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Azi, un nou ciclu 
la ștrandul Tineretului

Al IV-lea ciclu al cursului 
dc înot de la ștrandul Ti
neretului își începe activita
tea în cursul zilei de azi. 
Precizăm că înscrierile pen
tru acest ciclu se mai pri
mesc și în cursul zilelor de 
azi și mîine. Pînă acum au 
luat parte la ciclurile de în
vățare a înotului peste 5 000 
de copii, adică mai mult de- 
cît totalul participanților pe 
o vară întreagă în anii tre- 
cuți.

G. Minneboo (Olanda) a cîștigat 
Cupa orașului București"

J. Harings (Olanda) și Fr. Gera (Steaua) 
învingători în ultimele două etape
VI-a ediție a

Ploaie de recorduri în finalul
campionatelor republicane de natație

nsîina Balaban a învins granița celor 5 minute la 400 m liber • Reșițeanca Daniela Coroiu - 
pioanâ a țârii la 14 ani !

cam-

I de „finale" la înot fără 
[probă de „sută" este ca 
kci de fotbal care se în- 

un scor alb. Și cum în 
iul de sîmbătă cursele 
Iau lipsit cu desăvîrșire, 
piui oferit de întrecerile 
Lai buni înotători ai țării 
t pe alocuri.
biții au cîștigat pe toată

linia, dar în unele probe cu tim
puri sub performanțele înregistrate 
anterior. Singurul rezultat care a 
mai înviorat oarecum reuniunea 
este legat tot de numele multiplei 
noastre campioane și recordmane, 
Cristina Balaban. Luînd startul 
și în proba de 400 m liber, unde 
practic nu a avut nici o adver
sară de talia ei, bucureșteanca

a încheiat cele 8 lungimi cu un 
timp foarte bun, sub granița ce
lor 5 minute. Cronometrele au in
dicat performanța de 4:59,0, su
perioară cu aproape 7 secunde (!) 
vechiului record republican 
(5:06,5) care îi aparținea. In a- 
ceeași cursă, tînăra elevă a prof. 
I. Schuster din Reșița, Daniela 
Coroiu (14 ani), a realizat un

a Balaban in timpul cursei de 400 m liber în care a coborit sub granifa celor 5 minute. 
Foto : A Neagu

promițător record republican de 
copii (5:28,4), îmbunătățindu-și 
vechea performanță cu 3,4 sec.

Cu mult interes a fost așteptată 
evoluția lui VI. Morarii în clasica 
probă de 400 m mixt. Resimțind 
însă eforturile depuse în primele 
două zile de concurs, el a reali
zat un timp (5:14,5) cu mult 
sub realele sale posibilități, fapt 
care ne-a făcut să regretăm că 
nu am putut urmări această probă 
în prima zi a campionatelor, sau 
într-un program cu totul separat, 
așa cum se procedează în foarte 
multe țări de pe continent.

Bogata listă a recordurilor ac
tualei ediții a mai primit sîmbătă 
trei cifre realizate de juniorul 
VI. Helen (5:27,4 la 400 m mixt), 
Dorina Mezinca, 14 ani (6:15,0 la 
400 m mixt) și junioarele din 
ștafeta de 4x100 m mixt a clu
bului S.S.E.

Duminică 
ultima zi a 
torii prezenți 
djp la Dinamo au fost martorii 
primei surprize de proporții din 
actuala ediție. In finala cursei 
de 800 m liber femei, crainicul

munte, 
grindină, 
și frig... 

acestea

Reșița. 
după-amiază, 

întrecerilor, specta- 
în tribunele piscinei

ADRIAN VASILIU

(Continuare în pag. a 2-a)

la w

ișii noștri

Macovei

Gh. Nicolaescu

Fr. Gera ciștigă sprintul ultimei etape, 
încheiată la Poiana Brașov

A 
competiției ciclis
te de fond „Cupa 
orașului Bucu
rești" a fost o în
trecere de mare 
luptă, care a soli
citat pînă la limi
tele superioare e- 
forturile rutierilor. 
Deși a măsurat 
numai 459 km, îm- 
părțiți în trei ©ta
pe, competiția a 
cuprins aproape 
toate dificultățile 
posibile în ciclism: 
urcuș lung și greu 
(aproape 20 la 
sută din traseu), 
coborîri pe ser
pentine. sosiri în 
pantă, bariere de 
cale ferată lăsate 
în fața plutonului, 
drum de 
ploaie și 
caniculă 
Și toate
au trebuit să fie 
învinse de un plu
ton restrîns, for
mat din 39 de a- 
lergători la start și 
din... 16 la sosire I

Dificultățile enumerate — pe 
care uneori nu le întîlnești în
tr-un întreg sezon ciclist — 
și-au pus doar în final am
prenta pe desfășurarea cursei, 
cînd o serie de cicliști... au 
dat bir cu fugiții. în general 
însă, trebuie să ne manifes
tăm admirația față de curajul 
și dîrzenia rutierilor din Olan
da, Italia, Polonia și România 
care, repetăm, în aceste con
diții grele au reușit să facă o 
cursă frumoasă 
puțin de

Locul 
ciclistul 
neboo. 
succes, i 
amintim faptul că el a 
această victorie cu 
concurs al barierelor din Cîm-

cu nu mai
> 11 acțiuni de evadare.

I a fost cucerit de 
olandez Gabriel Min-
Felicitîndu-1

nu putem însă
pentru 
să nu 

obținui 
largul

9 HP MII J CM KIDT1AL
Cupa Jules Rimet", în patria fotbalului

LONDRA, 31. — In momentul 
care 
:’i ri.

și Podul 
făcut un...

Vadului care 
cadou de 15

pina 
i-au 
minute. Reușind să păstreze ju
mătate din această „zestre" 
pînă Ia capătul primei etape, 
el n-a mai putut fi detronat 
din fruntea clasamentului. A- 
dăugînd însă la victoria lui 
Minneboo pe aceea realizată 
în etapa a II-a de Jan Harings 
și faptul că în fiecare evadare 
colegii învingătorului au sem
nat „condica de prezență“> 
scoatem în evidență buna va
loare a rutierilor olandezi, 
demni reprezentanți ai campio
nilor olimpici de la Tokio. Din
tre oaspeți, o notă bună se 
mai cuvine și cicliștilor italieni, 
îndeosebi lui Mario Berretta și
Roberto Menichini,

HRISTACHE NAUM
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în 
așternem pe hîrtie aceste rîn- 
s-au scurs aoroape 24 de ore

AGENDA

Bine v-am găsit!
Noroc, fraților! Bine v-am găsit! Cum ? De unde vin ? De la 

lampionatul Mondial!... Am călătorit excelent. N-am avut rău de 
nare, nici de avion, nici de tren, nici de mașină. (Există ? Pe dracu! 
Iu s-ar mai înghesui lumea la d’alea de 5 000...).
ÎAm fost primit împărătește. Dac-am găsit bilete ? Oho! Numai 
g „zero" ! In față, pe fază. Nu mi-a scăpat nimic. Poftim ? Ce 
puneai dumneata ? Cum am dormit ? Aha, ai auzit că s-au scumpit 
otelurile! Ei bine, am dormit... ca acasă. Cum a fost la meci ? 
ti, da, cam înghesuială. Ce vrei ? Campionatul mondial... Vine lume 
nultă. Mai multă ca Ia cuplaj... Că doar n-o fi în orice duminică. 
Ldică, ce zic eu, că duminica nu se joacă. Lege! Poate acum, că 

cîștigat Anglia, să se abroge. Că e cam veche legea aia... Cum ?
1, nu ! întîi am vrut s-o fac pe concediul meu. Pe urmă, m-am 

Pot 
Da, 
Păi

k, nu ! întîi am vrut s-o fac pe concediul meu. Pe urmă, 
ăzgîndit. Am vrut să-mi iau fără plată. Dar, ce mi-am zis ? 
a-mi văd de lucru, că se poate. Cît m-a costat ? Mai nimic! 
la ! Mai ni-mic! Dacă m-au invitat englezii ? Da’ de unde ? 
îte au avut ei pe cap în timpul ăsta... Ahă !
Aproape gratis, oameni buni! Fără lire, fără dolari! Cu lei! 

nânești, nu britanici! Am dat, vasăzică, pe 20 de zile, odată 11,25 
i odată 7,25, adică în total 18,50 ! Cam un leu și jumătate de meci. 
Hai ieftin ca pe „Veseliei". Că la ai mei așa Ie place: să vadă la 
elevizor și să asculte la radio. Mai ales cînd se transmit meciuri 
liferite.

Ro-

Cuuum ? Și dumneavoastră ? Extraordinar! Mi s-a părut mie că 
-am văzut pe undeva...

* MIRCEA COSTEA

bl*. S. Bravo, radio! Bravo, televiziune! Fără nici o defecțiune 
ehnică ! Ei, da, vreo cîteva „hibe", dar nu de la noi...

M. C.

ultimul fluier al arbitrului el- 
Gottfried Dienst care a pus 

unei finale dramatice, epui- 
atît pentru cei 22 de actori, 
pentru cei peste 100 000 de 

suporteri înflăcărați ai

de la 
vețian 
capăt 
zante, 
cit și 
spectatori, 
formațiilor finaliste sau simpli... ne
utri, aflați pe stadionul Wembley.

Din întregul cortegiu de imagini 
vizuale și auditive, încercăm să re
constituim, ca într-un film, secvențe 
ale acestei mari finale, desfășurată 
într-o ambianță de neuitat.

Mai întîi a fost uriașa revărsare de 
oameni de pe arterele principale ale 
metropolei, reuniți într-un fluviu viu 
la porțile stadionului, cu mult

timp înainte de începerea jocului. 
Apoi, fanfara palatului regal, pe care 
ați văzut-o și pe micile ecrane ale 
televizoarelor, s-a produs pentru 
ultima oară în fața entuziastului pu
blic care a avut și el „numerele" 
sale, pregătite și repetate în zilele 
dinaintea finalei. La fața locului, cei 
care scandau „England!", „En
gland!" — mult mai numeroși — 
au acoperit replica suporterilor for
mației vest-germane, „Uwe!", „Uwe!“. 
Adesea, tribunele Wembley-ului s-au 
transformat într-un cor uriaș, făcînd 
să răsune deasupra imensului stadion

(Continuare in pag. a 4-a)

Antrenorul All Ramsey sărută cupa pe care i-o întinde Bobby Moore, 
căpitanul echipei engleze.

ITelefoto B.I.P.P.A. - Aaerures)

Finala concursului 
dc atletism al s. S. E.

AURA PETRESCU- 
12,0 sec. pe 100 m

Sîmbătă și duminică, stadio
nul Tineretului din București, 
a fost gazda întrecerilor tine
rilor atleți, reprezentînd cele 
23 de Școli sportive de elevi 
din țară.

Timpul favorabil, valoarea 
concurenților, echilibrul dis
putelor au determinat obține
rea de rezultate bune în ma
joritatea probelor acestui con
curs republican.

In fruntea rezultatelor se si
tuează rezultatul de 12,0 la 100 
m, obținut de reprezentanta 
S.S.E. II din București, AURA 
PETRESCU. Cifra reprezintă 
un nou record republican de 
junioare, categoria I (vechiul 
record — 12,1 — aparținea din 
1958 Cristei Macsai și fusese 
egalat de trei atlete). In formă 
foarte bună, noua recordmană 
a repurtat victoria și în pro
bele de 200 m (25,6) și sări
tura în lungime (5,39).

Un alt rezultat bun a fost 
obținut de Gheorghe Szent- 
miklosi din Oradea, care cu
12.2 a egalat recordul republi
can de juniori categoria a II-a 
la 90 metri garduri.

Dintre ceilalți cîștigători de 
probe s-au evidențiat: Andrei 
Șepci (Cluj) triplu cîștigător 
la 110 mg (14,5), lungime 
(6,61) și înălțime (1,84); Ste- 
lian Giubelan (Craiova) — 
65,50 la suliță, Viorel Dincu- 
lescu (Giurgiu) — 10,9 la 100 
m, Iancu Orghidan (Bacău) —
22.2 la 200 m, Pavel Ciupercă 
(Bacău) — 14,20 la triplu, Ilie 
Pană (Giurgiu) — cîștigător la 
800 m și 1 500 m, Edith Schal 
(Brașov) — 11,6 la 80 mg.

AD. IONESCU



FOTBAL
Ploaie de recorduri 

in finala campionatelor republicane
(Urmare din pag. 1)

reuniunii a anunțat printre finaliste, și 
pe tînăra elevă din Reșița, Daniela Co
roiu, care la 21 august va împlini 14 
ani.

Atenția generală era îndreptată spre 
Ingrid Ungur și Anca Mitrofan, îno
tătoare mult mai vîrstnice și cu o bo
gată experiență de concurs. Iată însă, 
că după primele lungimi, micuța reși- 
țeancă reușește să păstreze același ritm 
cu partenerele sale de întrecere și pînă 
la 500 m grupul celor trei concurente 
este nedespărțit. Disputa pare să fie 
din ce în ce mai interesantă 
marea 
Ungur este 
Pe ultimii 
celor două sportive 
este de-a dreptul 
penultima întoarcere 
trează un avantaj infim, 
Daniela Coroiu îl reface destul de ușor. 
Cu mai multă vigoare, eleva prof. Schus
ter sprintează irezistibil pe ultimii 50 
de metri, obținînd o splendidă victorie. 
O furtună de aplauze a urmat imediat 
cînd crainicul a anunțat „verdictul* 
cronomctrorilor: pe locul I, Daniela
Coroiu cu timpul de 11:06,6 un nou re
cord republican de senioare, superior 
vechiului record deținut de Cristina Ba- 
laban din 1963 cu 18,2~ sec.! Așadar, 
campioana a țării la 14 ani (neîmpliniți). 
Dsle un frumos succes pentru care atît 
tînăra sportivă reșițeancă cit și neobosi
tul ei antrenor 1. Schuster merită sin
cere felicitări.

Și pentru că tot sînteni la capitolul 
recorduri trebuie să subliniem faptul că 
duminică după amiază arbitrii concursu
lui au trebuit să opereze 9 modificări în 
tabelele de recorduri la capătul celor 5 
finale. Cea mai bună performanță a apar
ținut (ați ghicit probabil?)... Cristinei 
Balaban, acestei modeste și deosebit de 
talentate sportive, cu care natația ro
mânească se poate mîndri. Dorind parcă 
să încoroneze suita frumoaselor cifre 
realizate în cele 4 zile de întreceri, di- 
namovista a urcat ultima oară pe podiu- 

•mul de premiere după cursa de 200 
mixt, probă în care a corectat recordul 
țării cu 5,7 sec. Timpul acesta (2:40,7) 
-— cu care se poate cîștiga multe con
cursuri în Europa — obținut într-o probă 
pentru care Cristina nu a făcut un an-s 
trenament deosebit, ne întărește convin
gerea că 
păstrează 
formanțe

Tot cu 
puțin valoros, 
rezervată seniorilor, Vladimir Moraru. A 
fost însă evident pentru toată lumea 
că reprezentantul clubului Steaua an
grenat în prea multe probe a dat totul 
în primele zile de concurs...

Deosebit de promițătoare au fost în 
această zi și evoluțiile cîtorva dintre cei 
mai ta lent a ți juniori și copii. Zeno Giu- 
rasa a mai „smuls* 5 zecimi de secundă 
recordului republican la 100 m spate 
(1:05,5) stabilit joi, după ce cu 40 de
— £

surprindere 
prima 
200

și spre
Ingrid 

cedează.
tocmai 
care

de metri, duelul 
rămase in frunte 
pasionant. După 

Anca Mitrofan pas- 
pe care insă

multipla noastră campioană 
incă multe resurse pentru per
și mai înalte.
un record (2:27,4), dar mai 

a încheiat aceeași cursă

minute înainte îmbunătățise și recordul 
de juniori I în proba de 200 ni mixt 
(2:30,8). Tot în probele de mixt, Anca 
Andrei (2:51,2) și Vladimir. Belea 
(2:32.1) au realizat cele mai bune per
formanțe pentru categoria lor de vîrstă. 
In sfîrșit, tînărul Dumitru Gheorghe (14 
ani) s-a clasat pe locul 4 în finala pro
bei de 1500 m 
19:48,8, mai bun 
chiul său record

Singura probă
de la regula generală a zilei a fost cea 
de 1500 m liber unde Dionisie Naghi, 
după o cursă solitară în care a (ost 
prea puțin ajutat de adversarii săi, a 
obținut doar timpul de 18:36,6 (la 2,4 
sec. de propriul' său record republican).

In concluzie trebuie să relevăm reu
șita deplină a actualei ediții a campio
natelor republicane, care a subliniat — 
cît se poate de sugestiv printr-o ploaie 
de recorduri, unele chiar de valoare eu
ropeană și mondială — că natația româ
nească este în

liber cu timpul de 
cu 12.8 sec. decît ve
de juniori II.
care a făcut excepție

progres.

de sîinbătă: 400 m. liber 
BALABAN (Dinamo) 

record republican, 2. A. 
S. Școlar) 5:26,0, 3. D.

Reșița) 5:28,4 — nou 
m liber

Rezultatele 
(F): 1. CR.
4:59,6 — nou 
Mitrofan (C. 
Coroiu (S.S.E. 
rec. republican de copii; 400 
(m): 1. D. NAG111 (Mureșul) 4:40,8,
2. G. Colier (Steaua) 4:45,5, 3. G. Mo
raru (C.S.M. Cluj) 4:46,9, 4. M. Căpră- 
rescu (Steaua) 4:46,9; 400 m mixt (m): 
1. VL. MORARU (Steaua) 5:14,5, 2. A. 
Soos (Steaua) 5:23,0, 3. N. Tat (Olim
pia Reșița) 5:25,8, 4. VI. Belea (S.S.E. 
2) 5:27,4 — nou rec. de juniori; 400 
m mixt (f):~l. 1. UNGUR (Steaua) 
6:02,2, 2. 1). Mezinca (S.S.E. Reșița) 
6:15,0 —- nou rec. de copii, 3. L. Gruia 
(S.S.E. 1) 6:22,0; 4x100 m mixt (f): 
1. C. S. ȘCOLAR BUC. 5:17,4, 2. S.S.E. 
Reșița 5:21,0 — nou recSde junioare,
3. Dinamo 5:23,8; 4x200 m liber (m): 
1. STEAUA 8:57,4, 2. Dinamo 9:27,2,
3. C.S.M. Cluj 9:29,5.

Rezultatele de 
(f): 1. CR. 
2:40,7 ■— nou 
Ungur (Steaua) 
(S.S.E 
junioare; 200 m mixt (m): 1. 
MORARU (Steaua) 2:27,4 — nou 
republican, 2. H. Schier (Olimpia 
șița) 2:30,4, 3. Z. Giurasa (S.S.E. 
șița) 2:30,8 — nou rec. de juniori I,
4. VI. Belea (S.S.E. 2) 2:32,1 — nou 
rec. de juniori II; 800 m liber (f) 
1. DANIELA COROIU (S.S.E. Reșița) 
11:06,6—nou rec. republican, 2. A. Mi
trofan (C.S.S.) 11:07,8, 3. I. Ungur 
(Steaua) 11:34,6; 1500 m liber (tn);
1. D. NAGlll (Mureșul) 18:36,6, 2. G. 
Moraru (C.S.M. Cluj) 19:03,8, 3. N. Tat 
(Olimpia Reșița) 19:37,4, 4. D. Gheor
ghe (C.S.S.) 19:48,8 — nou rec. de 
juniori II; 4x100 m mixt (m): 1. 
STEAUA 4:25,4 — nou rec. republican,
2. Dinamo 4:29,8, 3. S.S.E. Reșița 4:39,8 
(în primul schimb Z. Giurasa 1:05,0 la 
100 in spate — nou rec. republican).

duminică: 200 m mixt 
BALABAN (Dinamo) 
rec. republican, 2. I.
2:50,3, 3. A. Andrei 

. Reșița) 2:51,2 -— nou rec. de
VL. 
rec.
Re- 
Re-

DINAMO VICTORIA 
RESTI - TEHNOMETAL 
RESTI 5-3 (2-0)

moașe. Au înscris : Achim (m 
11, 16 — din 11 m, 59, 72), Ba: 
(min. 40 și 44), Dașcu (min. ! 
Pleian (min. 89). A arbitrat b 
Mogoroașe (Craiova).

MANOLE

Fază din meciul Dinamo Victoria — Tehnometal București, disputat ieri 
pe stadionul din șos. Ștefan cel Mare.

Ieri a avut loc o nouă etapă a 
Competiției fotbalistice dotată cu 

„Cupa de vară". Redăm amănunte 
transmise de corespondenții noștri 
prezenți la aceste jocuri :

OTELUL GALATI - METALO- 
SPORT GALAȚI 2-0 (1-0)

Meciul a plăcut 
cu care au luptat 
echipe. Oțelul, mai
a cîștigat pe merit. Golurile au fost 
înscrise de Radu Matei (min. 16) si 
Ionică (min. 84).

tru Metrom și Pitiș (min. 80) pentru 
Rulmentul. Foarte bun 
M. Roman (Brașov).

arbitrajul lui

C. GRUIA

BUCUREȘTI 
BUCUREȘTI

datorită dîrzoniei 
jucătorii ambelor 
insistent în atac.

T. SIRIOPOL

FORESTA FĂLTICENI - ME
TALUL RĂDĂUȚI 3-0 (1-0)

Peste 2 000 de spectatori au asistat 
la această partidă term.inată cu vic
toria echipei gazdă. Foresta a domi
nat categoric, în special în repriza 
secundă. Au marcat : Oltan (min. 371 
și Constantin (min. 51 și 80).

NEGRU LAZĂR
CHIMIA SUCEAVA - MINO-^’ 

BRAD V. DORNEI 7-0 (3-0)
Proaspăta promovată în categoria B. 

Chimia Suceava, a desfășurat un joc 
frumos, creînd numeroase' faze de gol. 
Punctele au fost realizate de Teodosiu 
(min. 23, 57 și 67), Nicolau (min. 25 
și 45), Nedelcu (min. 62) și Danileț 
(min. 80).

C. ALEXA
SODA OCNA MURES - CHI

MICA TIRNĂVENI 1-0'(0-0)
Jocul a fost de un slab nivel teh

nic. Unicul gol al partidei a fost în
scris de Popa Nică în min. 89.

GH. DĂUDAN

METROM BRASOV - RUL
MENTUL BRAȘOV 1-1 (0-0)

Cele două formații brașovene au o- 
ferit publicului din Zămești un joc 
frumos și de un nivel ridicat. Con- 
firmînd forma bună arătată de jucă
torii echipei Rulmentul în urmă cu o 
săptămînă, și ieri ei au dat o replică 
dîrză echipei Metrom. Rezultatul este 
echitabil, fiind realizat prin golurile 
înscrise de Ardeleanu (min. 77) pen-

Alergătorii de la Steaua campioni la motocros
In avancronica noastră de sîmbătă, 

arătam că motocrosiștii de la Steaua 
au șanse de a cuceri toate titlurile 
puse în joc. Și, cum era de aștep
tat, elevii antrenorului Gheorghe Io- 
niță au realizat „triplul". Pentru a- 
ceastă performanță le adresăm felici
tări. Rezultatul obținut este cu atît 
mai valoros cu cît el a fost realizat 
într-un campionat agitat, presărat cu 
numeroase schimbări de lideri. Maeș
trii sportului Mihai Dănescu și Gheor
ghe Ion, și-au văzut încununate efor
turile cu titlurile de campioni republi
cani, iar tînărul lor coleg de echipă, 
Martin Șanta a cucerit „Cupa F.R.M “

Ultima etapă, desfășurată ieri la 
Brașov, în fața unui public entuziast 
și competent, prezent pe valea Răcă- 
dăului, a scos din nou în evidență 
frumusețea acestui sport al curajului 
și îndemînării. Excelenta organizare 
asigurată de clubul Steagul roșu și 
vremea splendidă au completat spec
tacolul oferit de temerarii alergători

La clasa 250 cmc, M. Dănescu a 
cîștigaț și în această etapă ambele 
manșe, fără ca de-a lungul celor 20 
de ture, victoria să-i fie periclitată.

teristic și a fost aplaudat la „scenă 
deschisă" pentru frumoasa-i evoluție 
I.upta pentru locul doi s-a dat între 
Cr. Doviț și Tr. Macarie. O greșeală 
a ultimului l-a privat de un loc mai 
bun. Clasament : 1. M. Dănescu, 2. 
Cr. Doviț (Metalurgistul), 3. Al. Șu
ier (Steaua).

Clasament general : 1. MIHAI DA- 
NESCU — campion republican pe 
anul 1966, 2. Cr. Dovit, 3. Tr. Maca
rie (Dinamo), 4. Al. Șuier, 5. Șt. Chițu 
(Steaua), 6. P. Paxino (Steaua), 7. 
C. Coman (Poiana Cîmpina), 8. 1. Sas 
(St. roșu Brașov).

Cursa „mașinilor mari" a dat loc la 
o întrecere pasionantă între O. Ște
fani, O. Puiu, Gh. Ion și E. Keresteș. 
Intre aceștia s-a încins un „carusel", 
disputat într-un ritm îndrăcit, cu dese 
schimbări de poziții, cu răsturnări dc 
situații și reveniri de ultim moment. 
Toți patru au luptat cu o ardoare dem
nă de toată lauda și meritele le revin 
în mod egal. In final, cu un plus de 
forță, a învins O. Stefari spre depli
na satisfacție a miilor de spectatori, 
brașoveni care și-au încurajat frenetic

Clasament : 1. O. Ștefani, 2. Gh. Ion 
(Steaua), 3. O. Puiu, 4. E. Keresteș, 

CLASAMENT GENERAL: 1.
GHEORGHE IO?J — campion repub
lican pe anul 1966, 2. O. Ștefani, 3. E. 
Keresteș (Steaua), 4. O. Puiu, 5. Al. 
Ionescu (Steaua), 6. FI. Ștefan (Loc. 
Ploiești), 7. E. Seiler (Metalurgistul) 
8. D. Ionescu (Dinamo).

In „Cupa F.R.M." tînărul dinamo- 
vist Aurel Ionescu s-a angajat într-un 
duel de toată frumusețea cu Ion Bo- 
bîlneanu (St. roșu Brașov) pe care l-a 
învins la finiș (manșa I). In manșa a 
doua el și-a etalat din plin calitățile 
și a cîștigat, clar. Favoriții M. Șanta 
și C. Goran au suferit defecțiuni me
canice care i-au scos din cursa pentru 
primul loc în etapă. Clasament : 1. 
A. Ionescu, 2. I. Bobîlneanu, 3. M. 
Șanta (Steaua). Clasament general : 1. 
Marția Șanta — cîștigător al „Cu
pei F.R.M.*, 2. C. Goran (Poiana Cîm
pina), 3. G. Brauer (Voința Sibiu), 4. 
A. Ionescu, 5. I. Bobîlneanu, 6. A. 
Kriszbay (Dinamo).

FLACĂRA ROSIE 
- METALURGISTUL 
2-2 (1-1)

Ambele echipe au jucat slab, ner
vos. Spre sfîrșitul primei reprize me- 
talurgiștii Niculescu II și Tudor au 
lost eliminați pentru joc dur. Au mar
cat : Niculescu II (min. 30) și Apostol 
(min- 48) pentru Metalurgistul, Moldo- 
veanu (min 38), Smadea (min. 50) — 
ambele din 11 m pentru Flacăra Roșie.

ION CUPEN
ELECTROPUTERE CRAIOVA - 

PROGRESUL STREHAIA 
(0-0)

In prima repriză oaspeții au 
nat copios dar au dat dovadă 
multă imprecizie în trasul la poartă. 
In repriza a doua jocul se echilibrea- 

localnicii reușesc să fie mai activi 
tn fața porții adverse și deschid sco
rul în min. 56 prin Stănescu. In con
tinuare jucătorii Progresului contra
atacă periculos, dar Bălan, singur cu 
portarul, șutează peste bară (min. 70). 
Ultimul gol este realizat de Matei în 
min. 79. A arbitrat bine Octavian Coni- 
șa-Craiova

Meciul a prilejuit o dispută 
teresantă, cu multe faze la ; 
porți. Deși lipsiți de aportul a 
titulari, dinamoviștii au cîștiga' 
rită jocului bun prestat de lin 
înaintare, bine condusă dc Bă 
Jercan. Scorul a fost deschis în 
de către Boroș care a șutat im 
de la 20 de metri.

După repunerea balonului 1 
tru, dinamoviștii îl recuperea: 
Băluță ridică scorul la 2—0. La 
cei care înscriu sînt tot dinair 
prin Jercan în min. 68. Un mii 
tîrziu Mehcndințeainu a profit; 
ezitare a apărării dinamoviste ș 
dus din handicap : 3—-1. In m 
67 și 70 Băluță mărește avant 
chipei sale la 5—1. In continuar 
moviștii au slăbit ritmul și ad' 
lor au profitat, reducînd di 
prin Mehendițeanu (min. 78 
din 11 m). A arbitrat bine E 
Sîrbu.

VASILMOR1

FRUCTEXPORT FOCS 
PROGRESUL BRĂILA 1-1

MECI AMIC
2-0

doini
și de

ST. GURGUI
GHEORGHE -OLTUL SF. 

TRACTORUL BRAȘOV 0-0
Ambele echipe au practicat un joc 

frumos, în special în repriza a doua, 
în schimb înaintașii n-au reușit să 
fructifice nici una din ocaziile avute. 
Cele mai bune compartimente au fost 
apărările imediate care au reușit să 
destrame orice atac. In plus adăugăm 
că în această partidă nu am semnalat 
nici un fel de durități. Rezultatul este 
just, echipele împărțindu-și perioadele 
de dominare. A arbitrat corect C. Pîr- 
vu-Sibiu

C. BRIOTĂ

PROGRESUL REGHIN-A.S.A. 
TG. MUREȘ 2-0 (2-0)

Jocul a fost la discreția gazdelor. 
Mureșenii au făcut multe greșeli în a- 
părare, iar înaintașii n-au închegat ac
țiuni care să străpungă apărarea ad
versă. Au marcat : Kobulneschi (min. 
10) și leneși (min. 44).

L. MAIOR
- META- 
(5-0)

VICTORIA TG. JIU
LUL T. SEVERIN 9-0

Mai bine pregătiți localnicii și-au 
surclasat adversarii. Jucătorii de la 
Victoria au creat multe acțiuni fru-

POLITEHNICA TIMIȘOAR,
MINERUL ANINA 3—2 (2

TIMIȘOARA, 31 (prin telefor 
pe stadionul 1 Mai, a avut le 
ciul amical dintre Politehîiica 
șoara și Minerul Anina, formaț 
activează in categoria C. După 
de slabă factură tehnică, studei 
cîștigat la limită, prin golurile î 
de Humelnicu (min. 15), Mițart 
42) și Regep (min. 68). Pentru 
rul au marcat Dobai (min. 
Dumitrescu (min. 50 din 11 rp 
remarcat Mihăilă, Rus și Bodrr la -- - - —
de

Politehnica, Tîrziu și Tis: 
la Minerul.

Ion Jpra-co

Consfătuire
cu spectator

Se pare că va intra în tradiți 
ției de fotbal a asociației sj 
Victoria din Tg. Jiu să-și an 
activitatea din cadrul campior 
categoriei C, în mod deschis. ? 
pildă, cu puține zile în urmă 
invitat la discuții pe marginea 
portării formației gorjene, pe 
secția de fotbal, jucătorii echip 
antrenorul lor, un numeros publ 
prilejul consfătuirii activitatea 
în drept a fost, cum se spune, î 
să și pe o parte și pe alta. In ce 
urmă privind perspectivele e 
în viitorul campionat, s-a 
menajarea terenului prin 
triotică.

In continuare, toți cei 
vizionat, la televizor, meciul d 
bal R.F. Germană — U.R..S.S c 
drul campionatului mondial. .

hotărî
inunc

prezeu

Manole Băloi —

PRONOSPOR
Așa arată o variantă cu 13 rezul

tate exacte.
CONCURSUL PRONOSPORT NR 31 

Etapa din 31 Iulie 1966

I. Tehnometal Buc. 
torla (Cupa de vară) pauză

II. Tehnometal Buc.
toria (Cupa de vară) final

III. Oltul Sf. Gheorghe -
rul Brașov (Cupa de vară)

IV. Metrom Brașov
Brașov (Cupa de vară)

V. Progresul Reghin — A.S.A. Tg.
Mureș (Cupa de vară) 1

VI. Soda Ocna Mureș — Chimia

Dinamo Vic-
2

— Dinamo Vic-
2 

Tracto- 
x

Rulmentul 
x

VII. Metalosport Galați — < 
Galați (Cupa de vară)

VIII. Fructexport Focșani — 
greșul Brăila (Cupa de vară)

IX. Electroputere Craiova — 
greșul Strehaia (Cupa de vară)

X. Victoria Tg. Jiu — Metal: 
Severin (Cupa de vară)

XI. Flacăra roșie Buc. — Me 
gistul Bug.

XII. Chimia Suceava — Min 
V. Dornei (Cupa de vară)

XIII. Foresta Fălticeni — M 
Rădăuți (Cupa de vară)

Fond de premii 181 613 jgț 
care 36.145 lei report pentru 
miul minim.

(Rubrică redactată de
J__ rlo Xtnl Inlri-Proiuumort



Ediția 1966-67 a „Cupei campionilor Juniorii români victorioși cu 18-2 întrecerile C. M.
europeni" la tenis de masă în intilnirea cu boxerii bulgari

Zilele trecute, comisia de organi
zare a Uniunii europene de tenis de 
masă a procedat la tragerea la sorți 
a meciurilor din primul tur al actua
lelor ediții (masculină și feminină) 
ale .Cupei campionilor europeni". 
Iată programul primelor meciuri, în 
ordinea de sus în jos a tablourilor : 
echipe bărbați (13 formații): C.S.M. 
CLUJ (nu joacă în turul I), Nedlloyd 
Amsterdam (Olanda) — CS Union 
Paris (Franța), STK Bosna Belgrad 
(Iugoslavia) — Sportowy Sparta Var
șovia (Polonia), Lokomotiv Leipzig 
(R.D. Germană) — B.T.K. Leksberge 
(Suedia), S.C. Vasutas Budapesta 
(Ungaria) nu joacă în turul I, Turun

Toverit (Finlanda) — Tusa Dussel
dorf (R.F. Germană), Spartak Pleven 
(Bulgaria), Royal Standard Liege (Bel
gia), Slavia Praga (Cehoslovacia) nu 
joacă în turul I; echipe femei (12 
formații) : D.T.C. Kaiserberg (R. F. 
Germană) nu joacă în turul I, La Pa
lette Bruxelles (Belgia) — Rapid Ge
neva (Elveția), STK Novi Sad (Iu
goslavia) — Dunav Russe (Bulgaria), 
Spartak Praga nu joacă în turul I, 
Ferencvaros Budapesta (Ungaria) nu 
joacă în turul I, TTK Kiel (R.F. Ger
mană) — TSC Berlin (R.D. Germană), 
ACS Fontenay (Franța) — SV Poli- 
zei Viena (Austria), PROGRESUL 
BUCUREȘTI nu joacă în turul I.

Turneul speranțelor olimpice" la polo

TG. MUREȘ, 31 (prin telefon). Azi 
dimineață, în 
din localitate 
unui numeros 
țional de box 
de juniori ale ...
Sportivii români s-au prezentat • bine 
pregătiți atît din punct .de vedere 
tehnic, cîț și fizic, dominîndu-și net 
adversarii, îndeosebi la categoriile 
mici. De consemnat buna comportare 
a boxerilor V. Chiș*-C. Cuțov, Gh. Ene și 
R. Lazea care au furnizat partide 
spectaculoase. Din echipa bulgară s-a 
remarcat A. Vodemicianov, singurul, 
de altfel, dintre oaspeți, care a co- 
borît învingător treptele ringului-

REZULTATE TEHNICE: categoria 
muscă : I. Angelescu (România) bate

parcul sportiv Voința 
s-a desfășurat, în fața 
public, meciul interna- 
dintre reprezentativele 
României și Bulgariei.

Videlov (Bulgaria) ;la puncte pe G.
cat. cocoș : V. Chiș (R) b.p. Ă. Iliev 
(B) ; cat. pană . C. Cuțov (R) b.p. 
I- Gheorghiev (B) ; cat. semi-ușoară : 
Gh. Ene (R) b.p. N. Petrov (B) ; cat. 
ușoară : R. Lazea (R) b.p. S. Guțkov 
(B) ; semi-mijlocie: Șt. Marton (R) 
b.p- K. Ivanov (B) ; cat. mijlocie u- 
șoară : Gh. Călin (R) b.p. P. Ivanov 
(B) ; cat. mijlocie : Gh. Angelescu (R) 
b. abandon iu repriza a Il-a pe P. 
Borisov (B) ; cat. semigrea : A. Vode- 
micianov (B) b.p- I. Siliște (R) ț cat. 
grea : M. Niculescu (R) b.p. P. Papa- 
zov (B).

Ca arbitru neutru a funcționat ceho
slovacul Robert Batista.

I. PĂUȘ-coresp. reg.
jj

BERLIN 31 (prin telefon). — Du
minică seara s-au încheiat întrecerile 
„Turneului speranțelor olimpice la

G. MINNEBOO (OLANDA)
A ClȘTtGAT „CUPA

•Brasului bucurești-
7 7

p. (Urmare din pag. 1)
I Cicliștii noștri au lăsat impresia
I că sînt obosiți și încă nehotărîți ca 
I în întrecerile internaționale să lase 
I la o parte vechile răfuieli de club.
I După această cursă se impune
■ o atentă analiză a comportării 
I fiecărui ciclist (în Întrecerile interne 
I și internaționale) pentru a se stabili 
I cu precizie cine
I credit moral și
I pregătirii pentru

păcat să irosim 
pentru oameni 
de voință.

Scurt Ulm al ultimelor două etape. 
Sîmbătă după-amiază a avut loc 
etapa a II-a pe ruta Brașov — Sighi
șoara (km 75) — Brașov, 148 km. 
A plouat și a bătut puternic vîntul. 
La km 10 s-a initial prima evadare. 
Participanfi: IZ rutieri, printre care 
Minneboo, Cosma, Ziegler, Harings, 
l^'ldoveanu. După 26 km se face 
joncțiunea. La km 38 evadează 
Ziegler și Kettenis (Olanda). După 32 

\ km ei slnt ajunși de un grup de 12 
~~ rutieri, apoi de restul plutonului.

Se produce o busculadă și Ziegler 
abandonează. C Gonfea — toarte 
slab — nu poate rezista nici în plu
ton și rămine. La km 88 evadează 
Ion Ardeleanu, L. Zanoni și Nieuw- 
kamp (Olanda). Sint ajunși la km 
136 de C. Dumitrescu, G, Moiceanu 
și Harings (Olanda). Clasament :
1. Jan Harings (Olanda) 3 h. 47:38 ;
2. Henk Nieuwkamp (Olanda); 3.
I. Ardeleanu (Steaua); 4. C. Dumi
trescu (Steaua) — același timp.

Duminică dimineața au lost par
curși — in cadrul ultimei etape 
138 km pe traseul Brașov — Rîșnov 
— Pîrîul Rece — Predeal — Brașov, 
acoperit de două ori. Sosirea în Poia
na Brașov. La ieșirea din Cristian 
evadează: Ion Ardeleanu. Fr. Gera, 
C. Ciocan, Gh. Suciu, Gh. Drăghi- 
cioiu și Harings (Olanda). Bariera — 
care îi retine pe cicliștii din pluton 
—' ie adauge incă 2:30 avansului 
și la încheierea primului tur, in 
Brașov, fugarii au aproape 4 min. 
diferență fata de grupul masiv, tn 
Irunte se allau acum 4 alergători, 
deoarece Harings spărsese la înce
putul urcușului, iar Gh. Drăghicioiu 
nu a mai rezistat ritmului. Cicliștii 
olandezi contraatacă organizat, in 
timp ce grupul fruntaș alcătuit din 
alergătorii noștri I. Ardeleanu, Fr. 
Gera, C. Ciocan și Gh. Suciu nu mai 
acționează hotărît. Deși lui Arde
leanu îi mai trebuiau mai puțin de 
două minute, din lipsă de colaborare 
pierde și ceea ce realizase. Pe ulti
mul urcuș, spre Poiana Brașov râ- 
mîne I. Ardeleanu, apoi și O. Ciocan. 
Clasament: 1. Fr. Gera (Steaua) 
8 h.57:10; 2. Gh. Suciu (Dinamo) — 
același timp; 3. G. Ciocan (Dinamo) 
la 0:42; 4. M. Berretta (Italia) la 
0:54; 5. Harings (Olanda); 6. G. 
Moiceanu (Dinamo) — același timp. 

—- Clasamentul general: 1. G. Minne
boo (Olanda) 12 h.l9:58; 2. J. Ha
rings (Olanda) la 4:58; 3. G. Moi
ceanu (Dinamo) la 5:00; 4. I. Ar
deleanu (Steaua) la 5:50; 5. Gh. 
Snr-in iDinamol Ix 6:01 .

merită în continuare 
material în vederea 
J. O. din 1968, Este 
biciclete și baieuri 

lipsiți de talent și

polo, desfășurat timp de 7 zile în 
pitala R.D. Germane. Continuînd seria 
succeselor, echipa României a învins 
Polonia cu 11—3 (2—0, 3—1, 2—1, 
4—1) prin punctele înscrise de La
zăr 5, Szilagy 2, Zamfirescu, Bă
jenaru, Demeter și Dobaru și Ce
hoslovacia ou 6—1 (2—0, 0—1, 3—0, 
1—0) prin golurile marcate de Do
baru, Demeter, Zamfirescu, Szilagy, 
Băjenaru și Popescu. In urma acestor 
rezultate, echipa țării noastre se pre
zenta înaintea ultimului joc neînvinsă, 
cu șanse de a cîștiga turneul.

Duminică după-amiază au fost pro
gramate meciurile dintre formațiile 
Ungariei și R.D. Germane (de ase
menea neînvinse) și, respectiv, dintre 
echipele României și U.R.S.S. In pri
mul joc echipa germană a cîștigat cu 
4—2, asigurîndu-și primul loc în cla
sament.

Partida dintre echipa română și cea 
sovietică a fost extrem de disputată. 
Avînd trei dintre jucătorii de bază

Băjenaru, 
fost

ca

accidentați
Lăzărescu), sportivii noștri au 
nevoiți să cedeze. Scor final 5—3 (1—1, 
-—L 2—1, 0—-0) pentru selecționata 
U.R.S.S. Cele trei goluri ale echipei 
noastre au fost realizate de Băjenaru 
2 și Lazăr. A condus arbitrul Hanicke 
(R.D.G.).

Clasamentul final : 1. R.D. Germa
nă 11 p, 2. U.R.S.S. 9 p, 3.—4. RO
MANIA și Ungaria 8 p, 5. Bulgaria 
4 p, 6. Cehoslovacia 1 p, 7. Polonia 
1 P-

(Zamfirescu,

Campionatele europene
de volei

BUDAPESTA, 31 (prin telefon). — 
In etapa finală a competiției feminine 
din cadrul campionatelor europene de 
volei (tineret), s-au înregistrat rezul
tatele : Cehoslovacia — România 3—2 
(—12, —9, 13, 12, 7), partidă în 
care voleibalistele noastre au condus 
cu 13—9 în setul trei, R- D. Germa
nă — Bulgaria 3—1 ; U.R.S.S. — Polo
nia 3—0 ; Ungaria — Iugoslavia 3—0; 
Olanda — Turcia 3—0 ; R. F. Ger
mană — Austria 3—0- Prin aceste re
zultate, campionatul feminin a luat 
sfîrșiț Cu victoria echipei U.R.S.S., ur
mată de : 2- R. D. Germană, 3. Ceho
slovacia, 4. Bulgaria, 
România. 7. Ungaria, 
9. Olanda, 10. Turcia, 
mană, 12. Austria-

In campionatul masculin, vineri și 
sîmbătă, printr-un joc ameliorat în 
linia a doua, echipa noastră a obținut 
două victorii ; cu
în fața Italiei și cu 3—1 (13, 6, 
14) asupra Ungariei. In celelalte 
ciuri mai importante ale etapelor 
tepenultimă și penultimă din compe
tiția masculină : Cehoslovacia — F«a“-

(tineret)
ța 3—1, Iugoslavia — Ungaria 3—2, 
U.R.S.S. — Bulgaria 3—1, U.R.S.S. — 
Franța 3—0, Bulgaria — Iugoslavia 
3—0, Cehoslovacia — Italia 3—0.

de parașutism
LEIPZIG 31 (prin telefon)- — 

Săptămîna trecută, pe aerodromul 
Mockau din Leipzig, s-a desfășurat 
prima probă din cadrul celei de a 
Vlll-a ediții a campionatelor mon
diale de parașutism. La această între
cere — salt individual de precizie 
de ]a înălțimea de 1 000 m, cu deschi
derea întîrziată a parașutei pînă la 
10 secunde și aterizare la punct fix — 
au luat parte 130 de sportivi parașu- 
tiști din 21 de țări. Proba constă 
din efectuarea a patru salturi, din 
care — conform regulamentului F.A.I. 
— se vor lua în considerație cele 
mai bune trei. Pînă în prezent par-’ 
ticipanții au executat doar trei salturi, 
întrecerile de sîmbătă 
fiind aminate din cauza 
favorabil (vînt 10 m pe

Iată cele mai bune 
reprezentanților noștri : 
Iancu 2,63 m (în primul 
(în saltul doi) și 0.41 m (în cel de al 
treilea salt). Angela Năstase : 1,40 m 
(I), 3,46 m (II) și 6,93 m (III).

La feminin conduce (după două 
salturi) formația cehoslovacă, cu o 
medie de 4,55 m. Echipa țării noastre 
ocupă în prezent locul II în clasa
mentul general al acestei probe, cu 
6.44 m-

și duminică 
timpului ne
secundă), 
evoluții ale

Gheorghe 
salt) 0,20 m

„Speranțele olimpice" la lupte 
și-au desemnat învingătorii

5. Polonia, 6.
8. Iugoslavia,

11. R. F. Ger-

3—0 (11, 7, 10) 
-3, 
me- 
an-‘

Doi atleți români învingători la Leningrad
LENINGRAD, 31 (Agerpres). — La 

Leningrad se desfășoară în aceste 
zile campionatele internaționale fero
viare de atletism. Proba de 800 m 
plat a fost cîștigată de sportivul ro
mân Horia Ștef cu timpul de 1:51,0 
— rezultat ce corectează cu 5 zecimi 
de secundă vechiul record al acestor

campionate. La aruncarea suliței, vic
toria a revenit, de asemenea, 
concurent român : Gheorghe 
care a realizat 73,63 m.

Alte rezultate : 100 m :
Cassini (Italia) 10,7 ; 110 m 
Matti Harri (Finlanda) 14,9 ;
Erminio Azzaro (Italia) 2,07

unui
Popescu,

Giuseppe 
garduri : 
înălțime:
m-

SILISTRA, 31 (prin telefon, de Ia 
trimisul nostru special). Duminică 
noaptea, au luat sfîrșit întrecerile 
celei de a IX-a ediții a turneului 
speranțelor olimpice de lupte greco- 
romane și libere. La întreceri au 
participat 128 de tineri sportivi (63 
la „greco-romane" și 65 la „libere") 
din Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, 
Iugoslavia, Polonia, România, Unga
ria și U.R.S.S. Menționăm faptul că 
gazdele au participat cu cîte două 
echipe la fiecare stil.

Cînd a bătut primul gong — vi
neri seara — toate cele 5.000 de 
locuri din tribunele complexului 
sportiv din Silistra erau ocupate. 
In continuare, procurarea unui bi
let de intrare era o problemă pen
tru multi dintre iubitorii spartului 
luptelor din localitate. Interesul a 
fost justificat pe deplin. După o fru
moasă festivitate de deschidere, cînd 
a fost folosit un adevărat „ritual" 
olimpic, au urmat dispute aprige, 
fiind utilizate procedee tehnice din
tre cele mai spectaculoase. Subli
niem. în mod deosebit, faptul că nu 
a existat nici o decizie de descalifi
care pentru luptă pasivă, ceea ce 
este aproape de necrezut.

Luptătorii bulgari cîte doi la 
care categorie de greutate, au 
cei mai dificili adversari pentru
concurenții. Foarte bine pregătiți 6-au 
prezentat și sportivii din U.R.S.S. 
care, în finală, au ocupat multe 
locuri fruntașe. O surpriză au con-

fie- 
fost 
toți

stituit-o și cei cinci soortivi cuba
nezi participanți la „libere".

Tinerii luptători români au avut, 
în marea lor majoritate, o compor
tare remarcabilă, reușind să cuce
rească o serie de victorii în fața fa- 
voriților. Dintre acestea menționăm 
doar cîteva : M. Tolea învinge rrin 
tuș pe Vukov (Iugoslavia), I. Mesa- 
roș învinge la puncte pe Borisov 
(Bulgaria), M. Baciu întrece la puncte 
pe Lazov (Bulgaria), N. Neguț în
vinge la puncte pe Manolov (Bulga
ria) — la „greco-romane", *’ ~ 
mitru învinge la puncte pe 
(U.R.S.S.) și Gh. Stan bate 
pe Mentas (Iugoslavia) — la

Pînă la ora cînd transmit 
nosc următoarele rezultate definitive: 
„GRECO-ROMANE" — cat. 52 kq A. 
Boranic (U.R.S.S.) ...3. M. TOLEA 
(România); cat. 57 kg. G. Cligerman 
(U.R.S.S.); 2. I. MESAROȘ (România); 
cat. 63 kg. S. Damianovici (Iugosla
via); 2. M. BACIU (România); cat. 
70 kg. 1. T. “-------------------------
2. I. ENACFIE
kg.
„LIBERE" cat.
(Bulgaria) 2. D. NICOLAE (România); 
cat. 
cat. 
cat 
cat.

N. Du- 
Veselov 
prin tuș 
„libere*, 
se cu-

1.

...3. N.

57
70
78
87

NEW YORK SANTA MONICA

Sirbidze (U.R.S.S.), 
(România); cat. 87 

NEGUȚ (România);
52 kg. 1. I. Dinkov

kg- E. Mustafov
kg. V. Zilberman
kg. A. Iburidze

kg. A. Vagabuv

(Bulgaria); 
(U.R.S.S); 
(U.R.S.S.) ;
(U.R.S.S.).

C. CHIRIAC

skaia cu 4,5 puncte, urmate de Ta
tiana Zatulovskaia (U.R.S.S.) — 4

Rezultate înregistrate în „sfertu
rile" de finală ale probei de simplu 
bărbați în concursul internațional de 
tenis de la South Orange (New Jer 
sey); Tony Roche-Bowrey 6—3, 6—4, 
Davidson — Ismail el Shafei 2—6, 
6—1, 6—4; Graebner — Pasarell 
6—3, 6—3; Richey — Lutz 6—4, 1—6, 
6—4.

MOSCOVA

La Lvov s-a disputat meciul inter
național de polo pe apă dintre echi
pele U.R.S.S. și Olandei. Poloiștii 
vietici au terminat învingători 
scorul de 6-4, (1-1, 4-1, 1-2, 0-0).

NEW YORK

so- 
cu

Cu prilejul unui concurs de nata- 
ție desfășurat la Los Angeles, 
noscutul înotător american 
Schollander a stabilit un

cu-
Don 

nou re
cord mondial în proba de 200 m li
ber cu performanța de 1:57,2. Vechiul 
record îi aparținea cu timpul de 
1:57,6. In proba de 200 m liber fe
mei, Pokey Watson, în vîrstă de 16 
ani, a egalat recordul mondial al 
probei — 2:11,6 — stabilit în anul 
1960 de înotătoarea australiană

Partida centrală a rundei a 8-a 
din cadrul turneului internațional de 
șah „memorialul Piatigorski' 
pe marii maeștri ~ 
(U.R.S.S.) și Bobby 
Maestrul sovietic a 
nență inițiativa și 
păstrează avantaj pozițional. Campio
nul mondial Tigran Petrosian 
(U.R.S.S.) a întrerupt cu un pion în 
plus partida cu Najdorf (Argenti-

a opus
Boris Spasski 

Fischer (S.U.A.). 
avut în perma- 
la întrerupere

prima zi: masculin: 100 m Mihalfy
10,6; suliță : Kulcsar 79,08; ciocan :
Zsivotski 66,72 m ; lungime : Kaloc- puncte, Margareta Teodorescu (Ro
sai 7,68; feminin: 100 m Toth 12,0;
400 m Nagy 55,8; greutate:
14,92 m.

mânia) cu 3 puncte și două partide 
Bognar întrerupte, Ivanova 2,5 puncte, 

etc.

ROMA MOSCOVA

Pe velodromul din Tuia se desfă
șoară campionatele unionale de 
clism pe pistă. Proba de viteză 
fost cîștigată de Omar 
cronometrat pe ultimii 200 m în 11,4. 
Viktor Bîkov s-a clasat pe primul loc 
la urmărire individuală cu timpul 
de 5:04,1. In eliminatorii, Bîkov obți
nuse timpul de 4:58,8.

Porto 
un tur
la care

In stațiunea i
Sangiorgio (Italia) 
neu internațional de baschet 
participă echipele feminine ale Ceho-

climaterică 
| a început ci- 

a 
Phakadze,

Știri, rezultate
na). Partidele Larsen (Danemarca)— 
Reshevski (S.U.A.) și Donner (O- 
landa) — Ivkov (Iugoslavia) s-au 
încheiat remiză. In clasament con
duce Larsen cu 5 puncte, urmat de 
Spasski 4,5 puncte și o partidă în
treruptă, Najdorf și Portisch cu cîte 
4 puncte și o partidă întreruptă, 
etc.

slovaciei, Bulgariei, Franței și Italiei. 
In prima zi, reprezentativa Cehoslo
vaciei a întrecut cu scorul de 44-34 
(2'0-14) selecționata Franței, iar e- 
chipa Italiei a obținut o surprinză
toare victorie asupra Bulgariei pe 
care a învins-o cu 49-41 (22-19).

PETROZAVODSK

MOSCOVA

Leonid 
turneul 

Kislo-

BUDAPESTA

La Budapesta au început campio
natele de atletism ale Ungariei. Iată 
rilpvn ilm riTiilliiirlf

După șase runde, în turneul inter
național de șah de la Petrozavodsk 
conduc șahistele sovietice Alexan-

Marele maestru sovietic 
Stein se menține lider în 
internațional de șah de la 
vodsk. El totalizează 4,5 puncte și
este urmat de Gheller (U.R.S.S.) cu 
4 puncte, Holmov (U.R.S.S.) și 
Fuchs (R.D. Germană) cu 2,5 puncte 
fiecare. Fostul campion mondial 
Mihail Tal are 1,5 puncte, dar el nu 
a jucat decît trei partide, fiind bol
nav.

In runda a 5-a, Stein l-a învins pe



Finala, minut cu
Anglia —R. F. Germană 4-2

minut
(1-1, 2-2)

Stadionul Wembley,, ora 14,50 (ora 
ngliei). Un vulc.'.n de aplauze, acla- 
lații, ovații, sirene, claxoane, clopote, 
•ompete și... cutii de conserve umplute 
□ pietricele salută intrarea pe teren a 
rbitrilor și echipelor.

Ora 14,55 : brigada de arbitri alcătui-
i din Gottfried Dienst — Elveția, la 
entru, Trofim Bahramov — U.R.S.S. și 
acel Galba — Cehoslovacia, la tușă,

ii chemat la centru echipele:
ANGLIA (antrenor: Alf Ramsey ; 

ricouri roșii, ciulo fi albi, jambiere ro
ii) : Banks—Cohen, J. Charlton, Moore, 
7ilson, Stiles, B. Charlton, Ball, Hurst, 
hint, Peters.

R. F. GERMANA (antrenor: Helmut 
chon; tricouri albe, chiloți negri, jam- 
iere albe) : Tilkouski — Hottges, 
cliulz, Weber, Schnellinger, Haller, Bec- 
enbauer, Held, Seeler, Overath, Emme- 
ich.

Ora 15. La fluierul arbitrului, Held 
ă lovitura de începere a finalei, pășind 
ii Overath, dar apărarea englezilor, 
rin Stiles, cîștigă balonul și inițiază 
rimul atac la poarta lui Tilkowski. 
^cber, la post, degajează. Acțiunea îna- 
atării germane nu are însă sorți de iz- 
îndă pentru că Held, care primise 

pasă bună de la Overath, este sur- 
tins în poziție de ofsaid. Echipa en- 
leză joacă extrem de prudent, calm, 
rganizat în apărare, astfel că pentru 
iccput inițiativa aparține fotbaliști- 
ar germani. In minutul 4, aceștia ini- 
iază un nou atac»; Haller pornește din 
>ropriul său teren și pasează lui Seeler. 
Lpoi, o prelungire la Held, dar Becken- 
tauer — venit în atac pentru a concre- 
iza — expediază balonul la cîțiva cen- 
imetri de poartă. In min. 7, primul cor- 
ler al meciului la poarta echipei Angliei, 
Iar J. Charlton e mai bun decît Seeler 
a săritura la cap și pericolul este în- 
ăturat.

încheind scurta perioadă de relaxare, 
otbaliștii englezi puternic încurajați de 
ipectaiori, trec la ofensi'.ă, și în min. 8 
isistăm la o fază palpitantă în careul 
:ehipei vest-germane, dar apărarea rezistă 
luturilor consecutive ale lui B. Charl- 
on și Hunt iar Tilkowski se accidentează 
ișor. Jocul se întrerupe pentru cîleva 
nomente, portarul german primește în
grijiri și își reia locul. In min. 10, o 
iasă ideală a lui J. Charlton îl găsește 
iber pe Peters, acesta înaintează și 
rage puternic de la 20 m. Tilkowski 
rebuie să se întindă serios pentru a 
rimite în corner. In min. 12, atacanții 
mg Iezi dau din nou bătaie de cap apă
rării vest-germane: o acțiune a lui Ball 
?i Peters se încheie cu un șut puternic 
il ultimului, dar pe -lîngă bara verti
cală.

Deși pînă acum englezii au avut o- 
sazii de gol mai mari, totuși scorul este 
ieschis de echipa R. F. Germane. 
!n min. J3, de pe partea stingă a te
renului, Haller îi trimite lui Seeler, pe 
dreapta. Acesta prelungește mingea la 
Schnellinger care ridică mingea în careu; 
Vilson oprește balonul defectuos, tri- 
nițîndu-l lui HELD: un șut puternic, 
9e jos, în dreapta lui Banks, care nici 
iu poate atinge mingea: 1—0 pentru 
R. F. Germană! Nu trec decît 5 mi
au te și survine egalarea: o pasă a lui 
Moore, la centrul terenului, ajunge la 
B. Charlton care expediază balonul în 
careu. HURST se desprinde de apăra
rea vest-germană și înscrie cu capul de 
la 5 m, trimițînd în dreapta lui Til
kowski care, surprins de repeziciunea fa
zei nu intervine : 1—1! Echipele în
cearcă pe rînd să ia conducerea dar lo
vitura cu capul a lui Seeler (min. 22), 
șutul lui Cohen (min. 23) și din nou 
lovitura cu capul a lui Seeler (min. 24) 
nu-și ating ținta. In min. 25 un șut 
In forță expediat de B. Charlton de la 
17 m este reținut de Tilkowski, iar în 
min. 29 Moore șutează peste bară de la 
22 m. Englezii ratează cea mai mare 
ocazie în min. 33 cînd B. Charlton ezită 
să intervină la o pasă a lui Hurst. Fot
baliștii vest-ge-mani îi... imită peste 4 
minute: un atac susținut de Beckenbauer 
și Held îl obligă pe J. Charlton să tri
mită balonul în corner. Execută Held 
la Overath, șut puternic respins de 
Banks la Emmerich, un nou șut dar por
tarul englez este la post. Tendința ex
cesivă a echipei germane spre un joc 
de apărare (în atac rămîn de regulă 
Held, Seeler și, mai rar, Haller) face 
ca inițiativa să aparțină mai mult insu
larilor, periculoși prin repeziciunea și 
prin frecvența acțiunilor de atac. Destul 
de des, Cohen, Wilson — ca să nu mai 

vorbim de B. Charlton și Stiles — fac 
adevărate curse din propriul teren spre 
poarta lui Tilkowski, punîndu-și echipa 
în atac. Sfîrșitul reprizei este punctat 
de cîteva acțiuni ale echipei vest-ger
mane. Dar în min. 43 portarul Banks 
respinge în corner lovitura lui Seeler, 
iar în min. 44 un șut al lui Hottges 
trece pe lîngă bara transversală.

La reluare, englezii joacă mai hotărîți 
și timp de 10 minute își obligă adver
sarii să rămînă în terenul propriu. Ball 
aleargă mult pentru a-și culege mingi, 
driblează fin, trage periculos ; îl imită 
Peters, Dar încercările lor (min. 57, 60, 
61) sînt reținute de Tilkowski. In min. 
74, Peters combină frumos cu B. Charl
ton, dar șutul acestuia trece la numai 
cîțiva centimetri de bara din stînga por
ții lui Tilkowski. Două minute mai tîr- 
ziu Hunt îl pune în excelentă poziție de 
șut pe Hurst, dar Hottges respinge în- 
depărtînd pericolul. Numai pentru un 
minut însă, pentru că în min. 77 selec
ționata Angliei ia conducerea : dintr-o 
lovitură de colț executată de pe dreapta 
de Ball mingea ajunge la fundașul Wil
son și acesta îl deschide în careu pe 
PETERS. Un șut puternic și Tilkowski 
este obligat să scoată mingea din plasă: 
2—1 pentru Anglia. Zecile de mii de 
steaguri englezești din tribune se agită, 
publicul scandează „England!“ „En
gland și cîntă de bucurie socotind 
că fotbaliștii vest-germani nu vor mai 
avea timp să egaleze. Și se părea că așa 
va fi, pentru că acest gol produce o a- 
devărată derută în echipa lui Seeler. Ce-i 
drept, la golul lui Peters apărarea vest- 
germană se oprise crezînd că arbitrul 
va fluiera... nu știm ce. Dar elvețianul 
Dienst l a acordat. Formația R. F. Ger
mane face greșeli peste greșeli, pe care 
englezii nu le speculează pentru că Hurst 
trage de la 20 m peste poartă (min. 
83), B. Charlton nu poate interveni 
Ia o minge ce-i fusese trimisă de Hunt 
(min. 87). Meciul se apropia de sfîrșit 
și se părea că tradiția va fi respectată: 
cîștigătoarea cupei mondiale va fi cunos
cută după numai 90 de minute de joc. 
Dar iată că în ultimele secunde ale jo
cului asistăm la o adevărată lovitură 
de trăznet: J. Charlton îl jenează pe 
Emmerich la 25 m de poartă și condu
cătorul jocului sancționează infracțiu
nea cu o lovitură liberă. Execută Emme
rich, trimițînd în careu. In învălmășeala 
care se produce, WEBER găsește totuși 
un spațiu pentru a șuta spre poartă. 
Banks nu poate reține și... 2—2!

Prelungirile regulamentare supun la 
grea încercare pregătirea fizică a echi
pelor, fotbaliștii englezi fiind evident 
superiori adversarilor lor din acest 
punct de vedere. Ritmul jocului e acum 
mai lent, ambele părți preferă deschi
derile lungi. In min. 92, Ball (cel mai 
bun jucător englez în finala de sîmbătă) 
face o cursă lungă și trage puternic de 
la marginea careului, Tilkowski sal
vează cu dificultate în corner. Este a- 
poi rtndul Ini Hunt să tragă la poartă, 
dar șutul său de la 20 m este reținut. 
In min. 96 apărarea engleză este sur
prinsă mult prea în față și contraatacul 
foștilor campioni mondiali este foarte

De-a lungul celor opt ediții
ÎN CELE opt finale desfășurate 

pînă acum echipele învinse au deschis 
de 6 ori scorul. în 1934, Puc (Ceho
slovacia) a marcat primul în meciul 
cu Italia ; în 1950,Jair (Brazilia) 

în partida cu Uruguay; în 1954, 
Pușkaș (Ungaria) cu R. F. Germană ; 
în 1958, Liedholm (Suedia) cu Bra
zilia ; în 1962, Masopust (Cehoslova
cia), cu Brazilia și în 1966, Haller 
(R.F.G.) ou Anglia- Numai în 1930 și 
1938, cei care au deschis scorul au 
cîștigat și campionatul (Uruguay și, 
respectiv, Italia).

ÎN FINALELE celor opt ediții, cele 
mai multe goluri s-au înscris în jocul 
Brazilia — Suedia (5—2). In finalele 
din 1930, 1938 și 1966 jocurile s-au 
terminat cu același scor : 4—2 (Uru
guay — Argentina — 1930 ; Italia — 
Ungaria — 1938 și Anglia — R.F.G. 
— 1966).

NUMAI două finale au necesitat 
prelungiri. În 1934, la Roma, după 
90 de minute de joc, scorul dintre 
Italia și Cehoslovacia era egal : 1—1.

Al treilea gol al ehipei engleze marcat de G. Hurst. In fotogralie : Tilkowski privind mingea care va intra.
in plasă.

periculos, dar Emmerich nu poate ajunge 
pasa trimisă de Seeler. ratînd o ocazie 
foarte favorabilă. In min. 99 Held atrage 
după el toată apărarea adversă, chiar 
și pe... Seeler, așa că pasa trimisă n-a 
mai putut fi concretizată, deși poarta era 
goală. In min. 100. scorul se modifică 
în favoarea fotbaliștilor englezi : o pasă 
a lui Ball este prompt fructificată de 
HURST care, din interiorul careului, 
șutează extrem de puternic la poartă. 
Mingea lovește fața interioară a barei 
transversale și revine în teren. Arbitrul 
Dienst, nu prea aproape de fază, se 
consultă cu Bahramov care arată linia 
de centru, apreciind că mingea depășise 
în întregime linia de poartă. (Seara, 
după meci, televiziunea engleză a trans
mis încă o dată faza în chestiune cu 
încetinitorul. S-a putut vedea clar că 
GOLUL A FOST VALABIL). Deci 3—2 
pentru Anglia, în a doua finală cu pre
lungiri din istoria „Cupei Jules Rimet“! 
Jocul se leagă din ce în ce. mai greu, 
echipele par extenuate, englezii se apără 
supranumeric, urmărind menținerea re
zultatului, în timp ce adversarii lor se 
mulțumesc să atace doar cu Held și 
Seeler. In min. 117, echipa R. F. Ger
mane poate totuși egala, dar combinația 
dintre Haller și Seeler nu este fructi
ficată de ultimul, deși mingea s-a plim- 
bat^prin fața porții lui Banks. Apărarea 
engleză fusese surprinsă pe picior gre
șit... In sfîrșit, în ultimul minut al 
prelungirilor, echipa vest-germană a- 
tacă cu 9 oameni. Dar e prea tîrziu. 
Hurst și Hunt scapă singuri pe contra
atac, avîndu-l în față doar pe Weber, 
care nu poate face față pericolului și 
HURST înscrie, în ultima secundă a 
meciului al patrulea gol al echipei An
gliei care consfințește cel mai mare 
succes din istoria fotbalului englez.

Așa a fost.

• ••

în prelungiri, italienii au obținut vic
toria prin golul marcat de Schiavio- 
în 1966, după timpul regulamentar de 
joc, Anglia și R. F. Germană se 
aflau la egalitate : 2—2. în prelungiri 
Peters și Hurst au înscris cele două 
goluri ale englezilor.

CEL mai tînăr jucător al proaspe
ților campioni mondiali este Allan 
Ball, născut la 12 mai 1945. Cei mai 
vîrstnici fotbaliști ai Angliei (care au 
evoluat în finală) sînt Ray Wilson 
(Everton) născut la 17 decembrie 1934 
și portarul Gordon Banks (Leicester 
City) născut cu... 13 zile mai tîrziu.

CELE mai multe goluri s-au marcat 
la campionatul mondial din 1954 : 140. 
în clasament, urmează campionatele 
din 1958 (125 goluri) și 1966 (89 
goluri)

DUPĂ cele opt ediții, francezul 
Just Fontaine conduce în clasamentul 
golgeterilor, cu 13 goluri (realizate în 
1958) urmat de Kocsis (Ungaria) cu 
11 goluri (1954) și Eusebio (Portuga
lia) cu 9 goluri (1966).

(Telefoto B.I.P.P.A.
Agerpres^S

Cupa „Jules Rimet“ în patria
fotbalului

(Urmare din pag. 1) 

frînturi din cîntecul trompetistului 
Louis Armstrong, „Cînd sfinții merg 
la victorie !“ („sfinții" fiind sîmbătă, 
băieții lui Ramsey). Și, în sfîrșit, a- 
ceastă finală demnă de cadrul săr
bătoresc, această finală care a de
clanșat energia nebănuită a celor 
22 de fotbaliști aflați la al șaselea 
joc în mai puțin de trei săptămîni, 
această finală care a avut o evolu
ție a scorului pasionantă și care a 
necesitat timp suplimentar pentru 
desemnarea echipei învingătoare !...

La finele celor 90 de minute, ju
cătorii și... arbitrii păreau epuizați, 
întinși pe gazon ei s-au odihnit 5 
minute, după care au trebuit să reia 
palpitanta dispută. La încheierea ce
lor 120 de minute de joc — îmbră
țișări și lacrimi, bucurie și dezamă
gire — totul imortalizat pentru pos
teritate de armata fotoreporterilor. 
Cele două formații trec mai întîi 
prin fața lojei regale, unde regina 
Angliei, Elisabeta a II-a, îi înmî- 
nează lui Robert Frederick Moore, 
căpitanul echipei Albionului, „Zeița 
de aur*, „Cupa Jules Rimet", proas
păt adusă, sub severa pază a Scot
land Yard-ului, din safeul unei bănci 
londoneze. Apoi, atît învingătorii cît 
și învinșii au efectuat cîte un tur de 
onoare, răsplătiți cu entuziaste a- 
plauze de publicul care asistate la 
un joc dramatic.

Anglia este campioană a lumii I 
Ramsey a scăpat de... groapa cu lei 
și acum este purtat în triumf. în
vingătorii sărută „Zeița", o arată 
publicului, al cărui entuziasm și... 
gălăgie ne-a făcut să credem că 
proverbialul calm britanic nu există 
decît în povestirile umoriștilor. Dar 
„Zeița de aur" este urmărită cu pri
virile și de „reprezentanții" aceluiași 
Scotland Yard care, după meci, au 
dus-o la locul ei, în safeul unei 
bănci londoneze, rămasă secretă, unde 
va aștepta patru ani pentru a vedea 
din nou... lumina zilei, în Mexic.

Cum spuneam, au trecut aproape 
24 de ore de la ultimul fluier al 
arbitrului, timp suficient pentru ca 
impresiile de moment să se decan
teze și să scoată la suprafață obser
vații mai realiste, mai aproape de 
adevărul spus pe „scena de gazon" 
de la Wembley.

Să începem aprecierile noastre le
gate de joc, afirmînd că victoria 
Angliei este meritată. Formația in
sulară a crescut în valoare pe par
curs, evoluînd sîmbătă în plenitu
dinea forțelor, datorită — în special 
— pregătirii fizice bine pusă la 
punct. Cu acest atu, atît de impor
tant în finalul unei competiții difi
cile, fotbaliștii englezi au putut pu
ne în aplicare planul tactic conceput 

de Ramsey, măcinînd treptat forțele 
adversarului. De data aceasta forma
ția gazdă a desfășurat acel joc în 
mișcare, extrem de elastic, care i-a 
permis să atace cu 7-8 oameni și să 
se apere la rîndu-i cu același număr 
de jucători. Intr-adevăr, atacul a pri
mit un sprijin substanțial de la neo
bositul Stiles și chiar și de la apără
torul Cohen (un fundaș ofensiv în 
stilul lui Facchetti), J. Charlton și 
Moore. Deși n-a mai reeditat jocul 
excelent făcut în compapia portu
ghezilor, B. Charlton și-a dus la bun 
sfîrșit rolul de conducător, lansînd 
cu pase lungi pe Hurst și Hunt (cele 
două vîrfuri de atac care s-au miș
cat derutant printre apărătorii ad- 
verși) sau pregătind cu minuțiozitate 
o serie de acțiuni ofensive. Impre
sionant a fost însă efortul depusLhy 
teren de micul Ball, care a alerga? 
cu folos cît.. pentru zece partide. La 
buna pregătire fizică și la concepția 
de joc superioară vest-germanilor, 
fotbaliștii englezi au adăugat și un 
moral excelent care le-a permis să 
depășească momentele critice. Deși 
conduși cu 1-0 și apoi egalați la 2-2, 
insularii n-au depus armele nici o 
clipă, și au atacat din ce în ce mai 
incisiv.

De partea cealaltă, oaspeții s-au ri
dicat deseori la înălțimea valorosu
lui lor partener, furnizînd împreună 
o partidă de mare luptă și de mare 
spectacol. De la jumătatea reprizei a 
doua, băieții Iui Schon au început 
să dea semne de oboseală, lucru fi
resc în condițiile jocului prea pre
tențios pe care-1 practică în situații 
de apărare — „om la om", pe în
treaga suprafață a terenului. Aștep
tat cu interes, jocul mijlocașului 
Beckenbauer n a mai strălucit ca în 
alte meciuri. El s-a mărginit să-l pă
zească pe B. Charlton, din care 
cauză n-a mai avut resurse (sau — 
poate — n-a avut voie), să partici
pe prea mult la acțiunile de atac. 
Fără aportul ofensiv al lui Becken
bauer, atacul a funcționat cu un 
potențial mai scăzut, bazîndu-se mai 
mult pe eforturile individuale ale 
lui Haller, Uwe Seeler și Held. Aripa 
stingă, Emmerich, a avut o zi slabă, 
făcîndu-și simțită prezenta doar la 
unele loviluri libere executate cu o 
deosebită finețe. Formația R. F. Ger
mane a atacat mai decis și cu forțe 
sporite, doar în momentele cînd a 
fost condusă. După 1-2, fundașul 
Weber, intercalat în atac, a reușit 
chiar punctul egalizator.

Englezii au cîștigat cea de a VlII-a 
ediție a campionatului mondial și 
asta după cum spunea coresponden
tul Agenției France Presse — „pen
tru că au efectuat manevrele tactice 
cu mai multă amplitudine și suplețe 
și acțiunile lor au fost mai bine 
construite de cît cele ale vest-ger
manilor. Obținută cu mari emoții, 
victoria Angliei este pe deplin meri
tată !“.
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