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ILEANA SILAI
2:02,6 pe 800 m 

a doua performanță mondială 
a sezonului olimpic

Fruntașele își mențin pozițiile 
in turneul de șah de la Sinaia 

SINAIA, 20 (prin telefon). — 
înaintea unei zile de odihnă, 
participantele la turneul inter
național feminin de șah conti
nuă să aibă ca lideră pe redu
tabila maestră iugoslavă Te
reza Stadler. Ea a obținut o 
nouă victorie în runda a 7-a, 
dispunînd de poloneza Helwig, 
ceea ce i-a majorat totalul de 
puncte la 5*/2. La un punct dis
tanță se află româncele Elisa- 
beta Polihroniade și Margareta 
Teodorescu, împreună cu șahis- 
ta sovietică Tatiana Zatulov
skaia, toate avînd și cîte o par
tidă întreruptă. Polihroniade a

y 9 RELUAREA, ÎN ȘEDINȚĂ PLENARĂ,7 s J ’9

cîștigat la maghiara Sinkâ; iar 
Teodorescu (cu negrele) a în
scris un punct în fata olandezei 
Timmer.

Alte rezultate, din runda a 
7-a: Reicher — Malypetrova 

—%, Sunnuncks — Jianu
0—1, Nicolau — Novarra 0—1. 
In clasament, înaintea rundei 
a 8-a și a reluării partidelor 
întrerupte, conduce Stadler cu 
5'/2 p, urmată de Polihroniade, 
Teodorescu șl 
cite 4’/i (1) p, 
Jianu 3 (1) p, 
varra 3 p etc.

A LUCRĂRILOR SESIUNII

români și co- 
presei străine, 
sală, deputății 
întîmpinat cu

4* • <ț:

Zatulovskaia cu 
Malypetrova și 

Nicolau și NO

Ileana Silai și antrenorul ei Gh. P,tro 
Foto : I. MIHAICA

MARII ADUNARI NAȚIONALE
Joi dimineața au fost relua

te în ședință plenară lucră
rile sesiunii a X-a a celei de 
a V-a legislaturi a Marii A- 
dunări Naționale.

Alături de deputați. la lu
crările sesiunii participă nu
meroși invitați — activiști de 
partid și de stat, conducători 
ai instituțiilor centrale și or
ganizațiilor obștești, oameni 
de știință, artă și cultură.

Asistă șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în Ro
mânia, ziariști 
respondențî ai

La sosirea în 
și invitații au
vii și îndelungi aplauze pe

conducătorii partidului și sta
tului nostru.

In loja din dreapta incin
tei au luat loc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Chivu 
Stoica, Paul Niculescu-Mizil, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Florian 
Dănălache, Constantin Drăgan, 
Janos Fazekas, Gheorghe 
Rădulescu, Vasile Vîlcu.

In loja din stingă au luat 
Ioc membrii Consiliului de 
Stat.

Lucrările ședinței au fost 
deschise de președintele Ma
rii Adunări Naționale, tova
rășul Ștefan Voitec.

înainte de începerea lucră-

rilor, deputății și invitații au 
păstrat un moment de recu
legere în memoria deputatu
lui Traian Murariu, care a 
încetat din viață în timpul 
ce s-a scurs de la ultima șe
dință plenară a actualei se
siuni.

Președintele Marii Adunări 
Naționale a anunțat că Biroul 
Marii Adunări Naționale a 
primit din partea Consiliului 
de Miniștri noi proiecte de 
legi, pe care le propune a fi 
incluse în ordinea de zi a 
sesiunii.

Marea Adunare Națională a 
adoptat, cu completările fă
cute, următoarea ordine de zi:

(Continuare în pag. a 4-a)
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Duminică, la Budapesta, pe pista „Nepstadionului", se- 
mifondișta clujeană ILEANA SILAI și-a îmbunătățit 
recordul republican pe 800 m realizînd 2:05,2 și iată că, 
după numai două zile, luînd startul într-un nou concurs, 
de data aceasta la Berlin, campioana țării a obținut o 
nouă victorie internațională și un rezultat excepțional : 
2:02,6 _ nou record, a doua performanță mondială a 
sezonului, a 9-a din istoria atletismului. Totodată, cu 
acest rezultat Ileana Șilaî șisa îndeplinit norma de parti
cipare la Jocurile OJipipice din Me^ic,

Iată pe scurt cîteva date despre autoarea acestui va
loros record.

Ileana Silai (Gergeli) s-a născut la 14 octombrie 1941. 
înălțime 165 cm, greutate 53 kg. Face parte din secția 
de atletism a C.S.M. Cluj, antrenor GH. BIRO.

A Recordmană națională la 500 m — 1:12,6 în 1968

(Continuare în pag. a 4-a)
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diviza A sînt legate de randamentul „înaintașului 
întoarce el învingător de ia Timișoara ?

așteaptă cite ceva de 
la cele patru echipe. 
Noi — partide de cali
tate și — din toate 
punctele de vedere — 
cît mai mult „fair- 
play".

/n decorul montan 
al Brașovului se 
profilează perspec

tiva unei captivante 
duminici cicliste. De 
altfel, sfîrșitul acestei 
săptămîni anunță în
ceputul întrecerilor — 
sperăm, la valoarea tra
diției și a respectului 
pentru titulatura com
petițiilor — care vor 
desemna învingătorii în 
cele patru campionate 
naționale (ele se vor în
cheia la 30 iunie). Deo
camdată, privirile sînt 
ațintite spre participan- 
ții de la contra-timpul 
individual. Antrenorii 
vor putea să vadă cine 
și ce șanse are de a 
ataca cu succes norma 
olimpică (2h 09,0) pen
tru proba de 100 km.

Corespondentul nos
tru din Brașov, C. 
Gruia, ne furnizează a- 
mănunte interesante și 
în legătură cu tradi
ționala întrecere dota-

Multe din speranțele bucureștenilor de a supraviețui în 
blond*, Viorel Mateianu (în stînga, tricou alb). Se va

Continuă — fn majoritatea sporturilor — seria 
„iunie" a competițiilor internaționale, etapă extrem 
de importantă atît pentru pregătirea cit și pentru 
verificarea diferitelor loturi. Din acest motiv, ca și 
din cauza încheierii campionatelor naționale la jocu
rile sportive, panoramicul acestei săptămîni prezintă 

drept caracteristică o 
sensibilă scădere de vo
lum a activității interne. 
Valențele de calitate și 
— deci — de interes 
sînt, însă, păstrate... Ar 
mai trebui subliniat 
faptul că, de data a- 
ceasta, mai multe orașe 
din provincie fac o 
puternică „concurență" 
Bucureștiului — ceea 
ce nu poate să fie decît 
spre folosul sportului, 
al popularității 
rii sale.

CITIȚI
IN ZIARUL NOSTRU

DE MIINE

I 
I

1968RETROSPECTIVE ROLAND GARROS

ACTORI PE SCENA PRIMULUI ..OPEN
I

PERFORMANTEI
n timp s-a considerat că per
formanțele sportive au și ele 
o limită. Desigur, raportate 
la posibilitățile, la capacita
tea de efort a organismului 
omenesc, lată însă că ceea

ce se petrece astăzi în arena sportivă 
internațională infirmă toate pronosticu
rile, depășește chiar și așteptările cele 
mai îndrăznețe. Rezultatele înregistrate 
în atletism, natafie, tir, schi, ciclism 
etc. uimesc pur și simplu și pe cei 
mai competenți dintre specialiști. înain
tașii noștri întru sport nu puteau întreg 
zări măcar așa ceva nici în cele mai 
frumoase visuri. „Sportul de perfor
manță înseamnă astăzi o adevărată 
știință". într-adevăr, nu este vorba de 
o afirmația făcută în vreun moment de 
exaltare. Este purul adevăr.

Marele performer al acestui deceniu 
nu este numai un sportiv extrem de 
talentat și dotat cu calități fizice ex
cepționale, ci și un om care beneficiază « 
de o pregătire multilaterală, complexă, | 
la care colaborează nenumărați fac
tori. Și în cadrul acestui proces de 
instruire, ancorat temeinic de o bază 
materială solidă, triunghiul sportiv-
antrenor-medic poartă greul întregii
activități.

Tn sportul contemporan nu se poate 
imagina o apropiere de vîrful pira
midei și în nici un caz cucerirea piscu
lui, fără o conlucrare perfectă între 
sportiv, antrenor și medic. Cine poate 
să cunoască mai bine posibilitățile 
sportivului decît el însuși și cei doi, 
cei mai apropiați colaboratori ai săi, 
antrenorul și medicul ? în acest con
text și principiul individualizării antre
namentului își capătă un sens firesc. 
De aceea, aria cunoștințelor antrenoru
lui și medicului se lărgește necontenit.

Unui bun antrenor nu-i mai sînf 
suficiente — la nivel internațional, bine
înțeles — doar cunoștințele de spe
cialitate. Ele trebuie completate cu no
țiuni de anatomie, fiziologie, biochimie, 
psihologie. La fel, este de neconceput 
ca medicul sportiv — care funcționează 
pe lingă marile secții din cluburi sau la 
loturile reprezentative — să se limiteze 
doar la funcția de agent de constatare 
a fenomenului petrecut. El trebuie să 
fie capabil, pe baza datelor medi
cale, a explorărilor și investigațiilor 
efectuate, să dea indicații precise 
și competente _ pentru dirijarea efor
tului sportivului. Deci, nu este vorba 
numai de menținerea 
fecte de sănătate, ci 
țâre directă, metodică 
să ajute la ridicarea

Cum se poate ajunge la asemenea 
rezultate ? Numai aprofundînd bine 
disciplina respectivă, cunoscîndu-i se
cretele ca și particularitățile celui care 
o practică. Simpla calitate de medic 
nu îi este de ajuns celui care se ocupă 
de sportivi. încrederea sportivului 
poate fi obținută prin aport profe
sional și tact pedagogic. Atunci se va 
schimba, fără îndoială, și optica unor 
sportivi și antrenori față de medic, iar 
contribuția acestuia va fi așezată la 
locul ce i se cuvine în realizarea ma
rilor performanțe.

Constantin COMARNISCH1
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un amplu comentariu des
pre situația ciclismului a- 
mator.

I
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Silviu FLORESCU I
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A. PETRE-coresp.

Vestitul centru-half, elevul marelui club Arsenal-Londra,

(Continuare 
în pag. a 2-a)

unei stări per
și de o influen- 
și continuă, care 
calității instruirii.

•_____
vațl 7

• „Amatori"

sînt analizate cauzele care 
au dus la extinderea do
pingului și la alunecarea 
ciclismului amator spre 
profesionism.

imișoara, 
din care 
dicat cu

AL MICILOR MAESTRI
care aleargă 

10—11 luni pe an 
Cicliștii amatori se dro
ghează
Supercompetițlile șl goana 
după premii transformă 
dopingul tn flagel
Cine sînt adevărațll vino-

și valo-

CAMPIONATUL DE GIMNASTICĂ

ILUSTRAT

PENTRU
TOȚI COPIII

Radu VOIA DE SĂPTĂMÎNA
(Continuare în pag. a 4-a)

DE FOTBAL,

trat în luptă cu profesioniștii, a 
fost ultimul rămas in cursă.

Desigur, primul element ține 
exclusiv de ordinea pe pro
gram. In ziua de 28 mai, pe 
zgura roșie a terenului nr. 4 de 
la Roland Garros, pășeau ală
turi maestrul emerit al sportului 
Ion Țiriac și cunoscutul jucător

profesionist francez Georges 
Derriau. Era primul meci „des
chis" în incinta stadionului care 
a fost martor al atîtor dueluri 
celebre purtate de spadasinii in 
alb. „Openul" începea, și cu el 
o nouă eră în tenis.

Ultimțil act al „serialului Ti
riac" de la Roland Garros este, 
însă, un merit personal al tenis- 
manului român. El a fost, intr-a
devăr, ultimul jucător amator 
rămas în cursă, șingurul care a 
luptat de la egal cu redutabi
lele rachete profesioniste. In sfer-

Gata de luptă, profesionistul francez Georges Derriau și românul Ion Țiriac. „Openul 
, . 1 r £ otO i A r .ir.poate începe...

Rlndurile ce urmează sînt ecoul, prescurtat, al cttorva c°nv°J’’£l 
nurta»e cu GHEORGHE COBZUC, căpitanul reprezentativei de tenis 
î ^mâniei Am stat de vorbă la întoarcerea sa de la Paris, după m- 
cheierea campionatelor internaționale ale Franței, ediție marcată de 

întreaeă de evenimente memorabile. A fost primul Roland 
Garbos -open-, turneu deschis atît amatorilor, cît și profesioniștilor, 
si » totoc Uă un nrilei de afirmare pentru tenismann romani,
Sâr, în luDtă cu cele mal bune rachete din lumea sportului alb, au 
reușit cîtev® performanțe de valoare. Dar să Intrăm în firul povestirii, 
sediment înd faptele într-o ordine mal cunnd arbitrară.

TIRIAC ÎNTOARCE O FILĂ
DIN ISTORIA TENISULUI

Coincidență sau nu. lui Ion 
Tiriac i s-a acordat rolul de des
chizător de pîrtie în acest prim 
turneu „open" pe continent. A 
toți primul jucător amator in-

orașul 
s-au ri- 
ani in 

urmă atitea glorii ale 
fotbalului românesc, 
găzduiește duminică 
startul celor patru echi
pe intrate în barajul 
pentru divizia A. A- 
cum, e acum!... Poate 
că anticipațiile sînt ha
zardate, dar Progresul 
și Steagul roșu par să 
aibă, totuși, prima șan
să în meciurile de de
but ale barajului, cu 
Crișul și, respectiv, Po
litehnica Galați. Fieca
re — jucători, antre
nori, conducători de 
cluburi, suporteri —

I 
I

PLEDOARIE 
PENTRU 
ADEVĂR

I
I

TIMIȘOARA, 20 (prin telefon). — Campionatul 
republican de gimnastică pentru copii a început 
cu întrecerile rezervate celor mai mici' „maeștri" 
(cat. a XV-a). REZULTATE : pe echipe: CI sp 
șc. Buc. 266,64 p, Șc. sp. Sibiu 264,29 p, C.S.M. 
Reșița 262,51 p; individual compus: N. Mihai 
(CI. sp. șc. Buc.) 54,85 p; Cristinel Leampă (Șc. 
sp. nr. 2 Buc.) 54.77 p ; Viorel Pălainea (Șc. sp. 
Sibiu) 54,25 p.

DESCHIDE
CURSUL SĂU

I
I 
I
I

n
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RECREAȚIE
Strivit de mașinăriile secolului său, sufocat de vitezele 

supersonice și cosmice, in goană dincolo de limitele marilor 
performanfe — omul a uitat de sine și, speriat, se întreabă ce 
să facă ?

Așa ca In versurile lui Arghezi din „Cîntare omului", 
inteligența și forța omenească au schimbat lumea, dar pentru 
fine, in ultimele secole, din păcate, omul a tăcut mult prea 

.puțin.
Desigur, omul este un homo sapiens, un homo faber; dar, 

de ce să uităm, el q fost și va rămîne un homo ludens, 
căci prin joc omul se formează în viată și în fond, in alte 
forme, și creația este un joc profund și rodnic.

L-am uitat pe Goethe care spunea că fericit nu poate fi 
declt acela care Împacă jocul cu seriozitatea și am uitat și 
Îndemnul lui George Călinescu, care ne cerea să ne zben
guia) eu copiii, căci „numai proștii tint serioși".

Organizăm educația fizică In școli, am ajuns la metode 
moderne de antrenament și la cercetări electronice în efort, 
dar bietului om, dornic de mișcare, nu li acordăm timpul $1 
spațiul necesar.

Mișcarea este In om, așa «um este primăvara In anotim
puri, seva In copaci. Experiențele cu animalele ținute de 
la naștere In curți, fără să se bucure de mișcare, ne-au 
demonstrat tragic că aceasta Inseamnd fragilitatea inimii, 
inerția, moartea.

In cartea vieții lui Rembrandt, doctorul care-1 Îngrijea și 
cu care juca pasionat șah, li spune într-o zi marelui pictor: 
„Nu poți să rămîi nemișcat în fața șevaletului, viața în
treagă. Corpul omenesc e ca o moară de vînt. Ea trebuie 
ță-și miște cu forță brațele. Altfel, totul este nemișcare și 
zădărnicie".

Anchete internaționale pe națiuni dovedesc că acestea nu 
fac mai multă mișcare declt cîteva minute pe săptămlnd. 
Dar generațiile cațe cresa și chiar cele care au crescut au 
nevoie, ca plantele, de lumină. Și această lumină este miș
carea, sporturile.

Clnd vii din țări străine sau cînd te Inapoiezi de la Clui, 
din parcul Babeș, ideea care te urmărește, care te obsedează 
este aceea a recreației oamenilor. Visez pentru noi toți, 
pentru sănătatea și fericirea noastrd, parcuri imense în care 
șd ne regăsim copilăria și adolescența. O națiune care nu 
se mișcă, nu numai pentru recorduri mondiale și medalii 
olimpice, ci pentru viața ei Însăși, este o națiune care îm- 
bătrînește repede.

Respect pentru spiritul lor olimpia: grecii, care au creat 
Jacurile Olimpice, francezii, care le-au tenăscut, ungurii, care 
la numărul lor de locuitori slnt totdeauna și de ani de zile 
printre fruntașele lumii, și scandinavii, supranumiți nu o 
cțată „elada nordică".

Îmi imaginez pretutindeni In țara noastră, parcuri de odih
nă cu bazine, patinoare, săli de jocuri. Văd, în curînd, 
venind de mină pe stadioane, în aceste ceasuri dorite ale 
recreației, bunici, părinți și copii. Trei generații legale de 
aceeași chemare a sănătății și a vieții.

Privesc și admir trupurile tinere, ca-ntr-o frescă greacd 
șau egipteană, strălucind In soare, năzuind spre el, învinglnd 
timiditatea și teama, bucurlndu-se de mișcare.

Nu numai cine se suie pe podium este demn de admira
ție. In Suedia se disputâ anual, pe schi, cursa de 85 km, 
tradițională, In memoria unui erou național, cea mai lungă 
cursă de schi din lume, Vasalopp. Știți elfi oameni parti
cipă la aceastd Întrecere, care durează 6—7 ore 7 7—8 000 
de concurența

Aceasta este lecția Nordului olimpic. Țări in care Pridjof 
Nansen a ajuns campion mondial de patinaj viteză și lau
reat Nobel, iar Urho Kekkonen, recordman de atletism, cam
pion de schi și președinte de republică.

Cine nu știe astăzi să se odihnească, să se echilibreze, șd 
șț recreeze Iși pierde lent Și sigur torțele creatoare, 
tinerețea. Sd pășim In parcuri și pe stadioane, sd înotăm în 
bazine și să urcăm în munți. Peste tot ne așteaptă, darnică 
ti Înțeleaptă, Recreația /.„

La sfîrșitul acestei săptămini cicliștii se vor avînta din 
nou pe șoselele montane, pentru cucerirea titlurilor de 

campioni ai țării la fond

Foto : A. NEAGU

Virgil LUDU •

CUTOV SE LASĂ GREU
După maratonul pugilistic 

prilejuit de finalele campio
natelor naționale de seniori, 
cea mai mare parte dintre 
boxeri a luat vacanță. Gîțiva 
pugiliști nu și-au permis însă 
acest lucru. Setea de a urca 
tot mai des scările ringului, 
de a obține victorii, într-un 
cuvxnt- de a se afirma, este 
departe de a li se potoli. Lu

cru explicabil. Boxerii la care 
ne referim (®uțov, Ene, Năs- 
tac) n-au trecut de mult pra
gul junioratului' și deci am
biția nu li s-a tocit. Dar, să 
nu-i nedreptățim nici pe cei
lalți tineri care alcătuiesc e- 
chipa națională a speranțelor.

„Tineretul" are de susținut, 
peste puțin timp, în Ungaria,

TURNEUL DIN SPANIA, 
DE MARE UTILITATE 

fe Și totuși, pregătirea ia let este mai eficace decît cea de la 
ciuli _• Bîrsan s-a consacrat, Dikay — o revelație • Luyk, antre

nor de minibaschet

Cu amabilitatea-i obișnuită, prof. Aurel Predescu, condu
cătorul lotului român de baschet care a susținut o serie 
de meciuri în Spania, ne-a furnizat date interesante asupra 
evoluției sportivilor noștri.

— Se știe că turneul din 
Spania a făcut parte din 
planul de verificare perio
dică a reprezentativei Ro
mâniei. In ce măsură și-a 
atins scopul și care sînt 
principalele concluzii 7

— Rezultatele nesatisfăcă
toare din turneul de la Ma
drid au demonstrat că baza 
pregătirii trebuie să fie an
trenamentele din cadrul lo
tului. Jucătorii au venit in 
plină formă (de abia se în
cheiase turneul final al divi
ziei A), dar aceasta a fost 
satisfăcătoare numai la nive
lul campionatului național, nu 
și pentru o dispută interna
țională. Pe parcurs, echipa 
ș-a omogenizat și a obținut 
victorii, este drept in compa
nia unor adversari mal slabi 
decît la primul turneu (ex
cepție face succesul categoric 
asupra Mexicului), dovedind 
că astfel de turnee sînt deo
sebit de utile. In plus, an
trenorii Alexandru Popescu 
și Mihai Nedef au putut tra
ge o serie de concluzii asu
pra capacității actuale a ju
cătorilor, asupra eficacității 
formulelor tactice folosite.

— A stîrnit nedumerire 
utilizarea în mică măsură 
a lui Albu (plecat din țară 
în formă maximă) și a 
trezit interes evoluția lui 
Dikay, privit pînă acum cu 
neîncredere. Gare sînt ex
plicațiile 7

— Albu a fost folosit des
tul de mult în primele două 
meciuri, dar pentru că nu 
a dat randament și pentru că 
înlocuitorul lui, Bîrsan, a co
respuns integral, a fost intro
dus mai puțin in teren. Pro
babil că la Albu și-a spus 
cnvintul oboseala provocată 
de eforturile dinaintea tur
neului din Spania. In orice 
caz, Mihai Albu rămîne un 
jucător de bază al naționa
lei noastre, fapt confirmat și 
de evoluția sa din partida cu 
Picadero Barcelona, în care 
se poate spune că a adus 
victoria echipei române. Cit 
privește pe Dikay, el a fost 
introdus in teren ca înlocui
tor al lui Gemea. Am avut

surpriza să-l vedem pe Dikay 
jucînd ca un mare pivot (și 
în atac și în apărare) și, ca 
urmare, a rămas titular. Spe
răm că va confirma. In an
samblu, doresc să menționez 
că Novac (excepțional în 
toate meciurile), Nosievici și 
Bîrsan au fost constanți la 
o valoare ridicată; Jekely fi 
Savu — utili; Albu, Diaco- 
tțescu, Cernea și Viciu — 
inegali; Demian și Ruhring
— necorespunzători; Dikay
— o surpriză plăcută.

—■. Desigur, v-ați intere
sat și de activitatea mini- 
baschețului, despre care se 
spune că a fost introdus în 
Europa de către spanioli. 
Ce poate fi pus în prac
tică la noi din cele văzute 
la Madrid, de pildă 7

— In primul rînd o preci
zare. Minibaschetul are în 
Spania o federație separată 
de cea a baschetului. M-a 
impresionat în mod deosebit 
atenția acordată minibasche- 
tului de celebrul club Real 
Madrid. Aici, la încheierea 
campionatului de seniori, fie
care jucător are obligația ca, 
in decurs de două săptămini, 
să formeze și să pregătească 
o echipă. Deci, 12 jucători cu 
12 formații care susțin un 
turneu. Jucătorul-antrenor a 
cărui echipă s-a clasat pe 
primul loc (anul acesta bine
cunoscutul Luyk) este pre
miat, iar cei mai buni mi- 
nibaschetbaliști sînt selec
ționați pentru clubul Real 
Madrid. Nu ar fi rău să se 
facă așa ceva și in țara 
noastră.

D. ST.

sale peste Pîrîul Rece și so
sirea în Poiana Brașov, va 
constitui un interesant spec
tacol și un sever trial al 
valorilor. In sfîrșit, duminică 
dimineață, pe mai multe șo
sele din împrejurimile Bra
șovului, rutieri de toate vîr- 
stele se vor întrece pentru 
cucerirea locului I în cea de 
a V-a ediție a „Cupei Dezro
birea". întîlnirea fostelor glo
rii ale ciclismului nostru —•

TREI ZILE DE CICLISM LA BRASOV
BRAȘOV, 20 (prin telefon, 

de la trimisul nostru). Orașul 
de la poalele Tîmpei, cu-

PawidMfliWKiii *1a I Ml IM1 găifl
(Urmare din pag. 1)

tă cu „Cupa Dezrobirea", a- 
flată la cea de-a V-a ediție 
și — în acest an — încadrată 
între cele două campionate 
naționale (contratimp și 
fond). Programul întrecerilor 
— rezervate juniorilor, tine
retului, seniorilor și... vetera
nilor — este deosebit de a- 
tractiv și, fără îndoială, spec
tatorii prezenți pe șoselele din 
jurul Brașovului vor urmări o 
pasionantă „caravană" a fos
telor vedete și a actualelor 
speranțe ale ciclismului nos
tru.

La București (finalele 
campionatelor republi
cane alș școlilor tehni

ce și profesionale — cu pro
misiunea unei masive parti
cipări și a unor performanțe 
remarcabile), la Sighișoara 
(finalele campionatului repu-

reale, a răspîndirii sale în 
special in rîndurile tineretu
lui, și a performanțelor inter
naționale de prestigiu 
mai multe probe.

venit vacanța ! 
foarte bine că, 
deosebire de anii tre- 

cuți, sportul este prezent pe 
agenda acestor zile de re- 
creere, de destindere bineme
ritată a elevilor din întreaga 
țară. In afara unor finale de 
campionate sau concursuri 
republicane, poate fi remar
cată a bogată listă a compe
tițiilor, considerate — evi
dent, greșit — de importan
ță secundară. Unele sînt con
tinuarea unor întreceri iniția
te in anii trecuți, altele — 
inițiative ale acestui sezon. 
Deopotrivă de utile, de reală 
contribuție fie la mărirea nu
mărului de practicanți, fie la

în cit

Este 
spre

Floreasca), prima ediție a 
„Cupei Dunării'', la lupte 
greco-romane, care se va des
fășura la Galați (din nou a- 
cest oraș se remarcă prin 
inițiative de acest fel 1), 
„Cupa Școlii sportive nr. 2“ 
la caiac-canoe (astăzi, de la 
ora 
ș. a.

16, pe lacul Herăstrău)

arcă, totuși — mai ales 
pe plan local — ar fi 
necesară o impulsionare 

a activității competiționale. 
Poate la box, poate la scri
mă, călărie, gimnastică și — 
în mod sigur — la atletism. 

Este o vreme splendidă ! 
Stadioanele, toate bazele spor
tive sînt gata să primească 
tot mai multi oaspeți. Aștep
tăm inițierea unor noi com
petiții șl — poate — în sfîr
șit, a acelor atit de mult dori
te tentative de record.

noscut centru al ciclismului 
românesc, va găzdui timp de 
trei zile — sîmbătă, dumi
nică și luni — importante 
competiții ale sportului nos
tru cu pedale. Este vorba, 
mai întîi, de finalele campio
natelor naționale de contra
timp individual și fond (sîm
bătă și — respectiv — luni) și, 
apoi, de tradiționala competi
ție „Cupa Dezrobirea" (dumi
nică), deschisă tuturor cate
goriilor de alergători, de la 
cei mai tineri pînă la vete
rani.

Contratimpul individual în
seamnă un prim examen (în 
actualul sezon), al rutierilor 
care nutreso speranța de a 
a fi selecționați în echipa ce 
va încerca să îndeplinească 
baremul olimpic. Potențialul 
lor, exprimat în media orară 
pe care o vor realiza sîm
bătă la “ 
dea UP 
liștilor 
care le 
califica 
lor care vor reprezenta Ro
mânia la Jocurile Olimpice 
de la Ciudad de Mexico 

Proba de fond, cu „buclele"

Brașov, va putea să 
prim indiciu specia- 
asupra șanselor. pe 
are ciclismul de a se 
în rîndul discipline-

—------- 1 din rîndul cărora
' desprindem

mele lui
5 ~ Negoescu, 

Niculescu, Martie 
nescu, Traian Chicomban, 
Gh. Dumitrescu-Brutaru, Ion 
Vasile, Octavian Amza — 
constituie „clou“-ul Bilei.

Iată programul întrecerilor t 
sîmbătă, de la ora 9, pe șo
seaua Brașov—Sighișoara, fi
nala campionatului național 
de contratimp individual 
(start de la km 1, seniori — 
40 km, juniori I — 30 km, 
juniori II —• 15 km); dumi
nică, în „Cupa Dezrobirea", 
de la ora 9, cursele pentru 
juniori pe șoseaua spre Si
ghișoara, cursele pentru se
niori și tineret pe șoseaua 
spre Bran și de la ora 12, 
cursele pentru veterani pe 
șoseaua spre Cristian; luni, 
de la ora 9, pe traseul Bra
șov— Rîșnov — Pîrul Rece — 
Predeal — Brașov (de două 
ori) cu sosirea în Poiana Bra
șov — finala campionatului 
național de fond.

La finalele campionatelor 
de la Brașov se va face con
trol antidoping.

nu-
Dede 

Marin 
Ștefă-

Hristache NAUM

blican al copiilor — 500 de 
concurenți, cifră care nu 
ne-ar mira să se... dubleze 
însă, pentru că așa a fost mai 
întotdeauna .') și la Cluj (cam
pionatul național și întîlnirea 
internațională de decatlon și 
pentatlon), atletismul semnea
ză trei prezențe valoroase, 
deopotrivă de importante 
pentru nevoile de azi și cele 
de mîine ale acestui sport pe 
care-l dorim ajuns intr-o zi 
cit mai apropiată la; limita 
superioară a popularității

depistarea unor elemente cu 
perspective, fie chiar la ob
ținerea unor performanțe de 
valoare, aceste competiții în
cep să se impună atenției. 
Sfîrșitul săptăminii oferă, 
printre altele, amatorilor de 
sport posibilitatea de a urmă
ri turneul internațional de 
baschet, rezervat juniorilor 
și copiilor (programat sîm
bătă, duminică Și luni în sala

CONVINS!
două întilniri cu reprezentati
va similară a acestei țări. Me
ciurile vor avea caracter a- 
mical, dar aceasta nu-i îm
piedică pe antrenorii C. Du
mitrescu și T. Niculescu, ca 
și pe boxerii respectivi, fireș
te, să privească cu multă a- 
tenție apropiatele examene, 
deoarece în funcție de ele se 
va contura echipa ce ne va 
reprezenta la turneul speran
țelor olimpice de la Lenin
grad.

Din echipa standard se re
marcă două absențe, de loc 
neglijabile : Pavel Nedelcea 
și Victor Silberman. Primul 
a împlinit 21 de ani, și deci 
nu mai poate îmbrăca tricoul 
naționalei de tineret, iar se
cundul a fost promovat re
cent in prima garnitură a 
țării, care a evoluat în Tu
nisia.

Pregătirile speranțelor în 
vederea apropiatelor confrun
tări internaționale au început 
la cîteva zile după gongul fi
nal al campionatelor. Reduse, 
la început, ca volum și inten
sitate, apoi într-un crescendo 
vizibil. La antrenamente par
ticipă cu tot potențialul toți 
cei 15 pugiliști din lot. Medi
cul Paul Sinescu n-a consta
tat nici o traumă. Pofta de 
lucru este atît de mare, In
cit antrenorii sînt nevoiți 
uneori să-i trimită forțat pe 
sportivi, la odihnă. Galistrat

Cuțov s-a dovedit, din acest 
punct de vedere, cel mai greu 
de convins. Deși la turneul 
final (ca de altfel și Ene, 
Năstac etc.) a încrucișat mă
nușile cu adversari mai ex
perimentați, mai duri, care 
l-au solicitat intens, totuși el 
așteaptă cu nerăbdare să urce 
din nou între corzi. Este o ca
litate a tinereții !

Pînă atunci, speranțele noas
tre se pregătesc asiduu. Săp- 
tămîna aceasta fac studiu in
dividual (la mănuși) cu accent 
pe pregătirea fizică specifică, 
urmînd ca săptămîna viitoare 
să fie solicitați sparring-par- 
teneri din București. In linii 
generale, selecționata are ur
mătoarea înfățișare : V. Ivan 
(semimuscă), P. Iuga (muscă), 
V. Kiss (cocoș), P. Dobrescu 
(pană), C. Cuțov (semiușoară), 
Gh. Ene (ușoară), I. Gyorfi 
sau G. Cocîrlea (semimijlo- 
cie), I. Ilie (mijlocie ușoară), 
Al. Năstac (mijlocie), P. Co
jocarii (semigrea), V. Lehăduș 
(grea).

Romeo CĂLARAȘANU

ECHIPELE PARTICIPANTE 
LA PATRULATERUL 

DE LA CLUJ
Sîmbătă șl duminică, la 

Cluj : patrulaterul de decat
lon și pentatlon România — 
Franța — Italia — iugoslavia. 
Iată componența loturilor: 
ROMANIA — Curt Socol, 
Silviu Hodoș, Andrei Șepci, 
Mihai Muha și Eugen Simio- 
nescu . sau Vasile Bogdan la 
decatlon, Elena Vintilă, Ma
ria Pândele, Sanda Tănase și 
Anemarie Vitalioș la pentat
lon; IUGOSLAVIA — Vilie, 
Andrejevic, Grubor și Kastiv- 
nik la decatlon, Marjana Lu- 
bej, Djurdja Focic, Marjeta 
Pece si Zora Zivanbyici la 
pentatlon ; FRANȚA — Du- 
clos, Meyer, Anymeh, .Chanon 
și Kosma la decatlon, Mo
nique Bantegny, Marlene 
Canguio, Denise Guenar și 
Anne-Marie Grosse la pen
tatlon ; ITALIA — Frasca, 
Palaro, Pasettj, Piccolo și Po- 
serjna la decatlon, Maria 
Vittoria Trio, Magaly Vetțo- 
razzo, Paola Giuli și Barbara 
Ridi la pentatlon.

® In ultima sa ședință, 
biroul F.R.A. analizînd rezul
tatele înregistrata în con
cursurile de pînă acum, in
terna și internaționale, a 
apreciat ca nesatisfăcătoare

Silviu Hodoș, cîștigătorul decatlonului la concursul de primă
vară al seniorilor

performanțele obținute de 
upii dintre atleții fruntași, 
între care: V. Caramihai. 

W. Socol (Steaua), Ad. Gagea, 
P. Ciobanu, H. Gogoașe, 
T. Puiu (Dinamo), C. Bloțiu 
(Rapid), El. bjeacșu (Musce
lul) — pe care a decis să-i 
scoată din lotul republican de 
seniori.

Pentru rezultate slabe a 
fost scos din lot și Domenico 
Menis (Steaua) care, în plus, 
a fost suspendat din activita
tea competițională pe termen 
de 3 luni deoarece fiind se
lecționat în echipa Bucu- 
reștiului pentru întîlnirea cu

formația Kolnului, a refuzat 
pur și simplu să concureze. 
(N. R. Toate sînt clare în ca
zul acestui atlet, dar nu știm 
încă cine suportă cheltuielile 
de transport, masă și casă, 
efectuate în vederea respecti
vei competiții de la Constan
ța ? !).

Au fost discutate și apro
bate cererile de omologare 
ca recorduri republicane pen
tru performanțele înregistra
te de: Lia Manoliu 57,34 m 
la disc, Virginia Bonei 1,77 m 
la înălțime (junioare). Dan 
llidioșanu 14,1 s la 110 mg, 
Ileana Silai 2:05,2 la 800 m.

4.

TURIȘTI!

■APARATAJ Of ÎHALT4 TfHNRITATE 
■PERSONAL CALIFICAT 
LUCRĂRI Df SPÂIAT'GRESAT SI 
REPARAȚII ift CONDIȚII IREPR05A* 
8HE PENTRU AUTOTURlSfiH Si 
. __________MOTOCICLETE '

In trecere cu autovehiculele dv. prin județul Galati, solicitați serviciile moder
nei stafii

AUTO-SERVICE

din Galați, telefon 11547, situată la intrarea în oraș pe șpseaua Brăila — Galati, 
lingă stația PECO.

Unitate dotată cu aparataj de înaltă tehnicitate și personal calificat, funcțio
nează tot timpul anului și asigură lucrări de reparații și spălat, gresat în condiții 
ireproșabile, pentru autoturisme și motociclete.

O unitate pentru reparații auto-moto vă stă la dispoziție și în orașul Tecuci, 
sir. Unirii nr. 27, telefon 67.

ANUNȚ
Ministerul Industriei Alimentare pregătește în anul școlar 

1968—1969 prin școlile profesionale, muncitori calificați 
pentru următoarele meserii:

OPERATORI la fabricarea zahărului, uleiului, spirtului, 
amidonului;

PREPARATOR de conserve, produse din lapte, pro
dusa zaharoase, produse făinoase, mezeluri și conserve din 
carne;

VERIFICATOR și PREPARATOR de băuturi alcoolice și 
răcoritoare j

BRUTAR, MORAR, LABORANT în industria alimentară ;
LĂCĂTUȘ MECANIC, în industria alimentară, mașini 

și instalații frigotehnice;
ELECTRICIAN, în construcții și instalații industriale ; de 

aparate de măsură și automatizare;
STRUNGAR, INSTALATOR de instalații tehnico-șanitare 

și gaze;
SUDOR.
Școlarizarea acestor meserii se va face la:

Grupul Școlar pentru Industria Alimentară — București 
Str. Spătaru Preda nr. 16, Țe|efon 23.37.01
Grupul Școlar pentru Industria Alimentară — Armășești 
Județul Ilfov, Telefon 3234
Grupul Școlar pentru Industria Alimentară — Cluj Str. 
23 August nr. 22 Telefon 22412
Grupul Școlar pentru Industria Alimentară — Galați B-dul 
Republicii nr. 169 Telefon 14276
Grupul Școlar pentru Industria Alimentară — Craiova Str. 
Mihai Viteazul nr. 2, Telefon 3538
Grupul Școlar pentru Industria Alimentară — Sibiu Str. 
Turismului nr. . 15 Telefon 11929
Școala Profesională pentru Industria Alimentară — Roman 
str. Dezrobirii nr. 6 Telefon 1895

Se primesc absolvenți ai școlii generale (de 7—8 ani) în 
vîrstă de cel mult 18 ani împliniți în cursul anului 1968.

Recrutarea candidaților se va face prin întreprinderile 
Ministerului Industriei Alimentare din județele unde aces
tea iși au sediul.

Concursul de admitere se va desfășura în perioada 1—12 
iulie 1968 și va consta în următoarele probe : Matematică 
și Limba română — șcrls și oral.

Informații suplimentare se pot lua de la întreprinderi și 
de la școlile mai sus menționate.
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Vești de la baraj pregătire în alte orașe ale țării.
Petre ARCAN — coresp. principal

informa la ora aceasta cu nimic nou, deoa
rece ele nu au sosit încă în Timișoara, 
deșfășurîndu-și, probabil, ultimele ședințe 
de

STATUTUL PROVIZORIU Al F.R. FOTBAL (II)
PE AGENDA DEZBATERILOR PUBLICE

se apleacă atent și înar- 
obiectivitate asupra pro-

Brașovenilor le place
Timișoara •••

r Pe uiăsuiâ ce se scurg zilele și ne apro
piem de fluierul Inaugural al barajului, in
teresul ta jurai lui crește vertiginos. Sosiți 
doar da 24 dg ora In Timișoara, brașovenii 
s-au făcut remarcați tn grop, alături da an
trenorul Silviu Koieștaanu, fia la cita o 
plimbară prin oraș, fie la filmul „Ce noaptA 
băieți I", fia Jn drum spre hotelul „Timi
șoara" unda stat găxdulțl.

Intarceptîndu-1 tatr-unul din aceste dru- 
inurl, l-am răpit pentru citeva minute pa 
antrenorul brașovean SILVIU PLOIEȘTEA- 
NU, rugtadu-1 să ne comunica primele im
presii recoltate ta orașul in care sa va răs
punde la hamletiana Întrebare »A fl hu t 
nu 11?'™ In A.

Deși antrenorul „stegarilor* este, ca tatot-

deauna, ba poate mai mult ca de obicei, 
rezervat, atît ta afirmații, cît și în negații, 
am reușit, totuși, să-i mulg citeva aprecieri 
de ordin general.

„Pentru băieții mei țl pentru mine, sin
gura plăcere a barajului este revederea a- 
cestul frumos oraș, care ne este familiar 
și drag, cu un public obiectiv ți cunoscător 
In ale fotbalului.

Noi am sosit primii in orașul de pe ma
lul Begăi, pentru că avem nevoie de o scur
tă perioadă de aclimatizare le căldura de 
țes, necunoscută nouă la Brașov.

La Timișoara avem programate două an
trenamente de acomodare, cel do joi șl 
cel de vineri.

Firește, dată fiind importanța vitală pen
tru noi a barajului, am deplasat întregul 
lot, adică pe Adamache, Papuc, Rusu, Ale- 
cu, Jenei, Ivăncescu, Todirișcă, Pescaru, 
Iordache, Cadar, Necula, Gyorli, Nicolae, 
Gane, Ardeleanu șl Florescu".

Despre celelalte formații nu vă putem

Drăgușin speră
Ieri dimineață, l-am întîlnit pe CORNEL 

DRĂGUȘIN, antrenorul echipei Progresul.
— Cînd plecați la Timișoara ?
— Sîmbătă dimineață. Ne-am continuat 

pregătirile pentru acest baraj in București. 
Băieții se simt bine ți™ sper să trecem cu 
succes acest hop decisiv.

— Care meci vi se pare mai greu f
— Prima partidă, cu CrișuL In asemenea 

împrejurări, contează enorm startul. O vic
torie asupra orădenllor ne-ar ridica moralul 
și am privi cu șl mai multă încredere cele- 
lelalte jocuri.

— Ce lot deplasați I
— Plecăm Ia Timișoara cu un număr ce

va mai mare de jucători. Meciurile de baraj 
sînt de obicei mai tari așa că vreau să am 
la dispoziție cît mai multe rezerve. în con
cluzie, sper să rămînem în divizia A.

Cr. M.

Opinii pe marginea proiectului
' Răspunzind invttațM radao- 
țiel „Spartul", Încerc si-ml apun 
părerile cit mal auccint posibil 
cu privire Ia problema transfe
rărilor In fotbal-

Transferările au tost ți «tat 
un proces indispensabil, firesc, 
in viața fotbalului,

— PENTRU MASA JUCĂTO
RILOR, transferările taaeamnâ 
aelecțarea normală a valorilor, 
o continuă reașezare a lor- Prin 
stimulentul pe oare-4 conțin, 
transferările provoacă la adoles
cenții fotbalului, dar ți la ma
turi, spiritul de emulație, am
biția de a se realiza, de a se 
afirma pe o treaptă tot mai 
înaltă. încercările administrati
ve de a frlna acest proces na
tural aduc de-a lungul anilor 
mari daune formării țl lărgirii 
elitei fotbalistice, ca ți împros
pătării eL Do aceea, tint de 
părere ca pentru zecile de mii 
de jucători care nu fac parte din 
diviziile A, B și C transferărilor 
să li se aplice regimul recu
noscut drepț favorabil pentru 
„amatori1’ in țări cu fotbal pu
ternic, de pildă în R-F- a Germa
niei. Adică, ele să fie complet 
libere tot anul, fără nici un fel 
de dezlegări, jucătorul execu
ted automat o „carantină" de 
trei luni înainte de a activa la 
noua echipă-

— PENTRU ELITA FOTBA
LISTICA, deci pentru așa-nu-

mlțil jucători da performanță, 
transferările reprezintă, de ase
menea, un proces de selecție, 
normal, dar, de astă dată, la un 
nivel mult mai ridicat. Ele dau 
imbold spre perfecționarea indi
viduală Și spre menținerea toc
mai la acest nivel înalt. In plus, 
posibilitatea transferului la altă 
echipă, după un eșec sau un 
semi eșec personal, generează la 
jucători ambiția pentru reafir
mare, sentiment de înțeles și 
folositor fotbalului. Stat, de 
aceea, pentru libertatea jucăto
rului de a decide, prin angaja
ment reciproc cu o echipă, cit 
timp vrea să joace la un club 
și în ce condiții poate cere anu
larea angajamentelor luate.

— PENTRU CLUBURI, trans
ferările stat un factor decisiv 
în Îmbunătățirea continuă a e- 
chipelor. Ele stimulează clubu
rile să devină mal puternice, 
organizatoric și financiar, spre 
a putea să alcătuiască formații 
competitiv-redutabile. Cu aju
torul transferărilor are loc, prin 
urmare, ți la nivelul duhurilor, 
un proces firesc de selectare, cu 
foloase evidente nu numai pen
tru afirmarea lor internă, ci și 
externă. Optez, deci, pentru li
bertatea fiecărui club de a de
cide în relațiile sale cu alt club 
și cu jucătorii în cauză. Inter
venția federală ta relațiile 
club-club șl club-jucător nu este

de admis decât in caz de litigiu.
— PENTRU TEHNICIENII 

FOTBALULUI, directori tehnici 
și antrenori, transferările sînt 
iarăși un element indispensabil 
în munca lor de a scoate la 
iveală formații mereu proaspete 
și puternice competitiv. Transfe
rările exercită și o influență 
binefăcătoare asupra evoluției 
gindiril tactice, obligînd pe teh
nicieni să găsească continuu alte 
soluții de joc, sPre a pune de 
acord o valoare Individuală 
nouă cu ansamblul echipei. Mari 
idei de joc s-au născut astfel. 
Și sînt de părere că atîta vreme 
cîț un antrenor activează la un 
club, nici un transfer, în nici

un sens, nu trebuie realizat fără 
acordul lui.

— PENTRU MARELE PU
BLIC, campania de transfe
rări țl urmările ei concrete re
prezintă o adevărată atracție 
spre stadioane, o reînnoire sezo- 
nală a interesului pentru fotbal- 
Fiecare suporter vrea să-și vadă 
echipa favorită ta „haine noi" 
sporind și pretinzînd de la ea 
jocuri, rezultate mai bune decât 
în trecut. Șe înțelege că reușita 
publicitară a unei campanii de 
transferări aduce o contribuție 
substanțială la înavuțirea fotba
lului, acest sport „bogat" care, 
teoretic, nu trebuie alăptat cu 
biberonul subvențiilor.

Valeria MIRONESCU

Cine 
mat cu 
blematidi fotbalului, va recu
noaște adînca ei specificitate. 
Volumul activității (peste 100 000 
de persoane, adică poate tot atît 
dt însumează la un loc alte zeee 
federații), volumul competițiilor, 
particularitățile jocului în sine 
(cu o tehnică complicată), difi
cultatea de a crește un mare ju- . 
câtor, prin comparație cu asimi
larea mal lesnicioasă a „biblio
grafiei" altor sporturi, pasiunile 
acerbe oara străbat lumea fotba
lului, o Ierarhia internațională 
greu da lnfrint, conservată prin 
eforturi de super-organlzara și 
profesionalizare, toata acestea ți 
încă multe altele creează fotba
lului o personalitate puternică, 
slngulariztadU-1 în cetatea spor
tului.

Cu acest adevăr ineluctabil, în 
minte, cititorul analizează capi
tolele statutului provizoriu al 
F-R. Fotbal, căutînd să observe 
dacă textul Șl subtextul său vor 
oferi acestei ramuri sportive un 
suport propriu, adecvat.

La sftrșitul lecturii rămîne 
însă nedumerit. Dacă în para
grafele sale, cineva s-ar Juca, 
înlocuind cîteva substantive sau 
apelative (fotbal, F. B- Fotbal, 
F.I.F-A- sau U.E.F.A-), cu altele 
(handbal, F- R. Handbal, box 
F.R. Box etc.), cu acest minim 
efort de substituție ar confecțio
na, in citeva minute, statute 
pentru toate federațiile. Afir
mația noastră nu reprezintă de
cît o confirmare a butadei, po
trivit căreia nu există lucru 
trist- care să nu poată fi spus 
în glumă. In nici unul din cele 
39 de articole ale statutului nu 
se afirmă ceva care să aparțină 
numai fotbalului, ceva In care 
să fie înglobată esența sa. o idee 
definitorie pentru specificul a- 
cestui sport- Se poate susține 
că aceeași haină uniformă s-ar 
putea mula pe umerii tuturor 
federațiilor, pe individualitatea 
tuturor sporturilor ? Pot fi con-

profilul 
ramuri

asupra

oepute niște norme generale 
care să nu ștînjenească 
și dezvoltarea a 36 de 
sportive ?

Să reflectăm acum
concepției stabilite pentru con
ducerea și îndrumarea federa
țiilor în general și a celei de 
fotbal în special, să reflectăm 
Ia spiritul acestui statut provi
zoriu, vizavi de tendința mani
festă In toate domeniile vieții 
sociale, ou privire 1* combate
rea tutelării excesive șl a res
ponsabilităților paralele. Este 
acest roi interpretat cu suplețe 
în sport 1 Iatâ drept argumenta
ție o succesiune logică a câtorva 
paragrafe (în ordine inversă ca
pitolelor din statut), care, spe
răm, va fi concludenta

In art. 13 din capitolul III, re
feritor la atribuțiile Comitetului 
federal, se afirmă 1 „Comitetul 
federal dezbate șl aprobă pla
nurile elaborate pe baza directi
velor Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport, 
pentru dezvoltarea activității 
fotbalistice și urmărește înde
plinirea lor". Apoi, la rîndul ei, 
Conferința F-R. Fotbal (conside
rată organul superior al ~ 
rației, care se întrunește în se
siuni ordinare, fixate ftln 
ani): „ascultă (n.n. mai 
dezbate și adoptă planul de mă
suri pentru dezvoltarea fotbalu
lui pe următorii 6 ani” (art. 8, 
cap. II). ȘI, în continuare: „Nor
mele elaborate de C-N.E.F.S. 
sînt obligatorii pentru activita
tea federației și a organelor In 
subordine” (ari- 2, cap. I); și 
mai ales : „Măsurile adoptate de 
F.R. Fotbal cu privire la orga-

Fede-

6 în 6 
tatii);

nizarea și dezvoltarea activității 
fotbalistice pe teritoriul țării șl 
confirmate de Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport 
sînt.. •“ (art. 4, cap- I)-

Legătura de sens dintre aceste 
citate este următoarea : pentru 
organizarea șl dezvoltarea fot
balului nostru gândește cineva 
din afara activității fotbalistice. 
Nioi Conferința federației, nld 
Comitetul șl nici Biroul fede
ral nu sînt investite In vreun 
paragraf cu prerogativa! de a 
concepe drumul prezent »au 
viitor ai fotbalului. Aceste fo
ruri cu responsabilitate, In fapt, 
pentru destinul fotbalului de 
masă ți de performanță, pentru 
puterea lui competitivă etc. nu 
au dreptul (conform statutului 
provizoriu) să gîndeaacă ți să 
adopte soluțiile cele mal adec
vate pentru ridicarea ți conso
lidarea edificiului acestei ramuri 
de sport Toate competențele șl 
energiile, toată experiența, toa
te inițiativele sînt condamnate, 
din ce In ce mal mult, la ofilire 
prin neutilizare. Exponenții lu
mii fotbalului nu sînt chemați 
decît să asculte șl să brodeze 
planuri de măsuri amendate de 
practică șl acțiuni palide, con
formiste, funcționărești, în che
narul trasat în prezent. Tendin
ța la tutelare excesivă capătă 
și mai multă pregnanță prin du
blul ei mecanism de exercitare, 
după cum reiese din aceleași ci
tate. Pe de o parte, toate proiec
tele cu țintă majoră trebuie 
țesute pe canavaua unor direc
tive iar, ulterior, înainte de 
adoptarea definitivă, ele trebuie 
să obțină, din nou, confirmarea 
aceluiași for.

Remus BOGDAN

Dinamo București—U.T.A.
în finala campionatului republican de juniori■
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Ce înseamnă șapte sutimi de secundă • Parfumul ga-• <

roatelor și strălucirea medaliilor • De trei ori campion al 
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Pe podiumul Învingătorilor, la ultima ediție 
a campionatelor europene (Duisburg — 1967)

Foto i P. ROMOȘAN

întîmplarea a făcut să ajun
gem la „Stadio comunale" din 
Florența, o dată cu mașina 
care transporta formația An
gliei ; celebra formație a An
gliei, pe care o mai 
evoluînd cu doi ani 
în suita de jocuri 
pe Wembley. Rînd 
au coborît (...după 
Banks, Moore, Stiles, Bobby 
Charlton, Hurst, Feeters, 
Wilson și toți ceilalți jucă
tori insulari, sosiți în Italia 
pentru a-și onora tjtlul. Ho- 
tărît lucru, gloria augmen
tează alura, conferă o morgă 
aparte. Privindu-i atent pe 
băieții lui Ramsey, ce se în
dreptau spre cabine, ne-au 
venit în minte cuvintele eu
forice apărute cu puține zile 
în urmă într-un ziar londo
nez : „Sir Alf pleacă pentru 
a bate Europa. Peste 10 zile, 
poate un alt trofeu va fi 
purtat spre Londra".

în nici un caz ziariștii en
glezi nu se gîndeau că, în 
drumul Angliei spre trofeu, 
se va ivij ca o forță de ne- 
tnfrînt, tînăra echipă a Iu
goslaviei (medie de vîrstă 23 
de ani !), calificată norocos 
în sferturile de finală. Nici 
Ramsey nu era mai puțin 
optimist. Răspunzînd 
Ceaikovski, antrenorul 
Bayern Miinchen (care urmă
rise pentru Mitici meciul 
R. F. a Germaniei—Anglia și 
care susținea că Anglia este 
imbatabilă numai la ea a- 
casă), antrenorul campionilor 
mondiali spunea : „Dl. Ceai
kovski vorbește fără să știe, 
înainte de Hanovra (n.n. — 
unde englezii au cedat cu 
1—0), Anglia n-a mai pier
dut pe continent din 1963".

Și iată-i acum pe englezi, 
Ia „Stadio comunale", față-n 
față cu băieții lui Mitici. La 
numai 5 minute după înce
pere, cota favoriților crește, 
deoarece outsiderul a rămas 
fără Osim, coordonatorul 
echipei; cota crește, dar jo
cul campionilor mondiali nu

văzusem 
în urmă 
disputate 
pe rînd 
Ramsey)

lui 
lui

merge de loc și spre final
— lovitură de teatru: golul 
lui Giaici care scoate din 
cursă pe insulari. Deși, față 
de Hanovra, Anglia a recurs 
la renovări serioase, introdu- 
cînd în formație alți 5 ju
cători, printre, care și Bobby 
Charlton, cele spuse de an
trenorul Ceaikovski se adeve
riseră. Sir Alf, care plecase 
din Anglia „să bată Europa" 
se împotmolise de la primul 
hop, plătind tribut nu atît 
oboselii (Banks, Newton, 
irabone, Moor, Hunter și Ball 
jucaseră la Hanovra cu 4 zile 
înainte) cît mai ales greșeli
lor făcute la alcătuirea for
mației ; o formație fără 
Stiles, fără Hurst, în schimb 
cu Mullrey și Hunter, doi 
jucători care, departe de a 
se încadra în angrenajul echi
pei, au prestat un joc cu 
multe execuții tehnice defec
tuoase și pe deasupra peri
culos (Hunter este acela care 
l-a accidentat pe Osim, Mul
lrey a sfîrșit prin a fi eli
minat), In lipsa lui Hurst, 
Hunt, singurul vîrf de atac
— între Paunovici și Holcer
— a fost anihilat fără prea 
multă dificultate. într-o oare
care măsură și pentru faptul 
că Bobby Charlton, un soi 
de fac-totum, a fost păzit cu 
strictețe de „jandarnțul" Tri
vici.

A doua zi după meci, cu
noscutul ziarist englez Brian 
Glanville îi făcea un amplu 
rechizitoriu lui Ramsey ; „...în 
ceea ce-1 privește pe Hunter
— scria Glanville — Ramsey 
a comis o dublă greșeală. A 
selecționat un apărător «pur», 
ca să spunem așa, apt 
să distrugă; astfel, în 
mentele cînd trebuia 
meargă înainte, el nu a 
capacitatea să fie util. Hunter 
poate fi definit ca un ju
cător dur. Eu, ca bun englez 
ce sînt, a trebuit să mă ru
șinez văzîndu-i «intervențiile»; 
cum a fost, de exemplu, 
aceea care l-a trimis dincolo 
de tușă pe Osim".

doar 
mo- 

să 
avut

In continuare, Glanville nu 
șe arată convins de „politica 
anți-aripi" a Iui Ramsey și-l 
acuză pe „baronet" pentru că 
ține în afara echipei o ex
tremă de talia lui John Aston.

Receptiv sau nu la critici, 
pentru meciul cu U.R.S.S. Alf 
Ramsey a operat trei modi
ficări în formație, 
cîndu-i pe Wright, 
Hțjrst în locul lui 
Mullrey și Ball. Și 
mers. Acționînd în
de atac alături de Hunt, 

blondul Hurst și-a regăsit 
bucuria de a juca, producînd 
serioase dificultăți sistemului 
defensiv condus de masivul 
Șesternev. Stiles — „Dracula 
Stiles", cum l-au numit aici 
cronicarii italieni, și-a făcut 
din nou meseria, în condiții 
absolut regulamentare, ope- 
rînd în cea mai mare parte 
a timpului în zona indicată 
de Ramsey. Și a mal fost 
acest Bobby Oharlton, elibe
rat din strînșoarea lui Trivici, 
Calm, dezinvolt, el „și-a con
dus cu măiestrie echipa, ma- 
nevrînd neobosit „din 16 în 
16", interceptînd cu pricepere, 
schimbînd apoi derutant di
recția de atac și participînd, 
deseori, și la finalizare. 
„Quando Bobby i... solo“ — 
spunea un confrate italian, 
cucerit de recitalul oferit de 
marele Charlton — Anglia 
își recapătă strălucirea.

„Accident, un simplu ac
cident, — a spus Ramsey re- 
ferindu-șe la jocul pierdut la 
Florența. încă cei mai buni 
șîntem noi”. Iakușin, directo
rul tehnic al reprezentativei 
U.R.S.S., intervine și el : „în 
fața acestor englezi, chiar și 
Italia ar fi pierdut". Iar 
presa titrează: „Doi giganți 
cu numele Bobby" (Corriere 
sportivo); „Charlton și Moore 
— doi coloși" (II Messaggero).

Ca și Italia, Anglia sal
vase din aparențe, la ultima 
evoluție, refăcînd din presti
giu...

introdu- 
Stiles și 
Newton, 

echipa a 
situațiile

• Tn semifinale: 
DINAMO BUCUREȘTI- 
MINERUL BAIA MARE 

2-0 (1-0)
• U.T.A.-F.C. ARGEȘ

1-0 (1-0)
SIBIU, 20 (prin telefon). — 

Stadionul Metalul a găzduit 
azi după-amiază meciurile con- 
tînd pentru semifinalele cam
pionatului republican de Ju
niori.

In prima partidă dinamoviștii 
bucureșteni, net superiori, au 
Învins mal ușor decît arată 
scorul, pe Minerul Baia Mare, 
datorită puterii combinative a 
atacului, care și-a creat nume
roase acțiuni favorabile. Auto
rii golurilor: Moldovan (min. 
28) și Cotigă (min- 53). A arbi
trat satisfăcător Eugen Bucșe 
(Sibiu). Iată formația învingă
toare : Dragnea — Moeanu,
Drăgan, Popescu, Profir, Ena-

N O
IN SPIRITUL FAIR-PLAY-ULU1

G. NICOLAESCU

In vălmășagul de aspecte, 
îndelung comentate, ale me
ciului dintre Dinamo fi Ra
pid — greșelile de arbitraj, 
lovitura de la 11 metri din 
min. 90, ratată de Neagu, 
prelungirile — unul a trecut 
aproape neobservat, deși este 
(din păcate I) cam neobișnuit 
pe terenurile noastre de 
sport: dinamoviștii n-au schi
țat nici cel mai mic gest de 
protest la acordarea acelei 
lovituri gratuite de la 11 me
tri, în minutul 90! Și era 
vorba de o sancțiune surve
nită in ultimele clipe de joc, 
care hotăra soarta partidei.

Lipsa oricărei reacții a di- 
namoviștilor, la primirea a- 
cestei lovituri de măciucă, 
ne-a surprins Desigur, deci
zia fiind dată, protestele n-ar 
fi ajutat la nimic. Dar, nu 
prea ne amintim ca o astfel 
de sancțiune să fi fost pri
mită cu attta calm, cu atita 
sportivitate, chiar dacă ța 
era urmarea unei infracțiuni 
evidente. Proteste mai mult 
sau mai puțin vehemente au 
însoțit, de-a lungul anilor, 
fiecare decizie de 11 metri.

Nici Dinamo București n-a 
făcut în trecut excepție de la 
această regulă. Sperăm că 
remarcabilul exemplu de 
disciplină, de bărbăție ampu-

che, Gherase, Moldovan, Coti
gă, Toms, Baicu (Ionescu, mi
nutul 63).

Partida vedetă a cuplajului 
a depășit mult ca nivel valoric 
primul meci, în special datorită 
jocului excelent practicat de 
arădeni In prima repriză. F. C. 
Argeș s-a ridicat, după pauză; 
la înălțimea partenerilor și ar 
fi putut egala în mîn. 65, cînd, 
singur în fața porții goale, Tu
dor a ratat. Forța juniorilor de 
la U.T-A. a fost confirmată, in 
special, de trio-ul înaintașilor: 
Atocliresei, Brîndeseu și Sima. 
Golul victoriei avea să fie mar
cat, însă, de un fundaș: Bra- 
șovschi (min. 15). Bun arbitra
jul lui Cornel Nițescu (Sibiu). 
Arădenii au aliniat următoarea 
formație; Bătrîna — Vostog 
(Dobal, min. 63), Gotlieb, Bo- 
dca, Brașovschi, Gîrlea, Pecl- 
can, Atodiresel, Brfndoscu, 
Sima, Nagy.
ILiE iONESCU-coresp. prin».

TE
tea spune, pe care l-a dat 
duminică, țiu va rămîne o în- 
tîmplare, ci va constitui un 
îndemn, pentru Dinamo ca și 
pentru alte echipe, de a avea, 
o comportare identică in fo
cul luptei sportive, marcată 
uneori de inechități, reale 
sau numai aparente.

DA Șl NU I

Discuție. De o parte, cițiva 
redactori ai ziarului nostru. 
De cealaltă parte, G. Bărbu- 
lescu, unul dintre arbitrii de 
linie ai meciului Dinamo — 
Rapid, din finala Cupei 
României. Subiectul : faza in 
care Pîrcălab lăsase în urmă 
doi adversari, dar, spre ma
rele său necaz, nu și-a putut 
fructifica victoria : steagul 
arbitrului C. Bărbulescu l-a 
oprit din cursa sa irezistibi
lă spre poarta adversă. Mo
tivul ? Balonul controlat de 
dinamovisț de-a lungul liniei 
de margine ar fi de nășit ho
tarele ei. Deci i aut.

Ceea ce noi am contestat. 
In sprijinul său, arbitrul 
Bărbulescu aduce un argu
ment, pe cît de simplu, pe 
atît de puternic : fușierul, fi
ind cel mai aproape de fază, 
este in măsură să se pro
nunțe mai exact asupra ei, 
decît oricare altă persoană, 
inclusiv noi, ziariștii carene 
aflam în tribună.

Radu Huțan s-a decis. Echipa trebuie, din nou, înti
nerită. Știe că toată răspunderea îi apasă umerii, dar 
altfel flotila riscă un naufragiu. De ce, după Melbourne, 
Gand, Fraga, Duisburg, Poznan, Jajce și Griinau, tocmai 
acum să se ivească acest nedorit punct terminus 7 Fie 
ce-o fi. O dată și o dată tinerii trebuie să preia ștafeta 
marilor performanțe. Așa au devenit titulari ai echipei 
pentru campionatele europene de anul trecut, de la 
Duisburg, Covaliov, Irfmia, Vorobiov, Terente, Ditcov, 
Ionescu. Macarenco, Manea fi alții. O grefă curajoasă 
făcută cu măiestrie.
' Așa a ajuns Aurel Vernescu — căpitanul echipei — 
decanul de vîrstă (la nici 29 de aniI) al caiaciștilor fi 
eanoiștilor români. Nici o clipă Radu Huțan și colabo
ratorii lui nu se gîndiseră să treacă pe banca rezervelor 
pe cel pe care nimeni din lume nu-l învinsese de șase ani 
in proba lui favorită — K 1 — 500 m

★
Pentru a doua oară gazdă a campionatelor europene, 

orașul vest-german Duisburg trăiește intens marele eve
niment sportiv. Ziarele publică pagini întregi cu repor
taje, comentarii. In vitrine — afișele campionatelor, in
signe de tot felul, miniaturi din cristal, fotografiile fa
voriților. Toate biletele pentru tribunele de la Wedau 
au fost epuizate înainte de sosirea primilor concurențe 
Doar pe apele Rhinului este atîta forfotă...

Iarăși acest, foarte tînăr Rolf Petersșon. Ce crede sue
dezul ? Crede, ' poate, că dacă a mai trecut un an ii va 
fi ușor să-și ia revanșa I Să nu fi văzut, oare, din „se
rii" că Vernescu n-a îmbătrinit T Pare sigur de victorie, 
și în price caz decis să facă totul pentru a o obține. 
Intr-adevăr a făcut totul. Nici o greșeală. Dar, n-a cif- 
tigat I Pentru că Aurel Vernescu a fost fenomenal fi a 
avut resurse să smulgă cronometrelor cele șapte sutimi 
de secundă care i-au deschis drumul spre locul unde 
tinere fete, în costume de sport, așteptau să ofere învin
gătorilor buchete mari de garoafe albe.

Un drum care i-a... plăcut lui Aurel Vernescu.
★

Finala probei de dublu. Pe scurt — medalia de ar
gint. E, țoțuși, o performanță. Mulți caiadști ți-ar do
ri-o. Aurel Vernescu e, însă, supărat fi mărturisește cu 
o sinceritate lăudabilă : KE din vina mea. Startul a foșt 
Slab".

, 85
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Toată familia așteaptă Olimpiada

A urmaș o noapte a calculelor și a năzuințelor. Seva 
în legături cu ultimele finale.

★
Ce mult a dorit Aurel Vernescu să cîșțige proba de 

caiac dublu 1000 m, împreună cu partenerul lui, Ata- 
nasie Sciotnic I Pentru că, în primul rînd, aceasta e una 
din cele șapte probe olimpice. Și a ciștigat-o I Cursa n-a 
avut, cum deseori spun ziariștii, istoric. Echipajul nos
tru, de o rară omogenitate valorică, excelent pregătit, a

condus din plecare pțnă la sosire întrecînd cu mai mult 
de o secundă pe principalii adversari, caiaciștii suedezi 
fi maghiari.

Al doilea buchet de garoafe pentru campionul Eu
ropei.

ir
Cu un an în urmă, la Griinau, ceva nu fusese in or

dine în evoluția ștafetei românești. Intr-un caz, compor
tarea sub așteptări, în altul oboseala resimțită evident 
ș.a. A fost, oare, folositoare lecția de atunci ? Peste 
cîteva minute, finala de la Duisburg...

Da I Cu toate că echipele R. F. a Germaniei și Uniunii 
Sovietice luptă din răsputeri, Mihai Turcaș, Andrei Con- 
țolenco și Hgralgmbie Ivanov nu pierd contactul cu 
plutonul. De data aceasta, deși extenuat după marato
nul seriilor, semifinalelor și finalelor la care partici
pase, Aurel Vernescu are o misiune relativ ușoară. E 
distanța care-i convine și adversarii n-au luat avans. 
Preia ulțimul schimb și sprintează puternic. Cursa este 
de un rar dinamism. In tribune sînt mulți specialiști, 
dar nimeni nu se încumetă să sptină cine va cîștiga. 
Spectatorii speră, cîteva clipe, că ștafeta vest-germană 
va învinge. Dar, nu. Cronometrele arată; 1. România 
7:33,57; 2. R. F. a Germaniei 7:33,701

Minunat e parfumul garoafelor și minunată e strălu
cirea medaliei de aur I Trei titluri de campion al Eu
ropei. Aurel Vernescu este eroul pasionantelor întreceri 
de la Wedau. „Neue Ruhr Zeitung" scrie a doua zi: 
„Un român a devenit repede iubit de spectatori. Locui
torii Duișburgului l-au îndrăgit pe Vernescu".

•A
Ce-ar fi să facem puțină statistică ? In plină glorie, 

Aurel Vernescu are în palmaresul șău patru titluri de 
campion mondial, opt. de campion al Europei, peste 20 
de viețorii în campionatele țării, zeci — poate mai mult 
de o sută de locuri I în regatele internaționale. Un 
palmares extraordinar, mai mult decît onorant, pe care 
Aurel Vernescu este hotărît să-l îmbogățească în anii 
ce vor urma. De aceea, punînd acestor însemnări con
venționalul „Sfîrșit" lăsăm, de fapt, încă multe file albe 
pentru povestea altor titluri fi medalii.

Dan GARLEȘTEANU 
(SFÎRȘIT)

Un astfel de argument pare 
de nezdruncinat. Dar proble
ma are și un alt aspect, asu
pra căruia va cădea de a- 
cord, credem, și țov. Q. Băr
bulescu : în 990/1 din cazuri, 
este suficient ca mingea să 
ATINGA linia de margine 
(fără s-o depășească cu în
treaga ei circumferință, cum 
cere regulamentul), pentru ca 
tușierii noștri, printr-un gest 
aproape reflex, să ridice stea
gul, preintîmpinînd în felul 
acesta pericolele pe care le 
include orice fază de igc cît 
de cit discutabilă.

Așa s-a intîmplat dumi
nică !

O ABSENȚA

Neagu n-a apărut miercuri 
în formația Rapidului. Vrem 
să credem că această absen
ță are doar justificări tehni
ce : oboseală, lipsă de formă, 
accidentare ețc. Ar fi dure
ros ca lucrurile să stea altfel 
și să înregistrăm un nou „cgz 
Constantin", mai absurd încă, 
prin tinerețea celui în caufă 
(Neagu), prin faptul că a- 
cesta este un copil al Giu- 
leș țiului.

E greu de uitat acel 11 me
tri ratat in minutul 90 ? De
sigur. Să nu dramatizăm insă 
mai mult decît trebuie. Să nu 
uităm că și fotbalul, ca și 
oricare alt sport, este, prin
tre altele, și o activitate re
creativă. Supărările nu tre
buie să țină mai mult ca o 
ploaie de vară.

Jack BERARIU



A LUCRĂRILOR SESIUNII
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

(Urmare din pag. 1)
1. — Proiectul Codului pe

nal al Republicii Socialiste 
România.

2. — Proiectul de lege pri
vind înființarea, organizarea 
și funcționarea Băncii române 
de comerț exterior.

3. — Proiectul de lege pen
tru reglementarea unor con
diții de remunerare a sala- 
riaților care îndeplinesc func
ții de conducere, tehnico-ad- 
ministrative și de speciali
tate.

4. — Proiectul de lege pri
vind controlul provenienței 
unor bunuri ale persoanelor 
fizice, nedobîndite în mod 
licit.

5. — Proiectul de lege cu 
privire la regimul juridic al 
terenurilor fără construcții 
din perimetrul construibil al 
municipiilor și orașelor.

6. — Proiectul de lege pen
tru completarea art. 10 al Le
gii nr. 2 din 1968 privind or
ganizarea administrativă a

RELUAREA, IN ȘEDINȚĂ PLENARĂ

Trimisul nostru special, VASILE TOFAN, transmite de la CM. de planorism Au inceput campionatele europene de talereteritoriului Republicii Socia
liste România.

7. — Proiectele de legi pen
tru aprobarea decretelor cu 
putere de 
siliul de 
sesiune a 
ționale.

Primit cu puternice aplauze 
a luat cuvîntul tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv,' al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Con
siliului de Miniștri, care a 
prezentat expunerea la Pro
iectul Codului penal al Re
publicii Socialiste România.

Deputatul Traian Ionașcu, 
președintele Comisiei juri
dice, a prezentat apoi rapor
tul acestei comisii la Proiec
tul de lege.

A început apoi discuția ge
nerală ja ------- - 
penal care 
amiază.

Lucrările

lege emise de Con
stat de la ultima 
Marii Adunări Na-

Proiectul 
a urmat

Codului 
și după-

sesiunii continuă.
(Agerpres)

De la trimisul nostru special, ION OCHSENFELD

ȘI-A OMORÂT TITLUL
ZORO FIAT-MEDALIE DE ARGINT LA „ÎMPINS"

LENINGRAD, 20 (prin te
lefon). La „Zimnl stadion" au 
început marți seara campio
natele europene de haltere. 
2 500 de spectatori au umplut 
pînă la refuz tribunele, iar 
multe alte mii de iubitori ai 
acestui sport, nemaigăsind 
bilete, ș-au resemnat urmă
rind marea competiție pe 
micile ecrane ale televizoare
lor.

Coloana celor 18 țări parti
cipante a fost condusă de 
Feodor Bogdanovski, cel mai 
valoros halterofil din Lenin
grad. Trec în ordine prin fața 
tribunelor echipele Austriei, 
Bulgariei, Belgiei, Ungariei 
R. D. Germane, Danemarcei, 
Italiei, Spaniei, Poloniei, Ro
mâniei, Turciei, U.R.S.S., 
R. F. a Germaniei, Finlandei. 
Franței, Cehoslovaciei, Sue
diei și Iugoslaviei.

După cuvîntările de deschi
dere, cei 8 concurenți de la 
categoria „cocoș" încep în
trecerea.

CONCURSUL DE ATLETISM
DE LA BERLIN

BERLIN 20 (Agerpres). — La 
Berlin'a început un mare con
curs internațional de atletism 
la care participă sportive și 
sportivi din 15 țări, printre care 
și România.

O comportare excelentă a a- 
vut atleta româncă Ileana Silai, 
care a cîștigat proba de 800 m 
cu timpul de 2:02,6 (nou record 
al României). Pe locurile ur
mătoare s-au clasat: Gommers 
(Olanda) — 2:03,l și Schmidt 
(R.D. Germană) — 2:03,2 (nou 
record al R.D.G.).

Proba de săritură în înălțime 
femei a fost dominată de atleta 
Ritta Schmidt (R.D- Germană), 
care a ocupat primul loc cu 
1,82 m.

La 80 m garduri, Karin Bal
zer (R.D. Germană) a fost cro
nometrată cu timpul de 10,7.

Performanțe valoroase au fost 
înregistrate și în concursul mas
culin. Astfel, la lungime, Klaus 
Beer (R.D.G.) a stabilit un nou 
record al țării sale cu 8,07 m, 
iar compatriotul său, Hoffmann, 
a obținut 19,23 m la greutate.

La împins, o plăcută sur
priză pentru delegația noas
tră : Zoro Fiat se clasează al 
doilea (107,5 kg), după ma
ghiarul Foldi (117,5 kg) și 
înaintea campionului mondial 
și olimpic Aleksei Vahonin 
(102,5 kg). Conform noului re
gulament, sînt premiați și 
primii trei clasați 
procedeu, astfel că 
urcă pe podiumul 
al campionatelor 
fiind distins cu medalia de 
argint. Dar, la smuls își spun 
cuvîntul vechile sale defi
ciențe tehnice și Fiat se cla
sează abia pe locurile 6—7.

După două stiluri Foldi îl 
conducea cu 5 kg pe princi
palul său 
și cu 10 
Szoltysek. 
aceea de 
cheie întrecerea la 135 kg, 
totalizînd 350 kg. Pentru a-l 
putea egala, Vahonin încearcă
142.5 kg, dar ratează de două 
ori și este marcat cu perfor
manța sa anterioară (132.5 
kg) obținînd
342.5 kg. Atletul 
ușor la cîntarul 
clasat pe locul 
lași rezultat, 
mondial și olimpic revenin- 
du-i medalia de bronz.

REZULTATE: 1. Imre Fol
di (Ungaria) 350 kg (117,5+
97.5 + 135), 2. Szoltysek (Po
lonia) 342,5 kg, 3. Vahonin 
(U.R.S.S.) 342,5 kg, 4. Kirov 
(Bulgaria) 337,5 kg, 5. Zoro 
Fiat (România) 327,5 kg 
(107,5 + 95 + 125), 6. Pitner
(Austria) 320 kg, 7. Tanti 
(Italia) 310 kg, 8. Nagy (Un
garia) 202,5 kg (a ratat în
cercările Ja aruncat).

Campionatele continuă cu 
întrecerile categoriei pană.

la fiecare 
Zoro Fiat 
de onoare 
europene,

adversar, Vahonin, 
kg pe polonezul 

Ultima probă — 
aruncat. Foldi în-

la triatlon 
polonez, mai 
de baraj, s-a 
doi cu aee- 
campionului

LONDRA, 20 (Agerpres). — La 
Londra au continuat întrecerile 
turneului internațional de tenis 
open „Queen’s Club“. De remarcat 
câ în turul IV al probei de simplu 
bărbați, doi dintre jucătorii pro
fesioniști au fost eliminați de că
tre tenismani amatori. Este vorba 
de iugoslavul Pilici. întrecut cu 
6—4, 6—4 de olandezul Okker. pre
cum și de spaniolul Gimeno, în
vins cu 6—1, 10—8 de americanul 
Riessen. în turul anterior, Tom

ACTORI PE SCENA
(Urmare din pag. 1) 

turtle de finală (primii 8) ai pro- 
bel de simplu, mai erau cali
ficați iugoslavul Bora lovanovicî 
și brazilianul Thomas Koch 
Dar primul iese rapid la spa
niolul Andres Gimeno (4—6, 0—6, 
2—6), iar Koch iși prelungește 
rezistența doar cu un set în fața 
puternicului Rosewall (6—8, 2—6, 
6—3, 3—6). Iată motive pentru
care ultimul sfert de finală, cel 
opunînd pe favoritul nr. 1 al 
competiției, faimosul Rod La
ver, lui Ion Țiriac, a strîns o 
afluență de zile mari în tribunele 
terenului central. S-a jucat 
casa închisă.

CU

ROD LAVER ÎN FAȚA 
.ULTIMULUI MOHICAN'

Comparația nu ne aparține, 
este un titlu publicat ulterior 
ziarul elvețian „Sport", 
supranumește astfel pe român. 
Lui Ion Țiriac ii revenea misiu
nea de a reprezenta tenisul a- 
mator in fața primului jucător 
profesionist al lumii. El s-a a- 
chitat cu cinste de această mi
siune. A fost pe punctul de a 
înregistra cea mai mare surpri
ză a turneului și — oricum — 
rezultatul său constituie o per
formanță : 5 seturi de luptă,
după ce conducea cu 2—0, con
fruntare decisă după 2 ore și 
jumătate de joc.

Nu vom repeta aprecierile — 
numeroase șl deosebit de favo
rabile — care au fost adresate 
jucătorului român după această 
partidă. Presa șl specialiștii au 
fost unanimi în a considera pe 
Țiriac drept un învins demn, o 
forță de necontestat. Partizanii 
turneelor „open" au găsit in evo
luția românului bune argumente 
pentru justificarea deschiderii 
porților tuturor categoriilor de 
tenismani, dovedindu-se că acei 
rimași amatori pot ajunge la o 
valoare apropiată profesioniști
lor.

Cîteva momente-chele ale parti
dei Laver—Țiriac. Românul cîș- 
tigi primul set, după un „break" 
(ghem contra serviciului) reușit 
la ghemul 4. Laver avea să de
clare după partidă că a fost 
„...complet derutat de forța șl 
direcțiile surprinzătoare ale re
verului Iul Țiriac". In setul ur
mător, „Țiri" conduce cu 5—1. 
Dominarea sa este netă. Se re

Ea 
in 

care-l

marcă șl calitatea loviturii de 
dreapta, care funcționează per
fect. Aci se produce primul re- 

. viriment al australianului. Laver 
reface : 5—2, 5—3, 5—4... Chem de 
mare luptă. Țiriac aruncă tn joc 
toate resursele sale și conduce 
cu 40_ 30. Mingea următoare a
ridicat tribunele. Țiriac vine la 
fileu, oprește un passing al ad
versarului, dar următorul vine 
exact pe partea opusă și româ
nul face un plonjon ca la fot
bal după mingea care atinge pu
țin fileul, tși schimbă direcția, 
depășește racheta întinsă în fa- 
ța-i și... iese în aut I 6—4 pen
tru Țiriac. Era al șaptelea setbal 
consecutiv...

Setul trei a fost cel decisiv. 
Scorul rămîne strlns pînă la 3—3, 
dar de aci încolo Laver — in
trat definitiv tn mină — nu mai 
este dispus să lase nimic. Rea
lizatorul „marelui șlem" din 1962, 
nr. 1 mondial absolut, cîștigi 
această partidă memorabilă. ~ 
rul final : 4—6, 4—6, 6—3,
6-0.

DUBLUL ROMÂNESC 
CONFIRMĂ

Sco-
6—3,

pe tiNu mai puțin măgulitoare, 
tru tenisul nostru, a fost com
portarea perechii Ion Țiriac—Ilie 
Năstase. Pentru al treilea an 
consecutiv, dublul românesc pro
movează printre fruntașii probei. 
O confirmare a faptului câ pre
zența acelorași in finala edițiki 
1966 n-a fost de loc intîmplă- 
toare. Semiflnaliștl In ediția ur
mătoare. Țiriac și Năstase au ră
mas pe aceleași poziții și antil 
acesta, cu tot adaosul de forțe 
concurente prilejuite de sistemul 
„open".

Românii au intrat din nou tn 
titlurile ziarelor, in ziua ctnd 
eliminau un cuplu celebru, An
dres Gimeno—Pancho Gonzales: 
6—3, 6—2, 10—8. A fost o primă 
manifestare de forță, a doua 
fiind lupta acerbă dusă, in se
mifinală, in fața altor celebri
tăți, Rod Laver-Roy Emerson. 
Din nou, Rod Laver a trebuit 
să-și pună in joc toată măiestria, 
pentru a putea trece de obsta
colul neprevăzut. O fază de ne- 

iuitat : la 6—2, 13__12 și setbal
pentru români, servește Laver, 
primește Țiriac. Prima minge in 
fileu... La a doua, australianul, 
crispat, se grăbește, atinge min
gea fals cu lemnul rachetei și

UN PASIONANT RALIU AVIATIC
LESZNO, 20 (prin telefon). 

— Campionatele mondiale de 
planorism au continuat cu 
proba de „țel fix cu reîntoar
cere".

Peste 100 de planoare au 
urcat la înălțimea de 700 m. 
Aici, concurenții au început 
„spiralarea" spre înalturi, tre
cerea liniei de plecare urmînd 
a se face la altitudinea de 
1 000 m. Cu „cap de compas" 
Wroclaw, săgețile argintii 
au plecat în cursă. O dată 
cu ele au luat startul și 
echipele terestre : mașinile cu 
stațiile de radio și remorcile

pentru readucerea planoare- 
lor aterizate forțat pe traseu.

Cursa a fost extrem de 
disputată, atât la clasa stan
dard, unde evoluează și 
sportivii noștri (Mircea Fi- 
nescu și Emil Iliescu), cît și 
la clasa „deschisă" (nelimi
tată : planoare cu anvergură 
peste 15 m). în această în
trecere de mare finețe, care 
a pus la încercare nu numai 
tehnica ci și capacitatea pi- 
loților de a fructifica fiecare 
ascendență termică, piloții 
Mircea Finescu și Emil Ilies-

EXPEDIȚIA TRANS-ARCTICA INTIMPINA
I

MARI DIFICULTĂȚI
Expediția britanică trans- 

arctică, condusă de Wally 
Herbert, se află în momentul 
de față la jumătatea drumu
lui dintre punctul de plecare, 
Point Barrow (Alaska), și 
Polul Nord. înfruntând vîn- 
turi puternice și făcîndu-și 
drum cu greu prin spațiile 
vaste de gheață în curs de 
topire, cei patru exploratori 
au fost nevoiți să se depăr
teze cu aproximativ 120 km 
de drumul stabilit spre Pol. 
„Sîntem într-o situație foarte 
serioasă" a comunicat Wally 
Herbert. El a hotărît, totuși, 
să înfrunte starea proastă a 
gheții, continuînd să plutească 
în direcția nord-vest. Aceasta 
înseamnă că expediția se în
dreaptă deliberat spre o por
țiune de apă deschisă, spe-

rînd să poată trece peste o 
centură de gheață sfărîmată, 
Iată de vreo 40 km. „Nu știm 
cît va trebui să mai plutim 
pînă vom scăpa de 
condiții potrivnice" a 
Herbert.

Cele patru sănii vor 
înainta destul de ușor încă 
patru zile, cînd vor primi 
proviziile aruncate din avion 
pentru o viitoare perioadă de 
30 de zile. Se speră, totuși, 
ca gheața să reziste și la 
această încărcătură.

Wally Herbert a declarat 
că el este încrezător în po
sibilitățile expediției, că 
membrii ei se bucură de o 
sănătate perfectă și că, 
cel mai rău caz, drumul 
dura doi ani în loc de 
luni.

cu au dovedit o bună capa
citate competitivă.

Anunțam în relatarea tre
cută că, după 5 probe, M. Fi
nescu se află pe locul 19. 
între timp, un dificil 
unghi viteză — 170 1 
coborît pe locul 33, 
„urcare" de patru 
Acum clasamentul 
arată astfel : 1. A
(S.U.A.) 4 188 p., 2. H. Stauffs 
(Belgia) 4 039 p., 3. H. Nietlis- 
pache (Elveția) 4 032 p...
29. M. Finescu 2 833 p... 48. 
Emil

în 
duce 
4 050 . . 
(Anglia) 4 032 p. 
Persson (Suedia) 4 006 p.

Ședința tehnică de dimi
neață a hotărît pentru astăzi 
2 probe „maraton": a) Leszno 
—Piotrkow și retur — 454 km 
(pentru clasa standard), b) 
Leszno—Konskie șl retur — 
556 km (pentru clasa „des
chisă").

„tri- 
km“ l-a 
apoi o 
locuri, 

general 
Smith

Iliescu 1 581 p.
clasa „deschisă" con- 
austriacul H. Wodl cu 
p., urmat de G. Burton 

și G. A.

aceste
SPU3

putea

în 
va
18

Stefan Bodnărescu si francezul Paul Reche> *conduc in proba juniorilor
CHARLEROI, 20 (prin tele

fon). _ întrecerile 
contând
Europei au fost inaugurate joi, 
o dată cu consumarea primei 
manșe de 50 de talere din to
talul de 200 cîte se vor trage în 
cele patru zile ale competiției-

Pe standurile de la Fosses- 
La-Ville participă 196 de con- 
curenți, reprezentând 21 de țări. 
In plus: sînt prezențl și trăgă
torii din echipa Statelor Unite.

După prima zi, în clasamen
tul individual conduc patru țin- 
tași: italienii Casciano (cam
pionul continental de anul tre
cut) și Tomasini, elvețianul 
Luchini șl americanul Lundsen 
(în afară de concurs), toți cu 
die 50 de talere lovite, adică 
punctajul maxim. Urmează un 
grup de 12 trăgători, fiecara

de talere
pentru campionatul

cu cîte 49 t, după care se si
tuează trei sportivi români t 
Gheorghe Florescu, Ștefan Po- 
povici șl Ștefan Bodnărescu cu 
47 t- Ion Dumitrescu a înscris 
46 de talere lovite. La echipe, 
pe primele locuri se află Fran
ța: Italia, U.R.Ș.Ș., Suedia, El
veția, România. ~~ 
este întocmit cu 
întrucât calculele 
încă definitivate.

Campionatul european 
chis juniorilor (unde se 
numai 150 de talere) cunoaște 
și el multă animație. In fruntea 
clasamentului sînt doi trăgă
tori : românul Ștefan Bodnă
rescu și francezul Paul Reche 
cu cite 47 t. Pe locurile urmă
toare : Molter și Buchze — am
bii din R. F. a Germaniei, cu 
46 talere.

Clasamentul 
aproximație 

nu au fost

des- 
trag

Trimisul nostru special, CONSTANTIN

Da, fotbalul brazilian e
Polonia — Brazilia 3-6 (2-2)

VARȘOVIA, 20 prin telefon). 
Aproape 70 000 de spectatori 
au venit pe stadionul „A ze
cea aniversare": să vadă echi
pa Braziliei. Și nu au ce re
greta. Amărăciunea provocată 
de infrîngerea echipei Poloniei 
a fost compensată de fotbalul 
pe care l-au demonstrat băieții 
lui Moreira.

Am văzut un fotbal în care 
tehnica a stat la loc de cinste. 
Acești brazilieni parcă sînt fă- 
cuțî pentru jocul cu balonul 
rotund. Mingea îi ascultă de 
parcă ar fi vrăjită. Dacă al 
jucători care să lucreze cu ba
lonul ca Gerson, Rivelino sau 
Jairzinho, poți vorbi Pe urmă 
și de tactică.

ALEXE, transmite

excelent!

m
(Urmare din pag. 1)

1958

1961 și 1963

2:22,6
2:21,0

2:13,9
2:07,8
2:05,6
2:02,6 
între-

ILEANA SILAI
(record mondial neoficial); 
600 m — 1:30,8 în 1968 (re
cord european); 800 m —
2:02,6 în 1968.

Campioană națională : 
1967 (2:11,0)

,• Campioană balcanică :
1967 (2:09,4)
Evoluția rezultatelor 
sale:

Okker 11 eliminase pe americanul 
Ashe, cu 1—6, 6—3, 6—4. Alte două 
partide disputate între jucători 
profesioniști s-au soldat cu urmă
toarele rezultate : Laver (Austra
lia) — Buchholz (S.U.A.) 6—2. 8—6 ; 
Emerson (Australia) — Taylor 
(Anglia) 6—4. 14—12.

în concursul feminin
Ann Jones (Anglia) a 
6—3, 6—4 de Annette
(Republica Sud-Afrlcană).

(turul ni), 
dispus cu 
du Plooy

1960

800 m

a 
rupt activitatea competițio' 
nalâ.

FIȘIER MONDIAL
1:58,0 Sin Klm Dan (R.P.D. 

Coreeană)
2:01,0 Judy Pollock (Austra

lia)
2:01,1 Ann Packer (Anglia) 
2:01,1 Vera Nlkollcl (Iugo

slavia)
2:01,2 Dixie Willis (Austra

lia)
2:01,4 Mărise Chamberlain (N. 

Zeel.)
2:01,6 Madeline Manning 

(S.U.A.)
2:01,9 Maryvonne Dupureur 

(Franța)
2:02,6 ILEANA SILAI (RO

MANIA)
2:02,8 Gerda Kraan (Olanda)
2:02,9 Doris Brown (S.U.A.)

1964
1967
1964
1963
1962
1962
1967
1964
1968
1962
1967

PRIMULUI „OPEN"
proiectilul alb ta o traiectorie 
surprinzătoare, mult în afara ca
reului de serviciu, dar îl atinge 
de puțin pe Ilie Năstase la braț. 
Un moment de tăcere și cînd 
spectatorii așteptau decizia unui 
set cîștigat de echipa română, 
Năstase — intr-un gest de admi
rabilă sportivitate — ridică ra
cheta 
Arbitrul 
publicul aplaudă atitudinea ro
mânului. Din acest moment me
ciul s-a pierdut (2—6, 15—13, 6—4, 
6—3 pentru australieni), dar 
rlac și Năstase — prin jocul 
remarcabil — și-au cîștigat 
meroase simpatii.

Cîteva mențiuni șl pentru 
lalți români prezenți in întrece
rile de la Paris. Sever Dron, tn 
vădit progres, a reușit să-l țină 
in șah pe marele Gimeno, la în
ceputul partidei, cîștiglndu-i un 
set. Petre Mărmureanu și-a îm
bogățit palmaresul cu o victorie 
la cunoscutul jucător suedez 
Lars Ollander. Mărmureanu s-a 
făcut remarcat apoi la o com
petiție paralelă cu „internaționa
lele", turneul Stade Municipal de 
Paris, în care a cîștigat proba 
de simplu, dispunînd în ultimele 
două meciuri de francezii Mont- 
renaud (6—3, 1—6, 10—8) și ~ 
labert (6—3, 6—2).

INCREDIBILUL 
KEN ROSEWALL

ridică
anunțînd : ,,Touch6 !...“ 

consemnează egalitate,

lungi. Rareori se pot vedea stop
uri, armă cu două tăișuri în te
nis. De remarcat retururile-cros, 
aplicate cu regularitate, avînd ca 
scop deplasarea cît mai perife
rică a adversarului ce servește* 
In general, se poate spune că 
primul „open" de la Paris a fost 
o bună școală pentru tenismani) 
amatori.

Ți- lor 
nu-
cei-

ja-

Avea doar 19 ani copilul-mi- 
nune din Sydney, Kenneth Ro- 
sewall, cînd ciștiga primul său 
titlu la Roldnd Garros, in, 1953. 
Trecerea sa rapidă la profesio
nism avea să curme o carieri 
competițională care se anunța 
strălucită. Șl iată că — după 
15 ani 1 — adoptarea sistemului 
„open" permite aceluiași Rose- 
wall, acum spre apusul carierei, 
să-și încerce forțele pe terenu
rile din capitala Franței. Șansa 
i-a surîs. Depășit de aplombul 
surprinzător al compatriotului 
său Rod Laver, înclină steagul 
într-o finală în care cei doi ași 
australieni au etalat întreaga 
gamă a măiestriei lor.

Ceea ce impresionează la jocul 
profesioniștilor este extrema lor 
precizie tn execuții. Foarte rare 
greșeli, uneori trece șl cîte un 
sfert de oră pînă asiști la o ra
tare. Se joacă mult în forță, ve
niri la fileu imediat după ser
viciu, sau schimburi de mingi

...Șl VETERANII
Pentru prima oară tn tradițio

nalul turneu al „veteranilor", de 
la Roland Garros, a fost pre
zent . un român. Este vorba, fi
rește, de Gheorghe Cobzuc — cel 
care ne furnizează materia pri
mă a acestor rlndurl. „Bătrînul" 
nostru Gică (SI de ani) a trăit 
din plin emoțiile acestui nou 
debut, intre colegi de întrecere 
de o seamă cu el. Emoții care 
s-au răsfrînt poate și tn jocul 
său, depășit de cel al .adversa, 
rului. francezul Schaff, din ge
nerația lui Abdessațam și Pelizza, 
prezențl și ei pe tablou. Gică 
Cobzuc a pierdut la scor strlns : 
4—6, 6—4. 4—6. Concursul a fost 
cîștigat de mai ...experimentatul 
Gil de Kermadec (52 de ani), 
tost campion și actualmente oa- 
zetar de tenis.

De notat că tn același turneu 
de old-boys figurau celebrități ca 
Jean Borotra, Harry Hopman, 
Marcel Bernard. Ultimul își a- 
mintește cu nostalgie de întîlni- 
rea România—Franța, de acufa 
exact două decenii, în care oas
peții Bucureștlului erau conduși 
cu 2—0 după prima zi. „Ei, da ! 
— spunea Bernard vechil sale 
cunoștințe din România. Am 
avut emoții pînă să smulgem 
acel 3—2 în fața dîrzllor Viziru 
și Caralulis. Aveați șl atunci ju
cători buni, dar aceștia de azi 
sînt cu totul remarcabili. Con
sider pe Țiriac șl Năstase prin
tre primele rachete amatoare din 
lume, iar la dublu el sînt, a- 
proape sigur, nr. 1 pe plan mon
dial, acum. Vă felicit !“

Cuvintele fostului as al teni
sului francez sînt măgulitoare. 
Mai ales, nefiind simple amabi
lități. Sînt, totodată, o buni con
cluzie a evoluției primilor noștri 
tenismani în ediția 1968 a tra
diționalelor întreceri de la Ro
land Garros, mal mult ca ori- 
cînd echivalente unui campionat 
mondial de tenis pe terenuri cu 
zgură.

REGATELE INTERNAȚIONALE DE CAIAC-CANOE desfășu
rate pe riul Vltava, la Praga, au înscris în palmaresul sportivu 
lui român Marian Ionescu o frumoasă victorie In proba de 
1 000 m — canoe cu timpul de 4:00,4. In fotografie i M. Io
nescu în finișul probei.

NEAPOLE 20 (Agerpres). — 
Direcția clubului de fotbal 
F. C. Napoli a anunțat că în 
prezent se duc tratative pen
tru angajarea celebrului an
trenor de origine braziliană, 
Otto Gloria, care acum acti-

vează 
Napoli 
Gloria 
rector 
echipei 
rola.

telex-radio-telefonA
LA STARA ZAGORA s-a dis
putat meciul dintre echipa lo
cală Beroe și formația ro
mână Farul Constanța, con
tând pentru „Cupa Balcanică" 
la fotbal. Victoria a revenit 
fotbaliștilor bulgari cu sco
rul de 2—1 (1—0).

AUTOMOBILISTCELEBRUL
Stifling Moss a declarat că 
nu intenționează să-și facă 
reintrarea în cursele de vi
teză. Moss va participa doar 
la raliul care va avea loc în 
Belgia la I.iege șl va pilota 
un Lancia-Flavia.

ÎNT1LNIREA INTERNAȚIO
NALĂ de fotbal dintre se
lecționatele Finlandei și Bel
giei contând pentru grupa a 
Vl-a a preliminariilor cam
pionatului mondial, la Hel
sinki, a revenit belgienilor cu 
scorul de 2—1 (0—1). Golu
rile învingătorilor au fost 
marcate de Vrindt (min. 85) 
și Polleunis (min. 89). Pentru 

înscris
și Polleunis (min. 89). 
echipa Finlandei a 
Flink (min. 15).

EURO-FOSTUL CAMPION
PEAN de box la cat. mijlo
cie, spaniolul Luis Folledo și-a 
făcut reintrarea la Bilbao, 
înyingîndu-1 prin k.o. în re
priza a 6-a pe belgianul 
Julies van Machelen.

In prima repriză, gazdele au 
reușit să echilibreze jocul în 
cea mai mare parte. Golurile 
au fost rodul unor acțiuni des
tul de frumoase. Dar, în urma 
eforturilor depuse, jucătorii 
polonezi n-au mai putut opune 
o rezistență acceptabilă adver
sarilor lor.

Au marcat în ordine: Natal 
(min. 12), 1—0 Brazilia; Blaut 
(min. 14) 1—1 ; Sadek (min,' 
25, din 11 m) 2—1 Polonia; 
Rivelino (min. 28) 2—2, scor cu 
care se încheie prima repriză- 
Jairzinho (min. 47), Tostao 
(min. 58), Jairzinho (min. 68) 
5—2 pentru Brazilia ; Jmijewskl 
(min. 70) 5—3 și Rivelino (min. 
85) au stabilit scorul la 6—3 
pentru Brazilia- Au jucat for
mațiile : Polonia: Kostka — 
Vinkler, Gmoch, Oslizlo, Ba
zan — Dejna (min. 63 Szoltis), 
Blaut — Jmijewski, Lubanski, 
Sadek (min. 68 Gatocha), Ja- 
rosik; Brazilia : Claudio —• 
Alberto, Brito, Joel, Rildo — 
Rivelino, Gerson — Natal, Jair
zinho (min. 71 Roberto), Tostao, 
Edu (min. 71 Eduardo)

Arbitral Arhipov (U-R S-S.) a 
condus cu scăpări.

Foto i G.T.K.-Praga

la Benfica Lisabona. 
nu-1 va utiliza pe 

ca antrenor, ci ca di- 
tehnic. Antrenorul 

va rămîne Carlo Pa-

LA OPATIJA s-au desfășu
rat întrecerile concursului in
ternațional de znotociclism 
dotat cu „Marele premiu al 
Adriaticii". La clasa 500 cmc, 
victoria a revenit sportivului 
vest-german Kunz, care pe 
o motocicletă „Kreidler" a 
parcurs 48 de km în 27:52,2. 
La clasa 350 cmc, pe primul 
loc s-a clasat italianul Gras- 
setti. El a concurat pe o 
motocicletă „Benelli" și a 
fost cronometrat cu timpul de 
41:20,3 " ' ' -- ‘
(medie

■
A. 7-a 
clist al Elveției (Bellinzona 
— Lenzerheide, 135 km) a re
venit elvețianului Robert 
Hagmann în 3h49:12. In 
clasamentul general indivi
dual conduce Pfenninger (El
veția), urmat la 46 sec. de 
belgianul Springel și la 2:45 
de spaniolul Otano.

■
PRIN TRAGERE LA SORȚI 
s-a stabilit ca primul meci al 
finalei „Cupei orașelor târ
guri" la fotbal, în care se 
întlnesc echipele Leeds și 
Ferencvaros Budapesta, să 
aibă loc la 3 sau 4 august 
la Leeds. Returul ar urma să 
aibă loc Ia 11 septembrie la 
Budapesta.

pe distanța de 90 km 
orară 130,615 km).

ETAPĂ a Turului ci-
5

La Paris a avut loc o șe
dință a biroului Federației 
internaționale de volei, care 
a rezolvat unele probleme 
tehnice legate de organiza
rea turneului olimpic de la 
Ciudad de Mexico. Din cele 
10 echipe participante nu a 
confirmat încă prezența la 
J-O-, echipa Algeriei, care 
înlocuiește echipa Tunisiei, 
ca reprezentantă a Africii. 
Termenul de confirmare ex
piră la 29 iunie. în cazul 
că pînă la această dată Al
geria nu va răspunde, atunci 
ea va fi înlocuită cu echipa 
Bulgariei. Cele 9 echipe care 
au confirmat prezența sînt 
Mexic, U.R.S.S., Cehoslova
cia, România, R-D. Germană, 
S.U.A., Brazilia, Japonia și 
Polonia.

La turneul olimpic femi
nin vor participa echipele 
Mexicului, Japoniei, U.R.S.S., 
S-U.A., Coreei de sud, Peru
lui, Cehoslovaciei și Polo
niei.

Tot cu acest prilej a fost 
inițiată o comisie anti-do- 
ping. După fiecare meci, doi 
dintre jucătorii stabiliți prin 
tragere la sorți vor fi obligați 
să se prezinte la controlul 
medical. Jucătorii care s-au 
dopat vor fi suspendați pe 
diferite termene, iar echipa 
lor va fi declarată învinsă 
cu 3—0.

★
La Leningrad, cu prilejul 

unui concurs atletic, sporti
vul sovietic Bakumienko a 
obținut în proba de săritură 
în înălțime, performanța de 
2,11 m.

★
în concursul de la Kislo

vodsk, sprinterul 
Pavlovskis a fost 
trat pe distanța de 
timpul de 10,3. Pe
s-a clasat Savciuk cu 10,4.

sovietic 
cronome- 
100 m cu 
locul doi

ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
RECORD EUROPEAN LA 400 m LIBER

MONTREUX, 20. — Tinăra înotătoare 
franceză Marie Jose Kersaudy (14 ani) a 
realizat un nou record european la 400 m 
liber feminin, parcurgînd distanța în 4:44,3 
(vechiul record îi aparținea suedezei Elisa
beth Ljunggren, cu timpul de 4:45,2).

LUSIS ARUNCĂ SULIȚA PESTE 90 ml
HELSINKI, 20 (prin radio). — In cadrul 

unui concurs de atletism desfășurat la Tam
pere, aruncătorul sovietic lanis Lusts a sta
bilit cea mai bună performanță 
a anului în proba de aruncare 
obținînd rezultatul de 90,92 m.

JUPP ELZE A ÎNCETAT DIN
KOLN, 20 (Agerpres). — După 

luptă cu moartea, boxerul 
Jupp Elze și-a încheiat joi dimineață rezis
tența disperată. El a încetat din viață,

mondială 
a suliței,

VIAȚĂ
8 zile de 

vest-german

fara a-și recăpăta nici un moment cunoș
tința. Eforturile depuse de medici, pentru 
a-l salva, s-au dovedit zadarnice. Jupp Elze, 
campion profesionist al R. F. a Germaniei 
la categoria mijlocie, a fost victima lovitu
rilor primite în cursul meciului, susținut 
la K6tn, cu italo-argentinianul dario Durro, 
pentru titlul european al categoriei.

MECI MAZZINGHI-GRIFFITH 
IN PERSPECTIVĂ

ROMA, 20 (Agerpres). — Potrivit unei de
clarații făcută reprezentanților presei sportive 
italiene, campionul mondial de box ia cat. 
mijlocie-mică (mijlocie-juniori) italianul 
Sandro Mazzinghi intenționează să-l întîl- 
nească la New York pe fostul campion 
mondial Emile Griffith. In caz de victorie, 
Mazzinghi îl va provoca pentiu titlul mon
dial la categoria superioară pe compatriotul 
său Benvenutl.


