
SĂRBĂTORIREA
ZILEI MARINEI
Ziua Marinei — tradițională 
rbătoare, ce are loc în prima 
iminică a lunii august — a 
isit orașul Mangalia în haine 
■ sărbătoare. Nenumărate ste- 
ilețe multicolore împodobesc 
targele navelor, digul de larg 

faleza. Navele ancorate în 
>rt au arborat marele pavoaz, 
nt prezenți la această sărbă- 
are a marinarilor mii de lo- 
ilnici și oaspeți ai litoralului 
'lăți la odihnă.
Ora 10. Mulțimea adunată de-a 
ingul digului și pe malul mării 
ilută cu aplauze la sosirea în 
/anport, pe tovarășii Nicolae 
eaușescu, Chivu Stoica, Emil 
odnaraș. Maxim Berghianu, 
eonte Răutu, Ștefan Voitec, 
lorian Dănălache, Petre Lupu, 
lanea Mănescu, general-colonel 
>n Ioniță, ministrul forțelor ar- 
îate, Constantin Mîndreanu, 
rim-secretar al Comitetului re- 
ional Dobrogea al P.C.R.
Sînt prezenți general-locote- 

ent Ion Coman, adjunct al mi- 
istrului. secretarul Consiliu- 
li Politic Superior al Forțelor 
irmate, general-locotenent Ionel 
rasile, adjunct al ministrului, 
’etre Nicolae, președintele Co- 
aitetului executiv al Sfatului 
lopular al orașului Constanța, 
enerali și amirali, ofițeri supe- 
lori, numeroși invitați.
Pe o navă militară au luat loc 

itașați militari străini.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

irimește raportul prezentat de 
'iceamiralul Grigore Marteș co- 
nandantul Marinei Militare a 
Republicii Socialiste România.

Conducătorii de partid și de 
lat iau loc apoi pe puntea na- 
zei comandant.

La bordul unei șalupe, vice- 
imiralul Grigore Marteș, trece 
n revistă navele ancorate în 
șort și felicită pe marinari.

Se dă citire Ordinului minis

trului forțelor armate dat cu 
prilejul Zilei Marinei. Răsună 
solemn acordurile Imnului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, în timp ce, în semn 
de salut, sînt trase 21 salve de 
artilerie.

Deasupra avanportului, brăz- 
dînd văzduhul, solii înaripați ai 
aerului, aviatorii, la bordul unor 
puternice aparate supersonice, a- 
duo salutul lor marinarilor.

Demonstrațiile și jocurile ma
rinărești, prilejuite de această 
sărbătoare, sînt deschise de 
„Neptun, Zeul mărilor', care 
deasupra unei ambarcațiuni în 
formă de balenă, escortată de 
bărci se îndreaptă spre tronul 
său, în sunetul sirenelor aflate 
pe nava-bază.

Cu trupurile lor mușchiuloase 
bronzate de soare, marinarii în
scriu pe luciul apei inițialele 
Republicii Socialiste România și 
ale Partidului Comunist Român.

Are loc apoi defilarea ambar
cațiunilor sportive. Marinarii își 
demonstrează abilitatea în con
ducerea lor. De pe nava-bază, 
alți marinari execută cu măies
trie sărituri de la trambulină.

Un grup de ostași se întrec 
într-o palpitantă ștafetă. Apoi 
apar elicoptere, care de la mare 
înălțime lansează în apă sca
fandrii. Urmează un concurs de 
bărci militare, în care sînt puse 
la încercare calitățile fizice și 
dorința de a învinge a marina
rilor. în semn de omagiu, în 
văzduh se înalță baloane multi
colore, de care sînt arborate dra
pelele țării și ale partidului.

în continuare evoluează am
barcațiuni cu vele, sport mult 
îndrăgit de marinari. Jocurile 
distractive stîrnesc hazul miilor 
de spectatori prezenți și, în ace-

(Contimiare în pag. a 3-a)

O frumoasă victorie internațională, la fotbal.

Steaua — T. S. K. A. Cer veno Zuame Sofia
2-0 (1-0)

Speriați, poate, de eventualita
tea ploii, doar 10 000 de specta
tori s-au „prezentat" aseară la 
„Republicii" pentru a asista la 
primul țoc internațional al sezo
nului. Și aceasta, în ciuda „fir
mei" celor două formații care se 
întilneau, Ț.S.K.A. Cerveno Zna- 
me Sofia și Steaua. Adăugind 
‘soțul că 
.„vizată, 
partidă 
rămîne... 
și orice 
motivele 
redus de spectatori. Exceptînd 
primele zece minute, 
bucureștenii au efectuat 
șarje fulgerătoare spre poarta 
lui Boncev, jocul s-a desfășurat 
mai mult la mijlocul terenului, 
unde ambele echipe au greșit... 
suficient pentru a trezi protes
tele tribunelor.

Dar. să revenim notînd aici 
faza din minutul 2 al partidei 
cind S. Avram a șutat în bară, 
din marginea careului. Mingea a 
revenit în teren și Soo, pe fază,

repriza a doua era te- 
ca și credința că o 
internațională amicală 
amicală, orice s-ar face 
s-ar zice, avem toate 
care justifică numărul

în care 
cîteva

Vlad Belea, cel mai bun „delfin" 
al campionatelor de juniori

Foto : N. Aurel

înscris. Au urmat încă două 
lucrate cu aceeași rapidi- 

de înaintașii bucureșteni dar 
Voinea și Manea nu au 
inspirația de a ocupa pozi- 
cele mai bune pentru șut

a 
faze 
tate
Soo. 
avut 
țiile 
la poartă. Cea mai mare ocazie 
a reprizei a fost ratată de Soo 
în min. 31, cînd de la 2 
șutat peste bară.

Oaspeții, fără una dintre ste
lele lor de primă mărime — Ia- 
kimov — au rezistat presiunii

m a

VAL. PĂUNESCU
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ROMÂNIA I (echipe) și PETRE PAXINO 
(individual) au ciștigat prima etapă 

a „Motocrosului Balcanic"

repuPeste citeva clipe, Cristian Dovids (2) va preda „ștafeta" mai tinărului său coleg, campionul 
va duce pînă la liniablican Petre Paxino, care o

pe traseul de la 
etapă a compe- 
„Motocrosul Bal- 
toată căldura to- 
grade), numeroși 

stat „pe poziții",

Disputată ieri, 
Pautelinion, prima 
titiei internaționale 
canic" a atras, cu 
ridă (peste 40 de 
spectatori care au stai „pe polipi , 
pînă la ultimul tur. pentru a saluta 
cu satisfacție deplina victorie româ
nească. Dacă pentru spectatori și 
arbitri razele fierbinți ale soarelui 
au fost un impediment, pentru aler
gători ele au constituit un adversar 
cu atîl1 mai greu de trecut, căruia 
oaspeții bulgari (alergătorii iugo
slavi și turci nu s-au prezentat) i-au 
plătit un tribut greu.

Se pornește chiar din start într-o 
alură infernală, la conducerea piu-

tonului fiind 
ture, Paxino 
lîndu-se în frunte respinge cu brio 
toate atacurile experimentatului aler
gător bulgar Serafimov. Acesta l-a 
urmărit ca o umbră dar a fost ne
voit să se recunoască învins 
fața tinărului nostru campion, 
planul al doilea al cursei, Dovids 
și, mai ales, Seiler au luptat cu o 
însuflețire demnă de toată lauda, f.l- 
elnd risipă de energie, pentru a sus
ține victoria lui Paxino și pentru 
a asigura locul intîi al primei echi
pe române. „Secunzii" noștri (Keres-

de sosire

Dovids. După două 
preia ștafeta și insta-

Foto : A.

leș, Chitu, Ionescu Crist ea 
ran) au avut și ei o comportară 
constant bună cucerind pe merit to
cul doi.

In manșa a doua, oboseala și-a 
spus cuvîni’ul la -majoritatea alergă
torilor, Keresteș însă, ne dezvăluie 
niște resurse tehnice și fizice ne
bănuite și, parcă pentru a se răz
buna pe locul 6 din manșa l, a luat

Finală românească in turneul de tenis
de la Riccione (Italia)

ROMA (Agerpres). — în turneul 
internațional masculin de tenis de 
la Riccione, jucătorul român Ilie 
Năstase a realizat o mare surpriză, 
învingîndu-1 în două seturi cu 6—3, 
6—2 pe renumitul campion italian 
Nicola Pietrangeli. Ion Țiriac, cam
pionul României, l-a intrecut cu

în 
cu
In 
pe

6—4, 6—4 pe italianul Maioli. 
semifinale Ion Țiriac l-a învin3 
6—4, 6—2 pe Taylor (Anglia), 
finală. Ion Țiriac ii va intilni
compatriotul său Ilie Năstase, care 
s-a calificat în urma victoriei rea
lizată cu 6—4, 7—5 in fața chilia
nului Cornejo.

Turneul „Speranțelor
KOSZALIN, 6 (prin telefon). Azi 

a început în localitate o impor
tantă competiție internațională de 
lupte libere și greco-romane. Ia 
care participă peste 120 de tineri 
luptători, „speranțe olimpice", 
din opt țări: Bulgaria, R. D. Ger
mană, Iugoslavia, Mongolia, Po
lonia, România, Ungaria și 
U.R.S.S. întrecerile sînt urmărite 
cu viu interes de iubitorii spor
tului luptelor din ace6t oraș po
lonez. De notat că sportivii polo
nezi au cîte doi reprezentanți la

Neagtx

și Go-

I. DUMITKSSCU

(Continuare în pag. a 4-a)

Olimpice" la lupte

Punct final la cea mai „tare“ ediție
a „naționalelor" de juniori la înot

• 34 DE RECORDURI ÎN 4 ZILE • AGNETA STERNER 2:40,5 LA 200 m DELFIN Șl ZITA 
m SPATE

Campionatele republicane de Înot 
pentru juniori s-au încheiat... așa 
cum au început: cu un record al țării 
în probele de craul. La capătul a 30 
dc lungimi de bazin, D. Cheorghe 
(15 ani) a stabilit și cel de al trei
lea record în această competiție (după 
acel 2:12.8 pe 200 m liber de sîm- 
bătă), fiind cronometrat cu timpul 
de 19:47,0. Din prima și pînă In 
ultima zi însă, crainicul reuniunii 
a mai anunțat încă 33 de asemenea 
performanțe, care au ridicai’ conside
rabil valoarea ediției încheiată dumi
nică.

ERDELI (12 ANI) 2:44,8 LA 200
Dacă ar trebui să alcătuim o or

dine ierarhică a valorii rezultatelor în
registrate la piscina de la „Tineretu
lui", în mod neîndoielnic ar trebui 
să dăm întîietate Agnetei Șterner, 
cea mai în formă înotătoare a țării 
la ora actuală. Deposedată vineri de 
recordul „sutei", A. Șterner a ținut 
cu orice preț să dovedească că mai 
are un cuvînt de spus în acest se
zon. încheind proba de 200 m delfin 
cu un timp remarcabil: 2:40,3. Noul 
ei record o situează. în continuare, 
pe locul 5 în lista celor mai bune 
specialiste de pe continent.

delfin ne-au 
cele mai mari 
Georgeta 
Mihai

Cer- 
Rău 
(sau 
cele 

în

De altfel, probele de 
oferit în acest concurs 
satisfacții. Pe rînd și 
beanu și Vlad Releu, 
sau Eugen Aimer au stabilit
egalat) la grupele lor de vlrstă 
mai bune rezultate românești, 
cursele de bras, de subliniat revanșa 
pe care gălâțencele Mariana Birsan 
și Cică Manafu și-au luat-o In fata 
reprezentantelor Capitalei. Dar, aces
tea din urmă (Liliana Burlacu, Anca

fiecare categorie de greutate, atlt 
la „greco-rotnane“ cit și Ia „li
bere “.

Majoritatea sportivilor români 
au repurtat succese în primul 
tur al competiției, Unii dintre ei 
obținînd victorii prin tuș. lată de 
altfel rezultatele lor : „libere" — 
cat. 57 kg: Gh. Stan b. tuș min. 7 
Balabuch (Polonia); 63 kg: P.
Venter b. tuș min. 2 Marlinskî 
(Polonia). „Greco-romane" — 52 
kg: Gh. Berceanu b. p. Michalik 
(Polonia); 57 kg: M. Tolea este 
învins la puncte de Penguitt 
(R.D.G.), (de menționat că Tolea 
a condus pînă în ultimul minut 
cu 2—0, dar dintr-o neatenție a 
cedat adversarului său la o ac
țiune .pierzînd astfel meciul); 63 
kg : Gh. Gheorghe b. p. (10—3) 
Balazevic (Iugoslavia); 70 kg: 
I. Enache b. p Mihaly (Ungaria) 
78 kg: Al. Brînzaru este învins 
la tuș de Petai (Ungaria).

Alte rezultate: „libere" — Ia- 
novski (Iugoslavia) b. tuș Po- 
planski (Polonia), Babarjev 
(U.R.SS.) b. tuș Musonov (Bul
garia), Feizula (Iugoslavia) b.p. 
Klinga (Ungaria), Durschi (Polo
nia) b.p. Salionski (Iugoslavia). 
„Greco-romane": Ismailov (U.R.S.S.) 
b.p. Karlheiz (R.D.G.), Ivanov 
(Bulgaria) b. p. Biro (Ungaria), 
Grossu (U.R.S.S.) b. p. Boțev (Bul
garia). Molnar (Ungaria) b. p. 
Vokov (Iugoslavia).

întrecerile
marți.

continuă luni șl

(Continuare în pag. a 2-a) GH. CIORANU
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Cînd doi se ceartă, cîștigă... C. S. Ș pe săptămrna 7-13 VIII

ACTIVITATE INTERNĂ
S-a tras cortina și după cea de-a 

XIII-a ediție a campionatului na
țional rezervat speranțelor polo-ului 
românesc. Pînă in ultimele 2—3 mi
nute nu s-a putut cunoaște cine va 
îmbrăca tricourile învingătorilor, 
deși ne aflam după 15 ore de joc 
pe parcursul celor 5 zile. Faptul 
că primele trei clasate au fost de
partajate de golaveraj, exprimă 
echilibrul de forțe și disputa acer
bă pentru cucerirea titlului.

Calculul hîrtiei presupunea alți 
favoriți. Dar, cum in sport nu se 
poate folosi... rigla de calcul, titlul 
de campioană a fost cucerit de o 
formație care în anul 1966 nu s-a 
clasat în turneul final, iar in ’67 
se afla pe poziția a treia în cam
pionatul Capitalei. Favorite erau 
echipele Rapid (cea mai în formă) 
și Steaua. în timp ce aceste două 
selecționate de club luptau pentru 
medaliile de aur, Progresul, dacă 
n-ar fi făcut un egal, în ultima 
etapă cu Politehnica, ar fi avut 
„gold-ul“, în buzunar. Dacă Steaua 
ar fi învins „Școlarul11 ea ar fi fost 
campioană, dar scorul nu i-a fost 
favorabil. In consecință, ultima e- 
tapă a fost bogată în surprize și 
în DACĂ... Astfel, golaverajul a 
fost generos cu C.S.Ș. și fila a 13-a 
a cărții de aur pentru juniori a fe
derației a fost onorată cu MAJUS
CULE : CLUBUL SPORTIV ȘCO
LAR campioană pe 1967 compusă 
din : G. Bănică, Gh. Jorăscu, A. 
lonescu, Ad. Constantinescu, I. 
Olac, T. Dumitra, V. Popescu, M. 
Ivănescu, T. Constantinescu, Al. 
Grecu, O. Marinescu — antrenor 
Paul Niculescu.

Vă prezentăm rezultatele 
scurtele comentarii din etapa 
IV-a și a V-a.

SÎMBATĂ: PROGRESUL
STEAUA 3—1 (1—0, 0—0, 1—0, 1—1). 
plecată ca favorită, echipa Steaua 
a fost nevoită să cedeze în fața 
jocului impus de Progresul, care 
s-a evidențiat în special prin dis
ciplină tactică. „Steliștii" au intrat 
pe teren prea siguri pe ei. Dar, 
pentru... cojocul lor adversarii au 
găsit „schemele” potrivite, mareînd 
de trei ori prin Munteanu, în timp 
Be Frîncu (S) a înscris o dată de

Și
a

Echipa de bază a Clubului sportiv școlar, campioană pe 1967

ATLETISM. 12—13 august, 
la Cluj, finalele campionatelor 
republicane de juniori mari.

MOTOCICUSM. 13 august, 
la Tg. Jiu, etapa a II-a a 
„Cupei F.R.M." la motocros.

ÎNOT. 11—13 august, în Ca
pitală, finalele campionatelor 
republicane de copii.

SĂRITURI IN APĂ. 12—13 
auoust, la București, finalele 
campionatelor republicane de 
seniori.

POLO. 13 august, meciuri 
în cadrul campionatului ca
tegoriei A.

TIR. 11—13 august, în Ca
pitală, „Cupa speranțelor".

POPICE. 10—11 
Capitală, jocuri în 
pei de vară".

VOLEI. 11—13
Constanta, finalele 
telor republicane 
și junioare.

august, în 
cadrul .Cu-

august, la 
campiona- 

de juniori

ACTIVITATE
INTERNAȚIONALA

CĂLĂRIE. 11—13 august, la 
Lugoj, concurs cu participarea

călăreților români și iugo
slavi.

CA1AC-CANOE. 12—13 au
gust, la Sofia. „Regata spe
ranțelor olimpice".

LUPTE. 7—8 august, în Po
lonia. „Cupa prieteniei" la 
„greco-romane" și „libere".

TIR. 11—13 august, în Ca
pitală, concurs international de 
talere.

BASCHET. 8—10 august, la 
Russe, jocuri ale reprezentati
velor de junioare.

HANDBAL. 7—13 august, la 
Brașov și în Poiana Brașov, 
jocuri organizate cu prilejul 
cursului 
bitri.

TENIS
gust, în 
iau parte I. Țiriac și I. Năs- 
tase ; 7—13 august, în Berlinul 
occidental, turneu la care par
ticipă G. Bosch.

VOLEI. 7—17 august, în Bel
gia, turneu întreprins de echi
pa olimpică (seniori) ; 7—12

august turneul echipei mas
culine de tinerei în Cehoslova
cia.

internațional de ar-

DE CÎMP. 7—13 au-
Italia, turneu la care

la 4 m. Arbitrajul lui C. Mărcu- 
lescu — fără greșeală.

RAPID — POLITEHNICA CLUJ
5— 1 (3—0, 2—1, 0—0, 0—0). Cam
pionii Capitalei, deciși să acumu
leze o zestre ajutătoare pentru zile 
negre, au prestat un joc îrumos 
și hotărît în prima jumătate dar 
au căzut in a doua. Păcat că se 
blazează prematur in fața rezulta
tului. A condus desăvîrșit — M. 
Ștefănescu.

C.S.Ș. — CRIȘUL ORADEA 7—3 
(1—2, 3—1, 1—0, 2—0). Scâpînd de 
emoțiile debutului, orădenii și-au 
regăsit cadența în a patra zi reu
șind să-și conducă adversarii după 
prima repriză. Indîrjiți, bucurește
nii înscriu de 6 ori 
următoare. A arbitrat
A. Grințescu.

DUMINICA : C.S.Ș.
6— 5 (0—1, 2—2, 2—1, 
dușul rece administrat sîmbătă de 
Progresul, juniorii clubului militar 
în loc să se învioreze pentru a 
eîștiga partida și totodată campio-

în reprizele 
foarte bine

— STEAUA
2—1). După

Dinamo a realizat scorul-record:
19-1 ca Mureșul!

natul, au jucat fără convingere, 
demonstrând că sînt descoperiți la 
capitolul calităților afective și vo
litive. Victoria campionilor din ’65 
asupra celor din ’66 este meritată. 
Arbitrul A. Grințescu a stăpinit 
bine acest joc derbi.

PROGRESUL — POLITEHNICA 
CLUJ 3—3 (1—0, 1—0, 0—2, 1—1). 
Lipsiți de aportul antrenorului (ple
cat cu echipa de categoria B la 
jocul de polo cu Lugojul !) forma
ția Progresului a pierdut campio
natul la diferență de un gol. Echi
pa clujeană a opus o rezistență 
aprigă, realizind un rezultat sur
priză. Progresul a ratat două lovi
turi de la 4 m. Foarte bun ar ti
tra jul lui C. Mărculescu.

RAPID — CRIȘUL 4—0 (0—0, 
2—0, 1—0, 1—0). La o diferență 
mai mare de 7 goluri titlul ar fi 
fost cîțtigat de echipa Rapid. Dar, 
orădenii făcînd de la o zi la alta 
partide tot mai bune, au reușit să 
limiteze proporțiile scorului. St. 
Kroner a condus cu multă compe
tentă.

CLASAMENTUL FINAL

TLETI5M

telefon, de la tri- 
Pe stadionul din 

s-a consumat sîm- 
ultimul act al cam-

ILaPID BUCUREȘTI — I.C.F. 
V—4 (2—0, 2—1, 0—1, 8—2). Par
tidă viu disputată, cu un final 
dramatic. Feroviarii, mai incisivi 
în fața porții adverse, și-au creat 
de la început un avantaj — 8—0 
în min. 8 și 4—1 în min. 9,53 — 
care părea să-i scutească de 
orice emoții. începînd însă din 
al treilea .sfert", meciul a luat 
o întorsătură cu totul neaștepta
tă, de data aceasta studenții fiind 
cei care au insistat mai mult. 
Și, iată, „7"-le I.C.F.-ului, la în
ceput victimă sigură, egalînd si
tuația (4—4), cînd cronometrul 
indica min. 18,48. Se părea că din 
nou (în tur scorul a fost 6—6) 
cele două echipe vor termina la 
egalitate. Dar în ultimele 72 de 
secunde de joc, arbitrul dr. I. 
Drăgan a acordat nu mai puțin 
de 5 lovituri de la 4 metri , fe
roviarii au transformat toate cele 
trei de care au beneficiat, în 
timp ce studenții au ratat de 
două ori!... Cele 11 goluri au fost 
realizate de: Chirvăsuță 3, Rusu 
2, Miu, Medianu de la Rapid și 
Kroner 2, Schilka, Popescu de la 
J.C.F.

SOARA 14—0 (i—0, 4—0, 4—0, 
3—0). Bucureștenii au realizat o 
victorie categorică prin punctele 
înscrise de Culineac 4, Țăranu 4, 
Szabo 3, Neacșu 2 și Kari. Timi
șorenii, cu un nou antrenor (To- 
rok), au opus o rezistentă slabă, 
unii dintre jucători manifesting 
un slab interes (conducerea sec
ției ar trebui să analizeze acest 
lucru) față

1. Clubul sp. țc.
2. Progresul București
3. Rapid București
4. Steaua București
5. Crișul Oradea

6. Politehnica Cluj

5 3 1 1 25—16 7
7
7
6
2
1

5 2 3 6
5
5
5
5

3 1
3 0 
1 0
0 1

C.

STEAUA — IND. LINEI TIMI-

de partidă 1

BUCUREȘTI — MU- 
MUREȘ 19—1 (6—0, 
5—1). Campionii au 

stabilit scorul-record al campio
natului în fața unei echipe venită 
parcă în plimbare la București 
pentru a face un simplu act de 
prezentă. Au înscris : Kroner 6, 
Zahan 3, Grințescu 3, Zamfirescu 
3, Popa 2, Mihăilescu 2 pentru 
Dinamo, respectiv Gydrgy pentru 
Mureșul.

DINAMO 
REȘUL TG. 
a—0, 5—0,

VAGONUL ARAD — CRIȘUL 
ORADEA 2—2 (0—0, 0—1, 2—1, 
0—0). Gazdele au obținut un 
punct prețios la capătul unui 
meci viu disputat. Au marcat: 
Kugel, Kincs (Vagonul) și Alexan- 
drescu, Lengyel (Crișul). (ȘT. 
IACOB — coresp. principal).

Se deschide cursul internațional de arbitri
Astăzi dimineață, la ora 9, în 

sala de sport din Poiana Brașov 
va avea loc deschiderea cursului 
international de arbitri de hand
bal, organizat de Comisia tehnică 
a F.I.H. prin grija federației noas
tre de specialitate. La acest curs 
iau parte peste 50 de arbitri din 
20 de țări, cărora li se adaugă 
și 12 arbitri români. După des
chiderea oficială, participanții la 
curs vor audia prima prelegere, 
prezentată de prof. Emil Horle 
(Elveția), „ , ” L ____ ___ _
tehnice a F.I.H.

, După-amiază, participanții la

președintele Comisiei

curs se vor deplasa la Brașov, 
unde — după cum am anunțat 
— vor avea loc primele jocuri 
ale turneelor internaționale, orga
nizate de federația noastră în 
sprijinul bunei desfășurări a 
cursului internațional de arbitri. 
In cadrul acestor competiții (pe 
terenul Tractorul) au loc azi, în
cepînd de la ora 15, următoarele 
meciuri: București — București 
junioare (F) ; București tineret — 
București juniori (M) ; S.K. Leip
zig — București tineret (F); Dy
namo Berlin — Hellas Stock
holm (M).

1
2
4
4

17— 9
19—13
31—14
7—30

11—28

RADUȚ

De la I. C. F
Studenții și studentele Insti

tutului de cultură fizică vor 
fi prezenți la institut în dimi
neața zilei de 12 august 
în vederea 
monstrației 
August.

Deplasarea în București 
va efectua conform condițiilor 
specificate în telegramele indi
viduale expediate la domiciliu.

pregătirii 
sportive de

a.c. 
de-
23

se

CLUJ, 6 (prin 
mi.sul nostru). 
parcul orășenesc 
bată și duminică 
pitulatelor republicane de juniori mari
— finala. In ansamblu rezultatele 
sînt mulțumitoare, dar concursului 
i-au lipsit două-trei performanțe 
clasă, cu care să se impună.

Iată cele mai bune rezultate 
registratet BĂIEȚI; 100 m: 
Ioani (Șc. sp Cluj) 10,9, Gh. Dul- 
gheru (Lie. 1 Caracal) 11,0, N. Pița 
(Tractorul Brașov) 11,1; 200 m: N. 
Pița 21,9, Ad. Ioani 22,2, C. Rizon 
(I.C.F.) 22,5, I. Bălan (Electropu- 
tere Craiova) 22.5; 400 m : ~ 
(Știința C-lung Muscel) 49,0, 
Barbu (Breaza) — —
(Univ. Tim.) și 
1 Buc.) 50,7; 
(C.S.M. Cluj) 1:52,2 
juniori egalat. D Tit 1:52,7, U. Pa- 
cepa 1:54,8; 1500 m: C. Pascale 
(Metalul Buc.) 3:54,8. 1. Dința (Me
talul Buc.) 3:59,5. Al. Grosu (Elec- 
troputere Craiova) 3:59,6; 3000 m : 
I. Dima 3:37,4, D. Vasile (Viitorul 
Brașov) 8:42.2, C. Pascale 8:43,8, 
Ai. Grosu 8:45,0 ; 110 mg : Șt. Sat- 
mari (Univ. Cluj) 14,8, FI. Drăguleț 
(I.C.F.) 15,2, A. Șepci (Univ. Cluj) 
15.4 ; 400 mg: D. Cosma (Șc. sp. 
Bacău) 54,9, I. Burcă (I.C.F.) 55,6, 
Fi. Drăguleț 56,7 ; / 500 m obst. : 
R. Rusu 4:08,8 — record de juniori 
egalat N. Mucea (Viitorul Bue.) 
4:20,4, V. Reinhardt 
4:21,6; lungime: M. Ling (Viitorul 
Buc ) 6,98, D. Crișan ' ~ " 
Em. Milotin (C.S.Ș. 
triplu : M. Deleă (Viitorul Brașov) 
14,89, M. Nienieseu (Șe. sp. Hune
doara) 14,44, V. Purece! (Știința A- 
lexandria) 14,36; înălțime: Ș. loan 
(Pol. Buc.) 2,04, M. Mitilecis 
(I.C.F.) 2,00, A. Șepci 2,00; pră
jină: Cr. Ivan (Dinamo Buc.) 4,50, 
N. Ligor (I.C.F.) 4,30, S. Marian 
(Construcții Buc.) și Gh. Glig'tr 
(Șc. sp. 2 Buc.) 4,10; greutate: 
D. Radulescu (Metalul Buc.) 13.43, 
Gh. Dăian (Metalul Cugir) 12,86 
Cr. Mitrea (Lie. 35 Buc.) 12,56;

de

în- 
Ad.

D. Tit
G.

U. Paeepa
C. Blaga (Șc. sp. 

800 m: R. Rusu
record de

50,5.

(U.T. Ara-1)

(I.C.F ) 6,88, 
Buc.) 6,82 ;

disc: Gh Dăian 41,82, I. Armeanu 
(Știința Agnita) 41,28. N. Gagca 
(Șc. sp. 2 Bite.) 41,02; suliță: St. 
Giultelan (Șc. sp. Craiova) 60.90. V. 
Bogdan (Lie. 8 Cluj) 58,84. N. Vî- 
limăreanu (I.C.F.) 57,70; ciocan : St. 
Ștșeovici (Dinamo Buc.) 55.42. V. 
Popcscu (Steaua) 53,38, D. Popescu 
(Constructorul Buc.) 49,56; 10 km 
marș : C. Staieu (P.T.T. Buc.) 
49:18,4, Sp. Rașcu (Șc. sp Roman) 
49:21.0, Cil. Jugănarn (P.T.T. Buc.) 
49:45,0; 4x100 m : Șe. sp. I BliC 
43,7, Șc. sp Cluj 43,8, Univ. Cluj 
44,0; 4x400 m: I.C.F. 3:26,7. C.S.M. 
Cluj 3:27,6, Șc. sp. 1 Buc. 3:27,7; 
FETE : 100 m: R. Țarălungă (Șc. 
sp. Roman) 12,5, M. Goth (Metalul 
Buc.) 12,5, S. Anglielescu (Viitorul 
Buc ) 12,5; 200 m: M. Codi 25,4, 
R. Țarălungă 25.6, Ec Vitalioș 
(Tractorul Tg. Secuiesc) 25,6, 0.
Damian (St. r. Brașov) 25,7 ; 400 m: 
Ec. Vitalioș 57.2, FI. Grigorescu 
(Rapid Buc.) 57,7, M. Filip (Șc. sp. 
Roman) 58,1 — nou record dc ju
nioare mici ; 800 m : E. Baciu (Șc. 
sp. Roman) 2:10,7, M. Filip 2:14,8, 
I. Sacaei (Tractorul Tg. Secuiesc) 
2:16.5, A. Pavel (Petrolul Pi. 2:17.3; 
80 mg: S. Anghclescu 11,4, E. Schal 
(Șc. sp. Brașov) 11,9; lungime'. 
M. Popa (Start Tg. Mureș) 5.,V*. 
E. Schal 5.63, Al. Popescu (Lie 
Buc.) 5,60; înălțime: Al. Stoetiest.il 
(Știința Alexandria) 1,64, C. Popescu 
(I.ic. 35 Buc.) 1,61, D. Muntcanu 
(Șc. sp. Bacău) 1,55 (recordmana 
de junioare Virginia Bonei a doborit 
de trei ori la 1,55 m. ieșind din con-

Șt. Pînzaru 
Murărescu (Șc.

C. lonescu (Șe. 
disc: A Menis 
Craiova) 44,93.

curs !); greutate : 
(I.C.F.) 12,56, G. 
sp. Roman) 12,30, 
sp. 2 Buc.) 12,02; 
(Lie. N. Bălcescu
C. lonescu 43,31, Șt. Lesenciue (Di
namo Buc.) 41,72 ; suliță: S. Mo
ritz (Lie. 4 Tim.) 44,54, T. Bucura 
(I.C.F.) 43,62, I. Stancu (Dinamo 
Buc.) 43,42. G. Blilc (Șc. sp. Beiuș) 
42,88; 4x100 m: Viitorul Buc. 49.5, 
I.ic. 4 Tim. 51,2, Șc. sp. Roman 
51,4.

ROMEO VILARA

„Naționale le“
(Urmare din pag. I)

Mihăescu (12 ani) îndeosebi 
Cornelia Mogoș) dețin încă

Și 
mari 

resurse pentru a atinge supremația pe 
plan republican. In sfirșit, probele 
de spate ne-au dat posibilitatea de 
a aprecia din nou calitățile excep
ționale ale cljjencei Zita Erdeli, care 
la numai 12 ani parcurge distanța 
de 200 m în 2:44,8 !

Competiția — în linii mari 
fost 
care 
luri 
torii 
total 
frumos succes, care merită din toată 
inima apreciat...

REZULTATE TEHNICE — JUNIORI 
MARI : 400 m mixt (b) : 1. VI. Belea 
(Șc. sp. 2) 5:20,0 ; 400 m mixt (f) : 
1. M. Horvat (Șc. sp. Reșița) 6:10,3 ; 
4 x 100 m liber (b) : 1. Șc. sp. Reșița 
4:10,8, 2. CSM Cluj 4:15,7 ; 4x100 m 
liber (t) : 1. Șc. ap. 2 4:41,7 — nou 
rec. de senioare și junioare, 2. Șc. 
sp. Reșița 4:49,6; 200 m bras (b) :

a 
dominată de sportivii reșițeni, 
s-au întors acasă cu 22 de tit- 
de campioni, în timp ce înotă- 
din București nu au qucerit în 
decît 25 de medalii de aur. Un

de juniori la înot
1. P. Teodorescu (Steaua) 2:45,3, 2. E. 
Ștrempel (Șc. sp. Reșița) 2:54.4 ; 200 
m bras (f) : 1. G. Manafu (Șc. sp. 
Galați) 3:00,6, 2. C. Mogoș (CSȘ)
3:01,7 ; 200 m liber (b) : 1. Â. Covaci 
(Mureșul) 2:15,5, 2. S. Cosmescu
(Steaua) 2:18,0 ; 200 m liber (f) : 1. 
A. Boroș (Medic. Cluj) 2:32,0, 2. A.
șterner (Steaua) 2:32,9 ; 4x100 m mixt 
(b) : 1. Șc. sp. Reșița 4:31,3 — nou re
cord, 2. Steaua 4:43,7 ; 4x100 m mixt 
(f) : 1. Șc. sp. Reșița 5:17,7, 2. Steaua 
5:20,2 ; 200 m delfin (f) : 1. A. Șterner 
(Steaua) 2:40,5 — nou rec. de seni
oare ș( junioare ; 200 m delfin (b) :
1. VI. Belea (Șc. sp. 2) 2:25,4, 2. ‘ 
Băin (Șc. sp. ~ . 2'7
liber (f) : 1. D. Coroiu (Șc. sp. Reșița) 
11:14,8, * * --------------------- ~ -
11:30,0

A.
Reșița) 2:27,1 ; 800 m

2. A. Boroș (Medic.
. . 200 m spate (b) : 1. " 

rasa (Șc. sp. Reșița) 2:24,5 
record, 2. A. Marin (CSȘ) 2:30,3 
m spate (f) : 1. A. Andrei (Șc. 
Reșița) 2:37,4, 2. R. Spandonide 
sp. 2) 2:52,7 ; 8C0 m liber (b)
Rolik (Șc. sp. Timiș.) 10:10,2, : 
Cosmescu (Steaua) —
liber -
19:47,0
(Șc. sp. Timiș.) 20:00,6 ;

JUNIORI MICI — 400 m mixt (f) : 
1. D. Mezinca (Șc. sp. Reșița) 6:08,2 ; 
4x100 m liber (b) : 1. Steaua 4:10,5.— 
nou record, Șc. sp. 2 4:23,8 ; 4x100 m 
liber (f) : 1. Șc. sp. Reșița 4:58,0, X

Cluj) 
Giu- 
nou 

: ; 200 
sp. 

! (SC.
1. F. 
2 S.

, 16:13,8 ; ' isoo* m
(b) : 1. D. Gheorghe (CSȘ)
— nou record, 2. G. Bohm

z.

Șc. 
Gh- 
nescu (Șc. sp. 2) 2:53,0, 3. I. Vlad
(CSM Ciuj) 2:53,0 ; 200 m bras (f) :

M. Bîrsan (Șc. sp. Galați) 3:03,7, 
Burlacu 3:04,6, 3. A. Mihăescu 

3:05,0 — nou rec. fete B ; 200 m liber 
(b) : 1. D. Gheorghe (CSȘ) 2:12,8 — 
nou record, 2. F. Rolik (Șc. sp. Ti
miș.) 2:17,2, 3. S. Mera (Mureșul)
2:19,1 ; 200 m liber (f) 1. D. Coroiu 
(Șc. sp. Reșița) 2:32,6, 2. E. Sehuller 
(Șc. sp. 2) 2:34,1, 3. M. Hahanu (Viito
rul) 2:34,5 ; 4x100 m mixt (b) : 1. Șc. 
sp. 2 4:45,2, 2. Șc. sp. Reșița 4:47,0,... 
4. Dinamo 5:23,6 — nou rec. copii B ; 
4x100 m mixt (f) : 1. CSM Cluj 5:24,8, 
2. Șc. sp. Reșița 5:34,2 ; 800 m liber 
(f) : 1. M. Hahanu (Viitorul) 11:30,8, 
2. Ad. Pupăzan (Dinamo) 11:44,5 : 200 
m delfin (f) : 1. G. Cerbeanu (CSȘ) 
2:45,4 — nou record, 2. M. Dobocan 
(Met. Turda) 2:59,2 ; 200 m delfin (b):
1. M. Rău (CSȘ) 2:31,8 — rec. egalat,
2. E-. Aimer (Șc. sp. Reșița) 2:36,2 —
nou ree. copii, 3. I. Miclăuș (Șc. sp. 
Sibiu) 2:41,8 ; 200 m spate (b) : 1. M. 
Hohoiu (Șc. sp. Reșița) 2:31,4 — nou 
record de copii, 2. D. Țurcanu (Șc. 
sp. 2) 2:37,8, 3. S. Bisz (Șc. sp. Arad) 
2:37,9 ; 200 m spate (f) : 1. Z. Erdeli
(CSM Cluj) 2:44,8 — nou record de 
copii, 2. D. Mezinca (Șc. sp. Reșița) 
2:46,6, C. Kokai (Șc. sp. Cluj) 2:49,2. 
(a. v4.

sp. 2 5:02,8 ; 200 m bras (b) : 1.
Pop (Rapid) 2:50,4. 2. R. Diaco- _ - j -- •

1. 
2. L.

Stoetiest.il


SĂRBĂTORIREA
ZILEI MARINEI

(Urmare din png. I)

abi-lași timp, admirația pentru 
litatea marinarilor.

Iși face apariția pe o navă- 
ponton echipa artistică „Alba
trosul" care prezintă un bogat 
program artistic.

Părăsindu-și tronul roșu de 
pe nava-bază „Neptun" coboară 
pe spatele „balenei" și își ia ră
mas bun de la cei care au asis
tat la demonstrația și jocurile 
marinărești închinate acestei zile. 
Retrăgîndu-se în adîncul mări
lor, al căror stăpîn este, el urea
ză marinarilor noi succese 
activitatea lor temerară.

Seara, în grădina de vară din

orașul Mangalia, echipa artistică 
„Albatrosul" a prezentat 
mos program de cîntece și dan
suri. în port, la bordul 
a fost aprins pavoazul electric. 
Pînă tîrziu, în noapte s-au des
fășurat 
jocuri de

un fru-

navelor

carnavalul bărcilor, 
artificii.

★
pavoaz — semn tradi- 
zilelor sărbătorești a

în

Marele 
țional al 
fost arborat duminică pretutin
deni în porturile noastre mariti
me și fluviale. 
Galați, Tulcea, 
Brăila și în alte 
loc festivități 
IVIarinei.

La Constanța, 
Turnu Severin, 
porturi au avut 
închinate Zilei

(Agerpres)

Trimisul nostru special, H. Naum, transmite prin telefon

MECIURI AMICALE
RAP1D-F.C. ARGEȘUL 1-1

(0-1)
nu putea fi pro- 
la ora 18 ?). Din

Duminică dimineața, giulește- 
nii au avut prilejul să-i vadă din 
nou pe favoriții lor. De data a- 
ceasta, partenerii feroviarilor au 
fost reprezentanții Argeșului în 
categoria A. După scurgerea ce
lor 90 de minute de joc, tabela 
de marcaj a arătat un scor egal : 
1—1. Rezultatul, după desfășura
rea jocului, este echitabil. Dar, 
nu acest lucru este important. 
Cum pînă la începerea campio
natului au mai rămas doar două 
săptămîni, antrenorii trebuiau să 
tragă concluzii despre jocul ele
vilor lor. Partida de ieri n-a avut 
darul să risipească unele incer
titudini atit în ceea ce privește 
titularii unor posturi, cit și jocul 
echipelor. De ce '< După părerea 
noastră, meciul a fost programat 
la o oră necorespunzătoare (ora 
10), atunci cînd timpul este exce
lent pentru... ștrand și nu pen-

tru fotbal (oare 
gramat sîmbătă, 
această cauză, majoritatea acțiu
nilor s-au desfășurat „cu înceti
nitorul". Cele două goluri au 
fost „semnate" de Țurcan (min. 
29) și de Dumitriu III (min. 57).

Arbitrul Aurel Bentu a con
dus bine următoarele formații:

Rapid : Răducanu — Lupescu, 
Motroc, Dan, Greavu — Dinu 
(Pop — min 46), Jamaischi — 
Năsturescu (Ciornoavă — min. 
46), Dumitriu III, Neagu, Co
drean u.

F. C. Argeșul : Coman — I. Po
pescu, Barbu, I. Stelian, Vulpea- 
nu (Ionitl — min. 46) — Prepur- 
gel, Dobrin — Radu, Nuțu, Țur
can (Olteanu — min. 72), Kraus.

în deschidere, F. C. Argeșul 
(rezerve) a întrecut pe Rapid C.F. 
București cu

tea de premiere a echipei Rapid 
de către Administrația de Stat 
Loto-Pronosport. Echipei cam
pioane, Rapid, i-a fost decernată 
o cupă pentru că a avut cel mai 
bun golaveraj prin scădere în 
campionatul trecut. De asemenea, 
jucătorii 
feroviare 
mii.

și antrenorii formației 
au primit diferite pre-

P. VINTILĂ

scorul de 2—0(0—0).

★

JIUL VLLAZNIA TIRANA
1-1 (1-0)

LUPENI, 6 (prin telefon), Pe 
stadionul din localitate s-a dis
putat meciul amical internațional 
dintre Jiul Petroșani și Vllaznia 
Tirana. Jocul a luat sfîrșit cu 
un rezultat de egalitate: 1—1.
Golurile au fost înscrise de lo- 
nescu (min. 28) pentru Jiul„ Foto 
(min. 76) pentru Vllaznia.

în pauza
meciuri,

dintre cele două 
asistat la festivita

cursă în
de desiă- 
care s-au 
unui grup 
din țara

PARUL - UNIVERSITATEA 
dlAIOVA 3-1 (2-1)

ST.' BALOI ■— coresp.

LUBBEN, 6. — Vineri, sîmbătă 
și duminică au continuat la Liib- 
ben, localitate situată în apro
pierea Berlinului, întrecerile din 
cadrul competiției cicliste dotată 
cu „Premiul Olimpic". La cele 
trei curse au luat parte de fie
care dată aproximativ 100 de 
alergători din Algeria. Danemar
ca, Suedia, Cehoslovacia, Italia, 
Polonia, România și R. D. Ger
mană. Competiția de vineri — 
„Criteriul de noapte" — a început 
la ora 22,50 și s-a încheiat... 
sîmbătă la ora 0,05. Traseul a- 
cestei competiții a măsurat 1300 
de metri, fiind situat pe străzile 
Lubb'enului. Concurenții au par
curs 45 de ture, participînd la 
15 sprinturi. Deși a fost slab 
luminat, traseul cu numai trei 
viraje a permis dezvoltarea unei 
viteze deosebit de 
orară 49,900 km.

Disputa a fost 
alergătorii din R. 
Primul loc a fost cucerit de Gon- 
schoreck, care a acumulat 34 de 
puncte, acesta fiind urmat de 
colegii săi de echipă Pazig, Rich
ter și Appler. Dintre cicliștii 
străini primul s-a clasat italianul 
Flavio Martini, urmat de Ion Ar- 
deleanu, suedezul Gosta Petters- 
son, Emil Rusu și algerianul Zaaf. 
Constantin Grigore a abandonat 
după... 20 de metri, din cauza 
unei defecțiuni mecanice (după 
cum se știe, la criterii pe trasee 
scurte nu este permis ajutorul 
mecanic).

Sîmbătă, 
prezentat 
dini” 
aproximativ 100 km de Berlin, 
în tot cursul zilei de sîmbătă 
ci plouat și a fost frig, singurul 
„moment de pauză", cînd ploaia 
n-a mai căzut cu atîta intensita
te, a fost între orele 18 și 19,30, 
adică exact în timpul cursei. Au 
fost programate 60 de ture, un 
tur avînd 1050 m.

Si de această dată, întrecerea a 
prilejuit afirmarea cicliștilor din 
țara gazdă. Manfred Dăhne, aler
gătorul care a purtat pînă la sfîr
șit tricoul violet 
XX-a ediție a 
respins cu 
initiate de suedezul Erik Petters- 
son ale italianului Pigato pre
cum și ale altor alergători dor
nici să se claseze pe primul loc. 
Cicliștii români 1. Ardeleanu și 
C. Grigore s-au menținut în per
manență în grupul fruntaș al 
cursei, dar numai Ardeleanu a 
reușit să se claseze, la unul din
tre sprinturile pentru clasamen
tul cursei. în clasamentul final 
locul I a revenit lui M. Dăhne, 
urmat de E. Pettersson și E. 
Butzke (R.D G.). I. Ardeleanu s-a 
clasat pe locul 14, iar C. Gri
gore pe locul 17.

mari: medie

dominată de 
D. Germană.

92 de alergători s-au 
la startul „Criteriului 

orașul Guben", situat la

Ultima cursă a avut loc dumi
nică dimineața. întrecerea s-a 
desfășurat pe un circuit de 35 km, 
acoperit de 6 ori de către 100 
de cicliști împărțiți în două cru
pe. Din prima grupă au făcut 
parte 48 de alergători de cate
goria I — toți din R.D.G. — care 
au primit un handicap de 7 mi
nute (!) din partea unui grup de 
52 de alergători — clasa maeștri 
— din care au făcut parte tofi 
cicliștii străini și cei din lotu) 
reprezentativ al R. D. Germane. 
Este de mirare că organizatorii 
au preferat pentru o 
ternațională un sistem 
șurare ca acesta, in 
făcut cadou 7 minute 
de 48 de alergători 
gazdă. O altă curiozitate constă 
în faptul că pe un traseu care 
a cuprins 10 km de drum prost 
(in total deci, 60 km) nu s-a per
mis nici un fel de ajutor, cicliș
tii fiind obligați să-și repare sin
guri orice fel de defecțiuni. Nu 
este de mirare, deci, că din cei 
100 de concurenți au abandonat 
75, rămînînd în cursă numai 5 
alergători străini: 2 români, 1 ita
lian, 1 cehoslovac și 1 algerian.

Cursa a început într-un ritm 
viu și 
notăm 
pul al 
nute),
Pigato și Bosisio, la care participă 
și reprez.entanții noștri E. Rusu, 
I. Ardeleanu și C. Grigore. Plu
tonul, condus rapid de către ru
tierii din R.D.G., reușește, însă, 
în turul 2, să anuleze această ini- 

conti- 
efec- 

dintre 
După

chiar în primii kilometri 
o evadare inițiată în gru- 
doilea (plecat după 7 mi- 
organizată de italienii

în cea de-a 
„Cursei Păcii*, a 

fermitate atacurile

țiativă. Mai asistăm in 
nuare la două încercări 
tuate de Ardeleanu, la una 
ele contribuind și Grigore. 
aceea, băieții noștri se liniștesc 
ca prin faitmec, Rusu își ocupă 
locul preferat (ultimul din plu
ton), Ardeleanu este și el prin 
apropiere, iar Grigore continuă 
„să se necăjească" pe la mijlo
cul grupului masiv. Este tocmai 
momentul cînd se formează un 
nou grup de evadați, moment pe 
care — firește — alergătorii ro
mâni îl pierd. în turui 3 Arde
leanu sparge și abandonează. 
Cicliștii evadați — este vorba de 
6 alergători — reușesc să facă 
joncțiunea cu grupul alergători
lor de categoria I.

Sosirea 
lui 
fice 
fața 
țuit 
fată 
de alergători din tara gazda. Cla
sament : 1. M. Dâhne
5 h 19:17, 2. F. Martini 
3. L. Appler (R.D.G.) — 
timp ,• ...16. C. Grigore,
Rusu.

pe stadion dă prilej 
Manfred Dâhne să-și valori- 
din nou talentul, cîștigind în 
lui Flavio Martini, dezlăn- 
și el, dar nevoit să facă 
presiunii unui mare număr

(R.D.G.) 
(Italia), 
același
17. E.

DE LA F.
Dinamo 
Frățiiă 

devenit

în minutul 78 at meciului Steaua — 
București, la o fază de joc, fotbalistul 
a suferit un accident în urma căruia a 
indisponibil pentru o perioadă de timp.

Federația română de fotbal, analizind condi
țiile în care s-a produs acest accident regre
tabil, a ajuns la concluzia că el se datorează 
unei întimplări nefericite și nu pune sub culpa
bilitate nici un jucător. Fractura s-a produs în 
acea fracțiune de secundă cînd Suciu a plonjat 
spre balon, iar Frățiiă a tras la poartă. In plin

Coman, portarul piteștean, reține cu siguranță balonul (fază din 
meciul Rapid — F.C. Argeșul)

Foto: A. Neagu

Sleaua-T.S. LA. Cerveno Zname Solia 2-0 (1-0)
(Urmare din pag. I)

primele minute și încet, în- 
au împins jocul spre poarta 
Haidu. Ei au avut în aceste 

bare*

din 
cet 
lui 
prime 45 de minute două 
prin Haralamov (21) și Marasliev
(min. 42). O altă minge a fost 
oprită de Haidu, în min. 33. la 
colțul stîng (jos) al porții. Cam 
atît despre prima repriză.

După pauză, nu s-a întîmplat 
nimic care să yjftuențeze decisiv 
fizionomia jocului. Gazdele atacă 
fără încetare dar valurile acestor 
acțiuni se izbesc ca de un dig 
de „linia" sau „eșalonul* apără
torilor bulgari. Din jocul atacan- 
ților echipei Steaua lipsește a- 
plombul si claritatea cu care ne 
obișnuiseră în ultima vreme; 
Voinea pe un post nou — un fel 
de „inter rătăcitor" nefiind su
ficient de rezistent la efortul so
licitat. în meciul cu T.S.K.A. Cer
veno Zname, oamenii de bază ai 
gazdelor au fost mijlocașii D. 
Popescu — Negrea, neobositi din 
primul pînă în ultimul minut. D. 
Popescu a făcut cea mai bună 
partidă din anul acesta.

Din unghiul de vedere al sco
rului, 
efect.
zistă presiunii a doi 
bulgari și cade împreună cu a- 
ceștia în colțul careului mic. Ar
bitrul dictează 11 m. Soo execută: 
2—0. Așa cum s-a desfășurat faza 
nu părea de... 11 m, dar dacă ne 
gîndim că același 
zase în min. 21 un 
(fault clar asupra 
considerăm că, cel puțin din pune 
tul de vedere al echității, pro

testele oaspeților au fost nejusti
ficate, iar gestul nesportiv al lui 
Nikodimov reprobabil. El a și 
fost eliminat de pe teren. De alt
fel, oaspeții au dezamăgit și din 
alte puncte de vedere, ei nereu
șind nici un moment să pună sub 
semnul incertitudinii soarta par
tidei. Victoria a revenit, deplin 
meritat, echipei bucureștene care 
a dominat meciul de la cap la 
cap.

A condus bine N. Mihăilescu 
— București.

Steaua : Haidu — Sătmăreanu, 
Jenei, D. Nicolae, Hălmăgeanu — 
Negrea, D. Popescu — Ș. Avram, 
Voinea, Soo, Manea (Pantea min. 
65). O '

T. S. K. A. Cerveno Zname : 
Boncev — Vasiliev, Penev, Gaga- 
nelov, Marincev — 'Stankov, 
Radlev ȚStankov II)1 •— Marasliev, 
Haralamov (Atanasov), Nikodi
mov, Kamenev (Bonev). I

Pronosport •
o singură acțiune a avut 
în min. 75, Pantea nu re- 

apărători 1

arbitru refu- 
,11 m“ Stelei 
lui Manea),

X
4.

5.
6.
7.

1
2
1

efort, piciorul lui Frățiiă a întîlail umărul lui 
Suciu și a suferit o dublă fractură.

Deși în acest caz nu se poate vorbi de vino
văția cuiva, totuși F. R. Fotbal face apel la toți 
fotbaliștii ca în meciurile pe care le vor disputa, 
să dea dovadă de o înaltă sportivitate, de o 
deosebită grijă reciprocă, ferindu-se unii pe alții 
de accidente, dînd jocului caracterul cavale
resc pe care îl doresc toți iubitorii acestui 
sport.

CONCURSUL PRONOSPORT
Nr. 31 ETAPA DIN 6 AUGUST 

1967
1. Steaua—T.S.K.A. Cerveno 

Zname Sofia .
2. Jiul Petroșeni—Vllaznia

Tirana X
3. Fenerbahce Istanbul — Di

namo București 
Farul Constanta—Univ.
Craiova
Steagul roșu—Din. Bacău 
Crișul Oradea—U.T.Arad 
Siderurgistul—Progresul
București ANULAT

8. Victoria Roman—C.S.M.S.
Iași

9. Olimpia Oradea—C.P.R.
. Cluj
Metalul Hunedoara—Va
gonul Arad
Ferenrvaros—Gvor
Szombathelly—Uj pești
Dozsa
Eger Diosqvor

10.

11.
12.

1

1

1
1

CONSTANȚA, 6 (prin telefon). 
Peste 10 000 de spectatori au asis
tat la meciul amical dintre Farul și 
Universitatea Craiova, care a avut 
loc pe stadionul 1 Mai. Jocul a fost 
viu disputat, cu multe faze frumoase 
create în special de jucătorul constăn- 
țean Kallo. Localnicii au și ratat 
cîteva ocazii prin lancu, Unguroiu, 
Kallo și Ologu. Craiovenii. după 
un început slab, și-au revenit, au 
echilibrat jocul și au înscris doar o 
singură dată prin M. Popescu, în 
min. 35. Golurile Farului au (ost 
marcate de lancu (min. 4), Ungu- 
roiu (min. 9) și Tufan (min. 80). 
S-au remarcat : Kallo, lancu, Anto
nescu de la Farul, Oprea. Oblemenco
Ș‘ 
A

M. Popescu de la Universitatea, 
arbitrat N. Negoiță-Constanța.

N. ENACHE — coresp.

VORWARTS BERLIN-PETRO 
LUI PLOIEȘTI 2-0 (2-0)

Sîmbătă, la Berlin, într-un 
meci amical de fotbal, echipa 
locală Vorwarts a învins cu 2—0 
(2—0) formația Petrolul Ploiești. 
Punctele au fost marcate de 
Wrtick (min. 28) și Hamann 
(min. 34),

DINAMO - FENERBAHCE
2-2 (1-2) ,

Și . al doilea meci pe care l-n sus
ținut în compania echipei Fenerbahee, 
aseară la Istanbul, dinamoviștii 
bucureșteni l-au terminat la egali
tate. după șefia pauză erau conduși 
cu 2—1. ’ ' 't

Au marcat: Lucescu, min. 29 și 
0. Popescu min. 80 pentru Dinamo, 
iar Ilitraz, min. 17 și Ogiitr, min. 34 
pentru Fenerbahce.

Pronoexpres
1, 43,

14, 49,

26. 7,

EXTRAGEREA a Il-a : 
23, 11, 27, 16, 32, 28, 33.

EXTRAGEREA a III-a : 
2, 44, 11, 47, 3, 37, 25.

EXTRAGEREA a IV-a : 
13, 31, 6. 1, 2, 28, 19.

FAZA a Il-a (bilete de 30 
și 18 lei)

EXTRAGEREA a V-a: 25, 
37, 27, 42, 4, 17, 2, 41.

EXTRAGEREA a Vl-a: 39,
13, 20, 7, T9, 8, 24, 31.

EXTRAGEREA a VH-a: 21, 
49, 40, 8, 27, 42, 38, 15.

FAZA a III-a (bilete de 
18 și 9 lei)

Extragerea a VIII-a: 48, 
19, 24, 11, 37, 4, 18.

EXTRAGEREA a IX-a:
49, 43, 18, 26, 35, 13, 29.

FAZA a IV-a (bilete de 
18, 9 și 3 lei)

EXTRAGEREA a X-a:-11, 5, 8, 
19, 10, 37, 17, 48, 2.

FOND DE PREMII: 2.699.374 
lei. ,v

30,

35,

11,

32,

8, 44,

8, 42,

2
1

din
13.

Fond de premii 175.068 
care 43.373 lei report cat. I.

COMCI P'l L EXCEPȚIONAL 
PRONOEXPRES DIN 6 AUG. 1967

FAZA S (bilete de 30 lei)
EXTRAGEREA l 47, 19, 31, 3, 

34, 23. 5, 8, 22.

Iei,

30,

HubricA redactată de •'dministn- 
jta de stal Loto-l'ronoșporl.



Suzana Makai a cîștigat
turneul internațional

Turneul internațional de volei 
din Cehoslovacia

La Hunedoara: România—Polonia
43-42, la baschet juniori

de șah de la Sofia
SOFIA 6 (Agerpres). — După 

desfășurarea ultimelor partide în
trerupte, duminică a luat sfîrșit la 
Sofia turneul internațional feminin 
de șah. Victoria a revenit șahistei 
românce Suzana Makai care a to
talizat 8*A puncte. în ultima rundă 
Makai a remizat cu iugoslava Io- 
vanovici. Pe locurile următoare 
s-au clasat Asenova (Bulgaria) și 
Radzikovska (Polonia) cu cite 
puncte.

• La Skoplje se desfășoară 
turneu internațional masculin 
șah. la care participă, printre 
Robert Fischer (S.U.A.). 
(România), Gheller (U.R.S.S.), 
tulovici (Iugoslavia) și Cirici 
goslavia).

7*/,

un 
de 

alții, 
Soos 
Ma- 
(Iu-

România I (echipe)
și Petre Paxino (intlividual)
au ciștigat prima etapă

a „Motocrosului Balcanic'*
(Urmare din pag. I)

eu.-sa pe cont propriu și a terminat 
nvingător. O ispravă pentru care 
i adresăm un sincer BRAVO! Tot 
in această manșă și-a luat revanșa 
6 Seiler asupra lui Serafimov. Pen- 
’ru comportarea lor. toți componenții 
whipelor noastre precum și antrenorii 
or Gh. lorii pi și l', Mavrodin merită 
:alde felicitări.

De la oaspeți ne-au plăcut Serafi- 
nov (cel mai bun), Țvetkov, Peev 
i Radev. Păcat însă că atît căldura 
îl' și duritatea traseului i-au obligat 
e unii dintre ei să abandoneze și 
u și-au putut arăta toate calită- 
ile.

CLASAMENTUL ETAPEI: echipe: 
. ROMÂNIA I (P. PAXINO. fc. 
EILER. CR DOV1DS) 134 p„ 2. 
ÎOMÂNIA II (E KERESTEȘ, AE. 
ONESCU CR1STEA, ȘT. CHIȚU) 
17 p.. 3. Bulgaria II (Țvetkov, Ra
ev, Kolev) 85 p.ț individual: l. 
'. PAXINO (R. I) 48 p„ 2. Gh. 
erafimov (B. 1) 45 p., 3. E. Seiler 
R. I) 45 p., 4. E.. Keresteș (R. II) 
5 p., 5. B. Țvetkov (B. II) 41 p., 
. Cr. Dovids (R. I) 41 p„ 7. H. 
eev (B. I) 36 p., 8. Al. lonescu 
ristea (R. II) 36 p., 9. Șt. Chifti 
R. II) 36 p., 10. C. Goran (R. Ii) 
3 p.
în completarea programului s-a a- 

rgat o cursă la clasa 500 cmc 
minai alergători români). CLASA- 
ENT-^I. El. Ștefan (Loc. PI), 2. 
r. M acari e (Metalul), 3. P. Lucaci 
>t. r. Brașov).

1
1

VISNE-HAGY. 6 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). — 
Turneul international de volei 
din localitate a luat sfîrșit azi 
(n.r. ieri), cu victoria echipei Slo
van Bratislava. Din cele 41 de e- 
chipe participante la turneul 
masculin reprezentativa noastră 
de tineret a ocupat locul 5.

Simbătă, au avut loc întrece
rile din seriile preliminare, iar 
duminică cele din semifinale și 
finale. Echipa noastră, sosită vi
neri după un drum lung și obosi
tor, a jucat simbătă cele trei par
tide din serie (a doua) clasîndu- 
se pe primul loc cu trei victorii: 
2—0 cu Slavia U. K. Bratislava B. 
2—0 cu Stavbar Zilina și 2—0 cu 
Iskra Zvit. Duminică voleibaliștii 
noștri au jucat în seria a doua 
semifinală 
mătoarele 
8. 10) cu 
(—10, —11) cu C. H. Bratislava 
A și 2—0 (2, 12) cu S. C. Beirut 
(Liban). în urma acestor jocuri

unde au înregistrat ur- 
rezultate : 2—1 (—11,
Iskra Dubovar. 0—2

clasamentul semifinalei arată ast
fel : 1. Iskra Dubovar 2 p (5—2), 
2. C. H. Bratislava A 2 p. (4—2), 

România tineret 2 p, (4—3),
4. S. C. Beirut 0 p. (0—6).

Finalele pentru locurile 1—4 
au dat următorul clasament: 1. 
Slovan Bratislava, 2. Iskra Dubo
var, 3. Slavia M.F.F. Praga, 4. 
C. H. Bratislava A. Pentru locu
rile 5—8 nu s-a mai jucat și s-a 
întocmit, in urma rezultatelor din 
semifinale, următorul clasament: 
5—6. România tineret și Slavia 
Bratislava A. 7—8. S. C. Beirut și 
Slavia Bratislava B. Reprezentati
va noastră a lăsat o bună impre
sie prin jocul prestat, mai ales 
că a fost cea mai tînără din acest 
turneu la care au participat ma
joritatea echipelor de seniori din 
Liga A și B a Cehoslovaciei.

Miine la ~ ’ 
noastră de 
prezentativa 
slovaciei.

CONSTANTIN FAUR

telefon). 
de bas-

3.

Zvit reprezentativa 
tineret întîlnește re- 
simiiară a Ceho-

întrecerea „speranțelor44 olimpice
SOFIA (prin telefon, de la cores

pondentul nostru). — Simbătă seara 
a luat' sfîrșit turneul „speranțelor 
olimpice" la volei feminin. In ulti
mul său meci, echipa României a rea
lizat din nou o victorie cu scorul 
de 3—0 (8, 13, 8), de data aceasta 
împotriva Ungariei claslndu-se ast
fel pe locul 5 în clasamentul final. 
Și în întîlnirea de sîmbălă voleibalis
tele românce au prestat un joc sigur, 
bine organizat în care victoria nn 
a fost’ nici un moment pusă la în
doia]*. Alături de titulare au dat 
satisfacție și jucătoarele de rezervă. 
Tinînd seama de comportarea gene
rală pe care a avut-o în cursul tur
neului, reprezentativa României me
rita un loc mai bun în clasament. Î11 
sprijinul acestei afirmații menționăm 
faptul că voleibalistele românce au 
fost singurele care au reușit să în
treacă în mod categoric formația 
U.R.S.S., cîștigăloorea competiției. 
In celelalte meciuri de simbătă au 
fost înregistrate rezultatele: Polonia— 
Iugoslavia 3—1 (11, 7, —15, 14), 
U.R.S.S. — Bulgaria 
—13, 4), R.D.G. — 
3—0 (13, 13, 7) !!
FINAL: 1. U.R.S.S.,
3. Bulgaria, 4. Cehoslovacia, 
ROMÂNIA, 6. Polonia, 7, Ungaria, 
8. Iugoslavia.

Antrenorul Gh. Bodescu ne-a de
clarat următoarele în legătură 
comportarea echipei României:
gretăm că pentru un singur set, 
nu am participat la finalele pentru

locurile 1—4. 
luarea echipei 
lelalte. ne îndreptățeau 
primele trei locuri“.

TOMA

Comportarea și 
noastre. fată de 

la unul

(IU- 
ce- 
din

HRISTOV

3—1 (10, 6,
Cehoslovacia 

CLASAMENT
2. R.D.G.,

5.

cu
„Re-

De pe pistele de atletism
CU PRILEJUL Jocurilor Pan- 
nericane de la Winnipeg, atletul 
tlph Boston (S.U.A.) a sărit la 
ngime 8,29 m. Recordul mondial 
te de 8,34 m și aparține aceluiași 
let. Proba de 50 km marș a fost 
jtigată de Larry Young (S.U.A.)1 > 
4h 26:20,8.

în proba masculină de ștafetă 
: 100 m echipa S.U.A. a realizat;; 
opul de 39,0. Echipa Cubei S-a 
isat pe locul doi cu 39,2. Proba

80 m garduri a fost cîștigată 
Cherrie Scherrard (S.U.A.) în

8, iar cea de 800 m plat (femei) 
Manning (S.U.A.) în 2.02,3. Ca- 

dianul Boychuk a terminat vic- 
■ios în proba de maraton, fiind 
inometrat in 2h 23:03,0.

fia, echipa Bulgariei a învins cu 
scorul de 57—49 puncte echipa Gre
ciei.

CU PRILEJUL unui concurs de 
atletism desfășurat la Pratteln, 
Sprinterul elvețian Philippe Clerc 
a egalat recordul țării sale in pro
ba de 200 m plat. El a realizat tim
pul de 20,7.

LA STUTTGARD se desfășoaiă 
prezent campionatele de atle- 

m ale R.F. a Germaniei. In pri- 
zi. au fost înregistrate cîteva 

uitate de valoare. Astfel, Bayer 
aruncat ciocanul la 68,60 m, iar 
tmertz a sărit cu prăjina 5.10 m. 
artiva Westermann a aruncat 
cui la 58,76 m. Cu mare 
fost urmărită proba de 
ț, cîștigată de sprinterul 
10.2. Alte rezultate mai
te : masculin : 110 m garduri
in 13,8 ; 10 000 m Philipp 29:27,6 ; 
linin : 100 m plat Frisch il,5 ; 
utate Fuchs 16,58 m ; 400 m plat 
îpke 55,5.

Bl’N.A comportare a sprinterului 
italian Giannatasio la semifinalele 
campionatul*:! european de atletism 
pe echipe (Ostrava) a relinut aten
ția specialiștilor Clasarea sa pe lo
cul doi. cu 10.5. înaintea iui Ma- 
nîak (Polonia) a făcut ca dl. Robert 
Bobin. membru in Comitetul de se
lecție a echipei Europei pentru intîl- 
nirea America;—-'Europa de la Mont
real. să-l rețină pe italian în vede
rile comisiei. Viitoarele rezultate ale 
lui Giannatasio vor decide...

interes 
100 m 
Wolke 
impor-

NTR-UN MECI internațional de 
itism (juniori) desfășurat Ta So- ■
--------- -‘C • :

SUB EGIDA Comisiei de atletism si 
Comitetului Olimpic al S U.A. va fi 
pus in curînd in aplicare un plan de 
aclimatizare la altitudine a sprinterilor 
și semifondiștilor americani. Sînt In 
discuție trei stațiuni situate la alti
tudini de peste 2000 de metri: Ala
mosa (Colorado). I.o« Alamos (New 
Mexico). Flagstaff (Arizona), unde 
va fi fixată tabăra de pregătire a 
atleților americani. Se precizează că 
la Alamosa s-a pregătit Jitn Rynn 
înainte de stabilirea recentelor sale 
recorduri pe o milă (3:51,1) și 1500 
m (3:33,1).

HUNEDOARA, 6 (prin 
— Turneul internațional 
chet, la care participă reprezenta
tivele de juniori ale României, 
Poloniei, R. D. Germane și echipa 
de seniori a României, a început 
în condiții organizatorice exce
lente. într-adevăr, terenul amena
jat recent în incinta stadionului 
Corvinul asigură meciurilor, prin 
podiumul foarte bun și instalația 
de nocturnă excelentă, condiții 
ireproșabile de desfășurare.

Din cele patru partide dispu
tate în primele două zile, cea 
mai interesantă a fost aceea din
tre selecționatele_ de juniori ale 
tării noastre 
baschetbaliști 
formație trei 
metri, au

și Poloniei Tinerii 
polonezi, avînd în 
jucători de peste 2 

condus majoritatea

Ei au „punctat" mai 
la semidistanță. Atacul

timpului, 
precis de 
formației române nu a fost prea 
strălucit, în schimb apărarea și-a 
făcut pe deplin datoria, atît cînd 
a aplicat ,zona“, cît și 
cînd a folosit sistemul ,om 
om“. în final, oaspeții au avut 
avans de trei puncte, dar în 
timul minut jucătorii noștri 
înscris 
rau 10 
format 
du cînd 
române 
(22—22).

Celelalte rezultate: 
(s)—România (j) 101—37 
Polonia—R. D. Germană 
(38—20), România (s)—R. D. Ger
mană 109—34 (53—16).

atunci 
la 

un 
ul- 
au 
e-un coș iar cînd mai 

secunde Moisin a trans- 
două aruncări libere, a- 

victoria reprezentativei 
cu scorul de 43—42

România 
(33—14), 

60—41

Echipa României, pe ultimul loc 
la „Balcaniada" de baschet a junioarelor
SILISTRA (Agerpres). în cele 

două partide susținute în loca
litate, în cadrul campionatului 
balcanic la baschet junioare, re
prezentativa României a suferit 
tot atitea înfrîngeri. în prima 
zi, ea a cedat în fata Iugoslaviei 
cu 52—42 (27—17), iar în a doua 
a pierdut meciu) cu Bulgaria A 
cu scorul de 51—32 (26—18). For-

mația secundă a Bulgariei, par
ticipantă neoficială la turneu, a 
fost întrecută de Iugoslavia cu 
43—31 (14—17). Indiferent de re
zultatele jocurilor din ultima zi 
(România — Bulgaria B și Bul
garia A — Iugoslavia), formația 
română va ocupa ultimul loc în 
clasamentul oficial al competi
ției

ULTIMELE ȘTIRI EXTERNE
FRANȚA — ANGLIA IN FINALA 

„CUPEI GALEA"

Galea" la tenis 
tineret se vor 

selecționatele 
în semifinalele 
a întrecut Ita-

HOUSTON : DOUA MECIURI 
PENTRU „SUCCESIUNEA" LUI 

CLAY

nometrat în 59,4. Proba feminină 
a revenit sportivei Nikolova (Bul
garia) în 1:05,2.

• în finala „Cupei 
pentru echipele de 
întîlni la Vichy 
Franței și Angliei, 
competiției, Franța
lia cu 3—2, iar Anglia a eliminat 
cu același scor echipa R.F. a Ger
maniei.

• John Newcombe, cișligătorul
Wimbledon ului din acest an, a fost 
eliminat în sferturile de finală ale 
campionatelor internaționale ale 
R.F. a Germaniei de la Hamburg. 
Jucînd excepțional, Bob Hewitt 
(Australia) a reușit să-l învingă cu 
9—7, 6—2, 6—3 pe Newcombe.
Santana (Spania) l-a învins pe aus
tralianul Tony Roche cu 6—4, 6—3, 
6—2. Alte rezultate: Emerson 
(Australia) — Maud (Republica 
Sud-Africană) 6—3, 6—2, 6—3 ;
Pilici (Iugoslavia) — Kukal (Ceho
slovacia) 6—3, 6—4, 6—1 ; Roche 
(Australia) — Elsenbroich (R.F. a 
Germaniei) 6—1, 6—0. 6—1.

HOUSTON 6 (Agerpres). — Pe 
ringul astrodromului din Houston 
în prezența a peste 15 000 de spec
tatori, s-au disputat două meciuri 
de box din cadrul sferturilor de fi
nală ale campionatului mondial la 
cat. grea, pentru „succesiunea

RECORD EUROPEAN 
LA 800 M LIBER

înotătoarea suedeză Ljungreen a 
stabilit un nou record al Europei 
în proba de 800 m liber cu 9:53,7 
(v.r. 9:55,6).

..CUPA THURN" LA HOCHEI 
PE GHEAȚA

Pe patinoarul artificial al stațiu
nii de sporturi de iarnă de la Gar- 
misch Partenkirchen (R.F. a Ger
maniei) a început competiția de ho
chei pe gheață pentru „Cupa 
Thurn". în primul joc, reprezenta
tiva Cehoslovaciei a învins cu 11—0 
(2—0, 4—0, 5—0) selecționata 
cheiștilor români.

JACQUES ANQUETIL — 
PE PISTA

ho- Jimmy Ellis

în competiția internațională des
fășurată pe pista velodromului din 
Paris, proba de urmărire indivi
duală a fost cîștigată de Jacques 
Anquetil. care a realizat pe 5 000 m 
timpul de 6:19.09. Charly Grosskost 
a terminat învingător în proba de 
1 000 m lansat cu timpul de 1:06.9. 
Anquetil s-a clasat pe l'icul 4 cu 
1:08,66.

Cassius Clay, deposedat de titlu 
de W.B.A. în primul meci, Jimmy 
Ellis a dispus prin K.O. tehnic în 
rundul 9 de Leotis Martin. în în- 
tîlnirea următoare Thad Spencer 
a primit decizia la puncte în fața 
lui Ernie Terrel. învingătorii aces
tor meciuri s-au calificat in semi
finale.

PREGĂTIRI PENTRU C.M. 
DE FOTBAL DIN 1974 !

FRANCKFURT PE MAIN,
• într-un meci internațional de 

ciclism pe pistă desfășurat pe ve
lodromul din Gera, echipa R.D. 
Germane a învins cu scorul de 
9,5—5,5 puncte 
Cursa de urmărire 
pei R.D. Germane 
4:43.0.

• Pe patinoarul 
stațiunea de sporturi de iarnă Cor
tina d’Ampezzo s-a disputat un tur
neu internațional de hochei pe 
gheață dotat cu cupa .,E „na 
Cosa". Victoria a revenit echipei 
selecționate a Cehoslovaciei, care 
a totalizat 4 puncte. Hocbeiștii 
cehoslovaci au învins cu 8—1 (2—1, 
3—0, 3—0) echipa R.F. a Germaniei 
și cu 5—2 (0—1, 2—1, 3—0) 
Cortina Rex, campioana 
Hocheiștii italieni au învins 
dul lor cu 3—1 echipa R.F. 
maniei.

echipa Ungariei, 
a revenit echi- 
cu timpul de

artificial din

echipa 
Italiei, 
la rîn- 
a Ger-

eveniment a fost alcătuit un 
care este 

Goesmann, 
După cum 
final va fi 
din Mexic, 
experiență

5 
(Agerpres). — Oficialitățile sportive 
vest-germane au și început pregă
tirile în vederea organizării in 1974 
a turneului final al campionatului 
mondial de fotbal. în vederea aces
tui
comitet de organizare, 
condus de Hermann 
președintele federației, 
se știe, în 1970 turneul 
organizat de federația 
Pentru un schimb de
cu această federație, forul din R.F. 
a Germaniei a delegat ca. înainte 
cu cîteva luni de începerea com
petiției din 1970, in Mexic sâ plece 
dr. Karl Zimmerman-Ruiie, direc
tor în Federația de fotbal a R.F. a 
Germaniei.

• La Ankara se desfășoară în 
prezent „triunghiularul" internațio
nal de natație dintre echipele 
gariei, Turciei și Izraeluiui. In 
ba de 100 m liber, victoria a 
obținută de bulgarul Rusev,

Bul- 
pro- 
fost 
cro-

după victorie...
Telefoto UPI/Agerpres

• Cîștigătorii „Criteriului euro
pean" de tenis de masă pentru ju
niori : simplu masculin — Eglitis 
(U.R.S.S.) ; simplu feminin — Ros
ier (Iugoslavia) ; dublu masculin — 
Vartanian, Eglitis (U.R.S.S.) ; dublu 
mixt — Vostova, Turay (Cehoslo
vacia).

• Jocurile Panamericane au fost 
cîștigate de echipa S.U.A., care a 
cucerit 120 de medalii. Iată ultimii 
învingători : baschet feminin — 
Brazilia; baschet masculin — 
S.U.A.

• Echipa de rugbi a Franței a 
jucat la Pretoria (Republica Sud- 
Africană) cu selecționata de nord 
a țării. Victoria 
cu 19—5 (8—5).

• Polonezul 
etapa a V-a a 
Iugoslaviei". In 
ral conduce Skeri (Iugoslavia).

ȘTIRI DIN FOTBAL
Intilniri internaționale: Kikers 

Offenbach — Dukla Praga 1—1 ; 
V.F.B. Stuttgart — Slavia Praga 
1—2 ; Hertha B.S.C. (Berlinul oc
cidental) — Dinamo Zagreb 0—3 
(0—1); Levski Kustendil — Racing 
Club Beirut 2—2 ; Celtic Glasgow— 
Tottenham Hotspur 3—3 ; în cam
pionatul R.P. Ungare : Szeged — 
Vasas 1—4 ; Csepel — Tatabanya 
1—0 ; M.T.K. — Honved 2—1 ; in 
campionatul U.R.S.S. : Torpedo 
Moscova — Dinamo Moscova 1—0 
(a doua înfrîngere a liderilor in ac
tualul campionat).

a revenit gazdelor

Stahura a cîștigat 
„Turului ciclist al 
clasamentul gene-
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