
Azi, 24 iulie, în jurul orei 10, posturile noas

tre de radio și televiziune vor transmite lucră

rile ședinței de dimineață a celei de-a Vll-a 

sesiuni a Marii Adunări Naționale a Republicii 

Socialiste România. «•

ORGAN AL UNIUNII UE CULTURI FIZICI $1 SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ RUMANIA

Șl BĂIEȚII, Șl FETELE!

Echipele României victorioase în Balcaniada de tenis
„REGATA INTERNAȚIONALA}
HOLSTREBO-

Sportivii românii

■wow

în fotografia din stingă: Eleonora Dumitrescu, Iudit Dibar și Julieia 
Namian-Boboc (de la stingă la dreapta), zimbesc fericite după victorie !

Ilie Năstase urmărește atent smeciul lui Tiriac, in timpul decisivei 
partide de dublu.

Foto : A. Neagu
La capătul a cinci zile de întreceri atrăgătoare, presărate ou nu meroase momente de dîrză luptă sportivă, pe tabelele de rezultate ale 

alcaniadei de tenis a fost înregistrat un dublu succes al culorilor românești. Echipierii reprezentativei masculine a României și-au păstrat titlul 
icerit anul trecut la Zagreb, intrecind in meciul decisiv pe aceeași valoroși adversari, tenismanii Iugoslaviei. De data aceasta, însă, victoria 
iieților este dublată de o frumoasă afirmare a tenisului nostru feminin. Româncele au urcat și ele pe prima treaptă a podiumului de premiere, 
entru performanțele obținute, în ediția de la București a tradiționalei competiții, calde felicitări !

au cîștigut 
șase probef

IIOLSTREBO, 23 (prin telefon)') 
Aproape toți caiaciștii și canoiștii de 
valoare din Europa — și, In plus, cei 
din Japonia — au fost prezenți la 
puternica regată internațională de lai 
Holstrebo (Danemarca). La startul 
celor 14 probe s-au aliniat sportivi* 
din Anglia, Bulgaria, Danemarca). 
Finlanda, Japonia, Norvegia, Româ
nia, R.D. Germană, R.F. a Germaniei;. 
Suedia și Uniunea Sovietică.

Intr-o companie extrem de valoroa-*- 
să, caiaciștii și canoiștii români aur 
avut o evoluție excelentă, cucerind 
victoria în șase probe și clasîndu-se- 
pe locuri fruntașe în numeroase al
tele. Dintre succesele repurtate do 
sportivii noștri se detașează cele: 
realizate de Vemescu (K 1—500 mjj. 
Verncscu—Sciotnic (K 2—1000, pro
bă In care au învins clar pe cam
pionii mondiali de annl trecut, Scha— 
porenco—Stetsenco), Viorica Dumitrii' 
și Valentina Serghei (K2—500 m) și 
A. Igorov (G 1—1000 m). Aceleași 
felicitări și eelorlalți sportivi români 
învingători în diferitele probe ale 
regatei de la Holstrebo.

REZULTATE: K 1—500 m: T- 
A. Vemescu (ROMANIA) 1:55,8 ;■
2. Buker (R.F. a Germaniei) 1:56,0;

(Continuare în pag. a 2-a)

ENISMANII ROMÂNI ÎNVIN- 
ÂTORI LA CAPĂTUL UNEI 

DISPUTE EXCEPȚIONALE

Meciurile de simplu dintre pri- 
lii jucători ai României și Iu- 
oslaviei au fost unul mai frumos 
1 celălalt. Atît partida Țiriac- 
ilici, cit și aceea dintre Năstase 

Franulovici au prilejuit dispute 
s înalt nivel tehnic, deosebit de 
jectaculoase.
Primul învingător al zilei a fost 
ikola Pilici. Remarcabilul cam

leana Silai a alergat 800 m in 2:05,7 —
nou record republican

SOFIA, 23 (prin telefon). Cîteva 
îzultate au reținut în mod spe- 
ial atenția asupra întllnirii din- 
•e atleții bulgari șl români. Este 
orba, în primul rind, de acel 
05,7 realizat de Ileana Silai în 
roba de 800 m (nou record re- 
ublican) și apoi de cele înregis- 
ate la: 400 m: Doina Bădescu 
5,1 — record de junioare, lungi- 

ILEANA SILAI

ie: Viorica Viscopoleanu 6,41 m. 
rliță: Marilena Ciurea 54,92 m. 
'in cele 11 probe ale întrecerilor 
îminine atletele noastre n-au 
ierdut decît două (greutatea și 
) mg). In rest, alături de cele de 
iai sus au mai fost învingătoare : 
ian a Petrescu (100 m — 12,0 s<

pion al Iugoslaviei a clștigat net 
în fata lui Ion Tiriac: 6-3, 6-3,
6-3. Folosind din plin forța ex
cepțională a serviciului său, re- 
turnînd cu adresă și mingile de 
atac ale adversarului, ca apoi 
să decidă cu vole-uri necruță
toare confruntările din fața fileu- 
lui, semifinalistul ultimului tur
neu de la Wimbledon s-a arătat

RADU VOIA
NEAGOE MARDAN

(Continuare în pag. a 2-a)

200 m, 24,2), înălțime: Virginia 
Bonei 1.68; disc : Lia Manoliu 

49,98 m.
Competiția masculină s-a des

fășurat sub semnul superiorității 
atleților bulgari. Singurele victorii 
românești le-au realizat : Ov. Lupu 

(10000 m — 31:03,0), Damaschin 
(800 m — 1:31,6), Caramihai (3000 
m ob. — 8:54,6), Astafei (prăjină — 
4,60), Dumitrescu (triplu — 15,85), 
Crețu (greutate — 15,56) și echipa 
de ștafetă la 4 x 400 m.

TINERII LUPTĂTORI ROMÂNI ÎNVINGĂTORI PENTRU A DOUA OARĂ IN R. F. a GERMANIEI
MUEHLHEIM, 22 (prin telefon). 

Cea de a doua întîlnire dintre re
prezentativele de lupte greco- 
romane (juniori) ale României și 
R. F. a Germaniei, a fost urmă
rită de peste 2 000 de spectatori. 
Si de data aceasta, victoria a re
venit sportivilor noștri, cu scorul 
de 7'/2—1‘/2. Tinerii luptători ro
mâni au impresionat printr-o 
bună pregătire tehnică șl tactică 
fiind aplaudați la „scenă deschi
să*. Semnificativă este în acest 
sens aprecierea făcută de către 
antrenorul echipei R. F. a Ger
maniei, FRITZ BONGRATZ: 
„Formația României s-a dovedit 
foarte bine pregătită fizic și teh
nic. Tinerii luptători români au 
folosit o gamă variată de proce-

A început campionatul 
de pentatlon modern

La întrecerile celei de a Xll-a ediții a campiona
tului republican de pentatlon modem participă 15 spor
tivi, dintre care 8 debutanți la o asemenea competiție, 
de la Steaua I și II, Academia militară și Gloria Bucu
rești, Sănătatea Timișoara.

Proba inaugurală, călăria, desfășurată pe baza hipică 
din Calea Plevnei, a prilejuit întreceri interesante și de 
un nivel tehnic mulțumitor. Parcursul a măsurat 1000 
m (19 obstacole, dintre care 9 fixe). Pentru 1100 p 
timpul limită a fost fixat la 2:80,0. Doar doi dintre 
cei 15 concurenți au reușit să-și încheie parcursurile 
în limita acestui timp, dar numai unul l-a executat 
fără greșeală.

Clasamentul probei de călărie a fost următorul : 1. 
MARIAN COSMESCU (Steaua I) cu calul Răsunet 
2:29,0 — 0 1100 p; 2. D-tru Spîrlea (Steaua I) cu 
Gelu 2:15,4 (!) 30 1070 p; 3. Gh. Tudor (Ac. militară) 
cu Răsunet 2:58,5 — 30 930 p; 4. St. Vizitiu (Steaua 
II) cu Bondoc 2:59,4 — 80 925 p; 5. Al. Stoenescu 
(Gloria) cu Ogar 3:01,5 — 90 855 p; 6. FI. Sulea (Să
nătatea) cu Ulise 8:20,3 — 0 850 p etc.; clasamentul 
pe echipe : 1. STEAUA I 2950 p, 2. Gloria 2275 p, 
3. Sănătatea Timișoara 1595 p, 4. Steaua II 1315 p.

Astăzi, de la ora 9, în sala de la stadionul Repu
blicii, se desfășoară proba de spadă.

Dumitru Spîrlea (Steaua), unul din favoriții ac
tualei ediții a campionatului.

dee tehnice. Merită felicitări prin 
modul în care au evoluat: Ber- 
ceanu, Penciu și M. Dumitru. Do
rim ca aceste întîlniri să devină 
tradiționale*.

La cat. 48 kg, GH. BERCEANU
l-a  învins la o diferență de peste 
10 puncte pe F. HUBER. Ca și An 
meciul anterior, BERCEANU ș't-'a 
dominat net adversarul executînd 
cu multă siguranță centurări, tu
ruri de cap și tururi de șold. 
Bine a evoluat și ȘT. BADEA 
(cat 52 kg) în partida cu W. 
BOHN. Inițiind cu eficacitate o 
trecere la spate șl un supleu, (în 
repriza a doua), BADEA acumu
lează punclele necesare victoriei. 
Un frumos succes a repurtat M. 

TOLEA (cat. 56 kg) în meciul cu 
E. GIRAY. La cat. 60 kg, D. MA
RIN a terminat Ia egalitate cu 
B. STOCK, într-un meci în care 
multe acțiuni au fost încheiate în 
afara saltelei. M. CIVIG și G. 
HAUTMANN — cat. 65 kg — au 
fost descalificați în repriza a treia 
pentru luptă pasivă. M. DUMITRU 
(cat. 70 kg) b.p. D. FABRE. De 
remarcat că, în prima repriză, M
I.'umitru  a fost condus cu 5-0. Îd 
continuare luptînd cu multă vo
ință. el a reușit să-și ducă adver
sarul de două ori în poziții di
ficile, acumulînd 6 puncte, cu 
care a obținut o merituoasă vic
torie. © nouă victorie a înregis
trat reprezentantul nostru la cat. 

75 kg, M. VLAD, care l-a întrecut 
la puncte pe H. ENEKA, în urmă 
unei fixări executate în repriza a 
doua. Singura înfrîngere suferită 
de luptătorii români a fast cea a 
lui I. RAȚ (cat. 81 kg), care ă 
pierdut prin tuș în min. 6 la F. 
DENEMAN. Deși a condus cu 2-0, 
Rat a dat dovadă de lipsă de 
concentrare și de dîrzenie. La 
cat 87 kg, G. PENCIU b.p. I. 
NEUMAYER. Avînd o bună •- 
rientare pe saltea, G. PENCIU și-a 
depășit net adversarul. în ultima 
întîlnire, la cat. +87 kg, N. MAN
DEA b. p. G. WORBUCHNER.

ION CERNEA
antrenor Iedera!



Finiș sîrîns în turneul 
internațional feminin de șah

Sportului călare românesc - vechea strălucire!
BRAȘOV, 23 (prin telefon). Run

dele a 8-a și a 9-a ale turneului 
internațional feminin de șah au 
produs serioase modificări in par
tea superioară a clasamentului. 
Elisabeta Polihroniade, care con
ducea cu un avans de 1 punct, nu 
a reușit decît o remiză în două 
partide, în timp ce Margareta Te> 
dorescu, obținînd 2 puncte, a tre
cut pe primul loc. Un salt impre
sionant a realizat, de asemenea, 
Belaveneț, angajată și ea acum în 
luptă pentru primul loc.

Răsturnările de situații au con
tinuat in runda a 10-a, cînd Teodo- 
rescu a pierdut la Keller, iar Po
lihroniade a cîștigat la Veroczi, re
venind pe primul loc în clasament.

Iată rezultatele:
Runda a 8-a: Malypetrova— 

Trojanska 1—0, Baumstarck—Teo- 
dorescu 0—1, Reicher—Belaveneț 
0—1, Keller—Veroczi 1—0, Jianu— 
Jurcinska Va—Va, Polihroniade— 
Wreeken */a—*/j.

Runda a 9-a: Wreeken—Maly
petrova Vi—Va, Jurcinska—Polihro
niade 1—0, Veroczi—Jianu Va—‘A, 
Belaveneț—Keller 1—0, Teodores- 
cu—Reicher 1—0, Trojanska— 
Baumstarck 0—1.

Runda a 10-a : Keller—Teodo- 
rescu 1—0, Polihroniade—Veroczi 
1—0, Malypetrova — Baumstarck 
tfî—'li, Jianu — Belaveneț */3—Va» 
Wreeken—Jurcinska 1—0, Reicher— 
Trojanska 0—1.

lată clasamentul înaintea ulti
mei runde 5 Polihroniade 7 p> Teo- 
dorescu, Belaveneț și Keller 6l * 3 4A p, 
Jurcinska și Malypetrova 5’/j p, 
Wreeken 5 p, Veroczi și Jianu 
4*/j p, Baumstarck 3*/> p, Reicher 
și Trojanska 2‘/j p.

buia să fie semnalul de alarmă 
pentru stăvilirea regresului evi
dent al acestei ramuri a spor
tului hipic. Dar, cu toate bu
nele intenții ale federației de a 
se restructura lotul reprezenta
tiv, ajuns la un plafon pe 
care de ani de zile nu a reușit 
să-1 depășească, s-a continuat să 
se meargă pe aceleași drumuri 
bătute, cu aceiași oameni, prea 
puțin receptivi la sugestiile ce 
se făceau, cuprinși de vraja 
automulțumirii, gata oricind să 
catifeleze insuccesele.

Rezultatele recentului turneu 
de 30 de zile în Polonia, R.D.G. 
și R.F.G. au scos la iveală în 
mod evident posibilitățile reduse 
ale formației noastre în compe
tițiile de nivel mai ridicat. Ast
fel, în cele 4 concursuri succe
sive de la Poznan (cu 3 națiuni 
participante), de la Olsztyn (9 
națiuni), Leipzig (7 națiuni) și 
Aachen (16 națiuni), în circa 35 
de probe disputate, s-au execu
tat de către călăreții noștri nu 
mai puțin de 
(le-am scăzut 
Pinciu, de la 
buceanu, de la 
fost vremelnic 
bine, în aceste aproximativ 60 
de parcursuri, călăreții noștri 
au luat un Ioc I la Poznan, în- 
tr-o echipă combinată cu doi 
polonezi, un loc I la Leipzig, 
la proba de deschidere, și un 
loc I, la Aachen, în ultima pro
bă a concursului, denumită 
„proba de consolare", deschisă 
celor neclasați in primele 5 
locuri la celelalte probe. Se pot 
adăuga la acestea, cele 14 locuri 
de la 2—20 (5 la Poznan, 2 la 
Olsztyn, 7 la Aachen și nici

belul celei de 
perimentale) a 
nine de tenis 
clasamentul: 1.
torii; 2. Bulgaria 2 V; B. Grecia 
1 V; Iugoslavia 0 v.

★
După terminarea jocurilor, pe 

terenul central al parcului sportiv 
Progresul a avut loc festivitatea 
de premiere. Cele două trofee 
balcanice și medaliile de aur re
vin reprezentativelor masculină și 
feminină ale României. Echipele 
clasate pe locurile doi și trei au 
fost răsplătite cu medalii de ar
gint și bronz.

ir

3. Hansen (Danemarca); 4. Stei'senco 
(Uniunea Sovietică) ; K 1—500 m 
(F): 1. Broiler (R.F. a Germaniei) 
2:20,7;... 5. Viorica Dumitru (Româ
nia) 2:22,7; G 1—1000 m: 1. A. Igo- 
rov (ROMÂNIA) 4:47,7; 2. Piniaev 
(Uniunea Sovietică) 4:48,0; 3. Mar
tinov (Uniunea Sovietică)
K 2—500 m: 1. Nicoară — Ivanov 
(ROMÂNIA); 2. Biiker — Sander 
(R.F. a Germaniei); 3. Knudsen— 
Jemsen (Danemarca); O 2—1000 m: 
1. Galkov—Zamotin (Uniunea Sovie
tică) 4:27,8; 2. Dribas—Kaleahin
(Uniunea Sovietică) 4:30,5; 3. Gala- 
biciov—Covaliov (România) 4:30,9 ;
4. Maxim — Simionov (România)
4:33,6; K 2—1000 m : 1. Vernescu— 
Sciotnic (ROMÂNIA) 3:49,2; 2.
Riedrig—Ebeling (R. D. Germană) 
3:51,0; 3. Schaporenko—Stetsenco
(Uniunea Sovietică) 3:52,4; K 4— 
1000 m: 1. Uniunea Sovietică; 2.
R. D. Germană ; 3. România (Nicoa
ră, H. Ivanov, I). Ivanov, N. Te- 
rente); K 1—4y.5OO m: 1. Uniunea 
Sovietică; 2. România (Conțolenco,
Țurcaș, Sciotnic, Vemescu) ; 3. R.F. 
ș Germaniei; A 2—500 m (F/i 1.

Intr-un moment de răgaz, am so
licitat lui SERGIU SAMARIAN, 
antrenorul lotului feminin de șah 
al României, părera despre turneu. 
Iată ce ne-a declarat :

»,fn primul concurs international 
feminin de șah organizat de că
tre F.R.Ș. sînt in curs de dispu
tare ultimele runde. Pe măsura 
apropierii finișului, intensitatea în
trecerii sportive in această com
petiție deosebit de interesantă este 
In continuă creștere. Mă bucură că 
turneul international feminin al 
României îți incepe tradifia prin- 
tr-un concurs deosebit de puternic. 
Valoarea ridicată a participante
lor ne-a prilejut să asistăm nu nu
mai la o luptă deosebit de strinsă 
ci ți la partide frumoase, intere
sante, disputate cu maximum de 
ardoare.

Echipele României victorioase în Balcaniada de tenis
(Urmare din pag. 1)

Incontestabil superior. Privindu-1 
în partida de ieri, ne-am dat 
•seama că victoria sa cu 6-4, 6-3, 
>6-2. asupra australianului New- 
■combe, la Roland Garros, nu a 
fost o întîmplare. Pilici este un 
■jucător de clasă, un cunoscător 
.perfect al tenisului modern.

■Campionul nostru și-a încercat 
•șansa, cu destulă convingere, la 
'începutul fiecărui set. în special 
.în cel de al doilea, el părea să 
fi restabilit un echilibru cu ad
versarul din față. Dar, de la pri
mul ghem pierdut la serviciu, po
sibilitățile Iul Țiriac de a rezista 
itageslavului se micșorau vizibil, 
fi s-a înclinat în fața unui în- 
wingător merituos care a primit 
numeroase aplauze din partea 
■publicului.

In momentul cînd lua sfîrșit 
partida Țiriac-Pilici, încă nu se 
'decisese învingătorul în con
fruntarea dintre tinerele rachete 
•ale celor două reprezentative, 
Tile Năstase și Zerko Franulovici. 
Jfucătorul nostru nr. 2 părea să se 
.distanțeze la începutul partidei. 
'Franulovici, un jucător cu posibi
lități tehnice remarcabile, a arun- 
«at însă în luptă toate resursele 
•șl iată-1 egalînd (4-4) și apoi Iu
țind avans contra serviciului 
«(4-5). Au urmat prelungiri, dispu
tate cu multă ardoare. Abia la 
10-9, Năstase reușește să ia un 
ghem la primire și să-și adjudece 
primul set AI doilea îi revine 
mai ușor, pentru ca apoi — în 
al treilea set — Năstase să ra
teze de puțin decizia.

După pauză, tînărul tenisman 
român luptă cu toată însuflețirea 
«ie care este capabil. Schimburi 
ide mingi excepționale se succed 
idînd cîștig de cauză cînd unuia, 
tind celuilalt. Dar Ilie Năstase 
este evident mai bun, mai hotă- 
tît. El se distanțează la 4-1, apoi 
respinge încercările lut Franulo- 
xrici de a se apropia și termină 
învingător. Scoii . J^așș^-pra-

loc, ci ți 
Gertrude 

Reicher 
mai mo- 

furnizat
valoroase. 
părerea arbitrului 
turneului, 6. PO-

competiției au con- 
excelentele

Trebuie să menționez ca pozi
tiv nivelul jocului prestat de 
șahistele noastre, situat — cum ne 
așteptam de altfel — pe o treaptă 
cel puțin egală cu acela al invita
telor străine. Și nu mă refer nu
mai la maestrele internaționale 
Margareta Teodorescu și Elisabeta 
Polihroniade, aflate nemijlocit in 
cursa pentru primul 
la Eleonora Jianu,
Baumstarck și Rodica 
care, deși ocupă locuri 
dește in clasament, au 
citeva partide

Iată acum 
principal al 
PESCU ■:

„La valoarea 
tribuit, fără îndoială, 
condiții organizatorice asigurate de 
brașoveni. Subscriu la părerea că 
F.R.Ș. a pășit CU dreptul in or
ganizarea turneelor internaționale 
feminine ale țării noastre. Con
cursul putea fi și mai puternic, 
dacă nu lipseau Alexandra Nico- 
lau și Elisabeta Perevoznic, care se 
pregătesc pentru participarea la 
turneul candidatelor, ca și iugo
slava Stadler, îmbolnăvită cu pu
țin înaintea începerii turneului".

Cea mai tinără participantă la 
concurs, șahista ungară SUZANA 
VEROCZI (18 ani), ne spune:

„M-am simțit excelent aici, la 
Brașov. Turneul este deosebit de 
puternic, unul dintre cele mai tari 
la care am participat. Aș vrea să 
remarc in mod cu totul deosebit 
sportivitatea deplină a româncelor 
care în partidele directe dintre ele 
luptă cu o deosebită ardoare pen
tru fiecare punct, pentru fiecare 
jumătate de punct".

Reprezentanta Uniunii Sovietice, 
LUDMILA BELAVENEȚ, ne spu
nea :

„Brașovul reprezintă pentru mi
ne primul concurs international 
peste hotare ți al doilea din acti
vitatea mea șahistă. Trebuie înain
te de toate să-i felicit pe organi
zatori. Orașul de la poalele Timpei, 
cum ii spunefi dv., m-a incintat, 
pur și simplu. Am, insă, un sin
gur regret: acela de a nu fi pu
tut s-o întilnesc pe Alexandra Ni- 
colau. Dar, absența ei este pe de
plin motivată. O așteaptă o intre- 
cere deosebit de grea, li urez din 
toată inima succes".

Astăzi se joacă ultima rundă cu 
partida derbi Polihroniade—Bela
veneț.

C. GRUIA — coresp. principal 

nulovici 11-9, 6-2, 5-7, 6-3. Egali
tate pe tabela întîlnirii dintre te- 
nismanii români și iugoslavii 1-1.

Decizia in meci și în întreaga 
competiție a hotărît-o partida de 
dublu, disputată la un înalt ni
vel tehnic și spectacular. Confir- 
mînd valoarea lor cunoscută, Ți- 
rac și Năstase au reușit să în
vingă rezistenta redutabililor Pi
lici și Franulovici, la capătul unui 
meci care a entuziasmat pe spec
tatori ■ 6-2, 7-5, 6-3. Victorie în 
meciul decisiv al Balcaniadei: 
ROMÂNIA — IUGOSLAVIA 2-1 I

Cu multă ardoare a fost dispu
tat și locul trei în clasament, la 
care concurau echipele Greciei și 
Bulgariei. Au cîștigat sportivii 
greci, cu scorul de 2-1 (Kaloghe- 
ropoulos — Ranghelov 6-4, 6-4, 
6-4; Gavrllidis — Tolov 5-7, 1-6, 
8-6; Kalogheropoulos, Gavrilidis— 
Tolov, Ghenov 6-1, 6-3, 6-4.

MECIURILE DE SÎMBĂTĂ

Sîmbătă, în penultima zi a com
petiției balcanice masculine, cele 
două echipe fruntașe ale clasa
mentului și-au făcut o bună „în
călzire' înaintea jocurilor deci
sive.

Echipa României a întrecut cu 
ușurință pe cea a Turciei: 3-0 
(Țiriac—Ataș 6-3, 6-2, 6-2; Năs- 
tase — Gursoy 6-1, 6-3, 6-1 ; Ți
riac, Năstase — Ataș, Gursoy 
6-1, 6-3, 6-4). în același timp, Iugo
slavia a dispus de Bulgaria tot 
cu 8-0 (Pilici—Tolov 6-1, 7-5, 6-2; 
Franulovici — Ghenov 6-0, 6-4, 
6-1; Pilici, Franulovici — Tolov, 
Ghenov 6-1, 6-3, 6-1).

Clasamentul definitiv al celei 
de a VIII-a ediții a Balcaniadei 
de tenis: 1. România 4 victorii ;
2. Iugoslavia 3 v; 3. Grecia 2 v; 
4. Bulgaria 1 v; 5. Turcia 0 v.

VICTORIE ROMANEASCĂ ȘI IN 
ÎNTRECEREA FEMININĂ

In ultima lor apariție la acest 
turnee jucătoarele noastre s-au

într-o 
scurtă, între

TRADIȚIA de 
poate că nu aș

Printre sporturile cu o fru
moasă tradiție la noi, statornici
tă în baza unor trecute succese 
răsunătoare, se situează și călă- 
ria. Aș spune, alături de box, 
bob, aviație sportivă.

Dar în timp ce boxul, de pil
dă, prin victoriile obținute la 
ultimele Olimpiade și Ia recente
le campionate europene, s-a în
scris pe linia tradițională bine
cunoscută, iar bobul a părăsit 
și el o lungă și nedorită... pauză 
(echipajul nostru de patru per
soane este campion european, 
iar cel de două persoane vice- 
campion al continentului), călă- 
ria de obstacole nu a reușit pînă 
acum să reediteze sau măcar să 
se apropie de performanțele din 
trecut Și astfel, a pălit strălu
cirea acelei prime MEDALII O- 
LIMPICE ROMANEȘTI cucerită 
în 1936, colbul a acoperit cele 
CINCI CUPE DE NAȚIUNI, iar 
marele public a uitat desigur 
PATRU VICTORII EUROPENE 
la săritura în înălțime și alte 
VREO 600 DE PREMII INTER
NAȚIONALE obținute 
perioadă relativ 
anii 1935—1940.

Aceasta este 
care vorbeam și 
fi amintit-o dacă nu mi-ar fi 
atras atenția o reflecție a re
marcabilului poet și om de cul
tură, AL Philippide: „Cred «ă 
înnoirile se pot face mai bine 
numai atunci end se cunoaște 
bine ceea ce a fost în

Privind retrospectiv, 
tăm că UCFS a făcut 
eforturi pentru a pune 
cioare acest sport olimpic, înles
nind participarea călăreților ro
mâni la J.O. din 1952, 1956 și
1960, precum și la numeroase 
turnee internaționale anuale. Cel 
mai apreciat rezultat a fost, de
sigur, locul 5 în „Cupa Națiu
nilor" ocupat la Olimpiada de 
la Roma, din 1960, la care se 
pot adăuga o seamă de premii 
individuale cîștigate, însă, în 
majoritate, de un singur călăreț 
(V. Pinciu), care a reușit într-o 
măsură să ni 
prezența pe 
din Europa.

Ne amintim 
da din 1960 se punea problema 
că cei patru ani pînă la Tokio 
sînt suficienți pentru a obține 
o creștere valorică a călărie! de 
obstacole. Au trecut cei patru 
ani și, după 1964, au mai tre
cut incă trei dar, în loc de pro-

trecut", 
consta- 
destule 
pe pi-

se facă simțită 
terenurile hipice

că după Olimpia-

Româ- 
aplomb, 
asupra 

primelorcapătul

arătat la înălțime. în fata echi
pierelor Bulagriei, cîștigătoarele 
de anul trecut, de la Zagreb, te- 
nismanele reprezentativei 
niei au jucat cu mult 
nelăsînd nici un dubiu 
victoriei. La 
două simpluri, româncele își asi
guraseră victoria, conducînd cu
2- 0. în rezultatul final: România 
— Bulgaria 2-1.

întîlnirea campioanelor celor 
două țări, Eleonora Dumitrescu și 
Vera Ceakîrova, a arătat de la 
început superioritatea româncei, 
foarte sigură de pe linia de 
fund, dar și cu incursiuni cura
joase la fileu. Ea și-a adjudecat 
primul set cu ușurință, ca apoi — 
în cel de al doilea — să trebu
iască să lupte pentru egalare în 
fața unei adversare în revenire 
(4-5, setbal). Pînă la urmă, dîr- 
zenia campioanei noastre și-a 
spus cuvîntuL Eleonora Dumi
trescu cîștigă cu 6-2, 7-5.

Pentru prima oară în acest tur
neu, a doua jucătoare a noastră, 
fudit Dibar, s-a aflat în dificul
tate, în fața Liubei Radkova. Sur
prinsă de mingile scurte și ,Jo- 
burile* jucătoarei bulgare, ea a 
cedat primul set. Apoi, însă, ju- 
cînd mai bine tactic și atacînd în 
momentele decisive, Dibar s-a 
distanțat relativ ușor, cîștigînd cu 
8-6, 6-3, 6-2.

Jucătoarele bulgare au redus 
scorul în întîlnirea de dublu, în 
care perechea noastră a evoluat 
cu mult sub posibilități: Iudit 
Dibar, Julieta Namian Boboc — 
I.iuba Radkova, Vera Ceakîrova,
3- 6, l-Ș.

Iată acum și rezultatul celei
lalte confruntări feminine din ul
tima zi a întrecerii, decisă de 
meciul de dublu : Grecia — Iugo- 
slavia(frena Skulj—Carole Kalo
gheropoulos 6-2, 3-6, 6-4; Tatiana 
Kokeza — Xantepe Vasiliadou 
6-2, 1-6, 8-6; Kalogheropoulos, 
Vasiliadou — Skulj, Gencic 6-4, 
6-2).

Cu aceste ultime rezultate, tă

grese, constatăm pași înapoi.
In schimb, în proba olimpică 

pe echipe, „Cupa Națiunilor", 
în afara unui loc I în compania 
călăreților turci, bulgari și iu
goslavi în 1965, la Istanbul, nu 
s-a mai petrecut nimic de 
seamă.

Slaba comportară a reprezen
tanților noștri din toamna anu
lui trecut în turneul din Turcia 
— unde au fost învinși de că
lăreții bulgari și turci în 7 din 
cele 8 probe disputate — tre

PUNCTE DE VEDERE

60 de parcursuri 
pe cele ale lui 
Leipzig, și Băr- 
Aachen, cînd au 
accidentați). Ei

a doua ediții (ex- 
Balcaniadei femi- 

este complet. Iată 
România 8 vic-

(Urmare din pag. 1)

4:52,8;

J.O. de la Tokio și 
prezenți, firește, nici

dorit ca Federația de 
ia măsuri ca în cei 
la J.O. din 1972, de

unul Ia Leipzig). Bilanțul aces
tui lung turneu vine în contra
zicere cu tot ceea ce se face pen
tru acest sport destul de costi
sitor, dacă ținem seama de e- 
fectivele de cai și de toate pro
blemele legate de intreținerea lor 
— antrenori, medici, echipa
mente, furaje, personal auxiliar 
etc. Era, cred, mai bine ca, în 
condițiile lotului redus, să se 
renunțe la participarea în con
cursurile de la Leipzig și A- 
achen, a căror dificultate tehni
că depășea posibilitățile noastre 
actuale.

Să nu se mai tolereze un ase
menea climat care primejduiește 
serios viitorul acestui sport? So
cotim că ar trebui luat in con
siderare faptul că programul 
J.O. acordă 18 medalii olimpice 
individuale și pe echipe, la cele 
3 ramuri de călărie (obstacole, 
dresaj, probă completă) și că 
astfel călăria se numără printre 
sporturile cu o mare pondere o- 
limpică. Cu toate acestea, din 
cauza lipsei de valoare, iar pe 
de altă parte datorită marilor 
distanțe și a dificultăților de 
transport, călăreții noștri au ab
sentat la ‘ ‘
nu vor fi 
în Mexic.

Ar fi de 
călărie să 
5 ani pînă 
la Miinchen, să se asigure că
lăreților noștri, o asemenea pre
gătire, încît la această Olim
piadă ei să-și poată face o re
intrare victorioasă. Cei 5 ani 
pînă în 1972 reprezintă o limită 
posibilă pentru pregătirea și ex
perimentarea acelor sportivi 
care, prin talentul și munca lor, 
vor merita să reprezinte călăria 
în concursuri internaționale și 
la Olimpiadă. Să nu uităm că 
dispunem de numeroși tineri 
talentați, capabili de progrese 
mari la obstacole ca: Dan Mi- 
hăilescu (Petrolul), D. Velea șl 
A. Donescu (Steaua), H. Muller 
și M. Bozan (Sibiu), E. Ioneseu 
(Dinamo), M. Silea (Știința) și 
alții.

Ca și pînă acum, sprijinul ge
neros al Consiliului Superior al 
Agriculturii este absolut nece
sar — și nu ne îndoim că-I vom 
primi — deoarece fără cai bine 
dotați nu se poate vorbi despre 
un viitor al călâriei. Actualul 
efectiv de cai cu experiență va 
trebui împrospătat cit mai re
pede, pentru că mulți din cei 
existenți — °------- * ’ -*
trînească 
în 1972.

Cu o 
bogată, 
pierdut — de obicei în perioa
da octombrie — mai (cînd acti
vitatea competițională se sistea
ză) — revizuind regulamentul 
de disputare a campionatelor, 
pentru asigurarea unor întreceri 
sportive mai echitabile, încura- 
jînd tineretul și juniorii, împie- 
dieîndu-se racolarea cailor de la 
tineretul de perspectivă de că
tre maeștrii sportului și asigu- 
rîndu-se un calendar internațio
nal _ mai bogat pentru tineret și 
juniori, sîntem convinși că spor
tul călare românesc își va re- 
dobindi vechea strălucire !

FELIX TOPESCU 
fost membru al echipei 

olimpice a României

au început să îmbL 
și nu vor rezita pină

activitate internă mai 
lichidindu-se timpul

Viorica Dumitru — Valentina Ser gliei 
(ROMÂNIA) 2:02,0; 2. Esser — 
Broiler (R.F. a Germaniei) 2,02,9: 
3. Kalkova—Mistskina (Uniunea So
vietică) 2:06,2; 4. Ulze — Kobuss 
(R. D. Germană) 2:06,4; K 2— 
10000 m: 1. Knudsen — Jernsen 
(Danemarca); 2. II. Ivanov—Conțo- 
lenco (România) ; 3. Galenic—Arti- 
mov (România) ; K 1—1000 m s 
1. Scbaporenco (Uniunea Sovietică) 
4: 08,9 ; 2. Lange (R. D. Germană)

3. Gusse (R.F.a Germaniei) 
i; 1. Kosten-

2. Hansen

4:09,2; '•
4:11,2; K 1—10000 m: 
ko (Uniunea Sovietică) ; 
(Danemarca); C 2—10 000 m: 1. 
Dribas-—Kaleahin (Uniunea Sovieti
că) ; 2. Maxim—Simionov (Româ
nia) ; C 1-—10 000 m: 1. 1. Maca- 
renco (ROMÂNIA) ; A. Igorov 
(România) ; 3. Martinov (Untunes
Sovietică).

După cum se vede, victoriile în celt 
14 probe ale regatei (nu s-au dispu
tat' întrecerile de caiac patru — fond 
și caiac patru — 500 m fete) at 
fost astfel împărțite: ROMÂNIA ș 
UNIUNEA SOVIETICĂ — cîte 6 
DANEMARCA și R.F. a GERMA
NIEI — cît'e una.



Am aflat, vă informăm
DATELE MECIURILOR 

RAPID - BOTEV 
PLOVDIV ÎN 

„CUPA CAMPIONI
LOR EUROPENI"
Au fost fixate da

tele celor două par
tide din cadrul „Gu
pei campionilor eu
ropeni*, dintre e- 
chipele Rapid Bucu
rești șf Botev Plev- 
div. Prima întîlnire 
va avea loc la Plov
div, la 27 septem
brie, iar returul la 
18 octombrie, la 
București.
UN NOU ANTRE

NOR LA CÎMPIA 
TURZII

Antrenamentele e- 
chipei Industria sîr- 
mei din Cîmpia Tur- 
zii sînt conduse, de 
cîteva zile, de un 
nou antrenor. Este 
vorba de Gheorghe 
Tomescu, care a ac
tivat în sezonul tre
cut la Clujeana.

Cîteva nume noi și 
în rîndul jucătorilor: 
Al. Fechete, M. Bru- 
ckental, V. Albu și 
A. Mîndrut

LA TELEFON, 
MORENII

Tov. N. Volca, se
cretarul asociației 
sportive Flacăra Mc- 
rent ne-a comunicat 
prin telefon, că echi
pa de fotbal își în
cepe pregătirile sub 
conducerea lui Vir
gil Blujdea. Nu va 
mai apare tn forma
ție A. Balcu, care a 
primit dezlegare pen
tru Chimia Suceava. 
Jucătorii I. Postela- 
che șl G. Sandu au 
plecat, însă, fără... a- 
dresă.

NOUTATI DE LA 
ROMAN

promovată în 
B, Victoria 
nu șf-a In
activitatea o 
sfîrșltul cam-

Noua 
categ. 
Roman, 
trerupt 
dată cu 
pionatului. A parti
cipat în „Cupa de 
vară* apoi și-a con
tinuat pregătirile pen
tru noul campionat. 
Antrenamentele sînt 
conduse de cuplul 
Tiberiu Căpătînă și 
prof. Gh. Tuz. în lo
tul echipei am întîlnit

foarte multe nume n»l. 
Iată-le ■ Ntceară {fast 
la C.S.M.S. Iași), 
Bărgăeanu (G. F. R. 
Pașcani), Ciupercă 

(Stuful Tulcea), Gevaci 
și Băncuș (Faianța 
Sighișoara), Rentes 
(Unirea Focșani), Tu
dor (Chimia Sucea
va). Drosu (Petrelul 
Molneștl) șl Rusu 
(Progresul Brăila).

GEORGE GROAPA 
earesp.

U.T.A. - C.F.R. ARAD 
3-1 (0-1)

ARAD (prin tele
fon). — U.T.A. a 
susținut primul său 
joc de verificare. în 
compania echipei 
C.F.R. din localitate.

La joc au participat 
Pojoni (fost la Crl- 
șul Oradea). Udroal- 
că (Oltul Rm. Vîl- 
cea) șl Kiss (care a 
activat pînă acum la 
Progresul Peclca).

Au înscris: Metcas. 
Axente, Horgea (auto
gol), pentru U.T.A. și 
respectiv Matei.

ST. IACOB 
coresp. principal

NOTE

După o „festivitate" de premiere
la Rapid

Marți la prim, la sediul clu
bului Rapid a avut loc o festi
vitate așteptată... 45 de ani: 
jucătorilor feroviari le-au fost 
înmînate tricourile de campioni. 
Tov. Ion Alexandrescu, secre
tar general adjunct al F. R. 
Fotbal, a transmis felicitările 
de rigoare, rapidiștii — jucă
tori, antrenori și conducător — 
le-au primit, fotoreporterul nos
tru A. Neagu a făcut tradițio
nala „imortalizare" momentu
lui și cu asta... gata. Totul s-a 
petrecut Intr-un anonimat de- 
săvirșit țj tntr-o atmosferă de 
o „sobrietate" mai mult decit 
jenantă.

Asistind la această „festivi
tate", gîndurlle ni s-au întors 
spre clipele de maximă tensiu
ne din jocurile decisive (aproape 
fiecare tn ultima treime a cam
pionatului) pe care Rapid le-a 
susținut (și ciștigat, pe unele) 
pentru a ajunge la acest ceas 
al risplatei. Ne-am reamintit 
și de suporterii echipei ferovia
re, cu care ne-am intilnit, a-

desea, pe stadioanele din țară, 
veniți acolo să-și 
riții.

Oare nici unul 
n-ar fi vrut să 
consfințirii victoriei 
in trecutul 
„sobrietatea" și „discreția" in 
care s-a desfășurat „festivita
tea" erau cele mai potrivite 7

Martori fiind, la acest eveni
ment, am avut tot timpul sen
timentul unui lucru făcut „pe 
sub mină". Oare nu meritau în
vingătorii, in cea mai grea 
competiție fotbalistică internă, 
un tratament corespunzător ?

Considerăm că F. R. Fotbal 
n-a acordat importanța cuve
nită desfășurării acestui ultim 
„act" al ediției 1966—1967 a 
campionatului categoriei A. Și 
am scris aceste rînduri din do
rința de a fi evitate in viitor 
asemenea situații neplăcute, 
indiferent de condițiile obiecti
ve sau subiective care le pot 
crea.

susțină favo-

dintre aceștia 
fie martorul 

rapidiste 
campionat ? Oare 
ți „discreția"

V. P.

LA SNAGOV,

„Cupa f.R.f.“ (juniori)
a fost cîștigată
de reprezentativa
regiunii Ploiești

GÎMPINA 23 (prin telefon). — 
Duminică după-amiază, pe sta
dionul „Poiana' din localitate 
s-a disputat finala competiției 
pentru juniori dotată eu „Cupa 
F.R.F." Trofeul a revenit repre
zentativei regiunii Ploiești care 
a dispus de «ea a regiunii Bra
șov eu scorul de 4—0 (2—0). 
Învingătorii au dominat majori
tatea timpului. Golurile au fost 
marcate de Constantinescu (min. 
37 și 74), Florea Nicolaie (min. 
10) și Urlățeanu (min. 52). A 
arbitrat foarte bine fostul in
ternațional N. Tătaru.

în deschidere, pentru locurile 
3—4 s-au întîlnit reprezentativele 
București (oraș) și Mureș A. M. 
Bucureștenii au realizat un joc 
frumos, eîștigînd «u 4—1 (2—1). 
Au înscris i Ilie Niculaie min. 
7, Naom min. 14, Tănăses«u 
min. 73 și 79, respectiv Loeodi 
min. 40.

Vineri, în semifinalele „Cu
pei", s-au înregistrat următoa
rele rezultate 1 Brașov — Bucu
rești (oraș) 2—0 (0—0) și Plo
iești 
calificat în finală echipa regiunii 
Ploiești deoarece a fost mai 
tînără.

Mureș A. M. 0—0. S-a

P. VINTILA

Primele meciuri de verificare
încă puțin, nici o lună, și echi

pele noastre de primă categorie 
își vor relua activitatea oficială. 
Pînă atunci, fotbaliștii noștri frun
tași se pregătesc cu intensitate 
sporită, susținînd la sfîrșit de săp- 
tămînă jocuri cu caracter de verifi
care Și omogenizare. Astfel de 
întâlniri — ne Informează corei- 
pondentul nostru VICTOR ZBÂR
CEA — au avut loc ieri, la Buș
teni, și au fost urmărite de nu
meroși oameni ai muncii aflațj la 
odihnă în această stațiune de pe 
Valea Prahovei. S-au desfășurat 
trei partide.

Dimineața, echipa RAPID ■ 
avut ca adversar o SELECȚIO
NATA A TABEREI DE JUNIORI 
(care funcționează în aceste zile 
la Cîmpina). Rapidiștii au ciștigat 
cu 6—0 (4—0) prin punctele înscri
se de Dumitriu II (2), Jamaischi, 
Codreanu, Dumitriu III si Cior- 
noavă. Antrenorii Valentin Stă- 
nescu și Victor Stănculescu au 
folosit următorii
canu (Andrei) — Greavu, Motroc, 
C. Dan, Dinu — Năsturescu, Ja
maischi — Dumitriu II, Dumi
triu III, I. lonescu, Codreanu 
(Ciornoavă, Neagu).

După amiază, pe același teren, 
s-au intilnit, In .deschidere", 
PETROLUL ți CARAIMANUL 
BUȘTENI. Scor 2—0 (1—0) prin 
punctele realizate de Moldoveana 
și Savu. Ploieștenil au jucat in 
următoarea formație: lonescu

(Sfeteu) — Pal (Rusu), Pahonțu, 
Florea, Mocanu — Dragomir (Iuhas), 
Dincută (Mirăuță) — Oprișan (Dra
gomir 11), Badea (Savu, Dragnea), 
Dridea 1 (Roman), Moldoveanu 
(Dridea II).

In cel de al doilea joc, DINAMO 
PITEȘTI a primit replica DINA- 
MOVIȘTILOR BUCUREȘTENI pe 
care i-a întrecut cu 2—1 (0—1). 
Au marcat: Nuțu și Circiumăres- 
cu, pentru Învingători și 
pentru tnvinși. Au jucat 
țiile : DINAMO PITEȘTI : 
(Stan) — I. Popescu, Barbu,
lian, Vulpeanu — Prepurgel (Jer- 
can), Dobrin (Nuțu) — C- Radu 
(Kraus), Eftimie doniță), Țurcan, 
C. lonescu (Circiumărescu); DI
NAMO BUCUREȘTI : Nicutescu
(Datcu) — Popa (Pirvu), Boc, Nun- 
weiller 111, Dinu (O. Popescu) — 
Ghergheli, Grozea (Nunweiller VI) 
— Pircălab, Frățilă, Naghi, Lu- 
cescu ’(Baidu).

Naghi, 
torma- 
Coman 
I. Ste-

jucători : Rădu-

CURIER
BARBU POSTESCU, CRAIOVA. 

Problema pe care o ridicați dv. — 
formarea unor antrenori cu o înaltă 
calificare — trebuie să constituie o 
preocupare permanentă a Federației 
romăne de fotbal. Aveți dreptate 
cînd spuneți că simplul fapt că un 
jucător a îmbătrînlt, că nu mai co
respunde în activitatea competițio
nală, nu înseamnă pentru fotbalis
tul respectiv începerea unei noi 
cariere: aceea de antrenor. Numai 
dintr-un jucător care nu s-a mulțu
mit <?oar sâ bată mingea, cu mal 
multă sau 
a urmărit 
căutînd să 
cunoștințe 
pedagogice 
bun. Ceilalți — de acord cu dv. — 
nu știu mai mult decît orice jucă
tor. Atît doar că sînt mai ...vîrstnlcl! 
Cu asemenea antrenori nu facem 
treabă...

IOAN BLIORT, BUCUREȘTI șl 
NICOLAIE OLOIERIU, ARAD. — 
Firește, sl dv. sînteți nemulțumit de 
faptul că echipele noastre de fotbal 
nu-șl schimba jocul, el., tricourile. 
Este un fenomen care a fost remar
cat în ultimul timp la majoritatea 
formațiilor noastre de fotbal din 
categoria A. Cine ar putea spune, 
astfel, care sînt culorile clubului 
Dinamo București 7 Roșii 7 Albe 7 
Albastre 7 Desigur, federația de spe
cialitate s-ar putea ocupa și de a- 
ceastă problemă. Mă gîndesc, însă, 
că echipele ar putea rezolva singure 
această problemă, fără să aștepte o

i bată mingea, cu mai 
mai putină... adresă, ci 
problemele fotbalului, 

asimileze cît mal multe 
și dovedește aptitudini 
poate ieși un antrenor

hotărîre a F.R.F. Th fond, cate • 
chestiune legată de tradițiile ce »-au 
format, de „cartea de vizită* a unei 
formații. Poate că In noul campio
nat iubitorii fotbalului nu vor mal 
fi puși în situația de a... ghici ce 
echipe au apărut pe teren.

VASILE GRIGORESCU. PLOIEȘTI. 
Așadar, o minge a căzut Intr-o 
curte învecinată. Aruncarea de la 
margine a fost efectuată cu o altă 
minge. întrucît mingea cu care ae 
începuse jocul nu mai venea. Dupl 
vreo două minute, în timp ce por
tarul echipei Fl. roșie București bă- 
tea mingea de pămînt, un spectator 
a trimis prima minge în teren. Por
tarul a renunțat la mingea pe care 
o avea șl a pus mina pe mingea ce 
l-a fost aruncată de un spectator. 
Pe urmă s-a... mirat eă <Sv„ ca ar
bitru, ați fluierat oprind jocul «1 
ați dat „o minge de arbitru* la circa 
10 metri de poartă. Dar de ce sîn- 
tețl dv. mirat 7 Sint mulți jucători 
de fotbal care nu cunosc decît aproximativ ■ -- -. - - -
vedem : 
în zilele

regulamentul de joc. Să 
poate că l-au mai studiat 
acestea de vacanță
RADU, PIATRA NEAMȚ.—TOMA "/-“A ------

In orașul dv., sau mai bine zis 1* 
echipa Ceahlăul, este un eveniment 
faptul că un junior Iile Hacman, 
a fost promovat tn prima echipă 7 
A trebuit să așteptați 5 campionate, 
ca să vă luați inima In dinți șl să-1 
încredințați tricoul lui Hacman 7 
Oricum, mai bine mal tlrzlu dedt 
niciodată. Dar și mai bine ar fl mal 
devreme și mal des I

MECIURI DE BARAJ
PENTRU CATEGORIA C

CHIMIA TR. MĂGURELE — 
METALUL PITEȘTI 2—0 (2—0).

TR. MĂGURELE (prin lele- 
fon). 10 000 de spectatori au a- 
plaudat victoria echipei locale 
care, în al treilea meci de ba
raj pentru categoria C, a în
vins Metalul Pitești cu scorul 
de 2—0. Au înscris Gherghe și 
Mieroșu. în urma acestui rezul
tat fotbaliștii din Tr. Măgurele 
•-au calificat în categoria C.

DUMITRU GRUIA ooresp.
VICTORIA BOBOC — MINE

RUL MOTRU 1—0 (1—0)
BUZĂU (prin telefon). Golul 

victoriei a fost marcat de Se- 
keli în minutul 25. Deoarece in 
primul meci Minerul a ciștigat 
cu același 
dispute un

L

s«or, urmează să se 
al treilea joc

BOTOȘ •oresp.
bacauȘTIINȚA

GALAȚI (amînat).
S.U.T.

PRONOSPORT
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Finalele campionatului republican 
de juniori la caiac-canoe
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* 
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IV. Min. Bihor—St. roșie Salonta x
V. Olimpia Oradea—Cr lșu 1 Oradea 2

X
1
1
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VI. Metalul Aiud—Clujeana 
Med. Cluj—Ind. sirmei C.T. 
Arleșu) Turda —Unirea Dej 
C. Tlrnăvenl—Soda ~ 
Met. Copșa Mică—Gaz metan 
A.S.A Sibiu—C.S.M. Slbu 
Metrom Brașov—Tract Brașov 
Ch Făgăraș—F. Sighișoara 
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X.

XI. 
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Agenda competițională
Un marc număr de tineri caiaciști și canoiști din 

București și din toate centrele dc sporturi nautice 
din țară își vor disputa întâietatea, marți și miercuri, 
în cea mai importantă competiție internă de juniori
— campionatul republican. Finalele se vor desfășura 
pe lacul Snagov, separat pentru juniorii mari și se
parat pentru juniorii mici.

Dc fiecare dată întrecerile tinerilor sportivi ne-au 
oferit prilejul de a constata creșterea numerică și
— mai ales — calitativă a „schimbului de mîine* 
în aceste două ramuri ale sporturilor nautice. Sîntem

convinși că la finalele ediției din acest an a cam
pionatului republican vom putea să consemnăm, din 
nou, progrese.

Competiția va constitui, în același timp, ultima 
verificare a juniorilor noștri înaintea ediției inaugu
rale a campionatului european care se va disputa 
la 29 și 30 iulie în orașul suedez Karlstad.

Probele se vor desfășura după următorul program : 
MARȚI — de la ora 9 și 16; MIERCURI — dc 
la ora 9 și 16,30.

SCS’

(Săptămâna 24-30 iulie)

ACTIVITATE INTERNA

ATLETISM : 29—30.VII: etapa 
finală a campionatelor republi
cane ale juniorilor mici. la 
Cluj.

PENTATLON MODERN; 24-26 
VII: campionatul republican, in 
București.

CAIAC - CANOE : 25-26.Vn : 
campionatul republican al juniori
lor, Ia Snagov.

NATAȚIE : 28-30. VII : campio
natul republican de sărituri pen
tru juniori, la Sibiu.

BASCHET : 28-30.VII : finalele
campionatului republican de co
pii. la Mediaș.

ȘAH: 24-31.VII: finala campio
natului republican de juniori 
(continuare de săptămîna trecută), 
la Miercurea Ciuc.
ACTIVITATE INTERNAȚIONALĂ

BASCHET : 24-3l.VII: turneul 
echipelor de juniori și junioare în 
Ungaria ; 24-30.VII: turneul echi
pei reprezentative de senioare tn 
Italia.

ha: IDBAL: 24-30.VII: turneul 
echipei Steaua în Ungaria ; 26-30 
VII: formația cehoslovacă Nove 
Zamtky joacă la Cluj (26), Tg. 
Mureș (28), Sighișoara (29) și O- 
dorhei (30).

TENIS: 24-30. VTI: participarea 
echipei de juniori la „Cupa Ga
lea*. în Cehoslovacia, și a senio
rilor la turneul de Ia San Remo 
(Italia).

ȘAH : 24-28.VII: continuarea 
turneului international feminin 
de la Brașov; 24-31.VII: conti
nuarea turneelor de Ia Amster
dam, Salgotarjan și a campiona
tului mondial universitar.

CICLISM: 28.VII: „Cupa ora
șului București * — contratimp pe 
echipe, pe șos. București — Pi
tești; 30. VII: „Cupa orașului 
București* — cursă de fond 180 
km, la Brașov.

GIMNASTICA: 29-30.VII: „Cupa 
speranțelor*, competiție feminină, 
în Cehoslovacia.

CAIAC - CANOE : 29-30.VII: 
campionatele europene pentru ju
niori la Karlstad (Suedia).

POLO : 24.VII : începe turneul 
international de la Varna.



Prea puțin au realizat înotătoarele noastre la Syracusa...
SY RACUSA 23 (prin telefon). în 

piscina olimpică din localitate s-a 
desfășurat vineri și sîmbătă întîlni- 
rea de natație dintre reprezentativele 
feminine ale Franței, italiei. Româ
niei și Spaniei (care a revenit asupra 
hotăririi inițiale de a nu mai parti
cipa). Sosite cu numai cîteva ore 
înaintea concursului, sportivele ro
mânce au resimțit oboseala unor că
lătorii aeriene inutile (au ajuns chiar 
și la Amsterdam) și s-au comportat 
cu mult sub valoarea obișnuită, pier- 
zînd categoric întîlnirile directe cu 
Franța și Italia, și chiar la o dife
rență de 8 puncte, cea cu Spania.

Singura satisfacție ne-a fost ofe
rită de Agneta Șterner (mai rezis
tentă, se vede, decît colegele sale), 
care a dominat net cele două curse 
ale delfinistelor, terminînd învingă
toare cu rezultate superioare recor
durilor tării de junioare și senioare: 
1:11.8 — 100 in și, respectiv, 2:40,8 
— 200 m. Fără a străluci, Cristina 
Balaban a adus echipei puncte pre
țioase. Ele s-ar fi putut dubla, dacă 
campioana noastră ar fi fost folosită 
mai rational în celelalte probe ale 
concursului. Merită a mai fi mențio

na ie recordurile Danielei Coroiu (la 
800 m) și Ancăi Andrei (la 200 m 
spate), deși performantele nu expri
mă realele lor posibilități. în rest, 
numai rezultate mediocre, sub o va
loare medie pe plan european.

Rezultate tehnice — ZIUA Ii 
100 m liber: St’rumolo (I) 63.2, Gro- 
jean (F) 63.2, Hanner (F) 63,8, 
Camino (I) 64,5, Ungur (R) 68,8, 
Aced (S) 69,5, Bringas (S) 72,2, 
Coroiu (R) 72,3; 100 m delfin:
ȘTERNER (R) 1:11,8 — nou re
cord, Pasqualetti (I) 1:13,5, Cerbea- 
nu (R) 1:13,7. Tomassîni (I) 1:13,8, 
Prudhomme (F) 1:13,9, Dalego (S) 
1:15.5, Pommat (F) 1:15,6. Tomas 
(S) 1:15.7; 100 m spate: Caron
(F) 69.5, Balaban (R) 70.4, Andrei 
(R) 71,7, D’Apretto (1) 72.4. Dus- 
seau (F) 73.1. Corominas (S) 73,2, 
Raisi (I) 75,5, Perez (S) 79.0; 100 
m bras: Zamora (S) 1:20,3, Schiez- 
zari (I) 1:21,3, Bosio (I) 1:23,3. 
Stănescu (R) 1:23,6, Salva (S)
1:25,1, Manafu (R) 1:25,3; 400 m 
liber: Mollier (F) 4:54,0, Dorleans 
(F) 4:58.0, Balester (S) 5:04,3, Sca- 
selatti (I) 5:07,3, Vigano (I) 5:10,2, 
Molas (S) 5:17,1, Coroiou 5:18,0,

Mezinca (R) 5:52,6; 200 m mixt: 
Prudhomme 2:41,2. Longo (I) 2:44,2. 
Columbo (I) 2:45,1, Carsten (S) 
2:45.6, Hanner 2:46,1. Ortega (S) 
2:51,0, Cerbeanu 2:52,8, Andrei 
2:58.0; 4X100 m mixt: Franța 
4:41,0, Italia 4:52,0, România 4:58,7, 
Spania 5:02,0;

ZIUA a 11-a: Dorleans 2:19,0, 
Camino 2:20,0, Hanner 2:21,3, Beni 
(I) 2:24,9, Carsten 2:32,6, Bringas 
2:32,7, Coroiu 2:35.9, Ungur 2:36,8 ; 
200 m delfin: ȘTERNER 2:40,8 — 
nou record, Fii (1) 2:44.6, Belani (I) 
2:46,0, Grojean 2:47.3. Cerbeanu 
2:48,4, Pommat 2:52.6, Tomas 2:56.6, 
Dalego 3:01.0: 200 m bras : Zamora 
2:55.2. Tricario (I) 2:57,6, Libertini 
(I) 2:58,0, Varvenne (F) 2:59,6, 
Salva 3:01,8, Manafu 3:03,2, Stă- 
nescu 3:03,4, Sarety (F) 3:08,4, 
200 m spate: Caron 2:33,4, D’A
pretto 2:35,4, Balaban 2:36,3. Andrei 
2:36,5 — non record de junioare, 
Corominas 2:37,9, Aureli (I) 2:41,6, 
Duseau 2:42,4, Perez 2:49,8 ; 800 m 
liber: Mollier 10:07.9, Dorleans
10:21,9, Scaselatti 10:28.5. Balester 
10:42,0. Vigano 10:45.0 Coroiu 
10:46,6 — nou record, Balaban

10:52,7, Rosas (S) 10:59,0, 400 m 
mixt: Tomassini 5:45,0, Prudhomme 
5:45,6, Caron 5:49,0, Columbo 5:55,0, 
Carsten 5-57,0, Ortegas (S) 5:58,0, 
Mezinca 6:08.0 Cerbeanu 6:26,0, 
4 X 180 m liber: Franța 4:14,1, 
Italia 4:19,8. Spania 4:37,9, România 
4:45,8.

Rezultate finale : FRANȚA—Italia 
76—72, România 88—60, Spania 
96—52 ; ITALIA — România 94—54, 
Spania 96—52 ; SPANIA — România 
78—70.

N. R. Rezultatele cu totul nesatis
făcătoare obținute de înotătoarele 
noastre în confruntarea de la Syra
cusa. socotită ca principal obiecție 
în acest an, nemulțumesc întrutotul. 
Ele sini departe de a reflecta ade
vărata valoare a natatiei feminine.

După părerea noastră, la acest in
succes au concurat mai multi factori 
printre care lipsa de preocupare a fe
derației de specialitate pentru o bună 
selecție și deplasare la Syracusa a 
unui lot corespunzător din punct do 
vedere numeric. De asemenea, au 
existat unele defecțiuni și în alcă
tuirea echipei la fața locului. Dar, 
despre toate acestea, vom mai re
veni.

Echipajul românesc, 
pe locul IV In Raliul 

Dunării-Castrol
Sosite la Mamaia vineri seara 

(după ce au parcurs aproape 4 000 
de km), cele 37 de echipaje rămase 
în concurs au fost primite de circa 
20 000 de spectatori înșiruiți de-a 
lungul traseului, prin toată stațiu
nea Mamaia. Intr-o ambianță feeri
că, la care au contribuit „căldura” 
spectatorilor și lanțul de lumini 
multicolore ale stațiunii, automobi
lele au stopat in fața hotelului In
ternațional. Deși penultima etapă î» 
fost destul de grea, concurenții au 
rămas lingă mașini, cu toată ora 
tîrzie (23), verificîndu-și motoarele 
în vederea etapei finale (circuit în 
stațiunea Mamaia, între hotel Alba
tros și hotel Parc).

Sîmbătă dimineața, Ia ora 9, peste 
25 000 de spectatori au aplaudat

„Cupa Europei" la atletism
• POLONIA, FRANȚA, R.F.G., UNGARIA. U.R.S.S. SI R.D.G. S-AU 

CALIFICAT PENTRU FINALĂ • LA OSTRAVA, ATLETII NOȘTRI 
AU AVUT O EVOLUȚIE MEDIOCRA

La Ostrava în Cehoslovacia, la 
Duisburg în R.F. a Germaniei și la 
Stockholm în Suedia s-au desfășurat 
la sfîrșitul săptămînii trecute cele 
trei grupe semifinale ale competiției 
masculine pe echipe „CUPA EURO
PEI1* la atletism dotată cu trofeul 
Bruno Zauli.

OSTRAVA, 23 (prin telefon). Cei 
mai buni atleți din Cehoslovacia- 
Franța, Italia, Olanda, Polonia și 
România reuniți pe stadionul din lo
calitate au evoluat în cadrul unui 
concurs foarte interesant. Cei mai 
bine pregătiți s-au arătat a fi concu- 
rentii francezi și polonezi ale căror 
echipe au obținut calificarea pentru 
întrecerea finală de la 16—17 sep
tembrie.

Un rezultat remarcabil a fost în
registrat în proba de ștafetă 
4x109 m. Echipa Franței compusă 
din Berger, Delecour, Piquemal si 
Hambuch a realizat performanta de 
38,9 s — nou record european, su
perior eu 0.1 s recordului mondial 
oficial al formației S.U.A.

Cu puține excepții atletii noștri au 
avut o comportare mediocră. Iată 
cîteva dintre rezultatele obținu
te: 100 m: Bambuck (Franța) 10,4, 
Cianatasio (It.) 10.5, Maniak (Pol.) 
10,6...6. Iliescu 10.8 ; 200 m : Bant- 
buck 20 .7...5. Zamfirescu 21,4: 
100 m: Nallet (Fr.) 46.2, Badenski 
(Pol.) 46.3...6. Puiu 48,3 ; 800 m : 
Tufresne (Fr.) 1:47,5...4. Ene 1:49,3: 
1500 m: Arcse (It.) 3:46.8, Odlozil 
'Ceh.) 3:46,8, Wadoux (Fr.) 
1:47,7 ..6. Bloțiu 3:52,3 ; 5000 tn : 
■’aschingbauer (Ceh.) 14:49,0. Salo- 
non (Fr) 14:49,8, Barabaș 14:49,8; 
0 000 m: Stawiarz (Pol.) 30:29,6...4. 
îusnac 30:53,8; 110 mg: Ottoz (It.) 
3.8...5. Pertea 14.9; 400 mg: Fri- 
olli (It.) 50.2...5. Jurcă 52,9;
000 m obst.r Texereau (Fr.) 8:41,4,

Vamoș 8:43.6; 4X100 m: Franța
38,9, Italia 39,4, Polonia 39,6, Ceho
slovacia 39,7... 6. România 41.0; 
4X400 m: Polonia 3:04,2, echipa 
noastră a fost descalificată 1; lun
gime: Stalmach (Pol.) 7,85, Pani 
(Fr.) 7,77...4. Zaharia 7,39; triplu: 
Jaskolski (Pol.) 16.68, Nemcovski 
(Ceh.) 16,34, Ciochină 16,22; înăl
țime: Saint-Rose (Fr.) 2,13, Hubner 
(Ceh) 2,09, loan 2,09; prăjină: 
D’Encausse (Fr.) 5,10.. .4. Piștalu
4,50; greutate: Komar (Pol-) 
18,48...5. Gagea 16,57 ; disc : Danek 
(Ceh.) 60,74, Simeon (It.) 60,52, 
Piatkowski (Pol.) 60.12, Naghi 
58.06; suliță: Sidlo (Pol.) 78,72...4. 
Sokol 70,27; ciocan: Smolinski 
(Pol.) 61.38. Kunst (Ceh.) 61,18, 
Tibulschi 60,68.

CLASAMENTUL FINAL: 1. Po
lonia 94 p. 2. Franța 93 p, 3. Ceho
slovacia 79 p, 4. Italia 71 p. 5. Româ
nia 51 p, 6. Olanda 31 p.

9 Surpriză în semifinalele de la 
Duisburg 1 Echipa Angliei (81 p) a 
fost întrecută de cea a Ungariei. 
Pentru competiția finală de la Kiev 
s-au calificat formațiile R. F. a Ger
maniei (115 p) și Ungariei (84 p). 
Cîteva rezultate: 100 m: Metz
(RFG) 10,3; 200 m: Nerlick (RFG) 
21.2 ; 400 m: Roper (RFG) 47,1; 
800 m: Kamper (RFG) 1:47,5; 
1500 m: Green (Anglia) 3:46,8; 
5000 m: Norpoth (RFG) 14:12,4; 
10 000 m: Mecser (U) 29:38,4; 
400 mg: Sherwood (Ang.) 50,5; 
lungime: Davies (Ang.) 8,03; înăl
țime : Schilkowski (RFC) 2,12; su
liță: Nemeth (U) 83,68; ciocan: 
Bayer (RFG) 66,30.

* Cea de a treia semifinală, de 
la Stockh.jrtt, a calificat pentru fi
nală reprezentativele URSS (105 p) 
și R.D. Germane (87 p).

măiestria concurenților. Iată rezul
tatele tehnice : 1. Fall — Wood (An
glia) pe „Austin 1800” 6 942 puncte, 
2. Vinatier — Roure (Franța) pe 
„Renault" 6 962 p, 3. Wollrabens- 
tein — Brethauer (R.F.G.) pe „Pors
che” 7 083 p, 4. AUREL PUIU — 
OTMAR DEUBEL (ROMANIA) pe 
„Renault” 8 276 p.

L. BRUKNER-coresp.

Aspect din penultima etapă a 
„Turului Franței". Rutierul vest- 
german Junkermann conduce 
plutonul, încadrat de olandezul 
Haast (dreapta) și italianul 
Scandelli (stingă).

Telefoto : U.P.I.

ULTIMELE ȘTIRI EXTERNE

Turneul echipei de rugbi Lokomotiv 

,,Gh. Dimitrov"-5ofia in fara noastră
CONSTANȚA, 23 (prin telefon). 

chipa de rugbi Lokomotiv „Gh. 
>imitrov"-Sofia a susținut vineri 

duminică două meciuri în țara 
□astră. în primul meci rugbiștii 
ilgari au jucat la Medgidia cu 
irmația de categoria B, Cimen- 
l. și au pierdut cu 12—15 (5—8). 
In meciul următor echipa sofio-

tă a evoluat la Constanța in con- 
pania „XV’-lui de la Farul. După 
un meci spectaculos, în care s-a 
înscris numai din încercări, gaz
dele au terminat învingătoare eu 
scorul de 51—17 (18—5).

E. PETRE-corespondent

LUPTĂTORI ROMANI PESTE HOTARE
SOFIA. — Intîlnirea internațio- 
lă de lupte libere disputată la 
fia între echipele Steaua Bucu- 
ști și TSKA Cerveno Zname So

s-a încheiat cu rezultatul de 
-3 în favoarea sportivilor ro- 
ini. Victoriile oaspeților au fost 
ținute de Stefan, Coman, Balogh 
Stîngu. Cîrciumaru și I. Popescu 
terminat la egalitate întîlnirile 

■ținute cu luptătorii bulgari.

BERLIN. — Echipa de lupte 
clasice Dinamo București, aflată 
în turneu în R. D. Germană, a 
terminat la egalitate 4—4 cu for
mația S. K. Leipzig. Iată cîteva 
rezultate : Ion Alionescu (Dinamo) 
— învinge la puncte pe Radema
cher ; Ion Țăranu cîștigă la punc
te în fața lui Gotter; Alorecht 
face meci nul cu Gh. Popovici.

ROGER PINGEON A 
CIȘTIGAT „TURUL

CICLIST AL FRAN
ȚEI"

Ediția din acest an a 
„Turului ciclist al 
Franței", care a măsu
rat peste 4 500 km, a 
luat sfîrșit cu victoria 
lui Roger Pingeon 
(Franța) și a echipei 
Franței. Ultima etapă 
a fost împărțită în 
două semietape. Prima 
semietapă, disputată cu 
plecarea în bloe pe dis
tanța Fontainebleau — 
Versailles (104 km), a 
revenit lui Rene Bin- 
geli (Elveția — Luxem
burg) — 2h 45:44, iar 
cea de a doua, Ver
sailles — Paris (40 
km contracronometru 
individual) a fost cîș- 
tigată de francezul 
Poulidor, în lh 02:52. 
Gimondi (Italia) a so
sit pe locul II în lh 
03:17, urmat de fran
cezul Pingeon — lh 
03:37.

Penultima etapă, 359 
km (Clermont Ferrand- 
Fontainebleau), disputa
tă sîmbătă, a fost câș
tigată de francezul Le- 
meteyer t llh 12:47.

Iată clasamentul fi
nal al „Turului Fran
ței" t 1. I. Pingeon 
(Franța) 136h 53:50; 2. 
Jimenez (Spania) la 
3:40; 3. Balmamion (Ita
lia) la 7:23; 4. Letort 
(Franța) la 8:38; 5—6. 
Aimar (Franța) și Jan
ssen (Olanda) la 9:47; 
7. Gimondi (Italia) la 
10:14 etc.

Competiția rezervată 
amatorilor, „Tour de 
l’Avenir" a fost cîști- 
gată de francezul Ro- 
bini, care a parcurs 
cei 1 530 km (11 etape) 
în 41h 06:23. Pe locu
rile următoare s-au cla
sat Conti (Italia) la

4:53 și Gomez (Spania) 
la 6:16. Din cei 88 de 
rutieri care au luat 
startul, au terminat 
cursa 44. Pe echipe a 
cîștigat Franța, urma
tă de Italia și de Spa
nia.

„CUPA MARII BAL
TICE" LA HANDBAL

VARȘOVIA. — Se
lecționata secundă mas
culină de handbal a 
României, care partici
pă la „Cupa Mării 
Baltice' de la Gdansk, 
a învins cu scorul de 
16—3 (9—0) echipa de 
tineret a Poloniei. S-au 
remarcat din echipa 
română Gunes, Nego- 
van. Samungi.

Intr-un alt meci al 
acestei competiții echi
pa Ungariei a dispus 
cu scorul de 20—14 
(11—5) de formația 
U.R.S.S.

CAMPIONATELE 
EUROPENE DE BAS

CHET PENTRU 
JUNIOARE

ROMA. Cea de-a 
doua ediție a campio
natelor europene de 
baschet rezervate echi
pelor de junioare se va 
desfășura în Italia în
tre 16 și 27 august. La 
întreceri participă 12 
echipe, care au fost 
împărțite în trei grupe 
preliminare. Echipa Ro
mâniei face parte din 
grupa a treia alături 
de selecționatele Bulga
riei, Iugoslaviei și Ita
liei. Jocurile acestei 
grupe se vor disputa la 
Nuoro.
SEMINAR INTERNA
ȚIONAL LA CIUDAD 

DE MEXICO
La Ciudad de Mexi

co a avut loo un se
minar internațional 
pentru „studiul atleți-

lor olimpici", la care 
au luat parte specia
liști în medicină spor
tivă, biologie, genetică 
și antropologie. Parti- 
cipanții la seminar au 
ajuns la concluzia că 
într-un viitor apropiat 
se va putea stabili cu 
precizie (încă de la 
vîrstă fragedă), dacă 
un individ dispune de 
un potențial fizic care 
să-i permită să devină 
un campion și se va 
putea preciza în ce ra
mură sportivă ar pu
tea să se afirme.

• Cu prilejul u- 
nui concurs inter
național de natație 
desfășurat la Lon
dra, înotătoarea Ka
ren Muir (Republica 
Sud-Africană) a sta
bilit un nou record 
mondial In proba de 
110 yarzi spate cu 
timpul de 1:07,5 (v.r. 
— Fairlie 1:07,9).

,• Finala grupei „B* 
(zona europeană) a 
„Cupei Davis", desfășu
rată la Durban între 
echipele Republicii 
Sud-Africane și Brazi
liei s-a încheiat cu re
zultatul de 5—0 în fa
voarea selecționatei Re
publicii Sud-Africane.

ȘAHIȘTII. AMERICANI 
CONDUC ÎN FINALA 

CAMPIONATULUI 
MONDIAL 

STUDENȚESC

PRAGA 23 (Ager- 
pres). — Turneul final 
al campionatului mon
dial studențesc de șah 
de la Harrachov se 
află în plină desfășu
rare. După 4 runde, 
conduce echipa S.U.A. 
cu 10*7) puncte și o 
partidă întreruptă, ur
mată de U.R.S.S. 10 (1), 
R.D. Germană 97). E-

chipa României, care a 
pierdut primele trei în- 
tîlniri (i/,_3i/2 cu 
S.U.A., 1—3 cu URSS; 
l>/2—2>/2 cu R.D.G.), 
conduce cu 1—0 (3 par
tide intrerupte), in me
ciul cu Suedia din 
runda a 4-a.

TURUL CICLIST AL 
R. D. GERMANE

în „Turul ciclist al 
R.D. Germane" au avut 
loo etapele a IlI-a și a 
IV-a. în etapa a IH-a, 
desfășurată pe ruta Bit
terfeld — Eisenach 
(194 km), primul loo a 
fost ocupat de Dieter 
Grabe (RDG) cu timpul 
de 4h 48:02. Doi din
tre) rutierii români — 
Ion Stoica și Wilmoș 
Egyed — au sosit cu 
plutonul doi la 2:12,0 
de învingător.

în etapa a IV-a, ci
cliștii au parcurs 52 km 
contratimp individual. 
Locul I a revenit tot 
lui Dieter Grabe, cro
nometrat în lh 18:29. 
Dintre alergătorii noș
tri, cel mai bun timp 
a fost realizat de 
Francis Gera: lh 22:32. 
După aceste două eta
pe, în clasamentul ge
neral individual con
duce DIETER GRABE, 
urmat la 1:27 de co
echipierul său Klaus 
Ampler.

Au început tur
neele eliminatorii 
ale competiției de 
tenis pentru echipe
le de tineret „Cu
pa Galea". La 
Chambery, Elveția, a 
învins Luxemburgul 
cu 5—0, iar la Ley- 
sin Austria condu
ce cu 3—0 în me
ciul «u Bulgaria.
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