
a „Regatei Snagov"
sportivii români nu

Vreme splendidă, balizaj nou — 
poate mai frumos ca oricînd — 
și ceva mai multi spectatori ca de 
obicei la ,, seriile" și la cel-e 16 
finale ale Regatei Snagov. Acesta 
a fost doar decorul! L-am amin
tit pentru că el a contribuit la 
reușita deplină a tradiționalei com-

(uccrit 13 locuri II
pină pe ultima „mie“. Maxim—Si- 
mionov au condus mai bine' de 
șapte kilometri, dar au sosit pe 
locul 3 ! (Reținem însă că Maxim 
n-a putut concura în plenitudinea 
forțelor sale fizice). Și’ tn*1 proba 
de simplu au existat incertitudini. 
Macarenco și Igorov'au condus, pe ORGAN AL UNIUNII DE CULTURA FIZICĂ $1 SPORT DHi REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMANIA
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România — Ungaria 
(juniori) 16 — 6, la box

Un start în disputata probă feminină de caiac simplu .500 m. 
Foto: V. Bageac

rînd, grupul fruntaș — din carepetiții care, la această ediție jubi
liară. a reunit la start caiaciști și 
canoiști din zece țări.

SIMBAtA s-au disputat opt fi
nale. Prima — cea de caiac dublu 
10 000 m — a prilejuit o pasio-
nantâ întrecere între echipajele 
țării noastre (dublul iugoslav San- 
covici—Ciocarevici ri-a putut men
ține tempo-ul cursei și s-a clasat 
pe locul 7), in care victoria a re
venit — scontat — lui Coșniță și 
Conțolenco.

în proba de simplu fond, caia- 
cistul Țarev (R.S.F.S. Rusă) a con
firmat toate așteptările ; el a con
dus întreaga cursă și a trecut pri
mul printre balizele de la sosire. 
Interesantă a fost, mai ales, lupta 
pentru locul secund pe care și 
l-au disputat, cu șanse absolut 
egale, finlandezul Numisto și ro
mânii Pocora și Cozlov. A sur
prins locul 7 ocupat de suedezul 
Utterberg, campion, olimpic la 
K 2—1000 m (cu Sjodellius).

Canoiștii, în proba de dublu, 
ne-au lăsat uneori impresia că sint 
într-o cursă de... 1000 m ! Ei au 
rulat susținut, s-au schimbat dese
ori la conducerea plutonului, fă- 
cind hazardante orice pronosticuri

a făcut parte în primii 400 m și 
Igor Lipalit — in final victoria 
revenind lui Macarenco.

Și acum, întrecerile de viteză. 
La K 1—500 Aurel Vemescu a ciș-
tigat categoric In fața suedezului 
Peterson, campionul olimpic al 
probei de 1000 m de la Tokio, rea- 
lizînd un timp excelent. Foarte 
bună evoluția caiacistei Viorica 
Dumitru, învingătoare (cu cel mai 
bun timp al sezonului) in proba 
de simplu 500 m, care s-a bucu
rat de o numeroasă și valoroasă 
participare (Levcenko, Berezov- 
skaia, Niissner, Ruseva — in afara 
celorlalte sportive ale țării noas
tre).

Din nou, o victorie a reprezen
tanților noștri. In finala de caiac 
dublu 500 m, Vernescu și Sciotnic 
sînt imbatabili. Ei cîștigă proba 
întrecînd cu trei secunde un alt 
echipaj românesc care a concurat 
bine : Calenic—Artimov. Ultima 
probă de sîmbătă, cea de caiac 4, 
a fost printre cele mai echilibrate

DAN GÂRLEȘTEANU

(Continuare in pag. a 2-a)

GALAȚI, 16 (prin telefon). — Boxerii noștri ju
niori au susținut o nouă întîlnire internațională. 
Sîmbătă seara, pe arena C.S.O. din localitate, ei 
au încrucișat mănușile cu juniorii maghiari. Gala, 
lâ care au asistat peste 2 000 de spectatori, a fost 
interesantă. La reușita reuniunii au contribuit și 
arbitrajele, în general autoritare, echitabile. Boxerii 
români au lăsat o frumoasă impresie. îndeosebi, 
s-au remarcat sportivii de la categoriile mai mari. 
La cele mici, în schimb, inițiativa a aparținut oas
peților.

Iată rezultatele tehnice în ordinea categoriilor: 
Glăvan (România) bate la puncte pe Tibor (Unga
ria) ; Iuga (R) pierde la puncte întîlnirea cu Konya 
(U). Și în meciul următor victoria aparține oaspeți
lor, Kostony (U) învingîndu-1 la puncte pe Forian 
(R). Apoi au încrucișat mănușile Paul Dobrescu și 
Orban, victoria revenindu-i boxerului nostru. La 
categoria următoare Ion Augustin l-a învins prin 
abandon în repriza a III-a pe Kpusptay. Dan Bu- 
nea a pierdut la puncte în fața lui Nemeeek. în 
următoarele cinci meciuri sportivii noștri au obți
nut tot atîtea victorii : Gorfi l-a învins la puncte 
pe Covaci, Năstac prin abandon în repriza a III-a 
pe Erdeiy, Florea Marcel prin k.o. în repriza I pe 
Deak, Ion Săliște la puncte pe Nagy, iar în ultima 
întîlnire Lehăduș a cîștigat în fața lui Varga tot 
la puncte.

Vrem să consemnăm în rîndurile de față buna 
organizare a galei, tinerii boxeri bueurîndu-se de 
condiții optime de concurs.

GH. ARSENE — coresp.

Ultimele pregătiri înaintea 
Balcaniadei de tenis

Miercuri, pe terenurile din parcul sportiv Progresul, 
cei mai buni tenis mani din Balcani vor începe întrecerea 
în tradiționala lor competiție pe echipe, ajunsă la cea de 
a VlII-a ediție.

Participanțîi la Balcaniada de tenis încep să sosească, 
începînd de azi, în Capitală. Sînt așteptați reprezentanții 
Iugoslaviei, Greciei, Bulgariei și Turciei, precum și 
primii noștri echipieri — Ion Țiriac și Ilie Năstase —• 
care se reîntorc dc la Diisseldorf, unde și-au încheiat 
participarea la o serie dc turnee internaționale.

Pe lingă I. Țiriac și I. Năstase, reprezentativa Romă-: 
niei pentru Balcaniada de tenis cuprinde pe P. Mărmu- 
reanu. Un al patrulea echipier va fi desemnat în cursul 
zilei de azi, în funcție de rezultatele competiției dotate 
cu „Cupa Progresul44, care ia sfîrșit în această dimi*< 
neată. în ultimele meciuri se întîlnesc Mărmureanu —1 
Popovici și Bosch — Dron. Căpitanul echipei masculine 
a României — deținătoare a „Cupei Balcanice*4 — este 
prof. Șt. Georgescu.

După cum se știe, la actuala ediție a Balcaniadei se 
dispută, cu caracter experimental, o întrecere între echi
pele feminine. Participă: Bulgaria, Iugoslavia, Grecia și 
România. în vederea selecționării formației care va repre
zenta țara noastră în această întrecere a fost luat drept 
criteriu concursul feminin dotat cu „Cupa Progresul". 
Primele locuri au fost ocupate de Eleonora Dumitrescu, 
ludit Dibar, Julicta Namian-Boboc și Mariana Ciogolea. 
Echipa noastră, va fi condusă de M. Bădin și A. Schmidt.

Atît j*urătorii cît și jucătoarele reprezentativelor de 
tenis ale României s-au pregătit cu multă atenție în 
vederea importantelor întrecerii internaționale, care se 
desfășoară la București între 19 și 23 iulie.

Ion Ganea, Melania Treistaru (România)
și Maria Toth (Ungaria) — ciștigători ai Campionatelor, 

Internationale ale României la sărituri
Juniorii bucureșteni iau învins pe cei bulgari

Cei mai buni săritori din țara 
noastră și-au disputat sîmbătă și 
duminică la ștrandul Tineretului, 
în compania sportivilor din R. D. 
Germană și din Ungaria, titlurile 
de campioni internaționali ai Ro
mâniei la trambulină și la plat
formă. Ele au fost cîștigate de 
reprezentanții țării noastre, Ion 
Ganea (la ambele probe), Melania 
Treistaru (la trambulină) și de

Floretistele noastre au confirmat:
MEDALIE DE BRONZ LA „MONDIALE"

Echipa de floretă fete a Româ
niei și-a confirmat valoarea sa ri
dicată, reeditînd la Montreal re
zultatul de la „mondialele" din 
anul 1961, de La Torino: locul 3 
și. deci, medalie de bronz.

Adversară directă și pretendentă 
la același loc a fost echipa Italiei.

Meciul a fost inaugurat de asal
tul dintre Olga Szabo și Loren- 
zoni, pe care reprezentanta țării 
noastre l-a cîștigat cu multă ușu
rință : 4—1 și, deci, I—0 pentru 
România. în asaltul următor, Ilea
na Drimbă a lăsat inițiativa ad
versarei sale, Masciotta, de care a 
fost întrecută cu 4—2. în acest fel 
echipa Italiei a reușit să egaleze. 
Apoi, două asalturi victorioase pen
tru sportivele noastre. Ecaterina 
Iencic o întrece pe Ragno, cu 4—1, 
și, cu același scor, Ana Ene dis
pune de Colombetti. Așadar, după 
prima manșă, România—Italia 3—1.

Manșa a doua aduce pe planșă 
pe Drimbă și Lorenzoni. Surprin
zător, cîștigă italianca cu 4—2. 
Szabo, în continuare, pierde și ea 
la Ragno și... România—Italia 3—3 ! 
Ne distanțăm, însă, prin victoriile 
pe care le obțin Ene (la Masciotta, 
cu 4—2) și Iencic (la Colombetti, 

4_ r>..

manșa a doua păstrăm avantaj : 
România—Italia 5—3.

în asaltul al noulea, Drimbă 
trage cu Ragno, ceia mai bună din
tre italience. Sportiva noastră evo
luează mult prea prudent, adoptă 
o tactică de așteptare (contrar fe

lului ei de a trage) și pierde cu 
4—2. Cum nici Ene nu reușește să 
treacă de Lorenzoni, italiencele ega
lează din nou, Ia 5.

în asaltul care urmează, Szabo

(Continuare în pag. a 4-a)

reprezentanta Ungariei, Maria 
Toth (la platformă). Paralel, a 
avut loc și o întrecere amicală 
între juniorii români și bulgari, 
încheiată cu victoria sportivilor 
noștri Constantin Nedelcu și Da
cia Schilern.

Din toate probele desfășurate, 
cea mai interesantă a fost aceea 
a seniorilor, la trambulină, unde 
Ion Ganea, campion republican la 
platformă, a reușit să-l depășeas
că pe Pantelimon Decuseară, cam
pionul țării la trambulină. Dispu
ta a fost extrem de pasionantă și 
multă vreme s-a crezut că Decu
seară va cuceri primul loc. De 
altfel, după primele șapte sări
turi (cinci impuse și două libere), 
Decuseară conducea, este drept, 
la o diferență foarte mică (232,95 p 
fată de 279,55 p). La săritura a 
opta, însă (dublu salt și jumătate 
contra trambulinei grupat — 
coeficient de dificultate 2,6), De
cuseară a totalizat 50,70 p, în vre
me ce Ganea (dublu salt și ju
mătate înapoi grupat — coeficient 
2,8) a relizat 57,40 p, cu care l-a 
depășit pe principalul său adver
sar. în ultimele două sărituri, de 
obicei decisive în stabilirea cla
samentului final, Ganea s-a de
tașat și a obținut victoria la o 
diferență netă. Remarcabilă a fost 
îndeosebi săritura a zecea (coefi
cient 2,9) cu care cîștigătorul 
probei a „smuls* publicului ropo
te de aplauze, iar arbitrilor un 
punctaj foarte bun. La platformă, 
Ganea a avut în Ianos Konkoly 
un adversar redutabil, pe care 
l-a învins datorită unui plus de 
siguranță în executarea săriturilor 
cu coeficient ridicat.

La fete, Maria Toth s-a detașat

Ion Ganea, cîștigâtor la trambulina 
și platformă, în timpul unei sărituri, 

în echer ',
Foto: B. Visile

. . -rt '*■ -I
la platformă, de la începutul prov 
bei. La ultimele sărituri, Melaniaf 
Treistaru a reușit, datorită unor 
salturi cotate cu coeficient mare 
(dublu salt jumătate contra plat
formei — 2,4 și un șurub și ju
mătate cu un salt și jumătate îna
poi — 2 4) să se apropie de Maria 
Toth, dar... atît. La trambulină, în

D. STĂNCULESCU. 4

(Continuare în pag. a 3-a) !

Floretistele României (locul 3 Ia „mondialele" de la Montreal) 
la cîteva clipe după sosire. De la stînga la dreapia: Ana Ene, Manna 
Stanca, Ileana Drimbă, Olga Szabo și Ecaterina Iencic.

(Citiji în pagina a IV-a reportajul nostru de la înapoierea 
scrimerilor români în Cnoitală)..*'



(CICLISM

Emil Rusu (Dinamo) și Cristian Tudoran 
(T. M. Brăila) - performerii 

campionatelor
BRAȘOV, 16 (prin telefon, de 

la trimisul nostru). — Traseul re
centului campionat republican de 
fond este categoric cel mai fru
mos din tară. Două „tururi" pe 
ruta Brașov — Rîșnov — Pîrîul 
Rece — Predeal — Brașov și apoi 
urcușul pînă în Poiană, iată un 
trial pe care numai un ciclist 
complet, bine pregătit și în for
mă, poate să-l parcurgă la nivelul 
primului pluton. Și sîmbătă, doar 
8 rutieri seniori au dovedit că co
respund acestor condiții: Em. 
Rusu, G. Moiceanu, C. Grigore, N. 
Ciumeti, V. Burlacu (!), Gh. Suciu, 
Fr. Gera și Al. Sofronie. La în
cheierea turului doi, numai ei se 
aflau în frunte, în disputa pentru 
cucprires titlului de campion.

Ce au făcut Walter Ziegler 
(campionul probei în anul trecut), 
Ion Ardeleanu, Ion Stoica, Gh. 
Moldoveana, Ludovic Zanoni și 
alți alergătort, care au beneficiat 
de condiții excelente de pregă
tire în ultimii ani ? Unii au aban
donat, alții au rămas mult în 
urmă, toți însă din același motiv: 
n-au putut face față unei finale 
de campionat național, în care di
ficultățile întîlnite au fost ceva 
mai numeroase. Regretabil, de
sigur. Poate cluburile sportive 
Steaua și Dinamo vor reuși să 
afle mai în amănunt motivele 
pentru care unii din alergătorii 
noștri fruntași renunță cu atîta 
ușurință la luptă.

Așadar, doar opt alergători se 
găseau în fruntea oursei cînd a 
Unceput ultimul urcuș, cel mai 
freu, spre Poiana Brașov. După 
primele serpentine, Emil Rusu a 
forțat și grupul n-a putut răspun
de atacului său. Mai puțin solici
tat in acest sezon, in cursele de 
lung kilometraj, Emil Rusu arată 
multă prospețime, urcă excelent 
și se „bale“ cu dîrzenie. El a tre
cut linia de sosire cu aproape 2 
minute avans față de colegii săi 
din pluton, cucerind astfel cel de 
al treilea titlu de campion repu
blican din cele patru puse în joc 
în acest an. Este o performanță 
frumoasă, care ne relevă un Emil 
Rusu revenit pe linia ascendentă 
părăsită cu doi ani în urmă, cînd 
a abandonat nemotivat în „Turul 
Franței" pentru amatori. Gabriel 
Moiceanu, clasat al doilea, are 
meritul de a fi regăsit de două 
ori primul pluton și de a fi de-

.Cursa amintirilor...
«șfCupa Dezrobirea", ale cărei în

treceri au avut loc duminică pe șo
selele din împrejurimile Brașovului, 
s-a bucurat de participarea unui nu
măr impresionant de rutieri din mai 
multe regiuni ale țării. Să subliniem 
de la început excelenta organizare 
asigurată de asociația sportivă Dez
robirea, precum și inițiativa de a se 
aduce la același start alergători din 
toate generațiile. Poate că n-ar fi 
rău ea și alții (îndeosebi cluburile 
și asociațiile bucureștene) să preia 
această inițiativă și să invite în 
fiecare an pe alergătorii care cîndva 
constituiau glorii ale sportului nos
tru cu pedale, la o competiție săr
bătorească.

Cursa veteranilor (25 km pe șo- 
aeaua spre Bran) a fost deosebit de 
frumoasă. 35 de foști alergători, oa
meni cu părul încărunțit dar cu 
inima mereu tinără. au luat startul, 
vădindu-și marea lor dragoste pentru 
ciclism. întrecerile au avut ca pro
tagoniști pe Iulian Gociman, Marin 
Niculescu, Dede Negoescu, Nicolae 
lon-'l apu (60 de ani !), Cheorghe 
Dumitrescii-Brutaru. Dar și ceilalți 
participant i (Dan Marin, Nicolae 
Chicomban, Ion Dotele, Ferdinand 
If'itman și alții) au contribuit la rea
lizarea unui apreciat spectacol spor
tiv.

Tinerii rutieri prezenți in mași
nile -caravanei au avut cu siguranță 
de învățat multe lucruri de la acești 
oameni care, nemaiavînd vigoarea 
tinereții, păstrează totuși nealterată 
dirzenia și ambiția anilor cînd erau 
sportivi activi. Din păcate, arbitrii 
n-au reușit să înregistreze la sosire 
deeît pe primii trei la fiecare cate
gorie, astfel că nu-i putem nota 
dccit pe ei. Felicitări se cuvin însă 
tnturor, deopotrivă.

Categoria piuă la 48 de ani 
(K concurenți): 1. I. Vasile (Steaua) 
41:30, 2. I. Ionița (Olimpia Buc.), 

Niculescu (Olimpia Buc.) — 
același timp: cat. peste 48 de ani 
(19 concurenți): 1. I. Gociman 
(Șțcaua) 41:30, 2. Gh. ^.Dypylrescu 

monstrat tuturor că atunci cînd 
ești bine pregătit și cînd arunci 
în luptă întreaga capacitate, poți 
reveni pe primul plan al cursei 
chiar dacă ai avut ghinionul să 
6pargi de mai multe ori decit 
adversarii. O mențiune pentru 
Constantin Grigore, mereu activ, 
mereu pe primul plan aii întrece
rilor.

La juniori mici, Cristian Tudo
ran a realizat și el o performanță 
asemănătoare cu aceea a lui Emil 
Rusu, cucerind în acest sezon trei 
titluri de campion al țării. Ase
mănarea continuă și în maniera 
în care a obținut primul loc la 
fond, adică tot printr-o clară de
tașare de restul concurenților. 
Cristian Tudoran este o speranță 
a ciclismului nostru, care trebuie 
să stea în atenția factorilor inte
resați. Și nu este singurul.

Juniorii mari au făcut o cursă 
frumoasă, în care principalii rea
lizatori au fost Gh. Ciumeti și An
drei Suciu. Finalul a aparținut 
însă lui Nicolae David, care stînd 
la... umbra grupului fruntaș a 
putut ataca pe ultimii metri, cu 
resursele fizice intacte.

CLASAMENTE: Juniori mari
(36 de concurenți): 1. N. David 
(Mureșul Tg. Mureș) a parcurs 
74 km în 2h 10:27 — campion re
publican ; 2. I. Rădăcină (Petrolul 
Ploiești); 3. A. Suciu (Dezrobirea 
Brașov); 4. Gh. Ciumetti (C.P. 
Buc.),- 5. S. Suditul (Olimpia Buc.);
6. I. Cosm-a II (C.S.M. Cluj) — 
același timp.

Juniori mici (19 concurenți): 1. 
Cr. Tudoran (Tînărul Metalurgist 
Brăila) a parcurs 59 km in lh 
53:22 — campion republican; 2.
1. Selejean (C.S.M. Cluj) lh 54:27;
3. T. Dicianu (Tractorul Brașov) 
lh 55:09; 4. C. Tănase (Tînărul 
Metalurgist Brăila) — același 
timp,- 5. P. Dolofan (Steaua) lh 
57:06; 6. I. Ajochin (Șc. sp. 2 Buc.) 
lh 58:23

Seniori (31 de concurenți): 1. 
E. Rusu (Dinamo) a parcurs 142 km 
în 3h 51:33 — campion republican;
2. G. Moiceanu (Dinamo) 3h 53:26;
3. C. Grigore (Dinamo); 4. N. Ciu
meti (Dinamo); 5. V. Burlacu 
(Steaua); 6. Gh. Suciu (Dinamo) 
— același timp; 7. Fr. Gera
(Steaua) 3h 53:37; 8. Al. Sofro- 
nie (Dinamo) 3h 55:27.

HRISTACHE NAUM
--------------

Brutaru (Ploiești), 3. Gh. Negoescu 
(Olimpia Buc.) — același timp.

Alte 4 curse au completat pro
gramul ediției a IV-a a „Cursei 
Dezrobirea". I.a juniori mici, după 
40 km sprintul final a fost cîștigat 
de I. Ajochin (Șc. sp. 2 Buc.) cu 
timpul de lh 04:03, fiind urmat de 
M. Ifrisoveni și de Cr. Tudoran 
(ambii de la Tînărul Metalurgist 
Brăila) —- același timp. Victoria la 
juniori mari a fost cucerită de Ion 
Florea (Dinamo), care a acoperit 
40 km în 59:55. Pe locurile următoare 
A. Țieleanu (Olimpia Buc.) și S. 
Suditul (Olimpia Buc.) .— același 
timp. Cursa seniorilor a măsurat 63 
km. Pe primul loc, Ion Cosma (Di
namo) 1 h 47:19. în același timp 
cu el, Ion Ardeleanu (Steaua) și 
C. Gonțea (Voința Ploiești). In sfîr- 
șit, la tineret, Tudor Vasile (Dina
mo) și-a asigurat primul loc la 
sprint, realizind pe 68 km, lh 47:19.

Turneul internațional de lupte libere de lu Skopje
-• N. TINDECHE, I. MARTON - LOCUL II • GH. TĂPĂLAGĂ, V. IORGA - LOCUL III 

• ROMANIA - A DOUA ÎN CLASAMENTUL PE NAȚIUNI
SKOPJE, 16 (prin telefon). Vineri 

și sîmbătă au avut loc în localitate 
întrecerile din cadrul turneului inter
național de lupte libere, la care au 
participat sportivi din Bulgaria, Ce
hoslovacia, Iugoslavia, R.D. Germană 
și România. întâlnirile au fost de un 
bun nivel tehnic.

Luptătorii noștri au avut o fru
moasă comportare: N. TINDECHE și
I. MARTON s-au clasat pe locul II, 
iar GH. TĂPĂLAGĂ și V. IORGA 
au ocupat locul III la categoriile 
respective. Ceilalți sportivi români, 
P. Venter și L. Rădoi, au obținut 
locul IV. In clasamentul pe națiuni, 
România a terminat pe locul secund. 
J’înirului JS, ȚJNDECIIE J eje în-

Ediția jubiliară a „Regatei Snagov"
(Urmare din pag. 1)

și mai spectaculoase din finalele 
primei zile. Cvartetul H. Ivanov, 
D. Ivanov, N. Terente, V. Nicoară 
ne-a convins de valoarea sa ac
tuală și, mai ales, de realele per- 
Bpective de îmbunătățire a perfor
manțelor. Victoria noastră a fost 
categorică și timpul realizat re
flectă eficiența formulei de alcă
tuire a echipajului.

Așadar, șapte, victorii în cele 
opt finale din prima zi!

DUMINICĂ, competiția a con
tinuat cu seriile probelor de vite
ză și cu ultima probă de fond: 
K 4—10 000 m. Cursa a fost tot 
timpul la discreția echipajului nos
tru, condus de Artimov, superior 
valoric principalului adversar

„Serie" in proba de caiac dublu 500 m, a cărei finală a fost cistigată de Vernescu—Sciotnic

(echipajul R.S.F.S. Rusă) și îndeo
sebi cu o tactică mult mai bună 
pe ultima parte a probei. După 
amiază au continuat finalele. La 
startul probei de simplu 1000 m 
s-au aliniat o serie de caiaciști va
loroși, Peterson și Pfaff fiind cre
ditați cu prima șansă, deși con
curau și Utterberg și Numisto. 
Austriacul Pfaff are un finiș mai 
bun și cîștigă clar. Reprezentanții 
noștri Covaliov și Pocora ocupă 
locurile 6 și, respectiv, 7. Finala 
următoare : caiac dublu fete (500 
m). Așteptăm in mod deosebit evo
luția echipajului nostru format din 
Viorica Dumitru și Valentina Ser- 
ghei în duelul cu Levcenko—Subi- 
na, principalele adversare. Luptă 
foarte strinsă. La 250 m, Viorica 
Dumitru și Valentina Serghei se des
prind de celelalte concurente și ob
țin victoria eu un timp foarte bun : 
1:53,5. O nouă finală așteptată cu 
mane interes — caiac dublu 1000 m 
— probă în care sportivii români 
au primit replica a trei echipaje 
din R.D. Germană și a unui va
loros echipaj austriac (Seyboldt— 
Hediger). Vor reuși Vernescu și 
Sciotnic să obțină victoria și în a- 
ceastă probă ? Cursa este intr-ade- 
văr foarte echilibrată, dar in final 
echipajul nostru atacă susținut și 
se distanțează, realizind un timp 
excelent ; 3:26,8. Austriecii pierd 
și locul II, cucerit, după o evolu
ție foarte bună, de un alt echi
paj românesc, cel format din Ni
coară și H. Ivanov.

Programul continuă cu finalele 
canoiștilor. In proba de simplu, 
primul loc și-1 dispută Igorov, Igor 
Lipalit și Marian Ionescu care, de 
altfel, se clasează in această or
dine. Foarte disputată a fost finala 
de canoe dublu 1000 m, în care

minat un premiu special, atribuit ce
lui mai tehnic luptător.

Iată cîtcva amănunte privind evo
luția sportivilor noștri: N. TINDE
CHE (cat. 52 kg) b.p. Cora (Ceho
slovacia), b.p. Ianovski (Iugoslavia), 
b.p. Șutev (Iugoslavia), egal cu 
Mircev (Cehoslovacia) și pierde la 
puncte în finală la Dinkov (Bulga
ria). I. MARTON (cat. 97 kg) 
a obținut trei victorii prin tuș la 
iugoslavii Ferati, Traikovski și Ta- 
sevski și a pierdut în finală la puncte 
la bulgarul Todorov, în urma unui 
meci epuizant. GH. TĂPĂLAGĂ (cat. 
57 kg) b.p. Sleriev (Iugoslavia), egal 
cu Malov (Bulgaria), pierde la 
puncte la Feizula (Iugoslavia). V. 
IORGA (cat. 78 kg) b.p. Torak (Ce

lupta pentru întâietate s-a dat, de 
asemenea, între echipajele noastre 
— deosebit de valoroase. Campio
nii mondiali de la Griinau, V. Ca- 
labiciov și S. Covaliov au întrecut 
de justețe — pe ultima sută de 
metri — echipajul Serghei—Suhov.

Finala probei de caiac 4 
500 m, rezervată fetelor, trebuia 
să răspundă unei întrebări foarte 
importante pentru tehnicienii noș
tri : care este, la ora actuală, va
loarea echipajului român față de 
cel al R.S.F.S. Ruse, in componen
ța căruia remarcăm în mod deose
bit prezența consacratelor caiacis- 
te Subina, Gruzințeva și Levcenko. 
Pînă aproape de sosire-egalitate. 
Adversarele sportivelor noastre sînt 
însă mai bune în finalul cursei Și 

obțin o victorie clară asupra echi
pajului român format din Dumitru, 
Serghei, Moreanu, Sideri.

Finalul competiției ne-a fost ofe
rit de spectaculoasa probă de șta
fetă. In start — două echipe româ
nești, reprezentativa R.S.F.S. Ruse 
și cea a Cehoslovaciei. Foarte echi
librată pe primii 500 m, cursa este 
în continuare dominată de spor
tivii români care cuceresc cea de 
a 13-a victorie în ediția jubiliară a 
Regatei Snagov.

REZULTATE TEHNICE

K 2—10 000 m : 1. ROMANIA
(Coșniță-Conțolenco) 45:23,0 ; 2. Ro
mânia (Cuciuc-Ilievici) 45:33,2 ; 3. 
România (Graciov-Macarenco) 45: 
42,0 ; K 1—10 000 m : 1. Țarev 
(R.S.F.S.R.) 47:30,0 ; 2. Numisto
(Finlanda) 47:35,0 ; 3. Pocora (Ro
mânia) 47:40,0 ; C 2—10 000 m : 1. 
ROMÂNIA (Serghei-Suhov) 47:06,5;
2. România (Ditcov-Trofimov) 47: 
27,5 ; 3. România (Maxim-Simionov) 
48:04,0 ; C 1—10 000 m : 1. Maca-
renco (România) 50:12,0 ; 2. Igorov 
(România) 50:24,0 ; 3. Sidorov (Ro
mânia) 50:32,0 ; K 1—500 m : 1. A. 
Vernescu (România) 1:53,0 ; 2. Pe
terson (Suedia) 1:54,3 ; 3. Țurcaș
(România) 1:54,9 ; K 1—500 m (F): 
Viorica Dumitru (România) 2:05.2 ;
2. Levcenko (R.S.F.S. Rusă) 2:06,2; 3 
Valentina Serghei (România) 2:06,7; 
K 2—500 m: 1. ROMANIA (Ver- 
nescu-Sciotnic) 1:39,1 ; 2. România 
(Calenic-Artimov) 1:42,2 ; 3. R.S.F.S. 
Rusă (Kononenko-Berov) 1:42,5 ; 
K 4—1000 m : 1. ROMANIA (H.

hoslovacia), b.p. Nicev (R.D.G.), b.p. 
Atanasov (Iugoslavia), egal cu De- 
mir (Iugoslavia) și este învins la 
puncte (2—1) de Vikman (R.D.G.) — 
câștigătorul categoriei.

Iată cîștigătorii: CAT. 52 KG:
1. Dinkov (Bulgaria); CAT. 57 KG:
1. Malov (Bulgaria); CAT. 63 KG: 
1. Marinkov (Iugoslavia); CAT 70 
KG: 1. Alexandrov (Bulgaria); CAT. 
78 KG: I. Vikman (R.D.G.); CAT. 
87 KG: Adamov (Bulgaria); CAT. 97 
KG: 1. Todorov (Bulgaria); CAT. -j- 
97 KG: 1. Vasilev (Bulgaria). CLA
SAMENTUL PE NAȚIUNI: 1. Bul
garia*, 2. România, 3. Iugoslavia.

ION BATRIN ța^renory^

Ivanov-D. Ivanov-N. Terente-V. Ni
coară) 3:07,0 ; 2. România (Covaliov- 
Iacob-Milicin-Irimia) 3:08,5 ; 3. Aus
tria (Pfaff-Seyboldt-Hediger-Lindl- 
gruber) 3:12,5 ; K 4—10 000 m : 1. 
ROMANIA (Artimov-D. Ivanov-N. 
Terente-Calenic) 38:40,0 ; 2. (R.S.F.S. 
Rusă (Comilov-Nazarov-Dobrora- 
dov-Sevcenko) 38:51,0; 3. Ceho
slovacia (Kindl-Mașa-Svec-Bartic) 
39:02,5 ; K 1—1 000 m : 1. Pfaff
(Austria) 3:50,2 ; 2. Peterson (Sue
dia) 3:50,4 ; 3. Uwe (R. D. Germană) 
3:52,0 ; K 2—500 m (F) 1. ROMA
NIA (Viorica Dumitru-Valentina 
Serghei) 1:53,5 ; 2. R.S.F.S. Rusă
(Levcenko-Șubina) 1:54,8 ; 3. Româ
nia (Cornelia Sideri-Ema Drăgan) 
1:55,7; K 2—1000 m: 1. ROMA
NIA (Vemescu-Sciotnic) 3:26,8 ; 2.

România (Nicoară-H. Ivanov) 3:28,7;
3. Austria (Seyboldt-Hediger) 3:28,8; 
C 1—1 000 m : 1. Igorov (România) 
4:22,5 ; 2. Igor Lipalit (România) 
4:22,8 ; 3. M. Ionescu (România) 
4:23,4 ; C 2—1 000 m : 1. ROMANIA 
(Calabiciov-Covaliov) 3:56,7 ; 2. Ro
mânia (Serghei-Suhov) 3:59,5 ; 3. 
România (Maxim-Simionov) 3:59,9; 
K 4—500 m (F): 1. R.S.F.S. Rusă
(Șubina-Gruzințeva-Levcenko-Bere- 
zovzkaia) 1:42,8 ; 2. România (Du- 
mitru-Serghei-Moreanu-Sideri) 1: 
43,6 ; 3. România (Niculescu-Arti- 
mov-Hriharov-N. Serghei) 1:44,0 ; 
K 1—4X500 m : 1. ROMÂNIA (Tur- 
caș-Vernescu-Pocora-Sciotnic) 7:33.0;
2. R.S.F.S. Rusă (Berov-Kononenko- 
Bogatov-Țarev) 7:37,0 ; 3. România 
(Cozlov-Conțolenco-Botez-Poenaru) 
7:40,0.

Cinci minute 
după ultima finală...

J. SCHMIDT — antrenor al 
echipei R. D. Germane: „Ca în
totdeauna, o regată internațională 
foarte importantă pentru verifica-' 
rea stadiului de pregătire a caia- 
oiștilor și canoiștilor din toate 
tarile participante. Snagovul a fost 
mai primitor și mai... cald ca ori- 
cind. Mi-au plăcut toate cursele. 
Românii s-au dovedit — așa cum 
era de așteptat — cei mai buni. 
Nu numai pentru că sînt acasă... 
Cred că unele din duelurile de la 
Snagov se vor repeta în finalele 
campionatelor europene de la 
Duisburg".

A. BEMBECK — președintele 
Federației de eaiac-canoe din Sue
dia: „Sîntern foarte mulțumiți de 
prilejul de a verifica pe cîțiva 
dintre fruntașii caiacului și ca- 
noei din Suedia în compania unor 
sportivi valoroși. Regata Snagov 
— o competiție care cîștigă toi 
mai mult teren în rindul marilor 
întreceri europene de caiac-canoe. 
Doresc să remarc în mod deosebit 
pe talentatul dv. caiacist Aurel 
Vernescu. Dar, la această ediție 
am văzut mulți tineri care au 
făcut progrese considerabile",

ERKKI J. WO1VALIN — an-, 
trenor al echipei finlandeze: „Or
ganizare excelentă, finale foarte 
echilibrate și, în general, o între
cere spectaculoasă și de ridicat 
nivel tehnic la această ediție ju
biliară a Regatei Snagov. Românii 
sînt în formă excelentă și evoluția 
tor la întrecerea de la Snagov ne 
face să ne gîndim la... campio
natele europene de la Duisburg, 
ce au loc la sfîrșitul lunii vii
toare".



©
„CUPA DE VARĂ“ AM AFLAT, VA INFORMĂM
Ieri s-au disputat următoarele 

meciuri în cadrul .Cupei de 
vară" :

SERIA A VIII-A

Mureșul Deva — Minerul Lu- 
peni 3—2

Metalul Hunedoara — A.S. Cu- 
flir 3—1 (0—0)

SERIA A IX-A

C.S.M. Reșița — C.F.R. Arad 
0—1 (2—0). Au marcat: Arnoschi 
(min. 12 și 35), Guțuli (min. 78), 
respectiv Cuteanu {min. 75). A 
arbitrat C. Birăescu. (I. Plăvițiu — 
coresp. principal).

C.F.R. Timișoara — Vagonul 
Arad 4—2 (3—1). Au înscris t
lancu (min. 16 din 11 m, și 44), 
Bunaău (min. 18 și 47), respec
tiv Dombronvschi (min. 17), Do- 
bîndă (min. 89). A arbitrat David 
lacob — Lugoj. (I. Jura — eu- 
resp.).

SERIA A X-A

Minerul Bihor — Olimpia Ora
dea 2—0 (1—0). Au marcat : Ca
nea (min. 8) și Pavlovici (min. 56). 
A condus Florian Pitiș — Ora- 
lea. (M. Domițian — coresp.).

Steaua roșie Salonta — Crișul 
Oradea 1—0 (0—0). Unicul qol. 
de fapt autogol, a fost „semnat" 
de I.ucaci în min. 58. (Gh. Coirău 
— coresp.).

SERIA A XI-A

Metalul Aiud — Medicina Ciul
4—3

Ind. sîrmei C. Turzii — Clu
jeana 5—3 (2—2). Au înscris s 
Ghețan (min. 17), Szocs (min. 25 
și 71), Mureșan (min. 55), Pîrvu 
(min. 87), respectiv Roman (min.

BONE: „Nu va fi o prezență... efemeră"
Simbătă dimineața, vizitindu-ne 

la redacție, Tiberiu Bone nu pă
rea de loc alarmat de notița noas
tră din pagina „Magazin sportiv" 
— „Cei doi Pavlovici" — in care 
se făceau diferite supoziții in le
gătură cu viitorul... domiciliu fot
balistic al acestui jucător.

— Ați pierdut ! Din cele patru 
pronosticuri (Rapid, Progresul, Di
namo, Steaua) exact este al... cin
cilea. Pavlovici va juca în acest 
sezon la... A.S.A. Tg. Mureș ! Echi
pa începe pregătirile chiar astăzi, 
sub conducerea secundului meu, 
E. Vakarcs.

Ne facem... autocritica de rigoa
re și discutăm despre proiectele 
debutanților.

— Scopul pe care ni l-am pro
pus, spune Bone, este să răminem 
in prima divizie. Dar, nu oricum ! 
Am respins de la început ideea 
jocului „la disperare" pe care l-au 
folosit, nu o dată, proaspetele pro
movate. Este sortit, din capul lo
cului. eșecului. Vrem să supra
viețuim in „A“ practiclnd un fot
bal curat, frumos. Ar fi singura

Mureșul Tt». Mureș-
Voința Cluj 7-8
TG. MUREȘ, 16 (prin telefon). 

Deși au condus cu 2—0, 3—1, 5—3 și
7— 5, mureșenii nu au reușit nici de 
astă-dată să cîștige, datorită în pri
mul rînd insuficientei rezistențe. 
In felul acesta, meciul dintre Mu
reșul Tg. Mureș și Voința Cluj, 
desfășurat în cadrul ultimei etape 
a turului campionatului republican, 
a revenit clujenilor cu scorul de
8— 7 (0—2, 3—2, 2—3, 3—0). De men
ționat că golul victoriei a fost în
scris în ultima secundă, de către 
Șt. Silaghi. Au marcat : Osz 2, Soo 
2 (ambele din 4 m), Cziszer 2 (am
bele din 4 m) și Dacher pentru gaz
de, respectiv Șt. Silaghi 2, Rusu 2, 
Zete, Nagy (din 4 m), Fiildp (din 
4 m) și A. Silagl'i. De semnalat că 
Mureșul a ratat 3 aruncări de la 4 
m, iar Voința 2.

9), Stanciu (min. 30) și Coqan 
(min. 72). A arbitrat Ion Petrujan 
— Turda. (L. Donciu — coresp ).

SERIA A XII-A

Unirea Dej — Soda Ocna Mu
reș 4—2 (2—0). Au marcat : TU- 
vezan (min. 15), Neagu (min. 33), 
Bandi (min. 78 din li m), Măglaș 
(min. 87), respectiv V. Gheorghe 
(min. 53) și Duca (min. 70 din 
11 m). Arbitru V. Mezaroș — 
Cluj. (A. Contrai — coresp.).

Arieșul Turda — Chimica Tir- 
năveni 5—0 (0—0). Au înscris : 
Balaș (min. 59), Socs (min. 65), 
Binder (min. 73), Mîlnă (min. 80), 
Stoica (min. 86 din 11 m). A con
dus I. Astaloș — Cluj. (Popa 
Simion — coresp.).

SERIA A XIII-A

A.S.A. Sibiu — Gaz metan Me- 
diiaș 3—2 (3—0)

Metalul Copșa Mică — C.S.M. 
Sibiu 1—1 (0—1). Meciul s-a dis
putat la Mediaș deoarece stadio
nul din Copșa Mică este în re
parație. Golurile au fost marcata 
de Vuici (min. 33) pentru C.S.M. 
și Crișan (min. 64) pentru Me
talul. în min. 78 Gh. Gheorghe 
(C.S.M.) a fost eliminat pentru 
lovirea intenționată a adversaru
lui (Z. Rîșnoveanu — coresp.).

SERIA A XIV-A

Chimia Făgăraș — Metrom Bra
șov 1—0 (1—0). A înscris Feur- 
deanu în min. 44. A condus C. 
Nițescu —■ Sibiu. (Bucur Stoiciu — 
coresp.)

Faianța Sighișoara — Tractorul 
Brașov 2—0 (0—0). Golurile au 
fost înscrise de Sîntion în min. 
62 si 79. A arbitrat P. Sotir — 
Mediaș. (C. Moldovan — coresp.).

soluție. Și, credem, că sîntem ca
pabili de așa ceva 1

— Ce lot are A.S.A. ?
— In linii mari, același cu care 

am trecut prin „purgatoriul" 
B-ului. Vă pot da formația stan
dard pe care contez.

O notăm.
Solyom — Bartok, Toth, Tîm- 

pănaru, Czako — Dodu, Ciutac — 
Lungu, Pavlovici, Dumitriu III, 
Raksi. După cum vedeți, sper, mai 
cu seamă, în eficiența atacului...

— Ce program de pregătire v-ați 
propus 1

— Programul este destul de în
cărcat. In afara obișnuitelor antre
namente, pe agenda noastră figu
rează două jocuri de verificare cu 
Universitatea Cluj, întîlnirile cu 
selecționata militară din R.P.D. 
Coreeană și cu o echipă din R.D. 
Germană, participarea la un tur
neu internațional în Cehoslovacia. 
Apoi, marea încercare a campio
natului.

După 10 ani, Tg. Mureșul este 
din nou prezent in întrecerea pri
melor echipe ale țării. Bone ne a- 
sigură că nu va fi o prezență efe
meră.

V. CH.

Ion Ganea, Melania Treistaru (România)
și Maria Toth (Ungaria) — cîștigâtori ai Campionatelor

(Urmare din pag. 1)

schimb, probă în care este specia
listă, Treistaru a executat sări
turi evident mai grele (totalul 
coeficienților : 20,8, față de 11,3 
cît a avut a doua clasată, Claudia 
Reiche) și a obținut o victorie 
clară.

în ceea ce privește disputa ju
niorilor, ea ne-a oferit încă o 
dată prilejul să-i evidențiem pe 
Constantin Nedelcu și Dacia 
Schiieru, elemente cu reale per
spective.

Clasamente. Campionatele Inter
naționale ale României — sărituri 
de la trambulină bărbați: 1. I. 
Ganea (România) 455,25 p; 2. P.

• La Constanța, lingă stadio
nul „1 Mai“, se amenajează un te
ren. Cele mai multe dintre lucrări 
sînt executate prin muncă patrio
tică de către salariații din orașul 
de pe malul mării.

• Proaspăta promovată în ca
tegoria A, Dinamo Bacău, și-a re
luat pregătirile. Primul antrena
ment a avut loc sub conducerea 
fostului internațional Nicușor. Lo
tul băcăuanilor cuprinde multe 
nume noi : Ene II, Daniel Ene, 
Nuțu, Nunweiller IV (foști la Di
namo București), Maghiar, Velicu 
(Dinamo Victoria București).

• De curînd, dinamoviștii piteș- 
teni au început pregătirile pentru 
noul sezon. După cum ne-a infor
mat P. Rapaport, secretarul aso
ciației, pînă acum au avut loc două 
antrenamente. Fotbaliștii doresc să 
șteargă impresia nefavorabilă lă
sată de slaba comportare din cam
pionatul trecut. Toată lumea e con
vinsă că locul 12 din clasament 
nu corespunde valorii echipei pi- 
teștene. Jucătorii de la Dinamo au 
arătat cu prilejul meciurilor din 
„Cupa Orașelor Tîrguri" că au po
sibilități mult mai mari. Condu
cerea asociației, cu sprijinul or
ganelor locale, este hotărîtă să 
creeze condiții bune de lucru ju
cătorilor și noilor antrenori. In a- 
eest an pregătirile fotbaliștilor pi- 
teșteni vor fi conduse de un nou 
cuplu de antrenori : Ion Bălănescu 
și Eugen Mladin (acesta din urmă 
a activat anul trecut la Universi
tatea Cluj). Ștefan Vasile (fostul 
antrenor al echipei) se va ocupa 
de lotul de juniori, iar Leonte Ia- 
novschi de echipele de copii. Asu
pra alcătuirii lotului există unele 
incertitudini : Naghi probabil că 
va juca la Dinamo B-ucurești, iar 
Țircovnicu, actualmente în trata
ment, va relua pregătirile mai 
tîrziu.

P.S. Sperăm că, în sezonul 
viitor, se va rezolva și o pro
blemă de ordin gospodăresc, 
care a afectat în mod serios 
bugetul asociației Dinamo : îm
prejmuirea stadionului, fiindcă

Masopust, despre fotbal
In echipa Dukla Praga, care a 

evoluat pe stadioanele din Constan
ța și Tg. Mureș, a jucat și cunos
cutul Masopust. Solicitat să ne răs
pundă la întrebarea >,De ce fotbalul

Barajul 
pentru categoria C

In meciurile contind pentru ba
rajul de promovare în categoria C 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : Unio Satu Mare—Voința Ora
dea 3—0 (1—0), Metalul Pitești — 
Chimia Tr. Măgurele 2—1 (0—1),
Știința Tg. Mureș — Gloria Bis
trița 2—0 (1—0), U.M. Timișoara — 
Aurul Brad 2—0 (1—0), S.U.T. Ga
lați—Știința Bacău 2—1 (0—0), Ci
mentul Medgidia — T.U.G. Bucu
rești 2—2.

Internationale ale României la>
Decuseară (România) 435,35 p;
3. Gh. Baican (România) 419,05 p ;
4. M. Hamann (R.D.G.) 418 10 p;
5. I. Konkoly (Ungaria) 409,85 p ;
6. M. Langer (R.D.G.) 384,20 p ;
7. N. Speriosu (România) 347,05 p;
platformă femei: 1. Maria Toth 
(Ungaria) 271,65 p; 2. Melania
Treistaru (România) 262,50 p ,-
3. Dacia Schiieru (România) 228,05 
p; 4. Nora Miess (România) 207,55 
p ; platformă bărbați: 1. 1. Ganea 
436,95 p ; 2. I. Konkoly 429,20 p ; 
3. P. Decuseară 397,10 p ; 4. Rau 
Werner (R.D.G.) 392,55 p; 5. M. 
Hamann 388,10 p; trambulină fe
mei: 1. Melania Treistaru 386,40 
p; 2. Claudia Reiche (R.D.G.) 
374,0 p; 3. Maria Toth 349,35 p. 

se știe că, la Pitești, din 10 000 
de spectatori doar 5 000 plătesc, 
de regulă, bilet de intrare.

• Fotbaliștii de la U.T.A. au ie
șit pe gazon, incepînd pregătirile 
pentru noul sezon.

La primul antrenament au fost 
prezenți doar 12 jucători din ve
chiul lot : Weichelt, Bacos, Mețcas, 
Czako, Igna, Jac, Țirlea, Axente, 
Moț, Tr. Popescu și Donciu. Ală
turi de ei am întilnit și pe jucă
torii Pojoni (de la Crișul), Pop 
(C.S.M.S. Iași), Kiss (Progresul Pe- 
cica) și Gyenge (reîntors din ar
mată), care sînt în curs de verifi
care și legitimare. Unde sînt cei
lalți ? Răspunsul l-am primit de 
la antrenorul N. Dumitrescu, care 
se ocupă împreună cu I. Reinhardt 
și anul acesta de U.T.A.

— Cucla a plecat la Timișoara, 
Gornea este absent nemotivat, iar 
Domide, Șchiopu, Birău și Dumi
trescu — sînt militari.

Urmărind acest prim antrena
ment, care avea ca sarcină resta
bilirea capacității de efort, ne-am 
convins că băieții de Ia U.T.A. sint 
hotăriți să se pregătească asiduu 
pentru o comportare cît mai bună 
în noul campionat.

în contrast izbitor cu această at
mosferă însuflețită ni s-a părut ati
tudinea conducerii secției de fot
bal. Spre argumentare vom arăta 
că nici unul dintre conducătorii 
secției nu a fost la teren. Or, pre
zența lor era foarte necesară. Cu 
atit mai mult cu cit puteau vedea 
și ei că echipa are doar 6 mingi, 
că terenul de joc este denivelat, 
cu porțiuni de gazon lipsă etc.

Antrenorii echipei au propus 
conducerii secției să perfecteze 11 
jocuri de verificare, cu diferite 
echipe. Pînă în prezent însă ni
meni nu s-a ocupat de acest lucru ! 
In această conjunctură se pune 
întrebarea : Ce fac conducătorii
secției de fotbal ? Așteaptă, ca 
simpli spectatori, începerea campio
natului ? Oare ei nu se gîndesc că 
pentru o evoluție mai bună trebuie 
create condiții echipei ? Se vede 
treaba că nu !

este atît de popular ?” mijlocașul 
praghez ne-a declarat :

— „Pentru a începe practicarea 
fotbalului nu e nevoie de amena
jări speciale. O minge, chiar de 
cîrpă, e la îndemîna oricui, două 
porți se pot repede improviza și... 
începutul e făcut. Fiecare dintre noi 
a practicat în tinerețe fotbalul, 
deci e legat automat de acest sport, 
atît de îndrăgit pe toate meridia
nele. Fiecare are talent, dacă nu ca 
jucător, cel puțin ca suporter. Vor
bind însă de fotbal în adevăratul 
sens al cuvîntului, acesta îmbină 
mai multe calități, fapt pentru care 
e atit de îndrăgit de milioane de 
oameni de pe glob. Iată calitățile : 
bărbăție, spectaculozitate, luptă, 
fantezie în cursa pentru marcarea 
golurilor. Fotbalul e un sport al 
maselor".

sărituri
întilnirea de juniori București— 

Soția (au fost alcătuite numai 
clasamente individuale) — tram
bulină băieți : 1. C. Nedelcu
(Bucureștii 357,95 p; 2. A. Sara- 
cinski (Bulgaria) 298,65 p; 3. L. 
Veselinov (Bulgaria) 243,70 p;
4. I. Ilieș (România) 242,30 p; 
trambulină fete: 1. Dacia Schiieru 
(România) 344,45 p; 2. Maria
Aleksandrova (Bulgaria) 330,45 p ; 
3. Mariana Farcaș (România) 
292,60 p; 4. Măriuca Isăcescu
(România) 286,25 p; platformă 
băieți: 1. C. Nedelcu 370,15 p;
2. A. Saracinski 338,20 p; 8. I. 
Ilieș 31195 p ,• 4. L. Veselinov 
238,50 p.

i r------------------, Agenda 
țcompctifională

17—23 IULIE
ACTIVITATEA INTERNĂ

ATLETISM : 22—23 VII, con
cursul republican al școlilor 
sportive și al liceelor cu pro
gram de educație fizică — 
Oradea.

CICLISM: 22—23 VII, „Cupa 
regiunilor", etapa a V-a — 
Constanța.

PENTATLON : 23 VII, începe 
campionatul republican (prima 
probă, călăria, pe baza hipică 
din calea Plevnei — Bucu
rești).

NATAȚIE : 17—23 VII, etapa 
de zonă a campionatului de 
polo Ia juniori.

ȘAH: 17 VII, începe finala 
campionatului republican de 
juniori și junioare — Miercu
rea Ciuc.

ACTIVITATEA 
INTERNAȚIONALĂ 

ATLETISM: 17 VII, „Cupa 
Europei" (feminin) la Oslo ; 
22—23 VII, „Cupa Europei" 
(masculin) la Ostrava (Ceho
slovacia) ; 22—23 VII, meciul 
România — Bulgaria, Ia Sofia.

BASCHET: 17—23 VII, tur
neul echipei reprezentative de 
senioare în Italia.

BOX : 18 VII, meciul de ju
niori România — Ungaria la 
Constanța; 18 VII, meciul Mus
celul Cimpulung Muscel — 
Motor Gorlitz (R.D.G.), la Pi
tești.

CICLISM: 19—26 VII, „Tu
rul ciclist al R.D.G." ; 21—24 
VII, participare Ia concursul 
de juniori din R.D.G.

CANOTAJ ACADEMIC : 22—
24 VII, participare Ia criteriul 
olimpic din Ungaria.

MOTOCICLISM: 23 VII,
participare Ia concursul inter
național de motocros de la 
Budapesta.

NATAȚIE: 21—22 VII, întîl- 
nirea dintre echipele feminine 
ale Italiei, României și Spaniei, 
la Siracusa (Italia) ; 17—20 VII, 
participarea echipei secunde 
de polo Ia concursul din 
U.R.S.S.

TENIS DE CtMP: 19—23
VH, Balcaniada (masculin și 
feminin), la București.

VOLEI: 18 VII, Petrolul Plo
iești — Franța, Ia Ploiești.

ȘAH: 17 VII, participare la 
turneul masculin din Olanda.

Pronosport
AȘA ARATA O VARIANTA 

CU 13 REZULTATE EXACTE 
Concursul Pronosport nr. 28 

din 16 iulie 1967

1. Mureșul Deva — Min. Lupeni 1
2. Metalul Huned. — A.S. Cugir 1
3. C.S.M. Reșița — C.F.R Arad 1
4. C.F.R. Tim. — Vagonul Arad 1
5. Min. Bihor — Olimp. Oradea 1
8. Steaua r. Salonta — Crișul 1
7. Met. Aiud — Medicina Cluj 1
8. Industria sîrmei — Clujeana 1
9. Unirea Dej — Soda O. Mureș 1

10. Arieșul Turda — Chim. Tîrn. 1
11. A.S.A. Sibiu — Gaz metan M. 1
12. Met. C. Mică — C.S.M. Sibiu x
13 Chimia Făg. — Metrom Bv. 1

Fond de premii: 189 910 lei din
care : 32 954 lei report cat. I și 

' 19 167 lei report cat. a H-a.
Cîștigătorul premiului de 75 000 

lei de la concursul Pronosport nr. 
I 27 din 9 VII a.c. — Nicolaescu Pe

tre din București.

DE LA I. E. B. S.
• Pentru BALCANIADA DE 

TENIS care se desfășoară de 
miercuri pînă duminică pe tere
nurile Progresul, biletele se gă
sesc de vînzare la AGENȚIA 
SPECIALA din str. SMÎRDAN 
nr. 13 și Ia casele de Ia teren.

• Numai astăzi se mai pot 
face Înscrieri pentru seria a III-a 
a CURSULUI DE ÎNOT PENTRU 
COPII de la ȘTRANDUL TINERE
TULUI, care se desfășoară de 
miine. pînă la 7 august. înscrie
rile se primesc între orele 10—13 
și 16—19. Solicitanții trebuie să 
prezinte adeverințe de sănătate.



Pe aeroportul Băneasa

Cu „mușchetarii44 României
Turneul în Frania și in Belgia al reprezentativei 

noastre masculine de volei
București Băneasa, orele 19-05.
Avionul IL 18 al companiei 

TAHOM, care leagă capitala Fran
ței de aceea a României, a aterizat 
lin, urmărit de privirile a sute de 
iubitori ai sportului. Au venit să-i 
întîmpine pe scrimerii noștri care 
ne-au reprezentat atît de frumos 
la Montreal.

Primul care apare în ușa avio
nului este Iuliu Falb. Poartă în 
brațe uriașa cupă atribuită celor 
mai buni floretiști ai lumii. Aplau
ze, îmbrățișări, stringeri de mîini.

— Bravo, băieți!
— Bravo, mușchetarilor !
Sînt aici, pe aeroport, oameni 

care n-au avut pină la această ră
sunătoare victorie a floretiștilor ro
mâni in Canada, nici o contingență 
cu sportul și, deci, nici cu scrima. 
Au citit in ziare despre „isprava”

FLOSLUSItlt NOASTRE AU CONTIRMAT:
MEDA1IE DL BRONZ LA „MONDIALE

(Urmare din pag. 1)
o are drept adversară pe Colom- 
betti. Floretista noastră realizează 
o victorie rapidă, cu 4—1. Condu
cem iarăși, cu 6—5, dar numai 
pentru... 5 minute, pentru că lencic, 
în acest meci cea mai activă dintre 
trăgătoarele României, nu este, to
tuși. suficient de atentă la finali
zare și cedează în fața adversarei 
sale, Masciotta, cu 4—2. A treia 
manșă a meciului se încheie la 
egalitate : România—Italia 6—6.

începe ultima manșa, cu asaltul 
dintre Ene -și Ragno. Fetele noastre 
sini puțin obosite. Dovadă și in- 
fringerea româncei cu 4—3. Ega
lează însă Drimbă, victorioasă cu 
4-1 în fața lui Colombetti. Apoi, 
preluăm conducerea prin victoria 
lui lencic la Lorenzoni, cu 4—1. 
Asaltul care a hotârit soarta me
dului. Victoria lui lencic a fost a- 
plaudată de numeroșii spectatori 
care au încurajat tot timpul pe 
reprezentantele noastre.

Ultimul asalt, dintre Szabo și 
Masciotta, a constituit o simplă 
formalitate ; indiferent de rezultat, 
echipa României cîștigase întilni- 
rea, deoarece avea un avantaj net 
la tușe. A fost și motivul pentru 
care trăgătoarea noastră n-a mai 
forțat, dînd italiencei o satisfacție 
tardivă (4—1). Scor final : Româ
nia—Italia 8—8, dar victoria flore-

ULTIMELE ȘTIRI EXTERNE
PISTE DE ELAN „ARTIFICIALE" 

PENTRU J. O. DIN MEXIC

CIUDAD DE MEXICO 16 (Ager- 
pres). Cu prilejul unei conferințe 
de presă, președintele Comitetului 
de organizare a Jocurilor Olimpice 
din Mexic, Pedro Ramirez Vas
guez, a confirmat hotărîrea de a 
se utiliza, la probele de sărituri 
și aruncări, piste de elan și sec
toare din material plastic („Tar
tan"), antiderapant și inalterabil. 
Astfel, pentru prima oară în isto
ria olimpiadelor vor apare pistele 
„artificiale". Acestea vor fi veri
ficate în prealabil la Jocurile Pan
americane de la Winnipeg și în 
cadrul „Săptărriînii preolimpice" 
programată în luna octombrie la 
Mexico.

e De cîteva zile se află la Ciu
dad de Mexico trei atleți din R.F. 
a Germaniei — K, Bentlin, J. 
Walde și H. Beyer, specialiști în 
decatlon. Ei se vor pregăti aici 
timp dc două săptămîni, în care 
perioadă medicii vor studia efec
tul altitudinii asupra organismelor 
acestora.

AU FOST FIXATE DATELE 
OLIMPIADEI DE LA MUNCHEN

MtîNCHEN. — Jocurile olim
pice de vară din anul 1972 
vor avea Ioc la Miinchen în
tre 26 august și 10 septem
brie. Aceste date au fost sta- 
biiîte de comitetul de organi
zare a celei de-a XX-a olim
piade, reunit la Miinchen. 
Emblema Jocurilor va fi aleasă 
în toamna acestui an.

REZULTATE DIN TURNEUL
DE TENIS DE LA DUSSELDORF

DUSSELDORF, 16 (prin telex). — 
In sferturile de finală ale probei 

acestor băieți minunați și, în ciuda 
caniculei de duminică, au venit 
pină la aeroport.

Schimb cîteva impresii cu băieții 
noștri.

Dintre toți, cel mai volubil este 
Iuliu Falb.

— Cum a fost ?
— N-am cuvinte să vă descriu 

atmosfera din sala Universității din 
Montreal. Toată lumea ne aplauda, 
ne susținea frenetic. După ultimul 
asalt, cel dintre Drimbă Si Șarov, 
încheiat cu scorul de 5—3 pentru 
sportivul român, planșa a fost put 
și simplu invadată. Am fost luați 
in brațe, purtați prin sală. Nu 
mi-aș fi închipuit că ne vom bu
cura de o atît de mare populari
tate, după cum n-aș fi crezut că 
vom veni acasă cu medaliile de 
aur...

tistelor noastre, la tușe, cu 41—47. 
Rezultatul ne-a asigurat medalia 
de bronz.

O partidă la fel de disputată a 
avut loc între reprezentativele 
Ungariei și Uniunii Sovietice pen
tru stabilirea campioanei mondiale. 
In final, cele două echipe au ter
minat la egalitate : 8—8. Echipa 
Ungariei, eu Ildiko Bobis în mare 
formă (a obținut 3 victorii) a ciș- 
tigat titlul mondial la o diferență 
de o singură tușe : 46—47 ! Cele
lalte trăgătoare din echipa Unga
riei au fost Ildiko Refto—Ujlaki, 
Lidia Sakovics și Maria Gulacs. 
Echipa U.R.S.S. : Samușenko,
Rastvorova, Zabelina, Gorohova.

Clasamentul turneului final din 
cadrul probei de floretă fete pe 
echipe arată astfel: 1. Ungaria, 
campioană mondială pe anul 1967 ;
2. Uniunea Sovietică; 3. ROMÂ
NIA ; 4. Italia; 5. Polonia,
6. Franța.

★
în acest fel, bilanțul scrimerilor 

români la cea de a 32-a ediție a 
campionatelor mondiale pentru se
niori de la Montreal este urmă
torul : locul I la floretă băieți echi
pe, locul 3 la floretă fete echipe, 
locul 4 la floretă fete individual 
(Olga Szabo) și locul 7 la floretă 
băieți individual (Tănase Mure- 
șanu).

de simplu bărbați din cadrul tur
neului internațional de tenis de la 
Dusseldorf, campionul român Ion 
Tiriac l-a întilnit pe francezul Jean 
Claude Barclay. Victoria a revenit 
lui Barclay cu scorul de 6—1, 6—2. 
Celelalte rezultate : Watanabe (Ja
ponia — Plotz (R.F.G.) 6—1, 8—6 ; 
Buding (R.F.G.) — Stone (Austra
lia) 6—2, 6—2 ; Bungert (R.F.G.) — 
Kalogheroupoulos (Grecia) 11—9, 
6—4.

în semifinalele probei de simplu 
femei, Gail Sheriff (Australia) a 
învins-o cu 6—2, 10—8 pe Helga 
Niessen (R.F.G.), iar Helga Schult
ze (R.F.G.) a dispus cu 6—2, 6—2 
de Renate Drisaldi (Italia).

ÎN „CUPA DAVIS" : 
SPANIA - U.R.S.S. 4-1

MADRID, 16 (Agerpres). — In- 
tilnirea de tenis Spania—U.R.S.S. 
contînd pentru finala zonei euro
pene a „Cupei Davis" a continuat 
sîmbătă la Barcelona cu jocul de 
dublu. Cuplul sovietic Metreveli— 
Lihaciov a învins Cu 6—3, 3—6, 
6—4, 6—4 perechea spaniolă Sant
ana—Arilla. In ultima zi : Sant
ana—Metreveli 6—0, 6—3, 6—3 ;
Gilbert—Le jus 2—6, 6—4, 6—3, 6—0. 
Scor general : 4—1 pentru Spania.

• Semifinalele turneului inter
național de tenis de la Anvers : 
Emerson—Darmon 8—6, 7—5 ; 
Krishnan—Jauffret 6—3, 6—3. In 
finala probei de simplu femei, 
braziliana Maria Bueno a abando
nat în meciul cu belgiana Chris- 
tia.nne Mercelis la scorul de 6—8, 
2—1.

• In finala turneului interna
țional de tenis de la Newport (An
glia) : Judy Teggart (Australia) — 
Ann Jones (Anglia) 6—4, 6—4. în 
semifinalele probei de simplu mas
culin au fost înregistrate urmă
toarele rezultate : Bowrey—Stil

— De fapt, intervine Mihai Țiu 
(nu mai este tăcut ca de obicei ; a 
„spart" gheața unei timidități care 
l-a însoțit totdeauna, pe planșă ca 
și în societate) noi n-am lăsat ad
versarilor noștri decît rare momen
te de respirație. Aceasta a fost tac
tica recomandată de antrenor. So
vieticii, speriați, n-au reușit — în 
ciuda valorii și a experienței lor în
delungate — sa se impună cit de 
cit. . .

— Această tactică trebuie să o 
aplicați Și de acum înainte...

— Da, firește, și in scrimă, cea 
mai bună... armă de luptă este, 
atacul.

O las pe Olga Szabo să-și îmbră
țișeze băiețelul, pe micu] Alexan
dru (în care m-a asigurat că voi 
vedea un nou... mușchetar) și 
schimb cîteva vorbe cu Ana Ene.

— Toată lumea este binevoitoare, 
ne felicită. Dar, noi nu sîntem de
plin mulțumite. Dacă n-ar fi fost 
tracul care ne-a cuprins in meciul 
cu Ungaria, din semifinale, desigur, 
eram și noi cel puțin finaliste. Sin
gură Olga a reușit să fie mai cal
mă și să cucerească două victo
rii, Ileana fi Katy au obținut doar 
cite una.

13 ore de zbor de la Montreal la 
București, via Bruxelles și Paris, 
au însemnat un efort deosebit pen
tru sportivii și sportivele noastre. 
Oboseala li se citea pe fețe. A fost 
și motivul pentru care am oprit 
aici schimbul de impresii, amîn- 
nînd pentru zilele următoare cu
noașterea tuturor secvențelor din 
filmul „mondialelor"...

TIBEKIU STAMA

Turneul international feminin 
de șah de la Brașov

BRAȘOV (prin telefon). — In 
saloanele hotelului „Carpați" con
tinuă desfășurarea turneului inter
național feminin, care reunește pe 
cîteva dintre cele mai puternice 
jucătoare de șah din țară și de 
peste hotare.

Cîștigînd la șahista cehoslovacă 
Malypetrova și remizînd cu Eleo
nora Jianu, cunoscuta jucătoare 
din R.D. Germană, Edith Keller- 
Hermann, și-a majorat la 2V2 punc
te, totalul obținut pînă acum (și 
o partidă întreruptă). Pe locul doi 

well 4—6, 9—7, 6—0 ; Newcombe— 
Davidson 6—1, 6—3.

NICI O SCHIMBARE ÎN 
„TURUL FRANȚEI"

După o zi de repaus, participan
ta la Turul ciclist al Franței au 
reluat întrecerea în etapa a 15-a: 
Sâte — Toulouse, 230 km. Pe pri
mul loc s-a clasat Wolfshol (R.F. 
a Germaniei) în 6h 28:23. în cla
samentul general continuă să con
ducă Pingeon, urmat de Letort la 
4:05 și Jimenez la 5:00. Etapa a 
4-a din „Tour de Tavenir" (Be
ziers — Toulouse, 180 km) a Te- 
venit francezului Guyot în 4h 
40:01.

ACTIVITATE FOTBALISTICA

• Ieri, la Tbilisi, în cadrul gru
pei a 3-a a campionatului, euro
pean de fotbal s-au întilnit re
prezentativele U.R.S.S. și Greciei. 
Meciul a luat sfîrșit cu victoria 
fotbaliștilor sovietici la scorul TO 
4—0 (0—C) prin golurile marcate 
de Banișevski (2), Sabo (din 11 m) 
și Cislenko.

• în finala „Campionatului ex
perimental" desfășurat în S.U.A., 
formația engleză Wolverhampton a 
învins cu 6—5 (după prelungiri) 
echipa scoțiană Aberdeen.

• în turneul rezervat echipe
lor de juniori, care se desfășoară 
în Finlanda, echipa Suediei a dis
pus cu 3—2 de selecționata Po
loniei.

• Selecționata secundă a R.P.D. 
Coreene a jucat la Dunaujvaros 
(Ungaria) cu formația Kohasz. 
Oaspeții au cîștigat cu 3—1.

PARIS. — Echipa masculină de 
înot a Franței a doborît recordul

Reprezentativa noastră masculină 
de volei a părăsit sîmbătă Capitala, 
plecînd în Franța, unde, pînă la 
31 iulie, se va antrena la baza ex
perimentală de pregătire olimpică 
la altitudine de la Font Romeu, iar 
între 31 iulie și 4 august va juca 
trei meciuri de verificare în com
pania unor echipe de club franceze. 
In continuare, voleibaliștii noștri 
vor participa, între 6 și 12 august, 
la un prim turneu internațional de

Concursul internațional 
de tir de la Skopje

SKOPJE, 16 (prin telefon). Aici 
a început un concurs internațional 
de tir cu participarea unor flragă- 
tori din România, Bulgaria, Unga
ria și Iugoslavia. în prima zi, din 
cele opt probe, șase au revenit 
sportivilor români. Iată rezultatele 
tehnice : armă liberă calibru redus 
60 f. culcat - seniori: 1. Si corschi 
(București) 595 p., echipe : 1. Re
prezentativa orașului București 
1762 p. ; armă standard 60 f. cul
cat - senioare : 1. Eidia Abraceska 
(Sofia) 588 p., 2. Margareta Enache 
584 p., echipe : 1. București TITl p.; 
armă standard 60 f. culcat - ju
niori : 1—2. V. Savin și Șt. Caban 
(București) cu cite 587 p., echipe : 
1. București 1745 p. ; pistol liber: 
1. Gonsi (Budapesta) 545 p., 2. 
Pieptea (București) 541 p., 3. Du- 
mitriu 539 p., 4. Maghiar 538 p., 
echipe: 1. București 1618 p.

al clasamentului, după patru run
de, se află campioana țării noastre, 
maestra internațională Elisabeta 
Polihroniade. Ea a învins-o pe 
Gertrude Baumstarck și a remi
zat cu Rodica Reicher avind 2 
puncte și o întreruptă.

în runda a 3-a a turneului, .s-au 
încheiat cu un rezultat de egali
tate partidele Varoczi—Belaveneț 
și Jianu—Richter. In runda a 4-a 
au remizat : Malypetrova—Belave
neț și Baumstarck—Vreecken.

Imagine din „Turul 
Franței*. Iată-l pe 
Rolf II olfshol — in 
prim plan — in 
sprintul final cu 
olandezul Zilber- 
berg, la capătul eta

pei de ieri

Telefoto; A.E.P.-
Agerpres

european în proba de 4x200 m li
ber cu timpul de 7:58,6. Vechiul 
record deținut de echipa U.R.S.S. 
era de 8:00,2.

DURBAN. — Intîlnirea de rugbi 
dintre selecționatele Republicii 
Sud-Africane și Franței a fost câș
tigată de sportivii sud-africani cu 
26—3 (18—3).

BELGRAD. — După șapte runde, 
în turneul international masculin 
de șah de la Maribor conduc Ma- 
tulovici, Ivkov, Janosevici și Un- 
ziker, toți cu cite 41/2 puncte, 
urmați de Matanovici 4 (1), Res- 
hevsky și Mușii 31/, (1).

BUENOS AIRES. — între 20 și 
31 august se vor desfășura pri- 

verificare în vederea „europenelor” 
de la toamnă din Turcia, turneu 
care va avea loc în Belgia și la 
care urmează a întîlnf reprezenta
tivele Cehoslovaciei, U.R.S.S., Bul
gariei, Olandei și, bineînțeles!, pe 
aceea a Belgiei. In încheierea tur
neului, reprezentativa masculină de 
volei a României va susține, tot în 
Belgia, în zilele de 14 și 15 august, 
două partide de verificare cu echi
pa Cehoslovaciei. Sub conducerea 
antrenorului federal, prof. N. Tăr- 
chilă, a antrenorilor lotului olimpic,
S. Mihăilescu și prof. FI. Balaiș, 
și a medicului lotului, dr. Al. Pop, 
au făcut deplasarea jucătorii : Der- 
zei, Corbeanu, Schreiber, Tîrlici, 
Smerecinschi, Ganciu, Stoian, Cozo- 
nici, Drăgan, Udișteanu, Bartha, 
ChriStiani, Rotaru, Crețu și Vra- 
niță.

Voleibaliștii francezi 
învingători la Constanța
CONSTANȚA, 16 (prin telefon). 

în cel de al doilea meci jucat la 
Constanta, reprezentativa masculină 
de volei a Franței a întilnit formația 
locală de categoria A, Farul. Mulțu
mită îndeosebi bunei lor mișcări în 
teren și siguranței blocajului, oaspeții 
au oblinut victoria, cu scorul de 3—Q 
(10, 14, 9). S-au remarcat Colombo 
de la învingători și Gornouiceanu de 
la Farul. țN. ENACHE — coresp).

Muscelul — Motor 
Goriitz 15-5, la box

CÎMPULUNG MUSCEL. 16 (prin 
telefon). Echipa de box Muscelul a 
repurtat, azi dimineață, o frumoasă 
victorie internațională, întrecînd cu 
scorul de 15—5 formația Motor Gor- 
litz (R.D. Germană).

REZULTATE TEHNICE: muscă: 
Kristen (Motor) b ab. 3 N. Manea; 
cocoș: Bâdin b.p. Eicli; pană: Simion 
b.k.o. 2 Linke; semiușoară: Voicilă 
egal cu Kubee; ușoară: Vișinescu 
b.p. During; seni iniiilocie: Gh. Manca 
b.p. Frantz; mijlocie ușoară: Maidan 
b.ab. 1 I.ukaci; mijlocie: Manole 
b.ab. 3 Gadcgost; semigrea: Anghel 
b.p. Voigt; grea: Steinbarn b p. Ivan.

D. RADULESCU coresp.

mele campionate de schi ale Ame- 
ricii de Sud. întrecerile au loc în 
stațiunea de iarnă B'ariloche (Ar
gentina).

ROMA. — Campionul european 
de box la cat. semimijlocie, Car- 
mello Bossi l-a învins prin aban
don pe Robinson Garcia. Intr-un 
alt meci profesionist, mijlociul 
Sandro Mazzinghi a dispus la 
puncte de americanul Brennan.

LONDRA. — Marele premiu au
tomobilistic al Marii Britanii, dis
putat (în formula I), la Sylver- 
stone, s-a încheiat cu succesul 
englezului Jim Clark (pe Lotus 
Ford). învingătorul a acoperit 386 
km în lb 59:25, cu o medie orară 
de 189,280 km.
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