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Bobby Charlton fi Dembrovschi își dispută balonul, sub privirile lui Ball și Nunetcil.er.

+ ■

0-1 cu Anglia COMENTARIUL ZILEI...

ONORABIL,
DAR NU ȘI

LINIȘTITOR
i 
■" Astfel putem caracteriza, în 
cîteva cuvinte, starea de spirit 
pe care am încercat-o noi, 
mica delegație română care a 
trăit, pe viu, desfășurarea par
tidei dintre Anglia și Româ
nia. meci inaugural în „gru
pa morții" de Ia Guadalajara
— cum teribil de plastic și 
de sugestiv a denumit-o un 
confrate mexican.

Onorabil — pentru că un 
0—1 în fața campionilor mon
diali en-titre nu deranjează 
niciodată un outsider, neliniș
titor — pentru că de această 
dată cincumstanțele ne-au fost 

(mai favorabile ca pricind, ra
portând, la condițiile unui joc 
.disputat pe teren neutru; îna
inte de toate, am avut de par
tea noastră publicul, un pu
blic temperamental, palpitând 
(și încurajînd, din primul mi
nut, sora sa latină; ne-am 
bucurat — s-o recunoaștem 
deschis — de un arbitraj ex- 
orient, care n-a îngăduit a- 
jm>ape nimic; în sfîrșit, am 
avut șansa — aproape unică
— de a intîlni o echipă a 
Angliei într-o ri mal puțin 
fericită, cu umerii parcă apă
sați de un trofeu despre car»

X[| OMfaja, sportul 
la ce coie-si cuhi be coate naica 
BASCHETUL ROMANESC ?

OPINII SUB PANOU
t *■ Puține sînt sporturile — poate și beneficiare ale unor împreju- 
rari particulare (interes și popularitate restrînsă, valori limitate etc.) 
*- in care, in planul performanței, nu se produc, de-a lungul anilor, 
țîșniri spectaculare spre afirmare, chiar consacrare mondială, dar și 

coborîșuri îngrijorătoare, cîtcodată

mulți spun că este mai degra
bă însușit decît cucerit...

Da, marți, pe „Jalisco de 
Guadalaja-a", Anglia nu a 
fost o echipă invincibilă, sau 
— devenind -mai modești — 
nu a fost o echipă în fața că
reia un meci egal să fie de 
domeniul fanteziei.

Mai mult decît un „draw" 
Insă, tricolorii n-au îndrăznit, 
și timp de 65 de minute — 
interval în care tabela de mar
caj arăta scor alb — el au 
procedat ,1a, un joc lent, de ex
cesivă temporizare, cu trimi
terea — pînă la exasperare — 
a balonului înapoi și lateral, 
chiar și atunci cînd defensiva 
engleză „descoperea" veritabi
le culoare.

După primirea golului, con
cepția tactică a echipei a de
venit cu atit’mai evident de
ficitară cu cit, surprinzător, 
conducerea tehnică, în loc să 
introducă inîediat în teren doi 
jucători cu forțe proaspete, a 
zăbovit minute în șir, luînd 
o singură hotărîre șl aceea

(Continuare în pag. a 3-a)
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Reni Hauss, unul dintre an
trenorii belgieni, care înso
țesc in Mexic echipa „diavoli
lor roșii“, a afirmat in fața 
ziariștilor că determinantă in 
apropiata ierarhizare din ca
drul celor patru grupe, va fi 
tăria cu care fiecare din cele 
16 finaliste va crede in pro
priile șanse. El aducea, astfel, 
pe tapet, rolul factorului su
biectiv, psihic, al mobilizării 
totale în seria disputelor pe 
care, desigur, fiecare echipă 
o dorește cit mai lungă, pre
lungită spre fazele finale, ale 
campionatului mondial.

Și că antrenorul belgian 
are dreptate o dovedesc chiar 
și aceste prime rezultate din 
focul bătăliei din Mexic pen
tru Cupa Jules Rimet. Pen

tru echipa Angliei, meciul de

stagnări, ort — cu șl fără motive — 
ajunse la limita impasului cronic.

Este, acest din urmă stadiu de 
involuție, cazul baschetului româ
nesc. cu ani în urmă izvor de 
neuitate povestiri despre pasiune

șl dăruire sportivă, despre PER
FORMANȚE care încălzeau 
INIMI ȘI PUNEAU TEMELII 
UNOR VISURI ÎNDRĂZNEȚE,
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Internaționalele de dr

„ȚINTAȘI! NOȘTRI
AU 0 OCAZIE UNICA

DE AFIRMARE"
Declară antrenorul emerit

PETRE CIȘMIGIU

I®

întrecerile de la Tunari — principal criteriu de 
selecție pentru mondiale
Importante hotârîri ale Comitetului feKnîfi al U.I.T. 
Probe feminine la J.O. de la Montreal?,

Zilele trecute s-a înapoiat la București antrenorul federal 
tir, ing. Petre Cișmigiu. Cunoscutul tehnician român a par-de I , . „ , „

ticipat, de curînd, la o ședință a Comitetului tehnic al U.I.T. 
care s-a ținut la Montreux (Elveția), după care a efectuat o 
.vizită de lucru la Barcelona și Palma de Mallorca.

debut — primul contact cu un 
public apriori nesimpatizant 
— avea o 
chiar dacă 
auzit voci 
nu se tem

miză deosebită, 
din tabăra sa s-au 
care spuneau că 

de atacul români
lor. Aceasta însemna, insă, 
implicit, că sistemul defensiv 

al echipei noastre, tactica ei 
de joc, ridicau dinainte, pe 
baza intilnirilor anterioare, 
multe semne de întrebare 
fiilor Albionului. .Așa s-a și 
întimplat marți după amiază 
la meciul inaugural al grupei 
de la Guadalajara, la care 
am fost martori, ceea ce l-a și 
determinat pe sir Alf Ramsey 

sd aprecieze, cu o evidentă 
tentă de mulțumire a celui ce 
răsuflă, tn sfîrșit, 
„Am învins pe merit 
versar enervant prin 
în care s-a apărat".

Și dacă echipa noastră ar fi

ușurat: 
un ad- 
modul

(Continuare in pag. « 3-a)

— Ce este demn de reți
nut de pe destul de aglo
merata agendă pe care ați 
avut-o de parcurs în cadrul 
lucrărilor Comitetului teh
nic al Uniunii Internați
onale de Tir, al cărui mem
bru sînteți 7. —

— în 
culta tă 
zentată

primul rînd a lost as- 
o dare de seamă pre- 
de dl. Michael Tipa

C. COMARNISCHI

(Continugrt tn pag. a 2 a)
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ACȚIUNI ENERGICE DE REFACERE
ACOLO UNDE APELE AU DISTRUS
Zilele de munca grea

ale
Dacă străbați centrul Si

ghișoarei, te mtîmpină din 
pragul fiecărei curți și case, 
o activitate febrilă, un zumzet 
neîntrerupt de muncă. Băr
bați, femei și copii, gravi dar 
hotăriți, se străduiesc să 
șteargă de pe fețele caselor 
urmele dezastrului lăsat de 
furia Tîrnavei.

Umezeala, care stăruie încă 
pînă deasupra trotuarului, este 
unul din semnele care indică 
cota primejdiei trecute. In 
curți — somiere, perne, plă- 
pumi, materiale didactice și 
multe altele încearcă să se 
zvînte sub soarele binevoitor, 
în timp ce prin unghere 
ascunse un strat gros, negru 
și moale de mîl acoperă încă 
zonele mai puțin umblate. 
Cartierele greu lovite, ca de 
exemplu strada Clujului, „7 
Noiembrie", Tîrgul de vite își 
arată zidurile prăvălite, colțu
rile de casă, cărămizile și 
seîndurile amestecate cu no
roiul clisos și fetid. Dar, 
în neorînduiala haotică lăsată 
dc ape mina și mintea omului 
începe să pună ordine. încet 
dar sigur, totul revine la 
normal. Pe lingă cele 113 case 
distruse și 150 grav avariate, 
pe lingă unitățile productive 
scoase din funcțiune, și bazele 
sportive ale orașului au fost 
acoperite de ape provocîndu-le 
pagube apreciate la aproape 
400 000 lei. Ștrandul asociației 
Știința, cu cabine noi, o mică 
bijuterie modernă în cadrul 
medieval al orașului, este încă 
acoperit de mîl. Cabinele, du
șurile, instalațiile electrice au
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Sighișoarei
fost măturate de ape. Popică- 
ria asociației Textila, inundată 
pînă la tavan, se usucă și se 
eliberează de coaja groasă de 
nămol. Terenurile de handbal 
și tenis ale asociației Voința, 
distruse, cu stîlpii de beton 
dezrădăcinați și prăbușiți, 
arată ca o gură hidă.

Urgențele au îndreptat șu
voiul de energie patriotică, 
salvatoare, spre punctele cheie, 
nodale, ale orașului pentru 
punerea în funcțiune a unită
ților industriale, comerciale, a 
întreprinderii de apă și elec
tricitate, pentru adăpostirea 
celor greu loviți de calami
tate.

Acum a venit șl rindul ba
zelor sportive avariate. Toate 
sălile de gimnastică ale ora
șului au fost eliberate de no-

roi, spălate și uscate, aflîndu- 
se în stare de funcționare. 
Oameni cu tărgi (confecțio
nate prin bunăvoința între
prinderilor Nicovala, Faianța, 
a cooperativelor Sporul și 
Prestarea) așteaptă uscarea 
progresivă a mîlului care, 
decupat în felii geometrice-, 
este îndepărtat de pe supra
fața fostelor terenuri sporti
ve. Totul se trezește și re
vine Ia viață.

Și totuși, activitatea spor
tivă nu putea rămîne para
lizată. Prin muncă patrio
tică, inițiată de Consiliul mu
nicipal pentru educație fizi-

Mihai BIRA

(Continuare in pag. ■ l-a)

CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ

Șl SPORT DIN ROMÂNIA - BUCUREȘTI
Sîntem mîhniți să aflăm veștile rele despre inundațiile ca

tastrofale din țara dumneavoastră. Vă asigurăm de întreaga 
noastră compasiune.

Berna, Iunie 1970.

Ham BANGERTER
Secretar general al U.E.F.A.

★
Profund afectați de dramaticele evenimente a căror victimă 

este România, vă exprimăm sentimentele noastre frățești de 
solidaritate.

FEDERAȚIA SPORTIVA MUNCITOREASCA 
DIN FRANȚA (F.S.G.T.)

4-7 iunie la Mangalia

a
G. NICoIaESCU

Corespondențe prin telex 
de la trimișii noștri spe
ciali

FIRANESCU

ECHIPAJE ROMANEȘTIGeoff Hurst — autorul 
golului victorios — intr-u
nui din nenumăratele lui 
dueluri aeriene cu Sătmă- 
reanu.

FINALA „CUPEI ROMÂNIEI"

i,Cupa Romanici 
oină, competiție care 
angrenează an de an în 
întreceri tot mai multe 
echipe de la orașe și, 
îndeosebi, de la sate, a 
ajuns în faza finală. 
Șase formații și anume: 
Avîntul Frasin (jud. 
Suceava), Viața Nouă 
Olteni (jud. Teleorman), 
Biruința Gherăești (jud. 
Neamț), Avîntul 
Curcani (Jud. Ilfov), 
Dinamo București și 
Drum Nou Boureni 
(jud. Dolj), s-au califi
cat pentru finală. Ală
turi de acestea, își vor 
disputa întîietatca, în
tre 4—7 iunie, pe stadio
nul din Mangalia, echi
pa Combinatului Poli-

grafic București, deți
nătoarea trofeului, pre
cum și formațiile Trico
lorul B. Mare șl Tor
pedo Zăruești, invitate 
de biroul federal direct 
la finală, ținindu-se sea
ma de valoarea sporti
vilor care urmau să 
participe la zona de Ia 
Beiuș, anulată din cau
za calamităților.

Organizatorii F.R.O. 
și comisia de speciali
tate din județul Con
stanța au luat toate 
măsurile ca partidele 
să se desfășoare in cele 
mal bune condițiuni. 
Fondurile strinse cu a- 
ceastă ocazie vor fi 
atribuite familiilor si
nistrate.

astăzi aflat undeva nu prea 
parte de pragul anonimatului 
ternațional.

Șl totuși — poate tocmai 
aceea — baschetul a reintrat 
actualitate — e drept într-o anu
mită factură — foruri de răspun
dere ale mișcării noastre sportive 
mobilizîndu-se PENTRU A FACE 
LUMINA IN INDESCIFRABILA 
ZONA DE SUB PANOUL BAS
CHETULUI ROMANESC.

Nu este ora murmurelor, a pro
testelor, a explicațiilor de circum
stanță, a văicărelilor.

Este ora adevărului.
încă din 1967, documentele Con

ferinței pe țară a C.N.E.F.S. fă
ceau sublinierea că baschetul con
tinuă să fie una din ramurile 
sportive rămase în urmă. Trei ani 
mai tîrzîu, în raportul Plenarei 
C.N.E.F.S. din 3 februarie, ace
leași grave deficiențe organizato
rice, de selecție și pregătire. Re
cent, în Comitetul executiv al 
C.N.E.F.S. șl, ulterior, în plenara 
federației de specialitate AU FOST 
DEZBĂTUTE ȘI ANALIZATE, CU 
REMARCABILA EXIGENȚA,
CAUZELE CARE MENȚIN BAS
CHETUL ROMANESC LA COTE

MECI DE DIVIZIA A LA 
HANDBAL, AZI IN CAPITALA

Progresul - 
Voința Odorhei

(Continuare tn pag. a 2-a)

Pe terenul central Progresul 
din Capitală (str. Dr. Staico- 
vici) se dispută astăzi, incepind 
de la ora 18, meciul de hand
bal feminin dintre formațiile 
Progresul București și Voința 
Odorhei. Partida este una din
tre cele trei restanțe ale divi
ziei A și este hotăritoare în 
disputa pentru evitarea retro
gradării.

PREZENTE LA DOUĂ MARI

REGATE DE
Reprezentativa noas

tră masculină de cano
taj a părăsit ieri Capi
tala, pe calea aerului, 
pentru a participa la o 
importantă competiție 
internațională: „Regata 
Moscova". Au făcut de
plasarea 23 dc sportivi 
care vor lua startul, 
sîmbătă și duminică, în 
cinci probe : schif du
blu, 2+1, 2 f.c., 4+1 și 
4 f.c.

Tot ieri s-au deplasat 
in capitala Cehoslova
ciei 16 canotoare, pen-
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Patrulaterul de sabie de la București

CANOTAJ
tru tradiționalul con 
curs „Regata Praga", 
programat — de aseme
nea — Ia sfirșitul aces
tei săptămini.

\FUMĂTUL\

\ INTERZIS!',
I
I 
I

na din hotSrîrile adoptate 
recent de Comitetul Federației 
române de scrima se referă 
la interzicerea fumatului în 
toate concursurile, oficiale sau I amicale. Interdicția îi vizează

în egală măsură pe sportivi, antrenori 
și oficiali.

IHotărîrea, care constituie desigur un 
prilej de satisfacție pentru marea masă

Ia scrimerifor, este menită să pună ca
păt unei practici adine înrădăcinate în 
mentalitatea unor trăgători — aceea 
de a intra în sala de sport țînînd într-o 
mînă sacul cu echipament, iar în cea
laltă țigara. La antrenament sau în 
concurs, în pauza dintre asalturi sau 
dintre meciuri, tentatia de a fuma în 
plină sală se dovedește deseori mai pu
ternică decît nevoia mai utilă a unei 
relaxări, fie chiar și prin cîteva exer
ciții de gimnastică.

Ceva mai mult, unii antrenori, în loc 
să ia poziție în fața unei asemenea 
practici dăunătoare, obișnuiesc să fu
meze cot la cot cu sportivii, acceplîn- 
d-o și încurajînd-o prin complicilole. 
Dacă nu cumva sportivii își aprind ți
gara, copiindu-i pe antrenori I Iar la 
acest veritabil carusel al slăbicimilo' 
o verigă, și nu de neglijat, o formează 
și arbitrii. De multe ori ei conduc în
trecerile cu... țigara în mînă.

Acum, în fine, lucrurile par să se re 
glementeze. Apărate de hotărîre (oare 
de ce nu s-ar fi putut rezolva altfel ?), 
sălile de sport, cel puțin în cazul con
cursurilor de scrimă, vor putea oferi 
aer curat. Și primii beneficiari vor fi 
înșiși sportivii.

Salutînd inițiativa, s-ar impune ca și 
conducerile after federații •— tn special 
ale celor care diriguiesc destinele unor 
sporturi de sală, să. studieze posibdi- 
tafea generalizării ei. Fiindcă orice 
concesie făcută în continuare practicii 
fumatului, nu poate aduce nimic bun.

I
I

ȚIRIAC-NĂSTASt |
Învingători la
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ROLAND GARROS
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UN CAMPIONAT MONDIAL LA... SCARĂ REDUSĂ
La start, patru dintre finalistele C. M. din Cuba

„Plecăm la București 
pentru a participa la un 
campionat mondial la 
scară redusă..." Observația 
sabrerilor italieni este fi
rească. Pe planșele de Ia 
Floreasca vor fi prezente, 
sîmbătă și duminică, pa
tru dintre fruntașele lu
mii în proba de sabie: 
echipele R.S.E.S.R. (de 
fapt, a Uniunii Sovietice,

clasată pe primul ioc la 
C.M. din Cuba), Poloniei 
— locul 2, Italiei — locul 
4 și României — locul 5. 
Nu lipsește decît 4-ul 
Ungariei pentru ca la 
această inedită întrecere 
sportivă să se alinieze 
cele mai redutabile for
mații de sabie de pe glob.

O așgmenea pjgzență

selectă onorează scrima 
românească și îrt mod 
special pe sabrerii noștri, 
a căror valoare în conti
nuă creștere a fost tot 
mai des subliniată de 
cercurile internaționale de 
specialitate.

Ce urmărește de fapt 
acest concurs ? în princi
pal, el își propune să 
eliming unele incertitudini

I I
I
Iasupra trăgătorilor suscep

tibili de a reprezenta ță
rile respective la apropi
ata ediție a C.M. din Tur
cia. în acest context, pa
trulaterul de la București 
se înscrie printre 
mele concursuri-test, 
drept vorbind, cel 
important din acest sezon, 
în afara celui de la Ber- I 
1^. luna viitoare- ■

I
Iulti-

13 Imai I

Fl

i
i
i
i
i

liberia STAMA ț
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ACȚIUNI ENERGICE DE REFACERE
ACOLO UNDE APELE AU DISTRUS

Studenții, in primele rinduri !

UN EXEMPLU DE MUNCĂ Șl PATRIOTISM
La Comlteul de partid al 

Centrului universitar București 
a avut loc, in cursul zilei de 
marți, o festivitate : au fost 
primiți reprezentanții coman
damentelor brigăzilor studen
țești din Capitală care s-au 
deplasat in citeva zone din 
țară amenințate cu distruge
rea de către apele revărsate 
ale Dunării. Festivitatea a 
•fost prezidată de către tova
rășul conf. universitar Cor
nel PACOSTE, prim secretar 
al Comitetului de partid, <^re 
a adresat în numele cadrelor 
didactice, al studenților bucu- 
reșteni, mulțumiri participan- 
ților la brigăzi, i-a felicitat 
pentru exemplul lor de înaltă 
ținută cetățenească, de dă
ruire, de patriotism.

La sfirșitul festivității, l-am 
rugat pe asistentul universi
tar Nicolae Visulescu, care a 
făcut parte din comandamen
tul brigăzii studenților de la, 
Facultatea de educație fizică 
a Institutului pedagogic, citată 
printre evidențiate, să ne pre
zinte unele aspecte din acți
unea Ia care au luat parte.

„Brigada facultății noastre 
a fost repartizată intr-unui 
dintre sectoarele Insulei 
Mari a Brăilei șl a- 
nume, sectorul Marașu. Acolo, 
încă de Ia primele creșteri 
ale nivelului Dunării, apele 
au început să macine cumplit 
din dig, să amenințe cu in
filtrarea pe o porțiune ma

sivă. Practic, o cădere a di
gului de la Marașu ar fi 
echivalat, după aprecierile 
organelor de partid, ale co
mandamentului care a răs
puns de coordonarea lucrări
lor, cu o perspectivă tragică, 
aceea ca Dunărea să se re
verse pe un front larg in 
zona principalei suprafețe a- 
gricole a Insulei, comproml- 
țînd sau distrugind chiar, o 
recoltă ce se anunță printre 
cele mai frumoase din ulti
mul deceniu.

Conștiențl de misiunea ce 
si-au asumat-o. avind in față 
tot timpul spectrul sum
bru al apelor dezlănțuite, bri
gada _ studenților noștri a in
trat în lupta cu Dunărea, în
că din momentul sosirii la 
Marașu. N-a fost precupețit 
nici un efort. Au fost trans
portați mii de saci cu pămint 
și nisip. Au fost împletite zeci 
de mii de fascine. Au existat 
momente — și nu puține — 
în care membrii brigăzii. In 
frunte cu comuniștii Marian 
Diaconescu și Tudor Spiridon 
din anul II, au lucrat in por
țiuni cu un nivel al apei de 
peste 1,50 m. Organele locale 
de partid, tovarășii din co
mandamentul general, au a- 
preciat aceste acte de adevă
rată bravură ale studenților 
noștri.”

ZILELE DE MUNCA GREA
ALE SIGHIȘOAREI

(Urmare din pag. 1)

că și sport, și sub conduce
rea profesorilor de educație 
fizică din oraș, a directorilor 
de școli, Alexandru Drăghici 
și Hans Werman, s-a re- 
amenajat un vechi teren de la 
stadionul C.F.R., care a per
mis reluarea puternicei acti
vități handbalistice din Si
ghișoara.

O parte din sportivi, ei 
înșiși loviți și sinistrați, în- 
regimentîndu-se în valul uriaș 
al muncii de reconstrucție, nu 
pregetă să răspundă apeluri
lor dirijate de gîndirea lim

pede, calmă și organizată, a 
comandamentului municipal.

Trecătorul prin Sighișoara, 
privind și memorând, are ini
ma strînsă și fața palidă dar 
VAZÎND FREAMĂTUL SUH 
CARE OAMENII PUN CA- 
RAMIDA PESTE CARA- 
MIDA, CUM OESPRESOA- 
RA ORAȘUL DE MIL ȘI 
ruina, rAmîne cuprins 
DE ADMIRAȚIE Șl RES
PECT PENTRU D1RZENIA, 
VOINȚA ȘI CURAJUL ACES
TOR OAMENI DE A RE
FACE TOTUL AȘA CUM 
A FOST,

Sîntem siguri că vor 
reuși!...

„TINT ASII NOȘTRI AU 0 OCAZIE
" JI 9 9

UNICĂ DE AFIRMARE
(Urmare din pag. 1)

(S.U.A.), președintele Comite
tului tehnic, privind organiza
rea. campionatelor mondiale din 
octombrie, de la Phoenix, sta
tul Arizona (S.U.A.) : situația 
standurilor de tragere, defini
tivarea programului, diferite 
amănunte tehnice și organiza- 
torice-administrative. Au fost 
adoptate hotărîrile corespun
zătoare, stabilindu-se de prin
cipiu și lista arbitrilor dele
gați de U.I.T. și a membrilor 
diverselor jurii internaționale 
de la mondiale. Apoi, au fost 
aprobate o serie de prevederi 
privind îmbunătățirea statu
tului U.I.T. și a regulamentului 
de desfășurare a competițiilor 
internaționale (dispoziții refe
ritoare la noul echipament al 
concurenților etc). S-a preconi
zat totodată și modificarea for
mei țintelor la pistol viteză in 
sensul că ele nu vor mai avea 
conturul siluetelor ci forma 
unor dreptunghiuri, iar dimen
siunile cercurilor vor fi reduse. 
De asemenea, s-a mai decis 
îngreunarea concursurilor de 
skeet. Toate aceste hotărîri ale 
Comitetului tehnic urmează să 
fie supuse ratificării Adunării 
Generale a U.I.T. care va avea 
loc la Phoenix. In caz de ac
ceptare, noile reguli vor intra 
în vigoare după J. O. de la 
MUnchen.

— Și pentru că ați amin
tit de Miinchen, s-a discu
tat ceva în legătură cu in
cluderea probelor feminine 
la viitoarele Jocuri Olim
pice 1

— Dl. dr. Kurt Hasler (Elve
ția), președintele U.I.T., pre
zent și el al Montreux, ne-a a- 
dus o veste îmbucurătoare. 
D-sa care a participat la re
centa sesiune a C.I.O. de la 
Amsterdam ne-a comunicat că 
există mari șanse ca la J.O. 
de Ia Montreal să fie admise 
la întrecerile de tir și probe 
feminine : armă standard 60 f

culcat și 3X20 f și pistol stan
dard. Decizia definitivă va fi 
luată însă la sesiunea C.I.O. 
din anul viitor. Noi sîntem plini 
de speranțe că și acest dezi
derat din lumea tirului va fi 
în sfîrșit împlinit.

— In ce a constat vizita 
dv. de lucru în Spania 1

— Ca membru al Comitetu
lui tehnic, deci ca specialist, 
am fost invitat să avizez asu
pra construcției unor standuri 
de tragere la Barcelona și 
Palma de Mallorca. Am făcut 
o serie de sugestii și observații 
care au fost însușite de tehni
cienii sportivi spanioli.

— Ne aflăm în ajunul 
unor mari competiții inter
naționale găzduite de poli
gonul Tunari. Ce semnifica
ții au ele în acest an al 
campionatelor europene de 
talere și skeet și al campi
onatelor mondiale la toate 
probele ?

— Indiscutabil internaționa
lele României care încep dumi
nică sînt apreciate ca cea mai 
importantă competiție dinain
tea mondialelor. Plasate per
fect din punct de vedere ca
lendaristic, întrecerile de la 
Tunari reprezintă momentul de 
încheiere, de bilanț, al pregăti
rilor de bază a majorității 
concurenților din lumea întrea
gă. Este examenul principal 
de selecție în vederea mondia
lelor de la Phoenix. Iată una 
dintre explicațiile avalanșei de 
nume sonore tare figurează pe 
lista de înscriere a participan- 
ților la aceste internaționale. 
Cit privește pe țintașii români, 
ei au o ocazie unică de con
fruntare cu elita tirului mon
dial. Să sperăm că ei vor găsi 
resursele necesare pentru a 
marca o evoluție corespunză
toare adevăratelor lor posibili
tăți.

PREGĂTIRI PENTRU MECIUL 
DE BOX CU GHANA

Au început pregătirile 
pentru meciul de box 
cu reprezentativa Gha- 
nei, de Ia 11 iunie 
(București) și 14 iunie 
(Constanta). Antrenorii 
Popa, Dumitrescu și 
Spakov s-au fixat asu
pra următorului lot : 
Aurel Mihai, Ltimezcanu 
(semimuscă), Gruiescu, 
Ciucă (muscă), Dumitre
scu, Pometcu (cocoș),

Gîju. Ncdelcea, Stanef 
(pană), Iliescu, Simlon, 
Mageri (semiușoară), Cu- 
țov, Antoniu (ușoară), 
Silberman, Popa (semi- 
mijlocie), Gyorffi, Co- 
vaci, Tudor (mijlocie 
mică), Năstac, Stumpf, 
Chivăr (mijlocie), Mo- 
nea, Constantinescu (se
migrea), Alexe, Dascălu 
(grea).

COLȚUL TEHNICIANULUI , GENIU Șl MODESTIE
IN ATENȚIA CELOR
PRACTICA FLOP-UL

Grație televizorului am putut fi spectatori la întrecerile Olimpiadei 
mexicane. O lume întreagă a putut descoperi atunci, prin Dick Fosbury, 
un nou stil de săritură în înălțime. Spectaculozitatea săriturilor cit și 
faptul că noul stil (Flop-ul) i-a adus săritorului american victoria 
olimpică au determinat pe foarte mulți atleți să-și modifice, aproape 
peste noapte, procedeul tehnic și să-l adopte pe cel al iul Fosbury.

Primele întreceri ale anului 1070 ne-au arătat că majoritatea sărito
rilor noștri tineri utilizează Flop-ul dar, din păcate, ei nu știu s-o facă 
Încă în mod corect, din punct de vedere tehnic, pentru că, după cit 
se pare, nici antrenorii specialiști și nici profesorii de educație fizică 
nu cunosc amănuntele esențiale ale noii tehnici de săritură. Pentru că, 
pină la această oră. chestiunea tehnicii Flop nu a fost studiată la noi 
(catedra de atletism de la I.E.F.S. sau colegiul central de antrenori din 
F.K.A. nu si-au formulat — public — opiniile) am solicitat antrenoru
lui emerit Ion Sliter să prezinte cititorilor citeva din observațiile sale 
asupra acestui stil la modă în lumea

Primele concursuri cu caracter 
republican, în aer iiber, la cele 
două categorii de juniori au ară
tat că noua tehnică la înălțime 
— Flop-ul sau plonjonul dorsal, 
lnlr-o terminologie încă neomolo
gată, a cucerit tlnăra generație 
de săritori. Este un semn de mo
dernizare îmbucurător dar, 
odată, prin felul greșit de 
interpreta, el necesită unele pre
cizări de ordin tehnic. Aceasta 
cu atît mai urgent, cu cit azi 
poate că nu este încă tîrziu, dar 
mîine pot deveni deprinderi gre
șite, greu de eliminat.

In fond ce aduce nou Flop-ul? 
în ultimă instanță, două elemente;

— poziția corpului față de șta
chetă șl mai ales poziția picioru
lui de avîntare, în momentul 
desprinderii >;

— poziția corpului în faza de 
zbor, îndeosebi tn momentul tre
cerii ștachetei.

Aceste două elemente sînt dife
rite în comparație cu variantele 
rostogolirii care s-au impus, în 
ultimul deceniu, pe plan mondial 
și național. Dar din aceste două 
elemente cu totul noi (deși, 
pentru cei care cunosc Istoria 
evoluției tehnicii probei știu că 
ele fac parte din perioada eroică) 
decurg, dintr-o logică ce își are 
originea în bazele blomecanice, o 
aerie de consecințe favorabile, 
care fac din acest procedeu teh-

tot- 
a-1

întreagă.

nic, oarecum depășit, unul viabil 
în această conjunctură a sportului 
atletic de mare performanță. De 
fapt nu este vorba de o reîntoar
cere la rudimentar, ci dimpo
trivă, de o interpretare modernă 
a unui procedeu tehnic neexploa
tat la vremea respectivă.

în analiza tehnică a probelor 
de sărituri există o succesiune 
clasică în timp, elan-bătaie (des
prindere — fază de zbor — ateri
zare). O astfel de succesiune, în 
cazul tehnicii Flop, nu este reco-

I sportul nLa ce core-si cum se ooate riflic»
BASCHETUL ROMANESC ?

(Urmare din pag. 1)
MODESTE în Ierarhia mondială și 
europeană. Se așteaptă și un plan 
de măsuri care să reaprindă fla
căra pasiunii și a Încrederii în 
viitorul și realele posibilități de 
afirmare ale acestui joc.

Prețuim, la valorile. maxime, 
toate aceste măsuri, toate iniția
tivele forurilor diriguitoare ale 
mișcării sportive și ale federației 
de specialitate Îndreptate, compe
tent și sincer, spre rezolvarea 
,, crizei baschetbalistice", ne-am 
îngădui să afirmăm, alarmantă șl 
mai ales derutantă, la ora ac
tuală.

Considerăm, însă, că — In ciuda 
unei ample și inatacabile docu
mentări, a celor mai generoase 
intenții — cotele de astăzi și în
deosebi cele de miine ale basche
tului românesc pot fi mai bine, 
mai realist stabilite printr-o largă 
și nemijlocită cunoaștere a opi
niilor, a purtctelor de vedere cri
tice, exprimate — în plus față de 
cele cunoscute — de cit mai mulți 
activiști șl specialiști ai baschetu
lui local, in special din regiunile 
unde acest sport, de o rară fru
musețe șl spectaculozitate, se 
bucură de tradiție și performanțe 
autentice.

Iată mobilul pentru care „SPOR
TUL"* ișl propune o amplă dez
batere, o anchetă de fond în lu
mea baschetului, inccrcind — cu 
ajutorul antrenorilor, profesorilor 
dc educație fizică cu această spe
cializare — SA CONTRIBUIE LA 
ELUCIDAREA CAUZELOR CARE 
FRÎNEAZA DEZVOLTAREA A- 
CESTUI SPORT Șl I.A SCHIȚA
REA REALISTA A PERSPECTI
VELOR, MAI APROPIATE, DAR 
ȘI ÎNDEPĂRTATE LA CARE 
POATE ASPIRA BASCHETUL 
ROMANESC.

Solicităm, de aceea, opiniile tu
turor celor care iubesc baschetul 
și-i doresc prosperitate și pro
gres, despre felul în care se des
fășoară activitatea de masă și de 
performanță cu tinerii jucători, 
despre eficiența valorică a centre
lor cu tradiție șl posibilități, des
pre forma șl fondul sistemului 
competlțlonal, despre procesul de 
pregătire din echipele divizionare 
sau reprezentative — din toate

acele domenii care, impulsionate 
prin sugestii sau observații cri
tice, pot asigura baschetului ro
mânesc relansarea posibilă șl de 
mult așteptată.

Este, deci, nevoie de cit mai 
multe opinii sub panoul basche
tului nostru, exprimate deschis, 
sincer, fără calcule și menaja
mente (sperăm că șl federația de 
specialitate va înțelege dorința 
ziarului de a ajuta la aflarea 
celor mai eficiente soluții care să 
revitalizeze acest sport în care, 
nu prea de mult, aspiram la po
ziții de onoare).

Fără „ferestre deschise"", fără 
aplecarea atentă, cu răspundere 
asupra fiecărei observații sau pro
puneri va fi foarte greu, dacă 
nu imposibil, să se facă ceva du
rabil, de reală consistență.

Ptopunîndu-șl această anchetă, 
ziarul „SPORTUL"" SOLICITA 
PARTICIPAREA CIT MAI LAR
GA A SPORTIVILOR, ANTRENO
RILOR, PROFESORILOR DE EDU
CAȚIE FIZICA, ACTIVIȘTILOR 
CARE MUNCESC IN ACEST DO
MENIU, AMATORILOR DE BAS
CHET, PARURI ȘI OPINII REFE
RITOARE LA CAUZELE REGRE
SULUI ACTUAL ȘI LA MODALI
TĂȚILE PRIN CARE BASCHE
TUL ROMANESC AR PUTEA 
ATINGE ALTE COTE — credem 
noi accesibile — ALE IERARHIEI 
INTERNAȚIONALE.

Așadar, de astăzi, ancheta 
„SPORTUL"" în. lumea .baschetu
lui ! Așteptăm primele ecouri...

COKSTATUIRE
METODICO-ȘTIWJIHCA

CARE
(o

mandabil a fi folosită, deoarece 
traiectoria elanului este in func
ție de felul în care se traversea
ză ștacheta, iar viteza de elan 
este determinată de poziția unor 
segmente — amănunt extrem de 
important — în momentul bătăii. 
Intre aceste trei faze (elan-bă- 
taie-fază de zbor) există o legă
tură atît de atrinsă Incit o putem 
considera ca organică.

CORELAȚIA
ELAN — TRECEREA 
ȘTACHETEI 

indiscutabil, euccesul și popu
laritatea Flop-ulul au fost asigu
rate, Înaintea eficacității lor, de 
felul spectaculos in care se efec
tuează traversarea ștachetei. Pe 
lingă spectacolul acesta sul-generis 
el prezintă șl un randament ridicat. 
Dar, șl aici se greșește mult, tre
cerea ștachetei nu este asigurata 
în momentul bătăii, prin Înclina
rea prematură a trunchiului spre 
planul vertical al barei, deoarece 
orice înclinare a trunchiului cau
zează descompunerea forței as
censionale și deci diminuează 
înălțarea. Răsturnarea pe spate 
nu se realizează prin Înclinarea 
trunchiului spre planul ștachetei, 
căci aceasta ar duce la proiecta
rea corpului spre ștachetă șl la 
doborirea ei încă în primele mo
mente ale înălțării. In realitate 
forța care participă la răsturna
rea trunchiului în poziția carac
teristică Flop-ului, fără ca prin 
aceasta să fie diminuată desprin
derea însăși, este forța centrifu
gală, ce apare prin Zelul caracte
ristic al traiectoriei elanului. Ela
nul la tehnica Flop se înscrie pe 
un ARC DE CERC. Este clar că 
orice corp ce se înscrie pe o ast
fel de traiectorie este supus celor 
două forțe antagoniste, egale șl 
de sens contrar : forța centrifu
gală și forța centripetală. In cazul 
elanului la Flop, in momentul 
bătăii, prin ridicarea definitivă a 
piciorului de atac, forța centri
fugală rămîne unică și asttel, 
chiar în cazul unei bătăi perfect 
perpendiculare, față de sol, a- 
ceastă forță smulge trunchiul să
ritorului în ,,exterior". îl răstoar
nă șpre ștachetă, indiferent de 
intențiile săritorului și de poziția 
pe care o are în acel moment 
corpul atletului. Așadar, pentru 
răsturnarea — pe spate — nu este 
nevoie să se intervină In mod 
forțat, artificial. Ba mal mult, 
orice insistență din partea sărito
rului, in această direcție, va am
plifica numai forța centrifugală și 
va duce la proiectarea corpului 
său în planul ștachetei; din * 
de vedere regulamentar, o 
care nereușită. Deci, unul 
elementele noi ale tehnicii 
este traiectoria elanului, 
elan nu se înscrie pe o 
dreaptă, cum se recomandă 
toate celelalte procedee 
ale săriturii în înălțime, ci 
un pronunțat arc de cerc, a că
rei Importanță se manifestă mai 
ales pe ultimii 3—5 pași. Orice 
elan „curbat” la început, dar care 
pe ultima parte se înscrie pe o 
linie dreaptă, nu va asigura reu
șita în trecerea ștachetei decit 
dacă plonjarea va fi urmarea în
clinării trunchiului, ceea ce, din 
motive blomecanice binecunos
cute, nu este recomandabil. Desi
gur, nici exagerarea „curbării"" 
elanului nu poate asigura efica
citatea. O rază mică pe care se 
înscrie arcul elanului duce de 
asemenea la proiectarea săritoru
lui spre planul ștachetei șl deci 
la compromiterea încercării (este 
șl cazul unei sportive din Bucu
rești, deținătoare a unul valoros 
record personal în sezonul „in
door", al cărei elan descriind un 
semicerc cu rază mică a prolec- 
tat-o, pur și simplu. In șta
chetă la toate încercările el la 
1,50). La extrema cealaltă, un 
concurent, ai cărui elan, o per
fectă traiectorie dreaptă, nu i-a 
permis răsturnarea caracteristică 
decit prin forțarea acesteia, încll- 
nîndu-se. Firește, fără succes.

în concluzie, trecerea ștachetei, 
prin răsturnarea corpului pe 
spate, este asigurată exclusiv 
Prin felul cum se desfășoară ela
nul (pe un arc de cerc) mai ales 
pe ultimii 4—5 pași.

punct 
încer- 
dintre 

Flog> 
Acest 
linie 

la 
tehnice 
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Dacă aș fi englez aș scrie 
o telecronică veritabilă, 
adică m-aș ocupa de 

problemele transmisiei, cum a 
fost imaginea, care a fost con
cepția regizorală, ce cred dez. 
spre comentariu etc. Dac-aș fi 
englez, nu aș discuta despre 
echipa Angliei, după meciul cu 
echipa României. Ca jucător 
român insă — problemele te
legenice mă lasă rece, trans
misia mi s-a părut cum mi 
s-a părut, comentariul lui Țo- 
peșcu n-a fost rău, avind in 
vedere că el asigura șî rela
tarea radiofonică, omul lucra 
la două războaie dar punea 
suflet și ăsta e sin
gurul lucru care mă 
interesează. Telesu- 
fletlst vorbind, ca 
jucător român mă 
simt 
tre 
după 
glia, 
sint 
dlall... i 
echipă 
fotbal e 
ca (._ 
țională 
așa cum

nlal, e normal, cu calități și 
lipsuri. Să-mi dau cu pumnil-n 
cap fiindcă nu e genial 1 Cine 
m-ar plăti pentru asta ? Restul 
e speculație, indignare de ca
fenea și propun să mai tem
porizăm concluziile. Acest 0—1 
nu ne inchide toate perspecti
vele.

Mult mai mult 
studioul, programing 
două filme elogioase 
națională. Și 
Fiindcă nu e 
opinia noastră 
cu convingere 
cării și

a riscat 
duminică 

despre 
a făcut, 
că toată

bine 
sigur 
publică trăiește 
succesul califi- 
vor fi murmu-

vorbind, 
• român 
amalgamat (in

line și rău...) 
meciul cu An- 

ăștia 
mon- 
mare 

de 
bună 

na-

— dacă 
campionii 

Orice 
engleză 

1 mai 
această 

care 
_¥„ ___ precizau
toți specialiștii după 
Londra ’66 și eu 
nu-i credeam — 
capabilă să construiască nimic 
genial pe plan ofensiv. Aplom
bul — cuvintul preferat al lui 
Dragoș Cojocaru — ii lipsește, 
și din atita meserie nu prea 
ies lucrări de artă. E o echipă 
care așteaptă să fie dominată 
cu speranța că te găsește 
o dată. Asta-i tot, asta-i arma 
tactică de care tremura — ca 
specialist — Cojocaru. Dacă 
n-o domini, poți ciștiga. Mo
rala nu e de loc incintătoare, 
deși morala in fotbal e foarte 
abstractă. Golul lui Hurst pu
tea să fie Ș» putea să nu fie. 
Dacă un asemenea gol iți 
aduce victoria — bine au făcut 
regizorii mexicani că nu ni 
l-au „reluat". N-aveam de ce 
să-l ținem minte. In schimb 
golul lui Dembrovschi, in re
priza întîi, trebuia să fie șt 
n-a fost. în general, n-a fost 
Dembrovschi, n-a fost Dumi
trache, n-am văzut atacul. 
Angelo . a vrut meci nul cu 
apărarea. Meci nul nu putea 
veni decit dacă jucam la ciștig. 
Distanța e prea mare ca să 
înțeleg de ce a fost scos Tă- 
taru — dar ceea ce se vede 
cu ochiul liber și de aproape 
e că echipa nu are mecanisme, 
reflexe 
cum se 
marilor ; 
că mai 
atacind, 
afirma-o , 
crizia. Eu știu cum ar fi ară
tat strada, birourile și Cișmi- 
giul dacă englezii ne dădeau 
4—5 boabe. Așa, la un 0—1 chi
nuit și amărit, lumea gene
roasă ar fi vrut un 0—5 glo
rios ! Părerea mea bună, rea, 
judecați-o — e cea a părinte
lui care știe cit știe băiatul la 
bacalaureat: știe de 8, a răs
puns de 8. „Copilul" nu e ge-

unul 
nu e

ofensive, și nu știe 
joacă la ciștig în fața 
șahiști. Eu n-aș afirma 
bine încasam un 0—4 
decit așa... Și n-aș 

• fiindcă detest ipo-

ÎNTRECERI ALE
• Concursurile 

motocicliste pen
tru strângerea de 
fonduri destinate 
familiilor sinis
trate continuă. De

data aceasta, F.R.M. va orga
nica duminică, în colaborare 
cu clubul sportiv Dinamo, un 
festival moto pe stadionul din 
șoseaua' Ștefan cel Mare, în- 
cepind de la ora 10. In pro
gram, curse de obstacole și 
dirt-track.

Vinerl și sîmbătă, cu începere 
de Ia ora 8.30, în sala de confe
rințe a Centrului de cercetări ști
ințifice (bd. Muncii 37—39) va 
avea loc consfătuirea metodico- 
științifică privind pregătirea spor
tivă a copiilor și juniorilor.

Sînt invitați toți specialiștii care 
lucrează în acest domeniu.

AZI ULTIMA ZI
la Loto

și Concursul
suplimentar

Pronosport C.M
In fiecare săptămînă, la trage

rile obișnuite Loto și Pronoexpres 
sau la concursurile pronosport 
participanții au avantajul că pot 
să ctștige, la alegere, premii In 
bani »au autoturisme. Autoturis
mele care se atribuie sînt urmă
toarele : Moskvici 408 cu carose
rie 412, Dacia 1100, Moskvici 403 
cu 4 faruri și radio, Skoda 100 S 
și Skoda 1000 M.B.

Azi este ultima zi pentru procu
rarea biletelor la tragerea Loto 
de mtine.

TOT AZI SE ÎNCHIDE VINZA- 
REA LA TOATE AGENȚIILE DIN 
ȚARA — MAI PUTIN CELE DIN 
CAPITALA — LĂ CONCURSUL 
SUPLIMENTAR PRONOSPORT 
organizat cu prilejul turneului fi
nal al Campionatului Mondial din 
Mexic. Firește, acum cînd sînt 
cunoscute rezultatele meciurilor 
din 31.V., 2.VI și 3.VI participan- 
ților Ie este mai ușor să se fixeze 
asupra pronosticurilor.

Deoarece meciurile cuprinse în 
programul acestui concurs încep 
sîmbătă 6 iunie 1970 ora 24, în 
Capitală buletinele se pot depune 
și în ziua de vineri 5 iunie 1970. 
O dată cu depunerea buletinelor 
pentru concursul suplimentar Pro
nosport C.M., participanții primesc 
și taloane care Ie dau dreptul la 
tragerea la sorți a premiilor din 
fond special : autoturisme, frigi
dere, magnetofoane, aparate 
dio ș a.

NUMERELE EXTRASE
CONCURSUL PRONOEXPRES
23 DIN 3 iunie

0 NOUA REUNIUNE
DE BOX

Cluburile bucureșlene Metalul, 
Steaua și Dinamo organizează 
simbătă 6 iunie (ora 18), în sala 
din șoseaua Ștefan cel Mare, o 
atractivă reuniune pugiilstică, la’ 
care vor participa cițlva dintre cei 
mai buni boxeri ai cluburilor 
respective. Reținem, din progra
mul anunțat de organizatori, ur
mătoarele meciuri : Vaslle Drăgan 
(Steaua) — Gheorghe Cristea (Me
talul), Nicolae Giju (Steaua) — 
Gheorghe Stan (Metalul), Paul 
Dobrescu (Dinamo) — Gheorghe 
Bădoi (Rapid), Gheorghe Chivăr 
(Steaua) — Vasile Cluraru (Dina
mo). încasările realizate vor fi 
donate fondului de ajutorare a 
«inistraților.

mulți
rat ci de ce ne lău
dăm inainte de me
ciul cu Anglia. Se 
uită prea repede că 
n-aveam șanse în 
grupă cit Portugalia.„ 
Instalați L 
Guadalajara, 
de unde am plecat. 
Ca și cînd, dintot- 
deaunaj 
noastră 
la egal 
englezii, 
cum de 
imputam
că nu joacă la ciștig

in hotelul 
uităm

naționala 
discuta de 
la egal cu 
— ca și 

cînd lumea 
naționalei

cu campionii mondiali.
Dinu, Lupescu — foarte buni 

marți noapte, mit mi-a plăcut 
și Tătara — n-or fi ei ge
niali, dar nici nouă, chibiți* 
lor, nu ne lipsește nimic. Fiți 
liniștiți: avem tot atita mo
destie cit geniu are Angelo I 
Mai răminea ca filmele prezen
tate si fie și bune. N-au prea 
fost — dacă le judecăm la ni
vel mondial. Prea des că
deau in montaj de jurnal 
„Sahia", mai ales primul. Un 
singur moment foarte bun, 
aici: ajunul meciului cu Gre-, 
cia — strada, oamenii, tensiu
nea. Comentariul lui Chirilă — 
in ciuda multor retorisme și 
expresii frizind bombasticul — 
a avut o mare calitate : credea 
in echipă, o iubea, făcea pro
pagandă salutară pentru ea. E 
mult mai greu să iubești, decit 
să faci toată ziua ironii care 
repede devin stupide, așa cum 
e destinul oricărei ironii. Mie 
imi place Chirilă pentru acea
stă patimă dusă pină in pin- 
zele albe: el crede in Dinu, 
in Dumitrache, in U.T.A., in 
Dan, in toți cei care in lipsa 
geniului joacă fotbalul măcar 
cu patimă. El are replică chiar 
la 8—0 pentru Legia in meciul 
cu U.T.A.: „cum vine asta 
8—0 in minutul 90, cînd in 
minutul 60 era 0—0 ?" Dracu’ 
știe ce interese are — mie îmi 
place. Mi-a lăsat cu limbă de 
moarte pronosticurile sale la 
Guadalajara și fiindcă omul nu 
e aici, am să-l deconspir — 
sperind că n-o să confunde 
benigna mea „turnătorie" (e- 
xistă și de astea.') cu bîrfa: 
la România — Anglia, Chirilă 
mi-a dat 1—0 pentru noi. Mai 
departe... Mai departe, el sus
ține că ne calificăm mai de
parte !

BELPHEGOR

MOTOCICLIȘTILOR
• Azi părăsește țara, cu des

tinația Priștina — Iugoslavia, 
echipa națională de motocros 
a României, alcătuită din: Ște
fan Chițu, Cristian Dovids, 
Constantin Goran, Aurel Io- 
nescu, Adam Crisbai și Mihai 
Banu, care VOR LUA STAR
TUL IN PRIMA ETAPĂ A 
BALCANIADEI. Sportivii ro
mâni sînt însoțiți de antrenorii 
Gh. Ioniță și Traian Macarie. 
La întreceri participă mo*o- 
crosiști români, iugoslavi ?i 
bulgari.prof. Ion SOTER

EXTRAGEREA I : 11 33 45
38. FOND DE PREMII î 353.210 
lei. EXTRAGEREA a II-a : 35 38
14 7 34 1 25 2. FOND DE PREMII: 
315.253 lei.

Plata 
concurs 
pitală : 
pînă la 
țară Incepînd
15 iunie pină 
clusiv.

premiilor pentru acest 
se va face astfel : tn Ca- 
Incepînd de Joi 11 iunie 
18 iulie 1970 Inclusiv ; tn 

de aproximativ luni 
la 18 iulie 1970 in-

PREMIILE TRAGERII
DIN 29 MAI

LOTO

a n-a : 
a Ul-a: 

a IV-a : 38,05
81,60 a 911 

a Vl-a : 194,T5 a 382 lei.

EXTRAGEREA I : Cat. 
4,80 variante a 30.973 lei; 
12,93 a 5.740 lei; 
a 1.954 lei; a V-a : 
lei;

EXTRAGEREA a II-a : Cat. C : 
3,40 variante a 47.185 lei; D : 
22,50 a 2.377 iei; E : 28,95 a 1.847 
lei; F : 64,75 a 826 Iei.

AMBELE EXTRAGERI: Cat. Z: 
876,60 variante a 100 lei.

CELE MAI ATRACTIVE MECIURI DIN TURNEUL FINAL DIN MEXIC iN PROGRAMUL 

CONCURSULUI SUPLIMENTAR PRONOSPORT C.M. 1970

Amănunte la agențiile LOTO - PRONOSPORT și în prospectele care se distribuie in mod gratuit

Astăzi joi 4 iunie, ULTIMA ZI pentru depunerea buletinelor.
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COMENTARIUL ZILEI...
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(fost „enervantă" și prin mo- 
'dul in care ar fi atacat, cu 
alte cuvinte și-ar fi disputat 
sansa cu toată . convingerea, 
cu toate armele fotbalului 
modern, n-ar mai fi existat 
nici regretele exprimate după 
meci in tabăra noastră.

O comparație pe acest plan 
cu meciul de ța Leon, dintre 
Peru și Bulgaria, este grăi
toare pentru ce poate aduce, 
în final, o exemplară forță 
de atac, decisă să nu cedeze 
chiar cînd handicapul poate 
părea insurmontabil. Să re
montezi de la 0—2 la 3—2, așa 
cum a făcut echipa lui Didi 
— cel ce n-a încetat nici o 
clipă, în timpul campaniei 
mexicane, să-și afirme încre
derea într-o mare performan
ță a peruvienilor— este, în 
primul rînd, un act de con
vingere, de încredere in pro
priile posibilități.

Cert este că după meciul 
de deschidere, „fără sare și 
piper", ediția mexicană în
cepe să-și revendice drepturile 
firești ale unui campionat 
mondial ce se respectă: me
ciuri echilibrate, răsturnări 

spectaculoase de scor, dar 
ți previziuni confirmate. 
Și poate că clacă nu erau 
mulți ce scontau — rațio
nal, nu sentimental — pe 
o surpriză la Guadalajara, aci 
la sfîrșitul meciului Anglia— 
iRomănia, opinia cvasigenerală 
a caracterizat această partidă 

drept echilibrată, neexeluzînd 
posibilitatea unor surprize ul
terioare din partea echipei 
noastre. Iar dramaticul eșec 
al Bulgariei, într-un meci ce 
pare a decide una din cele 
două prezumtive echipe caii- 

ficate în sferturi de finală, 
este, totuși, departe de a o 
scoate din cursă. Doar la 
Puebla, un meci ce s-a în
scris în sfera certitudinilor i 
„echipa celestă" a tranșat fără 
echivoc disputa cu reprezen
tativa Israelului, deschizînd, 

Kparcă, mai mult apetitul pen
tru meciul de miercuri, deose
bit de important pentru 
soarta grupei B dintre Italia 
și Suedia, dar al cărui rezul-

ONORABIL DAR NU Șl LINIȘTITOR...
(Urmare din pag. 1)

tardivă : trimiterea în cîmpul 
de joc a lui Neagu.

în clipele acelea — gîndeam 
—- echipa avea nevoie mai 
mult ca oricînd de aportul lui 
Dobrin, dar acesta, pedepsit 
de antrenor, se afla undeva 
în tribună, nefigurînd nici 
măcar pe lista rezervelor !?...

Așadar, să nu-i criticăm cu 
asprime pe fotbaliștii români. 
O asemenea întreprindere 
ne-ar situa undeva, lîngă ri
dicol. în același timp, însă, 
șă nu ne declarăm liniștiți, 
cînd mai bine de trei sferturi 

„Cotele1* celor 11 tricolori

tat nu-l putea, din păcate, 
comunica pînă la închiderea 
ediției. Am fi nedrepți Insă 
dacă n-am situa pe acelgși 
plan, al interesului major, 
partida de la Guadalajara, 
dintre viitoarele noastre ad
versare: Cehoslovacia și Bra
zilia. Fără Masopoust, Po- 
pluhar, Garrincha, De Santos, 
dar cu Kvasnjak și Pele, cele 
două glorioase combatante ale 
ediției chiliene, vor să dove
dească că gloria nu aparține 
trecutului...

...în timp ce alții aspiră la 
aceasta pe căi mai puțin di
recte, ca de pildă a calculelor. 
Numai astfel se poate explica 
declarația antrenorului echi
pei Marocului, iugoslavul Vi- 
dinici care, conchizînd că me
ciul cu echipa R. F. a Germa
niei este dinainte pierdut, își 
concentrează forțele direct 
spre celălalt meci, cu Peru. 
Im urma urmei, este și acesta 
un mod de a-ți apăra șansele...

Cit despre meciul Belgia — 
El Salvador, deocamdată singu
rul element interesant este, 
așa cum am mai anunțat, în
locuirea arbitrului iugoslav 
Drago Horvat, suferind, cu 
compatriotul nostru Andrei 
Rădulescu care-și face, astfel, 
pe neașteptate, debutul la 
C.M. Sperăm să fie de bun 
augur, în ciuda surprizei, in 
fond, de ce n-ar avea și ar

bitrii surprize ? Mai ales, 
plăcute...

Ne aflăm, așadar, la această 
oră, in preajma încheierii 
primei manșe a C.M. Vor 
urma, prima pauză a actualei 
ediții (ptnă la 6—7 iunie), 
prima retrospectivă, primele 
evaluări pe baza confruntări
lor directe, primele retușuri și 
regrupări de forțe, în vederea 

etapei a doua din cadrul gru
pelor care, pe bună dreptate, 
este denumită cea a derbyu- 
rilor. U.R.S.S.—Belgia (grupa 
A), Uruguay—Italia (grupa B), 
Anglia—Brazilia (grupa C), 
Bulgaria — R.F. a Germaniei 
(grupa D) pot lesne primi a- 
cest calificativ onorant. Iar 
pentru echipa noastră, meciul 
cu Cehoslovacia, din 6 iunie, 
sperăm să fie meciul relan
sării.

din meci echipa română, deși 
netimorată de „firma" ele
vilor lui Alf Ramsey, a ju
cat... timid, limitîndu-se la 
apărare.

Ce se va întîmpla — ne în
trebăm — dacă Lucescu, Dinu 
și compania vor repeta jocul 
de marți în partidele cu 
Cehoslovacia și Brazilia ?

Vor urma, probabil, alte 
două eșecuri la fel de onora
bile, dar în ultimă instanță... 
eșecuri !

Poate că totuși ceva se va 
schimba în orientarea tactică 
a echipei române. Nu ne ră- 
mîne decît să sperăm...

PUEBLA: Uruguay-Israel
2-0 (1-0)

Pe stadionul Cuantemoc din 
Puebla, în fața a 20 000 de 
spectatori, echipa Uruguayului 
a reușit să întreacă, relativ 
ușor, formația Israelului. Su
perioritatea echipei „celeste" 
s-a manifestat printr-un joc în
chegat, sobru, dublat de o teh
nică subtilă. Uruguayenii deși 
lipsiți din minutul 8 de căpita
nul și conducătorul lor de joc, 
Pedro Rocha, care — ușor ac
cidentat — a părăsit terenul, 
au preluat controlul jocului de 
la începutul meciului, domi- 
nînd cu autoritate. Apărarea 
adversă a rezistat pînă în mi
nutul 22, cînd Maneiro (Uru
guay) a trimis Cu capul balonul 
în plasă. Pînă la pauză, forma
ția Israelului s-a menținut în
tr-un joc defensiv, cu rare con
traatacuri, inițiate, în special, 
de Spiegler și Spiegel. în re
priza secundă, sud-americanii 
au dominat și mai insistent, au 
creat deseori panică în careul 
formației Israelului, dar n-au 
reușit decît o singură dată să 
străpungă sistemul defensiv ad
vers. Aceasta s-a întîmplat în 
min. 50, cînd Mujica a stabi
lit rezultatul final al partidei.

După cum relatează cores
pondentul agenției Reuter, ac
cidentarea lui Pedro Rocha nu 
este atît de gravă și el va pu
tea evolua în partida cu Ita
lia.

Echipei uruguayene i se pre
vede o evoluție frumoasă în ac
tualul turneu. Prin jocul pres-

LEON: Peru — Bulgaria
3-2 (0-1)

Chiar cei mai fanatici susți
nători ai antrenorului Didi și 
ai echipei sale nu mai credeau 
că, după ce tabela de marcaj a- 
răta scorul de 2—0 în favoarea 
formației Bulgariei, favoriții 
lor vor termina învingători în 
partida de debut din actuala e- 
diție a C.M.

Ce s-a întîmplat în prima re
priză și la începutul celei de a 
doua ? în această perioadă fot
baliștii bulgari și-au organizat 
mai bine jocul, iar înaintașii 
au fost mai incisivi. Sud-ameri- 
canii au evoldat cu mult sub 
posibilități, comițînd nenumă
rate greșeli, uneori impreciși 
în pase, neclari în manevrele 
tactice de ansamblu, în gene
ral, fiind dezorientați. După ce 
Dermendjiev a deschis scorul 
în prima parte și Bonev (min. 
50) a majorat diferența la două 
goluri, partida părea definitiv 
jucată. Dar, înscrierea acestui 
ultim gol a fost ca un duș 
rece pentru peruvieni. în con
tinuare, elevii Iui Didi au pus 
stăpînire pe joc și în decurs 
de 5 minute au marcat două 
goluri. Autori: Gallardo (o im
petuoasă extremă stingă) și 
Chumpitaz (apărător!). Peruvie- 
nii — încurajați de această

Salt spectaculos pentru cîș- 
tigarea balonului: peruvianuț 
Pedro Leon și bulgarul Dimi
trov.
tat în primul meci, uruguaye- 
nii au arătat că pot lupta de la 
egal la egal cu orice formație 
ce emite pretenții la titlul su
prem. Suporterii echipei Uru
guayului sînt și mai optimiști 
aflînd că Rocha va putea să-și 
reia locul în formație.

A arbitrat Davidson.
URUGUAY : Mazurkiewicz

— Ubinas, Ancheta, Matosas, 
Mujica, Montero, Rocha (Cor
tes), Maneiro, Cubilla, Espar- 
rago, Losada.

ISRAEL : Vissoker — Scha- 
ger, Rosen, Rozenthal, Primo, 
Spiegel, Shuruk, Spiegler, 
Talbi, Feigenbaum, Rom.

senzațională întorsătură dema
rează impetuos și realizează, 
printr-un șut fulgerător al lui 
Cubillas, cel de al treilea gol, 
care le aduce în final o pre
țioasă și, la un moment dat, 
nesperată victorie.

Unii comentatori de presă în
cearcă să explice această uimi
toare răsturnare de scor prin 
efectul negativ al altitudinii a- 
supra juucătorilor bulgari, mai 
greoi, neacomodați încă destul 
de bine cu clima de la o înăl
țime de peste 2000 de metri.

Corespondentul agenției 
France Presse apreciază însă 
că succesul selecționatei Peru
lui este, în primul rînd, rezul
tatul jocului acrobatic, elegant 
și inspirat, de altfel, tipic sud- 
american, practicat de fotba
liștii de pe platourile Anzilor.

Partida a fost condusă de A. 
Sbardella (Italia).

PERU: Rubinos — Campos, 
De la Torre, Chumpitaz, Fuen
tes, Mifflin, Ghalle, Baylon, 
Leon, Cubillas, Gallardo.

BULGARIA : Simeonov — 
Șalamanov, Dimitrov, Davidov, 
Aladjov, Bonev (Asparuhov) 
Penev, lakimov, Popov (Maraș- 
liev), Jekov, Dermendjiev.

REUTER: „Românii au 
avut o repriză bună"

Comentând meciul Anglia — 
România (1—0) din turneul fi
nal al campionatului mondial 
de fotbal, corespondentul a- 
genției Reuter subliniază că 
a fost un joc de mare luptă, 
in care englezii, CU EFOR
TURI DEOSEBITE, au obți
nut o victorie importantă in 
cursa pentru păstrarea „Cupei 
Jules Rimet". „ROMÂNÎI — 
scrie ziaristul Morley Myers — 
AU AVUT O PRIMA REPRI
ZA BUNA. EI AU DEȚINUT 
MAI MULT TIMP INIȚIATI
VA ȘI ATACANȚII LOR, DU
MITRACHE, LUCESCU ȘI 
TATARU AU PRODUS DE
SEORI PANICA ÎN CAREUL 
ENGLEZESC. Bobby Moore și 
ceilalți apărători au trebuit 
să lupte serios pentru a înde
părta pericolul din preajma 
porții lui Banks".

FRANCE PRESSE: „Joc 
individual"

Trimisul agenției „France 
Presse" remancă printre altele 
„Echipa Angliei, deținătoarea 
titlului mondial, a avut des
tule probleme în acest joc 
întrucît ECHIPA ROMÂNA, 
BINE ORGANIZATA IN A- 
PARARE, știind să frîngă 
ritmul obișnuit al unui adver
sar puternic, I-A FĂCUT PE 
ENGLEZI SA AȘTEPTE MI
NUTUL 65 PENTRU A-ȘI VE
DEA CONCRETIZATE EFOR
TURILE. Desigur victoria se
lecționatei engleze este logică, 
dar TIMP DE O ORA ROMA
NII LE-AU OPUS O REZIS
TENTA DÎRZA, fără a uita că 
in unele momente aceștia au de
ținut și controlul jocului. Dacă 
englezii, sub bagheta excelen
tului Bobby Charlton, au ară
tat forță ofensivă, coeziune în 
organizarea atacurilor, la e- 
chipa română în acest dome
niu nu se poate vorbi decît 
de improvizație. Singurul șut 
periculos a fost tras de mijlo
cașul Nunweiller. Cei doi ata- 
canți de vîrf — Tătaru și Du-

5 MINUTE DUPĂ MECI:

ÎN CABINELE LUI „JALISCO“
Imediat după meci, SIR 

ALF RAMSEY, antrenorul e- 
chipei Angliei, ne-a declarat : 
„ECHIPA ROMÂNA A CON
STITUIT PENTRU NOI — 
așa cum, de altfel, ne și aș
teptam — UN ADVERSAR 
REDUTABIL. Meciul a fost 
foarte greu și de aceea ne bu
curăm mai mult de victorie.

Am obținut succesul și da
torită răbdării cu care am aș
teptat ivirea unei situații 
prielnice spre a infringe re
zistența apărării adverse. Din 
punct de vedere al confrun
tării pe plan fizic, înclin să 
cred că MECIUL CU ROMÂ
NIA A FOST MAI GREU DE
CÎT CEL CARE NE AȘTEAP
TĂ, CU BRAZILIA.

Lucrul care mă bucură cel 
mai mult este, însă, consta
tarea că spectacolul oferit 
asistenței de meciul Anglia — 
România a fost mai frumos 
decît cel inaugural, de pe sta
dionul „Azteca". 

Răsturnare senzațională de scor la Leon: Cubillas înscrie golul decisiv în poarta lui Se- 
, meonov (Peru—Bulgaria 3—2).

mitrache — au practicat un 
joc prea individual".

UN OBSTACOL 
DIFICIL PENTRU 

ENGLEZI

Tot în legătură cu meciul 
Anglia — România, cunoscutul 
comentator francez Paul De
nize scrie : ..Echipa Angliei A 
TRECUT DE UN PRIM ȘI 
DIFICIL OBSTACOL. Deși 
sînt campioni mondiali, EN
GLEZII TREBUIE SA FIE 
SATISFACUȚI CA AU CÎȘ- 
TIGAT ACEST JOC ÎN FAȚA 
UNUI ADVERSAR GREU DE 
MANEVRAT. Este adevărat că 
englezii au avut conducerea 
operațiilor și au sțăpinit mij
locul terenului, mai ales în 
repriza a doua, dar ÎN PRI
MA REPRIZA EI AU FOST 
CONTRAȚI SERIOS DE FOR
MAȚIA ROMÂNA, CARE A 
RATAT CÎTEVA MARI OCA
ZII PRIN DEMBROVSCHI, 
TATARU ȘI DUMITRACHE. 
Românii, care sperau la un 
meci nul sau chiar la o victo
rie, și-au jucat cartea timp 
de peste o oră, dar în cele din 
urmă ECHIPA ROMÂNA S-A 
BĂTUT, SACRIFICÎND TO
TUL PENTRU APARARE și 
nelăsind practic în atac decît 
pe Dumitrache, UN REMAR
CABIL DRIBLEUR, ÎNSĂ 
MULT PREA INDIVIDUA
LIST. Acest meci a confirmat 
faptul că în actualul campio
nat confruntările pot fi acer
be și nu ne putem aștepta la 
scoruri prea mari sau la jocuri 
prea spectaculoase".

AU CUVTNTUL 
ANTRENORII

I
Pe marginea meciului de !a 

Guadalajara, antrenorul echi
pei braziliene, Mario Zagalo, 
a declarat că meciul i-a plă
cut, apreciind modul inteli
gent în care jucătorii englezi 
au acoperit spațiul de joc. 
Zagalo a remarcat jocul de 
mare clasă al lui Bobby Mo
ore, pe care-1 consideră cel

Iată Și opinia celor doi an
trenori români.

ANGELO NICULESCU : 
„Am fi putut cuceri un punct 
în meciul de astăzi, judecind 
mai ales după prima jumă
tate a partidei, cînd am iro
sit cîteva prețioase ocazii de 
gol. Sînt mulțumit că, deși 
am fost considerați de toată 
lumea învinși încă înainte de 
apariția pe gazon, am jucat 
np o dată de la egal la egal 
cu campionii lumii, și am pă
răsit stadionul cu fruntea sus, 
în aplauzele publicului. Re- 
marcații mei : Dinu, Lupescu, 
Nunweiller, Dembrovschi, A- 
damache".

EMERICH VOGL : „Rezul
tatul este, irtdiscutabil, ono
rabil. în prima repriză, echi
pa română a jucat bine in 
ansamblu, dar ar fi fost ne
cesară o mai mare îndrăznea
lă in atac. După pauză, îndeo
sebi după golul primit, engle
zii s-au dovedit mai mobili, 
mai energici. Nu m-au impre

mai bun apărător al acestui 
turneu. Totodată, antrenorul 
brazilian s-a arătat surprins 
de faptul că românii, după 
primirea golului, în loc să In
tensifice atacurile pentru a 
obține o eventuală egalare, au 
continuat să rămînă într-un 
joc de apărare fără prea mul
te perspective.

Antrenorul echipei ceho
slovace, Josef Marko, a spus 
că victoria reprezentativei en
gleze este meritată, dar că se 
aștepta ca britanicii să cîștige 
la un scor mai mare. Marko a 
mai spus că englezii au abor
dat jocul cu reținere, temîn- 
du-se probabil că nu vor pu
tea rezista unui ritm prea ra
pid din cauza altitudinii. Ei 
și-au chibzuit bine forțele.

Antrenorul echipei engleze,’ 
Alf Ramsey, s-a reținut de la 
orice elogiu referitor la jucă
torii săi sau la cei români,' 
declarînd : „Meciul pe care 
Anglia îl va disputa la 7 iu
nie împotriva Braziliei va fi 
in mod sigur mai dificil din 
punct de vedere tehnic pentru 
jucătorii mei, dar mai ușor 
sub aspectul angajării fizice".

O OPINIE ITALIANĂ 
DESPRE ECHIPA 

ROMÂNIEI
, 1
In cadrul transmisiei meciu

lui Anglia — România, co
mentatorul posturilor italiene 
de radio a apreciat că „ro
mânii au pierdut onorabil fn 
fața, campionilor lumii". El a 
subliniat faptul că „ÎN PRI
MA REPRIZA, MAI ALES, 
ROMÂNII AU FOST CEI CE 
ȘI-AU IMPUS JOCUL".

Comentatorul italian a mal 
apreciat modul în care s-au a- 
părat fotbaliștii români și a 
reținut faptul că atacul, fn 
ciuda cîtorva acțiuni frumoa
se, nu a avut un realizator. 
Se părea că acesta va fi Du
mitrache care ,m amintit de 
Mazzola prin jocul prestat în 
cîmp, dar care nu a fost destul 
de lucid și decis odată ajuns 
în apropierea porții".

sionat, însă, cu nimic în atac 
șt cred că un scor de egalitate 
ar fi fost mai echitabil".

Are cuvîntul MIRCEA LU
CESCU, căpitanul echipei ro
mâne: „Cred că am fi meritat 
an punct, deși am păcătuit prin- 
tr-o prelungită așteptare. Ar 
fi trebuit să atacăm mai mult, 
mai ales după gol. Anglia ră- 
mîne, cred eu, una dintre ma
rile pretendente la titlul su
prem" .

în sfîrșit, ultimul interlocu
tor, cunoscutul fotbalist en
glez. BOBBY CHARLTON î 
„Deși echipa română a jucat 
bine — mai ales în apărare 
— ea n-a mai constituit pen
tru mine o surpriză... O cu
noșteam, și NE AȘTEPTAM 
CU TOȚII CA MECIUL SA 
FIE EXACT ATÎT DE DIFI
CIL CÎT A FOST! Greșeala 
dv. a fost că nu ați atacat, sau 
că nu ați putut să atacați... 
Mi-au plăcut cel mai mult 
fundașii centrali și blondul 
Dumitrache".

Tată, stimați cititori, „radio
grafia" jocului celor 12 jucă
tori români utilizați în partida 
cu Anglia, jucători care au 
avut —s-o spunem de la bun 
început — comportări oscilan
te, ceea ce a influențat nega
tiv potențialul întregului an
grenaj.

înainte de a trece la o ana
liză mai amănunțită a randa
mentului „tricolorilor", trebuie 
să precizăm că unii dintre ei 
— ne referim la Dumitrache, 
Dinu, Dumitru, Lupescu și Lu
cescu — s-au prezentat la ni
velul obișnuit al valorii, sau 
undeva în apropierea acestuia, 
în timp ce alții — cu o notă 
specială pentru fundașii late
rali, Sătmăreanu și Mocanu — 
au evoluat mai slab.

ADAMACHE : a fost mai 
puțin solicitat decît ne-am fi 
așteptat, dar în general a avut 
prezență de spirit, intervenind, 
de cîteva ori cu promptitudi
ne. A greșit, după părerea 
noastră, la primirea golului, 
deoarece a rămas destul de 
pasiv pe linia porții, în loc 
să iasă în calea lui Hurst, pen
tru a-i limita acestuia posibi
litatea de a șuta. Nota 7.

SATMAREANU : de data 
aceasta, s-a menținut mai mult 
în rolul său de fundaș, renun

țând, parțial, la incursiunile 
spre poarta adversă, care ar 
fi putut deveni riscante pen
tru sistemul nostru defensiv. 
Uneori, a manifestat o sur
prinzătoare nesiguranță, și 
așa s-a întîmplat în min. 65, 
cînd a fost prea ușor depășit 
de Hurst. Nota 6.

LUPESCU, DINU : cel doi 
fundași centrali au alcătuit un 
tandem dificil de trecut, lup- 
tîndu-se din greu cu masivii 
și periculoșii înaintași englezi, 
fiind aproape imbatabili în jo
cul aerian. Totuși, l-am fi 
preferat pe jucătorul dinamo- 
vist în linia de mijloc, acolo 
unde îi este locul, ceea ce ar 
fi dat mai multă forță atacu
lui nostru. Ambii nota 8.

MOCANU : a reeditat, In 
bună măsură, comportarea din 
partida amicală cu Iugoslavia, 
căutând să rezolve prin faul
turi situațiile critice în care 
a fost pus de adversarul său 
direct. Nota 5.

DUMITRU : a dovedit că 
merită încrederea ce i s-a a- 
cordat, străduindu-se — și 
reușind — să fie destul de 
util în destrămarea acțiunilor 
ofensive ale echipei engleze. 
Vota 7.

NUNWEILLER : a avut o 
evoluție mai ștearsă decît de

obicei, aportul său în stimu
larea și susținerea ofensivei 
fiind scăzut. Nota 6.

DEMBROVSCHI : a muncit 
mult, dar a fost inegal ca ran
dament. A ratat cea mai mare 
ocazie a echipei noastre. 
Nota 7.

TATARU : ne-a făcut să re
gretăm mult absența din for
mație a lui Dobrin. Dar gîn- 
dindu-ne că atacantul stelist 
a debutat cu acest meci în e- 
chipa națională, îi găsim cir
cumstanțe atenuante. Nota 5.

DUMITRACHE : a fost ine
gal de la o repriză la alta. în 
prima repriză, el a făcut din 
plin dovada certelor sale ca
lități, susținînd cîteva acțiuni 
de mare spectacol — aplauda
te la scenă deschisă de întrea
ga asistență și insuflînd multă 
încredere coechipierilor. După 
pauză, însă, randamentul său 
a scăzut simțitor, poate și din 
cauză că n-am avut un sprijin 
corespunzător din partea ce
lorlalți colegi. Nota 7.

LUCESCU : despre căpita
nul echipei să poate spune că 
a muncit mult în acest meci, 
dar că și în cazul său finali
tatea acțiunilor întreprinse 
s-a menținut la o limită mo
destă. Nota 7.

• Cei mai calmi și indi
ferenți față de meciurile 
din grupa lor se dovedesc 
jucătorii marocani. Impa
sibili, ei își respectă tabie
tul de fiecare zi. In frunte 
cu antrenorii, ei își petrec 
zilnic cîteva ore în restau
rantul hotelului consumin'! 
cafea sau sucuri de fructe, 
dau autografe și privesc 
pe geam viața tumultuoasă 
de pe străzile orașului 
Leon.

• Singura echipă care 
și-a rezervat de pe acum 
camerele de hotel la Ciu
dad de Mexico ESTE CEA 
A CEHOSLOVACIEI. An
trenorul Marko și jucătorii 
vor urmări în continuare 
desfășurarea turneului, in
diferent de rezultatele pe 
care formația cehoslovacă 
le va obține în partidele 
din grupe. Sau, mai știi ? 
Poate cehoslovacii mizează 
pentru locurile 3—4 sau... 
1—2.

• Antrenorul Emanuel 
Schaffer este satisfăcut. 
însuși faptul că echipa 
Israelului participă la un 
turneu final este o chestiu
ne de prestigiu pentru fot
balul nostru — spune 
Schăffer. Primul rezultat 
(0—2 cu Uruguayul) a fost 
onorabil.

• Cel mai în vîrstă ar
bitru al turneului final 
este egipteanul Kandil (49 
de ani), în timp ce mezi
nul cavalerilor fluierului 
este uruguayanul Ruiz (30 
de ani). Vîrsta medie a ar
bitrilor nu depășește 40 
de ani.

• Fostul căpitan al e- 
chipei vest-germane, Fritz 
Walter este prezent în Me
xic. nu ca antrenor, ci ca 
ziarist și comentator al 
postului de televiziune din 
Baden-Baden. De altfel, 
printre personalitățile ex- 
sportive din R.F. a Germa
niei se află și fostul cam
pion mondial de box Max 
Schmelling, în calitate de 
turist.

© Dacă echipa Isra
elului nu va obține prea 
mari succese in parti
dele din grupă, în 
schimb ea poate avea 
satisfacția unui prim 
record stabilit în jocu
rile de pregătire. în
tr-un meci de antrena
ment ea a învins cu 
21—0 o echipă amatoare 
din Toluca. Spre regre
tul lor însă, a> doua zi, 
recordul a fost bă
tut de suedezi care 
au învins cu 29—0 for
mația amatoare a fa
bricii de automobile 
din Toluca.

Asistînd la meciul 
Peru—Bulgaria, cunos

cutul jucător vest-ger- 
man Franz Beckenbauer 
s-a declarat impresio
nat de jocul peruvieni
lor care după părerea 
sa este „o strălucită îm
binare de fotbal brazi
lian și european".

• După meciurile de 
marți, mai mulți jucă
tori au fost supuși con
trolului anti-doping. 
Printre, aceștia se aflau 
Bobby Charlton și Os
good (Anglia), Lucescu 
și Dinu (România), Cu
billas și Mujica (Uru
guay).

• Kurt Axelsson, fun
dașul echipei Suediei, s-a 
accidentat la antrenament, 
PREZENTA SA FIIND 
ACUM INCERTA PEN
TRU MECIUL CU ITALIA. 
Axelsson, care joacă în mod 
obișnuit la echipa belgiană 
F.C. Bruges, este cunoscut 
ca un fundaș de clasă 
mondială. Un alt compo
nent al echipei Suediei, 
Persson, suferă de o ușoară 
răceală.



BASCHETBALISTELE 
DE LA RAPID 
IN IUGOSLAVIA

Echipa feminină de baschet 
Rapid București a plecat în 
Iugoslavia pentru a lua par
te, săptămîna aceasta, la un 
turneu internațional. întrece
rile se vor desfășura în loca
litatea Bacska Topola* cu par
ticiparea formațiilor Lokomo
tiv Kosice (liga I a Cehoslo
vaciei), Vasas Seksarda (li

ga a ll-a a Ungariei), Rapid 
București și Topolceanka Ze- 
lesnici din Bacska Topola.

CONGRESUL A.E.B.A.
Miercuri dimineața a avut 

loc Ia Moscova deschiderea 
oficială a Congresului de con
stituire a Asociației Europene 
a Boxului Amator. Participă 
21 de țări. Din partea A.I.B.A. 
.sînt prezenți col. R. H. Russell 
— Anglia (președinte), J.A.V. 
Castle — Australia (vicepreșe
dinte) și H. R. Banks — An
glia (secretar). Au început, de 
asemenea, lucrurile simpozio-

Echipa Poloniei — ciștigătoare netă a cursei Praga—Varșovia—Berlin — defilind pe sta
dionul „A X-a Aniversare" din Varșovia (la ju mătatea cursei).

Foto- CAF — Varșovia

.«ume
VASILE PINCIU, ÎNVINGĂTOR

LA
In cadrul unei mari compe

tiții de călărie care a avut loc 
la Wassnberg (R.F. a Germa
niei), călărețul român Vasile 
Pinciu s-a clasat pe locul I

WASENBERfi
în fruntea a 96 de concurențl 
obținînd Marea cupă a între
cerii. La cea mai dificilă pro
bă, cea de „vînăloare grea", 
concurentul român ți calul

său Don nu au avut nici o 
penalizare.

Vasile Pinciu va participa 
în continuare la campionatele 
internaționale de călărie de 
la Aachen fi Dusseldorf.

CICLISMUL POLONEZ A TRIUMFAT 
PLENAR IN „CURSA PĂCII"

„CUPA LITORALULUI" LA BASCHET

• Szurkowski a avut un contracandidat, pe Du chem in, dar
formația Poloniei a dominat net

CONSTANȚA, 3 (prin tele
fon). Miercuri a început în 
sala Sporturilor din locali
tate prima ediție a „Cupei 
litoralului", la care iau parte, 
echipele Dinamo. Rapid. ICHF, 
Academia Militară din Bucu
rești, Farul și Selecționata de 
juniori a orașului Constanța. 
Formația Universitatea Timi
șoara, deși anunțase că va

participa la întreceri, nu g-a 
prezentat.

Meciurile au plăcut datorită 
dîrzeniei cu care fiecare echi
pă a luptat pentru a-și apăra 
șansele. In prima partidă, 
Dinamo a întîmpinat o dîrză 
rezistență din partea ICHF- 
ului în prima repriză, după 
care, însă, și-a impus supe
rioritatea și a cîștigat comod

cu 80—48 (40—31). în conti
nuare, Rapid a făcut o veri
tabilă demonstrație de baschet 
în fața Academiei Militare de 
care a dispus cu 100—69 (49— 
39), In ultima întîlnire, Fa
rul — Selecționata de juniori 
54—46 (25—27). întrecerile
continuă joi, de Ia ora 16.

CORNEL POPA 
coresp principal

JOI Șl DUMINICĂ, 

DOUĂ MECIURI 

ÎN CIULEȘTI
. f

In această săptămîna Ra
pid susține două meciuri a- 
rnicale pe stadionul Giulești. 
Azi, de la ora 17,00, giuleș- 
tenii vor întîlni pe Dunărea 
Giurgiu (divizia B), iar du
minică, de la ora 10,15, vor 
juca cu Steaua. Un meci de 
tradiție, ce se anunță deose
bit de interesant. Încasările 
vor fi depuse în Contul 2000.

METALUL BUCUREȘTI— 
F. C. TOSEFELD 

7-0 (2-0)
Miercuri după-amiază, pe 

stadionul Metalul, s-a desfă
șurat întîlnirea amicală in
ternațională dintre echipele 
Metalul București și F. C. 
Tiiscfeld — Elveția. Jocul a 
fost la discreția metalurgiști- 
lor, care au cîștigat cu sco
rul de 7—0 (2—0).

Fondurile realizate vor fi 
vărsate în contul C.E.C. 2000.

A. PĂPĂDIE 
coresp.

Un cuplaj 
reușit

Ploaia torențială i-a făcut pe 
unii spectatori să nu se depla
seze pe stadionul Republicii. 
Păcat. A fost un cuplaj cum am 
vrea să vedem multe altele. în 
prima partidă. Petrolul și Pro
gresul București (în prima re
priză cu foarte mulți tineri) au 
oferit o întrecere dirză, antre
nantă, spectaculoasă. Grozea a 
executat o lovitură liberă exce
lentă, R. Ionescu — un șut-cen- 
trare care a căzut pe bara trans
versală, iar în min. 41 Oprișan 
a reluat excelent cu capul cen
trarea lui Di cea nu și a înscris : 
1—0 pentru Petrolul. La reluare, 
Progresul a intrat pe teren cu 
Pavlovici, Matei. Dumbravă și, o 
surpriză plăcută, Mateianu. Dar, 
Petrolul, datorită poftei de joc 
a lui Grozea, Oprișan, Iuliaș și 
a colegilor mai tineri are iniția
tiva. însă abuzul de artificii nu 
le-a prilejuit petroliștilor concre
tizarea superiorității și jocul a 
luat sfîrșit cu scorul de 1—0 
(1—0). A fost un meci frumos.

A urmat partida dintre Steaua 
și colega ei din Tg. Mureș, A.S. 
Armata. După un joc animat, la 
lumina reflectoarelor, bucu- 
reștenii au cîștigat cu 2—0 (0—0) 
prin golurile înscrise de Voinea 
(min. 65 și 78). Fondurile înca
sate vor fi depuse în Contul 
2 000.

IERI, MECIURI 
RESTANTE 

ÎN DIVIZIA D
OLIMPIA ORADEA — C.S.M. 

SIBIU 1—1 (0—1). Slblenil au im
pus, pe alocuri, un ritm viu. Oră- 
denii au evoluat neconvingător, 
comițlnd multe greșeli. In min. 
38, Ungurolu (C.S.M.) a șutat la 
poartă și orădeanul Țanțoș a de
viat balonul in gol. După pauză, 
localnicii au atacat mai mult și 
au egalat prin Benczik (min. 75). 
A condus S. Mureșan — Turda. 
(Ilie Ghișa, coresp. principal).

C.F.R. TIMIȘOARA — META
LUL TR. SEVERIN 3—2 (0—0). In 
prima parte jocul a fost de slab 
nivel tehnic, iar după pauză — 
spectaculos. Golurile au fost 
marcate de Manolache (min. 58 
și 66), Speriosu (min. 73), res
pectiv Căpriorii (min. 55) și Con
stantin (min. 76). A arbitrat slab 
Tr. Cruceanu — Arad. (I. Marton, 
coresp.).

MECIURI

REPROGRAMATE
Federația română de fotbal a 

stabilit ca partidele din campiona
tul diviziei C, seriile a Vl-a, a 
Vil-a și a VIIT-a, care trebuiau să 
aibă loc Ia 17 mal și au fost ami
nate se vor disputa în ziua de 
10 iunie, Iar cele din 24 mai se 
vor desfășura la 17 Iunie. Toate 
Jocurile vor începe la ora 17.30.

AGENDĂ

BUCUREȘTEANĂ
DUMINICĂ, 7 IUNIE

• Stadionul Politehnica, ora 11: 
Sportul studențesc — Flacăra Mo- 
reni (divizia B); • Terenul Laro- 
met, ora 11 : Laromet București - 
l.T. Constanța (divizia C): • Te
renul Gloria, ora 11 : Mașini u- 
nelte București — S.N. Oltenița 
(divizia C): • Terenul Sportul 
muncitoresc, ora 11: Spoitul mun
citoresc — Unirea Cîmpulung (di
vizia C); • Terenul Constructorul, 
ora 11s Flacăra roșie București 
— Carpați Sinaia (divizia C).

• lin regulament care favorizează „puterile14 sportului cu pedale

România (performanță satisfăcătoare) putea urca noi trepte LA ROLAND GARROS:

pe scara valorilor
La Berlin s-a încheiat recent 

cea de a XXIII-a ediție a 
„Cursei Păcii**. Competiție gigant 
a ciclismului amator, ea a con
firmat valoarea rutierilor polo
nezi, învingători atît la indivi
dual — prin Ryszard Szurkow
ski, cit și la echipe. în timp 
ce Szurkowski a avut în fran
cezul Marcel Duchemin un ad
versar redutabil, pe care l-a 
învins de justețe, dar care l-a 
dominat in probele de contra
timp, teamul polonez — alcă
tuit din Zbigniew Krzeszowiec, 
Zenon Czechowșki, Wojciec 
Matusiak, Zygmunt Hanusik, 
Krysztof Stec, Andrzej Kacz
marek și Ryszard Szurkowski, 
antrenor Henryk Lasak — a 
dominat net, fără drept de 
apel, toate celelalte 14 repre
zentative naționale. Formația 
Poloniei s-a instalat la con
ducerea clasamentului pe echi
pe încă din prima etapă a 
cursei Praga — . Varșovia — 
Berlin și n-a cedat nici o clipă 
primul loc. Este o performanță 
remarcabilă, reușită de foarte 
puține dintre învingătoarele 
„Cursei Păcii**. Cîștigînd 8 
etape (prin Szurkowski 3, 
Matusiak 1. Kaczmarek 1, Ha
nusik 1 și Czechowșki 2), aler
gătorii polonezi au adus echi
pei lor 12 minute bonificație, 
la care trebuie adăugat și 
timpul cîștigat grație locurilor 
2 și 3 pe care le-au cucerit de 
10 ori. Este incontestabil fap
tul că, în momentul de față 
ciclismul polonez se situează 
printre cele mai bune în are
na mondială a amatorismului. 
Afirmația este atestată dă 
succesele realizate într-o serie 
de întreceri din Europa („Tour 
de l’Avenir", ..Turul Angliei” 
ș.a.), Africa („Turul Algeriei", 
„Turul Marocului" etc) și 
America („Turul Mexicului"), 
precum și de performanțele 
realizate de-a lungul anilor 
in „Cursa Păcii" : de 5 ori 
Locul I pe echipe (1948 — 2. 
1967, 1968 și 1970) și de două 
ori locul I la individual (1956 
— Krolak, 1970 — Szurkowski).

Este adevărat că actuala 
formulă de desfășurare — sta
bilită printr-un regulament 
puțin uzitat în activitatea in
ternațională — a favorizat 
echipa Poloniei. Mărirea nu
mărului alergătorilor dintr-o 
echipă de la 6 la 7, include
rea în clasament a performan
țelor realizate de primii 4 
alergători (în loc de 3), și, mai 
ales, faptul că ordinea în cla
samentul general pe echipe a 
fost stabilită cu ajutorul cla
samentului general individual 
sînt prevederi care au folosit 
formației poloneze. Dispunînd 
de un mai mare număr de 
alergători de bună valoare și 
cu un remarcabil sprint final 
(bonificație pentru locul I — 
1:30), echipa Poloniei a devan
sat — mai lesne și mai cate
goric decît era de așteptat — 
toate celelalte participante la 
marea întrecere rutieră.

Pentru a ne edifica asupra 
condițiilor în care a avut Ioc 
ediția din acest an a „Cursei 
Păcii" am cerut conducătorului 
delegației României, antreno
rul federal Traian Dinuț. cîte-

CLUJ - BRATISLAVA 
LA HALTERE

Sîmbătă va avea Ioc la Cluj 
întrecerea amicală de haltere 
dintre selecționatele orașelor 
Cluj și Bratislava. Halterofilii 
(seniori și juniori) celor două 
orașe și-au mai măsurat for
țele și anul trecut, cînd victo
ria a revenit sportivilor ro
mâni.

Cci^ciclclcc^t
MEMORIALUL 

KUZNEJOV

Tn orașul Rovno din R. S. S. 
Ucraineană a avut loc un 
turneu de box — Memorialul 
Nikolai Kuznețov, Erou al 
Uniunii Sovietice — la care 
au participat boxeri din 40 
de orașe din R.S.F.S.R., Ucrai
na, Gruzia, Bielorusia și Ka- 
zahstan. Premiile acestui con
curs au fost înmînate câștigă
torilor de către Nikolai Koro- 
liov, în repetate rînduri cam
pion^ de box al U.R.S.S. Men
ționăm că în anii războiului, 
Koroliov a făcut parte din 
detașamentul de partizani în 
care a luptat legendarul erou.

UN „COACH" CELEBRU 
SE RETRAGE

In .virștă' de 59 de ani, 
Bud Winter, celebru antre
nor atnerican de sprint, se 
retrage din activitate. An
trenorul puternicei echipe de 
atletism a universității San 
Jose (California) a format, în 

va amănunte. Iată, in esență, 
relatarea sa :

„Traseul cursei, in general 
frumos, bine ales, a avut un 
profil muntos mai puțin ac
centuai. Doar in etapele din 
Cehoslovacia cicliștii au fost 
supuși zilnic Ia examenul 
muntelui. Din acest punct de 
vedere cursa a fost mai ușoa
ră. în schimb, vintul puternic, 
permanent, ploaia care a căzut 
în majoritatea zilelor de com
petiție au constituit dificultăți 

Ryszard Szurkowski _ în
vingătorul celei de a XXlll-a 
ediții a „Cursei Păcii" — in 
mijlocul admiratorilor. Ciclis
tul polonez, in vîrstă de 24 de 
ani, de profesie șofer, face 
parte din clubul sportiv Dol
inei Wroclaw. S-a căsătorit li
nul trecut, in timpul „Cursei 
Păcii"... Este campion de fond 
al țării sale și a cucerit me
dalia de bronz în „Turul Po
loniei".

mari, cărora unii dintre parti
cipant n-au putut să le re
ziste. Media orară generală, 
41,7 km, este edificatoare în 
ceea ce privește dinamismul 
care a caracterizat fiecare 
etapă, precum și valoarea con- 
curenților. Chiar dacă unele 
echipe — excepție face cea a 
Poloniei — n-au avut omoge
nitatea necesară, fiecare dintre 
ele a dispus de veritabile ve
dete : Cehoslovacia — Hava, 
Smolik, Vavra, Uniunea Sovie
tică — Saidhujin, R.D. Ger
mană — Ampler, Voigtlănder, 
Franța — Duchemin, România 
— Vasile Teodor, Bulgaria — 
Stefanov etc.”

Echipa României a ocupat — 
în final — locul VI. Este un 
rezultat satisfăcător. El este 
completat de performanțele 
realizate în finalurile etapelor 
de cei 4 rutieri români (rămași 
în cursă după 3 etape de la 
plecarea din Praga) : de 16 ori 
in primii 20. Vasile Teodor a 
ajuns la sosire de 6 ori între 
primii 10 clasați.

Desigur, nivelul pregătirii 
cicliștilor noștri, talentul lor, 
precum și faptul că anul ace
sta competiția a programat un 
traseu ceva mai ușor, dădeau 
dreptul echipei României șă 
termine „Cursa Păcii" pe locul 
5 sau chiar pe 4. Ce a oprit-o 
să obțină acest lucru ? In pri
mul rind, o serie de cauze 
obiective : în primele trei eta
pe au abandonat trei alergă
tori (doi motivat — Nicolae 
David și Constantin Grigore 
au fost angrenați în busculade 
și opriți de medic să continue 
întrecerea, unul nemotivat — 
Emil Rusu) adu cînd echipa la 
limita admisă și impunîndu-i, 
în continuare, multă prudență ; 
un accident mecanic, suferit in 
prima etapă, i-a adus lui Ni
colae Ciumeti o întîrziere de 
14 minute. Apoi, o cauză su
biectivă.: lipsa de pregătire șl 

cei 30 de ani petrecuți pe 
marginea pistei, numeroși 
sprinteri de o excepțională 
valoare i Harold Davis (care 
in 1941 a egalat recordul 
mondial al lui Jesse Owens 
la 100 m, 10,2), Ray Norton 
(de asemenea corecordman 
mondial la 100 m in 1959 cu 
10,1), dar desigur mult mai 
cunoscuți vă sînt Tommie 
Smith, recordmanul lumii la 
200 m (19,8), Lee Evans, re
cordman mondial la 400 m 
(43,8) și John Carlos, core
cordman mondial la 100 y 
tu 9,1 și deținătorul celei 
mai bune performanțe înre
gistrate vreodată la 200 m 
(19,7).

VOLEIUL — 
MEREU POPULAR

Ca afilierea asociației de 
volei din Costa Rica, înre
gistrată recent, Federația in
ternațională de volei numără 
110 țări membre, fiind după 
fotbal și tenis una dintre cele 
„mai bogate** federații. 

de experiență a alergătorilor 
noștri in etapele de contra
timp. In cele două probe pro
gramate, formația noastră a 
pierdut multe minute in dis
puta cu echipele angajate în 
lupta pentru locurile fruntașe. 
Vasile Teodor, pentru a da un 
singur exemplu, a fost retro
gradat 12 locuri în cei 41 km 
de la contratimp ! Este 
urmarea firească a lipsei 
de pregătire in acest domeniu, 
a faptului că numai două 
competiții organizate în țara 
noastră programeză și etape de 
contratimp. O mai mare grijă 
a federației de specialitate și 
a celorlalți organizatori de 
curse cicliste, o atenție sporită 
a antrenorilor pot elimina —- 
mai întii in parte, apoi total 
— această carență.

Despre sprintul final, de
spre lipsa de forță a rutierilor 
noștri pentru a se impune 
pe ultima parte a cursei s-a 
vorbit mult și s-a făcut puțin. 
Știm că federația intenționează 
să elaboreze o hotărîre prin 
care să creeze tuturor rutieri
lor obligativitatea de a evolua 
în întrecerile pe velodrom. 
Este unica soluție. Ea ar avea 
un dublu ciștig pentru ciclism : 
ar anima concursurile de pe 
ovalul de beton și ar contribui 
Ia îmbunătățirea pregătirii ru
tierilor, la mărirea potențialu
lui lor la sprinturi. Totul este 
ca luarea acestei hotărîri să 
nu fie tergiversată.

★
Așa cum spuneam. „Cursa 

Păcii" este, o, competiție gigant, 
Performanțele realizate în a- 
ceastă mare întrecere au o 
strălucire aparte. Comportîn- 
du-sc satisfăcător, echipa Ro
mâniei poate îndrepta în fa
voarea sa cursul rezultatelor 
din următoarele întreceri. Pînă 
la cealaltă competiție gigant a 
amatorismului — ..Tour de 
PAvenir", septembrie — alte 
întreceri îi așteaptă la start. 
..Turul Iugoslaviei”. „Turul 
Turciei”, „Turul R.D. Ger- 
mane“-tineret, „Cupa spe
ranțelor" — pot constitui etape 
importante pe drumul reafir
mării sportului cu pedale din 
România. Să sperăm că ruti
erii noștri vor ști să folosească 
aceste prilejuri.

Hristache NAUM

ELEONORA OOOILEA - LOCUL 2
LA PIERK0W

Tradiționalul turneu interna
țional de șah de la Pitrkow 
Trybunalski (Polonia) s-a ter
minat cu victoria jucătoarei 
olandeze Fanny Heemskersk 
care a totalizat 7 puncte din 
11 partide. Pe locurile 2—3 
s-au clasat reprezentanta )ă-

PATRU VICTORII IN CEHOSLOVACIA
ALE BASCHETBALIȘTILOR DE LA POLITEHNICA GALAȚI

Timp de 10 zile, echipa 
masculină de baschet Politeh
nica Galați a efectuat un tur
neu în Cehoslovacia, susți- 
nînd 5 meciuri dintre care a 
cîștigat 4.

Iată rezultatele înregistra
te : La Praga, cu Boemians, 
102—75 ; la Karlovi-Vary, cu

Metodă de antrenament... 
(din „SPORTOWIEC" — Var
șovia)

O SĂRITURĂ UTILA

Dorind să scrie un repor
taj despre personalitatea lui

FRANULOVICL L-A ÎNVINS PE ASHE!
PARIS. 3 (Agerpres).

In sferturile de fi
nală ale probei de du
biți bărbați. perechea 
română ȚIRlAC-NĂS- 
TASE a dispus de cu
plul francez BARCLAY- 
CONTET in patru se
turi t 6—1, 6—8, 6—1, 
6—4.

în optimile de finală ale 
probei de dublu mixt din ca
drul campionatelor internațio
nale de tenis de Ia Roland 
Garros, PERECHEA VIRGI
NIA WADE (Anglia) — ION 
ȚIRIAC (România) a ÎNVINS 
CU 6—4, 13—11 CUPLUL 
CHRISTINE SANDBERG

PE PISTELE DE ATLETISM '
La Kortrijk, sprinterul belgian 

Paul Hoels a alergat (cu vînt din 
spate) 100 m în 10,1.

★
tnttlnlrea dintre echipele Spa

niei și Italiei desfășurată la Ma
drid a revenit oaspeților cu scorul 
de 125—86. tn ziua a doua de 
concurs : Ballatl (It.) 50,2 — 400 
rn garduri. ; Sola (Sp.) 5,05 m la 
prăjină; Ardlzzoni (It.) 29:04,2 — 
10 000 m.

★
în concursul de la Budapesta, 

Istvan Major a sărit 2,20 m 
la înălțime ; pe locurile urmă
toare s-au clasat compatrioțll săi 
Kelemen 2,17 m șl Tlhany 2,14 m.

w
Intr-o reuniune atletică desfă

șurată la Innsbruck, Gyula Zsl- 
votzkl a cîștigat aruncarea cioca
nului cu o performanță de 70,96 
m.

★
x-4 Los Angeles : Jackson 8,06 

m Ia lungime și Freen 69,76 m la 
ciocan.

TRYBUNALSKI
rii noastre Eleonora Gogilea 
si maestra internațională Ben- 
ka Asenova (Bulgaria) eu 6'/s 
p, iar pe locurile 4—8 Kara- 
kaș (Ungaria), Kures (Iugosla
via), lurczinska și Szpakovska 
(Polonia) și Klovane (U.R.S.S.) 
cu cite 6 p.

Theronia, 61—58 ; la Nova- 
Paka, cu selecționata orașului 
86—57 ; la Hradec, într-un 
turneu internațional, a învins 
cu 90—78 pe Sleza Wroclav 
(Polonia) și a pierdut la Hra- 
dec-Kralove 76—81.

T. SIRIOFOL coresp.

Maurice Houvion — fost re
cordman al Franței la sări
tura cu prăjina și actualmen
te antrenor al celor mai buni 
săritori francezi — un re
porter al ziarului parizian 
„l’Equipe" l-a vizitat pe fos
tul campion francez la lo
cuința sa de la Champigny. 
După o convorbire fructuoa
să, Houvion l-a invitat pe 
oaspe în camera unde păs
trează amintirile sportive — 
fotografii, desene, documen
te. Din păcate, cheia de la 
ușa camerei fusese luată de 
doamna Houvion care lipsea 
de acasă. Fără să stea prea 
mult pe gînduri, Maurice 
Houvion a luat o prăjină din 
magazie și — cu puțin elan 
ți multă... indeminare — a 
reușit o săritură de 3,50 m 
prin fereastra deschisă, cobo- 
rind apoi cu prețioasele ma
teriale. Și la 37 de ani, un 
campion rămîne la... înăl
țime.

PASIUNEA 
MARATONULUI

Rezultatele obținute de ti
ler gătorii japonezi în difici
la probă a maratonului par 
la prima vedere. incredibile.

(Suedia) — TADEUSZ NO
WICKI; (Polonia). In sfertu
rile de finală ale probei de 
simplu masculin, iugoslavul 
Zeliko Franulovici l-a între
cut cu 6—3, 3—6, 10—8, 4—6, 
6—3 pe americanul Arthur 
Ashe.

ALTE VEȘTI
In primul tur al probei de simplu 
bărbați din cadrul campionatelor 
internaționale de tenis ale Maro
cului, jucătorul iugoslav Nikola 
Pilici l-a învins cu 6—1. 6—1, 6—2 
pe danezul Torben Ulrich. într-o 
altă partidă, englezul Mark Cox a 
dispus cu 6—3, 6—1, 0—6, 6—4 de 
suedezul Owen Davidson.

Istvan MajorSăritura de 2,20 m a lui 
cordul Ungariei cu 5 cm

Wladislaw Komar a stabilit la 
Varșovia un nou record polonez 
la aruncarea greutății cu 20,22 m 
(v. rec. 19,99 m). In același con
curs : Sldlo 86,22 m la suliță ;

TELEX • TELEX • TELEX
DUPĂ CONSUMAREA A 
NOUA RUNDE ÎN TURNEUL 
INTERNAȚIONAL FEMININ 
DE ȘAH de la Budapesta, con
tinuă să conducă maestra so
vietică Tatiana Zatulovskaia 
cu 6 p și două partide între
rupte, urmată de Veroczi (Un
garia) — 6 p (1), Porubszky 
(Ungaria) — 5*/2 P etc. In run
da a 9-a Margareta Tcodorcs- 
cu a remizat cu Hojdarova, în 
timp ce Rodica Reicher a pier
dut la Porubszky:

Cursa ciclistă de Ia Saint Just a 
fost cîștigată de francezul Lucien 
Aimar, cronometrat pe distanța 
de 105 km cu timpul de 2h 38:30,0. 
El l-a învins la sprintul final pe 
compatriotul său Raymond De
lisle.■
Peste 8 OOo de spectatori au urmă
rit la Atena meciul amical de 
baschet dintre echipele masculi
ne ale Greciei și Braziliei. Gazdele 
au obținut victoria cu scorul de 
83—82 (43—37).

Dar — așa cum afirmă spe
cialiștii — locuitorii „Țării 
soarelui răsare" parcă sînt 
făcuți pentru alergări de 
mare fond. Avînd în față 
lista celor mai bune perfor
manțe la maraton în 1969, 
această afirmație devine cer
titudine : 17 atleți au înche
iat cei 42,195 km în mai pu
țin de 2h20:0, alți 50 au 
alergat sub 2h23:0, iar 342 (!) 
au obținut rezultate sub 
2h30:0.

MULTILATERALITATE

Derek Dugan, binecunoscut 
fotbalist irlandez, selecționat 
în echipa reprezentativă, este 
un om foarte, foarte ocupat, 
în afara practicării fotbalului, 
scrie o carte, intitulată „Atac" 
și un scenariu de film pentru 
televiziune, numit „Cu compli
mentele lui Dany Stone", ac
țiunea descriind necazurile 
unei vedete (fictive) a balo
nului rotund. în fine, Dugan 
se ocupă și de opere de ca
ritate în favoarea copiilor 
inadaptațt.

După cum vedeți, domenii 
diverse și o activitate foarte 
laborioasă.

i

Revenind la victoria din 
„sferturi" a lui Richey a- 
supra lui Năstase, con
siderată la Paris drept o 
veritabilă surpriză, se spu
ne că jucătorul român a 
acuzat marea căldură care 
a domnit în timpul parti
dei.

DIN TENIS
Meciul feminin de tenis pentru 
„Cupa Wightman" în care se în- 
tîlnesc anual echipele Angliei șl 
S.U.A. se va desfășura în zilele 
de 12 și 13 iunie la Wimbledon. 
Echipa americană va avea în 
componență pe Billie Jean King, 
Nancy Richey, Julie Heldman, 
Peaches Bartkowicz și Mary Ann 
Curtis. ,

care a corectat re-

Lublejewskl 68,20 m Ia ciocan șl 
Teresa Subnlewicz 26,4 la 200 m 
garduri — cea mal bună perfor
manță europeană.

Etapa a 10-a a Turului ciclist al 
Angliei, desfășurată pe ruta Mal
vern — Porthcawl (178 km) a fost 
cîștigată de polonezul Jan Magie- 
ra, cronometrat cu timpul de 4h 
39:56,0. In clasamentul general In
dividual, pe primul loc a trecut 
acum cehoslovacul Jiri Mainus 
(clasat pe locul trei în etapă), ur
mat de polonezul Mikolajczyk — 
la 47 sec., olandezul Koning — 
la 2:56,0 etc.■
în cadrul „Cupei Rappan" la fot
bal s-a disputat întîlnirea dintre 
echipa suedeză Aatvidaberg șl 
formația vest-germană M.S.V. 
Duisburg. La capătul unui joc 
echilibrat scorul a fost egal : 3—3 
(0—1). La Sarajevo, în cadrul a- 
celeiași competiții, echipa locală 
Zelezniciar a terminat la egalitate 
(1—1) cu formația Velej Mostar.

TRADIȚIONALA COMPETI
ȚIE CICLISTĂ INTERNAȚIO
NALA „TOUR DE L’AVENIR* 
se va desfășura anul acesta 
între 17 și 26 septembrie. Star
tul se va da din localitatea 
d’Albi. iar sosirea va avea Ioc 
Ia Saint Etienne. Competiția 
măsoară 1 615 km împărțițl în 
10 etape.■

Pe velodromul din Brno s-a dis
putat un concurs internațional de 
ciclism la care au participat pls- 
tarzi din mai multe țări europene. 
Proba de urmărire individuală 
(4 000 m) a revenit cehoslovacu
lui Puzrla, cronometrat cu timpul 
de 5:04,5. în proba de semifond, 
pe primul loc s-a clasat cehoslo
vacul Kvap'il, iar în cea de semi
fond cu antrenament mecanic, 
primul loc a fost ocupat de com
patriotul său Sorm.■
Turul ciclist al Italici a progra
mat ieri etapa a 16-a (Mirandola 
— Lido Di Jesolo, 195 km). Pri
mul a sosit italianul Zandegu, în 
timpul de 4h53:6. în clasamentul 
general individual continuă să 
conducă belgianul Eddy Merckx.

0 NOUĂ VICTIMĂ
A AUTOMOBILISMULUI

Cunoscutul automobilist 
Bruce McLaren (Noua Zeelan- 
dă) a decedai în urma unui 
accident survenit in timpul 
antrenamentelor pentru com
petiția care urmează să se 
desfășoare pe circuitul de Ia 
Goodwood. Mașina pilotată de 
Bruce McLaren a explodat în 
timp ce rula cu aproape 300 
km Ia oră.
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