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DE TENIS 
A IUGOSLAVIEI

PENTRU MECIUL 
CU ROMÂNIA

f Federația iugoslavă de tenis a 
anunțat componența echipei care 
va intîlni, intre 12 și 14 iunie, re
prezentativa României in cadrul 
Cupei Davis. Jucători : FRANU- 
LOVICI, SPEAR, IVANCICI și 
BRESKVAR. Căpitanul echipei : 
NIKOLICI.

I

ATLEȚI ROMÂNI,

în zilele ce vin, mai mulți 
atleți români vor lua parte la 
'concursuri internaționale, 
peste hotare. Astfel, la sfîrși- 
tul acestei săptămîni, Viorel 
Suciu, Angela Zirbo și Eli- 
sabeta Prodan vor evolua la 
Riga. Cîteva zile mai tîrziu, 
alți atleți români, Ion Rusnac, 
'Gheorghe Cefan și Stelian 
Marcu, Rafira Fi ța și Valeria 
Ban vor li prezenți la un con
curs programat la Moscova.

De asemenea, trei juniori, 
Constantin Stan, Andrei Ku- 
runczi și Veronica Anghel au 
prilejul să concureze într-un 
concurs internațional, și a- 
nume în cel de la Zlate Mo- 
ravce (R.S. Cehoslovacă), care 
începe miercurea viitoare.

6 CICLIȘTI ROMÂNI»
VOR CONCURA

LA TULA Șl MOSCOVA
Intre 3—13 iunie, mai mulți 

cicliști români vor lua parte 
la concursurile ce se vor or
ganiza pe velodromurile din 
Leningrad și Tuia.

Sub conducerea antrenori
lor Mircea Mihăilescu și Iuli
an Gociman, au făcut depla
sarea : Constantin Gonțea,
Paul Soare. Florian Negoescu, 
Marin Ioniță. Petre Dolofan 
și Ștefan Leibner.

iunie, mai mulți

„GALELE ÎNCEPĂTORILOR*’,- 
LA GALATI

Printre experimentele pentru 
relansarea boxului gălățean, de 
mare eficiență se anunță acela al 
organizării unor gale sâptămî- 
nale rezervate exclusiv începăto
rilor din secțiile de performanță.

Reuniunile au loc pe frumoasa 
arenă „Dunărea", unde s-au des
fășurat și întrecerile Balcaniadei 
de box. * “ 
nizate 2 
evoluat 
12 și 16

Pină acum, au fost orga- 
gale, in cadrul cărora au 
60 de tineri boxeri între 
ani.

T. SIRIOPOL-coresp.
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Deschiderea celei de 
ediții a campionatului 
dial a constituit zi de 
sărbătoare pentru fotbal. Sta
dionul Azteca a fost arhiplin : 
112 500 de [spectatori au fost 
prezențl la meciul inaugural.

Telefoto : — Agerpres

Iată-l pe Mario Zagalo, pledând pentru șansele echipei sale. 
Acest fost component al leam-ului brazilian, care și-a făcut 
modest, dar extrem de eficace datoria, în umbra unor mari 
celebrități, a devenit azi un antrenor șocant prin optimismul 
său. El se adresează ziariștilor: „Aceasta este echipa mea I 

Cine o poate învinge ?“
Credem, totuși, că se oferă mulți amatori...

GUADALAJARA, MARTI,
• Păziți de un polițist, înconjurați de 
dental : doctorul Dumitru Tomescu ! ? ©

® Dumitrache : „Vom

Vom incepe aceste rinduri, 
transmise cu puține ore îna
intea meciului cu Anglia — 
intr-un fel compromise in 
ochii dv. care la ora citirii 
lor veți fi cunoscut deja re
zultatul partidei amintite — 
printr-o intimplare mai de
grabă hazlie: ajunși la Gua
dalajara, ne-am repezit li
teralmente spre ușile de sti
clă ale hotelului Gran care 
găzduiește delegația română, 
cind am auzit un... fluier 
strident, și am fost intimpi-

Ca un adevărat 
mozaic, activi

tatea sportivă a țării 
se compune și se re
compune din realita
tea dinamică a tutu
ror județelor, fiecare 
entitafe avînd însă 
un specific, o tradi
ție, o perspectivă a 
performanței. De a- 
ceea ziarul 
din dorința 
defini prin 
culoare, pc
mult mqi amplu al 
sportului de masă, 
inaugurează cu acest 
număr un ciclu de 
materiale intitulat

Așadar, a început! în clipa 
în care sub un soare arzător, 
ale cărui raze nemiloase fă
ceau să strălucească orbitor 
marea de pălării albe din tri
bunele stadionului „Azteca", 
arbitrul Hurt Tschencher a 
fluierat și fotbalistul sovietic 
Bișeveț a lovit mingea, cu 
toții am trăit aci, in această 
țară îndepărtată, dar ospita
lieră, un moment' de mare e~ 
moție A început mult aștep
tata întrecere 
lX-a ediții a 
Rimei". Atunci 
Bobby Moore 
țiile parcă prea optimiste ale 
brazilienilor, nu ne-am mai 
adus aminte de nici un pro
nostic senzațional. Acum, in 
sfirșit, priveam pe „viu" (este

a celei de a 
„Cupei Jules 

am uitat și de 
și de declara

suporteri și gazetari ® Un singur acci-

Pde va fi
face totul

supus unui control antidoping ? 
pentru victorie"

de
La 
în

timpul înconjurați de o aten
ție deosebită, deopotrivă a 
suporterilor ad-hoc, cit, mai 
ales, a unei întregi armate 
de gazetari, care pindesc a-

nați, de loc reverențios, 
un sobru polițist I

Care este explicația ? 
ușile hotelului se află, 
permanentă, un polițist mexi
can care stăvilește „elanul" 
sutelor de amatori de auto
grafe, polițist care pur și 

„simplu... ne-a coufuMdat!
deoparte 

vă informăm 
români se I 
simpatie în 

de las flores"

Lăsind 
trebuie să 
fotbaliștii 
de multă 
„ciudad
este Guadalajara, fiind

gluma, 
că 

bucură 
i acest 
’ care 

tot

t

O amintire de neuitat : acasă, cu cupele de învingători in brațe, cu flori în mlini și cu 
medaliile de aur și de argint împodobind gitul fetelor.

Foto : AUREL NEAGU
Marți 

sportivă 
a celei mai mari porți fero
viare din țara noastră, Gara 
de Nord : rapidul nr. 12 a 
adus în Capitală pe jucătoa
rele și jucătorii români care, 
la „Palazzo del Ghiaccio" din 
Bolzano, s-au acoperit de glo
rie cucerind trei medalii de 
aur, două de argint și una de 
bronz. Extraordinara lor per
formanță a umplut de bucurie 
inimile multor iubitori ai 
sportului, unii dintre ei venind 
ieri la Gara de Nord pentru 
a stirînge, cu o clipă mai de
vreme, mîinile sportivilor lau- 
reați. împreună cu 
prietenii, numeroși 
activiști sportivi și 
de secții de popice
în mtîmpinarea campioanelor 
și vicecampionilor mondiali 
tov. loan Kunst-Ghermănescu,

dimineața, imagine 
în ambianța agitată

familiile, 
suporteri, 
președinți 
au venit

secretar al C.N.E.F.S., precum 
și alți activiști ai Consiliului 
General.

Cînd trenul a staționat, zeci 
de brațe s-au întins spre Cor
nelia Moldoveanu-Petrușcă, a- 
ceastă fată roșcovană, plină 
de dinamism, care lansează 
bila bărbătește, autoarea unui 
rar record : campioană indi
viduală, campioană la perechi, 
campioană la echipă, adică 
cîștigătoare a tot ce se putea... 
cîștiga. Cu aceeași căldură au 
fost îmbrățișate Elena Tran
dafir, deținătoarea — alături 
de Cornelia Petrușcă — a 
titlului suprem la dublu, 
Crista Szocs, mezina Am 
Marcu, Elena Cernat și cele
lalte fete care, la Bolzano, în

••••••••

Tr. IOANIȚESCU

(Continuare în pag. a <-a)

SPADASINI ROMANI LA BUDAPESTA
Tradiționalul concurs patru

later de spadă Franța — Ita
lia — România — Ungaria va 
fi găzduit anul acesta de ora
șul Budapesta, în zilele de 13

și 14 iunie. Lotul de spada
sini ai țării noastre care vor 
face deplasarea cuprinde, 
printre alții, pe Al. Istrate, 
Pongraț, Sepeșiu și Duțu.

un fel de a spune, deoarece 
meciul l-am văzut tot la tele
vizor, într-una din camerele 
de la „Gran Hotel", amenajată 
special pentru fotbaliștii ro
mâni) primul din multele acte 
ale acestui campionat mon
dial.

Parcă respectînd tradiția, 
partida inaugurală s-a înche
iat, ca și la ediția precedentă, 
fără să ne satisfacă setea de 
goluri, cu un rezultat alb s 
0—0. Privind retrospectiv des
fășurarea acestui joc, trebuie 
să spunem că nici pe plan 
valoric el nu a satisfăcut exi
gențele. Opiniile tuturor celor 
cu care am stat de vorbă, aci 
la Guadalajara, după meci: au 
fost că partida inaugurală a 
dezamăgit. S-a jucat mult 
prea prudent, cu evidente ac
cente de temporizare la mijlo
cul terenului, cu destul de 
rare momente de spectacol. 
Cea mai mare parte dintre 
tehnicieni au declarat — si 
noi sîntem întru totul de 
acord cu ei — că in partida 
V.R.S.S. — Mexic s-a văzut 
clar tendința de a nu se asu
ma riscuri prea mari, ceea ce 
a avut ca un prim efect a- 
glomerarea în apărare și, pe 
alocuri, chiar o exagerată de
cizie în intervențiile apărăto
rilor. Așa se și explică faptul 
că arbitrul vest-german 
Tschencher, ce a avut dificila 
sarcină de a dirija jocul inau
gural, s-a văzut pus în situa-

ția. de a arăta de cinci ori 
cartonașul galben, ceea ce în
seamnă „avertisment". El nu 
a folosit în acest meci nici
odată fatalul cartonaș albas
tru. echivalent cu excluderea 
unui fotbalist de pe teren. Și 
asta este foarte bine. Ce în
grijorează, insă, este că nu
mărul avertismentelor depă
șește totuși limita obișnuită 
și acest lucru ne dă o imagine 
destul de clară despre dîrze- 
nia cu care cele 16 formații 
finaliste își vor disputa șan
sele.

Revenind la. joc putem a- 
precia ca excelentă ideea tac
tică a antrenorilor sovietici, 
care au cerut elevilor lor 
să-și dozeze judicios efortu
rile. angajîndu-se în luptă 
treptat, mai lent la început și 
din ce în ce mai activ către 
sfirșit. Sprintul final al fot
baliștilor sovietici a fost des
tul de periculos, chiar dacă 
pe fondul acestei dominări, 
reprezentanții țării gazdă, ne
îndoios perfect adaptați la 
condițiile de climă și altitu-

(Continuare in pag. a 3 a)

Corespondențe prin telex 
de la trimișii noștri spe-

Parcurgoți. deci, 
pentru început, îm
preuna cu redactorii 
noștri și ghizi locali 
compeienți,

IT1NERARFJL

DOLJULUI
înarmați cu o -,har

fă la scară mărită" 
și confruntînd dezi
derate cu statistici, în 
materialele pe care 
le publicăm în pa
gina a ll-a.

C. FIRANESCU

G. NICOLAESCU

liber, 
sau 

lîngă

fotorepor-

(Continuare în pag, a 3 a)

START
ÎN SEZONUL
ȘTRANDURILOR

Deși timid, 
pertoriul verii 
dat la o parte 
cortina norilor și 
a intrat pe scena 
Capitalei. Printre 
punctele de atrac
ție ale actualului 
sezon estival ss 
află, ca de obicei, 
și clipele petrecu
te în aer 
pe pajiștea 
nisipul de 
bazine, în ana lor 
reconfortantă. Și 
cu toate că soa
rele se prezintă 
încă timid în a- 
ceste zile capri
cioase, micile uzi
ne de recreare, 
ștrandurile, devin 
din ce în ce mai 
populate. Mărtu
rie stă și imaginea 
ferului nostru Theo Macarschi, 
care redă un moment dumini
cal la „Ștrandul Tineretului", 
unde amatorii de apă, soare 
și mișcare —■ incluzînd, îndeo
sebi, toate „vîrstele adolescen
ței" — își petrec timpul liber 
după preferințe și îndemînări 
sportive.

••••••••
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MEXICUL SOLICITĂ UN ANTRENOR 
ROMÂN DE CANOTAJ

încă o dovadă a prestigiului de care se bucură 
sportul românesc peste hotare : Federația mexica
nă de canotaj a anunțat că este gata să angajeze 
un antrenor român, care să pregătească lotul de 
canotaj al Mexicului.•••••••••••••
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PUTEREA OMULUI BIRUIEI
PUTEREA NATURII

I
I
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de veghe, Intre două mări
De la Gorgani, colbuitul 

I.M.S. al județenei de 
sport Teleorman apucă la 
dreapta, spre digul Fățana. 
Sub soarele de jar al Bă
răganului, mașina înaintea
ză anevoie, obosită parcă 
și ea de zbuciumul acestor 
zile cînd unda Dunării 
crește mereu. Ne îndrep
tăm, așadar, către locurile 
de revărsare ale fluviului, 
anume lăsate de oameni, 
pentru ca apele umflate 
să-și 
mea.
cînd

poată întinde mări- 
așteptînd aici clipa 
bătrînul Danubiu le

va chema din nou în al- 
bia-mamă.

Digul pe care am înce
put să-1 străbatem despar
te cu trupul lui înălțat de 
mina omului, două mării 
cea formată de apele tul
buri ale Dunării, și cea a 
grînelor, cu valurile ei de 
spice ce vor arunca în cu- 
rînd în hambare, bogatul 
rod. De veghe, în această 
surdă luptă dintre cele 
două forțe, stau oamenii. 
I-am întîlnit ziua, cerce- 
tînd pas cu pas digul, in
tervenind eroic atunci cind 
este nevoie. I-am cunoscut

noaptea, priveghind în 
fața focurilor, zbaterea a- 
pelor, fortificînd barajul 
acolo unde Dunărea a să
pat, sau a mușcat din pă- 
mîntul ocrotitor al lanu
rilor. între o stație de 
pompare și alta, patrulau 
puternice tractoare, iar pa
ralel cu acestea își făceau 
rondul neostenit coopera
torii anume desemnați 
pentru apărarea digului. 
Căci DIG înseamnă aici, 
la Fățana, 4000 de HEC
TARE CULTIVATE. ÎN
SEAMNĂ PÎINE, ULEI, 
LEGUME.

Și Dunărea, primind 
brațele ei atîtea și atîtea 
rîuri umflate, crește me
reu. în lunci, coroanele 
sălciilor stau în apă, ai
doma unor uriașe geaman
dura, oferind loc de po
pas viețuitoarelor. Iar 
peste tot, peste întinderea 
celor două mări, domnește 
omul, cu abnegația și ho- 
tărirea lui fermă de a a- 
păra avutul obștesc, pe cel 
propriu. Căci abnegație se 
cheamă a fi la datorie ac- 
cidentat, precum Gheorghe 
Petroacă din Năsturelu 
care, cu o mină umflată de 
grave arsuri, răspundea — 
puțin stînjenit — la tn-

Vasile TOFAM
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ECHIPA
ntotdeauna, dar mai ales 
acum cînd Naționala noas
tră de fotbal se află 
angrenată înlr-o mare con
fruntare cum este C.M., 
m-am gîndit mult la în

țelesurile noțiunii de echipă.
Sint pentru echipă, poale pentru că 

omul este o funfâ socială. Echilibrul 
și fericirea lui sint alături de semenii 

i.
O bucurie neîmpărtășită e diminuară, 

copleșitoare nefericire se suportă 
mai greu de unul singur.

Echipa este o societate omenească 
în miniatură cu conducător, opinii, 
atribuții, re’atii ele. Perfecțiunea ei 
constă în acțiunile ccieiale spre re
zultanta comună — victoria.

Personalitatea creatoare a individu
lui poale înflori desăvîrșif aici, dar 
un aspect al ei este acela de supunere 
a voinței proprii, voinței colective. A- 
narhismul, solitudinea, egoismul sînț 
moartea echipei. Vedefa e necesară și 
chiar vitală, dar ea nu poate străluci 
declf prin și pentru echipa sa. Oricărui 
diamant li este necesară o montură 
care să-i scoală în evidentă valoarea.

Asperitățile de caracter ar trebui să 
se tocească, din mulțimea metalelor to
pite în creuzetul echipei, aliajul finit 
avînd calități superioare.

Echipa se cimentează prin lucruri 
comune — începînd de la sportul co
mun.

Aspirațiile, preocupările, felul 
viață, idealurile asemănătoare duc 
relații paralele și în afara echipei.

Tradițiile sportive sint apanajul 
proape exclusiv al unor „teamuri*. 
Ele sint o expresie a anilor în care 
aspirațiile spre glorie și prietenie se 
împletesc cu cele de creare și conso
lidare a intelectului și caracterului.

Deși gloria sportivă individuală este 
mai puternică și mai îmbătătoare, nici- 
cînd victoriile nu se sărbătoresc cu 
atîta frenezie și nu se 
intensitate ca alături de 
ai luptat pentru ea.

Cindva voiam să mă 
prieten infr-o polemică în care el să 
susțină partitura sporturilor indivi
duale. Echipă sau spori individual ? In 
fond, pentru amîndoi, problema nu se 
punea decît pentru frumusețea argu
mentării de ambele părți.

De altfel fiecare sportiv 
în ultimă instanță, un club, 
un oraș, o țară, deci face 
tr-o echipă. Individ izolai nu 
exista și deci nici sporiiv izolat.

Pentru că omul e făcut să Irăiască 
împreună cu oamenii I

de 
la

a-

siml cu afîta 
acei cu care

lansez cu un

reprezintă, 
o școală, 

parte din- 
poate

Dorin ALMAȘAN

ti
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stăzi nu-i facem decla
rații de dragoste Dună
rii, deși o adorăm, deși 

stinul nostru este legat prin 
rie de ea.
stăzi, strîngem Dunărea în 

brățișarea aspră a digurilor, 
re a-i stăvili răzvrătirea și 
o face din nou bună și as- 
Itătoare.

e zile și nopți, oamenii 
tă cu forța uriașă și dez- 
țuită a fluviului, îi opun 

eligența și dîrzenia, îi ghi- 
sc țoale șireteniile.

saltul apei este teribil, dar 
into noastră și mai 
ă !

Buletinele hidrologice 
pentru aceste zile 

maiîntîlnite și cote record, 
r străjile așezate pe mal 
utează necontenit învolbu- 

rea și fin piept navalei li- 
ide, avînd în spate contra
cturile unei întregi națiuni.

CONTRIBUȚII LA PROFILUL

DOLJ

O harta sportivă

la scară mărită

spor- 
ideea 

drum.

oameni lucrează intens la consolidarea și supraînălțarea digului de apărare a orașului 
Giurgiu Foto AGERPRES

LA GIURGIU : r--------------------

SPORTIV AL JUDEȚELOR
Schițarea unui profil 

tiv al județului a fost 
cu care am pornit la 
Am acordat municipiului Cra
iova și județului Dolj „cuvîn- 
tul de deschidere", adresîndu- 
ne, bineînțeles. în cadrul a- 
cestui raid-anchetă, unor oa
meni cu răspundere directă în 
mișcarea sportivă a județului.

NOI Șl
FAȚA

La Giurgiu, ca în toate zo- 
le predispuse inundației de 
malul Dunării, continuă să 
desfășoare din plin pregă- 

ile pentru preîntîmpinarea
vărsării apelor fluviului, 
■tățenii municipiului urma
se în aceste zile cu îngrijo- 
re creșterile cotelor Dunării, 
ini, la ora 11, cota Dunării
Giurgiu indica 795 cm, cu 

idințe de creștere în urmă- 
arele zile. în vederea pre- 
tîmpinării momentului cul- 
inant al viiturii, care — se 
re — va atinge cel 
alt nivel (cota de 820 
■cunoscută vreodată), pe 
fronturile de apărare 

unicipiului Giurgiu sînt
iizate, în prezent, numeroa- 

forțe materiale și umane,

mai 
cm 

toa- 
ale 

mo-

NCONTUL 2000
• In suita numeroaselor ac
ini de ajutorare a populației 
n județele sinistrate se în- 
rie și cea a Școlii sportive 
■. 1 din Capitală. Colectivul 
drelor didactice care func- 
incază aici au hotărît să dea 
te o zi din salariu pînă la 
iele anului 1970, aceasta re- 
•ezentînd suma de 3 000 Iei. 
; asemenea a fost depusă

Contul 2 000, suma de lei 
)00 rezultată din diferite ac- 
mi sportive.

1 
• O inițiativă asemănătoare 

î avut-o și profesorii Școlii 
>ortive nr. 3, care vor da 
nă ia sfîrșitul anului suma 
? 1 500 lei. reprezentînd cîte 
zi pe lună din salariu.

I
• Membrii cluburilor spor- 

ve Politehnica și Universi- 
tea Timișoara au hotărît să 
‘deze contravaloarea premii- 
ir acordate cîștigătorilor la 
impionatele universitare pre- 
îm și beneficiile rezultate 
in organizarea altor competi- 
i sportive. în același timp, 
ilariații și antrenorii celor 
ouă cluburi vor depune lunar 
1 Contul 2 000 sume repre- 
entînd 5 la sută din venitul 
>r. Aceasta pînă la finele a- 
ului în curs.

*ETRU ARCAN coresp princ

• Crește continuu numărul 
e depunători la Contul 2 000 
in județul Neamț. Printre a- 
jștia se numără și membrii 
somațiilor sportive Tlîrtia 
i00 lei). Forestiera (1 000 lei), 
letalurgica (5 00 lei). Țesă- 
îra (1 000 lei), toate din Pia- 
a Neamț. Colegiul județean 
? arbitri de fotbal a depus 
ima de 2 000 lei. iar Corni- 
a de radioamatori 1 000 Iei. 
Ite sume au fost depuse de 
tociațiile sportive 
g. Neamț (500 
ăvinești (1500

Cetatea 
lei) și Relonul 
lei).

T. RADU, corespondent

DE V
(Urmare din pag. 1)

rebarea unui coleg dacă nu e 
•azul să-și ia concediu me- 
lical: „Vom lua noi și conced, 
ăcu. însă, avem răni mai 
nari de oblojit!“
în răstimpul a trei ore coa

na Dunării s-a mai înălțat 
■u un centimetru. De la U- 
iiunea județeană a cooperati
velor de producție Teleorman 
iu fost trimiși mii de saci. 
Camioane, încărcate vîrf, a- 
eargă 
;ust,
>ovară 
tecilor 
licea, 
Sorgani. S-au reunit aici, în

prudent pe digul în- 
împărțind prețioasa 
brigăzilor de tineret, 
de sportivi din Zim- 

Zimnicele, Năstureii!.

DUNĂRE A,
ÎN FATÂ!

care

la 
în

o-

cu
Du-

lucrează din plin la con
solidarea și supraînălțarea di
gurilor existente, precum și 
construirea de noi obstacole 
calea apelor.

La Șantierul Naval, după
rele de producție, salariații 
lucrează ia înălțarea digurilor 
ce înconjoară întreprinderea, 
ridicînd ziduri la intrările 
în ateliere pentru ca apa să 
nu pătrundă în interiorul a- 
cestora. La fabrica de zahăr, 
în noaptea de sîmbătă spre 
duminică oamenii au avut pri
ma confruntare directă 
forțele dezlănțuite ale
nării. După cîteva ore de lup
tă dramatică, sute de munci
tori. membri ai gărzilor pa
triotice militari ai forțelor 
noastre armate și sportivi de 
la asociația Dunărea, au reu
șit să rețină apele la dig.

în jurul stației de distribui
re a energiei electrice a fost 
construit un dig circular de 
apărare. Membri ai gărzilor

patriotice și militari în frun
te cu specialiștii din cadrul 
comandamentului municipal 
de apărare veghează clipă de 
clipă starea digurilor pe toată 
lungimea lor, intervenind 
prompt cu plombe acolo unde 
apar infiltrații sau eroziuni. 
Pentru întîmpinarea momen
tului culminant, atingerea co
tei maxime, ău fost luate o 
serie de măsuri. Sînt pregăti
te importante cantități de ma
teriale, printre care 3 000 saci 
cu nisip, 10 m.c. palpanșe, 
1 000 m.c. fascine, 500 de pari 
ș.a. De asemenea, se află în 
stare de alarmă importante 
mijloace mecanizate, ca exca
vatoare, buldozere, autobascu
lante, tractoare cu remorci, 
autocamioane etc, pentru a in
terveni la timp în vederea a- 
părării întreprinderilor și, a 
celor 7 000 de locuințe ame-' 
nințate.

Tr. BARBALATA coresp.

CONCURSURILE SI
COMPETIȚIILE
• în județul Botoșani au 

loc numeroase întreceri spor
tive ale căror încasări sînt 
destinate acțunii de ajutorare 
a populației din județele ca
lamitate. Astfel, la Botoșani 
a avut loc o interesantă re
uniune de box între repre
zentativa orașului și cea a 
Sucevei. Scor: 6—6. într-o 
altă întrecere, la fotbal, Ful
gerul Dorohoi a terminat în
vingătoare cu 6—4 în fața 
echipei Metalul Rădăuți. în 
meciul de handbal (băieți) 
dintre selecționatele orașelor 
Botoșani și Suceava (tine
ret) 
19—19. 
Voința 
„Mihail

scorul
La
Botoșani 

Eminescu"

a fost 
handbal

egal ; 
fete : 

Liceul 
8—6.

T. UNGUREANU, 
coresp. principal

• Toate echipele de fotbal 
din valea Jiului vor susține 
întîlniri amicale, fondurile 
rezultate urmînd a fi depuse 
în Contul 2 000. Printre aces
tea se află și Paringul Lonea, 
Jiul Petrila, Preparatorul Lu- 
peni și Preparația Petrila.
St. BALOI, coresp. principal

• în sprijinul populației 
din zonele sinistrate, CJEFS 
Suceava a organizat o serie 
de competiții sportive. Astfel, 
echipa de fotbal Textila Bo
toșani (divizia C) a jucat în 
compania formației Chimia 
Suceava (divizia B). După 
un joc frumos cele două e- 
chipe au terminat la egali
tate : 3—3.

La Fălticeni, echipa locală 
Foresta (divizia C) a întîlnit 
formația Minerul Gura Hu
morului. Scor 3—1 pentru fot-

EGHE
marea bătălie cu apele. Dis
puta e aprigă, directă, bărbă
tească. Ritmul pe acest uriaș 
front de luptă o dau tobele 
stațiilor de pompare, în ac 
țiune zi și noapte. La canto
nul nr. 2, bunăoară, se retur- 
nează Dunării apele infiltrate, 
într-un ritm de 2600 m.c. pe 
oră. Aici, veghează mecani
cul Nicolae Matei, unul din
tre miile de eroi ai acestor 
zile. Veghează, între acest» 
două mări aflate acum în 
luptă pe viață și pe moarte, 
brigadierul Cristea Brăgadi- 
reanu, amator de sport 
clipele pașnice, înrolat și 
astăzi în marea armată 
luptă împotriva stihiilor.

în 
el 
ce

UN MESAJ
PRIETENESC

DIN PARTEA
FOTBALIȘTILOR

ELVEȚIENI

SOLIDARITĂȚII
baliștii locali. La Cîmpulun- 
gul Moldovenesc, Rarăul (di
vizia C) — Minobrad Vatra 
Dornei 2—2. Fondurile- reali
zate (aproximativ 25 000' lei) 
au fost depuse la Contul 
2 000.

C. ALEXA, coresp. principal

— Simpatiilor de care 
sportivii români se bucură, 
din totdeauna in lumea el
vețiană, le alăturăm acum 
omagiul nostru tăcut in 
clipele grele prin care tne- 
ce țara lor, ne spune dl. 
VICTOR DEVERA. preșe
dintele Federației Elvețiene 
de fotbal — în mesajul 
său.

Contactele noastre reci 
prore, în cadrul meciurilor 
publice, au atras Româ
niei simpatii care, ia mo
mentul dificil prin care 
trece acum, suportînd ca
lamitățile din zonele inun
date, se transformă într-o 
deplină solidaritate a marii 
familii fotbalistice helvete 
cu durerea românească.

îmi exprim nădejdea cft 
în zilele ce vor urma, vom 
putea alătura sentimentelor 
noastre și un sprijin efec
tiv. Pînă atunci, calmul, 
puterea de operativitate lo
cală si încrederea în pro
priile forțe sînt elementele 
care prezidează în aseme
nea împrejurări, în care 
urăm României o reușită 
deplină în greaua dar no
bila ei misiune de refacere.

Fotbaliștilor români, pre- 
zenți în turneul final al 
competiției mondiale pen
tru „Cupa Jules Rimet‘* 
(foștii noștri adversari din 
grupa preliminariilor), le 
urez să obțină rezultate 
corespunzătoare așteptă
rilor.

SUS INIMILE, SPORTIVI 
ROMANI ! — a încheiat
cu sinceritate și căldură 
mesajul său telefonic, dl. 
Victor Devera.

Primul popas l-am făcut la 
Comitetul județean de partid 
— Dolj. Interlocutorul nostru : 
Constantin Badea — șeful sec
torului învățămînt — în a 
cărui sferă de preocupări in
tră și activitatea sportivă a 
județului.

— Județul Dolj prezintă un 
profil relativ complex, atît 
valoric (de la nivel divizionar 
A pînă la asociații), cît și sub 
aspectul variației (ca direcții 
de activitate). Fără îndoială,
poziția forte o deține fotba
lul. Cele două stadioane, Cen
tral și Tineretului, care în
sumează 40 000 de locuri, găz
duiesc meciuri de categoria 
A, B și C, iar celelalte tere
nuri — întîlnirile celor 24 
de echipe ale campionatului 
județean. Centrul de copii și 
juniori „Rovine Craiova", îm
preună cu cele de la Calafat 
și Băilești, creditează gene
rațiile actuale de fotbaliști cu 
siguranța schimbului de 
mîine.

— Ce alte sporturi se prac
tică la nivel ridicat ?

— In primul rînd. scrima. 
Pe scurt : patru componenți 
aj loturilor naționale și an
trenorul lotului de tineret sînt 
craioveni. Se lucrează cu mul
tă dragoste, pasiune, ambiție 
și așteptăm ca viitorul să ne 
aducă noi satisfacții.

— Dar boxul ?
— El constituie tradiția 

noastră. Trei antrenori cu 
norma întreagă plămădesc va
lorile pugilistice oltene. Du
blarea activității de la clubul 
Electroputere cu competiții 
diverse și practicarea aces
tui sport pe o bază lărgită, 
conferă din plin atributul de 
..bătăios" — în sensul bun — 
orașului nostru. Luptele 
alătură acestor discipline, 
tregind scurta trecere în 
vistă.

se 
în- 
re-

Teorie justă dar și
4 « ■MMmMammmBRMaMHHnawBHMMaovM

hibe pe teren

Iată-ne în biroul tov. Flo- 
rea Zamfir, vicepreședintele 
C.J.E.F.S. O primă întrebare.

— întreaga activitate sportivă 
a unui județ se grefează, după 
cum știți, pe coloana verte
brală care se cheamă COLA
BORAREA dintre diferitele 
organisme cu responsabilități 
în domeniul sportului. Ați ob
servat anomalii în acest sens, 
pe filiera organe inferioare — 
organe superioare ?

LA PENTATLON MODERN:
CAL

lucrări din ca-
69-a sesiuni a

penta- 
pe 
le

că 
pro- 
prea

prin tragere

făcut o 
este de

ast- 
pre- 
fost 
dez-

iubesc calul și sînt 
printr-o foarte in- 

colaborare sportivă, 
asculta de îndem- 

ar trebui ca, în a- 
să fiu alături

La recentele 
drul celei de-a 
Comitetului internațional olim
pic, care a avut loc la Am
sterdam, au participat și re
prezentanții federațiilor inter
naționale.

Dintre propunerile făcute, 
foarte interesantă a fost aceea 
a președintelui Federației in
ternaționale de pentatlon mo
dern, SVEN THOFELT, care 
a cerut intrarea motocicletei 
în locul calului. Aceasta, în i- 
deea MODERNIZĂRII
Honului și a ATRACȚIEI 
care mijloacele mecanizate 
exercită asupra tineretului.

De asemenea, s-a arătat 
șansele concurenților la 
ba de călărie depind
mult de valoarea — inegală — 
a cailor obținuți 
la sorți.

Dacă F.I.P.M. a 
fel de propunere,
supus că, în prealabil, au 
analizate avantajele și 
avantajele înlocuirii calului cu 
motocicleta.

Personal, 
legat de el 
delungată 
și dacă aș 
nul inimii,
ceastă situație, 
de el.

Dar ce argumente, în afara 
menținerii unei tradiții, aș pu
tea opune celor invocate de 
președintele Sven Thofelt ?

Este lucru cunoscut că pen- 
tatloniștilor aflați în concurs, 
cea mai măre îngrijorare 
produce proba de călărie, 
atît prin teama ieșirii din 
curs prin accidentare, cît 
ales datorită „șansei" i 
trage la sorți un cal cu mai 
puțină viteză sau mai slab Să
ritor la obstacole. Deși bine a- 
comodați pe caii cu care se an
trenează, pentatloniștii se văd 
handicapați, de îndată ce sînt 
puși să încalece pe cai străini 
și pentru a căror cunoaștere

> le 
nu 

con
uri ai 

de a

SAU MOTOCICLETA?
(acomodare) regulamentul con
cursului le acordă numai 
minute.

Fără îndoială că prin 
ducerea motocicletei, de 

elimina
de diferen- 

cailor, dar nu 
și motocicle- 

se
cro sului.

prin 
pro-

15-20

intro- 
ace- 
ine-lași tip, se va 

chitatea produsă 
fierea valorică a 
trebuie uitat că
tele sînt susceptibile de a 
defecta în timpul

Pentatlonului modern, 
cuprinderea celor cinci
be : călărie, scrimă, tir, înot, 
cros, îi revine sarcina de a pu
ne în evidență calitățile atle
tice multiple ale sportivului, și 
pe acest considerent sînt în
clinat să cred că folosirea mo
tocicletei 
te mică 
derat.

Dacă,
reuși să-și păstreze locul tra
dițional In pentatlonul mo
dern (oricîte regrete ar lăsa) și 
va trebui să fie înlocuit, con
sider că înainte de a se titu
lariza motocicleta, va trebui să 
se ia în discuție și BICI-

răspunde într-o foar- 
măsură acestui dezi-

totuși, calul nu va

CLETA, care în afară că 
mină dezavantajele legate 
folosirea 
telor, va 
pune în 
directă a

i se poate 
atractivitate 
motocicleta, 
ei în pre- 
a pentatlo-

eli
de 

cailor sau motocicle- 
avea meritul de a 

evidentă contribuția 
sportivului, din punct

de vedere atletic.
Dacă bicicletei 

imputa lipsa de 
în comparație cu 
în schimb, aportul 
gâtirea generală
nistului este compensatorie 
prin dezvoltarea capacității 
respiratorii și a forței picioa
relor de care pentatlonistul are 
nevoie la înot, cros și scrimă.

Deocamdată, pînă la consfă
tuirea de la Luxemburg, din 
1971, pentatloniștii vor continua 
să-și încalece caii, dar dacă to
tuși vor trebui să se despar
tă de ei, pentru 
pe motociclete 
sîntem convinși 
mîne credincioși 
modern care prin
lui este o disciplină 
de elită.

a „încăleca" 
sau biciclete, 
că vor ră- 
pentatlonului 
complexitatea 

sportivă

Felix ȚOPESCU

De azi, la Mamaia,

STAGIUL EUROPEAN
AL ARBITRILOR ȘI ANTRENORILOR

Astăzi se deschide Ia Ma
maia al XVIII-lea Stagiu euro
pean al arbitrilor internațio
nali și antrenorilor naționali 
de baschet, în cadrul căruia 
vor fi dezbătute importante 
probleme ale tehnicii, tacticii 
și metodicii acestui joc spor
tiv. Cu acest prilej, un număr 
de 48 de arbitri vor da exa
mene de arbtiri internaționali. 
Printre ei, 4 candidați români: 
V. Cadar, M. Aldea, C. Negu- 
lescu și M. Rizea.

Lucrările stagiului se vor 
desfășura după următorul 
program : miercuri : expuneri 
tehnice șt teoretice, discuții 
despre regulamentul de joc,

filozofia și interpretarea lui, 
filme tehnice; joi: tehnica 
arbitrajului, examene practi
ce și teoretice ; vineri : expu
neri șj examene teoretice și 
practice; simbătă : răspunsuri 
la întrebările puse de partici
pant.

Examenele practice ale arbi
trilor vor fi susținute prin 
conducerea meciurilor ce se 
vor desfășura în aceste zile 
în cadrul „Cupei litoralului". 
La competiție și-au anunțat 
participarea echipele divizio
nare Dinamo, I.C.H.F., Univer
sitatea Timișoara, Farul, Aca 
dertlia Militară. Rapid și Școa- 
la sportivă Constanța.

secretar al Comitetului județean Dolj al P.C.R.
Au trecut mal bine de doi ani de la apariția Legii cu pri

vire la dezvoltarea activității de educație fizică șl sport. Orga
nismele chemate să sprijine sportul au fost Investite cu sarcini 
și responsabilități precise. în acești doi ani organele șl organi
zațiile de partid au considerat necesar să caute noi modalități 
de acțiune, în ceea ce privește impulsionarea colaborării tutu
ror factorilor chemați să dea, In mod real, sportului, un larg 
caracter și conținut de masă.

Interlocutorul nostru, in acest sens : tovarășul ION CETĂ
ȚEAN U, secretar al Comitetului județean Dolj al P.C.R.

— Activitatea sportivă de masă, simțea, Intr-adevăr, nevoia 
unui sprijin concret. La sfîrșitul anului trecut, secretariatul 
Comitetului județean a analizat amănunțit situația stadiului 
atins de sportul de masă și a constatat că, In general, noul 
cadru ai acestei activități a dus la obținerea unor rezultate sa
tisfăcătoare. S-a apreciat, astfel, că numărul oamenilor muncii 
cuprinși in practicarea organizată a educației fizice și a spor
tului a crescut simțitor. Cele 30 de asociații sportive, precum 
și clubul Electroputere, au organizat, anul trecut, pentru sala- 
riați și membrii lor de familie, In colaborare cu sindicatele res
pective, numeroase excursii și drumeții, la care au participat 
80 000 de persoane. Competițiile de masă, desfășurate pe toată 
durata anului, cu etape pe atelier, secții, sectoare, șantiere, fer
me. ca și cele împletite cu activități culturale și artistice, au 
revitalizat marea masă a tineretului, dornic să se destindă, să 
se recreeze.

Ne-am îndreptat, atenția, în mod deosebit, către sportul de 
masă din mediul sătesc, și, pentru că „regele sportului** rămîne, 
orice s-ar spune, fotbalul, a fost inițiat un campionat de tine
ret, în asociațiile sportive care nu au echipe în competiții ofi
ciale. 56 de formații împărțite în 8 centre comunale au început, 
din aprilie, întrecerile, C J.E.F S., a delegat arbitrii, iar U.T.C. 
a făcut înscrierile în competiție, a organizat seriile și ține 
evidența desfășurării campionatului.

Totuși, nu putem spune că colaborarea intre factorii care au 
tangență cu sportul este deplină, bin păcate, uneori clnd s-a 
trecut de la planurile comune la practică, factorii de răspun
dere au muncit separat, cum se spune fiecare cu felia Iul.

— Se poate aprecia că Ia capitolul bază materială, spor
tul de masă doljan a înregistrat un salt ?

— In ultimii ani, destinația fondurilor alocate a fost, după 
părerea noastră, mai judicios făcută, în sensul că acestea au 
fost îndreptate in mod direct către întreprinderi și instituții. In 
I960 și m prezent, fondurile de aproape un milion, alocate de 
sindicate, s-au materializat în realizarea unor baze sportive la 
întreprinderi, pentru salariații acestora. Astfel, s-a dat în folo
sință o bază sportivă a clubului Electroputere, lingă școala 
profesională, rezervorul de cadre a acestei mari unități ; o 
poplrârie la asociația Voința, două terenuri de handbal și unul 
de volei la C F.R.. precum și diferite baze sportive pe Hnfiă 
asociațiile „7 Noiembrie** și Medicina. Anul trecut a fost inițiat 
un concurs pentru „cea mai frumoasă bază sportivă**, fapt care 
a dus la apariția a încă 63 de terenuri (26 de volei, 19 de hand
bal, 9 de baschet și 8 de fotbal).

— Am dori să vă referiți, în continuare, la unele aspecte 
privind modul în care elevii și studenții sînt atrași în acti
vitatea sportivă de masa.

— în acest domeniu avem încă destule rezerve nefolosite. Mă 
gîndesc, de pildă, la slaba valorificare în școli, a unui sport cu 
tradiție în județul nostru : oină. Pe de altă parte, considerăm 
că U.T.C., Inspectoratul școlar și C.J.E.F.S. n-nu făcut suficient 
în ceea ce privește stimularea înotului și sporturilor nautice, 
deși există condiții naturale, pe care alte județe nu le au. Am 
mai constatat că se bate pasul pe loc în ceea ce privește lărgi
rea caracterului tie masă al ciclismului, iar atletismul nu îm
bracă un caracter metodic, n-are continuitate. Exemplele ocș- 
rite de unele școli privind stimularea ramurilor sportive tradi- 
tionale (hahdbai la Poiana Mare și Segarcea, atletism la Liceul 
pedagogic din Craiova, oină la școlile generale din Boureni și 
Afumați, tenis de masă la Seaca de Cîmp etc.) trebuie să stea 
mai mult In atentia celor care se ocupă de activitatea școlară. 
Am subliniat aceste neîmpliniri, dorind să precizez — totuși
că ele se manifestă pe fondul unor realizări incontestabil mal 
mari decît acum 2-3 ani. Amintesc, în primul rînd, faptul ca 
anul acesta, la diferite competiții școlare de atletism, volei, te
nis de masă, șah, judo, handbal, gimnastică, fotbal, au partici
pat 2039 studenți (60 la sută din totalul acestora).

Interviu realizat de Romeo CALARAȘANU

— Fără îndoială, sistemul 
folosit pentru informare și in
structaj — convocări, regula
mente, circulare, contactele cu 
instructorii centrali — are o 
funcționalitate ridicată. To
tuși, unele hotărîri de la cen
tru, vizînd întreaga țară, nu 
sînt luate ținîndu-se cont de 
condițiile specifice ale jude
țelor. Am primit și noi, inu
til. de pildă, o circulară prin 
care se recomanda întărirea 
spoiturilor ae iarnă, printre 
rare și schiul ; or, în județul 
i.ostru condițiile geografice 
nu permit o asemenea acțiu
ne ...

— Dar colaborarea dv. cu 
cluburile ?

— La nivelul județului, in
structorii, activiștii și preșe
dinții de cluburi sînt convo- 
cați periodic pentru instruc
taje. De asemenea, metodiștii 
noștri fac permanent vizite 
pe teren, conlucrînd activ cu 
antrenorii și sportivii.

Aceste idei, fără îndoială, 
juste — și unele rezultate ale 
sportului craiovean le susțin 
— ne-au oferit încă o pistă 
pe care 
practic mai tîrziu. Căci, re
porterul 
fel de 
care crede numai cînd vede...

... Astfel, am ajuns să-l cu
noaștem pe profesorul Ale
xandru Bobei de la Școala 
sportivă. „C.J.E.F.S. — ne-a 
spus dînsul — trebuie să aibă 
drept colaboratori, în primul 
rînd pe profesorii de educație 
fizică, care sînt legați direct 
de activitatea sportivă. La noi 
nu prea se întîmplă așa ; cel 
puțin în ceea ce mă privește. 
La ședința de analiză a co
misiei de atletism, din luna 
februarie, nu am fost invitat, 
deși prezența mea era nece
sară. De 
făcut nici 
în iarnă, 
conferința 
Iar acum 
fost pus într-o situație foarte 
dificilă cînd, alocîndu-se suma 
de 200 000 lei pentru amena
jarea bazei sportive din cur
tea liceului, ni s-au redus 
fondurile chiar în cursul efec
tuării lucrărilor..."

Așadar, în practică, legătu
rile C.J.E.F.S. cu factorii 
care trebuie să colaboreze 
se prezintă... optim.

baschetul, atletismul nu se 
bucură de aceeași atenție din 
partea C.J.E.F.S. Și nu este 
vorba de imposibilitatea prac
ticării lor ; condiții materiale 
există sau se pot crea cu 
eforturi nu prea mari. Mediul 
școlar nu este explorat (acti
vează doar 5 echipe școlare 
de baschet în tot 
terenul de tenis de 
„Parcul poporului" 
s-ar putea 
didă bază 
natural — 
în uitare.
nea metodistul G. Popescu — 
este reprezentată printr-o sin
gură secție, Rovine. Se des
fășoară numai concursuri in
terne, lipsite de orice valoare. 
Programul de antrenament 
și cel competițional nu pot 
fi satisfăcute, și nici plătirea 
unui antrenor de specialitate".

Cuvintele metodistului 
Popescu nu pot fi 
dar, cine se ajută 
ajută mai bine...

județul), 
cîmp din
— unde 
o splen- 
în cadru
de mult

construi 
sportivă 
a intrat

„Natația — ne spu-

Socoteala
doream s-o verificăm

este, pe undeva, un 
Toma necredinciosul

asemenea, nu s-a 
o adresă școlii, cînd, 
am fost chemat la 
de atletism pe țară, 
un an și ceva am

cu 
nu

Care este situafia

celorlalte sporturi ?

ION AMARAȘTEANU, pre
ședintele clubului Electropu
tere Craiova, afirmă : „Elec- 
troputere este un club puter
nic, am putea spune, cu acti
vitate sportivă definitorie 
pentru întregul oraș. Princi
palele sporturi — fotbalul, 
boxul, scrima — sînt susținute 
de forurile locale, deși ar mai 
fi multe de făcut". Sălile de 
box, scrimă, ca și terenurile 
de fotbal atestă același lucru. 
Dar nu denotă această situa
ție, polarizarea excesivă a po
tentelor și posibilităților nu
mai spre sporturile care dau 
rezultate și care aduc, deci, 
lauri mai ușor de cîștigat ?

Tenisul de cîmp, natația,

G. 
contrazise, 
singur, se

din...

birou nu se potrivește

cu cea de pe teren

Și de Ia șeful comisiei spor
tive sindicale 
ALEXANDRU 
aflat... noutăți 
documentate 
scripte, despre 
în județul Dolj. Fără îndoială, 
multe din ele vor fi fost reale. 
Dar am deschis discuția des
pre Fabrica de confecții Cra
iova, înființată de un an și 
jumătate, și care însumează 
cîteva mii de salariate, 
există posibilități pentru 
construi în apropiere, 
eforturi locale, o bază 
ti vă adecvată, 
volei, baschet, 
făcut nimic.
sală de club 
fi satisfăcute 
existente — cu siguranță — 
în întreprindere ? Ne îndoim 1

... Drumul de întoarcere tre
ce din nou pe lîngă baza spor
tivă „7 Noiembrie", înfiptă 
chiar în mijlocul orașului. Dar 
nimeni 
liniștea 
pustiu 1

municipale, 
PAVELIU, am 
îmbucurătoare, 
riguros prin 

sportul de masă

Deși 
a se 
prin 

spor- 
cu terenuri de 
handbal, nu s-a 
Există doar o 
dar oare pot 

astfel pasiunile

și nimic nu tulbură 
înstăpînită pe terenul

★

Există .desigur, lucruri lău
dabile în sportul doljean, dar 
alături de ele și altele amen
dabile. De fapt, ceea ce tre
buie făcut este cuprins doar 
într-un singur cuvînt, între
buințat de unul dintre inter
locutorii noștri : autoimpulsio- 
nare. Aceasta atrage 
sine, inevitabil, mai 
conștiinciozitate, mai
inițiativă, mai multă preocu
pare. Și rezultatele bune — 
cu siguranță — nu se vor lăsa 
mult timp așteptate.

după 
multă 
multă

Radu TIMOFTE
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Cartierul general al Comi
tetului de organizare a C.M. 
își are reședința în somptuo
sul hotel Maria Isabel din Ciu
dad de Mexico. De altfel, a- 
cest lucru îl poate observa 
orice localnic sau turist pre
zent pe artera principală a ma
rii metropole mexicane. Pe a- 
coperișul hotelului a fost mon
tat un balon enorm (diametrul 
3 metri), și un 
Seara, 
minat 
mulți

(•
5i Joao Saldanha se află In 

Mexic. Nu ca antrenor — cum 
fusese pînă acum cîteva luni — 
ci în calitate de trainic și co
mentator al televiziunii bra
ziliene. pînă acum am fost 
eu în focul criticilor — spune 
Saldanha — dar acum voi a- 
vea eu prilejul să critic com
portarea brazilienilor. în ceea 
ce mă privește, sînt mulțumit. 
Munca mea zilnică aci, se re
duce la 30 de minute, în timp 
ce, ca antrenor, ziua de 24 
de ore era prea scurtă.

mic Juanito.
balonul este feeric lu-, 

și poate fi văzut de la 
kilometri.

Aproape fiecare echipă își 
are o mascotă. După exemplul 
belgienilor, acum și uruguayenii 
au un pui de tigru bengalez. 
Se parc însă că tigrul sud-a- 
mericanilor este mai blind, în- 
trucît în timp ce tigrul belgie
nilor este ținut în cușcă și pă
zit, cel al uruguayenilor este 
plimbat pe stradă în lesă, dus 
chiar și la antrenamente.

După Domingo, D. Santos șl 
Gilmar, Pele este cel de-al pa
trulea brazilian care a îm
brăcat de 100 de ori tricoul

a 
me- 
ofe-

«-

echipei naționale. Jubileul 
fost sărbătorit de clubul 
xican Irapuato, care l-a 
rit o medalie de aur.

•
Deși absenți la turneul

nai al C.M., olandezii sînt foar
te intereMiți de disputele din 
Mexic. Zeci de ziariști, comen
tatori ai posturilor de radio și 
televiziune și fotoreporteri din 
Țara Lalelelor sînt prezenți în 
Mexic. Principalul motiv ? 
Să-1 urmărească pe Ove Kind- 
val, care activează la Feije- 
noord Rotterdam, prezent a- 
cum in reprezentativa Suediei.•

Se cunosc probabil împre
jurările stupide in care celebrul 
jucător brazilian Tostao era pe 
punctul să-și piardă tin ochi. 
Anul 
meci, 
să in 
chiul 
multe 
did specialiști din Houston 
(Texas) i-au făcut o operație 
reușită, și acum Tostao poate 
juca fără grijă. Cineva spu
nea in glumă că Tostao vede 
mai mult la un meci cu un 
singur ochi decit alți jucători 
cu ambii, timp de o 
treagă...

Căldura neobișnuit 
l-a determinat pe 
Asparițhov să-și radă mustața. 
Mulțumit de aspectul elevului 
său. antrenorul Boșkov a de
clarat că „Gundi" a fost urmă
rit numai de ghinioane atîta 
timp cit a purtat mustața. 
Cred, a spus Boșkov. că acum 
Asparuhov va fi același gol- 
aeter de temut, ca și cu ani 
în urmă cînd... nu purta mus
tață.

Noul antrenor 
lor este 
iugoslav Blagoev 
„Sper să 
mea formație. Pe unde 
umblat în ultimii ani am avut 
numai succese. Fiind antreno
rul echipei F.C. Basel, aceasta 
a devenit campioana Elveției, 
apoi în S.U.A., formația 
Louis-Stars am scos-o 
pioariă. Dacă aș aveâ și 
același noroc la Leon...

trecut, in cursul unui 
o minge puternică tra- 
plină față i-a afectat o- 
stîng, fiind apoi mai 
luni indisponibil. Me- 

specialiști
i-au făcut

viață in-

de mare 
Gheorghi

at marocani- 
fostul internațional 

Vidinici. 
am noroc eu nOila 

am

Saint 
cam- 
acum

într-o după-amiază de pau
ză jucătorii vest-germani au 
bătut un adevărat record. Cei 
22 de componenți ai lotului au 
trimis in țară nu mai puțin 
de 1 000 ................de ilustrate.

finală 
Leon.

y

sportul

rî

m 
put

mal bog 
Pe

primind 
cite un

COMENTARIUL ZILEI...
(Urmare din pag. 1)

și Pena nu au fost 
niciodată. Partida a 
evidență cîteva perso- 
fotbalistice mai puțin

dine, au declanșat cîteva in
cisive contraatacuri.

Cavazașvili șl Calderon, bine 
protejați de excelența „mă
turători" (deci, totuși...) Șeș- 
ternev 
bătuți 
scos în 
nalități
cunoscute, cum este cazul ta
lentatului atacant sovietic Ev- 
riujihin, care alături de Bi- 
șeveț a fost cel ,mai ofensiv 
jucător al echipei, precum și 
al lui Horacio Lopez, mijlo
cașul mexican, care s-a do
vedit un excelent tehnician, 
un fotbalist cu calități, cu 
evidente preocupări ofensive, 
fiind prezent la multe din fa
zele de atac ale formației sale.

Ar mai fi de adăugat, ca un 
lucru interesant legat de a- 
cest prim meci al campiona
tului mondial, că, întrebat la 
sfirșit care a fost cauza schim
bărilor efectuate în cele două 
formații, antrenorii Parama-

nov (U.R.S.S.) și Cardenas 
(Mexic) au dat răspunsuri di
ferite. Tehnicianul sovietic a 
justificat schimbările (intro
ducerea lui Puzaci și a lui 
Hmelnițki) prin necesitatea de 
a reîmprospăta forțele fizice 
ale echipei, serios „alterate" 
de căldura excesivă din tim
pul partidei. Cardenas a ex
plicat apariția pe teren a lui 
Munguja prin dorința de a a- 
sigura echipei sale o mâi 
mare precizie în jocul de la 
mijlocul terenului.

Dar timpul se scurge inexo
rabil. Mai ales aci, în viitoarea 
unei mari competiții. Comenta
riile despre întîlnirea 
selecționatele Uniunii 
tice și Mexicului sînt 
pate de pronosticurile 
ultimele noutăți
partidele de marți, ale căror 
rezultate cititorii din România 
le cunosc, desigur, în clipa 
în care vor citi acest comen
tariu. Cu toate că pare tardiv, 
totuși cîteva lucruri despre a- 
ceste trei partide se pot spu-

dintre 
Sovie- 
estom- 
sau de

legate de

GUADALAJARA, MARȚI,
(Urmare din pag. 1)

tre- 
au 
de

proape fiecare pas al „trîco- 
torllor". Și pentru că tot 
veni vorba de suporteri, cel 
mai fidel susținător băștinaș 
al echipei României — ne-a 
declarat-o el însuși — se va 
dovedi, probabil, un tinăr, pe 
nume Miguel, care nu este 
altul decit motociclistul ce 
precede peste tot autobuzul 
cu care se deplasează Sătmă- 
reanu, Dinu și compania.

Revenind la gazetari, 
buie amintit că aceștia 
stabilit — fără putință
tăgadă — că reprezentativa 
României, numărind mai 
mulți studenți sau absolvenți 
de facultăți, este cea mai 
intelectuală dintre cele 16 
echipe prezente la El Mundi
al. remarcă pe care cunoscu
tul specialist al ziarului pa
rizian „l’Equipe", Robert 
Vergne, a comentat-o înde
lung — intr-o discuție aprin
să — cu Ion Balaș vicepreșe
dintele federației, noastre.

De altfel Lucescu a cîști- 
gat — definitiv — simpatia 
ziariștilor prezenți la Guada-

PRÎNZ...
lajara atunci cînd a declarat
— in glumă, bineînțeles
— că el și coechipierii săi 
vor depune toate eforturile 
pentru a apăra locul... TV din 
grupă ! Evident, a fost vorba 
de o simplă butadă.

Dacă toți componența lo
tului sînt absolut sănătoși, 
atunci delegația română are. 
totuși, un accident, în per- 

doctorului Dumitru 
Tomescu. care acuză o entor
să la 
scări I

La 
ceste 
tricolorilor domnește 
Este ultima 
apariției pe 
campionilor lumii... 
că deopotrivă Alf 
cit și Angelo Niculescu și-au 
încheiat la această oră — 

marți la prinz — „planuri
le de bătaie", alcătuindu-șl 
echipele definitive și nemai- 
așteptind decit fluierul bel
gianului Loraux și, eventual, 
dramul acela de șansă nece
sar, poate, oricărei echipe in 
a obține o izbindă...

Dacă aici domnește liniștea, 
atunci crezare ziaru-

soana...
gleznă, datorată unei

ora cînd transmitem a- 
rinduri, in

odihnă, 
gazon,

camerele 
liniștea, 
înaintea 

în fața 
Se pare 
Ramsey.

lui „Aficlones" — in tabăra 
cehoslovacă s-a furișat neli
niștea, antrenorul Josef Marko 
solicitind 
petiție 
corpului 
să se procedeze la un control 
antidoping asupra jucătorilor 
brazilieni, cu o adresă specia
lă pentru Pele,

Marko lasă să se înțeleagă 
ci „perla neagră" nu mai es
te același din anii trecuți, și 
că pentru superbele sale „nu
mere" cu balonul sînt necesare, 
uneori, împunsături cu seringa.

în sfirșit, 
m.ație. 
trache 
echipa română în partida cu 
Anglia, 
răspuns : „Meciul este extrem 
de dificil și noi sîntem con
vinși că de rezultatul lui vor 
depinde multe, aici, la Gua
dalajara, 
învinge, 
face totul pentru victorie 1

Ne-am oprit aici. La 
cînd 

ochi dv„ meciul cu Anglia 
e deja ■ consumat. Sperăm că 
Dumitrache — și nu numai 
el se vor fi ținut de cuvînt...

insistent, printr-o 
oficială adresată 

medical al F.I.F.Ă.,

o ultimă infor- 
Intrebindu-l pe Dumi
ce șanse crede că are

am primit următorul

Nu știu dacă vom
Știu. însă, că vom 

!“ 
ora 

aceste rînduri cad sub 
dv., meciul

ÎN DIVIZIA C

FOTBAL SAL BATAIE ?
Nu o dată, în ziarul nostru, 

au fost combătute ieșirile ne
sportive de la unele meciuri 
de divizia C. Acum, sîntem 
din nou puși în situația de a 
consemna atitudinea cu totul 
lipsită de sportivitate a unor 
jucători din această a treia 
categorie a campionatului de 
fotbal. Duminică, de pildă, 
s-au înregistrat numeroase ac
te de indisciplină, pe care fi
rește, arbitrii le-au sancționat 
prompt. Ca niciodată, au fost 
meciuri în care numărul ju
cătorilor eliminați s-a ridicat 
la 4—5!? Aceștia și-au lovit 
adversarii, au protestat la de
ciziile conducătorilor de joc 
și au săvîrșit și alte acte de 
indisciplină. La partida derby 
a seriei a IV-a Autobuzul — 
Sportul muncitoresc, ambele 
din București, de exemplu, ar
bitrul C. Dinulescu a eliminat 
din joc nu mai puțin de 5 
fotbaliști certați cu disciplina, 
cu bunul simț. Aceștia sînt 
Rențea, Pândele și Olteana 
de al Autobuzul, respectiv. 
Mihai și Tuinea. Primii doi au 
fost scoși de pe teren pentru 
joc periculos, faulturi repeta- 

iar Tuinea și Olteanu aute,

MECI INTERNAȚIONAL 
PE STADIONUL METALUL

Azi. pe stadionul Metalul 
(șos. Pantelimon) are loc un 
cuplaj de fotbal: ora 16: Me
talul—Prahova (campionatul 
republican al juniorilor): ora 
17.30 Metalul — F.C. Tose- 
teld (echipă din liga a doua a 
Elveției). Fondurile realizate 
cu acest prilej vor fi depuse 
în „Contul 2000“.

confundat gazonul stadionului 
cu un ring de box... Un alt 
meci terminat' cu scandal a 
fost derbyul local din Galați, 
între Ancora și S.U.T. După 
cum ne-a relatat coresponden
tul nostru T. Siriopol, la a- 
ceastă partidă s-au înregistrat 
acte incompatibile cu noțiu
nea de întrecere sportivă. Iată 
cîțiva dintre „eroii** scandalu
lui : Călin (Ancora) — a pă
răsit terenul ducîndu-se în tri
bună să se răfuiască cu un 
spectator. Cînd s-a reîntors, 
arbitrul (O. Turcitu — Galați) 
l-a eliminat. Apoi, un alt com
ponent al formației Ancora, 
M. Anghel, l-a lovit grosolan 
Pe Jelesneac. Punctul culmi
nant al acestui joc lipsit de 
sportivitate l-a produs Vasi- 
lache (Ancora), care, pur și 
simplu, I-a făcut k.o. pe ad
versarul său, Moțoc. S-au mai 
„remarcat** prin brutalități 
jucătorii Alexe (Ancora) și 
Antonescu (S.U.T.). Un al 
treilea joc în care arbitrul a 
avut de furcă cu fotbaliști 
brutali a fost cel de la Bra
șov. dintre Carpați și Lemna
rul Odorheiul Secuiesc (seria 
a VIII-a). Aici, conducătorul 
partidei, M. Molnar (Mediaș) 
a trebuit să intervină energic 
scotînd de pe teren patru fot
baliști: pe frații Lăszlo —
Lemnarul, Bera și Drăguț — 
Carpați.

Lista celor eliminați în eta
pa de duminică nu se încheie, 
din păcate. Este cazul ca fe
derația să fie și mai draco-

, nică în sancționarea gravelor 
abateri, mergînd pînă la ex
cluderea din viața sportivă a 
bătăușilor.

ORA OFICIALA
Federația română de fotbal 

a stabilit ca meciurile din e- 
• tapele din 7 și' 14 iunie ale 

campionatelor diviziilor B și 
C să înceapă la ora 11, cu ex

cepția celor cuprinse în pro
gramul Pronosport, care vor 
avea loc de la ora 12,30.

DUPĂ-AMIAZĂ. PE
Amatorii de fotbal din Ca

pitală au posibilitatea să vi
zioneze azi după-amiază un 
interesant cuplaj pe stadio- 
nulu din Dealul Spirii. în pro
gramul alcătuit de clubul 
Steaua este prevăzut oa în 
deschidere, de la ora 18, să 
se întîlnească Petrolul Ploiești 
și liderul seriei I a diviziei 
15, Progresul București. în cel 
de al doilea meci, care va 
avea loc la lumina reflectoa
relor, Steaua va primi replica 
formației A.S. Armata Tg. 
Mureș.

Clubul sportiv Steaua a ho- 
tărît ca toate veniturile rea-

(t. r.)

ne. Atenția tuturor ziariștilor 
și a tehnicienilor este îndrep
tată în mod deosebit spre 
două din jocurile programate 
marți: Peru — Bulgaria și 
Anglia — România. în ceea 
ce privește jocul Uruguay — 
Israel mi se pare suficient să 
amintim doar că la cota pro
nosticurilor, avantajul, forma
ției „celeste" a ajuns la 100'11

Celelalte două jocuri stirnesc 
însă un interes deosebit. Par
tida de la Leon, care va o- 
pune selecționatele Bulgariei 
și Perului este decisivă pen
tru asigurarea calificării în 
sferturile de finală. Ambele 
formații aspiră la acest lucru, 
alături de puternica reprezen
tativă a R.F. a Germaniei, 
finalista ediției trecute.

Cit despre meciul Anglia — 
România ce putem spune a- 

cum, cînd zorii zilei de marți 
nu au apărut. încă și la „Gran 
Hotel" toată lumea doarme, 
singurul treaz fiind operato
rul de la aparatul de telex ce 
așteaptă moțăind Să ne înche
iem reportajul...

Ri îl vom termina cu un 
scurt tur de orizont prin pro
gramul partidelor ce se vor 
juca miercuri în „runda" a 
doua a primei etape. Cele mai 
importante meciuri sînt Brazi- 
lia-Cehoslovacia și Suedia-Ita- 
liâ. Ambele dețin cu autori
tate „capul de afiș" al zilei, 
fiind amplu comentate. Primul 
dintre aceste jocuri se dispută 
la Guadalajara. în cadrul 
grupei C și — să nu uităm — 
a constituit finala ediției din 
1962 a C.M. De altfel, scorul 
întâlnirilor dintre fotbaliștii 
brazilieni și cehoslovaci în 
cadrul acestei competiții are 
un aspect... șahistic I’/î—V2 
pentru Brazilia (3—1 în fi
nala din 1962 și 0—0 în grupa 
preliminară a aceleiași ediții). 
Tată ce ne spunea zilele tre
cute cunoscutul jucător ceho
slovac Ada mec referitor la în- 

..filnirea cu Brazilia: „Sînt 
convins că această partidă 
va opune două echipe cu sti
luri diferite : brazilienii sînt 
cunoscuți pentru fantezia lor 
în joc, iar echipa noastră prin 
robustețe. Știu că fotbaliștii 
brazilieni sînt slabi la jocul 
cu capul în apărare și tocmai 
pentru acest motiv sper să 
am șansa de a fi pe aproape 
atunci cînd ei vor greși...". 
Zagaio, antrenorul echipei 
„cariocas", declara, la rîndul 
său, ziariștilor prezenți la ul-

timul antrenament: „Vom
cîștiga în mod sigur. Credeți 
că exagerez? Priviți atuurile 
formației noastre. Ele se nu
mesc Pele, Tostao, Edu, Ri- 
velino, Everaldo, Gerson. Este 
foarte greu de învins o echipă 
cu astfel de individualități 
Nu credeți ?....“ Ca să fim 

sinceri, am citit atunci în pri
virile multor ziariști un răs
puns opus celui pe care-l aș
tepta simpaticul Mario Za- 
galo. Dar în acel moment 
toată lumea a tăcut...

Stadionul din Puebla va 
găzdui miercuri o altă dispută 
decisivă: Suedia — Ttalia. E- 
chilibrul de forțe pe care îl 
va declanșa acest joc este 
bine ilustrat prin faptul că 
nimeni nu face nici un fel de 
pronostic. își va dovedi oare 
Gigi Riva, celebrul atacant de 
la Cagliari, calitățile de 
„puncher" și la C.M., aducând 
echipei sale victoria la fel ca 
în calificări? îl va eclipsa 
brunetul Kindvall, care este și 
el aureolat de golurile înscri
se, tot în calificări. pentru 
formația „Tre Kronor" și în 
finala, „C.C.E" pentru echipa 
olandeză Fejenoord ? Pasio
nant acest duel dintre doi ași 
necontestati ai fotbalului eu
ropean ! Dar si mai pasionat 
se anunță meciul în care vor 
evolua alături de ei Domen- 
ghini, Mazzola. Facchetti și. 
foarte posibil. Prati, în echipa 
ce are pînă acum două serii 
de medalii de aur cucerite la 
C.M. și Persson (Vi-l amin
tiți? Extrema stînga de la 
Glasgow Rangers în meciul cu 
Steaua la București!), Grahn, 
Tomas Nordhal (fiul celebru
lui Gunnar...), Olsson sau 
Nordquist, care nu este altul 
decit hocheistul admirat de 
atîtea ori pe micile ecrane ?

S-ar mai putea spune multe. 
Enorm de multe lucruri, dar 
operatorul de la telex privește 
ostentativ ceasul și își stinge 
țigara. Așa că, pe miine...

• Dintre toate delegați 
prezente la Campionatul mo 
dial, cea cehoslovacă a fost 
aceste zile cea 
în... sărbătoriri. 
Kvasnlak, Viktor, Petras 
antrenorul Marko șl-au 
bătorit, la Guadalajara, 
le de naștere, 
partea gazdelor 
norm tort cu culorile nați 
nale cehoslovace, și suferi 
totodată „rigorile" obiceiul 
mexican de a fi... arunc 
imbrăcați în piscină.

• Atacantul Karel Jo 
care contractase o violen 
gripă, s-a însănătoșit în u 
ma unui asiduu tratament 
antibiotice. Cu toate aceste 
apariția sa pe teren în 
ciul cu Brazilia este 
probabilă...

• Dacă 
Marsilia 
declara că 
tenție să-l 
teranul" 
diale" —

de
Mari 
o ii

după meciul 
antrenorul 

nu are nici 
folosească pe „vi 

Kvasnlak la „moi 
acesta urmînd s

facă deplasarea In Mexic m 
mult ca recompensă — s 
pare că la ora actuală mijit 
cașul de la F.C Malines 
titular sigur în meciul 
Pele și compania.

Mereu zîmbitor, mereu 
țigara în gură, aproape 
despărțit de... sticla de 
quila,

est
c

Kvasniak declara uni 
ia din trimișii speciali ai zis 
rului l’Equipe: „La vîrst
mea e prea tirziu să-ți mi 
schimbi obiceiurile

Cu toate acestea, „pic 
nul" Kvasniak are o poziți 
foarte avansată pe „tabla d 
șah** tactică a antrenoruli 
Marko.

• Comisia de arbitri a 
procedat la o schimbare 
de ultimă oră: 
Salvador—Belgia, 
mat miercuri, va 
dus de românul 
Radulescu, 
slavului Drago Horvat, su
ferind.

meciul 
progra- 

fi con- 
Andrei 

în locul iugo-

C 
D

(Guadalajara) : Cehoslovacia 
(Leon) : Maroc — R.F.G.

BraziliaGrupa
Grupa
• Toate meciurile încep la ora 16 (ora locală), 24 

(ora României)

DUDU GEORGESCU —
INDISPONIBIL 0 LUNĂ
în partida susținută dumi

nică de Progresul București 
în compania 
nica Galați, 
Georgescu al 
reștene s-a 
cursul zilei de ieri, dr. Nico- 
lae Stănescu, medicul echipei 
Progresul, ne-a declarat că 
Dudu Georgescu are fractură 
comintivă de peroneu și va fi 
indisponibil o lună.

echipei Politeh- 
tînărul înaintaș 
formației bucu- 
accidentat. în

STADIONUL REPUBLICII

Al JUNIORILOR
Iată cîteva rezultate din e- 

tapa disputată duminică în 
campionatul republican al ju
niorilor și școlarilor:

Dacia Oradea — Dinamo 
Zalău 2—1 (2—0), Torpedo

Viitorul Gheor- 
Unirea

Zărnești 
ghieni 6—1 (1—1),
Cristuryl Secuiesc — Chimia 
Oraș Victoria 3—3 (1—2), Chi
mia Făgăraș — Energia Bra
șov 2—0 (1—0), Topitorul 
Baia Mare — Chimistul Baia 
Mare 2—2 (0—1), Minerul Baia 
Mare — Victoria Cărei 3—0 
(2—0), Minerul Gura Humoru
lui — Liceul nr. 2 Iași 0—1 
(0—0), Independența Sibiu —

fielizate cu acest prilej să 
donate în folosul familiilor 
sinistrate din județele cala
mitate.

/
Tragerea la sorti a sferturilor 
de finală ale „Cupei României“
• Deținătorii „Cupei" îi vor înfrunta pe... campioni • Două me
ciuri Ia București și două ia Sibiu ! Sferturile se vor juca în 

zile !trei
Aseară, la sediul Federației 

române de fotbal, a avut loc tra
gerea la sorți a sferturilor de fi
nală ale „Cupei României'*. După 
stabilirea partidelor, delegații e- 
chipelor au căzut de acord asu
pra datei și orașului în care să 
se dispute meciurile.

Iată programul sferturilor de 
finală ale „Cupei României'* :

— F.C. Argeș — Farul se vor 
întîlni în ziua de duminică 14 Iu
nie, la București ;

Steaua — U.T.A., joi 18 Iunie, 
la Sibiu :

Dinamo București — Jiul Pe
troșani, sîmbătă 13 Iunie, la Sibiu;

— Steagul roșu — Petrolul, joi 
18 Iunie, la București, pe stadio
nul Dinamo. '

Conform regulamentului de dis
putare a „Cupei României", în 
caz de egalitate după 90 de mi

partida se va prelungi cu 
reprize a cite 15 minute. In 
că egalitatea se va menți' 
după prelungiri, va avea loc

nute, 
două 
cazul
ne șl .. ......
tragerea la sorți de către arbitru, 
in prezența căpitanilor celor două 
echipe.

Miine, pe stadionul Progresul

REINTILNIRE
CU FOȘTII JUCĂTORI

In drum spre Sofia,

SELECȚIONATA DE TINERET
JOACĂ AZI ÎN

După cum se știe în capi
tala Bulgariei vor începe la 
8 iunie întrecerile din cadrul

SI ȘCOLARILOR
3—0 (0—0),

■ A.S.A. Tg.
Șoimii Sibiu 
A.S.A. Sibiu
Mureș 0—0, Sc. sp. Sibiu — 
Avîntul Reghin 6—0 (3—0), 
Metalul Buzău
C.F.R. Galați 4—0 (1—0), S.N. 
Oltenița — Petrolul Videle 
4—0 (3—0), C.F.R. Pașcani — 
Textila Botoșani 6—2 (4—1), 
Delta Tulcea — Cimentul 
Medgidia 3—1 (1—0), Dinamo 
Bacău — Rulmentul Bîrlad 
2—1 (0—0), Știința Bacău — 
Gloria Bîrlad 4—1 (0—0), Li
ceul cu specializare fotbal 
Bacău — Minerul Comănești 
1-1 (1-0).

Gloria

IUGOSLAVIA
„Cupei Balcanice" pentru 
echipele de tineret. Vor lua 
parte reprezentativele Alba
niei, Greciei, Turciei, Româ
niei și Bulgariei.

în vederea participării Ia 
importanta competiție fotba
listică a jucătorilor „sub 23 
de ani“, selecționata țării 
noastre a părăsit Capitala luni 
noaptea, făcînd o primă hal
tă în orașul Priștina (Iugo
slavia). Aici, azi după-amiază 
fotbaliștii români vor susține 
o partidă de verificare în 
compania selecționatei Ser
biei. Cit privește componen
ța lotului nostru, antrenorii 
C. Cernăianu și N. Tătaru 
au avut unele probleme de 
rezolvat, deoarece Fetreanu 
se află în fața examenului 
de bacalaureat și nu a putut 
face deplasarea, iar Iordăne- 
scu și D. Georgescu sînt 
accidentați.

Clubul sportiv Progresul Bucu
rești organizează o competiție 
fotbalistică, dotată cu o cupă, 
rezervată foștilor jucători al echi
pelor Steaua, Dinamo, Rapid șl, 
bineînțeles, al clubului din str. 
dr. Stalcovld. Organizatorii au 
stabilit ca fiecare partidă să se 
desfășoare pe durata de două re
prize a cite 40 de minute.

In prima etapă- a competiției, 
care va avea loc miine, pe stadio
nul Progresul, in deschidere, de 
la ora 16.30, vor evolua formațiile 
Rapid șl Steaua. In continuare, 
de la ora 18, se vor inttlnl echi
pele Progresul șl Dlnamo. în pau
ze, sînt programate probe de 
atletism șl demonstrații de lupte 
libere.

Toate veniturile realizate vor fi 
depuse in contul C.E.C. 2000.

UN NOU SPECTACOL
MUZICAL CU SUBIECTUL..;

MEXICO '70
repurtat cu 
George Mi-

succesul
Mexico",
și Ciupi Rădulescu 
la „seria a II-a“, in- 

a fost la... Me-

După 
„Fotbal 
halache 
lucrează
titulată „Așa 
xico".

Spectacolul 
înfățișeze noi 
satirice din desfășurarea Tur
neului final din Mexic.

Premiera va avea loc în 
stagiunea de vară.

își propune să 
aspecte comieo-

Ultimele două zile la Concursul 
suplimentar Pronosport C.M.bui însă ca cei ce au proce

dat cu atîta nechibzuință să-și 
revizuiască atitudinea.

POIANA CÎMPINA. O e- 
chipă cu vechi state de ser
viciu in divizia B. De ani de 
zile, această formație și-a câș
tigat simpatia multor iubitori 
ai fotbalului prin jocul prac
ticat și rezultatele dobândite. 
Dar, Poiana se bucură de 
stima celor ce îndrăgesc fot
balul de pe meleagurile pra
hovene și pentru că, de-a 
lungul anilor, ea a însemnat. 
— îndeosebi pentru Petrolul 
Ploiești — un important izvor 
de cadre. Foștii internaționali 
Neacșu și Zaharia, azi maeș
tri ai sportului, Bontaș, Ior- 
dache, Traian Popescu, și de 
citrînd, Moraru, au îmbrăcat 
tricourile divizionarei A Pe
trolul după ce și-au făcut 
„rodajul" la Poiana. Sînt lu
cruri ce nu pot fi ignorate.

în același timp, echipa din 
Cîmpina a simțit nevoia unor 
completări a lotului, sau 

■ cînd anii s-au adunat, a unor 
întineriri. De unde să recru
teze pe viitorii componenți ? 
Desigur, din echipa de juni-, 
ori. 
mai mari trebuia să se 
leze și la alte formații 
oraș, La I.RA, de pildă, 
activează în divizia C. 
sînt cîteva elemente

merită să joace în divizia B, 
le dau acest drept talentul, 
calitățile lor fizice, tinerețea 
Printre ei se află și Gh. Stră
chioiu, originar din Breaza, 
în vîrstă de 23 de ani. în 
prezent, el este unul dintre 
cei mai buni jucători de la 
I.R.A. Cu ani in urmă, a fost

Ioc ca Poiana să retrogradeze. 
Ceea ce a supărat a fost pro
cedeul prin care s-a încercat 
să se rezolve situația. într-o 
zi, trei tovarăși din conduce
rea asociației Poiana au po
posit la Breaza, la Străchioiu 
acasă. I-au promis marea 
sarea, l-au asigurat că nu

Constantin ALEXE

cu 
va

SE PUTEA
ȘI ALTFEL!

Joi 4 iunie a.c. se închide 
vînzarSa pentru concursul su
plimentar Pronosport C.M. la 
care se atribuie din fond spe
cial importante premii con- 
stînd în autoturisme, frigi
dere, televizoare, magnetofoa- 
ne. aparate radio ș.a.

Acum cînd sînt cunoscute 
cîteva rezultate ale meciuri
lor, participanților le este mai 
ușor să se fixeze asupra pro
nosticurilor.

Reamintim programul aces
tui concurs care cuprinde cele 
mai atractive meciuri din tur
neul final astfel :

I. România— Cehoslovacia
II. Uruguay — Italia

III. Belgia — U.R.S.S.
IV. Anglia — Brazilia
V. Bulgaria — R.F.G.

VI. Mexic — Salvador
VII. România — Brazilia 

VIII. Suedia — Uruguay
IX. Peru — R.F.G.
X. Cehoslovacia — An;/'

XI. Mexic — Belgia

XII. Israel — Italia 
XIII. Bulgaria — Maroc

• Tragerea Concursului 
Pronoexpres de astăzi va a- 
vea loc în București, în Sala 
Clubului Finanțe Bănci, str. 
Doamnei nr. 2, cu începere 
de la ora 19,00.

Tragerea va fi radiodifuza
tă.

PRONOSPORT

PREMIILE CONCURSULUI 
Nr. 22 DIN 31 MAI 1970

CATEGORIA I : (13 rezul
tate) 171 variante a 273 lei;

CATEGORIA a Il-a i (12 
rezultate) 1.921 variante 57 lei;

Premiile de categoria a 
TIT-a avînd valoarea unitară 
sub plafonul minim de 20 lei 
nu s-au plătit, fondul fiind a- 
tribuit la categoria I și a II-a 
conform regulamentului.

P. S. Am primit la redacție 
un memoriu al asociației 
sportive Poiana, semnat de 
P. Bunea — președinte, C. 
Hoitan — secretar, C. Băltă- 
șescu — președintele secției. 
Ne-am fi așteptat ca in rîn- 
durile trimise să se fi recu
noscut, în mod autocritic, că 
procedeul folosit în cazul ju
cătorului Străchioiu a fost 
greșit, că lucrurile puteau fi 
rezolvate altfel. Dar de unde. 
Memoriul, se referă îndeosebi 
la... corespondentul nostru 
din Cîmpina, C. Vîrjoghie, 
care a semnalat ziarului fap
tele petrecute. După ce a- 
runcă cuvinte grele, semna
tarii memoriului ne cer să-l 
înlocuim pe corespondentul 
cîmpinean, care, chipurile, ar 
avea ceva cu... Poiana. Pe 
cine credeți că-l propun în 
locul lui (n-o să credeți) ? Pe 
tov. C. Hoitan, secretarul aso
ciației Poiana, unul dintre 
semnatarii memoriului. Co 
mentariile sînt de prv'r'"

C. Al.

vaduce lipsă de nimic, că 
primi ce vrea. în fața tenta
ției, băiatul a rămas descum
pănit. Nu a mai venit la 
antrenamente și nici la ser
viciu. Mai tirziu și-a dat sea
ma că ceva nu e în regulă și 
și-a anunțat antrenorul, pe 
Alexandru Banu. Auzind cum 
stau lucrurile, normal, cei de 
la I.R.A. s-au supărat. Un 
mod de colaborare de loc 
loial. „Cînd se va termina 
campionatul Străchioiu va 
putea merge la Poiana**, ne-au 
spus cei de la I.R.A. Va tre

junior la Poiana, dar atunci 
n-a confirmat și n-a promis 
prea mult. A fost transferat 
la I.R.A. în 1968, cînd cei de 
la Poiana n-au uitat să ia și 
o dezlegare „în alb“ (asupra 
acestui gen de dezlegări vom 
reveni) și iată că acum, după 
venirea din armată, cînd Po
iana luptă din greu pentru 
evitarea retrogradării, respon
sabilii de aici s-au gindit să-l 
ia din noii pe Străchioiu. 
N-ar fi nimic rău în aceasta. 
Prietenul la nevoie, se cu
noaște, mai ales că celor de 
la I.R.A. nu le ar conveni de

s-a 
nu

din Mexic 
Bineînțeles 
tenis de masă, 

de tenis de 
de lotul vest- 

l-a

Dar cînd nevoile
Prima 

jucat la 
la fotbal, ci la 
In campionatul 
masă organizat
german, in finală Milller 
învins pe antrenorul Schon cu 
21—17 și 21-18.

erau 
ape- 
din 

care 
Aici 
care
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Importante holăriri la Congresul F.I.R.S

CĂSABLAWCH.

• Date permanente pentru meciurile oficiale ® Pro
gramul competițional internațional adoptat în baza 
propunerilor făcute de delegație» tării noastre ® Cum 
se va disputa „Cupa FIRA" pentru juniori în următorii 
ani ® Arbitri români pe lista ^internaționalilor" • Tur

neul selecționatei secunde în Franța

în calita- 
al fede- 

și de 
i tehnice 
i Congres 

al

internaționale 
al Comisiei 
de al 18-lea 
și extraordinar) 
tov. I. ISVORANU

Reîntors de la Casablanca, 
unde a participat — 
te de vicepreședinte 
rației 
membru
— la cel 
(ordinar 
F.I.R.A, 
ne-a răspuns cu amabilitate 
la cîteva întrebări privind 
ordinea de zi și hotărîrile 
adoptate de importantul for 
rugbystic.

— Ce a determinat ca
racterul extraordinar al 

Congresului ?
— In primul rind necesita

tea impusă de nevoia de a se 
schimba unele articole ale. 
Statutului F.I.R.A. privind da
tele de desfășurare a congrese
lor. Apoi — in aceeași ordine 
de idei — revizuirea unor 
articole referitoare la proble
me organizatorice de funcțio
nalitate a Comisiei tehnice.

— Din cite știm, agenda 
de lucru a recentului 
Congres a fost deosebit de 
încărcată. Ce probleme vi 
se par a fi de interes ge
neral pentru cititorii 
„Sportului" ?

— Am să încerc, pentru în- 
ceput, să amintesc cîteva 
importante hotărîri care nu 
se referă la calendarul com
petițional. La congres s-a 
propus, și s-a adoptat, un pro
gram de obligații minime ale 
federațiilor naționale organi
zatoare ale întilnirilor inter- 
țări. De asemenea, s-a propus 
și s-a trecut la modificarea 
modului de organizare a Co
misiei tehnice F.I.R.A, in 
sensul că — începind din 
acest sezon — toate federa
țiile naționale să fie repre
zentate. Au fost mai bine de
finite sarcinile și atribuțiile 
acestei comisii în cadrul 
căreia vor funcționa subco
misii pe probleme (arbitri, an
trenori, disciplină). A fost 
constituit, în cadrul Comisiei 
tehnice, biroul executiv al 
acesteia și un birou perma
nent la sediul F.I.R.A, din 
Paris. Ca urmare a necesită
ților federațiilor naționale cu 
privire la întocmirea calenda
rului competițional internați
onal, au fost modificate peri
oadele de desfășurare a Con
greselor anuale ordinare. La 
Casablanca s-au elaborat și 
aprobat (N.R. : C.A URMARE 
A PROPUNERILOR DELE-

GATULUI ROMAN 1NSĂR* 
CINAT CU PREGĂTIREA SI 
PREZENTAREA UNUI RE
FERAT SPECIAL) principiile 
de alcătuire a unui calendar 
competițional cu date perma
nente de disputare a iutilni- 
rilor oficiale inter-țări.

— Așadar. programul 
„Cupei FIRA" este cu
noscut și definitivat. în
țelegem în ideea expusă 
anterior. Ce date au fost 
stabilite pentru următoa
rele întîlniri ale echipei 
noastre reprezentative ?

— Vom juca la 25 octombrie 
cu Italia, in deplasare, la 29 
noiembrie cu Franța, la Bucu
rești. la 11 aprilie 1971 cu 
Italia, la București, la 9 mal 
1971 cu Marocul, la Casablanca. 
Să mai amintesc, in legătură 
cu „Cupa F.I.R.A." că au fost 
stabilite și seriile de califica
re in grupele din care fac 
parte Belgia, Olanda, Spania, 
Portugalia și Cehoslovacia.

— Ce s-a hotărît în le
gătură cu „Cupa F.I.R.A." 
rezervată juniorilor, cu- 
noscînd faptul că, din 
motive absolut obiective,

ediția 1971 a competiției 
trebuia reprogramată ?

— S-a aprobat ca ediția 
care urma să se desfășoare 
în anul viitor în țara noastră 
să se dispute în 
din 1972 
preluind 
din 1973. 
participă 
Spania, Italia, Maroc, România, 
Cehoslovacia, R.F. a Germaniei 
și Portugalia.

— Pentru a epuiza acest 
capitol al competițiilor 
internaționale, vă rugăm 
să-i informați pe cititorii 
noștri și despre proiectatul 
turneu al „secunzilor".

— In afara meciurilor ofici
ale, a fost perfectat un turneu 
în Franța (3—4 jocuri, intre 

pentru 
secundă 
cum se 
de difi-

Maroc, cea 
în Italia, România 
organizarea ediției 
La aceste întreceri 
echipe din Franța,

18—30 septembrie)
echipa, reprezentativă 
a țării noastre. După 
vede, multe și destul 
cile examene...

In încheierea interviului 
solicitat, tov. I. ISVORANU, 
secretar general al federației 
de rugby, ne-a mai informat 
că la Casablanca a fost apro
bată și lista arbitrilor in
ternaționali pentru sezonul 
1970/1971, listă pe care figurea
ză și arbitrii români Th. 
Witing și P. Niculescu, primul 
fiind, de altfel, programat să 
conducă meciul Franța-Italia 
(februarie 1971) din „Cupa 
F.I.R.A".

— d. g.

VOLEIBALIȘTII CEHOSLOVACI
ÎNVINGĂTORI LA MELICE
Turneul internațional de volei 

masculin de la Melice (Polonia) a 
fost cîștigat de reprezentativa Ce
hoslovaciei. care fn meciul deci
siv a învins cu scorul de 3—1 
(lâ—13. 12—15, 15—10, 16—14) echipa 
Poloniei Tntr-un meci pentru 
locurile 3—4, selecționata secundă 
a Poloniei a dispus cu 3—1 (13—15, 
15—8. 15—13, 15—4) de formația 
Bulgariei.

Regata

Decize" (Franța)

Turul ciclist al Italiei a continuat cu desfășurarea etapei 
15-a (Casciana Terme — Mirandola, 215 km). Primul a sosit

1 _ looo m: Patzaichin
2 — 500 m (F) Viorica 
— Valentina Serghel

2 — 500 m: Vernescu —
C 2 — 1000 m s

Patzaichin 3:43,1; K 
: Sciotnic 3:43,1; K 2 
Vernescu — Sciotnic 

Viorica
500 m S

14 victorii romanești

Caiaciștii și canoiștli români au 
dominat autoritar întrecerile rega
tei internaționale disputată sim- 
bătă șl duminică la Declze (Fran
ța), cucerind 14 locuri I, în com
pania sportivilor francezi și vest- 
germanl. Iată cîștigătorii probe
lor • K 2—10 ooo m : Vernescu — 
Sciotnic 47:04,3; K 1—10 000 m : D. 
Ivanov 53:05,2; C 2—10 000 m : Co- 
valiov — Patzaichin 55:29,2; C 1 
•— 10 ooo m : Samson Maxim
55:19,6; K 1 — 500 m: Vernescu 
1:42,3; C 
4:01,0; K 
Dumitru 
1:52,4; K
Sciotnic 1:36,8; 
Covallov —
1 — 1 000 m
— 1 ooo m :
3:31,3 ; K 1 — 500 m (F) 
Dumitru 2:03,3; K 4 —
(F) Combinata România — Franța 
1:46,4; K 4 — 1 000 m : Rujan, D. 
Ivanov, Turcaș, lacob 3:04,4.

PE PERONUL GĂRII OE NORD, LA REÎNTOARCEREA
POPICARILOR DE... AUR

(Urmare din pay. 1)

cea mai viu disputată ediție a 
C.M., au obținut pentru a treia 
oara consecutiv medalia 'de 
aur. Privirile entuziaste s-au 
îndreptat și spre cei doi tin-ri 
reșițeni, Ilie Băiaș și Iosif 
Tismănaru (care din cauza 
unui singur popic buclucaș, 
ce s-a clătinat dar n-a vrut 
să cadă, n-au urcat pe cel mai 
înalt loc de pe podium), spre 
firavul Cristu Vinătoru, lau
reat cu bronz, spre 
echipei naționale. Ion 
și Petre Purje, care 
rită unui „băț" n-au

veteranii 
Micoroiu 
tot dato- 
putut a- 

duce și ei o cupă la București.
După o uitimă oprire în 

fața aparatelor de fotografiat 
și a microfonului reporterului 
de la Radioteleviziune, sporti
vii sînt asaltați de suporterii 
lor, cu fel de fel de întrebări. 
Făcîndu-ne cu greu loc am 
ajuns în fața noii campioane 
a lumii. Cu respirația preci
pitată de emoție. Cornelia în
cearcă să ne descrie cum a 
obținut victoria, în cîteva cu
vinte simple, dar edificatoare: 
„Am ținut seama de toate sfa
turile antrenorului, am văzut 
că-mi merge jocul și mi-am 
zis că n-am de ce să mă tem 
de vedetele arenei".

Elena Trandafir, care din 
nou și-a onorat cartea de vi
zită, nu găsea cuvinte de lau
dă pentru a defini ambiția și 
dîrzenia cu care au jucat co
legele ei, ca și despre riposta 
puternică dată de adversare.

Ilie Băiaș și Iosif Tismănaru, 
cînd i-am întrebat ce-și amin
tesc de la Bolzano, ne-au spus 
că nu pot uita măiastră lo
vitură a lui H. Brautingam, 
perechea renumitului popicar 
din RD. Germană, E. Luther, 
cînd la ultima figură, ce se 
poate doborî doar o dată la o 
mie, a realizat patru popice, 
tocmai cit era necesar pentru 
succes. Antrenorul băieților, 
Ferdinand Popescu, care nu 
s-a ținut de cuvînt aducînd 
două și nu... o medalie în țară, 
povestea că bilele, acele năs
trușnice bile alunecoase, l-au 
îmbătrînit cu cel puțin zece 
ani : în timp ce A/e.ranrira 
Andrei a replicat în glumă: 
„Pe mine, fetele m-au întine
rit, așa că tu ai să ieși înain
tea mea la pensie"

în încheierea acestor însem
nări, făcute pe peronul Gării 
de Nord la sosirea popicarilor, 
iată o scurtă declarație a con
ducătorului delegației, tov. 
Gh. Bălan, președintele F.R.P.: 
„Calitatea întrecerilor și apri
ga luptă pentru cele șase tit
luri puse in joc au fost princi
palele caracteristici ale actua
lei ediții a C.M. Reprezentan
ții României au. confirmat cla
sa înaltă a jocului, de popice 
din țara noastră, aducînd cu 
ei trei din cele șase titluri, ale 
lumii, două medalii de argint, 
una de bronz și nouă curie. 
Acest bilanț ne va da aripi și 
am convingerea 
ultimul succes 
proporții".

că nu va fi 
de asemenea

a
italianul Marino Passo, care a realizat timpul de 6 h 08:58. 

In clasamentul general individual continuă să conducă bel
gianul Eddy Merckx,

în fotografiei plutonul este condus de Felice Gimondi; 
în dreapta sa, Eddy Merckx.

Telefoto: AP—AGERPRES

IL1E NĂSTASE ÎNVINS DE CLIFF RICHEY
PARIS, 2 — Primul tenis- 

man român, Ilie Năstase, l-a 
întîlnit în sferturile de finală 
ale campionatelor internațio
nale ale Franței, care se des
fășoară pe terenurile de la 
Stade Roland Garros, pe re
dutabilul tenisman american 
Cliff Richey.

După o partidă foarte viu

disputată, în care Richey a 
jucat foarte bine, victoria i-a 
revenit în patru seturi : 7-5, 
9—7, 4—6, 6—3.

Cliff Richey s-a calificat 
astfel în semifinale.

OLLE RITTER 0 NOUĂ

TENTATIVĂ ASUPRA

RECORDULUI OREI
ROMA 2 (Agerpres). — 

Ciclistul danez Oile Ritter, 
care participă în prezent în 
Turul Italiei a declarat zia
riștilor că probabii la în
cheierea competiției (9 iunie) 
va pleca în Mexic. Ritter in
tenționează să facă o tenta
tivă pentru a dobori recor
dul mondial al orei care-i 
aparține cu rezultatul de 
48,653 km.

dar un

3 IUNIE 1950 ANNAPURNA, PRIMUL

VÎRF DE 8C00 m ERA CUCERII

3 iunie 1950... Zorii zilei gă
sesc doi alpiniști agățați de 
stilpii cortului zgilțîit de rafa
lele puternice ale vintului ca
re mătură pantele superioare 
ale muntelui Annapurna, unul 
din cele 14 vîrfuri din Hima
laya care depășesc inălțimea de 
8.000 metri.

Ora 6... Maurice Herzog și 
Louis Lachenal — căci ei sînt 
cei doi alpiniști din echipa de 
vîrf a expediției franceze pe 

părăsesc cortul 
spre vîrful 

îi mai des- 
m diferență

a expediției 
Annapurna — i ' 
Si se îndreaptă 
muntelui de care 
part aproape 700 
de nivel.

Vintul a slăbit 
pă'runzător se face simțit, deși 
cei doi au îmbrăcat toate hai
nele de care dispuneau.

Gifîind din greu. făcînd 
pauze ca să-și recapete suflul 
St 
ce 
si 
cu 
La

pentru a-și bate picioarele 
Începeau să degere. Hcrzog 
T.arhenat cîstigă Înălțimea 
o exasperantă încetineală, 
fiecare pas ei trebuie să-și 

adune toată voința, toată dir- 
zenia de încercați oameni 
munte...

După 3—4 ore, alarmat 
insensibilitatea picioarelor 
degerate — Lachenal se 
prește:

— Dacă eu mă întorc, tu 
far i ?

- Merg mai departe sin
gur ’

Tăcuți, aproape fără să bage 
dc seamă uimitoarea lume din 
jur. cei doi continuă să urce. 
I.a prînz siluetele lor se pro
filează pe cupola de gheață a 
primului vîrf de 8.000 de me
tri pe care omul reușește să-l 
cucerească.

Urmează o coborîre drama
tică pînă la micul cort unde 
cei doi învingători ajung în 
chip de sloiuri de gheață. Lio
nel Terray și Gaston Rebuffat 
— din echipa de sprijin — îi 
întîmpină și toată noaptea se 
vor lupta să readucă circula
ția în picioarele și miinile 
degerate ale prietenilor și to
varășilor 
lănțuit — prevestitor ni sosirii 
musonului peste piscurile Hi- 
malayei — va transforma co- 
borîrea din ziua de 4 iunie și 
noaptea care i-a urmat — pe
trecută într-o crevasă — într-o 
adevărată tragedie. Dar oame
nii au 
tele și 
pediție 
rească 
vează.

Pe drumul întoarcerii, sub 
bisturiul medicului. Hcrzog și 
Lachenal, eroii acestei perfor
manțe care va rămîne o piatră

de

de
o-

ce

lor. Viscolul dez-

fost 
pină 
care 

un

mai tari ca mun- 
la urmă prima ex- 
reușește să cuce- 
„optmiar" se sal-

de hotar nu numai in istoria 
alpinismului, ci și in istoria cu
ceririi pămîntului de către 
om. vor pierde pe rind dege
tele de la picioare și. — Her
zog — cea mai mare parte a 
degetelor de la mîini. Ală
turi de efortul — uneori su
praomenesc —, de clipele de 
deznădejde și de suferințe, a- 
cesta a fost prețul cu care 
cei doi alpiniști au plătit per
formanța care a acoperit de 
glorie și pe participanții la 
expediție și sportul francez 
revenit (după o primă încer 
care realizată in 1936) pe sce
na epopeicei bătălii pentru 
ștergerea ultimelor puncte al
be de pe suprafața pămintu- 
lul.

In perspectiva timpului, as
tăzi cînd se aniversează două 
decenii de la această perfor
manță, dimensiunile el ne a- 
par in reala lpr valoare.

Cucerind Annapurna, alpi
niștii francezi au dovedit că 
și în atmosfera rarefiată 
marilor înălțimi omul 
să facă eforturi și să 
gă. Realizind această perfor
manță într-un timp 
(o singură lună), pe un mun
te pînă 
doar de 
tografiat 
francezi 
expedițiile 
vinge. 
altfel 
asigura 
lor, pentru a se 
ies efectele gerului 
la mare altitudine de 
tățile întîmpinate de 
ția sîhgelui) se va acorda insă 
o grijă sporită 
lui. Rezultatele 
așteptate : după 
avut nevoie de 
cinci decenii pentru a ajunge 
să pășească pe primul vîrf de 
8.000 metri, în următorii 14 
ani vor fi cuceriți toți cei
lalți 13 „optmiari".

Drumul spre vîrful Anna
purnei (8.078 m), a fost deci 
drumul spre cucerirea și ce
lui de-al 3-lea pol al pă- 
mîntuiui cum se obișnuiește 
să se spună Everestului care 
cu cei 8.848 metri ai săi re
prezintă cea mai mare înăl
țime a pămîntului.

Acum, după două decenii, 
cînd răsunetul mondial 
cuceririi Annapurnei 
stins, rămînind ca toate 
rile realizări acoperite 
timp o pagină de istorie, 
vedem ce s-a întimplat 
cei opt membri ai acestei 
pediții care fără îndoială .. 
rită calificativul de eroică.

a 
poate 

invin-

record

atunci văzut de om 
la depărtare și car- 

greșit, alpiniștii 
au demonstrat că 

„ușoare" 
Ei aveau să 
imitați. Pentru 

securitatea t 
evita

si 
în
de 
se

pot
fie

a
alpiniști- 
i mai a-

(sporite 
> dificul-

eircula-

echipamentu- 
vor fi cele 

ce omul a 
mai bine de

al 
s-a 

ma
de 
să 
cu 

ex- 
me-

Tiparul: I. P. „Informația", str, Brezoianu nr. 23-25, București

V

Maurice Herzog de curînd ales membru al C.I.O. — ji 
Lows Lachenal. (In dreapta) eroii primei cuceriri a unui mun
te de peste 8000 m, '.otografiați in 1955 clnd au refăcut echipa 

și au escaladat al doilea vîrf al Alpilor, Montși au escaladat al doilea

Louis Lachenal, unul dintre 
cei care au cucerit virful și a 
plătit tribut 
anterioară a 
lor, după ce 
varul a 20 de 
educării și-a 
ria de ghid de munte și in
structor de schi, 
vasă care i-a 
— pe schiuri • 
noaștere pe „Valea Albă' 
mai mare ghețar al 
Blancului) a curmat însă 
1955 firul vieții acestui 
sebit de dotat alpinist.

Dispariția lui a fost 
cedată de cea 
Oudot (accident _____
bil în 1952) și urmată de cea 
a inginerului Couzy (1958) 
victimă a unui bolovan des
prins din perete în timpul u- 
nei escalade.

Lionel Terray a devenit 
marele căpitan al alpinismu
lui francez, rămînind pină 
în 1965 în fruntea expediții
lor care au realizat răsună
toare victorii pe toți munții 
mari ai lumii din Himalaya 
și pînă in Alaska. Un acci
dent pe un perete din munții 
Vercors — vecinii orașului 
natal Grenoble — a răpus și 
Pe acest Hercule al alpinis
mului modern.

Rebuffat, ghid și autor de 
cărți de alpinism și Ichac, foto
reporter și cineast, continuă 
să-și exercite meseriile lega
te de munții care le-au a- 
dus atitea bucurii, în timp

muntelui partea 
labelor picioare- 
a terminat cal- 
operații și al re- 

reluat mese-

O uriașă cre- 
tăiat drumul 
într-o recu- 

i“ (cel 
Mont- 

în 
deo-

pre- 
a doctorului 
de automo-

Rose.

la ocu-ce Schatz a revenit 
pății mai pașnice.

In fine, Maurice 
conducătorul expediției, 
mul prin a cărui voință de 
fier a fost cucerită 
purna, zeița abundenței, 
ii spun localnicii, după 
varul zecilor de operații,, și-a 
reluat activitatea ca modest 
alpinist amator, dar a urcat 
pe scara ierarhiei sociale ocu- 
pînd din 1958 pînă în 1966 
funcția de ministru al tinere
tului și sporturilor în gu
vernul francez și apoi pe cea 
de deputat-primar ăl Chamo- 
nixului. în anul acesta al a- 
niversării celor două decenii 
de la cucerirea Annapurnei 
— frumoasă coincidență — 
Maurice Herzog a avut cin
stea să fie ales ca membru al 
Comitetului Olimpic Interna
țional.

In încheiere și ceva 
pre Annapurna : în cei 
zeci de ani care au 
de cînd primii alpiniști 
fruntat acest munte, 
expediții (3 vest-germane și 3 
engleze) au încercat să re
facă ascensiunea, dar nu au 
reușit. A trebuit să se apro
pie aniversarea, pentru ca la 
20 mai 1970, doi membri ai 
unei expediții anglo-nepaleze 
(Henry Day și Jerry Owens) 

cupola de 
munte de 

de om.

să pășească pe 
gheață a primului 
8.000 metri cucerit

Gh.

Herzog, 
, o-

Anna- 
cum 
cal-

des- 
două- 
trecut 

au în
alte 6

EPURAN

SUCCESUL CĂLĂREȚILOR PETROLIȘTI
D. Loneanu (Steaua) cu calul 
Viorica Op — 47,7; 5—6. Ma
nuela Fîrșirotu (Centrul căi. 
Buc.) cu calul Fildeș și A. Ra
dar cu calul Jambon Op — 
51,5. PROBA NR. 2 (înălțime 
1,30 m; 26 concurenți — după 
baraj) : 1. A. Stoica (Petrolul) 
cu calul Pik-up, 2. C. Ilin 
(Steaua) cu calul Viteaz, 3. A. 
Donescu (Steaua) cu calul 
Graur, 4. E. Ionescu (Dinamo) 
cu calul Gama, 5. P. Andreev 
(Russe) cu calul Tamburg, 6. 
S. Karavasiliev (Russe) 
Iul Esetra. PROBA 
(înălțime 1,30 m; 36 
renți — după baraj): 
Boiangiu cu calul Colonel 0 p
— 31,4; 2. A. Stoica cu calul 
Spumos Op — 39,9; 3. I. Ma- 
nole (Centrul căi. Buc.) cu 
calul Sarajevo Op — 34,4; 4. 
A. Radar cu calul Jambon 0 p
— 34,9. PROBA PE ECHIPE 
(după baraj) : 1. Petrolul (Mi-

, hăilescu, Burghelea, Stoica, 
Antemia), 2. Dinamo, 3. 
Steaua, 4. Russe.

Intîlnirea hipică dintre că
lăreții clubului Petrolul Plo
iești și reprezentanții orașului 
Russe — cu participarea, în 
afara punctajului general, a 
călăreților bucureșteni de la 
Steaua, Dinamo și Centrul de 
călărie — s-a încheiat cu vic
toria detașată a reprezentanți
lor clubului Petrolul Ploiești. 
Iată rezultatele :

PROBA NR. 1 (înălțime 1,20 
m; 36 concurenți) : 1. A. Ra
dar (Petrolul) cu calul Bicaz 
0 p penalizare — 44,9; 2. E. 
Boiangiu (Centrul călărie 
București) cu calul Colonel 0 p 
— 46,3; 3. A. Donescu (Steaua) 
cu calul Năsturaș 0 p 46,7; 4.

cu ca-
NR. 3 
concu-

1. E.

ÎNOTĂTORII CANAOIEM ADUC 0 ECHIPĂ
PUTERNICA

înotătorii canadieni se pre
gătesc intens pentru turneul 
pe care-1 vor întreprinde in 
această vară pe continentali 
european. De altfel, federația 
de specialitate din această 
țară a anunțat participarea 
cîtorva campioni și record
mani la „Concursul celor 7 
coline" (Italia), „Concursul 
națiunilor" (Austria) și este 
pe cale de a perfecta o întil- 
nire amicală Canada—Franța.

Cu prilejul campionatelor 
naționale de primăvară, des
fășurate în piscina de 50 m 
din Winnipeg s-au înregistrat 
o serie de rezultate remarca
bile, ce confirmă progresul 
sportivilor canadieni în ulti
ma vreme. Iată cîteva dintre 
ele : Bob Kasting 54,5—100 m 
liber; Ralph Huțton 1:58.5 — 
200 m, 4:12,0 — 400 m și 
16:40,5 — 1500 m liber ; Bill 
Mahoney 68,7 — 100 m și

TURNEUL DE ȘAH

DE LA BALATON
BUDAPESTA 2 (Agerpres). 

— Numai trei partide s-au 
terminat în runda a 8-a a 
turneului internațional femi
nin de șah de la Balaton 
(Ungaria). Margareta Teodo- 
rescu a cîștigat cu albele la 
Finta, Todorova a învins-o 
pe Hojdarova, iar Porubszky 
a remizat cu Sinka. în cla
sament conduce Zatulovskaia 
(U.R.S.S.) cu 6 puncte și o 
partidă întreruptă, secundată 
de Veroczi (Ungaria) — 5 p.

în turneul de tineret con
duce Hula (Iugoslavia) cu 6 
puncte din 7 posibile.

PRINTRE CORZILE
RINGULUI

• Congresul A.I.B.A. de anul 
acesta va avea loc la Paris tn 
cursul ultimei sâptâmlnl a lunii 
octombrie. Se așteaptă partici
parea reprezentanților a 60 de 
derațil naționale de box.
• Echipa națională de box 

mator a Franței întreprinde 
cursul acestei luni up turneu

fe-

In 
_____  ______  ___ ______ în 
Balcani. Reprezentanții cocoșului 
galic vor boxa la 21 iunie la So
fia cu echipa Bulgariei și — la 
26 iunie — la Atena, cu echipa 
Greciei, fn selecționata Franței 
figurează, printre alții, cunoscuțil 
boxeri Khaloutf, Aldo Cosentino, 
Lalnâ, Ruocco, Alain Victor.

• La Padova s-a disputat întîl- 
nirea internațională de box din
tre selecționatele Italiei și Ceho
slovaciei. Pugiliștii italieni au 
terminat învingători cu scorul de 
14—2. în 4 meciuri boxerii italieni 
au cîștigat înainte de limită.

2:31,2 — 200 mbras; McDonald 
57,6 — 100 m și 2:13,1 — 200 
m delfin; Ron Jacks 58,2 — 
100 m și 2:11,6 — 200 m del
fin; George Smith 2:14,0 — 
200 m și 4:52,9 — 400 m mixt; 
Angela Coughlan 60,7 — 100 
m și 2:11,8 — 200 m liber; 
Donna Maria Gufr 69,4 — 
100 m și 2:29,0 — 200 m spate; 
Sue Smith 67,5 — 100 m, 
2:32.1 — 200 m delfin; 2:32.0 
— 200 m și 5:24,5 — 400 m 
mixt.

Cei mai buni înotători aus
tralieni selecționați în vede
rea Jocurilor Britanice (luna 
iulie la Edinburg), aii partici
pat la cîteva concursuri de 
verificare în 
Africană. Iată 
de la aceste 
Rogers 1:58.1 
4:17,2 — 400
Finlay 2:11,0 — 200 m delfin; 
Raren
100 m 
Lynn 
spate;
100 m delfin.

Muir (R.S.A.) 68,3 — 
și 2:27,8 — 200 m spate; 
Watson 68.9 — 100 m
Alison Mabb 67,5

REINTILNIREA
FOSTELOR GLORII ALE

Republica Sud- 
cîteva rezultate 
întreceri : Greg

— 200 m și 
m liber; Don

or«

FOTBALULUI EUROPEAN
IUGOSLAVIA — EUROPA 

3—2
BEEGRAD, 2 (Agerpres). — La 

Belgrad, în fața a 35 000 de spec
tatori, s-a disputat meciul de 
fotbal între două selecționate de 
veterani : echipa iugoslavă și e- 
chipa Europei. Au învins iugo
slavii cu 3—2 (2—1), prin golurile 
marcate de Vukas (2), Valok, res
pectiv Kopens și Plantoni. Au 
jucat formațiile : Iugoslavia :
Beara — Stankovici, Kolici, Ceai- 
kovskî, Horvat, Boșkov, Ognanov, 
Milullnovici, Vukas, Bobek (Va
lok), Hostiei; EUROPA : Groslcs 
— Buzanskl, Novak, Matral, Vlus- 
kal, Masopust, Kopens, Salnikov, 
Bozsik, Puskas, Mers. Au mal Ju
cat Piantoni, Malgalls, Hldegkuti.

Pe circuitul de la India
napolis (S.U.A.) s-a dispu’at 
clasica cursă automobilistică 
de 500 de mile Victoria a re
venit americanului ^l. Uns:r 
care, concurînd pe o mașină 
„Colt-Ford", a realizat o me
die orară de 250,654 km l e 
locurile următoare s-au clasit 
Mark Donahue pe „Lola-For.ț", 
Dan Gurney pe „Eagle-Effen- 
hauser", Donnie Allison r.e 
„Eagle-Ford" etc. Cel mai ra
pid tur (4 km) a fost realizat 
de Joe Leonard pe „Colt- 
Ford", care a obținut o medie 
orară de 270,024 km.

Fotografia de mai sus pre
zintă un aspect al cursei.

Telefoto : A.P. Agerpres

FRAȚII MANG SUSPENDAȚI!
• O PERFORMANTA DE VALOARE MONDIALA 
FIL ULUI VEST-GERMAN UWE KLICHE

Recent s-au desfășurat la 
Fellbach campionatele de hal
tere ale R.F. a Germaniei. Un 
rezultat de valoare mondială 
a fost obținut de Uwe Kliche, 
la categoria semimijlocie, care 
a totalizat 442,5 kg. Rezultate 
bune au realizat și Kneissl la 
cat. mijlocie (442,5 kg) 
Giinther Wu la cat. grea 
kg.) La întreceri nu au 
startul frații Mang.

Recordmanul mondial 
juniori, Rudolf Mang

și 
(515 
luat

la 
este 

suspendat de federație pentru

A HALTERO-

că a participat 
monstrații fără ________ , ._
rului suprem, unde s-a acci
dentat. El nu figurează pe lis
ta lotului vest-german care 
va lua startul la apropiatele 
campionate europene. Xaver 
Mang nu a participat la cam
pionate acuzînd un accident 
pe care însă nu l-a putut, jus
tifica I Pentru acest motiv, 
Federația de specialitate I a 
suspendat pînă la sfîrșitul a- 
nului.

la cîteva de- 
aprobarea fo

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX s, TELEX
Halterofilul sovietic Aleksandr 
Konovalenko (cat. grea) a sta
bilit un nou record mondial 
(„smuls") cu performanța de 
148 kg.

In concursul atletic de la Ma
drid, Liesel Westermann a 
aruncat discul la 62,02 m.

Concursul internațional de că
lărie de la Lucerna s a în
cheiat cu victoria englezoaicei 
Marian McDowell, care a con
curat pe „Sweet Control", în
cheind parcursul în 72,7 cu 
0 p penalizare. Pe locurile ur
mătoare : elvețianul Hans 
Moehr cu „Roderick" 76,6 și 
americanul William Stein-

kraus cu „Bold Ministrel" 
81,0.

a
După 9 etape, în „Turul An
gliei" . conduce polonezul Mi
kola jczik, urmat la 2:11,0 de 
olandezul Roning. Etapa a
IX-a Warley-Malvern (158 
km) a fost cîștigată de irlan
dezul Doyle în 3h.49:42.

într-un joc amical de rugby. 
Două meciuri de fotbal : în

„Cupa Rappan". Jilina (Ceho
slovacia) — a învins cu 3—0 
în deplasare pe F.C. Waregen 
(Belgia); în „Cupa Eurooei 
Centrale", Vasas Budapesta — 
Slavia Praga 1—0.

a
Campionatul european de car
ting desfășurat la Ljubljana 
s-a încheiat cu succesul spor
tivei belgiene Franțois Gold
stein 100 p, urmată de Hans 
Heyer (R.F.G.) 
Iperti (Monaco)

La Tananarive : 
publica Malgașă

96 p
93 p.

Italia
17—9

și J.L.

— Re
fl!—9)

Cea de a 12-a ediție a con
cursului internațional 
dă dotat cu „Cupa 
Martel" s-a încheiat, 
tiers (Franța), cu 
scrimerului sovietic 
Kris, care l-a învins 
de baraj cu 5—2 pe 
triotul său Zagitski. Pe echipe 
primul loc a fost ocupat de 
U.R.S.S. cu 15 puncte.

de spa- 
Chailes 
la Poi- 
victoria 

Evgheni 
în meci 
comna-

40308


