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La revedere, pentru Ciudad de Mexico!
Ion Baciu medalie de aur I

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNITl-VĂ!

• CORNEL TURTUREA SI SIMION POPESCU - ME
DALII DE ARGINT, NICOLAE MARTiNESCU - MEDALIE 
DE BRONZ • ROMÂNIA PE LOCUL 
MENTUL PE NAȚIUNI.

III ÎN CLASA-
I
I

Anul XXIII
Nr. 5374

★

Cartea de vizită

a campionului

S-a născut la 
12 mai 1944, în co
muna Tunari, regiu
nea București. 1,62 
m înălțime,’ 57 kg. 
greutate. Căsătorit 
cu jucătoarea de 
tenis de masă Ma
riana Jandrescu. 
Primul antrenor, 
Dumitru Hîtru de la 
clubul Rapid Bucu
rești. Face parte din 
secția de lupte a 
clubului sportiv 
Steaua, unde-1 are 
ca antrenor pe Șu- 
teu Gheorghe. Prac
tică luptele din a- 
nul 1960. A cucerit 
titlul de campion 
republican la juniori 
în 1961, 1962 și 1963, 
iar la seniori în 
1965, 1966 și 1987. La 
campionatele euro
pene de la Essen, 
din 1966, a obținut 
medalia de argint, 
iar la campionatele 
mondiale de ia To
ledo, din 1966, locul 
5. A cîștigat con
cursurile „Speranțe
lor olimpice** din a- 
nii 1964 și 1965.

La căderea cortinei...
După trei zile de întreceri înso

țite de nelipsitele calcule, pro
nosticuri, emoții și surprize, cor
tina a căzut: Campionatele mon
diale de lupte greco-romane, care 
ne-au dat prilejul de a aplauda 
aici, in țara noastră, pe cei mai 
buni sportivi din lume, au luat 
sjîrșit. Cucerind O MEDALIE DE 
AUR, DOUA DE ARGINT, UNA 
DE BRONZ și locul III pe națiuni, 
luptătorii noștri au înscris cel mal 
frumos rezultat din istoricul par
ticipării României la întreceri de 
asemenea anvergură. Un rezultat 
pentru care merită felicitări ală-

turi de medaliați — Ion Baciu, 
Cornel Turturea, Simion Popescu 
și Nicolae 
aceia care 
munca lor 
înscrierea 
formanțe în palmaresul sportivi
lor noștri.

Au fost 
zile aflate 
și toamnă 
putea aplauda întreceri âe o mare

Martinescu — și toți 
au contribuit prin 

anonimă dar rodnică la 
acestei frumoase per-

de neuitat aceste trei 
la hotarul dintre vară 
și pentru bucuria de a

S. NORAN

(Continuare în pag. a 3-a) .
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ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT 
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA

După Duisburg
Snagovul

r La start, 11 deținători ai titlu
lui european —

UN NOU LIDER: 
UNIVERSITATEA CRAIOVA
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_ _ azi pînă joi, o plăcută reîn- 
tîlnire cu fruntașii caiacului și 
noei. Cîteva sute de sportivi 
dispută, în aceste zile, titlurile 
campioni republicani. Printre 
cei 11 campioni europeni de 
Duisburg, numeroși medaliați^ 
marea competiție continentală 
multe ,,speranțe".

Finalele campionatelor republi
cane ale seniorilor, programate du
pă o formulă care corespunde in
tegral cerințelor de selecție și pre
gătire pentru viitoarele mari com
petiții internaționale, se vor des
fășura astfel :

LUNI (de la ora 16) : serii la 
K 1. 2, 4—1 000 m și C 1, 2— 
1000 m.

MARȚI (de la ora 10) : semifi
nale la K 1—I 000 m și serii la K 
1,2—500 m fete ; (de la ora 16,30) : 
finale la K 1, 2, 4—1000 m, K 1, 
2—500 m fete, C 1,2—1000 m.

MIERCURI (de la ora 9) : serii 
la ștafetă—băieți și fete —. K 1, 
2—500 m, K 4—500 m fete, C 1, 2 
—500 m ; (de la ora 15,30) : finale
le probelor de fond — K 4, 2, 1— 
10 000 m, C 2, 1—10 000 m.

JOI (de la ora 9,30) : finalele 
probelor de viteză (500 m.).

De

O fază din meciul „U“ Cluj —Steagul roșu, disputat ieri la Brașov
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Mihaela Peneș—60,68 m la suliță!
® 8 noi recorduri ale țării la Poiana Brașov • P. Astafei - 5,03 m la prăjină !

BRAȘOV, 3 (prin telefon de Ia 
corespondentul nostru principal). 
Sîmbătă și duminică, fruntași; at
letismului și-au dat întîlnire pe 
stadionul din Poiana Brașov la 
startul concursului de selecție în 
vederea Jocurilor Balcanice. Au fost 
stabilite 8 noi recorduri ale țării. 
Dintre ele se detașează performanța 
Mihaelei Peneș — 60,68 m la arun
carea suliței, non record al țării și 
cea mai bună performanță mondia
lă a anuilui. Celelalte recorduri au 
fost realizate de N. Macovei — 
14,2 la 110 m. g., P. Astafei — 
5,03 m la săritura cu prăjina, A. 
Șepci —. 6 832 p la decatlon (re
cord Ia juniori mari), V. Mureșan

— 2 417 p la triatlon, Mariana Fi
lip — 57,4 la 400 m (record la ju
nioare mici), Viorica Enescu — 
11,0 la 80 m.g., și Elena Vintilă — 
4 571 p la pentatlon.

Iată-i acum pe cîștigătorii celor
lalte probe și performanțele obți
nute : 100 m — Gh. Zamfi.rescu 
10,4 ; 200 m — Gh. Zamfirescu 
21,3 ; 400 m — C. Rățoi 48,2 ; 800 
ni — N. Ene 1:50,3 ; 1 500 m — I. 
Nicolae 3:50,0 ; 5 000 m — A. Ba- 
rabaș 14:19,6; 10 000 m — O. Lu- 
pu 31:49,3 ; 400 m.g. — V. Jurcă 
52,2 ; 3 000 m obstacole — Z. Va- 
moș 8:51,8 ; 20 km marș — L. Ca- 
raiosifoglu 1 h. 38:17,0 ; înălțime
— Serban loan 2,10 m ; lungime —

M. Zaharia 7,56 m ; triplusalt — 
V. Răuț 15,99 m ; disc — V. Sălă- 
jean 51,96 m ; suliță — K. Sokol 
72,82 m ; ciocan — Gh. Costache 
61,94 m ; decatlon — K. Sokol 
7 428 p — la băieți; 100 m — 
Ioana Petrescu 11,9 ; 200 m — Ro- 
dica ȚarălungS 25,7 ; 400 m —
Ecaterina Vitalios 56,6 ; 800 m — 
Viorica Gabor 2:10,8 ; înălțime — 
Cornelia Popescu 1,63 m; lungi
me — Viorica Viscopoleanu 6,31 
m (a avut o săritură depășită de 
6,64 m de la locul de bătaie) ; 
greutate — Ana Sălăjean 15,89 m; 
disc — Olimpia Cataramă 52,32 m 
la fete.

C. GRUIA

REZULTATE TEHNICE
A.S.A. Tg. Mureș — Farul 1—1 

(0—0).
Universitatea Craiova — F. C. 

Argeș 2—0 (1—0).
Steaua — Rapid 2—0 (1—0).
Dinamo Bacău — U.T.A. 3—1 

(o—o).
Steagul roșu — Universitatea 

Cluj 0-1 (0-1).
Progresul — Dinamo București 

0—0.
Petrolul — Jiul 3—1 (1—0).

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

CLASAMENTUL

1. „U“ Craiova 3 2 1 0 6—3. 5 ( + 3)
2. A.S.A. Tg.

Mureș 3 2 1 0 6—4 5 ( + 2)
3. „U“ Cluj 3 2 0 1 5—3 4 (+2)
i. Dinamo Bacă» 3 2 0 1 5—4 4 (+1)
5. Dinamo Buc. 3 1 2 0 3—2 4 C-FD

0— 8. F.C. Argeș 3 1 1 1 2—2 3 ( 0)
C— 8. Steagul r. 3 1 1 1 1—1 3 ( 0)
6— 8. Farul 3 1 1 1 2-2 3 ( 0)
9—11. Jffil 3 1 0 2 5—5 2 < 0)

; 9—li. Steaua 3 1 0 2 4—4 2 ( 0)
a^-11,. Pgtrolul 3 1 0 2 3—3 2 < 0)

12. U.T.A. 3 1 0 2 3—4 2 l--1)
13. Rapid 3 1 0 2 1—4 2 (--3)
li. Progresul 3 0 1 2 0-5 1 (--5)

În paginile 4, 5 și 6 —
cronici si comentarii ale redactorilor și invitațiior noștri



■V'‘J

eftMPiaiyATELE MONDIALE
ARE LUPTE GBECB ROMANE

DRUMUL
Surprize, emoții, 

satisfacții
Ce ne-a adus ziua a Il-a a mare

lui concurs ?
Vom relata la început despre 

surprizele nelipsite nici la actuala 
ediție. Astfel, campionul mondial 
Fritz Stange (R.F. a Germaniei) — 
cat. 57 kg. — a fost eliminat încă 
din turul al III-lea, iar medaliatul 
„europenelor11 de la Minsk, sovieti
cul Kazakov. în turul al patrulea.

Sportivii români, după un start 
exceptional — în prima zi au obți
nut 10 victorii — au repurtat în 
continuare o serie de succese, o 
parte dintre ei rămînînd în cursa 
pentru cucerirea titlului suprem.

Fără îndoială că unul dintre cei 
mai simpatizați luptători ai „mon
dialelor" a fost românul Ion Ba- 
ciu, de la cat. 57 kg. în turul al 
III-lea. drept răspuns la generozita
tea publicului, tînărul Ion Baciu 
ne-a adus satisfacția celei de-a 3-a 
victorii consecutive, de astădată, 
prin descalificarea pentru pasivita
te a belgianului Spenhoven. în ur
mătorul meci el l-a avut ca adver
sar pe Kazakov (U.R.S.S.) medaliat 
al „europenelor" de la Minsk din 
1967. Cei 2 sportivi s-au mai întîl- 
nit anul acesta la Minsk la C.E., 
victoria revenindu-i luptătorului 
sovietic. La București, după un 
meci de înaltă factură tehnică, I. 
Baciu și-a luat o frumoasă revanșă, 
cîștigînd la puncte.

Sortii au decis ca în turul V, Ba
ciu să evolueze în compania fostu
lui campion mondial și european 
Varga (Ungaria). Ambii luptători 
au făcut risipă de energâe, dar nu 
au putut să fructifice nici una din 
ocaziile favorabile avute, astfel că 
întîlnirea s-a terminat la egalitate 
în urma acestui rezultat I. Baciu 
s-a calificat în finala competiției.

La cat. 63 kg, Simion Popes
cu a fost liber în turul III, iar 
apoi l-a întîlnit pe bulgarul Galin- 
cev, pe care l-a depășit prin desca
lificare pentru pasivitate.

în turul V, Simion Popescu a 
luptat cu multă dîrzenie și voință 
în partida cu campionul mondial 
Rurua (U.R.S.S.). Stînd tot timpul 
„la cutie", sportivul sovietic l-a in
comodat pe S. Popescu, care nu a 
putut să finalizeze nici un proce
deu. Arbitrii nu au acordat lui 
Rurua un avertisment pentru refu
zul luptei, decizie care ar fi fost 
pe deplin normală. Rezultatul de 
egalitate nedreptățește pe sportivul 
nostru.

Debutantul Ion Enache. după în- 
frîngerea suferită Ia ungurul Ster, 
a luptat cu multă ambiție și l-a 
depășit pe tenacele Frantz Schmit 
'(R.F. a Germaniei) în turul patru.

Deși a condus cu 4—2 pînă în 
ultimul minut de luptă, în meciul 
cu bulgarul Raicev, Ion Enache a 
pierdut întîlnirea prin tuș. Victo
ria însă nu i-a fost atribuită lui 
Raicev. Prin decizia biroului
F. I.L.A., ambii luptători au fost 
'descalificați pentru cedare de meci.

Meciuri tari
în reuniunile de sîmbătă dimi

neața și după-amiază, la categorii
le 52 și 97 kg, reprezentanții noștri 
ne-au adus, prin comportarea lor, 
satisfacții. Cu succes au evoluat
G. Turturea și N. Martinescu care 
au cucerit dreptul de a fi prezenți

finalele „mondialelor". în me
ciurile susținute pînă sîmbătă sea- 
fa. acești doi luptători au dat do- 
^adă de o bună pregătire tehnică 
ți o remarcabilă orientare tactică. 
I-a categoria 52 kg. Cornel Tur
turea a reușit să depășească doi ad
versari puternici, polonezul Haiduk 
ți Ungurul Alker. în aceste două 
‘confruntări sportivul român a avut 
majoritatea timpului inițiativa, a 
contracarat acțiunile partenerilor 
de întrecere reușind să se distan
țeze în finalele celor două meciuri. 
Semigreul nostru, N. Martinescu, a 
avut sîmbătă o zi... maraton. El a 
susținut, la intervale scurte, patru 
partide și toate cu luptători bine 
cotați pe plan international, ca de 
Mfcmplu Omer Topuz (Turcia)

SPRE MEDALII
IV) — Iakovenko 
(U.R.S.S) b.p. Hem 
(Norvegia), Radev 
(Bulgaria) b.p. 
Svcnson (Suedia), 
(turul V) — Ia
kovenko b.p. Kiss 
(Ungaria).

Jurgen Klinge (R.D.G.) și Boian Ra
dev (Bulgaria), campion mondial 
pe 1966. în meciul cu Kiehl (R.F.G) 
românul a cîștigat prin descalifi
carea adversarului său. după ce în 
repriza a IlI-a Martinescu avea 
un avantaj substanțial la puncte, 
6—1. în întîlnirea cu turcul Topu-z, 
reprezentantul nostru și-a adjude
cat victoria la puncte, avînd supe
rioritatea în toatc cele trei runduri. 
Klinge nu i-a putut rezista lui 
Martinescu decît cinci minute, 
după care arbitrul de saltea a dic
tat victoria prin tuș a românului.

Partida Martinescu-Radev a fost 
așteptată cu sufletul la gură de nu
meroșii spectatori prezenți în tri
bune. A fost un meci de uzură. în 
ultima repriză sportivul bulgar a 
intrat decis să întreprindă acțiuni 
care să-i aducă puncte, dar Marti
nescu, cu multă promptitudine, a 
contracarat, oprind pe Radev în 
acțiunile lui. Decizia de egalitate a 
oglindit fidel situația de pe saltea.

La cele două categorii, am mai 
văzut o serie de întîlniri spectacu
loase, susținute de luptătorii străini, 
ca de exemplu sovieticul Bakulin, 
norvegianul Martiniussen (categ. 
52 kg), bulgarul Radev, sovieticul 
Iakovenko, ungurul Kiss (categ. 97 
kg). _ .

Iată cîteva rezultate mai intere
sante : categ. 52 kg (turul IV) — 
Lacour (R.F.G.) b.p. Zeman (Ceho. 
slovacia), Marinko (Iugoslavia) 
egal cu Haiduk (Polonia), Bakulin 
(U.R.S.S.) egal cu Kerezov (Bul
garia) ; categ. 97 kg (turul

Finalele celor opt categorii
După trei zile de dispute elec

trizante, iată că a sosit și ziua fi
nalei. Vom încerca să vă prezen
tăm în rîndurile de mai jos „fii— 
mul“ ultimelor meciuri care au de
cis pe medaliații actualei ediții a 
„mondialelor".

CATEGORIA 52 kg. : Pentru re
uniunea finală mai rămăseseră în 
concurs patru luptători : Bakulin 
(U.R.S.S.), Turturea (România), 
Alker (Ungaria) și Martiniussen 
(Norvegia). Sorții au decis ca re
prezentantul nostru să-l întîlnească 
întîi pe Martiniussen. Norvegianul 
a pierdut prin descalificare pentru 
pasivitate. în turul VI, Cornel Tur
turea a „tras" pentru locul 1—2 cu 
sovieticul Bakulin. Meciul este 
foarte echilibrat, nici unul dintre 
luptători nereușind să fructifice si
tuațiile favorabile. Arbitrii acordă, 
totuși, un avertisment pentru pa
sivitate lui C. Turturea. La numai 
un minut, C. Turturea primește 
gratuit al doilea avertisment. Ast
fel că victoria a fost acordată lui 
Bakulin, care a cîștigat primul tit
lu de campion al lumii.

în celelalte partide, Alker b.p. 
Martinescu și Bakulin b.p. Alker.

1. V. BAKULIN (U.R.S.S.), 2. C. 
Turturea (România), 3. I. Alker 
(Ungaria), 4. T. Martiniussen (Nor
vegia), 5. R. Lakour (R.F. a Ger
maniei), 6. M. Zeman (Cehoslova
cia).

CATEGORIA 57 kg. : Cu multă 
emoție a fost urmărită de specta
tori disputa „trio“-ului : Baciu (Ro-

Japonezul Hanahara (locul III cat. 57 kg.) a „scăpat" din nou din 
încleștarea maghiarului Varga (locul II). Meciul lor s-a terminat 

la egalitate

La 3 dintre categoriile mari 
de greutate

La cat. 78 kg, turul III, în care 
au intrat 20 de concurenți, s-a în
cheiat cu rezultate așteptate, fără 
tușuri fără descalificări, dar cu... 
eliminarea din competiție a nu mai 
puțin dc 13 luptători. A fost un 
adevărat tur de triere a valorilor. 
Ne-am bucurat că printre cei eli
minați nu s-a numărat și Ion Ță- 
ranu, bucurie care, după cum vom 
vedea, a fost de scurtă durată. El 
a învins, ce-i drept, la puncte în 
turul III un favorit al categoriei 
— maghiarul A. Rizmajer. Dar în 
turul V a fost exclus din rîndul as
piranților la medalii.

în turul următor, campionul 
mondial V. Igumenov (U.R.S.S.) a 
fost liber, iar ceilalți 6 sportivi s-au 
„măcinat" în două partide înche
iate la egalitate și într-una decisă 
la puncte. I. Țăranu, care l-a în
tîlnit pe bulgarul B. Dorosiev, s-a 
angrenat în lupta de uzură a ad
versarului și meciul egal avea să-1 

mânia) — Varga (Ungaria) — Ha- 
nahara (Japonia). Pentru desemna
rea campionului lumii a fost ne
voie doar de două meciuri : Baciu 
— Hanahara și Hanahara — Varga. 
Tinărul Ion Baciu a avut o com
portare excepțională, reușind să-l 
învingă pe campionul olimpic, Ha
nahara, după un meci care a ridi
cat tribunele în picioare. Luptător 
rapid, cu o bună pregătire tehnică,
I. Baciu a inițiat în prima repriză 
un tur de cap fulgerător, acumu- 
lînd două puncte, care i-au fost su
ficiente pentru obținerea deciziei.

Rezultatul de egalitate înregistrat 
în partida dintre Hanahara și cam
pionul mondial și european Varga, 
l-a avantajat pe Ion Baciu, care a 
cucerit astfel titlul suprem. Pentru 
înalta sa performanță îi adresăm 
calde felicitări.

1. I. BACIU (România), 2. I. Var
ga (Ungaria), 3. T. Hanahara (Ja
ponia). 4. S. Shafizadih (Iran), 5. 
R. Bjorlin (Finlanda), 6. H. Traikov 
(Bulgaria).

CATEGORIA 63 kg. : Campionul 
european Simion Popescu a avut de 
înfruntat Un adversar dificil, pe 
turcul Alakoc, în drumul său spre 
cucerirea unei medalii. Deși a făcut 
din nou risipă de energie, Popescu 
n-a putut trece de Alakoc, așa că la 
sfîrșitul întîlnirii arbitrii au con
semnat un rezultat de egalitate. 
Sovieticul Rurua a obținut o ra
pidă victorie la tuș, în meciul cu 
japonezul Fujimoto, prinlr-un 
splendid tur de cap.

Foto: A. Neagu

MEDALIAȚII NOȘTRI
CORNEL TURTUREA — locul II la categoria 52 kg., SIM ION POPESCU — locul II 
la categoria 63 kg. și NICOLAE MARTINESCU — locul III la categoria 97 kg.

coste scump : a intrat în turul V 
cu 5 puncte penalizare.

In sfîrșit, în acest ultim tur a 
fost pecetluită și ierarhia finală. 
Luptătorul român a încheiat evo
luția la aceste „mondiale" cu în- 
frîngerea la puncte în meciul sus
ținut în compania sovieticului Igu- 
menov. Dorosiev a terminat din 
nou la egalitate cu S. Akar (Tur
cia), iar R. Vesper (R.D.G.), l-a 
învins la puncte pe J. Karstrom 
(Suedia).

La categoria 87 kg ne puneam 
mari speranțe în Gheorghe Popo- 
vici cu atît mai mult cu cît în tu
rul IV el a intrat cu numai 3,5 
puncte penalizare. După meciul ur
mător el avea însă să fie eliminat 
Dar, să precizăm că sportivii de la 
cat. 87 kg au susținut în ziua a 
doua întîlnirile din tururile III și 
IV. în turul III au intrat 9 concu
renți (din 14 înscriși la categorie). 
Popovici a cîștigat la puncte me
ciul cu B. Olsson (Suedia), iar cam
pionul olimpic B. Simic (Iugosla
via) nu a reușit decît un meci nul 
(și la propriu și la figurat) cu L. 
Metz (R.D.G.). Iată și celelalte re
zultate : V. Olenik (U.R.S.S.) egal 
cu V. Țințarov (Bulgaria), L. Sillai

Neînvins, acumulind cele mai 
puține puncte penalizare pe par
cursul întîlnirilor, Rurua a intrat 
în posesia titlului de campion mon
dial, pe care l-a cucerit și la cam
pionatele mondiale de la Toledo 
din 1966.

Medalia de argint a revenit lui 
Simion Popescu, care are meritul 
că nu a fost întrecut de actualul 
campion mondial.

1. R. RURUA (U.R.S.S.), 2. S. Po
pescu (România); 3. H. Fujimoto 
(Japonia), 4. M. Alakoc (Turcia), 5.
I. Khosrokiani (Iran), 6. L. Dutz 
(Belgia).

CATEGORIA 70 kg. s Aici a fost 
înregistrată o mare surpriză. Favo
ritul categoriei, campionul mondial 
Stevan Horvat (Iugoslavia), a tre
buit să se mulțumească doar cu 
locul 5 ! Titlul a fost cîștigat de 
finlandezul Ero Tapio, în urma 
partidei finale cu ungurul A. Steer, 
cu care a făcut meci nul.

1. E. TAPIO (Finlanda), 2. A. 
Steer (Ungaria), 3. V. Pehlivan 
(Turcia). 4. M. Tarnakgdoust (Iran),
5. S. Horvat (Iugoslavia), 6. M. Poi- 
kalla (Suedia).

LA CATEGORIA 78 kg., cîștigă- 
torii medaliilor au fost deciși încă 
în turul V, simbătă seara, cînd lup
tătorul sovietic Igumenov a rămas 
singurul cu mai puțin de șase 
puncte rele (4,5 p ).

1. V. IGUMENOV (U.R.S.S.), 2. 
R. Wesper (R.D. Germană), 3. J. 
Karstrom (Suedia), 4—5. Acar (Tur
cia), B. Dorosiev (Bulgaria), 5. I. 
Țăranu (România).

CATEGORIA 87 kg. a avut o 
finală calmă. Tînărul Laszlo Sillai 
(Ungaria) — 25 de ani, după ce l-a 
întrecut la puncte pe Țințarov (Bul
garia), era — practic — posesor al 
medaliei de aur. El ar fi trecut pe 
locul doi numai în cazul cind so
vieticul Olenik l-ar fi învins la tuș 
pe polonezul Orlowski. Ceea ce nu 
s-a întimplat. în acest meci arbi
trii au fost nevoiți să acorde aver
tismente ambilor concurenți pen
tru pasivitate și numai în ultimele 
secunde s-a conturat victoria lui 
Olenik, acesta reușind să-și pună 
adversarul intr-o situație dificilă.

1. L. SILLAI (Ungaria), 2. V. 
Olenik (U.R.S.S.), 3. W. Orlowski 
(Polonia), 4. V. Țințarov (Bulgaria),
5. Gh. Popovici (România), 6. B. S. 
Olsson (Suedia).

la CATEGORIA 97 kg., la ulti
mul meci nu s-a decis soarta cam- 

Cronici și comentarii: T. RĂBȘAN, C. CHIRI AC și GH. CIORANU

(Ungaria) b.p. J. Kormanic (Ceho
slovacia).

Turul IV, Ia care au participat 7 
sportivi, s-a încheiat numai cu re
zultate de egalitate și totodată cu 
eliminarea lui Popovici, a suede
zului B. Olsson și a campionului 
olimpic B. Simic. în finale au in
trat deci ceilalți patru sportivi : W. 
Orlowski (Polonia), V. Țințarov, 
V. Olenik și L. Sillai.

„Greii" au avut o zi „plină" par- 
ticipînd și ei la partidele din trei 
tururi : II, III și IV. în turul II 
(C. Bușoi a fost liber) toate cele 
5 partide s-au încheiat înainte de 
limită : 4 prin tuș și una prin des
calificare. învingătorii : P, Kment 
(Cehoslovacia), S. Horst (R.F. a 
Germaniei), A. Roscin (U.R.S.S.), 
St. Petrov (Bulgaria), prin tuș și 
I. Kozma (Ungaria), prin descalifi
carea adversarului. în turul III 
Bușoi a pierdut la puncte meciul 
cu Kment, polonezul Wojda l-a în
vins la puncte pe Horst, iar Kozma 
și Petrov au terminat la egalitate.

în sfîrșit, în turul IV Kozma a 
fost liber iar Roscin cu Kment și 
Bușoi cu Wojda au încheiat parti
dele la egalitate. Pentru finale 
s-âu calificat toți acești patru lup
tători.

pionului. Cei doi protagoniști, Ia
kovenko și Martinescu, porneau cu 
șanse egale. Victoria unuia sau a 
altuia era egală cu medalia de aur. 
Meciul final al celor doi semigrei 
a avut o desfășurare cu totul neaș
teptată. încă din primul minut 
Martinescu nu poate evita atacul 
adversarului său și este dus la par
ter ; 30 de secunde mai tîrziu asis
tăm Ia înfringerea lui Martinesc 
Iakovenko reușește printr-un salt 
să-l fixeze cu umerii la saltea. în
vins prin tuș, Martinescu coboară 
pe locul trei în clasament. Mulți 
spectatori și-au pus întrebarea, cum 
a fost posibil ca un luptător cu o 
vastă experiență internațională, 
cum este Martinescu, să fie învins 
în mai puțin de două minute, fără 
să schițeze vreun gest de atac ? 
Dacă această partidă se încheia la

1. Uniunea Sovietică 34 p„ 2. 
Ungaria 29 p., 3. ROMANIA 27 
P-, 4. Bulgaria 13 P„ 5. Turcia 
10 p., 6. Finlanda 8 p., 7. Iugo
slavia 8 p., 8. Iran 8 p„ 9. R.O. 
Germană 7 P„ 10. Polonia 6 P-

egalitate, Martinescu era posesorul 
medaliei de argint. în meciul an
terior, Iakovenko a terminat la e- 
galitate cu Radev.

1. N. IAKOVENKO (U.R.S.S.), 2. 
B. Radev (Bulgaria), 3. N. Marti
nescu (România), 4. F. Kiss (Un
garia), 5. J. Klinge (R.D. Germană),
6. T. Hem (Norvegia).

favoritul categoriei 
GREA, Istvan Kozma (Ungaria), a 
reușit să-și păstreze titlul (acum 
este pentru a treia oară campion 
mondial). Ieri, el a susținut două 
partide : cu Roșcin, principalul său 
adversar, cu care a terminat la e- 
galitate, și cu Kment, pe care l-a 
învins, cu o diferență minimă, la 
puncte.

1. I. KOZMA (Ungaria), 2. A. 
Roșcin (U.R.S.S.), 3. P. Kment (Ce
hoslovacia), 4. C. Bușoi (România), 
5. E. Wajda (Polonia), 6. S. Petrov 
(Bulgaria).

P. S. In meciul Bakulin—Turturea 
(cat. 52 kg), arbitrul norvegian OD- 
VAR SVENDSEN a acordat în mod 
nejustificat două avertismente pentru 
pasivitate, reprezentantului nostru, 
care au influențat direct rezultatul 
în defavoarea sportivului nostru. 
Faptul acesta a creat o reacție în 
rîndurile publicului cu care, bine
înțeles, nu putem fi d© acord.



călărie

Reprezentanții clubului Steaua
au dominat probele de dresaj
Simbătă și duminică, pe baza hi

pică din Calea Plevnei, au conti
nuat finalele campionatelor repu
blicane de călărie. Probele de dre
saj au fost dominate de reprezen
tanții clubului Steaua. La categoria 
grea, I. Molnar, cu Argint, a tota
lizat 1009 puncte, întrecîndu-1 cu 
15 puncte pe colegul său de club 
— N. Mihalcea, cu Bolero. Pe locul 
trei — D. Velicu (Steaua), cu Șeie 
967 p. Proba de dresaj rezervată 
juniorilor a dat doi campioni : pe 
Irina Ciocmatâ (Steaua), cu Lux și 
pe Florin Mureșan (C.S.M. Sibiu), 
cu Haiduc, ambii acumulînd același 
punctaj : 319. în urma lor, la 4 
puncte diferență, s-a clasat Mircea 
Sabău (Steaua), cu Ghidrana.

La obstacole, întrecerile au fost 
viu disputate. Din nou, dinamoviș- 
tii bucureșteni au obținut cele mai 
multe titluri. Maestrul sportului 
Vasile Pinciu, cu Grațiela, a cu
cerit cel de al doilea tricou de 
campion la această ediție, ieșind pe 
primul loc la categoria semigrea. 
De asemenea, a făcut 
formația Dinamo "care 
pe primul loc în proba 
La categoria grea s-au
număr redus de concurenți : 6. Din
tre aceștia, doar unul singur, Gh. 
Langa (Steaua) cu Gind, a terminat 
cele două manșe fără nici o pena
lizare, devenind astfel campion. Pe 
locurile 2—3, la egalitate de puncte 
penalizare (16) s-au situat Gh. Lan-

ga, cu Simplon și Oscar Recer (Di
namo), cu Birsan. O altă probă 
care a ținut încordată atenția spec
tatorilor pînă la evoluția ultimului 
concurent, a fost cea pe echipe. 
O singură formație, Dinamo Bucu
rești, a evoluat în cele două manșe 
fără greșeală. Iată clasamentul pro
bei : 1. Dinamo — antrenor P. An- 
dreianu (Liliana Nițulescu, cu Fira, 
O. Recer, cu Hanibal, C. Vlad, cu 
Spirt și V. Pinciu, cu Sondor) ; 2. 
Petrolul Ploiești (D. Mihăilescu cu 
Potcovar, A. Stoica, cu Blond, A. 
Cadar, 
Sandu) 
Langa, 
nu, cu 
minai, 
4:38,4. 
revenit
0 p., 43,1 sec., care a întrecut-o în 
baraj pe 
cu Ogar
tegoria semigrea au participat 11
concurenți. S-au înregisTrstt urmă
toarele rezultate : 1. V. Pinciu, cu 
Grațiela 4 p. ; 2—4. Gh. Langa, cu 
Gind, V. Bărbuceanu, cu Altai și 
Gh. Langa, cu Simplon 8 p.

Azi vor avea loc ultimele probe 
din cadrul finalelor. De ia ora 9 
se va disputa proba de obstacole 
juniori 16 ani, iar după amiază de 
la ora 16 — proba de obstacole ju
niori 18 ani.

cu Pikup, S. Enache, cu 
8 p., 4:20,8 ; 3. Steaua (Gh. 
cu Brindușa, V. Bărbucea- 
Saghia, D. Velea, cu Ger- 
C. Ilin, cu Gerilă) 8 p., 
Proba rezervată fetelor a 
Lilianei Nițulescu, cu Fira

Irina Ciocmatâ (Steaua),
— 7 p., 53,8 sec. La ca-

parte din 
s-a clasat 
pe echipe, 
înscris un

ÎN PRIMA
ÎNVINSĂ

DIVIZIA A FEMININ

ETAPĂ, DINAMO BUCUREȘTI 
IA BACĂU!

CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA 
8—8 (2—5). Bucureștencele au des
chis scorul, dar replica handbalis
telor de la Constructorul a fost 
promptă, astfel că la pauză rezul
tatul le era favorabil cu 5—2. Du
pă reluare, formația Confecției a 
acționat cu mai multă luciditate și 
siguranță, punînd deseori la încer
care apărarea adversă. Echipa Iri- 
nei Naghi a reușit să refacă treptat 
din handicap și să .smulgă* in 
extremis o decizie de egalitate.

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
— RULMENTUL BRAȘOV 15—7 
(5—4). După o repriză de studiu, 
în care ambele echipe nu au riscat 
prea mult, studentele au apăsat pe 
accelerator și au preluat inițiativa. 
Ele au folosit cu mult succes con
traatacul (îndeosebi Sramco), prin- 
zînd adesea apărarea brașoveană 
pe picior greșit. (Rodica Vișan).

POLITEHNICA GALATI 
MUREȘUL TG. MUREȘ 11 
(5—6). Mai decise în 
țenceie au învins pe 
Constantinescu și Gh. 
coresp.).

UNIVERSITATEA 
RA — LICEUL NR. 4 
RA 9—5 (5—1). Tradiționalul der
bi al celor două formații a fost de 
data aceasta de un slab nivel teh
nic. (I. Stan-coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 19—6 (11- 
4). Campioanele au obținut o vic
torie facilă în fața jucătoarelor de 
la Progresul, care au arătat că anul 
acesta vor face față cu greu în ca
tegoria A. în lotul prezentat de 
antrenorul Radu Bădescu, doar

10
final, gălă- 

merit. (S. 
Arsenie —

TIMIȘOA- 
TIMIȘOA-

POMPILIU

O imagine grăitoare a dominării dinamoviste în prima partidă a returului. In 
tricouri albe — Dinamo (fază din meciul Gloria—Dinamo) 

Foto: V. Bageac

Antoaneta Oțelea și Gabriela Măr- 
mureanu au o oarecare valoare, 
celelalte fiind pe teren simple pre
zențe simbolice. Noul antrenor a! 
echipei campioane Rapid București, 
prof. Sim,ion Pompiliu, a adus la 
primul meci din actuala ediție o 
echipă tînără, dornică de afirmare, 
cu care speră că va obține rezul
tate bune. (I. P.).

DIVIZIA A - MASCULIN
RAFINĂRIA teleajen — 

C.S.M. REȘIȚA 23—15 (13-6). 
Gazdele și-au asigurat victoria încă 
din prima repriză, cînd au dominat 
autoritar, realizînd multe faze 
spectaculoase. (A. Vlăsceanu — 
coresp.).

UNIVERSITATEA CLUf — 
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
19—18 (10—10). Noua promovată 
în divizia A a debutat cu o foarte 
prețioasă victorie în fața unui ad
versar dificil, la capătul unei par
tide viu disputate în limitele unei 
perfecte sportivități. (P. Radvani- 
coresp.).

TEXTILA CISNĂDIE — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 15—29 
(6—13). Joc dur, în care experien
ța mai îndelungată a timișorenilor 
și-a spus pînă la urmă cuvîntuL 
(Ilie Ăndrei-coresp.).

DINAMO BACĂU — DINAMO 
BUCUREȘTI 17—13 (9—5). Este 
pentru prima dată cînd băcăuanii 
îeușesc să întreacă pe bucureșteni. 
Rezultatul sc datorează în bună 
parte portarului gazdelor, Nego- 
van care a apărat foarte bine. (N. 
Niță -coresp.).

STEAUA — DINAMO BRA
ȘOV 17—10 (8—6). Campionii
s-au „chinuit“ aproape o repriză 
cu bătăioșii lor adversari, care în 
primele 30 de minute de joc au co
mis peste 30 de faulturi. în aceste 
condiții, steliștii și-au intrat mai 
greu în ritm și abia după pauză 
au jucat la adevărata lor valoare, 
jocul a fost în general echilibrat, 
pînă în min. 26 conducînd brașo
venii. Apoi, bucureșteni; au egalat 
și au luat conducerea, pe care nu 
au mai cedat-o pînă la sfîrșitul 
partidei. (P. Iv.).

Ignorînd tribunele goale.
juniorii au obținut

Slab popularizate, competițiile de 
ciclism pe pistă pentru juniori — con
tend ca finale ale campionatelor oră
șenești și „naționalelor” — se desfă
șoară într-un total anonimat. Goale, 
tribunele sînt dezolante și nu creează 
climatul necesar pentru punerea în 
valoare a caUtâților, pentru ca tinerii 
sportivi să realizeze performanțe la 
nivelul maxim al potențialului lor. 
Și, totuși... Ambiția tinerilor pi- 
starzi, dorința lor de a se afirma pe 
firmamentul ciclismului, de a reface 
timpul pierdut în atîția ani de medio
critate — lată elementele care i-au 
condus pe concurenți. chiar și în 
condițiile vitrege amintite, la rezul
tate ce atestă conștiinciozitatea mun
cii la antrenamente și relevă, uneori, 
un veritabil talent. Florian Negoescu 
(Steaua) a realizat un nou record 
republican de juniori în proba de 
500 m cu start de pe loc, cu timpul 
de 35,3 (vechiul record 35,5), perfor
manță care intrece și cel mai bun 
timp al seniorilor 1 Păcat câ acest 
tinăr și talentat alergător nu re
nunță la unele artificii șl nici la ae
rul de vedetă care nu-i stă bine, mai 
ales că nici nu a atins un nivel care 
să-1 situeze deasupra colegilor lui... 
ștefan i-eibner (C.P.B.), intr-o între
cere palpitantă cu P. Dolofan 
(Steaua), a realizat în seriile probei 
de urmărire individuală (2 000 m) un 
nou record al țârii cu timpul de 
2:33,7 (vechiul record era de 2:35.5 
șl-i aparținea lui ștefan Suclu).

Alături de aceste două perfor
manțe, care au modificat tabelele de

rezultate meritorii
recorduri ale țării, merită mențio
nată comportarea foarte buna a 
marii majorități a juniorilor. Titlu
rile de campioni ai orașului Bucu
rești au fost cucerite de N. Gavrllă 
(Steaua) — juniori mici 2:42,0 șl P. 
Doi ifan ‘
2:34,4 — la urmărire individuală, de 
echipele clubului sportiv Steaua (ju
niori mici 2:35,2 ; juniori mari 2:25,0) 
— la urmărire pe echipe, de FI. 
Negoescu (Steaua) — 11,9 la juniori 
mari și P. Cîrneanu (Steaua) 12,6 la 
juniori mici în proba de viteză, de 
P. Dolofan (Steaua) — juniori mici 
și V. Grigore (Șc. sp. 1) — la ju
niori mari în proba de adițiune de 
puncte. Cele mal multe titluri fiind 
cucerite de reprezentanții clubului 
sportiv Steaua se cuvine să subliniem 
și munca antrenorilor I. Gociman și 
C. Volcu.

Duminică dimineața s-a desfășurat 
proba de viteză din cadrul campio
natului național de juniori. Titlurile 
de campioni republicani au fost cu-, 
cerite tot de reprezentanții clubu
lui Steaua : la juniori mari a învins 
Florian Negoescu (în finală l-a în- 
tîlnit pe dinamovistul I. Florea). iar 
la juniori mici P. Cîrneanu (a ob
ținut 3 victorii în turneul final al 
acestei probe).

întrecerile campionatului național 
de ciclism pe pistă pentru juniori 
continuă marți pe velodromul Di
namo (ora 16,30), cu proba de 500 rn 
cu start de pi loc.

HRISTACHE NAUM

(Steaua) Juniori mart

Scoruri mari
Trăsătura caracteristică a primei 

etape din returul campionatului na
țional a constituit-o numărul mare 
de puncte înscrise, în special în 
meciurile din Capitală. Neîndoios, 
jocul lipsit de obstrucție, de „an- 
tijoc", dă roade. Mai avem de sub
liniat și calitatea, în general, bună 
a arbitrajelor, de asemenea un ele
ment de mare importanță, lată 
acum amănunte de Ia jocurile eta
pei din București și din țară.

STEAUA—RAPID 19—6 (9—3). 
Din nou Penciu s-a dovedit cheia 
de boltă a echipei din Ghencea. 
Asta nu înseamnă, însă, că antre
norul P. Cosmănescu nu are pro
bleme dintre cele mai serioase, 
echipa în ansamblu prezentînd fi
suri, pe care improvizațiile nu le 
pot astupa. Rapidiștii n-au strălu
cit — nici nu ne-am fi așteptat ca 
vara să le fi prilejuit un spectacu
los salt valoric — dar au avut la 
activ cîteva faze de rugbi bun. 
Punctele au fost înscrise de Penciu 
7 (o lovitură de picior căzută și 
două transformări), Băltărețu 6 
(două încercări), Nica 3 (lovitură 
de picior căzută) și Matcescu 3 (lo
vitură de pedeapsă) pentru învin
gători, respectiv de Cezar 3 (încer
care) și M. Marinescu 3 (lovitură 
de pedeapsă) pentru Rapid. A ar
bitrat destul de bine P. Niculescu.

GRIVIȚA ROȘIE — PROGRE
SUL 28—5 (17—0). De data aceas
ta nu s-au mai întîmplat... minuni, 
liderii clasamentului intrînd pe te
ren deciși să nu lase nimic la voia 
întîmplării și reușind să cîștige 
foarte autoritar un meci frumos 
(meritul le revine moralmente am
belor echipe). Replica „XV“-lui din 
str. Dr. Staicovici a fost totuși ono_ 
rabilă, mai ales dacă comparăm 
potențialul echipelor. O mențiune 
specială ambelor formații pentru 
aspectul jocului : grivițenii prin

în prima etapă a returului
numeroase și spectaculoase acțiuni 
angrenînd ambele compartimente, 
„albii" prin a nu fi „încuiat* jocul 
nici o clipă, nici măcar atunci cînd 
scorul luase proporții. Punctele sînt 
„semnate* de Teodorescu 6 (două 
încercări), T’buleac 8 (o încercare, 
o lovitură de pedeapsă și o trans
formare), Marinescu 3 (încercare), 
Wussek 3 (lovitură de picior că
zută), Irimescu 5 (o lovitură de pe
deapsă și o transformare) și Mol- 
doveanu 3 (încercare) pentru grivi- 
țeni, respectiv de Negoescu 3 (în
cercare) și Blănaru 2 (transforma
re) pentru învinși. Deosebita spor
tivitate a tuturor jucătorilor i-a 
prilejuit lui FI. Tudorache un ar
bitraj bun.

G. RUSSU-ȘIRIANU
GLORIA—DINAMO 3—19 (3— 

8). Partida inaugurală a returului 
a avut loc sîmbătă după amiază pe 
terenul Gloria și le-a permis dina- 
moviștilor să obțină o victorie co
modă. Prima jumătate a jocului a 
fost modestă ca desfășurare, iar 
gazdele au trecut chiar pe lîngă 
ocazia de a prelua conducerea (la 
scorul de 5—3 în favoarea dina- 
moviștilor Crăciunescu a șutat în 
bară o lovitură de pedeapsă). La 
reluare, jucătorii de la Gloria au 
căutat să construiască atacuri mai 
eficace, dar lipsa de experiență nu 
le-a permis acest lucru. De altfel, 
forma bună a adversarilor lor și-a 
spus cuvîntul în final, cînd gazdele 
au fost pur și simplu sufocate. Au 
înscris Zlătoianu 3 (încercare), 
Giugiuc 7 (o lovitură de picior că
zută și două transformări), T«țu- 
ianu 3 (încercare), Dragomir 3 
(încercare) și Cîndea 3 (încercare) 
pentru Dinamo și Soare 3 (lovitură 
de pedeapsă) pentru Gloria. I. Ni- 
colaescu a arbitrat cu scăpări care 
n-au influențat desfășurarea jo
cului (D. Dumitrescu — coresp.).

AGRONOMIA CLUJ — ȘTIIN
ȚA PETROȘENI 10—8 (10—8).
Meciul, după cum arată și scorul, 
a fost foarte strîns și s-a încheiat 
cu o dificilă victorie a gazdelor. 
Aceasta, datorită faptului că par
tea a doua le-a aparținut oaspeți
lor care, însă, n-au reușit să mo
difice scorul de la pauză și să con
cretizeze astfel dominarea terito
rială. Au înscris Florea și Hegeto 
cîte o încercare, ambele transfor
mate de Balint, pentru învingători 
și, respectiv, Sabău o încercare și 
Dragoș o lovitură de pedeapsă și 
o transformare pentru oaspeți. A 
arbitrat corect N. Cristea — Bucu
rești (V. Cacoveanu — coresp.).

POLITEHNICA IAȘI - PRECI
ZIA SĂCELE 14—0 (8—0). Ieșenii 
au stăpînit tot terenul printr-o re
marcabilă decizie în acțiuni a îna
intării, care a cîștigat toate baloa
nele în grămezi și în tușe, Rosen
berg și Dăscălescu dovedindu-se de 
departe cei mai buni de pe teren. 
Scorul putea fi mult mai mare, dar 
gazdele au ratat foarte mult. Săce- 
lenii au dovedit că sînt foarte slab 
pregătiți și, în plus, au fost lipsiți 
de un transformer. Punctele au 
fost înscrise de Popa 3 (încercare), 
Rosenberg 9 (o încercare și două 
lovituri de pedeapsă) și Crișan 2 
(o transformare). A arbitrat bine 
D. Dumitrescu — București. (D. 
Diaconescu — corespondent prin
cipal).

FARUL CONSTANȚA — RUL
MENTUL BÎRLAD 14—0 (11—0). 
Deși se anunța un joc echilibrat, 
constănțenil și-au impus fără 
probleme superioritatea în fața 
unei echipe cu 6 debutanți. Au 
înscris Celea 6 (2 lovituri de pe
deapsă), Beianu 8 (încercare), 
Trifu 3 (încercare) și Vătafu 2 
(transformare). A arbitrat foarte 
bine N. Cervinschi-București 
(C. Popa-corespondent principal).

A XVI-a ediție a „Turului României"
Kilometrajul etapelor ți orele de sosire • In Capitală, două 

fururi prin cartierele Colroceni ți Drumul Taberei _ • Ansamblul 
folcloric „Perinița" dă un spectacol extraordinar în cinstea ciclițtilor

Furnizăm astăzi alte 
noutăți cu privire la 
cea de a XVI-a edi
ție a „Turului Româ
niei”, competiție In
ternațională organi
zată de F.R. CICLISM 
șt A. S. LOTO-PRO- 
NOSPORT.

■ A fost fixat ki
lometrajul exact al 
etapelor: București— 
Ploiești 80 km, Plo
iești — Galați 200 
km. Galați — Orașul 
Gheorghe Gheorghiu- 
Dej 140 km, Orașul 
Gheorghe Gheorghiu- 
Dej — Brașov 124 
km. Brașov — Tg. 
Mureș 170 km, Tg. 
Mureș — Acățari
— Tg. Mureș 30 
km (individual con
tratimp), Tg. Mu
reș — Cluj 105 km, 
Cluj — Oradea 152 
km. Oradea — Arad 
117 km, Arad — Deva 
154 km, Deva — Si
biu — Călimănești 
190 km. Rm. Vîlcea
— București 175 km.

■ Sosirile vor a- 
vea loc în jurul orei 
17, în afara etapei a 
Vl-a (contratimp in
dividual la Tg. Mu
reș) în care plecările 
se vor da începînd 
de la ora 9 dimineața, 
iar sosirile vor avea 
loc între 9,40 și 
11,00.

■ Caravana ci- 
clistă va efectua în 
Capitală două tururi

pe un traseu ce va 
străbate cartierele 
Cotroceni și Drumul 
Taberei (aproximativ 
20 km), după care se 
va îndrepta spre Plo
iești, capătul primei 
etape.

■ în ziua de 12 
septembrie, la Plo
iești, cunoscutul an
samblu folcloric .Pe
rinița", al Sfatului 
popular al Capitalei, 
de mai multe ori lau
reat la festivalurile 
internaționale, recent 
revenit în țară după

turneele din Algeria. 
Tunisia și Polonia va 
da un spectacol ex
traordinar de cîntece 
și dansuri populare în 
cinstea participanților 
la cea de a XVI-a 
ediție a .Turului Ro
mâniei”. Va fi un 
minunat prilej pentru 
cicliștii din Austria, 
Bulgaria, Cehoslova
cia. Danemarca. R.D. 
Germană, Olanda. 
Suedia și Polonia să 
cunoască bogăția și 
frumusețea folcloru
lui românesc.
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Campionatul european feminin 
de canotaj academic

Român ia-2 medalii de bronz și locul 3 pe națiuni
VICHY 3 (prin telefon). Duminică 

după amiază a luat sfîrșit campiona
tul european feminin de canotaj aca
demic, care a întrunit în localitate 
schifisle din 15 țări, printre care — 
pentru prima dată — și S.U.A. Fi
nalele care au încheiat cele trei zile 
de întreceri au fost dominate, ca și 
în anul trecut la Amsterdam, de vîs- 
lașele și ramerele din U.B.S.S. și 
R. D. Germană, numai că acum „ro
lurile" s-au inversat, trei titluri re
venind sportivelor sovietice și numai 
două celor din R.D.G.

Tara noastră, reprezentată în 4 din 
rele 5 probe clasice (la simplu nu 
am participat), și-a menținut și la 
Vichy poziția printre echipajele frun
tașe europene, cucerind dona locuri 
III, și, implicit, medaliile de bronz, 
în cursele de schif 4-\-l rame (Ana 
Raicu-Tamaș, Viorica Ghîuzelea, Teo
dora Vntaru, Luminița Golgoțiu -f- 
Ște fonia Borisov) și schif 8-[-l (Ana 
Raicu, F lorica Ghiuzelea, Teodora 
Untaru, Luminița Gcdgoțiu, Viorica 
Moldovan, Doina Bălașa, Stana Tu
dor, Emilia Rigard + S. Borisov). 
In special la 4—|—1 rame, româncele au 
fost la un pas de medalia de argint, 
ele pierzînd în final locul doi, la 
mai puțin de o secundă. în schimb, 
în proba de 2 vîsle (Maria Covaci, 
Elisabeta Vorindan) nu am ocupat 
decît locul V, iar la 4 -ț- 1 vîsle 
(unde prezentam un echipaj tînăr, 
dar puternic, și excelent creditat în 
acest sezon) nu am putut să ne ca-

LA MESSINA:

Baschetbalistii români au învins Polonia 
ocupat decit locul IV(55-45), dar n-au

CATANIA, 3 (prin telefon). Echi
pa masculină de baschet a României 
a debutat în turneul internațional 
desfășurat la Messina cu o victorie 
în fața puternicei reprezentative a 
Poloniei. Jucătorii noștri s-au com
portat excelent, mai ales în apă
rare, ciștigînd cu 55—45 (35—17).

în cel de al doilea meci din tur
neu, selecționata țării noastre a 
pierdut la mare luptă meciul cu 
Bulgaria : 62—63 (28—30).

Deși a pierdut și în celelalte 
două partide, echipa României a 
lăsat o bună impresie la acest tur
neu. Italia ne-a învins cu 67—62 
(31—30), intr-un meci decis in ulti
mele minute.

Concursul de inot al speranțelor olimpice

5 noi medalii pentru sportivii români
înotătorii sovietici au dominat 

și întrecerile zilei a doua din con
cursul speranțelor olimpice, care 
s-a deosebit prea puțin de reuniu
nea inaugurală. Din nou, 5 victorii 
ale reprezentanților U.R.S.S. î«i ce
le șase probe desfășurate la lumina 
reflectoarelor, însoțite și de per
formante de talie europeană.

Doi dintre ci'știgătorii primei zile, 
Igor Grivenikov și Irina Pozdnia
kova, și-au mai adăugat colecției 
cite o medalie de aur. Primul, cu 
un stil elegant și eficace, aducîo- 
du-ne parcă aminte de scoțianul 
Bobby McGregor (cu care seamă
nă în multe privințe), a cîștigat 
fără să forțeze cursa de 400 m li
ber. Grivenikov a început cu 1:04,3, 
a terminat cu 1:05,7, încheind cele 
8 lungimi după 4:32,6. Rețineți a- 
cest nume, veți mai auzi de el...

... Ca de altfel și de coechipiera sa, 
Irina Pozdniakova, a cărei tehnică 
de bras pare aproape de perfec
țiune. Nu este mai puțin adevărat 
că tinăra moscovită, posedă un fi
zic impresionant (și, credeți-mă, 
destul de atrăgător...) cu ajutorul 
căruia — fără să uităm de perfecta 
coordonare a mișcărilor — reușește 
să învingă rezistența apei cu o ușu
rință remarcabilă. Succesul ei la 
100 m bras, cu un timp identic ce
lui care i-a adus titlul de cam
pioană europeană la Linkoping 
(1:19,4), nu a surprins pe nimeni. 
La această probă, două dintre tine
rele noastre reprezentante, Cristina 
Stănescu (1:23,7) și Liliana Burla
cii (1:24,9) s-au calificat în finală, 
ocupînd locurile 5 și, respectiv, 6. 
Rezultatele lor sînt însă modeste 
fată de valoarea performanțelor 
europene.

Un alt stilist mult apreciat a fost 
ți campionul european (de juniori) 

lificăm în finale din cauza îmbolnă- 
vîrii uneia dintre vîslașe. Cu toate 
acestea, datorită celor două medalii, 
am reușit să ne situăm pe locul Iii 
fn clasamentul pe națiuni, la cea mai 
tare ediție a campionatelor. Dar iată, 
de altfel, acest clasament și rezulta
tele tehnice: 1. U.R.S.S. 38,5 p.,
2. R.D.G. 34,5 p, 3. România 16 p,
4. Ungaria 15 p, 5. Cehoslovacia
13 p, 6. Olanda 12 p, 7. Bulgaria 
6 p, 8—9. Franța și R.F.G 3 p, 
10—12. Austria, S.U.A., Danemarca 
1 p, 13—15. Polonia, Belgia și Sue
dia 0 p. 4+1 R: 1. R.D.G. 3:39,61,
2. U.R.S.S. 3:41,73, 3. România
3:42,26, 4. Ungaria 3:51,58, 5. Ceho
slovacia 3:51,76, 6. Danemarca
3:56,05: SCHIF SIMPLU: 1. R.D.G. 
(Anita Kunze) 3:56,66, 2. Ceho
slovacia (Kvasilova) 3:59,54, 3. 
U.R.S.S. 4:01,17. 4. Ungaria 4:04,36,
5. Olanda 4:06,17, 6. Austria 4:07,68; 
4+1 V: 1. U.R.S.S. 3:22,69, 2. Un
garia 3:25.59, 3. Bulgaria 3:25,60, 
4. R.D.G. 3:25,96, 5. Franța 3:30,94,
6. Cehoslovacia 3:33,45; 2 VÎSLE :
1. U.R.S.S. (Kveits. Gololko) 3:31,65,
2. R.D.G. 3:36,51, 3. Olanda 3:37,79,
4. R.F.G. 3:40,04, 5. România
3:40,43, 6. Ungaria; 8 + 1: 1. 
U.R.S.S. 3:13,20, 2. R.D.G. 3:14,88.
3. România 3:21,33, 4. Olanda
3:25,45, 5. Cehoslovacia 3:35,22,
6. S.U.A. 3:40,26.

GH. G1URCĂNEANU 
antrenor federal

Iată și celelalte rezultate ale tur
neului : Italia — Bulgaria 72—66 
(37—28), Italia — Polonia 61—59 
(26—23), Bulgaria — Iugoslavia 
61—60 (39—30) !, Bulgaria — Polo
nia 87—78 (32—32), Italia — Iugo
slavia 71—51 (48—25) !, Iugoslavia 
— Polonia 61—53 (37—26). CLASA
MENT : 1. ITALIA 8 p., 2. Bulga
ria 4 P-, 3. Iugoslavia 4 p., 4. Ro
mânia 2 p., 5. Polonia 0 p.

Echipa României va mai lua 
parte la turneul de la Catania ală
turi de formațiile Italiei, Iugosla
viei și Bulgariei.

al probelor de spate Grigori Da
vidov, sîmbătă învingător sigur în 
cursa de 200 m. în întrecerea fe
minină de 200 m delfin, reprezen
tantele R.D. Germane, Heide Eino- 
der si Cristine Striibing, au reali
zat un dublu succes, iar noi— am 
regretat absența de la start a 
Georgetei Cerbeanu (reținută pen
tru examenul de admitere în clasa 
a IX-a), care ar fi putut obține o 
medalie de bronz...

REZULTATE TEHNICE. 100 
m liber (f) : 1. LIDIA GREBET 
(URSS) 63,1, 2. I. Molkova (URSS) 
63,9, 3. 1. Komar (RDG) 64,5 (în 
serii : 12. Gonos 67,2, 17. Schuller 
68,1, 22. Stanciu 71,2, 23. Hahami 
71,3, 25. Dobocan 71,8); 400 m 
liber (b) : 1. I. GRIVENIKOV
(URSS) 4:32,6, 2. I. Novikov
(URSS) 4:33,0, 3. L. Unger (RDG) 
4:343, 4. R. Schmuck (RDG) 4:34,5 
(în serii : 9. Rolik 4:50,8, 13. Cos- 
mescu 4:53,4, 14. Hîrjeu 4®4,8, 17. 
Pleșca 5:00,8) : 100 m bras (f) : 1. 
IRINA POZDNIAKOVA (URSS) 
1:19,4, 2. L. Milenina (URSS)
1:19,9, 3. V. Samkina (URSS) 1:20,5 
4. M. Ludany (Ung.) 1:23,7, 5. Cr. 
Stănescu (România) 1:23,7, 6. L. 
Burlacu (R.) 1:24,9 (în serii : 9.
Manafu 1:26,0, 12. I. Simon 1:27,4,
14. V °zilagy 1:27,8, 17. M. Bîrsan 
1:28,2) ; 100 m delfin (b) : 1. V. 
IAKOVLEV (URSS) 62,6, 2. M. 
Csinger (Ung.) 63,7, 3. R. Freigang 
(RDG) 63,7, 4. I. Kovalev (URSS) 
64,3 (în serii : 9. Rău 67.2 14. Ai
mer 70,3) ; 200 m delfin (f) : 1. 
HEIDE EINODER (RDG) 2:37,7,
2. C. Striibing (RDG) 2:42,1, 3. E. 
Kondakova (URSS) 2:45,0 ; 200
m spate (b) : 1. G. DAVÎDOV 
(URSS) 2:20,0. 2. O. Iscenko
(URSS) 2:21,8, 3. V. Werner (RDG) 
2:24,6, 4. A. Zielski (Pol.) 2:25,6

Tenismanii români in două finale, 
la Bratislava

In semifinalele probei de simplu bărbați din cadrul 
campionatelor internaționale de tenis ale Cehoslovaciei, 
care se desfășoară la Bratislava, campionul român Ion 
Țiriac l-a învins cu 6—2, 6—2 pe cehoslovacul Me- 
donos. in finala turneului, Ion Țiriac îl va întilni pe 
jucătorul cehoslovac Kodes, care în semifinală l-a eli
minat pe compatriotul său Holecek cu 6—1, 6—3.

în sferturile de finală ale probei de dublu bărbați, 
perechea română Ion Țiriac — Ilie Năstase a întîlnit 
cuplul cehoslovac Vrba—Hutka, pe care l-a întrecut 
în două seturi: 6—0, 6—0. Manifestînd aceeași formă 
bună, jucătorii români an trecut cu ușurință și de ad
versarii lor din semifinalele probei. Țiriac și Năstase 
au dispus de Safarik—Koukal (Cehoslovacia) cu 6—1, 
6—4. (N.R. Pînă la ora cînd închidem ediția, nu ne-au 
parvenit rezultatele întrecerilor finale).

Drysdale eliminat 
la Forest Hills

în turneul internațional de te
nis de la Forest Hills (S.U.A.), 
iugoslavul Pilici l-a învins cu 
3—6, 11—9, 6—2, 6—3 pe Leslie 
Buck (S.U.A.). O surpriză a fur
nizat-o danezul Jan Leshly, care 
l-a eliminat cu 6—3, 4—6, 6—4, 
7—5 pe Cliff Drysdale (Republica 
Sud-Africană).

Tot în proba de simplu bărbați, 
John Newcombe (Australia) l-a 
învins cu 6—2, 6—2, 4—6, 6—3 
pe americanul Mike Estep, Iar 
Davidson (Australia) a dispus cu 
6—3, 6—1, 6—1 de Richard 
Stockton (S.U.A.).

ȘTIR? REZULTATE
OSLO. într-un meci 

de fotbal contînd pen
tru campionatul euro
pean, duminică la 
Oslo echipa Norve
giei a învins cu sco
rul de 3—1 (1—1) e- 
chipa Suediei.

BERLIN. Cu prile
jul unui concurs de 
atletism desfășurat la 
Berlin, atletul Klaus 
Beer (R.D. Germană) 
a stabilit un nou re- 
cerd al țării sale în 
proba de săritură în 
lungime, cu o per
formanță de 7,99 m.

TEL AVIV. La Tel

Aviv s-a disputat me
ciul revanșă dintre 
reprezentativele mas
culine de baschet ale 
Izraelului și Greciei. 
De data aceasta au 
cîștigat baschetbalis
tii greci, cu scorul de 
83—71 (41—36). în 
primul joc, victoria 
revenise echipei Iz
raelului cu 77—68.

HAVANA. în run
da a 7-a a turneului 
international de șah 
de la Havana, finlan
dezul Vesterinen a 
obținut o surprinză
toare victorie în dau

(în serii : 10. M, Hohoiu 2:30,4,
— nou rec. de copii).

Ultima zi a întrecerilor a fost 
mai fructuoasă pentru reprezen
tanții României, care într-o serie 
de dispute extrem de dificile au 
recoltat trei medalii : ANCA AN
DREI — aur la 200 m spate, 
(2:38,6) iar Georgeta Cerbeanu 
(1 :12,8) și Petre Teodorescu 
(2 :39,5) — bronz la 100 m delfin 
și, respectiv, 200 m bras.

O evoluție mult aplaudată a 
avut-o și tînărul nostru brasist 
Petre Teodorescu. El a pornit mai 
slab in cursa de 200 m, fiind pe 
poziția a cincea după primele două 
lungimi. Apoi, bucureșteanul a 
mărit frecvența, luind plasa sovie
ticilor Riabinin și Panou, mult 
mai bine pregătiți din punct de 
vedere fizic, Teodorescu a primit 
astfel o prețioasă medalie de 
bronz, iar timpul său se află la 
numai două zecimi de recordul de 
juniori mici al lui Șoptereanu.

De la Georgeta Cerbeanu aș
teptam mai mult. Dar ea ni s-a 
părut obosită, mai ales în finalul 
cursei de 100 m delfin, cînd a ce
dat poziția a doua (după Kojevni- 
kova care a condus permanent) 
sportivei germane Heide EinOder. 
Și timpul lui Cerbeanu (1 :12,8) 
este cu mult sub posibilități.

Concursul de sărituri de la 
„Tineretului" ne-a oferit o altă 
mare satisfacție. C. Nedelcu (14 
ani) a cîștigat de o manieră im
presionantă atît proba de la tram
bulină, cit și cea de la platformă. 
L-a imitat, în întrecerile femini
ne, sportiva cehoslovacă Milena 
Ducikova.

ULTIMELE REZULTATE TEH-

La Heerlen, cel 
mai bun dintre 
rutierii profesio
niști s-a dovedit 
a fi Eddy Merckx 
(Belgia). El a cu
cerit tricoul „arc- 
en-ciel“.

Noii campioni mondiali la ciclism: 
englezul G. Webb și belgianul E. Merckx

HEERLEN, 3 (prin telefon, de la 
trimisul Agerpres, ILIE GOGA). 
Campionatul mondial de fond al 
amatorilor, desfășurat sîmbătă la 
Heerlen pe un traseu de 198,885 
km (un tur 13,259 km), a reunit 
la start cel mai numeros pluton 
pe care l-am văzut vreodată în- 
ti-o cursă oficială : 157 de ru
tieri pentru trei locuri pe po
dium I în lumea ciclismului se 
spune că proba de fond este e

ȘTIRI REZULTATE
na liderului clasa
mentului, marele ma
estru sovietic Lev 
Polugaevski. Larsen, 
care La învins pe 
Garcia, a trecut în 
fruntea clasamentului, 
cu 5* 1 2 * * * 6/2 puncte.

NICE. 100 m spate (b) : 1. G. DA
VIDOV (U.R.S.S.) 63,6, V. Wer
ner (R.D.G.) 64,7, 3. G. Jung
(R.D.G.) 67,3, 4. L. Schafer (R.D.G,) 
67,5, 5. A. Zielski (Pol) 68,2, 6. 
M. Hohoiu (R.) 68,5; 400 m
liber (f) : 1. SVETLANA ZARȘCI- 
COVA (U.R.S.S.) 4 :56,2, 2. G.
Voigt (R.D.G.) 4 :56,2, 3. B. Fie- 
bak (R.D.G.) 5 :05,7, 4. L. Scih 
(U.R.S.S.) 5 :07,6, 5. M. Nicolova 
(Bulg.) 5:07,6 (în serii : 10. Co- 
roiu 5 : 19,8, 16. Gonos 5 : 40,8, 17. 
Tarța 5 : 44,1, 19. Hahanu 5 : 44,8) : 
200 m bras (b) : 1. V. RIABININ 
(U.R.S.S.) 2 :35,8, 2. I. Panov
(U.R.S.S.) 2 : 37,9, 3. P. Teodorescu 
(R.) 2:39,5, 4. S. Szabo (Ung.)
2 :44,1, 5. G. Nicolov (Bulg.)
2 :44, 1 (în serii : 14. Pop 2 :57,1,
15. Vlad 2 :57,4) ; 100 m delfin 
(f) : 1. LUDMILA KOJEVNIKOVA 
(U.R.S.S.) 1 : 11,8, 2. H. EinOder
(R.D.G.) 1 : 12,4, 3. G. Cerbeanu 
(R.) 1 :12,8, 4. T. Liniakeva
(U.R.S.S.) 1 : 12,8, 5. E. Kondakova 
(U.R.S.S.) 1 :12,8 (în serii : 14. 
Dobocan 1 : 19,1) ; 400 m mixt (b) :
1. G. DAVIDOV (U.R.S.S.) 5:01,6,
2. Z. Pacelt (Pol.) 5:03,0 — nou
rec., 3. I. Kovaliov (U.R.S.S.)
5 :08,8 ; 200 m spate (f) : 1. ANCA 
ANDREI (ROMANIA) 2:38,6, 2. S. 
Baumann (R.D.G.) 2:39,3, 3. S.
Kindermann (R.D.G.) 2:40,0, 4, I. 
Molkova (U.R.S.S.) 2 :40,3, ...
6. D. Mezinca (R.) 2 : 45. 4... 8.
C. Kokai (R.) 2 ; 49,5; 1500 m
liber: 1. I. NOVIKOV (U.R.S.S.) 
18 :11,7, 2. R. Schmuck (R.D.G.) 
18:26,6, 3. H. Lindner (R.D.G.) 
18:30,3, ... 7. D. Gheorghe (R.) 
19:00,9 — nou rec. juniori mici.

ADRIAN VASILIU

MUNCHEN. Rezul
tate din campionate
le de atletism (juni
ori) ale R.F. a Ger
maniei: 100 m — 
Hirscbt 10,3; 110 mg 
— Gdnternickel 14,4; 
prăjină — Steinacker 
4,60 m; disc — Wip- 
permanD 58,30 m; tri- 
plusalt — Kugler 
14,87 m.

loterie. De această dată nu a fost 
însă așa. Ostilitățile s-au declan
șat chiar din turul 4 cînd italia
nul Giaconne, danezul Hansen, 
Ampler (R.D.G.), imitați la scurtă 
vreme de englezul Webb, fran
cezul Claude Guyot, italianul 
Conti și alții au format un grup 
valoros de 12 rutieri care a luat 
cursa pe cont piopriu. Această 
acțiune a hotărît soarta cursei. 
Din păcate nici unul dintre ro
mâni nu a sesizat că aceasta va 
fi evadarea cea bună. în turul 
10. Grigore a încercat să se des
prindă, a luat 30 de secunde ?• 
vans plutonului, dar a renunțat. 
După 30 de km, G. Moiceanu 
a ieșit la «bătaie*, împreună cu 
alți 6 alergători, reușind să mai 
reducă din distanța pe care fu
garii și-o creaseră. Pentru mai 
mult era însă tîrziu. La sprintul 
final — pe care și l-au disputat 
cei 12 fugari — englezul Graham 
Webb a tîșnit la momentul opor
tun și a cîștigat net. Timpul 
său : 4h58:43 (medie orară
39,947 km). El a fost urmat de 
Claude Guyot și de ceilalți com
ponent! ai grupului fruntaș, cro
nometrați în același timp cu în
vingătorul. Gabriel Moiceanu a 
sosit pe locul 23 la 4:53,0 iar 
C. Grigore și N. Ciumeti într-un 
pluton în care se aflau, printre 
alții, Marcel Maes și Jan Smo- 
lik, pluton sosit cu o întîrziere 
de 6:34.

Cursa de fond a cicliștilor pro
fesioniști (70 de concurenți au 
parcurs un traseu de peste 260 
km) a revenit lui Eddy Merckx 
(Belgia) — campion mondial pe 
anul 1967.

Întreceri 
ale „Speranțelor 

olimpice"
SOFIA. în turneul de fotbal al 

«Speranțelor olimpice” de la So
fia, competiție pentru echipele de 
juniori, Bulgaria a învins cu 5—0 
Cuba, iar Ungaria a întrecut cu 
1—0 Cehoslovacia. Iugoslavia a 
dispus cu 3—2 de U.R.S.S. Se
lecționata României a obținut vic
toria cu 2—1 în întîlnirea cu 
Polonia.

HAVANA (De la coresponden
tul Agerpres, V. Stamate).

în cadrul competiției ce se des
fășoară la Havana pentru „Cupa 
tinerelor speranțe olimpice", echi
pa de juniori a României la polo 
pe apă a întîlnit echipa Bulgariei. 
Meciul s-a terminat la egalitate: 
5—5.

Concursul de talere 
de la Leipzig

LEIPZIG 3 (Agerpres). — La 
Leipzig se desfășoară un mare 
concurs international de talere 
la care participă sportivi din 13 
țări, printre care și România. 
După prima zi, în clasament con
duce Huthart (Anglia) cu 74 
puncte urmat de polonezul Smel- 
czinski cu 73 paiete, Altermann 
(R.D. Germană) 73 puncte, Renard 
(Belgia) și Enache (România) cu 

_ cîte 72 puncte.
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