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Trimisul nostru special la Berlin, ne transmite:

Ifi vederea sesiunii extraordinare' 
Adunării Generale a O. N. U.

(Wa-Dqva ' Delegația română, condusa
de tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 

a plecat la New York
Anul XXIII —Nr. 5309

ECHIPAJELE NOASTRE FEMININE DE 4+1 RAME SI 4+1 VÎSLE 
VICTORIOASE LA „REGATA 1

Duminică dimineața a plecat spre New York delegația Republicii 
Socialiste România, condusă de tovarășul Ion Gheorghs Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, care va participa la sesiunea extra
ordinară a Adunării Generale a O.N.U., consacrată examinării situației 
din Orientul Apropiat.

Din delegație face parte și Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe. Delegația este însoțită de consilieri și experți.

La plecare, pe aeroportul Băneasa,. delegația a fost condusă 
de tovarășii Nicolae Ceausescu, Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, 
Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, Alexandru Drăghici, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, llie Verdeț, membri și membri supleanți ai Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri, 
membri ai guvernului.

Au fost de față reprezentanți ai ambasadelor Franței și S.U.A., 
acreditați la București. (Agerpres)

Sîmbătă și duminică s-au des
fășurat — pe pista de la Grtinau 
— întrecerile de canotaj academic 
ale tradiționalului concurs, aflat 
la a 90-a ediție, .Regata Griinau". 
Timp de două zile am asistat la 
dispute pasionante, la care au luat 
startul 294 de echipaje (967 de 
înscrieri pe probe) din 10 țări: 
Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Cuba, Danemarca, Polonia, Roma-

nia Ungaria, U.R.S.S. și R.D. Ger
mană. Competiția a fost deosebit 
de valoroasă, nu numai datorită 
numărului foarte mare de schifiști 
și schifiste care și-au măsurat for
țele în cele două concursuri sepa
rate ale regatei, ci — mai cu sea
mă — prin prezența la întreceri a 
unor vîslași sau rameri creditați 
cu titluri mondiale și europene. în 
această confruntare de înalt nivel,

reprezentanții canotajului româ
nesc au avut o comportare fru
moasă. în primul rînd voi sub
linia victoria obținută de echipajul 
feminin 4 + 1 rame (Raicu, Ghiuze- 
lea, lincaru, Rigard+Borisov) în 
finala de sîmbătă, ca și cea a echi
pajului de 4+1 vîsle (Tudoran, 
Horea, Hublea, Nemeth-j-Borisov) 
în finala de duminică; acesta din 

(Continuare în pag. a 4-a)

Fotbaliștii noștri nu ne-au convins

Selecționata divizionară-S.C. Karlsruhe 2-1 (2-1)

încearcă să găsească soluția cea mai bunăîncercuit de 3 adversari, Dumitriu

Duminică seara, cînd am plecat 
de la stadionul „23 August", ne 
gîndeam că peste o săptămînă, 
exact la aceeași oră. se va termi
na și meciul cu Italia. Și ne spu
neam că dacă fotbaliștii noștri vor 
evolua și atunci la fel ca în jocul 
cu S. C. Karlsruhe, șansele de vic
torie in fata italienilor sînt limi
tate. Această apreciere este justi
ficată deoarece jucătorii selecțio
natei n-au reușit să

Partida cu echipa 
trebuia să ne edifice 
supra posibilităților 
noștri. Dar, așa cum
cînd am plecat de la stadion ne 
aflăm în fața mai multor semne de 
întrebare, care planează atît în pri
vința unor jucători (Moeanu, Kallo, 
Oblemenco) cît și a jocului de an
samblu practicat de echipă. înainte 
de a ne spune, pe scurt, părerea 
despre meciul de ieri, avem obli
gația de a arăta că, spre regretul 
nostru și al celor cîteva mii de

ne convingă. 
Vest-germană 
cit de cit a- 

fotbaliștilor 
spuneam, de

spectatori prezenți (ca 
spectatorilor), o parte 
cători au evoluat fără 
lipsiți de ambiție, de parcă nu era 
în ioc ocuparea unui post în „na
țională" I ,

Dorința de afirmare, combativi
tatea, elanul și fantezia, aceste ele
mente au lipsit la „apel" în me
ciul de ieri. Cu atît mai grea de
vine deci situația celor 
alcătuiască formația 
pentru meciul ou Italia.

Dar, mai avem încă 
nă, în care ei mai pot 
retușuri. După părerea 
fotbaliștii sînt încă sub impresia 
eșecului de la Zurich și nu-i ușor 
în ajunul unui joe de răspundere, 
cum este cel cu Italia, ca ei să-și 
recapete încrederea în forțele pro- 
prti. Noi, însă, în numele sutelor 
de mii de iubitori ai fotbalului, le 
cerem ca la viitorul meci de veri
ficare public, care va avea loc 
miercuri, și apoi duminică, în fața 
italienilor, să arate că sînt capa-

și al tele- 
d intre ju- 

convingere,

chemați să 
definitivă

o săptămî- 
face unele 

noastră,

Dinamo Bacău și A.S.A. Tg. Mureș 
au promovat in categoria A.

CLASAMENT FINAL
SERIA I

1. DINAMO BC. 26 15 6 5 48—18 36
2. Siderurgistul C6 13 6 7 38—27 32
3. Chimia Suceava 26 11 8 7 31—21 30
4. Din. Vict. Buc. 26 9 9 8 35—28 27
& Politeh. Ruc. 26 11 5 10 38—35 27
6. Flacăra Moreni 26 12 3 11 27—35 27
7. Metalurg. Buc. 26 10 5 11 33—33 25
8. Ceahlăul P. N. K 9 7 10 34—43 25
9. Metrom Bv. 26 7 10 9 35—29 24

io. Poiana Cîmpina 25 11 2 12 29—26 24
llw C.F.R. Pașcani 26 8 8 10 33—39 24
L2. Oltul. Rm. V. 25 9 6 10 28—40 24
13. Prog. Brăila 26 8 6 12 28—35 22
4. Oțelul Galați 26 4 7 15 15—43 15
Meciul Poiana Cîmpina — Oltul Rm.

Zîlcea se va disputa la 25 iunie.

CLASAMENT FINAL 
SERIA A II-A

1. A.S.A. TG. M. 26 15 7 4 41—14 37
2. Minerul B. M. 26 16 3 7 37—23 35
3. Vagonul Arad 26 14 3 9 58—25 31
4. C.F.R. Tim. 26 13 5 8 44—29 31
5. C.S.M. Reșița 26 14 2 10 46—36 30
6. A.S. Cugir 26 11 5 10 42—43 27
7. Crișul Oradea 26 11 2 13 39—30 24
8. Gaz m. Mediaș 26 9 6 11 34—40 24
9. Ind. s* C. T. 26 9 5 12 30—34 23

10. C.S.M. Sibiu 26 10 3 13 33—38 23
11. Clujeana 26 8 7 11 26—35 23
12. C.F.R. Arad 26 8 5 13 26—35 21
13. Min. Lupeni 26 8 5 13 27—52 21
14. Unirea Dej 26 4 6 16 24—73 14

ti. Moiceanu și Dinamo II 
învingători in „Cupa Voința CC

Foto : V. Bageac 

bili să furnizeze un fotbal de o ca
litate bună, nu ca cel de ieri.

Revenind la partida cu echipa 
S. C. Karlsruhe, avem puține lu-

C. MANTU
(Continuare in oag. 2—3)

Cea de a XII-a ediție a com
petiției cicliste internaționale 
„Cupa Voința" a luat sfîrșit du
minică după-amiază în Capitală. 
La această întrecere, care a în
sumat aproape 900 km, împărțiți 
în 8 etape, au luat parte 65 de 
rutieri din 5 țări : România, Aus
tria, Bulgaria, Polonia și Ungaria. 
Victoria finală a revenit maestru
lui sportului GABRIEL MOI- 
CEANU și echipei secunde a clu
bului sportiv DINAMO. Compe
tiția ne-a permis să vedem care 
este pregătirea majorității rutie
rilor noștri în acest sezon, ve
leitățile și posibilitățile lor de 
afirmare. Asupra acestor 
vom reveni.

Ultimele două etape au 
desfășurare mai interesantă. Sîm
bătă, pe ruta Sibiu —■ Călimă- 
nești (80 km), alergătorii au rea
lizat o medie orară superioară: 
44,575 km. Ritmul rapid s-a da
torat numeroaselor încercări de 
evadare — anihilate de pluton 
— care au obligat pe cicliști să 
facă eforturi mari pentru a avea 
prilejul să-și dispute sprintul 
final. Ultima încercare a fost efec
tuată de 
ghicioiu, 
polonezul 
ajunși de 
G. Moiceanu doar cu 2 km îna
inte de sosire. Sprintul final a 
fost cîștigat de Nicolae Ciumeti 
(alergător care, 
spus prea multe lucruri în această 
cursă; nu este singurul, de 
altfel...).

Duminică la amiază s-a dat. 
din Rm. Vîlcea, startul în ultima

lucruri

avut o

W. Ziegler, Gh. Dră- 
austriacul

Garbas.
plutonul

Kicsina și 
Ei au fost 
condus de

însă, nu ne-a

etapă. Căldura sufocantă cale 
i-a însoțit pe rutieri de-a lungul 
celor 174 km a îngreuiat con
dițiile de concurs. Cu toate aces
tea, n-am putut fi de acord cu 
faptul că s-a mers numai în 
grup compact, greul cursei fiind 
lăsat pe umerii cîtorva alergă
tori, printre care G. Moiceanu, 
I. Ardeleanu, Șt. Cernea. Sprin
turile de cățărare de la Cristești 
și Dealul Negru au fost cîștigate 
de Garbas și — respectiv — Ște
fan Cernea, iar cele cu premii 
de la Pitești (aici nimeni n-a 
știut unde a fost linia de sprint!) 
și Găești (disputat în afara... 
orașului) au revenit lui Gh. Dră- 
ghicioiu și N. Ciumeti. Trecerea 
pe principalele străzi ale Capita
lei și sosirea pe Calea Victoriei 
au permis unui mare număr de 
cetățeni să asiste la ultimul act 
al cursei (cel mai interesant): 
sprintul final. Disputa a fost fru
moasă și victoria a revenit, pe 
merit, Iui Ion Ardeleanu. Liderul 
cursei s-a „bătut" și aici cu vi
goare, Obținînd locul II și, prin 
aceasta, o nouă departajare de 
urmăritorii săi. Se poate spune 
că G. Moiceanu a meritat pri
mul loc în clasamentul general, 
fiind cel mai activ dintre aler
gătorii acestei întreceri.

Rezultate tehnice :
Etapa a 7-a (Sibiu — Călimă- 

nești, 80 km, — medie orară 
44,575 km) : 1. N. Ciumeti 
lh 47:41 ; 2. G. Moiceanu, 3. Ion 
Cosma, 4. Ion Stoica, 5. Ion Ar-

HRISTACHE NAI'M

(Continuare in pag. a 3-a)

DINAMO A ÎNTRECUT PE STEAUA CU 12-9 (6-6) LA RUGBI
O adevărată „lovitură de teatru" 

s-a petrecut duminică in derbiul 
campionatului de rugbi : Steaua a 
condus cu 6—0 și 9—d lăsînd im
presia că va termina învingătoare 
meciul cu Dinamo, Dar, campionii 
europeni au avut o revenire extra
ordinară în ultimele 10 minute, 
egalînd și — mai mult — preluînd 
conducerea pe care n-au mai ce
dat-o pină la sfirșit. Au fost 10 mi
nute care ne-au readus în față 
echipa din meciul cu campioana 
Franței. Ritm sufocant, acțiuni în 
mare viteză, angajări hotărite pen
tru fiecare balon. Steaua n-a mai

putut rezista și a trebuit să se re
cunoască învinsă. Aceste ultime 10 
minute au salvat un spectacol spor
tiv, pînă atunci inegal. Este evi
dent că dacă Dinamo ar fi jucat 
tot meciul ca în aceste ultime 10 
minute ar fi realizat o victorie la 
fel de netă ca și în partida cu 
S. IT. Agen.

Meciul a debutat în nota de su
perioritate a echipei Steaua, care 
a și deschis scorul : în min. 6 
Bărbălău s-a strecurat printre apă
rătorii adverși și a înscris o încer
care. N-au trecut decît 4 minute 
și Steaua și-a mărit avantajul : o

Dragomir (cu balonul) a fost unul dintre cei mai activi jucători 
dinamoviști In meciul cu Steaua. O „aripă" care se impune atenției 
specialiștilor, pentru viitoarele confruntări internaționale, .

acțiune inițiată de Penciu face ca 
balonul să ajungă la Ciobănel, 
apoi la Ghiță Dan, care realizează 
o încercare. Dar, o încercare dis
cutabilă, deoarece în momentul re- 
cepționării balonului întreaga linie 
de treisferturi a Stelei se afla in
tr-o poziție vizibilă de ofsaid. Este, 
desigur, și motivul pentru oare di- 
namoviștii n-au acționat, ci au ur- 

• mărit liniștiți faza în desfășura
rea ei.

Deși contrariați de acest 0—6 
consemnat după numai 10 minute 
de la începerea meciului, dinamo- 
viștii n-au depus armele; dimpo
trivă, în cîmp ei s-au dovedit foar
te activi. Dragomirescu (min. 20) a 
fost pe cale de a-și servi coechi
pierii la o acțiune care mergea 
aproape sigur la „încercare", dar 
a scăpat înainte. în min. 22, însă,- 
Dragomir a luat o acțiune pe cont 
propriu, a făcut slalom pînă în 
spațiul de țintă advens și a înscris 
o încercare. Egalarea a adus-o 
Nica (min. 38) prin transformarea 
unei lovituri de pedeapsă din a- 
propierea centrului terenului !

După pauză, Steaua a avut prr 
lejul de a prelua conducerea, în 
două rînduri, prin.jPenciu (min. 51) 
și Durban (min. 54), dar ambii au 
ratat cîte o lovitură de pedeapsă. 
Tot Penciu — care a demonstrat 
că rămîne un mare jucător — a 
fost cel care a modificat scorul în 
avantajul echipei sale : in min. 67 
lovitura de pedeapsă pe care a 
executat-o nu și-a mai greșit ținta.

Abia din acest moment dinamo-

(Continuare in pag. a 3-a)



Gotbal Dinamo Bacău și A.S.A. Tg. Mureș au promovat în categoria A
SERIA I

DINAMO BACAU - SIDERUR
GISTUL GALAȚI 5-0 (2-0)

BACĂU, 18 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Zi mare pen
tru fotbalul băcăuan, zi așteptată 
de 4 ani. Patru ani în care sezon 
de sezon s-au făcut mii de cal
cule... teoretice, privind această 
reintrare în prima categorie a 
tării. Și iată, ziua sărbătorească 
a venit... fără probleme : 2 puncte 
avans, 9 goluri diferență la gol
averaj și avantajul terenului pro
priu. Cu toate acestea, cu două 
ore înaintea începerii partidei, 
stadionul era arhiplin — peste 
18 000 spectatori — suporterii 
băcăuanilor vrînd să fie martorii 
ultimei căderi de cortină. Și a 
fost frumos, pentru că echipa lui 
Constantin Teașcă a înțeles să 
răspundă gestului suporterilor 
printr-un joc-etalon al posibili
tăților sale. Băcăuanii au creat 
de-a lungul partidei numeroase 
faze de mare spectacol, înscriind 
5 goluri, unul mai frumos ca 
altuia Primul gol — Comănescu 
min. 2 și cel de al doilea — Ru- 
giubei min. 23 au constituit fun
damentul moral al următoarelor 
acțiuni și goluri. După 2—0, di 
namoviștii și-au .plimbat" adver 
sării prin toate «colțurile ringu
lui”, atacînd din orice poziție. 
Îmi revin în minte, cu deose
bire, fazele din care s-au înscris 
următoarele trei goluri ale în- 
tîlnirii: Dembrovscht (min. 59 și 
82) și Nedelcu (min. 67). Au fost 
acțiuni cu largă participare (3— 
4 jucători), pornite de pe linia 
de fund, trecute prin «sita* mij
locașilor și încheiate cu șuturi 
(cu piciorul sau cu capul) în 
fața cărora Iorgulescu sau Ena- 
che n-au mai avut nici o șansă.

Sportivitatea cu care oaspeții 
fexceptînd pe Neagu) au accep
tat evidenta superioritate a gaz
delor, subordonarea ambițiilor 
lor în favoarea fotbalului au 
făcut ca gălățenii să aibă meritul 
de a fl contribuit la realizarea 
acestei zile de fotbal. Și conso 
larea că, deșt n-au intrat ei în 
categoria A, au reușit ca îm
preună cu merituoșii lor învin
gători să furnizeze, azi, o par
tidă cu o valoare de primă ca
tegorie. Mi-au plăcut, dintre cel 
care au evoluat: Dufan, Nedelcu,

SERIA A II-A
LUPTA PASIONANTA, SCOR 

ECHITABIL: C.F.R. TIMIȘOARA - 
A.S.A. TG. MUREȘ 1-1 (1-1)

TIMIȘOARA, 18 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Dacă me
ciul de astăzi dintre C,F,R, și A.S.A. 
ar fi avut loc la Tg. Mureș desigur 
că iubitorii fotbalului ar fi făcut 
echipei lor favorite o caldă manifes
tație de simpatie pentru promovarea 
ei in prima categorie a țării. Dar, 
și aici, la Timișoara, spectatorii — 
obiectivi — au aplaudat cu căldură 
performanța oaspeților, fiind de acord 
că ei și-au cucerit pe merit locul 
în prima categorie a țârii. Rezultatul 
de 1—1, consemnat astăzi pe tabela 
de marcaj, este echitabil și el a fost 
înregistrat în urma unui joc cu multe 
faze spectaculoase la ambele porți.

Este meritoriu faptul că antrenorii 
celor două formații se gîndesc și la 
ceea ce reprezintă promovarea într-o 
categorie superioară, la obligațiile pe 
care ea le implică. Astfel, după fluie
rul final al arbitrului, am stat de 
vorbă cu antrenorii celor două echi
pe. N. Godeanu (C.F.R.) a remar
cat succesul meritat al oaspeților, 
subliniind însă că în categoria A mu 
reșenii vor trebui să realizeze mai 
mult din punct de vedere tehnic și 
tactic. Acest punct de vedere a fost 
împărtășit și de maestrul emerit al 
sportului Tiberiu Bone, antrenorul 
formației din Tg. Mureș: „Firește, 
sîntem bucuroși de succesul repur
tat, dar jucătorii mei trebuie să fie 
convinși că el presupune, pentru 
viitor, eforturi mai multe, o muncă 
mai intensă. Tocmai de aceea le cer 
mai multă conștiinciozitate în pregă
tire, o comportare "exemplară atît în 
viața sportivă cit și în cea particu
lară1*.

Desigur, slnlem întru totul de acord 
cu opiniile interlocutorilor noștri.

Și acum, cîteva cuvinte despre jo
cul propriu-zis. Ambele formații, dar 
iaduttsebi c«a oaspe, au manifestat 

Rugiubei (Dinamo) și Iorgulescu, 
Profir, Cojocarii (Siderurgistul).

In min. 85, Neagu a fost eli
minat de pe teren de arbitrul 
Gh. timona (Buc.), care a condus 
această partidă.

înainte de a încheia, un cu- 
vînt pentru antrenorul C. Teașcă, 
pentru cei doi ani de muncă aici 
la Bacău, pentru reușita înre
gistrată la sfîrșitul acestei pe
rioade. La 1 iunie contractul său 
cu Dinamo Bacău s-a încheiat. El 
nu conținea o clauză de o ase
menea natură — promovarea In 
categoria A — dar faptul este 
împlinit. Felicitări lui, secundu
lui său, C. Rădulescu, precum și 
întregii echipe.

DINAMO: Ghiță — Kis. Pa 
nait, Vătaf u, Zaharia (min. 78 
Naumcef) — Nedelcu, Duțan — 
Comănescu, Dembrovscht, Rugiu
bei, Rednic.

SIDERURGISTUL: Iorgulescu
(min. 63 Enache) — Dima, Cos-

Fază din meciul de fotbal Dinamo Victoria — O.F.R. Pașcani. Atac la poarta echipei oaspete

Foto : B. Vaslle

o bună pregătire fizică, luptînd tot 
timpul cu ardoare pentru obținerea 
unui rezultat bun. Așa cum a inceput 
jocul, ni se părea că balanța victo
riei va înclina in favoarea gazdelor. 
Timișorenii au pornit de la început 
dezlănțuit, reușind ca în min. 5 să 
deschidă scorul', la o lovitură liberă 
de la 40 de m de poarta oaspeților, 
Bungău șutează extrem de puternic, 
surprinzîndu-l pe Solyom: 1—0. Golul 
îi derutează pe mureșeni. Deși com
binațiile lor se „leagă" greu, ei con
tracarează avîntul gazdelor printro 
luptă dîrză pentru fiecare minge. Ba 
chiar au și ocazii de a înscrie, dar 
Ciutac și Pavlovici întîrzie să intervină 
la momentul oportun. Treptat, treptat, 
jocul se echilibrează și această schim
bare are și urmări. In min. 37 sur
vine egalarea: Czako, unul din cei 
mai buni jucători de pe teren, execută 
greșit o aruncare de la tușă la Ca- 
linin. Acesta, pripindu-se, trimite 
mingea în piciorul lui Dumitriu III, 
care șutează puternic în poarta lui Ta
tar. După pauză ritmul de joc scade 
simfitor, semne evidente de oboseală 
dînd îndeosebi gazdele. Noroc însă 
cu forma excelentă a portarului Tatar, 
ca și cu intervențiile salutare ale 
fundașilor Mafa și Calinin. Ultimul 
a salvat de pe linia porții un șut 
al lui Pavlovici (min. 57), iar cîte
va minute mai tîrziu a fost rîndul lui 
Tatar să se evidențieze la un „cap" 
al lui Lungu. Incursiunile lui Sece- 
leanu, Panici și Fodor în careul ad
vers nu sînt atît de periculoase... 
Și, astfel, 1-—1.

Arbitrul C. Petrea a condus corect 
și autoritar.

C.F.R.: Tatar — Zorescu, Mafa, 
Calinin, Muschici — Samson, Bun
gău -—■ Popescu, Seceleanu, Fodor, 
Panici.

A.S.A.: Solyom — Bartok, Balaș, 
Tîmpânaru, Czako — Dodu, Ciutac— 
Lungu, Pavlovici, Dumitriu III, Siko.

ION OCHSENFELD 

tache, Stancu, Velea — Ioniță 
(min. 75 Botescu), Profir — Co- 
jocaru, Neagu, Adam, Stătescu.

VALENTIN PĂUNESCU

DINAMO VICTORIA BUCU
REȘTI — C.F.R. PAȘCANI 2—0 
(1—0). Dinamoviștii au încheiat 
campionatul cu o victorie meri
tată. Deși au dominat cu autori
tate majoritatea timpului, uneori 
chiar cu fundașii în terenul ad
vers, bucureștenii au înscris nu
mai două goluri pentru că îna
intașii au tras destul de puțin 
la poartă.

Echipa din Pașcani ne obiș
nuise cu evoluții frumoase în Ca
pitală, dar de data aceasta n-a 
reușit aproape nimic. A părut 
oarecum plictisită, venită doar 
să îndeplinească formalitatea dis
putării jocului.

Ambele goluri au fost marcate 
de Florea (în min. 15 el a făcut 
o cursă de unul singur, de la

IND. SIRMEI C. TURZI1 — MI
NERUL BAIA MARE 2—0 (2—0). 
In fața a peste 8 000 de spectatori, 
dintre care 2000 de la Tg. Mureș 
și 1000 de la Baia Mare, Industria 
sîrmei a obținut o victorie frumoasă. 
Fotbalul practicat de ambele echipe, 
dar în special de cea gazdă, a fost 
de bună factură tehnică. Jucătorii 
de la Industria sîrmei au deschis 
scorul in min. 2: un șut puternic 
al lui Silaghi (Minerul) este respins 
de portarul Popuță, mingea ajunge 
la Mureșan, care face o cursă spec
taculoasă pină în careul oaspeților, 
pasează în diagonală la Rădulescu și 
acesta înscrie: 1—0. In minutele 
14, 15, 18 și 19 localnicii ratează 
ocazii mari de gol prin Pirvu, Mu
reșan și Rădulescu. In min. 21 este 
rîndul oaspeților să rateze. Autor: 
Bohoni, care de la 6 m a trimis min
gea cu capul peste poartă. Al doilea 
gol este înscris în min. 29: Sardi 
driblează doi apărători, deschide pe 
Mureșan și acesta șutează imparabil 
de la 16 m: 2—0. Pină la sfîrșitul 
reprizei, gazdele mai au ocazii de 
a înscrie, dar le ratează. Spre sfir 
șit, Minerul atacă, însă nu reușește 
să marcheze vreun gol. Arbitrul P, 
Sotir — Mediaș a condus foarte bina.

IND. SIRMEI: Popuță—Gaci, Duca 
II, Chiorean, Bîndean—Szocs, Sardi— 
Rădulescu, Pirvu, Mureșan, Husar,

MINERUL: Bay (min. 3 Moritz) 
— Moșoni, Donca, Suciu, Cromeli— 
Ujvari, Miculaș—Bohoni, Sasu, Pîn- 
zaru, Silaghi.

Petru Țonea-coresp.

VAGONUL ARAD — UNIREA DEJ 
4—0 (2—0). Gazdele au practicat 
un joc de calitate, obținînd o vic
torie meritată. Dacă insistau mai 
mult, poate că scorul ar fi devenit 
și mai mare. Au marcat: Schweillin- 
ger (min. 24 și 26), Dembrovschi 
(min. 70) și Petchowski III (min. 
78). (Ș.L Iacob-coresp, principal). 

centrul terenului, înscriind pe 
lingă portarul Cristache, iar în 
min. 67 a ridicat o minge peste 
același Cristache, trimițînd-o în 
poarta goală). Ă-rbitrul V. Gligo- 
rescu — Ploiești a condus foarte 
bine echipele :

DINAMO VICTORIA: Ghibă- 
nescu — Maghiar, Ciuleanu, Șer- 
ban, Constantinescu — Feodot, 
Dobrescu — Ion Ștefan (Velicu), 
Florea, Dima, Jercan.

C.F.R.: Cristache — Rusu, Te- 
ciu, Simina, Rozorea — Contardo, 
Dominte — Bîrgăoanu, Atanasiu. 
Brindușescu, Dascălu.

C. DUMITRIU

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
POIANA C1MPINA 0—2 (0—2). 
Avînd terenul suspendat, fotba
liștii de la Politehnica au susți
nut ultimul lor meci din cadrul 
campionatului pe stadionul Dună-

CLUJEANA— GAZ METAN ME
DIAȘ 0—0. Deși în majoritatea 
timpului s-a jucat în terenul oaspe
ților, intîlnirea s-a încheiat cu un 
scor nedecis. Clujeana a dominat 
mult, dar linia de atac a ratat nu
meroase situații. In plus, gazdele 
nu au găsit soluția de a depăși o 
apărare supranumerică. De remarcat 
că în min. 80 Solomon (Clujeana) 
a trimis mingea cu capul în bară, 
iar peste cîteia secunde Mazurakis, 
tot cu capul, a ratat deschiderea sco
rului, trimițînd mingea de la 2 m 
peste bară. Oaspeții au contraatacai 
rareori, dar destul de periculos. (P. 
Radvany-coresp.J.

CRIȘUL ORADEA — MINERUL 
LUPEN1 3—0 (2—0). Partida s-a 
desfășurat in nota de dominare a 
gazdelor, care au acționat cu mai 
multă claritate și mai incisiv. Pînâ 
în min. 38 pe teren a existat o ten
siune nervoasă de nedorit, imprimată 
de oaspeți, datorită repetatelor pro
teste și injurii adresate de Pall, Po
pescu și Pralea, arbitrului de tușă 
loan Digă—Craiova. In min. 38, 
cind Suciu a înscris al doilea gol al 
Crișului, Pali și Popescu l-au îm- 
brincit pe arbitrul Dîgă. Pall a fost 
eliminat, dar el nu a ieșit de pe 
teren decît după îndelungate paria- 
mentări, fiind condus de antrenorul 
său. Un alt gest reprobabil a fost 
cel al lui Ambruș (Minerul), care, 
a vrut să... lovească cu mingea pe 
arbitru! In continuare, spiritele se li

Rapid-învingătoare la Moscova
MOSCOVA 18. — In primul 

meci din cadrul semifinalelor 
campionatului european feroviar 
de fotbal, echipa română Rapid 
București a învins cu scorul de 
2—1 (1—1) formația sovietică 
Lokomotiv Moscova, după un 

rea din Giurgiu. După cele 90 
de minute de joc, fotbaliștii din 
Cîmpina au obținut o victorie 
meritată. Ei au lăsat o frumoasă 
impresie, fiind aplaudați la scenă 
deschisă. Golurile au fost înscrise 
de Bejan (min. 28) și Matei (min. 
33). (Tr. Barbăiată-coresp.).

METROM BRAȘOV — PRO
GRESUL BRÂILA 2—0 (1—0) Un 
meci cu o miză deosebit de 
mare: învingătoarea fiind sigur 
salvată de la retrogradare. 
Aceasta a fost echipa din Brașev 
care, cîștigînd prin golurile mar
cate de Selimesi în min. 3 șl Ar- 
deleanu în min. 71, și-a asigurat 
participarea în viitoarea ediție a 
categoriei B. Progresul a acțio
nat dezordonat, fără perspectivă. 
(Ion Hîrșu și Eugen Bogdan- 
coresp.).

FLACĂRA MORENI — CHIMIA 
SUCEAVA 0—0. In prima parte 
a jocului gazdele au atacat cu 
mai mult elan, creînd spectacu
loase faze de gol, dar atacul a 
ratat. Cu o linie mediană exce
lentă, Chimia a controlat mai 
bine mijlocul terenului, rezulta
tul fiind echitabil. (Răzvan Să- 
vulescu-coresp.).

OȚELUL GALAȚI — META
LURGISTUL BUCUREȘTI 1—2 
(1—0). Nici măcar în ceasul al 
12-lea Otelul n-a reușit să cîș- 
tige pe teren propriu. Oaspeții 
au dominat în repriza a doua, 
obținînd o victorie meritată. La 
joc au asistat... 200 spectatori 1 
Golurile au fost înscrise de Iacob 
(min. 29) pentru Oțelul, Chiru 
(min. 79) și Mateescu (min. 89) 
pentru Metalurgistul, (T. Sirio- 
pol-coresp.).

OLTUL RM. VÎLCEA — CEAH
LĂUL P. NEAMȚ 4—0 (3—0). 
In luptă pentru evitarea retro
gradării, Oltul a făcut un bun 
joc colectiv, atacul dînd dovadă 
de multă incisivitate. Au înscris: 
Mihăilescu (min. 1), Filimon 
(min. 21), Țifirel (min. 84) și 
Udroaica (min. 66). Regretabilă 
atitudinea jucătorului Negustoru 
(Ceahlăul), care în min. 66 a fost 
eliminat pentru insulte la adresa 
arbitrului. (D. Roșianu-coresp.)
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niștesc și, rămași fn 10, oaspeții 
joacă... mult mai organizat. Au mar
cat : Alexandru (min. 18), Suciu 
(min. 38), Tomeș (min. 49). A arbi
trat foarte bine O. Comșa—Craiova. 
(Hie Ghișe-coresp. principal).

C.S.M. SIBIU — C.S.M. REȘIȚA 
1—0 (1—0). Fotbaliștii de la C.S.M. 
Sibiu au ținut cu tot dinadinsul să... 
spele greșelile din întreg campionatul 
reușind, în această ultimă partidă, 
să practice un joc bun. Scorul strîns 
nu reflectă situația de pe teren. Si- 
bienii puteau înscrie 3—4 goluri, dar 
forma bună a portarului reșițean, Bu- 
dai, pe de o parte, ca și ratările exas
perante ale lui Comșa, fac ca partida 
să se încheie cu rezultatul stabilit 
încă din min. 5 prin golul înscris 
de Onache. Oaspeții au jucat deschis 
și au contraatacat periculos, dovedind 
că locul fruntaș ocupat în clasament 
nu este întîmplător. (Ilie loneseu- 
coresp. principal).

A.S. CUGIR — C.F.R. ARAD 1—1 
(1—0). După un joc viu disputat, de 
o factură tehnică bună, la care au 
contribuit ambele echipe, arădanii au 
reușit un meci egal. In min. 30, sco
rul este deschis de Smadea (A.S.C.) 
și, cu toate atacurile echipei locale, 
el nu mai poate fi majorat. In 
schimb, repriza secundă, cu toate că 
a inceput în nota de dominare a gaz
delor, aduce egalarea (min. 33), prin 
Alexandru (C.F.R.). De remarcat că 
în min. 59 Remus Lazăr (A.S.C.) a 
ratat un penalti. (Iosif Nicoară— 
coresp.).
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nervos. Suciu, în repriza a doua, 
cînd oaspeții au avut o perioadă 
de dominare a avut cîteva inter
venții sigure. Dintre fundașii de 
margine, Lupescu a fost mai stă- 
pîn pe sine. De ce nu a fost în
cercat și Hălmăgeanu o perioadă 
în locul lui Mocanu ? C. Dan și 
Nunweiller III — la nivelul valorii 
lor din ultima vreme. Dintre mij
locași, Nunweiller VI a lăsat o 
bună impresie, dar a scăzut mult 
oa rezistență spre sfîrșitul parti
dei. Am fi vrut să vedem măcar 
20—25 minute și perechea Năftă- 
năilă—Pescaru. Marile probleme le 
pun însă tot jucătorii din atac. 
Pînă la această oră nu s-a realizat 
o sincronizare perfectă între ei. 
Oblemenco și Kallo nu au dat ran
damentul scontat. Iar Lucescu și 
Dumitriu n-au strălucit nici ei, din 
păcate. Ivansuc, introdus în ulti
mele 25 de minute, n-a arătat de 
astă dată nimic deosebit. în ge
neral, problema acestui comparti
ment rămîne deschisă și este po
sibilă orice modificare în rîndu- 
rile sale. Concurenți ar mai fi: 
Ionescu, Frățilă și Gyorfi.

Să-i vedem miercuri...
Au jucat : SELECȚIONATA

VIZIONARĂ : Răducanu (Suciu) — 
Lupescu, Nunweiller III, C. Dan, 
Mocanu — Ghergheli, Nunweiller 
VI — Lucescu (min. 65 Ivansuc), 
Dumitriu, Oblemenco, Kallo.

S. C. KARLSRUHE : Kessler — 
Ehmann. Marx, Diirschnabel, Weid- 
landt — Kaffka, Sekularac — Koss- 
mann, Muller, Dobat, Cislarzik 
(Scbeu min. 80).

Atac la poarta oaspeților. Fază din meciul Steaua — Vagonul Arad 
Foto i V. Bageac
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Recolta Cărei — Faianța Sighi
șoara 1—0 (0—0)

Metalul Copșa Mică
Bihor 5—0 (3—0).

Minerul

etalul Tîrgo-
SERIA EST

Flacăra roșie

Portul Con-

Dunărea

Oltul Sf.

D

Medicina

mpia Oradea

Textila Buhuși — Gloria C.F.R. 
Galați 1—0 (1—0)

Unirea Focșani — Victoria Roman 
2—0 (1—0)

Gloria Bîrlad — Flamura roșie 
Tecuci 2—2 (2—0)

Ancora Galați — Minobrad Vatra 
Dornei 2—0 (1—0)

Metalul "
Iași 2—1

Metalul
ceni 5—1

Petrolul
1-1 (1-1).

Rădăuți — Locomotiva

Buzău — Foresta 
(2-0)
Moinești — Rapid

Fălii-

Mizil

Sătmărea- SERIA VEST

detalul Aiud

- Voința Re-

Electroputere

QOLO

Rezultate normale in etapa a V-a
a campionatului republican

Emoții la tragerea la sorți
a finalelor de box!
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cia 1
urglstul 1
Suceava X
Ceahlăul 1
Arad X

.. Tg. M. X
n. Lupeni 1
rul B.M. 1

Chimia Făgăraș — C.F.R. Caran
sebeș 6—0 (3—0)

Mureșul Deva — Metalul Tr. Se
verin 4—1 (2—0)

Victoria Că lan
Craiova 0—0

Victoria Tg. Jiu — Metalul Hune
doara 2—0 (1—0)

Autorapid Craiova — Minerul Ani
na 3—1 (1—0)

Aurul Zlatna — Tractorul Brașov 
0—1 (0—1)

A.S.A. Sibiu
baia 0—0.

Progresul Stre-

Iată-ne în săptămîna finalelor 
campionatelor republicane de box. 
Mîinc, Ia ora 19, arbitrii vor 
chema în ring „perechea' Nico- 
lae Gîju (Steaua) — Pavel Ne- 
delcea (Dinamo Buc.), căreia îi 
revine cinstea să inaugureze mult 
așteptatul turneu final. Emoțiile 
boxerilor, ale antrenorilor, au în
ceput însă de sîmbătă, cînd s-a 
oficiat tragerea la sorți a pugi- 
liștilor care vor încrucișa mănu
șile în primele două reuniuni, 
într-adevăr, sîmbătă dimineață, 
antrenorii care au participat la 
această importantă operațiune, au 
trecut prin... călduri, l-am înțe
les, desigur, deoarece „sortii" au 
avut întotdeauna un rol deosebit 
(și aceasta, se știe, nu numai în 
competiții interne) în drumul pe 
care îl parcurg boxerii spre titlul 
suprem.

Cu unii dintre sportivi, „sortii* 
nu au fost prea favorabili, tinînd 
seama de valoarea adversarilor 
pe care urmează să-i întîlnească 
în reuniunile de marți și de 
miercuri. Alții ver avea (teoretic, 
cel puțin) o misiune mai ușoară. 
Ceea ce a atras însă în mod 
deosebit atenția, a fost faptul că 
numeroase partide, care în mod 
normal ar putea fi considerate 
adevărate finale (ținînd seama de 
echilibrul valoric dintre partici
pant!), se vor disputa chiar în 
primele două gale 1

Dar, lată programul: MARȚI: 
cat. cocoș: Nicolae Gîju (Steaua) 
— Pavel Nedelcea (Dinamo Buc.); 
cat. pană: Constantin Stanei (Di
namo Buc.) — Aurel Simion 
(Steaua) ; cat. semiușoară: Con
stantin Negoescu (Steaua) — Mi
hai Goantă (Dinamo Craiova)

cat. ușoară: Vasile Antoniu (Di
namo Buc.) — Mihai Dumitrescu 
(Dinamo Buc.); cat. semimijlocie : 
Constantin Ghită (Dinamo Buc.) — 
Vasile Dobre (Steaua) ; Gheorghe 
Vlad (Dinamo Buc.) — Arpad 
Majai (CSM Cluj); cat. mijlocie 
ușoară : Ion Covaci (Dinamo Buc.) 
— Emil Constantinescu (Dinamo 
Craiova); cat. mijlocie: Gheor
ghe Chivăr (Steaua) — Constan
tin Cojocaru (Chimia Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej); cat. semigrea: 
Ion Monea (Dinamo Buc.) — Ma
rin Constantinescu (Dinamo Buc.); 
cat. grea: Vasile Mariuțan (Di
namo Buc.) — Alexandru Prohor 
(Armata Bacău). MIERCURI: cat. 
muscă: Ion Nicolau (Nicolina 
Iași) — Ștefan Constantin (Meta
lul Buc.); Carol Pop (Diname 
Buc.) — Constantin Gruiescu 
(Steaua); cat. cocoș : Cornel Mo- 
moiu (Tractorul Brașov) — Ște
fan Molnar (UM Timisoara); cat. 
pană: Constantin Crudu (Dinamo 
Buc.) — Mihai Dubenco (ASA Ora
dea) ; cat. semiușoară: Gheorghe 
Bădoi (Dinamo Buc.) — Cristache 
Rotaru (Petrolul Ploiești); cat. 
ușoară: Tudose Voicu (Steaua) — 
Ion Dinu (Farul C-ta); cat. mij
locie ușoară: Horst Stumpf 
(Steaua) — Ion Pitu (Farul C-ta); 
cat. mijlocie: Ion Olteanu (Di
namo Buc.) — Mihai Mariuțan 
(Progresul Buc.); cat. semigrea: 
Gheorghe Preda (Farul C-ta) — 
Vasile Trandafir (Steaua)cat. 
grea: Traian Cîrcioran (Ciudano- 
vita) — Ion Alexe (Dinamo Buc.). 
Amintim că toate galele se vor 
disputa pe stadionul Republicii, 
începînd de la ora 19.

STEAUA — VAGONUL ARAD 
11—0 (3—0, 4—0, 2—0, 2—O).
Primul minut de joc nu se 
scursese cînd Țăranu a deschis 
scorul pentru echipa sa. Un gol 
înscris repede, care anunța și pe 
celelalte, necesare steliștilor în 
duelul pe care-1 poartă, Indirect, 
cu Dinamo București la capito
lul «golaveraj*. Pînă la ultimul 
fluier de arbitru, bucureșteni! au 
concretizat neta lor superioritate 
prin încă 10 goluri. Așadar sco» 
final: 11—0, prin punctele în
scrise de Țăranu (4), Firoiu (2), 
D. Popescu, Culineac, Kari, 
Neacșu și Bancu.

După cum arată și scorul, 
oaspeții nu s-au «văzut* în 
joc, singura lor preocupare fiind 
aceea de a păstra balonul (atunci 
cînd l-au... avut) cît mai mult 
în posesia lor, împiedicînd ast
fel ca scorul să ia proporții șl 
mai mari. A condus corect H. 
Iacobini.

I.C.F. — MUREȘUL TG. MU
REȘ 9—1 (2—0, 2—0, 3—1, 2—0). 
Și această partidă s-a desfășurat 
mai mult în sens unic, cu atacuri 
susținute la poarta mureșenilor. 
Fără să strălucească, icefiștii au 
obtinut victoria la scor, înotînd 
mai mult și mai repede și înche- 
gînd în fata porții adverse o 
serie de acțiuni reușite. Oaspeții 
au avut o evoluție modestă, rea- 
lizînd golul de onoare abia la 
situația de 0—6. Au marcat Șilca 
(4), Lazăr (3), Vasiliu și Lesai,

pentru I.C.F. și Soos, pentru Mu
reșul.

INDUSTRIA L1NEI TIMIȘOARA 
— RAPID BUCUREȘTI 2—6 
(0—2, 0—0, 2—2, 0—2). Mai bine 
pregătiți, feroviarii bucureșteni 
au obtinut o victorie clară, pe 
deplin meritată. Timișorenii s-au 
arătat deficitari în ceea ce pri
vește mobilitatea în spațiul de 
joc. Punctele învingătorilor au 
fost înscrise de Tonciu (2), Bă- 
jenaru (2), Chirvăsuță și Rusu. 
Pentru Industria Lînei au marcat 
Cinteanu și Roth. Meciul a fost 
arbitrat de Gh. Bazsa (Cluj). (C. 
Crețu-coresp.).

VOINȚA CLUJ — DINAMO 
BUCUREȘTI 1—9 (0—2, 0—2,
0—2, 1—3). Formația campioană 
a cîștigat fără dificultate, reali- 
zînd numeroase acțiuni colective. 
Autorii golurilor: Zahan 
Novac (2), Mărculescu, Kroner. 
Zamfirescu șl Grintescu. Pentru 
clujeni a marcat Naghi.

POLITEHNICA CLUJ 
SUL 
1—2, 
și în 
bază, 
torie 
dentii s-au comportat inegal, cu 
perioade mai mari de cădere. 
Au marcat: Marinescu (4) și Ale- 
xandrescu pentru Crișul, Darotzi 
(3 — toate din 4 m) pentru Po
litehnica. A condus foarte bine 
L. Weinreich (Timișoara). (P. 
Radvani-coresp.).

(3),

CRI -
ORADEA 3—5 (1—2, 0—1
1—0). Avînd în Marinescu 
portarul Mureșan oameni de 
orădenii au realizat o vic- 
prețioasă în deplasare. Stu-

Sprint final in etapa a 8-a, Încheiată duminică in Capitală, 
învingător: I. Ardeleanu (al doilea din stingă). Primul din dreapta 
este Gabriel Moiceanu, clștigătorul celei de-a 12-a ediții a ,,Cupei 

Voința'

QlCLISIVl

(Urmare din pag. 1)

deleanu — împreună cu alți 
de rutieri — același timp;

Etapa a 8-a (Rm. Vîlcea — 
tești — București, 174 km 
medie orară 39,6 km) s 1. Ion

a

lei din care

B.S
internațio- 
IA — ITA- 
> stadionul 
și pentru 

J FINALA 
?UBL1CAN 
nie de pe 
dietele se 
gentiile și 
itadioanele 

Giulești, 
Jheorghiu- 
just*, par- 
:um și la 
rt din ca
lea Grivi- 
ști nr. 88, 
Cotroceni 
ui (piața

i deschis 
E BILETE 
tr. SM1R-

40

Pi-

Foto: A. Neagu

Cupa Voința"
M. 
St.
9.
30

Qugbi

Agendă compctițională
ACTIVITATEA INTERNĂ

ATLETISM. 34—25 VI, concursul republican pentru copii la Tg. Mureș 
BOX. 20—24 VI, finala campionatului republican de seniori la Bucu

rești pe stadionul Republicii.
CĂLĂRIE. 21—25 VI, etapa 1 a campionatului republican (obstacole 

șl dresaj) la București, pe baza hipica din cal. Plevnei.
GIMNASTICA. 20—25 VI, finala campionatului pentru copii și juniori 

miei (masculin și feminin) la Baia Mare.
LUPTE. 25 VI, etapa a IlI-a a campionatului republican, greco-ro- 

mane la Brașov și Craiova, libere la București.
NATATIE. 25 VI, campionatul republican de polo — jocuri In Bucu

rești și in provincie.
RUGBI. 25 VI, campionatul republican categoria A — jocuri In Bucu

rești și in provincie.

ACTIVITATEA INTERNAȚIONALĂ
ATLETISM. 21 VI, concurs internațional la Berlin — participă 7 

sportivi români ; 24—25 VI, concurs internațional la Varșovia — participă 
8 sportivi români ; 24—25 VI, concurs internațional la Istanbul — parti
cipă 4 sportivi români ; 24—26 VI, concurs internațional la Novisad — 
participă 12 sportivi români.

CĂLĂRIE. 22—25 VI, concurs internațional la Leipzig — participă 6 
sportivi români la probele de obstacole și dresaj.

FOTBAL. 25 VI, meciul dintre selecționatele României și Italiei, în 
cadrul campionatului european, la București.

GIMNASTICA. 22—25 VI, meciul România — Ungaria (masculin și 
feminin) între selecționatele de tineret, la Budapesta.

MOTOCICLISM. 25 VI, motocrosul internațional, dotat cu «Cupa ora
șului București”, pe traseul de la Pantelimon.

TENIS. 19—25 VI, turneul internațional de la Londra, participă Ion 
Țlriac și Ilie Năstase.

TENIS DE MASA. 24 VI, concursul organizat de ziarul Volkstime 
(Viena) — participă 2 sportivi români.

NATAȚIE, 20—21 VI, concurs internațional la Bratislava — participă 
4 sportivi români ; 22—24 VI, concurs internațional la Steyr (Austria) — 
participă 4 sportivi români.

TIR. 21—25 VI, Balcaniada la talere și skeet la Atena — participă 8 
sportivi români ; 19—24 VI, concurs internațional de pușcă la Moscova 
— participă 4 sportivi români.

VOLEI 19—23 VI, turneul echipei masculine B a României tn U.R.S.S. 
BASCHET. 20—25 VI, jocurile din cadrul Dinamoviadei la Sofia — 

participă echipa Dinamo București.

DINAMO a întrecut pe STEAUA
(Urmare din pag. 1) cu

viștii, care au avut o inexplicabilă 
perioadă de apatie, s-au „trezit". 
Ritmul a devenit extrem de alert, 
jucătorii se găseau foarte ușor, ba
lonul circula cu multă repeziciune. 
Egalarea plutea în aer. A adus-o 
Giugiuc în min. 73, printr-un 
„droap". Dinamo a continuat să do
mine, să joace mai mult in jumă
tatea de teren a Stelei. La o nouă 
acțiune a liniei de treisferturi, 
Dragomirescu a găsit un unghi fa
vorabil (min. 76) și a fructificat un 
„droap". Arbitrul nu l-a acordat. 
Au mai trecut două minute și după 
o repunere în margine — la circa 
10 metri de terenul de țintă al Ste
lei — Țuțuianu a recepționat ba
lonul și a înscris o încercare. Ar
bitrul n-a acordat nici de data a- 
ceasta. Dinamoviștii sînt conster
nați, dar „catalizatorul" echipei, 
neobositul Paul Iordăchescu, reco
mandă calm și reluarea jocului. 
Un minut mai tîrziu, linia de trei
sferturi dinamovistă, din nou in 
efervescență, l-a pus într-o situa
ție extrem de favorabilă pe Dra- 
gomir, care a înscris o încercare, 
de data aceasta prea dară pentru 
a mai fi contestată. Niea a ratat 
transformarea. Și astfel scorul a 
rămas definitiv 12—9 pentru Di-

namo, după un final de meci 
adevărat dramatic !

Așadar, Dinamo confirmă, 
realizează și în campionat o vic
torie de mare preț, care o menține 
în apropierea liderului.

Arbitrul P. d’Ecclessis, unul din
tre cei mai obiectivi, mai fermi și 
mai competenți conducători de joc 
din cîți avem, s-a „remarcat" prin 
cîteva scăpări de neexplicat, dacă 
ținem seama că s-a aflat tot timpul 
pe fază. Dintre toate, aceea care 
a anulat încercarea lui Tuțuianu 
ni s-a părut cu totul bizară !?

în „deschidere", campioana țării, 
Grivița Roșie, în mare vervă, a 
surclasat formația 
Gloria cu scorul de 37—0 (19—0). 
La un asemenea scor orice comen
tariu este de prisos...

TIBERIU STAMA
La Cluj, Agronomia a obținut o 

victorie dificilă în fața rugbiștilor 
de la Rulmentul Birlad. Clujenii 
s-au impus la începutul și în fi
nalul partidei, cînd au și fructificat 
cîte o lovitură de picior căzută, 
prin Chișu (min. 2) și Cordoș (min. 
80). Rulmentul a înscris, prin Mi- 
halașcu, o încercare (min. 59). A 
arbitrat bine 
rești). Deci, 
Agronomia.

M.

Ea

bucureșteană

Ștefan Cristea (Bucu-
6—3 (3—0) pentru

RADU, corespondent

Ardeleanu 4h.23:32; 2. G. Moi
ceanu, 3. N. Ciumeti, 4. G. Raj- 
nai (Spartacus Budapesta), 5. 
Rîndașu, 6. C. Gontea, 7. 
Simion, 8. Gh. Moldoveanu, 
Fr. Gera — împreună cu alti 
de alergători — același timp.

Clasament general indivi
dual .- 1. GABRIEL MOICEANU
(DINAMO) 22h.35:40 — cîștigător 
al celei de a XlI-a 
«Cupei Voința*; 
(Dinamo) la 1:04; 
(Dinamo) la 1:21 ; 
leanu (Steaua) la 
ter Ziegler (Dinamo) la 2:17; 6. 
Gh. Moldoveanu (Steaua) la 2:21;
7. N. Ciumeti (Dinamo) la 2:24;
8. Manol Manolov (Septemvri
Sofia) la 2:47; 9. Constantin Cio- 
can (Dinamo) la 3:11 ; 10. Ion
Stoica (Steaua) la 3:15.

Clasament general sprinteri:
1. Ion Ardeleanu (Steaua)
2. N. Ciumeti (Dinamo)
3. C. Ciocan (Dinamo) 13 
Gh. Drăghicioiu (Voința 
iești) 8 p ; 5. Gh. Suciu (Dinamo) 
7 p; 6. Herbert Kicsina (O'.R.B. 
Viena) 5 p.

Clasament 
1. Emil Rusu 
N. Ciumeti 
Gh. Moldoveanu (Steaua) 11 p;
4. Manfred Garbas (Start Var
șovia) 10 p; 5. St. Cernea
(Steaua) 5 p 6. Leon Francus 
(Start Varșovia) 4 p.

Clasament general pe echipe: 
1. DINAMO II 67h.52:43 ; 2. Di
namo I la 6 secunde; 3. Steaua 
I la 2:30; 4. Start Varșovia la 
18:28; 5. Steaua II la 24:46; 6. 
Septemvri Sofia la 26:20.

Câștigătorului cursei — G. Moi
ceanu — șl învingătorilor de 
etapă le-au fost oferit valoroase 
premii de către A.S. Loto-Prono- 
sport.

ediții a 
Emil Rusu2.

3. Ion Cosma
4.

1:32;
Ion Arde-

5. Wal-

16 p;
15 p; 
Pt 4.

Plo-

general cățărători: 
(Dinamo) 26 p; 2.

(Dinamo) 18 P; 8.



Caiaciștii și canoiștii români O frumoasă victorie la lupte greco-romane

au cîștigat 7 locuri 1 la „Regata Praga“
PRAGA, 18 (prin telefon). La tra

diționalele întreceri ale „Regatei l’ra- 
ga” au participat anul acesta cei mai 
valoroși caiaciști și canoiști din Ro
mânia, R.D.G., Polonia. Ungaria, Da
nemarca, Italia, Olanda, Franța și 
Cehoslovacia. Concursul a fost domi
nat de sportivii 
cucerit 7 locuri I. 
frumoase victorii 
pat locul I și 
națiuni.

Primul succes 
gistrat echipajul Calabiciov, Covaliov, 
în proba de canoe dublu 10 000 m. 
Andrei Ignrov a cîștigat întrecerea 
de canoe simplu 10 000 m. iar Vasile 
IS'iroarn și Ilaralambie Ivanov s-au 
clasat ne nrimiil loc în proba de caiac 
dublu 500 m. O comportare frumoasă 
a avut și Valentina Serghei, care, în 
compania unor redutabile adversare, 
a reușit să-și adjudece primul loc în 
cursa de
coaru 
și în proba de caiac dublu — 1 000 
m. La fel. Calabiciov și Covaliov 
care au învins și în proba de canoe 
dublu 1 01)0 m. în sfîrșit, cel de-al 
7-lea loc I ni l-a adus „caiacul nos
tru de 4 fete”: Valentina Serghei, 
Nastasia Sergltri, Victoria Dumitru și 
Cornelia Sideri.

Iată rezultatele tehnice; K 1— 
101)00 m: I. Maia (Cehoslovacia) 
43:38; 2. Ștefan Pocora (România) 
43:16; 3. Hansen (Danemarca) 44:23;

români, care au 
în urma acestor 

tara noastră a ocu- 
în clasamentul pe

românesc l-a înrc-

caiac simplii 500 m. Ni- 
și Ivanov au fost imbatabili

C 2 — 10 000 m: 1. România (Ca- 
labiciov, Covaliov) 44:14; 2. R.D.G. 
(Ulrich, Pinkov) 44:33.8; 3. Ceho
slovacia 45:27; C 1—10 000 m: 1. An
drei Igorov (România) 48:20; 2.
Wichman (Ungaria) 49:06; 3. Gheor- 
ghe Sidorov (România) 49:08; K 2— 
500 m: 1. România (Vasilc Nicoară. 
Tîaralambie Ivanov) 1:38,2: 2. R.D.G. 
(Ebeling. Reidrich), 1:39,3; 3. Olan
da 1:40.35; K 1 f — 500 m: Valen
tina Serghei (Romania) 2:04.2; 2. 
Benko (Ungaria) 2:+-'-3; 3. .îaapies 
(Olanda) 2:04,4; K 1 — 1000 m:
1. Hansen (Danemarca) 3:36.9; 2.
Wenske (RDG) 3:37.3: 3. Iîackstra 
(Olanda) 3:38,6.. - " 
CI — 1000 m 
garia) 1:00.8; 2. 
4:02.1: 3. Igorov 
K 2 — 1000: 1. 
Ivanov) 3:16,4; 
3:17.9: 3. R.D.G.
m: 1. România (CalahicmY. Covaliov) 
3:41,7; 2. R.D.G. (Ulrich. Pinkov) 
3:43,4; 3. Cehoslovacia 3:43.9; A 1 h— 
500 m: 1. Augustin (RDG) 2:00,4; 
K 2 f — 500: 1. Cehoslovacia 2:04,3;
2. Olanda 2:06,1; 3. România (Vic
toria Dumitru, Valentina Serghei) 
2:06,6; K 4 — 1000 m: 1. R.D.G.

România 3:04.2; 3. Olan- 
— 500 m: 1. Ro- 
Serghei, Nastasia 
Dumitru. Cornelia 
R.D.G. 1:43,6; 3

. 7. Pocora 3:44,2; 
: 1. Uichman (Un- 
Sidorov (România) 
(România) 4:03.8; 
România (NiCoară, 

2. Cehoslovacia 
3:18.1, C 2—1000

3:03,7: 2.
da 3:08.5; K 4 f 
mânia (Valentina 
Serghei, Victoria 
Sideri) 1:42,7; 2. 
Olanda 1:43,6.

Schier si Moraru au stabilit noi recorduri
1

republicane la înot
BERLIN, 18 (prin telefon). La 

concursul internațional de na- 
tatie desfășurat la ,,Schwimmhal- 
le* au participat sportivi din Bul
garia, Cehoslovacia, România, 
Suedia și R. D. Germană.

Un frumos succes au înregis
trat înotătorii noștri RUDOLF 
SCHIER și VLADIMIR MORARU, 
care au stabilit noi recorduri 
republicane.

Cîteva rezultate: 100 m liber:

Pozer (R.D.G.) 55,2, Schier (Româ
nia) 56,9 — record (v.r. 57,4 s), 
GeTicke (R.D.G.) 56,9, Moraru
57,4 ; 200 m liber: Pozer 2:02,3, 
Miiller (R.D.G.) 2:04,6, Herbst
(R.D.G.) 2:05,6, ...5. Morarii 2:06,4 
— record (v. r. 2:07,9) ; 100 m
bras: Henninger (R.D.G.) 1:09,8, 
Costa 1:10,6, Șoptereanu 1:12,3; 
200 m bras: Henninger 2:35,5, 
Șoptereanu 2:36,3, Costa 2:38,2.

Dinamo Bucwrești-Dinamo Berlin
5m-2k

Cea de a 25-a în- 
tîlnlre internațională 
susținută ieri de 
luptătorii clubului 
din șoseaua Ștefan 
cel Mare, de astă 
dată, în compania 
redutabilei formații 
Dinamo Berlin, a 
coincis cu o fru
moasă victorie : 5Vî 
-2Ve.

La cat. 52 și 57 kg 
meciurile dintre C. 
Turturea — F. Schul
ze și I. Alionescu —
H. Puls — terminate
la egalitate — au 
fost lipsite de ac
țiuni, luptătorii pre
ferind să stea „la 
cutie**. De la I. Alio
nescu — cu toate că 
a avut în vicecam- 
pionul 
Puls, un 
dificil — 
tam la mai _____
De-a lungul partidei 
el nu a încercat însă 
nici o acțiune ! în 
schimb, o plăcută 
surpriză ne-a oferit 
Gh. Gheorghe (cat. 
63 kg), care l-a în
vins confortabil la 
puncte (9—5) pe R. 
Schroter, folosind 
procedee tehnice va
riate. La cat. 70 kg,
I. Enache b.p. pe 
P. Miiller. După o 
repriză egală, I. Enache atacă 
sistență și — prin executarea 
tur de braț și a unei fixări —

european 
adversar 

ne aștep- 
mult.

,:<4

:V..

/
<A.

4 :

Berlin)
cu m- 

unui 
______ r _ ___________ obține 

punctele necesare victoriei. Campio
nul european de la Essen, K. Pohl, 
cîștigă în limitele cat. 78 kg partida 
cu S. Olteanu în urma unui avertis
ment pentru pasivitate acordat luptă
torului bucureștean în repriza a treia. 
FI. Ciorcilă (cat. 87 kg) b.p. (4—0) pe 
M. Schremming. La cat. 97 kg., Gh. 
Popovici a avut un adversar dificil 
în T. Hener, cu care a terminat la 
egalitate, intr-un meci fără istoric, 
ambii luptători fiind pasivi. N. Mar- 
tinescu și P. Wismer, deși au evoluat 
la cat. grea (+97 kg), au furnizat o 
'partidă spectaculoasă, cu reușite pro
cedee tehnice. După ce în prima re
priză Wismer l-a fixat în pod pe Mar- 
tinescu — ca urmare a unei acțiuni 
fulgerătoare la marginea saltelei — 
se părea că vom asista la o mare sur
priză. Abia în ultima repriză Marti- 
nescu se hotărăște să atace și execută 
o trecere la spate și apoi un supleu, 
acțiuni care îi aduc o meritată vic
torie la puncte. Evoluțiile din ultimul 
timp ale lui N. Martinescu nu au avut 
darul să ne mulțumească. El mar
chează o îngrijorătoare scădere de

GHEOKGHE GfflORGHE (cat. 63 kg) execută o trecere 
peste adversar în întîlnlrea cu R. Schrdter (Dinamo 

pe care l-a învins la puncte.
formă, care trebuie să dea serios de 
gîndlt atît lui, cît și antrenorilor.

Oaspeții vor evolua din nou marți, 
la Pitești, “ - *- -
c.s.o.

în compania tormației

GH. CIORANU

Baschetbalistiî 
de la Gwardia (Polonia) 

au lost intrecuti in cel 
de-al doilea joc disputat 

in București
Dinamoviștii bucureșteni și-au în

cheiat pregătirile pentru turneul in
ternațional de baschet de la Sofia, 
întîlnind din nou selecționata Gwardia 
din Polonia.

După ce la pauză dețineau un a- 
vantaj de 11 puncte, datorită în spe
cial jocului bun practicat de Albu și 
Novac, bucureștenii au terminat în
vingători în această partidă cu sco
rul de 73—66 (40—26). în cea de 
a doua repriză, jucătorii de la Gwar
dia au profitat de desele schimbări 
survenite în formația bucureșteană, 
reducînd permanent din handicap, 
astfel că în min, 37 dinamoviștii nu 
mai dețineau deeît un avantaj de 
două puncte (62—60). Finalul a a- 
parținut însă tot dinamoviștilor. care 
printr-o serie de intercepții și con
traatacuri rapide au obținut o victorie 
clară.

I. Petruțiii (Buc.) și M. Dudek 
(Polonia) au condus următoarele for
mații: DINAMO: Cernea 6. Spiridon 
13, Viciu 6, Săuca 4. Albu 23, Dia- 
conescu 4. Novac 13, Dragomirescu 
4; GWARDIA: Stachowski 9, Wysocki 
20, Gostomski 10. Jezierski 8, 
Bombka 4. Rechofiez 2, Ceglinski 7. 
Felski 6

F. SIMION, coresp.

„Regata Griinau
(Urmare din pag. 1)

urmă întrecîad, din nou, echipa 
R.D. Germaife — campioană euro
peană. De asemenea, rezultate 
bune au mai realizat echipajul 
nostru feminin de schif 2 vîsle (lo
cul III — duminică)., vîslașii A. 
Aposteanu — O. Pavelescu la du
blu (loc III — sîmbătă) și Cornel 
Ciocoi Ia simplu (loc III — dumi
nică).

Ultimele știri de peste hotare
ATLETISM : Excepțional record 

pe 4 x 100 m — 38,6 !

NEW YORK, 18 (AqerpresL — 
Cu prilejul 
desfășurat la 
pa de ștafetă 
California de 
Maccullocuh.
jamaicanul Lennox Miller) a bă- 
... ---------------j.o ------- 1:„> s_ proba

timpul 
va fi 
ca re-

concursului atletic 
Provo (Utah), echi- 
a Universității din 
Sud (formată din 

Kuller, Simpson și

de fotbal „Cupa Rappan' (Inter- 
Tot), ediția 1966/1967, după ce 
a învins cu 3—2 și a terminat ne- 
decis (1—1) în cele două parti
de cu formația cehoslovacă Inter 
Bratislava.

PELE A DECIS VICTORIA 
ECHIPEI SANTOS

lungiri). în finală se întilnesc 
Scotia șt Austria.

66

Iată, de altfel, rezultatele finalelor 
în care s-au calificat și echipajele ro
mâne : SÎMBAtA ; feminin ; 4+1 ra
me 1. România (Raicu, Ghiuzelea, Lin- 
caru, Rigard+Borisov — III) 3:36,7, 2. 
R.D.G. (II) 3:38.2. 3. România II (Un- 
taru, Golgotiu, Bălașa, Tudor + Coman) 
3:38,4, 4. U.R.S.S. (I) 3:38,8, 5. Ungaria 
3:47,0: 2 Vîsle 1. U.R.S.S. (III) 3:37.6, 
2. R.D.G. (I) 3:39,3, 3. R.D.G. TI 3:39,6.
4. România (Vorindan, Covaci) 3:44.3,
5. Bulgaria 3:59,3: 4+1 vîsle 1. R.D.G. 
(I) 3:28.0. 2. U.R.S.S. (II) 3:28.3. 3. Ro-

- - — - — * -------- Ne
ll

tut recordul mondial în 
de ștafetă 4x110 yarzi cu 
de 38,6. Acest rezultat 
supus spre omologare și 
cord mondial la ștafeta 4x100 m. 
Alte rezultate de la Provo : 1 mi
lă— Jim Ryun 
Brown 2,16 m 
gren 5,28 m.

4:03,5; înălțime — 
nrăiină — Sea-

F.C. Santos a susținut la Miin- 
chen un mec) amical în compa
nia echipei Munchen 1860, obti- 
nînd victoria cu 5—4 (1—3). Gaz
dele au condus în partea a doua 
a jocului cu 4—2. Brazilienii au 
avut însă un finiș impresionant, 
fortînd victoria, în special dato
rită lui Pele care a înscris două 
puncte în minutele 80 și 83.

• La 20 iunie se aniversează 
60 de ani de la înființarea fede
rației finlandeze de fotbal. Cu 
acest prilej, la Helsinki se va 
disputa un meci între echipa 
U.R.S.S. și o selecționată a țări
lor scandinave.

• Echipa U.R.S.S. a sosit la Hel
sinki cu un lot de 15 jucători 
în frunte cu Lev lașin, Sesternev, 
Banlșevski, Strellov și Malafeev.

• în cadrul campionatului eu
ropean de fotbal (grupa I), la 
Bratislava: Cehoslovacia — Tur
cia 3—0 (1—0).

pe australianul Roy Emerson cu 
5—7. 9—7, 6—3, 6—3. în semi
finalele probei. Santana îl elimi
nase pe italianul Pietrangeli la un 
scor net : 6—3, 6—1, 6—3.

,® La Bristol, olandezul 
Tom Okker a furnizat o sur
priză învingîndu-1 în finală 
cu 6—2, 5—7. 8—6 pe Cliff 
Drysdale (Republica Sud-Afri- 
cană). în semifinale: Drys
dale — Bowrey 7—5, 6—4 ; 
Okker — McManus 8—10, 
11—9, 6—4.

P*SCHET : Echina 
învingătoare în

luaosHviei 
Argentina

cadrul concursului• In 
de atletism de Ia Budapesta 
s-au înregistrat două rezul
tate excepționale : 100 m — 
Figuerola (Cuba) 10,0 (re
cord mondial egalat) I; tri
plu salt — Kalocsai (Ung.) 
16,73 m (cea mai bună per
formanță mondială a sezo
nului).

• în turneul european de 
fotbal pentru echipele de a- 
matori organizat de U.E.F.A., 
care se desfășoară la Palma 
de Majorca : Scoția — Spania 
3—1 (după prelungiri) și Aus- 

Turcia 1—0 (după pre-

TENIS : Santana l-a învins 
pe Emerson

în finala probei de simplu băr
bați a turneului de la Lamoriaye 
(Franța), cunoscutul tenisman spa
niol Manuel Santana l-a învins

18 (Aqer- 
international

BUENOS AIRFS, 
preș). — Turneul 
masculin de baschet, desfășurat 
la Bahia Blanca (Argentina) a 
fost cîștigat de echipa Tunosla- 
viei, care a învins cu 105—82 re
prezentativa
selecționata locală.

mânia (Tudoran, Florea, Hublea, 
metil+Borisov) 3:31,9, 4. R.D.G. 
3:33,4, 5. Ungaria 3:42,0; la simplu 
Konstantinova (U.R.S.S.) 3:57.0 și 
8+1 U.R.S.S. 3:16,1; masculin 4 f.c. 
R.D.G. (I) 6:23,5... 6. România 6:39.0: 
2 vîsle 1. R.D.G. (ITD 6:46.8. 2. U.R.S.S. 
6:47,2, 3. România (Anosteanu, Pave
lescu — V) 6:50.4. 4. R.D.G. II 6:53,6. 
5. U.R.S.S. II 7:02.5, 6. R.D.G. ITI 7:12.4; 
8 + 1 1. R.D.G. (III) 6:00,8, 2. U.R.S.S. 
(II) 6:04,0. 3. R.D.G. Ii 6:05,9. 4. Ro
mânia 6:06.3, 5. Polonia 6:13.0. 6. Ce
hoslovacia (VIII) 6:14.0; celelalte probe 
au revenit R.D.G.; DUMINICA: femi
nin 4+1 vîsle 1. România (Tudoran, 
Florea, Hublea, Nemeth^-Borisov) 
3:23.1, 2. R.D.G. 3:23,5, 3. U.R.S.S. (III) 
3:25,1, ---------- --------- - “ - - •
3:30.0; 
3:10,7,

R.D.G. 3:34,8... ___ _
5. Ungaria 3:49.2. 6. R.D.G. III 3:53.0; 
2 vîsle 1. U.R.S.S. 3:32.6, 2. R.D.G. 
3:33.6, 3. România (Vorindan, covaci) 
3:37,4, 4. Ungaria 3:39.5, 5. Bulgaria 
3:53.6; la simplu loc I — Jager 
(R.D.G.); masculin 44-1 lo R.D.G. 
6:28,5... 5. România 6:38.8; 2 f. «. i. 
R.D.G. 6:54,0... 4. România 6:58.5; sim
plu 1 R.D.G. (Hill) 7:14,8. 2. Cehoslova
cia (Andre j) 7:17,7, 3, România 
(Ciocoi) 7:19.9. 4. Bulgaria 7:23.6. 5.
R.D.G. II, 6. R.D.G. III : 2 vîsle : 1. 
U.R.S.S, 6:42,0... 5. România 6:48.4; 
restul probelor au revenit R.D.G. (în 
paranteze, au fost trecute cu cifre ro
mane locurile ocupate la „europene**
— feminin, ca și cele de la „mondiale**
— masculin).

la
1.

4. Ungaria 3:2S.4. 5. Bulgaria 
8+1 1. R.D.G’. 3:09.0, 2. U.R.S.S.
3. R.D.G. II 3:12,0, 4. România
5. Ungaria 3:37.2; 4+1 rame 1.

4. România ni 3:45,7.

Poloniei si 85—82
TURUL FRANȚEI 1967

• Atletul 
Clarke și-a 
de 5 000 m 
cursului de la Sochaux), par- 
curgînd distanța în 13:39,5. 
în același concurs, francezul 
Saint Rose a sărit la înălțime 
2,14 m.

australian 
adjudecat proba 
(în cadrul con-

înaintea ultimei runde...

...a turneului international femi
nin de șah de la Piotrkow /Po
lonia), maestra română Elisabeta 
Polihroniade se menține in frun
tea clasamentului, totaiizind 6 
puncte din 8 posibile. Pe locurile 
următoare se află Rodlca Reicher 
(România) și Radzikowska (Polo
nia), cu cile 5 puncte fiecare.

FOTBAL : Eintracht Franckfurt 
a cîștigat „Cupa Rappan"

NATAȚIE ; Cathy Femo’on 
reintră I

VA AVEA 4500 Km

Echipa vest-germană Eintracht 
Franckfurt a cîștigat competiția

Con<urs internul tonal de atletism la Sofia. Sportiva poloneză Eisbieta 
Bednarek ciștigă proba de 80 mg cu performanta de 10,7 sec.

NEW YORK. Cathy Ferguson, 
campioană olimpică ia Tokio, și-a 
făcut reintrarea, cîștigînd proba 
de 100 m spate in 1:10,6. Ea a 
mai participat la alte două pro
be : 200 m liber în 
100 m liber în 1:03,7. Patty Ca- 
retto a parcurs 1 500 m în 18:53,5.

IN 23 DE ETAPE
18 (Agcrprcs). — Turul 

Franței, cea mai mare eom-

2:19 0 și

ÎNTÎLNIRF BUDAPESTA 
MOSCOVA

BUDAPESTA. Selecționata Mos
covei conduce cu 60—49 puncte, 
dună prima zi a meciului de na- 
tatie cu echipa " 
zultate : 100 m 
Ilicev 56,4 ; 100 
Turoczi 1:03.3; 
Sosnova 5:03.7 ; 
bărbați

Budapestei. Re- 
liber bărbați — 

m liber femei — 
400 m

200
Novoselov

femei — 
m fluture 
2:19.8.

britanică• tnotătoarea
Alexandra Jackson, in virstă 
de 15 ani, a realizat 1:02,6 
in proba de 110 y liber.

PARIS 
ciclist al 
petiție ciclistă din lume, se va des
fășura anul acesta între 29 iunie și 
23 iulie pe un traseu de peste 4 500 
kilometri îh 23 de etape, 
zile de 
Angers 
Cicliștii 
Pi-rineii 
trai.

După 
putat pe echipe de firme comerciale, 
anul acesta se revine la formula se
lecționatelor naționale. Vor lua parte 
echipe din Belgia, Italia, Franța, 
Olanda, Spania și alte țări. Echipa 
Italiei va avea ca lider pe Felice 
Gimondi, recentul cîștigător al celui 
de-al 50-len ..Giro dTtaiia“. Gimondi 
va încerca să reediteze performanța 
lui Fausto Cop pi și Jacques Anquctil, 
singurii cicliști oare au cîștigat în 
același an Turul Italici și pe cel al 
Franței.

cu dooă 
repaus. Cursa va începe la 
șî se va termina la Paris, 
vor escalada munții Alpi. 

și vîrfurile din Masivul Ccn-

ce cîțiva ani cursa s-a dis-
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