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SURPRIZA NU S-A MAI PRODUS

Steaua a învins Foresta Fălticeni cu 6-0 (4-0)
Deci, surpriza pe care o așteptan 

mulți dintre cei 20 000 de specta
tori prezenți aseară pe stadionul 
Republicii nu s-a mai produs. „Ma
rea performeră" a celei de a 29-a 
edi(ii a Cupei, Foresta Fălticeni, a 
trebuit să plece steagul în fata 
Stelei, care în acest fel cucerește 
Cupa României pentru a 8-a oară.

Pentru a nu avea vreo... neplă
cere, bucureștenii au luat meciul în 
serios încă din start. Ei au știut 
să-și desfășoare jocul, au pasat din 
mișcare, s-au desfășurat bine în 
atac, extremele actionînd ca două 
pistoane. Sorin Avram, dar mai 
ales Voinea și-au lăsat de fiecare 
dată adversarii pe drum și de lîngă

și a cucerit „Cupa României"
linia de fund au centrat Din spate, 
Soo, Constantin sau Negrea au șu
tat deseori la poartă. După ce 
Giimo era să înscrie în propria 
poartă la o centrare a lui Voinea 
min. 3) și după ce Soo, neatent, a 
scăpat o bună 
(min. 5) tot ei 
min. 8: Sorin 
Voinea a sărit

ocazie de la 8 m 
a deschis scorul în 
Avram a centrat, 
cu portarul la ba-

C. ALEXE
C. MACOVEI

in pag. a 3-a)(Continuare

Peste citeva minute va Începe finala. Constantin luminează lui Giimo, 
căpitanul Forestei, un buchet de Hori și un fanion. O frumoasă atent ie 

pentru performanta echipei din Fălticeni
Foto : A. Neagu

Rugbiștii noștri au ol
o victorie categorică la Gdansk:

România—Polonia 28-3 (17-0)
GDANSK, 2 (prin telefon). Du- 

mînieă după amiază, în fața unni 
numeros public, reprezentativa de 
rugbi a României a dispus de cea a 
Poloniei cu scorul de 28—3 (17—0). 
Echipa noastră s-a desprins de ad
versar datorită unei valori tehnico- 
tactice superioare, în special pe baza 
combinațiilor dintre linia a 111-a și 
mijlocași, continuate cu șarje pe trei- 
sferturi. Polonezii — atletici și buni 
apărători — s-au repliat aproape 
permanent cu cite doi oameni de la 
Înaintare, uneori trei, întărind defen
siva propriei linii de treisferturi. Ast
fel, a fost necesar ca „XV“-le nostru 
să angajeze iutii jocul pe înaintare 
de la tușe și grămezi ordonate pen
tru a elibera cîmpul de atac, lansînd 
apoi, permanent, acțiuni.

Eficacitatea jocului reprezentanți
lor noștri s-a concretizat în primele 
40 de minute prin înscrierea a 17 
puncte, în ordine — Dragomirescu 
încercare, frimescu lovitură de pe
deapsă, din nou frimescu o încercare, 
Nica o încercare transformată de

frimescu și iarăși frimescu lovitură 
de picior căzută.

La reluare se ac|ionează deschis șiș 
In primele 10 minute, la capătul a 
două atacuri, mai Înscriu cite o încer
care Dăiciulescu (intercalat) și Nicas 
20—0 și 23—O. Urmează o perioadă 
de 20—25 de minute In care polo
nezii obstrucționează sistematic și, cu 
concursul arbitrajului larg, scorul 
stagnează. Mal mult, gazdele trans
formă o lovitură de pedeapsă prin 
fanusz: 23—3. In ultimele minute 
de joc, rugbiștii români lansează 
șarjă după șarjă și, eu toate că se 
ratează numeroase ocazii, Țîbuleaa 
(încercare) și frimescu (transformare) 
stabilesc scorul final: 28—3.

Echipa României a jucat în for
mația : Dăiciulescu; Nica, Dragomi» 
(Țibuleac), Irimescu, Dragomirescu ț 
Vussek, Florescu; M. Rusu (Veluda). 
Demian, Rășcanu; Țuțuianu, Veluda 
(Șerban) ; Mihalațcn, Onuțiu, Dinu.

Din echipa gazdelor s-au remarcat 
fanusz, Rubin ți Sațiu.

A arbitrat Skwor (Cehoslovacia).

Victorii internaționale ale caiaciștilor și canoiștilor români
10 LOCURI I LA TAMPERE...

TAMPERE, 2 (prin telefon), 
în Finlanda s-au disputat sîmbă
tă 'Șl duminică două importante 
regate internaționale, la care au 
luat parte, în afară de sportivii 
țării gazdă, caiaciști și canoisti 
din Suedia, Danemarca, Polonia, 
Anglia, Austria, Norvegia, Româ
nia, Japonia și Australia.

Prima regată — Kangasala — 
a avut loc sîmbătă pe unul din 
cele o mie de lacuri ale Finlan
dei, situat la 25 de kilometri de 
Tampere. Timpul a fost, în ge
neral, nefavorabil, iar apa eu 
valuri. Reprezentanții noștri au 
cucerit victoria în patru probe.

REZULTATE : K 2—1000 m :
Seybold-Hediger (Austria)

2. Nicoară-Ivanov (Ro- 
3. Admundsen- 
' ~ ; C 1—

L 
3:51,8; .
mânia) 3:51,9 ;
Berger (Norvegia) 3:51,9 ; C 1— 
1000 m : 1. A. Igorov (ROMÂ
NIA) 4:46,4 ; 2. Igor Lipalit (Ro- 

Emanuelssonmânia) 4:51,4 ; 3.
(Spedia) 5:03,0 ; K 1—500 in (f) : 
1.' Viorica Dumitru (ROMÂNIA) 
2:28,2 ; 2. Marie Louis Stalberg 
(Suedia) 2:29,2 ; 3. Edwiga Derig 
(Polonia) 2:30,2 ; K 2—500 m (f): 
1. Isabela Ăntonovicsz-Edwiga 
Derig (Polonia) 2:13,9 ; 2. Valen
tina Serghei-Viorica Dumitru 
(România) 2:16.0 ; 3. Eva Sisth- 
Marie Louis Stalberg (Suedia)

2:17,0 ; K 1—500 m (j) : 1. R. Ru- 
jan (ROMÂNIA) 2:12,2 ; 2. Vita- 
manki (Finlanda) 2:15,0 ; 3.
Stransholm (Finlanda) 2:15,8 ; 
K 1—10 000 m : 1. Suskievicz 
(Polonia) 46:35,0 ; 2. Numisto 
(Finlanda) 46:42,0 ; 3. Șt. Pocora 
(România) 46:56,0; C 1—10 000 m:
1. A. Igorov (ROMÂNIA) 51:55,6
2. Igor Lipalit (România) 51:56,9;
3. Lingreen (Finlanda) 57:47,0 ;

Duminică, pe un timp mai 
bun, s-a desfășurat „regata Tam
pere".

REZULTATE : K 1—1000 m : 
1. Pfaff (Austria) 4:43,3 ; 2.
Kundssen (Danemarca) 4:43,5 ; 
3. Suskievicz (Polonia) 4:45,4... 
5. Pooora (România) 4:46,7 ; C 2— 
1000 m : 1. V. Calabiciov-S. Co
valiov (ROMÂNIA) 4:53,0 ; 2. 
Emanuelsson-Andersen (Suedia) 
4:59,8 ; 3. Makinen-Nărjănen
(Finlanda) 5:02,4 ; K 1—500 m 
(f): 1. Viorica Dumitru (ROMÂ
NIA) 2:22,2 ; 2. Edwiga Derig 
(Polonia) 2:23,8 ; 3. Valentina 
Serghei (România) 2:24,4 ; C 1— 
500 m: 1.. A. Igorov (ROMÂ
NIA) 2:15.8 ; 2. Igor Lipalit (Ro
mânia) 2:17,0 ; 3. Emanuelsson 
(Suedia) 2:26,6; K 2—500 m: 
Nicoară — Ivanov (ROMÂNIA) 
1:43,8 ; K 1—500 m (j): 1. R. 
Rujam (ROMÂNIA) 2:13,1 ; K 2— 
10 000 m ; 1. Seybold-Hediger 
(Austria) 43,09,2 ; 2. Nicoară-Iva-

nov (România) 43:25,0 ; 3. Ad- 
mundsen — Berger (Norvegia) 
43:45,5; C 2—10 000 m: 1. V. Cala- 
txiciov-S. Covaliov (ROMÂNIA) 
49:10,2 ț 2. Emanuelsson-Ander
sen (Suedia) 50:51,5 ; 3. Maki- 
nen-Nărjanen (Finlanda) 51:04,6.

După cum se vede, sportivii 
români au avut o comportare 
excelentă, cucerind 10 locuri I 
în cele două regate internațio
nale.

Șl 5 LA GRUNAU

BERLIN, 2 (prin telefon). Tra
diționala regată internațională, 
de la Griinau s-a bucurat de

(Continuare in pag. a 4-a)

Concursul international
de tenis de masă

UNGARIEI (BA- 
CEHOSLOVACIEI 

.... INGÂTOARE 
• CARMEN CRISAN (ROMA-

• ECHIPELE
IETI) Șl 
(FETE) INV
c s.'.-."". __..... v
NIA) SI FLEISINGER (CEHO
SLOVACIA) AU CÎSTIGAT TUR

NEELE INDIVIDUALE

UN FRUMOS BUCHET DE VICTORII ROMÂNEȘTI
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LA // INTERNAȚIONALELE" DE LUPTE
Patinoarul „23 August" din Capi- 

pitală, împodobit sărbătorește, a 
găzduit sîmbătă și duminică cea de 
a Vl-a ediție a Concursului inter
național de lupte greco-romane. Cu 
acest prilej s-au întrecut numeroși 
sportivi de valoare ca Stange 
(R.F.G.), campion mondial, Freij 
(Suedia) vicecampion mondial și eu
ropean, Svensson (Suedia) locul II 
la J.O. de la Tokio și alți luptători 
cu renume din Bulgaria, Elveția, 
Finlanda, Franța, R.D. Germană, 
R.F. a Germaniei, Ungaria, Suedia, 
U.R.S.S. Acestora li s-au adăugat 
reprezentanții țării noastre, din 
rândurile cărora S. Popescu, 1. 
Baciu, FI. Ciorcilă, N. Martinescu 
șl Gh. Popovici sînt bine cunoscuți 
pe arena internațională.

De-a lungul celor trei reuniuni 
am consemnat cu satisfacție buna 
comportare a luptătorilor români, 
care au dominat întrecerile, reușind 
să cucerească nu mai puțin de cinci 
medalii de aur din cele șapte (la 
categoria grea nu s-a organizat 
concurs).

Ca la orice mare competiție, ele
mentul surpriză a fost și acum 
prezent. Astfel, din primul meci, 
campionul mondial Stange a fost 
nevoit să cedeze în fața campionu
lui țării noastre, I. Baciu, pentru 
ca apoi, în turul patru, să fie eli
minat din concurs. Posesorii meda
liilor de argint la C.M. de anul

trecut, suedezul Freij și românul 
FI. Ciorcllă, nu și-au putut apăra 
șansele în finală, el fiind scoși din 
cursă la mijlocul întrecerilor (în 
turul trei) O remarcă merită tînă- 
rul Gheorghe Berceanu (17 ani), 
care a reușit splendida performan
ță de a-și înscrie numele printre

cîștigătorii acestei ediții a 
naționalelor”.

Iată citeva amănunte 
desfășurarea partidelor :

CATEGORIA 52 KG. In
tur tînărul Gh. Berceanu a reușit 
să-1 depășească net pe K. Fren- 
strom (Suedia) dovedind că va avea

„inter-

privind

primul

un cuvînt greu în lupta pentru in- 
tîietate. Intr-adevăr, el a „trecut" 
apoi de I. Radi (Ungaria), a termi-

TOMA KABȘAN
GHEORGHE CIORANU

(Continuare in pag. a 4-a)

I. Baciu inițiază un reușit tur de braf in meciul cu 
F. Stange (R.F.G.), pe care li va Învinge la puncte

N. Martinescu .pleacă' intr-un salt cu suedezul P.
Svensson, dar va fi fixat in pod, pierzând in final 

Intilnirea la puncte
Foto: Ionel David

CLUJ. 2 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). întrecerile celor 
mai buni juniori la tenis de 
masă din România, Bulgaria, Ce
hoslovacia, R. D. Germană și 
Ungaria au fost dominate de 
sportivii oaspeți. Astfel, în competiția pe echipe, Ungaria a cîș- 
tigat turneul masculin, iar Ceho
slovacia pe cel feminin. Reprezentanții noștri s-au comportat 
slab. La băieți, formațiile româ
nești au ocupat ultimele două 
locuri, iar la fete — într-o companie modestă — prima garni
tură s-a clasat pe locul secund, 
iar cea de a doua echipă s-a si
tuat pe ultima poziție.

De reținut și faptul că în tur
neul individual masculin nu fi
gurează nici un junior român 
printre primii opt clasați-

Rezultate tehnice mai importante și clasamentele pe echipe : 
MASCULIN — 1. UNGARIA (10 p) 
cu Cehoslovacia 5—2, cu Bulgaria 
5—0, cu România A 5—2. cu Ro
mânia B 5—1 ; 2. Cehoslovacia (9 
p) CU R.D.G. 5—1, cu România A 
5—1, cu România B 5—0 : 3. R.D. 
Germană (8 p), cu Bulgaria 5—0, 
cu România A 5—1 ; 5- România 
A (6 p) ; 6. România B (5 p) ; 
FEMININ : 1. CEHOSLOVACIA
(10 p) cu România A 3—1, cu
Ungaria 3—1, cu Bulgaria 3—0 ; 
2. România A (9 p) cu Ungaria 3—2, cu R.D.G. 3—2 ; 3. Ungaria 
(7 p, 11:11) cu România B 2—3 ; 
‘ R. D. Germană (7 p, 9:10) cu ’j—\ " 1, România B

3—0 ; 5. Bulgaria (6 p 5:13) cu — - 6 România B
individuale au 
CARMEN CRI- 
și de FLEISIN- 
‘ ' Așadar,
românească în

4. 
Bulgaria 3—1, cu
România B 3—1 ; 
(6 p. 4:14).

Turneele finale 
fost cîști-gate de 
ȘAN (ROMÂNIA) 
GER (CEHOSLOVACIA), 
singura victorie 
cele 3 zile de concurs s-a dato
rat junioarei Crișan care, deși 
ne-a dat multe emoții, a reușit 
să se impună în final.

Clasamentele finale : simplu
fete : 1. Crișan (România), 2. Gro- 
fova (Ceh.), 3. Izso (Ungaria), 4. 
Neicova (Bulg.), 5. May (R.D.G.), 
6. Kettnerovn (Ceh.), 7. Weiss 
(România), 8. Loeffler (R.D.G.) ; 
simplu băieți : 1. Fleisinger (Ce
hoslovacia), 2. Vater (R.D.G.), 3. 
Marosffi (Ungaria), 4. Dvoracek 
(Ceh.). 5. Ullrich (R.D.G.), 6. Ti
mar (Ungaria), 7. Bankuti (Un
garia), 8. Turay (Ceh.).

C. COMARNISCHI

Foto ; N. Aurel



I Cl. I SIVI Dinamo I-campioană republicanăla contratimp pe echipe
Duminică dimineață, cicliștii 

participant la finala campionatu
lui republican de contratimp pe 
echipe și-au disputat întâietatea 
pe porțiunea dintre bornele kilo
metrice 22 și 47 de pe șoseaua 
București—Ploiești (varianta Buf
tea). Șoseaua n-a asigurat con
dițiile necesare pentru a se cere 
alergătorilor performanțe maxi
me: a avut multe viraje, pe a- 
locuri porțiuni deteriorate, iar cu- 
renții de aer au frînat evident 
ritmul de alergare. Timpul a 
fost la început noros, apoi exce
siv de călduros. în tot cursul di
mineții a bătut un puternic vînt 
lateral. în aceste condiții n-avem

Dinamo I 33:30
Steaua I 34:13
Dinamo II . 34:54

După cum se vede, cea mai 
constantă echipă a fost Dinamo 
II (G. Moiceanu, W. Ziegler, Gh. 
Suciu, L. Zanoni) care între pri
ma și ultima porțiune a înre
gistrat o diferență de 2:23, spre 
deosebire de Dinamo I și Steaua 
I ale căror decalaje au fost ne
firesc de mari: 5:43 și — respec
tiv — 4:11.

Foarte bună, evoluția echipei 
de juniori mari a clubului spor
tiv Petrolul Ploiești (club care 
rămîne o adevărată pepinieră a 
ciclismului nostru). Brăilenii au 
obținut titlul la juniori mici 
îutr-o aprigă dispută cu Steaua I 
pe care, spre lauda antrenorului 
Mihai Simion și a alergătorilor

Finalele campionatelor 
republicane ale liceelor 
cu program de educație 

fizică
Orașul Rîmnicu Vîlcea găzdu

iește luni și marți finalele cam
pionatelor republicane de gimnas
tică ale liceelor cu program de 
educație fizică. întrecerile (pe e- 
>chipe și individual) vor aduce în 
'fața aparatelor un număr de peste 
.200 de elevi și eleve din Bra
șov, București, Cluj, Iași, Timi
șoara, Rm. Vîlcea etc.

-Concursul individual este rezer- 
•vat următoarelor categorii de 
rsportivi: fete junioare mici, juni
oare mari, senioare I și maestre ; 

'.băieți juniori mici, juniori mari, 
■■seniori II, seniori I și maeștri.

Aftît în întrecerea pe echipe 
•cît și în cea individuală se va 
■concura cu exerciții impuse și li- 
\bei alese.

SPORTURI NAUTICE CAMPIONATUL REPUBLICAN DE PROBA COMPLETĂ
Campionatul republican 

universitar
Astăzi, pe lacul Herăstrău, în- 

■ccp întrecerile FINALEI CAM
PIONATULUI REPUBLICAN UNI
VERSITAR DE CANOTAJ ȘI DE 
CAIAG. La startul acestei prime 
ediții a „universitarelor" de spor
turi nautice vor fi prezente cele 
mai bune echipaje studențești de 
caiac și de schif din țară.

Iată programul celor două zile 
de întreceri: luni 3 iulie, de la 
ora 10,30: probele de caiac ; 
marți 4 iulie, de la ora 10: pro
bele de schif.

Echipele (feminină și masculină) 
Politehnica București 
joacă la Hamburg

Astăzi dimineață au părăsit Capi
tala, pe calea aerului, echipele (femi
nină și masculină) Politehnica Bucu
rești, care vor participa la un turneu 
de baschet în R. F. a Germaniei, la 
Hamburg, alături de selecționatele 
unor centre universitate din Anglia, 
Cehoslovacia, Danemarca, Olanda și 
R, F. a Germaniei, între 3 și 6 iulie. 

cum să apreciem valoarea rezul
tatelor obținute. Victoria a reve
nit ' — așa cum era de așteptat 
— echipei clubului sportiv Dina
mo, alcătuită din oameni pregă
tiți multă vreme pentru această 
probă. Dinamoviștii au contat de 
la început pe Em. Rusu, I. Cos
ma și C. Ciocan, cel de al patru
lea alergător, N. Ciumeti, nefi- 
ind la valoarea primilor. Pe ulti
ma parte, însă, atunci cînd C. 
Ciocan n-a mai dat satisfacție, , 
dinamoviștii au mers foarte 
slab, fiind la un pas de a 
fi întrecuți. Iată, de altfel 
un tabel cu timpii realizați" 
pe oele 4 porțiuni de cite 25 km:

km 0—25 km 26—50 km 51—75 km 76—100
33:19 34:44 39:13
33:52 34:56 38:24
34:09 35:19 37:17

săi, au reușit s-o tranșeze în fa
voarea lor.

Rezultate tehnice: seniori —
1. DINAMO I (Ion Cosma, Em. 
Rusu, N. Ciumeti, C. Ciocan) — 
antrenor Nicolae Voicu — a par
curs 100 km în 2 h 20:46 — cam
pioană republicană; 2. Steaua I 
2 h. 21:25; 3. Dinamo II 2 h 21:41; 
4. Voința Ploiești 2 h. 24:50; 5. O- 
limpia București 2 h. 27:08; 6.
Steaua II 2 h. 36:50. Au partici
pat 9 echipe.

Juniori mari: 1. PETROLUL 
Ploiești (I. Rădăcină, V. Stănilă, 
P. Tudor, C. Iulian) — antrenor 
Sima Zosim — a parcurs 50 km 
în 1 h. 11:31 — campioană re
publicană; 2. Olimpia București

0 singură surpriză în etapa de ieri
Dintre rezultatele înregistrate 

ieri, în etapa a VlI-a a campiona
tului republican de polo, surprinde 
egalitatea consemnată la Timișoara 
între Industria lînii și Politehnica 
Cluj. în rest, victorii mai mult sau 
mai puțin clare obținute de echi
pele favorite. Iată rezultatele, în
soțite de scurte comentarii. \

Steaua București — Rapid Bucu
rești 8—4 (0—1, 2—0, 1—1, 5—2).

10. Mureșul Tg. Mureș
7016 12:61 1

Gal arie

Intervenția portarului rapidist Pavel nu a mai putut salva golul 
Înscris de Neacșu în min. 5,55

Rapidiștii au început meciul cu 
mult aplomb, reușind să înscrie 
primul gol și apoi, timp de două 
reprize, să mențină rezultatul foar
te strîns. în continuare, însă, plusul 
de valoare, de experiență și de re
zistență al steliștilor își spune 
treptat cuvîntul și astfel aceștia 
își adjudecă victoria la o diferență 
de patru puncte. în general, jocul 
a fost interesant, ambele echipe 
luptînd mult pentru a-și crea oca
zii favorabile de a șuta le poartă. 
Ca element negativ, semnalăm in
suficientul interes manifestat de ju
cătorii ambelor echipe în execu
tarea penalizărilor de la 4 m care, 
după noul regulament, au o im
portanță covîrșitoare. Este sufi
cient să amintim, de pildă, că din 
cele 12 goluri 6 au fost înscrise 
din aruncări de la 4 m, alte 2 pe
nalizări fiind ratate. Scorul a fost 
realizat de Neacșu, Firgiu 2, Ban- 
cu, Popescu, Culineac și Szabo 2 
pentru Steaua, respectiv Rizea 2, 
Miu și Tonei u. A condus Cu com
petență și autoritate arbitrul Paul 
Niculescu (București).

lEchipa Dinamo (Em. Rusu, N. Ciumeti, 0. Ciocan, I. Cosma) campi
oană la contratimp. Aspect din timpul cursei

1 h. 12:52; 3. Voința Ploiești 1 h. 
14:38; 4. C. P. București 1 h. 
14:57; 5. C.S.M. Cluj 1 h. 14:58; 6. 
Dinamo I 1 h. 15:14. Au partici
pat 14 echipe.

Juniori mici: 1. C.S.O. BRAl- 
LA (M. Băcanu, M. Hrisoveri, G. 
Tănase, C. Tudoran) — antrenor 
Mihai Simion — a parcurs 30 km 
în 43:37 — campioană republica
nă; 2. Steaua I. 43:58; 3. Șc. sp. 
Timișoara 47:23; 4. Tractorul Bra
șov 47:26; 5. Mureșul Tg. Mureș 
49:43.

Concursul republican pentru 
posesorii de biciclete de turism:
1. Ștefan Koteles (Banat) a par
curs 20 kM în 33:20; 2. T. Nico- 
lescu (București) 33:32; 3. P. Cîr- 
neanu (București) 33:32.

Voința Cluj — I.C.F. București 
8—5 (2—1, 1—2, 2—2, 3—0). Vic
toria clujenilor a stat multă vreme 
sub semnul incertitudinii, din cau
za numeroaselor ratări, printre 
care și o aruncare de la 4 m. De 
altfel, în min. 15,48 tabela de scor 
indica 5—5. în final, gazdele au 
dovedit o pregătire fizică mai bună 
și au reușit să depășească forma
ția bucureșteană, care a acționat

x
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mai mult pe contraatac. Au marcat 
Rusu 3, Fulop 3, Silaghi și Nagy 
pentru Voința, Popescu 3, Nistor și 
Silha pentru I.C.F. A condus co
rect arbitrul L. Weinreich (Timi
șoara). (P. RADVANI-coresp.)

Industria lînii Timișoara — Poli
tehnica Cluj 8—8 (2—1, 2—2, 3—4, 
I—1). Partida a fost mai mult o 
luptă disperată pentru punctele 
puse în joc. Valoarea tehnică a me
ciului a fost însă slabă. S-a înotat 
puțin, în schimb s-a... ratat mult. 
Rezultatul este echitabil, nici una 
din echipe nemeritînd victoria. Au 
înscris Cinteanu 5, Bernstein 2 și 
Ladani pentru Industria lînii, Spin- 
gold 4 și Torvezi 4 pentru Poli
tehnica. (C. CREȚU-coresp.)

Vagonul Arad — Dinamo Bucu
rești 1—9 (0—1, 0—2, 0—4, 1—2). 
Superiori din toate punctele de ve
dere, campionii țării au controlat 
jocul permanent și au încercat de
seori poarta. Ca urmare, ei au ob
ținut victoria la un scor conclu
dent. în absența arbitrului delegat, 
a condus L. Csanyi (Arad). (Șt. 
IACOB-coresp. principal.)

Mureșul Tg. Mureș — Crișul O-

Sîmbătă după amiază au avut 
loc pe velodromul Dinamo două 
probe din campionatul orășenesc. 
Clasamentul final la viteză este 
următorul: 1. G. Negoeseu
(Steaua) 11,7 sec; 2. Mircea Virgil 
(Steaua); 3. P. Soare (Steaua). La 
1 000 m cu start de pe loc pri
mul s-a clasat G. Negoescu cu 
1:12,3. Fratele său, FI. Negoescu, 
a ocupat locul II cu 1:12,8 — nou 
record republican de juniori (ve
chiul record era de 1:13,1 și îi 
aparținea). Tot el a realizat un 
nou record național de juniori și 
in proba de 400 m cu start de pe 
loc cu timpul de 28,5 sec (vechiul 
record era de 28,6 sec și fusese 
realizat tot de FI. Negoescu).

HRISTACHE NAUM 

radea 2—4 (0—0, 1—3, 0—0, 1—1). 
Mai bine pregătiți tehnic și fizic, 
cu un joc deschis și eficace, orăde- 
nii au înregistrat o victorie meri
tată. Au înscris Marinescu, Heghiesi, 
Lenghel și Gavriș pentru Crișul, 
Szarvadi 2 pentru Mureșul. (I.
PAUȘ-coresp. principal.)

CLASAMENT

1. Steaua 7 7 0 0 72:11 14
2. Dinamo Buc. 7 7 0 0 63:10 14
3. Crișul Oradea 7 4 1 2 45:26 9
4. Rapid Buc. 7 4 1 2 39:27 9
5. Voința Cluj 7 3 1 3 33:38 7
6. I.C.F. 7 2 2 3 37:38 6
7. Politeh. Cluj 7 1 2 4 22:45 4
8. Vagonul Arad 7 2 0 5 17:49 4
9. Industria lînii Timișoara

7 0 2 5 20:55 2

Prima etapă din 
cadrul campiona
tului republican de 
călărie la probă 
completă, desfășu
rată la sfîrșiitul 
săptămînii trecute 
în Capitală, a pri
lejuit dispute in
teresante și de un 
nivel tehnic mul
țumitor.

Victoria, în cele 
două categorii ale 
întrecerii, a reve
nit sibianului Ha
rald Miiller la „u- 
șoară" și lui Du
mitru Velea la 
„mijlocie".

Iată clasamen
tele finale ale a- 
cestei etape: ca
tegoria ușoară: 1. 
H. Miiller (CSM 
Sibiu) 4r27,8 p,
2. D-tru Roșea 
(CSM Sibiu) -j-7,6 
p, 8. Oscar Re- 
cer (Dinamo 
Buc.) 4, 7,5 p,
echipe : 1. CSM Sibiu (H. Miiller șl D. Roșea) 4-35,4 p, 2. Dinamo 
Buc. (O. Recer și Eug. Ionescu —6,5 p) 4^1,1 p, 6. Steaua (A. Costea 
—9,6 p, G. Ilin —11,9 p) —21,5 p; categoria mijlocie: Dumitru 
Velea (Steaua) 4~18,8 p, 2. Eugen Ionescu (Dinamo Buc.) —3,6 p, 
8. Constantin Vlad (Dinamo Buc.) —16,0 p. La această categorie n-a 
fost întocmit un clasament pe echipe.

In fotografie, călărețul Dumitru Velea (Steaua) cu calul Severin.

Tabără de pregătire 
pentru juniori

• Cincizeci de juniori, partici
pant! la etapa de zonă și la finalele 
campionatelor republicane individuale 
de box, au fost chemați într-o tabără 
de pregătire, la Buhuși. Printre in
vitați se numără Șt. Boboc (Prog. 
Buc.), G. Decebal (Farul C-ța), M. 
Ursu (Viitorul Buc.), G. Lică (Voința 
Buc.), S. Chiriță (Semănătoarea 
Buc.), I. Ababei (Dinamo Bacău), 
S. Iftimie (1COR Galați). Pregătirea 
juniorilor (care se va încheia la 1 
august) va fi asigurată de un co
lectiv de antrenori, condus de Ion 
Doculeseu.

(• Ea începutul acestei săptămîni 
se va disputa la Constanța întîlnirea 
dintre echipele Farul și Rosenheim 
Bavaria (R. F. a Germaniei).

Radu Rusu și Andrei Șepci 
și-au îmbunătățit 

recordurile
In cadrul unui concurs desfășurat 

«îmbătă și duminică la Cluj arbitrii 
au consemnat două noi recorduri re
publicane de juniori. RADU RUSU 
(CSM) a acoperit cei 1500 m ai 
cursei cu obstacole în 4 : 08,8 — cu 
o secundă mai bine decît vechiul său 
record —- iar ANDREI ȘEPCI (Uni
versitatea) a totalizai 6822 p la de
catlon (cu 255 p mai mult decît 
precedentul său record). Iată rezulta
tele realizate de Șepci în cele zece 
probe : 100 m—11,5, lungime—6,39 
m, greutate—11,35 m, înălțime—1,98
m (rec. personal), 400 m—52,5 s 
(RP), 110 mg-—15,1 s (RP), disc— 
35,84 m, prăjină—3.80 m, suliță— 
51,80 m (RP), 1500 m—4 :43,8 
(RP). După cum se vede, Andrei 
Șepci și-a stabilit cu acest prilej cele 
mai bune rezultate ale sale la jumă
tate din probele decatlonului.

Noul său record este superior nor
mei de clasificare pentru „maestru al 
sportului".

Primul loc în proba de decatlon a 
fost obținut de Curt Socol (Univer
sitatea) cu 7 103 p : 11,5 s—6,55 
m—13,71 rn—1,90 m—52,3 s—15,0 
s—46,15 m—3, 20 m— 58,02 m— 
4 : 39,1. Pe locul trei s-a clasat un 
alt reprezentant al „Universității'4. 
B. Schuster, cu 6 201 p. Concursul 
8-a desfășurat în condițiuni proaste 
pe stadionul orășenesc. Pista centra
lă, ca și celelalte amplasamente se 
prezintă în condițiuni total necores
punzătoare !

AUREL PAJLADE-URSU, caresp.



Universitatea Cluj-o excelentă echipă 

de juniori - campioană pe 1966/1967
Steaua a învins Foresta Fălticeni

în finală: 2-0 (1-0) cu Rapid București

Juniorii Universității au ținut să 
încununeze impresionantele lor 
performanțe din acest campionat 
(nici un meci pierdut și doar trei 
egale, față de 20 cîștigate, 91 de 
goluri marcate Și 5 primite !) cu 
titlul de campioană a țării. Bravo 
lor și, în același timp, felicitări 
profesorului Silviu Avram, antre- 
norul echipei.

De la început Universitatea ata
că insistent, Coman, Crișan și Lică, 
internaționali în echipa reprezen
tativă de juniori, reușind breșă 
după breșă în apărarea bucureș- 
teană. Una din acestea (min. 4) este 
fructificată : Bucur centrează splen
did la CRIȘAN, care șutează în 
bară, mingea îi revine tot lui și, cu 
capul, o introduce în plasă : 1—0. 
Trebuie spus însă că Teodorescu, 
portarul Rapidului, mai atent, ar fi 
putut interveni salvator. Clujenii 
joacă excelent, dar nici adversarii 
lor, deși lipsiți de excelentul Nea- 
gu (accidentat), nu se lasă mai 
prejos și realizează împreună un 
spectacol fotbalistic de calitate.

Ștefan, deosebit de activ (dar, în 
același timp, cam agresiv), este pre
zent și în atac și în apărare. în

„Cupa de vară“
Ieri s-au disputat în Capitală 

și în provincie noi întîlniri în ca
drul „Cupei de vară“. Iată rezul
tatele :

Seria I : Minobrad Vatra Domei
— Metalul Rădăuți 2—1 ;

Seria a Il-a : Textila Buhuși — 
Ceahlăul Piatra Neamț 5—0 ; Petro
lul Moinești — Victoria Roman 1—0;

Seria a IlI-a : Metalul Buzău — 
Flacăra Moreni 2—3 : Metalul Tîr- 
goviște — Poiana Cîmpina 2—0 ;

Seria a IV-a : Progresul Brăila 
Oțelul Galați 0—1 ; Ancora Galați
— Gloria C.F.R. Galați 6—0 ;

Seria a V-a: Stuful Tulcea — 
Portul Constanța 3—3 ;

Seria a Vl-a: Flacăra roșie 
București — Dinamo Victoria 0—4 ; 
Rapid C.F. București — Metalurgis
tul București 2—1 ;

Seria a Vll-a: Victoria Tg. Jiu
— Autorapid Craiova 4—1 ; Progre
sul Strehaia — Electroputere Cra
iova 1—0.

Farul-Dukla Praga
FARUL: Uțu-Pleșa, Tîlvescu,

Koszka, Dumbravă-Manolache, Sasu 
(Antonescu min. 25)-Ologu (Sasu 
min. 25), Tufan (Zamfir min. 62), 
lancu. Kallo.

DbKLA PRAGA : Viktor-Dvorak, 
Novak (Cadek min. 46), Taborski- 
Brumovski (Novak, min. 46), Zlocha- 
Slrunc, Nedorost, Masopust, Roder, 
(Knebort min. 46), Vacenovski.

A arbitrat cu greșeli N. Mihăilescu 
(București).

Cei 12 000 de spectatori prezenfi 
în tribunele fierbinți ale stadionului 
din Constanța au salutat cu aplauze 
schimbul de buchete Masopust- 
Koszka și momentul în care craini
cul a anunțat că în tribuna oficială 
se află sir Stanley Rous, președin
tele F.I.F.A. Apoi, căpitanul echi
pei pragheze a sprintat spre tribuna 
lui sir Stanley și i-a oferit buchetul 
de flori. Dar, înainte de a se fi sfîr- 
șit aplauzele publicului și ale jucă
torilor noștri, celebrul Viktor — pe 
care l-am admirat la televizor în fru
mosul meci Anglia—Cehoslovacia 
(0—0) — a plecat steagul în fața 
unui foarte rapid atac constănțean, 
care a pus pe picior greșit apărarea 
condusă de Novak, Mircea Sasu a 
interceptat o minge in centru, l-a 
lansat pe lancu, acesta l-a deschis in 
viteză pe Kallo, care l-a „croșetat* 
pe Dvorak... centrare peste toată a- 
părarea cehă... mingea ajunge la Ma- 
nolache, infipt in colțul careului, un 
șut puternic și balonul e deviat de 
lancu in plasa porții lui Viktor: 
1—0. Faza s-a desfășurat în primele 
secunde ale minutului 2. In min. 9 
Farul ratează o mare ocazie prin 
lancu (,,cap“ peste bară).

Egalarea se produce in min. 15. 
O minge inaltă poposește ca intr-un 
joc de copii pe capul lui Roder, de 
aici, cu boltă, la Strune, diil nou cap, 
spre Nedorost, care, tot cu capul, tri
mite peste Ufu, surprins.

Juniorii Universității fac turul de onoare al Învingătorilor

min. 11 el li pune în excelentă po
ziție de Șut pe Petreanu și Bădoi, 
dar amîndoi ezită să facă pasul 
care-i mai despărțea de minge. 
Universitatea are în continuare 
inițiativa, dar, încet-încet, Rapid 
iese din încorsetare și desfășoară 
un bun joc de dmp. Ce păcat însă 
că atacanții nu trag la poartă sau 
dovedesc o tehnică individuală ne
pusă la punct, fapt care îi costă un 
gol ca Și făcut : în min. 19 Adam 
se află într-o poziție excelentă, dar 
nu știe să stopeze balonul care 
ajunge la adversar ! Zece minute 
mai tîrziu, Rapid are o mare oca
zie : portarul Gh. Pop se afla unde
va în mijlocul careului, dar tizul 
său, Emil Pop, se înalță dintr-un 
buchet de jucători și degajează 
terenul. După pauză, tot studenții 
se arată mai periculoși. Triunghiul 
Țegean - Crișan - Lică reușește com
binații de mare frumusețe. Totuși, 
clujenii nu majorează scorul decît 
în min. 67 cînd ȚEGEAN finalizează 
splendid o acțiune personală. Și ce 
s-a mai intimplat in rest ? Rapid a 
atacat cu disperare, dar greșit din 
punct de vedere tactic, bicercînd să

3-2 (21)
Farul ia conducerea după numai 

4 minute. Kallo, inepuizabil, trece de 
Dvorak, centrare pe sus, la Tufan, 
apărarea cehă ezită, reacfionind ca la 
ofsaid — am avut aceeași impresie — 
și Tufan inscrie pe sub Viktor. Fa
rul atacă mereu, risipind ocazii prin 
Sasu (min. 28) și lancu (min. 33). 
După pauză, constănțenii forțează din 
nou, dar Dukla întinde o foarte fină 
rețea de pase și, in min. 58, același 
Nedorost inscrie de la 18 m: 2—2. 
Farul revine în atac. Zamfir, singur, 
ratează cea mai mare ocazie a me
ciului (min. 78). După alte trei mi
nute lancu forțează pentru a nu știu 
cita oară și golul poate fi evitat doar 
printr-o dură „cosire* ia careu. Til- 
vescu bate impecabil lovitura de la 
11 m și... 3—2.

Farul a obținut o victorie meritată, 
jucînd eu o vigoare deosebită pentru 
această duminică de iulie.

IOAN CHIRILA

PRONOSPORT
AȘA ARATĂ O VARIANTĂ 
CU 13 REZULTATE EXACTE 

CONCURSUL PRONOSPORT nr. 26 
etapa din 2 IULIE 1967

1. Minob. V. D. — Met.
Răd. 2—1 1

2. Foresta Fălt. — Chim.
Suceava ANULAT

8. Text. Buhuși — Ceahlăul
P. N. 5—0 1

4. Petr. Moin. — Victoria
Roman 1—0 1

5. Met. Buzău — Flacăra
Moreni 2—3 2

Foto i A. Neagu

treacă prin acțiuni individuale de 
o apărare bine pusă la punct.

Așadar, victorie meritată a unei 
promoții de juniori clujeni deosebit 
de talentați care pot aduce numai 
bucurii amatorilor de fotbal din 
orașul de pe Someș.

Arbitrul V. Dumitreseu-București 
a condus excelent.

UNIVERSITATEA (antrenor: Sil
viu Avram) : Gh. Pop — Gagheș, 
Codrea, Em. Pop, Hormot — Țe- 
gean, Munteanu — Lică, Crișan, 
Coman, Bucur.

RAPID (antrenor : Ion Coste»): 
Teodorescu — Iliescu (min. 22 Niță), 
Ionescu, cioca, Ștefan — Pioscaru, 
Dumitru — Straț, Adam, Petreanu, 
Bădoi.

v MIRCEA TUDORAN

Impresiile
lui Sir Stanley Rous
Sir Stanley Rous, președintele 

F.I.F.A., care își petrece conce
diul de odihnă la Mamaia, a 
urmărit cu interes partida Farul 
— Dukla Praga. După joe, pre
ședintele F.I.F-A. a avut ama
bilitatea de a ne spune câteva 
cuvinte :

„Sînt foarte bucuros că am 
fost invitat să văd acest meet 
Echipa locală a avut a compor
tare frumoasă in fața unui ad
versar cu reputație mondială*.

întrebat despre jucătorii ro
mâni care i-au plăcut, sir Stan
ley Rous a răspuns &n spiritul 
fotbalului-asociație ;

„N-am remarcat „vîrfuri*. Am 
văzut — în schimb — o echipă. 
Dacă aș face o selecție de 2—3 
jucători, ea ar fi lipsită de obiec
tivitate".

La întrebarea finală — „impre
sii din România" — președintele 
F.I.F.A. a răspuns :

„Ele îmi întăresc bucuria de 
a-mi petrece concediul în țara 
dumneavoastră". (I. CH.)

(Rubrică redactată de Administra
ția de stat Loto-Pronosport).

6. Met. Tgv. — Poiana
Cîmpina 2—0 1

7. Progr. Br. — ©țelul
Galați 0—1 2

8. Ancora Galați — Gloria
C.F.R. Galați 6—0 1

9. Stuful Tulcea — Portul
Constanța 8—3 >

10. l.M.U. Medgidia —
Electrica Constanta 1—1 X

11. FI. roșie Buc. — Din.
Victoria 0—4 2

12. Vict. Tg. Jiu — Auto-
rapid Craiova 4—1 1

13. Progresul Strehaia —
Electroputere Craiova 1—0 1

Fond de premii i 142 927 lei.

cu 6-0 (4-0) și a cucerit 
„Cupa României"

(Urmare din pag. 1) 
lom (am avut impresia că a fost 
fault) și Soo a șutat jos la colț: 
1—0. N-au trecut decît 2 minute 
și Voinea se lansează în cursă, cen
trează la semiînălțime și Negrea 
reia din urmă balonul care lovește 
mai întîi pămîntul și apoi intră sub 
bară. Sătmăreanu și Hălmăgeanu 
s-au lansat și ei în atac, în spa
țiile libere lăsate de Voinea și So
rin Avram, astfel că o cursă a lui 
Hălmăgeanu (min. 16) s-a terminat 
cu o frumoasă centrare pe care 
Soo a fruotifioat-o, trimițînd balo
nul cu capul în plasă. Apărarea e- 
chipei din Fălticeni este nesigură, 
portarul Țacamaș nu mai apără ca 
in meciul cu Rapid și în aceste 
condiții înaintașii Stelei combină, 
realizează scheme tactice ca la un 
adevărat meci de antrenament. Re
plica slabă a adversarului creează 
condițiile prielnice pentru aceasta. 
Foresta a realizat primul șut în 
min. 20 prin Nae. Apoi Halaș, după 
ce driblează trei adversari, șutează 
periculos peste bară în min. 25. 
Steaua revine din nou în atac. Voi
nea, în min. 35, șutează pe lîngă 
poartă din poziție bună. Dar în 
min. 38 nu mai greșește: Soo cîștigă 
• minge în careul oaspeților, pa
sează lui Voinea, care din voie o 
trimite în poartă pe lîngă portarul 
Țacamaș. Mai înainte ca prima re
priză să se încheie, Voinea cen
trează din viteză, după un dribling 
prelungit și Constantin șutează în 
bara de sus (mim. 44).

După pauza care s-a prelungit 
■tai mult decît prevede regulamen
tul, Foresta a apărut pe teren cu 
două modificări: portarul Boniș l-a 
tndocuit pe Țacamaș, iar Ioniță pe 
Fodor. Dar, aspectul jocului nu s-a 
schimbat. Steaua este aceea care 
controlează aproape toate acțiunile, 
■oJicitînd permanent apărarea făl. 
ti ci neaua. în min. 49 Iuhasz salvea
ză în corner un gol ca și făcut, iar 
m minut mai tîrziu o excelentă 
cursă și centrare ale lui Sorin 
Avram fac ca mingea să ajungă în 
careul mic unde Soo trimite mult, 
mult peste poartă, de la cîțiva me
tri. în min. 60 în poarta Stelei 
Suciu îl înlocuiește pe Httidu. 
Peste două minute bucureștenii 
majorează scorul: o acțiune a lui 
Voinea pe extrema stingă, o pasă 
la Constantin, o „prelungire" la 
Sorin Avram care, de la 14 m — 
printr-un șut foarte puternic la 

Agendă competițională
ACTIVITATE INTERNĂ

I 
Caiac-canoe t 7—9 VII, la Snagov, „Criteriul speranțelor*. 
Ciclism : 8—9 VII, la Brașov, etapa a IV-a a „Cupei regiunilor*. 
Motociclism : 9 VII, la Galați (traseul Țiglina I), etapa a III-a 

a campionatului republican de viteză pe șosea.
Pole i 9 VII, etapă în campionatul categoriei A.
Bascheți 5—9 VII, la Piatra Neamț, turneele finale ale con

cursului republican al școlilor sportive.
Popice : 8—9 VII, sala Voința din Bucureștii, concurs de selec

ție a lotului republican.
Rugbi i 9 VII, Dinamo București — Precizia Săcele, med în 

cadrul categoriei A.
Tenis de masă : 4—8 VII, la Tg. Mureș, finala concursului repu

blican de copii.
Tenis de cîmp: 3—9 VII, la Timișoara, finala campionatului 

republican de copii.

ACTIVITATE INTERNAȚIONALĂ

Atletism: 8—9 VII, la Moscova, „Memorialul fraților Zna- 
menski" : la Rostok, concursul speranțelor olimpice.

Box i 6—9 VII, la Balaton, turneu internațional; 1—8 VU i 
turneul echipei F. C. Rosenheim Bavaria.

Iahring: 6—17 VII, „Regata Warnemiinde* (R.D.G.).
Călărie : 1—9 VII, la Aachen (R.F.G.), concursul C.H.I.0. 
Ciclism : 7—9 VII, la București, concursul internațional „Cupa 

orașului București*.
Lupte libere : 7—9 VII, ia Istanbul, campionatele europene. 
Moitoclclism i 4 VII la Pristina (Iugoslavia), concurs Interna

țional de motocros pentru clasa 250 cmc; 9 VII, la Wolgast (R.D.G.), 
concurs internațional de motocros pentru clasa 250 cmc.

înot : 8—4 și 8—9 VII, concursul de la Belgrad. 
Scrimă: 6—8 VII, la Montreal, campionatele mondiale.
Tir i 8 VII, pe poligonul Tunari din Capitală, „Dinamovlada*. 
Tenis de cîmp : 5—10 VII, turneul de la Travemunde.
Volei : 5—7 VII, în Capitală, jocuri cu echipele de tineret șl 

de seniori ale Franței.
Baschet: 4—9 VII, turneul echipelor Politehnica București

(m și f) în R. F. a Germaniei.
Fotbal: 5 VII, la Tg. Mureș, A.S.A. Tg. Mureș — Dukla Praga.

„firul ierbii" — înscrie fără ca 
portarul Boniș să poată schița vreun 
gest. în același minut, Steaua are 
ocazia să înscrie din nou, dar So
rin, deși singur cu portarul, nu gă
sește un culoar favorabil, țrăgînd 
în adversar și irosind o mare 
ocazie. Rareori, și jucătorii de la 
Foresta ajung în poziție de șut, dar 
ei trag foarte imprecis, mult peste 
poartă (Halaș — min. 63, N. Con
stantin — min 68, Oltan — min. 
69). în min. 70 asistăm la cea mai 
favorabilă ocazie a fotbaliștilor de 
Ia Foresta, dar mingea trimisă cu 
capul de Nae este reținută specta
culos de Suciu. Scorul final de 
6—0 a fost stabilit de Dumitru Po
pescu în min. 71, printr-un gol în
scris de la 13 m. Deși mai „calm* 
în repriza a doua, jocul s-a „încăl
zit" în final prin „bara* lui Ne
grea (min. 88) și printr-un 11 m ra
tat de Oltan în min. 90, la un henț 
comis de Hălmăgeanu.

Arbitrul Iosif Ritter (Timi'șoara) 
a condus bine formațiile:

STEAUA: Haidu (min. 60 Suciu) 
— Sătmăreanu, Jenei, D. Nicolae, 
Hălmăgeanu — Negrea, D. Popes
cu — S. Avram, Constantin, Soo, 
Voinea.

FORESTA: Țacamaș (min. 46 
Boniș) — Fodor (min. 46 Ioniță), 
Iuhasz, Gumo, Pavel — Halaș, N< 
Constantin — Oltan, Luțac, Benic, 
Nae.

★
N.R. Regretabil că festivita

tea de premiere, ce venea să 
răsplătească bucuria eforturi
lor depuse de jncătorii echi
pei Steaua nu s-a putut des
fășura din cauza unor specta
tori certați cu disciplina, care
au invadat terenul dezbrăcînd
sportivii și ciopîrțindu-le tri
courile. în acest fel s-a do
vedit încă o dată incapacitatea
I.E.B.S.-ului  de a asigura or
ganizarea unor asemenea com
petiții.

Vom reveni.



Un frumos buchet de victorii românești 
laf „internaționalele" de lupte

astă-seară

(Urmare din

nat la egalitate cu sovieticul N. 
Karghin, a fost învins la puncte 
de șt. Ștefan, iar în finală l-a bă
tut prin tuș pe experimentatul C. 
Turturea, adjudecîndu-și astfel pe 
merit locul I. Alte rezultate : C. 
Turturea egal cu B. Biterling 
(R.D.G.), N. Karghin (U.R.S.S.) b.p. 
A. Gaudinot (Franța), I. Radin (Un
garia) egal cu Șt. Ștefan.

CATEGORIA 57 KG. Dintre lup
tătorii români care erau înscriși 
la această categorie, prima șansă 
© avea Ion Baciu. El a confirmat 
așteptările, Invingînd adversari re
dutabili ca F. Stange (R.F.G.), A. 
Pavlov (Bulgaria) și terminînd la 
egalitate cu V. Pogorelov (U.R.S.S.). 
O bună comportare a avut și I. A- 
lionescu, care a ocupat locul se
cund. In celelalte meciuri : I. Alio- 
nescu b. tuș S. Waistedt (Suedia), 
J. Virolainen (Finlanda) b.p. B. Fe- 
rencz (Ungaria), M. Cirstea b. tuș 
J Virolainen. F. Stange b.p. V. Po
gorelov.

CATEGORIA 63 KG. Proaspătul 
campion european, Simion Popescu,, 
și-a adăugat in palmares o frumoa
să victorie, cucerind primul loc 
într-o dispută la care au luat pdtfe' 
o serie de sportivi cunoscuți pe 
plan internațional cum sînt suede-' 
zul Freij, sovieticul Zaițev, bulga
rul Nedelcev și francezul Gauche- 
rand. O frumoasă evoluție a avut 
și tînărul Gh. Ghpbrghe. El a ter
minat la egalitate cu Freij și a fost 
întrecut după o luptă' epuizantă- și- 
plină de dramatism, la numai un 
punct diferență, de Zaițev (locul II).

CATEGORIA 70 KG. Dintre cei 
12 concurenți, în final s-a detașat 
reprezentantul nostru Ion Gabor,

Victorii internaționale . 
ale caiaciștilor ■ 

si canoistilor români9 f

'Urmare din pag. 1) 

participarea unor caîaci.ști și ca- 
noîstî fruntași din opt țări : Aus
tria. Bulgaria, Cehoslovacia, Po
lonia. România, R. D. Germană, 
Ungaria si Uniunea Sovietică. 
S-au disputat 16 probe de viteză 
și de fond, reprezentanții țării 
noastre cucerind cinci victorii 
(netru probe la caiac și una de 
canoe). S-a remarcat în mod 
deosebit Aurel Vernescu, învin
gător în aproape toate cursele 
1p caro a luat startul..

REZULTATE : K 1—1 000 m : 1.
Tischenko (Uniunea Sovietică) 4:13.0 ; 
K 1—500 m <n : 1. Ludmila Piniaeva (Uniunea Sovietică^ 2tl5,7 . . .8. A-
xenia Moreanu (România) 2:26,1 ; 
K 1—5M m : 1. A. Vernescu (ROMA
NIA) i:S6,5 • ’. Tischenko (Uniunea 
Sovietică) 1:97.9; 3. Augustin (B.D. 
Germans: 1:58.6 .. .6. T. Poenaru (Ro
mânia) 2:01.6 ; .. .8 M. Țurcaș (Ro
mânia) 2:02.6 ; C 1—1000 m : L Wichman (Uncaria) 4:38,4 : 2. E. Piniaev 
(Uniunea Sovietică) 4:41,0 ; 3. E»chert 
(R. D. Germană) 4:43.0 • .. -S. Maca- renco (România) 4:48,8 . . .7. Manea 
(România) 4:58.8; K 1—4 x 500 • !•
ROMÂNIA (Vemescu-Seiotnic-Tnr- 
cas-Poenaru) 7:48,0 : 2. Uniunea So
vietică 7:50,0 : 3. R. D. Germană 7:52.2 : K 2—1000 m : 1. Cseh-Ha’sik 
(Unearta) 3:42.» : 2. Vernescu-Sciot-
nic (România) 3:43.2 ; K 2^-500 m if):"' 
1. Seredina-Piniaeva (Uniunea Sovietic*) 1:56.8 : 2. Sabina-Lewcenko
(Uniunea Sovietică) 1:56,9 : 3. Kobut- 
UHe «R. D. Germană) 2:01,0: 4. Ghi- 
zeia Sinos-Cornelia Sideri (România) 
2:01.7 ; K 2—500 m : 1. Vernescu-
Selotnic (ROMANIA) 1:43,0 : 2. Po- 
noienco-Perov (Uniunea Sovietică) 
1:43.3 .. .6. Contolenco-Poenaru (Ro
mânia) 1:49,2 : C 2—1000 m : 1. Wich- 
man-Peter (Ungaria) 4:05,0 : 2, Pi-niaev-Kalaghin (Uniunea Sovietică) 
4:07.8 : .4. Serghei-Suhov (România) 4:08,8 : K 4—1 000 m : 1. R. D. 
Germană 3:15,5 : 2. Polonia I 3:18.4 ;
3. Polonia II 3:19,0 . . .6. Artimov-Te- 
rmte-Ivanov-Calenic (România) 3:20.9; 
K 4—500 m (f) : 1. Uniunea Sovieti
că 1:42.8: 2. R. D. Germană 1:44.8 ;3. România (Sideri-Șîipoș-Moreanu-An- 
geiescu) 1:47,9 ; K 4—10 000 m : 1.Artimov-D. Tvanov-N. Terente-Cale- 
nic (ROMANIA) 36:32.6 ; 2. Uniunea 
Sovietică 36:35.0 î 3. R. D. Germană 
36:39,1 : K 2—10 000 m ’: 1. Cseh-Haz- 
sic (Ungaria) 39:55,5 (Vernescu și 
Sciotnic au abandonat cursa din 
cauza unei defecțiuni a bărcii) ; 
K i—io ooo m 5 L Zariov (Uniunea 
Sovietică) 44:55,0 ...8. M. Țurcaș 
(România) 46:12,0 . . .10. conțolenco 
(România) 49:53,0 ; C 2—10 000 m : 1. 
Suhov-Serghei (ROMÂNIA) 45:36.9 : 2. 
Harpke- Wagner (R. D. Germană) 
45:41,3 ; 3. Ulrich-Pinkos (R. D.
Germană) 46:07,1 ; C 1—10 000 m : 1. 
Wichman (Ungaria) 48:43,4 .. .4. Ma- 
carenco (România) 49:39,1 .. .7. Ma
nea (România) 49:59,8.

Gh. Berceanu obține o nouă victorie, prin tuș, In partida cu O. Tur 
tiuea, care li va situa pe primul loc la cat. 52 kg.

Foto; Ionel David

care, învingîndu-1 pe M. Poikalla 
(Suedia), a obținut medalia de aur. 
O notă bună îi acordăm și lui I. 
Enache pentru dirzenia de care a 
dat dovadă.

CATEGORIA 78 KG. întrecerile 
au fost dominate de cei doi luptă
tori sovietici, S. Telarov și V. Ivlev. 
Necorespunzător a evoluat Florian 
Ciorcilâ. După ce, în primul meci, 
el.a realizat a victorie confortabila 
(cu 7—0) în fața lui Vesper (R.D.G.) 
în. continuare, lipsit de rezistență, 
a > trebuit să se. mulțumească cu 
două' rezultate'de egalitate în fața 
Iui Dorosiev (Bulgaria) și Karl- 
strom (Suedia).

CATEGORIA 87 KG. Gheorghe 
Popovivi, întrecîndu-1 la tuș pe 
Giczi (Ungaria) și „remizînd” cu I. 
Gafarov (U.R S.S.), principalul său 
adversar, a urcat pe treapta cea 
măi înaltă' a podiumului. De ase
menea, o bună impresie a lăsat 
suedezul Olsson, care l-a învins 
prfti tuș pe R. ZitTgg (Elveția) și pe 
V. Fodorpatakj (România) la punc
tă, ocupînd locul trei.' Alte rezul
tată: N. Neguț egal ,cu I. Giczi 
(Ungaria), L. Lindberg (Suedia) egal 
cu I. Giczi, I. Gafarov b. tuș C. 
Penciu și b.p. S. Olsson.

CATEGORIA 97 KG. Nicolae 
Martirțescu nu a .reușit nici de astă 
dată să ,se prezinte la valoarea lui 
reală. După două victorii ușoare,, 
obținute în fața lui C. Bușoi și F. 
Chițu, el a capotat cînd a dat de 
un adversar dificil, cum a fost sue
dezul Sversson, de care a fost în
vins la puncte. Rezultate : A. He- 
cher (R.F.G.) egal cu Berstig (Sue
dia), P. Svensson b. tuș C. Bor- 
deianu, N. Martinescu b.p. Hecher.

PERFORMANTE ÎNALTE 
ÎN MECIUL ATLETIC 
POLONIA — U.R.S.S.

VARȘOVIA, 2 (Agerpres). în pri
ma zi a meciului atletic dintre 
echipele Poloniei și URSS, care 
se desfășoară la Varșovia, atletul 
sovietic Guskin a stabilit un nou 
record al Europei în proba de 
aruncarea greutății cu o performan
ță de 19,64 m (v.r. — Varju 19,62 m). 
Au fost stabilite, de asemenea, 4 
recorduri naționale. Iată cîteva alte 
rezultate : prăjină — 1. Bliznețov 
(URSS) 5,16 m (record) ; 2. Soko
lowski (Pol.) 5.05 m (record) ; tri
plu salt — Zolotariev (URSS) 16,92 
m ; 400 m — Werner (Pol.) 46,1 ; 
suliță — Paama (URSS) 81,30 m; 
feminin : 80 mg — Bednarek (Pol.) 
10,7 (Irina Press a ocupat locul 3 
cu 10,8) ; 200 m — Kirszenstein 
(Pol.) 22,7 (rec. mondial egalat) ; 
disc — Hmelevskaia (URSS) 55,78 
m ; 400 m — Nowakowa (Pol.) 55,3 ; 
4 x 100 m — 1. Polonia 44,0 ; 2. 
URSS 44,9 (record). La masculin 
conduc oaspeții cu 55—49, în timp 
ce la feminin scorul este favorabil 
gazdelor cu 33—18.

• La Turku, în cadrul concursu
lui „Paavo Nurmi", cursa de 5000 m 
a fOst cîștigată de australianul 
Ron Clarke în 13:33,4. Alte rezul
tate : greutate — Varju (Ungaria) 
18,78 m ; 110 mg — Colman (SUA) 
13,9.

A CĂZUT 
RECORDUL LUI CAMPBELL!

Americanul Lee Taylor a stabilit 
un nou record mondial de viteză 
la bărci cu motor, realizînd o me-

CLASAMENT: cat. 52 kg —
1. Gh. Berceanu (România), 2. N. 
Karghin (U.R.S.S.), 3. C. Turturea 
(România) ; cat. 57 kg — 1. I. Baciu 
(România), 2. I. Alionescu (Româ
nia), 3. M. Cristea (România) ; cat. 
63 kg — 1. S. Popescu (România),
2. I. Zaițev (U.R.S.S.), 3; Gh. Gheor
ghe (România); cat. 70 kg"— 1.1. 
Gabor (România), 2. M. Poikalla 
(Suedia), 3. I. Enache (România); 
cat. 78 kg — 1. S. Telarov (U.R.S.S.),
2. V. Ivlev (U.R.S.S.), 3. P. Stroe 
(România); cat. 87 kg — 1. Gh. Po- 
povici (România), 2. I. Gafarov 
(U.R.S.S.), 3. S. Olsson (Suedia) ; 
cat. 97 kg — 1. P. Svensson (Sue
dia), 2. N. Martinescu (România),
3. A. Hecher (R.F.G.).

Concursul atletic
PRAGA, 2 (prin telefon de la 

corespondentul nostru). Atleți din 
15 țări au luat parte la întrecerile 
tradiționalului concurs atletic inter
național „Memorialul Rosicki“. 
care a prilejuit o seamă de perfor
manțe remarcabile.

Iată cîteva dintre rezultatele ob
ținute: disc: L. Danek (Ceh.) 59,74 
m, 2. Iosif Naghi (România) 56.06 
m; înălțime F: Gusenbauer (Aus
tria) 1,74 m — nou record, 2. Feit- 
hova (Ceh.) 1,68 m, 8. Virginia 
Bonei (România) 1,68 m; înălțime: 
Hubner (Ceh.) 2,14 — record, 2. 
Schilkowski (R.F.G.) 2,14, 3. Burda 
(Ceh.) 2,11,... 12. Spiridon (Rom.) 
2,00,... 16. S. loan (Rom) 1.95: 
100 m: Eggers (R.D.G.) 10,3; 200 
m: Kriz (Ceh.) 20,8 — record ega- 

die orară de 454 km. Vechiul re
cord mondial era de 446 km pe oră 
și aparținea regretatului campion 
englez Donald Campbell. Tentativa 
lui Lee Taylor a avut loc pe lacul 
Guntersville din Alabama (SUA).

SCHIMBĂRI DE LIDER 
IN „TURUL FRANȚEI"

Etapa a II-a a turului ciclist al 
Franței (Saint Malo — Caen, 180 
km) a fost cîștigată de belgianul 
Van Neste în 4h 18:33, acesta tre- 

Hltimgle știri externe
3

cînd pe primul loc în clasamentul 
general. In etapa a III-a, desfășu
rată duminică între Caen și Amiens 
(248 km), pe primul loc s-a clasat 
italianul Basso în 6 h 01:37,0 urmat 
de francezul Riott. In clasamentul 
general individual pe primul loc a 
trecut italianul Giancarlo Polidori, 
urmat de francezii Genet (la 23 sec) 
și Riott (la 33 sec).

NOU RECORD MONDIAL 
LA 400 m LIBER FEMEI

Cu prilejul unui concurs de 
natație desfășurat la Fort Lau
derdale (Florida), înotătoarea 
americană Pam Kruse a stabilit 
un nou record mondial în proba 
de 400 m liber cu performanța 
de 4:36,8 (v.r. — Martha Ran
dall 4:38,0).

cu Chemie Halle (R.D.G.) ț ** ț 1
Aa'ă-seară, 'echipa de polo 

Chemie Halie din R. D. Ger
mană susține partida inaugu
rală a turneului pe care-1 în
treprinde în tara noastră. Po- 
loiștii germani vor juca cu 
selecționata de juniori a Ca
pitalei. în continuarea turneu
lui, formația Chemie Halle va 
întîlni marți echipa Rapid, iar

Turneele de handbal din Iugoslavia
BELGRAD, 2 (prin ielefon). — 

Simbâtă seara au continuat să se 
dispute partidele din cadrul tur
neului internațional de handbal, 
rezervat echipelor masculine și do
tat cu „Trofeul Tajmaidan". In pri
mul meci, selecționata României a 
întilnit reprezentativa Bulgariei, de 
care a dispus cu scorul de 15—6 
(7—2). în general, handbaliștii ro
mâni au manifestat o netă supe
rioritate, cei mai buni fiind Goran, 
Nica și Guneș, care, de altfel, au 
și înscris cite 3 goluri.

★
La Zagreb au început vineri în

trecerile din cadrul tradiționalei 
competiții de handbal feminin do
tată cu „Cupa orașului Zagreb". 
Anul acesta, la startul întrecerii 
s-au prezentat selecționatele Româ
niei, Ungariei — campioană a lumii 
—, Poloniei și Iugoslaviei. In pri
ma zi a turneului, echipa României 
a realizat o frumoasă victorie asu
pra selecționatei ungare, pe care a

„Memorialul Rosicki"
lat; 400 m: Trousil (Ceh.) 46,9; 800 
m: Dufresne (Franța) 1:50,0: 1 500 
m: Odlozil (Ceh.) 3:44,3; 5 000 m: 
Gammoudi (Tunisia) 14:09.6; lun
gime: Vogel (R.F.G.) 7,68; triplu: 
Kurkevici (U.R.S.S.) 16,19; FEMEI: 
400 m: Wallgren (Suedia) 53,7; 
Chmelkova (Ceh.) 54.4; 200 m: Sei- 
fertova (Ceh.) 24,0; 80 mg: Seifer- 
tova 11,0; lungime: Kucmanova 
(Ceh.) 6,32; disc: Nemcova (Ceh.) 
50,60.

Duminică. în cadrul unui concurs 
desfășurat la Kutna Hora, Milek a 
cîștigat săritura în înălțime cu 
2,10 m, înaintea lui Șerban loan și 
Spiridon 2,07 m și Hubner 
(Ceh.) 2,04 mî!

JAN POPPER

ALAIN MOSCONI A EGALAT 
RECORDUL MONDIAL 

PE 400 m

PARIS, 2 (Agerpres). — In- 
tr-un concurs desfășurat la 
Monte Carlo, francezul Alain 
Mosconi a egalat recordul mon
dial pe 400 m liber, cu timpul 
de 4:10,6, performanță stabilită 
de americanul Mark Spotz acum 
cîteva zile. Intr-un concurs an
terior, la Marsilia, Alain Mos

coni a cîștigat proba de 400 m 
liber cu timpul de 4:09,5. Per
formanța este superioară recor
dului lumii, dar nu va putea fi 
omologată fiind realizată în- 
tr-un bazin de 25 m.

• La Utrecht, proba de 100 m 
spate a revenit înotătoarei Karen 
Muir (Republica Sud-Africană) cu 
timpul de 1:08,2, secondată de olan
deza Coby Sikkens cu 1:11,8. Alte 
rezultate : 100 m liber bărbați — 
Jarvis (Anglia) 56,1 ; 200 m bras 
bărbați — Ocenasek (Cehoslovacia) 
2:41,1 ; 400 m liber femei — Diana 
Ludorf (RSA) 4:52,6.

• Intr-un meci internațional de 
polo, desfășurat la Sofia, echipa 
Bulgariei a învins cu scorul de 
5—4 (2-2, 1-0, 2-0, 0-2) echipa Polo
niei.

o selecționată de se- 
Bucureștiulul. Toate 
se vor desfășura la

miercuri 
niori a 
oartidele 
ștrandul Tineretului, începînd 
de la ora 20.

Chemie Halle este o forma
ție bine cotată în R. D. Ger
mană, jucătorii ei fiind apre- 
ciatl pentru viteza în înot șl 
pentru combativitatea lor.

întrecut-o cu scorul de 8—6 (5—2). 
Tot în prima etapă, reprezentativa 
Iugoslaviei a învins Polonia cu 
7—5 (3—0).

Sîmbătâ, în cadrul cetei de. a 
doua etape s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: Iugoslavia — 
România 13—5 (6—3) — cele mal 
multe goluri pentru echipa româ
nă le-a înscris Starck (4) — și 
Ungaria — Polonia 7—4 (3—1).

Noi surprize 
la Wimbledon

în optimele de finală ale probei 
de simplu masculin, din cadrul tur
neului internațional de tenis de la 
Wimbledon, australianul Ray Ruf- 
fels a dispus cu 9—7, 6—3, 6—4 
de campionul român Ion Tiriac, 
care este astfel eliminat, după ce se 
calificase în rîndul primilor 16 
concurent! ai întrecerii.

Noi surprize s-au produs în me
ciurile disputate de capii de serii. 
Roy Emerson a fost eliminat de 
iugoslavul Nikola Pilici cu 6—4,
5— 7, 6—3, 6—4. Un alt favorit al 
competiției, sud-africanul Cliff 
Drysdale, a fost scos din luptă de 
englezul Roger Taylor: 3—6, 11—9,
6— 4, 4—6, 6—4. în sfîrșit, tot în 
cinci seturi Ch. Passarel (S.U.A.) 
pierde la T. Koch (Brazilia): 4—6, 
6—4, 6—3, 4—6, 6—8.

în sferturile de finală ale probei 
se întîlnesc: Koch—Bungert, Tay
lor—Ruffels. Newcombe—Fletcher. 
Pilici—Cooper.

O surpriză de proporții s-a p.-'' 
dus și în proba de simplu femei, în 
care Maria Bueno (Brazilia) a fost 
întrecută de Rosemary Casals 
(S.U.A.) cu 6—2, 2—6. 3—6.

în primul tur al probei de dublu 
mixt, perechea Ilie Năstase (Ro
mânia) — Monique Salfati (Franța) 
a fost învinsă de Scott—Eucamp 
(S.U.A.) cu 3—6, 8—10.

JUBILEUL LUI TURGAY

Aseară, la Istanbul, în cadrul 
unui meci demonstrativ, a fost săr
bătorit cunoscutul internațional 
turc, portarul Turgay, care s-<a re
tras din activitatea fotbalistică 
eompetițională. O selecționată în 
care au jucat Iașin, Nunweiller III, 
Pîrcălab și unii internaționali turci 
(Lefter, Sukrtl, Seref) a dispus de 
combinata Fenerbache-Galata Sa- 
rai cu 2—0 (2—0). Golurile au fost 
marcate de Ogun (min. 8) și Fevzi 
(min. 10).

CARLOS ORTIZ
ȘI-A PASTRAT TITLUL

SAN JUAN, 2 (Agerpres). — Bo
xerul portorican Carlos Ortiz și-a 
păstrat titlul de campion mondial 
la categoria ușoară, invingînd 
prin k.o. tehnic, în repriza a 4-a, 
pe șalangerul său Ultiminio Ramos 
(Mexic).

• Spaniolul Pedro Carrasco este 
noul campion european de box pro
fesionist la categoria ușoară. In 
meciul disputat la Madrid, el l-a 
învins pe danezul Boerge Krogh 
prin oprirea meciului de către ar
bitru în repriza a opta.

BRABHAM
ÎNVINGĂTOR LA LE MANS

Marele Premiu automobilistic al 
Franței, disputat la Le Mans, a fosi 
cîștigat de australianul Jack Brab
ham. El a parcurs distanța d< 
353,762 km în 2 h 16:11,0.
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