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DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

Trimisul nostru special, Dan Gârleșteanu, transmite din Duisburg

Sportivii români au cucerit șase titluri de campioni 
continentali la „europenele" de caiac-canoe

Răscolite ca niciodată de sute 
de padele și de pagaie, apele lacu
lui Berta s-au liniștit. La masa 
presei s-au împărțit foile cu re
zultatele ultimei finale a „europe
nelor". Aștept acum cu nerăbdarea 
oricărui cronicar legătura cu Bucu- 
reștiul...

Este — desigur — o mare bucu
rie să poți transmite relatări des
pre un strălucit succes al sportu
lui românesc, un succes care aici, 
în tribunele de la Wedau a fost 
aplaudat cu căldură, și a stîrnit 
admirație în rîndurile miilor de 
spectatori.

Acum, cînd fac statistica titluri
lor și a medaliilor, totul pare 
simplu, firesc. Dar pot fi oare ui
tate marile momente ale victoriilor 
care au încununat evoluția caiaciș- 
tilor și canoiștilor români la 
această ediție a campionate
lor europgne ? Pot fi oare 
uitate clipele de mare emo
ție ale finalelor, In care echipa
jele din „flotila” românească se 
aflau aproape de fiecare dată în 
lupta pentru titlurile europene ?

A Învins multiplul medaliat 
Aurel Vernescu, a învins excelen
tul dublu al canoiștilor Maxim- 
Simionov, a învins echipajul de 
caiac 4, în care alături de doi cam
pioni ai lumii (Calenic și Turcaș) 
și-au făcut debutul în marile com
petiții tinerii Covaliov și Irimia, 
a învins rutinatul fondist Andrei 
Igorov... A învins, de fapt, E- 
CHIPA ROMÂNIEI, forța și va
loarea școlii noastre de caiac-ca- 
noe, a învins talentul, munca tita
nică, încordarea din ceasurile de 
antrenamente. Toată această mun
că și dăruire, dragostea și răspun
derea de a reprezenta culorile țării 
se oglindesc acum în strălucirea

A. S. A. Tg. Mureș performera etapei.
a devenit lider în Divizia A la fotbal

REZULTATE TEHNICE

U.T.A. — Rapid 0—1 (0—0)
Steaua — A.S.A. Tg. Mureș 1—2 (1—0) 
F.C. Argeș — Steagul roșu 0—0
Dinamo Buc. — Unlv. Cv. 2—2 (1—1) 
Farul — Petrolul 1—0 (1—0)
Univ. Cluj — Din. Bacău 2—0 (1—0) 
Jiul — Progresul 3—0

ETAPA VIITOARE
A.S.A. Tg. Mureș — Farul 
Universitatea Crâiova — F. C. Argeș 
Steaua — Rapid
Dinamo Bacău — U.T.A.
Steagul roșu — Universitatea Cluj 
Progresul — Dinamo București 
Petrolul — Jiul 

celor 6 medalii de aur, 4 de argint 
și 2 de bronz, pe care caiaciștii 
și canoiștii noștri le-au adăugat, 
în acest sfîrșit de august, impre
sionantei lor colecții așezată la 
loc de cinste în vitrina de trofee 
a sportului românesc.

Să nu ocolim atributele, să spu
nem — poate și pentru alți spor
tivi de-ai noștri — că la Duisburg, 
echipa României s-a acoperit de 
glorie și să-i felicităm din toată 
inima Pe noii campioni ai conti
nentului, pe toți medaliații noștri, 
Pe fiecare dintre cei care și-au 
adus contribuția la acest adevărat 
triumf al sportului românesc. Să 
dăm totodată prețuirea cuvenită 
muncii competente, plină de pasiu
ne și răspundere desfășurată de 
Federația noastră de specialitate 
și de cei cărora li s-a încredințat 
misiunea de a pregăti echipa țării 
noastre, colectivului de tehnicieni 
condus de antrenorul emerit Radu 
Huțan, din care au făcut parte 
antrenorii O. Mercurian. Șt. Vișe- 
van, Tr. Nădășan și medicul
I. Ariănescu.

ÎNCEPEM CU UN „BRONZ"

Caiacele de dublu pornesc în 
epuizanta cursă pe 10 000 m care 
urma să desemneze pe primii în
vingători ai „europenelor". Ur
măresc cu emoție fiecare apropie
re de balize a echipajului nostru. 
Nu părea că avem șanse la un loc 
fruntaș. Și totuși, concurînd cu o 
dirzenie care a adăugat noi va
lențe valorii lor, Antrop Vorobiov 
și Ion Terente au încheiat între
cerea pe locul 3, cucerind astfel 
prima noastră medalie la actualele 
C. E. Notez că cei doi caiaciști 
sînt debutanțî la „europene". Re-

CLASAMENT

1. A.S.A. Țg. M.
2. F. C. Argeș

2
2

2005-34
1102-03

3— 5. Dinamo Buc. 2 110 3-23
3— 5. Steagul roșu 2 1101-03
3— 5. Univ. Craiova 2 1104-33

6. Jiul 2 1014-22
7— 8. U.T.A. 2 10 12-12
7— 8. Univ. Cluj 2 1014-32

9. Farul 2 1011-12
10—11. Din. Bacău 2 1012-32
10—11. Rapid 2 101 1-22
12—13. Steaua 2 0022-40
12—13. Petrolul 2 0020-20

14. Progresul 2 0020-50
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zultate : 1. Ungaria 42:13,60, 2.
Suedia 42:19,27, 3. România (Voro
biov — Terente) 42:21,85.

Șl... AȘTEPTAM !

La caiac 1 fond (10 000 m) re
prezentantul nostru, Șt. Pocora, 
într-o companie extrem de va
loroasă. s-a clasat pe locul 6. Un 
rezultat oarecum scontat prin 
,,calculul" hîrtiei. Rezultate: 1. Kos
tenko (U.R.S.S.) 45:33,1, 2. Tarev 
(U.R.S.S.) 45:35,8, 3. Soby (Norve
gia) 45:37,2... 6. Pocora (România) 
46:44.6.

PRIMA MEDALIE DE AUR!

învingătorii de la C.M. de la 
Griinau, Petre Maxim și Aurel 
Simionov, au luat startul in proba 
canoelor dublu fond. îi descopăr, 
cu binoclul, încă de la început

(Continuare in pag. a 4-a)

Bernard Vicente il felicită pe 
VI. Moraru nu numai pentru 
frumoasa sa victorie din cursa 
de 200 m mixt, dar și pentru 
valorosul record (2:21,3) stabilit 
de român.

Foto : N. Aurel

Pavlovici l-a fentat pe Hai- 
du și înscrie primul gol al 
mureșenilor. (Fază din meciul 
Steaua—A.S.A. Tg. Mureș.

Foto : A. Neagu

CAMPIONI AI EUROPEI!

De la stingă la dreapta, de sus în jos : Aurel Vernescu, Atanasie Sciotnic, 
Mihai Țurcaș, Serghei Covaliov, Ion Irimia, Anton Calenic, Andrei Con- 
țolenco, Haralumbie Ivanov, Andrei Igorov, Petre Maxim, Aurel Simionov 

și antrenorul emerit Radu Huțan

DUPĂ DOUĂ ZILE, LA DINAMO

Franța conduce cu 65-50, dar replica 
românilor este remarcabilă

înotătorii noștri au realizat 4
„Copiii teribili" aj naitației 

franceze ținuți în șah la Bucu
rești! Iată un lucru pe care nici 
cel mai optimist suporter al îno
tătorilor noștri nu ar fi putut 
să-l întrevadă înaintea splendi
dei nocturne de sîmbătă seara, 
cane a deschis prima întîlnire 
România-Franța. După două 
probe conduceam cu 12—10, și 
dp£ă alte două scorul era egal: 
22—22.

Chiar de la prima cursă (100 
m liber) a programului s-a vă
zut clar că reprezentanții Româ
niei sînt dispuși să ne ofere sur
prize dintre cele mai mari. H. 
Schier a întors primul după 26,7 
s și l-a condus pe M. Rousseau 
(al 3-lea performer european al 
anului) pînă la 95 de metri. So
sirea lor a fost de „fotografie* 
și arbitrii l-au indicat pe cam
pionul Franței. Reșițeanul are 
meritul de a fi făcut o cursă 
exoedentă, încheiată cu un nou 
record (56,5).

Zece minute mai tîrziu am 
fost martorii unei alte surprize,

victorii și 10 noi recorduri
de astă dată la 200 m delfin. 
Campionul român, N. Tat, în 
deosebită vervă, a rezistat tutu
ror atacurilor declanșate de fran
cezi pe primele trei lungimi, pen
tru ca pe ultima porțiune să 
sprinteze irezistibil și să atingă 
primul peretele bazinului la so
sire. El și-a corectat propriul 
record, ducîndu-1 la 2:22,3, ca de 
altfel și VI. Belea (pe cel de ju
niori), care l-a secondat minunat 
(2:23,4).

Cea mai mare satisfacție ne-a 
oferit-o însă capriciosul VI. Mo- 
raru, sîmbătă în formă exce
lentă. Cursa de 200 m mixt, în 
care a stat alături de Vicente 
Pe lungimile de spate (!) și bras, 
pentru ca pe porțiunea de craul 
să atace decis, va rămîne 
mult timp în amintirea specta
torilor. Timpul său (2:21,3) a 
spulberat pur și simplu recor
dul țării (2:25,9), și el exprimă 
marile posibilități ale campionu-

ADRIAN VASILIU
(Continuare in pag. a 3-a)



A.S.A. Tg. Mureș, performera etapei,
Steaua — A. S.

Un meci ce se putea 
termina mai frumos
început în aceeași atmosferă de 

liniște, în care a fost disputat 
primul meci, jocul Dinamo Bu
curești — Universitatea Craiova 
a crescut în intensitate și valoare, 
avînd un final desfășurat la cea 
mai înaltă tensiune. Drept este 
că la ridicarea tensiunii a con
tribuit în bună măsură și arbi
trul întâlnirii — N. Rainea din 
Bîrlad. Dar, să începem cu în
ceputul...

Primele minute ale partidei 
sînt marcate prin cîteva in
cursiuni ale craiovenilor. Aceș
tia ajung surprinzător de ușor 
în fața porții lui Datcu și șu- 
tează, în majoritatea cazurilor, 
nestingheriti. Nici Datcu nu-i 
prea ia în considerație pe ata- 
canții oaspeților și doar șansa 
sau mai corect spus imprecizia 
lui Sfîrlogea îl salvează, în min. 
6, de la un gol sigur. Nici celă
lalt portar — Pîlcă — nu pare 
mai „inspirat". Vechi metehne- 
eare țin de învățarea „meseriei" 
— ies în evidență îndeosebi cînd 
trebuie să intervină în afara ca
drului porții. Ieșirile lui din 
poartă sînt defectuoase, dar și 
pe el îl ajută „ghinioanele" lui 
Naghi (min. 8, din 6 m șut peste 
poartă), Nunweiller VI sau 
Haidu.

Universitatea atacă în conti
nuare, desfăcînd jocul pe mar
gini, mijlocașii fădnd acest ofi- 
«iu sub conducerea lui Deselni- 
•u, plasat în fața liniei fundași
lor în fazele de apărare, aruncat 
mult înainte în cele de ataa. 
Oamenii cei mai dificil; pentru 
apărarea bucureștenilor sînt O- 
blemenco, Sfîrlogea și Deselnicu, 
care tatonează poarta ori de cîte 
ori au ocazia, nerenunțînd la nici 
o minge, chiar când pare ire
mediabil pierdută. Această insis
tență va da roade în min. 20, 
când, după un duel cu Nunweiller 
III, Oblemenco rămîne cu balo
nul și înaintează singur spre 
poarta lui Datcu. Gestul aces
tuia — de a-i închide unghiul — 
este inutil, deoarece înaintașul 
craiovean saltă mingea peste el 
și... 1—0.

Reacția gazdelor este promptă 
și la o acțiune în adîncime, ini
țiată de O. Popescu, Pîlcă iese

Apărarea a venit 
in ajutorul atacului..?

6LUJ 27 (prin telefon). Suporterii 
studenților clujeni au aplaudat astăzi 
echipa lor favorită, care a obținut o 
victorie pe deplin meritată.

Păstrind linia de patru fundași, 
studenții l-au plasat pe Neșu ca „li
bero" în fața ultimei linii de apărare, 
In timp ce în atac Ivansuc, Adam și 
Goman (apoi și Szabo) se deschi
deau — în momentele de ofensivă — 
ea un evantai, făcînd loc lui Oprea, 
dar mai ales lui Angelescu, o pre- 
xență revelatoare.

„Universitatea" se prezintă mult 
schimbată în bine față de sezonul 
trecut. Se vede clar că peste echipa 
obosită și blazată din cea de-a 49-a 
ediție a campionatului a trecut un 
vînt proaspăt.

De cealaltă parte, Dinamo Bacău a 
pierdut complet stilul fostului său 
antrenor și l-a adoptat pe cel al lui 
Nicușor, în ceea ce-1 caracterizează 
pe acesta și anume jocul de „sigu
ranță" practicat în apărare, cu fun
dașii așezați în „scară". Pe rind, în 
funcție de fază, Nunweiller IV sau 
Panait avansau ori se retrăgeau, iar 
pătrunderi spre poarta adversă încer
cau și apărătorii centrali (mai ales 
Nunweiller IV). Că tactica defensivă 
n-a dat tocmai rezultatele scontate, 
asta este o altă poveste. Echipa Di-

Rezultatele concursului Pronosport nr. 34

Etapa din 27 august 1967

1. U.T.A. — Rapid 2
2. Steaua A.S.A. Tg. Mureș 2
3. F.C. Argeș — Steagul roșu x
4. Dinamo Buc. — Univ. Cv. x
5. Jiul — Progresul 1
6. Farul — Petrolul 1
7. Univ. Cluj — Din. Bacău 1
8. C.F.R. Pașcani — Polit. Buc. 1

Dinamo București — Universitatea Craiova 2-2 (1-1)

Naghi privește cu jind mingea respinsă de Marin Marcel
Foto : A. Neagu

din nou greșit din poartă, iar 
Bîtlan, încolțit de Lucescu și 
Naghi, lovește defectuos balonul. 
Autogol și egalitate pe tabela 
de marcaj: 1—1.

Fiecare dintre cele două echi
pe încearcă să-și impună pun«- 
tul de vedere, dar se fac prea 
multe greșeli tehnice: pase la 
întîmplare, stopuri „lungi", șu
turi imprecise.

După pauză, asistăm la o În
trecere dinamică, ambele echi
pe forțînd asemenea a doi aler
gători aflați pe ultima turnantă. 
Dinamo renunță la un apără
tor — Nunweiller VI — pen
tru a introduce în joo un ata
cant — Dumitrache (min. 55) și, 
totodată, renunță și la mijlocul 
terenului, sperînd o desconges
tionare în fața porții oaspeților. 
Socoteala nu se potrivește prea 
bine pentru că studenții araio- 
veni profită de invitație și se 
instalează în terenul dinamo- 
vist, devenind periculoși aproa
pe la fiecare acțiune ofensivă. 
Niță (min. 61), Cîrciumărescu 
(min. 76 și 78) irosesc bune o- 
cazii de a înscrie. Iar dinamo- 
viștii, cînd ies în atac n-au niei 
finețea, nici forța necesară stră
pungerii sistemului defensiv ad
vers. In min. 62, Dumitrache se 
află, în careu, într-o situație fa
vorabilă, dar este ținut discret 
de mînă de Bîtlan. In min. 63. 
Haidu termină prost o frumoasă 
combinație, la care participa
seră Lucescu și O. Popescu. In 
min. 65, Nunweiller III atacă

Universitatea Cluj
namo Bacău, pe care am văzut-o în 
partida inaugurală cu Steaua, a ju
cat mult mai slab decît cu o săptă- 
mînă în urmă.

Fără să se ridice la o valoare deo
sebită, meciul a plăcut', datorită vioi
ciunii cu care s-a jucat și numeroa
selor acțiuni de atac, a golurilor gata 
făcute și ratate sau a... celor barate 
de Ghiță. El se remarcă de la primul 
șut pe poartă, cel expediat de Adam 
în min. 7. In min. 14, portarul bă- 
căoau nu mai poate interveni, dar 
Adam trimite cu capul peste poartă. 
Scorul putea fi deschis în min. 26 
(Oprea șutează în bară, mingea Ii 
vine la... bocanc lui Angelescu, dar 
șutul acestuia ocolește poarta) sau 
în min. 32 (cînd Ivansuc scăpase 
singur, însă Nunweiller IV degajează 
în ultima clipă). Golul nu vine decît 
în min. 38 : Coman execută un cor
ner de pe partea stingă la Cîmpeanu, 
venit în atac; fundașul clujean pa
sează lui Oprea și acesta șutează sec 
de la 15 m. „Universitatea" conduce 
cu 1—0. Atacul oaspeților nu prea 
se vede. In schimb, Adam, Ivansuc, 
Angelescu și Oprea sînt mereu pe 
punctul de a mări diferența. Doar 
în min. 55 notăm o mare ocazie a 
oaspeților: Daniel Ene trimite balo
nul cu capul (faza s-a petrecut în 
mare viteză), dar Ringheanu, dove
dind un plasament excepțional, prinde 
balonul. In min. 61, „Universitatea* 
are trei cornere consecutive. La al 
treilea, Anca, venit din urmă, înscrie 
imparabil, reluînd în gol mingea tri-

9. Poiana Cîmpina — Fl. Moreni 1
10. Metrom Bv. — Ceahlăul P.N. x
11. AR. Cugir — C.S.M. Reșița 1 
IZ Ind. s. C. T. — C.S.M. Sibiu 1 
13. Gaz m. Mediaș — C.F.R. Cluj 1

Fond de premii: 300 270 lei.
Rubrică redactată de Admi

nistrația de Stat Loto-Pronosport. 

prin alunecare pe Oblemenco, 
faultîndu-1 și acesta este acci
dentat, părăsind terenul. Locul 
lui este luat de Cîrciumărescu, 
care la un fault făcut de ace
lași Nunweiller III împotriva 
lui Strîmbeanu (min. 83) exe- 
aută extraordinar de tare lovi
tura liberă acordată și Datcu 
scapă mingea în poartă: 1—2. 
Cu cîteva clipe înainte de exe
cutarea loviturii, pentru faultul 
făcut, Nunweiller III este elimi
nat de pe teren, decizie luată 
eu ușurință după un „consult" 
cu tribunele.

Sub povara ei, în min. 87, Ni 
Rainea profită de o fază încîf- 
cită, în careul craiovenilor, și 
acordă cu aceeași ușurință pe
nalii, acuzînd fault la Haidu. O. 
Popescu execută lovitura de la 
11 m: 2—2.

Și, astfel, se încheie într-o at
mosferă neplăcută un meci des
tul de bun în repriza a doua.

A arbitrat N. Rainea — Bîr
lad ★.

DINAMO BUCUREȘTI: Datcu 
5 — Pîrvu 6, Nunweiller III 6, 
Dinu 7, Ștefan 6 — Ghergheli 
7, Nunweiller VI 7 (Dumitrache, 
min 55, 6) — Lucescu 7, O. Po
pescu 7, Naghi 6, Haidu 7.

UNIVERSITATEA CRAIOVA: 
Pîlcă 6 — Mihăilescu 7, Bîtlan 
6, M. Marcel 7, Deliu 7 — 
Strîmbeanu 7, Ivan 7 — Niță 6, 
Deselnicu 7, Oblemenco 7 (Cîr- 
citimărescu min. 70, 7), Sfîrlo
gea 7.

VALENTIN PAUNESCU

Dinamo Bacău 2-0 (1-0)
misă de Angelescu. Pînă la sfîrșitul 
jocului, aceeași dominare a clujeni
lor, aceleași ocazii ratate de Ivansuc 
și Szabo, pentru ca în min. 89 diua- 
movistul Duțan să rateze și el o oca
zie favorabilă.

A arbitrat C. Nițescu (Sibiu) 
★★★★★

UNIVERSITATEA : Ringheanu 7 — 
Anca 8, Solomon 8, Pexa 8, Cîm
peanu 6 — Neșu 8, Angelescu 9, 
Oprea 7 — Ivansuc 7, Adam 7, Co
man 6 (min. 75 Szabo).

DINAMO : Ghiță 8 — Kiss 6, Pa
nait 7, Nunweiller IV 7, Maghiar 7 
— Duțan 4, David 5 — Daniel Ene 
5, Dembrovschi 5, En« 11 6, Comă- 
nescu 4 (min. 71 Băluță).

MIRCEA TUDORAN

Un msci nul din mai multe 
puncte de vedere

PITEȘTI, 27 (prin telefon). Sta
dion „1 Mai"; spectatori 12 000 ; 
timp frumos.

Piteștenii au umplut tribune
le, în speranța că învingătorii 
de duminica trecută ai Rapidu
lui le vor da „acasă" o nouă sa
tisfacție. în dimineața meciului, 
pe străzile orașului, simpatizanții 
echipei gazdă manifestau un op
timism robust. Tot dimineața, 
am avut ocazia să stăm de vore 
bă cu antrenorul brașovenilor 
care, în ce privește rezultatul, se 
situa la celălalt pol.

Ambele echipe s-au prezentat 
la startul acestui meci cu dorin
ța de a oferi publicului Un joc 
frumos și în limitele sportivității. 
Această dorință nu a fost reali
zată decît parțial. într-adevăr, 
s-a jucat în limitele sportivității, 
dar fotbalul frumos, dinamic și

FRATE, ERATE, DAR...
Spectatorii bucureșteni, venițl 

pe stadionul „23 August" în nu
măr mai mare decît duminica 
trecută, au fost din nou martorii 
unei surprize de proporții. După 
Rapid și Progresul, Steaua a 
gustat și ea din cupa amară a 
înfrîngerii în primul joc dispu
tat pe teren propriu, luînd astfel 
un start neașteptat de slab în 
acest campionat.

Din dubla confruntare cu 
proaspetele promovate în divi
zia A — Dinamo Bacău și A.S.A. 
Tg. Mureș — echipa bucureș- 
teană n-a realizat nici măcar un 
punct, ieșind cu prestigiul des
tul de șifonat. Dar dacă în ca
zul insuccesului de la Bacău, fot
baliștii de la Steaua au avut mă
car scuza evoluției în deplasare, 
pentru rezultatul nefavorabil de 
ieri ei nu mai pot aduce nici o 
motivare. Au jucat pe teren pro
priu, adversarul s-a dovedit mo
dest ca valoare, arbitrajul a 
fost corect. Singura explicație a 
înfrîngerii o dă, în această si
tuație, comportarea nesatisfăcă
toare a jucătorilor bucureșteni.

De fapt, privind evoluția celor 
două echipe pe teren, era greu 
să-ți dai seama care din ele 
este aceea cu mai vechi state 
de serviciu în divizia A și deți
nătoare a „Cupei României" și 
care este noua promovată. Sub 
semnul acestui echilibru de forțe 
și de... comportament a decurs 
aproape întreaga partidă. Dacă 
totuși formația din Tg. Mureș a 
ieșit victorioasă de pe teren (și 
în mod meritat), aceasta se dato- 
rește unui plus de incisivitate, 
de insistență în atac, pe care

VICTORIE DIN FINALII
CONSTANȚA, 27 (prin tele

fon, de la trimisul nostru).
Stadion „23 August"; spectatori 

20 000 ; timp excelent; a marcat 
Tîlvescu (min. 39) din lovitură 
de la 11 m.

Arbitrul C. Petrea (București) 
★★★★ a condus următoarele 
echipe : FARUL : Manciu (fără 
notă — din lipsă de activitate) 
— Georgescu 6, Tîlvescu 6, Mă
reț 5, Pleșa 6 — Antonescu 7, 
Koszka 8 — Ologu 5 (min. 45 
Zamfir 8), Tufan 6, Iancu 7, 
Kallo 7; PETROLUL : Ionescu 
9 — Pal 5, Pahonțu 7, N. Io
nescu 6, Mocanu 7 — Badea 5, 
Dragomir 6 — Roman 6, Grozea 
6 (min. 60 Dincuță 8), Oprișan 
6, Dridea II 7.

Constănțenii au așteptat, desi
gur, cu mare interes primul 
meci al Farului pe teren pro
priu. Victoria obținută de echipa 
lor favorită (cu scorul de 1—0) 
îi mulțumește, fără îndoială, pe 
iubitorii fotbalului de pe litoral, 
cu atît mai mult cu cît partida 
cu Petrolul s-a desfășurat mai 
ales în prima repriză, sub sem
nul echilibrului de forțe și nu
mai o lovitură de la 11 m — 
pe deplin justificată — a decis 
soarta întîlnirii. In general, jo
cul a plăcut prin vioiciune, prin 
dîrzenia cu care cei 24 de ju

eficace a lipsit. Jucătorii, atît pi
teștenii cît și brașovenii, s-au 
întrecut timp de 90 de minute 
în practicarea unui joc confuz, 
lipsit de orientare tactică, înghe
suit în fazele de finalizare. Au 
fost, ce-i drept, cîteva momente 
în care și de o parte și de cea
laltă jucătorii au încercat să for
țeze ritmul, să marcheze, dar de 
fiecare dată, înaintașii au ratat 
ocazii favorabile. Astfel, în pri
mul sfert de oră Nuțu și Dobrin 
au fost în poziții favorabile în 
apropierea porții, dar de fiecare 
dată au greșit. La rîndul lor, 
oaspeții au pierdut posibilitatea 
de a înscrie prin ratările lui 
Gyorfi (min. 27) și Necula (min. 
29).

Ineficacitatea s-a repetat și în 
partea a doua a jocului, cînd 
Kraus de două ori, Radu și Ol- 
teanu au fost „bătuți" în ultima 
instanță de Adamache, sau de 
apărătorii oaspeți. Spre sfîrșitul 
partidei și Coman a salvat în pro
priul careu două situații deosebit

l-a  avut în repriza secundă. Este 
de apreciat că mureșenii n-au 
venit la București în postura de 
victime sigure și că și-au apă
rat cu ardoare șansa, potrivit zi
calei „frate-frate, dar brînza-i 
pe bani".

Meciul a avut un debut pro
mițător, ou atacuri la ambele 
porți, dar Raksi și, îndeosebi, 
Soo, au șutat pe lîngă poartă din 
poziții bune. După aceste prime 
minute mai animate, jocul în
cepe să lîncezească. Se joacă mai 
mult la mijlocul terenului, ra
rele incursiuni la o poartă sau 
la alta neavînd consistență. In 
minutul 20 se produce, totuși, 
deschiderea soorului, în Urma u- 
nei greșeli a fundașului mureșan 
Bartok. La un atac fără speranțe 
al gazdelor, acesta a recuperat 
balonul și l-a trimis ușor spre 
portar. Soo a sesizat intenția ad
versarului, a interceptat mingea 
și a expediat-o pe lîngă Bay în 
poartă. înscrierea golului n-a 
produs, cum era de așteptat, un 
reviriment în desfășurarea jocu
lui, care a decurs la fel de lent 
și de neinteresant. Sînt de sem
nalat, totuși, două ocazii favo
rabile mureșenilor, pe care Pav- 
lovid le ratează cu seninătate. 
De altfel, în afara spectaculozi
tății cu care a executat cele două 
lovituri de la 11 metri, el n-a 
arătat mai nimic.

După pauză, Oaspeții devin 
ceva mai activi în atac. Mijlo
cașul Dodu se Infiltrează deseori 
pe partea dreaptă a terenului 
în ajutorul înaintașilor, în timp 
ce fundașul Czako face același 
lucru pe stânga. In min. 60, 
Dumitriu III șutează din margi
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cători s-au angajat în luptă, prin 
ritmul susținut în care s-a ju
cat. Aceasta dovedește că am
bele echipe beneficiază acum la 
început de campionat de o pre
gătire fizică corespunzătoare, 
ceea ce le permite ca la capi
tolele „forță de joc" și „rezis
tență" să se prezinte într-un mod 
satisfăcător.

Pe noi, însă, jocul nu ne-a 
mulțumit pe deplin, din cauza 
unor carențe evidente sesizate 
atît în evoluția constănțenilor, 
cît și a ploieștenilor. Este vorba, 
în primul rînd, de absența fa
zelor de poartă, atît de mult aș
teptate și gustate de spectatori, 
absență datorată neputinței îna
intașilor în lupta cu fundașii ad- 
verși ; au lipsit, apoi, șuturile 
precise la poartă (îndeosebi din 
partea oaspeților), acțiunile clare 
în fața porților ; cuplul Iancu- 
Tufan (care a „legat" o singură 
acțiune în tot meciul) s-a văzut 
prea puțin pe teren ; la capitolul 
„tehnică" am notat multe minu
suri, dintre care reținem : exe
cuția unor stopuri greșite (Mă
reț și Oprișan), pase la adversar 
(Pal), numeroase faulturi (Dra
gomir și Pahonțu asupra lui Tu
fan în min. 61 și, respectiv, 65) 
— aspecte care nu au făcut decît 
să umbrească spectacolul fotba
listic, să scadă și mai mult din 
nivelul acestuia. Bine ar fi ca 
antrenorii Oană și Mărdărăscu
să ia în serios și să înlăture pe
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F. C.
de dificile, create de înaintașii 
brașoveni Ioniță și Gybrfi. Cam 
atît se poate spune despre fil
mul acestui joc, care pînă la sfîr- 
șit s-a terminat cu un rezultat 
nul pe tabela de marcaj, dar 
nul și din alte puncte de vedere.

Spre regretul nostru, această 
partidă ne dă din nou prilejul 
de a remarca lacune care se mai 
manifestă în jocul echipelor 
noastre. Cele două formații au 
pus accentul pe jocul de apăra
re, în dauna unui joc construc
tiv, ofensiv, eficace. Dacă brașo
venii, jucând în deplasare, și-au 
luat măsuri mai severe de apă
rare a porții lui Adamache, pare 
ciudat jocul închistat, confuz, 
practicat de echipa piteșteană. 
Betonați în apărare, cu Barbu 
pe post de „libero", cu Jercan și 
Radu uneori veniți mult înapoi, 
piteștenii au creat un „zid" între 
Kraus și Nuțu, rămași izolați în
tre 6—7 apărători oaspeți. în ge
neral, am fost martorii unui meci 
lipsit de faze spectaculoase, de
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O.T.A. sau... chipul 
zădărniciei

ARAD, 27 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). — Cei 11 fotba
liști ai lui Coco Dumitrescu ne-au 
arătat ieri chipul zădărniciei. Au 
cărat minut cu minut balonul 
spre poarta lui Răducanu, s-au 
zbătut să pătrundă în careul 
bucureștenilor, au ajuns pe poziții 
avantajoase, dar au fost — cu 
regularitate — respinși, împrăș- 
tiați, neutralizați de către „Ta- 
mango" și cei patru fundași bucu- 
reșteni (care s-au jucat cu a- 
ceastă „cavalerie ușoară' denu
mită Șchiopu — Donaide — Jac — 
Florin Dumitrescu). Tinerii a- 
ceștia au — poate — stea de ju
cători, dar nu cunosc principii 
cardinale de tactică: s-au avîn- 
tat ca niște romantici împotriva 
unui zid viu, atletic, șiret și ne
iertător. U.T.A. a îrrtîlnit un Rapid 
în criză. A jucat mult în cîmpul 
adversarului. Dar a comis și re
petat citeva erori grave. Mai în- 
tîi, coechipierii nu susțin pe pur
tătorul temporar al balonului, îl 
lasă izolat, îl obligă să transmită 
mingea fără adresă, sau să intre 
în luptă directă și inegală cu a- 
părătorii. A dovedit apoi și o to
tală lipsă de claritate tactică. A- 
rădenii n-au construit, n-au pre
gătit și lucrat faze de gol, trimi- 
tînd în -schimb pe -sus toate min
gile în careul bucureștenilor. Ce 
putea fi mai convenabil pentru 
statura lui Răducanu, lui Dan, lui 
Motroc și celorlalți I

Campionii au evoluat medio
cru și în a doua etapă. în apă
rare, au distrus (arădenii i-au a- 
jutat s-o facă) toate acțiunile, au 
rezistat luptînd cu lipsa de dibă
cie, cu improvizația și diletantis
mul. Dar ce a reprezentat Rapid 
prin ea însăși ? Mai întîi, e o e- 
chipă care încearcă — se pare — 
ceva nou în faza de apărare. Am 
observat fundașii aliniindu-se, 
schitînd tendința de a juca „în 
linie". Dar sporadic, căznit, nesi
gur. Bucureștenii ar avea motive 
(uzura fizică a cîtorva jucători) 
să anihileze bine sistemul 
1-4-2-4, pur, care nu poate fi 
conceput decît corelat cu apăra
rea în linie. Poate încep un nou 
drum. Deocamdată, din el n-au 
parcurs decît primii metri și sec
vența de duminică nu este con-

MFELD

TRAGICOMEDIA PROGRESULUI
HUNEDOARA 27 (prin telefon, de la trimisul nostru).
Se pare că e unică în analele diviziei naționale A situația pe care, 

dintr-o condamnabilă neglijență, conducătorii eehrpei Progresul Bucu
rești au creat-o : au plecat in deplasare la Hunedoara cu miinile in 
buzunar, uitind să ia cu ei legitimațiile jucătorilor. Ca urmare, jocul 
nu s-a mai disputat in mod oficial, iar pe foaia de arbitraj a fost 
consemnat rezultatul de 3—0 pentru Jiul, rezultat care urmează să fie 
omologat de către federație.

In jocul amical dintre cele două echipe, desfășurat pe o pluaie 
torențială, victoria a revenit pe merit minerilor cu 3—1 (1—0), plin 
golurile marcate de Naidin (mim 2), Ionescu (mim 51) și Libardi (mim 
61). Pentru Progresul a înscris Mihai (niin. 80).

Vom reveni cu amănunte în numerele viitoare.

CONSTANTIN ALEXE

DIVI
SERIA I SERIA A II-A

Metalul Buc. — Siderurgistul Galați 1—1 (0—0) 
C.S.M.S. Iași — Electronica Obor 2—0 (1—0) 
C.F.R. Pașcani — Politehnica Buc. 2—1 (1—1) 
Chimia Suceava — Portul Constanța 2—0 (0—0) 
Metrom Brașov — Ceahlăul P. Neamț 0—0
Poiana Cîmpina — Flacăra Moreni 1—0 (0—0) 
Chimia Rm. Vîlcea — Victoria Roman 0—0

Ind. sîrmei C.T. — C.S.M. Sibiu 
Gaz metan Mediaș — C.F.R. Cluj 
Min. B. Mare — Metalul Hunedoara 
Politehnica Tini. — Olimpia Oradea 
Vagonul Arad — C.F.R. Timișoara 
Crișul Oradea — C.F.R. Arad
A.S. Cugir — C.S.M. Reșița
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Minobrad Vatra Dornei — Gloria
Bîrlad 0—0

Oțelul Galați — Textila Bu- 
huși 1—0 (0—0)

Ancora Galați — Unirea Foc
șani 1—1 (0—0)

Metalul Buzău — Gloria C.F.R.
Galați 2—1 (1—0)

Petrolul Moinești — S.U.T. Ga
lați 3—0 (2—0)

Foresta Fălticeni — Șoimii Bu
zău 2—2 (1—2)

Metalul Rădăuți — Medicina
Iași 1—2 (0-1)

— U. T. A. - Rapid 0-1 (0-0) 
cludentă. Această noutate în di
namica liniei de fundași nu a 
fost însoțită de restructurări la 
nivelul celorlalte linii ale echi
pei. Forța în atac este îngrijo
rător de scăzută. Cuplul Ionescu- 
Dumitriu tinde spre manierism, 
joacă după o schemă cunoscută 
și uscată, s-a devalorizat. Fiecare 
din cei doi atacanți centrali opresc 
minge după minge, driblează inu
til, conduc în exces balonul, se 
retrag concomitent, mult înapoi, 
apar rareori în poziții virf, rup firul 
acțiunilor, scad viteza lor de des-’ 
fășurare. Mijlocașii trec prea lent 
din postura de apărători în cea 
de atacanți și invers. Incisivitatea i 
lui Năsturescu s-a tocit. Doar 
Neagu are vigoare și uneori idei, 1 
cu toate că nu-i convine funcția: 
de extremă. S-a dus reflex spre 
centrul terenului, a șters bara cu 
un șut de la distanță în min. 72, 
a inițiat acțiunea de goi. Rămîne 
totuși o piesă stingheră, nu-i ju
cat cum trebue și cînd trebuie. 
Pentru campioni, victoria de la 
Arad e un capital moral, dar ei 
au obligația să valorifice acest 
succes, Din el trebuie să extragă 
încredere și ambiție. Să lucreze 
pentru corectare, să umple aceste 
insuficiențe mari, să capete, prin 
remanierea tacticii de atac, forță 
ofensivă. Niciodată timpul nu e 
prea scurt cînd știi ce ai de fă
cut și cînd toate resursele con
verg în direcție unică.

Faza de gol. în min. 83 : Nea
gu, în luptă cu Birău, pasează 
înapoi la Ionescu. Centrare — 
Dumitriu, aflat între Bacoș și Le- 
reter, șutează jos în bara late
rală, de unde mingea ricoșează în 
gol.

Penaltiul reclamat de public în, 
min. 54 a fost un henț involuntar. 
Șchiopu a șutat puternic în mina 
lui Dan, aflat Ia numai trei metri.

Spectatori: peste 15 000, timp, 
noros, teren bun.

Arbitrul Aurel Pop (Oradea)

U.T.A. : Gornea 7 — Birău 5, 
Bacoș 6, Lereter 7, Czako II 6
- Petescu .6, Axente 7 — Șchiopu'
5, Domide 5, Jac 4, Fl. Dumi
trescu 5.

RAPID : Răducanu 8 — Lupescu'
6, Motroc 7, Dan 8, Greavu 5 — 
Dinu 5, Jamaischi 5 — Năstu
rescu 5, Dumitriu 6, Ionescu 4, 
Neagu 6.

ROMULUS BALABAN

Z / A B

DIVI ZI AC
SERIA SUD

Rapid C.F. București — S. N. Ol
tenița 2—1 (1—1)

Oltul Sf. Gheorghe — Flacăra ro
șie București 1—2 (0—1)

Dunărea Giurgiu — T.U.G. Bucu
rești 2—1 (1—0)

Electrica Constanța — Rapid Mi- 
zil 1—0 (0—0)

Metalul Tîrgoviște — Chimia Tr.
Măgurele 2—0 (0—0)

Progresul Brăila — Stuful Tul- 
cea 1—2 (0—1)

I.M.U. Medgidia — Viitorul Fi
eri 2—0 (0—0)

Franta conduce cu 65-50
(Urmare din pag. 1)

lui nostru. Scorul primei zile 
(28—24 p) fost decis în cele
lalte curse de craul. Recordma
nul lumii la 800 m, Francis Luyce, 
a învins categoric pe distanta de 
1500 m, iar ștafeta oaspeților de 
4x100 m s-a dovedit mai bună 
cu 1,9 s. Iată rezultatele com
plete ale primei zile:

100 m liber: Rousseau (F) 56,4, 
Schier (R) 56,5 (n. r.), Cesaire (F) 
57,3, Slavic (R) 57,8 (H. C. De- 
metriad 57,3, Gotter 57,5); 200 
m delfin: Tat (R) 2:22,3 (n. r,),, 
Belea (R) 2:23,4 (n. r.), Micard (F) 
2:23,7, Ravelinghien (F) 2:25,6
(H. C. Băin 2:26,2); 1500 m liber: 
Luyce (F) 17:33,9, Vanackert (F) 
17:57,6, G. Moraru (R) 18:43,8, 
Rolik (R) 19:51,0; 200 m mixt: 
V. Moraru (R) 2:21,3 (n. r.), Vi
cente (F) 2:23,8, Nagy (R) 2:26,1, 
De Herdt (F) .2:26,6; 4x100 m li
ber: Franța 3:46,8 (Gilles 57,3, 
Rousseau 56,1, Cesaire 56,7, "Mos
coni 56,7), România 3:48,7 n. r. 
(Demetriad 57,6, Slavic 56,8, 
Gotter 57,6, Schier 56,7).

Și in ziua a doua a concursului 
românii s-au băi'ut admirabil. D. 
Naghi a cîștigat cu nou record 
(5:08,0) o cursă de 400 m mixt, în 
care De Herdt și Tat au condus pe 
rînd, iar mureșanul s-a dovedit imba
tabil pe lungimile de craul. Apoi, a 
fost rîndul lui Giurasa să lupte 75 de 
metri de la egal la egal cu Vicente. 
Pe ultima porțiune, francezul s-n de
tașat clar, iar înotătorul reșlțean s-a 
mulțumit cu locul secund și un nou 
record (64.4). Promițător timpul lui 
Benedck (65,6), care a „mers* în 
afară dc concurs.

Șoptereanu și Costa, cum am și 
prevăzut dc altfel, au realizat o vic
torie dublă la 100 m bras. Bucureș- 
teanul a întors la 32,7 s și a rezistat 
în final puternicului asalt al timișo
reanului. Cronometrele au indicat 
69,9 (rec. egalat) pentru Șoptereanu 
și 70.1 pentru Costa. Foarte dispu
tată a fost și ștafeta de 4x100 m 
mixt. După două schimburi, echipele 
se aflau la egalitate, dar Pommat 
pe ,.suta“ delfin (deși Belea a „mers" 
62,5) și apoi Rousseau (54,6 la 
crauî) au adus Franței o meritată 
victorie. Succese așteptate au înre
gistrat și Alain Mosconi la 400 m 
liber (la mare luptă cn Ltivce), dar 
timpul său (4:25.0) nu este strălu
cit, și J. Pommat la 100 m delfin. 
Așadar, după două zile, oaspeții de
țin un avantaj de 15 puncte: 65—50, 
iar astăzi se desfășoară ultimele pro
be (de la ora 18) : 200 m liber,
200 m liras, 200 ni spate și 4x200 
m liber.

REZULTATE TEHNICE : 100 m
delfin : Pommat (F) 61,7, Micard 
(F) 62,6, V. Belea (R) 63,4, V. Mo- 
raru (R) 64,3 (If. C. Băin 63,4, 
Covaci 64,1) ; 400 m mixt: D. Naghi 
(R) 5:08,0 (n.r.), De Ilerdt (F) 
5:08,2, Ravelinghien (F) 5:12,8, Tat 
(R) 5:15,8; 100 m spate: Vicente 
(F) 63,6, Giurasa (R) 64,4 (n.r.). 
Durand-Baillou (F) 65,3, Șerban (R) 
66,4 (H. C. Benedek 65.6) ; 400 m 
liber: Mosconi (F) 4:25,0. Luyce
(F) 4:25,3, Gstter (R) 4:38,3, D. 
Gheorghe (R) 4:43,6 (n.r. juniori 
mici).; 100 m bras: Șoptereanu (R) 
69,9 (r. eg.), Costa (R) 70,1, De 
Herdt (F) 72,5, Servisolle (F) 75,3 
(II. C. Teodorescu 73,0 n.r. juniori 
mici) ; 4y.l00 m mixt: Franța 4:12,2 
(Vicente 63,8, De Ilerdt 71,8, Pom
mat 62,0, Roussean 54,6), România 
4:15,4 n.r. (Giurasa 65,5, Șoptereanu 
71,0, Belea 62,4, Schier 56,4).

2—1 (1—0)
4—2 (1—2)
3—0 (1—0)
7—1 (4—0)
6—1 (0—1)
2—0 (2—0)
1—0 (1—0)

SERIA VEST

Electroputere Craiova — Progre
sul Corabia 5—0 (3—0)

Victoria Călan — Mureșul De
va 1—0 (1—0)

U. M Timișoara — C.F.R. Caran
sebeș 6—1 (4—1)

A.S.A. Sibiu — Tractorul Bra
șov 3—0 (1—0)

Progresul Strehaia — Metalul 
Tr. Severin 1—1 (1—1)

Minerul Lupeni — Chimia Făgă
raș 1—1 (0—1)

Victoria Tg. Jiu — Minerul A- 
nina 4—2 (3—2)

Schifiștii noștri au cîștigat detașat 
întrecerile de pe Snagov

Două duble întîlniri internațio
nale de canotaj academic au fost 
programate, sîmbătă și dumini
că, pe lacul Snagov. Ambele au 
revenit net schifiștilor noștri. In 
„meci" vedetă s-au întîlnit cano
torii clubului Dinamo București 
și cei ai reprezentativei R.S.F.S. 
Rusă. în prima zi s-au desfășu
rat toate cele 7 întreceri clasice, 
iar în cea de a doua numai 5. 
Scor final : 10—-2 pentru vîslașii 
și ramerii dinamoviști, care au 
cîștigat la distanțe apreciabile 
majoritatea curselor. întregul lot 
al sportivilor bucureșteni a dat 
satisfacție. Menționăm totuși, în 
plus, unii dintre timpii realizați 
de echipajele de schif 4+1 
(6:27,6), 2 vîsle (6:46,0s) și 4 fără 
cîrmaci (6:34,6) — sîmbătă, ea și

C. Grîgore (Bisoiao) — învingător 
în „Cupa Steaua" Ia ciclism

„Cupa Steaua**, competiție cicliști 
de fond desfășurată de-a Ringul a 
trei etape (vineri, sîmbătă și dumi
nică pe șoselele din împrejurimile 
Capitalei), a revenit tînărului ciclist 
CONSTATIN GRIGORE (DINAMO). 
Anul t>recut, fiind încă junior, C. Gri- 
gore cucerește astfel prima sa victo
rie importantă într-o competiție pe 
etape la începutul carierei de senior. 
Merită această satisfacție pentru se
riozitatea eu care se pregătește, pen
tru oombativitalea demonstrată in 
competiții -și pentru contribuția pe 
care o aduce în cadrai echipei na
ționale. „Bălrinul** Ludovic Zanojai, 
clasat pe locul II la egalitate sie 

timp, se pune evident pe... picioare, 
anunțîndu-ne în acest fel că n-arc 
intenția să părăsească prea repede 
arena...

Aceea care a decis clasamentul ge
neral a fost etapa a 11-a. O acțiune 
inițiată la km 50 a adus unui grup 
de 8 alergători satisfacția unui bene
ficiu de aproape un minut asupra 
plutonirlm. A fost un beneficiu dato
rat eforturilor intense depuse de-a 
lungul a 70 km. Fiind printre ini
țiatori, C. Grigore și L. ZaDoni au... 
săltat pe primele locuri și și-au apă
rat poziția in ultima etapă. Surprin
zător, victoriile în ultimele două eta
pe au revenit unor alergători tineri : 
Andrei Suciu și Gh. Toader. N-a fost 
vorba de o concesie făcută tinereții, 
ci de o reală victorie asupra princi
palelor forțe cu care și-au disputat 
întîietalea. Să-i felicilăm pe tinerii 
alergători pentru aceasta 1

Rezultate tehnice : etapa a TI-a
(desfășurată sîmbătă pe ruta Bucu
rești — Alexandria km 74 — Bucu
rești. 120 km) : 1. A. Suciu (Dezro
birea Brașov) 3 h. 01:01; 2. Gh. 
Neagoe (Steaua) ; 3. C. Grigore (Di
namo) ; 4. Șt. Gemea (Steaua) ; 5. 
L. Zanoni (Dinamo) ; 6. Șt. Bălan 
(Voința Ploiești) — același timp; 
7. N. Chima (Dezrobirea Brașov) 
3 h. 01:03; 8. T. Gerea (Steapa) 
3 h. 01:05; 9. G. Moiceanu (Dina-

SERIA NORD

Metalul Satu Mare — Medicina
Tg. Mureș 1—1 (0—0)

Chimica Tîrnăveni — Minerul
Baia Sprie 6—1 (2—1)

Metalul Aiud — Recolta Cărei 
5_1 (3-r-O) 

Unirea Dej — Soda Ocna Mu
reș 5—0 (2—0)

Minerul Bihor — Faianța Sighi
șoara 2—1 (1—1)

Metalul Copșa Mică — Steaua
roșie Salonta 1—1 (0—1)

Medicina Cluj — Unio Satu Ma
re 6—6 (3—6) 

victoria obținută de un echipaj 
tânăr. la schif 2+1, duminică. 
Doar echipa de 8+1 a sportivilor 
sovietici, apreciată și pe plan eu
ropean, a evoluat cu succes, în
vingând, atît în prima cît și în 
a doua zi de concurs, Ia capătul 
unor curse foarte disputate, în
cheiate cu rezultate tehnice re
marcabile.

In continuarea acestui concurs 
al seniorilor, au avut loc două 
confruntări ale selecționatelor de 
juniori din București, Timișoara 
și Arad, cu reprezentativa simi
lară din Pleven (R.P. Bulgaria). 
Tn cele 24 de probe, juniorii ro- 
mânî 'au cules tot atîtea victorii. 
Despre ambele concursuri vom 
reveni cu amănunte. (N. M.)

mo) a li. 01:47; 10. Șt. Suciu (Di
namo) — același timp ; etapa a Ill-a 
(desfășurată duminică pe ruta Bucu
rești — Ploiești — București. 120 
km): 1. GA. Toader (Foința Bucu
rești) 3 h. 13:12; 2. G. Moiceanu 
(Dinamo) ; 3. Ion Stoica (Steaua) ;
4. W. Egyed (Dezrobirea Brașov) ;
5. C. Grigore (Dinamo) ; 6. Gh. Nea- 
goe (Steaua) ; 7. L. Zanoni (Dina
mo) — aoelași lirap.

Clasament general final : 1. CON
STANTIN GRIGORE (DINAMO) 
8 h. 39:41 ; 2. L. Zanoni (Dinamo) 
— același timp; 3. Gh. Neagoe
(Steaua) la 17 sec ; 4. G. Moiceanu 
(Dinamo) la 31 sec ; 5. Fr. Gera

(Steaua) la 31 sec; 6. Șt. Cernea 
(Steaua) la 32 sec; 7. W. Egyed
(Dezrobirea Brașov) la 46 sec ; 8. 
Șt. Suciu (Dinamo) la 46 sec; 9. 
Gh. Moldoveanu (Steaua) la 46 sec; 
10. A. Laslo (Voința Ploiești) la 
46 sec.

★
Astăzi dimineață pleacă în Olanda 

echipa noastră națională de fond 
pentru a concura la campionatele 
mondiale. Proba de 100 km contra
timp pe echipe se va desfășura joi 
după amiază, in localitatea Heerlem 
Reprezentativa României este alcă
tuită din Emil Ilusu, Constantin Gti- 
gore, Ion Ardeleana, Gabriel Moi
ceanu, Nicolae Ciumeti și Constantin 
Ciocan. Antrenor : Nicolae Voicu.

HRISTACHE NAUM

în legătură cu Universiada 

de vară de la Talio

Uniunea Asociațiilor Studenți- ! 
lor din România a adresat Corni- J 
tetului de organizare a Universia- • 
.dej de vară de la Tokio și Fede
rației Internaționale a Sportului 

I Universitar o telegramă în care-și 
exprimă regretul în legătură cu 
hotărîrca discriminatorie adopta
tă față de organizația sportivă 
studențească din R.P.D. Coreea
nă de a nu i se admite participa
rea Ia Universiadă sub denumi
rea sa oficială. Această hotărîre 
ignorează prevederile Statutului 
F.LS.U. și încalcă dreptul orga
nizației sportive din R.P.D. Co
reeană de a hotărî singură în mod , 
^independent asupra denumirii sub 
care trebuie să participe la U- 
niversiadă.

Întrucîl nu s-a ținut seama de 
cererea legitimă a organizației 
sportive din R.P.D. Coreeană și 
de apelul insistent adresat de 
U.A.S.R. de a se reveni asupra 
hotărîrii adoptate, lotul de spor- 

! tivi români nu va participa la U- 
I niversiada de vară de la Tokio.



Sportivii români au cucerit șase titluri de campioni continentali 
la „europenele'4 de caiac-canoe

(Urmare din pag. 1)

în plutonul fruntaș, apoi pe locul 
doi și in sfîrșit pe primul plan; 
după ultima turnantă, la intrarea 
In linie dreaptă. Canoiștii noștri 
cîștigă tot mai mult teren și deși 
nouă ni se pare o veșnicie, ei stră
bat doar în cîteva clipe distanța 
pini la balizele de la linia de 
sosire. Echipajul sovietic, princi
palul nostru adversar, rămîne cu 
mal mult de 6 secunde In urmă. 
Rezultate: 1. România (Maxim — 
Simionov) 46:42,65. 2. U.R.S.S.
46:48,71, 3. Suedia 46:49,71.

Șl AL DOILEA „AUR"!

O finală extrem de disputată la 
canoe simplu 10 000 m, în care 
ne puneam mari nădejdi tn An
drei Igorov. campion european la 
Snagov, dar și In debutantul Ion 
Macarenco. Cursa a fost înainte 
de toate un sever examen la ca
pitolul tactică, mai ales că ad
versarii prezenți la start erau de 
valori aproximativ egale. A cîști- 
gat, spre marea noastră satisfac
ție: Andrei Igorov, care a știut 
sâ-și dozeze excelent eforturile; 
să atace, să aștepte și în final să 
atace din nou, decisiv. In schimb; 
locul 6 ocupat de Macarenco cre
dem că este destul de modest față 
posibilitățile lui. Rezultate : A. Igo- 
rav (România) 51:23,4, 2. Pcnkava 
(Ceh.) 51:36,6, 3. Procopet (U.R.S.S.) 
Slât.i.

VERNESCU CÎȘTIGA DUELUL CU 
PETERSON

Start în finala viteziștilor ! Cine 
va cuceri în acest an titlul de cel 
mai rapid caiacist al continentu
lui ? Nici nu am timp să schimb 
câteva vorbe cu vecinii mei de la 
masa presei și Vernescu se și a- 
propie de sosire in cursa de caiac 
1-fiOO m! învingător la Poznan (1961), 

. Aajce (1963), Snagov (1965) campio
nul nostru și-a dovedit din nou ma
rea clasă, ciștigînd o nouă ediție a 
.europenelor". Rezultate: 1. Ver- 
neseu (România) 1:54,13, 2. Peter
sen (Suedia) 1:54,20, 3. Tișenko
(UJR.S.S.) 1:54,62.

Voleibalistele cehos?ovace 
au cîștigat întrecerea 

de la Constanța

UN LOC PATRU CU MULTE 
PROMISIUNI

Finalistele probei de caiac 1—500 
m iau loc la start. După perfor
manțele realizate în peste 10 ani 
de prezențe la toate marile com
petiții de amploare, sovieticele 
Plnaeva și Seredina și cehoslova
ca Salupova aveau îndreptățite as
pirații la un loc pe podium. Vio
rica Dumitru a făcut o cursă bună; 
clasîndu-se in imediata apropiere 
a favoritelor. Rezultate : 1. Pinae- 
va (U.R.S.S.) 2:09.43, 2. Salupova 
(Ceh.) 2:12,70, 3. Seredina (U.R.S.S.) 
2:1271, 4. Dumitru (România)
2:13.50.

ARGINT Șl BRONZ
Proaspătul campion european,- 

Vernescu, împreună cu partenerul 
său Atanasie Sciotnic, au luat par
te la finala de caiac 2—500 m. Cu 
un start mai slab datorită efortu
rilor din cursa de simplu a lui 
Vernescu, echipajul nostru a făcut 
apoi eforturi deosebite pentru a 
reface handicapul. Au reușit în 
mare măsură, dar cu toate insis
tențele depuse pe ultima parte ei 
n-au putut depăși și echipajul 
sovietic. Rezultate : I. U.R.S.S.
1:42,80, 2. România (Vernescu — 
Sciotnic) 1:43,01, 3. România (A, 
Conțolenco — C. Coșniță) 1:44,63.
VICTORIE Șl LA CAIAC 4-1 000 m

Admirabil efort de voință. Echi
pajul format din Covaliov, Țurcaș, 
Calenic și Irimia căruia, să recu
noaștem, îi acordam a doua șansă, 
a luat un start excelent și s-a in
stalat în frunte. Cele două caiace 
sovietice au atacat tot timpul pozi
ția noastră fruntașă, dar n-au reu
șit să obțină victoria. Rezultate: 
1. România 3:16,38, 2. U.R.S.S. I 
3:17.19, 3. U.R.S.S. II 3:17,30,... 8. 
România (H. Ivanov, D. Ivanov; 
N. Terente, A. Sciotnic) 3:21,12.
LOCUL 2 LA CAIAC 4-10 000 M.

O surpriză extrem de plă
cută. Cvartetul Coșniță. D. Iva
nov, N. Terente și Calenic ne-a 
adus o medalie de argint. Echi
pajul nostru a concurat cu o dîr- 
zenie deosebită și a obținut un 
frumos succes. Rezultate: 1.
U.R.S.S. 36:45,51, 2. România
(Coșniță, D. Ivanov, N. Terente, 
Calenic) 36:48,10, 3. Austria
36:56,08. ...11. România (Artimov, 
Ilievici, Vorobiov, I. Terente).

FETELE. MEDALIE DE ARGINT
La caiac 2—500 m, Viorica Du

mitru și Valentina Serghei au

luat un start bun și au condus 
cea mai mare parte a distanței. 
Sosirea a fost extrem de strînsă, 
echipajul nostru fiind întrecut 
la mare luptă de campioanele 
mondiale, Seredina—Pinaeva. Re
zultate: 1. U.R.S.S. 1:54,00. 2.
România (Dumitru, Serghei) 
1:54,80, 3. R.F.G. 1:54,82.

BRAVO VERNESCU! BRAVO 
SCIOTNIC !

Proba de caiac 2—1000 m a 
fost una dintre cele mai așteptate 
finale ale actualelor campionate 
europene. înaintea startului șl o 
bună parte din cursă am avut 
mari emoții 1 Dar excelenții noș
tri caiaciști ni le-au risipit în 
cîteva minute. Rezultate: 1. Ro
mânia (Vernescu—Sciotnic) 3:33,71,
2. Suedia 3:34,20, 3. Ungaria
3:34,37 ...9. România (Nicoară, H. 
Ivanov).

MACARENCO. DIN NOU PE 
LOCUL 6

La canoe 1—1000 m Ion Ma
carenco a reeditat comportarea 
din cursa de fond, în clasamentul 
căreia a ocupat locul 6. Dar nu 
e mai puțin adevărat că nici nu 
speram Ia o medalie. Rezultate : 
1. Lewe (R. F. a Germaniei) 
4:21,00, 2. Wichmann (Ungaria) 
4:22,53, 3. Ctvrtecka (Ceh.),
4:22,87, ...6. Macarenco (Româ
nia) 4:33,61.

A PATRA MEDALIE DE ARGINT
Cu două echipaje valoroase în 

finala probei de canoe 2—1000 m. 
ne gîndeam că putem obține 
medalia de aur, dar canoiștii un
guri (Wichmann — Petrikovits) 
au evoluat excelent. Tinerii 
noștri reprezentanți, Procop Ser
ghei și C-tin Manea — debu- 
tanți — au încercat din răspu
teri să-și depășească adversarii 
într-un final extrem de disputat. 
Oricum, medalia de argint valo
rează mult dacă ținem seama de 
lipsa lor de experiență în ceea ce 
privește marile competiții. în 
schimb, sub așteptări s-au com
portat Calabiciov — Covaliov, 
campioni mondiali în 1966. Rezul
tate : 1. Ungaria 4:00,50, 2. Ro
mânia (Serghei, Manea) 4:01.84,
3. U.R.S.S. 4:02,54, ...6. România 
(Calabiciov, Covaliov) 4:07,58.

ULTIMUL „EXAMEN" AL CA1ACIS- 
TELOR

Proba de caiac 4—500 m a în
cheiat întrecerile feminine. Echi
pajul român a avut o evoluție 
remarcabilă, pierzînd pentru ...4 
sutimi de secundă posibilitatea de 

a cuceri medalia de bronz. Rezul
tate : 1. U.R.S.S. 1:43,91, 2. R. F. a 
Germaniei 1:46,29, 3. U.R.S.S. 
1:46,78, 4. România (Dumitru, 
Sipoș, Sideri. Serghei) 1:46,81.

HANSEN ÎNVINS!

Danezul Hansen, multiplu cam
pion mondial și european, a fost 
învins în finala probei de caiac 
1—1 000 m. în care noi n-am a- 
vut nici un reprezentant. Rezul
tate : 1. Saporenko (U.R.S.S.)
3:54,71, 2. Hansen (Danemarca) 
3:55,81, 3. Hesz (Ungaria) 3:56.13.

FINAL DE... AUR !

După trei zile de întreceri atît 
de disputate, cu atîtea și atîtea 
bucurii și emoții, iată-ne aștep- 
tind proba de ștafetă, ultima fi
nală a acestor campionate euro
pene.

Pentru echipa noastră, în pri
mul schimb a concurat Mihai 
Turcaș, care a făcut o cursă bu
nă, apoi prin fața tribunei a tre
cut Conțolenco. Urmează H. Iva
nov și un final de zile mari al 
inepuizabilului Vernescu. în felul 
acesta echipa României a cucerit 
cea de a șasea medalie de aur 
pe apele de la Wedau. Rezultate : 
1. România (Turcaș, Conțolenco, 
H. Ivanov, Vernescu), 7:33,57, 2. 
R. F. a Germaniei 7:33,70, 3.
U.R.S.S. 7:34,64.

Participarea sportivilor români 
la campionatele europene de 
caiac-canoe este concretizată deci 
în următorul bilanț: 6 MEDALII 
DE AUR, 4 DE ARGINT și 2 DE 
BRONZ 1

Rapid București 
de handbal

Turneul internațional de hand
bal feminin, desfășurat săptămî- 
na trecută în Capitală, a luat 
sfîrșit cu victoria echipei noastre 
campioane, Rapid București. Sîm- 
bătă, feroviarele au dominat clar 
în partida cu Lokomotiv Dresda, 
folosind o gamă variată de ac
țiuni ofensive. Ca urmare a a- 
cestui lucru, ele au învins cu 
scorul de 18—7 (8—3), principa
lele realizatoare fiind Ana Starck 
(7) și Elena Hedeșiu (6). Și în 
ultima zi echipa rapidistă a rea
lizat un succes categoric : 15—2 
(7—1), de data aceasta în fața 
echipei Lokomotiv Rangsdorf.

A doua echipă bucureșteană 
prezentă în turneu, Progresul, a 
dezamăgit. Sîmbătă, după ce Lo- 

Echipa Iugoslaviei — 
campioană balcanică 

de juniori la baschet
® România, pe ultimul loc

• Grecia și Turcia s-au calificat 
pentru campionatul european

HUNEDOARA 27 (de la trimi
sul nostru). Publicul din locali
tate a avut prilejul să asiste în 
ultimele zile la o serie de me
ciuri de , baschet atractive, desfă
șurate în cadrul celei de a 5-a 
ediții a campionatului balcanie 
de juniori. Reprezentativele Gre
ciei (o plăcută surpriză prin jo
cul ei spectaculos și eficace), Iu
goslaviei, Bulgariei șj Turciei au 
arătat că tinerii care le alcătu
iesc vor putea, nu peste multă 
vreme, să promoveze în primele 
echipe ale țărilor respective. Au 
plăcut în mod deosebit parti
dele Bulgaria—Iugoslavia și Gre
cia—Bulgaria

Rezultate tehnice: Iugoslavia — 
România 77—65 (44—24); Gre
cia—Bulgaria 54—47 (20—23); 
Bulgaria—Iugoslavia 93—84 (48— 
48); România — Grecia 66—65 
(30—28); Iugoslavia—Turcia 76— 
68 (37—34). Clasament final al 
campionatului balcanic: 1. Iugos
lavia 7 p, 2. Grecia 6 p, 3. Tur
cia 6 p, 4. Bulgaria 6 p, 5. Ro
mânia 5 p.

Clasamentul turneului de cali
ficare pentru campionatul euro
pean de juniori pe 1968: 1. Gre
cia 5 p, 2. Turcia 5 p, 3. Bulga
ria 4 p, 4 România 4 p. S-au 
calificat primele două formații.

D. STĂNCULESCU

a cîștigat turneul 
din Capitală

komotiv Rangsdorf a condus cu 
9—6, Progresul a reușit să ega
leze în min. 42 (11—11), dar nu 
a mai rezistat în final. Scor i 
14—12 (9—6) pentru „7-le* din 
Rangsdorf. In partida de dumi
nică, cu Lokomotiv Dresda, cu 
toate că luase un start puternic 
(5—0 în min. 19) Progresul a ce
dat, astfel că la pauză tabela de 
marcaj indica egalitate : 5—5. 
După un final pasionant, victoria 
revine formației din Dresda cu 
scorul de 11—10 (5—5).

Clasamentul final al turneului: 
1. Rapid 6 p, 2. Lokomotiv Dres
da 4 p, 3. Lokomotiv Rangsdorf 
2 p, 4. Progresul 0 p.

RODICA VIȘAN

Echipele noastre - pe locurile
3, 4 și 6

După cinci zile de întrecere, cu 
jocuri în majoritatea lor medio
cre și constituind în genere noi 
și amare confirmări ale scăzutei 
capacități actuale a voleiului nos
tru feminin, turneul internațional 
găzduit de Sala Sporturilor din 
Constanta a luat sfîrșit sîmbătă 
eu victoria netă a reprezentativei 
Cehoslovaciei. Finalul — o etapă 
«almă, precum mai toate cele an
terioare, cu încă trei victorii la 
zero. In total, deci — supărător 
bilanț, pentru o întrecere inter
națională — douăsprezece meciuri 
din cincisprezece încheiate cu 
3—0!

In ultima zl, prima reprezentati
vă a tării noastre a învins-o pe 
aceea a junioarelor cu 15—3, 
15—3, 15—5 după 41’ de joc, e- 
«hipa Cehoslovaciei a dispus, în 
45', cu 15—6, 15—3, 15—5 de for- 
mația de tineret a României și, 
în fine, la capătul a 50’ de între- 
«ere ceva mal agitată pe alocuri, 
echipa Poloniei a depășit cu 15—5, 
15—10, 15—4 garnitura voleibalis
telor franceze.

Scorurile, suficient de elocven
te, ne scutesc de comentarii. Deo
camdată. Pentru că destule amă
nunte rămîn necesare întru lămu
rirea cîtorva probleme privind 
viitorul voleiului nostru feminin, 
viitor care, îndeplinindu-se anu
mite condiții, va putea să nu fie
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totuși dezatnăgitor ca |prezentul
înfățișat de clasamentul final al
turneului 
Constanța:

internațional de la

1. Cehoslovacia 5 5 0 15: 1 10
2. Polonia 5 4 1 13: 5 9
3. România 5 3 2 11: 6 8
4. România tineret 5 2 3 6:11 7
5. Franța 5 1 4 5:12 6
6. România jun. 5 0 5 0:15 5

CONSTANTIN FAUR

NOI PREMTAȚI PE PODIU
MUL „MONDIALELOR" 

DE CICLISM

AMSTERDAM, 27 (prin te
lefon, de ia trimisul Agerpres 
ILIE GOGA). Vineri, în ziua 
a treia a „mondialelor44 de 
ciclism, Daniel Morelon (Fran
ța) a cîștigat proba de viteză, 
învingîndu-1 în finală pe com
patriotul său Pierre Trentin. 
învingătorul a cîștigat ambe
le manșe, cu 11,6 și, respec
tiv, 12,0. Pe locul 3 s-a cla
sat italianul Borghetti. O 
altă probă pentru amatori 
încheiată vineri a fost cea 
de urmărire individuală (4 000 
m), cîștigată de olandezul 
Ggrt Bongers, învingător în 
fața danezului Morgen Frey. 
Noul campion mondial a rea
lizat timpul de 4:57 (medie 
orară 48,484 km) Pentru locu
rile 3—4 Jiri Daler (Ceh.) l-a 
întrecut pe australianul Jean 
Bțjlsma, fiind cronometrat cu 
5:00,20. La feminin. proba 
de viteză a fost cîștigată de 
Valentina Savina (U.R.S.S.) 
cronometrată cu 13.0 pe ulti
mii 200 m. Ea a învins-o pe 
campioana de anul trecut Iri
na Kiricenko.

Pr^ba de semifond (ama
tori) a fost cîștigată de o- 
landezul Piet de W-it. Italienii 
Versini și Gonsato au obținut 
victoria la tandem. Astă-seară, 
în proba de urmărire rezerva
tă profesioniștilor, a cîștigat 
Tiemen Groen (Olanda).

Au fost eliminați din între
ceri Erik Krowe (Australia) 
și Yvonne Reynders (Belgia), 
fostă campioană mondială de 
șosea, pentru folosirea de 
stimulente farmaceutice.

ÎNOTATOAREA OLANDE
ZA ADA KOK IN MARE 

FORMA !
LONDRA. în cadrul unui 

concurs internațional desfă
șurat la Blackpool, înotătoa- 
rea olandeză Ada Kok a sta

bilit un nou record mondial 
la 200 m fluture, cu timpul 
de 2:21,0. Ada Kok a contri
buit apoi și la stabilirea u- 
nui nou record mondial în 
proba feminină de 4x110 varzi 
liber, cu timpul de 4:38.8. E- 
chipa Olandei a fost alcătuită 
din Buter, Bimbolt, Kok și 
Bos.

FINIȘ ÎN ^EUROPENELE* 
DE BASCHET PENTRU 

JUNIOARE
ROMA. La Cagliari au luat 

sfîrșit întrecerile celei de-a 
doua ediții a campionatelor 
europene de baschet rezerva
te junioarelor. Titlul de cam
pioană a Europei a revenit 
reprezentativei U.R.S.S., care 
a terminat turneu] neînvinsă, 
totallzînd 12 puncte. Pe locu
rile următoare s-au clasat : 
Cehoslovacia si iugoslavia cu 
cîte 10 p, Bulgaria si Polonia 
9 p, Ungaria 7 p și Italia 6 p.

CONCURSUL DE TIR DE 
LA PETROZAVODSK

MOSCOVA. Trăgătorii ro
mâni se remarcă printr-o bu
nă comportare la concursul 
internațional de tir de la Pe
trozavodsk. Gh. Sicorschi a 
cîștigat proba de armă liberă 
calibru redus poziția culcat, 
totalizînd 595 puncte din 600 
posibile. L. Giuscă s-a cla
sat pe locul 3 în Droba de 
nistol precizie. Trăgătoarea 
Margareta Enache a ocupat 
locui 2 la armă standard 
3x20 focuri. Ea a obtinut 507 
puncte, față de cele 570 p ale 
învingătoarei, sovietica Za- 
harenco.

BOBBY FISCHER A LUAT 
CONDUCEREA ÎN TUR
NEUL DE LA SKOPLJE

BELGRAD. în turneul in
ternațional de șah de la 
Skoplje au fost continuate 
partidele întrerupte. Fischer

l-a învins pe Matulovici și a 
trecut în fruntea clasamentu
lui totalizînd 9’7? puncte (și o 
nartidă întreruptă). Urmează 
în clasament : Matulovici,
Holmov și Gheller cu cîte 
9Vî puncte. Soos. (România) 
are 6 puncte.

S După primele două run
de ale turneului internațional 
de șah de la Havana, în frun
tea clasamentului se află Po- 
lugaevski (U.R.S.S.) cu 2 
puncte. El l-a învins pe iu
goslavul Gligorici. Alte re
zultate : Smîslov — Larsen
*/2—I/s, Taimanov — Bednar- 
ski «/î—Vj.

NACIONAL MONTEVIDEO 
SI RACING RTTFNOS AIRES 

VOR DISPUTA UN AL 
TREILEA MECI

MONTEVIDEO. în cel de-al 
doilea meci al finalei „Cupei 
Americii de Sud” la fotbal. 
Racing Club Buenos Aires și 
Nacional Montevideo au ter
minat din nou la scor alb : 
0—0. Cele două echipe se vor 
întîlni la 28 august, ne teren 
neutru, la Santiago de Chile. 
Echipa învingătoare din a- 
ceastă finals urmează să joa
ce cu Celtic Glasgow. câș
tigătoarea „Cupei campionilor 
euronenl”.

A La Santiago de chile s-a 
disputat nartida internaționa
lă de fotbal dintre Chile și 
Argentina. Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 1—0 
(1—0), nrin golul marcat în 
min. 10 de Araya.

MARATONUL de la 
ENSCHEDE

amsterdam. Tradiționalul 
maraton de la Enschede (O- 
landa) a fost cîștigat la a- 
ceastă ediție de atletul japo
nez Yoshiro Mifune, care a 
realizat timpul de 2h 20:53,8. 
Hill (Anglia) s-a clasat pe lo
cul doi cu 2h 23:46.6, urmat 
de bulgarul Saharnkov — 
2h 26:02,0.

ÎNOTĂTORII SOVIETICI 
PE PRIMELE LOCURI 

ÎN CONCURSUL DE LA 
VARȘOVIA

VARȘOVIA. Prima zi a 
concursului internațional de 
natație dotat cu „Marele pre
miu al varșoviei44 a fost do
minată de înotătorii sovietici. 
Proba de 100 m fluture a fost 
cîștigată de A. Gordeev, cro
nometrat cu 58,5 (record eu
ropean egalat), iar cea de 
200 m bras a revenit lui Mart- 
șukov cu 2:29,2. Proba de 
100 m liber femei a fost cîș
tigată de Rudenko cu 1:02,4, 
iar cea de 200 m fluture de 
Deviatova — 2:34,8. La 200 m 

U. R. S. S. deplasează o echipă 
foarte puternică la C. M. de lupte 

de la București
Din Moscova ni s-a comunicat componența echipei 

de lupte greco-romane a Uniunii Sovietice pentru 
campionatele mondiale de la București. Formația so
vietică cuprinde numeroși campioni mondiali și olim
pici, luptători de mare valoare internațională. Iată-i 
pe cei opt sport:vi sovietici care vor putea fi văzuți 
de spectatorii bucureșteni : cat. 52 kg — VLADIMIR 
BAKULIN campion european în anul 1966 ; cat. 57 
kg — RUSTEM KAZAKOV, medalie de argint la 
campionatele europene din 1967 ; cat. 63 kg — RO
MAN RURUA campion mondial la Toledo în 1966 ; 
cat. 70 kg — VLADIMIR NOVOHATKO, clasat pe 
locul I la „Memorialul Podubnîi"; cat. 78 kg — VIK
TOR EGUNENKOV, campion mondial în 1966 ; cat. 
87 kg — VALENTIN OLENIK, rnwon mondial în 
1966 ; cat. 97 — NIKOLAI IAKOVENKO, campion
al U.R.S.S. în 1966 ; cat. +97 kg — ANATOLI ROȘ- 
CIN, medalie de argint la J.O. de la Tokio.

bras, victoria a revenit spor
tivei sovietice Prozumenșciko- 
va cu 1:17,5. Multipla cam
pioană franceză Christine Ca
ron s-a clasat pe primul loc 
în proba de 200 m spate cu 
2:30,1.

POLOIȘTII AUSTR ALIENI 
DIN NOU ÎNVINȘI

PRAGA. în cadrul turneu
lui internațional de polo pe 
apă, care se desfășoară în 
prezent Ia Praga, selecționa
ta Cehoslovaciei a dispus 
cu scorul de 5—2 (2—1, 0—0, 
1—0, 2—1) de echipa Austra
liei.
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