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Trimisul nostru special, Gheorghe NICOLAESCU» transmite de Ia Guadalajara !

ECHIPA ROMÂNIEI FACE AZI PRIMUL PAS

PE FRONTUL APELOR
.................. ............................................................................................. ■■■■■
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LA SATU MARE
ACȚIUNI PENTRU

Someș
Satu 

grave 
Aproa- 
bazele 

simple șl Complexe, precum 
și sălile de spart, au devenit 
impracticabile. Be câteva zile, 
cadrele voluntare și salariat ii 
organelor sportive, precum și 
un niutoăir Însemnat de tl-. 
neri lucrează cu ' elan deo
sebit pentru redarea lor 
grabnică tn folosință. Acțiu
nile energice ■ întreprinse au 
făcut ca Sala sporturilor, să 
fie reamemajată în mare 
parte. Canotorii au reparat

Revărsarea rtdM 
asupra msinfeîplului 
Mara a adus daune 
și activității sportive, 
pe toate terenurile,

REAMENAJAREA BAZELOR SPORTIVE
hangarul ambarcațiunilor, pre
cum și bărcile.

Elevii Liceului nr. 2 
oesc la reamenajarea 
complexe din curtea 
iar cei de la ,,Mihail 
nescu", împreună cu

mun- 
bazeii 

școlii, 
Emi- 
elsvii 

Scolii sportive, s-au prezen
tat la acțiunea de curățire 
a Stadionului municipal. Pes
te această bază sportivă s-au. 
depus 5 000 metri cubi de 
nămol ! Stricăciunile care au 
afectat stadionul au determi
nat sistarea jocurilor pentru 
echipele de fotbal din cate
goriile B și C. Totuși, pentru 
ca activitatea să nu înceteze, ■ 
Iar iubitorii fotbalului să nu

fie privați de competiții ofi
ciale, C.J.E.F.S., conducerea 
asociației sportive Someș, 
împreună' cu comisia jude
țeană, au luat măsuri pen
tru amenajarea terenului So
meș, astfel ca acesta să co
respundă condițiilor de omo
logare. Se așteaptă și spriji-. 
nul federației de specialitate 
în. această privință, finind 
cont de faptul că municipiul 
dispune numai de acest te
ren care nu a fost inundat 
și care să poată' asigura des
fășurarea normală a activi
tății fotbalistice.
AUGUSTIN VERBA, coresp.

principal

SATMAREANU
Prof. univ. Leon Teodorescu, rectorul I.E.F.S., felieitîndu-i pe studenții din brigada de muncă 

patriotic^. Foto : T. ROIBU

IN TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI MONDIA
POATE CEL MAI IMPORTANT,

v Angelo Niculescu — despre

titularizarea lui Tătaru și...

înlocuirea lui Răducanu * Jucă

torii noștri vor căuta să aplice

lecția pe care o cunosc# Osgood

introdus in ultima oră ?

• Ecouri după meciul

uvertură"
De cîteva ore, românii aflați 

Guadalajara — fotbaliști, 
tehnicieni, ziariști — se uită, 
din ce în ce mai des, la ceas.

Se apropie „ora H“, ora con
fruntării pe care fotbalul ro
mânesc o așteaptă de peste 30 
de ani.

Primul meci într-un turneu 
al campionatului mondial după 
o absență de trei decenii !

O coincidență, pe care majo
ritatea specialiștilor o numește 
ghinion, face ca meciul inaugu
ral al fotbaliștilor români să 
fie disputat în compania ac
tualilor deținători ai titlului, 
aflați și la această ediție prin

Astăzi,

ROMÂNIA

STUDENȚI FRUNTAȘI, CETĂȚENI DE NĂDEJDE Al PATRIEI

BR10ADA I.E.F.S. ȘI-A FĂCUI
...Insula Mare a Brăilei. 

Noapte de coșmar. Apele în
volburate ale fluviului au în
ceput să muște, dușmănoase, 
din dig.

De atunci, din noaptea a- 
locuitorii din Insula 

Mare a Brăilei n-au mai avut 
clipe de răgaz. Au stat in pi
cioare, la datorie, înfruntind 
fluviul, valurile. Și, alături 
de oamenii din insulă, alții

ceea,

LOTUL DE TINERET 
A PLECAT SPRE SOFIA

Aseaj^i, a plecat în Iugo
slavia lotul național de tine
ret la fotbal, care va lua par
te la turneul „Cupei Balcani
ce", ce se va desfășura în 
Bulgaria. în drum spre Sofia 
tinerii noștri fotbaliști se vor 
opri în Iugoslavia, unde în 
apropiere de orașul Niș vor 
susține un meci de verificare 
cu o selecționată locală.

Iată jucătorii care au fă
cut deplasarea: Oprea, Ca
tena — portari; Gruber, Crîn- 
gașu, Ciugarin, Olteanu, Po- 
povici, Broșovschi — fundași: 
Dincuță, Beldeanu, Both — 
mijlocași; Caniaro, Florescu, 
Kun II, Bălan, Ștefănescu — 
atacanți.

tCHIPA DI BASCHET 
A SPANIEI ÎN ROMÂNIA

Președintele Federației 
spaniole de baschet, RAI- 
MUNDO SAPORTA, a a- 
nunțat că reprezentativa de 
baschet a țării sale dorește 
să susțină două jocuri in 
România, cu echipa țării 
noastre. Din naționala Spa
niei, una dintre cele mai 
bune din Europa, fac parte 
cîteva vedete de primă mă
rime ale baschetului conti
nental, cum sînt: RODRY- 
GUEZ, LUYK, BUSCATO.

BOXERII DINAMOVIȘTI 
INVITAII IA BERLIN
Clubul sportiv Dynamo Ber

lin împlinește luna aceasta 20 
de ani de la înființare. Aniver
sarea va fi sărbătorită, printre 
altele, prin organizarea unui 
turneu internațional de box, la 
care au fost invitați și cîțiva 
sportivi dinamoviști. Antrenorii 
Eugen Fiiresz și Alex. Pintea 
vor pleca la Berlin cu urmă
torii pugiliști: Neagu, Doro- 
banțu, Păpălău, D. Mihalcea, 
Tănase, Giurcă și Dascălu. 
Turneul se va disputa între 24 
și 28 iunie.

O fază din meciul inaugural: U.R.S.S. — Mexic (0—0). Luptă pasionantă pentru balon 
(de la stingă la areapta; Kaplicinîi, Lopez, Guzman și Pulido).

Telefoto A.P. — AGERPRES

campio-tre marii favoriți ai 
natului.

Ce am 
cum, în 
pe care 
de zile ?

Emoția 
cestor momente din pragul pri
mei bătălii. ’

mai putea 
plus, față 

le-am scris

spune a- 
de 
de

cele 
luni

este dominanta a-

Meciul cu echipa noastră 
este așteptat cu febrilitate în 
Anglia, rezultatul jocului inau
gural fiind foarte important 
pentru englezi, care știu că o 
înfrîngere, sau chiar un meci 
nul, le-ar diminua considera
bil șansele de calificare în 
sferturile de finală.

Temerile acestei îngrijorări 
sînt furnizate de cele două 
„remize' înregistrate tn me
ciurile Anglia — România — 
în 1968, la București și în 1969, 
pe Wembley.

(Continuare în vag. a 3 a)

pe Estadio „Monumental" Jalisco de Guadalajara

DEMBROVSCHI

ADAMACHE (21)
LUPESCU (3) DINU (5) 

NUNWEILLER (10) 
DUMITRACHE (9)

(2)
DUMITRU (15)

(7) TĂTARU (17)

MOCANU (4)

LUCESCU (11)

r 1
I
I SUBLIMA I

I

DATORIA!...

Partida va ,fi arbitrată la centru de belgianul Vital Loraux, ajutat la linie 
Roger Machin (Franța) și Diego de Leo (Mexic).

HURST (10)

COOPER (3)

de i

Prin-
în săptămîna trecută 
și studenții de la în
de Educație Fizică și 
40 de flăcăi vînjoși

și alții, tot mai mulți.
tre oi, 
au fost 
stitutul 
Sport.
au sosit acolo minați de un 

-cald patriotism, hotărîți să 
ajute la salvarea celor peste 
70 000 de hectare de teren a- 
rabil ; un mic grînar al țării, 
mai frumos și mai roditor 
poate ca niciodată. 1

Conferențiarul Universitar 
Virgil Teodorescu. care a fă
cut parte din comandamentul 
brigăzii, își amintește :

„Am intrat în lupta 
apele chiar din primele ore 
ale sosirii noastre in insulă. 
Condițiile au fost dintre cele

mai grele. Dunărea începuse 
deja să se infiltreze. Digul 
era amenințat. A fost nevoie 
să se lucreze zi și noapte, în 
schimburi. Brigada studenților 
noștri. încadrată intre altele, 
formate din ostași, muncitori, 
membri ai gărzilor patriotice 
din Brăila și din diferite lo
calități, a constituit perma
nent un exemplu de bună or
ganizare, de disciplină. De 
altfel, ediția specială a ziaru
lui județean „înainte" a 'fă-

LEE (7) PETERS (11)
BOBBY CHARLTON (9) MULLERY (4) 

MOORE (6) LABONE (5)
BANKS (1)

CU T. STAMA

(Continuare în vag. a 2 a)

2 IUNIE
Grupa B (Toluca) : Uruguay-Israel
Grupa C (Guadalajara) : ROMANIA—ANGLIA 
Grupa D (Leon) : Peru-Bulgaria

• Toate meciurile încep la ora 16,00 (ora locală), 
24,00 (ora României).

• Partida România-Angila va fi transmisă 
în direct (cu începere de la ora 23,50) de posturile 
noastre de radio și televiziune.

TINEREȚEA CARE SĂI SPOREASCĂ 
VALOAREA SI PRESTIGIUL

CORNEL BURADA, președintele F. R. Rugby

Sînt multe mărturiile atestînd că, de-a 
lungul anilor, rugby-ul românesc și-a 
onorat prestigios cartea de vizită, adu- 

cînd contribuții însemnate la afirmarea mul
tilaterală a sportului de performanță din 
țara noastră pe plan internațional. Succesele 
— unele de puternic răsu'net în sportul euro
pean— repurtate în confruntări grele, cu ad
versari de mare valoare, reprezentanți- ai 
unei mișcări rugbystice de veche tradiție și 
cu o bază de masă impresionantă prin pro
porțiile ei, ne-au bucurat și ne bucură pe 
toți cei care iubim rugbyul și, dăruindu-i

RUGBYULUI

BALL (8) I
VALIDARE i

NEWTON (2) I

•■‘Wto.-7 •
to i& J

ANGLIA I
I

FLORETIȘTII ROMANI I
LA TROFEUL GIOVANINI |

Un nou examen al scrimeri- 
lor români. îl vor susține flo- 
retiștii Mihai Țiu, luliu Falb, 
ștefan Ardeleanu și Ștefan 
Haukler, care se vor deplasa la 
Bologna, ca participant la tro
feul Giovanini (6—7 iunie).

I
I
I

s I
I

fără rezerve priceperea și pasiunea noastră, 
îi dorim un neîncetat progres.

E firesc să te bucuri, dar mi se pare nefi
resc — poate chiar periculos — să prelun
gești peste măsură clipa mulțumirii, . uitînd 
că foarte adesea este mai greu să păstrezi un 
prestigiu decît să-1 cucerești și că în orice 
caz, datoția noastră este să ne sporim stră
daniile pentru ca rugbyul românesc să ca
pete noi valențe de strălucire și valoare.

Nu este doar o dorință fundamentată pe 
dragostea și pasiunea pentru sportul cu ba
lonul oval ; este o necesitate de stringentă 

. actualitate și ei trebuie să-i răspundem lu
cid, entuziast, cu atît mai mult cu cît există

(ultimele luni au dovedit-o și confirmat-o 
pe deplin) o multitudine de posibilități care, 
mai bine folosite în viitor, pot da rugbyului 
acea vigoare proprie sporturilor cu o largă 
dezvoltare și popularitate.

Mă gîndesc, înainte de toate, la răspîndirea 
rugbyului în rîndurile tineretului, ale elevi 
lor. Nu trebuie înțeles că nu s-a făcut ni
mic în această direcție, că e nevoie să se 
plece de la indici minimali, sau că reușita 
unei asemenea acțiuni — vitale pentru rug- 
byul nostru — este condiționat de investiții, 
de fonduri speciale, de eforturi materiale 
care nu se pot înscrie în condițiile actuale 
Dimpotrivă. Există astăzi un număr impor
tant de echipe școlare și de juniori, multe 
dintre acestea de valoare ridicată, probată 
de campionatul național al tinerilor rugbyști, 
dar și de pătrunderea celor mai talentate 
elemente în diferite formații de seniori sau 
în loturile reprezentative.

(Continuare în vag. a 2 a)

La internaționalele de tir ale României

CONCUREAZĂ NUMEROȘI CAMPION!

:?•

I

-au răzvrătit cumplit stihiile 
și-au voit, parcă, să ne 
piardă. într-o demoniacă 
transfigurare, apele dragi ale 
Caipaților noștri au luat 
chipul vrăjmaș al puhoaielor,

al viiturilor. Dar ofensiva lor pustii
toare a întîlnit frontul larg al inimilor 
neînfricate, al brațelor neobosite, al 
minților lucide. Iar în fața unității și 
a lucidității, apele bezmetice au început 
să se dea bătute.

Ce luptă înverșunată s-a dat In 
aceste zile fără soare, în aceste nopți 
fără somn, pe aproape toi pămîntui 
țării noastre, de pe meleagurile mara
mureșene pînă în lunca Dunării, din 
malul Prutului și pînă în cîmpia Bana
tului ! Iar în această luptă am întîlnit, 
nu o dală, în primele linii, pe sportivi.

La Mediaș, un antrenor de fotbal, 
M. Luca, a scos din mijlocul apelor 
hulpave 30 de persoane, iar fînârul 
baschetbalist V. Zdrenghea a ajutat 
mai multe familii să scape din urgie 
cu o parte din avutul lor; la Arad, 
canotorii de la U.T.A și Voința,

Ipoloiștii de la Vagonul au contribuit 
la frumoasa biruință asupra apelor

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Campionul european Petre Șandor (România)
Foto : Aurel NEAGU

I
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I
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SI RECORDMANI MONDIALI
O probă inedită la noi

Frumosul și excelent utila- 
tul poligon de la Tunari va 
ti din nou gazda unor în
treceri de amploare. Nume
roși campioni mondiali și 
europeni, recordmani ai lu- 

și medaliați olimpici 
prezenți pe standu- 
tragere la internațio- 
de tir ale României 
a XIII-a), la „Cupa 
latine și Grecia" (e- 
XlV-a) — pentru ar-

mii 
vor fi 
rile de 
nalele 
(ediția 
țărilor 
diția a 
mele cu glonț —, la Balca
niada de talere și skeet (e- 
diția a IV-a) și la „Marele 
Premiu Carpați" (ediția a 
Iii-a) la aceleași probe, 
lată, prin urmare, patru con
cursuri de o mare impor
tanță care vor însemna o 
adevărată repetiție a cam
pionatelor mondiale (oc
tombrie în S.U.A.) și eu-

ropene de talere și 
(septembrie, la București).

Startul va fi luat de un 
număr record de partici
pant: aproape 400 de trăgă
tori și trăgătoare, reprezen- 

•41 nd 19 țări. Din - 
vor concura 90 de

Printre oaspeții 
vor afla în zilele 
ției, de duminică 
miercuri, deținători ai. titlu
rilor supreme, sovieticul 
Țuranov (skeet), americanul 
Foster (armă liberă calibru 
mare poziția genunchi), 
Margaret Murdock-Tompson 
(S.U.A.) — prima din lume 
ta armă standard la 3x20 
f, Gorewski (R.D. Germană) 
— campion continental la 
60 focuri culcat și alții. A- 
lături de ei vor fi prezenți 
și redutabilii trăgători ro-

mistrețul alergător
skeet

România 
țintași. 
noștri se 
competi- 

și pînă

mâni, Virgil Atanasiu, Mar
cel Roșea, Petre Sandor, Ion 
Tripșa, Nicolae Rotaru etc.

Cu o asemenea participa
re selectă, amatorii de tir 
de la noi vor avea — aproape 
sigur — prilejul să asiste 
la depășirea unor recorduri 
europene și mondiale. Ceea 
ce va face, fără îndoială, ca 
în palmaresul poligonului 
Tunari să fie înscrise noi 
performanțe răsunătoare.

Interesant de subliniat, în 
cadrul reuniunilor se va 
desfășura și o probă inedită 
la noi : întrecerile la mis-- 
treț alergător. Așadar, com
petițiile de la Tunari oferă 
numeroase atu-uri ; 
ele să atragă un public nu
meros, să constituie un a- ■ 
devărat ferii val i 
internațional. ■

I
I
I
I
I
I
I
I

lari oferă I 
pentru ca I

ine un a- ■ 
al tirului I

Mureșului; la Tulcea, mînuitorii de pa- 
gae și podele de la centrul de caiac- 
canoe s-au atașat expediției de salvare 
a populației unei așezări din Deltă ; 
recent, o brigadă de studenți de la 
I.E.F.S a înălțat, alături de olți tineri, 
de ostași, de oameni ai muncii, digul 
ce trebuie să ocrotească Marea Insulă 
a Brăilei de viitura Dunării, iar în 
Bărăgan, luptă pentru izgonirea apei 
de pe holdele inundate și un detașa
ment de 75 sportivi, antrenori, tehni
cieni sportivi din București.

Sînt doar cîteva exemple. Pen'ru 
că, pretutindeni unde a fost nevoie 
sportivii țării au dat dovadă de un 
înalt sentiment civic, transferînd fără 
ezitare din perimetrul stadioanelor pe 
marele cîmp de bătălie 
dezlănțuite, toate 
morale, dobîndite 
această lume a 
competițiilor, a cronometrelor și rule
telor, a halterei și a mingii, o lume 
pe care a mai credeam, poate, dife
rită de a noastră și care — iată, am 
văzut acum — se confundă cu cea a 
noastră.

Decizia promptă i-a trimis în primele 
rînduri ale vastului front; cutezanța 
i-a făcut să înfrunte vîltcrile apei, pe 
o plută improvizată, în bărci sau 
aruneîndu-se, la nevoie, în valuri ; 
brațele lor călite n-au lăsat nici vîsla, 
nici lopata pînă nu au dus la capăt 
misiunea ; rezistența i-a ajutat să lupte, 
zile și nopți în șir, fără să se plece în 
fața naturii potrivnice; spiritul de 
echipă a amplificat sentimentul solida
rității umane și i-a îndemnat să fie, 
cu toată ființa lor, alături de cei nă- 
păstuiți, plătind intrarea la competițiile 
în care ei înșiși concurau, cedînd din 
cîștigurile și economiile lor, oferind 
îmbrăcăminte și echipament sportiv.

Marile încercări sînt totodată cele 
mai concludente examene ale calități
lor omului. Sportivii noștri le au trecut 
obținînd o sublimă validare a virtu
ților pe care stadionul —> 
rabil făurar de caractere - 
celor ce-l frecventează sqt 
ventat.

cu stihiile 
virtuțile fizice și 
și dezvoltate în 
antrenamentelor și

ca un admi- 
-Ale conferă 
uK/au frec-

I 
I
I
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Sebastian BONIFACIU
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MESAJE DE SOLIDARITATE ALE UNOR
PERSONALITĂȚI DIN SPORTUL INTERNAȚIONAL

ELOGIUL ADRESAT ZBURĂTORILOR 
ROMÂNI

— In numele Aeroclubului din Graz, al 
cărui conducător sînt, — ne-a declarat tele
fonic dr. IOSEF GAISBACHER, consilier de 
stat, președintele de onoare al Federației 
aeronautice internaționale — am trimis aero
clubului României o telegramă de mesaj fră
țesc exprimînd solidaritatea și prietenia zbu
rătorilor austrieci, în aceste momente in care 
poporul român este greu încercat prin inun 
dațiile suferite.

Personalitate internațională în lumea a- 
viatică, dr. Iosef Gaisbacher, el însuși un 
strălucit pilot de turism, și-a manifestat ad
mirația pentru iscusința cu care piloții eli
copterelor au cooperat cu forțele terestre an
gajate în acțiunile de salvare, relevînd tot
odată aportul aviației sanitare și al celei de 
transport pentru evacuarea sinistraților, pre
cum și a unor bunuri obștești și proprietate 
personală în multe din teritoriile cotropite de 
ape.

— Vă rog să transmiteți tuturor acestor 
zburători prețuirea aviatorilor din lumea în
treagă și salutul respectuos al zburătorilor 
sportivi din Austria.

Cu o temeinică educație cutezătoare piloții 
români și-au dovedit bravura.

încercăm să unim toate capacitățile noa
stre pentru a afla soluții de ajutorare efec
tivă practică, în folosul celor sinistrați 
— ne-a asigurat interlocutorul nostru de la

Graz, profund afectat de tristele evenimente 
din patria noastră.

KIKA POPOVICI, FOST FOTBALIST 
BUCURESTEAN, TRIMITE DE LA 

BELGRÂD ÎNCURAJAREA SA

— In aceste momente simt că inima mea 
bate lingă toți acei oameni greu încercați, 
lingă acțiunile curajoșilor salvatori, angajați 
în echipele ce luptă împotriva năvalei ape
lor.

Ca unul care mi-am petrecut o parte din 
viața și tinerețea mea sub cerul Bucureștiu- 
lui, ca unul care am luptat sub flamura fot- j 
balului românesc, din începuturile lui de a- 
firmare, la Juventus și la Venus, ca și în 
selecționate reprezentative, împărțind ela
nul victoriilor și îndîrjirea eșecurilor cu spor
tivii români, cu marea lor familie, simt că 
aceste clipe grele ale României sînt și ale 
mele — ne transmite, într-o convorbire tele
fonică SVETOZAIt POPOVICI — (K1KA) — 
fostul conducător tehnic al cluburilor „Steaua 
Roșie" și Fotbal Club Beograd, din capitala 
Iugoslaviei — după cum vă anunț că stau la 
dispoziție cu orice inițiativă sau ajutor care 
ar putea fi de folos, materializînd sentimen
tele mele.

Sportivilor încercați direct, ca locuitori ai 
ținuturilor sinistrate, ca și organizațiilor 
sportive care au suportat calamități, le adre
sez expresia simpatiei și îmbărbătării mele 
— ne-a spus Kika Popovici, într-o solidari
tate plină de delicate sentimente frățești.

Handbalistele de la Universitatea Timișoara zimbeer fericite in fața obiectivului după ce 
au reușit să-și mențină titlul de campioane ale tării. In fotografia noastră (de la stingă la 
dreapta, în picioare): Hilda Hrivniac, Adriana Carban, Emilia Neghină, Viorica Manciu, Tereza 
Secheli-Popa, Lucia Topireeanu, Elena Onofraș, Georgeta Bratle, Iolanda Rigo, Cristina Met- 
zenrath, prof. Constantin Lache, antrenorul cehi pei; (jos): Iolanda llengo. Elisabeta Simo.

loto: Edmund IIOFER

ot mai multe dovezi de solidaritate frățească
INIȚIATIVA COMITETULUI 
U.T.C. AL MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI
Din inițiativa Comitetului 

J.T.C. al municipiului Bucu- 
ești (și în colaborare cu In- 
.pectoratul școlar și C.M.E.F.S), 
iuminică 7 iunie va avea loc, 
ie stadionul Tineretului, o 
nare serbare sportivă cu par- 
jciparea reprezentanților șco- 
ilor sportive nr. 1, 2, 3, de 
itletism și Energia. Serbarea 
za cuprinde întreceri de atle- 
■ism, gimnastică sportivă și 
nodernă, judo, box, baschet, 
liclism, volei, handbal și fot-z 
sal.

Programul, eșalonat pe o 
listanță de 12 ore (începînd 
le la ora 9 dimineața), va fi 
;usținut de aproape 1 000 de 
sportivi.

Beneficiile rezultate din a- 
iceastă serbare sportivă școla
ră, estimate la suma de 100 000 
iei, vor fi depuse în Contul 
2 000.

ȘCOALA SPORTIVA Nr. 2 APROAPE 40 000
Colectivul de 

cadre didactice al 
Școlii sportive nr. 
2 a hotărît să do
neze în sprijinul 
populației din ju
dețele sinistrate,

EXEMPLUL

suma de 33 500 lei, 
reprezentind sala
riul pe o zi, lunar 
pînă la finele anu
lui. De asemenea, 
va fi donată suma 
de 6 000 lei rezul-

tată din spectaco
lul sportiv ce va 
fi organizat cu o- 
cazia închiderii a- 
nulul școlar 1969/ 
1970.

LUPTĂTORILOR DIN 
NAȚIONALE...

LOTURILE

Componenții loturilor naționale de lupte (greco-romane și 
libere) au depus in Contul 2 000, suma de 9 040 lei din veni
turile personale. Printre depunători se află sportivii P. Comun 
și 1. Vangheliei (cîte 1 100 lei), Gh. Berceanu (700 lei), Gh. 
Stoiciu și V. lorga (cîte 650 lei) etc.

...Șl AL SPORTIVILOR

Membrii asociațiilor sporti
ve Rulmentul, Metalul și Con
fecția din Bîrlad au donat 
sportivilor din județele afec
tate de inundații, materiale și 
echipament în valoare de 
10 000 lei. De asemenea, arbi-

DIN BIRLAD

de fotbal din. orașul nos- 
au hotărît ca haremurile

BI1IGADA l.f.f.S
l-A ÎACUT DATORIA!

trii
tru
ce urmează a le primi pînă la 
finele anului să fie depuse în 
Contul 2 000,

Eliade Solomon 
coresp. principal

CLUBUL PETROLUL PLOIEȘTI : PESTE 70 000 LEI
Salariații clubului Petrolul Ploiești au hotărît șă dea din 

veniturile lor suma de 31 000 lei, jar componenții echipei de 
fotbal 20 000 lei. în același timp, din încasările realizate la 
diferite manifestații sportive va fi alocată aceluiași scop, suma 
de 36 000 lei. Pînă acum a si fost depusă, în Contul 2 000, suma 
de 20 000 lei.

(Urmare din pag. 1)
cut deseori referire la munca 

\plină de însuflețire desfășu
rată de studenții de la I.E.F.S."

Ce au realizat practic stu
denții din brigadă ? Ei au 
reușit să-și aducă contribuția 
la consolidarea digului ame
nințat, umplind și transpor
ted mii de saci cu pămînt 
sau nisip. In același timp, 
studenții bucureșteni s-au de
plasat in zona de baltă defri- 
șind salcie și făcînd din ea 
fascine, împletituri, noi zăga
zuri în calea fluviului, 
zilnic, de dimineață, o 
cu răsăritul soarelui și 
seara tîrziu. Au fost zile' de 
mari eforturi, de muncă la 
cea mai înaltă tensiune pen
tru toți.

...Duminică seara, brigada 
studenților bucureșteni a re
venit acasă. ~ 
stitut, de ani 
le didactice, 
prof. Leon 
torul I.E.F.S., 
primire călduroasă, 
citat pentru exemplul lor de 
înaltă solidaritate umană, 
frățească. Mircea Vasilescu, 
Ion Herman, Marcel Avram, 
Artenie Fonoghie, Tiberiu 
Biro, Gheorghe Feacă s-au 
aflat printre cei evidențiați. 
Un sincer „bravo !“, băieți.

★

COMPETIȚII SPORTIVE
ÎN FOLOSUL SINISTRAȚILOR

DEMONSTRAȚIE 
DE VIRTUOZITATE!

Asta 
dată 
pînă

Colegii de in
ele studii, cadre- 

în frunte cu 
Teodorescu, rec- 

le-au făcut o 
i-au feli-

Acum, studenții brigăzii 
și-au reluat activitatea obiș
nuită. Au reintrat în biblio
teci, în sălile de studii, în 
laboratoare. Ei se pregătesc 
pentru apropiata sesiune de 
examene. Se pregătesc temei
nic, cu satisfacția deplină că 
au reușit să onoreze nu nu
mai calitatea de studenți 
fruntași — toți sînt integra- 
liști — ci și pe aceea de ce
tățeni de nădejde ai patriei !

Spectatorii prezenți duminică 
dimineața în Sala Floreasca au 
fost mai mult decît entuzias
mați. Veniți, inițial pentru o 
demonstrație de judo, ei au 
fost martorii unui adevărat 
festival care a inclus, pe lîngă 
lupta de judo, elemente ale 
autoapărării, karate și ioga și 
a reunit reprezentanți a trei 
vîrste: copii, juniori și seniori 
(băieți și fete).

Deschis cu „școala căderii" 
(executată de membri ai lotu
rilor naționale d.e juniori și 
seniori) și continuată cu lupta 
de judo și karate (participant: 
sportivi fruntași, antrenori, ar
bitri), reuniunea a culminat cu 
demonstrațiile de înaltă virtu
ozitate ale lui V. Costa (îm
preună cu frații Cătănescu și 
V. Găzdaru) — autoapărare și 
C. Băieșu — ioga.

La festival — care a fost a- 
sistat de peste 1000 de specta
tori și pe care l-am vrea cit 
mai curînd repetat — s-au în
casat 9.000 lei, sumă care a 
fost depusă în „Contul 2000".

participante în campionatul ju
dețean de handbal — care au 
avut de suferit pagube de ma
terial și echipament sportiv, 
CJEFS Sibiu împreună cu aso
ciația sportivă Progresul Sibiu 
a inițiat o competiție de fotbal 
„Cupa Progresul" cu handicap. 
Printre participante s-au în
scris echipele divizionare CSM 
Sibiu (div. B), ASA Sibiu și 
independența Sibiu (div. C.) și 
echipa organizatoare Progresul 
Sibiu (lider autoritar al cam
pionatului județean). Din su
mele încasate se va cumpăra e- 
chipament sportiv iar o parte 
se va vira în „Contul 2000“.

Iile IONESCU
coresp. principal

TURNEE DE HANDBAL

Ultimele zile pentru

„CUPA PROGRESUL" 
CU HANDICAP

Pentru a veni în ajutorul 
populației sinistrate, precum și 
al echipelor Record. Automeca- 
nica și Sparta (toate din Me
diaș) și Progresul Agnita —

IUI 9 HVI1VUI Ulii U.ITI.

depunerea buletinelor
Cu prilejul Campionatului 

Mondial de Fotbal din Mexic, 
A.S. Loto-Pronosport organi
zează un interesant con
curs suplimentar Pronosport, 
care cuprinde cele mai atrac
tive meciuri din competiție.

La acest concurs Se atri
buie din fond special prin 
tragere la sorți, pe bază de 
cupoane numerotate: auto
turisme, frigidere, televizoa
re, magnetofoane, aparate de 
radio, pikupuri, aparate foto 
și premii în bani.

Participarea se face pe bu
letine obișnuite și în aceleași 
condiții ca la un concurs 
obișnuit, achitîndu-se acee
ași taxă de participare per 
variantă întreagă.

Derunerea buletinelor pen
tru aiest concurs se face pînă 
joi, 4 iunie a.o.

PREMIILE CONCURSULUI
DIN 27 MAI

EXTRAGEREA I ; Cat. I: 0,2 variante a 24.345 lei ; a II-a= 
1,5 a 32.460 lei: a 111-a : 9,7 a 5.020 lei; a IV-a: 31,5 a 1.546 lei ; 
a V-a:50,l a 972 lei; a Vl-a: 2589,6 a 50 lei. v

EXTRAGEREA a Il-a ’ Cat. A: 1 variantă a 53.883 lei; 
B: J a 17.961 lâk C: 7.5 a 7.185 lei; D: 30,1 a 500 lei; E: 401,8 
a 100 lei ; F : ''®8,9 a 20 lei.

Premiul de 53.883 a fost obținut de DUMITRU PETRESCU 
âm București.

I 
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LA SEMICERC
FEMININ A

1. UniV. Tim. 27 20 3 4 330:252 43
2. UniV. BUC. 26 17 4 5 336:263 33
3. Confecția București

27 16 3 8 332:306 35
4. I.E.F.S. 27 11 2 14.361:258 24
5. Rulm. Bv. 27 10 3 14 306:338 23
6. Constr. Tim. 27 9 4 14 273:287 22
7. C.S.M. Sibiu 27 9 3 15 241:287 21
8. Rapid Buc. 26 8 4 14 281:308 20
9. Voința Odorhei

24 8 3 13 244:263 19
10. Progr. BUC. 26 7 5 14 298:346 19 

Meciurile restante au fost 
programate astfel:

• Joi 4 iunie, ora 18, te
ren Progresul : Progresul 
București — Voința Odorhei;

• Duminică 7 iunie, ora 
9, teren Giulești : Rapid 
București — Voința Odorhei;

• Duminică 14 iunie, la 
Odorhei : Voința Odorhei — 
Universitatea București.

MASCULIN A

1. Steaua București
26 25 0 1 483:337 50

2. Din. Buc. 26 18 2 6 405:332 38
3. Uhiv. Cluj 25 15 1 9 366:349 31
4. Unlv. Buc. 99 14 2 9 374 :S41 30
5. Bolit. Tim. 26 11 4 11 379 :347 26
6. Voința Buc. 26 9 3 14 412:475 21
7. Dlnamo Bv. 25 9 2 14 385:388 20
8. Dinamo Bc. 25 8 2 15 362:406 18

9. Min. B. M. 24 5 2 17 345:427 13 
10. Rafinăria Teleajcn

26 3 2 21 357:467 8
în afara meciurilor pro

gramate de etapa a XXVII-a, 
. ce se vor desfășura dumi
nică 7 iunie, vor mai avea 
loc în perioada 9—21 iunie 
și meciurile restante. Iată 
programul lor :

• Marți 9 iunie, la Ba
cău : Dinamo Bacău — Uni- 
versi ta tea Cluj ;

• Duminică 14 iunie, la 
Brașov : Dinamo Brașov — 
Minerul Baia Mare;

• Duminica tl iunie, la 
Bala Mare: Minerul Baia 
Mare — Universitatea Bucu
rești.

DIVIZIA B
Rezultate înregistrate în ul

tima etapă.
Masculin, seria I: Politeh

nica Galați —• Cauciucul Or, 
Gh. Gheorghiu-Dej 16—10 
(7—7), Medicina Tg. Mureș — 
A.S.A. Ploiești 22—16 (12—9), 
Agronomia Iași —Ohimia Fă
găraș 23—25 (12—16) ; seria a 
Il-a : Independența Sibiu — 
Știința Petroșani 20—13 (9—9), 
Știința Lovrin — Metalul Gop- 
șa Mică 12—8 (6—3).

Feminin, seria 11 Voința 
București — Inst pedagogic 
Bacău 19—7 (12—2), Chimia 
Or. Victoria — Universitatea 
Iași 10—8 (4—2) ; seria a Il-a: 
Jiul Petroșani — Sparta Me
diaș 15—13 (9—8), Chimîa Fă
găraș —Zorile Bistrița 12—11 
(6—7), Tricoul Oradea — Uni
versitatea Cluj 5—17 (2—12).

MECIURI RESTANTE ÎN 
DIVIZIA SECUNDA

Meciuri restante din divizia 
B au fost reprogramate astfel;

Feminin, seria a Il-a: du
minică 7 iunie — Mureșul Tg. 
Mureș — Sparta Mediaș; Uni
versitatea Cluj — Zorile I.L.F. 
Bistrița ; Voința Sighișoara — 
Tricoul Oradea ; duminică 14 
iunie — Voința Sighișoara — 
Tricoul Oradea; Sparta Me
diaș — Chimia Făgăraș ; Zo
rile I.L.F. Bistrița — Mure
șul Tg. Mureș.

Masculin, seria I: duminică 
7 iunie — A.S.A. Tg. Mureș — 
Tractorul Brașov; Voința 
Miercurea Ciuc — Politehnica 
Galați.

Masculin, seria a Il-a: du
minică 7 iunie — Metalul 
Copșa Mică — Textila Cisnă- 
die; duminică 14 iunie — 
Textila Cisnădie — Știința 
Lovrin ; Metalul Copșa Mică 
— Tehnametal Timișoara.

(Urmart din pag. ()

Nu este, însă, îndeajuns și 
adevărul trebuie rostit fără e- 
chivocuri. Rugbyul nostru arc 
nevoie de mult mai largă 
răspîndire, de un plus de ti
nerețe și pentru o asemenea 
idee ar trebui să militeze și 
să muncească toți cei care 
compun acea lume a rugbyu
lui, deseori numită 
bucuria 
pasiunii 
musețea 
sport.

Mul ți s-au speriat, însă, de 
după primele reușite, în loc 

.Unele greutăți inerente 
șă continue, mai hotărîți, cu 
mai multă îndrăzneală, s-an 
declarat satisfăcuți, opiniind

spre 
noastră — o lume a 
sincere pentru fru 
și bărbăția acestui

Și

A. Vlăsceanu, coresp. principal

I
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La Tg. Mureș a avut loc zi
lele trecute un interesant tur
neu de handbal, organizat pen
tru procurarea de fonduri ne
cesare reparării bazelor spor
tive avariate de recenta cala
mitate. S-au desfășurat urmă
toarele meciuri: Liceul Bolyai 
— Școala_ sportivă (b) 15—13; 
Mureșul 
Voința 
(div. A)

Tg. Mureș (div. B) — 
Odorheiul Secuiesc 

10—11 (f).
C. ALBU — coresp.

★
Un turneu similar a avut loc 

și la Cisnădie. Participante: 
ASA, Independența, Voința și 
Școala sportivă (toate din Si
biu) și Textila (I și II) Cisnă
die.

Turneul a fost cîștigat de In
dependența Sibiu care a învins 
în finală pe Textila I Cisnă
die cu 10—2 (6—0).

I
I
I
I
I
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I
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• Echipa de juniori a clu
bului Olimpia, împreună cu 
antrenorul Ștefan 
s-a deplasat în Bulgaria, 
unde a susținut două par
tide. în primul meci dispu
tat la Plovdiv (cu Trakia), 
gazdele au cîștigat cu scorul 
de 7—3. în cel de al doilea, 
tot cu Trakia Plovdiv, ju
niorii bucureșteni au obținut 
victoria cu 6—4. Echipa O- 
limpiei ; Șt. Ilina, D. Frîncu, 
V. Neagu, Gh. Romeo, M. Io
ni tă, I. Dochiu, C. Hoduț, N. 
Ursu, G. Ștefan, I. Paraschiv. 
Revanșa, la sfîrșitul lunii iu
lie, la București și Sibiu.

• în zilele de 12 si 13 iu
nie se va disputa la Bratis
lava un turneu dotat eu „Ma
rele Premiu al Slovaciei11. Din 
țara noastră vor participa 
sportivii P. Nedelcea și D. 
Zelinca, precum și antreno
rul Șerbu Neacșu.

• Selecționata de tineret 
a țării noastre, care se pre
gătește pentru dubla» confrun
tare cu naționala similară a 
Ungariei (Budapesta, 18 și 
20 iunie), se va deplasa sîm- 
bătă la Cîmpina, unde va 
susține un meci de verifi
care. Iată cîteva dintre par
tidele care figurează pe pro
gramul galei: Boboc — Con- 
durat, Toni — A. Moraru, 
Dumitrescu — Adam, D. Mo
raru — D. Mihalcea, Ilie — 
Giurgiucă, TJrîlă — Coro- 
ianu.

• Reprezentativele de ju
niori ale României si Unga
riei se Vor întîlni în zilele 
de 11 si 14 iulie, la Brăila 
și, respectiv, la Giurgiu.

Peste 100 de

de o săptămînăLa distantă ___
de la desfășurarea primei etape 
(din cele patru programate pînă 
la sfîrșitul anului) a „Cupei 
Municipiului București", aproape 
toți cicliștii noștri fruntași au 
fost angajați în etapa a doua 
a acestei competiții de circuit ; 
de data aceasta pe cunoscuta 
buclă (1100 m) din str. Cimpinei 
La start au fost prezente toate 
categoriile de alergători, cu ci
fră de participare în creștere — 
peste 100. Concursul a debutat 
prin categoria oraș, care ca și 
cea superioară el (semicurse) a 
avut Înscris un singur sprint — 
final. La capătul a opt ture, 
Ion Timboi (Șc. sp. 2) a tredut 
primul linia de sosire în 15:03 
(la peste 1 minut de ceilalți ur
măritori), după ce manifestase o 
netă superioritate. In schimb, 
la semlcurse (10 ture — 11 km), 
jumătate dintre concurent! (9) au 
terminat în bloc cu învingătorul. 
R. Costachc (Dinamo), mareînd 
același timp t 17:06. Un oaspete 
din provincie, clujeanul Iosif 
Naghi, de la C.S.M.. s-a impus 
cu autoritate în cursa juniorilor 
mici (20 ture, cu sprint Ia fie
care două ture). El a acumulat 
(prin cîștigarea a patru sprin
turi șl a altor • poziții bune) 
25 p, cel mal apropiat adversar

Iordache,

că „mai mult nu se poate" 
ori că — ce greșit punct de 
vedere! — „rugbyul nu atrage 
tineretul"... Roate și de aceea, 
o asemenea mentalitate mani- 
festindu-se la diferite nivele 
ale activității rugbystice, o 
lungă perioadă de timp preo
cuparea principală a fost în
dreptată spre echipa națio
nală și competițiile calendaru
lui competițional oficial, pro-

■ blema răspîndirii sportului cu 
balonul oval în cît mai multe 
din județele țării fiind situată 
undeva într-un plan secundar. 

Este bine că acum lucrurile 
au intrat pe făgașul firesc, fe
derația de specialitate — cu 
sprijinul diferitelor ministere 
și departamente, al multor 
conduceri de școli — începînd 
o susținută muncă de învio
rare și extindere largă a ac
tivității rugbystice. Sînt multe 
exemplele care arată că, re
cunoscute fiindu-i nu numai 
valențele tehnice, ci și cele 
morale etice, rugbyul este 
primit cu entuziasm de tineri. 
Am să amintesc doar că, de 
exemplu, la Suceava, cu spri
jinul eficient al secției de în- 
vățămint, se preconizează 
(s-au luat din timp toate mă
surile) introducerea rugbyului 
în toate școlile din județ. La 
unul din importantele licee 
bucureștene, „Aurel Vlaieu", a 
fost organizat, bucurîndu-se 
de adeziunea totală a elevilor, 
un campionat pe clase, care 
ar putea servi de model.

Recent s-a încheiat, cu un 
evident succes de participare, 
o altă competiție — inedită, 
de altfel — care arată convin-' 
gător faptul că nu lipsa de 
popularitate sau a „condiții
lor", ci mai degrabă imobilis
mul manifestat uneori de clu
buri, școli și chiar de federa
ție, a fost cauza amînării u- 
nei acțiuni atît de necesare 
rugbyului nostru.

Dar, iată că se poate și alt-

fel. într-un număr de 30 de 
școli profesionale din sistemul 
Căilor Ferate și Transporturi 
Auto, Navale și Aeriene, rug- 
byul a fost introdus în pro
gramul de învățămînt, s-au 
înființat echipe asigurîndu-se 
buna lor pregătire și, ulterior, 
participarea la „Ceferiada", 
organizată pe zone și finală 
pe țară. Conducerile școlilor 
au răspuns cu înțelegere și 
entuziasm solicitării de a a- 
corda tot sprijinul necesar; 
antrenori și profesori, binecu- 
noscuți în lumea rugbyului 
s-au arătat imediat dispuși, 
la modul cel mai dezintere
sat, să-i învețe cît mai bine 
pe tinerii jucători primele 
taine ale rugbyului. Și iată 
că astfel a început să se joa
ce rugby la Pașcani, Buzău, 
Palas, Satu Mare, Simeria, 
Roșiori de Vede, Giurgiu, 
Piatra Neamț, Tr. Severin, 
Rm. Vîlcea, ceea ce cred că 
aproape nu mai necesită co
mentarii.

Apare acum limpede solu
ția neabordată suficient multă 
vreme: școlile, în primul rînd 
cele profesionale, din toate 
sistemele.

Pe fondul unui reviriment 
pe care-I dorim continuat și 
consolidat cît mai puternic 
se conturează, firesc, și obiec
tivele următoare pe care tre
buie să le îndeplinim cu a- 
ceeași fermitate. A început 
să se joace rugby și în orașe 
în care acest sport nu a fost 
pînă acum practicat. De aici 
— prima necesitate: speciali
zarea profesorilor, în primul 
rînd a acelora care au și pa
siune pentru sport. Trebuie, 
desigur, continuate acțiunile 
de tipărire a diferitelor bro
șuri cuprinzînd indicații teh
nice orientative pentru selec
ția și pregătirea echipelor, dar 
ar fi de un real folos ca foru
rile de specialitate din cadrul 
CNEFS și IEFS să studieze

posibilitățile de mărire a nu
mărului de cadre cu speciali
zarea rugby și de repartizare 
a acestora în raport cu imi
nenta dezvoltare a unor noi 
centre, federația de speciali
tate îngrijindu-se încă înainte 
de absolvirea institutului să-și 
apropie cît mal multe dintre 
viitoarele cadre. Se simte, de 
asemenea, nevoia asigurării 
unui echipament și materiale 
de dimensiuni reduse. Bineîn
țeles, problema principală ră- 
mîne folosirea cît mai rațio
nală a terenurilor, amenaja
rea — acolo unde condițiile 
permit — a altor terenuri, 
mai ales în apropierea școli
lor profesionale sau generale.

Dacă aceste lucruri se vor 
pune în ordine (și este de 
crezut că așa se va întîmpla) 
inițiativele semnalate — fără 
a epuiza șirul lor — vor da 
în scurtă vreme rezultate și 
mai bune și cred că vor fi 
urmate într-un număr mai 
mare de școli, din toate jude
țele țării.

Federația de specialitate, în
deosebi prin comisia de ju
niori și tineret care s-a ocu
pat mai mult de activitatea 
de performanță — își propu
ne, fără a neglija obiectivul 
de performanțe — să păstreze 
în prim-planul preocupărilor 
și activității viitoare, în para
lel cu consolidarea centrelor 
existente, acțiunea de răspîn- 
dire a rugbyului în rîndul ti
neretului și elevilor,împriete- 
nindu-1 cît mai statornic cu 
acest sport cu însemnate func
ții educative și de formare 
cetățenească și, totodată, ofe
rind celor mai talentați posi
bilitatea de a se afirma în 
competițiile Interne și inter
naționale.

fiindu-i brăileanul. M. Hîrjescu, 
15 p. La juniori mari — echili
bru mai accentuat de forțe. Pe 
Prima parte a celor 33 km (30 
ture), Petre Cîrneanu manifestă 
o oarecare superioritate, apoi 
disputa pentru primul loc se dă 
între Petre Dolofan șl Antcm 
Neagoe, detașați într-un pluton 
de patru. Clasament : 1. P. Do
lofan (Steaua) 29 p, 2. A. Nea- 
goe (Dinamo) 24 
neanu (Steaua) 20 
buzan (C.S. Cluj) 
Popescu (Olimpia) 
luat startul 35 de 
fine, la seniori (40

P, 3. p. Cîr- 
p, 4. E. im- 
17 p, S.

15 p. 
alergători. în 

-—, ... ture — 44 km),
lupta pentru supremație a fost 
șl mai Interesantă, ea dîndu-se 
numai între dlnamoviști. Cîștl- 
gător : Al, Sol’ronie (30 p), care 
— datorită avantajului de pe 
Prima parte a cursei — rezistă 
atacului prelungit al colegului 
de club v. Selejan clasat. “cu 
28 p. I5e locul secund. Ii ur
mează M. loniță (Dinamo) 26 p, 
Th. Puterity (Stoaua) 13 p, St. 
Leibnar (Dinamo) 11 p etc. De 
remarcat numărul corespunzător 
al partlclpanților (44) șl, •   Ti com
portarea meritorie a doi juniori 
mari, V. Murineanu (Șc. sp. 3) 
și Th. Drăgan (Voința), mereu 
printre animatori.

V

M. 
Au

ÎNCĂLȚĂMINTE TIP „ROMARTA", fețe din box 
TALPĂ BOVINĂ, FABRICATĂ DE „ARTA" ORADEA
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(Urmare din pag. I)
Specialiștii englezi, cărora nu 

le este teamă de forța de atac 
a echipei României, recunosc 
că reprezentanții Albionului 
s-au aflat — în cele două me
ciuri amintite — în dificultate 
în fața artei echipei române 
de a păstra balonul la mijlo
cul terenului.

4 Ei mizează mal ales pe forța 
tletică a elevilor lui Ramsey 

și pe marea lor experiență a 
meciurilor decisive.

Sir Alf Ramsey a comuni
cat „ll“-le pentru meciul cu 
România, fiind, totuși, posi
bile modificări de ultim mo
ment. S-ar putea, astfel, șop
tesc „gurile rele“, ca Osgood 
— un tînăr atacant recunoscut 
pentru forța sa de percuție — 
să joace în locul lui Peters, 
formația beneficiind în acest 
caz de un al treilea vîrf.

Această soluție — în ipo
teza că ea s-ar confirma — ar 
trăda intențiile ultraofensive 
ale managerului englez.

Referindu-ne la emoțiile ro-

y

mânilor. dumneavoastră, sti
mați cititori, le știți prea bine 
pe ale dumneavoastră, noi, cei 
de aici, le simțim pe ale noas
tre...

Vă mărturisim că scoaterea 
din formație a portarului Ră
ducanu, capricios ca nimeni al
tul, a sădit în rîndul unora 
dintre ziariștii români aflați 
aici o sămînță suplimentară de 
neliniște.

Se știe că Răducanu era 
goal-keeperul potrivit pentru 
stilul de joc al formației en
gleze, caracterizat prin atacuri 
în valuri și repetate centrări 
înalte.

Ce era însă de făcut cu un 
Răducanu incapabil să se mo
bilizeze și să se concentreze în 
situații în care orice fantezie 
te poate costa scump.

Pornind de la scoaterea lui 
Răducanu din formație, i-am 
cerut antrenorului Angelo Ni- 
culescu explicația înlocuirii lui 
cu Adamache, precum și aceea 
a lipsei lui Dobrin chiar și din 
rîndul rezervelor ? (Apropo de 
înlocuitori, cei 5 jucători ro-

CONCURSUL „EL MUNDIAL ’70
INTRE RAȚIUNE Șl SENTIMENT

9

Este greu de (precizat ce anu
me a determinat interesul ieșit 
din comun, stîrnit de concursul 
ziarului nostru, „El Mundial ’70 
premiile, pasiunea pentru pro
nostic a celor ce savurează orice 
ere legătură cu fotbalul, cam
pionatul mondial în sine, sau 
aproape inedita șl, pînă nu de 
mult, puțin scontata prezență a 
echipei României in elita soece- 
rulul mondial.

Tot la 
șl acum, 
lorilor în 
balonului 
cititorilor 
a cupoanelor intrate în concurs. 
Pentru simplul motiv că, chiar 
dacă am fl numerotat scrisorile 
primite (aproximativ 40 000), cu
poanele cuprinse în ele au va
riat atît de mult — între rapor
tul 1/1 șl 1/700 I — tncît nu pu
tem decît să estimăm numărul 
lor la peste 2 000 0001

Poate că cei care au scontat 
o concurență mal redusă vor fî 
deziluzionați aflînd că — luînd 
un exemplu dintr-o mie — citi
torul nostru Wilhelm Widman 
din Cluj (Piața Libertății 23) a 
expediat pe adresa ziarului un 
cochet colet, bine ambalat, le
gat șl sigilat, preclzînd în scris, 
pentru a nu exista vreun du
blu, că acesta „conține cupoane 
de concurs în valoare de 200 
lei“... După volum șl formă, tot 
pe aproape se află șl participa
rea' cititorilor Vnsile Geamănu 
din Tg. Jiu (str. 23 August nr. 1) 
și Cristian Marlnoiu din corn. 
Ghirdovenl, jud. Dîmbovița, ca 
fă enumerăm doar pe cîțiva din
tre cel care au reflectat mal 
țoperatlv" asupra șanselor celor

fel de dificil ne este 
la ora debutului trico- 
întrecerea supremă a 
rotund, să prezentăm 
noștri o cifră exactă

MECIURI AMICALE
POLITEHNICA TIMIȘOARA 

C.F.R. ARAD 2—1 (1—1).

Partida amicală dintre Politeh
nica și C.F.R. Arad s-a terminat ' 
cu victoria primei echipe cu sco
rul de 2—1 (1—1). Au marcat Do- 
bîndă (mln. 25), Kun I (min. 73), 
respectiv Korosi (mj/i. 55).

Veniturile au fost depuse 1 
contul C.E.C. 2000.

C. ION, coresp.

în

C.F.R. TIMIȘOARA — OLIMPIA 
SATU MARE 1—1 (1—1)

Pe terenul C.F.R. din Timișoara 
r avut loc meciul amical dintre 
formația locală, C.F.R., șl Olim
pia Satu Mare, care îșl continuă 
antrenamentele în orașul de pe 
Bega pină la refacerea stadionului 
din Satu Mare. Partida a luat 
sfîrșit cu un rezultatr.de egalitate, 
1—1, In urma golurilor marcate de 
Manolache (mln. 13 din 11 m) 
pentru C.F.R.. Klncesch (mln. 5) 
pentru Olimpia.

Fondurile realizate au fost de
puse în contul C.E.C. 2006.

I. CREȚU, coresp.

Biroul Clubului nostru, luînd 
tn discuție scrisoarea antreno
rului C. TEAȘCA, publicată în 
ziarul dv. din 28 aprilie a.c., 
consideră necesar a vă aduce 
la cunoștință următoarele :

Conținutul acrișorii în cauză 
cuprinde unele elemente pe 
care tov. Teașcă, ca antrenor 
și membru al Biroului clubu
lui nostru, avea datoria să le 
aducă la cunoștință, în primul 
rînd, conducerii, pentru a fi 
analizate. De aceea subliniem 
că referirile la activitatea tov. 
vicepreședinte Puiu Rapaport 
nu corespund realității, în- 
trucît activitatea acestuia o 
apreciem ca pozit»/ă și compe
tentă.

Cu această ocazie aducem la 
cunoștința dv. și opiniei pu
blice că mobilul scrisorii 
antrenorului C. Teașcă a fost 

a
sa 

In

justifica 
de la 

realitate 
a avut

încercarea de 
eronat plecarea 
clubul ijostru. 
această atitudine nu 
nici o legătură cu activitatea
tov. vicepreședinte Puiu Ra- 
paport sau a conducerii, ea 
iiind legată de protestul

u

16 candidate. Am optat pentru 
aceștia pentru simplul motiv că 
avalanșa coletelor și scrisorilor 
doldora de cupoane, din ultimele 
zile
mal ________ — — ------ x-
Ne obișnuisem deja cu această 
expresie concentrată a pasiunii 
pentru fotbal, îmbrăcată în 
haine foarte largi.

Surpriza, însă, nu ne-a oco
lit : concursul ziarului „Sportul“ 
a găsit ecou și în străinătate ! 
Am primit, astfel, scrisori din 
S.U.A., din Israel, din Australia. 
Și dacă M. Solomon din Haiffa 
(Israel) a trimis șase cupoane 
pentru concurs, C. M. Trevers 
din Australia, cititor permanent 
al ziarului „Sportul", a expe
diat... 91 de cupoane. Iar Aurel 
Bucălae, de la Princeton Uni
versity — New Jersey (S.U.A.) 
este autorul unui singur pro
nostic : Brazilia — campioană
mondială, iar calificate din gru
pa C, România și Brazilia ! Și. 
pentru a-1 susține, ne-a trimis 
și o scurtă misivă din care spi
cuim : „Dragi tovarăși, mii și 
mii de inimi așteaptă cu însu
flețire să cunoască tot mai mult 
din tainele sportului practicat 
In România. Și de ce n-ar aș
tepta ? Dacă racheta lui Hie a 
devenit celebră, primind titlul de 
„rachetă fermecătoare*, de ee să 
nu fim nerăbdători a citi în pre
să... și cîte ceva despre „miracolul 
fotbalului român*. Sîntem încre
zători în tehnica de totdeauna, 
elanul și ambiția jucătorilor ro
mâni. Hai băieți! Succese! Suc
cese ! Succese depline!*.

Se poate spune, deci, că acest 
concurs a atins șl coarda sen
timentală a adevăraților supor
teri care apreciază șansele șl 
lansează pronosticuri prin aceas
tă prismă. Și, nu do puține ori, 
suporterii sentimentali au cîștig 
de cauză ‘ -
nali...

ale concursului, nu ne-a 
Impresionat ca la început.

în fața celor rațio-

Paul SLAVESCU

MECIURI RESTANTE
ÎN DIVIZIILE B Șl C

multe partide din 
diviziei B care au

campio- 
fost a-

Mal
natul-- -------- „ „„ -— ■
minate din etapele disputate pînă 
duminică vor avea loc rruine 
(toate din seria a II-a) :

o Metalurgistul Cugir — C.F.R. 
Arad (arbitru : C. Ghiță — Bra
șov) ;
• Olimpia Oradea — C.S.M. Si

biu (arbitru : S. Mureșan — Tur
da) ;

0 C.F.R. Timișoara — Metalul 
Tr. Severin (arbitru : Tr. Crucea- 
nu — Arad).

Jocul Metalul 
tul studențesc 
bar — Pitești) 
4 iunie.

Mîine, In cadrul camn'onatulul 
diviziei C, vor avea loc meciurile 
restante C.F.R. Pașcani — Textila 
Botoșani șl Avîntul Reghin — 
Tractorul Brașov.

Tîrgoviște — Spor- 
(arbitru : I. Chili- 
se va disputa joi

------- sportul
mâni care vor lua loc pe 
banca rezervelor sint Râduca- 
nu, Dan, Deleanu, Ghcrgheli și 
Neagu).

Antrenorul Niculescu ne-a 
spus că „la Guadalajara, Ră
ducanu a fost o decepție, sus- 
trăgîndu-se de la antrenamente, 
cerînd să fie înlocuit Ia unul 
din jocurile de acomodare, a- 
cuzind diverse indisponibilități 
pe care ulterior le-a ignorat.

Răducanu ne-a obligat, prin 
atitudinea Iui, să renunțăm la 
el pentru jocul cu Anglia.

In ceea
Dobrin — se pare că piteștea- 
nul este greu adaptabil la 
condițiile climaterice de aici — 
ne-a spus antrenorul Angelo 
Niculescu. Atît în timpul an
trenamentelor, cit și la jocurile 
de acomodare, el n-a reușit să 
se concentreze suficient, gre
șind numeroase pase. La Tor
reon, unde am început me
ciul cu Dobrin, după înlocui
rea lui cu Tătaru II, jocul s-a 
înviorat, căpătînd ritm și efi
cacitate".

Venind vorba de Tătaru II, 
titularul de ultimă oră în e- 
chipa noastră, l-am întrebat 
pe antrenorul Niculescu cum 
explică această preferință, mai 
ales Intr-un meci atlt de greu 
ea cel cu echipa campionilor 
lumii.

ce-1 privește pe

— Rămas în Mexic, după 
turneul întreprins aici de re
prezentativa secundă a țării, 
Tătaru s-a aclimatizat bine la 
dificilele condiții locale, pre- 
zentîndu-se într-o bună dis
poziție de joc.

Verificat la antrenamente și

la jocuri, Tătaru II a dat sa
tisfacție, astfel că... ce n-a a- 
dus anul, a adus ceasul, o ti
tularizare la care acum cîteva 
luni nu mă gândeam, dar care 
acum mi se part potrivită.

— Cum vedeți meciul cu 
Anglia ? — l-am întrebat pen
tru ultima oară pe antrenorul 
naționalei noastre.

— Fotbaliștii englezi au 
valori bine conturate și au o 
mare forță de joc. Ei vor 
ataca, fără îndoială, cu maxi
mă vigoare încă de la începu
tul partidei. Pentru a-i contra
cara, echipa noastră va trebui 
să aplice lecția pe care o știe, 
străduindu-se să stăpînească 
mijlocul terenului, jucând com- 
binativ și lansînd atacuri la 
momentele oportune. Doar asl-

fel vom reuși să-i scoatem din 
mină pe fotbaliștii englezi.

în scopul întăririi zonei de 
la mijlocul terenului, cele două 
aripi, Dembrovschi și Lucescu, 
vor juca retrase, conlucrînd cu 
Dumitru și cu Radu Nunweil- 
ler, cu care vor căuta să 
pună în valoare cele două vîr- 
furi, pe Dumitrache și pe Tă
taru II.

Iată două alte declarații auto
rizate înaintea meciului cu An
glia :

Antrenorul Emeric Vogi: 
„Luată, prin comparație, strict 
valoric, echipa noastră nu poate 
emite pretenții deosebite în fața 
echipei Angliei, ea puțind ținti 
doar o comportare onorabilă. Sper 
însă că jucătorii noștri nu se vor 
supune acestui calcul al hirtiei 
și că vor face tot posibilul pen
tru a-1 răsturna*.

Antrenorul Ștefan Covaci : „Va
loric, echipa Angliei este favorriă 
incontestabil. Cele două meciuri 
jucate în 1968 și 1969 în compania 
campionilor mondiali au demon
strat însă că un rezultat bun este, 
teoretic, posibil și intr-un al trei
lea joc. Prevăd un meci de mare 
angajament fizic și tactic*.

Așa stînd „planul de bătaie" al 
echipei noastre, să concluzionăm:

Azi, „11 "-le român face primul 
pas în turneul final al Mundialu- 
lui, un pas foarte important 
(poate cel mai important) pentru 
perspectivele jucătorilor noștri în 
grupă, o infrîngere diminuînclu-le 
considerabil șansele, așa cum un 
meci nul, ca să nu mai vorbim 
de o victorie, ar avea, și pe plan 
moral și pe planul... punctelor în 
clasament, efecte pe care Je do
rim cu toții.

★
Cîteva ecouri după partida- 

uvertură, Mexic — U.R.S.S.
Antrenorul echipei U.R.S.S., 

Gavril Kacialin : „Un meci nul 
nu poate să satisfacă pe un an
trenor. Sînt mulțumit totuși că 
nu am nici un jucător accidentat 
în echipă, căci meciul a fost dur, 
în special în prima repriză. Căl
dura și altitudinea au fost resim
țite serios de jucătorii noștri. 
Mi-a plăcut organizarea tactică a 
echipei mexicane".

Antrenorul echipei Mexicului.. 
Raul Cardenas : „Evident, as fi 
preferat o victorie, dar și acest 
meci nul în fața unei echipe des
tul de solide este apreciabil. Ju
cătorii sovietici au practicat un 
marcaj individual bun, impiedi- 
cîndu-ne să finalizăm*.

Antrenorul echipei Braziliei. 
Mario Zagalo : „Dacă acest mod 
de arbitraj (n.n al vest-germanu- 
lui Tschenscher) va fi menținut 
la toate meciurile campionatului, 
atunci se va combate jocul dur 
și nu vor exista probleme care 
pe noi, în special, ne-au copleșit 
Ia ediția precedentă din Anglia*.

Mircea Lucescu : „Rezultat e- 
chitabil. Mă așteptam ca mexica
nii să fie ceva mai insistenți. 
M-au impresionat intervențiile 
prompte ale apărătorilor sovie
tici*.

Antrenorul echipei R.F. a Ger
maniei, Helmuth Schon : „Rezul
tat avantajos pentru ambele for
mații, ele pot lupta în continuare 
cu șanse pentru calificarea în 
sferturile de finală*.

M1INE, CUPLAJ
PE „REPUBLICII"f

Clubul sportiv Steaua organi
zează mîine pe stadionul Repu
blicii din Capitală un Interesant 
cuplaj fotbalistic, tn deschidere, 
de la ora 18, liderul seriei I a di
viziei B, Progresul București va 
lntîlnl pe Petrolul Ploiești. în 
continuare, la lumina reflectoare
lor, Steaua va evolua în compania 
echipei A.S. Armata Tg. Mureș. 
Intrarea generală : 7 lei.

Veniturile realizate vor fl de
puse în contul C.E.C. 2000,

TURNEUL UNEI ECHIPE

DE TINERET A CLUBULUI

DINAMO IN ITALIA
In perioada 17—28 mai o echipă 

de tineret a clubului Dinamo 
București a participat la două 
turnee organizate in orașele Par
ma și Caserta — Italia.

La turneul de la Ptrfma (19—21 
mai) au luat parte 12 echipe, îm
părțite în 4 serii. Bqcureștenii au 
obținut următoarele rezultate : 
0—1 cu Partizan Belgrad și 0—6 cu 
Internazionale, elasîndu-se pe lo
cul 2 in serie.

Același număr de formații s-au 
întrecut și în turneul de la Ca
serta (23—30 mai). Și cu acest pri
lej Dinamo a ocupat locul 2 în 
serie, după ce a fost întrecută de 
Torino cu 1—0 și a obținut o vic
torie la același scor în fața lut 
F.C. Barcelona.

Tinerii dinanioviști s-au înapo
iat cu trei cupe primite din par
tea organizatorilor pentru frumoa
sa comportare, iar trei jucători 
Mihalache, P. Victor și Drăgan au 
fost răsplătiți, de asemenea, cu 
cîte o cupă, pentru tehnicitate 
(primii doi) și ultimul pentru „cel 
mai bun de pe teren* (la meciul 
cu Internazionale).

SPARTAK PLEVEN (Bulgaria)
VA JUCA LA BRAȘOV

Șl PLOIEȘTI
După cîte sîntem informați, for

mația de divizia A din Bulgaria, 
Spartak Pleven, va susține un 
turneu în țara noastră. Duminică, 
7 iunie, va întilni la Brașov pe 
Steagul roșu iar miercuri, 10.VI., 
va juca la Ploiești cu Petrolul. în 
deschidere la ambele jocuri va 
avea loc dubla confruntare dintre 
formațiile de olds-boys Steagul 
roșu — Petrolul, fapt pentru care 
foștii purtători ai tricourilor aces
tor formații sînt solicitați să ia 
legătura cu cluburile respective.

Pag. a 3-a

IN DIVIZIA C

STEAGUL ROȘU PLENIȚA
PERFORMERA ETAPEI

10-1 CU UNIREA ORȘOVA
SERIA I

NicolinaRarăul Cîmpulung 
Iași 4-0 (1-0).

Minerul Gura Humorului — 
Textila Buhuși 4—1 (2—0)

Penicilina lași — Minobrad Va
tra Dornei 0—0

Foresta Fălticeni — Minerul Co- 
mănești 1—0 (1—0)

Victoria Roman — Petrolul Mol- 
neștl 3—0 (1—0)

Fulgerul Dorohoi — Letea Ba
cău 2-1 (2—0)

(Corespondenți : A. Rotaru, D. 
Bolohan, D. Diaconescu, D. CrA- 
<iun, Gil. Roman, I. Mandache).

SERIA a V-a
MinerulProgresul Strehaia 

Lupeni 1—0 (1—0)
Electromotor Timișoara — Vul

turii textila Lugoj 1—1 (1—0)
Steagul roșu Plenlța — Unirea 

Orșova 10—1 (3—0).
Minerul Motru — Minerul Bocșa

Victoria Caransebeș — Furnirul 
Beta 2—1 (0—1) _

Dunărea Calafat — Jiul Tg. JIU 
1—0 (0—0)

Metalul Topleț 
ra 1—3 (0-1)

Energetica Tr. 
Caransebeș 2—1

— U.M. Timișoa-

Severin — C.F.R. 
(9-1).

(7 Iunie) :

CLASAMENT (Corespondenți • Gh. Dobreanu,
A. Petre, I . Julea, P. Pălănceanu,

1. Nicolina 25 14 5 6 58—25 33 M. Mutașcu, St. Zvignea, C.
2. Victoria 24 13 5 6 58—24 31 Avram și :M. Focșan).
3. C.F.R. 23 13 4 6 49—24 30
4. Textila Bt. 24 13 4 7 38—24 30 CLASAMENT
5. Foresta 25 12 3 10 38—29 27
6. Petrolul 25 9 7 9 35—31 25 1. U.M.T. 27 19 4 4 Gl—14 42
7. Letea 26 11 2 13 39—33 24 2. Vulturii 27 14 6 7 63—28 34
8. Minobrad 24 9 6 9 20—32 24 3. Minerul L. 27 13 5 9 56—25 21
9. Minerul C. 25 10 4 11 26—41 24 4. Minerul B. 27 12 6 9 37-34 30

10. Rarăul 26 9 5 12 36—50 23 5. C.F.R. 27 11 5 11 47—38 27
11. Fulgerul 25 11 1 13 40—65 23 6. Steagul 27 11 5 11 42—34 27
12. Textila Bh. 24 9 2 13 37—38 20 7. Minerul M. 27 12 3 12 31—29 27
13. Minerul G.H. 25 9 2 14 37—39 20 8. Jiul 27 12 3 12 39—40 27
14. Penicilina 26 7 6 13 22—50 20 9. Victoria 27 16 7 10 28—31 27
15. Constructorul 10. Metalul 27 12 3 12 46—62 27

25 (1 6 13 26—54 18 11. Electromotor
27 10 6 11 34—36 26

ETAPA VIITOARE
Petrolul — Constructorul, Nicolina 
— Foresta, Victoria — C.F.R., Mi
nerul C. — Rarăul, Textila Bt. — 
Minerul G.H.. Textila Bh. — Le- 
tea, Minobrad — Fulgerul.

— Victoria, Jiul — Metalul, U.M.T.
— Energetica, Unirea — Progresul. 
Vulturii — Minerul L., C.F.R. — 
Minerul M., Steagul — Electromo
tor, Furnirul — Dunărea

12. Energetica 27 9 6 12 31—49 24
13. Dunărea 27 9 5 13 37—39 23
14. Furnirul 27 9 4 14 29—49 22
15. Progresul 27 8 5 14 27—53 21
16. Unirea 27 7 3 17 29—76 17

ETAPA VIITOARE Minerul B.

SERIA a Il-a
PetrolulLocomotiva Adjud 

Berea 1—0 (1—0).
Metalul Plopeni — Chimia Ora

șul Gh. Gheorghiu-Dej 4—0 (2—0).
Metalul Buzău — Gloria C.F.R. 

Galați 2—1 (2—0)
Unirea Focșani — Metalurgistul 

Brăila 3—o (2—0)
Ancora Galați — S.U.T. Galați 

1-1 (0-1)
Dunărea Brăila — Șoimii Buzău 

1—4 (0—3).
Electronica Obor — Petrolistul 

Boldești 3—1 (1—1).
A.s.M. Tecuci — Rulmentul Bîr- 

lad 2—1 (2—1)

SERIA a Vi a

(Corcspondenți : 
Sima, M. Dumitru, 
Siriopol, G. Rizu, 
C. Filiță).

Em. Stan, 
I. SIrbu, 
S. Florian

M. 
T. 
Și

Minerul Bala de Arieș — Sort» 
Ocna Mureș 1—2 (1—2).

A.S.A. Sibiu — Minaur Zlatna 
0—0.

Arieșul Cîmpia Turzli — Ștlinta 
Petroșani 0—0.

Minerul Ghelar — Industria Sîr- 
mei Cîmpia Turzil 5—0 (2—0).

Arieșul Turda
3— 0 (1—0).

Victoria Călan
4— 0 (2—0).

Aurul Brad —
4—0 (2—0).

Minerul Teliuc
Sibiu 3—0 (0—0).

Metalul Aiud

— Mureșul

Tehnofrig

Dev»

Cluj

— Independenta

CLASAMENT

DE DATA ACEASTA, SURPRIZELE AD LIPSIT!
această 

fotbal îs ti- 
ultimele 
sferturile

„Cupa României", 
populară competiție 
că a ajuns, deci, în 
sale faze. Urmează 
de finală. Consumate simbătă
și duminică, ..optimile" 
făcut o nouă triere, dar ama
torilor de surprize 
mai oferit, de astă dată, 

bombă. Au cîștigat, 
toată linia, divizionarele 
unele dintre ele chiar la scor. 
Valoarea tehnică, surplusul 
de experiență competițională, 
de meciuri decisive și-au spus 
cuvîntul. Este adevărat 
reprezentanta diviziei 
C.I.L. Gherla, spre meritul ei, 
a fost la un pas de o nouă 
ispravă, oblifiîndu-i pe jucă
torii de la Jiul să lupte din 
răsputeri, 120 de minute, pen
tru a cîștiga la limită. Mai 
erau cîteva secunde cînd ele
vii lui Titus Ozon au înscris 
golul calificării. Oricum, fot
baliștii din Gherla părăsesc 
competiția cu fruntea sus și 
pentru comportarea avută în 
această ediție a Cupei ei me
rită felicitări. Nici Tractorul 
Brașov n-a fost o pradă ușoa
ră. deși Dinamo București a 
câștigat la trei goluri diferen
ță. în prima repriză, portarul 
Andrei s-a dovedit bine in
spirat în intervenții, perioadă 
in care bucureșteriii au trecut 
prin multe emoții. Amintind și 
de C.F.R. Pașcani tot din 
„C“, de asemenea prezentă în 
„optimi”, consemnăm faptul că 
această divizie a avut în în
trecere trei reprezentante în 
timp ce ,.B”-ul numai două 
— Sportul studențesc și Meta
lul Tr. Severin, eliminate, însă, 
fără drept de apel 
Steaua și, respectiv, 
geș.

Și acum, cîteva 
despre comportarea 
lor din primul eșalon al 
fotbalului românesc. Pe pri
mul loc se situează evoluția 
echipei Steaua, care confirmă 
forma bună manifestată în 
ultima vreme. Aprecieri pozi
tive se pot face și la adresa 
dinamoviștilor bucureșteni. 
După o repriză mai grea, ei 
au știut să depășească 
men tele dificile deși, 
cum bine se știe, în formație au 
lost prezenți mulți tineri, iar 
din minutul 25 au jucat in 
10 oameni în urma eliminării 
lui Cheran. La Craiova și la 
Iași scoruri identice in favoa
rea lui F.C. Argeș și Farul,

o...

t

au
nu le-au

nici 
pe 
A,

că 
C,

de către
F. C. Ar-

cuvinte 
form ații- 

eșalon

mo-
după

I. Abrudeanu, 
Țonea, FL O- 

-- . Gttnther, M.
Susan și I. Vladislav).

(Corespondenți 
Gh. Topirceanu, 
prița, P. Lazăr,

P. 
A.

care s-au impus prin superio
ritatea tehnică și tactică pe 
care le-o conferă divizia A.

In trei partide, cele de la 
Sibiu, Brașov și Cluj, s-au 
confruntat formații divizio
nare A. Este interesant fap
tul că Petrolul și Dinamo 
Bacău s-au mai întîlnit și in 
ediția trecută la Brașov, 
tunci,

. A- 
victoria a revenit bă

căuanilor, 
ploieștenii 
nu numai 
Cupă, dar 
consemnat 
tului pe stadionul din Ploiești. 
Deci, cum s-ar spune, 
iepuri dintr-un foc. La 
Valentin Stănescu 
un „11“ surpriză, 
nume noi : Drăgănoiu, 
că, Gîlmeanu,

De data aceasta- 
și-au luat revanșa, 
pentru eșecul din 

și pentru acel 2—2 
în turul campiona-

doi
Sibiu, 
aliniat 
cîteva
Petri- 

Cojocaru. A 
câștigat la limită, ce-i drept,

a 
cu

dar în fața unei formații, „U“ 
Cluj, card; a beneficiat de toți 
titularii. în sfîrșit, campionii 
au mai făcut un pas, însă la 
fel de greu ca și în „16“-imi. 
Și duminică, U.T.A. a avut 
nevoie de 120 min. (ca și in 
partida cu Metalul București) 
ca să înscrie un gol. De data 
aceasta l-a reușit in dauna 
ultimei clasate în divizia 
după ce elevii lui Bone 
avut două ba^e. Așadar, 
noaștem oele opt rămase 
cursă — Steaua,
U.T.A., F. C. Argeș. Petrolul, 
Fanil, Jiul, Steagul roșu. 
,.Sferturile“ se anunță intere
sante. Astă-seară, sorții vor 
stabili viitoarele confruntări. 
Să așteptăm tragerea din 
urnă...

1. Metalul P. I
2. Electronic#
3. Șoimii :
4. Ancora
5. A.S.M.T.
6. Metalul B.
7. Metalurgistul

27
27
27
27
26
27

15
16
14
13
12
13

11
4
8
5
6
4

1
7
5
9
8

10

60—10
67—24
45—22
40—27
38—29
27—35

41
36
36
31
30
30

CLASAMENT

1. Minaur 25 15 5 5 39-17 35
2. Metalul 25 12 6 7 41-19 30
3. Minerul G. 25 11 7 7 32—24 29
4. Victoria 25 12 4 9 32-25
5. Independența

25 11 5 9 27-25 27
6. Arieșul T. 25 10 6 9 26—23 26
7. Soda 25 11 4 10 26—30 26
8. Ind. sîrmel 25 10 5 10 28—25 25
9. Minerul T. 25 11 3 11 29—33 25

10. Arieșul C.T. 25 9 6 10 25-24 24
11. Mureșul 25 9 6 10 30-32 24
12. Aurul 25 11 1 13 30—29 23
13. Știința 25 8 6 11 23—25 22
14. A.S.A. Sibiu 25 8 6 11 20—26 23
15. Minerul B.A.

25 7 4 14 24—54 18
16. Tehnofrig 25 6 4 15 13—32 16

Tehnofrig

A, 
au 

cu- 
în 

Dinamo,

6. Rulmentul
9. Petrolistul

10. S.U.T.
11. Chimia
12. Gloria
13. Unirea
14. Petrolul
15. Dunărea
16. Locomotiva

27
27
27
27
26
27
27
27
27
27

10
13
10

9
11

9
6
7
4
5

28— 29
35—42
33— 31
29— 30
34— 41
30— 41
29—42
24—51
32—58
18—67

29
29
26
26
25
24
21
18
14
14

ETAPA VIITOARE :
— Minerul G., știința — Victoria, 
Minaur — Arieșul T.. Indepen
dența — Aurul, Ind. sirmei — Mi
nerul B.A., Soda — Minerul T., 
Metalul — A.S.A. Sibiu, Mureșul
— Arieșul C.T.

SERIA a Vil a

P. CONSTANTIN

D. Georgescu (Progresul) trimite balonul in poartă. (Fază din 
. meciul Progresul București—Politehnica Galați).

Foto : Theo MACARSCHI

soarea de răspuns
a clubului „F. C.

acestuia față de sancțiunea 
dată de Federația română de 
fotbal (interzicerea de a intra 
în incinta terenului de joc pe 
timp de 4 etape). In urma 
acestei sancțiuni, tov. Teașcă 
și-a declinat calitatea de an
trenor, hptărîre cu care Biroul 
nostru nu a fost de acord. 
Menționăm că în ultimele 4 
ședințe biroul clubului nu a 
făcut altceva decît a încerca 
să convingă pe C. Teașcă să 
revină asupra acestei hotărîri, 
din care cauză a avut de 
suferit în primul rînd buna 
pregătire a echipei noastre, 
care a fost lipsită în 4 etape 
de campionat de aportul inte
gral al lui C. Teașcă, acesta 
refuzînd să însoțească echipa 
în jocurile oficiale susținute 
acasă și în deplasare, neluînd

în considerare hotărîrile și 
insistențele repetate ale clu
bului. Trebuie să mai arătăm 
că C. Teașcă în decursul unui 
an de zile a mai avut astfel 
de manifestări, plecînd de la 
echipă. Mai mult decît atît, 
a căutat să determine condu
cerea Clubului ca în perioada 
sancțiunii sale echipa 
să nu se prezinte la 
de campionat.

Cu toate acestea, 
clubului nostru, dînd 
de o largă înțelegere și în 
dorința de a-1 recupera pe 
C. Teașcă, a reanalizat cererea 
de transfer a sus-numitului și, 
la dorința reciprocă a părților, 
a hotărît reangajarea sa la 
conducerea tehnică a Clubu
lui, în primul rînd pentru mo
tivul de a*hu schimba antre-

noastră 
jocurile

Biroul 
dovadă

Argeș"
norul la mijlocul campiona
tului, încredințîndu-i-se func
ția de 
scopul 
druma 
struire 
divizia

coordonator tehnic, în 
de a conduce și în- 
întregul proces de in

și educație a echipelor : 
A“, Tineret și centrul 

de copii și juniori, așa după 
cum și-a manifestat dorința 
inițial.

După ședința de numire în 
această funcție, pe care a 
acceptat-o, și care a avut loc 
în prezența întregului aotiv și 
a jucătorilor, Constantin 
Teașcă, la un scurt interval 
de timp, a refuzat să-și în
deplinească atribuțiunile 
rested funcții.

In această situație Eiroul 
Clubului, întrunit în aceeași 
zi. în mod special (28 mai),

a-

a hotărît să renunțe la servi
ciile antrenorului C. Teașcă.

Biroul Clubului este ferm 
hotărît să nu mai admită nici 
un fel de compromis și să 
trateze cu maximă exigență 
orice fel de abatere, indiferent 
de cine este săvîrșită, în 
scopul menținerii unui climat 
sănătos și favorabil, pentru 
o muncă susținută care să 
permită Clubului nostru și 
organelor locale să rezolve 
problemele legate de consoli
darea și dezvoltarea unității 
noastre. Totodată Biroul a 
reținut și unele aspecte nega
tive din activitatea Clubului, 
care vor sta în atenția noastră 
pentru a fi remediate pe 
viitor.

Mulțumindu-vă pentru pu
blicarea acestui răspuns, con
siderăm că printr-o îmbunătă
țire simțitoare a activității 
Clubului no-tru, se vai crea 
posibilitatea să obținem re
zultate și mai bune care să 
justifice cerințele ce se pun 
în fața unui club de fotbal. .

ETAPA VIITOARE : Dunărea — 
A.S.M.T.. Petrolul — Unirea, An
cora — Metalurgistul B. Șoimii — 
S.U.T., Petrolistul — Metalul B., 
Gloria C.F.R. — Electronica, Rul
mentul — Metalul P„ Chimia — 
Locomotiva.

SERIA a lil a
I.M.U. Medgidia — Petrolul Vi

dele l—o (1—0)
Tehnometal București — Mașini 

unelte București 3—1 (2—0)
Unirea Mînăstirea — Electrica* 

Constanța 2—1 (0—1)
Voința București — Laromet • 

București 1—0 (1—0)
Olimpia Giurgiu — Celuloza Că

lărași 2—0 (2—0)
S.N. Oltenița — Marina Manga

lia 7—1 (2—1)
Delta Tulcea — Cimentul Medgi

dia 3—0 (Cimentul s-a prezentat 
cu o jumătate de oră întîrziere 
pe teren).

I.T. Constanța — I.C.A.B. Arcu- 
da 3—0 (I.C.A.B. fiind suspedatâ)

(Corespondenți : R. Avram. Gh. 
Hie, Gh. Tufcea, Gh. Sandu, 
Burcln, M. Voicu și I. Turșie).

p.

CLASAMENT

1. S.N.O. 27 13 11 3 47—19 37
2. I.M.U.M. 27 13 8 6 36—17 34
3. Delta 27 13 7 7 41—25 53
4. Electrica 27 13 5 9 33—23 31
5. Cimentul 27 11 9 7 25—25 31
6. Celuloza 27 11 7 9 34—27 29
7. Tehnometal 27 11 6 10 43—31 28
8. Unirea 27 12 4 11 38—39 28
9. Laromet 27 10 7 10 33—32 27

10. Voința 27 8 10 9 37—40 26
11. Petrolul 2*i 9 6 11 30—33 24
12. I.T.C. 27 7 10 10 21—29 24
13. Olimpia 27 9 6 12 25—35 24
14. Mașini 26 8 7 11 36—32 23
15. Marina 27 7 8 12 31—41 22
16. I.C.A.B. 27 3 3 21 24—81 9

ETAPA VIITOARE : Laromet
I.T.C.. Marina — Delia. I.C.A.B. 
— I.M.U.M.. Mașini — S.N.O.. Ci
mentul — Unirea. Olimpia — Teh- 
nomelal. Electrica — Petrolul, Ce
luloza — Voința.

SERIA a IV a

Sinaia — Chimia Măgu- 
(2—0)
Cîmpulung Muscel — 
Alexandria 0—1 (0—1).

I.R.A. Cîmpina — Caraimanul 
Bușteni 4—0 (1—0).

Dacia pitești — Progresul Balș 
7—0 (0—0)

Carpați 
rele 3—0

Unirea
Comerț ul

Autobuzul București — Sportul 
muncitoresc Buc. 1—1 (1—0)

Prahova Ploiești — Petrolul Tlr- 
goviște 0—6

Sirena 
șie Buc.

Unirea 
Corabia

București — Flacăra ro-
2—2 (1—1) 
Drăgășani 

0—1 (0—0)
Progresul

(Corespondenți : C. Vîrjoghîe, I. 
Udrescu, Gh. Iriminoiu, D. Rădu- 
lescu, D. Daniel, Fl. Albu, O. Gu- 
țu, D. Denghcl).

Caraimanul — Progresul B.. Fla
căra — Carpați, Chimia — I.R.A., 
Progresul C. — Autobuzul, Co- 
•aerțul — Dacia, Petrolul sirena.

CLASAMENT

1. Autobuzul 27 17 7 3 55—21 41
2. I.R.A. 27 15 8 39—21 38
3. Comerțul 27 15 7 î 37—26 37
4. Carpați 27 14 7 6 47—26 35
5. Sportul 27 14 6 7 50—30 34
6. Chimia 27 11 6 10 36—28 28
7. Caraimanul 27 9 10 8 34—34 28
8, Prahova 27 8 9 IC 40—31 25
9. Flacăra 27 7 10 10 26—24 24

10. sirena 27 7 9 11 28—30 23
11. Petrolul 27 7 9 11 25—39 23
12. Progresul C. 27 8 7 12 29—50 23
13. Dacia 27 7 7 13 31—44 21
14. Unirea D. 27 8 4 15 29—48 20
15. Unirea C. 27 6 7 14 25—44 19
16. Progresul B. 27 3 7 17 20—55 13

ETAPA VIITOARE Unirea :D.
Prahova, Sportul - Unirea C.,

e

Dinamo ZalăuDacia Oradea
1—0 (1—0)

Metalul Salonta — Victoria Că
rei 0—0

Dermata Cluj — C.I.L. Sighetul 
Marmației 2—o (0—0)

Topitorul Baia Mare — Chimis
tul Baia Mare 0—2

Foresta Năsăud —
1—0 (0—0)

Constructorul Baia
rea Dej 1—1 (1—0).

(0—0)
Bradul Vișej

Mare — Uni-

(Corespondenți : S. Vasil.e, Gh.
Cotrău, M. Radu, R. Pop, D. Ni*- 
tor și V. Săsăranu).

CLASAMENT

1. Victoria 25 14 6 5 41—19 34
2. Gloria 24 14 5 5 5G—18 33
3. Someșul 24 13 5 6 38-18 31
4. Dermata 25 12 6 7 42—18 30
5. C.I.L. Gherla

24 12 6 6 36-21 50
6. C.I.L. Sighet 25 12 5 8 33-26 2.9
7. Unirea 25 11 6 8 42—29 28
8. Chimistul 25 12 4 9 40—31 28
9. Constructorul

25 11 4 10 36—33 26
10. Bradul 25 12 0 13 25—42 24
11. Metalul 25 7 5 13 22—45 19
12. Dinamo 25 5 8 12 20—44 18
13. Foresta 25 6 5 14 25—44 17
14. Topitorul 25 7 3 15 25-47 17
15. Dacia 25 6 5 14 20-44 17
16. Bihorean# 24 5 5 14 16—38 15

ETAPA VIITOARE : Topitorul 
Foresta, ( 
structorul, 
Bradul — 
Dermata, 
Unirea — 
horeana.

C.I.L. Slghet — Con- 
, C.I.L. Gherla — Dacia.

Metalul, Someșul — 
Dinamo — Chimistul. 
Gloria, Victoria — 31-

SERIA a Vill a
Sf,Colorom Codlea — Oltul 

Gheorghe 1—1 (1—1).
Torpedo Zărnești — Viitorul 

Gheorghieni 3—2 (1-1).
Carpați Brașov — Lemnarul O- 

dorheiul Secuiesc 2—1 (1—1)
Unirea Cristuru Secuiesc —»

Chimia Or. Victoria 6—1 (2—0)
Chimia Făgăraș — Medicina Tg. 

Mureș 4—0 (1—0)

(Corespondenți :
C. Chiriac, G. Carol, V. 
și B. Stoiciu).

N. Sec.el.eanu* 
Lorin t zi

CLASAMENT

1. Tractorul
2. Chimia F.
8. Oltul
4. Lemnarul
5. Colorom
6. Minerul
7. Unirea
8. Metalul
9. Chimica

10. Torpedo
11. Carpați
12. Chimia V.
13. Vitrometa*.
14. Viitorul
15. Avântul
16. Medicina

24
25
25
25
25
24
25
24
24
25
25
25
24
25
24
25

3
5
7

11
9
9

11 
11 
11 
11 
10 
14
13
14 
14 
17

60-11
53-19
51—23
62—36
43-37
26—29
36—44
43—35
33— 27
34— 30
24—29
31—14 
30-51 
17—57
29—61
17—56

M
38
3»
28
28
26
25
24
24
24
24
20
18 
17
15
12

Tractorul 
• Avîntul,

ETAPA VIITOARE :
— Chimica, Medicina
Viitorul — Colorom. Chimia V.
— Torpedo. Chimia F. — Carpați, 
Oltul — Minerul, Metalul — Lem
narul, Vltrometan — Unirea.

DE LA I.E.A.B.S.
Biletele pentru cuplajul 

de fotbal dintre echipele 
Progresul — Petrolul 
Ploiești și Steaua — A.S.A. 
Tg. Mureș, ce va avea loc 
pe stadionul Republicii, 
miercuri 3 iunie a.c., 
începind de la ora 18, 
s-au pus in vinzare la ca
sele obișnuite.

rezultatr.de


KODES Șl GOVEN SEMIFINALIȘTI LA ROLAND GARROS
feri au continuat pe tere

nurile de la Roland Garros 
întrecerile campionatelor in
ternaționale ale Franței. în 
primul sfert de finală, ceho
slovacul Kodes, confirmînd 
forma bună în care se află, 
l-a întrecut cu mare ușurință 
pe Martin Mulligan în 3 se
turi: 6—1, 6—3, 7—5, după 
o partidă care a durat 82 de 
minute, în schimb, pentru 
obținerea deciziei in meciul 
următor opunînd pe cei doi

francezi aflați în cursă, Fran
cois Jauffret și Georges Go- 
ven, au fost necesare 4 se
turi. Goven a cîștigat primul 
cu 8—6, l-a pierdut pe al 
doilea la un scor identic, 
după care și-a dominat cu 
autoritate partenerul, de în
trecere, înscriind pe tabela 
de marcaj 6—2 și 6—1. Un 
rezultat din „optimi" Ashe — 
Orantes 3—6, : 6—4, 6—2,
6—2.

în turrieul de dublu mascu
lin, perechea Barclay—Contet 
a întîlnit cuplul Fletcher 
(Australia) — Mărmureanu. 
Francezii au obținut viptoria 
cu 10—8, 6—3, 3—6, 6—4. 
într-o altă partidă : Franulo- 
vici,

. ciov, 
7—5.

La
turi

Loyo Mayo — Liha-
Metreveli 6—4, 6—3,

dublu feminin,. în sfer- 
de finală : ■ Margaret 

Court, Judy, Dalton-— Helga 
Hosl, Helga Niessen 6—0, 
6—1- rf.J..- '* ■■

BASCHET Șl BUSINESS
Cele două cupe europene de 

baschet — „Cupa campionilor" 
și „Cupa cupelor" — au revenit 
în acest an, după cum se știe, 
echipelor care au reprezentat 
Italia în ambele competiții.

Este vorba de Ignis Varese 
(cîștigătoare a „Cupei campio
nilor", învingătoare în finala 
cu Ț.S.K.A. Moscova), și Fides 
Neapole (care a îhtrecut într-o 
dublă manșă echipa franceză 
S.A. Vichy, în această finală 
europeană). Este, însă, numai 
un fel de a spune că Fides și 
Ignis au reprezentat Italia, în
trucît atît echipa napolitană cît 
și cea din Varese reprezintă 
mai curînd „firma" unui sin
gur om — „il comandore" 
Borghi.

Acest Giovanni Borghi este 
un personaj original, care se 
încadrează perfect în galeria 
marilor businessmeni ai spor
tului, de tipul unor Santiago 
Bernabeau, Angelo Moratti etc. 
Ceea ce Borghi a demonstrat 
(dacă mai trebuia demonstrat) 
este că în sportul din țările 
capitaliste totul se poate plăti 
— sau mai bine zis cumpăra. 
Chiar și un titlu de campion...

Incercînd să transpunem un 
vechi proverb românesc la im
perativul victoriei cu orice 
preț, victorie legată de uriașe 
profituri materiale, am putea 
spune: „cine n-are... negri, să-i 
cumpere!". Lecție, de altfel, 
destul de bine învățată de ma
rile cluburi europene. De e- 
xemplu, finala „Cupei cupelor", 
al cărui retur s-a disputat la 
Neapole (87—65 pentru Fides), 
a avut drept „eroi", dincolo de 
galeria celor 12 000 de napoli- 
tani din stadionul semi-vulcan, 
pe cei doi jucători americani 
de culoare de la Fides — Wil
liams și Aiken — jucători plă
tiți cu sume de transfer și 
prime de meci fabuloase.

Dar „il comandore" a plătit. 
Avea toate mijloacele. Acest 
„rege" italian al frigiderelor și 
al industriei electro-menajere 
s-a decis într-o zi să investeas
că bani în sport, bineînțeles, în 
scopuri pur publicitare. Borghi 
s-a Interesat mai întîi de ci
clism, finanțînd o echipă pro
fesionistă. Dar, om practic, el 
și-a dat repede seama că ci
cliștii respectivi erau mai mult 
interesați de numărul biletelor 
de bancă, 
lometrilor 
a acordat 
de fotbal, 
rămas tot

unul din artizanii vic-Baschetbalistul de 'culoare Williams, 
toriei lui Fides-Napoli.

Tn disperare de cauză, Gio ■ 
vanni Borghi a mizat pe bas
chet, adunînd toate „piesele" 
necesare creării lui Ignis și lui 
Fides, două echipe gemene, fi
nanțate de aceeași casă de 
bani. In această lume a concu
renței, a luptei fără menaja
mente, Borghi a avut o idee 
măreață: aceea a lansării, pe 
o traiectorie comună, a două 
„rachete", de calibru aproape 
identic, cu Intenția vădită ca 
măcar una să-și atingă ținta.

Succesul a fost obținut. Fides 
Neapolc a cucerit ,(Cupa șape
lor" în 1968, reînnoindu-și per
formanța anul acesta^ în timp 
ce Ignis a cîștigat , „Clipa cam
pionilor". Și probabil că re
clama a prins; frigiderele și 
mașinile de gătit se vînd mai 
bine, pe'măsura coșurilor mar
cate.

Domnul Borghi a făcut o „a- 
facere" bună...

O afacere și nimic altceva.

D. GRAUR

DE PE
RECORDUL MONDIAL

AL ARUNCĂRII SULIȚEI
decît de cel al... ki- 
parcurși. Atunci, el 
sprijin unor echipe 
dar rezultatele au 

decepționante.

VA TRAVERSA
ATLANTICUL ?

Axel Peschel (R.D.G.)
învingător

In „Premiul l’Humanite"
PARIS, 1 (Agerpres). — Tra

diționala competiție ciclistă 
„Marele premiu al ziarului 
l’Humanite” a revenit în acest 
an lui Axei Peschel (R.D. Ger
mană), urmat de compatriotul 
său Huster — la 8 sec. și ce
hoslovacul Marek —* la 13 sec.

Ultima etapă a competiției, 
desfășurată pe ruta St. Etien
ne du Rouvray — Nanterre 
(166 km), a fost cîștigată de 
polonezul Jasinski, cronome
trat în 3h 44:05.

îm-clasamentul general pe 
echipe, primul loc a fost ocu
pat de R.D. Germană, urmată 
de U.R.S.S., Cehoslovacia, Po
lonia, Bulgaria, Algeria, Un
garia, Franța (F.S.G.T.), Irlan
da. \

Poate că da !... într-o probă 
considerată „cenușăreasa" atle
tismului american a apărut o 
stea de primă mărime, care 
poate adăuga salbei de recor
duri mondiale ale atleților lumii 
noi încă una din prețioasele 
„piese" care-i lipsesc. La mij
locul lui aprilie, Mark Murro 
a aruncat sulița la 91,44 m sau 
— cum ar scrie „Track and 
field News" — exart 300 pi
cioare. Aruncînd cu aproape 10 
metri mai mult decît perfor
manța singurului record mon
dial pe care l-au avut ameri
canii la suliță (Frank Held 
81,75 m, în 1955), Murro devine, 
la 21 de ani, al patrulea per
former mondial al tuturor tim
purilor într-o probă în care 
rezultatele maxime se obțin, de 
obicei, în preajma începutului 
celui de al patrulea deceniu al 
vieții. Recordmanul mondial 
Kinnunen (28 ani), sovieticul 
Lusis (30 ani), și celălalt fin
landez Nevala (33 ani), singurii 
atleți în activitate care au obți
nut. performanțe peste 90 m. se 
află în amurgul carierei lor 
atletice și au realizat cele mai

LA JUMAT ATEA DRUMULUI ■ ■ ■

Rezultatele și stadiul de pregă
tire a loturilor naționale,

in discuția
Recent, Comitetul Federa

ției române de scrimă a luat 
în discuție rezultatele obținute 
în activitatea de performanță, 
precum și stadiul de pregătire 
a loturilor reprezentative, 
acum, la jumătatea drumului 
care a mai rămas pînă la 
J. O.

Analizind rezultatele din 
1969 ca și cele cinci luni ale 
anului 1970 se poate trage 
concluzia că loturile de scrimă 
ale României, deși și-au 
etalat in toate cazurile, în
treaga potență, totuși au avut 
o activitate apreciată ca rod
nică. Procesul de pregătire a 
suferit sensibile îmbunătățiri. 
A crescut intensitatea antre
namentelor, în pas cu cerin
țele, s-a vădit un plus de 
preocupare pentru acurateța 
execuțiilor tehnice. Toate 
acestea dovedesc că implicit 
și antrenorii care au primit 
responsabilitatea pregătirii lo
turilor (și în special Andrei 
Vîlcea, Iosif Zilahi, Nicolae Ni- 
colau și Dumitru Mustață), au 
colaborat în mod eficient cu 
antrenorul federal Vasile 
Chelaru, folosind un stil de 
muncă adecvat, orientat după 
principiile scrimei moderne 
care pledează uet pentru fo
losirea procedeelor ofensive. 
Ceea ce se impune în perioa
da care urmează este ca atît 
sportivii cit și antrenorii să 
acorde o atenție și mai mare 
perfecționării continue a pro
cesului de instruire, 
cu introducerea in pregătire 
a unor elemente noi de teh
nică și tactică. Este imperios 
necesar acest lucru, pentru a 
se realiza o creștere calitativă 
a valorii fiecărui scrimer din 
lot, singura garanție de reu
șită ni competițiile ce vor 
urma. In acest sens Biroului 
federal ii revine obligația de 
a controla mai riguros felul 
cum se desfășoară procesul 
de antrenament al loturilor, 
de a îndruma totodată munca 
antrenorilor coordonatori.

S-au purtat și unele discuții

paralel

Comitetului federal
în jurul celei mai bune mo
dalități de pregătire ce ar tre
bui adoptată. Deși au fost 
emise opinii divergente, în cele 
din urmă s-a hotărît invo- 
cindu-se suita de succefc ob
ținute de scrima noastră pînă 
acum, să se pună, în conti
nuare, accent pe pregătirea în 
cadrul loturilor. în acest fel se 
vor asigura... premisele unei 
prezențe remarcabile la J. O. 
Prin urmare actualul sistem de 
pregătire trebuie continuat. Este 
vorba de 
asigurată 
decvate.
nală a 
indiferent de baza 
a unei discipline 
dacă unor elemente 
de masă, peste valoarea aces
teia nu îi asiguri condiții de
osebite de pregătire, nu poți 
nădăjdui la rezultate optime.

Paralel cu procesul de in
struire se impune la loturi 
(dar și în general in secții) 
o muncă de educație mai sus
ținută. Ea trebuie să porneas
că de la modalități elementa
re, incepind chiar cu punctua
litatea la antrenament, slăbi
ciune față de care nu este 
admisă nici o concesie. La fel, 
exigență și in procesul de 
pregătire. Un foarte impor
tant aspect, care face parte 
tot din sfera muncii educati
ve, ii reprezintă poziția antre
norilor în concursuri. felul 
cum ei comentează unele re
zultate, maniera in care apre
ciază arbitrajele. In toate ca
zurile in care antrenorii încu
rajează ieșirile unor sportivi 
(sau au ei înșiși asemenea 
șiri) tot bagajul educativ 
va prăbuși. Se va nărui 
muncă desfășurată, poate, 
tact și pricepere, ani de zile. 
Asupra unor asemenea aspec
te e de dorit ca antrenorii — 
chiar și cel de lot — să re
flecteze atent, să manifeste 
și mai mult discernămînt.

o pregătire specială 
prin mijloacele a- 
Practica intemațio- 

demonstrat doar că 
de masă 
sportive, 

desprinse

ie
se 

o 
cu

S. TIBERIU
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CORESPONDENTĂ SPECIALĂ PENTRU „SPORTUL"

S/iriBAIIIIH OA/DA APROPIATELOR
CAMPIONATE EUROPENE LA HALTERE

Oj Reușita întrecerilor este garantată 7 recordmani mondiali prezenți la start ® Duelul 
Alekseev — Reding ® Verificarea halterofililor maghiari

Peste trei săptămîni, în R.P. 
Ungară se vor desfășura cam
pionatele europene de haltere. 
Intre 20 și 28 iunie, orașul Szom- 
bathely, va găzdui marea între
cere a celor puternici de _pe 
continentul nostru. Este pentru 
a doua oară in istoria marilor 
dispute ale acestui sport cînd 
organizarea unor competiții de 
o asemenea anvergură revine 
țării noastre. Cu 8 ani în ur
mă, la Budapesta, au avut 
loc tot campionatele euro
pene, care s-au bucurat de 
un deosebit succes .organiza
toric și tehnic. Poate că a- 
cesta este și motivul că 
F.I.H.C. a ales din nou Un
garia ca țară organizatoare a 
actualei ediții a „europene
lor".

La Szombathely se fae a- 
cum- ultimele pregătiri pentru 
primirea celor peste 100 de 
halterofili din toate colțurile 
continentului. S-au luat 
măsurile . ca desfășurarea 
trecerilor să se bucure 
cele mai bune condițiuni. 
sperăm că și rezultatele 
fi la înălțime răsplătind 
acest fel eforturile organiza
torilor. Se speră că actualele 
campionate vor adu.e nume
roase performanțe de valoare, 
recorduri europene și chiar 
mondiale.

Și pentru că vorbim de a- 
cest lucru, este suficient să 
arătăm că actualul 
arătat fructuos în 
privește doborîrea 
lor mondiale. Din 
pînă astăzi au fost depășite 
nu mai puțin de 10 recorduri 
ale lumii, printre care, la loc 
de cinste, se află cele 607,5 
kg realizate de sovieticul Va
sili Alekseev! O altă garan
ție că la Szombathely vor . fi 
înregistrate performanțe de

toate 
în
de 
Să 

vor 
în

s-a
ce

sezon 
ceea 

recorduri- 
ianuarie și

>1 REGATA SOFIA"
LA CAIAC-CANOE

SOFIA, 1 (Agerpres). — 
caiac-canoe 
și sportive 

R. D. Ger- 
Ungaria și

valoare o constituie șimare 
faptul câ pe lista participan- 
ților. 
recordmani 
cepția categoriei pană) la to
talul celor trei probe. Iată-i:

Cat. muscă: W. Krișișcin 
(U.R.S.S.) 337,5 kg ; și K.
Smetanin (U.R.S.S.) 337,5 kg;

Cat. cocoș : Imre Foldi
(Ungaria) 370 kg ;

Cat. ușoară: W. Bazsanowski 
(Polonia) 445 kg;

Cat. semimijlocie: V. Ku- 
rențov (U.R.S.S.) 482,5 kg;

Cat mijlocie: G. Ivancenko 
(U.R.S.S.) 495 kg;

Cat. semigrea : K. Kangas- 
niemi (Finlanda) 530

Cat. grea: J. Talts 
550 kg ;

Cat. supergrea- V. 
(U.R.S.S.) 607,5 kg.

Fără îndoială că disputa 
cea mai spectaculoasă se a- 
nunță între supergreii Alek
seev și Reding, primii oameni 
din lume care au atins feno
menala cifră de 600 kg!

Halterofilii maghiari s-au 
antrenat deosebit de intens 
în vederea acestor campiona
te. Echipa Ungariei poate ob
ține un rezultat valoros la 
„europene": locul II, sau III, 
ceea ce ar constitui, desigur, 
o performanță foarte bine co
tată pe plan internațional.

Recent, la Budapesta, 
avut loc campionatele 
nale. S-au înregistrat 
rezultate remarcabile, 
după cum au declarat 
cialiștii, nu s-a urmărit, 
acest prilej, randamentul ma
xim. Dar, în același timp, tre
buie să amintim că membrii 
lotului au beneficiat de o bo
nificație la îndeplinirea cate
goriei (avînd 1—2 kg în plus 
față de greutatea regulamen
tară), aceasta pentru a nu-i 
supune acum, înaintea

figurează toți actualii 
mondiali (cu ex-

ropenelor", unei prea mari 
slăbiri. Iată ' campionii : cat. 
muscă: Nagy și Holzreiter cu 
cite 322,5 kg; cat. cocoș: 
Foldi 362,5 kg (!); cat. pană: 
Benedek 385 kg (!); cat. ușoa
ră: Bagocs 415 kg; cat. semi- 
mijlocie: Szarvas 445 kg; cat. 
mijlocie; Bakos 477,5 kg.; cat. 
semigrea: Veres 477,5 kg; cat. 
grea: Hanzlik 502,5 kg; cat. 
supergrea: Chudik 517,5 kg.

„Regata Sofia’’ ia 
a reunit 6portivi 
din Cehoslovacia, 
mană, România,, 
Bulgaria.

în proba der___  _ canoe-1000
m, victoria a revenit echipa
jului român Manea-Calabiciov 
în 4:02. Pe locul doi s-au cla
sat frații Frey (Ungaria) — 
4:05,5. Echipajul român . de 
caiac-4 a ocupat locul trei, 
fiind întrecut de primele două 
echipaje ale R. D. Germane. 
La caiac dublu femei echipa
jul român s-a clasat pe locul 
secund, cu timpul de 2:01,6, 
Victoria a revenit perechii 
Gabrowski-Zeckorn.

s-a

kg.
(U.R.S.S.)
Alekseev

I
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Cele 
țe din 
carea

PISTELE

Mark Murro aruncătorul cu o forță excepțională
bune performanțe în 1968 și.' 
1969.

Americanului i se deschid, 
deci, frumoase perspective, a- 
vipd de partea sa nu numai 
vîrsta ci și o constituție fizică 
propice (1,83 m și 100 kg) care 
l-a făcut pe Kinnunen — cu 
care natura a fost mai zgîr- 
cită (1,77 m) — să declare : 
„Bacă aș fi avut statura și 
greutatea Iui Murro aruncam 
100 m...“ La care atesta, po
sesor al unei tehnici, nu toc
mai grozave, a replicat: „Dacă 
aș arunca in stilul lui Kinhu- 
nen aș fi reușit și eu 100 me
tri!".

Performanța lui Murro nu 
este izolată. Anul trecut a rea
lizat 89,20. m iar' în. sezonul ac
tual a mai aruncat de două ori 
peste 87 th. Participant la J.O. 
din Mexic, fiind junior, atle
tul american a ocupat locul IX

ȘTACHETA URCA
TOT MAI SUS!
Rezultate excelente' în Con

cursul atletic de la Modesto 
(California): Bill Elliot și
Reynaldo Brown (Fosbury- 
Flop) au trecut ștacheta ridi
cată la 2,21 m, iar canadian- 
ca Debbie Brill și-a îmbună
tățit recordul național reali- 
zînd 1,86 m, a treia perfor
manță din toate ■ timpurile 
(după Iolanda Balaș 1,91 m și 
Rita Schmidt 1,87 m). Alte 
rezultate : J. Pennell 5,32 m, 
Seagren 5,20 m, Alarotu 5,20 
m la prăjină ; Crawford 3:59,6 
pe 1 milă ; Sylvester 64,54 m 
la disc ; Hines'* 7,99 
leman 7,94 m la 
Schmidt 85,52 m la

★
La Budapesta, atletul ma

ghiar Major a stabilit un nou 
record al Ungariei sărind tot 
în Fosbury-Flop înălțimea de 
2,20 m. Alte rezultate.: Tegla 
62,82 
m la 
m la

m și Co- 
lungime ; 
suliță.

m la disc ; Cziffra 16,56 
triplusalt ; Nemeth 82,80 
suliță

★
a doua a concursu- 

cu cupa ziarului 
Mladej”, Șerban 

a cîștigat proba de 
urmat

ziuaîn 
lui dotat 
„Narodna 
Ciochină 
trip’usalt cu 15,83 m, 
de Vasis (Grecia) cu 15,79 m. 
Alte rezultate : Farkaș (Unga
ria) 21,2 — 200 m.; Bobceva 
(Bulgaria) , 24,9 — 200 m ; 
Bruch (Suedia) 60,68 m — 
disc.

Ruszkai KATALIN 
redactor la „Nepsport", 

Budapesta

Imre Foldi in plin

au 
națio- 
cîteva 

deși, 
spe- 

cu

ATLETISM
întrucît pe stadioanele de atle
tism numărul atleților este în
deobște destul de mare, antre
norii renunță uneori la arun
carea cu sulița din cauza peri
colului accidentării celorlalți 
atleți. Mark Murro a avut șan
sa să învețe într-un colegiu în 
< are aruncarea suliței era prac
ticată în mod curent și astfel 
poate spera acum la un record 
mondial.

Avînd o tehnică deficitară, 
dar înzestrat cu o forță deose-’ 
bită, net superioară celorlalți 
aruncători ai lumii, pe Murro îl . 
paște primejdia care a dus la 
dispariția prematură din atle
tism a altui mare talent, nor
vegianul Terje Pedersen. Anu
me, pericolul accidentelor la

mai bune 10 performan- 
toate timpurile Ia arun- 
suliței :

Kinnunen (Finlanda)

Lusis (U.R.S.S.) 91,98
Pedersen (Norvegia)

Murro (S.U.A.) 91,44
Nevala (Finlanda) 91,40
Nillson (Suedia) 87,76 

I. Nemeth (Ungaria) 87,20 
Kulcsar (Ungaria) 87,06 
Covelli (S.U.A.) 86,77
Lievore (Italia) 86,74.

TURNEE INTERNAȚIONALE DE ȘAH
Eleonora Gogilea pe

Turneul internațional femi
nin de șah de la Piotrkov 
Trybunalsky (Polonia) s-a în
cheiat cu victoria cunoscutei 
maestre olandeze Fanny Heem- 
skerk, care a totalizat 7 punc
te din 11 posibile. Pe locurile 
2—3, la egalitate, s-au clasat 
Eleonora Gogîlea (România) și 
Asenova (Bulgaria) cu cite 
6*/2 p, urmate de Spakowskaia 
(Pplonia), Karakas (Ungaria), 
Jurcinska (Polonia), Kures 
(Iugoslavia), Klovan (U.R.S.S.) 
— toate cu cite 6 p. Maria

DANCELLI

locul doi, la Piolrkov

cu o aruncare de 80,06 m. Nu
mele său este destul de puțin 
cunoscut în S.U.A. căcixlincolo 
de Ocean aruncarea suliței nu 
era prea agreată de tinerii 
care încep practicarea atletis
mului și nici presa de specia
litate nu-i acordă o atenție de
osebită.- De altfel, aruncarea 
suliței 'este practicată doar în 
19. din -cele 52 de state ameri
cane. Numărul specialiștilor a- 
cestei probe este redus, iar a- 
ria restrîfisă, de practicare are 
și un motiv, curios dar real :

cot, destul 
la sulițașii 
Și despre 
credea că va avea un mare vii
tor, căci rezultatul său (91,72 
m în 1964) fusese realizat la 22 
de ani. Se știe, însă, ce a ur
mat: eșecul de la Tokio, urmat 
de un accident la cot, datorat 
greșelilor de tehnică, care l-au 
îndepărtat pe atletul norvegian 
de stadion.

Iată, deci, argumentele pro 
și contra, în aprecierea șanse
lor pe care ie are recordul u- 
neia din cele mai spectaculoase 
probe atletice, de a traversa 
Oceanul.

Vlodimir MORARU

de frecvente chiar 
cu o tehnică bună. 
Terje Pedersen se

LA A 3-a VICTORIE

Pogorevici (România) a ocupat 
locul 12 cu 3'/2 p.

în turneul internațional fe
minin de șah de la Budapesta 
s-au disputat partidele între
rupte din rundele anterioare. 
Rodica Reicher a cîștigat la 
Szaday, Veroczi la Porubszkv, 
iar Sinka a învins-o pe Sza
day. După 7 runde, în clasa
ment continuă să conducă Za- 
tulpvskaia (U.R.S.S.) cu 5'/2 
puncte, urmată de Veroczi 
(Ungaria) — 5 p și Rodica 
Reicher (România) — 4 p etc.

în turneul rezervat juniori
lor, după 6 runde, pe primul 
loc în clasament se află Hulak 
(Iugoslavia) cu 5 ‘/2 p, urmat de 
Toncev (Bulgaria) — 4*/2.,jp, 
Wolf (România), Veres (Unga
ria), Nemec (Cehoslovacia) — 
3’/2 p.

Ieri s-a desfășurat cea de a 
14-a etapă a „Turului Italiei" 
pe distanța Faenza—Casciano 
(218 km). Italianul Dancelli a 
terminat pentru a 3-a oară în
vingător în această ediție, fiind 
cronometrat în 5h.44:58. în cla
samentul general continuă să 
conducă Eddy Merckx, urmat 
de Ritter Ia 2:41, Gimondi la 
2:52, Van der Bosche la 4:59, 
Zilioli la 5:08, Adorni la 5:36 
și Dancelli la 5:44.

FOTBAL
MERIDIANE

deschis un centru de pregăti re sportivăLa Leipzig s-a 
fiți pe grupe de virstă pot alege sportul preferat pentru a 
virși pregătirea fizică. Iată un aspect din timpul antrenamentelor de 
-idicări de greutăți, lupte, judo etc).

multilaterală, unde cetățenii împăr- 
se relaxa în orele libere și a-și ilesă- 

i „Krafttraining" (atletism, 
Foto : „DEUTSCHES SPORTECHO“-Berlin

TELEX » TELEX » TELEX • TELEX ® TELEX .©
Turul ciclist al Angliei a con
tinuat . cu desfășurarea etapei 
,a 8-a (Nottingham — Birmin
gham), în .care victoria a reve
nit rutierului cehoslovac D. 
Zeman, cronometrat pe dis
tanța de 180 km cu timpul de 
4h 39:48. In clasamentul gene
ral individual continuă să con
ducă polonezul J. Mikolajczyk, 
urmat de olandezul Koning — 
la 2:12, cehoslovacul Konen- 
cny---- la 3 min., olandezul
Taback — la 4:21 etc. Pe e-

chipe, primul loc este deținut 
de formația Poloniei.

în ultima zi a concursului in
ternațional de tir de la Wies
baden, sportivul american 
Clark a cîștigat proba de pis
tol viteză cu 593 puncte, ur
mat de Stolîpin (U.R.S.S.) 592 
puncte și Kosîh (U.R.S.S.) — 
591 puncte. Pe echipe, primul 
loc a fost ocupat de formația 
U.R.S.S. cu 2352 puncte.

Fostul campion mondial de 
box Ia categoria cocoș, a- 
mericanul Manuel Ortiz, a 
încetat din viață la San 
Diego (California), în vîrstă 
de 53 de ani. Ortiz a de
ținut titlul mondial din 
1942 pînă în 1947, cînd a 
fost învins de Harold Dade, 
în același an el a recucerit 
titlul, pierzîndu-d definitiv 
în fața sud-africanului 
Towel.

Vie

i în „sferturile” de finală 
probei de simplu bărbați

ale
dill

IN CUPE...
Pe stadionul „Colombes" din 

Paris, în prezența a peste 
50 000 de spectatori, în finala 
„Cupei Franței” St. Etienne a 
dispus de F.C. Nantes cu 5—0 
(2—0), prin golurile înscrise 
de Revelli (2), Parizon, Bereta 
și Herbin.

★
în cea de-a doua semifinală 

a „Cupei Portugaliei" Sporting 
Lisabona a învins cu 4—2 pe 
Belenenses. în finală, Spor
ting va întâlni echipa Benfica.

★
La Stockholm, în „Cupa 

Rappan” : Union Teplice a în
trecut cu scorul de 2—I (1—0) 
formația locală Djurgaarden.

...ȘI CAMPIONATE
Tn etapa a 14-a a campiona

tului maghiar grupa A : 
M.T.K. — Ujpesti Dozsa 2—0; 
Vasas — Videoton 3—l;Kom- 
lo — Tatabanya 2—1 ; Dios- 
gvdr — Raba Eto 1—0 ; gru
pa B : Ferencvaros — Pees 

Salgotarjan — Honved 
Dunaujvaros — Csepel 
Szeged — Szombathely 
Conduc Ujpesti Dozsa 

p (Grupa A) și Ferecva-cu 23 
ros cu 20 p (Grupa B).

★
Campionatul elvețian s-a 

încheiat ou victoria echipei 
F.C. Basel care a totalizat 37 
p. Locurile următoare au fost 
ocupate de Lausanne — 36 p, 
F.C. Zurich — 34 p.

TELEX • TELEX
cadrul turneului internațional 
de tenis de la St. Louis (Mis
souri), Rod Laver l-a învins 
ou 6—2, 5—7, 6—1 pe Ismail 
el Shafei, iar Stolle l-a eli
minat cu 6—4, 6—4, pe Bart
hes. Alte rezultate; Emerson- 
Ralston 6—4, 6—4 ; Rose val 1— 
Newcombe 8—6, 7—5. în pro
ba de dublu, cuplul Newcom- 
be-Gimeno a dispus cu 6—4 
6—3 de perechea Moore-Drys- 
dale.
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