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Atlețiî noștri conduc în întîlnirea

de juniori cu selecționata 0. S. S. Ucrainene
la fete : 54-34 O Juniorii români au• La băieți : 44-40;

Rusu și ștafeta 4X 100 m a României au stabilit
cîștigat 10 probe din 16 © Radu 
două noi recorduri

POIANA BRAȘOV, 24 (prin tele
fon, de la trimisul nostru). — In 
ultimele zile, norii se învolburează 
după-amiază peste munții care stră
juiesc Poiana Brașov, lăsînd să 
cadă o ploaie torențială. Teama a- 
ceasta de ploaie i-a determinat pe 
organizatorii meciului de juniori Ro- 

' fnânia-Ucraina să se abată de la 
obișnuita programare a concursuri- 

. lor, făcînd ca. întîlnirea să aibă loc 
dimineața. Strașnică inspirație, pen- 
tr'.«4R?ă duhiinică după-amiază a 
plouat iar. Dimineața, în schimb, a 
fost frumos, așa că întrecerile s-au 

>putut desfășura în cele mai bune 
condițiuni.

Prima zi a meciului de juniori 
România-Ucraina (sint admiși în 
concurs și tineri născuți în 1946), 
ș-a desfășurat sub cele, mai , bune 
auspicii, în fața unui public nume
ros. Reprezentanții noștri s-au cora

portat excelent, obținînd victoria în 
10 din cele 16 probe ale concursului 
de .duminică. După prima zi, clasa
mentele se prezintă astfel : 
România-Ucraina 54—34 ; 
România-Ucraina 44—40 ; 
România-U craina 98—74. 
rezultatele individuale :

FETE : 100 m: Sopovaleva (U) 
12,1, A. Petrescu »(R) 12,3, Damian . 
(Ft) 12,3,! Potopanskaia (U) 12,4. în- 
tr-o altă cursă, Mariana Goth a ob
ținut timpUl de 12,1 cu care a egalat 
recordul republican de junioare. 
•400 m : Bădescu (R) 57,4, Vecerkov- 

1 skaia (U) 58,2, Ionescu (R) 58,4, Hora 
(U) 59,5 ; 800 m : Iacob (R) 2:10,2, 
Baciu (R) 2:10,7, Lopan (U) 2:19,S, 
Lebaeiova (U) 2:25,0 ; 80 mg: An- 
ghelescu (R) 11,3, Cîrstea (R) 11,4, 
Velova (U) 11,6, Malotai (U) 12,1 ; 
lungime: Vintilă (R) 6.00, Rîsina (U) 
5i80, Nesenko (U) 5,72, Rădulescu (R)

fete : 
băieți: 

general: 
Și acum

în finalele de canotaj ale seniorilor 
Dinamo 5—Steaua Z

5,55 ; înălțime: Stoenescu (R) 1,66, 
Kozir (U) 1,63,- Pulpea (R) 1,55, Buth 
(U) 1,45, H.C. — Popescu (R) 1,55 ; 
disc: Pofolitova (U) 43,42, Menis 
(R) 43,36, Crăciun (R) 36,56, Bar- 
bonova (U) 34,80 ; suliță : Peneș 
(R) 54,48, Citirea (R) 52,52, Marochi- 
na (U) 49,28, Sokolova (U) 43,28 ;
BĂIEȚI : 100 m : Sărucan (R) 10,7, 
Ciobanu (R) 10,8, Dzoghi (U) 10,9, 
Verzov (U) 11,0; 400 m: Skornikov 
(U) 48,8, Devonian (R) 50,0, Skib- 
niev (U) 50,3, Puia (R) 51,8 ; 1500 m: 
Anșnikov (U) 3:54,9, Iordache (R) 
3:56,4, I. Nieolae (R) 3:56,6, Globin 
(U) 3:57,0 ; 1500 m obstacole : Rusu 
(R) 4:12,6 — record de juniori, Ce- 
fan (R) 4:21,7, Cortun (U) 4:22,3,
Ujva (U) 4:28,4; 4x100 m: Ucraina 
41,6, România (Nichifor, Hiigel. 
Iliescu, Ciobanu) 41,7 — record de 
juniori ; prăjină : Piștalu (R) 4,55,
Lisenko (U) 4,20, Pilicenko (U) 4,20, 
Ivan (R) 4,00 ; triplusalt : Dumitres
cu (R) 15,32, Boico (U) 15,30, Corbu 
(R) 15,28, Kalinin (U) 14,58, H.C. — 
Ciochină 16,19 ; greutate : Sciur (U) 
14,48, Naghi (R) 13,84, Hester (U) 
13,46, Hodoș (R) 13,46, H.C. ’ — Ga-13,46, Hodoș 
gea 16,64.

Concursul continuă luni dimineață.

„Vîrful de atac" al plutonului se pregătește de sprint (fază de la 
finala campionatului republican de semifond)

Foto : P. Stan

N. Ciumeti (Dinamo) - campion 
republican de semifond

ST. SUCIU ÎNVINGĂTOR ÎN PROBA JUNIORILOR

Echipajul clubului Steaua, ciștigător in proba de 8-f-l
Foto : A. Neagu

ROMEO VILARA

Cicliștii dinamoviști cuceresc vic
torii în... serie. După „Cupa Voința" 
și „Cursa munților", el n-au scăpat 
ocazia de a înscrie duminică dimi
neața o nouă victorie în palmares, 
cu atît mai valoroasă cu cit a fost 
obținută în finala unui campionat 
național. Semifondul, desfășurat în 
Capitală pe traseul din str. Cîmpi- 
nei, a revenit lui Nieolae Ciumeti; 
după o aprigă luptă între sportivii 
cluburilor Dinamo și Steaua. Sporti
vul dinamovist (aflat la a treia vic
torie în acest sezon) formează, îm
preună cu G. Motceanu și W. Zieg
ler, „trio“-ut de forță pe care-și ba
zează acțiunile antrenorul : Nieolae 
Voicu. Să nu uităm însă că alături 
de aceștia sint și alte valori care a- 
siejură clubului Dinamo succese de 
seamă în activitatea ciclistă.

28 de alergători — calificați în faza

regională — au avut de parcurs 60 
■de ture (81 km), disputîndu*și șanse
le la 30 de sprinturi. Ținînd seamă 
de faptul că la fiecare 675 m au a- 
vut un viraj în ac, media orară rea
lizată — peste 43 km — atestă pre
gătirea concurentilor și dîrzenia cu 
care și-au apărat șansele. Pîna aproa
pe de final, deși tot timpul a condus 
N. Ciumeti, aveau șanse aproxima
tiv egale 4 alergători: V. Burlacii, 
N. Ciumeti, I. Ardeleana și W. Zieg
ler. Dinamoviștii au fost mai insis- 
tenți, iar N. Ciumeti a dovedit o 
extraordinară ambiție. Cu 5 ture îna
inte de încheiere, V. Burlacu se a- 
fla Ia 6 puncte de lider, dar după 
un sprint a întors capul, s-a dezechi
librat și a căzut pierzînd orice spe
ranță. Apoi, W. Ziegler și-a fructi
ficat șansele și a urcat — pe merit 
— la locul II. Clasamentul final ■

1. NICOLAE CIUMETI (DINAMOÎ

Parcursuri spectaculoase în concursul 
internațional de călărie

SPORTIVII ROMÂNI ÎNVINGĂTOR! ÎN 7 PROBE

LUGOJ. 24 (prin telefon, de la tri
misul nostru). Pe un timp destul de 
capricios s-au desfășurat in localitate 
Întrecerile din cadrul concursului in
ternațional de călărie la care. în afara 
reprezentanților noștri, au participat și 
sportivi — juniori și seniori — de la 
cluburile sportive Slavia Bratislava și 
Vojvodina Novisad. Competiția a fost 
autoritar dominată de călăreții români 
care, superiori la capitolul pregătirii 
tehnice și evident cu ntai multă ex
periență, au cîștigat 7 din cele 9 probe 
disputate.

Programul celor 4 reuniuni desfășu
rate în trei zile de concurs a debutat 
cu proba de deschidere pentru juniori. 
Clasament: 1. Gli. Moișanu (11) cu Stoc 
0 p, 1:01,8; 2. I. Popa (R) cu Gelti 
0 p, 1:05,5-, 3. V. Srdanov (Voj.) cu 
Dinara 0 p, 1:08,9.

Proba de deschidere a seniorilor a 
prilejuit o pasionantă întrecere între 
călăreții fruntași Langa, Recer și Vlad.

DAN GÎRLEȘTEANU

58 p — campion de semifond al 
României; 2. W. Ziegler (Dinamo) 
48 p; 3. V. Burlacu (Steaua) 47 pi 
4. Ion Ardeleanu "(Steaua) 40 p,- 5. 
Gh. Suciu (Dinamo) 22 p : 6. C. r -- 
mitrescu (Steaua) 16 p; 7. L. Zanont 
(Dinamo) 15 p ; 8. Fr. Gera (Steaua) 
15 p; 9. C. Ciocan (Dinamo) 12 pr 
10. Ion Constantinescu (Voința) 10 
P-

Juniorii de cat. I au avut de par
curs 40 de ture (54 km). Au lost pre- 
zenți • la start 45 de concurenți. Din 
rîndul lor au ieșit în evidență Ștefan 
Suciu (categoric „șef de promoție"), 
Tudor Vasile, Șt. Cernea și C. Gri- 
gore. Dacă l-am adăuga și pe Alex. 
Sofropie înseamnă că am aminti tot 
ce are mai bun tînăra generație de 
cicliști. Cursa a fost la discreția Iul 
Ștefan Suciu. Se pare că brașoveanul

HRISTACHE NAUM

(Continuare in pag. a 2-a) (Continuare in pag. a 2-a)
Pe pista de apă de la Snagov s-au 

încheiat slmbătă la prînz finalele 
campionatului republican de canotaj 
pentru seniori. Ca și in ultimele 
ediții, întrecerile au fost dominate de 
reprezentanții clubului bucureștean 
Dinamo, secondați de canotorii de la 
Steaua —; care au cucerit toate titlu
rile puse în joc.

Seria succeselor sportivilor de la 
■fJINAMO- inaugurată joi după- 
amiază prin Alexandru Aposteanu în 
cursa de simplu, a fost continuata 
alaltăieri cu alte patru victorii și 
anume ' lâ : schif 2 fără cîrmaci (A. 
Chirlacovschi, F. Zaiț), 2+1. (R. 
Bațchi, P. Ciapura +- Gh. Gheor
ghiu), 4 fără cîrmaci (E. Tușa. S. 
Tarasov, A, Lincaru. F. Enoiu), 4+1 
(Gh. Drilea, D. Coca, N. Kresz, T. 
Mihailov + C. Bunceanu).

Sportivii de la STEAUA 3u cu-i 
cerit titlurile de campioni republi
cani în probele de schif 2 vîsle (C. 
Ciocoi, E. Petrache) și 8 + 1 (M. Nau- 
menco, M. Ditcov- N. Augustin, G. 
Herling, P. Bogdaniuc. I. Megyeri, 
N. Tarara. L. Covaci + St. Lupu).

Din restul competitorilor, compor
tări meritorii au mai avut reprezen
tanții cluburilor timișorene Politeh
nica și Voința și ai celor bucureș- 
tene I.C.F. (de două ori pe locul II), 
jllimpia și Voința.

Vom reveni cu amănunte de la 
iceastă importantă competiție internă

Trimișii noștri speciali, C. MACOVEI și GH. NICOLAESCU. transmit;

sub semnul

® Astăzi și mîine se vor 
cunoaște finalistele

Alte 4 echipe au părăsit competi
ția la sfîrșitul sferturilor, progra
mate simbătă in plin week-end en
glez : Argentina, Uruguay, Ungaria 

R.P.D. Coreeană, adică — cu ex
cepția (poate) a Ungariei — echipele 
cu șansa a doua in calculul hirtiei 
la această etapă a întrecerilor.

Făcînd un bilanț, o primă con
cluzie care se impune este aceea că 
nici una dintre formațiile sud-ame- 
ricane n-a reușit să „supraviețuias
că" sferturilor de finală, cedind 
echipelor europene dreptul de a-și 
disputa mai departe supremația în 
această agitată ediție a Gupei „Ju- 
les Rirnet".

O BIRUINȚĂ LIPSITĂ DE 
GLORIE...

...așa poate fi caracterizată viclo- ri/r MrrnnfzzK <*.■ Iz.»-/. rii

aportul lui Greaves) în fața echi
pei pregătită de Carlos Lorenzo (în 
care a reapărut Albrecht). Cînd fa
cem această afirmație ne gîndtm, 
firește, la faptul că „succesul" en
glezilor a fost substanțial facilitat 
de decizia arbitrului vest-german 
R. Kreitlein care in min 31 l-a tri
mis pe. tușă pe Rattin, coordonato
rul de joc al argentinienilor, rotiță 
centrală in angrenajul formației sud- 
americane. Drastica sancțiune hotă- 
rîtă de Kreitlein a stîrnit nedume
rire și... discuții interminabile. Ce se 
intîmplase ? In min. 21 al jocului, 
Rattin primise un avertisment pen
tru protest la deciziile arbitrului. 
Zece minute mai tîrziu, Rattin a 
„recidivat" și Kreitlein s-a și grăbit 
să-l invite să părăsească terenul. 
Desigur, sancțiunea, chiar atît de 
severă, ar avea acoperire în regula
mentul de joc, dar cite intenții mai 
puțin oneste ale „cavalerilor fluie-

terii legii" ! După părerea noastră, 
Kreitlein a trecut prea ușor peste 
amănuntul... esențial, că Rattin era 
căpitanul echipei și cine altul, mai 
mult decît el, ar fi avut dreptul să 
se sesizeze de unele decizii tinten
ționat sau nu) eronate ? Gazetarii 
străini acreditați la C. M. nu rup 
cazul Kreitlein de contextul fapte
lor petrecute anterior : accidentarea 
lui Pele in jocuri conduse „larg" de 
arbitrii englezi, nesancționarea lui 
Stiles cu pedeapsa maximă pe care 
— apreciind după numărul... victi
melor făcute pină acum — ar fi 
meritat-o cu prisosință; ca să nu 
mai vorbim de regulamentul pre
ferențial aplicat formației gazdă in 
programul partidelor, toate pe 
Wembley, și la intervale de timp 
care permit o mai bună dozare a 
efortului.

In prima jumătate de oră, care 
s-a disputat de la egal la egal, me->



Parcursuri spectaculoase
In concursul internațional de călărie

(Urmare din pag. 1)

O bună parte a cursei a condus Langa, 
apoi timpul realizat de acesta a fost 
îmbunătățit de Vlad, pentru ca in cele 
din urmă, primul loc să revină după 
o evoluție curajoasă și cu o foarte 
bună glndire tactică lui Oscar Recer. 
Clasament: 1. 0. Recer (R) cu Blrsan 
0 p 59,8 sec.; 2. 0. Vlad (K) cu Hala 
0 p 1:02.7; 3. Gh. Langa (R) cu Simplon 
0 p 1:05,4.

Stmbătă au Început Întrecerile de di
ficultate sporită. Primul examen — 
proba de categorie semigrea. Victoria 
a revenit lui V. Bărbuceanu cu Stejar 
0 p, 33,5 sec. urmat de Gli. Langa cu 
Simplon 4 p, 31,5 sec.

Juniorii și-au disputat întîietatea pe 
un parcurs de durată. Clasament: 1. 
Boris Bor (Slavia) cu Tatar 34 p bune; 
2. Juraj Paulicika (Slavia) 28 p.b.; 3. 
Dușanka Jokici (Voj.) 26 p.b.; 4. Gh. 
Moișanu (R) 24 p.b.

Ieri, în prima întrecere — nenumero
tată — concurenții au avut de trecut 
In plus un examen tactic privind ale
gerea și efectuarea parcursurilor. Cel 
mai bine s-a prezentat O. Recer cu Ba
iadera: Op — 54.4 sec.; 2. Miroslav 
Jokici (Voj.) cu Minerva Op — 57,3 
sec.; 3. A. Stoica (R) cu Blond 0 p— 
1:05,5.

Ștafeta cu echipe de cîte doi călăreți 
a fost dominată de sportivii români. 
Clasament: 1. România (V. Bărbuceanu 
și H. Miiller) cu Gicu și Stejar 1:35,4; 
2. România (A. Stoica și O. Recer) cu 
Blond și Bîrsan 1:42,6; 3. România.

Reuniunea de ieri după-amiază a pro
gramat în deschidere proba pe echipe 
de juniori. Victoria a obținut-o echipa 
clubului Voivodina, 
18’/4 p- Juniorii noștri 
doi au obținut 23 p, iar cei de 
clubul Slavia 40 p. In 
dividual al probei pe 
trei locuri au fost ocupate de Dușanka 
Jokici (Vojvodina), Pavle Ciukici (Voj.) 
și Al. Bozan (R).

Un număr de 8 concurenți s-au pre
zentat apoi în proba de forță. După trei 
baraje succesive pînă la 1,70 m V. Băr
buceanu cu Altai rămîne singurul con
curent nepenalizat și cucerește astfel 
victoria. Pe locurile următoare la egali
tate, A. Clasz (Slavia), Boris Bor (Sla
via) și Gh. Langa (K).

Ultima întrecere a concursului in
ternațional — proba de închidere a re
venit după o evoluție excelentă lui Dan 
Mihăilescu, care de altfel a ocupat pri
mele două locuri cu Mlăjet și Sputnic.

care a totalizat 
clasați pe locul 

la 
clasamentul in- 
echipe, primele

99CUPA DE VARA"
întrecerile din cadrul competi

ției fotbalistice „CUPA DE VARĂ" 
au continuat în cursul zilei de 
ieri. Redăm pe scurt amănunte 
transmise de corespondenții ziaru
lui nostru prezenți la jocurile 
acestei etape :

METALOSPORT GALAȚI — PRO
GRESUL BRĂILA 3—2 (1—1)

Galați, 24 (prin telefon). Meciul 
fost deosebit de echilibrat, echi-a

pele împărtindu-și perioadele de do
minare. Jocul a plăcut și datorită 
numărului mare de goluri înscrise. 
Gazdele au concretizat ocaziile avute 
prin Apostol, Nuță și Podeț iar oas
peții prin Poalelungi și Turcu.

G. ARSENE și V. ȘTEFĂNESCU

SODA OCNA MUREȘ — PROGRE
SUL REGHIN 3—0 (0—0)

OCNA MUREȘ, 24 (prin telefon). 
Jocul disputat în localitate a fost 
presărat cu numeroase faze specta
culoase. Gazdele au dominat copios 
(raport de cornere 16—1), dar vic
toria și-au adjudecat-o abia în re
priza a doua cînd înaintașii au fost 
mai hotărîți în fața porții. Au înscris: 
Mureșan II (min. 46), Duca (min. 71) 
și Papanică (min. 73). Bun arbitrajul 
prestat de I Cîmpeanu -— Cluj.

GH. TAUTAN
FRUCTEXPORT FOCȘANI — OȚE

LUL GALAȚI 1—1 (0—0)
FOCȘANI, 24 (prin telefon), 

interesant datorită pasiunii cu 
formațiile au abordat jocul, 
două goluri ale meciului au 
înscrise de Pătrașcu în min. 49 
tru oaspeți, și se părea că ei vor pă
răsi terenul victorioși, dar în min. 
80, Popescu a obținut egalarea prin- 
tr-un șut splendid care a făcut lnu 
tilă intervenția portarului gălățean.

S. STELIAN

Meci 
caie 
Cele 
fost 

pen-

CHIMICA TiRNAVENI — A.S.A. 
TG. MUREȘ 3— 2 (1—1)

TIRNAVENI, 24 (prin telefon). Joc 
spectaculos, cu multe faze de poartă.

echipei Dinamo VictoriaUn nou
Foto : Șt. Ciotloș

în final, datorită unui surplus de 
energie, localnicii au obținut victo
ria. Au înscris: Solomon (min. 15), 
Bota (min. 73 și 78) pentru învingă
tori și Veg (min. 30) și Dragomir 
(min. 48) pentru învinși.

I. DUCAN

RULMENTUL BRAȘOV — OLTUL 
SF. GHEORGHE 2—1 (0—1)

ZĂRNEȘTI, 24 (prin telefon). Me
ciul a avut loc la Zărnești. Tinerii 
jucători brașoveni, rodați în ultimele 
etape ale categoriei C pe care au 
părăsit-o au reușit un joc bun, mai 
ales în repriza a doua, cîștigînd pri
mul joc în .Cupa de vară". Autorii 
golurilor: Lupu (min. 53) și Pitiș (min. 
55) pentru Rulmentul, Cheresteș (min.

cana La campionatele de sărituri 
pentru juniori s-au remarcat. • • copiii

12) 
jul

pentru Oltul. Foarte bun arbitra- 
lui Ștefan M^jian

ALTE REZULTATE:
— Sighișoara.

C. GRUIA

DINAMO VICTORIA 
FLACĂRA ROȘIE 

7—0 (2—0)

BUCUREȘTI— 
BUCUREȘTI

METALUL RĂDĂUȚI — CHIMIA 
SUCEAVA 1—2 (0—0)

TRACTORUL BRAȘOV - 
TROM BRAȘOV 2—0

ME-

Meciul s-a 
pe stadionul 
în nota de 
dina moviști. 
(Dinamo Victoria) deschide scorul, 
iar 7 minute mai tîrziu același Nuțu 
majorează scorul, după ce driblează 
toată apărarea adversă, inclusiv por
tarul. Pînă la pauză asistăm Ia un 
joc pe mijlocul terenului. In această 
perioadă fotbaliștii celor două echipe 
an comis o serie de greșeli tehnice.

După pauză aspectul partidei se 
schimbă, 
sînt 
care 
Ion 
cu.

disputat ieri în cuplaj 
Republicii și a început 
dominare a jucătorilor 
In minutul 15, Nuțu

PROGRESUL STREHAIA — VICTO^ 
RIA TG. JIU 0—1 (0—0) 

MINOBRAD VATRA DORNEI — 
FORESTA FĂLTICENI 2—1 (1—0)

METALUL TR. SEVERIN — 
TROPUTERE CRAIOVA 2—1

Meci internațional, la

ELEC-
(2-0)

Arad
Vagonul — Rabotnicki Skoplje 4-2 (3-1)

Dacia Schileru într-o săritură care-i 
va aduce titlul de campioană la 

platformă

Foto : S. Petre

Finalele campionatolor republicane 
de sărituri pentru juniori și juni
oare, desfășurate la ștrandul Tinere
tului din Capitală, au fost caracte
rizate de asaltul dat de concurenții 
din categoria copii asupra juniorilor.

rectitudine, eleganță și unele din ele 
avînd un coeficient de dificultate 
destul de ridicat, copiii au reușit șă 
se impună, cîștigînd (prici Constantin 
Nedelcu și Dacia Schileru — ambii 
de la Clubul sportiv școlar Bucu
rești) două titluri de campioni re
publicani. în plus, Dacia Schileru 
a ratat de puțin victoria la tram
bulină (a greșit săritura răsturnat — 
grupat). Progresul evident al copiilor 
este îmbucurător și sperăm că sec
țiile cluburilor le vor acorda acestor 
reale speranțe toată atenția. în cele 
două zile de întreceri, am remarcat 
frumosul spectacol realizat la trambu
lină unde se vădește o mai mare 
preocupare din partea antrenorilor. 
La platformă, în schimb, concurenții 
au fost puțini și destul de slab pre
gătiți.

Clasamente (în dreptul concuren- 
ților este trecut anul nașterii): TRAM
BULINĂ juniori cat. I : 1. C. Ne
delcu — 1953 (Clubul sportiv școlar) 
117,18 p — campion republican ; 2. 
M. Coricovac — 1948 (Progresul)
114,26 p ; 3. Gh. Bodea — 1949 
(S.S.E. Sibiu) 108'25 p ; 4, Radu 
Crocc — 1950 (S.S.E. Sibiu) 101,08 p : 
5. M. Munteanu — 1948 (Progresul) 
99,95 p ; 6. FI. Firulescu — 1949
(Progresul) 98,71 p ; juniori cat. a 
II-a ; 1. J. Treistaru — 1950 (Pro
gresul) 111,28 p ; 2. I. llieș — 1951 
(Progresul) 105.59 p ; 3. A. Muhls- 
taffen — 1952 (S.S.E. Sibiu) 100.72 p ; 
4. A. Găvozdea — 1953 (S.S.E. Sibiu) 
95.21 p ; 5. R. Grama —- 1954 (C.S.S.) 
93,52 p ; 6. Tr. Schileru — 1954 
(C.S.S.) 82,91 p ; junioare cat. I :
1. Măriuca Isăcescu — 1949 (Progre
sul) 114,76 p — campioană repu
blicană ; 2. Dacia Schileru — 1951 
(C.S.S.) 114,42 p ; 3. Maria Aronescu 
— 1948 (S.S.E. Sibiu) 93,55 p ; 4 
Ildiko Csiki — 1950 (Crișul Oradea) 
92,23 p ; 5. Anelise Kestner — 1949 
(S.S.E. Sibiu) 89,53 p ; 6. Natașa
Teodorescu — 1949 (C.S.S.) 89-23 p ; 
junioare cat. a Iî-a : 1. Rodica Po
pescu — 1950 — (Progresul) 97,42 p ;
2. Irinel Popescu — 1954 (C.S.S)
95.70 p ; 3. Mariana Voinea —- 1953 
(C.S.S.) 93,81 p ; PLATFORMĂ — 
juniori cat. I: 1. Gh. Bodea 114,45 p

88,61 4. Radu Croce 83,38 
juniori cat. a II-a :
99,13 p; 2. I. Ilieș 98,86 p;
Muhlstaffen 83,70 p ; 4. A. Găvozdea 
76,54 p ; 5. Tr. Schileru 75,51 p ; 
6. S. Binder — 1953 (S.S.E. Sibiu) 
72,31 p ; junioare cat. I : 1. Dacia 
Schileru 66,57 p — campioană re
publicană ; 2. Măriuca
63-20 p ; 3. Anelise Kestner 56,14 p ; 
junioare cat. a II-a : 1.
Voinea 60,59 p ; 2. Irinel Popescu 
58,87 p ; 3. Rodica Popescu 58,31 p. 
Pe echipe : juniori : 1. Progresul
820,59 p ; 2. S.S.E. Sibiu 763,58 p ; 
3. Clubul sportiv școlar 368,57 p ; 
fete r 1. Clubul sportiv școlar 579,02 p;
2. S.S.E. Sibiu 356,47 p ; 3. Pro
gresul 333,69 p ; general : 1. Progre
sul 1154,28 p ; 2. S.S.E. Sibiu 1120,05 p;
3. Clubul sportiv școlar 947,59 p.

P : p;
1. J. Treistaru
-----  ; 3. A.

Isăcescu

Mariana

D. STĂNCULESCU

cei care preiau inițiativa 
jucătorii de la Flacăra roșie 
ratează cîteva ocazii clare prin 

Constantin, Cuconea și Stoices- 
Dinamoviștii echilibrează apoi

locul si spre sfîrșit domină cu autd- 
ritate înscriind încă 5 goluri prin: 
Nuțu (min. 72), Jercan (min. 79 și 
82), Ștefan (min. 86) și Gheorghiu 
(min. 90). A arbitrat bine Dumitru 
lsăcescu-București

V. IORDACHE

METALURGISTUL 
TEHNOMETAL

1—1 (0—0)

BUCUREȘTI 
BUCUREȘTI

Cel de al doilea meci al cuplaju
lui de pe „Republicii" a prilejuit o 
dispută echilibrată. Fotbaliștii de la 
Tehnometal, mai combinativi, au im
primat jocului o notă de spectacu
lozitate. In echipa Metalurgistul au 
fost introduși o serie de juniori care 
au dat satisfacție. Punctele au fost 
realizate de Chiru (min. 59) pentru 
Metalurgistul și Dobre (min. 77) 
pentru Tehnometal. In min. 76, Teo- 
dorescu (Tehnometal) a ratat un 
11 m.

ARAD, 24 (prin telefon). — Joc 
desfășurat în ritm lent. Localnicii au 
dominat în special în prima repriză 
cînd, pe lîngă cele trei goluri rea
lizate, au ratat numeroase ocazii 
clare. Echipa oaspe, care a promos^i 
recent în categoria 13 a campionatu
lui iugoslav, și-a regăsit cadența abia 
spre sfîrșitul jocului. Golurile au fost 
realizate de: Dembrovski (min. 7 șf 
38), Moț (min. 31) și Danileț (min. 
53) pentru gazde, iar pentru oaspeți 
de Gherasimovski (min. 27 și 59). De 
remarcat că în min- 62 oaspeții au 
ratat o bună ocazie prin Balevski, 
care a tras în bară.

ST. IACOB-coresp.

PRONOSPORT

ION CUPEN

N. Ciumeii-campion republican 
de semiiond

(Urmare din pag. 1)

vrea să realizeze în acest ultim se
zon de juniorat „austriacul* de anul 
trecut, cînd a cucerit locul I în toa
te cele 7 probe de juniori Ia fond. 
Antrenorul Martie Ștefănescu are 
și anul acesta cu ce se mîndri și îi 
adresăm sincere felicitări. Ploieștea
nul Tudor Vasile continuă tradiția 
elementelor de perspectivă pe care 
„orașul aurului negru* le dă ciclis
mului an de an. Capitala „se 
prin Șt. Cernea și C. Grigore. Și nu 
este puțin lucru, dacă ținem seamă 
de faptul că în alți ani era aproape 
absentă la acest... capitol. Iată cla
samentul final la juniori cat. I:

1. ȘTEFAN SUCIU (DEZROBIREA 
BRAȘOV) 50 p — campion de juni
ori la semifond al României; 2. Tu- 
rlnr Vasile (Petrolul Ploiestî-anfrenor

vede"

- antrenor Mircea Mihăî- 
p,- 4. C. Grigore (Voința 
18 p ; 5. Ion Florea (Olim- 
6. George Negoescu (Stea-

(SSE I - 
lescu) 24 
București) 
pia) 17 p ; 
ua) 17 p.

Pentru juniorii de cat. a II-a a fost 
programat un concurs republican. 
Cei 38 de concurenți au parcurs 20 
de ture (27 km). S-a impus — și aici 
un brașovean : Eugen Popa, elevul 
antrenorului Traian Chicomban. El 
a cucerit locul I cu 19 p. Au mai ur
cat podiumul de premiere P. Tudo- 
rică (Dinamo) 13 p și T. Cristian 
(CSO Brăila) 12 p.

Numărul mare de 
la startul celor două 
este îmbucurător. 1 
însă modul în care ei vor fi conduși 
spre seniorat, deoarece an de an se 
pierd multe talente din lipsa de gri
jă a secțiilor de ciclism și a clubu- 
rilnr snnrtive. Să SDerăm _că de a-

juniori prezenți 
i probe — 83 — 
Ne interesează

AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 
REZULTATE EXACTE

Concursul Pronosport nr. 30, etapa 
din 24 iulie 1966

I. Metalul Rădăuți—Chimia Su
ceava (pron. pauză) x

n. Metalul Rădăuți—Chimia Sucea
va (pron. final) 2

HI. Minobrad V. Bornei—Foresta
Fălticeni 1

IV. Metal. Buc.—Teh. Buc. x
V. FI. roșie Buc.—Dinamo victoria —'ă 

VI. Met. Tr. Sev.—Electroputere Cr. i 
VII. Prog. Strehaia—Victoria Tg. Jiu 2 

VIII. Fructexport—Oțelul Galați x
IX. Metalosport Gl.—Progresul Br. 1 
X. Ch. Tirnăvenl—A.S.A. Tg. M. 1 

XI. Soda Ocna Mureș—Prog. Reghin 1 
XII. Tractorul Bv.—Metrom Bv. 1

XIII. Rul. Bv.—Oltul St. Gheorghe 1

Fond de premii : 171.057 lei din care 
report premiul mir.im : 21.145 lei.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

Nr. 29 din 17 iulie 1966

PREMIUL EXCEPȚIONAL : 1 va
riantă căreia Si revine 1 autoturism 
„Wartburg Lux“ și suma de 30.000 lei 
în numerar.

CATEGORIA I : 45 variante a 355 lei. 
CATEGORIA a H-a : 1.032 variante a 

19 lei.
CATEGORIA a in-a : 8.296 variante

a 10 lei.
Intrucît premiul de categoria a IV-a 

a fost sub plafonul minim, nu s-a 
plătit.

Tragerea premiului excepțional va 
avea loc luni 25 iulie a.c. la Bucul 
rești în Calea Victoriei nr. 9 orele 191 

REPORT PENTRU FONDUL PREMIU
LUI MINIM — 21.145 lei.

Rubrică pedaclală de Adminislra/ic



Sferturile de finală sub semnul

„uraganului Willie66!
H (Urmare din pag. 1)

■ a prilejuit confruntarea a două
de joc: una anglosaxonă— 

^peterizată prin Jotbal atletic, de 
Kajament fizic, prin folosirea cu 
Udilecție a pasei lungi, dar și prin 
■a de imaginație in închegarea 
Ujunilor ofensive, și alta sud- 
■cricană, al cărei specific îl con- 
■uze perfecțiunea tehnică indivi- 
H/u. -Ș'i in această partidă argen- 
■e;iii și-au arătat predilecția pen-
■ un joc lent, de temporizare, la 
■ZocuZ terenului. Sarcina de a fi- 
■i~a a fost lăsată numai pe seama 
Koi jucători, Artime și Onega, a- 
■idoi fini tehnicieni, dar adesea 
■a izolați in mijlocul apărării ad- 
■se, mereu regrupată.
■ît privește evoluția gazdelor 
■ar trei șuturi la poartă intr-o re-
■ ă — a doua — deși argentinienii 
■ouau in inferioritate numerică) 
■asta nu justifică cu nimic decla- 
■a patetică făcută de Ramsey la 
■•șitul^jartidei : „Sînt îneîntat. 
■easîJnTi fost cea mai bună per- 
Bmanță a Angliei din meciurile 
■ținute pînă în prezent". Cită di- 
Uență între opinia antrenorului 
BiZez și aceea a gazetarilor care 
Uediat după meci erau de părere
■ „Cupa Jules Rimet este pe 
■e să fie... furată pentru a doua 
Bă“.
IrtlNUTUL 23 : PORTUGALIA
ți K.O. ! DAR...

■Stadionul din Liverpool, care a 
Bioseut uimitoarea eliminare a lta- 
■i de către R.P.D. Coreeană, era 
I pe aci să asiste la o a doua și 
Bl mai mare surpriză a campiona
tul : înfrîngerea Portugaliei de 
ttre aceeași echipă nord-coreeană. 
I minutul 23 al primei reprize, 
trtugalia era K.O., fiind condusă 
I 3—0 ! Meciul începuse cu o veri- 
fcilă lovitură de trăznet ! Trecu- 
I ă^doar 53 de secunde de la în- 
Irtmrl partidei, portughezii nici nu 
[nșeseră balonul iar scorul era 
1-0 pentru nord-coreeni. De-abia 
1 minutul 9 Eusebio scapă spre 
[artă dar Li Cian-Miun blochează 
Itul Foarte agili și iuți, jucătorii 
Ird-coreeni destramă apărarea 
Irtughezilor reușind ca numai în 
luă minute (min. 22 și 23) la două 
Intrări venite de pe dreapta și de 
I stingă, Ki Dong Von Și Ian Sun 
Lk să ridice scorul la 3—0. Deruta 
re aproape totală în rîndurile echi- 
li portugheze care abia in minutul 
I reduce scorîil prin Eusebio. Spre 
țrșitul reprizei, arbitrul acordă 
I destulă ușurință o lovitură de la 
I metri și Eusebio transformă, 
Intru ca tot el, după pauză, să a- 
Lcă egalarea. In minutele urmă
rire, poarta Portugaliei este din 
Iu în pericol, nord-coreenii ata- 
kd dezlănțuit. In min. 59 Portu- 
llia preia conducerea tot dintr-o 
natură de la 11 metri transformată 

• Eusebio. Din acest moment ini- 
utiva trece de partea portughezilor 
Ire înscriu din nou prin Augusto. 
Această răsturnare a unui rezultat 

►ta să furnizeze cea mai mare sur- 
Eza din istoria fotbalului mondial 
tr este unică în analele C. M. de 
\tbal: in 1954, echipa Austriei,

Statistica
LA LONDRA: ANGLIA - 
ARGENTINA 1—0 (0—0)

A marcat Hurst (min. 74) cu capul, 
lin min. 31, prin eliminarea lui 
attin, argentinienii au jucat în 10 
pmeni.
' A arbitrat Kreitlein (R.F.G.).

ANGLIA: Banks — Cohen, J. 
ibarllon, Moore, Wilson, Stiles, Ball, 
■ nt, B. Charlton, Hurst, Peters.

ARGENTINA: Roma — Ferreiro, 
erfumo, Albrecht, Marzolini. Solari, 

condusă cu 3—0 de Elveția, a cîști- 
gat pînă la urmă cu 5—4.

Echipa R.P.D. Coreene a dovedit 
că nu are practica jocurilor de mare 
anvergură. „Miracolul nord-coreean" 
— cum i se spune aici în limbaj ga
zetăresc — a ținut doar 25 de mi
nute, pentru ca pînă la urmă echipa 
R.P.D. Coreene să cedeze pasul, pier- 
zînd în fața unei formații care n-a 
strălucit (în afară de Eusebio, cei
lalți jucători s-au comportat sub 
valoarea lor) și căreia arbitrul Ash
kenazi (Izrael) i-a acordat două lo
vituri de la 11 metri — poate toc
mai cele două goluri necesare cali
ficării. Victoria echipei lui Otto 
Gloria păstrează amprenta unui 
triumf lipsit de glorie. Toată ad
mirația noastră pentru jucătorii 
nord-coreeni care au demonstrat 
un fotbal entuziast, de calitate, o 
tehnică remarcabilă și, mai ales, o 
inepuizabilă putere de luptă. In 
orice caz, din „marea necunoscută" 
echipa nord-coreeană a devenit o 
echipă cunoscută și admirată.

R.F. GERMANĂ - URUGUAY, 
UN MECI AL NERVILOR

Era ușor de prevăzut că partida 
dintre reprezentativele R. F. Germa
ne și Uruguayului se va desfășura 
sub semnul unei mari lupte : fiind 
o confruntare aprigă între cunoscu
tele calități atletice, de forță ale 
fotbaliștilor vest-germani și predi
lecția uruguayenilor spre un joc 
tehnic, calm, cu combinații specta
culoase. Dar, ceea ce s-a petrecut 
pe stadionul din Sheffield a întrecut 
toate așteptările. După un început 
plăcut, în care ambele formații 
și-au disputat corect șansele, meciul 
s-a transformat treptat într-o con
fruntare dură, cu ciocniri la fiecare 
pas, inițiatorii fiind jucătorii uru- 
guayeni cărora fotbaliștii vest-ger
mani nu le-au rămas datori. In 
repriza a doua selecționata Urugua
yului a rămas in 9 oameni, prin 
eliminarea a doi dintre jucătorii 
săi! Cum s-a ajuns la această si
tuație 7

Contrar așteptărilor, uruguayenii 
nu abordează partida cu intenția de 
a se apăra, așa cum au făcut-o de 
regulă la Londra. Dimpotrivă, timp 
de 10 minute s-a văzut o singură 
echipă — cea a Uruguayului, fotba
liștii vest-germani fiind obligați la 
o apărare disperată, însuși Seeler, 
constant virf de atac, venind în pro
priul careu pentru a calma atacu
rile adversarilor, in două rînduri 
Tilkowski este pe punctul de a fi 
depășit dar mingea nu poposește 
totuși în plasă. In minutul 4 o 
oprește bara (șutul lui Cortez de la 
25 m a fost excepțional de puter
nic), iar a doua oară, în min. 6, 
Schnellinger respinge cu mina de 
pe linia porții fără ca arbitrul en
glez James Finney, deși destul de 
aproape, dar surprins de repeziciu
nea fazei, să acorde lovitură de pe
deapsă. Dar, de la șansa de a putea 
conduce cu 2—0, uruguayenii s-au 
trezit în min. 11 conduși cu 1—0. 
La prima acțiune a formației R. F. 
Germane în terenul advers, Haller 
înscrie printr-un șut de la 18 m, 
surprinzind pe picior greșit pe Ma
zurkiewicz, spectator la mingea ce

sferturilor
LA SHEFFIELD : R.F. GERMANA 

URUGUAY 4—0 (1—0)
Au marcat : Haller (min. 11), Bec

kenbauer (min. 70), Uwe Seeler (mln. 
76), Haller (min. 82). Uruguayenii— 
prin eliminarea lui Troche (min. 50) 
și Silva (min. 55) — au rămas în 9 
oameni.

A arbitrat Finney (Anglia).
R.F. GERMANĂ: Tilkowski — 

Holtges, Schnellinger, Weber, Schulz, 
Haller, Beckenbauer, Overath, Uwe 
Seeler, Held, Emmerich.

URUGUAY: Mazurkiewicz —
Troche, Manicera, Ubinas, Goncal- 
vez, Caetano, Cortez, Viera, Silva, 

se îndreaptă în plasă. Minutul 11 
a fost, după opinia noastră, momen
tul care și-a pus amprenta pe în
treaga fizionomie ulterioară a jocu
lui, scinteia care a declanșat fur
tuna. Avînd avantajul de un gol, 
fotbaliștii vest-germani, acum com
plet deconectați de starea nervoasă 
din momentele de dominare, pun 
încetul cu încetul stăpînire pe joc, 
în timp ce adversarii lor, aflați la 
polul opus, nu pot opri avalanșa ac
țiunilor de atac ale formației R. F. 
Germane decît prin faulturi și joc 
dur. Cei mai des solicitați sînt 
Haller, Held, Emmerich — jucă
torii vest-germani cei mai activi în 
această partidă. Arbitrul Finney ad
monestează și avertizează (Cortez, 
Rocha, Ubinas, Weber) dar n-are 
încă curajul de a lua măsuri radi
cale. Deși inițiativa este de partea 
R. F. Germane, sînt și perioade cînd 
sud-americanii se află cu toții în 
terenul advers. Dar aceasta a fost 
doar o tactică a fotbaliștilor vest- 
germani care, lăsîndu-se dominați, 
puteau să organizeze mai bine și 
mai eficace contraatacurile, inițiate 
de regulă de Hottges și continuate 
de Haller, Held sau Emmerich. 
Hotges (min. 17), Held (min. 25), 
Emmerich (min. 31) și Beckenbauer 
(min. 45) au ocazii să mărească a- 
vantajul echipei lor, dar Mazurkie
wicz este întotdeauna la post.

La reluare, uruguayenii au din 
nou o perioadă de dominare (de 
data aceasta numai cinci minute), 
dar atacurile lor nu au eficacitate 
deoarece fotbaliștii vest-germani se 
apără cu toată echipa. Plătirea poli
țelor este din ce în ce mai la modă 
pe teren și o primă „explozie" se 
produce în min. 50 : în timp ce ar
bitrul „avea de lucru" în careul echi
pei vest-germane unde Perez îl 
faultase pe Held, la mijlocul tere
nului, Troche îl lovește intenționat 
pe Emmerich ; la sesizarea arbitru
lui de tușă Aby Kandil (R.A.U.), 
Troche este eliminat. Mai notăm 
două acțiuni periculoase ale lui 
Haller (min. 52) și Beckenbauer 
(min. 54) pentru ca în min. 55, la 
un fault obișnuit al lui Silva asupra 
lui Haller, jucătorul Uruguayan să 
fie eliminat (după părerea noastră 
cu prea multă ușurință). Este ne
voie de intervenția poliției pentru 
calmarea spiritelor. Rămasă în opt 
oameni de cîmp, echipa Uruguayu
lui încearcă din răsputeri să stăvi
lească atacurile adversarilor dar 
după o rezistență eroică, de un sfert 
de oră, este nevoită să cedeze. In 
min. 70 Beckenbauer, după un „un- 
doi" cu Overath, îl driblează mai 
întîi pe Manicera, apoi pe portarul 
Mazurkiewicz, înscriind în poarta 
goală 1 Deci 2—0 ! Numai după șase 
minute, Seeler urcă scorul la 3—0 
printr-un șut puternic și prin sur
prindere de la 18 m. In min. 82 
Haller trece prin fentă de Concal- 
vez și Manicera și șutează în poartă 
pe lingă Mazurkiewicz, care ieșise 
în întimpinare, stabilind scorul fi
nal : 4—0. In ultimele minute uru
guayenii sînt in careul advers, au 
trei cornere consecutive, dar nu pot 
să înscrie nici măcar golul de 
onoare.

de finală
IA LIVERPOOL: PORTUGALIA — 

R.P.D. COREEANA 5—3 (2—3)

Au marcat in ordine : Pak Sin-Din 
(min. 1), Ki Dong-Von (mln. 22), Ian 
Sun-Kok (min. 24), Eusebio (min. 27), 
Eusebio din 11 m (min. 42), Eusebio 
(min. 56), Eusebio din 11 m (min. 59), 
Augusto (min. 76).

A arbitrat Ashkenazi (Izrael).
PORTUGALIA: J. Pereira — Mo- 

rais, Baptista, Vicente, Hilario, Graca, 
Colona, Augusto, Eusebio, Torres, Si
ni oes.

R.P.D. COREEANĂ : Li Cian-Miun 
— Lim Son-Sun, Sin Iun-To, Ha lun-

30 DE MINUTE DE FOTBAL 
NU POT RUPE FIRUL UNEI 

TRADIȚII !

Confruntarea de la Sunderland 
între echipele reprezentative ale 
U.R.S.S. Și Ungariei se anunța echi
librată și de aceea ea a stîrnit un 
deosebit interes. Pe teren lucrurile 
au fost potrivit așteptărilor, rezulta
tul meciului stînd sub semnul in
certitudinii pînă la fluierul final al 
arbitrului. Cu un lașin într-o formă 
excelentă, cu o apărare bine orga
nizată și un atac incisiv (în prima 
parte a jocului) sovieticii au cîștigat 
deoarece au știut să lupte de la pri
mul și pină la ultimul minut, pe 
cînd echipa Ungariei s-a „trezit" a- 
bia in repriza a doua cînd a prestat 
un ioc de valoare.

In prima repriză, aspectul jocului 
a fost modest, echipele prestînd un 
joc de uzură fără faze spectaculoa
se, uneori fără nerv, echipa sovie
tică părînd mulțumită parcă de re
zultat (1—0 prin golul marcat în 
min. 5 de Cislenko) iar ungurii par
că prematur resemnați. Atacurile 
sporadice la poarta U.R.S.S. (Rakosi 
în min. 11, Albert min. 25 și 32 și 
mai ales lovitura liberă executată 
de Bene în minutul 38 și respinsă 
în corner de lașin) cit și bara lui 
Malafeev (min. 43) nu reușesc să 
învioreze jocul.

După pauză fotbaliștii sovietici a- 
tacă din nou și Parkunian majorea
ză scorul la 2—0. In min. 58 ungurii 
reduc din handicap prin Bene. De 
aici înainte jocul se însuflețește. 
Ungurii atacă cu insistență, instalin- 
du-se în terenul echipei U.R.S.S. 
Apărarea sovietică pare sufodată. la 
șin se remarcă mereu, salvînd in 
extremis. Cornerele se succed cu re
peziciune la poarta acestuia. Rind 
pe rind, Bene (min. 67), Albert (min. 
72) și, mai ales, Rakosi (min. 83) ra
tează egalarea. Nervozitatea crește, 
ungurii greșesc jucînd pe sus, ceea 
ce-i dezavantajează. Finalul este 
de-a dreptul pasionant, sovieticii 
luptînd din greu pentru a menține 
rezultatul. Echipa U.R.S.S. a învins 
pentru că a luptat cu ardoare de la 
primul pînă la ultimul minut în 
timp ce ungurii au fost „văzuți" 
doar 30 de minute.

Băieții lui Baroti au fost stlnje- 
niți de marcajul strict efectuat de 
adversari. Se știe că în ultimii opt 
ani, formația Ungariei nu a putut 
să învingă niciodată echipa Uniunii 
Sovietice. Acest lucru a fost de alt
fel declarat de Baroti in preziua 
meciului. Antrenorul echipei Unga
riei a adăugat însă că „orice tra
diție poate fi infirmată". Cuvintele 
lui Baroti conțin mult adevăr dar 
regretăm că trebuie să-l completăm.

Intr-adevăr, firul unei asemenea 
„tradiții" poate fi rupt ...dar nu prin 
numai 30 de minute de fotbal 1

CELE 74 DE GOLURI
ȘAPTE GOLURI : Eusebio (Por

tugalia) — 2 din 11 m.
PATRU GOLURI : Bene (Ungaria), 

Ilaller (R.F.G.) — unul din llm.
TREI GOLURI : Artime (Argen

tina), Hunt (Anglia)- Parkuian 
(U.R.S S.), Beckenbauer (R.F.G.), Au
gusto (Portugalia), Pak Sin Din 
(R.P.D. Coreeană).

DOUĂ GOLURI : Torres (Portu
galia), Malafeev, Cislenko (U.R.S.S.), 
Meszoly (Ungaria), Marcos (Chile), 
Uwe Seeler (R.F.G.).

Sion-Hui, Han Bon-Sin, Pak Do-Ik, 
Ki Dong-Von, Ian Sun-Kok.

LA SUNDERLAND: U.R.S.S. — 
UNGARIA 2—1 (1—0)

Au marcat: Cislenko (min. 5), Par- 
kuian (min. 46), Bene (min. 58).

A arbitrat Gardeazabal (Spania).
U.R.S.S. : lașin — Ponomarev. Șes- 

ternev, Voronin, Danilov, Malaieev, 
Sabo, Cislenko, Parkuian, Banișevski, 
Husainov.

UNGARIA s Gelei — Kaposzta, 
Matrai, Szepesi, Sipos, Meszoly,

ECOURI...
ECOURI...

DUPĂ meciul Argentina — Anglia, 
o seria de jucători argentinieni bau 
lovit in vestiare pe arbitrul jocului, 
Kreitlein,

COMISIA de disciplină a campio
natului mondial, întrunită duminică, 
a sancționat echipa Argentinei pentru | 
incidentele in meciul cu Anglia cu 
suma de 1000 franci elvețieni. Tot
odată, comisia a avertizat federația 
argentiuiană, ca in cazul cînd astfel 
de incidente se vor repeta, Argen
tina va fi exclusă din campionatul 
mondial din 1970. In continuare, co- j1 
misia a suspendat pe următorii jucă
tori pentru patru etape în meciurile 
internaționale: Ratlin, Fereiro si
Oncga (toți Argentina) și a dat un 
avertisment lui Artime, Solari (Ar
gentina), Bobby Charlton (Anglia).

PRESA din America de Stol co
mentează pe larg desfășurarea cam
pionatului mondial, pe care-1 consi- r. 
deră drept ,,o mascaradă41 a arhi- I 
trilor europeni. Arbitrii, scriu ziarele g 
din Buenos Aires, Montevideo și | 
Rio de Janeiro și-au atins ținta: I 
toate echipele sud-antericane an lost ; 
scoase din competiție cu largul con 
curs al arbitrilor europeni

ZIARUL „Daily Mail" a publicat 
o statistică detaliată a celor 21 de 
meciuri din grupele preliminarii. * 
După această statistică cei mai buni 
arbitri de pînă acum sint socotiți 
Istvan Zsolt (Ungaria) și Juan Gar
deazabal (Spania) cu cite 9 puncte. 
Aceștia sint urmați de francezul 
Schwinte cu 7 puncte, periivtanul 
Yamasaki (5) și brazilianul Markues 
(5). De remarcat că pe primele locuri 
nu se află nici un arbitru englez.

POTRIVIT unei știri publicate dc 
ziarul „Ultima Hora", Vicente Feola. 
selecționerul echipei braziliene de 
fotbal intenționează să-și găsească 
un angajament în altă țară. Pe de 
ajtă parte Feola a dezmințit zvo
nurile după care nu ar dori să se • 
reîntoarcă în Brazilia. El a spus că 
se va reîntoarce la Rio de Janeiro 
la 'sfirșitul lunii august. Feola va
răntîne la Londra pînă la sfîrșitul 
campionatului mondial, urmînd să
viziteze apoi Franța și Italia.

ZIARUL francez „TAurore" scrie 
in comentariul său pe marginea eli
minării Braziliei din campionatul 
mondial de fotbal că „mitul supra
omului" in sport a fost spulberat. Iii 
anul 1958, în Suedia, ciad l’ele avea , 
17 ani. el a atins intr-adevăr culmile 
gloriei sportive, dar în jurul lui se 
aflau alunei Didi, Zito, Zagalo, Vava, 
Garrincha. Fele a fost intr-adevăr 
cel mai bun dintre ei, însă și el ră- 
jnîne un simplu om. Randamentul său 
exceptional de atunci s a datorat In 
mare măsură acestor coechipieri, care 
pentru „mondialele" din Anglia nu 
și-au găsit înlocuitori.

CINCI fotbaliști își împart primul 
loc în clasamentul (pe puncte) pen 
tru titlul de „cel mai bun jucător al 
campionatului mondial". Aceștia sint 
Eusebi' (Portugalia), Haller 
(R.F.G.), B. Charlton (Anglia), 
B. Moore (Anglia) și Rocha (Uru
guay) cu 8 puncte. Urmează Varo 
nin (U.R.S.S.) 7,5 puncte. Bene (Un
garia), Coluna (Portugalia) și Seeler 
(R.F.G.) 7 puncte.

UN GOL : Onega (Argentina), Si- 
nioes (Portugalia), Pele, Garincha, 
Tostao și Rildo (Brazilia), Hausser 
si De Bourgoing — din 11 m (Franța)- 
Borja (Mexic), Held și Emmerich 
(R.F.G.), Pirri, Amancio, Sanchis și 
Fuste (Spania), Farkas (Ungaria), Ba- 
nișevski (U.R.S.S.), Barison și Maz
zola (Italia). Rocha Și Cortez (Uru
guay), Boby Charlton și Hurst (An
glia), Quentin (Elveția), Asparuhov 
(Bulgaria), Ki Dong Von și Ian Sun- 
Kok (R.P.D. Coreeană).

Autogoluri : Vutov (Bulgaria) pen
tru Portugalia și Davîdov (Bulgaria) 
pentru Ungaria.

PROGRAMUL 
SEMIFINALELOR

LUNI, la Liverpool :
U.R.S.S. - R. F. GERMANA
Arbitru : Lo Bello (Italia).
MARTI, la Londra :
ANGLIA - PORTUGALIA
Arbitru : Schwinte (Franța).
Ambele partide încep la ora 

20,30 ți vor fi transmise la radio 
și televiziune.



Sportivi români in întreceri internaționale
Poliștii aoștri-doaă victorii 
asupra F. S. S.

TG. MUREȘ, 24 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). — Meciurile cu 
selecționata R.C.S. Azerbaidjană (o 
plăcută surpriză Ia prima ei evoluție 
în România) au constituit ultima ve
rificare în tară a poliștilor români 
care se pregătesc pentru C.E. de la 
Utrecht.

Prima partidă, desfășurată sîmbătă 
în localitate sub stropii unei ploi reci 
ca de toamnă, s-a ridicat la un nivel 
mediu. Oaspeții, dornici să obțină 
cu orice 
au jucat 
atac și cu 
îngăduite 
(U.R.S.S.).
agitat mult, au depus eforturi spo-

preț un rezultat favorabil, 
închis, foarte prudent în 
multe obstrucții în apărare 
de arbitrul N. Truhin 
Sportivii români s-au

Concursul de înot
pentru copii de la Leipzig

LEIPZIG, 22 (prin telefon). în 
localitate a început un concurs de 
înot rezervat copiilor. La întreceri 
participă repreze: 'anți a șase țări : 
R.D. Germană, România. Suedia, Po
lonia. Ungaria și Cehoslovacia. Iată 
rezultatele probelor la care au lyaț 
parte tinerii înotători români : băieți 
(născuți 1952j 100 m liber : 1. F.
Erdely (Ungaria) 1:02,0 ; .. 5. D. 
Gheorghe 1:04,0 ; 200 m liber : 1. B. 
Turpe (R.D.G.) 2:16.0 ; ...4. D. Gheor- 
gbe 2:19,0 -- record; 400 m liber: 
1. B. Turpe 4:52,6 ; ...3. D. Gheorghe 
4:54,3 — record ; cat. 1953 : 100 tu 
fluture: 1. U. Wittenburg (R.D.G.) 
1:12,2; ...5. M. Miclăuș 1:13,2; fete 
(născute 1952) : 200 m fluture ; 1. 
H. Eineder (R.D.G.) 2:48,8 ; ... 8- 
Georgeta Cerbeanu 3:19-6 ; 200 m 
mixt ; 1. K. Koltrade (R.D.GQ 2:45,4 ; 
...13. Miclăuș 3:06,1 ; cat. 1953x. 400 ™ 
liber r L S. Rantzech (R.D.G.) 5X2,6 ; 
...13. Mariana Stanciu 6:15,0.

, Azerbaidjană
rite pentru a obține finalmente, după 
o situație ce părea compromisă, vic
toria la limită : 4—3 (2—1, 0—1, 0—0, 
2-1).

într-adevăr, victoria reprezentativei 
noastre în condițiile unei evidente 
superiorități tehnice s-a conturat de 
abia cu 30 de secunde înainte de 
sfîrșit. Conduși cu 1—0 (Zahan) șl 
2—1 (Mărculescu), oaspeții au reve
nit de fiecare dată, egalînd prin Pi- 
riuzov (superioritate numerică) și 
Bortkievici. în continuare, încercă
rile echipei noastre s-au oprit la 
„zona* oaspeților. $i iată-ne în min. 
17,30 conduși cu 3—2 prin golul 
marcat de Trifunov (superoritate nu
merică). De abia din acest moment 
am văzut cu adevărat la lucru echipa 
României care a „întors" rezultatul 
în două minute, la capătul unor ac
țiuni inițiate de Firoiu și Zahan șl 
concretizate de' Mărculescu și Kroner.

Cea de a doua partidă a fost mai 
plăcută. Poliștii din Azerbaidjan au 
iuptat cu înverșunare șl, timp de 
două reprize, au reușit să păstreze 
scor alb. Golul lui Fleșeriu (min. 
10,38) a adus parcă relaxare în rîn- 
dul poliștilor români, puțin derutați 
de ineficacitatea de pînă atunci. Apoi, 
Zaban reușește de la 10 metri ceea 
ce nu putuse să facă în mai multe 
rînduri din apropierea porții, plasînd 
un șut-torpilă la păianjen. în minu
tele care au urmat, românii au asal
tat pur și simplu poarta lui Petrov 
înscriind încă 3 goluri prin Blajek, 
Kroner șl din nou Zahan. Scor final: 
5—0 (0—0- 0—0, 3—0, 2—0). A arbi
trat corect A. Kiss (România).

Formațiile au fost alcătuite din ur
mătoarele loturi: ROMÂNIA £ Ște-

• îănescu, Csiszer, Mureșan — 
Novac, Mărculescu, Fleșeriu, 
Blajek, Szabo, Kroner, Popa. R.S.S. 
AZERBAIDJANA : Petrov 
cenko, Piriuzov, Savin, 
Bobrov, Bortkievici, Trifunov, Hri- 
nov, Moghevelet.

ADRIAN VASILIU

Zahan, 
Firoiu,

— Krav- 
Harbenko,

Echipele României s-au calificai in turneele finale 
de volei (tineret)ale „europenelor

BUDAPESTA 24 (prin telefon). în 
ziua a doua a „europenelor" de volei 
(tineret), reprezentativa masculină a 
României a întîlcit-o pe cea a Iugo
slaviei, în fața căreia a pierdut cu
2— 3 (—14, 10, 5, —17, —8). In ce
lelalte partide jucate vineri s-au în
registrat următoarele rezultate : mas
culin — Turcia — R.F. Germană 3—1> 
Ungaria — Franța 3—2, R.D. Ger
mană — Danemarca 3—0, U.R.S.S.— 
Polonia 3—0. Italia — Austria 3—0, 
Belgia — Olanda 3—I ; feminin — 
Iugoslavia — R.F. Germană 3—1, 
Olanda — Austria 3—0, U.R.S.S. — 
R.D. Germană 3—1.

Simbătă. în ultima etapă din serii, 
reprezentativa masculină a României 
a jucat cu echipa Danemarcei, de 
care a dispus cu 3—0 (1, 4, 0), iar 
voleibalistele românce au învins for
mația Austriei, tot cu 3—0 (5, 0, 3). 
lată rezultatele înregistrate în restul 
jocurilor : masculin — Iugoslavia — 
R.D. Germană 3—2, U.R.S.S. — Italia
3— 0. Polonia — Austria 3—0, Ce
hoslovacia — Belgia 3—1. Bulgaria — 
Olanda 3—1. Ungaria — R.F. Ger
mană 3—2. Franța — Turcia 3—2 ; 
feminin — Bulgaria — Ungaria 3—2, 
Cehoslovacia — Turcia 3—0, U.R.S.S.— 
Iugoslavia 3—0, R.D. Germană — 
R.F Germană 3—0, Polonia — O- 
landa 3—0.

în urma victoriilor obținute sîra- 
bătă, echipele noaștre s-auclasat ( pe 
locurile secunde în serii , (la ,băieți — 
pe primul loc Iugoslavia iar la: fete 
— Polortiă) și s-au califibăf în' tur- 
rteeic finale- peritru locurile: -1—VIII 
și. respectiv. 1—VI, efire , Jncep,,. Jpni 
și ale căror liste complete de par
ticipare sînt .- MASCULIN — Un
garia. Franța ; Iugoslavia, România ; 
U.R.S.S.. Italia ; Bulgaria. Cehoslova
cia : FEMININ — Bulgaria, Ceho
slovacia ; U.R.S.S.. R.D. Germană ; 
Polonia. România. în turneele finale 
pentru locurile IX—XVI și VII—XII 
vor juca : MASCULIN — Turcia, 
R F. Germană ; R.D. Germană. Da
nemarca ; Polonia, Austria; Belgia, 
Olanda ; FEMININ — Ungaria, Tur
cia ; Iugoslavia, R.F. Germană ; O- 
landa> Austria.

Luni, echipele noastre de tineret 
întîlnesc reprezentativele U.R.S.S. 
(masculin) și R.D. Germane (feminin).

La balcaniada de tenis:
Ilic Năstase l-a învins pc lovanovici!
ZAGREB, 24 (prin telefon). Sîm- 

bătă dimineața, cuplul Tiriac, I. Năs- 
tase a dispus de perechea Kaloghe- 
ropoulos, Gavrilidis cu 8—6, 9—7, 
7—5 și astfel România a învins Gre
cia cu 2—1. Din cauza ploii, sîmbătă 
nu s-a mai desfășurat nici o altă par
tidă. Din acest motiv, duminică a 
fost o zi foarte aglomerată. Dimi
neața, Iugoslavia a cîștigat Ia Bul
garia cu 2—0, iar România a între
cut Turcia tot cu 2—0: Năstase — 
Balaz 6—1, 6—2, Dron — Ambar 
6—1, 6—3.

După amiază s-au întîlnit forma
țiile României și Iugoslaviei intr-o 
partidă decisivă pentru desemnarea 
echipei cîștigătoare a celei de a Vl-a 
ediții 
Pilici

6—4, 6—2, iar în cel de al doilea, 
Ilie Năstase a obținut o victorie me
ritată și prețioasă împotriva reduta
bilului jucător lovanovici cu 6—2, 
6—1, 3—6, 6—4. Năstase a acționat 
cu multă stăpînire de sine și și-a 
depășit adversarul în urmă 
de regularitate, cu mingi 
bine plasate. întrecerea de 
fost întreruptă 
scorul de 4—3, 
pentru Tiriac și 
continua luni.

în turneul feminin s-au înregistrat 
următoarele rezultate: România — 
Iugoslavia 2—0, Bulgaria — Grecia 
3—0. Competiția a revenit formației 
Bulgariei, pe locul secund clakîndu-se 
formația României.

unui joc 
.lungi", 

dublu a 
ploii, la 
setul I,

din cauza
40—40, în
Năstase. Meciul va

a Balcaniadei. în primul meci, 
l-a învins pe Tiriac cu 6—1,

Canoiștii noștri lato viei și Sidorov

invingători in „Regata Copenhaga "

Sîmbătă șf duminică s-a desfășutat 
în capitala Danemarcei tradiționala 
sompetiție de caiac—canoe „Regata 
Copenhaga", cu participarea unor 
sportivi de valoare din 13 țări euro
pene, printre care România, Ungaria, 
Cehoslovacia, U.R.S.S., Danemarca, 
Suedia etc. Cea mai bună comporta
re dintre reprezentanții tării noas
tre au avut-o Alexandru Iacovid și 
Achim Sidorov, eare în proba de

canoe dublu 1000 m au sosit pe pri
mul Ioc cu timpul de 4:08,9. Cei mai 
puternici adversari. ai canoiștilor ro
mâni în această probă au fost re
prezentanții Cehoslovaciei (Cvrtecka, 
Houzlm). creditați cu timpul de 
4:09,9. învingători din alte probe: 
canoe simplu 1000 m — Cvrtecka (Ce
hoslovacia), caiac simplu 1000 m — 
Hesz (Ungaria), caiac simplu 500 m 
— Matveev (U.R.S.S.).

V. Ciocîltea pe locul IV- V
BUDAPESTA, 24 (Agerpres). — Tur

neul internațional <le șah de ia Szom- 
bathely s-a terminat cu victoria marilor 
maeștri D. Bronstein (U.RS.S.) și 
IF. Uhlmann (R.D.G.) care au totali
zat fiecare cîte 11,5 puncte din 15 po
sibile. în continuare clasamentul arată 
astfel: 3. Flesch (Ungaria) 9,5 puncte; 

Dely 
Pareza,

4—5. CIOCÎLTEA (România), 
(Ungaria) 9 puncte; 6—9.
Bilek, llaag (toți Ungaria), Kavalek 
(Cehoslovacia) 8.5 puncte;
Bultici (Iugoslavia),

10—12.
Lilientlial

Campionatele mondiale de tir au luat sfirșit
focuri : individual : Lusberg (U.R.S.S.) 
558 p., 2. Koneakin (U.R.S.S.) 552 p., 
3. Anderson (S.U.A.) 550 p. La echi
pe a cîștigat reprezentativa U.R.S S 
cu 2185 p.

Mistreț alergător : individual ; 1.
Veselov (U.R.S.S.) 164 p., 2. Nikitin 
(U.R.S.S ) 164 p., 3. Kingetcr (S.U.A.) 
161 p. Echipe : 1. U.R.S.S. 637 
2. S.U.A. 604 p., 3. Saedia 586

WIESBADEN (prin telefon). Cam
pionatele mondiale de tir s-au în
cheiat. Proba de skeet, la individual, 
(după 200 de talere) a revenit chilia
nului Jorge Jottar cu 197 t-, urmat 
de Suppli (R.F.G.) 196 ț. și Rogovski 
(Polonia) 195 t. Dintre reprezen
tanții noștri. Sencovici s-a clasat pe 
locul al IX-lea cu 192 t. Albescu a 
obținut 188 t., iar Marinescu 185 t.

Alte rezultate : armă militară, 3x60
P-
P

Baschetbalistele cehoslovace învingătoare la Siracusa 
Echipa României pe locul Iii

Italiei cu 54—49 ( 32—23). Formația 
română a avut o comportare bună, 
conducînd în permanentă. De-abia în 
repriza secundă, cînd au fost utili
zate toate jucătoarele, italiencele au 
putut să refacă din diferență.

în continuarea turneului pe care-l 
întreprinde în Italia, echipa României 
va mai susține o serie de jocuri la 
Piazza Armerina.

SIRACUSA (prin telefon). între
cerile internaționale feminine de 
baschet desfășurate în localitate, au 
opus in partida decisivă echipele 
Cehoslovaciei și Franței. După un 
meci în care apărările au jucat bine, 
dar s-a și ratat mult, baschetbalistele 
cehoslovace au învins cu 36—26 
(16—11). în întîlnirea pentru locurile 
3—4, 
vins

reprezentativa României a în- 
(ca și la Messina) selecționata

„Turneul speranțelor olimpice44
KRALEVO (prin telefon). Ultimele 

din seriile „Turneului spe- 
olimpice" la baschet mascu- 
încheiat cu următoarele re- 

U.R S S.-—România 54—48 
Cehoslovacia—Ungaria 63—

m Juri 
ranțelor 
lin s-au 
zultate : 
(28—22),
67 ( 32—31), Iugoslavia—Cehoslova
cia 67—58 ( 33—31), U.R.S.S—Bulgaria 
62—59 (28—28). In urma acestor re
zultate, pentru locurile 1—2 se vor 
întîlni selecționatele U.R.S.S. și Iu
goslaviei. pentru locurile 3-—4 cele

ale României și Ungariei, iar pentru 
5—6 echipele Bulgariei și Ceho
slovaciei.

Referitor la întîlnirea U.R.S.S. — 
România, se cuvine să precizăm că 
a fost extrem de echilibrată. In re
priza secundă, de exemplu, tabela de 
marcaj a indicat de cinci ori scor 
egal. In final. însă, cîteva greșeli de 
tehnieă comise de jucătorii români 
au permis adversarilor să intercep
teze și să înscrie.

(U.R.S.S.), Navarovski (Ungaria) 6,5 
puncte; 13. Lengiel (Ungaria) 6 punc
te; 14. Csom (Ungaria) 4,5 puncte; 
15. Pelitov (Bulgaria) 3,5 puncte; 16. 
Paoli (Italia) 2 puncte.

a

Tinerii poliști români 
au plecat la Berlin

Selecționata de tineret Ia polo
tării noastre a plecat ieri la Berlin 
pentru a participa la „Turneul speran
țelor olimpice". Prima partidă are loc 
azi, în compania Bulgariei. în conti
nuare, poliștii români vor juca în or
dine cu Iugoslavia (marți), R.D. Ger
mană (miercuri), Ungaria (joi), Polo
nia (vineri). Cehoslovacia (sîmbătă) 
și U.R.S.S. (duminică).

Baschetbaliștii turci
și-au incheiat turneul

in țara noastră
(prin telefon). Ultimul joc 
efectuat de reprezentativa

PLOIEȘTI 
al turneului ____________
masculină de baschet-tineret a Turciei 
în țara noastră s-a desfășurat pe tere
nul Petrolul din localitate. Prezentînd 
o formație mai omogenă, oaspeții au 
reușit să se detașeze în repriza secun
dă și să cîștige în fața echipei Petrolul 
cu 65—58 (25—27). S-au evidențiat : Balis 
(24), Cinat (10). Fuat (10) de la oaspeți, 
Teodorescu (19). Păun (24). Boboiceanu 
(10) de la gazde. Au condus cu compe
tență D. Nuran (Turcia) și M. Aldea 
(România).

ȘT. IONESCU și I. CONSTANTINOAIA 
coresp.

Știri, rezultate
PARIS. în cadrul unui concurs 

natație desfășurat la Beziers (Fn 
ța) sportiva Ann Fairlie (Republi 
Sud-Africană) a stabilit un nou 
cord mondial în proba de 100 
spate, cu timpul de 1:07,4. Record 
anterior era de 1:07,7 și aparțin 
din anul 1964 înotătoarei america 
Cathy Ferguson.

NEW YORK. Ln 
lifornia), în cadrul 
natație, înotătoarea 
realizat un nou record mondial 
proba de 200 m mixt cu perform: 
ța de 2:29,0. Acest rezultat este i 
perior cu 9 zecimi de secundă 
chiului 
august 1964 de sportiva america 
Donna 
100 m 
(S.U.A.) 1:00,6. 100 m fluture & 
bați Marc Spitz (S.U.A.) 58,4

Los Altos (( 
unui concurs 
Liynn V idoli

record mondial stabilit la

de Varona. Alte rezultat 
liber femei Pokey IFats

MOSCOVA. In prima rundă a t 
neului internațional de șah de 
Kislovodsk (U.R.S.S.), fostul ca 
pion mondial Mihail Tal a pieri 
la maestrul Anatoli Lutikov. Gliei 
a cîștigat la Nikitin, iar Taiman 
l-a învins pe iugoslavul Matulovi

SANTIAGO DE CHILE. Cunosc 
tul schior austriac Franz Di grub 
și-a fracturat piciorul drept în tirr 
ce efectua un antrenament pe pis: 
de la Farelonas unde vor avea I< 
campionatele mondiale de probe a 
pine.

PARIS. Campionatul ciclist c 
fond al Franței, rezervat amatorilo 
a fost cîștigat în acest an de Rogt 
Lancien care l-a învins la sprii 
pe Jean Claude Marcilleau^^wingi 
torul a parcurs cei 196 
în 4b 42:08,0. Marele favorit Bei 
nard Guyot, câștigătorul „Cursei P< 
cii“ din acest an, s-a clasat pe lo'Cj 
8 la 1:22.0 de învingător.

PARIS. în sferturile de finală al 
probei de simplu bărbați din cadru 
concursului internațional de tenis d 
la Deauville (Franța) s-au Inregis 
trat următoarele rezultate: Drysdal 
(Republica Sud-Africană) — Molia 
(Columbia) 6—2, 6—4; 
(Republica Arabă Unită) — Budin^ 
(R.F.G.) 2—6, 6—1, 6—1; Alvare 
(Columbia) — Bernard (Fran
ța) 4—6, 9—7,‘9—7; Darmon (Fran 
ța) 
„optimi", cunoscutul jucător france: 
Jauffret a fost eliminat cu 9—7
3—6, 6—3 de M ou rad (R.A.U.).

Mourai

Aly (R.A.U.) 7—5. 6—4. îi

SANTA MONICA. După 4 rundr 
în turneul internațional de șah d^la 
Santa Monica (California) 
Portish (Ungaria), Fisher 
și Najdorf (Argentina) cu 
puncte fiecare, urinați de
(U.R.S.S.) cu 2 puncte și o partidă 
întreruptă, Donner (Olanda) și Reș 
hevski (S.U.A.) 2 puncte etc.

conduc 
(S.U.A.) 
cîte 2^ 
Spasski

MOSCOVA. Continuîndu-și turneul 
în U.R.S.S., echipa de fotbal a Ja
poniei a jucat la Lugansk cu selec
ționata olimpică a U.R.S.S. care se 
pregătește în vederea participării la 
Jocurile Olimpice din Mexic. Gazdele 
au terminat victorioase cu scorul de 
3-1 (1-1).

NEW YORK. în cadrul unui con
curs desfășurat la Los Angeles, at
letul american John Pennel a obținut 
un nou record mondial la săritura 
cu prăjina: 5,34 m. în același con
curs, Ron Clarke a parcurs 5 000 m 
în 13:28,2. La înălțime femei. Browrv'. •'T*l
a trecut ștacheta înălțată la 1,75 niț

Campionatul european university

Fotbaliștii români au debutat cu o victorie
in meciul cu

mai

Franța (2-0)
MADRID, 24 (Agerpres). — In 

multe orașe din Spania a început prima 
ediție a Campionatului european univer
sitar de fotbal, competiție la care par
ticipă 8 formații. Selecționata studenți
lor români a debutat sîmbătă cu o vic
torie, întrecînd cu scorul de 2—0 (1— 0) 
echipa universitară a Franței. Fotbaliștii 
romani — transmite corespondentul a- 
genției Fiance Bresse — au dominat in

ja(a unui adversar curajos, care nu 
putut opune decit un joc de apârart 
atacurilor unei echipe cu un excelent jo 
colectiv.

Meciul s-a disputat în orașul Pontt 
vedra și a fost urmărit de 5 000 d 
spectatori.

La Vigo s-au întîlnit formațiile Tui 
ciei și Portugaliei, jocul încheindu-j 
la egalitate: 0—0.
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