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ÎNTRECERILE DE CAIAC-CANOE
DE LA SNAGOV

„Criteriul speranțelor" 
ne-a dat multe...

speranțe!
Din mai 

w€ri tenul 
așteptările, 
participarea 
tineri caiaciști și canoiști din 16 
cluburi și asociații sportive. Și 
pentru că prezența bncureștenilor ni 
•te pare absolut firească, vom con
semna în mod deosebit pe aceea a 
sportivilor din provincie: Arad, Ti
mișoara, Galați, Reșifa. Reghin și 
— nn început pe care-1 salutăm — 
din Hunedoara.

Numărul record de participant a 
determinat disputarea „seriilor* la 
toate probele, cu excepția aceleia de 
caiac 4 fete (opt echipaje în start), 
ceea ce a făcut să crească nu nu
mai frumusețea, ci și dificultatea 
totrecerilor finale. Dintre toate cen
trele de eaiac-canoe unul singur a 
absentat : Unio Satu Mare. Motiva- 
sea că în prezent sportivii sătmă
reni se pregătesc pentru campiona
tele republicane (din... septembrie) 
Ba ni se pare convingătoare. „Crite
riul speranțelor* nn era oare un ex- 
eelent mijloc de verificare a formei 
caiaciștilor și canoiștilor din Satu 
Mare, tocmai în compania multora 
dintre viitorii adversari ? După pă
rerea noastră, da! Iată de ce cre
dem că federația de specialitate va 
trebui să analizeze această absență 
fd să ia — eventual —măsurile 
corespunzătoare.

Desfășurarea celor 1,3 probe a re
liefat, în general, o bnnă pregătire 
ft concurenților. Destul de echili
brate — mai ales la viteză — fi
nalele probelor (K 2—500 m fete,

multe puncte de vedere 
speranțelor* a depășit 

înainte de toate, prin 
numeroasă — 386 de

L- și
asociații

c 1—500 in. C 2-500 m și K l— 
500 m) au reflectat progresele ti
nerilor sportivi. Ca și la alte ediții, 
competiția a fost dominată de caia- 
ciștii și canoiștii bucureșteni, care 
de altfel au cucerit 12 probe 
(Steaua 9, Dinamo 3).. Una singură 
a revenit sportivilor din provincie, 
autorii acestei, performanțe fiind ta
lentat ii. canoiști gălățeni V. Năstase 
și P. Năstase. Un. procentaj net 
favorabil bucurcștcnilor este dat și 
de clasamentul primilor 6 la toate 
probele. Așadar, situația se men
ține. Notăm însă destule apropieri 
valorice care ne dau speranța unei 
afirmări mai puternice a caiacului 
și cârmei din provincie. Pînă a- 
tunci, reținem... promisiunile sporti
vilor de la Ancora Galati, Politehnica 
și Constructorul Timișoara, Voința 
Arad. Așa cum am scris și la în
ceputul sezonului, credem că exem
plul' Galatiiilui ar trebui urmat dc 
toate celelalte centre de sporturi nau
tice-!

Firește,, primele felicitări se cuvin

DAN GÂRLEȘTEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

A început o nouă dispută aprigă la caiac dublu,. „Morișcau podelelor atacă viguros apa Snagovului
l oto : V. Bageac

Rezultate de valoare internațională In primele două zile ale „Dinamoviadei de tir"

Marcel Reșca a ciștigat proba de pistol viteză

MARCEL ROȘCA (Dinamo Buc.)

miine

Performanțe valoroase în ultimele două zile
ale „Cupei orașului București"

® Echipa României a egalat recordul republican 

la cursă italiană

Aspect din cursa cu adițiuiie de puncta cișligală 
de reprezentantul nostru V. Burlacii 

Foto : Aurel Neaga

Velodromul Dinamo a găzduit timp de trei zile cea 
dc-a 7-a ediție a competiției internaționale dotată cu 
wCupa orașului București". Am asistat la întreceri

deosebit de spectaculoase, unele dintre ale încheiate 
cu rezultate de valoare mondială ! A fost, cum se 
spune —- un concurs .tare* care a permis tehnicieni
lor să fixeze cu destulă exactitate poziția pe care ne 
aflăm în momentul de față în ierarhia internațională 
a ciclismului de. pistă. Victoriile repurtate de sportivii 
noștri — V. BURLACU la eliminare și adițiune de 
puncte. C. NEGOESCU și GH. JURAVLE la ștafetă 
perechi și ECHIPA ȚĂRII NOASTRE la cursa ita
liană — au entuziasmat publicul, smuigîndu-i ropote 
de aplauze. Este adevărat că aceste victorii au fost 
obținute în probe de spectacol, care „încălzesc* tribu
nale și tot atît de adevărat este faptul că pentru cu
cerirea lor alergătorii români au făcut eforturi dem
ne de toată lauda și un mare consum de energie, do
vedind, în același timp dîrzenie, dăruire.

Pentru toate acestea ei merită felicitări, ca și 
trenorul Iulian Gociman cane muncește de ani și 
de zile pentru cizelarea talentelor velodromului, 
capitolul evidențieri trebuie să notăm și juriul de 
bitri, format din pasionați ai acestei ramuri a 
clismului. activiști obștești care își aduc cu dragoste 
contribuția la buna organizare și desfășurare a între
cerilor. Și o ultimă subliniere : competiția a benefi
ciat de un public generos, cunoscător al întrecerilor 
de pistă, care a asigurat concursului căldura de care 
avea nevoie, cadrul festiv pe care-1 merita.

Revenind la aprecierea pe care tehnicienii au avut 
posibilitatea să o facă cu prilejul acestei mari com
petiții internaționale, nu putem trece peste faptul 
că tocmai în probele cuprinse în programul Jocurilor 
Olimpice și al campionatelor mondiale, sportivii ro
mâni n-au dat satisfacție. Iată, de pildă, cursa 
1000 m cu start de pe Ioc. Am văzut la lucru

an- 
ani 
La 
ar- 
ci-

de
4 

concurent (Viktor R-ogunov — 1:10,1 Mario Valen-

HRISTACHE NAUM

(Continuare în pag. a 3-a)

• întrecerile continuă azi și
punctajul realizat 
bucureșteană la echipe. Cauza ? 
Ștefan Petrescu a scăpat o siluetă 
la ultimul foc din prima manșă. 

O performantă bună a realizat 
L’ftcian Giușcă la pistol Fiber 60

Poligonul Tunari, îmbrăcat în 
haină de sărbătoare, și-a primit 
cu începere de sîmbătă oaspe
ții, participant la cea de a IX-a 

-ediție a „Dinamoviadei de tir*. 
După festivitatea de deschidere, 
concurentii celor șapte cluburi 
(Dinamo București, Dinamo Mos
cova, Gwardia Varșovia, Ruda 
Hvezda Praga, Dynamo Berlin, 
Dozsa Budapesta și Spartak So
fia) s-au îndreptat spre standu
rile de tragere...

Una dintre cele mai disputate 
și mai palpitante probe din pri
mele două zile de concurs a fost 
aceea de pistol viteză. Aici s-au 
întîlnit sportivi binecunoscut! 
pentru valoarea lor, cum ar fi 
ungurul S. Kun—campionul euro
pean din 1965, sovieticul Zabe
lin, cehoslovacul Șvab, românii 
Tripșa și Roșea. Și pentru ca am
bianța să fie și mai propice unei 
competiții de anvergură, ca arbi
tru de ținte a oficiat campionul 
lumii și recordmanul mondial V. 
Atanasiu. După șase ore de în
treceri, mult apreciate de un pu
blic numeros, cîștigătorul a fost 
cunoscut la capătul unor mari 
emoții. Patru trăgători : Tripșa, 
Zabelin, maghiarul Simkulak și 
juniorul cehoslovac Hurt se gă
seau la egalitate de puncte : fie
care cu cite 591 p. Deci, baraj 
pentru locul I. Iată însă că pisto
larul nostru Marcel Roșea, — 
care a tras printre ultimii — nu 
a fost de acord. Printr-un lău
dabil efort de voință, foarte si
gur pe el, Roșea reușește același 
rezultat în ambele manșe (cite 296 
p.) și cucerește primul loc cu 
592 p. — un rezultat excelent, 
Barajul s-a tinut, totuși, dar pen
tru desemnarea locurilor 2—5. 
Am avuto nouă satisfacție : Trip
șa a ciștigat acest baraj și s-a 
clasat astfel pe locul secund_ pe 
tabloul general. Slab este însă

Etapa a 3-a a campionatului
republican de motociclism 
pe circuit, desfășurată
cartierul Țiglina I din 
s-a caracterizat prin curse 
disputate* presărate cu 
pitante, gustate de către 
de spectatori înșirați pe

l viteză 
ieri în

Galați, 
._3 foarte 
faze pal- 

miile 
a _____ _ t__ f_ w mar

ginea ^traseului. Cei rriai multi din
tre sportivi s-au prezentat bine pre
gătiți, cu motocicletele puse la punct 
și cu o mare poftă de concurs.

Iată acum cîteva secvențe din fil
mul probelor : la clasa 70 cmc, ma
rele favorit, I. Cucu, a fost și de 
data aceasta cel mai bun. El a con
dus autoritar tot timpul cursei și 
a ciștigat detașat. Păcat că lui Al. 
Oprea (campionul clasei) nu i-a por
nit motorul la timp și astfel el 
ne-a lipsit de plăcerea de a vedea 
un furtunos duel între «acești doi

de formația

Ju KUN (Dozsa Budapesta)

fl- 559 p.: locul al treilea. De 
altfel, în această probă au fost 
înregistrate rezultate superioara 
chiar recordului mondial : E. Raz- 
kazov 571 p. (cu 5 puncte peste 
r. m.). De asemenea, la echipe, 
Dinamo Moscova a totalizai un 
rezultat exceptional : 2246 p. O 
mențiune merită și pușcașii Ma
rin Ferecatu și. Ștefan Caban la 
armă liberă, calibru redus. 3x40 f. 
(trei poziții și poziția genunchi), 
în schimb, s-au comportat slab 
Vasilescu și Sicorschi (pușcă), pis
tolarul Maghiar (578 p.). O evo
luție modestă au avut și tinerele

C. COMARNISCHI

(Continuare în pag. a 2-a)

valoroși alergători. Clasament : 1. t 
Cucu (Metalul), 2. Al. Oprea (Mo- 
trom Brașov), 3. C. Boboescu (C.S.M. 
Reșița). CLASAMENT GENER AL :1. 
I. Cucu 16 ptmete, 2. I. Mthaly (Mo
torul Arați) 14 p. 3. Al. Oprea 1* 
p 4. E. Schlesiger (Metrom Brașov) 
9 p, 5. C. Boboescu 7 P, 6. A. Ballo 
(I.B.A. Tg. Mureș) 4 p. Șl la 125 cm« 
liderul C. Pescaru n-a avut ,,pro- 
bleme“ decît cu T. Pope pe care, 
însă. în final, l-a învins fără drept 
de apel. Clasament : 1- C. Pescaru 
(St. r. Brașov), 2. T. Popa (Metalul), 
3. I. Papp (I.R-A. Tg. Mureș). CLA
SAMENT GENERAL; 1. C. Pescaru

I. DUMITRESCU

(Continuare în pag. a 2-a)



Marcel Roșea a cîștigat 
proba de pistol viteză 

(Urmare din pag. 1) 

noastre trăgătoare la armă stan
dard 60 f. culcat : Mariana Bor- 
cea, Melania Petrescu și Rodica 
Hnat.

★
Rezultate tehnice mai importante: 

pistol viteză: 1. M. Roșea (Di
namo București) 592 p. (296-j-296), 
fi. I. Tripșa (Dinamo București) 
591 p. (la baraj 148 p.), 3. V.
Hurt (Ruda llvezda) 591 p. (145 
►), 4. A. Zabelin (Dinamo Mosco
va) 591 p. (143 p. 52x10), 5. I. 
Simkulak (Dozsa Budapesta) 591 p. 
(143 p. 51X10), 6. S. Mnațakaniau 
(Dinamo Moscova) 587 p; echipe:
1. Dinamo Moscova 2348 p., 2. Doz
sa Budapesta 2338 p., 3. Dinamo
București 2335 p. 4 Gwardia Var
șovia 2318 p., 5. Ruda llvezda
Praga 2313 p., 6. Spartak Sofia
2285 p., 7. Dynamo Berlin 2266 p., 
armă standard 60 f. culcat seni
oare: 1. F. Kun (Dozsa) 591 p.,
2. B. Siawowska (Gwardia) 590 p.,
3. 1. Vizrzbowska (Gwardia) 586
p., 4. T. Riabinskaia (Din. Mos
cova) 586 p., 5. T. Cerkasova (Din. 
Moscova) 585 p., 6. L. Paveszka
(Dozsa) 583 p.; echipe: 1. Gwar
dia 1758 p., 2. Dozsa 1756 p., 3. 
Dinamo Moscova 1753 p., 4. Dinamo 
București 1732 p., 5. Ruda Hvezda 
1723 p., 6. Dynamo Berlin 1716 p., 
7. Spartak 1680 p.; armă liberă ca
libru redus 3^40 f. poz. genunchiz
1. K. Konialiin (Din. Moscova) 392
p., 2. A. Trajda (Gwardia) 389 p., 
3. V. Avilov (Din. Moscova) 383 
p., 4. M. Ferecatu (Din. București) 
387 p., 5. Caban (Din București) 
386 p., 6. O. Daicio (Din. Moscova) 
385 p. ; echipe: 1. Dinamo Moscova 
1513 . p., 2. Dinamo București 1532 
p (98x10), 3. Gwardia 1532 p 
(9(>xl0). 4. Ruda llvezda 1515 p.,
5. Dynamo Berlin 1510 p., 6. Dozsa 
1503 p., 7. Spartak 1494 p. ; poz. 
in picioare: 1. L. Kalrnus (Gwar
dia) 370 p., 2. V. Aviioc 370 p., 
3. A Ghcrasimenok (Din. Moscova) 
368 p., 4. A. Kreps (Dozsa) 368 p.,
5. 0. Daicio 366 p., 6. V. Koniabin
366 p. ; echipe: 1. Dinamo Moscova 
1470 p.. 2. Gwardia 1418 p., 3. Ru
da llvezda 1431 p., 4. Dozsa 1428 
p.. 5. Dinamo București 1424 p., 6. 
Dynamo Berlin 1378 p., 7. Spartak 
1 360 p.; trei poziții: 1, V. Koniahin 
1154 p., 2. 1. Kalmus 1148 p.» 3. 
V. Avilov 1148 p., 4. R. Poier
(Ruda llvezda) 1141 p., 5. A. Ghe- 
rasimenok i 140 p., 6. M. Ferecatu 
j 140 p. ; echipe: 1. Dinamo Moscova 
4581 p., 2. Gwardia 4555 p., 3.
Ruda llvezda 4527 p., 4. Dinamo
București 4515 p., 5. Dozsa 4478 p..
6. Dynamo Berlin 4447 p., 7. Spartak
4390 p. ; pistol liber 60 f.: 1. E. 
Bazkazov (Din. M oscova) 571 p.»
2. Muradov (Din. Moscova) 562 p.,
3. L. Giușca (Din. București) 559 p.,
4. Volicenko (Din. Moscova) 558 p.,
5. Kosîh (Din. M oscova) 555 p., 6.
Denev (Spartak) 552 p. ; echipe: 1. 
Dinamo Moscova 2216 p., 2. Di
namo București 2184 p., 3. Ruda
llvezda 2141 p.. 4. Spartak 2140 p., 
5. Gwardia 2117 p, 6. Dozsa 2094 
p.. 7 Dynamo Berlin 2054 p.;
armă standard 3"X2() f. senioare: 1. 
7’. Riabinskaia 565 p., 2. T. Koma- 
ristova 564 p.„ 3. T. Cerkasova 562 
p., 4. O. Kellner (Dozsa) 561 p., 
5. F. Kun 555 p., 6. 1. Savova
(Spartak) 555 p. ; echipe: 1. Di
namo Moscova 1691 p., 2. Dozsa
1657 p., 3. Spartak 1640 p... 4. Gwar
dia 1633 p., 5, Dynamo Berlin
1627 p., 6. Dinamo București 1618 
p., 7. Ruda llvezda 1573 p.

Programul de azi cuprinde: de 
la ora 9: armă liberă calibru redus 
60 1. culcat-seniori, armă standard 
60 f. culcat, juniori, pistol calibru 
mare 30 f. precizie.

AGENDA COMPE-TIȚIONALĂ
( săptâmina

ACTIVITATE INTERNA

ATLETISM : 15—16. VIL Concursul republican al 
școlilor sportive, la Oradea.

CICLISM» 14 și 16. VII. Campionatele repu
blicane de contratimp individual și, respectiv, 
de fond, la Brașov.

POLO : IZ VIL Meciul Dinamo—Steaua în ca
drul campionatului republican; 16. VIL întâlniri 
Tn cadrul etapei a IX-a la Tg. Mureș, Timișoara, 
Oradea, Cluj ; 14—16. VII. Returul zonei de nord 
In campionatul republican de juniori, la Cluj.

ACTIVITATE INTERNAȚIONALA

BOX : 15. VIL Meciul amical de Jun-iori dintre 
echipele României si Ungariei, la Galati ; 16-18. 
VII Turneul echipei Motor Gorlitz (RDG) la Cîm- 
pulung Muscel și Pitești.

CAÎAC-CANOE: 14—16. VIL Competiția inter
națională „Regata Snagov”.

10-16 iulie)
MOTOCICLISM : 16. VIL Participare la concursul 

de motocros din Cehoslovacia.
SĂRITURI IN APĂ : 15.—16. VII. Campionatele 

internaționale, la ștrandul Tineretului și întîlnirea 
echipelor de juniori ale orașelor București și 
Sofia.

TIR: 10-12. VII. întrecerile din cadrul Dinamo- 
viadei pe poligonul Tunari; 11-17. VII. Concurs 
de talere în R.D.G.

SCRIMĂ : 10-16. VII. Campionatele mondiale, 
la Montreal.

ȘAH: 12. VII. Turneul internațional feminin 
ol României, la Brașov; 15. VII. începe cam
pionatul mondial universitar pe echipe, în Ceho
slovacia.

TENIS DE C1MP : 10-15. VIL Participare la 
concursul de la Dusseldorf.

VOLEI : 10-15. VII. Turneul speranțelor olim
pice în R.D.G., echipe masculine-tineret; 12-13. 
VII. întîlnirea echipelor de tineret ale Cehoslova
ciei și României (fete), în Cehoslovacia; 13 și 
15. VH. Echipa Franței joacă la Constanța.

Viitorul Bacău a întrecu! cu 3-2 
iviaiua selecționata Franței

Qugbi astronomic

BACAU (prin telefon). — Du
minică după-amiază s-a desfășurat 
pe terenul Dinamo meciul interna
țional de volei dintre echipa mas
culină locală de categorie A Vi
itorul și selecționata Franței. 
După o dispută plăcută în genere, 
dar îndeosebi prin măriile răstur
nări înregistrate în raportul de 
forțe, formația băcăuană, specu- 
lînd la maximum relaxarea de 
după setul 3 a adversarilor săi, a 
obținut o frumoasă și meritată 
victorie, cu scorul de 3—2 (—12, 
6, —2, 10, 5).

Succesul, atît acela din seturile 
2, 4 și din final al echipei Viito

Campionatul de
(Urmare din pag. 1) 

18 p. 2. T. Popa 14 p, 3. I. Papp
10 P, 4. Șt. Chițu (Steaua) 8 p,
5. L. Borbely (Armătura Cluj) 6 p,
6. O. Nuță (Loc PI.) 5 p. Alergarea
de la clasa 175 cmc a dat loc la o
luptă foarte strînsă între Fl. Stefan, 
M. Wetzler, I. Lăzărescu și C. Pes- 
caru (clasați în această ordine). Fie
care a aruncat în luptă toate resur
sele fizice și toate cunoștințele teh
nice pentru a-și apropia victoria 
oferindu-ne astfel numeroase faze 
spectaculoase. CLASAMENT GE-

„Criteriul speranțelor"
(Urmare din pag. 1)

învingătorilor Cu atît mai mult cu 
cît multi dintre ei sînt juniori și, 
în această competiție deschisă spor
tivilor pînă la 23 de ani, ei au 
reușit să cucerească victoria în 6 
probe! Ne bucură valoarea junio
rilor. Dar, n-ar trebui oare să ve
dem dacă — reversul medaliei — 
nu cumva stăm mai puțin bine cu 
valoarea sportivilor trecuți de vîrsta 
junioratului ? Dintre celelalte evoluții, 
merită reținute în mod deosebit cele 
ale lui C. Mqcarenco (Dinamo) la 
K 1—5000 m, O. Rusu (Voința 
Arad) la C 1—500 m, A. Drăgu- 
lescu. L. Coroni, V. Popean și D. 
Stănia (Constructorul Timișoara) 
la caiac 4—500 m. Așteptăm însă 
confirmarea !

Clasamentul pe cluburi și asociații: 
1. STEAUA 174 p; .2. Dinamo 171;
3. Clubul sportiv școlar Buc. 51 ;
4. Ancora Galați 37 ; 5—8. Politeh
nica Timișoara, Științe Economice 
Buc., Constructorul Timișoara, Vo
ința Arad 20; 9. Olimpia Buc. 17; 
10. Școala sportivă 2 Buc. 14 ; 
11—12: U.T.A., C.S.O. Galați 13; 
13. Olimpia Reșița 12; 14 Construc
torul Hunedoara 5; 15. Școala spor
tivă Timișoarax 3; 16. Avintul Re
ghin 1.

Și un final frumos la o competiție 
care nc-a dat multe speranțe: pre
mierea festivă a celor mai buni — 
desfășurată așa cum am dori să fie 
la toate marile Întreceri de caiac— 
canoe.

REZULTATE TEHNICE : K 4-5000 
m : Steaua (S. Timofan — V. Crăcă
na— P. Valenco — P. Ilieviei) 16:10,0; 
K 2-5000 m : Steaua (V. Ustea — C. 
Boeru) 18:11,0 ; K 1-5000 m : N. 
Schmul (Steaua) 20:00 ; C 2-5000 m : 
Steaua (D. Sîrbov — P Miron) 
20:27,0 : C 1-5000 m : A. Butelchin 
(Dinamo) 22:35,0 ; K 1-500 m (f) : H. 
Evdochimov (Steaua) 2:15,6 ; K 2-500 
m (j) : Steaua (P. Tulea — D. Arti- 
mov) 2:08,0 ; K 4-500 m (f) : Steaua 
(V. Turco — M. Tim of te — D. Cio- 
iacu — D. Anghelescu) 1:49,7 C. 
1-500 m : I. Șevastian (Steaua) 2:12,3; 
C 2-500 m : Ancora Galați (V. Năsta- 
se — P. Năstase) 1:59,2 ; K 1-500 m :
R. Rujan (Dinamo) 1:57,3; K 2-500 m: 
Dinamo (E. Botez — M. Stoica) 1:44,0; 
K 4-500 m : Steaua (N. Timofei —
S. Aftenie — S. Ivanov — D. Popa) 
1:37,8.

rul, cît și acela al voleibaliștilor 
francezi din prima și a treia parte 
a meciului, l-a decis eficacitatea 
— alternantă — a blocajelor.

Din echipa învingătorilor s-au 
evidențiat Vasile, Costea, Rednic 
și Moșescu. Cei mai buni de la 
oaspeți — Comte, Bătut, Colombo 
și Angot.

Meciul a fost condus corect de 
arbitrul internațional I. Niculescn.

Selecționata masculină de volei 
a Franței evoluează azi din nou 
la B-acău, întîlnind, ca și dumini
că, echipa Viitorul.

ILIE IANCU 
corespondent principal

viteză pe circuit
NERAL : 1. Fl. ștefan (Loc. PI.)
16 p, 2. N. Ciolpan (Rapid Pitești) 
13 p, 3—4. M. Wetzler (C.S.M. Re
șița) și I. Lăzărescu (Energ. Cîm- 
pina) 12 p, 5. C. Pescaru 11 p.

Al. Ionescu-Cristea a învins fără 
emoții la clasa 250 cmc netezindu-și 
astfel drumul spre titlul de campion. 
Cu această victorie el a acumulat 
un punctaj care-1 puna la adăpost 
de orice surpriză. Clasament : 1.
Al. Ionescu-Cristea (Steaua), 2. L. 
Ștefanovici (Steaua), 3. I. Ionescu 
(St. r. Brașov). CLASAMENT GENE
RAL : 1. Al. ionescu-Cristea 24 p, 
2. L. Ștefanovici 13 p. 3. P. Paxino 
(Steaua) 12 p, 4. R. Stoll (Moto
rul Arad) 7 p. La startul clasei de 
350 cmc s-au prezentat 16 alergători, 
întrecerea dintre Ionescu-Cristea, 
Ptaxino, Ștefanovici și Szabo (toți 
de la Steaua) din primele ture se 
părea că se va încheia cu victoria 
meritată a aceluiași Ionescu-Cristea. 
In ultimele două ture însă Paxino 
a reușit să treacă pe primul loc 
și să obțină o nesperată victorie. 
Clasament : 1. P. Paxino, 2. AL Io
nescu-Cristea, 3. L. Ștefanovici. 
CLASAMENT GENERAL : 1. Al. Io- 
nescu-Cristea 18 p, 2. P. Paxino 
16 p, 3. V. Szabo 14 p.

Alergarea motocicletelor de 500 
cmc a dat loc la un duel aprig 
între E. Keresteș și V. Szabo în
cheiat cu victoria meritată a pri
mului. Deși învins în această etapă, 
V. Szabo a acumulat un punctaj 
care-i dă dreptul — de pe acum 
— să se considere campion al cla
sei. CLASAMENT GENERAL : 1. V. 
Szabo 22 p. 2. e. Keresteș 12 p. 3—4. 
Gh. Voiculescu și W. Hirschvogel 
10 p. Cursa atașelor a scos în e- 
vidență calitățile superioare ale 
echipajelor Dănescu—Keresteș și 
Enescu—Dițescu clasate în acerastă 
ordine. CLASAMENT GENERAL : 1. 
Dănescu—Keresteș (Steaua) 24 p, 2. 
Enescu—Dițescu (Metalul) 18 p, 3. 
Zănescu—Sandu (Rapid Pitești) 9 p.

Qolo Datorită golaverajului superior

DINAMO A DEVENIT ÎN FDUNTEA CLASAMENTULUI
Miercuri, in Capitală:

Cea de a 8-a etapă a campio
natului de polo a adus o schim
bare a liderului. In fruntea cla
samentului a trecut acum Dinamo 
București cu 16 puncte (golaveraj 
74—10), urmată de Steaua, oare 
totalizează același număr de 
puncte, dar un golaveraj mai 
slab (78—15). Meciul dintre cele 
două formații, programat miercuri 
în Capitală va decide pe cîștigă- 
toarea turului. Și acum cîteva a- 
mănunte asupra partidelor desfă
șurate ieri.

DINAMO BUCUREȘTI — IN
DUSTRIA LINII TIMIȘOARA 
11—0 (3—0, 3—0, 3—0, 2—0).
Campionii nu au strălucit nici în 
această a 8-a etapă, în ciuda di- 
lerenței categorice realizate pe 
tabela de marcaj. Formația oaspe, 
cu pretenții modeste de a face 
față în categoria A nu a avut 
decît preocupări defensive și dacă

DINAMO-PRECIZIA SĂCELE 69-0!
Dinamo a ținut să fie ea per

formera turului campionatului ca
tegoriei A de rugbi, întrecînid cu 
scorul de 69—0 
pa Precizia din 
biștii bucureșteni 
astfel „recordul” realizat cu două 
săptămîni în urmă de Grivița Ro- 
țic (61—8) în fața aceluiași ad

(27—0) cehi- 
Săcele. Rug
au... corectat

versar.
Ce s-ar putea spune despre a- 

cest ultim meci al primei părți 
a campionatului ? Un singur lu
cru : n-am putut înregistra decît 
o singură direcție de atac, a 
sportivilor dinamoviști către bu
turile adverse. Scorul deschis de 
Coravu, chiar în primul minut 
de joc (printr-o splendidă încer
care) a fost semnaluil unei domi
nări copioase a rugbiștilor de la 
Dinamo, aflați duminică diminea
ța într-o vervă de joc care ne-a 
reamintit de partida lor cu S.U. 
Agen. Echipa lui Titi Ionescu a 
înscris în acest meci nu mai pu
țin de 17 încercări (Coravu și 
Nica cîte • 4, Dragomir 3, Dra- 
gomirescu și Ene cîte două, Țu- 
țuianu și Baciu cîte una) dintre 
care 9 au fost transformate, toa
te de același jucător : Giugiuc.
A arbitrat fără greșeală Dan 
Lucescu.

tn continuare au evoluat două 
selecționate de juniori ale orașu
lui București. „Roșii” (antrenor 
Dragoș Tenescu) : lordănescu
(Telibașa) — Manolache (Cezar), 
Succveanu (Zorilă), Marica, Te
libașa (Predoiu) — Popa, (Ches- 
ler), Șerban (Ionescu) — Cristea 
(Costin), Brad, Vlădescu (Savan- 
cea) — lordache, Slave — Hu- 
rea (Gherasimescu), Caraiman 
(Speteanu), Ciocan au jucat cu 
„Galbenii” (antrenor Teodor Ră- 
dulescu) : Simion — Mocanu (Da- 
maschin), Stotan, Radulescu (A 
bibula), . Penescu — Fălcușanu 
(Stanciu). Tănase — Jstudor, 1- 
leanu, Miclescu (Dogaru) — 
Mitan, Nicolae (Tufeanu) — Bar 
bu, Grozavu (Dobre), Răducanu.

Meciul, care a fost punctat de 
numeroase faze frumoase, a dat 
cîștig de cauză „roșilor" : 18—6

derbiul Dinamo-Steaua
scorul nu a luat proporții aceasta 
se datorește numai și numai di- 
namoviștilor, care și-au permis... 
luxul de a rata — din cele mai 
clare poziții — încă cel puțin o 
jumătate de duzină de goluri...

Fostul internațional, Mircea 
Ștelănescu a condus competent o 
partidă care nu i-a ridicat prea 
multe probleme. Autorii golurilor: 
Blajec 3, Zahan 3, Novac 2, Popa, 
Kroner si Zamfirescu.

★
CRIȘUL ORADEA — STEAUA 

4—6 (0—1, 1—1, 2—3, 1—1). Așa 
cum s-a prevăzut, partida de la 
Oradea a constituit pentru Steaua 
o adevărată piatră de încercare. 
Formația bucureșteană, superioa
ră din punct de vedere tehnic și 
tactic a reușit să treacă cu bine 
și acest ultim „hap", în ciuda fap
tului că echipa gazdă, acționînd 
cu mult elan, a făcut tot posibilul 
pentru a realiza un rezultat fa
vorabil.

Meciul a fost extrem de echi
librat, ambele echipe luptînd cu 
ardoare pentru victorie. Semnifi
cativ este și faptul că din cete 
10 goluri, nouă au fost înscrise 
din aruncări de la „4 metri". 
Ambele echipe au executat cîte 6 
lovituri de pedeapsă; bucureștenii 
au marcat cinci prin Szabo (4) și 
Fifoiu, iar orădenii doar patru 
prin Lengyel. Singurul gal din 
acțiune a fost realizat de Popescu. 
A condus dr. I. Drăgan (Buc.) cu 
mici scăpări, oare nu au influen
țat însă rezultatul. (I. Gbișa — 
coresp. principal).

★
RAPID BUCUREȘTI — VOIN

ȚA CLUJ 5—1 (1—0, 2—0, 2—0, 
0—1). Clujenii au dat o replică 
viguroasă experimentatei formații 
bucuirestone chiar dacă scorul în
scris la încheierea celor 20 de 
minute de joc in loaia oficială nu 
lasă să se întrevadă acest lucru. 
Tn mai multe perioade ale medu
lui (ca să nu mai vorbim de ulti
ma repriză), jucătorii Voinței au 
fost cel puțin egali adversarilor, 
dar nesiguranța paselor în apro

(5—6). Cei doi antrenori n-au 
unmărit, de fapt, decît felul cum 
reușesc cei 30 de tineri rugbiști 
să se orienteze în anumite mo
mente ale jocului, măsura în care 
aceștia și-au însușit unele pro
cedee tehnice și, mai ales, tactice.

Scorul l-a deschis aripa Mo
canu („galbeni") printr-o reușita 
încercare la colț. Apoi .roșii" e- 
galează prin Chesler — tot o în
cercare — și preiau conducerea 
prin Șerban (transformare). „Gal
benii” au în continuare o ușoa
ră revenire, cînd reușesc să... în
toarcă rezultatul prin încercarea 
lui Miclescu. „Roșii" însă ri
postează prompt. Ei modifică din 
nou rezultatul în favoarea lor 
prin încercarea lui Telibașa trans
formată de Predoiu. După aceea 
este rîndull lui Cezar să sporeas
că avantajul echipei sale : o în
cercare transformată de Predoiu. 
Tot Predoiu stabilește scorul fi
nal printr-un „droap“.

TIBERIU STAMA

Noi recorduri republicane 
la triatlon și pentatlon
Două recorduri republicane de 

seniori, la probe combinate, au 
fost înregistrate în cadrul con
cursului desfășurat la sfîrșituil 
săptămînii trecute pe stadionul 
Dinamo. Vasile Mureșanu și-a co
rectat cu 91 p propriul record, to- 
talizînd 2403 p (100 m — 11,0 s, 
lungime — 7,30 m și greutate —- 
13,84 m) iar tînărul Silviu Hodoș 
a îmbunătățit cu 76 p recordul 
deținut din 1964 de Curt Socol. El 
a realizat 3609 p (lungime — 6,96 
m, suliță — 57,06 m, 200 m — 
23,4 s, disc — 44,14 m, 1500 m —• 
4:27,4).

La săritura în lungime femei, 
depășind trei încercări la peste 
6,45 m, Viorica Viscopoleanu a 
fost nevoită sa se mulțumească 
cu 6,26 m.

pierea porții leroviare și lipsa de 
dedzie în finalizarea acțiunilor 
ofensive i-au privat de un rezul
tat mai bun.

„7“-le Rapidului, pe linia ulti
melor partide, a mizat îndeosebi 
pe o serie de acțiuni individuale, 
în care s-a urmărit de cele mai 
multe ori obținerea punctelor de 
penalitate. Și la acest capitol plu
sul de experiență al bucureșteni- 
lor s-a dovedit determinant. In 
orice caz însă, evoluțiile echipei 
sînt la un nivel mai scăzut decât 
cele din sezonul trecut deși, după 
părerea noastră, actualul lot al 
formației, în care au fost intro
duși cîțiva juniori talentati, este 
superior din toate punctele de 
vedere.

Cele 6 goluri ale meciului au 
fost realizate de: Chirvăsuță, 
Rusu și Rizea 3 pentru Rapid, res
pectiv Rusu pentru Voința. Bun 
arbitrajul lui T. Angelescu (Buc.).

I.C.F. — VAGONUL ARAD 5—5 
(1—0, 1—1, 1—2, 2—2). Echipa 
arădană a plecat cu un punct ne
sperat de la București la capătul 
unui joc interesant (ca evoluție a 
scorului), dar de un nivel tehnic 
modest. Ambele echipe au avut 
pe rînd victoria „în mînă“, dau la 
sfirșit, tabela de marcaj indica 
egalitate echitabilă, ultimul gel 
fiind înscris de oaspeți cu numai 
16 secunde înainte de sfirșit. Au 
marcat I. Popescu 4, Păun de la 
I.C.F. și Kontor 2, Unc, Kincs, Ca- 
potescu de la Vagonul. Autorilor 
arbitrajul prestat de Gh. Dumitru 
(Buc.).

POLITEHNICA CLUJ — MURE
ȘUL TG. MUREȘ 8—2 (2—0, 2—1, 
1—1, 3—0). Studenții, cu o evi
dentă superioritate tehnică și tac
tică, au organizat mai multe ac
țiuni colective încheiate cu goluri 
spectaculoase. Echipa din Tg. Mu
reș, căutând să limiteze propor
țiile scorului a jucat lent, punînd 
accent pe apărare. Autorii celor, 
10 goluri: Daroczi 2, Tișe 2, Bîr- 
san, Dobaru, Crăciunescu și Spin- 
gold de la învingători, respectiv 
Naghi și Toth de Ia învinși. Bun 
arbitrajul lui V. Csany (Arad).

P. RADVANI-coresp.



Am aflat.
vă i nformăm

Dilemă ia Bacău
Echipa noastră a luat startul in cursa italiană. După cinci ture de pistă 

cronometrele vor indica 2:16,4, record republican egalat I
Performanțe valoroase în ultimele două iile I

ale „Cupei orașului București** I
I

(Urmare din pag. 1)

tini — 1:10,4, Jiri Pccka — 1:10,9 
și V. Malîh — 1:11,0) care ne-au 
arătat că velodromul Dinamo o- 
feră condiții optime pentru sta
bilirea unor rezultate de valoare 
mondială. Specialiștii noștri, fra
ții Negoescu (a lipsit, nu știm de 
ce, V. Burlacu), au fost însă, de
parte de acest nivel. G. Negoescu 
a realizat 1:12,0, rezultat care se 
află la 1,1 s de recordul țării 
noastre (1:10,9) și la 4,8 s de re
cordul lumii (1:07,2). în proba de 
urmărire pe echipe (cu o garnitu
ră în care, între trei pistarzi, a 
fost introdus — volens, nolens — 
fondistul Ion Ardeleanu) rezulta
tul este, de asemenea, nesatisfă
cător : 4:46,3. Se poate invoca 
motivul că n-au existat cele mai 
bune condiții atmosferice. Dar, 
ce argument se poate aduce pen
tru explicarea faptului că repre
zentativa Uniunii Sovietice a ob
ținut — în aceleași condiții at
mosferice — un timp cu aproa
pe 5 secunde mai bun decît noi? 
Timpul realizat în acest concurs 
de echipa de urmărire a Româ
niei este cu 6,8 secunde mai slab 
decît recordul țării (4:39,5 — sta
bilit în anul 1964) și cu 18,9 se
cunde în urma recordului mondial 
(4:27,4). în proba de viteză, G. 
Negoescu ne-a probat incontesta
bilele sale calități. Locul II (în 
principala probă de viteză a 
concursului) este un succes cert. 
Inteligent, receptiv și tenace, el 
a reușit să-și „păcălească** ad
versarii cu o manevră tactică a- 
bilă. în finală, însă, în compa
nia excelentului Viktor Logunov, 
n-a mai putut face nimic și a 
fost învins chiar cu arma care-i 
adusese pînă atunci victoria. Vi
teza este o probă de rutină, cu 
infinit de multe variante tactice, 
așa îneît c foarte greu să te pro
nunți asupra posibilităților unui 
ciclist atîta timp cît el nu și-a 
verificat bagajul de cunoștințe în 
mai multe întreceri internaționale 
în care să întîlnească „vulpoi* ai 
probei. In ceea ce îi privește pe 

' viteziști, credem că decît. o par
ticipare la „mondiale" ar fi mult 
mai util ca ei să concureze în
2—3 competiții de mai mică an
vergură, în care însă să învețe 
lucruri importante pentru un în
ceput de carieră.

Acestea sînt — în general — 
concluziile care se desprind din 
desfășurarea celei de a 7-a edi
ții a „Cupei orașului București". 
Dacă am analizat critic evoluția 
sportivilor români n-am făcut-o 
pentru a le minimaliza succese
le, ci pentru că trebuie să 
vim lucid, la rece, 
pe care le avem la 
în ciclismul de pistă.

Dintre participanții 
hotare, cea mai bună
lăsat-o sportivii sovietici. Cu Vik
tor Logunov — om de o forță 
ieșită din comun, fin tactician și 
bun cunoscător al tehnicii, cu 
Vladimir Tormozov — un atlet 
cu adevărat complet, cu Malîh, 
Lazarevschi, Rastarguiev și Kuz- 
nețov, alergători deciși să mun
cească pînă la ultima picătură de 
energie, formația sovietică a 
cerit pe merit primul loc în 
samentul pe echipe. Cicliștii 
lieni sînt sportivi dotați cu 
remarcabilă forță și, în plus, 
nica nu are secrete pentru 
Nici nu-i de mirare. Școaila 
dlismului italian concurează
fiecare dată cu șanse la primud 
loc în lume. Celelalte echipe — 
formațiile Cehoslovaciei, Bulga
riei și R. D. Germane — și-au

pri- 
posi bili tățile 
ora actuală

de peste 
impresie au

cu- 
cla- 
ita- 

o 
teh-

ei. 
ci- 
de

adus contribuția la succesul 
petiției. O mențiune specială pen
tru Jiri Pecka — un sportiv des
pre care, vom mai auzi probabil 
în proba de 
pe loc.

Un ultim 
statistic : în 
media orară

Iată rezultatele tehnice 
gistrate în ultimele două

SÎMBĂTĂ : 1 000 m cu 
de pe loc — 1. Viktor Logunov 

- Mario Va- 
; 3. Jiri

Vladi- 
5. 

1:11,3;
(România) 

(R.S.C.) 
(R.D.G.) 
(Româ- 
Minko 

1. Vik- 
cel mai

1 000 m

amănunt, 
proba

com- I
cu start de

ordinde
de ștafetă 

a fost de 47,1 km. 
înre- 
zile : 
start

(U.R.S.S.) 1:10,1 ; 2.
lentini (Italia) 1:10,4;
Pecka (R.S.C.) 1:10,9; 4. 
mir Malîh (U.R.S.S.) 1:11,0;
Ivan Slavov (R.P.B.)
6. George Negoescu 
1:12,0; - ” " ” 
1:12,3 ;
1:12,5 ; 
nia)

Popclka 
Ulbricht 
Negoescu

10. V.

I
I
I
I
I

1. V.
8. M.
9. FI.

„ia/ 1:12,9 ; xv. v. 
(U.R.S.S.) 1:13,0. Viteză: 
tor Logunov (U.R.S.S.) — 
bun timp : 11,6 s ; 2. George Ne
goescu (România) — cel mai 
bun timp : 11,7 s ; 3. V. Popelka 
(R.S.C.) ; 4. Z. Kratochvil (R.S.C.). 
Urmărire pe echipe (4 000 m) :
1. Uniunea Sovietică — cel mai 
bun timp din concurs :
2. R.P. Bulgaria — cel mai 
timp din concurs: 4:46,0; 3. 
publica Socialistă România 
Ardeleanu, V. Burlacu, Gh. 
ravle, Mircea Virgil) — cel 
bun timp din concurs :
4. Italia ; 5. R. D. Germană ;
R. S. Cehoslovacă. Eliminare (33 
de concurenți din 6 țări) : 1. Va- 
«ile Burlacu (România) ; 2. Her
bert Richter (R.D.G.) ; 3. Rudolf 
Enenkel (R.S.C.) ; 4. Mario Va
lentini (Italia) ; 5. Ivan Marinov 
(R.P.B.) ; 6. C. Rona (România).

DUMINICĂ : viteză (turneu): 
1. Vladimir Tormozov (U.R.S.S.) 
5 victorii ; 2. Franco Delzio (Ita
lia) 4 v ;
(România) 3 v ; 4. Manfred Ul
bricht (R.D.G.) 2 v ; 5. Gheor- 
ghi Zvetkov (R.P.B.) 1 v ; 6.
Zdenek Kratochvil (R.S.C.) 0 v. 
Cursa italiană : 1. România (V. 
Burlacu, G. Negoescu, P. Soare, 
C. Rona, Gh. Juravle) 2:16,4 — 
record republican egalat ; 2. U • 
niunca Sovietică 2:16,5 ; 3. R. S. 
Cehoslovacă 2:17,2 ; 4. R. P. Bul
garia 2:18,3 ; 5. R. D. Germană 
2:20,9 ; 6. Italia 2:21,0. Cursa 
cu adițiune de puncte (160 
ture, sprint la 3 ture, 33 de 
curenți) : 1. Vasile Burlacu
mânia) un tur avans și 47 
puncte ; 2. B. A. Suslakov
(U.R.S.S.) 1 t + 27 p ; 3.
Mastaglio (Italia) 1 t + 26 p ;

Nikolov (R.P.B.) 1 t + 24 p ; 
larinov (R.P.B.) 1 t + 22 p;

Ștefanov (R.P.B.) 1 t + 
7. Fr. Magda (R.S.C.) 1 t 
p ; 8. J. Dohnal (R.S.C.) 
18 p ; 9. V. Avogardi (I- 

1 t + 15
Leibner (România)

Clasament final 
celei de a 7-a 
pei orașului București" ; 1. 
niunea Sovietică 18 puncte ; 
România 16 p ; 3. Italia 5 
4. Cehoslovacia 5 p ; 5. R. 
Germană 2 p ; 6. Bulgaria 2

4:41,5 ; 
bun 
Re

fl- 
J“: 
mai 

4:46,3 ;
6.

3. Florian Negoecu

I
I
I
I
I
I
I
I
I

S.
5. I. h
6. Z.
21 p;
+ 20
1 t +
talia)

cite am fost informai 
conducerea clubului, 

25 iulie, la Constanța, 
evolua o echipă o-

ceperii pregătirilor pen
tru noul campionat. Du
pă 
de 
la 
va
landeză. Desigur, repli
ca o va da 
proiect 
turneu 
hotare, 
garia.

Așadar, pe 12
start la Farul Constanța.

coresp.

Farul. In 
se mai află un 
de 12 zile 
Probabil în

peste
Bul

iulie,

C. POPA
principal.

satisfacția

BACĂU (prin telefon'). 
Patru ani, lungi ca niște 
secole, atît li s-a părut 
băcăuanilor, timpul de 
cind au părăsit catego
ria A. Ei s-au obișnuit 
greu cu ideea că orașul 
lor nu e reprezentat în 
prima divizie a țării și 
mulți au fost aceia care 
au părăsit tribunele, lu- 
ind drumul... handbalu
lui și voleiului. Dar, iată 
că Bacăul e gata să cu
noască din nou animația 
confruntărilor din prima 
categorie, să primească 
vizita principalelor echi
pe din țară. Deși pină la 
reluarea campionatului 
mai e o bucată de vre
me, totuși
promovării a început să 
se estompeze cu fiecare 
zi, făcind loc... îngrijoră
rii in legătură cu viitoa
rele meciuri. Băcăuanii, 
în general, și conducerea 
clubului Dinamo, in spe
cial, manifestă o pruden
ță, cred eu, binevenită. 
Plecarea antrenorului C. 
Teașcă, regretată pro
fund aici, a ridicat pro
blema aducerii unui nou 
antrenor și acest lucru 
încă nu și-a căpătat re
zolvarea. Jucătorii nu au 
reluat pregătirile. Aceas
ta se va întimpla, pro
babil ,spre sfirșitul aces
tei săptămini, cind voi 
reveni cu noi vești.
GH. DALBAN — coresp.

Start-la Farul

I
I
I
I

CONSTANȚA (prin te
lefon). Ce fac fotbaliștii 
de la Farul ? După me
ciul cu Dukta Praga, ei 
au intrat intr-un scurt 
concediu. In acest timp 
unii jucători (Tilvescu, 
Ologu, Manciu și Pleșa) 
și-au trecut cu succes e- 
xamenele. Alții( Mareș, 
Tufan), au urmat unele 
tratamente de refacere.

Pe data de 12 iulie an
trenorii Mărdărescu și 
Comăniță au convocat în
tregul lot in vederea in-

TIMIȘOARA (prin te
lefon). In orașul nostru 
se simte acalmia vacan
ței. Timișorenii au inva
dat ștrandurile. Despre 
fotbal se vorbește mai 
puțin. Motivul ? In se
zonul viitor, nu mai par
ticipăm la întrecerile ca
tegoriei A și acest lucru 
i-a afectat pe iubitorii 
fotbalului de la noi. Dar, 
nu ne-am pierdut spe
ranța. Poate la anul... 
M-am dus zilele trecute 
la Politehnica să culeg 
unele date privind noul 
sezon. Sincer, atmosfera 
nu m-a entuziasmat. De 
la 12 iunie, după ultimul 
meci oficial, jucătorii 
Politehnicii Timișoara au 
plecat in concediu. Nu 
s-a discutat cu fotbaliș
tii, nu s-a ținut o ședin
ță de analiză despre com
portarea echipei, iar an
trenorii au primit diver
se însărcinări... Abia pe 
ziua de 5 iulie au fost 
reluate antrenamentele, 
deocamdată cu un lot 
restrins de jucători, sub 
conducerea lui N. Reu
ter. Spun, deocamdată, 
pentru că nu s-a stabilit 
cine se va ocupa în prin
cipal de echipă. Neplă
cut este și faptul că mul
ti dintre componența e- 
chipei studențești sint 
intr-o situație delicată 
în ce privește examenele 
(Petrovici, Mihăită, Re- 
gep, Cotormani, Bodro- 
jan). Și... ,,colac peste
pupăză", cum se spune, 
au cerut dezlegarea, fără

să precizeze locul unde 
vor să activeze in viitor, ■ 
Lereter și Mircea Popa.

După cum vedeți, at
mosfera nu-i prea plă
cută la Politehnica. Poa
te in viitoarea mea co
respondență să vă sem
nalez aspecte ceva mai 
optimiste, dacă munca 
va începe cu entuziasm 
și cu încredere in viitor.

lotul urmlnd a fi com
pletat cu elemente tine
re, de perspectivă.

C. GRUIA — coresp. 
principal.

Ședința s-a amînat
9 9

P. ARCAN
principal.

coresp.

De ia subredacția
din Brasov

9

BRAȘOV (prin tele
fon). Antrenorul S. Plo- 
ieșteanu ne-a vorbit zi
lele trecute despre pro
gramul „stegarilor’’ din 
această perioadă : „O par
te dintre jucători au fost 
în concediu, au urmat 
tratamente în stațiuni 
balneo-climaterice (Pes- 

caru, Jenei, Campo, 
Gyorfi). Cei care au ră
mas în localitate s-au 
prezentat aproape zilnic 
Ja stadion pentru pregă
tiri individuale. Dar, o- 
bligativitatea, pentru în
tregul lot, este de a Ii 
prezent în ziua de 10 iu
lie, cind vom începe pre
gătirile de ansamblu. Va 
fi prezent la antrena
mente și Ioniță III care 
după operația de menise 
este aproape complet re
făcut...”. Antrenorul S. 
Ploieșteanu ne-a mai 
spus că la Steagul roșu 
se impune luarea unor 
măsuri organizatorice în 
vederea participării cu 
mai mult succes în vii
toarea ediție a campio
natului. Asupra acestei 
probleme voi reveni in
tr-o corespondență vii
toare.

Și Metrom Brașov își 
reia pregătirile în acea
stă săptămână, echipa 
urmind să participe la 
întrecerile ,,Cupei de 
vară". După cum ne-a 
informat antrenorul V. 
Grosaru, jucătorii Gros, 
R. Petrescu și I. Petres
cu au primit dezlegări,

ORADEA (prin tele
fon). La Crișul ,după 10 
zile de odihnă, jucătorii 
s-au reîntîlnit săptămîna 
trecută. Exceptind pe 
Suciu, care a lipsit ne
motivat, restul jucători
lor au fost prezenți. Un 
fapt curios — și desigur 
puțin întîlnit. Zilele tre
cute (6.VII ora 18) a fost 
programată ședința de 
analiză a secției. De data 
aceasta ,au lipsit... mem
brii din conducerea clu
bului și a secției de 
fotbal ! Sint in concediu. 
Ședința a fost aminată, 
iar fotbaliștii și antreno
rii și-au văzut de tre
burile lor... Vineri dimi
neața a avut loc contro
lul medical; simbătă — 
primul antrenament. Cu 
acest prilej antrenorul 
Anton Frenczi a făcut 
cunoscut programul de 
lucru al echipei. Un 
punct principal: DISCI
PLINA. Lotul 
fost lărgit cu 
Traian Sirb și 
de la Minerul

Noua promovată 
categoria B, Olimpia 
radea, și-a început și 
pregătirile sub conduce
rea antrenorului I. Kes- 
kei.

Remarcați faptul că a- 
vem două echipe în ca
tegoria B și n-ar fi ex
clus ca la anul să avem 
una în „A". Fac această 
afirmație pentru că a- 
vem multe, foarte multe 
talente tinere. Trebuie 
doar muncă sirguincioasă 
și mai multă atenție din 
partea celor care se o- 
cupă 
pelor 
insă, 
te fi 
ceva.
concediu, ședința de a- 
naliză s-a amînat, ș.a.m.d.

echipei a 
juniorul 
Daraban 

Bihor.
in

Cl-
ea

de destinele echi- 
orădene. La Crișul, 
se pare că nu poa- 
incă vorba de așa 
Tovarășii sint in

IUE GH1ȘA — coresp. 
principal.

\ LA ZI» LA ZI •LA ZI • LA ZI • LA ZI
I
I

CUPA DE VARA
Ieri s-au disputat noi întilniri 

în cadrul «Cupei de Vară". Tată 
rezultatele înregistrate :

SERIA A II-A SERIA A V-A

Victoria Roman — Ceahlăul
P. Neamț 5—0 (5—0)

PortulElectrica Constanta 
Constanta 0—0

Stuful Tulcea — I.M.U. Medgi
dia 1—0

SERIA A III-A

Textila Buhuși — Petrolul Moi- 
nești 5—0 (1—0)

Metalul Buzău — Metalul Tir
goviște 2—3

Poiana Cimpina — Flacăra Mo
roni 0—1 (0—1)

Fază din meciul Rapid C. F.—Flacăra roșie, disputat in cadrul 
„Gupei de tară" Foto : V. Bageac

SERIA A VI-A

(Ro
de

p ; 10. Ștefan
1 t + 8 p.
pe echipe al 
edifii a

SERIA I
Chimia Suceava — Metalul Ră

dăuți 3—2
Foresta Fălticeni — Minobrad 

V. Dornei 1—1

CONCURSUL PRONOSPORT NR. 27 ETAPA DIN 9 IULIE 1967
AȘA ARATĂ O VARIANTA

I. Chim. Suceava—Met. Rădăuți 1
n. Foresta Fălt.—Minobrad V. D. x------- j

1
2
2
1
1
X

III. Vict. Roman—Ceahlăul P. N.
IV. Textila Buhuși—Petr. Moinești 
V. Met. Buzău—Met. Tirgoviște

VI. Poiana Cimpina—FI. Morenl 
VII. Gloria C.F.R.—Oțelul Gl.

Vin. Ancora Galați—Prog. Brăila
IX. Electrica C-ța—Portul C-ța

CU 13 REZULTATE EXACTE
1
x 
x

________ _ 1
Fond de premii 155 872“ lei, din care 

report 1« 981 lei.
Rubrică redactată de Administra

ția de slat Loto-Pronosport.

X. Stuful Tulcea—I.M.U. Med.
XI. Metalurg. Buc.—Din. Vict. 

XII. Electroput. Cv.—Autorapid Cv. 
Xin. Vict. Tg. Jiu—Prog. Strehaia

SERIA A IV-A

Gloria C.F.R. Galați
Galați 3—0

Ancora Galați —
Brăila 2—0

Otelul

Progresul

Rapid C.F. București — Flacăra 
roșie Buc. 4—3 (3—1)

Metalurgistul Buc. — Dinamo 
Victoria Buc. 1—1 (0—0)

— Progresul

INTERNATIO-
G1URGIU-

SERIA A VII-A
Electroputere Craiova — Auto

rapid Craiova 0—0
Victoria Tg. Jiu 

Strehaia 4—0 (3—0) 
ÎN MECI AMSCAL

NAL: DUNĂREA
LEVSK! TÎRNOVO 2-2 (2-0)

GIURGIU 9 (prin telefon). — 
Pe stadionul Olimpia din Giurgiu 
s-a disputat partida internațională 
amicală dintre Dunărea și Levskl 
Tîrnovo. După un joc frumos, 
meciul a luat sfîrșit cu un scor 
egal : 2—2. In prima repriză, ini
țiativa au avut-o localnicii care 
au marcat prin Lungu (min. 32) 
și Mustață (min. 38). După pauza, 
fotbaliștii bulgări au practicat un 
joc mai eficace și au reușit să 
egaleze prin Șopov (min. 61 și 
84). A arbitrat bine C. Corbu.

TR. BARBALATÂ-coresp.
MECIURI DE BARAJ PENTRU 

CATEGORIA C

Medicina Iași — Minerul fun
dul Moldovei 4—0 (2—0); Aurul 
Brad — U.M.
(I—0); Voința
Satu Mare 0—1 
trița — Știința 
(1—1).

Timișoara 1—0 
Oradea — Unio 

(0—0); Gloria Bis- 
Tg. Mureș 2—1



La Brașov, de la 13 iulie

In ultimul timp, șahul nostru 
feminin a înregistrat succese în
semnate, și a cucerit pe merit o 
solidă reputație internațională. 
Primele noastre jucătoare au de
venit invitate obișnuite ale ma
rilor concursuri de peste hotare. 
De asemenea, în întrecerile inter
ne nivelul de joc a crescut consi
derabil, s-au ridicat o serie de 
jucătoare cu bune perspective.

în contextul acestui progres 
neîncetat al valorii șahului femi
nin românesc, organizarea — 
pentru prima oară în tara noastră
— a unui concurs international 
constituie, fără îndoială, un nou 
și important pas înainte.

Turneul va începe la Brașov, 
la 13 iulie, cînd, în fata mese
lor de șah, se vor așeza șase din
tre cele mai bune jucătoare ale 
noastre si opt maestre de peste 
hotare. Reprezentantele României 
vor fi maestrele- internaționale 
Elisabeta Polihroniade. Margareta 
Perevosnic și Margareta Teodo- 
rescu. maestrele sportului Rodica 
Reicher și Eleonora Jianu și can
didata de maestru Gertrude Baum- 
stark. Maestra internațională A- 
lexandra. Nicolau, care' a apărat 
de afîtea ori cu 
țării, nu va juca
— ea avînd în 
gțea : turneul

succes culorile 
de data aceasta 
lata o sarcină 

candidatelor Ia

campionatul mondial, pentru care 
se pregătește intens.

Invitatele sînt nume cunoscute 
în arena internațională a șahului 
feminin: Edith Keller-Herrman
(R. D. Germană) participantă la 
numeroase turnee ale candidate
lor Ia campionatul mondial, Cory 
Vreeken, campioana Olandei, ti- 
năra Veroczy (Ungaria), care la 
ultimul campionat mondial pe e- 
chipe a obtinut un rezultat re
marcabil, campioana Cehoslova
ciei, Malypetrova, poloneza Jurc- 
zinska, iugoslava Tereza Sladler, 
Troianska, din Bulgaria și tînăra 
L. Belavenet, una dintre marile 
speranțe ale șahului feminin so
vietic.

Cu această participare, compe
tiția se anunță deosebit de inte
resantă. Jucătoarele noastre au 
sarcina de a apăra în acest con
curs un prestigiu cîștigat, iar cele 
care n-au jucat pînă acum într-o 
competiție d.e asemenea amploa
re, aceea de a demonstra că au 
atins un nivel international. A- 
vem convingerea că ele vor ști 
să facă fată cu succes acestui 
nou și însemnat examen.

S. SAMARIAN
antrenor al lotului republican 

feminin

CAMPIONATELE MONDIALE DE SCRIMA

La floretă băieți: România a întrecut Franța cu 9-3 
si s-a calificat în semifinale 
A

Selecționata de floretă băieți a Ro
mâniei a realizat o frumoasă perfor
manță în cadrul campionatelor mon
diale de scrimă pentru seniori de la 
Montreal. Ea a reușit să întreacă — 
și încă de o- manieră categorică — 
redutabila formație a Franței, ca sco
rul de 9—3. Autorii acestei perfor
manțe : Tănase Mureșanu, Mihai Țiu, 
Iulia Falb și Ionel Drtmbă. Victoria 
a fost obținută în cadrul sferturilor 
de finală ale competiției.

In urma acestui rezultat, echipa 
masculină de floretă a țării noastre 
s-a calificat în semifinale unde ur
mează să evolueze în compania for
mației Poloniei. în caz de repetare a 
performanței floretiștii României au 
toate șansele să termine competiția

cel puțin pe locul doi. Dimpotrivă, în 
cax de înfrîngere, ei urmează să-ți 
dispute locurile 3-—4.

Tot în proba de floretă băieți pe 
echipe s-a înregistrat o surpriză de 
proporții: reprezentativa Japoniei a 
disput cu 8—6 de aceea a Ungariei, 
una dintre aspirantele la medalii. Cea 
do a doua semifinală va pune față 
în față formațiile Uniunii Sovietice 
ți Japoniei.

Finala probei individuale de flo
retă băieți a dat cîștig de cauză 
tînărului sportiv sovietic Viktor Pu- 
teatin care a totalizat cele mai multe 
victorii: 4. Tn urma lui s-au clasat 
Jeno Kamutv (Ungaria) cu 3 victorii 
— 17 tușe primite, Bernard Talvard 
(Franța) tot cu 3 victorii—19 tușe 
primite, Gherman Sveșnikov (Uniunea

Sovietică) — campionul, mondial de 
anul trecut — cu 2 victorii, 21 tușe 
primite, la egalitate cu compatriotul 
său Mihail Romanov, campionul 
mondial de tineret din acest an de 
la Teheran. Pe ultimul loc în finală 
s-a situat Mark Midler (Uniunea So
vietică) cu 1 victorie.

Mîine vor intra în competiție vi 
floretistele. Printre ele — reprezen
tantele țării noastre Olga Szabr», 
Ileana Drîmbă, Ana Ene, Marina 
Stanca și Ecaterina Iencic. întrecerea 
este așteptată cu mult interes.

Proba individuală de sabie a 
revenit scrimerului sovietic Mark 
Rakita. El a fost urmat de polo
nezul Jerszi Pawlowski șî de ma
ghiarul Tibor Pezsa.

Campionatele europene de

„Memorialul fraților Znamenski"
MOSCOVA, 9 (prin telefon). în ca

pitala Uniunii Sovietice s-au desfă
șurat întrecerile din cadrul tradițio
nalei competiții atletice internațio
nale. „Memorialul fraților Zna- 
menski“. Proba masculină de arun
carea discului s-a încheiat cu victo
ria fostului recordman mondial Vla
dimir Trușenev (U.R.S.S.) cu 56,52 m. 
Aceiași rezultat l-a înregistrat si 
Vitautas Jaras (U.R.S.S.). Pe locul 
trei s-a clasat recordmanul țării noa
stre, Iosif Naghi cu 56.34

Cursa feminină de 600 
dominată categoric de 
mondială neoficială Sin 
(R.P.D. Coreeană) care a

zultatul de 2:04,6. Celelalte locuri 
fruntașe au fost ocupate de Prodan 
(U.R.S.S.) 2:06,5, Lukianova (U.R.S.S.) 
2:07.0 și Ileana Silai (România) 2:07,1.

Alte cîteva rezultate : lungime F: 
Talișeva (U.R.S.S.) 6.34; 100 m F : 
Kirszenstein (Polonia) 11,4 s; 100 m: 
Tuiakov (U.R.S.S.) 10,5 s: lungime :
Ter Ovanesian (U.R.S.S.) 7.72 m; 110 
mg : Balikin (U.R.S.S.) 13,9 s.

M.
pe locul doi la Napoli

(1:09,4 la 100 m spate)

m. 
m a fost 
recordmana 
Kim Dan 
obținut re-

Concurs de pentatlon
modern la Sofia

lupte libere
ISTANBUL, 9 (prin telefon.). 

Simbără și duminică, pe stadio
nul ..Mithat Pașa" din Istanbul, 
tn fata a peste 20 000 de specta
tori, au continuat Întrecerile cam
pionatelor europene de lupte li
bere. Printre- surprizele înregis
trate- în cadrul actualei ediții a 
europenelor" se numără și înfrîn- 
gerea suferită de-campionul con
tinental Esenceli (Turcia) la Neif 
(R.F. a; Germaniei) și eliminarea 
<fln competiție (turul HI) a sovie
ticilor Boruskov și Malian, favo
rit» la categ. 52 și respectiv 57 
kg.

I.a calegoria 52 kg. în turul II, 
GH. TĂPĂLAGĂ l-a întîlnit pe 
turcul Esenceli, de care, a fost 
Învins la puncte cu 4—2 după un 
meci dramatic. Tăpălagă a condus 
eu 2—1 și 3»—2, dar în ultimele 
80 de secunde a fost surprins de 
adversar și dus în pod, în urma 
unei acțiuni fulgerătoare la mar
ginea saltelei: 
gere Tăpălagă 
te penalizare
curs

Foarte bine 
acum N. CR1STEA (cat 57 kg), 
care- a. mai obtinut două victorii, 
la puncte, la finlandezul Pekka 
și la polonezul Zedricki. în turul 
IV Cristea îl întîlnește pe Feizula 
(Iugoslavia). Au mai rămas în 
concurs Patrikov (Bulgaria) — 
vicecampion european, Sevmc 
(Turcia) — medalie de bronz la

C. E. de la Karlsruhe și Zedricki 
(Polonia). La cat. 63 kg, în turul 
II, P. COMAN a ratat victoria în 
întîlnir.ea cu Rusneak (Ungaria), 
deoarece în ultima repriză a alu
necat și a căzut, oferindu-i ast
fel adversarului posibilitatea să 
execute o fixare, cu care a ob
ținut un rezulta» de egalitate. în 
turul următor el a obtinut o vic
torie prin tuș în min. 8 în fata 
Iul Johansson (Suedia). I. PO
PESCU (cat. 78 kg) în primul tui 
l-a învins la puncte pe Elmaren 
(Suedia). Apoi, l-a întîlnit pe Fe- 
rari (Italia). Popescu deși a con
dus timp de 8 minute cu 4—2, 
dar a greșit tactic, luptînd lipit 
de adversar, și dîndu-i posibili
tate acestuia să inițieze un salt 
și apoi o fixare, pierzînd în fl-

nai partida la puncte (6—5). în 
meciul următor Popescu a făcut 
meci nul cu Demiri (Iugoslavia), 
ambii concurentl fiind apoi eli
minați. După ce l-a învins la 
puncte pe Marcheggiani (Italia), 
FR. BOLA (cat. 87 kg) a termi
nat la egalitate cu campionul 
Turciei Giingor — medalie de 
argint Ia J. O. de la Tokio. în 
turul III. Boia îl întîlnește pe Potsch 
(Austria). Tlnăt-ul I. MARTON 
(cat. 97 kg) a avut pînă acum o 
frumoasă evoluție. El a făcut meci 
egal cu experimentatul luptător 
Kiel (R. F. a Germaniei) și l-a în
vins Ia puncte pe Rangelov (Iu
goslavia).

Săptămina trecută. Ia Sofia, și-a 
făcut debutul international echipa 
de pentatlon modern (juniori) a 
României care a, participat la un 
triunghiular alături de două for
malii de seniori ale- Bulgariei.

O- bună impresie a-. lăsat tînărul 
DUMITRU SPÎRLEA (16 ani) care 
s-a clasat pe locul IV cu 4527 p. 
Eîl a obtinut următoarele punctaje: 
zălărie — 1070 p, scrimă — 736 p, 
tir — 802 p, înot — 928 p, 
— 991 p.

Fruntașii clasamentului au 
reprezentanți ai primei, echipe
gare : Sardjev 4989 p (L070 p, 
1132 p, 802 p, 896 p, 1087 p), Si- 
mionov 4817 p și Papazov 4573 p. 
Ceilalți concurent» români au ocu
pat locurile : 9. Mihal Diaconescu 
3782 p, 10. Ivan Baneth 3749 p, 
11. Marian Cosmescu 3652 p.

cros

fost 
bul-

La box

GH. IACOBINI
La ora cînd închidem ediția 

are loc reuniunea finală.

NAPOLI 9 (prin telex de la co
respondentul nostru) Sîmbătă s-a 
desfășurat in localitate un concurs 
internațional rezervat înotătorilor 
născut: în 1952 (și mai tineri). 
La aceste întreceri, dotate cu 
„Trofeul Ettore d'Elia“, Româ
nia a fost reprezentată de 3. ti
neri sportivi. Cea mai frumoasă 
comportare a avut-o reșifeanul 
Mircea Hohoiu, clasat pe locul 
doi în proba de 
timpul de 1:09,4.
tehnice :

100 m liber: 1.
59,2, 2. Albertini
Grutza (R.F.G.) 62,2, 4. D. Gheor- 
ghe (România) 62,2; 5. Lindros 
(Suedia) 63,8; 100 m spate: 1. 
Esteva (Spania) 1:06,1, 2. M. Ho- 
hoiu (România) 1:09,4, 3. Calli- 
garis (Italia) 1:11,4, 4. Bosco (.Ita
lia) 1:1273 ; 100 in bras: 1. Hartiti- 
son (Suedia) 1:19,8, 2. Zetto (Ita
lia) 1:20,2, 3. Ventali (Italia) 1:20,2, 
4. Storch (R.F.G.) 1:20,2; 100 m 
delfin: 1. Bracco (Italia) 1:07,6, 2. 
Kedbord (Suedia) 1:08,8, 3. Fri- 
geri (Italia) 1:09,5, 4. Albertini 
(Italia) 1:10,3, 5. E. Aimer (Româ
nia) 1:11,6; 400 m mixt: 1. Esteva 
(Spania)' 5:t0,5, 2. Calligaris (Ita
lia) 5:24,4, 3. Albertini (Italia,
5:36,1.

100 m spate cu
Iată reziliatele

Comas (Spâni/*) 
(Italia) 62,1, 3.

CESARE TRENTINI

Cu această înfrîn- 
a acumulat 6 punc- 
și a ieșit din con-

s-a comportat pînă

JIM RYUN A DOBORÎT 
RECORDUL LUI ELLIOTT!

LOS ANGELES 9. — Recordul 
mondial la 15Q0 nT a fost doborît 
sîmbătă seara, la Los Angeles, de 
către tînărul atlet american Jim 
Ryun, care a parcurs distanța în 
3:33,1. Vechiul record, stabilit de 
australianul Herb Elliott, în 1960, 
Ia J.O do la howța. era de 3:35,6.

vic- 
cu 
iar 
cu

Fanil Constanța 
Rosenheim Bavaria 12-7

CONSTANȚA 9 (prin telefon).
— Revanșa întîlnirii dintre Farul 
Constanta și Rosenheim Bavaria, 
disputată vineri seara. în noctur
nă, pe ringul din complexul Olim
pia, a dat cîștig de cauză, pe me
rit. boxerilor constănțeni cu .. . 
nil de 12—7. S-au remarcat me
ciurile M. Goanță — Kramer, din 
cadrul categoriei ușoare, E. Con- 
«fantinescu — Kollerich și I. Pițu
— Jarmen, din cadrul categoriei 
mijlocii. Toate aceste partide s-au 
terminat la egalitate.

Iată și celelalte rezultate teh
nice :

Cocoș : M. Dumitrescu b. ab. II 
Kolarovici.

Pană : A. Iliescu, b. ab. I Sperrtz- 
berger.

Scmiușoară: I. Trușu p.p. la 
Dangl și A. Simionescu p.p. la 
Benhuhn.

Mijlocie ușoară: I. Oltganu b.p. 
Kostentzen.

Semigrea : T. Preda b. ab. II 
Tickler.

c. POPA și M. SEULEANU 
corespondenți

SCO-

JIM KI l iu, Lunpul excepționalei 
side curse — record

Jim Ryun a realizat următoarele 
timpuri intermediare : 400 m — 
1:00,9; 800 m — 1:57,5; 1 200 in — 
2:55,0. Ultimii 400 de metri i-a 
parcurs în 54,1. în urma lui s-a 
Clasat kenyanul Kipchoge Keyno, 
cu timpul de 3:37,2.

,• în întîlnirea internațională

de atletism Sofia—Varșovia, 
toria a revenit gazdelor 
112—77 puncte la masculin, 
la feminin atletelor poloneze 
61—55 puncte.

,• La New York, alergătorul 
Bell a corectat recordul S.U.A. în 
proba de 1 000 m, realizin'! timnul 
de 2:17,3 (v.r. 2:18,7).

V. PINCIU A CÎȘTIGAT 
PROBA DE CONSOLARE, 

LA AACHEN
AACHEN 9 (prin telefon). 

Duminică, în prezenta a peste 
35 000 de spectatori, s-a:i des
fășurat ultimele întreceri din 
cadrul concursului hipic inter
național. în proba de conso
lare victoria, a revenit călăre
țului român Vasile Pi.nciu care 
a terminat parcursul fără nici 
o penalizare. Timp : 55,8 sec.

RECORDURI MONDIALE 
STABILITE DE ÎNOTĂTORII 

AMERICANI
NEW YORK. La Santa Clara 

(California), înotătorul american 
Mark Spitz a stabilit un nou re
cord mondial în proba de 400 m 
liber — 4.08,8, ameliorind cu 4 
zecimi performanța stabilită la în
ceputul săptămânii trecute de 
francezul Alain Mosconi. A fost 
doborît Și recordul mondial la 
400 m liber feminin de către tî
năra Înotătoare americană Pam 
Kruse, cronometrată cu 4:36,4. 
Alte două recorduri mondiale au 
fost realizate de către Claudia 
Kolb, care a cîștigat proba de 
200 m mixt cu timpul de 2:27,5 și 
pe aceea de 400 m mixt în 5:tl,7. 
Cathy Ball a egalat recordul mon
dial pe 100 m bras — 1:15,7.
ROGER PINGEON CONTINUĂ SĂ 
CONDUCĂ ÎN „TURUL FRANȚEI"

După o zi de repaus, participan
ta la Turul ciclist al Franței s-au

întrecut duminică in cea de a 9-a 
etapă, disputată intre Belfort și 
Divonne-les-Bains (238 km). Vic
toria a revenit la sprint belgianu
lui Reybroeck, cronometrat in 6 h 
26:22: Tricoul galben continuă să 
fie purtat de francezul R. Pingeon, 
urmat la 2:06 de italianul Polidori 
și francezul Letort la 2:43. In con
tinuare, clasamentul se prezintă 
astfel: Van Neste (Belgia) la 4:43, 
Van Springel (Belgia) la 5:13, Simp
son (Anglia) la 5:15, Schleck (com
binata Luxemburg — Elveția) la 
5:26, Janssen (Olanda) la 5:34, Ai- 
mar (Franța) la 5,43, Balmamion 
(Italia), la 5:58. Alți doi favoriți ai 
cursei, Gimondi (Italia) și Poulidor 
(Franfa), nu figurează in clasamen
tul primilor 15 alergători.

JUST FONTAINE A 
ÎNLOCUIT

PARIS. 9 (Agerpres). 
tia franceză de fotbal a
nat din calitatea de antrenor al 
echipelor naționale ale Franței 
pe fostul international Just Fon
taine. în locul său a fost numit 
Louis Dugauguez. Acesta a de
ținut pînă zilele trecute postul 
de antrenor al echipei Sedan.

PARIS (Agerpres). Repre
zentanții Comitetelor olimpi
ce din Elveția, R. F. a Ger
maniei și Franța s-au întru
nit Ia Paris pentru a discuta 
proiectul 
sportive 
diție a 
urmează 
anul 1974 în trei orașe din 
țările sus-amintite.

BILLIE JEAN KING A CUCERIT 
3 TITLURI LA WIMBLEDON
LONDRA. Sîmbătă s-au încheiat 

întrecerile din cadrul turneului 
international de tenis de la Wim
bledon. în finala de simplu femi-

FOST

Federa- 
desărci-

organizării Jocurilor 
europene.
acestei

să se desfășoare în

Prima e- 
eompelițil

BILLIE JEAN KING cu cele trei 
trofee cucerite la Wimbledon

nin, Billie Jean King (S»U.A.)- a 
dispus cu 6—3, 6—4, de Ann
Haydon-Jones (Anglia). La dublu 
masculin, au terminat învingători 
Bob Hewitt și Fred Mc Millan 
(Republica Sud Africană) ,core an 
cîștig.at cu 0—2, 6—3, 6—4 linala. 
cu Emerson — Fletcher (Austra
lia). Finala probei de dublu fe
minin a revenit cuplului Billie 
Jean King—Rosemary Casals 
(S.U.A.), care au întrecut cu. 9— 
11, 6—4; 6—2 pe Maria Bueno 
(Brazilia) — Nancy Richey 
(S.U.A.). La dublu mixt titlul a 
revenit perechii Davidson (Aus
tralia) — King (S.U.A.), învingă
tori în fata cuplului Fletcher 
(Australia) — Bueno (Brazilia): 
Turneul rezervai tineretului a fost 
cîștigat de spaniolul M. Orantes, 
care l-a întrecut în finală cu 6—2,. 
6—0 pe Mestep (S.U.A.).

Redacția și administrația: str. Vaslle Conta nr. 16 telefon 11.10.05, Interurban 72 Șl 236 Telex: sporlrotn buc. 180. Tiparul: L P. „Informația- str. Brezoianu 23— 25. 
PREȚUL ABONAMENTULUI: t lună: 6,50 lei j 3 luni» 19.5C lei; 6 tuni: 39 lei; 1 an : 78 leL
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Lotul echipei de iloretă 
băiefi a României, cam
pioană mondială. De sus 
in jos, de la stingă : Io
nel Drimbă, Iuliu Falb, 
Mihai Țiu, Ștefan Arde
leanu (rezervă). Dreap
ta : Tănase Mureșanu, 
Vasile Chelaru, antrenor 
principal, proi. Sorin 
Poenaru, antrenor secund

Vi-i prezentăm
lată-i pe eroii marii performanțe de Ia 

Montreal:
IONEL DRIMBĂ, căpitanul echipei, este 

născut la Timișoara, la data de 13.111.1943. 
A început scrima la Stăruința, cu antre
norul I. Altman. Din anul 1960 face parte 
din secția de scrimă a c’ubului Steaua. 
A fost campion al țării la floretă și sabie 
în anul 1964. Recent, el a cîștigat tur
neele internaționale de la Varșovia și 
Sofia, la care au participat marile valori 
ale floretei continentale. Ultimul concurs 
înaintea „mondialelor" a fost cel de la 
Bologna („Cupa Giovanini"), unde talentatul 
nostru sportiv a 
Drîmbă este 
1964.

TĂNASE 
București, la 
în cadrul clubului Progresul Finanțe Bănci 
cu maestrul Angelo Pelegrini. în pre
zent este component al echipei Universi
tatea București. A îmbrăcat tricoul de 
campion de seniori Ia floretă în anii 1957, 
1958 și 1961. Datorită bogatei sale expe
riențe, Mureșanu reușește să dea multă 
încredere coechipierilor săi. în plus, el a 
știut totdeauna să facă fată momentelor 
dificile dintr-o competiție. Un veritabil 
catalizator moral al formației.

Mureșanu este profesor de educație fi
zică și maestru al sportului din anul 
1959. Totodată el conduce, din 1964, sec
ția de .perspectivă* a Școlii sportive ex
perimentale Viitorul.

IUL1U FALB s-a impus în echipa națio
nală printr-o dîrzenie inegalabilă. Este 
timișorean (anul nașterii 1942, XIL 14). A 
debutat, ca și Drimbă, la Stăruința Timi
șoara, pentru ca în anul 1963 să treacă la 
Steaua. Falb a cucerit campionatul țării 
trei ani consecutiv •, 1965, 1966 și 1967.

ocupat locul 4. Ionel 
maestru al sportului din anul

MUREȘANU s-a născut în
22. V. 1940. A început scrima

PROLETARI DIN TOATE TARILE. UNIȚI-VA '
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DIN VICTORIE
9-3 cu Franfa, 9-7 cu

iulie, ora 19.Montreal, 9
în sala de scrimă a Cen

trului sportiv universitar 
nu se mai găsea nici un 
loc. Mai bine de 3 000 de 
iubitori ai sportului din 
marele oraș canadian (prin
tre ei numeroși turiști so
siți în localitate cu ocazia 
Expoziției Universale) aș
teptau cu nerăbdare finala 
probei de floretă băieți pe 
echipe. Protagoniste: for
mația Uniunii Sovietice și 
revelația actualei ediții a 
campionatelor, reprezentati
va României. Echipa țării 
noastre avusese un start 
impresionant. După ce cîș- 
tigase toate meciurile din 
preliminarii, ea realizase un 
rezultat puțin scontat — o 
victorie netă la Franța, cu 
9—3. Acest succes o adu
sese în semifinalele com
petiției, alături de' redutabi
la echipă a Poloniei. Se 
vor opri aici sinii-. victo
riilor românești ? — se în
trebau foarte multi specia
liști. Sigur, echipa Polo
niei era greu de depășit. 
Și, totuși, formația Româ
niei a mers. din victorie 
în victorie : ea a trecut 
și de floretiștii polonezi, pe 
care i-a învins cu 9—7. 
Prin urmare, în finală, ală
turi de formidabila selec
ționată a Uniunii Sovietice, 
campioana mondială de

pe învingători...
în afara hotarelor, el a realizat, anul tre
cut, un rezultat valoros — locul 3, la 
Paris. în „Cupa Adrien Romei". De ase
menea, a avut o contribuție importantă 
la obținerea locului 3 în „Cupa campio
nilor europeni*, în 1966. Falb este maestru 
al sportului din anul 1966.

MIHAI ȚIU s-a născut în București, la 
21 I. 1946. Este „mezinul" echipei repre
zentative. A descifrat tainele scrimei în 
cadrul Clubului sportiv școlar, inițial cu 
antrenorul Gheorghe Man și, în continua
re, cu antrenorul Constantin Panescu. Din 
anul 1965 face parte din clubul Steaua, 
A fost un... succesor al lui Drîmbă la 
titlurile de campion al țării la juniori 
(1961, 1962, 1963). Pe plan internațional 
cea mai bună performanță a realizat-o în 
1966, la Viena: locul 3 la Campionatele 
mondiale de tineret. Incepînd din anul 
1966, el a făcut parte din echipa de se
niori a clubului Steaua și, de asemenea, 
din lotul republican. Cea mai recentă 
performanță: victoriile la Revenu (locul 
2 la J.O. de la Tokio) și J. Kamuty (locul 
2 la CJvf de la Montreal) în cadrul „Cu
pei Gaudini*. Țiu este maestru al spor
tului (1967).

ȘTEFAN ARDELEANU s-a născut la 
14 I. 1946 la Satu Mare, unde a și în
ceput scrima sub îndrumarea maestrului 
Alexandru Csipler, la „Unic". Trăgător 
fruntaș fn toate competițiile pentru ju
niori, el a obținut în 1966 și titlul de 
campion al țării (juniori mari). Performanța 
sa care l-a coasacrat ca floretist a fost 
obținută în 1966, la Viena : campion mon
dial de tineret.

în prezent Ardeleanu face parte din clu
bul Steaua (din anul 1965). Este maestru 
al sportului din acest an.

IN VICTORIE!
Polonia și 9-6 cu U.R.S.S.

anul trecut. Era 
scrimerii sovietici 
prima șansă. Notați bine : 
patru dintre 
echipei 
finaliști 
în acest 
prejurări 
probei, 
campionatului 
băieți echipe.

...Primul asalt pune față 
în față pe Drîmbă și Șarov. 
Reprezentantul tării noastre 
n-a dat nici o clipă răgaz ad
versarului, pe care l-a în
trecut de o manieră 
gorică, cu 5—1. Și: 1—0 
pentru România.

în asaltul următor, Mu
reșanu l-a întîlnit pe Sveș
nikov, cel mai experimentat 
dintre trăgătorii echipei 
sovietice. Asaltul a debutat 
într-o atmosferă de mare 
încordare. La început a 
condus Sveșnikov, cu 1—0, 
și 2—1, dar Mureșanu a 
stat permanent în „plasa" 
adversarului său. L-a ega
lat la 3, l-a .sîcîit" me
reu pe intenția a doua, 
punctînd încă de două ori, 
decisiv : 5—3. România con
duce cu 2—0 !

Asaltul al treilea. Pe plan
șă — Falb și Midler, 
fel spus, 
mul 
s-a întrecut pe sine, 
nind mereu în jumătatea de 
planșă a lui Midler. Orice 
acțiune pe contraatac, orice 
încercare pe paradă ripostă 

a 
a 
a

evident, 
păstrau

componenții 
U.R.S.S. fuseseră 
la „individuale", 
complex de îm- 

începea finala 
ultimul „act" al 

la floretă

dîrzenia și 
irezistibil. Dar,

cate-

Alt- 
cal- 

Falb 
ve-

a scrimerului sovietic 
fost zădărnicită. Falb 
condus tot timpul și 
cîștigat cu 5—2. România — 
Uniunea Sovietică 3—0!

Cel mai disputat asalt a 
adus în fata spectatorilor 
pe proaspătul campion 
mondial, Puteatin, și pe 
«mezinul* echipei române,

Mihai Țiu. Specialiștii ve
deau în sportivul nostru o 
victimă sigură. Dar Țiu, cu 
tenacitatea care îl caracte
rizează, cu o dezinvoltură 
cu care și-a făcut «șah 
mat" și alți adversari re- 
putați (Revenu, J. Kaautyț, 
în continuă ofensivă, a reu
șit să producă marea sur
priză. O nouă victorie ro
mânească, cu 5—3. Și sco
rul a ajuns 4—0 pentru 
floretiștii noștri.

...începe al doilea tur, a 
doua manșă a finalei. 
Drimbă încrucișează flo
reta cu fostul campion mon
dial, Gherman Sveșnikov. 
.Aceeași manieră de luptă" 
— recomandă antrenorul 
Vasile Chelaru. Și Drimbă 
a înțeles ce are de făcut. 
Atacă tot timpul și punc
tează necruțător, cîștigînd

(Continuare în pag. a 3-a)

CEA DE A IX-a EDIȚIE A „DINAMOVIADEI DE TIR-

Marin Ferecata, Viorel Savin
și echipele Dinamo București

au cîștigat probele de ieri
• Astăzi, ultimele întreceri

Cea de a treia zi a „Dina- 
moviadei internaționale de tir“ 
a cunoscut — pe toată linia — 
succesul pușcașilor de la Di
namo București. Atît la proba 
de armă liberă calibru 
60 f. culcat (seniori), cit și 
la armă standard 60 f. 
(juniori), victoriile au reve
nit reprezentanților clubului 
bucureșlean, la individual și pe 
echipe. Rezultatele sînt îmbu
curătoare, mai ales dacă ne 
gîndim că ele au fost obținu
te în compania unor sportivi 
foarte valoroși, cum sînt tri
plul campion european A. 
Gherasimenok (Dinamo Mos
cova) și medaliatul J. O. de 
la Tokio, V. Velicicov (Spar
tak Sofia). Ca să nu mai vor-

redus

culcat

bim de faptul că pușcașii noș
tri eran în mare restantă fn 
privința realizării unor vic
torii in conipe.tițiile internațio
nale. Să sperăm că îneeputul 
făcut luni nu va rămine un 
fapt singular.

Rezultatul cu care a ieșit 
Învingător Marin Fereeâtu — 
la armă liberă calibru redus 
60 f. culcat — 597 p. este cu 
numai un punct sub recordul 
republican. La fel și rezultatul 
formației Dinamo Bucnrești — 
2371 p. (recordul țării: 2372 
p). La proba de armă stan
dard 60 f. culcat (juniori^

C. COMARNISCHI

(Continuare in pag. a 4-a)

Trei medalii la campionatele europene
FRANCISC BOLA-argint

NICOLAE CRISTEA și

PETRE COM AN-bronz

România, pe locul patru

in clasamentul pe națiuni

ISTANBUL, 10 (prin tele
fon ). — Peste 30 000 de spec
tatori au asistat la reuniu
nea finală a C.E. de lupte li
bere. care a durat pînă la 
ora 1 noaptea. Cu toate că 
întrecerile au luat șfirșit la 
o oră atît de tîrzie, spectato
rii n-au avut ce regreta. Ei 
au urmărit partide interesante, 
în care au fost utilizate va
riate procedee tehnice. în 
plus, buna comportare a lup
tătorilor turci în cadrul fina
lelor — ei au cucerit 4 me
dalii 
plină

în
serie
eat. 70 kg, suedezul Kariston

Francisc Boia, Nicolae

l-a învins pe bulgarul Vilcev, 
iar la cat. -+-97 kg Dietrich 
(R. F. a Germaniei) i-a depă
șit la puncte pe Duraliev 
(Bulgaria) și pe Saunin 
(U.R.S.S.), cîștigînd titlul de 
campion enropean.

Luptătorii noștri an avut o 
frumoasă comportare, cucerind 
trei medalii î FRANCISC B0-

Crislea, Petre Coman

LA (cat. 87 kg) — argint, 
NICOLAE CRISTEA (cat. 57 
kg) ?i PETRE COMAN (caț, 
63. kg) — bronz, aducînd Ron^S?

GHEORGHE IACOBINI 
secretar general al F.R.Ț.

(Continuare in pag. a 4-a}

de aur — le-a dat de- 
satisfacție.
finale s-au înregistrat • 
de surprize Astfel, la

HIE NASTASE și ION Ț1RIAC învingători 
în turneul internațional de ia Travemiinde. 
Citiți omănunte în pagina a 4-a.



Problemele complicate 
ale probelor 
combinate wnuisai

Recentul concurs atletia din Capitală a 
debutat cu probele combinat© decatlon
bărbați și pentatlon femei. Mergînd către sta
dionul „23 August* nu ne așteptam la cine 
știe ce rezultate în această probă. Ne gîn- 
deam însă că vom fi martorii unei întreceri 
frumoase, pasionante, cu mult! concurenți. 

. Cînd colo, pe stadion se aflau vreo 25 de 
| arbitri, cîțiva spectatori (antrenori sau atleți) 
' K nnn fr .af 1 i C Lx» ci drtiși... 5 concurenți s trei pentatloniste și doi 

decatloniști! A doua zl — aceeași atmo
sferă, cu precizarea că rămăseseră doar... trei 
concurenți.

Abandonul 
greutate, l-a 
extraordinare 
duce la bun 
rar întîlnit ca un atlet să lupte absolut 
singur în 7 probe. Șl aceasta într-o compe
tiție cu rang de campionat al Capitalei... 
Scăderea simțitoare $ numărului de practi-

lui M. Pantor, după proba de 
supus pe Silviu Hodoș unor 
eforturi de voință, pentru a 

sfîrșit decatlonul. Este un fapt

cânți al decatlonului l-a făcut pe un vechi 
antrenor să ne spună — în glumă, bine
înțeles — că dacă ar avea echipament de 
concurs ar putea îmbunătăți media primelor 
performanțe ale anului. Amară ironie...

Ea pentatlonul senioarelor, învingătoare a 
fost... junioara Elena Dumitrescu (Șc. sp. 2) 
cu 8 398 p, urmată de o altă junioară, Mar
gareta Mihart (Constructorul) cu 8 238 p. 
A treia participantă, metalurgista Valeria 
Bufanu, care conducea după prima zi cu 
2 360 p nu a mai putut concura la lungime 
și 200 m, avînd verificare pentru " 
Europei" la 80 mg.

Deci, la decatlon și pentatlon a lipsit 
elementul caracteristic noțiunii de 
EMULAȚIA. îngrijorătoarea situație a 
lor combinate în cadrul ultimului concurs 
atletia ne-a dus cu gîndul în urmă cu 7 
săptămîni, la concursul republican de primă
vară al seniorilor (13—14 mai). Atunci, la 
aceste probe de abia s-au adunat din toată 
țara 17 concurenți (9 decatloniști și 8 pen
tatloniste) din care doi au abandonat Iar 
săptămîna trecută, cu ocazia meciului cvadri- 
ungular de pentatlon și decatlon de la No
visad (cu echipele Franței, Italiei și Iugo
slaviei) noi am deplasat doar fetele, 
băieți, fiind accidentați doi titulari, nu 
putut încropi o formație de șase decatloniști 
(în clasamentul pe echipe contau doar pri
mii patru) care să ne reprezinte.

După ce a cucerit titlul de campion bal
canic (7 074 p — Sarajevo, 16—17 septembrie 
1966), Vasile Mureșan nu a mai concurat la 
proba de decatlon. Este adevărat că el a avut

„Cupa

tocmai 
sport: 
probe-

La
S-a

de întîmpinat în acest răstimp unele greutăți 
obiective, fiind accidentat de cîteva ori. To
tuși nu este admisibil ca unul dintre primii 
decatloniști ai tării să evolueze doar cînd 
și cînd Ia săritura în lungime, de vreme 
ce a fost inclus în permanență în lotul re
publican pentru decatlon, primind și condi
țiile corespunzătoare. Sîmbătă a sărit 7,36 m 
(în 1965 obținuse 7,37 m în cadrul decatlo
nului !), apoi a privit din tribună cum Hodoș 
dădea dovadă de tenacitate luptînd de unul 
singur. Or este accidentat, și atunci nu con
curează de loc, or, dacă 
să participe la decatlon...

Chiar dacă talentatul Silviu Hodoș (fără 
antrenor 
stitutul 
7 000 p
Andrei Șepci a dus recordul republican de 
juniori pînă ’ la 6 882 p, chiar dacă cu cele 
4 539 p Elena Vintilă a întrecut recordul 
republican de pentatlon al Măriei Pândele, 
iar aceasta din urmă nu așteaptă decît să-și 
ia revanșa (la Novisad — 4 519 p), problema 
probelor combinate continuă să constituie un 
„cui- al atletismului nostru.

Federația trebuie să studieze cazul lui 
S. Hodoș, găsindu-i acestuia un antrenor care 
să stea zi de zi alături de el. De asemenea, 
forul de 
și să ia 
scoaterea 
tatlonului, 
redresare

nu este accidentat,

grea sesiune la In-
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I
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ecran
prieten al sportului

I
I

I

și aflat după o
politehnic) a depășit granița celor 

ale consacrării internaționale, iar

specialitate e dator să analizeze 
de urgență toate măsurile pentru 
din impas a decatlonului și pen- 
măsuri integrate în rîndul celor de 
a întregului nostru atletism.

ADRIAN IONESCU
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sport, 
ecran, 
elanul 
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Echipele buciueștene învingătoare

in concursul școlilor sportive

Un concurs inutil!
Arena de popice din Parcul spor

tiv Voința a găzduit sîmbătă și du
minică primul concurs de verificare 
a loturilor noastre republicane. 
Aveam toate motivele să credem că 
proaspeții selecționați se vor pre
zenta temeinic pregătiți și că, în 
consecință, prima confruntare cu co
legii lor cu state mal vechi în lot 
(dintre care s-a remarcat Petre 
Purje), va fi onorată de rezultate 
bune. Din păcate, însă, l-am putut 
număra pe degete pe sportivii pen
tru care selecționarea în lotul repre
zentativ a constituit un stimulent. 
Ne referim la tînărul Gh. Silvestru 
care a demonstrat că e hotă rit să 
urce treptele consacrării, și Dumitru 
C. Dumitru, V. Măntoiu, D. Kridor, 
T. Nițulescu și Gh. Reștemeanu, care 
au dovedit că au respectat riguros 
programul de pregătiri, Atît ! Ceilalți 
s-au chinuit să găsească culoarul 
preferat, unii trăgind multe bile în 
gol. A surprins, îndeosebi, evoluția 
slabă a lui Aurel Cliirilă, care nu a 
reușit nici măcar să treacă de 800 
p.d. Cerîndu-i explicații asupra 
ceste! comportări, popicarul 
șean ne-a spus înciudat .- „S 
plet nepregătit. Abia m-am 
din concediu. Am fost anunțat 
acest concurs numai cu două 
înainte de a veni la București, 
prezentat mai mult de teama 
nu fi sancționat..

Nu cunoaștem cine poartă 
federația sau organele locale UCFS. 
Un lucru este însă cert : alți jucă
tori șl, în special, jucătoarele (bilan
țul întrecerilor feminine e cu muft 
mai slab) au susținut că rezultatele 
lor necorespunzătoare sînt urmarea 
faptului că, după campionatul pe 
echipe, și-au întrerupt antrenamen
tele întrucît... nu știau de existența 
acestui concurs.

Au existat, deci, defecțiuni serioase 
In pregătirea primului concurs de 
verificare în vederea viitoarelor cam
pionate mondiale. Lipsa de preocu- 
pare a organizatorilor s-a văzut și în 
timpul întrecerilor, cînd au lipsit 
Obișnuitele tabele de marcaj, iar 
scorerii și ceilalți arbitri au condus 
focurile in.„ haine de stradă.

Clasamentul masculin : 1, Gh. Sil
vestru (Plopeni) 951 p.d., 2. p. Purje 
(Ctmplna) 946 p.d., 3. D. Dumitru 
(Ploiești) 896 p.d., 4. D. Kridor (Reși
ța) 893 p.d., 
878 p.d., 6. 
869 p.d.
•Pentru că 

nu a depășit cifra de 400 
derăm că e suficient să consemnăm 
doar numele cîștigătoarei concursu
lui : Maria Armeanu (București), cu 
396 p.d.

Șt. Kroner, aflat intr-o situație 
ideală de a marca, va șuta... 
pe lingă poarta adversă. A 
fost unul din momentele în 
care campionii au irosit copi
lărește situații excelente de 
gol. Fază din meciul Dinamo— 

Ind. linii Timișoara (11—0).

Foto : A Neagu

5. V. Măntoiu 
T. Nițulescu
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vina :

(București)
(Ploiești)

concurentă
p.d., consi-
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în sfîrșit, ca
ne-a adus în 
noștri anga- 
pentru apă-

!

I

La Brașov, s-a încheiat Ia sfîr- 
șiltil săptăinînii trecute întrecerea ce
lor mai buni voleibaliști și voleiba
liste din școlile sportive. Desfășura
tă în mai multe etape, competiția 
a selecționat pentru turneul final 
cîte 4 echipe de fete și de băieți 
care și-au disputat titlurile.

La fete, s-au întrecut formațiile 
școlilor sportive din Constanța, P. 
Neamț, Sibiu și București (șc. sp. 
nr. 2), iar la băieți cele din Plo
iești, Sibiu și București (șc. sp. nr. 
1 și 2)

în ultima zi au avut loc meciurile 
hotărîtoare pentru stabilirea ordinii 
finale în clasament. La fete, Șc. sp. 
nr. 2 București și Șc. 
susținut partida 
cîștigătoarea 
ce formațiile 
Neamț și-au 
Meciul dintre 
la locul Ia 
de un bun nivel tehnic, componentele 
ambelor echipe s-au străduit să a- 
rate numerosului public prezent că 
merită cinstea de a se întrece pen
tru titlul de echipă campioană. Ju-

sp. Sibiu au 
care avea sa decidă 

concursului, in timp 
din Constanța și P. 
disputat locurile 3—-4. 
cele două pretendente 
fost foarte disputat și

CLASAMENTELE LA ZI
La finele primei părți a campio

natului categoriei A de rugbi cla
samentul se prezintă după cum 
urmează :
1. Grivița Roșie 11 10 1 0 189: 39 32
2. Dinamo 11 10 0 1 197: 37 31
3. Steaua 11 7 13 143: 57 26
4. Politehnica lași 11 4 3 4 48: 36 22
5. Farul C-ța 11 5 0 6 75: 61 21
6. Rulmentul Bîrlad 11 5 0 6 84: 92 21
7. Știința Petroșeni 11 3 2 6 40: 69 19
8. Progresul 11 3 2 6 54: 91 19
9. Agronomia Cluj 11 4 0 7 36: 85 19

10. Gloria 11 3 2 6 51:126 19
11. Precizia Săcele 11 2 3 6 44:193 18
12. Rapid 11 2 2 7 40:124 17

Iată și clasamentul 
seria București:

categoriei B,

1. Olimpia 11 10 1 0 130: 36 32
2. Constructorul 11 10 0 1 188: 15 31
3. inst. de constr. 11 7 13 80: 49 26
4. Vulcan 11 7 13 95: 41 25
5. Politehnica 11 5 3 3 75: 62 24
6. I.P.G.G. 11 4 16 50:102 20
7. S.N. Oltenița 10 4 2 4 40: 64 19
8. I.C.F. 11 3 2 6 51: 89 19
9. Proiectantul 10 2 2 6 49:140 16

10. Aeronautica 11 13 7 35: 88 16
11. Arhitectura 10 12 7 39: 92 14
12. Științe ec. 10 10 9 40: 93 12

Meciurile Rapid — Gloria și Di
namo — Constructorul se vor 
juca în toamnă.

Echipa Rapid are două puncte 
mai puțin datorită neprezentării 
la două meciuri.

JUNIORI (XV) —
1. Șc. sp. 2
2. Grivița Roșie II
3. Olimpia
4. ci. sp. școlar H

JUNIORI (VIII) —
7 ’
7 <
7 <
6 -
6 :
7 J
6 ;
6 <

1. Progresul
2. Steaua
3. CI. sp. școlar
4. Constructorul
5. Dinamo
6. Grivița Roșie
7. Gloria
8. Rapid

I

I

Medurile restanță 
nomice — Proiectantul și 
teefura — S.N.O. se vor juca în 
toamnă, înaintea returului.

De menționat că echipele Vul
can și S.N.O. au cîte un punct 
mai puțin prin neprezenitare ia 
cîte un meci,

★
S-au încheiat și competițiile re

zervate juniorilor, 
jos clasamentele t

JUNIORI (XV)
Constructorul 
CI. Sp. școlar 
Progresul 
Grivița Roșie 
Steaua 
Dinamo 
Gloria 
Rapid

Științe eco- 
Arhi-

Publicăm mai

1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I
I

— SERIA 11
6 6
7 5
7 4
7 4
7 2
6 2
6 0

0 0 69:12
1 94:18
2 41:26
2 18:24
3 40:63
3 28:31
6 9:68

0 6 11:68

11
1
1
2
1
0

18
18
16
16
13
11

6
4

în zilele noastre, imaginea te
levizată a devenit un prieten a- 
propiat al iubitorului de 
Prin intermediul micului 
stadionul, cu tinerețea și
ce-i sînt proprii, a pătruns 
multe cămine, cîștigînd noi 
noi adepji pentru activitatea 
ti vă.

Nc-am deprins în ultima 
me să fim spectatorii unor
petiții de anvergură, am fost mar
torii unor evenimente de seamă 
din lumea sportului. Cunoaștem 
acum stilul de joc al celor mai 
bune echipe de fotbal din lume, 
am văzut la lucru mari aticii, re
cordmani la natație, boxeri ce
lebri, campioni mondiali și olim
pici de gimnastică, 
mera de luat vederi 
preajma sportivilor 
jați în luptă dîrză
tarea prestigiului cucerit în ma
rile întreceri, indiferent de dis
tanța care ne despărțea de locul 
desfășurării lor. Pele și Bobby 
Charlton ne sînt acum figuri fa
miliare, fuleul lui Ron Clarke nu 
mai are secrete, Ludmila Belou
sova și Oleg Protopopov și-au 
etalat în fața noastră toată ga
ma artei patinajului, Vera .Cea- 
slavska și-a cîștigat laurii de cea 
mai bună gimnastă din lume sub 
privirile noastre. Cine n-a rămas 
entuziasmat de virtuozitatea vo
leibaliștilor de la Dinamo și Ra
pid, care au disputat de două 
ori finala românească44 în C.C.E. 
la volei, cui nu i-a tresărit inima 
de bucurie văzînd pe Nicolae Gîju 
victorios în ringul de la Roma ?

La sfîrșitul săptămînii trecute, 
iubitorii de tenis din țara noas
tră au putut face, pentru 
oară, cunoștință cu marii
pioni ai rachetei. Maria Bueno, 
Roy Emerson, John Newcombe, 
Billie Jean King, Bob Hewitt și 
alți cîțiva virtuozi ai „sportului 
alb44 și-au etalat marea lor teh
nică sportivă în transmisiile de 
vineri și sîmbătă de la Wimble
don. Am avut prilejul să admi
răm pe așii tenisului, 
totodată date neprețuite
completarea cunoștințelor noastre 
în tehnica modernă a 
sport.

încă o 
făcut din 
du-și noi 
sportului.
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I
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cătoarele prezentate în teren de an
trenorii NICOLAE HUMA (București) 
și GIIEORGIIE BODESCU (Sibiu) 
au arătat o pregătire multilaterală și 
avem convingerea că ele vor putea a- 
junge în loturile noastre reprezenta
tive. Mai omogene, bucii reștencele au 
cîștigat cu scorul de 3—1 (14. —13, 
10, 10). Am reținut pe VENERA 
ZAHARESCU, EVA KLEIN, ELENA 
PANDREA (Șc. sp. nr. 2 Bucu
rești), RODICA POPA, MĂRIA O- 
LARIJ și MĂRIA ȚOPA (Șc. sp. 
Sibiu ).

Pentru locurile 3—4, Șc. sp. Con
stanta (antrenor prof. Ion Cristian) 
— Șc. sp. P. Neamț (antrenor prof. 
Maria Sâvinescu) 3—1 (—9, 10, 14, 
10). Deși au cîștigat primul set. 
sportivele din P. Neamț au pierdut 
pînă la urmă în fața constănțence- 
lor, care au dispus de o medie de 
înălțime mai 
tehnică mai bună. Clasament final : 
1. Șc. sp. nr. 2 București, 2. Șc sp. 
Sibiu, 3. Șc. sp. Constanța, 4. Șc. 
P. Neamț.

La băieți, pentru 
au luptat echipele Șc. sp. 
București (antrenor prof. 
BRAȘOVEANU) și Șe. sp. 
(antrenor prof. MIRCFA DUMITRES
CU). După o întrecere epuizantă 
care a durat peste două ore, elevii 
bucureșteni au terminat învingători 
cu 3—2. Ei au fost conduși cu 2—1 
la seturi 
vor produce 
bucureștean a 
cele mai bune, 
me superioară 
pînă la urmă 
revenit și la băieți unei formații din 
Capitală. S-au remarcat STELIAN 
PENCIULESCU, VICTOR CĂTĂLIN, 
VIOREL MARIAN (București) și 
DAN FAVA, DORIN DRÂGAN și 
MIRCEA POPESCU (Ploiești). Pen
tru locurile 3—4 Șc. sp. Sibiu (an
trenor prof. VLAD GUȘU) — Șc. 
sp. nr. 2 București (antrenor prof. 
NORBERT VALDINGHER) 3—2 (6. 
—12, 9, —14, 6). Clasament final: 
1. Șc. sp. nr. 1 București, 2, Șc. sp 
Ploiești, 3. Șc. sp. Sibiu, 4. Șc. sp. 
nr. 2 București.

PAUL IOV AN

mare și de o pregătire

și se părea că 
surpriza, 
dat însă

, iar media 
(1,90 m) 
cuvîntul:

sp.

1locui
nr. 1 

PAVEL 
Ploiești

ploieștenii 
Antrenorul 
indicațiile 
de înălți- 
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LA LUPTE LIBERE JUNIORI
111:14 17

ROMANIA-POLONIA

în 
două în- 
Poloniei.

SERiA A n-A

5 5 »1 96: 75 16
6 2 0 * 33: 90 10

Reprezentativa țării noastre de lup
te libere (juniori) va susține 
cursul acestei săptămîni 
trlniri cu selecționata 
l'rima întîlnire va avea Ioc joi 13
iulie Ia Odorhei, iar următoarea, 
sîmbătă 15 iulie, la Tîrnăveni.

A II-A

SERIA I

Gloria

7
4
4
4
3
2
2
0

0 0 
0 3 
0 3 
0 2 
0 3
0 5 
0 4 
0 6

132: 27
111: 66
60: 72
90: 63
48: 30
21:123
39: 69
15: 66

Meciurile
Dinamo —
programate

Echipele
cîte un punct și, respectiv, două 
puncte mai puțin datorită nepre- 
zentărilor.

Rapid —
Constructorul vor 
în toamnă.
Gloria și Rapid

JUNIORI (Vini

1. Șc. sp. 2
2. Olimpia
3. CI. sp. școlar U
4. Grivița Roșie H

Grivița Roșie H are 3ouă puncte 
mai puțin datorit^. ne»prezentăfib»

în fotografiei ■■ b "iecyeh/ă c 
meciul juniorilor buciireșter 
o^nouă șarjă g „galbenilor

Foto i Aurel Neagu



Din victorie
in victorie /

I
La sfîrșitul sezonului competițional 1966-67

I
(Urmare din pag. 1)

și acest asalt, cu 5—1. Este 
doua victorie pe care Drîmbă

a 
o 

realizează în acest sezon în fața 
redutabilului trăgător 
(după cea de la Sofia, din 
mai), Scorul ajunge astfel 
pentru România.

Urmează un moment de... 
tou pentru floretiștii noștri. Ei și-au 
îngăduit un necesar „respiro* 
după acest veritabil tur de for
ță, care a făcut să amuțească 
sala. Trăgătorii sovietici au pro
fitat, firește.-, reducînd 
dicap : Șarov 
(5-1), “
(5—3), Midler pe Țiu 
Sveșnikov pe Falb (5—3). Scorul 
se modifică, deci: 5—4 pentru
România.

Moment de mare tensiune înain
tea asaltului Drîmbă—Puteatin. 
Toată lumea era convinsă că 
dacă sovieticii vor reuși să ega
leze, vor cîștiga partida. Lucrul 
acesta n-a scăpat din vedere nici 
antrenorului Chelaru. Și, tocmai 
de aceea el i-a recomandat lui 
Drîmbă să acționeze cu toată 
prudenta. Din nou. Drîmbă a 
fost... ascultător. Astfel ne expli
căm victoria netă pe care a reali
zat-o în fața lui Puteatin, căruia 
avantajul alonjei nu i-a servit la 
nimic. 5—1 pentru Drîmbă și ne 
distanțăm din nou : 6—4 pentru 
România.

Țiu este luat prin surprindere, 
în asaltul următor, cu Șarov, și 
pierde cu 3—5. Iarăși emoții în 
tabăra noastră înaintea asaltului 
Mureșanu—Miiler. Mureșanu, pi
lonul echipei, este însă calm și 
sigur. Atent, el nu-i îngăduie lui 
Midler să obțină inițiativa. Mti- 
reșanu cîștigă cu 5r-3. Deci, după 
a treia manșă scorul ne este fa
vorabil : 7—5 pentru România.

Ultima manșă este de-a drep
tul dramatică. Falb pierde cu 2—5 
la Puteatin. Deci, România — 
U.R.S.S. 7—6. in mina lui Țiu 
stă acum posibilitatea unei 
victorii, de data aceasta în fața 
lui Sveșnikov. Misiune foarte 
grea pentru tînărul nostru flore- 
tist pentru că și Sveșnikov 
„joacă" ultima șansă a echipei 
sale. El îl conduce permanent pe 
Țiu. Dar, ca prin minune parcă, 
„omul de șoc" al echipei noastre 
egalează de fiecare dată. Ulti
ma oară la 4. Cine va da tușa 
decisivă
„aurul" ? Cei doi floretiști se stu
diază îndelung. Sînt transpirați și 
epuizați. Angajări lungi pe lame, 
retrageri și atacuri false. Sveșni
kov caută lovitura de grație. Țiu 
o evită cu promptitudine. Sveș
nikov a cerut prosopul, și-a șters 
transpirația. Și-a mai studiat în
tr-o fracțiune de secundă pe omul 
care îi punea mereu probleme. 
De cealaltă parte Țiu, calm, îl 
aștepta. Lupta se reia cu și mai 
multă încrîncenare. Sveșnikov dă 
semne de oboseală. Handicapul 
vîrslei își spune cuvîntul. Flore- 
tiștu! sovietic încearcă un atac 
pe flancul stîng, dar Țiu intuiește 
intenția, face un degajament și 
în clipa următoare fandează mult 
cu brațul, punctînd în pieptul lui 
Sveșnikov : 8—6
MÂNIA. Asaltul 
consumat. Fiindcă 
tare de pe planșă, 
Midler n-a mai 
o formalitate. Drîmbă 
cîștig de cauză, cu 5—3.

Scor finali 9—6 PENTRU 
MÂNIA, în uralele unei săli 
aplaudă în picioare. FLORETIȘTII 
ROMÂNIEI — CAMPIONI MON
DIALI ! CEA MAI MARE LOVI
TURA DE TEATRU DIN SCRIMĂ. 
ECHIPA U.R.S.S. NU MAI CU
NOSCUSE ÎNFRÎNGEREA 
ULTIMII 10 ANI !

sovietic 
luna 
5—0

pla-

din han- 
pe Falbîntrece

Puteatin pe Mureșanu
(5—2) și

noi

care ne putea aduce

PENTRU RO- 
decisiv fusese 
ultima confrun- 
dintre Drîmbă— 
constituit

a
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Lipsuri cu rădăcini adinei...
S-a pus punct o dată cu consuma

rea finalei „Cupei României* — tradi
ționalul act de închidere — sezonului 

competițional 1966—67. Un sezon zbuciumat, 
cu un deznodămint nedorit la nivelul echi
pei reprezentative, dar care ne-a permis să 
tragem concluzii realiste și deci utile i fot
balul nostru continuă să bată pasul pe loc, 
amînind sine die progresul atît de dorit de 
către numeroșii iubitori ai sportului din țara 
noastră.

Firește, pentru a stabili cauzele care per
manentizează această stare de - lucruri ar 
trebui să forăm în straturile cele mai adinei: 
la baza de mase total nesatisfăcătoare (din 
cauza interzicerii fotbalului în școli pe o 
perioadă întinsă de ani, a lipsei de terenuri 
de joacă pentru copii), la organizarea admi- 
nislrativ-financiară, la sistemul competițional, 
la regulamentul de transferări șa.m.d. Sînt 
carențe mai vechi dare au influențat negativ 
activitatea de ansamblu a fotbalului nostru, 
dar care nu pot motiva ÎN ÎNTREGIME re
zultatele nesatisfăcătoare înregistrate în con
fruntările cu echipe de peste hotare, de club 
sau reprezentative,- pentru că, de bine de 
rău, jucători s-au mai ridicat în ultimii ani 
și în tară la noi o susținută activitate com- 
petitională s-a desfășurat la toate nivelurile 
(juniori, tineret, seniori, echipe de club, echipe 
reprezentative), unele eforturi (prin înființa
rea celor 12 centre de juniori și copii) pentru 
ridicarea elementului tinăr au fost, de ase
menea, evidente.

Cum se explică 
fotbalului practicat

tn primul rînd, 
date de F. R. 
timp, echipelor noastre care activează în ca
tegoriile republicane. Intr-adevăr, ani în șir, 
înaintea începerii campionatului sau cu pri
lejul ședințelor de 
retur, organul tehnic 
trai al antrenorilor, 
pe care trebuie s-o 
tre : 
SIV și EFICACE —
MULUI 1—4—2—4".
dogmatic, după o
liană) a anului 195E (!) 
o placă 
prilej. Care dintre ei n-ar fi dorit ca for
mația lui să joace colectiv, constructiv, ofen
siv și, în sfîrșit, eficace ? Dar, CUM ? Greu 
de realizat toate acestea numai prin îndru
mări CU CARACTER PALEATIV. Așa îneît 
marea majoritate ai echipelor noastre și-au 
organizat jocul după principiile lui 1—4—2—4 
și (mai puține) 1—4—3—3, forme de așezare 
care apăreau, însă, mai tot timpul în joc, 
din cauza aplicării rigide a sistemului.

Au fost și antrenori (Constantin Teașcă, 
Emerich Vogi, Valentin Stănescu, Victor 
Stănculescu, Traian lonescu, Angelo Nicu- 
lescu. Constantin Cernăianu) cu orizont mai 
larg, care au încercat și SOLUȚII în scopul 
practicării unui joc mai elastic. Și, astlel, 
în maniera de a acționa a unor echipe au 
apărut fundașul-aripă (Universitatea Cluj,

scăzut alatunci nivelul 
la noi ?
prin greșitele îndrumări 

Fotbal, o bonă bucată de

analiză dintre tur și 
al F.R.F., colegiul cen- 
indica „ORIENTAREA* 
urmeze echipele noas- 

JOC COLECTIV, CONSTRUCTIV. OFEN- 
ÎN CADRUL SISTE- 
Cuvinte 
experiență

și repetate — precum 
tehnicienilor noștri cu

inspirate
(brazi-

tiecare

extrema-apărător (Ra
in situațiile de apă-

C.S.M.S. Iași, Petrolul), 
pid), jucătorul „libero* 
rare (Dinamo București). Dar o dezlegare 
oficială de ieșire din corsetul orientării și 
al sistemului cu patru fundași a fost dată 
de F. R. Fotbal abia după desfășurarea ulti
mei ediții a campionatului mondial ; cînd o 
serie de tehnicieni români, antrenori federali 
și antrenori ai unor echipe de club, s-au 
putut documenta la fața locului, studiind pe 
parcursul mai multor meciuri aspectele mul
tiple ale jocului de fotbal practicat de cele 
mai valoroase formații ale lumii. Abia aici, 
în Anglia, a reieșit clar pentru specialiștii 
noștri că nici virtuozitatea tehnică (vezi ju
cătorii brazilieni, ca și cei din celelalte for
mații sud-americane) nu valorează prea mult 
DACA---------- ----------- ~
NALĂ 
ambele 
ȘI DE 
a C.M. 
este o
FONDUL, CONȚINUTUL JOCULUI DE FOT
BAL ÎL CONSTITUIE DINAMICA MIȘCĂRII 
ÎN TEREN. Că au plecat de la linie (cu 
acoperire), că au pornit de la „beton*, atît 
Anglia cît și R. F. a Germaniei S-AU APĂ
RAT ȘI AU ATACAT cu cîte 7—8 jucători 
(în funcție de necesitățile jocului), DOVE
DIND O MARE ELASTICITATE.

întorși acasă, specialiștii români au difuzat 
învățămintele culese la campionatul mondial, 
au început să le transpună in practică. Ju
cătorii și-au mărit zonele de acțiune, a 
creșcut elasticitatea echipelor — ca urmare 
a îndeplinirii sarcinilor duble — de atac 
și de apărare. Ce se putea face însă în cîteva 
luni ? Cunoscut fiind și faptul că aoărea 
necesară ADAPTAREA PROCEDEELOR TEH
NICE ȘI A CAPACITĂȚII DE EFORT LA 
CONDIȚIILE DE MIȘCARE SPORITA, IN 
VITEZĂ. Se impunea, mai ales, restructurarea 
procesului de instruire-antrenament, a meto
delor și mijloacelor

NU SE ARTICULEAZĂ CU O RAȚIO- 
ORGANIZARE A ANSAMBLULUI în 
momente ale jocului i DE APĂRARE 

ATAC. Abia la această ultimă ediție 
a reieșit limpede că sistemul de joc 
chestiune de formă, de cadru și că

de pregătire.
★

ceea ce privește aplica- 
de joc s-a reflectat, ca 
și la echipa națională, 

în sprijinul acestei afir-
Diletantismul în 

rea sistemului 
un act reflex, 

Nimic mai elocvent 
decît discuția purtată de antrenoriimâții

noștri cu un redactor de fotbal al ziarului 
italian „Stadio" din Bologna, cu o zi înaintea 
meciului de la Neapole. Prezent la antrena
mentul pe care 11 efectua formația noastră 
pe stadionul Vomero, ziaristul italian se in
teresa, în amănunt, de toate problemele pri
vind modul de a acționa al echipei noastre. 
Ajungînd la felul cum rezolvă formația noas
tră situațiile de apărare, dialogul a decurs 
în felul următor :

— Jucați cu fundaș „măturător* ?
— Nu !
— Atunci, cumva, cu un „libero* în fata 

liniei defensive ?
— Nu I Unul dintre mijlocași are rolul, în 

mod alternativ, de a veni în sprijinul apă
rării.

— Cine îl ține atunci pe Mazzola ? în cam
pionatul nostru nu sînt suficienți nici doi

decît 
avut

Tragerea autoturismelor LOTO din 18 iulie 196î
La 18 iulie 1967, LOTO-PRO

NOSPORT organizează tragerea 
autoturismelor LOTO, care atri
buie în număr NELIMITAT auto
turisme (cu huse de protecție): 
„Renault 16*, „Renault 10 ma
jor*, .Fiat 850 
pentru variantele cu 3 
cîștigătoare din 
trase.

Renault 10 
și „Trabant 601“ 

numere 
3 ex-primele

[• Premii în 
variabilă pentru 
gătoare din 4 extrase.

bani de
3 numere cîști-

valoare

Premii fixe în bani pentru 
variantele cu 2 numere cîștigă
toare din 4 extrase.

Pentru stabilirea numerelor 
cîștigătoare se vor efectua 20 ex
trageri, în total 80 numere.

Fiecare din cele 20 extrageri 
este formată 
din 90.

Se 
gorii.

Cu
toate 
mere.

Luni 17 iulie 1967 este ultima 
zi de vinzare a biletelor.

Tragerea va avea loc în ziua 
de marți 18 iulie 1967.

Detalii găsiți la toate agențiile 
LOTO-PRONOSPORT.

din cite 4 numere

atribuie

40 Iei 
cele 20

premii pe 6 cate-

puteți participa la 
extrageri — 80 nu-

,• Tragerea concursului Prono- 
expres de mîine, miercuri 12 iulie 
1967, va avea loc la Eforie Nord, 
cu începere de la ora 18.

CONCURSULUI
NR. Zi DIN 5 IULIE 
1967

____=    Categoria I : 1 va
riantă a 76 947 lei; a Il-a: 7 a 8 096 
lei; a IH-ar 34 a 1 795 lei; a IV-a: 
246,5 a 318 lei; a V-a: 989,5 a 79 Iei; 
a Vl-a: 4 526 a 24 lei.

Extragerea a Il-a : Categoria a Ii-a: 
0 5 variante a 36 633 lei; a Iii-a: 31 
a 1 272 lei; a IV-a: 140,5 a 361 Iei; 
a V-a: 577 a 87 lei; a Vl-a; 2 413 a 
29 lei.

Premiul de categoria I, extragerea 
I a rost obținut de Henning Richard 
din Sighișoara.

Premiul de categoria a n-a, extra
gerea a Il-a a fost obținut de Dimi- 
trof Albert din București, care mai 
primește în plus șl premiul de 25 000 
lei.

Report 8 815 lei, extragerea a n-a, 
la categoria I.

PREMIILE 
PRONOEXPRES

Extragerea I:

Rubrică redactată de Adminis
trația de stat Loto-Pronosport.

jucători. Sandrino, poate că știți, este in 
mare formă I

Și, în loc de răspuns la dialogul m*iermi- 
nat, Sandrino Mazzola a înscris — o zi mai 
tîrziu — două din cele trei goluri ale squadrei 
azzurra. Nici prin cap nu-i trecea conlrateiui 
nostru că, în tară la noi, echipele ooasire ou 
folosesc apărarea întărită. Motiv pentru care 
— iată și cealaltă fațetă a problemei — nici 
componenții liniilor de atac nu se descurcă 
în fața adversarilor care aplică , 
l-am văzut cu toții pe Dumitriu,
și ceilalți înaintași complet dezorientați 
fața marcajului 
bero*) practicat 
tini și Gori.

betonul", 
lonescu 

m 
strict (completat cu „il ti
de Facchetti, Guarneri, Ber-

★

Orientarea unilaterală și empirismul in 
aplicarea sistemului cu patru fundași au 
fost elemente majore, d-u n-aj consti

tuit singurele piedici în creșterea nivelului 
de joc la formațiile noastre de categoi ie 
republicană. După cum se știe, unei între
ceri de lungă durată, cum este campionatul, 
trebuie să i se asigure — pentru reușita 
deplină — caracterul de CONTINUITATE și 
REGULARITATE. Așa se petrece peste tot. 
în Anglia, în R. F. a Germaniei, Italia, Spa
nia, Ungaria etc. Calendarul 
cunoscut din timp peste tot, 
perfect cu 
modificare.

Motivele 
gurozitate 
cunoscute, 
mințim de 
cerea echipelor noastre de 
înaintea diferitelor întîlniri internaționale. Fie 
că jucau meciuri oficiale, fie că aveau ne 
susținut partide cu caracter amical, trico
lorii noștri intrau în pregătiri de lungă 
durată. într-uo timp, in perioada care a t>r,- 
cedat desfășurarea turneului iinal al C.M . 
echipa noastră reprezentativă a servit drept 
sparing-partener selecționatelor Ungariei n 
două rinduri) și R. F. a Germaniei. In vene
rea acestor partide, susținute in ursul săp- 
tămînii, campionatele Ungariei și R. F a Ger
maniei au cunoscut o desfășurare normală, 
în timp ce întrecerea similară a echipelor 
românești a fost deseori întreruptă. De 3 4
ori în interval de cîteva luni.

Ce fel de pregătire continuă și sistematică 
(respectind periodizări cicluri in pregătirea 
echipelor) se poate efectua in aceste con
diții — se plîngeau antrenorii formațiilor 
noastre de club. Ătît cei care furnizau jucă
tori diferitelor loturi reprezentative (A, olim
pic, tineret), cît și ceilalți care acuzau a 
unison, aritmia celei mai importările întreceri 
cu caracter intern. Și pe bună dreptate I

★
Iată o parte din cauzele importante care 

au făcut ca fotbalul nostru să bată pasul 
pe loc. Sînt carențe mai vechi, nu de azi, 
nu de ieri, care au frînat în bună măsură 
progresul fotbalului romanesc. Asupra celor
lalte aspecte vom reveni...

G. NICOLAESCU

international, 
se, articulează 

cel intern, neadmiiindu-se nici o

care determină respectarea cu ri- 
a programului inițial stabilit sint 
dar... ignorate la noi. Sa ne rea- 
cite on a tost întreruptă intre- 

primâ categorie

PROGRESUL BUCUREȘTI 
A ÎNCEPUT PREGĂTIRILE

T.U.G BUCUREȘTI — CIMENTUL 
MEDGIDIA 2—1 (2—0J

Vacanta a luat sfîrșit... Ieri 
după-amiază pe terenul din str. 
dr. Staicovici jucătorii de la Pro
gresul au efectuat primul 
nament. Timp de 90 de 
s-a lucrat intens, accentul 
du-se pe pregătirea fizică, 
tima parte a antrenamentului s-au 
format două echipe și s-a jucat 
la două porți.

Antrenorii P. Moldoveanu și 
Știrbei s-au arătat mulțumiți 
felul cum au muncit elevii 
și speră că aceștia vor lucra 
aceeași poftă pînă la începe- 

noului campionat. De ase
menea, ne-au mai relatat că Ma- 
teianu încă nu 
nu a putut să 

în imaginea 
porterul nostru 
prins pe peliculă un aspect din 
timpul antrenamentului de ieri 
după-amiază.

antre- 
minute 
punîn- 
în ul-

Con-
IOC 
ca- 

intre 
București și Ci» 
La sfîrșitul ce
de jac. victoria 
bucureștene cu

este restabilit și 
reia pregătirile, 
alăturată, fotore- 
V. Bageac a sur-

Duminică, pe stadionul 
structorul. s-a disputat primul 
din meciul de barai pentru 
lificarea in cateqoria C, 
formațiile T.U.G. 
mentul Medgidia, 
lor 90 de minute 
a revenit echipei 
.scorul de 2—1, după ce la pauză 
ea conducea cu 2—0. Punctele 
au fost înscrise de Minahi (min. 
5) și Sevenski (min. 42) pentru 

a 
în

T.U.G., iar pentru Cimentul 
redus din handicap David, 
min. 76.

Returul întilnirii va avea 
duminică la Medgidia.

ATENȚIE, COPII !
Clubul sportiv Medicina orga

nizează pentru voi un trial pen
tru formarea a două echipe de 
juniori. Pot participa copiii năs- 
cuți în anii 1950—1953.

Trialul se va tine in zilele de 
17, 18 și 19 iulie, începînd de 
la ora 16, pe terenul Medicina 
din bd. dr. Petru Groz.a nr. 8 
(Cotroceni).

„Fotbal de-a lungul unui secol4*)

în vitrinele librăriilor a apărut o 
nouă carte despre sportul „rege". 
Autorul ei, prof. TUDOR VASILE, 
expune tactica jocului cu balonul 
rotund și, după propria sa mărtu
risire, încearcă să-l deprindă pe 
cititor de a gindi corect despre tac
tică, despre locul și rolul ei in ca-

!oc

angrenaj 
al jocu-

drul complex al vastului 
social, cultural și sportiv 
Iui de fotbal.

Cartea a fost elaborată 
unei bogate documentări și e pre
zentată într-o formă accesibilă.

*) Editura Uniunii de Cultură Fi
zică și Sport.

pe baza
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CAIAC * C/UV3F

nale, „Regata Snagov" își serbează la sfîrșitul 
săptămînii jubileul celor zece ani !

Ne amintim cu plăcere că de-a lungul acestor 
ani ne-au fost oaspeți laureați olimpici, mondiali 
și europeni din numeroase țări ale lumii, că la 
fiecare ediție reprezentanții noștri au avut com
portări remarcabile, cucerind zeci de victorii.

Sub semnul acelorași prezente valoroase, al 
întrecerilor de înaltă factură tehnică, se anunță 
și apropiata ediție jubiliară a „Regatei Snagov", 
programată între 14 și 16 iulie. Așadar, vineri 
primele starturi. Pînă atunci —- cîteva informații.

Programul competiției include toate probele 
care se desfășoară la campionatele europene și 
mondiale. Prilej pentru toti participant» 
o extrem de utilă „repetiție generală" 
campionatelor europene din acest an 
august, Duisburg — R. F. a Germaniei).

Federația de specialitate ne-a comunicat că șl 
în acest an au fost invitate un mare număr de 
echipe reprezentative din diferite țări europene. 
Pînă acum au confirmat participarea — anunțînd 
sosirea unor loturi numeroase — federațiile de 
caiac-canoie din

să facă 
înaintea
(25 -27

3

La sfîrșitul săptămînii,

EDIȚIA JUBILIARĂ A „REGATEI SNAGOV 
LA CAIAC-CANOE

u

Competiție tradițională în sporturile nautice 
din tara noastră si cotată — peste hotare — 
printre cele mai valoroase întreceri internatio-

R.S.F.S. Rusă, Austria, Fin
landa, Suedia, Bulgaria, Ceho
slovacia, Italia, Iugoslavia, 
R. D. Germană. Fiecare din 
aceste echipe cuprinde sportivi 
cunoscuți pe plan internatio
nal, unii 
multe ori medaliați la marile 
competiții de caiac-canoe. Vi-i 
vom prezenta, o dată, cu spor- 

vineri cînd — pe lacul Snagov 
competiții

dintre ei de mai

tivii noștri, pînă
— vor începe întrecerile jubiliarei 
internaționale.

Cea de a IX-a ediție a „Dinamoviadei de tir“
7

(Urmare din pag. 1)

cîșțjgătorul, Viorel Savin, a totali
zat 5^1 p., întrecînd cu 3 puncte
recordul republican. O performanță 
remarcabilă !

In cea de a treia probă de luni 
dimineața, pistol calibru mare 30 
focuri precizie, s-a disputat numai 
prima parte, cea de a doua — viteza 
— urmînd să se desfășoare marți. 
Pînă acum, la jumătatea concursului, 
conduce sovieticul E. Razkazov cu 
295 p. înaintea Iui J. Helus (Ruc^a 
Hvezda Praga) cu 293 p. L. Kele- 
meri (Dozsa Budapesta) 293 p. Lu
cian Giușcă (Dinamo București) 
292 p. Întrecerile de azi de la pro
ba de pistol calibru mare 30 focuri 
viteză anunță dispute extrem de 
interesante. Tot marți — în ultima 
zi a competiției — vor mai avea loc 
probele de armă standard 3x20 
focuri seniori și juniori. Programul 
începe — la poligonul Tunari — 
la ora 9. în jurul orei 13 se va 
desfășura festivitatea de premiere 
și de închidere a celei de a IX-a e- 
ditii a „Dinamoviadei internaționale 
de iir“.

Rezultate 
înregistrate 
beră calibru 
seniori : 1.
București) 597 p, 2. Gh. Va silescu 
(Dinamo București) 594 p, 3. R. 
Pojer (Ruda Ilvezda Praga) 594 p, 
4. A. Trajda (Gwardia Varșovia) 
594 p. 5. Z. Șandor (Dozsa Buda
pesta) 593 p. 6. O. Ermilov (Dina-

mo Moscova) 592 p... 9. Gh. Si- 
corschi (Dinamo București) 591 p, 
10. Șt. Caban (Dinamo București) 
589 p.,,_ 18. V. Velicikov (Spartak 
Sofia) 584 p... 23. A. Gherasimenok 
(D inamo Moscova) 581 p. ; echipe:
1. Dinamo București 237î p, 2. Ru
da Hvezda " . " ~
Budapesta 2353 p, 4. Dinamo Mos
cova 2352 p, 
2325 p. 6. Spartak Sofia 2319 p, 7. 
Gwardia Varșovia 2315 p.

Armă standard 60 focuri culcat — 
juniori: 1. K. Savin (Dinamo Bucu
rești) 597 p, 2. G. Tajsner (Gwardia 
Varșovia) 589 p, 3. M. Pavel (Di
namo București) 585 p. 4. A. Dauk- 
sa (Dinamo Moscova) 584 p, 5. M. 
Marin (Dinamo București) 581 p, 6. 
L. Farkaș (Dozsa Budapesta) 580 p; 
echipe: 1. Dinamo București 1757 p,
2. Dinamo Moscova 1737 p, 3. Dy
namo Berlin 1726 p, 4. Gwardia Var
șovia 1725 p, 5. Dozsa Budapesta 
1723 p, 6. Spartak Sofia 1715 p, 7. 
Ruda Ilvezda Praga 1696 p.

Praga 2354 p, 3. Dozsa

5. Dynamo Berlin

tehr.ice mai importante 
luni : proba de armă li- 
redus 60 focuri culcat — 

M. Fereca tu (Dinamo

Turul Franj ei
din Turul ciclist al 
les Bains — Brian-

Ilie Năstase și Ion Țiriac învingători 
in turneul de tenis de la Travemiinde (R.F.G.)

După turneul de la Wimbledon 
jucătorii noștri fruntași de tenis, 
Ion Țiriac și Iile Năstase, au par
ticipat la cea de a 33-a ediție a 
turneului internațional de tenis 
de la Travemiinde (K. F. a Ger
maniei). O comportare remarca
bilă a avut Ilie Năstase. Tenisma- 
nul român l-a învins în finală pe

danezul Jan Leschly, tn trei se
turi : 6—4, 6—3, 6—2. De remarcat 
eă in semifinale, Leschly I-a eli
minat pe indianul Krishnan. In 
proba de dublu, cuplul Ilie Năs
tase — Ion Tiriac s-a clasat pe 
primul loc învingînd în finală pe 
suedezii Carlstein — Holmstrom 
cu 6—3, 6—2, 6—4.

Săptămîna viitoare, in BucureștiBALCANIADA DE TENIS
Sezonul internațional de tenis pro

gramează în țara noastră una dintre 
cele mai interesante competiții pe e- 
chipe : Balcaniada. între 18 și 23 
iulie vor fi reuniți la București cei 
mai buni jucători de tenÎ3 din țările 
balcanice, selecționați în reprezenta
tivele Iugoslaviei, Bulgariei, Greciei, 
Turciei și României. Ei se vor 
trece pentru cucerirea trofeului 
canic de tenis, pus pentru a 
oară în joc.

Pentru iubitorii de sport din 
noastră, apropiatele întreceri au 
semnificație deosebită, 
România este deținătoarea 
cîștigat anul trecut — după o fru
moasă luptă sportivă cu Pilici și 
Iovanovici — chiar pe terenul foș

în- 
bal- 
opta

țara 
o 

deoarece 
titlului.

tilor campioni balcanici, tenismanii 
iugoslavi. Echipierii formației noas
tre își vor apăra acum trofeul cu
cerit la Zagreb în precedenta ediție 
a tradiționalei întreceri. De altfel, 
victoriile în acest turneu au fost 
împărțite pînă acum între jucătorii 
români și cei iugoslavi. România a 
ieșit învingătoare de trei ori, iar Iu
goslavia de patru ori, așa cum se 
poate urmări în tabelul cronologic 
al edițiilor Balcaniadei pe care-1 pu
blicăm alăturat.

întrecerile se 
atractive. Toate

a nuntă deosebit de 
țările au confirmat

Balcaniada in clasamente...

TREI LOCURI ÎNTÎI CUCERITE DE BOXERII ROMÂNI
IN TURNEUL DE LA BALATON

BUDAPESTA, 10 (Agerpres). — 
La Balaton s-a desfășurat un tur
neu internațional de box rezervat 
tinerilor pînă la 21 de ani. Trei 
boxeri români, Aurel Simion (ca-

Silberman 
Sănătescu 
pe primul

tegoria pană), Victor 
(cat. ușoară) și Ion 
(cat. grea) s-au clasat 
loc în această competiție la ca
tegoriile respective.

Keino l-a învins pe Clarke!
La Los Angeles, s-a desfășurat în- 

tîlnirea de atletism dintre selecționa
tele S.U.A. și Common wealthului. La 
masculin au cîștigat atleții americani 
cu 254—170 puncte, iar la femi
nin victoria a revenit oaspetelor cu 
125—102 puncte.

Una dintre cele mai disputate pro
be a fost aceea de 5 000 m, 
care Kipchoge Keino (Kenya)
învins pe multiplul recordman mon
dial, australianul Ron Clarke. Keino

ta 
l-a

Intilniri internaționale ale echipelor
noastre de volei

VIITORUL
BACAU, 10 (prin telefon). Luni 

s-a desfășurat în localitate cea de 
a doua întîlnire a echipei 
Bacău din categoria A cu 
nata de seniori a Franței 
primul joc, duminică, a
cu 2—3). Victoria a revenit, după 
o partidă interesantă, cu multe 
faze frumoase, băcăuanilor cu sco
rul de 3—1 (—13, 11, 
Franței a folosit fn

Viitorul 
selecțio
nare în 
pierdut

BACĂU...

Etapa a 10-a 
Franței (Dionne 
con) desfășurată pe o distanță de 
243 km care a cuprins și escaladarea 
vîrfului Galibier (255S m) din Alpi 
a fost cîștigată de italianul GimoncTi 
în 7 h 26'52. urmat la două secunde 
de Gimenez (Spania) și Poulidor 
(Franța) la 2:52,0. In clasamentul 
general continuă să conducă Pingeon 
(Franța) Gimondi se află pe lo
cul V la 6:15,0 de lider, Aimar la 
7.02,0 și Simpson la 8:20,0.

7, 13). Echipa 
primele trei

seturi jucătorii de rezervă (a păs
trat în teren doar unul sau doi 
titulari), dar în al patrulea a utili
zat prima garnitură care nu a mai 
putut „întoarce” rezultatul. Cel mai 
pasionant set a fost ultimul, în care 
Viitorul a fost condus cu 4—1, 
10—3 și 12—7, dar a reușit să ega
leze și în final să cîștige. (ILIE 
IANCU-eoresp. principal).

Trei medalii
(Urmare din pag. I)

nia pe locul IV în clasamentul pe 
națiuni. (La ediția din anul tre
cut a C.E., de la Karlsruhe, Româ
nia s-a clasat pe locul VI. fără 
să fi cucerit vreo medalie). De no
tat că sportivii români au dat do
vadă de multă dîrzenie și combati
vitate. fiind învinși Ia diferențe mi
nime de către luptătorii turci și bul
gari. care au o valoare ridicată și o 
exnerientfl competitională îndelungată.

Președintele F.I.L.A.. dl. ROGER 
COIH ON. și specialiștii prezenți la 
Istanbul au remarcat progresul în
registrat de luptătorii români, sub as
pectul pregătirii tehnice și Factice.

mai apreciat sportiv <Jin delega
ția noastră a fost NICOLAE CRIS
TEA. debutant la C.E. El a „scăpat"

...ȘI
GIURGIU (prin

Echipa masculină locală Cetatea 
a primit vizita formației bulgare 
de categorie B Lokomotiv Orea-

CETATEA GIURGIU
telefon). hovița. Meciul s-a încheiat 

victoria oaspeților, la scorul 
3—2 (10, 
BARBĂLATÂ — coresp.).

CU 
de 

14, —9, 2, 12). (TR.

la campionatele europene de
medalia de aur numai datorită lip
sei de experiență competitională.

lată cîteva amănunte din cadrul în
trecerilor finale. La cat. 57 kg, în 
turul IV. N. CRISTEA b. p, pe 
Feizula (Iugoslavia). în finală el a 
pierdut însă la puncte meciurile cu 
Sevinc (Turcia) și Patrikov (Bulga
ria) — ohținînd medalia de bronz. 
Intîlnirea cu bulgarul Patrikov a 
fost deosebit de disputată. Pînă în 
ultimele 20 de secunde rezultatul era 
egal : 2—2 în final. Patrikov a 
reușit o fixare și a cîștigat la limi
tă cu 3—2. PETRE COM AN (cat. 
63 kg) b p. pe Encek (Cehoslova
cia) in turul IV. califieîndu-se în 
finală El nu a putut trece de Gheor- 
ghiev (Bulgaria) și K a banii (Turcia) 
de care a fost depășit eu 2—1 și, 
respectiv, 3—2, ocupînd un merituos

BOLA
Potsch
Pentru
cu so-

fost cam-

loc trei. La cat. 87 kg, FR. 
b.p.. în tururile III și IV. pe 
(Austria) și Ernst (R.F.G.). 
locurile I—II el s-a întîlnit 
vieticul Boris Gurevici
pion mondial. Ambii sportivi au lup
tat cu prudentă, meciul terminîn- 
du-se la egalitate. Datorită faptului 
că Gurevici acumulase pe parcurs mai 
puține puncte penalizare (3.5 fa|ă de 
4.5 cit avea Bota) i s-a atribuit me
dalia de aur. iar lui Boia, cea de ar
gint. I. MARTON (eat. 97 kg) a 
înt'fnit în Csatari (Ungaria) un ad
versar dificil, pierzând la puncta. Cu 
toate eă a fost eliminat din con
curs. Marton s-a clasat pe locul V.

CLASAMENT INDIVIDUAL: cat. 
52 kg: 1. Esenceli (Turcia). 2. 
Baiev (Bulgaria), 3. Kalkovski 
(R.D.G.) ; cat. 57 kg: 1. Sevinc

1960 (Atena): 1. Iugoslavia, 
2. România. 3. Grecia, 4. Bul
garia, 5. Turcia.

1961 (Zagreb): 1. Iugosla
via. 2. Bulgaria, 3. România, 
4. Turcia, 5. Grecia.

1962 (Brașov) : 1. ROMÂNIA, 
2. Grecia, 3. Bulgaria. 4. Iugo
slavia. 5. Turcia.

1963 (Sofia) : 1. Iugoslavia, 
2. Grecia. 3. România, 4. Bul
garia, 5. Turcia.

1964 (Istanbul) : J. ROMÂ
NIA, 2. Iugoslavia, 3. Bulga
ria, 4. Turcia.

1965 (Atena) : 1. Iugoslavia, 
2. România, 3. Grecia, 
garia, 5. Turcia.

1966 (Zagreb): 1.
NIA, 2. Iugoslavia. 3. 
4. Bulgaria, 
(Ia feminin, 
ocupat de 
gări ei).

4. Bul-

ROMÂ- 
Grecla, 

5. Turcia, 
primul loc a fost 
selecționata Bul-

13:36,3, 
doi) cu

a fost cronometrat cu timpul 
iar Clarke (clasat 
13:40.0.

Cursa de 10 000 
de Naftali Temu 
pul de 29:01,0. Proba de aruncarea 
greutății a revenit americanului Ran
dy Matson cu 20,46 m. Miller (Ja
maica) a terminat învingător în cursa 
de 100 m cu timpul de 10,1.

Alte rezultate: masculin: 200 m
— Tommie Smith 20,2; 110 m.g. — 
Davenport 13.6 ; 400 m — Evans 
45,3 ; tripl us alt — Walker 16,33 in; 
ciocan — Burke 68,58 m; lungime
— Boston 8,25 m ; 3 000 m obst.
— Kogo 8:39,9; disc — Babka 
61,90 m: 800 m — Bell 1.45; pră
jină — Wilson 5,31 m : înălțime — 
Caruthers (S.U.A.) 2,16 m : feminin: 
100 m — Diana Durge 11.5; 400 m
— Lillian Board 52.8 : 800 m — 
Madeline Manning 2:01,6; suliță — 
Renee Bair 57.16 m.

SRARIACBAM BNIMALĂ

pe locul

m a fost 
(Kenya)

cîștigată 
cu tim-

cadrul Spartachiadei u- 
Leningrad, Valentina Ti- 
stabilit cea mai bună 
mondială a sezonului la

Alek-

Cîteva rezultate de atletism înre
gistrate în 
nionale : Ia 
homirova a 
performantă
pentatlon cu 4 789 puncte; 
sandr Ponomarenko a realizat 7,74 m 
la săritura în lungime, iar Nikolai 
Gnedoi a fost cronometrat cu timpul 
de 8:41,8 pe distanța de 3 000 m 
obstacole. La Minsk, Romuald Klim 
a aruncat ciocanul la 70,90 m (cea 
mai bună performanță sovietică a se
zonului și a doua din lume).

lupte libere
(Turcia), 2. Patrikov (Bulgaria), 3. 
Cristea (România); cat. 63 kg: I. 
Kabanli (Turcia), 2. Gheorghiev 
(Bulgaria), 3. Coman (România) ; 
cat. 70 kg: 1. Beriașvili (U.R.S.S.), 
2. Karlsson (Suedia), 3. Vîtcev (Bul
garia) ; cat. 78 kg: 1. Sahmuratov 
(U.R.S.S), 2. Atalay (Turcia), 3. 
Baiko (Ungaria); cat. 87 kg: 1. 
Gurevici (U.R.S.S.), 2. Boia (Româ
nia), 3. Garcev (Bulgaria) ; cat. 97 
kg: 1. Ayk (Turcia), 2. Lomidze 
(U.R.S.S.), 3. Huseinov (Bulgaria) ; 
cat. -j-97 kg: 1. Dietrich (R.F.G.). 
2. Duraliev (Bulgaria).
(U.R.S.S.). CLASAMENT
Ț1UNI : 1. Turcia — 37 p, 2. Bul
garia — 35 p. 3. U.R.S.S. — 29,5 p, 
4. România — 15 p, 5. R.F.G. — 
13,5 p, 6. Ungaria — 12 p.

3. Sannin
PE NA-

vor prezenta garnituri 
cei mai în formă ju
deci garanția că pu-

participarea și 
cuprinzînd pe 
cători. Există 
blicul va putea urmări un spectacol 
de calitate, mai ales că o serie din
tre jucătorii prezenți la start 
afirmat în marile competiții.

Paralel cu meciurile pentru 
balcanic va avea loc concursul 
prezentativelor feminine 
a doua ediție.

s-au

titlul 
re- 

aflat la

STIRI-REZULTATE-STIRI
BUDAPESTA — Echipa se

cundă de fotbal a R.P.D. Co
reene, care întreprinde un tur
neu în Ungaria, a întîlnit la 
Pecs formația locală Dozsa. 
Fotbaliștii maghiari au obținut 
victoria cu scorul de 2—1 
(2—0) prin golurile marcate 
de Daka și Torok. Pentru oas
peți a înscris Han Sin Cin.

LISABONA — Ediția din a- 
cest an a „Cupei Portugaliei" 
la fotbal a fost cîștigată de 
echipa Setubal, care a învins 
în finală, după prelungiri, cu 
scorul de 3—2 formația Aca
demica Coimbra.

MONTEVIDEO — In semi
finalele „Cupei campionilor 
Americii de Sud" la fotbal, 
Nacional Montevideo a învins 
cu scorul de 2—O 
campioana Braziliei, 
Cruzeiro.

PARIS 
listă de 
„Marele 
Rouen" 
sportivul
Rindt. învingătorul, care a pi
lotat a mașină „Brabham-Cos- 
worth* a realizat o medie 
orară de 187,917 km. Rindt a 
realizat și cea mai bună perfor
manță pe un tur (6,540 km) 
cu o medie orară de 192,097 
km.

SALISBURY — Peste 10 000 
de spectatori au urmărit la 
Salisbury meciul internațional 
de rugbi dintre echipele Rho- 
desiei și Franței. Rugbiștii 
francezi au obținut victoria 
cu scorul de 36—13 (3—5).

(1—0) pe 
formația

automobi-— Cursa
viteză (formula II) 
premiu al orașului 

fost cîștigată de 
austriac Jochen

a
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