (autogol) și Ma- 
lentru Ș.S.E., respectiv Lupulescu. 
IsfWUb în ultima zi a turneului, 
trsitatea a învins și pe Ș.S.E. 
r București. Scor : 1—0 (0—0). 
Inii și-au asigurat victoria în mia. 
p.in golul înscris de Mustățea. 
pa a fost presărată cu 
Ite de indisciplină, mai 
liderea scorului, cînd 
reșteni, în frunte cu antrenorul 
Irof. Traian Tomescu, au protestat 
Inent contestînd valabilitatea go- 
I și întîrziind reluarea jocului. Ul- 
le zece minute aduc eliminarea 
lorilor Marica și Preotu de la 
I. nr. 2.
krVERSITATEA : Moldovan — 
viei, Gruber, Pop. Oprea. Țegean, 

I, Barbu. Crișan. Mustățea. Tarcu. 
cciul dintre cele două echipe de 
Iri din Arad și Iași s-a desfășu- 
pntr-o notă de sportivitate care 
tă toate laudele. U.T.A. a cîști- 
bu 4—0 (1—0} prin golurile mar- 

de Dobi (min. 37), Zoldhegyi
l 51 și 71) și Popa (min. 64). 
asamentul : 1. Universitatea Cluj

2. U.T.A. 3 p (4-3) ; 3. Ș.S.E. 
3 p (2—2) ; 4. C.S.M.S. 0 p.
AL Momete și C. Ion — coresp.

numeroa- 
ales după 
fotbaliștii

Cea de a 48-a campioană a țării: PETROLUL PLOIEȘTI. De la 
Cernăianu — antrenor principal, Florea, Boc, Pahonțu, Dragomir, Mocanu, 
secund, N. Pantilie — secretarul clubului Petrolul; jos: Crișan, Dridea I, 
Dincuță, A. Munteanu. Din fotografie lipsesc Sfetcu și Badea.

...Și uite așa, cu bucurii și cu... 
necazuri, s-au scurs cele 26 de etape 
ale campionatului 1965—1966. Parcă 
ieri era 15 august 1965.

Duminică s-a disputat ultima eta
pă. Cîte pasiuni nu s-au topit în a- 
cest interval în „creuzetul* campio
natului, 
nu s-au 
visuri și 
pentru ca

Așadar, într-o
Calculele s-au încheiat și clasamen
tul, aducător de bucurie pentru unii, 
nemilos pentru alții și-a spus cuvîn- 
tul: titlul a luat pentru a treia oară 
drumul 
Petrolul 
nu fără 
pe care 
partidele cu F. C. Liverpool, în „Cupa 
campionilor europeni*. „Băieții* ce
lui mai tînăr antrenor din catego
ria A, prof. Constantin Cernăianu, au 
dovedit de multe ori că știu ce vor. 

Galațiul și Oradea nu au rezistat 
însă... aerului tare al înălțimilor și 
au rămas 
„A“. Le 
București

A fost 
pasionant, cu multe lovituri de tea
tru. Și chiar dacă tribunele stadioa
nelor au cedat ceva spectatori, nu e 
mai puțin adevărat că „tribunele" din 
fața micilor ecrane s-au populat tot 
mai mult, că tranzistoarele sînt tot 
mai căutate: popularitatea fotbalului 
a crescut și mai mult. Frunzăriți zia
rele și revistele, chiar cele care nu 
sînt de specialitate, discutați cu ori
cine și vă veți convinge.

Dar care au fost loviturile de tea
tru de care aminteam ? Mai întîi

»

SIBIU. Confirmînd buna comportare 
din primul joc, Rapid București a în
trecut Chimica Tîrnăveni cu 2—0 
(1—0) prin golurile înscrise de M. 
Popescu (min. 48) și Neagu (min. 79). 
în cel de al doilea joc al cuplajului 
de vineri, Politehnica Timișoara s-a 
impus în fața formației Steaua Bucu
rești și a obținut o victorie meritată 
cu scorul de 3—1 (1—1). Au înscris : 
Gavrilovici (min. 32), Grozăvescu 
(min. 64), Morovan (min. 70) pentru 
Politehnica, respectiv Tătaru (min. 29).

Duminică a avut loc meciul decisiv, 
între Rapid și Politehnica. Rapid avea 
nevoie de un meci egal pentru a se 
califica în finala campionatului, și l-a 
reușit : 1—1 (0—0) prin golurile lui 
Gavrilovici (min. 59) pentru Politeh
nica și Gîtejan (min. 68) pentru Rapid.

RAPID: Necula — Gîtejan, Cos- 
tea, Cioca, Ștefan Vasile, Ionescu. M. 
Popescu. Ad. Popescu, Neagu, Pareș- 
cura, Mitroi.

Ștefan Vasile (Rapid) și Cană (Po
litehnica) au fost eliminați pentru lo
vire reciprocă.

în celălalt joc disputat Ja Sibiu, 
Steaua a întrecut Chimica ~ 
cu 3—0 (1—0). Autorii 
Crăciunoiu (min. 11 și 79) 
(min. 61).

Clasamentul : 1. Rapid 5 p ; 2. Po
litehnica 4 p ; 3. Steaua 2 p ; 4. Chi
mica

Tîrnăveni 
golurilor : 
și Tătaru

1 p' I. Boțocan și
Gh. Topîrceanu — coresp.

DE LA I. E. B. S
• Pentru semifinala de fotbal a 

„CUPEI ROMÂNIEI* de miercuri 
13 iulie, dintre echipele STEAUA și 
RAPID, ce se desfășoară pe stadionul 
„23 August", biletele s-au pus în 
vînzare la casele obișnuite.

• La ștrandul Tineretului funcțio
nează zilnic cursuri de înot pentru 
copii între 5 și 14 ani și cursuri de 
tenis de cîmp pentru copii și tineret 
între 7 și 18 ani. înscrierile se fac 
între orele 10—-13 și 16—19, la ștrand. 
Informații la telefonul nr. 17.39.25.

• La bazinul acoperit Floreasca, 
continuă cursurile de inițiere la înot 
pentru copii. înscrieri la bazin.

13
revistei ilustrate

A apărut nr. 
I

sumar bogat ți variat din care menționăm :u «Ml
FOTBAL ;

■ PETROLUL - la al treilea titlu în ultimii 8 ani
b Start în campionatul mondial de fotbal
b istoria edițiilor trecute (în acest număr : Rio 1950 ; Berna - 1954 ; 
I Stockholm — 1958, Santiago — 1962.

ATLETISM:
b Dinamo - Steaua, derbiul campionatului. Cine va învinge ?
* Snagov : „parada" campionilor
• File de istorie: cum a cucerit Lucian Popescu titlul european la 

categoria cocoș
■ Urmașii străvechii „hoine"
• Ancheta noastră : Sportul școlar în vacanță
» Sportivii Universității bucurețfene
* Fotocronica sport, magazin sportiv, rubrici bogat ilustrate cu ultimele 
■C'KitKilitoti sportive.

I»’
cîte ore 

cheltuit, 
dorinți 

altele

de antrenament 
cîte speranțe, 

nu s-au năruit 
să se aprindă, 

măsură, vacanță I

orașului „aurului negru* si 
Ploiești vrea să-l păstreze 
justificată mîndrie. Mindrie 
credem că o va afișa și în

din nou fără 
vor lua locul 
și Jiul Petrila. 
un campionat

echipe în 
Progresul

interesant,

stingă la dreapta, sus: prof. C. 
Dridea II, N. Marinescu — antrenor 
Drăgan, Iuhas, M. Ionescu, Frățilă, 

Foto : V. Bageac
chiar cîștigarea titlului de către Pe
trolul 1 Da, stimați ploieșteni! Fiți 
sinceri; înaintea primei etape, atunci 
cînd Petrolul pierduse cîțiva jucători 
de valoare, nu v-ați gîndit că „bine 
ar fi dacă Petrolul ar scăpa* ? Dar 
petroliștii — bravo lor I — și-au 
strîns rîndurile, au trecut peste 
greutăți și iată-i în marș triumfal spre 
locul I, trecînd și peste ultimul ob
stacol, Rapid București, echipa care 
și-a bucurat și și-a mîhnit supor
terii cel puțin în egală măsură. Dar 
Dinamo București ? Ciștigătoarea cu
pei și a campionatului 1964—1965 ve
nea din nou cu șanse mari la lo
cul I. Și iată-o, la un moment dat, 
pe locul 13! Cîte eforturi pentru o 
redresare tîrzie. Dar Steaua, echipa 
cu jucători socotiți fiecare de cîte 
14 carate ? Noroc cu golul Iui Con
stantin din meciul cu Rapid ș! cu 
penaltiul ratat de Stătescu, că alt
fel...

Apoi, să ne amintim de C.S.M.S. s 
ce revenire frumoasă în tur față de 
returul 1964—65. Echipa a acumulat 
mai lent, iar spre final a început să 
uite lecția... Dar craiovenii, în al doi
lea an de divizie, pe locul V Ia un 
moment dat ? Dar U.T.A. și Politeh
nica Timișoara, cele două formații 
bănățene care au mers braț la braț 
și la bine și la rău ? Sau, n-au con
stituit o lovitură de teatru locurile 14 
și... 4, diametral opuse, ocupate de 
Dinamo Pitești ?

Toate acestea ne-au venit in minte 
făcînd o scurtă retrospectivă asupra 
campionatului și le-am notat aci ca 
o postfață la a 48-a ediție.

etapă 
din „Cupa de vară**

GRUPA I :
CEAHLĂUL P. NEAMȚ — LO

COMOTIVA IAȘI 3—3 (2—1). Au 
marcat ; Pătrașcu (min. 18), Mi- 
halache (min. 29), Săcășanu (min. 
73), respectiv, Panțîru (min. 12), 
Albu (min. 64) și Ionescu (min. 82). 
(C. Nemțeanu, coresp.).

TEXTILA BUHUȘI — C.F.R. 
PAȘCANI 3—1 (1—0). Au înscris : 
Munteanu (min. 25), Raic (min. 52 
și 54) pentru Textila, Tiron (min. 
75) pentru C.F.R. (Ion Vieru. co
resp.).

GRUPA a II-a :
POIANA CÎMPINA — ME

TALUL TÎRGOVIȘTE 2—1 (0-1). 
Au marcat ; Șovăială (min. 50), 
Nanu (min. 58) pentru Poiana, res
pectiv, Dinu (min. 10). (E. Stroie. 
coresp.).

RAPID MIZIL — FLACĂRA 
MORENI 1—2 (0—1). Punctele au 
fost realizate de Dinuță pentru gaz
de și de Man't și Baicu pentru 
Flacăra. (I. Georgescu, coresp ).

GRUPA a III-a:
GAZ METAN MEDIAȘ — FA

IANȚA SIGHIȘOARA 4—1 (2 - 1). 
Au marcat : Tămăioagă (min. 13 și 
78), Sîntion (min. 19), Dodu (min. 
88) pentru Gaz metan, respectiv, 
Varga (min. 8). (Z. Rîșnoveanu. co
resp.).

C.S.M. SIBIU — CHIMIA FĂ
GĂRAȘ 3—1 (1—1). Au înscris : 
Văcaru (min. 21 din 11 m), Stoica 
(min. 70 autogol), Drăghici (min. 
78) pentru G.S.M., Dumitrescu 
(min. 7) pentru Chimia. (I. Chetra- 
ru. coresp.).

GRUPA a IV-a :
METALUL HUNEDOARA — 

MINERUL LUPENI 2—0 (0—0). 
Golurile au fost înscrise de Do- 
bîndă (min. 50) și Secheli (min. 75 
din lovitură de la 16 m). (Voicu 
Albu, coresp.).

A.S. CUGIR — JIUL PETRILA 
5—0 (1—0) !! Au marcat : Tamaș 
(min. 32 și 35), Chiș (min. 60 si 
72), Petrescu (min. 75). (Mihai Vîl- 
ceanu, coresp.).

GRUPA a V-a:
C.S.M. REȘIȚA — 

2—0 (2—0). Punctele 
zate de Nestorovici 
Bîdea (min. 37). (I. 
reap.).

C.F.R. TIMIȘOARA — VAGO
NUL ARAD 11—2 (3—0). Au în
scris : Seceleanu 3, Fodor 3, Sam
son 2, Panici. Bungan, Lungu, res
pectiv, Moț (2). (ton Jura, coresp.).

GRUPA a Vl-a:
A.S. AIUD - INDUSTRIA SÎR- 

MEI C. TURZII 7-2 (3-2). Punc
tele au fost marcate de Crăciun 
(min. 23 și 65), Hațegan (min. 33 
și 36), Chelemen (min. 55), Lichten
stein (min. 78 și 87) pentru Indus
tria sîrmei, respectiv, Popescu (min. 
44 și 45). (A. Crișan, coresp.).

QF.R. ARAD 
au fost reali- 
(min. 12) și 
Plăvițiu, co-

MIRCEA TUDORAN

GOLGETERII CATEGORIEI A
24 GOLURI : I. Ionescu (Rapid) — 
din penalti.

22 GOLURI : Naghi (Dinamo Pi
tești) — 3 pen.

15 GOLURI : Stătescu (Siderurgistul 
Galați).

12 GOLURI : Ene II (Dinamo Bucu
rești) — 2 pen.

11 GOLURI : Dridea I (Petrolul)
— 2 pen. ; Badea (Petrolul).

10 GOLURI : Pavlovici (Steaua) — 
3 pen. ; Voinea (Siderurgistul) — 1 
pen. ; Țîrlea (U.T.A.) — 1 pe«i.

9 GOLURI : Mureșan III (Crișul)
— 1 pen. ; Țurcan (Dinamo Pitești) ; 
Goran (Steagul roșu).

8 GOLURI : Dumitriu II (Rapid) ; 
Moldoveanu (Petrolul) ; Pîrcălab (Di
namo Buc.) — 1 pen. ; Năftanăilă 
(Steagul roșu) ; Jac (U.T.A.) ; Marcu 
(Universitatea).

7 GOLURI : Stoicescu și Cuperman 
(C.S.M.S. Iași) ; Frățilă (Dinamo Buc.)
— 1 pen. ; Adam (Universitatea) — 
2 pen. ; Pescara (Steagul roșu) ; To
fan (Farul) ; Neagu (Siderurgistul) ; 
Voinea (Steaua).

6 GOLURI : Dridea II (Petrolul) ; 
Pop (C.S.M.S. Iași) — 1 pen. ; M. 
Popa (Politehnica Timișoara) ; Ivan- 
suc (Universitatea).

5 GOLURI : C. Ionescu (Dinamo 
Pitești) ; Pantea (U.T.A.) ; Haidu (Di
namo București) ; Iancu (Farul) ; Ne
cula (Steagul roșu).

4 GOLURI : Năsturescu (Rapid) ; 
Lupulescu (C.S.M.S.) ; Frățilă (Petro
lul) ; Varga (Dinamo Buc.) ; Eftimje 
și Ionescu (Știința Craiova) ; Sorin 
Avram, Raksi, Constantin (Steaua) ; 
Tîlvescu (Farul) — 4 pen. ; Axente 
(U.T.A.).

4
3 GOLURI : Georgescu, Codreanu 

(Rapid) ; Naghi (Steagul roșu) ; Szabo, 
Bretan (Universitatea Cluj) ; Mure- 
șan II, Suciu, Sacaci III, Harșani 
(Crișul) ; Bîtlan (Știința Craiova) ; 
Manolache, Ologn, Kallo (Farul) : Co- 
tormani, Mițaru, Lereter, Răcelescu 
(Politehnica Timișoara) ; Incze IV 
(C.S.M.S.).

2 GOLURI : Kraus (Rapid), Drago- 
mir, Iuhas (Petrolul) ; Matei (CSMS) ; 
Țîrcovnicu, C. Radu. Dobrin, Ilie Ste
lian, I. Popeșcu (Dinamo Pitești) ; 
Gane, Gyorfi (Steagul roșu) ; Baco? 
(U.T.A.) ; Anton (Știința Craiova) — 
1 pen. ; Strîmbcanu (Știința Craiova) ; 
Creiniceanu (Steaua) ; Loncer, Regep 
(Politehnica Timișoara) ; Adam, Co- 
jocaru (Siderurgistul) ; O. Popescu 
(Dinamo București).

IO/V IONESCU
Văzut de Neagu Radulescu

1 GOL : Dinu, Jamaischj (Rapid) ; 
Boc, Drăgao (Petrolul) ; Vornicu, V. 
Popescu. Deleanu, Humă (C.S.M.S. 
Iași) ; Gliergheli, Nunweiller III, Nun
weiller VI (Dinamo Buc) ; Corneanu 
(Dinamo Pitești) ; V. Alexandru, Pir- 
vuleț, Cîmpeanu, Barbu (Universita
tea Cluj) ; Hașoti, Jenei. Campo. Me- 
saroș (Steagul roșu) ; Floruț, Chivu, 
Comisar, Birău (U.T.A.) ; Tomeș, 
Vigu, Alexandru (Crișul), ultimul 1 
pen. ; Sfîrlogea, Onea — 1 pen. ; Băr- 
bulescu, Plugaru, Stănescu (Știința 
Craiova) ; D. Popescn, Manea (Steaua); 
Bukosi, Zamfir, Tănase, Caraman, 
Costin (Farul) ; Mihăilă, Grizea (Po
litehnica Timișoara) ; Bretan, Matei. 
Valcan, Ioniță (Siderurgistul).

★
3 AUTOGOLURI : Pojoni (Crișul) 

1 pentru Dinamo Buc. ; 1 pentru Poli
tehnica Timișoara, 1 pentru U.T.A.

2 AUTOGOLURI ; V. Popescu 
(C.S.M.S. Iași) ambele pentru Știința 
Craiova

1 AUTOGOL : Vornicu (C.S.M.S. 
Iași) pentru Dinamo București ; Go- 
man (Siderurgistul) pentru Farul ; Voi- 
cu (Siderurgistul) pentru Politehnica ; 
Pal (Siderurgistul) pentru U.T.A. ; D. 
Niculae (Steaua) pentru Siderurgistul ; 
Manciu (Farul) pentru Universitatea 
Cluj ; Tîlvescu (Farul) pentru Steaua ; 
Dumbravă (Farul) pentru Dinamo 
Buc. ; Mihăilescu (Știința Craiova) 
pentru Dinamo Buc. ; Ivan (Știința 
Craiova) pentru Universitatea Cluj.; 
Birău (U.T.A.) pentru Petrolul : Ilie 
Stelian (Dinamo Pitești) pentru Farul; 
M. Ionescu (Petrolul) pentru Universi
tatea Cluj.



După „Regata Essei
o<

Succes categoric la o principal 
repetiție pentru „mondiale"

fotbaliștii care încep întrecerea pentru 
„Cupa Jules Rimet", ci doar mici „ac
tori" chemați să împlinească ritualul 
inaugurării. Se aliniază stegarii repre- 
zentînd Brazilia, Argentina, Bulgaria, 
Chile, Franța, R.F. Germană, Ungaria, 
Italia, Mexic, R.P.D. Coreeană, Portu
galia, U.R.S.S., Spania, Elveția, Uru
guay și Anglia.

La ora 19,15 (ora locală) își fac apa
riția regina Elisabeta a II-a a Angliei 
și ducele Edimburg, însoțiți de Stanley 
Rous, președintele F.I.F.A. Acesta, în
tr-o scurtă alocuțiune, urează bun venit 
echipelor participante și invită pe regină 
să declare deschise întrecerile finale ale 
celui de al VlII-lea Campionat mondial 
de fotbal.

Pe teren, tinerii din cortegiul defi
lării fac loc pentru două coloane de 
cîte 11 jucători care înaintează de sub 
tribună. Sînt formațiile Angliei și Uru
guayului, avînd în frunte pe cei 
căpitani de echipă Bobby Moore și 
racio Troche.

Marea întrecere începe!

ANGLIA-URUGUAY 0-0!

ca trei reprezentative naționale să intre 
definitiv in posesia mult pivniței și dis
putatei „Cupe Jules Rimet“.

Privim de. jur-tmprejur și spectacolul 
la care asistăm ne copleșește. Londo
nezii, litre umplu pînă la refuz tribu
nele marelui stadion, cuprinși și ei de 
„febra de start*, discută cu aprindere 
șansele favoriților lor de aslăseară, 
„alb-negri*, gesticulează, tși stăplnesc 
cu greu emoția de a fi martori la festi
vitatea de deschidere.

In mijlocul covorului verde de ga- 
Bon, o fanfară militară intonează acor
duri sărbătorești. In acest moment, ca
merele de televiziune ale BBC-ului iau 
primele imagini destinate telespectato
rilor din 25 de țări, comentatorii de 
radio încep să descrie succesiunea pro
gramului festivității de deschidere.

Apar purtătorii drapelelor celor 16 țări 
reprezentate în turneul final. Ei sînt 
urmați de tineri sportivi în eehipamen- 
te.e echipelor participante. Nu sînt

Stadionul Wembley din Londra 
și-a deschis porțile pentru inau
gurarea celei de a VIII-a ediții a 
.Cupei Jules Rimet". Pe gazonul 
excelent al acestui stadion se vor 
Înfrunta cele mai bune echipe 
ale lumii. Cine va ciștiga tro
leu! ? O Întrebare la care se va 
putea răspunde, probabil, abia în 
după-amiaza zilei de 30 iulie, 
după iinala de pe Wembley. Spu
nem probabil, pentru că in caz 
de egalitate și după prelungiri 
iinala se va re juca I

Una dintre principalele repetiții înain
tea „mondialelor" de caiac-canoe, regata 
Essen (R. F. Germană), a prilejuit spor
tivilor români un succes categoric, ilus
trat de cele 8 victorii și de locul I ocu
pat în clasamentul pe națiuni. Evoluția 
caiaciștilor și canoiștilor noștri poate 
fi apreciată ca excelentă, mai ales dacă 
ținem seama de participarea valoroasă, 
de stadiul înaintat al pregătirilor la care 
au ajuns loturile diferitelor țări. La 
Essen, în afara sportivilor vest-germani, 
consacrați pe plan mondial, au concu
rat primele echipe ale Ungariei și Ceho
slovaciei, cele mai bune formații ale 
Olandei și Poloniei, o parte din echi
pajele Uniunii Sovietice care, se bucură, 
de asemenea de un prestigiu deosebit 
în aceste ramuri ale sporturilor nau
tice.

în convorbirea pe care am avut-o te
lefonic cu antrenorul federal C. Bîrsă- 
nescu am primit cîteva comentarii și
— în completarea cronicii de luni — 
rezultatele pe probe din care reiese că, 
într-o companie foarte valoroasă, spor
tivii noștri au dominat autoritar o 
competiție în care multe întreceri pot 
fi considerate drept veritabile finale de 
campionat mondial.

Iată principalele rezultate ale regatei 
de la Essen : K1 — 10 000 : 1. Hesz (Un
garia) 47:36,7; 2. Șt. Pocora (ROMANIA) 
47:45,8; 3. Kindi (Cehoslovacia) 49:16,5 ; 
K2 — 10 000 : 1. ROMANIA (Conțolenco
— Coșniță) 40:40,5; 2. U.R.S.S. (Tschu-
schikov — Grișin) 41:12,8; 3. Cehoslo
vacia (Svec — Kvasil) 41:13,2; Ci — 
10 000 : 1. A. Igorov (ROMANIA) 53:01,7; 
2. Penkava (Cehoslovacia) 53:05,3; 
Hajba (Ungaria) 55:02,7; C2 — 10 000: 
ROMANIA — ' ’ - -
2. U.R.S.S.
3. Ungaria 
K4 — 1000 
Ivanov — 
R.F.G. (Schultze — Gusse — Wentzke — 
Kemnltz) 3:20,0; 3. Polonia 3:20,4; K1 —

500 : 1. A. Vernescu (ROMÂNIA) 1:S 
2. Hoekstra (Olanda) 1:58,2; 3. Szus. 
wledz (Polonia) 1:58,9; K2 — 500 : 1. I 
MANIA (Vernescu — Sciotnic) 1:45,1: 
Ungaria (Szente — Meszaros) 1:45,9; 
Ungaria (Cseh — Hazsik) 1:46,2; Ki 
500 (f) : 1. Irene Rozema (R.F. Gerr 
nă) 2:15,0; 2. Antonowicz (Polon
2:15,6; 3. Mozes (Ungaria) 2:15,4... 
Hilde Tătaru (România) 2:17,7; K1 
1 000 : 1. A. Sciotnic (ROMÂNIA) 4:21
2. Kemecse5 (Ungaria) 4:22,3 ; 3. Kve 
(Cehoslovacia) 4:24,7; K2 — 1000 : 1. B 
MÂNIA (Nlcoară — Ivanov) 3:46.4: 
R.F. Germană (Gusse — Kemnitz) 3:4€
3. Ungaria (Cseh — Hazsik) 3:49,1; Ci 
1000 : 1. Ctvrtecka (Cehoslovacia) 4:4? 
2. Hajba (Ungaria) 4:53,5; 3. A. Igor 
(ROMÂNIA) 4:54,9: 4. Szanto (UngBr 
4:55,1; 5. Lewe (R.F. Germană) 5:03,: 
6. Bauer (R. F. Germană) 5:20,9: C2 
îooo : 1. U.R.S.S. (Dribas 
4:19,3; 2. Cehoslovacia 
Houzin) 4:21,8: 3. ROMÂNIA (Maxim 
Slmionov) 
ria 7:57,1; 
Germană

— schimitsc 
(Ctvrtecka

4:23,9; Kt — 4x500 : 1. Ung 
2. ROMANIA 7:58,0; 3. R.

8:00,6.

au fost extrem de disputa 
cum se vede din lectura r 
de multe ori diferitele loci

doi 
llo-

Ecaterina lencic
de floretă a

* ,
3. 

. . 1.
(Maxim — Slmionov) 47:56,2; 
(Dribas — Schinutsch) 49:05,2; 
(Szanto — soltesz) 49:55,4; 

: 1. ROMANIA (Nlcoară — 
Terente — Cuciuc) 3:15,9; 2.

Cursele 
și, după 
zultatelor, 
în clasamentul probelor au fost ocupa 
la diferențe de zecimi de secundă, 
ceea ce-i privește pe sportivii româr 
ei au condus din start pînă la sosi 
la K 2 — 10 000, Igorov a termin, 
proba de fond cu un avans de do. 
bărci și jumătate, Vernescu și echipaj 
Vernescu—Sciotnic la dublu au contn 
lat în întregime cursele, ca și echipaj> 
de caiac 4 care a învins detașat. ( 
un finiș excelent au cîștigat, de as< 
menea, Nicoară și Ivanov la dubiu 100 
și Sciotnic în proba de simplu.

După această frumoasă comportat, 
așteptăm acum reîntîlnirea cu c> 'eișt 
și canoiștii noștri fruntași care, la sfii 
șitul săptămînii, vor evolua din nou p 
apele Snagovului în probele regalei ii 
temaționale programată de la 15 la 1 
iulie.

în finala probei
„mondialelor"

Concursul hipic internațional 
de la Aachen

(prin telefon). Sîmbăt 
continuat întrecerile di

In aclamațiile celor aproape 100.000 
de spectatori, în Jața arbitrului Zsolt 
(Ungaria) se aliniază următoarele 
formații :

ANGLIA: Banks — Cohen, Wil
son, Stiles, J. Charlton, Moore, Ball, 
Greaves, B. Charlton, Hunt, Con- 
neily.

URUGUAY: Mazurkiewiez — Tro
che, Manicera, Ubinas, Goncalvez, 
Caetano, Cortez, Viera, Silva, Rocha, 
Perez.

Jocul începe cu atacuri în trombă 
ale gazdelor care, în primele 5 mi
nute, beneficiază de trei cornere. 
Apoi, treptat, uruguayenii care a- 
doptă un joc lent, dar foarte tehnic, 
utiiizind pasele, periclitează poarta 
echipei engleze. In min. 10 Silva ex
pediază un șut puternic dar portarul 
Banks, atent, prinde. 11 minute mai

tîrziu portarul englez se remarcă 
nou salvînd un șut extrem de 
ternic al lui Rocha. Și astfel, prima 
repriză se încheie cu un scor alb.

Cu toate insistențele echipei engleze, 
tabela de marcaj a rămas „imaculată* 
și în repriza a doua. Gazdele au do
minat copios, au obținut cornere după 
cornere, dar uruguayenii au continuat 
să se apere organizat, să tempereze 
jocul și să-i sîcîie pe englezi printr-o 
nesfîrșită țesătură de pase laterale. în 
ultimele minute și-a spus cuvîntul și 
nervozitatea care i-a împiedicat pe 
favoriți să fructifice cele cîteva ocazii 
avute. Și astfel a luat sfârșit primul 
meci al turneului final — prima mare 
surpriză !

Miine vom reveni cu amănunte, pe 
care ora înaintată la care transmitem 
ne împiedică să vi le relatăm acum.

din 
pu-

MOSCOVA 11 (prin telefon). — Luni 
pe planșele de la „Lujniki" s-au ali
niat floretistele. Patru din cele 5 re
prezentante ale țării noastre s-au com
portat satisfăcător, trecînd prin turu
rile preliminatorii și ajungînd în elimi
nări directe. Aici lencic o întrece pe 
campioana olimpică de la Tokio,Ildiko 
RejtS, cu 2—1. Ea va pierde însă la 
Samușenko (1—2), urmînd' să revină 
pe primul plan al competiției prin reca
lificări. lencic reușește să o întreacă pc 
Palm și intră în finală! Ana Ene dis
pune de Gapais în eliminări directe

(2—0), dar pierde în recalificări la 
Gorohova, ea mp ioana mondială de anul 
trecut (2—1), care se califică și ea în 
finală. Tot în recalificări rămîne și Ma
rina Stanca învinsa Kestrinei Palm. 
Ileana Drîmbă, în recalificări a pierdut 
la ... Ana Ene...

Finalistele probei sînt Rastvorova, Za
belina, Samușenko, Gorohova, lencic și 
maghiara Bobiș (care a scos-o, inițial 
din cursă, în eliminări, pe Gorohova...) 
Finala probei are loc marți. Tot marți 
începe și întrecerea individuală de spadă.

AACHEN, 11 
și duminică au _ ______
cadrul concursului hipic internaționj 
oficial. Dintre sportivii noștri doar I. Mol 
nar s-a prezentat în cele două prob, 
de dresaj, deoarece restul cailor s-ai 
îmbolnăvit. In prima probă, de cate 
gorla grea, I. Molnar, eu Argint, a ob 
ținut 6,6 p. și s-a clasat pe locul 6 
Fe locul 1 — dr. Klimke (R.F.G.) ci 
Dux 8,3 p.

Cea mai Importantă probă — „Mareli 
premiu de dresaj" la care au participa 
16 sportivi s-a terminat cu victoria lu 
dr. Klimke cu Dux — 917 p. I. Moina: 
cu Argint a ocupat locul 8 cu 762 p

0 singură victorie româneasc;
la dinamoviada de atletism

Din bloc-notesul lui Willie
DIN 

apărut 
sticat

8 ziare londoneze care au
luni dimineața, 5 au prono- 

vicloria în finală a echipei
PE MALURILE Tamisei locuiesc

mont, care n-au găsit locuri disponibile în hotelurile londoneze. Aici sînt 
întinse sute de corturi de diferite dimensiuni, se prepară mîncăruri sub 
cerul liber, se ascultă muzică la tranzistor și se fac glume pe socoteala 
acelora care n-au reușit să obțină bilete de intrare. Intr-unui din porturile 
Tamisei sînt amplasate două pacheboturi în care locuiesc turiști spanioli 
si brazilieni

Angliei, două au indicat victoria 
Braziliei, iar unul a indicat favorită 
selecționata Italiei.

mii de turiști veniți în ultimul mo

Criteriul european pentru juniori 
de masăla tenis

SZOMBATIIELY, 11 (prin telefon).
La ediția din acest an a tradiționa

lei competiții „Criteriul european pen
tru juniori* la tenis de masă sînt pre- 
zenți 192 de jucători (dintre care 64 de 
fete) din 19 țări.

In prima zi a concursurilor s-au des
fășurat întrecerile "pc echipe. Cele pa
tru grupe feminine au fost cîștigate de 
Ungaria A, Iugoslavia, R.D. Germană fi 
U.R.S.S. Formația noastră a învins cu 
3—1 Ungaria B și a pierdut cu 0—3 
meciul cu echipa R.D.G. In semifinale:

li. D.G. — Iugoslavia 3—1, U.R.S.S. — 
Ungaria 3—0. Iinala: U.R.S.S—R.D.G. 
3—1.

La băieți, învingătoare în grupe au 
fost formațiile: U.R.S.S., Ungaria I,
R.D.G. fi Iugoslavia. Reprezentativa noas
tră afăeut parte din grupa a IY-a: 5—0 
cu Bulgaria și Finlanda, 1-—5 cu Iugo
slavia și 0—5 cu R.F.O. In semifinale: 
U.R.S.S. — Iugoslavia 5—3, Ungaria— 
R.D.G. 5—3. Finala a revenit forma
ției sovietice cu 5—1.

Marți încep întrecerile individuale.

OLSZTYN, 11 (prin telefon). In locali
tate au avut loc întrecerile dinamovia- 
dei la atletism. Timpul ploios a stînje- 
nit desfășurarea concursului. Cu puține 
excepții dinamoviștii bucureșteni au 
avut o comportare slabă. Iată cîteva 
rezultate : 1500 m : Pozenko 
3:47,3, Kristopavo (URSS) 3:47,6, 
dache 3:51,8; 5000 m : Kazantev (URSS) 
14:12,2, Orentas (URSS) 14:12,6, 5. Iorda- 
che 15:01,4; 10 km marș : Reimann
(RDG) 44:35,0, 3. Caraiosifoglu 46:09,6. 5. 
Suh 49:39,6; prăjină : Prighel (RDG) 4,50, 
Cristescu 4,40, Piștalu 4,40; lungime : 
Klimov (URSS) 7,67, 4. Simionescu 7,12; 
înălțime : Medowanski (Ung.) *
Vanghelescu 1,90; greutate : 
(Pol.) 18,89; ciocan : Pribunițki (URSS) 
66.04, Bakarinov (URSS) 65,34: 5. Tibul- 
schi 56,5*3; FEMEI : 200 m : Itkina
(URSS) 25,0, 4. Nourescu 26,0: 800 m : 
Krivoseskova (URSS) 2:08,0, 5. Gabor 
2:12,5, 6. Teodorof 2:17,6; lungime : Kis- 
spal (Ung.) 5,92, 6. Rădulescu 5,48; greu
tate : Solokova (URSS) 15,63; 4. Gurău 
13,90; suliță: Peneș 52,39, 4. Ciurea 43,74 
m. în cursele de viteză Nichifor (10,9 — 
100 m), Osoianu (50,1 — 400 m), Nou
rescu (12,4 — 100 m) și Marinescu 13,0 — 
100 m) au fost eliminați în serii.

(URSS)
4. lor-

2.03, 4.
Komar

FAPTUL că F.I.F.A. a hotărît să 
efectueze controale antidoping a 
stirnit in unele tabere proteste ve
hemente. Delegația portugheză a 
Înaintat un memoriu F.I.F.A.-ei prin 
care cere să se renunțe la această 
metodă, intrucît fotbaliștii portughezi 
nu folosesc asemenea .stimulente". 

DINTRE meciurile care se dispută 
la Liverpool, dintre reprezentativele Bulgariei și Braziliei. După meciul 
deschidere care a avut loc aseară, o serie de trenuri speciale s-au îndrep
tat spre Liverpool, majoritatea turiștilor veniți în Anglia dorind să vadă 
acest joc. Celelalte jocuri de azi sînt mai puțin comentate. Echipa U.R.S.S. 
va repurta probabil victoria in fața 
« de altfel și echipa R. F. Germane

ELVEȚIA are pretenții modeste. Ea 
*r ii mulțumită să obțină 3 puncte 
*■ cele trei meciuri cu R. F. Germa- 
*• Argentina și Spania. „Noi nu 
* sâ ciștigăm grupa și cu atît

.Un control antidoping făcut asupra 
jucătorilor noștri, se arată în memo
riu, ar fl o insultă adusă fotbalului 
portughez*. In schimb alte delegații 
printre care cele ale Uruguayului și 
Mexicului socotesc controalele 
doping foarte utile

anti-

azi cel mai interesant este cel de 
de

reprezentativei R.P.D. Coreene, 
în compania selecționatei Elveției.
mai puțin Cupa „Jules Rimet', a de
clarat dr. Alfredo Foni, antrenorul 
echipei. Nu sîntem o echipă de pro
fesioniști, iar cantonamentul pentru 
mondiale a fost de numai șase zile*.

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
PARIS. — Voleibaliștii români și- 

au continuat turneul în Franța sus- 
ținînd o dublă întîlnire la Narbonne 
în compania echipelor Franței (A și 
B). Sportivii români au cîștigat am
bele meciuri cu același scor : 3—1.

• întâlnirea de atletism 
reprezentativele R.F. Germane 
Franței s-a încheiat cu victoria 
leților vest-germani cu scorul 
112—98. Cîteva rezultate: 100 m 
Bambuck (F) 10,0; 200 m — 
buck (F) 20,8 (cu vînt din 
3 000 m obst. — Letzerich 
8:32,0; 800 m — Kemper 

dintre
Și 

at- 
de

Bam- 
spate); 
(RFG) 
(RFG)

1:47,7; prăjină — D’Encausse (F) 
5,10 m; 5 000 m — Norpoth (RFG) 
14:43,0; suliță — Wakalina (F) 77,96; 
triplu — Krivec (RFG) 16,17 m; 400 
mg — Poi trier (F) 50,5; 1 500 m — 
Tummler (RFG) 3:42,3, Jazy (F) 
3:42,6.

PARIS. Inotătoarea Claude Man- 
donnaud a stabilit un nou record al 
Franței in proba de 100 m liber cu 
timpul de 1:03,9.

MOSCOVA. Sulițașul Ianis Lu- 
sis a realizat 85,70 m (cea mai bună’ 
performanță europeană a sezonului) 
iar Igor Ter Ovanezian a sărit în 
lungime 7,74 m.

BUDAPESTA, 
aruncat sulița 
maghiar).

Atletul 
la 85,38

Kulcsar a 
m (record

o 1 tirului 
Etienne —

a J9-a 
St.

PARIS. Etapa 
Franței (Chamonix 
264,5 km) a fost ctștigată de Bracke 
(Belgia). Anquetil, de 5 ori ciștigător 
al Turului Franței, a abandonat fiind 
bolnav. In clasamentul general conduce 
Aimar (Franța). Poulidor se află pe 
locul V. la 4:32 de lider. In etapa a 
9-a tn Tour de l’Avenir (Ugine — St. 
Etienne ■— 230,5 km) a fost ctștigată 
de Savaro. In clasamentul genera! con
duce Denii (Itulia).
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