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Valeriu CHIOSE
Constantin Vlad. (Dinamo)

magazia C.N.E.F.S.! 
sportului de masă a 
e păcat I

prima manșa

Inceptnd de mtlne, Bucu- 
r&știul va fi gazda primei edi
lii a finalelor naționale de 
gimnastică rezervate elevilor 
din școlile generale.

In fotografe : tindrul gim
nast Mihai Oancea, din echi
pa Liceului 35, campioană a 
municipiului București, se pre
gătește intens, sub conduce
rea prof. Gabriel Molea, pen
tru aceste întreceri (Amănunte 
în pag. a 3-a)

Foto : N. AUREL

Șt. Popovici

ROMANIA OLANDA 0-0
Una din puținele acțiuni ofensive ale înainta

șilor noștri: șutează Grozea
Foto: A, Neagu

EVOLUȚIA SUBMEDIOCRĂ A ECHIPEI NAȚIONALE DE FOTBAL

Așa cum anticipasem, cam
pionatul de talere aruncate 
din șanț a oferit, încă din 
prima sa manșă, o întrecere 
spectaculoasă, o luptă dîrză 
între trei participanți, Ște
fan Popovici, Gheorghe Flo- 
rescu și Ion Dumitrescu. Și 
meritul lor, ea și al celorlalți 
trăgători, este și mai mare 
dacă ne gîndim la condițiile 
dificile în care au concurat 
ieri. Intr-adevăr, curenții pu
ternici de aer ca și calitatea 
slabă a talerelor (s-au spart 
foarte multe) au constituit 
adversari „redutabili" și 
nescontați, care au pus nervii 
competitorilor la grea încer
care. De aceea, rezultatele în
registrate de primii clasați în 
ziua inaugurală a campiona
tului țării pot fi considerate 
ca satisfăcătoare.

Clasament: 1. Ștefan Po
povici 93 t. (23+22 + 25 + 23), 
2. Gheorghe Florescu 92 t. 
(23 + 22+25 + 22), 3. Ion Dumi
trescu 89 t. (23+24+21+21), 
4. Viorel Calcmfirescu 87 t. 
(21+21+24+21), 5. Vasile
Trăistaru 87 t. (22+21+23+ 
21), 6. Aurel Ionescu 85 t. 
(20+22+21 + 22), 7. Ștefan 
Bodnărescu 81 t. (22 + 19+ 
20+20), 8. Gabriel Suditu

ulti- 
asis- 
evo- 

(pe 
a e-

In mod cert în 
mii ani n-am mai 
tat la o asemenea 
luție submediocră 
propriul său teren)
chipei noastre naționa
le de fotbal ca aceea 
de ieri, de pe stadionul 
Republicii, în compania 
reprezentativei Olan
dei ! Pentru că pînă și 
în partidele pierdute la 
București (cu Italia. 
R.D. Germană etc.), fot
baliștii români au avut, 
totuși, o comportare 
mai onorabilă. Este a- 
devărat că în palma
resul echipei României, 
nu s-a adăugat de astă 
dată o nouă înfrîngere 
(cum poate ar fi fost

drept să se întîmple, a- 
vînd în vedere superio
ritatea formației oaspe 
din repriza secundă și, 
mai ales, marile sale 
ocazii de gol), dar acest 
lucru nu are de ce să 
ne încălzească. Dimpo
trivă, am fi acceptat 
mai degrabă chiar șl 
un insucces dacă „ll“‘le 
național ar fi recom
pensat pe 
30 000 de 
sutele de 
spectatori 
spectacol
dacă ne-ar fi făcut do
vada unui real progres 
față de evoluția sa de 
la Linz, așa cum era,

cei aproape 
spectatori și 
mii de teie- 
cu un reușit 

fotbalistic,

de altfel, de așteptat 
Dar, echipa română s-a 
prezentat ieri chiar mai 
slab decît în partida 
disputată în deplasare 
cu Austria (în care cel 
puțin compartimentul 
defensiv a fost la înăl
țime), producînd nemul
țumirea justificată a 
iubitorilor fotbalului 
din țara noastră și cre- 
înd serioase îndoieli a- 
supra capacității sale 
de a face față în mod 
corespunzător grelelor 

încercări ce o așteaptă 
în preliminariile cam
pionatului mondial. 
Căci, oricîte elogii am

aduce oaspeților noștri 
de ieri (bine dotați fi
zic, buni tehnicieni), ei 
nu se ridică la valoa
rea viitorilor noștri ad
versari din toamnă — 
fotbaliștii portughezi.

Cu atît mai mult, în
să, este trist de recu
noscut că olandezii ar 
fi meritat victoria ia 
București. După o pri
mă repriză (total ano
stă ca spectacol) în 
care au jucat aproape 
la fel de șters ca

C. FIRANESCU

(Continuare 
in pag. a 3-a)

Luptătorii din lotul

Un prim aspect surprins ieri la campionatele republicane de 
talere aruncate din șanț

79 t. (19 + 21 + 16+23), 9. Ion 
Stănescu 74 t. (22 + 19 + 16+ 
17). 10. Rodica Vezeanu 72 t. 
(19+19+18+16), 11. Servilio 
Torres (Cuba) 71 t. (21+15 + 
17 + 18). 12. Petre Gabriel
69 t. (19+16+17+17).

Astăzi, cu începere de la 
ora 9, pe poligonul Tunari va 
continua cea de a doua man
șă, și ultima, la sfîrșitul că
reia va fi cunoscut noul cam
pion de talere al României.

Ieri, concomitent cu con
cursul de talere, pe standuri
le pentru armele cu glonț și 
pistoale s-au aflat o serie 
dintre concurenții străini, 
care au efectuat antrenamen
te de acomodare. Același lu
cru va fi făcut și joi, în 
preziua începerii campiona
telor internaționale ale țării 

(noastre. Alături de țintașii

din România, R.D. Germană, 
R.F. a Germaniei, Cuba, 
Mexic, Portugalia, Spania și 
Italia vor fi prezenți și re
prezentanții Iugoslaviei și 
Cehoslovaciei — sosiți 
miercuri la București.

cursul zilei de azi vor 
și trăgătorii din Polo- 

Ungaria, U.R.S.S. și Bel-

In 
veni 
nia, 
gia.

Tot joi, la ora 18 
loc ședința tehnică 
delegațiilor țărilor 
pante.

Toate 
zatorice 
nu mai 
teptăm 
după festivitatea de deschide
re, se va da startul în pri
mele probe : armă liberă ca
libru redus 60 focuri culcat 
și pistol liber 60 focuri.

va avea 
cu șefii 
pârtiei-

amănuntele
fiind puse la punct, 
rămîne decît să aș- 

ziua de vineri cînd,

I 
I
I 
I

finala campionatului 
european de fotbal

Citiți în pag. a 4-a relatările 
trimișilor noștri speciali la 
Neapole și Florența

ÎN AUGUST, LA LENINGRAD TURNEUL 
SPERANȚELOR OLIMPICE LA BOX

Turneul 
olimpice, 
tradițională a tineri
lor pugiliști, se va dis
puta anul acesta între 
3 și 8 august, în L'.R.S.S. 
Inițial, federația unio
nală de box hotărîse ca 
întrecerile să se dispu-

speranțelor 
competiție

te m orașul Volgograd. 
Arbitrul Zîbalov, invi
tat recent ia campio
natele noastre, ne-a re
latat insă că s-a hotărît 
schimbarea 
desfășurare 
lor. Astfel, 
avea loc la

locului de 
a meciuri- 
turneul va 
Leningrad.

olimpic al Mexicului
concurează astăzi

in Capitală
Astăzi, începînd de la ora 

16,30, în sala Giulești se va 
desfășura un turneu de lupte 
greco-romane și libere pe 
categorii, Ja care participă și 
„olimpicii" mexicani. Printre 
alții vor concura Jose Cor
tina, Moises Lopez, Enriques 
Jimenez (Mexic) și 
Cristea, AI. Geantă, 
Ștefan, D. Tindeche, C. 
nescu (București). Oaspeții au 
sosit aseară în Capitală.

Călăreții au reluat întrecerea
■ *•

■. :•

Cu puțin timp in urmă, 
niște ochi ageri au descoperit 
că nimic n-ar complementa 
mai fericit Parcul central al 
Cimpulungului (Muscel) decît 
o bază sportivă de agrement 
construită pe terenurile go
lașe de la periferia lui.

„Un micro-complex sportiv 
— se spunea atunci — s-ar 
integra fericit arhitecturii 
parcului și ar răspunde ideal 
cerințelor stringente de spa
țiu ale tinerilor din oraș. Ar 
lumina. în același timp, și 
această GROAPA a Cimpu
lungului, pînă mai ieri loc 
de descărcare a gunoaielor".

Ideea, care pînă anul trecut 
părea pură utopie, s-a trans
format ulterior intr-o iniția
tivă de proporții, lucrările 
aflîndu-se astăzi intr-un sta
diu avansat. Adică, au avan
sat pînă acolo unde contri
buția voluntară și entuzias
mul tineretului (larg mobili
zat de către U.T.C.) au putut 
merge : terenul a fost com
plet nivelat, s-au făcut de
frișările pe tot perimetrul pe 
care urmează a se întinde 
bata sportivă, au fost marcate 
terenurile (s-au prevăzut aici 
o platformă pentru jocuri 
sportive, teren de tenis, două

terenuri de fotbal, pistă de 
atletism, o plajă la Riul Tlr- 
gulul pe o distanță de 1 km).

Deși rudimentar amenajat 
(pînă tn momentul de față 
nu s-a cheltuit nici un leu), 
parcul a și fost luat cu asalt.

care vor să facă sport și 
cărora nu le putem nicidecum 
acoperi solicitările. Am ho
tărît, în colaborare cu 
U.T.C.-ul șl sindicatul, să 
amenajăm această bază spor
tivă și s-o afectăm spre Io-

Inițiativa are nevoie
de suport material

— „Ideea acestei baze spor
tive a apărut ca o necesi
tate obiectivă și nicidecum ca 
un lux — ne informează tov. 
M. CREȚU, președintele 
C.O.E.F.S. Cîmpulung. în oraș 
există un singur stadion, 
afectat, în principal, activi
tății de performanță și celei 
competiționale. Dar aici avem 
peste 8 000 de tineri (sînt mai 
multe școli, două licee, cîteva 
întreprinderi, plus Uzina me
talurgică M'ușcel și vigurosul 
grup școlar de pe lîngă ea)

losință tuturor acestor... pre
zumtivi beneficiari. Dar...“

Și, de aici interlocutorul 
meu a devenit posomorit ; o 
problemă lăuntrică care îl 
rodea îi încrețise fruntea. Și 
avea de ce I

Se apropie 20 iulie și, con
form unei vechi tradiții, Cîm- 
pulungul va trăi un carna
val rămas în „Momentele" 
lui Caragiale sub numele 
de bilei. Spațiile pe care 
el se desfășura cu ani 
în urmă au fost recent trans

formate în zone verzi, și sin
gurul refugiu pe care Consi
liul popular al orașului îl mai 
găsește pentru bîlciul de 
anul acesta este baza sportivă 
din Parcul Olga Bancic care, 
neavînd încă certificat de 
naștere, nu are nici cuvînt. 
Iar pentru a avea certificat 
de naștere (și deci, cuvînt) 
sînt necesare niște fonduri 
(promise, de altfel), pentru 
ca baza să fie împrejmuită 
și brăzdată și pentru a se 
face canalizarea, operații care 
nu se pot executa numai cu 
entuziasmul.

Apelul, trimis ierarhic la 
județ și U.G.S.R., n-a primit 
deocamdată un aviz favorabil 
deși a fost emis cam de 
mult.

Probabil că în adnotările 
la vroiect, cei în cauză 
(C.O.E.F.S., Comitetul orășe
nesc U.T.C., Consiliul orășe
nesc al sindicatelor), nu au 
specificat că în oraș peste 
8000 de tineri așteaptă un loc 
al lor unde ar putea practica 
sportul și nici faptul că, în 
curînd, la Cîmpulung va 
sosi... bîlciul ! E o lipsă a 
lor !

Nușa MUȘCELEAN'J

Intreoerile da călărie continuă. 
După numai o zi de pauză, cei 
mal buni sportivi al țării au luat 
startul în campionatul republican 
— proba completă de categorie 
mijlocie, care a debutat ieri cu 
exercițiile de dresaj. Astfel, la 
baza hipică din calea Plevnei, 
concurenții au executat progresii 
de galop, contragalop, mers 
înapoi șl alte' mișcări deosebit de 
spectaculoase. Cele mai mari 
note din partea exigențllor lor 
examinatori, arbitrii, a primit

in cele aproape 3 000 de scri
sori sosite la redacție de la 
1 ianuarie încoace, nici una 
— dar absolut nici una 1 — 
nu relatează că undeva, în 
vreun colț de tară, ar fi fost

organizat măcar UN SINGUR concurs 
pentru cucerirea INSIGNEI DE POLI
SPORTIV. Deși, corespondenții volun
tari, ochii și urechile ziarului, au fost 
prezenți pretutindeni, atît pe. marile 
stadioane cît și pe cele mai mici tere
nuri de sport.

Faptul este în măsură să îngrijoreze. 
Mișcarea noastră sportivă asistă, așa
dar, la decesul lent, dar sigur, al uneia 
dintre componentele sale principale. 
Unul din plămînii ei amenință să nu 
mai funcționeze !

insigna de polisportiv s-a născut din- 
tr-o necesitate de viață, fiind o formă 
a activității de masă cu cea mai largă 
accesibilitate și cu cel mai mare ca
racter de atracție. Ea a deținut din con
cepție un atribut neprețuit, acela aJ 
continuității, al prezenței permanente, 
urmînd — teoretic, după cum se va ve
dea — să suplinească tocmai ceea ce 
a lipsit și lipsește altor competiții ale 
genului : crosurile, spartachiadele, felu
rite întreceri pe ramuri de producție — 
desfășurate deobicei într-un răstimp 
scurt și pe parcursul unui număr limi
tat de reuniuni. „Insigna" presupunea, 
înainte de toate, ritmicitatea în antre
namente și concursuri, iar efortul depus 
era răsplătit printr-un frumos trofeu.

După un start festiv, zgomotos, după 
discursuri, editoriale și flamuri, ritmul 
s-a încetinit. Practic, „Insigna" a vie- 
țuit doar în unitățile mifitare, acolo 
unde totul se ia în serios bazat pe res
pectarea ordinului, parțial în școli (fi
ind inclusă de unii profesori ingenioși 
în programă) și în unele universități 
(ca un element stimulativ, adăugînd un 
punct la nota acordată studentului de 
către catedra de educație fizică).

Marea majoritate a activiștilor spor
tivi au privit-o, însă, chiorîș, ca pe o 
corvoadă, iar după Conferinja pe tară 
au abandonat-o total, treeînd-o automat 
în sarcinile de sport ale U.T.C.-ului si 
Sindicatelor. Iar în momentul cînd aces
tea au socotit-o la rîndul lor, de atri
buția C.N.E.F.S.-ului, cercul s-a închis...

Au fost făcute eforturi, și nu puține, 
pentru a reabilita „Insigna". S-a pledat 
cu înflăcărare în favoarea ei ; în unele 
locuri au fost obținute rezultate eloc
vente și concludente ; cu vreun an și 
ceva în urmă, dîndu-se curs unor repe
tate propuneri, s-a simplificat formula- 
risțica și scriptologia din jurul ei, în 
spinarea cărora se puneau totdeauna 
nereușitele acțiuni. Abia astfel s-a vă-
spinarea cărora se ____ ________
nereușitele acțiuni. Abia astfel s-a vă
zut și mai clar, că nu hîrtia a purtat 
vina, ci lipsa de preocupare a oame
nilor, comoditatea și neglijența de care 
dau dovadă organele și organizațiile 
sportive. Sectorul educației fizice a 
maselor din cadrul C.N.E.F.S. privește 
situația cu o romantică nepăsare

Cert, este că de la adoptarea noii 
împărțiri administrativ-teritoriale a țării 
NICI UN organ sportiv județean nu a 
solicitat vreo insignă din cele aproape 
500 000 care stau in---------- ' " 1

Un mare aliat al 
fost dat uitării. Si

A. Costea (Steaua); cu calul Se
verin; care a totalizat 26,66 p.p. 
El este urmat în clasament de 
C. Vlad (Dinamo), cu Keops

27.33 p.p., O. Hecer (Dinamo), cu 
Petrișor 32,33 p.p., O. Recer, cu 
Greer 33,33 p.p. și G. Lupancu 
(Progresul Craiova), cu Sabar
39.33 p.p.

Azi, la ora 9, are loc dresajul 
din cadrul campionatului repu
blican; proba completă de’ cate
gorie ușoară. (Tr. I).

Temsmanii români nu participă 
in turul al lll-lea al „Cupei Davis“

In cadrul celui de al lll-lea 
tur al competiției internațio
nale de tenis pe echipe 
„Cupa Davis“ (zona europea
nă), reprezentativa României, 
calificată prin victoriile obți
nute în fața Danemarcei și 
Norvegiei, urma să întîlneas- 
că în zilele de 14, 15 și 16 iu
nie, la București, reprezenta
tiva Republicii Sud-Afticane. 
Considerînd că sportivii ro
mâni nu pot concura alături

de reprezentanții unei țări 
care duce o politică de a- 
partheid (fapt pentru care 
delegația Republicii Sud-Afri- 
cane nu a fost admisă nici la 
Jocurile Olimpice de la Ciu
dad de Mexico), Federația 
română de tenis a decis re
tragerea reprezentativei Ro
mâniei din „Cupa Davis", a- 
nunțînd această hotărîre 
F.I.L.T.

I 
I

I 
I

I 
I

I 
I

la Roland Garros

TIRIAC
Șl NĂSTASE 

AU ELIMINAT 
PE CELEBRII 
GIMENO- 
GONZALES!

Amănunte in pag. a 4-a
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CERCURILOR
Aclimatizarea în discuție 

la Universitatea din Freiburg
Săritorii români

au încheiat

™ OLIMPICE
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Turneul preoHmpie de basehet de la Sofia:

Problemele legate de acli
matizarea pentru J.O. din 
Mexic s-au clarificat în ulti
ma vreme. Se cunosc acum 
aproape toate amănuntele pri
vind efectele altitudinii, se 
știu influențele mediului în
conjurător și ale diferenței 
de fus orar la care reacțio
nează organismul sportivilor. 
Recent, a avut loc la clinica 
Universității de medicină 
sportivă din Freiburg (unul 
din renumitele centre de cer
cetări științifice de pe glob), 
un simpozion tratând cîteva

concluziile specialiștilor proL Gcrsdilcr șl Or. samcK

mulțumitor 
prima perioadă

In multe privințe, competiția a fost
superioară „europenelor" din Finlanda

Pentru turneul olimpic de 
baschet de la Ciudad de Me
xico sînt calificate direct pri
mele cinci echipe de la J.O. 
din 1964 (S.U.A., U.R.S.S.,
Brazilia, Porto Rico și Italia), 
precum și Mexicul, ca țară 
organizatoare. Restul locuri
lor disponibile vor fi atri
buite pe baza rezultatelor în
registrate în turneele de ca
lificare organizate special în 
acest scop. Cel european, pro
gramat recent la Sofia, a reu
nit în sala Universiada nu 
mai puțin de 14 reprezenta
tive, între care și cea a Is
raelului.

La ora aceasta rezultatele 
finale sînt cunoscute: Iugo
slavia și Bulgaria sînt cele 
două echipe care și-au cîști- 
gat dreptul să evolueze la 
,.Palacio" din capitala me
xicană.

Dacă reprezentativa Iugo
slaviei, care a încheiat între
cerile fără să fi cunoscut în
frângerea, s-a dovedit aceeași 
formație redutabilă pe care 
o cunoșteam, am spune chiar 
cu un sensibil ascendent teh
nic, tactic, fizic asupra tu
turor celorlalte (Koraci, Da- 
r.eu, Ciosici et co. fiind de 
departe cei mai buni), în 
schimb Bulgaria a trecut prin 
mari emoții pînă ce și-a vă
zut asigurată calificarea.

Meciul cu cea mai mare 
miză a fost, credem, cel din 
ultima zi a competiției, din
tre Bulgaria și Polonia, de 
rezultatul căruia a depins to
tul, adică locul secund în cla
sament și biletele de avion 
pentru Ciudad de Mexico.

Fără să fi strălucit din 
punct de vedere tehnic — e 
și explicabil poate — parti
da a fost o încleștare de for
te fizice cum rar se poate 
vedea, o luptă a nervilor. 
Primele minute, cele de 
tatonare, au fost dominate de 
polonezi, care n-au reușit însă

să se 
mereu
Au fost însă suficiente cîteva 
clipe de neatenție, de nesin- 
cronizare a intențiilor defen
sivei alb-roșilor, și bulgarii 
au știut să profite, asigurîn- 
du-și un avantaj de 5 puncte 
în min. 9. Strădaniile lui 
Likszo (excelent în acest tur
neu) și ale coechipierilor săi 
au făcut ca scorul să devină 
egal (29—29 în min. 13 și 
37—37 în min. 19). Imediat, 
însă, gazdele au preluat a- 
vantajul. Pînă la sfîrșitul

detașeze, scorul fiind 
egalat de adversari.

In ultimele întîlniri din 
cadrul turneului s-au înre
gistrat următoarele rezul
tate : Iugoslavia — Ceho
slovacia 86—72 (45—33) ; 
Bulgaria — Polonia 70—69 
(39—37); Israel — Finlan
da 67—64 ; Grecia — O- 
landa 68—64 ; Franța — 
R.D.G. 57—52. Clasament 
final: 1.
Bulgaria, 
Cehoslovacia, 5. Franța etc.

Iugoslavia,
3. Polonia,

2. 
4.

de pregătireadaptarea la diferențe de fus 
orar și de climă. Intr-adevăr, 
pentru unele ramuri sportive 
— au remarcat vorbitorii — 
care nu necesită o aclimati
zare prealabilă la altitudine 
în țară (probele de aruncări, 
haltere) este bine ca acomo
darea cu altitudinea mexicană 
să se facă timp de 
la fața locului.

Foarte interesante 
concluziile celor doi 
liști în privința performanțe
lor posibile pentru J.O.

In baza statisticilor cerce
tate de prof. W. Gerschler 
s-au stabilit cîteva cifre me
dii (la unele probe de arun
cări) care arată o îmbunătă
țire a unor performanțe în 
condițiile altitudinii de la 
Ciudad de Mexico. Astfel, la 
greutate se prevede o creș
tere de 6 cm, la ciocan 53 cm, 
la disc pînă la 1,62 m, iar la 
suliță de 69 cm 1 Se știe că 
probele de alergări pînă la 
800 m sînt, de asemenea, 
avantajate, în timp ce alergă
rile de fond sînt simțitor in
fluențate în mod negativ, în 
funcție de distanța lor. Dar, 
a spus prof. Gerschler, acei 
fondiști care pot obține re
zultate bune și, deci, prime
le locuri, vor fi aceia al că
ror organism s-a acomodat în 
mod natural (de-a lungul ani
lor) cu platourile înalte (etio
pienii, kenyenii îndeosebi).

Actuala olimpiadă va înre
gistra, desigur, unele sur
prize. „Dar, deviza noastră, 
a oamenilor de știință în do
meniul activității sportive tre
buie să fie una singură: să 
trimitem în Mexic sportivi 
bine pregătiți sub toate aspec
tele" — a încheiat prof, W. 
Gerschler.

concluzii legate de problema 
aclimatizării.

Expunerea a fost făcută 
de două personalități mar
cante în problemele de cer
cetări științifice din R.F.G. : 
prof. VValdemar Gerschler (cu 
ani în urmă și un excelent 
specialist în atletism, a fost 
și antrenorul lui Rudolf Har
ing) șl prof. dr. J. Samek. 
Atît Gerschler, cît și Samek 
au urmărit cu toată atenția 
timp de doi ani, pregătirile 
unor sportivi care s-au an
trenat în diferite 
înaintea participării lor la 
săptămîna sportivă interna
țională din Mexic. Conclu
ziile lor sînt interesante: 
„Am avut trei grupe de spor
tivi în pregătire. Primul grup 
s-a antrenat „în laborator", 
în barocameră, al doilea și 
al treilea în Elveția la o 
altitudine de 3 400 m și, res
pectiv, 2 300 m. Plecînd la 
Mexic și avînd același număr 
de zile 
cele mai 
obținut 
pregătit 
2 300 m, 
cea mai 
capitalei 
concluzie interesantă Ia care 
au ajuns cei doi specialiști 
ni se pare durata aclimatizării. 
Ea este legată, fără discuț’e, 
de particularitățile1 individu
lui, dar în același timp, ea 
este determinată de condițiile 
de pregătire dinaintea depla
sării în Mexic. Experiențele 
au dovedit că sportivii veniți 
de la o altitudine de 2 300 m, 
care au stat 14 zile în Mexic 
au fost complet ieșiți din for
mă în ziua starturilor. Pentru 
această grupă s-a constatat 
că acomodarea ideală nu este 
de lungă durată : doar 5—10 
zile fiind necesare pentru

condiții

14 zile,

nu fost 
specia-

Fără a fi strălucitoare, rezul
tatele obținute de săritorii Ion 
Ganea și Melania Deeuseară ia 
concursurile de la Rostock, Mosco
va șl Minsk sini mulțuinitoa. e 
șl ne dau speranțe intr-o compor
tare onorabilă a acestor sportivi 
la marea confruntare a Jocurilor 
Olimpice. Să amintiri? că la între
cerile de la trambulină, Ion Ga
nea s-a clasat pe locul 3 la Ros
tock, 6 la Moscova și 10 la Minsk 
(unde a concurat accidentat), iar 
Melania Deeuseară a ocupat, tot 
la trambulină, locul 4 la Mosco
va, 5 la Minsk, iar la platformă 
locui 7 la Moscova și locul 5 la 
Minsk. Precizînd că la aceste 
confruntări au luat parte cel mai 
buni săritori din 11 țări (Austria, 
Ungaria, Italia, U.R.S.S., R.D. Ger
mană, R.F. a Germaniei, Mexic, 
Polonia, Finlanda cehoslovacia și 
România), Iar printre aceștia s-au 
aflat sportivi cu renume mondial 
(italienii Dlbiasl șl Cagnotto, 
Mathes șl Sperling — R.D.G., so
vieticii polullah, Natalia Lobano
va, Elena Anoklna, Tamara Po- 
gozheva, mexicanii De Rivero șl 
Gaxiola), constatăm că disputele 
au constituit verificări, cit se 
poate de severe și, deci, conclu
dente. Dar, să dăm mal bine cu- 
vîntul antrenorului Gustav Fi
scher, care a însoțit pe sportivii 
români în deplasarea efectuată în 
U.R.S.S. :

„Prin participarea la concursu
rile de la Rostock, Moscova și 
Minsk, săritorii noștri și-au în
cheiat prima perioadă de pregă
tire in vederea J.O., urmind ca de 
acum Înainte să-și continue an
trenamentele și verilicările care 
vor avea punct final pregătirile 
la altitudine, la Erevan. Trebuie 
să precizez că săritorilor noștri 
le-au fost create condiții bune de 
pregătire ți de participare, iar ca 
urmare, rezultatele nu au intlrzlat 
să apară. Desigur, mă refer la 
trambulină, deoarece la platforma 
inexistența acesteia in bazinele 
acoperite din țară face Imposibil 
antrenamentul săritorilor in tim
pul iernii. In ceea ce privește 
comportarea sportivilor noștri, 
voi remarca evoluția Melaniel 
Deeuseară. Deși nu are expe
riența disputelor Internaționale, 
ea a concurat cu multă si
guranță la Moscova. Este drept, 
a ratat primul exercițiu la 
Impuse, dar la libere a exe
cutat sărituri cu grad de dificul
tate ridicat, cu mare precizie, re- 
făclnd considerabil din handicap. 
Punctul el forte l-a constituit du
blul salt și jumătate răsturnat 
(coeficient de dificultate 2,8), pen
tru care a fost punctată cu 6,50. 
De menționat că media coeficien
ților de greutate al Melanlei De- 
cuseară este cu 0,6 p mal ridicată 
decît a celorlalte concurente par
ticipante la cele trei competiții. 
Desigur, ea mal are mult de mun
cit pentru a avea stabilitate in 
obținerea performanțelor. In pri
mul rind, va trebui să-și pună la 
punct săriturile impuse la tram
bulină, iar la platformă să-țl în
greuieze Pe cele libere.

Ion Ganea a obținut la Rostock 
o performanță excelentă, iar la 
Moscova putea ocupa din nou lo
cui 3 dacă nu greșea elanul la 
ultima săritură (triplu salt jumă
tate, eu șurub), ceea ce l-a arun
cat Pe locul 6. El a manifestat 
puțină oboseală, s-a șl accidentat 
ușor, motive pentru care la Minsk 
a concurat sub posibilități.

Celălalt membru al lotului olim
pic, Pantellmon Deeuseară, a su
ferit un ușor accident Înaintea 
plecării la Rostock, iar pauza 
fortuită I-a împiedicat să intre in 
formă. Cunoscînd 
tea Și capacitatea 
sint convins că el 
pede Pe picioare.

cui a fost reluat pentru a- 
ceastă unică secundă !

După felul în care s-a des
fășurat meciul, pentru jocul 
lor mai calm, mai atent în 
apărare și mai incisiv în a- 
tac, bulgarii au meritat de
sigur calificarea. Părerea a- 
ceasta a fost împărtășită și de 
alți colegi străini prezenți la 
competiție.

După partidă am solicitat o 
declarație dl. WILLIAM JO
NES, secretarul general al fe
derației internaționale : „Tur
neul preolimpic de la Sofia, 
cu o miză atît de mare, a 
fost, cred, în multe privințe, 
superior ultimei ediții a eu
ropenelor din Finlanda. Am 
fost plăcut surprins de mac
rele salt valoric înregistrat 
de majoritatea echipelor, ceea 
ce a dus la o evidentă echi
librare a forțelor. Austria, de 
pildă, considerată pînă nu de 
mult ca o echipă oarecare, a 
evoluat remarcabil, învingînd, 
între altele, Finlanda ! Și nu 
este singurul exemplu în a- 
ceastă privință. îmi pare to
tuși rău că de la această atît 
de interesantă competiție au 
lipsit două din echipele re
cunoscute pe continent, Româ
nia și Ungaria".

Intre cavalerii fluierului cei 
mai bine apreciati s-a aflat 
și arbitrul EUGEN HOȚIA 
din Oradea. Faptul că a fost 
delegat să conducă cîteva par
tide cheie 
s-a achitat 
de această 
minat, în 
F.I.B.A.

cepție, toate echipele au fă
cut o adevărată risipă de e- 
nergie, fără menajamente. 
Inchipuiți-vă, lucrul cel mai 
la modă Ia Sofia a fost pre
singul. Toate formațiile au 
jucat astfel, ceea ce, evident, 
presupune o foarte bună pre
gătire fizică, o rezistență de
osebită. După cîteva zile de 
jocuri am crezut, cum era 
firesc, că spre final echipele 
vor plăti atîtea și atitea e- 
forturi și vor fi nevoite să 
renunțe la presing. Dar nu ! 
In ceea ce mă privește, cred 
că n-am alergat în viața mea, 
ca aici la jocurile de la Uni
versiada, atît de rapid a fost 
ritmul fiecărei partide. Dacă 
echipele n-au venit la Sofia 
cu cine știe ce noutăți de or
din tactic, în schimb toate au 
impresionat printr-o pregătire 
fizică aproape fără reproș".

pentru acomodare, 
bune rezultate le-au 
sportivii care s-au 

în prealabil la 
adică la altitudinea 
apropiată de cea a 
mexicane". O altă

Romeo VILARA Ion OCHSENFELD
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apropierea co- 
S-a produs o 
minge de ar- 
polonezii, dar 
încheierea me

conștllnclozita- 
lul de muncă, 
se va pune xe-

oferit 
De la

Ifc

meciului tabela electrică a 
o sin- 
(52—52 campion...

e-

GRUPA II (TURISM) Șl

Moment din partida Iugoslavia — Austria (107—83).

• LA START 52 DE ECHIPAJE (DINTRE CARE DOUA MIXTE 
Șl DOUA FEMININE) • RECORD DE ÎNSCRIERI IN BUCUREȘTI
• NICI O PLECARE DIN BOTOȘANI, CONSTANTA Șl TIMI
ȘOARA • NU SE VOR FACE CLASAMENTE SPECIALE LA
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GREȘELILE
Din nou, o duminică cenu

șie pentru scrima româneas
că i în mod surprinzător, nici 
floretistele din lotul olimpic 
n-au putut obține victoria în 
fața polonezelor. în această 
perioadă a multiplelor teste 
pentru J.O., o asemenea sur
priză reține, desigur, atenția 
tuturor specialiștilor. Mai a- 
les a acelora — și nu puțini 
— care, urmărind cu atenție 
evoluția floretistelor Româ
niei, sînt convinși că ele au, 
alături de sovietice și ma
ghiare, cele mai mari șanse 
la medalii, în Mexic. Compor
tarea constant valoroasă de 
pînă acum a fetelor noastre 
(și, îndeosebi, succesele de la 
Torino, din „Cupa campioni
lor europeni") îndreptățește 
la o astfel de anticipare op
timistă. Și acum, iată, un ob
stacol cu totul imprevizibil. 
Un eșec acasă, în fața unei 
formații destul de modeste. 
Antrenorii care răspund de 
pregătirea lotului feminin de 
floretă, oarecum descumpă
niți și ei, pun acest „acci
dent", mai ales, pe seama 
oboselii, a oboselii fizice și 
nervoase. Asupra acestui as
pect ne propunem să ne o- 
prim puțin.

Duminica trecută, cînd se 
aflau la Como, antrenorii An
drei Vîlcea și Alexandru 
Csiuler ne-au comunicat tele-

mai consemnat încă 
gură dată egalitate 
în min. 28).

Finalul partidei a 
ceva de nedescris.
68—63 (în min. 37) polonezii 
au ajuns la 68—67 în min. 39, 
pentru ca imediat fiecare 
chipă să mai înscrie cîte un 
coș. Așadar, 70—69 cu
secunde înainte de sfîrșit. în 
acest moment bulgarii aveau 
de executat două aruncări li
bere. Le-au ratat! Atacul po
lonez, o veritabilă trombă, a 
fost ratat în 
șului advers, 
busculadă și... 
bitru. Cîștigă 
sirena anunță
ci ului cînd, după cronome- 
trul sălii, mai rămăsese to
tuși o singură secundă. După 
cîteva minute de discuții jo-

ale turneului și că 
în bune condițiuni 
sarcină, i-a deter- 
final, pe oficialii 

să-i acorde califica
tive dintre cele mai bune.

Ca unul dintre tehnicienii 
prezenți zi de zi la întreceri 
i-am solicitat și lui o părere 
generală despre această com
petiție :

„In general, cele mai mul
te dintre partide s-au desfă
șurat Ia un bun nivel teh
nic. Ceea ce m-a impresio
nat în mod deosebit a fost 
faptul că, aproape fără ex-

P
entru mulți, a fost 
o surpriză — de
sigur, plăcută — 
evoluția tinărului 
oaniost I. Partzai- 
chin la recentele 

campionate naționale de 
seniori. Concurind in com
pania unor adversari redu
tabili (unii medaliați olim
pici și europeni), el a cu
cerit două victorii (CI — 
500 m și C 1 — 1 000 m), 
obținind astfel fi Cupa ofe
rită de C.O.R. celui mai 
tinăr cîștigător in finalele 
întrecerilor la' probele 
olimpice. Performanțe care 
il recomandă cu prisosință 
pentru pagina noastră olim
pică. Mai ales că I Fatzai- 
chin este... junior 1

S-a născut la 26 noiem
brie 1949 în așezarea pes
cărească de la Mila 23 
(satul din care s-au ridicat 
atlția mari performeri în 
caiac-cenoe: Calabiciov,
Covaliov, Vorobiov...). Prac
tică sportul din martie 
1967 (!), anul trecut reu- 
șind să ocupe locul II la 
campionatele juniorilor.

Antrenorul emerit Radu 
Huțan ne spunea despre 
marea revelație a campio
natelor din acest an: 
„Are o excelentă coordo
nare a mișcărilor, o teh
nică foarte bună — însu
șită extrem de rapid — și 
o rezistență deosebită. In 
plus, multă modestie, pu
tere de muncă și dorință de 
afirmare".

Deși este component al 
lotului olimpie, I. I’atzai- 
cliin n-a făcut încă cunoș
tința „pagaielor" de peste 
hotare.,; Ii dorim oa apro
piatul debut să £ie de bun 
augur.

ținere Mihai Grofu, Mihai 
Roșea și Nlcolae Radu, pre
cum și o serie de electricieni, 
vulcanizatori, sudori, vopsi
tori și carosierul Bohoață, 
fost junior al clubului Pro
gresul).

Dar Șerban Murgu nu-și

îngerii roșii"
ai fostului motociclist

Un om și-a croit destinul, 
făcînd inutilă întrebarea : 
ze devin sportivii noștri 
fruntași după încheierea ac
tivității competiționale ? în
tre 1950 și 1963 a alergat ca 
motociclist în sute de între
ceri, a cucerit două medalii 
de aur în celebrele curse de 
6 zile și numeroase alte me
dalii în campionatul național 
de viteză, în cursele de coas
tă, la motocros. în 1954—55 
a făcut parte din echipajul 
de bob al lui Tita Rădulescu, 
care a stabilit recordul pîr- 
tiei de la Poiana Brașov. 
Deci, un om îndrăgostit în 
același timp de viteză și de 
mecanică, pe care le-a îmbi
nat fericit în cariera spor- 

aceea ? A 
cel mai po- 
și pasiunii

TACTICE SE PLĂTESC!
fonic dorința lor de a sus
ține un meci amical, luni, 
după concursul dotat cu „Flo
reta de argint", în compania 
naționalei Italiei. In acest 
sens, ei cereau avizul federa
ției. Or, inițial, o asemenea 
întîlnire, solicitată de altfel 
oficial de către forul italian 
de resort, fusese discutată 
într-o ședință a biroului fede
ral și s-a ajuns la concluzia 
că o suplimentare de pro
gram competițional (și așa 
foarte încărcat!) este contra
indicată. Totuși, secretarul 
general al federației și-a dat 
avizul pentru acest meci, nu 
înainte, însă, de a fi ținut să 
sublinieze că antrenorii tre
buie să dovedească foarte 
mult discernămînt, să apre
cieze, mai întîi, dacă această 
întîlnire nu le-ar suprasolici
ta pe sportivele noastre. Deci, 
a rămas la latitudinea celor 
doi antrenori să aprecieze. La 
Milano, unde a avut loc me
ciul, olimpicele noastre au 
terminat victorioase, cu 
18—7 (s-a tras cu cîte 5 flore- 
tiste), dar cu ’ce preț ! îna
poiate marți seară în Capi
tală, ele nu s-au prezentat de
cît la un singur antrenament, 
joi, acuzînd... oboseală !!! A- 
ceastă stare de oboseală s-a 
evidențiat încă de sîmbătă, în 
turneul individual S-a văzut

limpede că floretistele noas
tre nu sînt în plenitudinea 
posibilităților lor, mai cu sea
mă Ecaterina Iencic și Ana 
Ene. Iar duminică, în meciul 
cu echipa Poloniei, exceptîn- 
d-o pe Ileana Drîmbă (sin
gura care a corespuns inte
gral) și, într-o oarecare mă
sură, pe Olga Orban-Szabo, 
care s-a încălzit foarte greu, 
floretistele României au fost, 
parcă, altele. Starea de ac
centuată oboseală a făcut-o 
pe Ana Ene, de pildă, să nu 
mai aibă finalitate în două 
asalturi decisive.

Iată cum o greșeală de or
din tactic ne poate pune în 
inferioritate, lăsînd posibili
tatea să se tragă concluzii 
greșite despre valoarea olim
picelor României. Se impune 
să manifestăm toată grija 
față de pregătirea pentru J.O.,1 
să respectăm cu strictețe ho- 
tărîrile care se iau în bi
rourile federale. Iar federația, 
pe de altă parte, să nu mai 
facă nici un fel de derogări de 
la hotărîrile luate, nici un fel 
de abateri de la un principiu 
stabilit. Se impune să fim 
toarte conștienți, chiar și a- 
tunci cînd este vorba de o 
întrecere amicală, dar care 
angajează culorile țării,
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Tiberiu STAMA
i

tivă. Dar, după 
ales ceea ce era 
trivit pregătirii 
sale.

Astăzi, fostul 
Șerban Murgu, 
cluburilor Steaua și Voința, 
a preluat conducerea stației 
de auto-service din Mamaia 
și nu 
mare 
tența : 
nării i 
șinile 
vizitat (Constantin, Pîrcălab, 
Tiriac, Moser, Dănescu, Ma- 
nolache etc.).

Fostul motociclist a rămas 
cu pofta recordurilor și astăzi 
ele sună așa : 3 minute — 
gresat, 14 minute — spălat, 
un minut — schimbat ulei 
(cu ajutorul Unui aparat de 
absorbție a uleiului), 3 mi
nute — încărcarea unei ba
terii de acumulator (prin eli
minarea demontării), 14 mi
nute — repararea unei pene 
de cauciuc, inclusiv vulca
nizarea. Performanțele aces
tea au devenit posibile într-o 
stație bine utilată (3 canale 
de vizitare și 6 rampe), cu 
un personal calificat (24 de 
meseriași în plin sezon, prin
tre care mecanicii de între-

poate departaja activitatea 
profesională de pasiunile sale 
sportive. Iată de ce, și-a pro
pus să organizeze, în colabo
rare cu A.C.R. și O.N.T., un 
circuit automobilistic rezer
vat tuturor vilegiaturiștilor, 
posesori de mașini, aflați la 
14 iulie în stațiune, cărora 
li se oferă ca miză „Trofeul 
Mamaia". O inițiativă demnă 
de un fost sportiv, care me
rită tot sprijinul.

In orice caz, automobiliștil 
știu acum că — așa cum pe 
șosele întîlnesc „îngerii gal
beni" — la Mamaia îi aș
teaptă colaboratorii lui Șer
ban Murgu, „îngerii roșii", 
porecliți astfel după bluzele 
roșii pe care le poartă I (vib)

Sîmbătă și duminică, la 
Brașov și în împrejurimi am 
întîlnit numeroși automobi- 
liști sportivi care au început 
antrenamentele pentru cea 
de-a treia ediție a Raliului 
României, programată în zi
lele de 14, 15 și 16 iunie. O 
atmosferă de intense pregă
tiri am găsit și la serviciul 
de competiții al A.C.R., unde 
ni s-au dat ultimele amă
nunte în legătură cu între-. 
cerea.

A fost confirmată de către 
organizatori înscrierea în raliu 
a tuturor celor 52 de echi
paje solicitante. Printre viito
rii competitori figurează au- 
tomobiliștâ cunoscuți: Marin 
Dumitrescu—Petre Vezeanu 
(Fiat 1500), Ovidiu Tatu—Ni- 
colae Tatu (Renault 16), Au-

i a avut bucurie mai 
decît să asigure asis- 
mecanică la Raliul Du- 
sau să revizuiască ma- 

sportivîlor care l-au

Pe serpentinele dru
mului 
Pirîul 
trecut,
desfășurării celei de 
a Il-a ediții a 

liului

Foto:
Dumitru LAZAR

Rișnov — 
Rece, anul 
in timpul

moto ciclist 
membru al

rel Pulu—Ion Finichiu (Re
nault 10), Florin Popescu— 
Petre Miiller (Fiat 850), Eugen 
Ionescu Cristea — Gheorghe 
Taffet (Fiat 850), Toma Suciu 
—Carol Hossu (Fiat 850), 
Mihai Marinescu—Mihai Ste- 
lea (Fiat 850). Două echipaje 
sînt mixte: soții Max și Jutta 
Heintz (Renault 10), Tiberiu 
Pribu—Carmen Barbu (Wart
burg). Pentru titlul de cel 
mai bun echipaj feminin își 
vor disputa șansele Paula Ia- 
cob—Lidia Arabian (Skoda 
1000 MB) și Argentina Sclia— 
Alexandrina Papană (fiica 
celebrului aviator și polispor
tiv Alexandru Papană ; ma
șină Fiat 850).

Plecările în proba de con
centrare se vor da din Bucu
rești (32 echipaje), Brașov 
(14) și Oradea (6). în regula
mentul raliului au fost fixate 
ca .puncte de start și Botoșa
nii, Constanța și Timișoara, 
dar din aceste orașe nu s-a 
înscris în competiție nici un 
echipaj. Ziua startului este 
14 iunie la orele 14,42 Bucu
rești, 15,10 Brașov, 15,55 Ora
dea.

Mașinile sînt împărțite în 
cinci clase : pînă la 850 cmc 
(III), pînă la 1000 cmc (IV), 
pînă la 1150 cmc (V), pînă la 
1300 cmc (VI), pînă la 1600 
cmc (VII). Ca număr de echi
paje pe clase, situația se pre
zintă astfel : clasa III (20), 
clasa IV (13), clasa V și VI 
(cîte patru) și clasa VII (5). 
Cîteva echipaje concurează 
pe automobile Trabant și 
Fiat 600 (clasele I și II). 
Acestea nu vor figura de
cît în clasamentul general, 
deoarece numărul lor este 
inferior celui specificat în 
regulamentul competiției. în 
aceeași situație se află și cele 
două echipaje cu mașini din 
grupa II (turism).

_ Fe lingă proba de regula
ritate, în programul raliului 
sînt înscrise nouă întreceri 
de viteză, care vor fi com
pletate probabil cu un cir
cuit la Brașov. Hotărîrea de
finitivă privind această pro
blemă, precum și alte amă
nunte despre competiție Ie 
vom aduce la cunoștința ci
titorilor în zilele care ur
mează. în încheiere, o comu
nicare expresă a organizato
rilor : concurenții sînt invi
tați să înainteze datele pen
tru obținerea licenței de con
ducător.

D. U
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ROMÂN IA-OLAN DA 0-0
(Urmare din pag. 1)

în

a deschide sco- 
ori însă (în mi- 
69) mingile șu- 
der Kuylen au 
în alte situații

TRANSFERĂRILE
în discuția publică

Intre două declarații date ziariștilor. Em Vogi îi strînge mina 
antrenorului olandez G. Kessler

Foto: V. Bageac

gazdele, el s-au impus 
partea a doua a meciului, cre- 
îndu-și numeroase ocazii fa
vorabile de 
rul. De două 
nutele 54 și 
tate de Van 
întîlnit bara, 
critice la poarta noastră (mi
nutele 46, 51, 56, 59) Coman 
a avut intervenții salvatoare, 
fie blocînd mingea la picioa
rele adversarilor, fie boxîn- 
d-o în corner sau în teren.

în schimb, înaintașii noș
tri (foarte buni în echipele 
lor de club, dar de nerecunos
cut în jocul de ieri), au peri
clitat mult mai puțin poarta 
apărată de Van Beveren. în 
prima repriză incomodați vă
dit de strînsoarea cu care e- 
rau marcați, ei au avut doar 
două situații deosebit de fa
vorabile de a înscrie, dar

Grozea (în min. 25) a șutat 
de aproape în portar, iar Hai- 
du (în min. 41), pornit din 
poziție de ofsaid, a dat pasa 
decisivă exact unui... adver
sar. După pauză, introduce
rea lui Ion ionescu nu a 
schimbat cu nimic lucrurile. 
Olandezii au trecut prin mari 
emoții doar în min. 84, cînd 
în urma unui corner mingea 
s-a lovit de Dumitriu și apoi 
a întîlnit bara. Putea fi go
lul victoriei, dar ar fi fost 
cu totul nedrept 1

Dintre cei 12 jucători olan
dezi care au evoluat ieri pe 
stadionul Republicii am re
marcat îndeosebi pe Eyken- 
broek, Jansen și Van der 
Kuylen. în ceea ce-i privește 
pe componenții echipei noas
tre naționale, cu excepția lui 
Coman și, oarecum a lui Hăl
măgeanu, celorlalți nu le pu
tem da notă de trecere.

Arbitrul turc Nejat Sener, 
ajutat la tușe de compatrioții 
săi Sedat Ozselcuk și Hamza 
Ozdag, a condus cu compe
tență următoarele formații: 

ROMANIA: Coman—Ivăn- 
cescu, Barbu, Hălmăgeanu, 
Deleanu—Dobrin, Dinu (din 
min. 61 Ghergheli) — Grozea, 
Dumitriu II, Dumitrache (din 
min. 46 Ion Ionescu), Haidu.

OLANDA: Van Beveren — 
Romeyn, Israel, Eykenbroek, 
Warnas—Veenstra, Jansen— 
Klynjan (din min. 61 Pahl- 
platz), Van der Kuylen, Ha- 
negen, Rensenbrink.

finind seama de faptul ca regimul transferării jucătorilor de fot
bal interesează toți factorii răspunzători de activitatea fotbalistică. Fe
derația Română de Fotbal a decis Să supună discuției publice proiectul 
de regulament, care ar urma să intre în vigoare după încheierea ac
tualului sezon.

Completînd vechile prevederi, în urma consultării unul cerc larg 
de specialiști, a cadrelor de conducere din unele secții de fotbal șl a 
altor persoane cu experiență îndelungată în activitatea fotbalistică, 
proiectul cuprinde o serie de elemente noi, de mai muit timp solici
tate a fi introduse în regimul transferărilor, ca de exemplu :

— transferarea jucătorilor între echipe de aceeași categorie, pre
cum șl de la cele din categorii competiționale superioare la altele infe
rioare, o singură data pe an, în perioada dintre edițiile campionatu
lui, aceasta asigurînd o mai mare stabilitate a formațiilor precum șl 
sporirea răspunderii secțiilor de fotbal și a antrenorilor față de in
struirea jucătorilor ;

— acordarea unor posibilități mai mari de opțiune a Jucătorilor 
pentru o echipă sau alta (în acest sens, se preconizează introducerea 
legitimărilor pe timp limitat) ;

— în scopul asigurării unui flux continuu de cadre tinere 
roase către categoriile competiționale superioare se prevede 
rarea jucătorilor de-a lungul întregului an competițional, cu 
ultimelor 6 etape aje ediției campionatului respectiv ;

— considerînd echipele din divizia națională A ca eșalon

și valo- 
transfe- 
excepția

_ __ — . de bază
al fotbalului nostru de performanță se urmărește ca secțiile și clu
burile participante în aceasta categorie competițională sj aibă dreptul 
de a transfera anual un număr de 3 jucători proveniți de la secțiile 
de fotbal din celelalte categorii, chiar fără acordul acestora, dar cu 
consimțămîntul jucătorilor în cauză. In aceste condiții de la echipele 
inferioare nu poate fi luat decît un singur jucător ;

Aceste transferări vor fi permise numai în perioada stabilită de 
Federația Română de Fotbal.

Federația Română! de Fotbal își exprima convingerea că discutarea 
publică a proiectului va reprezenta o contribuție de seama la rezol
varea acestei importante probleme a fotbalului nostru.

Revista de specialitate „Fotbal" publică în numărul său de astăzi 
proiectul de transferări în întregime.

5 MINUTE DUPĂ MECI
SENER (arbitru) : 

fost de nivel scăzut.
NEJAT 

„Jocul a 
Doar 15—20 de minute am vă
zut ceea ce se cheamă fotbal. 
Olandezii slnt buni atleți, dîrji 
și au pregătire fizică excelen
tă. care le-a permis să fie 
întotdeauna primii la minge. 
Românii au ținut prea mult 
balonul, în special la 
terenului. Aproape pe 
cursul jocului, echipa 
a fost ruptă in două, 
plăcut cei doi portari,
cial Coman, care a apărat ex
cepțional. Publicul — foarte 
obiectiv".

să pasez. Dar cui ? Nimeni 
se demarca. Fără să alergi, 
se poate 
o să fiu 
cru m-a 
mult".

nu 
nu 
că 
lu-

juca. Mi s-a spus 
schimbat și acest 

demobilizat și mai

LECȚIA CELOR 30
echi- 
fără 
în- 

Dar

jumăfyte 
nu s-au 

la Bucu- 
de un-

■mijlocul 
tot par- 
română 

Mi-au 
în spe-

COMAN: „S-a jucat foarte 
prost. Nu știu de ce. Pregătiri 
s-au făcut, de odihnit, 
eram odihniți. Echipa a 
luat invers de ceea ce .s-a 
bilit înainte și de ceea ce 
buia să realizeze".

toți 
evo- 
sta- 
tre-

GEORG KESSLER (de doi 
ani antrenor al echipei națio
nale olandeze, urmașul lui 
ELEK SCHWARTZ) : „Nu am 
venit în România fără să mă 
'documentez' asupra valorii e- 
chipei dv. Am vorbit cu Hel
mut Schon și cu Uwe Seeler, 
la Amsterdam. Ei erau de pă
rere că românii sînt foarte 
tehnici și că, dacă jocul le 
merge, sînt în stare să debor
deze la București orice echipă 
din lume. Știind toate acestea, 
ne-am pregătit în consecință și 
am marcat strict adversarii, 
jucătorii noștri dublîndu-se 
permanent. Mulțumesc publi
cului românesc pentru exem
plara sa obiectivitate, ca și ju
cătorilor români pentru falr- 
play".

Este adevărat că 
pa română a jucat 
vlagăț- fără ambiție, 
tr-un cuvînt: prost, 
ea nu a obținut timp de
90 de minute nici un cu
vînt de încurajare, de im
bold. Hai să zicem, nu în 
min. 89, cînd eram edifi
cați asupra potențialului 
lui Dobrin et comp., dar 
nici măcar în min. 2, 
cînd încă nu știam ce 
surpriză ne așteaptă. Tri
bune mute în raport cu 
entuziasmul și adeziunea 
de care are nevoie o e- 
chipă națională cînd joa
că acasă.

Este adevărat că echipa 
olandeză nu a strălucit, a 
jucat corect, onest, apă- 
rîndu-și șansa cu sporti
vitate. Dar în multe din

minutele orei și 
de joc, olandezii 
simțit înstrăinați 
rești, pentru că, 
deva din tribuna centra
lă, 30 de voci la unison 
scandau îndemnuri și cîn- 
tau imnurile cluburilor 
fruntașe Aiax și Feyeno- 
ord. Cei 30 de turiști o- 
landezi, care au însoțit e- 
chipa în același avion, vor 
fi admirat Muzeul satului, 
dar ei se întorc acasă cu 
conștiința împăcată că 
și-au făcut și datoria de su
porteri adevărați. Pentru 
ei, osanaua „Cîntarea fot
balului" (a lui Marius Po
pescu) a fost un compli
ment anticipat. Iar pentru 
noi, comportarea lor, o 
lecție, (vib.).

Portarul olandez a intervenit mai prompt decît Dumitriu II.

Selecționata
de tineret -

F.C. Bruges 2-2 (2-0)

formației noa- 
celui practicat 
Nu-mi explic 
emotivitate a 
dintre cei pe 
în formație fi 

nu 0 pot jus- 
jucat slab și 

Co- 
unii 
lot, 

Du-

Nejat Sener: ...am văzut doar
15—20 de minute de fotbal 

bun

GROZEA: „Olandezii s-au
mișcat și s-au demarcat încon
tinuu. Au alergat mult. Au o 
apărare foarte bună. Înainta
rea noastră a fost 
noscut. Nu ne-am 
loc".

de nerecu- 
ințelet de

ANGELO NICULESCU (an
trenorul echipei naționale ro
mâne) : „Jocul 
stre este copia 
în campionat, 
însă starea de 
celor mai mulți 
care i-arn inclus 
cred că nici ei 
tifica. Echipa a
nu-i pot remarca decît Pe 
man și Hălmăgeanu. Pe 

""jucători nou introduși in 
ca Haidu, Dumitriu II sau
mitrache nu trebuia să-i apre
ciem doar după randamentul 
dat în unele partide de cam
pionat. După cum s-a văzut, 
el nu fac față încă unei con
fruntări internaționale. Olan
dezii au fost mai buni. Au 
practicat un fotbal modem, în 
mișcare și au o pregătire fizică 
foarte bună".

DUMITRIU III:
toate
dar fără duri-

.Oaspeții 
echipeleau jucat ca 

străine, tare, 
tăfi. Halfii noștri n-au fost de 
loc inspirați, iar înaintarea s-a 
dovedit a fi prea greoaie. Des
pre fratele meu (n.n. Dumitriu 
II) ce să spun ? E incomodat 
de apărători înalți și de mar
cajul strict, 
cel pe care

A fost departe de 
II așteptam".

DINU: „Recunosc, am jucat 
slab. Mi s-a cerut încontinuu

Declarații consemnate de 
Constantin ALEXE

Marți seara la Constan
ța, la lumina reflectoare
lor, au evoluat pentru a 
treia oară reprezentanții 
fotbalului belgian. Ca și în 
celelalte partide, evoluția 
lor a fost marcată de o 
comportare bună. Oaspeții 
au avut în compartimen
tul ofensiv punctul forte, 
realizînd două goluri ex
celent lucrate prin Bastin 
(min. 52) și Lamber (min. 
77).

Reprezentativa noastră 
de tineret, după un înce
put puternic, în care a 
înscris de două ori, prin 
Neagu (min. 2) și Șchiopu 
(min. 8), a slăbit, ca ur
mare a aportului Insufi
cient al lui Jamaischi, Săl- 
ceanu și Pop. Bine s-au 
comportat Panici, Șchiopu 
și Radu.

A condus inegal Zaha- 
ria Drăghici (Constanța).

Pe plan tehnic, finalele 
au corespuns parțial

simplu trecută pe planul 
antrenori. Nici chiar ac- 
^vedete" ale ringului nos-

C. POPA și L. BRUCKNER 
corespondenți

I
I
I
I
I
I
I

ANTICIPĂRI Șl SCHIMBURI DE OPINII I
i

Ieri dimineață, au fost con
vocați la federație antrenorii 
echipelor divizionare. Au fost 
prezenți numai: Șt Coidum, 
R. Cosmoc, Șt. Covaci, C. 
Drăgușin, B. Marian, I. Rein
hardt, V. Stănescu și C. Teaș- 
că. Cu acest prilej tov. Ion 
Șiclovan, secretar general al 
federației a făcut tehnicie
nilor cîteva comunicări. în
tre 13—15 iulie va fi orga
nizată consfătuirea antrenori
lor de la echipele de „A“ și 
tineret. Vor fi dezbătute a- 
tunci trei teme profesionale I 
a) O sinteză despre concep
ția de joc a echipelor noastre 
(responsabil E. Vogi); b) Des
pre ciclul săptămînal de pre- 

' gătire (responsabil C. Teaș- 
că) ; c) Structura lecției de 
antrenament. Vor participa și 
unii specialiști străini, care 
vor urmări cîteva zile și pre
gătirile echipei naționale.

Pentru consfătuiri similare 
vor fi reuniți separat și an-

Hr. ltlfi U REVtSTfl

apare astăzi in tiraj

sporit

cuprinzlnd:
PROIECTUL NOULUI 

REGULAMENT DE 
TRANSFERĂRI

Meciul România—Olanda 
Reportaj inedit de la W* 
misu! nostru la Londra 

la finala C-C.E.
Comentarii șl fotografi! 
de la semifinalele 

„Cupei Europei"

trenorii echipelor din divizii
le B și C (cei de la divizia C 
vor fi convocați pe 4 zone, 
pînă la 1 august).

în prima jumătate a lunii 
iulie, lotul reprezentativ va 
efectua un program comun 
de pregătire, probabil în o- 
rașul Brașov. Concomitent, se 
preconizează și concentrarea 
lotului de tineret, dar antre
norii au pledat împotriva a- 
cestei măsuri (n.n. conside
răm că nici un argument de 
ordin metodic nu poate pa
rafa ideea de a frustra unele 
echipe de jucători, în perioa
da pregătitoare pentru noul 
campionat).

S-a arătat că, datorită spo
ririi numărului de echipe, de 
la 14 la 16 (în diviziile A și 
B), în campionatul viitor pro
gramul competițional va pre
vedea numeroase suite de 
jocuri î duminică — miercuri 
— duminică.

S-a anunțat că viitorul re
gulament de transferări va 
da dreptul (aproape cu cer
titudine) formațiilor din pri
ma divizie să transfere trei 
jucători fără dezlegare de la 
echipele din categoriile in
ferioare.

Emerich 
trenori au 
ineficiența 
în organizarea campionatului 
de tineret, atît timp cît nu 
va fi posibilă o adevărată o- 
perațiune de selecție și pro
movare a tuturor fotbaliștilor 
tineri, marcați de talent și 
perspectivă.

De săptămîna viitoare, o re
prezentativă sindicală, alcă
tuită pe scheletul echipei Jiul, 
va efectua un turneu 
Congo (Brazzaville).

S-a cerut antrenorilor 
prezinte federației, pînă 
20 iunie, un raport despre ac
tivitatea lor în sezonul 1967— 
1968.

După amiază, tehnicienii au 
asistat la meciul România — 
Olanda, iar după terminarea 
partidei ei și-au comunicat 
opiniile comisiei de selecție.

în

să 
la

internațional feroviar
Au fost fixate datele fina

lei campionatului internațio
nal feroviar de fotbal, in 
care Rapid București va 
primi replica echipei Loko
motiv Sofia: 19 iunie la 
București (turul) și 26 iunie 
la Sofia (returul)-

i
!
I
I
I
I
I
I
I

Vogi și alți an- 
scos în evidență 

investițiilor făcute

I
I

Pe timpul vacanței de vară, 
Consiliul Național al pionierilor 
va organiza la Bucșoaia o tabă
ră în care vor fi aduși 600 de 
micuți fotbaliști de pe R>t cu
prinsul țârii, pentru recreare 
și antrenament

I
I
I

CONTESTAȚIA PROGRESULUI A FOST RESPINSA
I

Meciul Farul — Progresul, 
care s-a. disputat la 26 mai, a 
fost ommISgat de Comisia de com
petiții a F-R- Fotbal cu rezulta-

tul de pe teren, respingîndu-se 
contestația făcută de Progresul 
ca neîntemeiată.

I
I

Cu toate că ultima lovitură de 
gong a campionatelor a răsunat 
de mult, totuși specia-lUștii conti
nuă să comenteze pe larg dispu
tele care au avut loc pe ringul 
de la „Republicii". Au corespuns 
pe plan, tehnic finalele din acest 
an ? La această întrebare vom 
răspunde următoarele : parțial. 
Oricum-, semifinalele au fost mult 
mai spectaculoase decît cele 11 
meciuri.la capătul cărora am cu
noscut pe noii deținători ai centu
rilor. Ne bucură faptul că, alături 
de o serie de antrenori consacrat!, 
ca Cr. Panaitescu (Cl. Muscel), 
C. Nour (Dinamo București), M. 
Spakov I Chiri ac (Steaua), Pe
tre Mihai (Galați), P. Pop (C.S.M. 
Reșița). N. Buză (Farul Constan
ța), I. Stoianovici (Metalul Bucu
rești). L. Popescu (Progresul 
București) și FI. Stan om Ir (C.S.M 
Cluj) tineri antrenori din mai 
multe orașe ale țării au prezentat 
elemente înzestrate, afirmîndu-se 
ca valoroși „oameni de colț“. Ca 
un prim rezultat al unei munci 
entuziaste, tinerii antrenori Gh. 
Tofan (Brașov), Fr. Ambruș (Cîm- 
pia Turzii), A. Gherghina (Reșița), 
N. Sotlan (Metalul Bocșa Româ
nă), Astaloș (Reghin) și D. Gheor
ghiu (Nicolina ~ “ 
la București, 
competiției, să urce în ring boxeri 
înzestrați cu - *-
care dacă vor fi pregătiți cu și 
mal mare migală, fără îndoială 
că la anul se vor putea număra 
printre medaliațll campionatelor.

Ca șl la edițiile trecute, am pu
tut constata că majoritatea boxe
rilor noștri nu prea cunosc lupta 
de aproape. Această armă atît de 
eficace, cu care în trecut un Mir
cea Dobrescu, Nicolae Linca, 
Gheorghe Negrea sau Gh. Flat au 
repurtat victorii de prestigiu, este

Iași), au reușit ca 
în ultimul act al

calități deosebite.

pur și 
trei de 
tualele 
tru, și în special C. Ciucă, N. Gîju, 
Gh. Chivăr și I. Monea, nu știu 
să se descurce, să forțeze victoria 
cînd ș© află în „corp la coirp“ cu 
adversarul său. Este Interesant de 
urmărit faptul că. o dată ajunși 
să pună în practică seriile la corp, 
boxerii noștri fie că fac automat 
pasul înapoi pentru a lua poziție 
de gardă, fio că așteaptă nerăb
dători comanda de „breck" a di
rectorului de luptă.

Pe de alță parte, boxerii nu știu 
să se apere, din care cauză pri
mesc mult prea multe lovituri 
oare, desigur, le scad capacitatea 
de rezistență. Tineri boxeri, ca de . 
pildă M. Săvescu (Galați), P. Co
jocarii (Steaua), M. Aurel (Steaua), 
C. Cuțov (Dinamo). Gh. Ene (Di
namo), p. Nedelcea (C.S.M. Re
șița), Gh. Roșea (Cîmpîa Turzii), 
Gh. Călin (Nicolina Iași), Gh. 
Drugă (Brașov), Al. Năstac (Stea
ua) nu știu încă să execute la 
timp o eschivă rotativă, să facă 
o scădere de nivel sau să bloche
ze loviturile cu mănușile. Nu în
țelegem cum. primind o lovitură, 
croșeu sau swing, acești pugilisti 
în loc să dea mai multă atenție 
blocajelor, parcă nici nu le pasă, 
comițînd în cîteva secunde ace
leași erori în apărare. Or, în box, 
principalul lucru pe care trebuie 
să-1 înveți la început este să te 
aperi și apoi să te antrenezi pen
tru a ataca.

Mulți dintre directorii din ring 
Invitați de peste hotare au atras . 
atenția boxerilor noștri că nu în
totdeauna ei execută corect lovi
turile, adică nu închid pumnul, 
plasînd „jaburile* sau ..lateralele" 
cu mănușa deschisă. Este o ve
che lacună, care pe fruntașii bo
xului nostru la J.O. îi poate costa 
chiar victoria, cînd facem această 
afirmație, ne gîndim în special la 
Ciucă. Gîju. Antoniu și Chivăr. 
Aceștia uneori plasează lovitu
rile eu mănușa deschisă.

în viitor antrenorii noștri au da
de a lucra cu toată serlozl- 
la capitolele în care pugi- 
noștrl s-au 
Prezentînd

întocmai

toria 
tatea 
Jlștii 
tari.
cunosc
sportului cu mănuși ei fac un 
deserviciu 
la ora 
mult ca 
valoare.

dovedit defici- 
elevi care nu 
toate tainele

boxului nostru, care 
aceasta are nevoie trai 
ori cînd de elemente de

Paul OCHIALB!

DE
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o

Șl
FELICIA BUCUR

„CUPA SPERANȚELOR'

CODI» DUMITRESCU-
ÎNVINGĂTORI

I»
BRAȘOV (prin telefon). După 

o săptămîna de întreceri. „Cdpa 
speranțelor” s-a încheiat. Din rîn- 
dui celor 61 de participant! (din 
care 20 de fete) s-au evidențiat 
numeros! tineri cu reale perspec
tive, cum ar fi : Tr. Marcu — ° 
speranță a antrenorului I. Raco- 
viță si care a discus de adver
sari bine cotati (Navrotk! 6—3, 
7—5, Cristescu 6—2, 6—8, 6—4). De 
asemenea, o impresie bună a 
lăsat și un alt tînăr de 12 ani, 
Costei Curcă (Progresul Buc.).

Tenisrranii brașoveni s-au ca
lificat în toate finalele, cîștigînd 
probele de simplu : Felicia Bucur 
și Codin Dumitrescu. Se mai 
cuvine să remarcăm comportarea 
lui S. Mureșan, T. Ovici (ambii 
de la Steaua) Lucia Tănăsescu 
(Politehnica Cluj).

Rezultate : SIMPLU BĂTETI, 
gr. I : Dumitrescu — Mureșan 
6—1, 8—6, Ovici — Szabo 7—5, 6—1, 
Mureșan — Szabo 6—3, 5—7, 6—4. 
Clasament • 1. Dumitrescu, 2. Mu
reșan. 3. Ovici, 4. Szabo ; gr. n :
1. Călin Hîrțu ; gr. ni • - 
Marcu. SIMPLU FETE, gr. I : 
Bucur 
Tănăsescu — A. 
6—3. Clasament :
2. L. Tănăsescu, 
L. Cobzuc; gr.
DUBLU MIXT : finala : A. Cîmu, 
Mureșan — F. Bucur, Dumitrescu 
6—4, 6—1 : DUBLU BĂIEȚI, «na- 
la : Mureșan, Ovici — Dumitrescu, 
Navrotkl 6—2 6—4, 6—3 : DUBLU 
FETE : F. Bucur și L. Tănăsescu 
au cîștigat prin neprezentare fi
nala cu perechea V. Dudaș, A. 
Cîmu.

în general, competiția a însem
nat o reușită, mai puțin capitolul 
disciplină, unde unii dintre con- 
curenți au manifestat serioase 
carențe.

fia lost 
definitivate 

echipele 
participante 

Ia naționalele 
școlilor 

generale

1. Tr. 
F.

A. Cîmu 6—2, 10—8. L. 
Cîrnu 4—6. 6—2,
1. Felicia Bucur, 
3. A. Cîrnu, 4.
II : El. Cotuna.

C. GRUIA coresp. 
principal

LA CLUJ PIN-LA CONSTANȚA,
ORADEA LA GALAȚI,
CE UȘOR PARCURG DISTANȚA
MOTORETELE „CARPAȚI“!

viteză 
pe oră |

maximă : 55

viteză de 
pe oră |

consumă
2 litri la

regim : 40

benzină :
100 km ;

costul transportului 
două persoane (145 kg) 
inclusiv uzura pieselor 
pe o distanță de 10 km 
este de cca

SE VINDE 
PLATA ÎN

Șl CU 
RATE.

0,45 lei;

Finalele campionatelor na
ționale de gimnastică ale șco
lilor generale se vor desfă
șura pe echipe și individual, 
întrucît lista participantelor 
pe echipe a suferit unele mo
dificări (intervenite în urma 
calculării punctajului), amin
tim mai jos formațiile defi
nitive care se vor întrece la 
aceste finale.

FETE: Liceul nr. 4 Iași 
(antrenor, prof. Aurora Ange- 
leșcu), Școala Generală nr. 8 
Călărași (prof. Nelucu Con- 
stantinescu), Liceul nr. 1 Cîm- 
pina, Școala Generală nr. 10 
Pitești (prof. Mircea Zamfi- 
rescu), Liceul „Vasile Roai- 
tă“ Rm. Vîlcea (prof. Lauren- 
țîa Stilea), Școala Generală 
nr. 9 Oradea, Școala Genera
lă nr. 75 București (prof. 
Teodora Popescu), Școala Ge
nerală nr. 1 Rădăuți, Liceul 
nr. 4 Galați (prof. Drăguța 
Manolescu), Liceul nr. 3 Cra
iova (prof. Constantin Veles- 
cu), Liceul nr. 3 Baia Mare, 

Generală nr. 12 Tg. 
(prof. Levente Gaghi). 
„Nicolae Bălcescu“ Cluj 
Anica Bindea), Liceul 
Brașov (prof. Ileana

Școala 
Mureș 
Liceul 
(prof.
nr. 2 . __  _____
Diaconescuj, Școala Generală 
„Dr. Petru Groza“ Deva (prof. 
Elfride Măgdescu), Liceul nr. 
2 Lugoj (prof. Tatiana Isar), 
Școala Generală nr. 17 Con
stanța, Liceul din Roznov- 
Neamț.

Băieți: Liceul nr. 2 Iași 
(prof. I. Marinachis), Școala 
Generală nr. 1 Tr. Măgurele 
(prof. Sebastian Caragea), Li
ceul cu program de educație 
fizică Buzău (prof. Ștefan Po
pescu), Școala Generală nr. 1 
Pitești (prof. Alexandru Teo
dorul, Liceul „Vasile Roaită“ 
Rm. Vîlcea (prof. Eugen Pro- 
descu), Liceul nr. 4 Oradea, 
Liceul nr. 35 București (prof. 
Gabriel Molea), Școala Gene
rală nr. 2 Dorohoi, Școala 
Generală nr. 10 Focșani (prof. 
Mircea Vărzaru), Școala Ge
nerală nr. 1 Craiova (prof. 
Silvia Goanță), Școala Gene
rală nr. 8 Satu Mare.

Reamintim că ședința teh
nică în care va fi comunicat 
programul definitiv al fina
lelor va avea loc astăzi la 
ora 20, la Liceul nr. 10 (Gră
dina Icoanei).



Țiriac și Năstase au eliminat
pe celebrii Gimeno-Gonzales!

Meciul
PARIS, 5 (prin telefon). — 

In cadrul probei de dublu a 
campionatelor internaționale 
de tenis ale Franței, jucă
torii români Ion Țiriac și Ilie 
Năstase au obținut un rezul
tat remarcabil, întrecînd în 
sferturi de finală cuplul cu- 
noscuților tenismani profesio
niști Ăndres Gimeno (Spania) 
— Pancho Gonzales (S.U.A.). 
La capătul unei partide des
fășurate sub semnul superio
rității perechii române, Țiriac 
—Năstase cîștigă la scor net: 
6—3, 6—2, 10—8. Reprezen
tanții României întîlnesc a- 
cum, în semifinalele probei, 
cuplul Laver—Emerson.

★
Intîlnlrea dintre tenismanul 

român Ion Țiriac și celebrul as

Laver — Țiriac comentat în lumea tenisului
eliminat de Rod Laver, favori
tul nr. 1 al competiției. Dar 
victoria acestuia din urmă a 
fost obținută mult mai greu de- 
cit se aștepta. Surpriza părea 
posibilă, la un moment dat, 
mai ales că în al treilea set, 
Țiriac reușise să-l țină în șah 
(3—3) pe temutul stingaci aus
tralian. Laver a avut, însă, o 
neașteptată revenire și — pînă 
la sfîrșitul partidei — nu a mai 
pierdut decît trei ghemuri”.

Comentatorul sportiv al pos
tului de radio BBC-Londra fă
cea următoarele aprecieri: „Per
formanța lui Țiriac demonstrea
ză că turneele -«open»- nu sînt 
la discreția profesioniștilor. La
ver a fost knock-down în pri
mele două seturi și numai epui

zarea fizică a adversarului său, 
în ultima parte a întîlniril, l-a 
salvat de la înfringere".

★
După victoria obținută atît 

de dificil, Rod Laver joacă 
acum, în semifinale, cu Pan
cho Gonzales, învingător cu 
7—5, 6—3, 3—6, 4—6, 6—4, a- 
supra deținătorului titlului, 
Roy Emerson (Australia). In 
cealaltă semifinală se întîl- 
nesc Andres Gimeno și Ken 
Rosewall.

Iată și rezultatele sferturi
lor de finală feminine: Nancy 
Richey (S.U.A.)—Hellena Su- 
birats (Mexic) 6—1, 6—0; Bil
lie King (S.U.A.)—Maria Bue
no (Brazilia) 6—4, 6—4 ; Ann 
Jones (Anglia)—Vlasta Vo- 
pickova (Cehoslovacia) 6—2, 
6—1 ; Annette Du Plooy 
(R.S.A.)—Gail Sheriff (Aus
tralia) 8—6, 6—3.

australian Rod Laver, care a 
constituit vedeta sferturilor de 
finală ale turneului de la Roland 
Garros, continuă să fie comen
tată în cercurile de specialitate- 
Agenția France-Presse scrie : 
„Românul Țiriac, ultima speran
ță a Jucătorilor amatori în tur
neul «open» de la Paris, a fost

Merckx domină „IL GIRO“

Rapid Brașov 

a cîștigat turneul 

de tenis de masă

de la Viena
Așa cum s-a anunțat, la Viena 

a avut loc un turneu Internațio
nal de tenis de masă la care au 
luat parte șl formațiile românești 
Progresul București șl Rapid 
Brașov. Rezultate tehnice șl cla
samente : echipe femei : 1. RA
PID BRAȘOV cu sparta vlasim 
(Cehoslovacia) 6—4, Progresul 
Buc. 5—5, Dunav Ruse 6—2, PoU- 
zei Viena 6—2, combinata orașu
lui Viena 6—1; 2. Sparta Vlasim 
cu Progresul Buc. 6—3, Dunav 
Ruse 6—4, Pollzel Viena 6—2, 
comb, orașului Viena 7—0; 3.< 
Progresul Buc. cu Dunav Ruse 
6—1, Pollzel Viena 6—1, comb, 
orașului Viena 6—1; 4. Dunav 
Ruse cu Polizel Viena 6—3, comb, 
orașului Viena 6—2; 5. Polizel 
Viena — comb, orașului Viena
6— 1. Echipe bărbați : 1. SPARTA 
VLASIM cu Progresul Buc. 6—3. 
A.Z.S. Gllwlce (Polonia) 6—1, Po
lizel Berlin 6—2, Pollzel Malnz
7— 0, Polizel Viena 6—1; 2. Pro
gresul Buc. cu A.Z.S. Gllwlce 
6—1, Pollzel Berlin 6—1, Polizel 
Malnz 6—1, Polizel Viena 6—1; 3. 
A.Z.S. Gllwlce cu Pollzel Berlin 
6—2, Pollzel Mainz 6—3, Pollzel 
Viena 6—1; 4. Polizel Berlin cu 
Pollzel Mainz 5—5, Polizel Viena 
6—1; 5. Polizel Malnz — Polizel
Viena 6—1. Simplu femei, turul 
I : Viorica Ivan — Bacher 3—0, 
Doina Zaharla — Berger 3—0, 
Hajnal Corodl — Bohm 3—0, tu
rul II: Ranghelova — Victoria Ba- 
bicluc 3—0, Viorica Ivan — Krls- 
tova 3—0, Doina Zaharla — Marla 
Corodl 3—2, Simakova — Hajnal 
Corodl 3—1, Maria Alexandru — 
H. Pauknerova 3—0; sferturi de 
finală : Noworita — Viorica Ivan

S-au consumat 15 etape în 
„Giro d’Italia" și ciclistul bel
gian Eddy Merckx continuă 
să domine cursa cu o auto
ritate ce ne amintește de e- 
poca unul Bartali sau Coppi. 
înaintea etapei contracrono- 
metru, ce se va disputa as
tăzi în mica republică San 
Marino, și a ultimelor 7 eta
pe, Merckx deține o „redută" 
ce pare inexpugnabilă: el 
are 3:43 minute avans față 
de Vittorio Adorni, coechi
pierul său de marcă publici
tară (ambii aparțin echipei 
Faema), în timp ce principalii 
săi rivali ocupă poziții pre
care 5 Gimondi (6) la 9:37 
min, Jimenez (8) la 9:57 min., 
Motta (10) la 10:59 min. di
ferențe de nerecuperat în con
diții normale. Desigur, cali
tățile rutierului belgian, cam
pion mondial și succesor al 
lui Rik van Looy la titlul 
de „rege al clasicelor" de pri
măvară, sînt incontestabile. 
Oarecum ciudat este, însă, 
faptul că atacul său decisiv 
și cucerirea tricoului roz au 
fost realizate într-o etapă (a 
12-a, cu sosirea la 2400 m al
titudine), unde cățărătorii 
clasici au fost ca și inexis
tenți. Doar spaniolul Julio 
Jimenez, victima unei destul 
de grave căzături în TreCime 
di Lavaredo, poate fi scuzat. 
El continuă cursa, dar cu 
posibilitățile fizice diminuate 
va putea oare recupera în 
Abruzzi cele 8 minute pier
dute în Dolomiți ? Succesul 
eventual al lui Merckx nu 
lasă să doarmă milioane de

„tifosi", care nu se sinchi
sesc de interesele lui sg. 
Giacotto (managerul echipei 
Faema), ci vor ca tot un ita
lian să urmeze în palmares 
lui Gimondi. Pe de altă par
te, în culisele cursei, se spu
ne că unii dintre echipierii 
lui Merckx ar folosi un nou 
doping care nu poate fi des
coperit cu actualele mijloace 
de analiză (lucru pe careme- 
dicii-specialiști îl infirmă, 
însă). Se exprimă serioase re
zerve — de exemplu — față 
de victoriile de etapă obți
nute de Casalini și Farisato 
pînă mai ieri simpli „gre
gari", purtători de bidoane. 
Dar, direcția turului a comu
nicat că toți cicliștii suspecți 
au fost supuși unor severe 
controale anti-doping ale că
ror rezultate vor fi date însă 
publicității numai după ter
minarea cursei.

Va fi deci un Giro cu 
„prolongă" cu multe și înfo
cate polemici

I. G.

Celtic Glasgow 
învinsă în Mexic

CIUDAD DE MEXICO, 6 
(Agerpres). — într-un meci in
ternațional de fotbal desfășurat 
pe stadionul „Aztec” din Ciudad 
de Mexico, echipa mexicană 
Necaxa a întrecut cu 3—2 (3—1) 
formația scoțiană Celtic Glas
gow.

Campionatele de gimnastică sportivă ale R.F. a Germaniei au reunit 80 de sportive. Dintre 
ele, mai bune s-au dovedit: Irmi Krauser și Marlies Stegemann, cu cite 74,75 puncte. In 

fotografie : Angelica Kem, clasată pe locul IV, cu 74,05 puncte. (Foto D.P.A.)

JUNIORUL 

ION IARU 
ÎNVINGĂTOR 

ÎN CUBA

La Havana a avut loc 
„Memorialul Barrientos", 
la startul căruia au fost 
prezenți atleți din 7 țări. 
Cu acest prilej s-au înre
gistrat și cîteva perfor
manțe de valoare mondia
lă, printre care: 10,2 la 
100 m — Montez și Eu- 
gelles (Cuba) ; 20,7 Ia 200 
m — Montez ; 46,6 la 400 
m — Diaz (Cuba); 58,18 la 
disc — Tegla (Ungaria); 
53,69 Ia disc femei — An
tonina Popova (U.R.S.S.); 
1,72 Ia Înălțime femei — 
Magda Csabi (Ungaria). 
La concurs au participat 
și trei juniori români. Cel 
mai bun rezultat I-a ob
ținut Ion Iaru, care a cîș
tigat proba de aruncare a 
ciocanului seniori. Reali- 
zînd 53,48 m, el și-a în
trecut cu peste trei metri 
recordul personal. Carmen 
Ionescu s-a clasat pe lo
cul 4 Ia disc senioare 
(44,20 m), iar Vlad Hodoș 
pe locul 8 la disc seniori 
(43,13 m).

Trimisul nostru special la Neapole, CRISTIAN MANTU, transmite:

ECHIPA ITALIEI FAVORIZATĂ DE SORTI!
ITALIA—U.R.S.S. 0-0, DUPĂ PRELUNGIRI

Feruccio Valcareggi a avut 
dreptate: partida Italia— 
U.R.S.S. a prilejuit o bătălie 
gigantică! Am asistat la o 
încleștare extraordinară de 
forțe, pe care doar... capri
ciul soartei a tranșat-o, după 
prelungiri. După ce timp de 
90 de minute, tabela de mar
caj a rămas albă, au urmat 
prelungirile regulamentare. 
Nici în cele două reprize ale 
prelungirilor nu s-a înscris 
vreun gol. S-a apelat la sorți 
Și sorții au surîs echipei 
Italiei I

Față de desfășurarea parti
dei, putem spune că echipa 
Uniunii Sovietice a avut, în 
general, ghinion. Atît în pri
ma repriză, cît și spre sfîrși-

3—0, Doina Zaharia — Nikova 
3—2, Marla Alexandru — Sima
kova 3—0, semifinale : Noworita
— Ranghelova 3—0, Marla Alexan
dru — Doina Zaharia 3—0, finala: 
Maria Alexandru — Noworita 3—2 
(—16, 13, 16, —14, 18); simplu băr
bați, turul I: Ovanez — Becker 
3—0, Luchlan — Eckert 3—0, turul 
II: Sîndeanu — Hanke 3—0, Lu
chlan — Gowin 3—0, Bodea — 
Schiller 3—0, Podworni — Ovanez 
3—0. sferturi de finală: Dvorak
— Sîndeanu 3—2, Luchlan — Lux 
3—0, Bodea — Hrdina 3—0, semi
finale: Dvorak — Luchlan 3—2, 
Bodea — Podworni 3—1, finala : 
Dvorak — Bodea 3—1.

Dublu femei, turul I : H. Co
rodl, Zaharia — Heinrich, Berger 
3—0, Ivan, M. Corodl — Bbhm, 
Zinner 3—1, turul II: Pauknerova, 
Simakova — H. Corodl, zaharla 
3—0, Ivan, M. Corodl — Willinger, 
Smekal 3—1, Noworita, Kaiser — 
Alexandru, Babicluc 3—2, semifi
nale : Ivan, M. Corodi — Nowo
rita, Kaiser 3—2, finala : Ivan, 
M. Corodl — Pauknerova, Sima
kova 3—2 (—18, —16, 19, 20, 15) ; 
dublu bărbați, turul I : Sîndeanu, 
Ovanez — Eckert, Hanke 3—0, Lu
chlan, Bodea — Becker, Vogel 
3—0, turul II: Michael, Lux — 
Sîndeanu, Ovanez 3—2, Luchlan, 
Bodea — Schuler, Landsmann 
3—0, semifinale : Luchlan, Bo
dea — Podworni, Gowin 3—0, 
finala : Dvorak, Suchopar — Lu
chlan, Bodea 3—1 (17, —14, 10, 17).

ETAPA CONTRACRONOME- 
TRU (pe echipe) din Turul ci
clist al Angliei, disputată la 
Huli, pe distanța de 43,500 km, 
a revenit selecționatei Suediei, 
cu timpul de 52:57, urmată de 
cea a U.R.S-S. la 43 sec. și de 
cea a Angliei Ia 2:00. In clasa
mentele generale conduc echipa 
U.R.S.S, și suedezul G. Petters- 
son.

■
IN BERLINUL OCCIDENTAL 
s-a desfășurat intîlnlrea inter
națională amicală de rugby din
tre echipa cehoslovacă Sparta 
Praga și Selecționata locală- 
Oaspeții au invins cu 17—6 (6-3).

■
INTÎLNIREA internațională 
masculină de floretă Italia — 
Ungaria, desfășurată la Livorno, 
s-a încheiat cu succesul oaspe
ților : 22—14, Gyarmati și Ka- 
muti au realizat cite cinci vic
torii.
■
LA HELSINKI, in semifinalele 
probei de dublu bărbați ale

campionatelor internaționale de 
tenis ale Finlandei, a fost În
registrată o mare surpriză : pe
rechea vest-germană Uwe Gott
schalk - Harald Elschenbroicb a 
eliminat, cu 7—5, 9—7, cuplul 
Manuel Santana (Spania) - Mar
tin Mulligan (Italia). In proba 
de simplu-masculin (optimi de 
finală), Gottschalk l-a învins, 
cu 6—3, 3—6, 6—3, pe finlande
zul Saeilar.

■
ECHIPA ENGLEZA de fotbal

Arsenal a jucat la Kuala Lum
pur cu o selecționată asiatică, 
obținînd victoria eu 6—2 (1-0).

■
NUMEROȘI SPECTATORI au 
urmărit, la Budapesta, un con
curs internațional de motoci- 
clism. La clasele 125 cmc și 
250 cmc a invins maghiarul 
Laszlo Szabo („M.Z."). La clasele 
350 cmc și 500 cmo au ocupat 
locul I alergătorii austrieci Auer 
și, respectiv, Stropek.

IN TURNEUL PREOLIMPIC 
DE POLO de Ia Milano s-au 
înregistrat, în ziua a H-a, ur
mătoarele rezultate: Spania 
— Belgia 6—2 (1—1, 3—1, 
2—0, 0—0); Austria — Anglia 
5—2 (1—2, 3—0, 1—0, 0—0); 
Suedia — Finlanda 7—3 
(3—0, 2—0, 1—3, 1—0); R.F. 
a Germaniei — Grecia 8—4 
(2—0, 2—1, 1—0, 3—3).

■
CONCURSUL internațional tri
unghiular de pentatlon modern 
disputat la Viena s-a încheiat 
cu victoria selecționatei Ceho
slovaciei (14 290 puncte), urma
tă de Franța (14 040 p) și Austria 
(13 793 p). Clasamentul indivi
dual : 1. Krupka — Cehoslovacia 
<4 896 p), 2. Borgula — Ceho
slovacia (4 818 p).

■
IN CADRUL „Cupei Balcanice" 
la fotbal, echipa turcă Gencler- 
birligi a intilnit, la Ankara, for
mația albaneză Vlaznia cu care 
a terminat la egalitate : 1—1. In 
primul meci, Vlaznia cîștigase 
cu 1—0.

^telefon

tul celor 90 de minute, dar 
mai ales în prelungiri, ju
cătorii sovietici au manifestat 
o oarecare superioritate te
ritorială. Din filmul meciului, 
„decupăm" următoarele faze 
palpitante: min. 3 — Mala
feev șutează fulgerător peste 
poartă ; min. 17 — Prati trage 
puternic, de la 13 m, dar tot 
pe lingă poartă ; min. 25 — 
Liniev șutează extraordinar 
de la circa 16 m și Zoff 
scoate greu în corner; min. 
27 — foarfecă peste cap a lui 
Prati, dar Pșenicinikov reți
ne spectaculos; min. 28 — 
lovitură de cap a lui Prati, 
reținută acrobatic de portarul 
sovietic ; min. 82 — lovitură 
de cap a lui Banișevski apă
rată în extremis de Zoff; 
min. 83 — Pșenicinikov blo
chează temerar în picioarele 
lui Mazzola, scăpat singur 
spre poartă; min. 85 — splen-

FERINI
didă acțiune a lui Liniev, 
care centrează excelent, Evri- 
ujihin e pe cale să intro-

ducă balonul în poartă, dar 
Zoff îi culege mingea de pe 
cap, în ultima fracțiune de 
secundă; min. 87 — Evrîuji- 
hin șutează excepțional de la 
10 m, dar și Zoff apără ex
cepțional ; min. 100 — Do- 
menghini și Juliano au dotți 
mari ocazii de a înscrie; mi$2 
115 — Evriujihin pătrunde
impetuos spre poarta lui Zoff, 
este liber la 8—9 metri late
ral, șutează puternic, dar 
mingea iese de puțin pe lîngă 
poartă; min. 118 — Domen- 
ghini șutează formidabil de 
la 20 de metri, dar mingea 
zguduie bara transversală !

ITALIA : Zoff — Burgnich, 
Bercelino, Castano, Facchetti, 
Ferini, Juliano, Domenghini, 
Mazzola, Rivera, Prati.

U.R.S.S.: Pșenicinikov — 
Istomin, Șesternev, Afonin, 
Kapricinîi, Liniev, Logofet, 
Bîșeveț, Malafeev, Banișevski, 
Evriujihin.

A arbitrat bine Tschents- 
cher (R.F.G.).

Trimisul nostru special GH. NICOLAESCU, transmite din Florent’S :

CAMPIONII MONDIALI
Iugoslavia—Anglia 1-0 (0-0)
Stadio Comunale, feeric lu

minat, a găzduit aseară a 
doua semifinală a campiona
tului european. In fața celor 
peste 30 000 de spectatori, ar
bitrul spaniol Jose Maria 
Ortiz a chemat la întrecere 
următoarele formații i

ANGLIA : Banks — New
ton, Wilson, Labone, Moore, 
Ball, Hunt, B. Charlton, Mul- 
lery, Hunter, Peters.

IUGOSLAVIA i Pantelici — 
Fazlaghici, Damianovici, Pa- 
vlovici, Holțer, Păunovici, 
Trivici, Petkovicl, Osim, Mu- 
semici, Geaici.

Meciul începe într-un ritm 
susținut, cu faze de la o 
poartă la alta, fără însă a se 
crea ocazii de gol. Englezii 
joacă surprinzător de „tare", 
comițînd repetate durități. în 
min. 5 Osim este faultat de 
un apărător britanic și trece 
figurant pe extremă. Practic, 
iugoslavii continuă jocul în 
10 oameni. Apoi Hunt îl lo
vește pe Petkovici, acesta din 
urmă nefiind în posesia ba
lonului. Din min. 30 englezii 
au o ușoară superioritate, 
dar nu reușesc să deschidă 
scorul. în min. 31 mingea

ELIMINAȚI!
este plimbată excelent înti, 
Peters—Charlton — Ball, dar 
ultimul ratează o ocazie fa
vorabilă.

După pauză, fotbaliștii 
iugoslavi au făcut o adevă
rată demonstrație, depășin- 
du-și adversarii prin vitali
tate, tactică și tehnică. Timp 
de aproape 30 de minute am 
asistat la un fotbal excep
țional, practicat de echipa 
Iugoslaviei. Golul „cade" a- 
bia în min. 86. Autor i 
Geaici — cel mai bun de 
pe teren. în ultimul minut 
de joc, arbitrul Mendebil 
(excelent) l-a eliminat pe 
Mullery, în urma unor faul
turi repetate.

TESTE PREOLIMPICE PENTRU... CAI

în unele laboratoare 
din R. F. a Germaniei, 
caii care vor lua star
tul la J.O. din Mexic 
sînt supuși unor teste 
medicale privind acli
matizarea la altitudine. 
Inițiativa aceasta a 
fost luată de actualul

antrenor al iotului 
vest-german, Fritz Thie- 
demann, fost campion 
olimpic.

în fotografie, calului 
de sărituri la obstaco
le „Monodie" i se face 
o electrocardiogramă.

Foto IN —BILD

GHINION

O adevărată suită de ghi
nioane a cunoscut clubul bra
zilian de fotbal F. C. Corde
ira. In ultimele săptămîni, au 
fost accidentați pe teren, cinci 
jucători, dintre care trei 
au suferit fracturi, președin
tele clubului și-a rupt un pi
cior, antrenorul a fost inter
nat in spital pentru că ii că
zuse in cap o vază cu flori, 
iar în cursul unui accident 
de autobuz, din cei 14 pasa
geri accidentați, doi erau ju
cători ai echipei.

HERRERA FACE PROMISIUNI

Helenio Herrera, cunoscu
tul antrenor de fotbal, născut 
in Argentina, deținător al ce
tățeniei franceze, dar care a 
activat in Spania și Italia, 
s-a hotărit in cele din urmă; 
el a semnat un contract pe o 
perioadă de un an cu clubul 
A. S. Roma. H- H. a acceptat 
o clauză care prevede prelun
girea contractului in anii ur
mători și a promis că va a- 
duce echipei din Roma titlul 
de campioană a Italiei.

INTRARE GRATUITA
Femeile au avut intrarea 

gratuită la meciul de fotbal 
dintre echipele MSV Duis
burg și Bayern-Milnchen, in 
cadrul campionatului R. F. a 
Germaniei. „Luînd această 
măsură — a declarat preșe
dintele clubului din Duis
burg — am urmărit ca so
țiile să ia cunoștință perso
nal de frumusețea jocului de 
fotbal, astfel ca pe viitor ele 
să nu mai facă greutăți soți
lor lor cind vor să mearuă 
la meci“.

DE CE SA NU JUCAM ȘI 
NOI RUGBY ? ... Iată întreba
rea care și-au pus-o cîteva 
tinere din orășelul francez Nay, 
care au și experimentat cîteva 
jocuri de „acomodare". Arbi
trează, însă, un bărbat!

a adoptat o serie de noi legi 
privind înăsprirea interdicții
lor pentru albi de a participa 
la manifestări sportive și cul
turale în prezența „ne-albilor“ 
și vice-versa-

66 LA SUTA PENTRU FISC

Peste 66 la sută din bene
ficiile obținute cu prilejul 
turneului final al campiona
tului mondial de fotbal din 
Anglia au fost încasate de 
guvernul britanic. Intr-ade
văr, federația engleză de fot
bal a arătat, în cursul reu
niunii sale anuale, ținută la 
Londra că a trebuit să plă
tească guvernului 249 167 lire 
din beneficiul realizat ce s-a 
ridicat la 435 510 lire. Abia 
cu prilejul acestor discuții 
s-a aflat că federația putea 
să evite plata unei sume atît 
de mari dacă împărțea bene
ficiul asociațiilor afiliate din

diferitele comitate. Era însă^ 
prea tîrziu...

CONCURSUL DE PESCUIT 
„HEMINGWAY"

In Cuba se bucură de o 
imensă popularitate concursul 
anual de pescuit dotat cu tro
feul „Ernest Hemingway" ln- 
cepind de anul viitor acest 
concurs va căpăta un caracter 
internațional. Principala pre
vedere regulamentară stipu
lează că este permisă numai 
pescuirea peștelui Agujas, o 
îndeletnicire mult îndrăgită 
de celebrul autor al romanu
lui „Bătrînul și marea". Peș
tele nu trebuie să aibă o 
lungime mai mare de doi 
metri, iar firul folosit pentru 
pescuitul la adîncime, nu 
poate depăși lungimea de 400 
metri. Ultimul cîștigător al 
acestui concurs este cubane
zul Ferando Junco-

S3

INTRE ALBI Șl NEGRI

Autoritățile sud-africane au 
refuzat să acorde spectatori
lor albi permisiunea de a a- 
sista ,la meciul de box, pro
gramat la 15 iunie la Joha
nnesburg, intre „ne-albii“ 
Curtis Cokes, campion mon
dial la categoria mijlocie și 
Joe „Axekiller" Ngidi, cam
pion al R.S.A. Organizatorii 
meciuhU au făcut o cerere 
ca să li se dea aprobare spe
cială in acest sens, dar ea a 
fost respinsă. Și astfel, în 
ciuda jurămintelor de „cre
dință" față de principiile o- 
limpice făcute de regimul de 
la Pretoria, rasismul conti
nuă să fie menținut în spor
tul sud-african. El a fost 
chiar întărit în ultimele săp- 
tămîni, cind guvernul R.S.A

FOTBAL... 
CANIN

Clinii dresați 
ai poliției din 
Cairo au și preo
cupări sportive-.. 
După cum se 
poate vedea din 
fotografia alătu
rată, ei au cu
noștințe și în do
meniul fotbalistic 
și susțin o ani
mată partidă în
tre două porți. 
Fiind vorba de 
cîini polițiști, este 
foarte probabil 
ca regulamentul 
jocului să fie a- 
plicat cu stric
tețe extremă.

a


