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Victorie in primul meci al semifinalei C. C. E. la volei

STEAUA-SPARTAK BRNO 3-1
f .Două ore de euforie șl mis
tuitoare emoții au petrecut 
spectatorii prezenți aseară în 
’sala Floreasca la prima în- 
ttîlnire dintre Steaua și Spar- 
rak Brno în semifinala C.C.E. 
u-a volei masculin. Campionii 
noștri au obținut o frumoasă 
victorie în fața deținătorilor 
LCupei campionilor europeni" 
"cu 3—1 (10, 16, —13, 9), dar 
au fost supuși, ca și publicul 
spectator, unor grele încercări 
generate de relaxările lor din 
tfinalurile seturilor, în care vo
leibaliștii cehoslovaci, con
duși de fiecare dată la dife
rențe mari, au refăcut ame
nințător terenul pierdut. Cel 
jpiai disputat set, care rezumă 
ideal starea de tensiune și 
dramatismul acestei partide, 
a fost al doilea. Steaua a în
ceput foarte bine — ca de o- 
bicei •— conducînd la un mo
ment dat cu 10—2, pentru ca 
în final să se găsească în pe
ricol de a pierde (11—14, 14— 
85, 15—16), reușind doar cu 
prețul unor eforturi titanice 
să se impună. în acest set- 
maraton s-a observat la ju
cătorii noștri o epuizare pre
matură, care a influențat ran
damentul în atac și mai ales 
în linia a II-a. Este adevărat 
că sportivii de la Spartak 
aveau un gabarit superior, 
ceea ce a făcut ca blocajul lor 
să fie greu de depășit, în timp 
ce în atac Petlak și P. Schenk 
expediau cu ușurință lovituri 
puternice peste apărarea la 
fileu a Stelei.

Finalul dramatic — obosi
tor fizic și psihic — a fost trăit 
cu aceeași intensitate și de tri
bune. Acest dramatism își gă
sește expresia adecvată în iz
bucnirea unuia dintre specta
tori: „Trageți doar din poziții 
bune, băieți! Ne înbolnăvim!" 
Urmările acestui „război al

Poroșnicu „pune" mingea servită de Iorga peste blocajul făcut 
de Pavel Schenk

nervilor" s-au văzut în setul 
următor, în care Steaua a ce
dat, tot în final, după ce con
dusese cu 4—0, 6—2, 11—8 și 
egalase la 13! Poate cu un plus 
de mobilizare sportivii noștri 
ar fi reușit un 3—0 atît de ne
cesar și, în orice caz, liniști
tor pentru retur. Identitatea 
evoluției celor două echipe — 
în acest meci de bun nivel

AZI, STARTUL ÎNTÎLNIRII

ROMÂNIA-ISRAEL
ÎN „CLIPA DAVIS“

Din nou, trei zile de tenis 
internațional vor reuni în par
cul Progresul pe toți iubitorii 
sportului alb din Capitală, afa
ră de cei — bineînțeles — care 
preferă să rămînă acasă, în fața 
micilor ecrane ale televizoare
lor.

Azi, de la ora 15, tenismanii 
reprezentativelor României și 
Israelului încep întîlnirea lor 
din cadrul celui de al doilea tur 
al „Cupei Davis" (zona euro
peană, grupa B). Ambele echi
pe și-au afirmat, cu destulă 
pregnanță, forța de joc în turul 
anterior. Cu două săptămîni în 
armă, jucătorii noștri s-au im
pus în fața neașteptat de com
bativei echipe a R.A.U. — cu 
El Shafei în mare formă, iar 
tenismanii israeliți înregistrau, 
concomitent, o prețioasă victo
rie în deplasare, în fața Portu- 
faliei.

în răstimpul dintre cele două 
etape ale „Cupei Davis” prota
goniștii meciului, care începe 
azi, și-au dovedit din nou for
ma bună. Ion Țiriac și Ilie Năs- 
tase s-au afirmat în „open“-ul 
de la Bruxelles, în special prin 
acea spectaculoasă victorie în 
fața dublului american Ashe — 
Pasarell. Oaspeții noștri au evo
luat în cadrul turneului inter
național de la Barcelona, unde 
jucătorul lor nr. 1 — Eliazar 
Davidman — a reușit un meci 
toarte strîns cu celebrul italo- 
australian M. Mulligan, căruia 
l-a cedat In prelungiri.

Reamintim că este a doua în- 
tilnire România — Israel din 
istoria competiției. Cea prece
dentă, disputată în mai 1962, 
a revenit românilor cu 4—1. Doi 
„supraviețuitori" ai acelui 
meci se reîntîlnesc, chiar în 
ziua inaugurală, Davidman și 
Țiriac.

Dar iată programul celor 
trei zile de întreceri :

JOI, ora 15 — jocuri de sim
plu : Năstase — Stabholz ; Ti
riac — Davidman. VINERI, ora 
16 : partida de dublu. SÎMBA- 
TA, ora 15 : jocuri de simplu : 
Țiriac — Stabholz ; Năstase — 
Davidman.

Jocurile sînt găzduite de te
renul central de tenis din par
cul sportiv Progresul.

Foto: A. NEAGU

tehnic, dar cu străluciri și 
căderi de o parte și de alta — 
a persistat și în ultimul set. 
Steaua conduce cu 11—0 și 
12—1, dar cîștigă abia la 9 (!). 
Au jucat formațiile:

STEAUA: Poroșnicu (Creții), 
Rauh (Rotaru, Bînda), Cris
tiani (Stamate), Barta (Creții, 
Bînda, Stamate), Creții (Rota
ru), Iorga; SPARTAK: Petlak, 
Reznicek, D. Koudelka, Pavcl 
Schenk, Petr Schenk (M. Kou
delka), Toman, Lipa (Toman, 
Svitil). Au arbitrat L. Mesza- 
ros și L. Ormay (Ungaria).

Aurelian BREBEANU

Gimnaști români 
la „europenele*4 
de la Varșovia

Aseară, cu trenul, a plecat 
spre Varșovia grupul de gim
naști români care va reprezen
ta țara noastră la campiona
tele europene din «apitala Po
loniei. Au făcut deplasarea : 
Gheorghe Păunescu, Petre Mi- 
haiuc, Nicolae Oprescu, Mir
cea Gheorghiu, Gheorghe To- 
hăneanu (sportivi), Gh. Condo- 
vici (antrenor), Nicolae Vieru 
(conducător al delegației și ar
bitru). Concursul este progra
mat în zilele de 24 și 25 mai.

CONCURSUL REPUBLICAN 

DE DECATLON Șl PENTATLON
Astăzi și mîine, pe stadionul Dinamo din Capitală, 

se vor desfășura întrecerile probelor combinate din 
cadrul concursului republican de primăvară al atlețî- 
lor seniori. Aceste întreceri constituie criteriul de se
lecție a echipelor ce vor reprezenta țara noastră la 
ediția din 1969 a tradiționalului patrulater de decatlon 
și pentatlon Franța — Italia — Iugoslavia — România 
(Paris, 21—22 iunie). Vor fi prezenți la start sportivi cu- 
noscuți, în frunte cu campionii și recordmanii probelor : 
Curt Socol (Universitatea Cluj) — decatlon, respectiv 
Elena Vintilă (Dinamo București) — pentatlon. întrece
rile de azi încep dimineața la ora 9, iar după-amiaza 
la ora 16.

Sferturile de finală ale Cupei României

Chimia Suceava a eliminat 
Universitatea Cluj

• Steaua a ciștigat In prelungiri ® Dinamo și Farul-calificate comod
• Astăzi, tragerea la sorți a semifinalelor

Abia în finalul... prelungirilor
STEAUA — RAPID 3—1 (0—0, 1—1)

Stadion „23 August", timp lnourat, teren bun, spectatori — 
aproximativ 25 000. Au marcat, In ordine : Voinea (min. 64), Dan 
(min. 67), Voinea (min. 115), Creipiceanu (min. 117).

STEAUA : Suciu — Sâtmăreanu, D. Nicolae, HALMAGEAND 
(din min. 61 — Negrea), Vigu, Jenei, DUMITRIU III, Pantea. Soo 
(din min. 99 — Tătaru II), VOINEA, CREINICEANU.

RAPID : RADUCANU — Lupescu, Motroc, DAN, GREAVU, Dinu, 
Dumitru (din min. 91 — Jamaischi), Angelescu (din min. 99 — Pop), 
Oct. Popescu, Neagu, Codreanu.

A arbitrat bine Constantin Petrea ; Ia linie : Chlriac Manușaride 
șl Ilie Drăghici — toți din București.

Jocul a început într-o am
bianță de veritabil derby: în
suflețirea „tribunelor", apro
vizionate cu clopote, tălăngi 
și pancarte, se transmite și-n 
teren, unde componenții celor 
două echipe se mișcă alert, 
fără economie de forțe, nein- 
tuind... prelungirile. Ca ma
nieră tactică, Rapidul și Steaua 
se exprimă, însă, în mod di
ferit: feroviarii — mai combi- 
nativ, lăsînd impresia unei 
superiorități teritoriale, ste- 
liștii — mai mult pe contra
atac, surprinzînd descoperită 
defensiva condusă de Dan.

După aproximativ un sfert 
de oră. aspectul jocului se 
schimbă: rapidiștii (cu un Du
mitru neinspirat și cu un An

gelescu pus pe un post — 
aripă dreaptă — unde se sim
te stingher) pierd inițiativa în 
cîmp, trecînd-o de partea ad
versarului lor, care — retră- 
gînd pe Voinea aproape de 
Dumitriu III și Jenei — reu
șește să prepare în „laborato
rul" de la mijlocul terenului 
o serie de baloane utile pen
tru linia I. Dar o adevărată 
panică în dispozitivul apărării 
feroviare se creează doar pe 
partea lui Creiniceanu (inven
tiv, incisiv, penetrant), care, 
este, deseori, oprit de Lupescu 
et comp, prin mijloace nere
gulamentare. De altfel, de la 
jumătatea reprizei jocul se va 
fragmenta tot mai mult (scă- 
zînd vizibil pc plan spectacu

lar) ca urmare a unor faulturi 
repetate, a paselor defectuoa
se, de ambele părți.

După pauză, jocul se desfă
șoară un timp într-un tempo 
vioi, dar primul șut (puter
nic) pe spațiul porții aparține 
(în min. 56) unui... fundaș, lui 
Lupescu, care „urcase" pînă 
în apropierea careului mare, 
în sprijinul coechipierilor din 
atac.

Abia în min. 64 tabela de 
marcaj va suferi prima modi
ficare de scor: Voinea a pri
mit o minge lingă tușă, a scă
pat printr-o fentă de Lupes
cu, s-a deplasat apoi spre cen
tru și, de la aproximativ 25 
m, a șutat puternic, prin sur
prindere, trimițînd balonul în 
plasă, jos la colț. Bucuria ste- 
liștilor este de scurtă durată; 
3 min. mai tîrziu Dan are de 
executat o lovitură liberă de 
la 18 metri și — văzînd o 
spărtură în zid — trimite ba
lonul cu efect, derutîndu-1 pe 
Suciu, care atinge mingea și 
apoi o scapă în poartă: 1—1. 
scor care — pînă la sfîrșitul 
celor 90 de minute —■ nu mai 
poate fi modificat, la aceasta 
opunîndu-se in două rin duri

G. NICOLAESCU
(Continuare tn pag. a 3-a)

COMUNICATUL
Ședinței Plenare a Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român
In ziua de 21 mai a.c. a avut Ioc plenara Comite

tului Central al Partidului Comunist Român. La lu
crările plenarei au participat, ca invitați, membri ai 
Consiliului de Stat și ai Consiliului de Miniștri, pre
ședinți ai comisiilor permanente ale Marii Adunări 
Naționale, șefi ai Secțiilor C.C. al P.C.R., membrii 
Colegiului Central de partid, primi-secretari ai Co
mitetelor județene de partid, conducători ai unor in
stituții centrale de stat, ai organizațiilor de masă 
și obștești, ai Frontului Unității Socialiste, ai consi
liilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și 
germană, redactori șefi ai presei centrale.

Plenara a avut următoarea ordine de zi :
Activitatea delegației de partid și guvernamentale 

române Ia sesiunea a XXIII-a, specială, a Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc ;

Cu privire la Consfătuirea internațională a parti
delor comuniste și muncitorești ;

Convocarea, normele de reprezentare și ordinea 
de zi a celui de-al X-Iea Congres al Partidului Co
munist Român.

La primul punct al ordinei de zi plenara a ascultat 
informarea prezentată de tovarășul Gheorghe Ră- 
dulescu cu privire la lucrările și hotărîrile recentei 
sesiuni a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc 
și la activitatea desfășurată la această sesiune de că
tre delegația de partid și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România.

Plenara a dat o înaltă apreciere și a aprobat în 
unanimitate activitatea delegației române condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la sesiunea Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc.

Plenara a aprobat in unanimitate documentele 
adoptate la această sesiune și a dat sarcină Consiliu
lui de Miniștri să ia măsurile corespunzătoare. Ple
nara a subliniat că lucrările sesiunii, documentele 
adoptate cu acest prilej constituie o contribuție im
portantă la adîncirea colaborării și cooperării econo
mice și tehnico-științifice dintre statele membre ale 
C.A.E.R., la perfecționarea activității Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc pe baza principiilor inter
naționalismului socialist, egalității depline în drep
turi, respectării suveranității și intereselor naționale, 
avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești. Ple
nara a apreciat că rezultatele sesiunii Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc evidențiază încă o dată im
portanța pe care o are discutarea problemelor de 
interes comun între conducerile de partid și de stat 
ale țărilor socialiste în spiritul încrederii, stimei și 
respectului reciproc, al preocupării pentru întărirea 
prieteniei și unității.

Plenara a reafirmat hotărîrea Partidului Comunist 
Român și a guvernului Republicii Socialiste România 
de a milita și în viitor pentru dezvoltarea colaborării 
economice și a cooperării în producție, știință și teh
nică cu țările membre ale Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc, cu toate țările socialiste, în intere
sul progresului economic și social al fiecărei țări, ai 
dezvoltării sistemului socialist mondial.

în același timp, România va dezvolta în continuare 
legăturile sale economice cu celelalte state, indiferent 
de orînduirea lor socială, pe temelia normelor de re

lații interi iționale promovate de partidul comunist 
și guvernul român.

La al doilea punct al ordinii de zi, plenara a 
ascultat informarea tovarășului Paul Niculescu-Mizil 
cu privire Ia participarea Partidului Comunist Român 
la pregătirea și la lucrările Consfătuirii internațio
nale a partidelor comuniste și muncitorești.

Plenara a aprobat în unanimitate activitatea de
pusă și măsurile întreprinse de Comitetul Executiv 
al C.C. al P.C.R. în legătură cu participarea Partidu
lui Comunist Român la pregătirea acestei Consfătuiri, 
precum și activitatea delegației P.C.R. Ia lucrările 
Comisiei pregătitoare care s-au desfășurat la Buda
pesta și Moscova.

Comitetul Central a hotărit ca Partidul Comunist 
Român să participe la Consfătuirea internațională a 
partidelor comuniste și muncitorești care va începe 
Ia 5 iunie anul curent și a stabilit delegația sa la 
această consfătuire, alcătuită din tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, conducătorul delega
ției, Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al Co
mitetului Central al Partidului Comunist Român, 
Gheorghe Stoica, membru al Comitetului Executiv 
al Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, Mihai Dalea, secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, Ștefan Voicu, mem
bru al Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, Vasile Vlad, membru supleant al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român.

Plenara a examinat proiectul documentului intitu
lat „Sarcinile luptei împotriva imperialismului in 
etapa actuală și unitatea de acțiune a partidelor co
muniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiimpe- 
rialiste". Ea a dat mandat reprezentanților Partidu
lui Comunist Român să exprime punctul de vedere 
al C.C. al P.C.R. asupra acestui document și să ac
ționeze pentru îmbunătățirea Iui, pentru ca docu
mentul ce va fi adoptat Ia Consfătuirea internațională 
a partidelor comuniste și muncitorești să oglindească 
pozițiile comune ale partidelor frățești și să contri
buie la cauza unității mișcării comuniste și .munci
torești, a tuturor forțelor antiimperialistc.

Plenara a analizat propunerile Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prezentate de tovarășul Virgil 
Trofin cu privire la convocarea, normele de repre
zentare și ordinea de zi a celui de-al X-lea Con
gres al Partidului Comunist Român. Plenara a adop
tat în unanimitate hotărîrea cu privire la convocarea 
Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român 
Ia data de 4 august 1969.

în cursul dezbaterilor au luat cuvîntul tovarășii : 
Gheorghe Pană, Alexandru Boabă, Mihai Telcscu, 
Valter Roman, Richard Winter, Bujor Almășan, Ki- 
raly Carol, Alexandru Bîrlădeanu, Gheorghe Petres
cu, Constantin Pîrvulescu, Aurel Duca, Gheorghe 
Gaston Marin, Fazekas Ludovic, Mihai Roșianu, Ale
xandru Sobaru, Ion Coman, Barbu Zaharescu, Iosif 
Uglar.

în încheierea lucrărilor plenarei a luat cuvintul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

cu privire la convocarea celui de-al X-lea 
Congres al Partidului Comunist Român
Comitetul Central al Partidului Comunist Român, 

întrunit în ședință plenară în ziua de 21 mai a.c. hotă
răște :

Convocarea la data de 4 august 1969 a celui de-al 
X-lea Congres al Partidului Comunist Român, cu ur
mătoarea ordine de zi:

1. — Raportul Comitetului Central cu privire la 
activitatea P.C.R. în perioada dintre Congresul al 
IX-lea și Congresul al X-lea al P.C.R. și sarcinile de 
viitor ale partidului.

— Raportor tovarășul Nicolae Ceaușescu.
2. — Directivele Congresului al X-lea al Partidului 

Comunist Român privind planul cincinal pe anii 
1971—1975 și liniile directoare ale dezvoltării econo
miei naționale pe perioada 1976—1980.

— Raportor tovarășul Ion Gheorghe Maurer.
3. — Raportul Comisiei Centrale de Revizie.

— Raportor tovarășul Constantin Pîrvulescu.
4. — Modificările ce se propun a fi aduse Statutu

lui Partidului Comunist Român.
— Raportor tovarășul Virgil Trofin.

5. — Alegerea Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român și a Comisiei Centrale de Revizie.

Tn vederea alegerii de delegați pentru Congresul 
partidului se stabilește următoarea normă de repre
zentare : un delegat la 1 000 membri de partid, luîn- 
du-se ca bază efectivul partidului la 31 mai 1969.

Delegații pentru congres vor fi aleși la conferințele 
extraordinare ale organizațiilor de partid județene și 
a municipiului București.

Plenara a dat mandat Comitetului Executiv să ela
boreze tezele Comitetului Central pentru Congresul 
al X-lea al P.C.R., precum și proiectul de directive pri
vind planul cincinal pe anii 1971—1975 și liniile direc
toare ale dezvoltării economiei naționale pe perioada 
1976—1980, care vor fi supuse dezbaterii tuturor or
ganizațiilor de partid, opiniei publice.

Pe baza concluziilor ce se vor desprinde din dezba
terea tezelor și a proiectului de directive, Comitetul 
Central al partidului va definitiva documentele ce vor 
fi supuse Congresului al X-lea al P.C.R.
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ULTIMELE PREGĂTIRI

PENTRU C.E. DE JUNIORI

LA POPICE

România — R. D. Germană,

la seniori

Pregătirile juniorilor români 
în vederea campionatelor eu
ropene de popice au intrat in 
faza finală. In urma mal mul
tor eoneursurl de eontrol, an
trenorul Tudor Buzea »-a o- 
prit asupra a 8 tineri popicarii 
Gh. Silvestru, I. Baiaș, I. H'is- 
mănaru, O. Voiau, i. Fodor, I. 
Ștefuț, Gh. Dumitrescu șl Alex. 
Qătineanu. Aceștia au fost »u- 
puși unei sistematice verifi
cări, eu scopul de a li se îm
bunătăți precizia.

• După întîlnirile susținute 
în deplasare cu reprezentati
vele feminină și masculină ale 
Ungariei, popicarii seniori se 
pregăteso pentru jocurile cu 
puternicele formații ale R. D. 
Germane. întrecerile vor avea 
-loc pe arena cu 4 piste a Ra
finăriei Teleajen, în zilele de 
7 și 8 iunie.

atitudini Acesta este sensul vieții sportive?
A duce o viață sportivă, iată 

un principiu destul de greu 
perceptibil pentru mulți dintre 
tinerii practicanți al sportului 
de performanță, care Impune 
respectarea strictă, în primul 
rînd, a programului de odihnă, 
atît de necesar pentru refacerea 
organismului după efort.

Dimpotrivă, mai pot fi întîl- 
niți sportivi care cu o nelngă- 
duită ușurință îți petrec multe 
nopți prin localuri, ceea ce are 
repercusiuni directe asupra 
randamentului și valorii lor.

Două cazuri recente, ambele 
din scrimă, au format obiectul 
discuțiilor în Biroul federației 
de resort. Cei în culpă, flore- 
tiștii Ștefan Ardeleanu și Mi
hai Țiu, au fost găsiți de către 
antrenorul federal Vasile Che- 
Iaru într-un local public, după 
miezul nopții, consumînd bău
turi alcoolice. Aceasta se întîm- 
pla în ajunul unei confruntări 
foarte importante, la Varșovia, 
cu reprezentativa de floretă a 
Poloniei.

Firește, cei doi sportivi au 
fost sancționați. Eî au primit 
cîte un ultim avertisment. De 
asemenea, ei vor fi analizați 
și în cadrul loturilor de floretă 
ale țării.

Trebuie menționat că cei doi 
scrimeri nu se aflau la prima 
abatere de la disciplină. Ștefan

— Ce-i spunem antrenorului, că sîntem cam îmbujorați la față ?
— Că am făcut,.. încălzirea.

Ardeleanu a adus injurii unui 
arbitru, la un concurs interna
țional desfășurat la Berlin. Cind 
conducătorul delegației noaștre 
i-a atras atenția asupra atitu
dinii sale deplasate, Ardeleanu 
— comițînd o nouă abatere — 
nici n-a vrut să-1 asculte, întor- 
cîndu-i spatele... Mihai Tiu a

Meciurile pentru campionatul mondial
-A. U

GAPRINDAȘVILI ISI PĂSTREAZĂ TITLUL
A

Desen de AL. CLENCIU

PETROSIAN EGALAT...

• Finala probei d» simplu 
bărbați din cadrul „Cupei 
primăverii'1 se va disputa vi
neri după-amiază, pe tere
nul central Progresul, Ime
diat după încheierea medu
lui de dublu din întîlnirea 
pentru „Cupa Davis", Româ
nia — Israel. FinaliștU com
petiției sînt Seven Dran ți 
Petre Mărrnuream. Acesta l-a 
învins fn penultimul med pe 
L Sântei au 8—3, fl—0,

• Sîmbăt* «u ânnetptrt în 
Capitali întrecerile pe echi
pe, contând pentru categorie 
* II-a (caMficare). Iată ne-

I

REZULTATUL

Nona Gaprindașvili și-a 
păstrat titlul de campioană 
a lumii! După un început 

; slab (l’/z din 4) care preves
tea O dispută strînsă, ea a 
revenit puternio, realizând 

/ din următoarele 8 partide 
- nu mai puțin de puncte, 

fără a suferi vreo înfrîngere, 
■ asigurîndu-și astfel menține

rea titlului. încă o dată. No
na Gaprindașvili a dovedit 
că este O mare jucătoare de 
șah și merită un sincer 
„bravo11!

în timpul acesta, în me
ciul masculin, evenimentele 
au luat o întorsătură neaș
teptată. După ce, cîștigînd 
partida a 8-a, Boris Spasski 
își mărise avansul la 2 punc
te, se părea că — încet dar 
sigur — el își va consolida 
avantajul. Mulți experți, în
tre care și cunoscutul mare 
maestru V. Korcinoi, au con
siderat că șansele lui Spasski 
de a cuceri titlul sînt acum 
mai reale ca oricînd, moti- 
vînd aceasta nu atît 
avantajul de puncte, cît 
calitatea jocului.

Cu atît mai mult 
două victorii consecutive 
ținute de Tigran Petrosian în 
partidele a 10-a și a 11-a 
au explodat ca o bombă, de- 
rutînd pe toți comentatorii. 
Ce s-a întîmplat ? A greșit 
Spasski, sau a jucat Petro-

prin 
prin

cele 
ob-

ÎN 5 MINUTE!
Următoarea problemă este 

una dintre cele mai reușite 
realizări ale cunoscutului 
maestru ceh O. Dehler, Albul 
are numai 3 piese contra 
regelui advers. Regele său 
este însă prea departe pen
tru a lua parte la luptă. Ma
tul trebuie deci dat numai 
cu dama și calul. Este clar 
că acesta din urmă trebuie 
apropiat de regele advers, 
dar pe ce drum ?

Mat în 3 mutări
(Alb: Rel, Db8, Cg6.

Negru : Ra4)
•}vtu țqa S W Ț -‘jmu Sia 
'S gpj -g gvy- i nvs 'wui 
Md 'S W" -g Spoiu. gqa £ 
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mult mai bine decîtsian 
pînă acum ? După cît se pare, 
și una și alta.

Spasski a greșit din punot 
de vedere psihologic, pără
sind în partida a 10-a com
plexul Gambitului Damei, cu 
care obținuse rezultate atît 
de bune pînă atunei cu ne
grele. El a adoptat apărarea 
Nimzovioi, care nu este rea 
în sine, dar are defectul că 
duce la un gen de joo pozi
țional pe care-1 preferă Pe
trosian. Obținînd perechea de 
nebuni din deschidere, el a 
limitat treptat sfera de ac
țiune a figurilor adversarului 
și combătând cu exactitate 
încercările de eliberare ale 
lui Spasski, a înregistrat o 
frumoasă victorie strategică. 
Iată ,cum s-a desfășurat a- 
ceastă partidă î
Petrosian Spasski

1. d4 Cf6 
Nb4 4. e3 
6. Cge2 <15 
N:c4 Nb7 9.
nute de gîndire) 9... c5 10. a3 
c:d4 11. a:b4 d:c3 12. C:c3 
Cc6 13. b5 Ce5 14. Ne2 Dc7 
(Poate cea mai bună soluție 
ar fi fost schimbul dame
lor) 15. e4 Tfd8 16. Del Dc5+ 
17. Df2 De7 18. Ta3 (începe 
presiunea asupra pionului 
slab a7) 18... Ce8 19. Nf4 Cg6 
20. Ne3 Cd6 21. Tfal Cc8 22. 
Nfl f5! ? (O încercare de a 
obține contrajoc, care nu dă 
nimic) 23. e:f5 e:f5 24. Ta4 
Te8 25. Nd2 Dc5 26. D:c5 b:c5 
27. Tc4 Te5 28. Ca4 a6 (Acum 
partida intră în faza deci
sivă.
sînt favorabile albului)
C:C5 a:b5 30. C:b7 T.al 31. 
T:c8+ Iff7 32. CdS-f- Re7 33. 
Cc6+ R<17 34. C:e5 R:c8 35. 
C:g6 h:g6 36. Nc3 Tbl 37. R12 
b4 38. N:g7 și negrul a cedat.

Spasski a resimțit din plin 
șocul rezultat prin pierderea 
acestei partide și a jucat des
tul de nesigur și în urmă
toarea, în care avea albele.
Spasski

2. c4 e6 3. Cc3 
0—0 5. Nd3 bG
7. 0—0 <l:c4 8.
f3 (După 21 mi-

Complicațiile tactice 
‘ ‘ 29.

Petrosian

1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cf3 b6 
(Indiana Damei este conside
rată o deschidere fără pre
tenții...) 4. a3 (Mutarea a- 
ceasta a fost recomandată 
chiar de Petrosian...) 4... Nb7 
5. Cc3 d5 6. e3 Cbd7 7. c:d5 
e:d5 8. Ne2 Nd6 9. b4 (Struc
tura pionilor dictează planu
rile celor două părți: albul 
presează pe flancul damei, ne
grul are oontrașanse pe flan
cul regelui) 9... 0—0 10. 0—0 
a6 11. Db3 De7 12. Tbl Cc4 
13. a4 (După 31 minute de 
gîndire) 13... Cdf6 14. b5 C:c3 
15. D:c3 Ce4 16. Dc2 Tfe8 17. 
Nb2 c61 (în mod neașteptat, 
Petrosian a mutat centrul de 
greutate al luptei pe flan
cul damei) 18. b:c6 N:c6 19. 
Db3 Dd7 20. Tal b5! (Creea
ză un pion liber) 21. a5 Nb7 
22. Ce5 Dd8 23. Tfdl DI14 ! 
(Obligă pe alb să-și facă stă-

După a doua a sosit a treia, apoi a pa
tra — una de loc semnată, alta purtind un 
nume de circumstanță. Jocul devine mai 
puțin amuzant — se pare că metoda „co
tizațiilor benevole" e practicată. în umbră 
și umezeală, de către foarte mulți, după 
legile creșterii ciupercilor.

Dar să nu luăm în serios pericolul aces
tor „cotizații benevole11 ! Să nu folosim to
nul grav pentru cei doi-trei lei obținuți 
lunar de la fiecare salariat, pentru cei 
cinci-șase lei, pentru cei paisprezece lei 
plătiți pentru un carnet de membru al 
„clubului asociației" — așa cum pretinde 
un corespondent foarte anonim că i s-ar 
întâmpla pe nemestecate, an de an, la „Vin- 
Alcool" — Pitești.

Dar, la urma urmei, dacă nu le convine, 
toți cei care ni se plîng prin scris n-au 
decît să refuze. „Acum (precizează un citi
tor pseudo-anonim din 
du-ne că femeile de la 
în masă pentru fotbalul 
zionează niciodată), dacă 
sub dușmănia șefilor tăi direcți, fiindcă 
ei sînt aceia care răspund de strîngerea 
cotizațiilor, poți să nu plătești".

Iată, dar, că se poate I Nimeni n-o să-ți 
bage mîna în buzunar ! Nimeni n-o să-ți 
ia gîtul I Spui „riu vreau" și, în cel mai 
rău caz, îți cauți alt serviciu — dacă nu 
cUmva ai de gînd să începi un proses în-

Arad, reamintin-
U.T.A. cotizează 

pe care nu-1 vi- 
riști să trăiești

flancul regelui) 
25. f3 Cg5 26. h4 
(Lanțul de pioni 
este acum foarte

bioiuni pe
24. g3 De7 
Ce6 27. f4 
al albului 
vulnerabil) 27... f6 28. Cf3 Cd8
29. Rf2 Cf7 30. Cd2 Tc4! 
(Vezj diagrama. Un foarte 
frumos și corect sacrificiu 
de calitate. Dacă albul ia 
turnul, atunci cîmpurile sale 
albe de pe flancul regelui 
rămîn foarte slabe, iar pe de

Hi WW&

AM B H
a o

ta « 
o. ®

doi 
pu- 
Nf3

altă parte, negrul obține 
pioni liberi legați foarte 
temic) 31. Dd3 Te8 32.
Nb4 33. Na3 N:a3 34. T:a3 
Cd6 35. Tel f5 (Slăbiciunea 
de la e3 a fost fixată după 
toate regulile) 36. Taal Ce4+ 
37. N:e4 f:e4 38. Dbl Dd7 
39. Ta2 Tec8 40. C:c4 (Și 
acum luarea turnului duce 
la pierdere, dar albul nu 
mai avea altceva de făcut 
deoarece se amenință pătrun
derea turnului pe coloana 
„c“) 40... d;c4 41. d5 (Altfel, 
după Nd5, albul rămîne com
plet blocat) 41... N:d5 42. Tdl 
42... c3 43. Tc2 Dh3 44. Tgl 
Dg4 45. Rg2 Df3+ 46. Rh2 
D:e3 47. f5 (O încercare de 
a deschide poziția regelui 
negru, dar nu mai este timp. 
Pionii negri înaintează prea 
repede pe flancul damei) 47... 
Dc5 48. Tfl b4 49. f6 b3 50. 
Tcf2 c2 51. Del e3 52. f7 + 
RI8 53. Tf5 b2 54. D:b2 clD 
55. D:g7+ 
albul a 
timp.

R:g7 56. Tg5+ și 
cedat în același

★
campionulAstfel, 

a egalat. După ce 
partidă s-a încheiat 
în fața adversarilor s-a des- 
ehis perspectiva unui nou 
meci de 12 partide, mult 
mai încordat și mai greu de 
jucat decît prima jumătate 
a acestei deosebit de dîrze 
întîlniri. 
fiecărei 
greu în 
le de 
eventual dezavartaj se 
șorează, iar tensiunea 
voasă 
obligat să realizeze un avans 
de un punct din partidele 
rămase, iar Petrosian și-a 
redobîndit avantajul de a-i 
fi suficientă egalitatea. Va 
încerca Spasski să forțeze 
evenimentele în partidele 
imediat următoare, sau își va 
căuta șansa numai după pru
dente tatonări, concretizate 
în cîteva remize ?

mondial 
a 12-a 
remiză,

Acum, rezultatul 
partide atîrnă mai 
balanță, posibilități- 

recuperare a unui 
mic- 
ner-iar

crește. Spasski este

Rubrică redactată de
Sergiu SAMARIAN

manifestat și el o atitudine ire
verențioasă față de un membru 
al biroului federal.

Cum am spus, cei doi scri- 
meri au fost sancționați. Numai 
că noțiunea de sancțiune tre
buie înțeleasă în sensul ei strict 
educativ. Ar fi de dorit ca ți 
Ardeleanu și Țiu, scrimeri cu- 
noscuți și apreciați, componenți 
ai echipei campioane mondiale 
de floretă (Montreal, 1967), să-ți 
dea seama cit de dăunătoare le 
pot fi — lor, în principal — ase
menea abateri grave de la viața 
și disciplina sportivă.

Dacă performanțele înalte în 
sport se realizează tot mai greu, 
Ia capătul unor infinite efor
turi, cu atît mai necesar este 
ca un sportiv să manifeste tot 
mai mult spirit de răspundere, 
să fie conștient de obligațiile 
ce-i incumbă și, deci, să nu-și 
îngăduie nici un fel de slăbi
ciuni care îl pot arunca de pe 
culmile valorii în prăpastia ra
tării.

«uitatele: Progresul — Dina
mo 13—2 ; Justiția —■> ISPE 
10—3 j C.S.U. Politehnica — 
Golțea 9—8; Institutul Po
litehnic — Academia R.S.R, 
9—5. Etapa viitoare se va 
disputa 
-și luni

duminică dimineața 
după-amieză.

ultimul joc. al întîl- 
Steaisa — Construcții,

• în
nării
din cadrul campionatului re
publican pe echipe, ownpîo- 
nul nostru Ilie Năistase a 
obținut o neașteptat de difi
cilă victorie în fața tînănuc 
lui Ton San-tei 1 6—lt 8—7, 
10—8.

CINE VA C1STIGA CAMPIONATUL 
DINAMO SAU STEAUA?

Antrenorii echipelor finaliste de juniori
manifestă multă prudență

Cu înfrîngerea nescontată a 
echipei Dinamo la Constanța 
situația în clasamentul diviziei 
A de rugby pare să se com
plice. Rugbyștii dinamoviști, cei 
cărora le surîde cel mai mult 
perspectiva ocupării primului 
loo în divizie, mai au de sus
ținut două jocuri, ambele ex
trem de dificile, mai ales sub 
raport psihologic.

Primul, vineri după-amiază, 
în compania echipei Sonstruc- 
torul, pe terenul din Șoseaua 
Olteniței, lin meci care nu mai 
prezintă nici un interes pentru

înancorate 
dar foarte 

dinamoviști, 
pe teren — 
puncte. In

victorie, lucrurile se 
într-o proporție de 
Cu 58 de pnnete și 
punct.— cel puțin 
in meciul cu Poli-

deci, exact pe ’inia de
- să stabilească forma

gazde-, iremediabil 
zona retrogradării, 
important pentru 
care — la intrarea 
vor avea... 55 de 
caz de
vor lămuri 
90 la sută, 
cu încă un

la Iași, 
tehnica, Dinamo va cîștiga cam
pionatul. Dar, în caz de înfrîn- 
gere vineri — Constructorul are 
avantajul de a juca mult msi 
deconectat — Dinamo nu va 
realiza decît 56 de puncte, ră- 
mînînd ca meciul cu Politeh
nica - 
sosire
definitivă a clasamentului. Si
gur, Dinamo va porni cu pri
ma șansă vineri - ■<:' puțin 
.teoretic.

Principalii urmăritori ai rug- 
byștilor de la Dinamo sînt cei 
de la Steaua. Ei au In prezent 
56 de puncte <un joc în plus 
față de ' ‘ ‘ '
cu), iar 
juca cu 
Situație 
de anticipat. Farul se dovedeș
te o echipă greu de întrecut 
acasă. Ea pare să aibă un final 
de campionat mai sigur decît 
în anii preoede iți. Steaua va 
putea ajunge în fruntea clasa
mentului cu condiția ca Dina
mo să piardă meciurile cu Con
structorul (sau să facă meci 
nul) și 
gatoriu 
dul ei,

Iată, 
le poate avea campionatul, a-

echipa lui Titi Iones- 
ultimul meci îl vor 
Farul, la Constanța, 

confuză, rezultat greu

Politehnica și — obli- 
— să termine, la rîn- 

în avantaj Ia Constanța, 
așadar, implicațiile ce

SERIALUL ANONIMELOR
treg de plingeri, proteste, memorii pentru 
cîțiva lei, acolo.

Și care om cu scaun la cap s-ar certa 
cu șefii săi direcți pentru cîțiva bănuți ? 
Care om cu scaun la cap, de pildă, nu dă 
bacșiș ospătarului, sau frizerului, sau șo
ferului, sau mai știu eu cui ? Și dacă dă 
bacșiș, zi de zi, de ce, la urma urmei, să 
facă scandal pentru cei cîțiva lei care vor 
folosi la deplasările echipei favorite, sau 
la supraalimentarea sportivilor îndrăgiți ?

S-ar putea, însă, ca omul să nu aibă 
o echipă favorită și să nu îndrăgească 
un sportiv. Cu atît mai rău pentru
Lipsa de afectivitate se plătește mai cu- 
rînd sau mai tîrziu prin nevroze și prin 
dezechilibru emoțional. Sau, înainte de 
asta — peșin — cu patru-cinci lei.

Dar, evident, am putea fi victimele unor 
mistificări. Există cel puțin un mistifi
cator, un mitoman în fiecare oraș — poate 
chiar anonimii care ne scriu și care se 
amuză reclamîndu-ne situații inventate de 
ei înșiși, dîndu-ne exemple de cluburi și 
instituții reale, tocmai pentru a ne induce 
în eroare.

Pentru că, oricum, e prea de tot. Ea
Jiu. Apoi Aradul. După el Pi- 
din nou Aradul.
nici un organ sportiv, cuprins de 
să infirme aceste insinuări. Fără

nici 
nici 

el.

în-
ceput Tg. 
teștiul. Și

Fără ca 
indignare, 
ca r.ici un organ sportiv revoltat de com-

?i — 
după

care.

la suspans, dă-l naibii, ca la o complicație prea 
In vacarmul stadionului care încerca, și el, „să 
rezultatul" — crainicul îsi cerea mereu scuze că 

strige in microfon. Nu ni se părea că strigă. Eram

Foamea de rezultat, tetea de rezultat, fuga după rezultat, 
goana după rezultat.^ Obsesia rezultatului. Teroarea rezulta
tului. Rezultatul a devenit mai important decit faptul ți întim- 
plarea. lefi de la meci fi primul necunoscut apărut în cale te 
întreabă 1 s,ctt a fost T* Nu „cum a fost" ? Frumos, urît — 
nu mai interesează. Estetica s-a dus dracului. Cit t — acesta-i 
mitul, acesta-i Zeul. Ce e de făcut T K bine sau e rău ? Unii 
deplîng fenomenul, alții bocesc omul ajuns la stadiul acefta 
de dezvoltare, cîțiva blestemă lumea, dar lumii nu-i pasă. 
Sîntem Intr-o lume a rezultatelor. Ca orice echipă serioasă de 
fotbal, omenirea vrea „rezultat", după antrenamentele desfă
șurate de-a lungul veacurilor, după investițiile enorme de 
energie, singe șl gînd. N-avem de ce ne înfuria. Există alte 
motive șl surse de furie. Trebuie să ne suportăm veacul, să 
vedem ce rezultat va da această teroare a rezultatului 
dacă vrem puțină artă — să contemplăm spectacolul fugii 
rezultat. Căci și fuga asta „tirită" are frumusețile ei.

Iată, așadar, un meci decisiv de fotbal — nu mai spun
că doar n-o fi fost uitat... — incepîr.d cu cuvintele unui crainic 
„la obțect": „stimați telespectatori (de „telespectatoare" nu e 
vorba niciodată la-transmisiile sportive!) nu veți vedea un 
meci frumos, nu veți avea spectacol, dar va fi o luptă minu
nată pe viață și pe moarte !...“ Ceva in acest sens. Ni se dădea 
cheia înțelegerii de la bun început. Cine o refuza I Nimeni — 
în fotoliile noastre uzate de atita șezut, nimeni nu dorea, nimeni 
nu visa la estetică și frumos, sătui de atiiea cupe fair-play clști- 
gate pentru penultimele locuri în tururile malgașo-peruviene și in 
turneele mărilor de Marmara șl supercristal. Voiam rezultat, și 
dacă s-ar fi putut am fi dorit să știm din minutul 1 rezultatul din 
minutul 90! Hitchcock să se ocupe cu suspansul — noi re
nunțam și 
filozofică ! 
influențare 
trebuie să
surzi. Poate chiar și orbi. Ca atare, cine l-ar crede pe croni
carul de televiziune care ar face considerații asupra felului cum 
s-a transmis meciul ? Ar fi luat drept nebun. Un om normal 
mai avea timp să analizeze imaginea, unghiurile de filmare, 
cadrajul, montajul ? Se vedea mingea ? Se vedea. Se vedeau 
picioarele jucătorilor ? Se vedeau. Din cind in c'.nd, prindeam 
cite un corner! Atunci, ce mai vrei, domnule ? Am văzut min
gea in plasă, indiferent cine a dat golul 1 Să fim sănătoși! 
Că nu vedeam prea bine ce se întimpla pe partea cealaltă, 
opusă tribunei principale ? Ei vezi, că de asta am să mor... 
Elvețienii au avut transmisia lor, noi am avut-o pe a noastră, 
aia din mintea noastră, cu Dan și Boc imbatabili, cu Nun- 
weiller al meu — jucător din rasa rară a celor pe care nu-i 
vezi in joc pentru că sint peste tot și ei fac pe nevăzute jocul 
— transmisia noastră interioară, cu cronometrele ei dilatate, 
cu spaimă și frig, cu Tope scul ei, cu operatorii ei intimi, cu 
montajul ei propriu, cu superstițiile ei. Am auzit că într-un 
bloc, tatăl și-a luat cei doi băieți de mină și din minutul 55 
nu s-au mai uitat la meci, convinși toți trei — adult și ado
lescenți — că dacă se uită, elvețienii modifică rezultatul... Dar. 
sincer vorbind, credeți d-voastră că noi, miercuri noaptea, 
tie-am uitat la televizor ? Poate că sint nebun — dar ăsta-i 
rezultatul... (Dar, vorba lui Bănică: „Hai că sîntem simpatici...").

pararea „cotizațiilor involuntare" cu bac
șișurile să protesteze — sau să se alăture 
protestelor noastre.

Și fără ca nici unul din corespondenții 
noștri de ultimă oră să îndrăznească să 
iasă din anonimat, închipuindu-și poate că 
au de-a face cu un obicei al pămîntului, 
de nezdruncinat. Sau, poate din lipsa unor 
argumente și prebe serioase.

Dar, oricum ar fi, oare candida com
plicitate, mizerul „nu m-amestec, nu mă 
bag" să nu îngăduie nimănui, să ridice mă
nușa aruncată ?

Oare nici un activist 
părăsi tăcerea înțeleaptă 
punde, și nici 
cu exemplele,

Chiar dacă 
la rangul de

sportiv nu-și va 
pentru a ne răs- 
nu va da, o dată 
adresa sa reală ?

un anonim 
numele și 
cei patru-cinci lei se ridică 
principiu ?

Cam'll BACIU

P.S.
ccnținînd mai multe „declarații1 
blema cu pricina 
versurile :
Cotizăm și plătim 
Fiindcă sportul îl

Să fim serioși ; 
voluntare nu poate fi rezolvată cu chiui
turi, fie și „culese" la fața locului.

La închiderea ediției, o scrisoare 
în pro- 

poate fi rezumată prin

iubim. <
problema cotizațiilor in-

cum, la mai puțin de două 
săptămîni de încheierea Iui.

în finela campionatului na
țional de juniori «e vor întîlni 
formațiile Grivița Roșie și 
Clubul sportiv școlar. Ambele 
echipe au avut comportări sla
be în ultima etapă, în special 
formația antrenorului Cornel 
Munteanu, care a terminat vic
torioasă după multe eforturi. 
De altfel, antrenorul echipei 
Clubului sportiv școlar ne-a 
declarat că nu vede, în mod 
normal, nici o șansă rugbyști- 
lor pe care îi pregătește de a 
realiza mai mult decît locul 2 
în competiție și că — dat fiind 
lotul de sportivi, foarte tînăr, 
pe care l-a avut — faptul de 
a fi ajuns în finală consti
tuie el însuși o mare perfor
manță.

De cealaltă parte, antreno
rul Teodor Rădulescu mani
festă și el foarte multă pru
dență. Pe de o parte, el n-a 
fost deloc mulțumit de jocul 
pe care Grivița Roșie l-a fă
cut în fața Rulmentului Bîrlad 
(o echipă cu mult mai modestă 
decît cea care 3 evoluat cu 
ani in urmă în competiție) și 
pe de altă parte antrenorul 
grivițearr intuiește cu, cel pu
țin sub aspect tactic, tinerii 
rugbyști de la Clubul sportiv 
școlar îi pot crea dificultăți.

Printre

BELPHEGOR

culoare...

înotătorii noștri fruntași vor 
fi angajați intr-o serie de im- 
portarite concursuri internațio
nale în lunile iunie și iulie. La 
întrecerile organizate de comi
tetul olimpic din R.D. Germană 
(21—22 iunie la Berlin și 24 iu
nie Ia Leipzig) vor lua startul 
Z. Oprițescu. C. Kokay, Șt. Bc- 
nedek și S. Cosmescu. O săptă-' 
mină mai tîrziu, la Roma, va 
avea loc tradiționalul concurs 
al celor 7 coline, unde țara 
noastră va fi reprezentată de 
M. Slavic, Vî. Moraru, A. Co
vaci și D. Naghi.

In primele zile ale lunii iulie 
(5—6 Ia Innsbruck și 9—10 la 
Bratislava) au loc alte două 
tradiționale întreceri : „Cupa 
națiunilor" și „Marele premiu 
al orașului Bratislava", unde 
vor concura Agneta Șterner, 
Cristina Stăncscu, P. Teodores-

cu și I. Miclăuș. în sfîrșit, în 
zilele de 3 și 4 iulie, capitala 
Iugoslaviei găzduiește „Memo
rialul Boris Skanata", unde vor 
fi prezenți Z. Giurasa, Nicoleta 
Ștefănescu. Gica Manafu și 
Georgeta Ccrbeanu.

• Primul ciclu al actualului 
sezon competițional a marcat 
Un frumos progres 
rilor. Iată primele 
manțe 
50 nV?
55.4
56.5
56.6
57.8 
53.0 
58.1
58.3
58.9
59.3
59.5

obținute în
al sprinte-
10 perfor- 
bazin de

M. 
H. 
vi.

(Steaua) 
(Ol. Reșița)' 

(Steaua)
1 (CSM Cluj) 

(Dinamo) 
(CSM Cluj) 

(Șc. sp. Sibiu) 
(Șc. sp. 2 Buc).

Slavic 
Schier 
Moraru

Z, Oprițescu
A. Covaci
C. Kokay 
I. Miclăuș
D. Țurcanu l
G. GOtter (Steaua)
S. Cosmescu (Steaua)
La ștrandul Tineretului din 

Capitală a avut loc primul con
curs în aer liber. Iată citeva 
dintre rezultatele înregistrate : 
I. Șveț (1959) 1:13.3 - 100 m j 
liber, nou rec. național copii C; 
Olga Dobre (56). 1:15,2 - 100 m 
liber; Ad. Panaitișor (56) 1:28.7 
— 100 m bras ; E. Tschiltsche 
(58) 1:23.9 — 100 m spate ;
Mara Hahanu (52) 2:54,1 - 200 
m delfin.



CUPA ROMÂNIEI": Victorii decise in ultimele minute Universitatea Craiova

și o marc surpriza in sferturile de finală
F. C. Bor (Iugoslavia)

5-0 (2

Chimia Suceava e o învingătoare merituoasă Dinamo București a cîștigat bătălia cu U.T.A.
CHIMIA SUCEAVA - UNIVERSITATEA CLUJ f—1 (0-0)

SIBIU, 21 (prin telefon de la trimisul nostru). Stadionul Metalul) 
timp lnourat șl neașteptat de friguros ; spectatori — aproximativ 
7 000. Au inarcat i Goran (min. 57), Mustețea (min. 84), Nicolatt 
(min. 86). .

CHIMIA i SIDAC — NEDELCU, MIHAESCU, MARCULBSCV, 
SELIMESY, DANILEȚ, ROȘU, NICOLAU, BORCAU, GORAN, GA- 
LAȚEANU.

„U“ CLUJ : ȘTEFAN — CREȚU, PEXA, Solomon, Cîmpeanu, 
Anca (min. 68 Codrea), Neșu, Uifăleanu, Mustețea, Oprea (min. 
56 Lică), Bungău.

A arbitrat cu multe greșeli E. 
(Brașov) șl I. Munteanu (Sibiu).

Bucșe (Sibiu). La linie, P, Badea

„Cupa", competiția K.O.- 
tirilor neprevăzute nu s-a dez
mințit nici de data aceasta. 
Pe stadionul sibian ne-a fost 
dat să asistăm în această zi la 
una dintre cele mai mari sur
prize fotbalistice ale sezonu
lui, ceva în genul celor reali
zate cîndva de Arieșul Turda, 
C.I.L, Blaj, Foresta Fălticeni. 
■Spre cinstea ei, o formație de 
'divizia B, fără veleități, fără 
teînduri de promovare în pri
sma divizie — pe nume CHI
MIA SUCEAVA — își înscrie 
"azi cu majuscule titulatura 
printre aceste „echipe mici" ce 
au dat culoare unei oompetiții 
cu o-largă participare. Bravo,. 
iCHIMIAl Bravo, vouă băieți 
și antrenorului vostru Vaier iu 
Neagu.

Victoria e pe deplin merita
tă și ea nu poate fi pusă pe 
'seama șansei. Este rodul unei 

• ‘dăruiri totale, al unui consum 
de energie cum rar am văzut. 
Din acest punct de vedere, 
„marea victorioasă* din etapa 
precedentă a primei divizii, 
„U“ Cluj, a primit o lecție pe 

' cit de Usturătoare, pe atît de 
necesară. După acel 5—1 cu 
Petrolul, studenții au crezut 
că adversarii se vor Speria de 
ei. Dar s-au înșelat amarnic, 
în fața Internaționalului Anca 
sau a Unor șnteurl recu
noscut! ca Oprea și Bun- 
gău, nimeni n-a tremu
rat. Dimpotrivă, i-am vă
zut pe clujeni (fie Neșu, Uifă
leanu, Oprea sau Lică) greșind 
copilărește, lipsindu-le forța 
necesară pentru a face față 
unui adversar hotărît să se 
kbată“t

4

Primele 20 de minute con
firmau părerea că „U“ nu va 
avea probleme. Din start, clu
jenii au luat meciul pe cont 
propriu, împunîndu-și supe
rioritatea tehnic'o-tactică șl 
au început să șuteze, amenin- 
țînd poarta adversă (min. 2, 
Anca, de pildă). în min. 9 
Mustețea scapă o mare ocazie 
de a înscrie, ca apoi (min. 12) 
o excelentă centrare a lui 
Bungău să fie lăsată să treacă 
prin fața porții. In min. 23, 
Oprea șutează neașteptat și 
năpraznic de la 35 m. Balo
nul lovește bara de sus a 
porții lui Sidac, simplu spec
tator- la această fază. Dar minu
tele trec, Chimia scapă cu 
fața curată și iese în atac. Da- 
nileț (din lovitură liberă) sem
nează primul șut pe poartă în 
min. 27. Pînă la sfîrșitul re
prizei, Chimia devine stăpî- 
na terenului.

După pauză, tot ea insistă 
și în min. 57 deschide sco
rul: Goran pătrunde pe dreap
ta, intră în careu și din un
ghi trimite mingea în colțul 
scurt, scuturînd plasa. Lovitu
ră de teatru. Mijlocașii clu
jeni par anchilozați. Totuși 
„U* avansează în atac și ega
lează: în min. 84 Uifăleanu 
centrează înalt, sar la minge 
— perfect regulamentar — 
Bungău și portarul Sidac. 
Mingea respinsă greșit de 
portar ajunge la Mustețea, 
care o trimite în poarta goală. 
De loc intimidați de acest gol, 
adversarii ripostează promt, 
în min. 86, Nicolau fuge cu 
balonul la picior, îi driblează

scurt pe Ctmpeenu șl Șolo- 
tnon, pătrund* în careu și șu
tează puternic, înscriind. Clu
jenii încearcă o răsturnare a 
situației, dar totul e pierdut. 
Le lipsesc „un cap limpede" și 
timpul necesar, mal ales că 
arbitrul Bucșe fluieră sfîrșitul 
partidei cu 90 de secunde mai 
devreme. Marea surpriză fu
sese semnată. Chimia Suceava 
pleacă spra semifinale pur
tată pe brațe de amatorii de 
rezultate senzaționale. Pe sta
dionul din* Parcul de sub 
arlnî, 11 băieți intrau în ca
bine cu capetele plecate, iar 
tot attția cu lacrimi de bucu
rie pe obraji. Acesta e fotba
lul. Ce frumos el

DINAMO BUCUREȘTI — U.T.A. S-O (0-4)
BRAȘOV» 21 (prin telefon» da 1* trimisul nostru).
Stadionul Tineretului, timp răcoros, teren bun» spectatori apro

ximativ li 000. Au Înscris ; Sălceanu (min. 46)» Lucescu (min. <0 
șl 83).

DINAMO i Datcu — Popa» Boc, Dinu, Ștefan, Stoeneactt, Radu 
Nunwelller, Sălceanu, Ghergheli (din. min. <2 — Frățilă), Dumi
trache (din min. 77 — Haldu), Lucescu.

U.T.A. s Gornea — Birău, Bacoș, Pojonl, Czako (mln. M — 
Brindescu), Petescu, Lereter (min. 75 — Sima), Șchiopu, Axente, 
Domide, Dumitrescu.

A condus bine Nlc. Cursaru, ajutat la linie de Adrian Vaslllu șl 
Mlhal Moraru (toți din Ploiești).

Meciul acesta se putea juca 
oriunde : pe San Siro, pe Wem
bley sau pe alt mare templu al 
fotbalului, atit a fost de fru
mos, de îndirjit și de presărat 
cu toata rafinamentele fotba
listice.

Aflate lntr-un raport de In
tensă rivalitate sportivă, cele 
două echipe au evoluat in pri
ma repriză aproximativ la fel 
de bine. Dominarea inițială a

bucureștenilor a fost succedată 
de replica bazată pe combina
ții și pe pătrunderi spectaculoa
se ale liderilor clasamentului. 
Realizările individuale șl co
lective ale lui Radu Nunweil- 
ler, Dumitrache, Ghergheli șl 
Lucescu își găseau corespon
dent în manevrele explozive ale 
lui Domide și Fl. Dumitrescu, 
in sobrietatea cu randament 
tactic a lui Lereter Si Petescu.

Abia in finalul... prelungirilor
(Urmare din pag. 1)

'(min. 82 — șut Pantea, de la 
14—15 m, min. 84 —< reluare 
Soo, cu capuj,. de la 5—6 m) 
și bara transversală.

în prelungiri — o preluare 
defectuoasă, cu pieptul, a lui 
O. Popescu (min. 93), singur la 
6 m de poarta lui Suciu, o si
tuație bună ratată de Neagu 
(min. 110) la o centrare a lui 
Codreanu... și apoi — cele 
două goluri ale Stelei, căzute 
—■ în final — în interval de 2 
minute. La golul lui Voinea 
(min. 115 — șut cu sete de la 
8 m) rapidiștii au reclamat

— în faza anterioară — henț 
la Creiniceanu, dar din cauza 
învălmășelii și a întunericului, 
din locul în care ne-am aflat 
noi nu am putut distinge cu 
claritate. în sfîrșit, in min. 
117, Creiniceanu a primit un 
balon în careu și, de la apro
ximativ 14 m, puțin lateral 
stînga, l-a expediat în plasă: 
3—1 pentru Steaua.

Victorie — favorizată, oare
cum, de golul litigios din min. 
115, însă pe deplin meritată, 
întrucît în ansamblu forma
ția militară a prestat un joc 
mai bun și a avut mai multe 
ocazii.

Constantin ALEXE

* fotbal
Meci frumos, palpitant

FARUL — PROGRESUL 3—0 (1—0)

BRAIL A, 21 (prin telefon, de la trimisul nostru).
Stadion „1 Mai"; teren bun; timp noros ; aproximativ 9 000 de 

spectatori. Au marcat : Ologu, în min. 45, Sasu in min. 85 și 89.
FARUL : Ștefănescu — Pleșa, KOSZKA, MAREȘ, DUMBRAVA, 

ANTONESCU, CONSTANTINESCU, Sasu, Badea (min. 87 Nlchiti), 
OLOGU, Kallo.

PROGRESUL : Mindru — V. Popesțu, Măndolu, Grama, Mari
nescu, Neacșu, Șoangher (min. 68 Alecu), MATEI, MATEIANU (min. 
75 Decu), Oaidă, Țarălungă.

A arbitrat foarte bine Grigore Bîrsan (Galați), ajutat la linie de 
Al. Cornel și Th. Oniga (ambii din

Așteptat cu deosebit inte
res, meciul a satisfăcut pe 
amatorii de fotbal din Bră
ila. S-a jucat deschis, s-au 
creat faze frumoase, palpitan
te, la ambele porți. Meritul 
principal în crearea unui spec
tacol agreabil l-au avut fotba
liștii constănțeni. Farul și-a 
depășit adversarul la toate 
capitolele și pentru aceasta 
trebuie evidențiați toți jucă
torii. Totuși, o mențiune în 
plus liniei mediane, formată 
din Antonescu și Constanti- 
nescu, care au acționat cu 
multă claritate, sprijinind in 
permanență atît cvartetul o- 
fensiv, cît și pe cel defensiv.

Pe parcursul partidei, bu- 
cureștenii s-au comportat me
ritoriu, însă în finalul repri
zelor apărarea nu a mai re
zistat. Din primele minute, 
ambele echipe au pus accen
tul pe ofensivă, creînd faze 
palpitante. Constănțenii au 
acționat mai clar, producînd 
în min. 5 primele emoții lui 
Mindru, cînd balonul șutat 
de Kallo a trecut de puțin 
pe lîngă poartă. După șase mi
nute, Sasu a scăpat de adver
sarii săi, însă n-a putut sâ 
obțină decît o lovitură de

IWdiiatii sub iwm
NOILE MODIFICĂRI ALE REGULAMENTULUI DE JOC

Șl CONSECINJEEE LOR

Iași).

colț. Apoi, Mindru s-a re
marcat printr-un reflex ex
cepțional, respingînd mingea 
șutată puternic de Kallo.

Riposta bucureștenilor n-a 
întîrziat. Mateianu a distri
buit de multe ori pase cînd 
pe o parte, cînd pe cealaltă, 
însă Oaidă, Matei și Țarălun- 
gă nu au putut trece de apă
rarea bine organizată a Fa
rului. în min. 25, după un 
„un-doi“ între Oaidă și Ma
teianu, ultimul a avut balo
nul la 8 m de poartă, însă a 
ezitat cîteva clipe, timp su
ficient pentru constănțeni ca 
să lămurească situația. In 
continuare, același Mateianu 
a ratat deschiderea scorului 
(min. 29), apoi l-au imitat 
Kallo, Antonescu și Sasu 
(min. 38, 39, 44).

Și a venit ultimul minut ai 
reprizei. Sasu a demarat pe 
extremă, a intrat în careu.

puțină
(1 iu- 

vigoare

Ne mai desparte 
vreme pînă la data 
lie) cînd vor intra în 
noile modificări ale regula
mentului jocului de baschet, 
efectuate, pentru o perioadă 
de opt ani, cu prilejul celui 
de-al VÎlI-lea Congres al 
F.I.B.A. La noi în țară, sta
rea de liniște în rîndul an
trenorilor și jucătorilor este 
îngrijorătoare, mai ales dacă 
ținem seama de implicațiile 
complexe ce le aduc aceste 
modificări structurii jocului 
și factorilor antrenamentu
lui. De aceea, consider ne
cesare unele aprecieri, nu, 
însă, înainte de a aminti 
modificările care, în ordine, 
sînt;

a) Trasarea liniei de cen
tru paralelă cu liniile de 
fund ;

b) Reducerea lungimii fî- 
leului de la 60 cm la 40 cm ;

c) Stabilirea pauzei dintre 
reprize la 10 sau 15 minute ;

d) în perioada ultimelor 3 
minute, toate greșelile per
sonale vor fi sancționate cu 
două aruncări la coș, căpi
tanul echipei beneficiare 
avînd dreptul de a alege în
tre executarea' ambelor arun
cări și i^enunțarea 
punerea mingii în 
linia laterală, din 
niei de 
terenul

e) în 
minute, . 
ca, în decurs de 10 secunde, 
să treacă mingea din terenul 
de apărare în cel de atac, 
nemaiputînd readuce mingea 
în zona de apărare ;

f) Pe tot timpul duratei 
meciului, cronometrul se va 
opri la fiecare fluier al ar
bitrilor.

Scopul modificărilor 
clar, și 
jocului, sporirea spectaculo
zității 1-1 ~
mentarii, 
modificare

la ele, re- 
joc de 

dreptul 
numaicentru și

de atac ;
timpul ultimelor
judâtorii

la 
li- 
în

3
vor trebui

este
aniuime dinamizarea

lui. Trecînd la co- 
apreciez că prima 

are drept scop

restabilirea echilibrului din
tre atadanți și apărători, li- 
mitînd primilor spațiul de 
acțiune, mai ales împotriva 
apărării active. A doua mo
dificare' urmărește repunerea 
mai rapidă a mingii în joc 
după un coș primit, facili - 
tînriu-se, astfel, declanșarea 
contraatacurilor. Următoarea 
schimbare este o urmare fi
rească a măririi duratei par
tidelor de la 75 de minute 
la aproximativ 120 de mi
nute. în ceea ce privește a 
patra modificare, ea vine să 
normalizeze finalurile meciu
rilor în cursul cărora, de 
multe ori, prin folosirea „tac
ticilor speciale" de faultare 
intenționată se ajungea la 
confuzii și chiar la denatu
rarea rezultatelor. A clncea 
regulă creează un moment 
spectacular deosebit în lupta 
pentru minge, determinînd, 
mai ales formațiile conduse, 
la abordarea presingului pe 
tot terenul. Limitîndu-se tim
pul de a trece dintr-o zonă 
într-alta și spațiul de ac
țiune, apar probleme deose
bite în pregătirea individua
lă a baschetbaliștilor și co
lectivă a echipelor. Tehnioa 
și tactica individuală de atac 
și apărare vor trebui îmbu
nătățite corespunzător noilor 
cerințe de joc. Tactici ele
mentare între doi și trei ju
cători (în atac dă și du-te, 
blocaje, încrucișări în apă
rare, închiderea pătrunderi
lor, alunecarea, schimbul de 
adversari) trebuie să devină 
arme cu care să se opereze 
fără dificultate în decursul 
întâlnirilor. Din punct de ve
dere al posibilităților tactice, 
în atac se impune variație 
de ritm judicios condusă de 
atacul pozițional. Timpul de 
pregătire a atacului trebuie 
să fie folosit ca singurul 
moment de echilibru dintre 
efort și odihnă (deci., o for
mă activă), pentru ca eficien
ța finalizării să fie cit mat 
mare în condițiile unui an
gajament fizic total. Pentru 
defensivă, sînt necesare îm
binarea diferitelor sisteme

(de exemplu, în prima fază 
— presingul, în a doua — 
zonă adaptată), sau îmbina
rea diferitelor forme ale ace
luiași sistem. în om la om, 
de pildă, presing în prima 
parte, clasic în cea de-a 
doua, iar în final din nou 
agresiv (totul raportat la un 
atac de 30 de secunde). A 
șasea regulă pune importan
te probleme de pregătire fi
zică a jucătorului, acesta 
trebuind să-și îmbunătățeas
că indicii tuturor calităților 
motrice în regim de rezis
tență specifică. Regula in
fluențează în mod direct fo
losirea jucătorilor de rezer
vă. Echipele vor trebui alcă
tuite din loturi omogene, pen
tru a se permite schimbări 
mai frecvente necesare păs
trării unui tempo de joc con
venabil pe toată durata în
trecerii, fără a se scădea din 
eficiență. Prelungirea timpu
lui efectiv de joc obligă Ia 
antrenamente care să depă
șească 150 de minute și adu
ce implicații organizatorice 
atît în cadrul secțiilor, cît 
și în cursul disputării com
petițiilor.

în noile condiții de dispu
tare a jocului de baschet, 
factorul psihologic are un 
rol deosebit, solicitînd mai 
mult calitățile volitive și 
afective. Angajamentul fizic 
total al baschetbaliștilor în 
viitoarele lor evoluții va căli 
trăsăturile de caracter și va 
spori caracterul atletic al a- 
cestui joc sportiv. In perioa
da ce urmează, în atenția 
specialiștilor vor trebui să 
stea în permanență valorifi
carea cunoștințelor în func
ție de noutățile aduse regu
lamentului, experimentarea 
unor soluții variate etc în 
ceea ce privește pregătirea 
pentru viitoarele competiții 
internaționale, avem posibi
litatea să surprindem, prin
tr-o adaptare perfectă la a- 
ceste modificări care vor fi 
aplicate la campionatul euro
pean din acest an.

Mihai NEDEF

Orice-am spune, aceasta ră- 
mîne problema majoră a fot
balului nostru...

Oficialitățile fac eforturi ma
teriale apreciabile, investesc 
bani și speranțe în acest 
meniu, dar rezultatele nu 
chiar direct proporționale 
„investițiile”.

în ultimii ani, F.R.F. a 
ființat 22 de centre de juniori, 
iar de la 1 aprilie 1969 numă
rul lor s-a majorat la 38. Din 
aceste centre au fost promovați 
pînă în prezent peste 40 de ju
cători la categoria A și cam 
400 la echipele divizionare de 
categoria B. Nu-s cifre prea 
impresionante, dar sînt, totuși, 
rezultate concrete, care confir
mă eficiența acțiunii.

Există, însă, și o realizare 
foarte valoroasă și elocventă : 
ACTUALUL LOT U.E.F.A. ESTE 
ÎN TOTALITATE PROMOVAT 
DE ACESTE CENTRE.

Totuși, apreciind obiectiv ce 
s-a reușit pînă în prezent, vom 
spune că mai sînt multe de 
făcut și că, în general, lucruri
le merg foarte greu în raport cu 
marea popularitate a acestui 
sport.

Ne referim, în primul rînd, 
la răspîndirea fotbalului în 
școli.

Recent, C.C. al U.T.C. ȘI 
ZIARUL „SPORTUL" AU OR
GANIZAT O COMPETIȚIE DE 
FOTBAL IN 6 PENTRU TOA
TE LICEELE DIN ȚARA (sis
temul 1—2—1—2 sau minifotbal) 
- „CUPA ȘCOLARULUI" - 
înregistrîndu-se o participare 
mult mai redusă ca număr de- 
eit s-a scontat.

Credem că două sînt cauzele 
principale :

— sprijinul insuficient pe ca- 
re-1 dau în acest sens profesorii

do- 
sint 

cu

în-

Mindru i-a ieșit în întîmpi- 
nare și a respins balonul la 
Ologu. Acesta a șutat sec spre 
poartă, mingea s-a lovit de 
piciorul lui Grama (aflat pe 
linia porții) și... 1—0.

După pauză, bucureștenii 
au încercat să răstoarne re
zultatul, dar atacurile lor au 
fost destrămate cu mult calm 
de Koszka, Mareș și Dum
bravă.

Minutele s-au scurs fără 
să consemnăm o fază mai in
teresantă. Dar ultimele 5 mi
nute au ridicat tribunele în 
picioare. înaintașii Farului 
și-au amintit că sînt pe te
ren și în consecință au creat 
cîteva faze ce au făcut șah- 
mat apărarea bucureșteană. 
în min. 85 Neacșu l-a ob- 
strucționat pe Ologu la mar
ginea laterală a careului de 
16 m Kallo a expediat înalt 
balonul în fața porții, Min
dru și Sasu au. sărit, ultimul 
fiind mai rapid a introdus— 
cu capul — balonul în pla
să : 2—0.

După patru minute, Ologu 
a trecut în viteză pe lîngă 
fundașii centrali ai Progresu
lui, a ajuns în careu pînă la 
linia de fund, de unde a cen
trat la Sasu care a îndepli
nit formalitatea de a semna 
și cel de al treilea gol al 
echipei sale.

Pompiliu VINTILA

Au mal înetntat în acest răs
timp cîteva splendide dueluri 
între adversarii direcți.

Dezechilibrul care avea să 
se declanșeze în repriza secun
dă ne-a fost, poate, prevestit 
de fulgerul eîtorva scurte ac
țiuni și execuții tehnice reali
zate de bucureștenî, dar ele 
n-au reușit să deranjeze pînă 
la pauză impresia Unanimă de 
echilibru general.

Nici nu ne așezasem bine pe 
scaune cînd Sălceanu a deschis 
scorul, după o combinație cu 
Dinu (min. 46). Iar apoi, treptat, 
treptat, Dinamo s-a transformat 
sub ochii noștri într-o mașină 
de joc infernală, cu care multe 
echipe prestigioase de aiurea 
ar fi preferat să nu aibă de-a 
face ieri după-amiază. Pînă la 
sfîrșit, jucătorii ei aveau să e- 
volueze atît de strălucit, incit 
și-au făcut adversarul, fără 
discuție, să pară mediocru prin 
comparație, dezarticulat, des
cumpănit, naiv și demoralizat. 
Bucureștenii au realizat ieri la 
Brașov o repriză excelentă. 
Coeziune maximă, combinații 
variate Și derutante, improvi
zații artistice și paralizante, e- 
xecuții tehnice cu atributul vir
tuozității; Regretăm, poate, 
frecvența superlativelor, de 
teamă că aglomerarea lor să nu 
pară neverosimilă, dar mărtu
risim că așa ceva se vede rar. 
Dinamo joacă în maniera na
ționalei (adică invers, .pentru a 
respecta adevărul), deoarece 
naționala beneficiază continuu 
de 5-6 jucători din echipa lui 
Marian. Toți „tricolorii" de 
miercurea trecută au excelat, la 
cota lor ridieîndu-se, de ase
menea, Sălceanu (tot mai In
tegrat șl mai cu judecată) și 
Frățilă, care a irțițiat cîteva 
splendide un-doi-uri.

Partida a fost dominată ieri 
de personalitatea iul Luceșcu, 
care a înscris golul al doilea 
după ce și-a pulverizat adver
sarii (min. 65) într-o cursă de 
40 de metri și a majorat scorul 
tot după o acțiune imposibil de 
parat (în min. 83). Dacă mai 
adăugăm și celelalte realizări 
ale sale și le adunăm la randa
mentul său din ultimele evo
luții internaționale, Lucescu 
începe să ne pară un înaintaș 
cu maximă autoritate.

După întrecerea de ieri, par
tida de campionat Dinamo — 
U.T.A. capătă un și mai mare 
interes sportiv, căci ambiția ce
lor două formații potrivnice se 
va manifesta duminică printr-o 
dispută foarte aprigă.

Romulus BALABAN

Pe un timp excelent» stadionul 
central din Craiova a găzduit un 
adevărat spectacol fotbalistic, în 
care gazdele» recuperind ceea ce 
«u pierdut in primul meci» au 
Izbutit să la un avans de trei 
goluri. Iată momentele principale 
ele meciului urmărit de peste 
20 000 de spectatori. în min. 10 șl 
20 Neagu șutează fulgerător în 
bară. în min. 16» însă la o lovi
tură liberă executată puternic 
de Oblemenco» portarul nu poate 
reține și Neagu înscrie de a- 
proape. în min. 24 Strîmbeanu 
centrează; Oblemenco» atent; șu
tează năpraznic, din interiorul 
careului și... 2—0. Pînă la pauză 
ocazii și ratări cu carul. La 
reluare; în min. 60; Ivan execută 
o lovitură indirectă din careu și 
Oblemenco șutează fulgerător pe 
Jos: 3—0. Se creează faze drama
tice și în min. 68 Neagu pasează 
în adîncime; o cursă scurtă, un 
șut fulgerător, din unghi dificil; 
al Iul Martlnovlcl șl mingea zgu
duie plasa pentru a patra oară. 
Tot Martlnovici în min. 73 înscrie 
cu capul ia o centrare foarte 
bună a lui Cîrciumărescu.

Arbitrul Pazaropulus (Grecia) 
arbitrat excelent.

ȘTEFAN GURGUI 
coresp. principal

a

Crișul-M.T.K. 2-1 (Z-l)
Comportindu-se crispat, in pri

mele 20 de minute» orădcnil pă
reau incapabili de ripostă în fa(a 
paselor și trlunghlurilor realizate 
de Jucătorii oaspeți. Treptat insă 
băieții lui Ferenczl au Jucat mai 
dezinvolt și a fost rîndul oaspe
ților să rămînă surprinși de evo
luția excelentă a Jucătorilor lo
cali. Autorii golurilor : Kun II 
(min. 32), Kun I (min. 41) pen
tru gazde, respectiv Szuroni (min.

A arbitrat T. Moga — Oradea.
I. GHIȘA 

coresp. principal

6).

• •

de educație fizică din școli, 
preferința lor mergind de obi
cei spre alte sporturi, ca hand
bal. baschet etc. ;

— inexistența bazelor spor
tive simple.

Revenind la pregătirea ju
niorilor în cluburi și centre, 
poate că există și o anumită 
delăsare, o lipsă de convingere

AZI. IN GIULEȘTI 

Rapid—Sel. Liban 
După cum am mai anunțat, 

stadionul Giulești va găzdui 
astăzi, cu începere ds la ora 
17,30, partida amicală dintre 
Rapid și Selecționata Libanu
lui. Este singurul joo pe care-1 
susține această echipă în țara 
noastră.

noastre. De altfel, maidanele 
au dispărut aproape cu desă- 
vîrșire, ele nu mai sînt decît 
o amintire romantică a copi
lăriei noastre.

Ceea ce așteptăm din partea 
forurilor competente sînt noi 
măsuri pentru crearea, îmbu
nătățirea și dezvoltarea bazelor 
sportive destinate pregătirii

JUNIORIII
și pasiune pentru crearea pepi
nierelor proprii, preferîndu-se 
adesea politica mai ușoară a 
achizițiilor prin transfer.

Cu toate acestea, la drept 
vorbind, nici cluburile nu au 
posibilități deosebite. Locali
tăți numărînd 30—40 de mii de 
locuitori au cite un singur te
ren. Iar marile cluburi, cum 
sint Dinamo. Rapid și U.T.A., 
nu dispun pînă în momentul 
de față de terenurile necesare 
pentru a asigura în condiții op
time desfășurarea 
centrelor de juniori 
fost încredințate.

Practic, copiii nu 
să se antreneze, iar întoarcerea 
la terenuri virane nu mai este 
posibilă astăzi față de stadiul 
edilitar avansat al orașelor

activității 
ce le-au

au unde

LOTO-PRONOSPORT
Amintim participanților că 

astăzi este ULTIMA ZI în care 
își mai pot procura biletele 
pentru tragerea LOTO de vi
neri 23 mai 1969, care va avea 
loc la București, în sala Clu
bului Finanțe-Bănci. din strada 
Doamnei nr. 2, cu începere de 
la ora 19,00. Tragerea va fi 
radiodifuzată.

• Depunerea biletelor cîștigă- 
toare la tragerea excepțională 
LOTO cu atribuire de aparta
mente, din 20 mai 1969, se va 
face pînă sîmbătă 24 mai 1969, 
ora 13 în orașele de reședință 
județeană și pînă vineri 23 mai 
1969 ora 13 în celelalte loca
lități.

Omologarea va avea loo în 
ziua de

Plata 
această 
fel :

— în
marți 3 iunie 1969 prin casie
riile proprii LOTO-PRONO- 
SPORT, iar în țară, incepînd 
rle vineri 6 iunie 1969, prin ca
sieriile proprii LOTO-PRONO- 
SPORT și mandate poștale.

PRONOEXPRES
Numerele extrase la con

cursul nr. 21. din 21 mai 1969 :
EXTRAGEREA T

11 35 38 17 43 18

sîmbătă 24 mai 1969. 
premiilor în bani de la 
tragere se va face ast-

București, incepînd de

micilor fotbaliști în cluburi, 
centre de juniori șt în școli.

Să nu ne amăgim. Chiar dacă 
vom obține unele succese in
ternaționale de prestigiu cu pri
ma echipă, marele salt calitativ 
nu va fi realizat dccît atunci

FOND DE PREMII :
529 413 

lei reportdin care 146 630 
categoria I.

EXTRAGEREA
7 6 10 22 3 27 43

DE PREMII :
438 469 
report

a II-a:

FOND

lei 
la

etapei 
a XXVI-a

Dinamo București—U.T.A. f 
arbitru din R.S.C. lâVentru. 
ajutat de E. Vlaiculescu (Plo
iești) și Alexandru Alcxe 
(Rm. Vîlcea).

Universitatea Cluj — A.S.A. 
Tg. Mureș: Gheorghe Ma- 
nole (Constanța) Ja centru, 
Nicolae Stavru și Rldvan 
Cocoi (ambii din Constanța).

Progresul 
arbitru din 
ajutat de 
(Bîrlad) și 
(Timișoara).

Jiul — Steaua : Mircea Ro
taru (Iași) Ia centru, Petro 
Sotir (Mediaș) și Petre Badea 
(Brașov).

Crișul — Petrolul: arbitru 
din R.S.C. Ia centru. Andrei 
Rădulescu și Nicolae Petri- 
ceanu (ambii București).

Universitatea
Rapid : Nicolae 
iești) Ia centru, 
ciu (Ploiești) și 
șan (Turda).

Politehnica Iași — 
Constantin Bărbuicscu 
rești) la centru, Marin Niță 
și Mircea Bică (ambii Bucu
rești).

Vagonul — Dinamo Ba
cău : Ioan Russ (Tg. Mureș) 
la centru, Vasile Topan (Cluj) 
și Carol Szilaghi (Baia Mare).

— F. C. Argeș : 
R.S.C. la centru, 
Nicolae Rainea 
Ștefan Birăescu

Craiova —
Cursaru <1*10- 
Mihai
Sever

Marin- 
Mure-

Farul : 
(Bucu-

cînd vom asigura o uriașă bază 
de susținere și alimentare la 
nivelul generațiilor de copii și 
juniori, căci acestea constituie 
rezervorul inepuizabil al talen
tului nativ românesc, promiță
toarea bucurie de astăzi și glo
ria de miine a fotbalului nostru.

Petre STEINBACH

P.S. Iubitorii fotbalului trăiesc 
de la 14 mai o bucurie eufo
rică : victoria obținută în de
plasare la Lausanne, rampa de 
lansare spre Mexicul unor or
golioase și secrete speranțe ro
mânești. .. Mărturisesc că sînt 
cuprins și eu de un entuziasm 
de-a dreptul juvenil — și-i fe
licit din toată inima pe reali-; 
zatori, in frunte cu conducerea 
Federației de fotbal, pe antre
norii Angelo Niculescu și pe 
prietenul Emerich Vogi, pe leo- 
nlnul „Dan, căpitan de plai” și 
pe ceilalți unsprezece vajnici 
tricolori.

Dar vreau să-mi păstrez lu
ciditatea necesară și tot calmul 
în aceste coloane, afirmînd o 
veche convingere, aceea că. în 
ansamblul ei. politica de pregă
tire, de pînă acum, a forma
țiilor reprezentative A, B, tine
ret și juniori trebuie neapărat 
revizuită...

Cum și de ce, sper s-o pot 
demonstra într-un articol viitor.

P. ST.

AGENDA DUCEREȘIEANA
STMBATA TERENUL VOINȚA

Stadionul Metalul, ora 17,00 : 
Metalul București — Electro
nica Obor (div. B)

Ora 10 : 
— Chimia 
(div. C)

Voința București
Tr. Măgurele

DUMINICA

STADIONUL DINAMO
TERENUL GLORIA

Ora 10: Mașini unelte 
București — Tehnometal 
București (div. C)

Ora 15,45: Dinamo Bucu
rești — U.T.A. (tineret)

Ora 17,30: Dinamo Bucu
rești — U.T.A. (div. A)

lei 
la121 222 lei 

I.
MARI

sferturi

din care 
categoria

DIN NOU PREMII 
LA LOTO

Premiile întregi și
la tragerea din 16 mai 1969
EXTRAGEREA I : Categoria 
II-a : 3 variante întregi aa

27 300 lei și 2 variante sfert a 
6 825 lei ; a IlI-a : 78 a 1 381 
lei și 57 a 345 lei ; a IV-a : 272 
a 495 lei și 197 a 123 Iei ; a V-a: 
685 a 236 tei și 487 a 59 lei.

REPORT CATEGORIA I :
63 702 lei

EXTRAGEREA a II-a : Ca
tegoria A : 1 variantă sfert a 
200 000 lei ; categoria B : 1 va
riantă sfert a 92 848 lei ; cate
goria C : 3 variante întregi a 
19 546 lei și 7 variante sfert a 
4 886 lei ; categoria D : 418 a 
100 lei Și 1 328 a 25 lei.

Premiul de categoria A a fost 
obținut de participantul DUMI
TRESCU PETRE din București, 
iar premiul dc categoria B a 
fost obținut de MATEI BIBICA 
com. Starchiop, jud. Prahova.

STADIONUL REPUBLICII

Ora 9,15: Progresul Bucu
rești — F. C. Argeș (div. A)

Ora 12,00 : Progresul Bucu
rești — F. C. Argeș (tineret)

STADIONUL POLITEHNICA
I 

Politehnica Bucu- 
Poiana Cîmpina

Ora 10 : 
rești — 
(div. B)

TERENUL TIMPURI NOI

Ora 101 FlacSra 
București — T.U.G. 
rești (divizia C)

TERENUL SIRENA

roșie
Bucu-

Ora 10: Sirena București 
— Autobuzul București (div. 
<)

Marți a Încetat din viată, in 
vîrstă de 79 de ani, maestrul Petre 
Alexandrescu, unul dintre pio
nierii boxului românesc. Timp de 
peste 50 de ani el a slujit cu un 
devotament fără margini sportul, 
fiind primul profesor care a in
trodus lecții de box tn cadrul fi
relor dc educație fizică.

Petre Alexandrescu 
și ca unul dintre cel 
tați antrenori de box 
nia, de numele său 
primele succese ale 
din țara noastră. Pe lîngă activi
tatea practică, el s-a evidențiat 
și printr-o Intensă muncă publi
cistică la diverse ziare șl reviste. 
In anul 1925 a publicat tn cola
borare cu profesorul Alexandru 
Bubulac primul manual de box 
din România.

Maestrul Petre Alexandrescu 
lasă în amintirea celor care l-au 
cunoscut, imaginea neștearsă a 
unui om vrednic și entuziast, de 
o desăvlrșită onestitate.

s-a distins 
mai repu- 
din Roniă- 
legîndu-se 
pugilatului



„A XVIII-a ediție a C. E. va Turneul de fotbal
constitui, desigur, un succes“! la J. 0. din 1972
declară J. Henderson, șeful Comisiei tehnice la Campionatele

europene
în Capi- 
(Scoția), 

a birou- 
al

de box
Sosit de cîteva zile 

tală, dl. J. Henderson 
șeful Comisiei tehnice 
lui regional european 
A.I.B.A. și care la actuala e-
diție a europenelor va coordo
na activitatea comisiei teh
nice, a luat, firește, contact 
cu o serie de obiective care 
intră în sfera preocupărilor 
sale. în dorința de a-i cunoaș
te opinia cu privire la nivelul 
și calitatea unor lucrări, i-am 
solicitat un interviu.

— Am dori să ne spuneți cî
teva cuvinte despre scopul și 
sarcinile comisiei tehnice.

— înainte de toate, permite- 
ți-mi să fao o mică digresiune 
de la subiect. Doresc să-mi ex
prim satisfacția pentru tot ce 
am văzut pînă acum. Mărturi
sesc că am fost plăcut sur
prins, chiar încîntat. Cînd de
legația federației române a 
fost la Londra și a prezentat 
informări referitoare la orga
nizarea campionatelor, puțini 
credeau că superbul plan va 
putea fi transpus cu fidelitate 
în realitate. Eu, de pildă, nu 
mă număram printre ei. Dar 
primele constatări mi-au răs
turnat temerile. Vă rog să no
tați, totuși, o mică rezervă în

afirmația mea, legată de faptul 
că n-am văzut încă tot ce mă 
interesează, iar unele lucrări 
pe care le-am trecut în revis
tă nu sînt încă terminate. Să 
revin însă la subiect. Scopul 
amintitei comisii este de a a- 
sigura sportivilor, antrenorilor 
și oficialilor condiții optime de 
valorificare a potențialului 
zio și psihic. Sportivii au 
voie de un loo de concurs 
respunzător, de condiții de 
trenament pe măsura 
lor și toți trebuie să 
cieze de condiții egale.

ați

fi- 
ne- 
co- 
an- 

cerințe- 
benefi-

vizitat
pînă

Ce obiective 
în prezent ?

împrejurimile
m-au încîntat
Cred că este inutil să de- 

eu

bazei spor- 
pur și sim-

AGENDA
EUROPENELOR
Noi prețuri de intrare
• Suedia va fi reprezen

tată la campionatele conti
nentale de trei pugiliști : co
coș — Kjell Fredkiksson, 
pană — Cari Axei Palm, se- 
miușoară — Claes Goron 
Svensson. Federația de spe
cialitate din Suedia a so
licitat ulterior, telefonie, în
scrierea și a celui de-al pa
trulea pugilist, necomunicînd 
numele acestuia.

• A apărut programul 
campionatelor europene de 
box, editat de Administrația 
de Stat „Loto-Pronosport". 
Programul cuprinde, printre 
altele, palmaresul boxerilor 
români 
ropene, 
lor de 
zentări 
pronosticuri, caricaturi 
Matty și Neagu Rădulescu.

la campionatele eu- 
schemele categorii- 

greutate, scurte pre- 
ale boxerilor români, 

de

tive 
piu. 
scriu eu ce am văzut, deoa
rece dv. le cunoașteți foarte 
bine. Este un colț de paradis 
pentru sportivi. Mi-a plăcut și 
hotelul sportivilor, care — lu
cru extrem de important — 
este foarte aproape de locul 
de antrenament și de concurs. 
Apoi, cantina se află tot acolo. 
Sînt informat că încă de acum 
au fost alcătuite meniurile, de 
către o comisie specială, com
pusă din medici, antrenori și 
specialiști în materie. Sala cîn- 
tarelor este spațioasă și oferă 
condiții excelente. Nu am vă
zut cîntarele, dar am fost in
format că vor fi aduse direct 
din fabrică. Toate cîntarele

— cele de probă, oficiale, cit 
și cele instalate la locul de 
cazare — trebuie să fie reglate 
cu exactitate, la fel. La Olim
piada de la Melbourne, Nino 
Benvenuti a ieșit forțat din 
competiție, datorită faptului că 
făcuse proba pe cîntarul de la 
hotel. Diferența între cel de 
probă și cel oficial a fost foarte 
mică, dar... a fost. Am văzut 
și ringurile, de nivel corespun
zător. Fiindcă a venit vorba 
despre medici, îmi exprim pă
rerea că Centrul din medicină 
sportivă constituie o perlă pen
tru sportul de 
țara dv

— Cum vă 
rești ?

— Excelent.
mosfera creata de presa spor
tivă, alături de pasiunea româ
nilor pentru box, 
această ediție un 
sportiv dominant.
gur, un 
pagandă 
nuși.

AMSTERDAM, 21 (Agerpres) - 
Comitetul F.I.F.A., întrunit 

la Amsterdam, a căzut de acord 
să modifice sistemul de dispu
tare a turneului olimpic de fot
bal de la Munchen — 1972. Cele 
16 echipe calificate în turneul 
final vor fi împărțite în patru 
grupe a cîte patru formații. 
Dar, spre deosebire de sisterrftîî 
de disputare de la J.O. din Me
xic, de data aceasta primele 
două echipe clasate în fiecare 
grupă vor forma alte două gru
pe de cîte patru echipe. în 
aceste grupe se va juca sistem 
turneu, primele clasate în cele 
două serii urmînd să-șl dispute 
finala turneului olimpic. De 
asemenea, Comitetul F.Î.F.A. a 
hotărît să nu se admită participa
rea la turneul olimpic jucăto
rilor care vor lua parte la pre
liminariile și turneul final al 
campionatului mondial din anul 
1970.

Comitetul s-a ocupat și de 
unele probleme privind orga
nizarea turneului final al cam
pionatului mondial de fotbal 
programat în anul 1970. Ca ur
mare a deciziei biroului F.I.F.A., 
cele 16 echipe finaliste vor ti 
împărțite în patru grupe. Tra
gerea la sorți a grupelor va 
avea loc la 10 ianuarie 1970, In 
Mexic. Comitetul a hotărît, tot
odată, ca jocurile semifinale să 
se dispute în ziua de 17 iunie 
la Guadalajara și Ciudad de 
Mexico.

Cicliștii care și-au disputat în Suedia cursa inter națională terminată cu succesul lui G. Pettersson 
nu au fost scutiți de popasul obligator (și nedorit de unii dintre ei) prilejuit de trecerea unui tren...

Ca in șansoneta lansată cindva de Maurice Chevalier: „E-ntotdeauna un pasaj de nivel...".
Foto : PRE5SENS BILD-STOCKHOLM
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Cursa ciclistă din Suedia

performanță din

simțiți în Bucu-

Sînt sigur că at-

va face din 
eveniment 

Va fi, desi- 
o bună pro-succes și

pentru sportul cu mă-

LEIPZIG, 21 (prin telefon). 
Un turneu de fotbal’ are. se 
știe — în afara victoriilor a 
înfrîngerilor, a golurilor, a 
„barelor", a „un-doi"-urilor și 
a paselor-ecran sau a celor 
cu ristul exterior, în afară, 
cu alte cuvinte a obișnuitu
lui rețetar tehnic — o viață 
complexă, ale cărei secven
țe nu apar în nici o croni
că. Scrutînd aspectele „neofi
ciale" ale acestei vieți de cu
lise, afli de multe ori că o 
victorie nu începe întotdeau
na în minutul 1 al unui joc, 
așa cum multe înfrîngeri nu 
se termină în cel din urmă 
minut al partidei...

De la trimișii noștri speciali, Marius POPESCU și Ovidiu IOANIȚOAIA a revenit

Gheorghe ILIUȚA

Boman Lisowski, Ia București
20 lei ’ în 
semifinale : 
tribună 30
20 lei i fi-

• Astăzi se pun în vîn- 
zare biletele de intrare la 
campionatele europene. Iată 
prețurile : pentru galele din 
cadrul calificărilor : parter 
30 lei ; tribună 
picioare 15 lei j 
parter 40 lei i 
lei ț în picioare
nală : parter 50 lei ; tribună 
40 lei ; în picioare 25 lei. Ele 
vor fi puse în vînzare la 
Agențiile C.C.A., Dinamo, 
str. Smîrdan, Stadionul „22 
August", Stadionul Giulești.

Doritorii vor putea procu
ra seturi de bilete pentru 
toate galele, la prețul inte
gral.

Marți seara a sosit în Ca
pitală Roman Lisowski (Po
lonia). vicepreședinte al 
A.I.B.A. și al Biroului regio
nal european, șeful comisiei 
de arbitraj la C E. de la 
București.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa. oaspetele a fost în- 
tîinpinat de
F. R. Box, Gh. Guriev, și de 
alte persoane 
sosire. Roman Lisowski ne-a 
declarat: „Sînt bucuros că 
cea de-a XVIII-a ediție a

președintele

oficiale. La

Ultimele verificări ale boxerilor fruntași
Boxerii din echipa națională stnt pe punctul de a-și Încheia pre

gătirile in vederea campionatelor europene. Azi, de la ora 17 ei vor 
susține meciuri de verificare in compania unor pugiliști din diferite 
cluburi bucureștene. Iată programul : A. Mihai — P. Ganea, C. Ciucă — 
V. Ivan, A. Dumitrescu — S. Chiriță, Gh. Pușcaș — Șt. Hîrșu, C. Cuțov 
— C. Negoescu, A. Vasile — C. Stanciu. V. Silberman — C. Ghiță, I. 

Covaci — N. Tudor, H. Stumpf — I. Olteanu, I. Monea — L. Gavrilă, 
I. Alexe — M. Niculescu. Gala se va disputa pe stadionul Olimpia. Sim- 
bătă, de la ora 17, echipa națională va evolua într-o gală similară, pe 
stadionul Giulești.

campionatelor europene va fi 
găzduită de țața dv. Poziția 
pe care o ocupă boxul ro
mânesc pe plan internațio
nal și popularitatea de care 
se bucură acest sport în Ro
mânia, au determinat Con
gresul A.I.B.A. să încredin
țeze organizarea acestei edi
ții țării dv. Am sosit în 
București cu cîteva zile 
înainte de gongul inaugural, 
pentru a ajuta la buna des
fășurare a pregătirilor. în 
mod special îmi revine sar
cina de a mă ocupa de pro
blema arbitrajului. Sper ca 
eforturile noastre în această 
direcție să contribuie efectiv 
la succesul 
cîteva zile 
cialii și ne 
de muncă, 
că ediția 
campionatului continental se 
va bucura de un succes de
plin, constituind în același 
timp un deosebit prilej de 
propagandă a pugilismului 
amator european".

întrecerii. Peste 
vor sosi toți ofi- 
vom apuca serios 
Am certitudinea 
bucureșteană a

• Da sfîrșitul meciului 
România —.Portugalia, selec-

. ționerul lusitan David Se- 
cuerra a venit împreună cu 
întreaga sa echipă în vestia
rul român pentru a-i felicita 
pe învingători. Fiecare jucă
tor portughez i-a strîns mina 
adversarului său direct și l-a 
îmbrățișat. Gest de sportivi
tate, semnificativ, care i-a 
.emoționat pe băieții noștri.

• La întoarcere, în timpul 
drumului Karl Marx-Statit— 
Leipzig, Gheorghe Ola, an
trenorul lotului român de 
juniori încă din anul 1961, 
ne mărturisea la ureche („ca 
să nu audă fotbaliștii") că 
jocul prestat de echipa noas
tră în fața portughezilor este 
cel mai bun pe care l-a vă
zut vreodată la vreo echipă 
română de juniori.

• Coincidență plăcută cu 
ocazia aceluiași drum. Postul 
de radio Berlin a transmis 
un program de .muziaă ușoa
ră susținut de Margareta 
Pîslaru Luminița Dobrescu, 
Anda Călugăreanu, Dan Spă- 
taru etc. E ușor de imaginat 
marea plăcere cu care tine
rii noștri au ascultat pe bine- 
cunoscuțij soliști de muzică 
ușoară românească, buna dis
poziție după victoria cu Por
tugalia lansîndu-i și pe ei, 
în continuarea programului 
de la radio, într-o veritabilă 
ediție ad-hoc a ultimului 
concurs dotat cu cerbul de 
aur. Cine credeți că a fost 
prim-solistul trupei fotba
listice ? Aurică Beldeanu, cel 
mai 
cele 
pînă 
voci

echipa U.R.S.S. are 11 ju
cători din ' prima divizie. An
glia se prezintă la turneu cu 
9 jucători profesioniști (7 din 
liga I și 2 din liga a Il-a), 
Turcia are 13 jucători din 
prima ligă etc.

• înainte 
Turneului 
Drăgușin, antrenorul Progre
sului, era destul de trist, cu 
gîndul la despărțirea pentru 
două săptămîni de juniorii 
săi Beldeanu și Radu Io- 
nescu, titulari în reprezenta
tiva țării. Amărăciunea, ex
plicabilă, firește, prin situa
ția critică pe care o are Pro
gresul în acest final de cam
pionat, nu l-a oprit totuși pe 
antrenorul bucureștean să 
trimită la hotelul Astoria o 
telegramă de felicitare jucă
torilor 
meci, cu 
să lupte în 
mai bine 
prestigiului tricolorului nos
tru.

• Din delegația română 
face parte și cavalerul fluie
rului Cornel Nițescu. Evo- 
luînd în nota echipei de ju
niori, arbitrul sibian a con
dus excelent partida Anglia 
— Cehoslovacia, fiind căl
duros elogiat de specialiști 
la încheierea ei.

• Prezent la Weimar, în 
calitate de observator la me
ciul U.R.S.S. — Turcia, an
trenorul secund al reprezen
tativei noastre, N. Gorgorin, 
ne-a declarat. în autocarul

de începerea
U.E.F.A., Cornel

săi după primul
Turcia, cerîndu-le 

continuare cît 
pentru apărarea

CALEIDOSCOP
PELE DATORNIC LA FISC

Chiar și celebrul Pele, fot
balistul despre care se spune 
că este cel mai bine plătit 
în Brazilia, are dificultăți cu 
fiscul. El datorează actual
mente guvernului 160 000 cru
zeiros (40 000 dolari) sub for
mă de impozite pentru veni
turile obținute ca jucător de 
fotbal, dar și pentru contrac
tele sale de publicitate, ono
rariile ca actor de televiziune 
și beneficiile realizate în 
cerile comerciale la care 
ticipă. Pele s-a angajat 
plătească datoria în opt 
de cîte 20 000 cruzeiros 
care.

afa- 
par- 
să-și 
rate, 
fie-

tului francez, a abandonat 
sportul cu balonul oval. Săp- 
tămîna trecută, însă, Andre Bo
niface a îmbrăcat din nou echi
pamentul sportiv cu ocazia unui 
meci amical organizat în sco
pul stringerii de fonduri pen
tru a ridica un monument lui 
Guy. Protagoniști au fost jucă
torii actualei echipe Mont-de- 
Marsan și formația aceluiași 
club din anii 1962—1963 care 
a cîștigat campionatul Franței. 
Au evoluat cei 14 foști co
echipieri ai lui Guy. In locul 
acestuia a jucat prietenul său 
Jean Gachassin, care activează 
acum la Lourdes.

OLIMPIADA...
BROAȘTELOR

DEZNODAMTNTUL 
UNUI TURNEU

spre 
nu 
de 
la 
Și

dare ne transporta 
Leipzig: „Meciul de joi 
va fi mai ușor decît cel 
la Cannes (n. n., terminat 
egalitate perfectă : 1—1 
5—5 la cornere). Ca și atunci, 
problema nr. 1 care se pune 
în fața apărării noastre este 
anihilarea extremei drepte, 
Kurașinov, care astăzi a în
scris două goluri și a fost 
autorul moral al celui de-al 
treilea..."

• Meciul din orașul de 
baștină al lui Goethe a cu
noscut și primul eliminat din 
joc. în cadrul seriei A a tur
neului : aripa stângă a echi
pei Turciei.. Adem, pe care 
arbitrul Bader (R.D.G.) 
scos de pe teren pentru 
periculos la o fază care 
zicem noi — nu implica 
tuși o asemenea decizie dras
tică. Cît despre starea de 
spirit a jucătorului turc, este 
suficient să vă relatăm că 
la recepția care a urmat par
tidei, el a refuzat 
simplu să mănînce.

• U.E.F.A.’69 se 
rizează și printr-o 
prezență Ia... masa 
Jocurile celor patru serii ale 
turneului sînt „judecate" de 
134 de ziariști. Referindu-se 
la jurnaliștii acreditați la 
Leipzig, Alfonso Lacerda 
(Portugalia), membru al Bi
roului U.E.F.A., remarca — 
nu fără umor — că numărul 
lor esite depășit aici doar de 
cel al... amatorilor de auto
grafe.

STOCKHOLM 21 (Agerpres). 
— Cursa ciclistă internațională 
de 6 zile, care s-a desfășurat 
în Suedia, a luat sfîrșit cu vic
toria rutierului suedez Gosta 
Pettersson cu 25h 44.52. Pe locu
rile următoare s-au clasat sue
dezul Jupp Ripfel — la 1:14, 
danezul Flemming Wever — la 
5:01 și cehoslovacul Hradzira 

•— la 5:04. Pe echipe victoria 
a revenit Suediei, urmată ds 
Danemarca și Cehoslovacia.

Ultima etapă a competiției, 
disputată pe distanța Fagersta- 
Eskilstuna (179 km) a fost cîș- 
tigată de suedezul Leif Hans- 
son în 4h 02:52.

l-a 
joc
te-

pur și

caracte- 
masivă 
presei.

BENVENUTI VA BOU
TOTUȘI CU GRIFFITH

bun jucător român în 
două meciuri susținute 
acum, posesor al unei 

calde, cu timbru plăcut.
Mulți specialiști prezenți 

la Turneul U.E.F.A. explică 
calitatea ridicată a jocurilor 
de aici prin faptul că echi
pele au mulți jucători care 
evoluează, în țările lor. în 
primul campionat. Exemple :

Un număr de 64 „partici- 
panți" .din 13 țări au fost pre
zenți duminică la... Olimpia
da de sărituri a broaștelor, des
fășurată în localitatea califor- 
niană Angels Camp. Cei mai 
bine pregătiți s-au dovedit 
„concurenții" americani, care 
au ocupat ‘primele trei locuri. 
Victoria a revenit „atletului" 
purtînd numele de Rinso, care 
a sărit 5,562 m. Căutînd să ex
plice slaba comportare a „con- 
curenților" englezi, australieni 
și elvețieni, unul din oficiali 
a declarat : „Anul acesta ei au 
fost leneși și prea grași".

„Olimpiada broaștelor" este 
organizată anual în orașul mi
nier Angels Camp, în amintirea 
unei povestiri a celebrului 
scriitor Mark Twain, în care 
acesta a scris despre un con
curs de sărituri pentru broaște.

Turneul european efectuat 
de reprezentativa de fotbal a 
Mexicului, calificat drept de
zastruos de către cercurile 
sportive din Țâra Aztecilor, a 
avut un deznodămînt neaștep
tat. Ignacio „Nacho" Trelles, 
care timp de 14 ani a antrenat 
echipa națională, a fost demis 
din postul său. Cererile de de
mitere a lui Trelles se inten
sificau pe măsură ce echipa 
suferea o nouă înfrîngere. Sem
nificativ este faptul că această 
măsură precede cu numai două 
săptămîni sosirea reprezenta
tivei Angliei, 
dială, pentru 
multe meciuri

campioană mon- 
a susține mai 

în Mexio.

INTTLNIREA VEDETELOR

de ani
de box
la sa-
în fața
la Sol-

BONIFACE 
A JUCAT DIN NOU

După decesul lui Guy Boni
face, celebrul rugbyst al echi
pei Mont-oe-Marsan și al re
prezentativei Franței, surve
nit în urma unui accident de 

‘ automobil, fratele său, Andrâ, 
de asemenea o vedetă a spor-

După trecerea a 42 
de la legendarul meci 
pentru titlul mondial 
tegoria grea, disputat 
a 100 000 de spectatori
dier Field Stadium, protago
niștii acestui eveniment, Jack 
Dempsey și Gene Tunney, »-au 
întîlnit, recent, la un dineu 
organizat la Chisago. Inițiati
va aparține lui Tunney, «are 
are aeum 72 de ani șl tare 
eonduee o loeietate de asigu
rare. El l-a invitat la masă pe

■ t» informația" sir. Rrezoianu nr. 23—25, București

Cu prilejul unui concurs 
atletism care a avut loc 
Soci, sportiva sovietică Nadej- 
da Cijova, medaliată cu bronz 
la Jocurile Olimpice din Me
xic, a cîștigat proba de arun
carea greutății cu un rezultat 
excelent : 19,60 m. Performanța 
Nadejdei Cijova este superioa
ră cu aproape un metru ve
chiului record unional (18,67 m) 
și inferioară cu numai un cen- 
(imetru actualului record mon
dial deținut de Margitta Gum-

de 
la

tnel 
drul 
avut 
m și

(R. D. Germană). In ca- 
acestui concurs, Cijova a 
patru aruncări peste 19 
una de 19,7'8 m, care nu

a fost însă regulamentară.

NEW YORK 21 (Agerpres). —> 
Campionul mondial de box la 
categoria mijlocie, italianul 
Nino Benvenuti, a declarat zia
riștilor că în ciuda unor zvo
nuri potrivnice își va pune cen
tura în joc în fața lui Emil 
Griffith. Harry Markson, di
rectorul arenei „Madison 
Square Garden" din New York, 
a confirmat că întîlnirea Ben
venuti — Griffith va avea loo 
în cazul că italianul va reuși 
să termine victorios în partid't 
amicală pe care o va susține 
în compania semigreului nige
rian Dick Tiger.

★
Fostul campion mondial de 

box la cat. grea, Sonny Liston, 
a repurtat al 13-lea succes con
secutiv înainte de limită. în 
orașul Las Vegas, Liston l-a în
vins in repriza a 7-a pe Johnson 
Iren. Liston; urmează să-1 în- 
tîlnească pe Jimmy Ellis, cam
pion mondial recunoscut de 
W.B.A.

7HFX- TELEX- TELEX’ TELEX’
In prezența a peste 100 000 de spectatori, pe stadionul Azteca" din 
Ciudad de Mexico, reprezentativa de fotbal a Perului a învins, în 
meci amical, echipa Mexicului cu 1—0 (0—0).

Suedezul Kring 
conduce în C. M

de motocros
în localitatea Norg s-a dis

putat „Marele premiu al Olan
dei" la motocros, contind pen
tru campionatul mondial la 
clasa 500 cmc. Victoria a reve
nit suedezului Arno Kring; 2. 
John Banks (Anglia) 3. Jos 
Euwissen (Belgia) ; 4. Frans 
Sigmans (Olanda).

In clasamentul campionatu
lui mondial conduce Kring cu 
30 de puncte, urmat de Aberg 
(Suedia) — 27 p, Banks (An
glia) — 24 p, Johansson (Sue
dia) — 18 p. etc.

Turneul internațional feminin de volei disputat Ia Valenciennes a 
fost cîștlgat de echipa orașului Teplice (Cehoslovacia), care in meci 
decisiv a întrecut cu 3—2 selecționata orașului Ostende.

Pe stadionul „Heysel" din Bruxelles, în finala „Cupei Belgiei" la 
fotbal, formația S.K. Llerse a dispus de Racing White cu 2—0 (0—0).

Echipa de polo pe apă a Italiei, care Întreprinde In prezent un 
turneu In U.R.S.S., a jucat la Minsk cu selecționata R.S.S. Bieloruse, "-----..-------------- . .. ... . . . _ .Sportivii italieni
2—0, 0—1).

au obținut victoria cu scorul de 5—2

Proba masculină
la trambulină de
mană), cu 428,35 . _ . __  _________  . _____,____
425,05 p, 3. Rau (R.D.G.) — 414,10 p„ 4. Cagnotto (Italia) ____

La feminin, victoria a revenit sportivei sovietice Fedosova, ur
mată de canadiana Boys - ------- ----- ~

din cadrul concursului International de 
la Rostock a fost dștigată de Matthes 
p. Pe locurile următoare : 2. Dibiasl

și Kohler (R.D. Germană).

sărituri de 
(R.D. Ger- 
(Italia) — 

— 396,85 p.

La Budapesta, In returul semifinalei „Cupei Europei Centrale" la 
fotbal Inter Bratislava a învins cu 1—0 (0—0) prin golul marcat de 
Medvid (min. 85) pe Vasas-Budapesta.

In primul joc scorul a fost egal : 2—2, astfel că echipa Inter 
Bratislava s-a clasat pentru finala competiției.

Cu prilejui unui concurs Ia Glendale (California), Nell Stelnhauer 
(S.U.A.) a terminat învingător în proba de aruncarea greutății cu 
performanța de 19,99 m.
El

In cadrul concursului atletic de la Knoxville (S.U.A.), Bill Skiner 
a aruncat sulița la 81 m, Dave Sprung s-a clasat pe primul loc In 
proba de săritura cu prăjina, cu 5.05 m, iar Richmond Flowers a 
fost cronometrat In cursa de 120 yarzi cu timpul de 13,5.

UN VIITOR CAMPION ?... 
...Nu ar fi exclus, avînd tn 
vedere seriozitatea cu care se 
antrenează acest copil din Vil
nius, dar și faima școlii de 
tenis de masă condusă de Bro
nislava Balaisne, ea însăși ciș- 
tigătoare in repetate rinduri a 
titlului de campioană a 
U.R.S.S. și totodată mama 
campioanei Laima Balaisne.

Școala din Vilnius a format, 
in ultimii ani, 10 maeștri ai 
sportului și 25 jucători d« ca
tegoria I-a.

Dempsey (72 de ani), proprie
tar al unui restaurant newyor- 
kez, pentru a depăna împreu
nă amintiri de la memorabilul 
meci cîștigat de Gene Tunney. 
Ea fel ca in „epoca lor de 
aur", cei doi pugiliști au răs
puns eu bunăvoință la între
bările puse de ziariști. Cînd 
reporterii fotografi i-au soli
citat însă să adopte poziția 
„tn gardă", Tunney a răspuns 
zîmbind : „Asta nu ; ar fi prea 
copilăresc”.

La înciiîderea edîTieâ
SCHIMBARE DE LIDER 

ÎN „CURSA PĂCII"
BERLIN, 21 (Agerpres). - 

Etapa a Xl-a a „Cursei Păcii”, 
desfășurată pe o distanță de 
58 km contra-cronometru între 
Guben și Cottbus a fost cîști- 
gată de francezul Jean-Pierre 
Danguillaume, care a parcurs 
distanța în lh 21:02. El a fost 
urmat de Magiera (Polonia) cu 
lh 21:35, Peschel (R.D.G.) lh 
21:51, Gonschiorek (R.D.G.) lh 
29:30. Printre primii 25 nu se 
află nici un ciclist român. Echi
pa României continuă să dețină 
locul 8. în clasamentul general 
individual conduce Danguil
laume (Franța), urmat de Szur- 
kowski (Polonia) și Gonschiorek 
(R.D.G.). Primul dintre cicliștii

------------------------------------------------------- 1 MII,

români este N. David, pe locul 
28. Pe echipe conduce R.D.G. 
urmată de U.R.S.S. și Polonia.

SPASSKI-PETROSIAN
DIN NOU REMIZĂ

Cea de a 15-a partidă dintre 
Spasski și Petrosian s-a înche
iat remiză la mutarea 20-a. Sco
rul dintre cei doi protagoniști 
la titlul mondial la șah este 
acum de 7*/2—7*/a.

MECIURI INTERNATIONALE
*

DE FOTBAL
Aseară tîrziu s-au Încheiat 

cele trei partide oficiale care 
au figurat tn programul inter
național de miercuri.

La Basel a avut loc finala 
Cupei cupelor dintre F. C. Bar
celona și Slovan Bratislava. 
Meciul s-a încheiat cu rezul
tatul de 3—2 (3—1) în favoarea 
formației Slovan Bratislava 
care a intrat în posesia trofeu
lui.

La Essen, în preliminariile 
C.M., R. F. a Germaniei a dis
pus cu 12—0 (7—0) de echipa Ci
prului.

In semifinalele Cupei orașe
lor tîrguri. Ia Newcastle, echipa 
locală Newcastle United a dis
pus cu 2—0 (0—0) de Glasgow 
Rangers. Cum în primul meci 
ambele formații au terminat 
cu un scor alb, echipa engleză 
Newcastle s-a calificat în finala 
competiției șl va întîlni forma
ția maghiară Ujpesti Dozsa.

• La Palo Alto (California) 
a Început un turneu organizat

în cinstea aniversării a 75 de 
ani de la întemeierea orașului.

în prima zi. Vittoria Setubal 
a învins cu scorul de 2-0 (2-0) 
pe Californian Clippers, iar 
West Bromwich Albion a dis
pus cu scorul de 2—1 (1-1) de 
Dukla Praga.

POLIDORI ÎN FRUNTE
Turul Italiei a continuat ieri 

cu desfășurarea etapei a Vl-a. 
La capătul celor 198 km (Folo- 
nica — Viterbe), primul a trecut 
linia de sosire italianul Franco 
Cortinovis. EI a străbătut dis
tanța în 5h 14:00, reallzînd o 
viteză medie orară de 39.600 
km. în clasamentul general in
dividual italianul Poli dori con
tinuă să ocupe primul loc.
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