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r COMENTARIUL ZILEI
• Norii grei, ce atîmă de 
cîteva zile deasupra Devei, 
își deșartă încărcătura pes
te case și străzi, peste oa
meni. Ajunși în această a- 
țezaire liniștită, cu aspect de 
stațiune de odihnă, rămî- 
nem, oarecum, surprinși. Ni
mic nu lasă să se vadă că 

, pe aici au trecut apele mari, 
[ dușmane, că a fost așter- 
f'nut un strat de mîl gros șl 
■^respingător, că 46 de case 
“au fost complet dărimate, 
£iar alte 186 grav avariate. 
.•In această dimineață oame- 
|nii merg calini sub umbre
lele lor, văzîndu-și de tre
burile zilnice, ca șl cum ni
mic nu s-ar fi întîmplat.

„îndată după retragerea 
apelor — ne informează tov. 
Octavian Tănâsescu —■ prim- 
vice-președinte al C.P.M., — 
oamenii s-au apucat febril 
de lucru, astfel că pînă a- 
cum au reușit să aducă la 
normal viața întregului oraș. 
Florile sînt Ia fel de fru
moase ca înainte, străzile 
strălucesc de curățenie, gos
podinele tîrguiesc, copiii rid 
și se joacă în curțile școlilor. 
După programul de lucru, e- 
chipe de salariați se în
dreaptă spre locurile unde 
familiile tovarășilor lor de 
muncă își au căminul și îi 
ajută la treburile casnice. 
Grupuri de tinere femeii, for-

mate de Comitetul municipal 
al U.T.C., ajută gospodinele 
la spălatul rufelor, la călcat, 
îngrijesc copiii familiilor 
mai greu lovite de sinistru. 
Este lesne de înțeles că toa
te întreprinderile orașului 
și-au reluat foarte repede 
activitatea, prin grija deose
bită a salariaților lor. Doar 
abatorul se află încă în 
parație. Instalațiile de 
potabilă sînt în perfectă 
re, iar canalizarea a fost
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3—5 Iulie, la București

COMPETIțlE INTERNAȚIONALĂ 
PE VELODROMUL DINAMO

Intre 3 șl 5 Iulie se va des
fășura pe velodromul Dina
mo competiția internaționa
lă de ciclism 
„Cupa ziarului 
Alături de cicliștii din repre
zentativa României vor evo
lua pistarzi de valoare din 
R. D. Germană, Ungaria, 
Bulgaria șl Polonia.

dotată cu 
SPORTUL".

A« tost programate probe 
•Umplce (viteză, 1000 m cu 
ttart de pe loc, urmărire In
dividual* șl pe echipe), pre
cum șl probe de spectacol i 
•emifondul cu adlțlune 
puncte, curea americană 
curea italiană.

Internaționalele de tir ale României

ÎNTRECERI LA TOATE GENURILE
DE PROBE Șl ARME

Reuniunea de referate țl comunicări științifice
® Ae sosit primii oaspeți

re- 
apă 
sta- 
re-

Drago; UJENIUC

(Continuare în pag. a 2 a)

Aidoma popularelor melo
dii elene „sirtaki", El Mun
dial, după un început lent își 
accelerează ritmul pe măsură 
ce filele calendarului cad le
neșe, greoi în atmosfera lipsi
tă de adieri a platourilor 
mexicane. Acum, după întîia 
și a două rundă a primei eta
pe serile la centrele de presă

din Ciudad de Mexico, Gua
dalajara, Leon, Toluca 
Puebla au prins a fi mai 
late, comentariile au 
mult nerv, iar avalanșa 
nosticuirilor a căpătat tente 
neobișnuite. Sînt nuanțe mai 
vii, în aceste aprecieri, nu
anțe provocate implacabil de 
surprinzătoarele 
ale unor 
doar cu 
inte, ca 
calculele

Astăzi.
— ca peste tot, de altfel — 
discuțiile sînt încă foarte a- 
prinse, toată lumea este de 
acord asupra unui lucru des
pre care s-a vorbit mult, dar 
—din păcate — fără efecte 
practice. Este vorba de adap
tarea nu atît la altitudinea, 
desigur și ea neobișnuită a 
orașelor ce găzduiesc parti-

sau 
agi- 
mai 
pro-

comportări 
formații considerate, 
cîteva zile mai îna- 
bune de neglijat în 
calificărilor.
cînd la Guadalajara

de din cadrul turneului final 
al campionatului mondial și 
nici la organizarea unui re
gim de viață corespunzător 
fuselor orare, ci la căldura 
de-a dreptul infernală care, 
pentru formațiile europene, 
reprezintă un obstacol deose
bit. In acest sens nimeni nu 
mai poate considera ca întîm- 
plător faptul că peruvienii 
au putut să întoarcă rezulta
tul în favoarea 
cu selecționata 
miercuri după 
liștii marocani 
țină în șah multă vreme ex
celenta mașină de jucat fot
bal. care rămîne reprezentativa 
R.F. a Germaniei. De altfel 
este foarte greu de negat că 
și în meciul Brazilia — Ceho
slovacia, jucătorii antrenoru
lui Marko au fost mai mult

lor în partida 
Bulgariei, că, 

amiază, fotba- 
au reușit să

(Continuare în pag. a S a)

Corespondențe 
de la trimișii 
ciali

Constantin
' 5 înscrie în poarta lui 

Telefoto : A. P —Agerpres
O impecabilă execuție tehnică a lui Pel 6 a adus cel de al doilea gol al brazilienilor. In imagine, Pele 
Viktor, tn stingă, cehoslovacul Migas. (Brazilia — Cehoslovacia 4—1). Telefc

jenați de căldură decît cei ai 
simpaticului Mario Zagalo.

Și fiindcă a venit vorba 
despre acest meci, la care am 
asistat împreună cu întreaga 
noastră delegație, trebuie să 
spunem că el a oferit, cea mai 
valoroasă confruntare de pînă 
acum a turneului final. Par
tida a început într-o atmos
feră tipic braziliană, creată 
de miile de suporteri „cario- 
cas“ veniți să încurajeze a- 
ceastă magnifică echipă, ce 
le-a oferit în cele din urmă 
mari satisfacții spectaculare 
și, firește, în ce privește re
zultatul. Chiar cu cîteva ore 
bune înainte de începere, tri
bunele stadionului „Monu
mental Jalisco" păreau locul 
de desfășurare a unui uimitor 
carnaval. Magnetofoanele por
tative revărsau din penumbra 
copertinelor antrenantele sam
be. împletite în corul susțină
torilor care cîntau și își în
curajau echipa, aflată atunci 
încă'la hotel. Peste tot er iu 
etalate pancarte și steaguri, ce 
pătau fondul multicolor al a- 
cestei tumultoase galerii. In 
această atmosferă a început 
meciul și tot așa s-a terminat. 
Brazilia și-a onorat cartea de 
vizită, fiind — după părerea 
noastră — formația cu cele 
mai mari șanse de a se cali
fica în sferturi, din grupa de 
la Guadalajara. Exceptînd a- 
părarea imediată, care a do
vedit uneori nesiguranță în 
intervenții — golul lui Petras 
este urmarea directă tocmai 
a unei astfel de ezitări — în 
rest team-ul brazilian a func
ționat ireproșabil, jucînd or
donat și. ceea ce este surprin
zător, deloc individual. De 
pildă, Pelă nu a mai însem
nat la această formație eter
nul cavaler rătăcitor cate,

prin fele» 
noștri spe

F1RANESCU

Gheorghe NICOLAESCU

maestră a sportului, în timpul antrenamen- 
ieri la armă cu aer comprimat, unde deține per- 

inter națională. Foto : Aurel NEAGU

Melania Petrescu, 
tutui efectuat 
țormanțe de valoare

Fără nici o tăgadă, întrece
rile internaționale de tir în
scrise pe programul poligonu
lui Tunari, cu începere de du
minică și pînă miercurea vii
toare, nu au precedent în is
toria competițiilor țintașilor de 
la noi. Ca număr și valoare, 
concursurile de la sfîrșitul aces
tei săptămîni sînt comparabile 
doar cu campionatele continen
tale, mondiale sau Jocurile O- 
limpi< e. Afirmația noastră se 
întemeiază pe faptul că aproa
pe 400 de trăgători din 19 țări 
și-au anunțat prezența la start, 
pe lista de înscrieri figurina 
numeroși campioni ai lumii și 
ai Europei, recordmani mon
diali și medaliați olimpici.

„Puști" vestite de pe dife

rite meridiane se vor întîlni în 
cadrul a nu mai puțin de pa
tru competiții: internaționalele 
României și „Cupa țărilor la
tine și Grecia" la armele cu 
glonț, Balcaniada și „Marele 
Premiu Carpați" la armele de 
vînătoare. Așadar, amatorii de 
tir de la noi vor avea posibi
litatea să urmărească întreceri 
de un ridicat nivel tehnic la 
toate genurile de probe și ar-

(Continuare în pag. a d-a)

ATMOSFERĂ CALMĂ LA „GRAN HOTEL
Așadar, primul meci al 

echipei române pe scena 
„El Mundi aiului" s-a con
sumat, oferindu-ne unele 
certe satisfacții legate de 
jocul prestat de „tricolori" 
în fața campionilor lumii, 
dar întristîndu-ne totodată 
pentru faptul — cel mai 
important, poate, în isto
ria unei competiții ca 
aceasta — că jucătorii noș
tri au părăsit gazonul în- 
frînți.

La ora cînd transmitem 
aceste rînduri, la „Gran 
Hotel" din Guadalajara 
domnește o atmosferă pe 
care am numi-o bună, cal
mă, Întreaga delegație ro
mână fiind absolut conști
entă că acel 0—1 cu An
glia nu trebuie să influen
țeze — In rău — evoluția 
lui Dinu, Lucescu și com
pania In celelalte meciuri 
care urmează, și că, deși 
partidele cu Cehoslovacia 
si Brazilia se anunță la 
fel de dificile, băieții noș
tri trebuie să depună toaie 
eforturile pentru a repre
zenta cu cinste fotbalul 
românesc.

Pentru că tot ne aflăm 
la capitolul meciului cu

CITIȚI ÎN PAG. A
3-A CRONICILE

ULTIMELOR ME
CIURI.

® A. Niculescu: „Cred că nu putem 

să-i imputăm golul lui Adamache !" 

Va juca sau nu Dobrin ?
Anglia, considerăm de cu
viință că este bine să 
aflați, stimați cititori, ală
turi de opinia, sau opi
niile, nenumăraților gaze
tari — români și străini — 
acreditați la campionatul 
mondial, și părerea, despre 
jocul cu pricina, a antre
norului Angelo Niculescu.

Intenționat, l-am evitat 
pe profesorul Niculescu — 
evident afectat de înfrîn- 
gere — în primele ore de 
după meci, căutîndu-1 abia 
a doua zi, cînd — slntem 
convinși — antrenorul ro
mân, ieșit din febra ime
diată a jocului, a putut 
să dea dovadă de mai 
multă luciditate.

— Evident, ar fi 
multe de discutat pe 
marginea meciului Ro
mânia — Anglia, noi, 
insă, ne vom mărgini 
la cîteva chestiuni ge
nerale, pe care le con

siderăm suficient de
controversate, în rîndul 
ziariștilor prezenți la
Guadalajara. Iată, de
pildă, ne-ar interesa 
foarte mult opinia dv. 
despre golul lui Hurst. 
A fost sau nu Ada
mache vinovat ?

— Eu cred că nu putem 
să-i imputăm golul lui 
Adamache, ci, mai degra
bă, lui Sătmăreanu care, 
in faza premergătoare go
lului, a efectuat un atac 
pripit de deposedare, per- 
mițînd atacantului englez 
să-l dribleze cu ușurință.

— Cine credeți că a 
fost cel mai bun Jucă
tor român ?

— Dinu. Mobil, el a 
Jucat constructiv, inimos, 
fiind la fel de bun atît în 
jocul pe sus, cît și pe jos. 
Mi-au plăcut, de aseme
nea, foarte mult Radu 
Nunweiller, arătînd o va

loare tehnică care a de
pășit uneori nivelul lui 
Bobby Charlton, și Dem- 
brovschi, după opinia mea, 
cel mai bun înaintaș al 
echipei noastre, fotbalist 
fără... splină, evoluind cu 
succes pe toate posturile.

— O ultimă între
bare, referitoare la un 
jucător pe care mulți 
l-au remarcat, iar nu 
mai puțini l-au... criti
cat ! Ce părere aveți, 
așadar, despre jocul 
prestat de Dumitru ?

— Consider că mijloca
șul rapidist a jucat bine, 
plasîndu-se inteligent, aju- 
tînd mult apărarea, ie
șind in evidentă prin de
posedări oportune. Foarte 
dinamic, el a fost adesea 
autorul unor pase date cu 
ingeniozitate.

— Ne încălcăm cu- 
vîntul ! Nu credeți că el 
a jucat — cîteodată — 
cam dur 7

— în general, meciul 
nu a fost dur. Apoi, Du
mitru nu este un jucător 
rău. Dacă a faultat, a fost,

(Continuare In pag. a 3 a)

LA SNAGOV

ROMÂNIA - UNGARIA
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CITÂTE
e citesc ziarele în ultima 
vreme cu o febrilitate pe 
care n-o justificau altădată 
decît marile conflagrații. în 
zilele acestea, cînd chioșcu
rile sînt luate cu asolt de
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SIMNAȘTII ROMANI 
IN ELVEȚIA

Ea Montreux va avea loc 
sîmbătă și duminică meciul 
internațional de gimnastică din
tre echipele masculine ale Ro
mâniei și Elveției. în ve
derea acestei confruntări 
gimnaștii români au pă
răsit ieri dimineață Ca
pitala. Au făcut deplasarea: 
Petre Mihaiuc, Gheorghe Pău- 
nescu, Ludovic Buh, Vasile 
Coșariu, Dan Grecu și Mircea 
Gheorghiu. Antrenor — Gheor
ghe Condovici, arbitri — Mir
cea Rădulescu și Costache 
Gheorghiu, conducător al de
legației — Francisc Lăvi, se
cretar general adjunct al 
F.R.G.

LA CAIAC-CANOE (juniori)
Sîmbătă și duminică sînt programate, la Snagov, 

întrecerile dintre reprezentativele de juniori ale 
României și Ungariei. în programul acestei im
portante competiții de caiac-canoe sînt prevăzute 
13 probe, fiecare reprezentativă avînd dreptul de 
a participa cu cîte două echipaje Probele se vor 
disputa începînd sîmbătă de la orele 16,30 și 
duminică de la ora 9

„REGATĂ BUDAPESTA", LA CAIAC-CANOE
La sfîrșitul săptă

mîni i va avea loc o 
nouă competiție inter
națională, „Regata Bu- 
dapesta", în cadrul ve
rificărilor și pregătiri
lor pentru C.M. din

FLORIN GHEORGHIU INVITAT
LA UN TURNEU ÎN ARGENTINA

între 17 iulîe șl 13 august se va desfășura la 
Buenos Aires un mare turneu internațional de 
șah, la care vor participa o serie de jucători bine 
cotați în arena mondială.

în cursul zilei de ieri s-a primit un telex 
din partea Federației argentiniene de specialitate, 
prin care marele maestru internațional Florin 
Gheorghiu este invitat să participe Ia acest turneu.

Danemarca. La startul 
i probelor vor fi pre

zenți și sportivii ro
mâni, printre care : P. 
Maxim, A. Simionov, A. 
Igorov, I. Suhov, C. 

Macarencoi, A. Varaibov, 
Ion și Nicodae Terente. 
Lotul este însoțit de antre
norul V. Alexandrescu.

Telefoto : A. P.—Agerpres
Vedetele Gerd Milller și Uwe Seeler deposedate de balon de impetuosul fundaș marocan SH- 
mani (R.F.G. — Maroc 2—1)

CLASAMENTE CM. • CLASAMENTE CM.
GRUPA A

1. Belgia 1 1 0 0 3—0 2
2-3. U.R.S.S. 1 0 1 0 0-0 1
2—3. Mexic 1 0 1 0 0-0 1

4. El Salvador
.1 0 0 1 0-3 0

1. Uruguay
2. Italia
3. Suedia
4. Israel

GRUPA B GRUPA C GRUPA D

i
i

Ia primele ore ale dimineții, presa noas
tră a dat un sever examen de maturi
tate. Ea răspunde curiozității firești (și 
de loc frivole), previne asupra perico
lelor și subliniază bărbăția, îndrumă 
și încurajează, convoacă la grandiosul 
conclav al solidarității, unește într-o sin
gură suflare omenească simțiri ce pă
reau atît de diverse în viața cotidiană.

Dacă totuși cităm astăzi la înlîmpla- 
re, optînd aparent formal, o facem cu 
credința că lumea sportivă este părtașă 
de fapt (și nu numai în îngustimea vor
belor) la consensul general, la extraor
dinara demonstrație de forță umană în 
marea răfuială cu natura.

Sîntem tentați să cităm din „Luceafă
rul*, din tableta lui Geo Bogza : „Oa
meni care știau bine ce este un fluviu, 
oameni care plutiseră în lungul lor pe 
puntea vapoarelor, sau le trecuseră 
înot*. Sîntem tentați să pomenim ziarul 
care a intitulat sugestiv coloana de au
tocamioane pornită spre regiunile sinis
trate : „raliul solidarității". Sîntem ten
tați să reproducem din superbul omagiu 
depus la picioarele științei de academi
cianul Gr. C. Moisil în „Contempora
nul* : „Cîți înecați pînă la automobilul 
amfibie*.

Dar cuvintele cele mai meșteșugite 
pălesc în fața mărturiilor simple. în tul
burătoarele sale stenograme, „România 
liberă* redă răspunsul pescarului Achim 
Vadilov, din satul Vulturul, județu1 Tul- 
cea, la întrebarea : „v-ați salvat sin
gur ?*. „Singur — zice vînătorul de stu
rioni din Delta Dunării. La noi în Tul- 
cea și copiii știu să înoate, să meargă 
cu barca*. Aceste vorbe, mîndre în pli
nă nenorocire, le-ar putea confirma toa
tă flota românească de canoiști si caia- 
ciști, campioni olimpici și mondiali, pro- 
venifi de la gurile Dunării.

într-o coloană, nu mai puțin înduio
șătoare, copii vremelnic năpăstuiți își 
liniștesc părinții de departe, acum pre
ocupați să reducă bilanțul nefast al sti-
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1 1 0 0 2—0 2 
11001—02
10 0 10—10
10 0 10-20

1. Brazilia
2. Anglia
3. România
4. Cehoslovacia

1 1 0 0 4-1 2
110 0 1—02 
10 0 10—10

10011-40

1—2. R.F.G.
1—2. Peru
3—4. Maroc
3—4, Bulgaria

1 1 0 0 2—1 2
1 1 0 0 3-2 2
10 0 11—20
10 0 12-30
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hiei, să readucă normalul în viața de 
toate zilele, lată două mesaje, care se 

Ipot lipsi de orice comentariu, provenite 
de la copii găzduifi la căminul nr. 15 
al complexului studențesc din Timișoa
ra : „Maria Bolog transmite părinților, 

, i colegilor din Satu 
____  _______  de carantină s-a ter
minat și curînd îmi voi relua antrena
mentul. Profesorii liceului sportiv din 
Timișoara, elevii ne-au oferit tot spri
jinul, inclusiv sălile și terenurile lor. Ce
lelalte cluburi sportive din oraș, la fel. 
Le mulțumesc tuturor și pe această 
cale*. „Fucs Horst: Duminică am vizi
tat orașul Timișoara iar după amiază 
am fost la -«Pădurea verde», aflată la 
marginea orașului. Aici am jucat fot
bal cu elevii din Timișoara. Meciul s-a 
terminat la egalitate. Tovarășii profe
sori ne-au promis că ne vor duce fi In 
alte excursii la Arad, la Buziaș. Univer
sitatea din Timișoara ne pune la dispo
ziție mașinile sale*.

Asemenea cuvinte banale vor fi citate, 
cîndva, tn ordinul de zi al mișcării spor
tive, parte integrantă a efortului una
nim și dramatic în bătălia cu urgia 
apelor.

Ira : „rviaria Doiog 
profesorilor săi și 
Mare. Perioada d
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COLȚUL TEHNICIANULUI
V

La Călărași, brațul Borcea, 
omidă verde și umflată, curge 
lin și repede, la picioarele 
orașului, sub privirile local
nicilor, obișnuiți de un timp 
încoace să coboare și de două 
ori pe zi în port, ca să vadă 
ce se mai întâmplă eu Dună
rea. Azi (n.n. — ieri) era 
anunțată sosirea viiturii, 
spaima aceasta lichidă, care 
de citeva săptămîni cutreieră 
rîurile noastre, coboară, in
vadează, ucide, smulge, cară 
și se alege 
teme.

Dar ceva 
probabil, în 
lor eîrmuite 
tre nebunie, 
fost o continuă stropitoare 
în ultimele zile, marea o fi 
devenit mai însetată de dul
ceața Dunării și o soarbe, 
probabil, mai cu aviditate. 
Ceva s-a petrecut, ceva in
ductivii deocamdată, poate 
un fenomen natural bun, ve
nit ca o remușcare după 
atita urgie.

numai cu bles-

s-a întîmplat, 
împărăția ape- 

o vreme de că- 
Cerul n-a mai

Și astfel, cotele apei au de
venit, In «fîrșit, mai iuți de
cît previziunile. Dunărea mă
soară azi, în ziua de 4 iunie, 
doar 703 cm în loc de 720 cm 
cît fusese anunțat. Șj faptul 
acesta împrăștie peste oraș 
liniște, o liniște care nu ex
clude veghea. Fiindcă ne-am 
pierdut încrederea în rîuri, 
în fluvii, în ploaie și în cer.

Am văzut niște diguri a- 
dăugate și se speră că ele 
nu vor fi niciodată atinse de 
sărutul hain al apei, iar Ion 
Burcea primul vicepreședinte 
al Consiliului popular al mu
nicipiului Călărași, ne asigura 
că au fost luate masurile de 
cuviință pentru apărarea zonei 
considerate vulnerabilă, în 
timp ce pentru vreo nefastă 
eventualitate au fost pregă
tite planuri și mijloace de 
evacuare pentru căpitănia 
portului, pentru Navrom și 
Vamă, pentru birourile silo
zurilor și pentru 58 de fa
milii.

Apele din fața noastră

curg repede, și semnul e 
bine tălmăcit de către local
nici, trec peste o

, portului, inundată încă din 
aprilie, în timp ce Aurelian 
Nicolescu, șeful de port, ne 
dă procente din planul neîn
deplinit, ne vorbește despre 
măsurile de refacere și speră 
că în vreo două luni să nu 
mai existe prin locurile aces
tea nici urmă din 
și tristețile acestor 
mini.

Apele din fața 
curg repede și se duc năuce 
înspre alte locuri, unde zeci 
de mii de oameni s-au pre
gătit să le opună eroismul 
lor, munca lor de împotri
vire înălțată în baraje de tot 
felul, voința lor rezistentă 
la lovituri așteptate și ne
așteptate, venită dintr-un 
destin care nu ne răsfață, dar 
conferă neamului acesta o 
tărie necunoscută nici mar
murei, nici bronzului.

parte a

temerile 
săptă-

noastră

Romulus BALABAN

CONȘTIINȚA CETĂȚENILOR
(Urmare din pag. 1)

condiționată încă din prima 
etapă a refacerii."

în privința asigurării să
nătății populației, nu mai 
sînt probleme ; vaccinările 
au fost făcute tuturor cetă
țenilor Devei.

Am oprit cîțiva oameni pe 
stradă. Am stat de vorbă. Te 
simți stînjenit cînd ți se dă 
răspunsul la Întrebarea i 
„Cum ați reușit să ștergeți 
atît de repede rănile 7“ în
țeleși parcă, dinainte, toți 
răspund cam la fel, tot prin- 
tr-o întrebare i„ Dar cum se 
putea altfel?".

Pașii ne poartă apoi spre 
baza sportivă „Cetate" și 
mărturisim că, printre molo
zuri șt ziduri degradate, 
ne-am imaginat cît de fru
moasă era înainte de inun
dații. însoțit de președintele 
C.J.E.F.S. Hunedoara, Mir
cea Biriș, am vizitat întrea
ga bază. Terenul de fotbal

este acoperit, în bună parte, 
de un strat de mii de cir
ca 10 cm. Domnia sa își ex
prima amărăciunea de a nu 
fi văzut la lucru pe fotbaliș
tii de la Mureșul și Energia 
din localitate.

Am adăuga o întrebare, a- 
dresată fotbaliștilor vizați i 
„Pe cine și ce

în atmosfera 
orașului, plină 
de devotament, 
dolentă a acestor sportivi pare 
a fi un alt strat de noroi pe 
fața frumoasei baze sportive 
din Deva. Pagubele suferite 
de acest lăcaș al sportului sînt 
estimate la 350 000 de lei. Cine 
trebuie să recupereze, mă
car în parte, aceste pierderi? 
lată îi,_ă o întrebare 
re sportivii orașului ar 
să reflecteze I

în rest, se lucrează 
pentru înlăturarea urmelor i- 
nundației, la Hotelul Sporti-

sta- 
ma- 
cele

Și 
ai

CORELAȚIA BATAIE-VITEZA 
PE ELAN

așteaptă ?“ 
dominantă a 
de patriotism, 
atitudinea in-

ia ca- 
trebui

intens

La redacție sosesc continuu 
vești în legătură cu acțiunile 
de sprijinire de către sportivii 
și activiștii sportivi a popu
lației din zonele lovite de ca
lamitățile naturale din luna 
mai.

★
Arbitrii de baschet din co

misia județeană Brașov au 
hotărît să depună la Contul 
2 000 toate haremurile ce ur
mează să le primească pînă la 
sfîrșitul anului. (M. BJ.

★
Activul C.J.E.F.S. Constanța 

a depus la Contul 2 000 suma 
de 25 000 lei din inițiativa sa- 
lariaților. La același cont ur
mează a fi depusă și suma de 
30 000 lei provenită din dife
rite venituri. (N. Teodorescu, 
corespondent).

Salariațil C.J.E.F.S. Argeș 
au hotărît să depună la Con
tul 2 000 suma echivalentă cu 
salariul pe o lună. De aseme
nea, va fi depusă la același 
cont suma de 50 000 lei re
zultată din manifestații spor
tive organizate în orașele ju
dețului. în același timp, clu
burile și asociațiile sportive 
arge.șene vor dona sportivilor 
din județele sinistrate un a- 
jutor în materiale și echipa
ment în valoare de 65 000 lei. 
(Ilie Fețeanu, coresp. princi
pal).

puse Integral la Contul 2 000. 
(M. Băloi, corespondent).

★
Primim de la Clubul spor

tiv Steagul roșu Brașov, sub 
semnătura președintelui loan 
Indrei, o scrisoare în care ni 
se relatează că sportivii, an
trenorii și activiștii acestui 
club au hotărît să depună în 
contul sinistraților suma de 
69 000 lei. din care 20 000 lei 
reprezintă contribuția secției 
de fotbal.

De asemenea, vor fl virate 
în. „Contul omeniei" benefi
ciile realizate în urma celor 
patru meoiuri de fotbal, a ga
lei de box și a galei de lupte 
organizate special.

Luptătorii și atleții de la 
Steagul roșu, în frunte cu an
trenorii, vor contribui prin 
muncă Ia înlăturarea daune
lor tntr-una din localitățile 
sinistrate din cuprinsul jude
țului Brașov.

vilor (aflat sub tribuna 
dionului), la vestiare, la 
gazia de materiale, la 
două terenuri de tenis 
handbal. Vin aici elevi
școlilor profesionale și aju
tă la eforturile ce se fac pen
tru refacere. Am părăsit in
cinta, pe lîngă oameni aple
cați conștiincios asupra da
lelor de piatră pe care le 
potrivesc pe alei, învingînd cu 
răbdare răceala stropilor de 
ploaie, care încearcă, nepu
tincioși, să spele 
ziduri, mîlul de 
tocată...

Tot oamenii
aici și vor reface ceea ce apa 
a desfăcut, ceea ce ploaia se 
chinuie sâ spele...

petele de pe 
pe iarba su-

vor veni șl

FEDERAȚIEI ROMÂNE
DE CAIAC-CANOE

BUCUREȘTI

să 
ro- 
80-
a-

Dragi prieteni,
Aflînd despre Inunda

țiile care devastează fru
moasa dv. țară, caiaciștii 
spanioli și Federația spa
niolă de caiao doresc să 
exprime cele mai pro

funde sentimente de com
pasiune. Vă rugăm 
transmiteți sportivilor 
mâni, oficialilor lor, 
lidaritatea noastră in
ceste clipe cînd nenoroci
rea a lovit brava națiune 
română.

In numele calaclștilor 
spanioli, in numele Comi
tetului director, și al meu 
personal, primiți încurajă
rile noastre pentru înlă
turarea urmărilor catas
trofei care v-a încercat.

Vă urăm din toată Ini
ma succes șl prosperitate

H. C. GARCIA 
președintele Federației 

spaniole de caiac

în ultimii 15—20 ani, mo
dern — în privința piciorului 
de atac — a însemnat o a- 
vîntare cu piciorul cît mai 
întins. Prin acest procedeu 
s-a creat o mare forță de i- 
nerție, care, pe baza legii ac
țiunii și a reacției, a provo
cat o mare forță de impulsie 
în momentul desprinderii. 
Această lege a mecanicii a 
fost exploatată la maximum, 
apărînd, din acest punct de 
vedere, săritori din ce în ce 
mai perfecți. Recordman în 
acest domeniu al piciorului 
de atac a rămas mondialul 
John Thomas (2,228 m) dar 
acest foarte talentat atlet de 
culoare nu a dispus de o 
forță echivalentă a picioru
lui de bătaie pentru a su
porta o astfel de încărcătură 
neobișnuită. De aceea rezul
tatele sale au rămas „medio
cre". Au apărut, în primul 
rînd, săritorii 
au făcut casă 
terele mari și 
mii corelația s 
ciorului de atac + forță a 
piciorului de bătaie. Nu 
timplător școala sovietică 
ține, cu mici întreruperi, 
13 ani recordul mondial.

Avîntarea cu piciorul 
atac întins se desfășoară 
tr-un timp relativ mai ma
re, ceea ce impune din par
tea atletului o anumită vi
teză — optimă — pe elan, 
în nici un caz o viteză ma
re ! Orice grabă pe ultimii 
pași ai elanului pune atletul 
în imposibilitate de a des
fășura mișcarea atacului în 
timp util și duce în mod fa
tal la proiectarea sa spre 
planul vertical al ștachetei. 
Cei care urmăresc proba de 
Săritură în înălțime au re
marcat desigur că în ultimii 
10—15 ani 
alergare pe 
mai scăzut 
anii ’40—’50. 
buie căutată în felul avîntă- 
rii moderne, a cărei evoluție 
„cere timp". Diametral opusă 
este situația în cazul Flop-u- 
lui, unde avintarea se efec
tuează asemănător săriturii 
în lungime, adică cu piciorul 
flectat din articulația genun
chiului. Chiar și poziția (ver
ticală) a corpului se asea
mănă cu cea a săritorului în 
lungime (vezi fig. 1). O ast
fel de poziție a piciorului de 
bvîntare reduce mult mo
mentul de inerție a acestuia 
și permite pendularea (avîn
tarea) într-un timp mult mat 
redus. (Amintesc aici că să
ritorul în lungime nu are 
dificultăți — criză de timp 
— în mișcarea de avîntare, 
deși viteza pe elan este in
comparabil mal mare). Prin 
analogie se poate deduce că 
la o astfel de avîntare, Flop- 
ul permite mărirea simți
toare a vitezei pe elan, iar 
prin blocarea în momentul 
bătăii-, transformarea aceste
ia în viteză verticală, viteză 
ascensională.

Inventatorul Flop-ului, 
Dick Fosbury, a avut la J.O. 
un elan de 10 pași (!) și o 
viteză mare pe ultima parte 
a elanului. Din analiza ma
terialului filmat cu ocazia 
Jocurilor Olimpice, autorul 
a constatat că pe o porțiune 
anumită, ce echivalează a- 
proximativ cu ultimii trei

al
cu

translație la 
considerabil 

la cel de al 
cărui re- 

numai 2 cm

cazul tehnicii 
mare 

de 
piciorul

sovietici, care 
bună cu hal- 
au reușit pri- 
avîntarea pi-

ritmul 
elan a 

decît
Cauza

în- 
de- 
de

de 
in

de 
fost 

in 
tre-

PRIMA CONSFĂTUIRE DE MINIVOLEI

★
Componențli echipei de 

fotbal de divizie A, Jiul Pe
troșani și antrenorii ei au de
pus ]a Contul solidarității su
ma de 3 300 lei. Alți 1 800 lei 
au fost depuși de sportivii a- 
sociațiilor Parîngul Lonea, 
Jiul Petrila, Preparatorul Du- 
peni și Prgparația Petrila. (St. 
Băloi, coresp. principal).

★
Tot în Contul solidarității a 

fost depusă și suma de 1200 
lei rezultată din încasările de 
la meciul de fotbal Jiul Pe
troșani —Metalurgistul Sadu. 
De notat că comisiile județe
ne Gorj, în totalitatea lor, au 
hotărît ca haremurile de ar
bitraj ce se vor încasa în 
cursul anului 1970 să fie de-

Dînd curs inițiativei secției de 
volei a catedrei de jocuri sportive 
din Institutul de Educație Fizică 
și Sport, F.R.V. a organizat, la 
Piatra Neamț, prima consfătuire 
pentru dezvoltarea minivoleiulul 
pe întreg cuprinsul țării.

Consfătuirea de la Piatra Neamț 
— care a întrunit specialiști din 
toate județele țării, cu experiență 
îndelungată în activitatea cu co
piii : prof. Marla Săvlnescu (Pia
tra Neamț), antrenor Milorad 
Koin (Timișoara), prof. Paula A- 
bramescu (Pucioasa), prof. Tra
ian Penea și prof. Eugen Scarlat 
(București) — și-a propus să 
dea o orientare unitară de pre
gătire șl joc.

In prima parte a consfătuirii au 
fost prezentate două materiale 
care reprezentau unele opinii 
(Cornelia Ghibu șl Milorad Koin), 
opinii care au fost întregite prin 
jocuri demonstrative de băieți și 
fetițe de 9—10 și 11—12 ani. 
Dezbaterile care au avut loc in 
partea a doua a consfătuirii, pe 
fondul materialelor audiate, a de
monstrațiilor vizionate, precum șl 
a experienței personale, au dus 
la tragerea unor prime con
cluzii de către tov. Aurel Dobtn- 
că, secretarul general al federa
ției.

La baza Introducerii minivoleiu
lul se află ldeea pătrunderii aces
tui sport în rîndul celor mai mici 
școlari, pentru ca acest joc să

LOTO PRONOSPORT

fie practicat sistematic ca mijloc 
de dezvoltare fizică, de recreare, 
de odihnă activă In timpul liber. 
Prin urmare, activitatea de mlnl- 
volel urmărește atît cuprinderea 
maselor de copil de la 9—10 ani, 
cît șl învățarea șl practicarea co
rectă a voleiului de timpuriu — 
bază pentru afirmarea -viitorilor 
jucători de valoare internațională.

S-au desprins, de asemenea, di
recțiile principale in ceea ce pri
vește metodica de instruire, mij
loacele principale specifice copi
ilor : jocuri de mișcare, jocuri 
pregătitoare, joc de volei cu re
guli simplificate și cu mai multe 
mingi, joc de volei regulamentar, 
programa minimală.

Din dezbateri a reieșit că min
gea de plastic — ușoară șl ieftină 
— oferă posibilitatea de a fi fo
losită pe scară largă în condiții 
optime, ajutînd la însușirea fa
cilă a tuturor procedeelor de 
tehnică șl la desfășurarea jocului, 
fără a crea deprinderi greșite.

S-au precizat numărul jucători
lor (6), dimensiunile terenurilor 
la cele două categorii de virată 
(categoria a II-a : 7x14 m, plasa 
ridicată la 1,80 m, greutatea min
gii — 200 gr ; prima categorie — 
terenul 8x16 m, plasa ridicată la 
2 m, greutatea mingii 220 gr.). In 
privința meciurilor : 2 seturi a 
15 puncte pentru categoria a II-a 
și 2 seturi din 3, pînă la 15 
puncte, pentru categoria I. Di
mensiunile miniaturale ale tere
nului de joc șl instalațiilor per
mit celor 6 jucători ai unei echi
pe să desfășoare un Joc cu un 
conținut bogat șl modern.

In privința sistemului competl-

țional, concursurile se vor desfă
șura pe plan local, prin întreceri 
pe școală, diverse cupe de pri
măvară șl toamnă. Se va accen
tua practicarea minivoleiulul in 
aer liber. S-au făcut precizări șl 
în ceea ce privește organizarea. 
Profesorii șl antrenorii prezențl la 
consfătuire vor trebui să devină 
promotorii minivoleiulul în jude
țul respectiv. Ei au datoria să 
strîngă în jurul lor alțl profesori 
și învățători care lucrează cu 
copii, pentru a-1 îndruma și spri
jini in acest sens.

Școlile sportive au datoria să-șl 
formeze și grupe de copil de 9-10 
ani, care vor fi instruite cu mingi 
de plastic.

Federația va ajuta la Îndruma
rea profesorilor șl învățătorilor 
prin publicarea de diferite mate
riale metodice privind mlnlvo- 
I ’.iul.

De asemenea, s-a angajat să 
realizeze o minge de plastic mal 
adecvată ca dimensiuni (circum
ferință șl greutate), minge care 
să satisfacă din toate punctele 
vedere atît pe copii, cit șl 
profesori șl antrenori.

Avind in vedere priceperea 
pasiunea tehnicienilor prezențl 
această consfătuire de lucru, stn- 
tem convinși că Încă din toamna 
acestui an vom atlzl de un bogat 
program competițional local In 
toate județele, program care 
va aduce o prețioasă contribuție 
la dezvoltarea sportului de masă 
In rîndul pionierilor șl școlarilor.

Cornelia GHIBU
lector universitar la I.E.F.S., 

președinta Comisiei de mlnlvolel

SAPTAMINAL autoturis
me LA LOTO, PRONOEX- 

PRES ȘI PRONOSPORT

• în fiecare săptămînă, la 
tragerile obișnuite Loto și 
Pronoexpres sau la concursu
rile Pronosport, participanții 
au marele avantaj că pot să 
cîștige, la alegere, premii în 
bani sau autoturisme.

Iată cîțiva dintre partici
panții care beneficiază de a- 
cest avantaj, avînd posibili
tatea să primească un auto
turism și diferența în nume
rar ;

1. Shuger Gerda, comuna 
Axente Sever, Sibiu — 89 660 
lei la Loto din 17 mai 1970 ; 
2. Daniliuc Nina, București
— 71 728 lei la Loto din 17 
mai 1970 ; 3. Popovici Cheor- 
ghe, București — 61166 lei 
la Loto din 24 mai 1970 ; 4. 
Constantin Marin, București
— 65114 lei la Loto din 24 
mai 1970 ; 5. Petrescu Dumi
tru. București — 53 883 lei la 
Pronoexpres din 27 mai 1970.

Rețineți ! La Loto, Prono
expres și Pronosport, săptă- 
mînal puteți ciștiga 
risme : Moskvici 408 
roserie 412, Dacia

autotu- 
cu ca- 

1100,

Moskvici 408 cu 4 faruri și 
radio, Skoda 100 S și Skoda 
1000 M.B.

• Azi este ultima zi cînd 
se mai pot depune buletine
— numai în Capitală — pen
tru concursul suplimentar 
Pronosport C. Mondial, iar 
mîlne se închide vînzarea 
pentru concursul Pronosport 
nr. 23 (etapa din 7 iunie). 
Programul acestui concurs 
este, următorul:
I. Oțelul Galați — Progre

sul Brăila; II. Poiana — 
Metalul Tîrgoviște ; III. Glo
ria Bîrlad — Chimia Sucea
va ; IV. Știința Bacău — 
Metrarii; V. Metalul Hune
doara — C.F.R. Timișoara ; 
VI. Electroputere — Vago
nul ; VII. Metalul T. Seve
rin —• C.S.M. Sibiu; VIII. 
Arezzo — Foggia; IX. Ce
sena — Perugia ; X. Genoa
— Mantova ; XI. Livorno — 
Catania; XII. Reggiana — 
Atalanta ; XIII. Varese — 
Monza.

• Tragerea Loto de azi
are loc în Capitală în sala 
din str. Doamnei nr. 2 cu 
începere de la ora 19. Tra
gerea va fi radiodifuzată, In
trarea liberă, —

DE LA I.E.A.B.S.
SE ADUCE LA CUNOȘTINȚA AMATORILOR CĂ 

ȘTRANDUL TINERETULUI ESTE DESCHIS PENTRU 
PUBLIC IN FIECARE SIMBÂTA SI DUMINICĂ.

Liceul cu program special
de educație fizică (fotbal)

BAC AU

ANUNȚ
Examenul de admitere pentru clasa a IX-a va avea loc 

începînd cu data de 18 iunie 1970, la Bacău în localul Liceu
lui nr. 3.

Candidații, cu vizita medicală efectuată, se pot înscrie 
pînă în ziua concursului.

Examenul constă în :
— Probe practice (eliminatorii).
— Lucrări scrise la limba română și matematică.
— Examen oral : matematică, română și istorie.
Informații suplimentare se pot obține la secretariatul Li

ceului nr. 3 Bacău Str. Dr. Aroneanu Nr. 43 telefon 1.27.71.

pași, viteza de 
Fosbury a fost 
mai mare decît 
doilea clasat, 
zultat a fost 
inferior.

Bătaia, în
Flop, prezintă un alt 
avantaj, acela că, față 
clasica avîntare cu 
întins, se elimină posibilita
tea traumatismelor la nivelul 
articulației gleznei și mai 
ales al articulației genunchiu
lui. Acest avantaj duce la 
mărirea longevității competi- 
ționale a atleților, elimină, 
sau cel puțin reduce posibi
litatea traumatismelor, atît 
de frecvente în cazul rosto
golirii ventrale. Totuși, ceea 
ce trebuie reținut mai ales 
la Flop, este viteza mare ce 
poate fi desfășurată pe ulti
ma parte a elanului, aspect 
încă neexploatat la noi de 
practicanții acestui procedeu 
tehnic, și care trebuie consi
derat ca o pistă principală 
pe calea progresului valoric 1

DESPRE UNELE POZIȚII 
ALE PĂRȚILOR CORPULUI 

IN FAZA DE ZBOR

capului înlesnește rotarea 
trunchiului în jurul axului 
longitudinal, facilitînd situa
rea acestuia într-o 
optimă 
ștachetei 
barei 
lor.

Cu 
tant 
în faza de zbor. Dacă la în
ceputul înălțării ele rămîn 
atârnate pasiv, intr-un anu
mit moment al fazei de tre-

cu

poziție 
traversarea 

evitarea atingerii 
parte a picioare-

pentru
Și
o

nimic 
este lucrul

mai puțin impor- 
picioarelor

coapsele se vor flecta 
moderat spre abdo- 

eschivînd și evitînd a- 
gam-

de flectare a coapselor va fl 
de asemenea fatală. Poziția 
corectă se vede în fig. a 2-a. 
în concluzie, în faza de zbor, 
poziția capului și flectarea 
moderată a coapselor consti
tuie mișcări importante, din
tre care ultima este legată 
de o anumită fază a zboru
lui.

ATERIZAREA

pînă în prezent, Ia 
s-au semnalat acci- 

genul acesta de 
cu locul special ame- 

asigura o 
, decît 

un a- 
cu spa- 

Fiecare profesor 
cunoaște

Mai întîi despre poziția ca
pului în timpul înălțării și a 
trecerii corpului peste șta
chetă. Din momentul des
prinderii pînă aproape de 
aterizare capul va fi răsucit, 
cu 
în 
se 
rul 
tiv, 
contrar.

insistență, spre 
cazul în 
efectuează 

sting, 
spre

care 
pe

Și.
stingă

Această mișcare a

dreapta, 
bătaia 
picio- 

respec- 
în caz

cere,
ușor, 
men, 
tingerea ștachetei cu 
bele. Dar care este acest mo
ment ? Unu], singur și foar
te bine stabilit în timp și în 
spațiu. Este momentul cînd, 
după ce tot trunchiul 
cut planul ștachetei, 
se apropie de nivelul 
chilor. Atunci și 
atunci se recomandă

a
Orice

a tre- 
acesta 

genun- 
numai 
flecta

rea moderată a coapselor 
spre abdomen. Orice întîr- 
ziere va compromite reușita 
prin atingerea barei cu gam
bele ; orice grabă va provo
ca scăderea timpurie a bazi
nului și apropierea coapselor 
spre bară ; orice exagerare

Deși, 
noi nu 
dentari, 
contact 
najat nu poate 
securitate absolută, 
dacă atletul respectă 
mănunt i aterizarea < 
te rotund, 
de educație fizică 
această expresie și i se re
comandă să țină seamă de 
ea. O fază de zbor corectă 
impune de la sine evitarea 
oricărei extensii, iar flectarea 
coapselor este de bun augur 
pentru un „spate rotund". 
Așadar, în momentul trecerii 
se creează poziția de ateri
zare, se rotunjește spatele iar 
bărbia va fi apropiată de 
piept. O astfel de aterizare 
nu reprezintă nici un pericol, 
presupunînd că la amenaja
rea locului de aterizare se 
folosesc 3---4 rînduri de sal
tele din burete de poliuretan. 
în orice caz Flop-ul nu tre
buie folosit acolo unde ate
rizarea se face doar 
cu nisip. S-ar putea 
accidentări grave.

prof. Ion

în gropi 
produce

SOTER

I

A

După cum se știe, în drum 
sure Sofia, locul de desfășu
rare a „Cupei Balcanice", 
Selecționata de tineret a Ro
mâniei a poposit pentru cîte- 
va zile la Priștina (Iugosla
via), unde miercuri după-a
miază, pe frumosul stadion 
din localitate, a susținut o 
partidă de verificare. Gaz
dele au opus jucătorilor noș-OZON: J

tri o selecționată a provin
ciei Kosovo, alcătuită pe 
scheletul divizionarei B din 
Priștina, formație care aspiră 
la promovarea în prima di
vizie.

Jocul a luat sfîrșit cu sco
rul de 2—1 (2—1) în favoa
rea selecționatei de tineret. 
Golurile echipei noastre au 
fost realizate de către Flo-

CU JIUL POATE VOI REUȘI
SA CIȘT1G CUPAi"

tntr-una din 
tâlnit pe Titus 
scăpat prilejul 
ba pe antrenorul Jiului ce 
șanse acordă echipei sale în 
următoarele confruntări din 
cadrul „Cupei României". 
„Că jucător, ne spunea Titus 
Ozon, am luat parte la trei 
finale (n.n. — Dinamo — 
C.S.M. Reșița, Rapid — A- 
rieșul, Progresul — Politeh
nica Timișoara), dar da fie
care dată echipa în care e- 
voluam n-a reușit să-și în
scrie numele pe lista de o- 
noare. Poate că acum voi 
intra în finală cu Jiul și, 
de ce nu, voi reuși să pun 
șl eu mina, In sfînșit, pe 
Cupă ! Sînt liniștit că am

zile l-am în- 
Ozon. N-am 

de a-I între-

ȘT. COIDUM A REVENIT 
LA CRAIOVA

Duminică seara, fotbaliștii 
de la Universitatea Craiova 
vor pleca în Iugoslavia, unde 
urmează să susțină miercuri 
cel de-al treilea meci din 
cadrul Cupei balcanice inter- 
cluburi, în compania forma
ției Tuzla.

De remarcat că de la în
ceputul acestei săptămîni, 
pregătirile studenților craio- 
veni se desfășoară din nou 
sub conducerea antrenorului 
Șt. Coidum, care a revenit 
la Craiova.

imposibil.

ajuns in sferturi. Aici nu na 
mai poate elimina decît o 
echipă de divizia A. Dar mai 
știi ? Sperăm la mai mult, 
încă iun pas și semifinalele. 
Dacă al șl un dram de no
roc, cum s-a întîmplat în 
ultimul nostru joc, cînd am 
marcat golul victoriei în min. 
120, nimic nu-i
Sperăm să trecem de Di
namo, ținînd seamă de lipsa 
celor selecționați în națio
nală. Dar pentru ca aceste 
visuri să devină realitate, 
jucătorii mei trebuie să se 
pregătească intens. Această 
„vacantă mexicană" a cam 
lăsat urme în pregătirea e- 
chipelor. Nu numai a Jiului. 
Am impresia că la majori
tatea formațiilor de divizia 
A antrenamentele s-au făcut 
cam superficial". (C. A.).

PROGRESUL INTILNFSTfi
PE f.C. ARGIȘ

De cînd și-a asigurat pro
movarea, Progresul Bucu
rești a început să-și verifice 
lotul în compania echipelor 
de divizia A. Se știe, 
miercuri, fotbaliștii din str. 
Dr. Staicovici au jucat cu 
Petrolul. Sîmbătă, de la ora 
17,30, pe stadionul Progre
sul, elevii lui Victor Stăn- 
culescu vor primi replica 
lui F.C. Argeș.

rescu. La 1—0, gazdele au 
reușit să egaleze dintr-o lo
vitură de la 11 m.

în convorbirea telefonică, 
avută cu Gh. Urich, condu
cătorul delegației, acesta ne-a 
spus că selecționata de tine
ret, îndeosebi în prima re
priză, s-a comportat mai 
bine decît în partidele de 
verificare susținute în țară. 
Totuși, echipa a manifestat 
o cădere pe la mijlocul re
prizei secunde, dar în final 
și-a revenit. în această pe
rioadă au fost ratate trei o- 
cazii, iar de două ori mingea 
a întâlnit bara. în urma pre
gătirii ce se va efectua în 
săptămînă următoare, se 
speră să se evite lipsa da 
omogenizare, principala ca
rență manifestată în jocul 
de pînă acum. Antrenorii au 
folosit următoarea 
Oprea — Gruber, 
(min. 60 Ciugarin), 
Popovici, Beldeanu, 
Bălan, Ștefănescu, 
Both (min. 46 Iordănescu), 
Cei mai bum au fost Stefă- 
nescu, Beldeanu, Crîngașu și 
Olteana. După un nou an
trenament (vineri), fotbaliștii 
români vor pleca sîmbătă 
spre Sofia. (AL. C.)

RAPID BUCUREȘTI - 
DUNĂREA GIURGIU

echipă : 
Crîngașu 
Olteanu, 
Dincuță, 

Florescu,

1-2 (1-0)1
Ieri după-amiază stadionul 

Giulești a găzduit meciul a- 
mical dintre formațiile Rapid 
și Dunărea Giurgiu (divizia 
B). După un joc plăcut, cu 
numeroase faze la ambele 
porți, echipa giurgiuveană 
(antrenor P. Mîndru) a obți
nut o surprinzătoare victorie, 
cu scorul de 2—1. 
Manciu (min. 64) 
(min. 76) 
Codreanu 
Rapid. A 
Micloș.

Fondurile 
cest meci vor fi vărsate 
contul C.E.C. 2000. 
PĂPĂDIE, coresp.).

pentru 
(min. 
arbitrat

Au marcat 
și Leșeanu 

Dunărea,
25) pentru 

bine Gh.
realizate din a- 

în 
(AUREL
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Gol în poarta echipei El Salvador. Autor: Sernmeling din 11 m. (Belgia — El Salvador 3—0)
I Telefoto : A. P.—AgerpresCOMENTARIUL ZILEI

(Urmare din pag. 1)

Înarmat cu lancea extrem da 
ascuțită a talentului său, în
cerca să străpungă apărările 
adverse. Astăzi „el rey“ con
stituie o piesă (dare ce piesă...) 
în angrenajul echipei. El a 
venit frecvent înapoi în pro
pria jumătate de teren pentru 
a sprijini excelentul tandem 
alcătuit din Rivelino și Ger
son, a executat formidabile 
un-doi-uri cu Tastao, a dat 
pase, a alergat ca o veritabi
lă extremă, în ciuda cîtorva 
kilograme pe care timpul 
le-a adăugat neiertător suplei 
sale aluri de acum cîțiva ani. 
Alături de el am admirat în 
această echipă pe Gerson și 
Rivelino, pe acest percutant 
Jairzinho care ne amintește 
de marele Garrincha. în fond, 
am admirat întreaga forma
ție, care își „prelucra" baloa
nele cu inteligență, colectiv, 
din linia de fund și pînă la 
linia de poartă a lui Viktor.

Partida a avut, credem, un 
moment de mare cumpănă, 
situat la începutul reprizei 
secunde. Selecționata ceho
slovacă a adoptat atunci după 
primele 45 de minute, un sis
tem tactic defensiv foarte ha
zardat împingînd apărarea 
înainte, încencînd astfel să 
mute teoretic jocul mai în 
față șl să surprindă în cap
cana ofsaidului atacanții bra
zilieni. Practic, însă, lucrurile 
s-au petrecut altfel. Tactica a 
reușit un timp, Tostao de 
două ori și Pelă o dată fiind 
surprinși în poziții de ofsaid. 
Apoi însă creierul brazilieni
lor, Gerson a înțeles despre 
ce este vorba șl a preferat să 
utilizeze deschiderile lungi, 
care au „întors" masiva, dar 
lenta, apărare a reprezentati
vei cehoslovaciei. Astfel, Pelă 
a înscris golul al doilea și 
Jairzinho pe al treilea. La 
8—1 conturile erau înche
iate 1

Dacă victoria elevilor lui 
Mario Zagato a constituit o 
surpriză doar prin proporțiile 
•corului — poate prea seve
re, totuși — în echimb difi
cultatea cu care s-a impus se
lecționata R.F. a Germaniei 
a provocat lungi și controver
sate discuții. Să câștigi la li
mită cu 2—1, în fața aproa
pe necunoscutei reprezentati
ve a Marocului, după ce ad
versarul a condus cu 1—0 și 
după ce punctul victoriei a 
fost înscris doar cu 10 minu
te înainte de fluierul final, 
constituie, orice s-ar spune, 
un element copios pentru co
mentatori. în fapt, ce s-a în
tâmplat ? Două lucruri apar 
cel mai des în ■ explicațiile 
furnizata de cei ce au fost 
prezenți la această întîlnire. 
Primul-, și poate eel mai im
portant, este acela că selecție? 
nata ve®t-getrmană nu a atins

încă un stadiu de pregătire 
satisfăcător, omogenitatea jo
cului, coeziunea dintre com
partimente, cursivitatea acțiu
nilor fiind încă deficitare. An
trenorul Helmut Schon decla
ra nu de mult, aci în Mexic, 
că el are încă unele rezerve 
în ceea ce privește capacita
tea echipei de a da randa
mentul cunoscut, deoarece 
timpul afectat pregătirii a 
fost prea scurt.

Pe de altă parte a fost evi
dent, se pare, că randamen
tul fotbaliștilor vest-germani 
a fost serios alterat de căldu
ră. Cele două „compresoare" 
ale echipei (Beckenbauer și 
Overath) au lucrat bine dar 
ele nu au putut compensa 
lipsa de nerv, de viteză și, 
în general, pofta de joc a 
celorlalți coechipieri. Firește, 
aceasta este o explicație gene
rală. Ea poate scuza o oare
care scădere în comportare 
atunci când este vorha de o 
echipă care nu mai departe 
decît la ediția trecută a C.M. 
a ajuns pînă în finala com
petiției. Dar nu poate „aco
peri" jocul slab prestat de a- 
ceastă formație, de la care se 
aștepta mult mai mult în 
cele din urmă, forța de... per
cuție a celor doi atacanți cen
trali (Seeler și Gerd Milller) a 
dat cîștig de cauză selecționa
tei vest-germane pe teren. Nu 
însă și în aprecierile ziariști
lor și tehnicienilor prezenți 
la acest meci. Ei au avut mul
te cuvinte de laudă pentru 
fotbaliștii marocani, care și-au 
apărat șansa cu curaj, dove
dind că prezența lor în elita 
soccerului mondial nu este 
întîmplătoare.

In sfârșit, atenția în după 
amiaza zilei de miercuri — 
cane spre bucuria europeni
lor și, mai ales, a nordicilor 
a adus și unele înnourări par
țiale pe arzătorul cer mexican 
— a fost îndreptată și spre 
aprigul duel Italia — Suedia. 
După ce aproape tot campio
natul italian Domenghini s-a 
mulțumit la Cagliari să-l ser
vească marelui Gigi Riva «ci 
de mingi de gol, în această 
partidă el și-a asumat rolul 
de vedetă și l-a „executat" 
cu eleganță pe Hallstr&m, adu- 
cînd prin acest unic gol o 
prețioasă victorie squadrei az- 
zurra. Speranța nr. 1 a italie
nilor, Riva, a avut un sever 
polițist în persoana lui Axels- 
son și nu a putut să facă ni
mic. Sau aproape nimic, în 
ciuda deselor momente cînd 
implora rugător cerul. Dar, 
deasupra stadionului „Bom
boniera" din Toluca, cerul a 
fost arzător și nemilos cu 
Gigi !

Cu aceste partide, primele 
confruntări s-au încheiat în 
acest turneu final al campio
natului mondial. Urmează cî
teva zile de pauză. De utilă

relaxare pentru jucători, de 
frămîntări pentru antrenori. 
Ritmul acestui îndrăcit „sir- 
taki" la care sîntem martori 
se va accelera însă. Urmează 
vîrtejul final. Un galop sufo
cant pe care cele 16 formații 
Se pregătesc să-1 înceapă în 
această atmosferă toridă. Cine 
va reuși să rămînă pînă la 
urmă în picioare, cu forța 
de a zîmbi și de a saluta gra
țios publicul ? Pronosticurile 
converg azi srxre brazilieni. 
Dar mîine ? Căci sîntem a- 
proape siguri, zilele următoare 
nu vor fi lipsite de surprize...

guadaiajm: BRAZILIA - CEHOSLOVACIA
4-1

Din primele minute ale par
tidei, disputată pe splendidul 
stadion Jalisco, cei aproximativ 
80 000 de spectatori au asistat 
la un joc deschis, cu faze 
spectaculoase. In min. 3, o cen- 
trare-șut a lui Rivelino este 
reluată peste bară de Pelă. 
Apoi, este rîndul cehoslovacilor 
să inițieze cîteva atacuri peri
culoase la poarta lui Felix. în 
min. 7, Petras a pătruns exce
lent în careul advers, însă » 
șutat tare și imprecis. Dar, 
după alte patru minute, Pe
tras s-a revanșat, cînd l-a depă
șit pe Clodoaldo, și a expediat 
balonul sub bara transversala, 
deschizînd scorul. Cehoslovacii 
au în continuare inițiativa și 
în min. 20 au ratat o mare o- 
cazie de a-și mări avantajul, 
prin Vesely. Replica brazilie
nilor este la înălțime. Ei des
fășoară un joc rapid, folosind 
deseori extremele. Și, în min. 
24, o acțiune ofensivă a lui 
Pele este oprită prin fault de 
apărătorii cehoslovaci. Rivelino 
șutează năpraznic, balonul tre
ce pe lingă „zidul" făcut de 
cehoslovaci și se oprește în 
plasă : 1—1. în continuare,
brazilienii au avut inițiativa 
dar portarul Viktor a reținut 
cu Siguranță.

După pauză, asistăm la faze 
extrem de rapide. în min. 46, 
Vesely, de la cîțiva metri, a 
șutat în portarul Felix; imediat 
balonul a ajuns- la cealaltă 
poartă 'și Gerson l-a trimis în 
bară! în min. 60, după cîteva 
ocazii ratate de Rivelino și 
Jairzinho, tabela de marcaj a 
consemnat pentru prima oară 
avantajul echipei Braziliei: 
Gerson a pasat precis lui Pelâ, 
aflat în careul cehoslovacilor, 
care — printr-o execuție teh
nică deosebită — a expediat 
mingea în colțul lung al porții 
lui Vikțor. N-au trecut decît 
două minute și Kvasniak, de la 
6 m, a reluat balonul peste 
poartă! Imediat brazilienii au 
construit un contraatac, balonul 
a ajuns la Jairzinho, după pă
rerea unora aflat în ofsaid, 
care a majorat scorul. Din a- 
cest moment, cehoslovacii au 
slăbit ritmul, brazilienii profită 
de această cădere și majorează 
scorul Ia 4—1, prin Jairzinho, 
care a driblat patru adversari.

A arbitrat Barreto — Uru
guay.

BRAZILIA: Felix — Carlos 
Alberto, Brito, Piazza, Eve- 
raldo, Clodoaldo, Gerson (Pau-

io Cesar), Rivelino, Jairzinho, 
Pele, Tostao.

CEHOSLOVACIA : Viktor — 
Dobias, Horvath, Migas, Ha- 
gara, Hrdlicka (Kvasniak), 
Kuna, Vesely, Petras, Adamec, 
Jokl.

PELE
văzut de AL CLENCIU

ioiucA: ITALIA-
Pe stadionul Bomboniera, si

tuat la o altitudine de 2680 m, 
în prezența a 18 000 de specta
tori, formația Italiei a întrecut 
•cu scorul de 1—0 (1—0) o 
altă favorită a grupei B, Sue
dia. In primele minute, iniția
tiva a aparținut suedezilor, fără 
ca aceștia să concretizeze. Re
plica italienilor a fost din ce In 
ce mai dîrză, ei jucînd cu pase 
scurte, în adîncime, căutîndu-1 
pe Riva, care însă era sever 
marcat de Axelsson. In min. 
7, Riva se desprinde de jucă
torul suedez și trimite cu capul 
balonul în bară. înaintașii ita
lieni imprimă jocului un ritm 
rapid și încep, din nou, să pro
ducă panică în careul echipei 
Suediei. In minutul 11, după 
executarea unei lovituri de 
colț, s-a marcat unicul gol al 
meciului : Domenghini, de la 25 
de metri, a șutat puternic pe

SUEDIA 1-0 (1-0)
jos, portarul Hallstrom plon- 
jînd cu întîrziere. Apoi, jocul 
s-a desfășurat mai mult la 
centrul terenului. Suedezii joa
că lent și italienii pasează 
mult, uneori pentru a trece 
timpul. Spre sfîrșitul întîlnirii, 
în min. 83, italienii au avut 
posibilitatea să-și mărească a- 
vantajul, dar Riva a ratat din- 
tr-o situație favorabilă, din a- 
propierea porții, iar peste trei 
minute tot el a trimis balonul 
peste poartă.

A arbitrat Taylor — Anglia.
ITALIA ; Albertosi — Burg- 

nich, Cera, Niccolai, Facchetti, 
Bertini, De Sisti, Domenghini, 
Mazzola. Riva, Boninsegna.

SUEDIA : Hallstrom—Cron- 
quist, Axelsson, Nordquist, 
Grip, Svensson, Olsson, Lami
son, Eriksson, Kindvall, Grahn.

hon: R.F. a GERMANIEI-MAROC 21(01)
Fotbaliștii marocani au fost 

la un pas de a produce o mare 
surpriză In actualul turneu fi
nal al C.M. Selecționata Maro
cului, în urma golului marcat 
în_ minutul 21, a condus pînă în 
minutul 56, pentru ca apoi, în 
final, să fie depășită la limită. 
Începutul meciului a aparți
nut 'elevilor lui Helmuth Schon, 
care au inițiat o serie de ac
țiuni ofensive la poarta lui Al- 
lal. Dar, în min. 21, marocanii, 
printr-o frumoasă combinație 
pe tripletă au străpuns sistemul

Ciudad Dl muici): BELGIA-EL SALVADOR
3-0

Aproximativ 80 000 de specta
tori au luat loc în tribunele 
stadionului Azteca, asistînd 
la meciul Belgia — El Salva
dor. Belgienii au avut în per
manență inițiativa. Rareori li
nia de înaintare a echipei EI 
Salvador, compusă din jucători 
destul de abili în manevrarea 
balonului, a reușit să constru
iască atacuri la poarta apărată 
cu succes de Piot.

Prima modificare a tabelei de 
marcaj s-a întîmplat în min. 
13, cînd Van Moer a finalizat 
o acțiune personală. După pau
ză, înaintașul belgian Van 
Moer, în vervă deosebită, a 
majorat avantajul echipei sale

(1-0)
(în luin. 54). Scorul final a fost 
fixat în min. 80 de Semmeling, 
care a transformat o lovitură 
de la 11 m.

A condus Andrei Rădulescu 
— România.

BELGIA : Piot — Heylens, 
Thissen, Dewalque, Dockx, Puia, 
Van Moer, Van Himst, Sem- 
zneling, Devrindt, Lambert.

EL SALVADOR: Magnana — 
Rivas, Mariona, Osocio, Man
zano, Vasquez, Quintanilla, Fal- 
menco, Rodriguez, Martinez, A- 
paricio.

defensiv advers și Houman, 
șutind plasat, a făcut inutilă 
intervenția lui Maier. Nu au 
trecut decit trei minute și fot
baliștii marocani au creat- pa
nică în careul echipei vest-ger
mane și doar o intervenție de 
ultim moment a lui Maier, la 
o lovitură cu capul a lui 
Houman, a făcut ca scorul să 
rămînă același. In continuare, 
jucătorii vest-germani au depus 
mari eforturi ca să egaleze, 
reușind aceasta în min. 56, cînd 
Seeier, cu un șut la firul ierbii, 
a expediat balonul în poartă. 
După egalare, echipa R.F. a 
Germaniei a dominat și în min. 
65 Beckenbauer a trimis min
gea în bară! Cu 10 minute îna
intea fluierului final, Loehr 
pasează lui Muller, care a în
scris golul victoriei. Spre sfîr
șitul partidei, jucătorii maro
cani au atacat dezlănțuit, au a- 
vut și o bună ocazie de a e- 
gala, însă tabela a rămas ne
schimbată.

A condus Van Ravens — O- 
landa.

R.F.G.: Maier — Vogts, 
Schultz, Fichtel, Hottges, 
(Loehr), Seeler, Beckenbauer, 
Overath, Haller, Muller, Held.

MAROC: Allal — Abdellah, 
Boujemaa, Idriss, Slimani, 
Maaroufi, Said, Bamous (Fa- 
ras), Filali, Ghazouani, Houman.

DISCUTÎND CU DIDI DESPRE ȘANSELE PERULUI 
Șl - BINEÎNȚELES - ALE... BRAZILIEI

...Ultimele secvențe ale par
tidei dintre Peru și Bulgaria. 
Condusă cu 2—0, reprezen
tativa Perului a remontat — 
senzațional — și acum are un 
gol avans : 3—2... în sfîrșit, 
cîteva schimburi de minge și 
fluier final...

în aceeași clipă, brazilia
nul Didi, cel care a adus fot
balul din țara incașilor pe 
scena lui „El Mundial" rea- 
lizînd cea mai mare surpriză 
a preliminariilor — am numit 
eliminarea Argentinei —, țîș-

nește ca un resort. Didi stri
gă de bucurie, Didi cîntă, 
Didi a ieșit, în fine, din mu
țenia cu care se înconjurase...

...Căci nimic nu spusese pî
nă atunci despre adversari, 
căci nici o prezumție nu lan
sase pe marginea șanselor e- 
chipei sale, căci nimic nu voi
se să discute despre ceea ce 
urma să fie la Leon...

Spusese numai atât: „Jucă
torii mei sînt foarte sensi
bili la rezultate. Toată carie
ra Perului se joacă în prime-

< X

\______—____—>

le minute ale meciului con
tra Bulgariei. Totul va de
pinde de acest meci".

— V-ați înșelat... Peruvie- 
nii dv. au pierdut primele 
minute ale meciului contra 
Bulgariei, au fost conduși cu 
2—0 , dar au cîștigat partida ! 
V-ați înșelat...

— M-am înșelat și nu-mi 
pare rău ! Atîta timp cit Bul
garia conducea cu 1—0 mi-era 
teamă de înfrângere. Nu 
este exclus — îmi ziceam — 
ca totul să rămînă așa... în 
clipa, însă, cînd elevii lui Boș- 
kov au marcat cel de al doilea 
gol — n-o să mă credeți ! — 
am știut că vom începe și noi 
să înscriem. Am înscris de 
trei ori, am învins și, în mod 
normal, ne putem socoti ca
lificați în „optimi". In mod 
normal... Dar cînd te gîndești 
că marocanii au condus cu 
1—0 60 de minute în fața lui 
Uwe Seeler, nu mai știi ce-i 
normal...

— Dacă vă veți califica, cu 
cine v-ar plăcea să jucați ?

— M-aș bucura ca mai tîr
ziu băieții mei să se afle față 
în față cu Anglia. Am im
presia că jocul englez convi
ne de minune temperamentu
lui peruvian. Nu m-aș fi bu
curat, însă, dacă am fi căzut 
în grupă cu Cehoslovacia sau 
România, al căror stil îi in
comodează vădit pe sud-ame- 
ricani.

— Apropo: ați văzut, cu 
siguranță, miercuri seara me
ciul Brazilia — Cehoslovacia. 
Ce părere aveți — ca brazili
an — de șansele concetățeni
lor dv. de a cuceri definitiv 
Zeița ?

— Echipa de astăzi a Bra
ziliei are un atac remarcabil, 
în ciuda schimbărilor de ul
tim moment — care, fără în
doială. subminează coeziunea 
ansamblului — brazilienii par 
perfect adaptați la cerințele 
fotbalului modern, iar forma
ția lor posedă jucători in
comparabili. Brazilia nu va fi 
departe de învingător 1

...Acestea au fost puținele 
cuvinte pe care nl Ie-a încre
dințat Didi. Luciditatea unei 
mari glorii a fotbalului mon
dial, pronosticul unui antre
nor căruia nu-i place... să dea 
pronosticuri.

Duel Petras-Brito. (Fază din meciul Brazilia — Cehoslovacia
4—1) Telefoto : A. P.—Agerpres

ATMOSFERĂ CALMĂ
(Urmare din pag. 1)

poate, obligat t-o facă, pă
trunderea atacantului advers 
anunțîndu-se mai periculoasă 
decît eventuala lovitură li
beră.

După încheierea discuției 
cu Angelo Niculescu, am asis
tat — marți dimineața — la un 
antrenament, de 60 de mi
nute, la care au participat 
jucătorii de rezervă, antrena
ment axat pe condiție fizică.

După-amiază, întregul lot 
a vizionat partida Brazilia— 
Cehoslovacia, fiecare jucător 
urmărind cu insistență „sti
lul" adversarului direct, an
trenorii și tehnicienii români 
făcînd o serie de observații, 
pe marginea jocului viitoare
lor noastre adversare.

Normal, după meci am 
revenit la..* Angelo Niculescu. 
întrebat ce impresii i-au lă
sat evoluțiile celor două echi
pe, antrenorul român ne-a 
declarat că meciul a fost de 
un foarte bun nivel tehnic, 
superior celui din meciurile 
Mexic—U.R.S.S. și România— 
Anglia. Deși cehoslovacii — 
ne spunea și Em. Vogi — au 
fost depășiți la un scor cate
goric, ei rămin o formație 
redutabilă, și tocmai acest 
scor, care invită parcă la 
„răzbunare", va constitui, pro
babil, un puternic imbold

pentru elevii lui Marko, în 
meciul cu România.

Solicitat să anunțe forma
ția pe care o va alinia contra 
Cehoslovaciei, Angelo Nicu
lescu ne-a spus că se va de
cide abia după ce se va con
sulta cu ceilalți tehnicieni 
români prezenți aici, dar că
— mulțumit fiind de randa
mentul dat de jucători, marți
— este foarte posibil să tri
mită în teren formația cate 
a terminat meciul cu Anglia. 
Ceea ce ar însemna, Neaga 
în linia de atac !

Aici, La „Gran Hotel", se 
vorbește despre eventuala fo
losire a lui Dobrin, jucătorul 
care după opinia multora a 
lipsit echipei in meciul cu 
campionii lumii. Acestea sînt, 
însă, numai simple prezum
ții, antrenorii continuind să 
se mențină în espectativă, și 
omițind — deocamdată — nu
mele lui Dobrin în anunțarea 
listei probabililor titulari...

N. R. Invadată în aceste zile de 
știri venind dinspre Mexic, re
dacția are o printă ocazie să se... 
revanșeze. O veste bună pentru 
Adamache : joi. 4 iunie, la ora 
10, la materriitatea din Brașov, 
s-a născut fiul portarului echipei 
naționale, Paul Sterică.

Greutatea : 3 300 grame. Prima 
dorință — susțin martorii oculari
— este ca „tăticu" să... nu mai 
primească nici un gol la Guada
lajara 1

FRANCE PRESSE: Pele rămine 
genial

Comentînd meciul Brazilia— 
Cehoslovacia, trimisul special 
al agenției „France Presse" 
scrie printre altele: „Este încă 
prea devreme pentru a afirma 
că Brazilia va cuceri al trei
lea său titlu de campioană 
mondială, dar nu-i mai puțin 
adevărat că in meciul cu fotba
liștii cehoslovaci, formația bra
ziliană și-a făcut un remarca
bil debut în turneul din Me
xic. Coechipierii lui Pele s-au 
întrecut în. execuții de mare fi
nețe, impunînd un ritm de 
samba unei partide ce lasă să 
se întrevadă că totuși vor fi 
și jocuri frumoase în Mexic. 
Deși nu mai posedă viteza de 
execuție din primii ani de glo
rie, Pele este același fotbalist 
genial, cu o clarviziune a jo
cului puțin obișnuită. Golul 
său a fost un exemplu de vir
tuozitate. Gerson, alături de 
Pele, este al doilea Didi al 
echipei braziliene, constructor 
formidabil al unui joc cu nenu
mărate fațete, iar Rivelino un 
șuter de temut, un aducător de 
baloane, fără a uita de Jairzin
ho o extremă ce amintește,de 
Garrincha". După meci antre
norul Marlo Zagalo s-a decla
rat mulțumit remarctnd în spe
cial pe Pele, Tostao și Jair
zinho.

Da Rio de Janeiro, timp de 
cîteva ore s-a reeditat carna
valul. Oamenii au dansat pe 
străzi pînă noaptea tîrziu, iar

discuțiile le-au amintit de 
anii 1958—1962 cînd echipa bra
ziliană a cucerit primele sale 
două titluri mondiale.

Antrenorul cehoslovac Josef 
Marko s-a declarat impresionat 
de jocul formației braziliene. 
„De mult n-am văzut Brazilia 
jucînd așa. Un fotbal superb".

Italia nu a convins
Pe marginea meciului Italia- 

Suedia, comentatorii, de presă 
exprimă unele rezerve în ceea ce 
privește valoarea formației ita
liene. „In ciuda constelației 
sale de vedete : Riva, Mazzola, 
Domenghini et Comp. — re
marcă specialistul în fotbal 
Daniel Sire — echipa Italiei a 
obținut o victorie chinuită, Ia 
limită. întreaga partidă s-a des
fășurat sub efectul psihologic 
produs de acest gol prematur 
înscris în minutul 1. Teritorial 
s-ar putea spune că au domi
nat suedezii, dar nu au fost 
nici o dată periculoși în ciuda 
„olandezului" Kindvall, așa că 
pînă la urmă punctul forte al 
echipei italiene a fost apăra
rea, ca de obicei, bine betonată.

R.F.G.: randament scăzut
„Modesta echipă a Marocului 

— notează unul dintre cores
pondenții internaționali pre
zenți la Leon — a dat mari 
emoții puternicului „11" vest- 
german. în această luptă „a 
la David și Goliat", fotbaliștii 
marocani ne-au surprins plă
cut prin tehnica lor avansată,

rapiditatea și buna organizare 
a jocului. Chiar și după egalare 
și al doilea gol al echipei vest- 
germane, marocanii nu s-au 
dat bătuți, continuînd să atace 
pînă în ultima secundă a jocu
lui. Randamentul echipei 
antrenate de Schon a fost des
tul de scăzut. Haller nu a dat 
satisfacție și numai înlocuirea 
lui cu Grabowski a mai adus 
un reviriment în atac. Bine au 
jucat Beckenbauer și Overath".

REUTER: Belgienii au cistigal 
fără efort

De la meciul Belgia—Salva
dor, trimisul agenției „Reuter" 
comunică: „Echipa Belgiei a 
debutat cu o victorie facilă în 
fața unui adversar care în mod 
logic nu putea emite pretenții. 
Fără să se întrebuințeze, bel
gienii au cîștigat cu 3—0 de
monstrând o bună coeziune și 
o condiție fizică mulțumitoare. 
Jucătorii antrenați de Goethals 
s-au descurcat bine la altitudi
nea capitalei mexicane și o ca
lificare a lor în „sferturile" 
de finală nu este exclusă. Deși 
învinși, jucătorii salvadorieni 
nu au frizat ridicolul".

Marko dezminte
Conducătorii delegației ceho

slovace au dezmințit faptul că

ei ar fi cerut un control anti
doping special asupra jucăto
rilor brazilieni. ..Noi — a spus 
antrenorul Marko — avem mul
tă admirație și stimă pentru 
Pele și fotbalul brazilian. To
tul este o pură invenție".

Alf Ramsey: „Golul a venit
atacind"

Continuă comentariile și de
clarațiile pe marginea meciului 
Anglia—România. Antrenorul 
Alf Ramsey a spus : „Rezul
tatul este foarte bun pentru 
noi. Este tot ceea ce doream: 
să cîștigăm. Și nu a fost ușor. 
Pînă la urmă totul a fost o 
chestiune de răbdare. în fața 
jocului ferm al apărării ro
mâne,. înaintașii noștri nu a- 
veau altceva de făcut decît să 
atace și iar să atace. Apoi a 
venit și golul". în ceea ce-i pri
vește pe fotbaliștii români, a- 
ceștia nu-și pot ascunde re
gretul de a fi ratat una dintre 
cele mai mari ocazii de a de
buta cu succes în turneul final 
al campionatului mondial.

Unii comentatori apreciază 
că Dumitrache a avut sclipiri, 
dar în unele faze și-a negli
jat partenerii care erau în po
ziții mai bune.

Comentariile agențiilor Internationale de presă ne-au fost 
furnizate de Agerpres

• După ce fiecare echipă a 
susținut cite un meci, mai 
mulțl ziariști mexicani de la 
centrul de presă din Ciudad de 
Mexico au făcut unele apre
cieri. Cea mai bună formație, 
pînă în prezent, este de de
parte reprezentativa Braziliei, 
cea mai slabă: echipa El Sal
vador; dintre favorite, echipa 
R.F. a Germaniei constituie o 
deziluzie; selecționata Italiei a 
arătat mai puțin decît se aș
teaptă de la o formație can
didată la titlu; o impresie ex
celentă au făcut fotbaliștii ma
rocani și peruvieni.
• Comentînd arestarea lui 

Bobby Moore, reporterul tele
viziunii braziliene Joao Sal- 
danha a declarat într-o emi
siune: „Cazul Moore are o în
vățătură de care, în viitor, tre
buie să se țină seamă. Este 
bine ca echipele aflate în a- 
numite țări sud-americane să 
nu viziteze magazinele de bi
juterii. S-au repetat cazurile 
cind și jucătorii brazilieni au 
fost abuzați de furt, atunci 
cînd intrau într-un magazin de 
bijuterii. Cazul echipei Santos 
la Curasao (evident, nici unul 
dintre fotbaliștii brazilieni nu a 
furat vreun obiect) este edifi
cator".

• La Guadalajara din no
iembrie n-a mai plouat ca lu
mea — constată meteorologii 
— și de aceea, organizatorii au 
fost nevoiți să ia măsurile cele

mai eficiente pentru întreține
rea gazonului de pe „Jalisco 
Monumental". Zilnic, gazonul a 
fost stropit cu zeci de tone de

apă și, intr-adevăr, starea te
renului este excepțională.

• Celebrul Pele a pro
mis ca după terminarea 
campionatului mondial să 
doneze ghetele sale de fot
bal muzeului sportiv din 
Leon.
• în parcurile orașului Gua

dalajara au fost montate, pe 
niște platforme uriașe, nu mai 
puțin de 200 de aparate de te
leviziune. Aci, in după-amie- 
zele cînd se joacă pe „Jalisco

Monumental", sau pe alte sta
dioane mexicane, zeci de mii 
de cetățeni urmăresc desfășu
rarea partidelor prin interme
diul micului ecran. Spre deo- 
seebire de sălile de cinemato
graf, unde retransmisiile se 
fac pe ecranele mari și unde pre
țurile de intrare sînt destul de 
piperate, în parcuri, intrarea 
este... liberă.

• Singurul jucător care și-a 
condiționat sărbătorirea zilei dc 
naștere este brazilianul Paul' 
Cesar (Botafogo). Ea 16 iunn- 
el va împlini 21 de ani, dar 
sărbătorirea va avea loc numai 
în cazul cînd echipa sa se va 
califica în sferturi de finală.

• Alf Ramsey este uni
cul antrenor care a inter
zis accesul fotografilor în 
cantonamentul de la Gua 
dalajara. Așa se explică 
faptul că despre campion’’ 
mondiali au sosit prea pu
ține poze pe piața mondială 
„Dacă vom cîștiga campio
natul, spune Ramsey, interdic 
ția va fi ridicată"! Culmea 
ar fi ca și în acest caz mă
sura să fie menținută.

• In contrast cu Ramsejr, 
antrenorul vest-german Schon a 
dat mînă liberă agențiilor de 
publicitate. Gurile rele spun că 
pînă acum fotbaliștii vest-ger
mani s-au fotografiat mai mult 
decît s-au antrenat și acest 
lucru s-a văzut de altfel in e- 
voluția de miercuri seara.



DE BOX A GHANEIdramatic & Românii două semifinaleprezenfi in
fusese

& Tenismanul iugoslav l-a învins

CINCI OLIMPICI ÎN ECHIPA
pe Richey intr-un meci

ROLAND CARDOS: Z. Franulovici continuă seria victoriilor

în ajunul turneului de sabie de Ia București

ROMÂNIA: CIL PUȚIN 0 VICTORII
1TUIBII - H MBIT* IMHIIVI MARII ?

Doi dintre reprezentanții R&mâniei la patrulater, la unul din 
ultimele antrenamente (Bădescu—Vintilă)

Foto : A. NEAGU

PARIS, 4. — Iugoslavul 
Zeliko Franulovici este per
formerul zilei consacrate, la 
Roland Garros, semifinalelor 
probei de simplu masculin 
din cadrul campionatelor in
ternaționale de tenis ale 
Franței. într-un meci dra
matic — cum îl caracteri
zează corespondenții agenții
lor de presă — Franulovici 
l-a învins pe americanul

Patrulaterul de sabie de la , 
Floreasca va însemna, într-un ‘ 
fel, o reeditare a disputei care 
a electrizat cu 9 luni în urmă 
pe spectatorii campionatelor 
mondiale de la Havana, cea 
dintre sabrerii români și ita
lieni. De două ori, în tot atî
tea meciuri decisive, raportul 
de victorii a fost egal (8—8) 
și numai un ușor avantaj la 
tușe i-a făcut pe italieni să 
urce pe locul 4 în ierarhia 
de pe glob. Acum, iată, cele 
două echipe vor fi din nou 
față în față.

Antrenorul coordonator al 
lotului de sabie, prof. N. Ni- 
colau, așteaptă noua confrun
tare cu optimism. El conside
ră că echipa României este 
capabilă să repurteze cel pu
țin o victorie chiar în actua
lul stadiu de pregătire. Și a- 
ceasta, în primul rînd, în fața 
„squadrei azzurra". Vintilă 
(complet restabilit după ac
cidentul din aprilie), Irimi- 
citțc, Budahazi, Bădescu și 
Popescu alcătuiesc un cvintet 
în care se pun mari speranțe.

Sabrerii italieni 
București cu un lot 
■dat (A. Montano, 
Berti, Giroi, Bimbi) 
pat de excelentele 
obținute în recentul turneu 
de la Triest, patrulaterul do
tat cu Trofeul Gustavo Marzi, 
în care au disputat un baraj 
pentru locul I cu redutabila 
echipă a U.R.S.S. (Sidiak, 
Rakita, Nazlîmov, Mavliha- 
nov). In acest turneu, penin
sularii au dispus de echipa 
Poloniei cu 8—8 (63—65 tușe!) 
și de formația Ungariei cu 
9—7.

Este adevărat că, din cel 
patru trăgători care au evo
luat la Triest, numai unul va 
fi prezent în sala Floreasca : 
Mario Aldo Montano. Dar nu 
este mai puțin adevărat că 
printre coechipierii lui figu
rează doi dintre realizatorii 
unei alte prețioase victorii 
(16—9) obținută, în februarie 
la Nisa, asupra Franței, în 
Cupa Santelli : Berti și Giroi.

Evoluția tinerilor poloiști la Lvov

UN ÎNCEPUT PROMIȚĂTOR

Cliff Richey, după ce 
condus cu 2—1 la seturi, ad
versarul beneficiind de două 
mecibaluri (5—1 și 40—15) 
în setul patru. Cu un curaj 
remarcabil, adăugat tehnicii 
sale exemplare, tenismanul 
iugoslav a refăcut tot han
dicapul, cîștigînd 
zele celor 12.000 
tori. Scor final :
1—6, 8—6, 7—5.

Teniswanii români sînt 
prezenț’1 în două semifinale ale 
probelor de dublu. Ilie Năsta- 
se, asociat americancei Rose
mary Casals, a dispus în 
sferturi de finală de cuplul 
Virginia Wade (Anglia) — 
Ion Țiriac, Ia scorul de 6—1, 
6—3. Următorii adversari ai 
perechii Rosemary Casals —

în aplau
de specta- 
6—4, 4—6,

vin la 
bine ro- 
Panella, 

și înari- 
rezultate

Din această primăvară echipa 
națională de juniori la polo are 
o nouă conducere tehnică. Fede
rația de specialitate a încredințat 
lotul speranțelor unui cuplu de 
antrenori tineri și entuziaști al
cătuit din Anatol Grințescu și 
Francisc Crișan.

Total schimbat la față în ceea 
ce privește concepția despre pre
gătire și joc, „7“-le juniorilor a 
trecut cu succes primul examen 
internațional. în turneul de la 
Lvov, care a reunit citeva dintre 
cele mai puternice team-uri con
tinentale, sportivii români au ob
ținut 3 victorii, au pierdut în 
fața selecționatei gazdă, ocupînd 
un merituos loc secund. într-o 
convorbire purtată cu prof. A. 
Grințescu la întoarcerea in țară, 
a echipei, am aflat noi amănunte 
asupra evoluției juniorilor :

„Mal întîi rezultatele. în ziua 
sosirii la Lvov, am jucat cu Di
namo din localitate. Am învins 
cu 5—3 (2—0, 1—1, 1—0, 1—2) prin 
punctele marcate de Nastasiu 3, 
F. Teodor și Frîncu. A doua zi 
am întîlnit Ungaria, pe care am 
întrecut-o cu 6—5 (2—1, 2—0, 0—1, 
2—3) prlntr-un gol înscris în ul
tima secundă de Rotariu. Am 
condus cu 4—1, am fost egalați 
(4—4, cînd Frîncu a ratat un 4 
metri, șl 5—5) cîștigînd in extre
mis, celelalte puncte fiind reali
zate de Frîncu 2, F. Teodor, Nas
tasiu și Rotariu. Șase ore mai 
tîrziu întîlneam reprezentativa 
URSS. Am jucat slab și am pierdut

cu 2—4 (0—1, 0—0, 1—1, 1—2). La 
0—1, Nastasiu a ratat un penalti 
Autorii celor două puncte : Slă- 
vei și Frîncu. In sfîrșit, de abia 
în ultima partidă echipa română 
a etalat adevăratele ei uosibill- 
tăți : 6-4 (1—0, 1—1, 1—2, 3—1)
cu R.D. Germană. La situația de 
4—4, V. Rus a înscris unul din 
cele trei goluri realizate în acest 
meci, cînd echipa era cu un om 
în minus, celelalte puncte fiind 
opera lui Frîncu 2 și Nastasiu. 
Echipa de bază : Huber 
riu, Cocora, Nastasiu, 
Mustață și Frîncu".

— Primele concluzii ?
— Avem la dispoziție 

cleu de jucători valoros

Ilie Năstase sînt francezii 
Franțoise Durr — J. C. Bar
clay.

Ion Țiriac și Ilie Năstase 
pornesc favoriți într-o inte
resantă partidă semifinală la 
dublu masculin, avînd ca ad
versari pe australienii Dick 
Crealy — Alan Stone.

Iată și rezultatele sferturi
lor de finală la simplu fe
mei : Margaret Court (Aus
tralia) — Rosemary Casals 
(S.U.A.) 7—5, 6—2 ; Julie
Heldman (S.U.A.) — Vlasta 
Vopickova (Cehoslovacia) 
6—4, 6—1 ; Karen Krantzke 
(Australia) — Virginia Wade 
(Anglia) 6—1, 1—6, . 6—3 ;
Helga Niessen (R.F.G.) — 
Billie Jean King (S.U.A.) 
2—6, 8—6, 6—1.

In seara de 11 iunie, repre
zentativa de box a țării noas- 
tre va susține primul meci in
ternațional din acest an. Eve
nimentul este așteptat cu legi
tim interes, întrucît echipa na
țională a Ghanei evoluează 
pentru prima oară pe meleagu
rile noastre.

Oaspeții și-au anunțat sosi
rea pentru ziua de 8 iunie, de
legația fiind compusă din 13 
persoane. Să vedem cine sînt 
boxerii și cu ce „carte de vi
zită" sosesc în România. Antre
norul federal Roy Ankrah (fost 
campion al Imperiului Britanic 
și al Commonwealth-ului) va 
deplasa la București o formație 
puternică, rodată în confruntări 
grele, cum sînt J.O. și cam
pionatele Africii. Cinci din cei 
10 pugiliști pe care-i vom ve
dea pe stadionul Republicii au

participat la J.O. din Mexic I 
Sulley Shittu — categoria co
coș, medalie de aur în 1966 la 
campionatele Africii și Com- 
monwealth-ului; Joe Anthony 
Martey — cat. semiușoarâj 
.Tack Aderthy Lawson — cat. 
ușoară, medalie de argint la 
campionatele Africii; Prince 
Amartey — cat. mijlocie mică. 
La categoria grea, Adonis Ray, 
24 de ani, medalie de argint 
la Jocurile Commonwealth-ului. 
Mijlociul Joe Darkey s-a cali
ficat în sferturile de finală ale 
J.O. de la Tokio, unde a fost 
învins la puncte de sovieticul 
Popencenko.

In afară de aceștia, naționala 
ghaneză mai cuprinde pe ur
mătorii boxeri: Ben Cari Lokko

F.
- Rota- 
Teodor,

un nu-
«.>- ___ -- ______ care nu

trebuie dispersat. Media de vîrstă 
— 19 ani. Huber și Nastasiu au 
jucat bine ; Mustață, Rotariu și 
Rus au fost inconstanți. De la 
F. Teodor și Frîncu așteptam mai 
mult. A ieșit în evidență, în mod 
pregnant, lipsa unor mijloace teh
nice variate pentru finalizare șl 
un ușor decalaj fizic față de cele 
mai bune echipe continentale. 
Mai avem încă mult de lucrat.

— Care va fi următorul test T
— Cinci din componențil lotului 

au examen de bacalaureat, așa că 
nu vom putea participa la primul 
campionat european. Păcat I în 
aceste condiții nu ne mal rămîne 
la dispoziție decît turneul speran
țelor olimpice, unde sper că vom 
avea o comportare la fel de ono
rabilă.

ÎNTRECERI LA TOATE GENURILE
(Urmare din pag. 1)

PREGĂTIRI LA MARIBOR, PENTRU APROPIATA ÎNTRECERE
A TENISMANILOR IUGOSLAVIEI Șl ROMÂNIEI

La handbal feminin 

PROGRESUL - VOINJA 
ODORHEI 9-10 (8-4)

— întrerupt in min. 46:40, 
meciul continuă azi —

Desfășurat pe o ploaie car® 
sprq final a devenit torențială, 
jmeciul restanță al diviziei A de 
handbal feminin dintre Progresul 
București și Voința Odorhei — 
deosebit de important pentru evi
tarea retrogradării — a fost de o 
factură tehnică modestă. A plă
cut doar lupta acerbă pentru ob
ținerea celor două puncte ale 
victoriei și răsturnarea de situa
ții : la sfîrșitul primei reprize 
Progresul conducea confortabil — 
cu 8—4 — pentru ca la întrerupe
rea partidei, forțată de ploaia 
torențială, handbalistele din O- 
dorhei să aibă un punct avantaj
— 10:9 !

Timp de 10 minute (în min. 15 
scorul era 3—3), la sfîrșitul pri
mei părți a jocului, bucureșten- 
cele au speculat fisurile din apă
rarea oaspetelor și au înscris 5 
goluri, primind doar unul. Apoi, 
în repriza secundă, ele au fost 
supuse unui puternic presing și, 
aflate deseori în inferioritate nu
merică (din cauza eliminărilor 
pentru joc dur), handbalistele de 
la Progresul au cedat. Voința 
Odorhei a mai cat 6 goluri, în 
timp ce Progresul a înscris o sin
gură dată. în min. 46:40, terenul 
de joc era acoperit de apă, liniile 
semicercului nu se mai vedeau, 
iau jucătoarele mai mult... pati
nau. Arbitrii întîlnirii — C. Că- 
pățînă și T. Ene (Buzău) — au 
întrerupt jocul, iar cel doi dele
gați ai echipelor au căzut de 
acord ca minutele care au mai 
rămas de jucat (3:20) să se dis
pute astăzi, începînd de la ora 
17, pe terenul central Progresul.

Au înscris : Marcoș 2, Mlcloș 3, 
Sass 2, Magyarl 1, Teglaș 1, Ba- 
lint 1 — pentru Voința Odorhei 
și Seceleanu 3, Oțelea 2, Constan- 
tinescu 1, Butan 1, Bogan 1, Măr- 
mureanu 1 — pentru Progresul. 
(H. N.)

me. Iată prin urmare atîtea 
puncte de atracție care — sîn- 
tem siguri — vor aduce un nu
măr mare de spectatori în ju
rul standurilor de tragere de 
la Tunari.• Pe programul internațio
nalelor României figurează 11 
probe: armă liberă calibru 
mare 3X40 f, armă standard 
60 f culcat femei, armă cu aer 
comprimat 40 f în picioare băr
bați și femei, pistol calibru 
mare 60 f, pistol cu aer com
primat 40 î bărbați și femei, 
mistreț alergător 30 + 30 1, 
armă liberă calibru redus 60 t 
culcat și 3x40 f, armă stan
dard 60 I trei poziții bărbați și 
femei, pistol viteză 60 f, pistol 
liber 60 f. Ultimele cinci probe 
sînt înscrise și în competiția 
dotată cu „Cupa țărilor latine 
și Grecia". In primul concurs 
vor fi alcătuite clasamente in
dividuale, In timp ce la cel 
de al doilea, se vor întocmi 
clasamente individuale și pe 
echipe.• La Balcaniadă (clasamente 
pe echipe și individual) șl 
„Marele Premiu Carpați" (cla
samente individuale) se vor 
trage Ia 200 de talere (bărbați) 
și 150 de talere (femei) la skeet, 
ca și la talere aruncate din 
șanț.

• Luni, la ora 16, In «ala de 
festivități a C.N.E.F.S. (etajul 
8) vor Începe lucrările reu
niunii Internaționale de referate 
și comunicări științifice organi-

zată de federația română de 
specialitate în colaborare cu 
Confederația europeană de tir. 
Vor fi prezenți 60 de partici- 
panți (15 din străinătate), me
dici, profesori de educație fi
zică, antrenori, psihologi etc.

• Primii oaspeți au și sosit. 
Lotul bulgar (11 taleriști) a 
venit luni noaptea, la Bucu
rești, iar o parte dintre com- 
ponenții lotului american (15 
sportivi din totalul de 37), îm
preună cu doi țintași belgieni, 
au aterizat ieri după-amiază 
pe aeroportul internațional 
București—Otopenl.

Maribor, oraș situat în 
nord-vestul R.S.F. Iugoslayia 
(115 000 de locuitori), va fi 
gazda întîlnirii semifinale a 
grupei A din zona europeană 
a „Cupei Davis". Aci vor fi 
reuniți, în zilele de 12, 13 și 
14 iunie, tenismanii reprezen
tativelor Iugoslaviei și Româ
niei, care-și dispută 
de a accede la finală.

De fapt, trei orașe 
puseseră candidatura 
organizarea acestui 
Belgrad, Zagreb și Maribor. 
Nu întîmplător, însă alegerea 
a căzut asupra orașului 
Maribor. Pentru acesta au 
optat, în primul rînd, cei mai 
buni jucători iugoslavi, Zelico 
Franulovici și Nikola Spear. 
Motivele țin de teren, de 
public, ca și de întreaga 
ambianță.

Terenul pe care se va juca 
întîlnirea internațională de 
tenis Iugoslavia-România, 
face parte din parcul sportiv 
Branic, ce înconjoară stadio
nul de handbal. Pe 
teren s-au jucat pină acum 
două meciuri în 
„Cupei Davis" — anul trecut 
cu Franța (3—2) și anul acesta 
cu Polonia (3—2). Două în
tîlniri, două victorii pentru 
gazde. Meciul cu România va 
fi al treilea în această serie 
a Mariborulul și cea de a 
71-a întîlnire susținută de 
Iugoslavia în „Cupa Davis".

dreptul

își de- 
pentru 
meci :

acest

cadrul
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Cea de-a 191-a ediție a 
derby-ului de galop de la 
Epsom (Anglia) a fost cîștiga
tă de calul irlandez „Nijin
sky", condus de celebrul jo
cheu Lester Piggott. Pe locul 
doi s-a clasat armăsarul fran
cez „Gyr“ avînd în șa pe 
Williamsson. în fotografie: 
plutonul fruntașilor in ultima 
turnantă.

Telefoto : A.P.—Agerpres
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Pentru meciurile preceden
te, pe betonul stadionului de 
handbal s-a așezat un strat 
gros de zgură, suprafața de 
joc ideală pentru tenis. In 
caz de vreme nefavorabilă, 
terenul este protejat cu o 
prelată care-1 apără de ploaie. 
Capacitatea celor două tribu
ne laterale ale stadionului 
este de circa 2 500 persoane.

Căpitanul echipei Iugo-

Corespondență specială

pentru „SPORTUL"

slaviei, ing. Radmilo Nicolici, 
a selecționat o echipă de 4 
jucători, în care însă distinc
țiile sînt ușor de făcut. Vor 
juca Franulovici și Spear, 
iar rezervele lor sînt Ivancici 
și Breksvar. Cu o lună înain
te fusese luat în considerare 
și „veteranul" Bora Iovanovici, 
dar acesta n-a fost de acord 
să se integreze pregătirilor și 
nici n-a strălucit prin rezulta
te în ultimele turnee. Așa că...

Antrenorul reprezentativei 
iugoslave este fostul interna
țional Ivco Plecevicl care, 
alături de Nikola Pilicl, a 
lucrat și anul trecut cu echipa 
noastră. El a fost menținut 
cu tot eșecul suferit atunci,

cînd Iugoslavia a fost elimi
nată de Spania, la Zagreb : 
0—5 I

Iubitorii de tenis din Iugo
slavia așteaptă cu mare In
teres 
„Cupei Davis" de anul trecut. 
Echipa româniei se prezintă 
cu o carte de vizită remarca
bilă, în care strălucesc cu 
deosebire succesele excelențl- 
lor Ilie Năstase și Ion Țiriac. 
Se consideră în 
echipa iugoslavă 
înfrîngere, șanse 
doar Franulovici 
Țiriac.

Mai Important însă decît 
rezultatele este faptul că la 
Maribor va avea loc, fără în
doială, un spectacol de tenis 
cu totul excepțional. Să 
sperăm deci că timpul va fi 
favorabil în zilele acestei 
atît de așteptate întîlniri 
pentru „Cupa Davis", astfel 
ca să nu avem parte de vizi
tatorul atît 
frecvent în 
ploaia.

duelul cu finallștii

JOE DARKEY
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general câ 
va suferi o 
certe avînd 

in meciul cu

de neplăcut, dar 
ultima vreme —

Reno VINEK
.Sportske Novosti" — Zagreb

muscă, 27 ani,
in palmares, 

cîștigatei Steve Akushe
50 de 
dintre

— cat. 
meciuri 
care 38
— cat cocoș, 23 ani, 69 de me
ciuri — cîștigate 59; Flash Enia
— cat, semimijlocle, 26 ani, 
76 de meciuri, dintre care 63 
cîștigate. A luat parte la 9 tur
nee internaționale, obținînd tot 
atîtea victorii. Tot la categoria 
semimijlocie, marinarul Victor 
Attivor, în palmaresul căruia 
figurează 22 de întîlniri, în
cheiate cu 19 victorii.

Iată deci că naționala Gha- 
nei se anunță a fi o formație 
redutabilă, care va solicita la 
maximum pe pugiliștil noștri 
fruntași. Motiv suficient pentru 
ca meciurile de la București și 
Constanța să fie așteptate cu 
mare interes.

Romeo CALĂRAȘANU

Turneul de la Balaton

TEODORESCU ÎNVINGE PE VEROCZI
BUDAPESTA. 4 (Agerpres) 

—în runda a 10-a a turneului 
Internațional feminin de șah 
de la Balaton, maestra ro
mâncă Margareta Teodorescu

FOTBALIȘTII FINLANDEI 
Șl DANEMARCEI 
LA EGALITATE

HELSINKI, 4. — Pe stadio
nul olimpic din Helsinki s-au 
întîlnit într-un meci amical 
de fotbal selecționatele Fin
landei șl Danemarcei. La ca
pătul unul joc echilibrat, sco
rul a fost egal: 1—1 (0—0).

Restanță In divizia A la rugby

Dinamo București - 
Universitatea Timișoara 

20-0 (9-0)
Ieri a avut loc pe terenul 

Constructorul meciul restanță 
Dinamo—Universitatea Timișoa
ra. în prima repriză rugbyștii 
dinamoviști, desfășurînd un joc 
deschis, cu multe pase la mină 
și cu șarje în adîncime, obțin 
un avantaj confortabil (9—0) 
în fața unei echipe obosite, care 
face figurație pe teren. Repriza 
secundă imprimă partidei o a- 
lură superbărbătească, deseori 
depășindu-se limitele regula
mentului. Prorrjpt in decizii 
însă, arbitrul P. D’Ecclessis e- 
limină din teren întîi pe Răș- 
eanu (care a excelat în pro
teste la decizii) de la Univer
sitatea, apoi pe tînărul bucu- 
reștean Caralman. Timișorenii, 
inexplicabil de slabi în acest 
meci, au prestat un joc lent, 
fără orizont, mai toate acțiu
nile lor oprindu-se la linia de 
22 m. Victoria dinamoviștilor 
este pe deplin meritată, iar 
scorul (20—0) oglindește fidel 
diferența de forțe din teren.

Floria ALEXANDRESCU

ÎN DISCUȚIE -
Lumea tenisului, Intrat* ta 

efervescent* de Ia Instaurarea 
sistemului .open", conținu* 
si se afle la ora reformelor. 
Acum, este pus* tn discuție 
suprema competiție tenlslst* 
pe echipe, .Cupa Davls“. lat* 
un Interesant articol asupra a- 
cestul subiect, publicat lntr-un 
număr recent al ziarului fran
cez .LE MONDE" :

Pentru a doua oară consecutiv, 
Australia a fost eliminată din 
„Cupa Davis" Înainte de a atinge 
fazele superioare ale acestei com
petiții. învinși de India In zona 
asiatică, australienii apar astăzi In 
imposibilitatea de a Înlocui ve
detele lor trecute In rîndurile 
profesioniștilor. De 14 ort finalis
tă, din 1938 pină în 1968, Australia 
a participat, fără întrerupere, la 
Challenge Round Dar astăzi, rln- 
durile campionilor s-au rărit : 
profesionismul și-a luat partea 
leului din rîndul tenlsmanllor 
australieni.

Se știe că Statele Unite Inten
ționează să facă o propunere la 
reuniunea care se va ține la Lon
dra pe data de 2 iulie. „Cupa Da
vis", spun americanii, trebuie să 
fie deschisă attt profesioniștilor 
cit șl amatorilor. In cazul In care 
această propunere nu ar fi adop
tată, ei ar dori să se creeze două 
Cupe șl anume una rezervată 
profesioniștilor. Iar alta, amato
rilor.

Aceste reforme au puține șanse 
de a fi acceptate de națiunile 
care nu au profesioniști sub con
tract, adie* de marea majoritate 
a țărilor participante. în orice 
caz, intrarea profesioniștilor In a- 
ceastă mare competiție mondială 
ar lipsl-o de orice Interes in mă
sura in care s-ar cunoaște din
ainte finalistele, care nu ar pu
tea să fie decît Statele Unite șl 
Australia. Profesioniștii, pe de 
altă parte, chemați să participe

„CUPA DAVIS"
pe toate courts-urile din lume, lși 
vor disputa el șansele cu toată 
ardoarea T Putem fi sceptici In 
acest caz.

Dacă ar trebui st fie aduse 
oarecari. Îmbunătățiri unul regu
lament care datează din 1900, 
anul creării cupei, ele ar trebui 
să fie următoarele :

8 jucători de flecare națiune ta 
Ioc de 2 cit slnt actualmente. în
tr-o echipă de doi jucători, un 
singur supercamplon poate să 
dștlge el singur Întîlnirea. Echi
pe de cite șase jucători ar per
mite să se judece la justa valoare 
țările participante șl să le con- 
strîngă mal ales să lucreze in 
profunzime.

Teren uniformizat. Dup* locul 
de disputare al medurilor Intll-

MSPRE SillIIIUI SPORTIVIJtllI OIIMPIC
Problema statutului sporti

vului olimpia continuă să pre
ocupe presa străină șl, in spe
cial, pe redactorul-șef al zia
rului parizian „l’Equipe", 
Gaston Meyer, care a Îmbră
țișat, mai de mult, punctul de 
vedere realist șl sincer, adop
tat de comisia prezidată de 
Alexandru Șiperco, membru 
el C.I.O., pentru România. 
Intr-un recent editorial, gaze
tarul francee abordează din 
nou tema acestui statut ex- 
prtmtndu-șl regretul pentru 
amlnarea discutării el in fo
rul olimpic suprem. Iată ci
teva extrase din acest articol:

„Federațiile internaționale șl co
mitetele olimpice naționale nădăj- 
dulseră că C.I.O. va acorda la

din presa străină
nlm gazon, dment «au zgură. A- 
ceasta, după tradiția fiecărei țări. 
Europenii continentali sînt net 
handicapați clnd se deplasează In 
Marea Britanle, In Australia sau 
Statele Unite, deoarece el nu po
sedă, In mod practic, terenuri cu 
gazon.

Deținătorii „Cupei Davls" tre
buie s* participe la lntllnlrile eli
minatorii. Avantajul creat aces
tuia 11 dispensează de orice ln- 
ttlnlre eliminatorie, lucru cara 
este complet anormal.

O mal bun* repartizare ta zone 
geografice. Zona europeană, divi
zată In două grupe, este mult 
mal aglomerat* (30 de ț*ri, sau 
mai mult) tn raport cu zonele 
american* șl asiatic*, reduse le 
un mic număr de partidpanțl, din 
care unii slnt foarte «lebl.

Amsterdam prioritate discuției 
referitoare la statutul sportivului. 
Aceste organisme preferau; de 
altfel, calificativului „olimpic" un 
altul mal conform cu realitățile, 
de exemplu : sportiv internațio
nal sau reprezentativ.

Nu s-a lnttmplat Ins* nimic. 
C.I.O. a decis, Intr-adevăr, să-l 
acorde aceastl „prioritate abso
lută" la oea de a 70-a sesiune, 
In septembrie 1971, la Luxemburg.

...Exist* in sinul C.I.O. o comi
sie permanent* de amatorism, 
prezidat* de un australian, H. 
Welr. Dar ea nu s-a manifestat 
nlclodat* ! Datorit* acțiunii co
mitetelor olimpice naționale, o

comisie mixtă C.I.O.-—C.N.O., con
stituită la Mexico șl prezidată de 
românul A. Șiperco, a întreprins 
un studiu aprofundat, la un Înalt 
nivel de glndire. Cititorii ziarului 
l’Equipe au luat cunoștință de 
soluțiile propuse...

Comisia a considerat, Intr-adevăr, 
că sportul nu mal este, ca pe 
vremea Iul A. Brundage, apana
jul unei clase favorizate, că prac- 
ticanțll lui se recrutează din stra
turi sociale populare sau nepro
ductive încă, elevi șl studențl.

Pentru ca sportivii dotați să 
poată atinge, datorită antrena
mentului, culmile performanțelor, 
trebuie să 11 se acorde posibilități 
fără a compromite, din cauza a- 
ceasta, viitorul lor social...

Aceste inovații nu au plăcut 
de loc d-lui Brundage care a re
înviat comisia permanentă a 
C.I.O., prezidată de H. Welr și a 
cărei compoziție nu lasă loc nicl- 
unul dubiu, nici asupra spiritului 
el „conservator", nici In ceea ce 
privește misiunea el : să dărîme 
concluziile comisiei mixte a d-lul 
șiperco.

Comisia permanentă (totul este 
destul de complicat) trebuie s* 
supună propunerile șl concluziile 
sale noului comitet executiv, Iar 
acesta v* propune tn ședință ple
nar* eventualele modificări ale 
regulilor.

Orice-«r spune cel ce pretind 
că Avery Brundage se va strâdul 
să ctștige Încă un an pentru • 
păstra — pină la sfîrșitul man
datului sâu, prevăzut în 1972 — 
imaginea unul ^cavaler neprihă
nit" al amatorismului de pe vre
mea părinților noștri, noi nu 
credem că scadența ar putea fi, 
Încă o dată, amlnată".

în finala
„Cupei intercontinentale''

Estudiantes—Feijenoord
In meciul retur al finalei 

„Cupei campionilor Americii 
de Sud“ la fotbal, Penarol 
Montevideo a terminat la ega
litate, pe teren propriu, cu 
Estudiantes La Plata (0—0). 
Cum în primul meci fotba
liștii argentinieni au învins 
cu 1—0, Estudiantes La Plata 
a intrat pentru a treia oară 
în posesia trofeului.

în vederea disputării „Cu
pei intercontinentale", cîștigă- 
toarea C.C.E., Feijenoord Rot
terdam, a și intrat în tratati
ve cu Estudiantes La Plata. 
Primul meci va avea loc la 
Buenos Aires, iar returul la 
Rotterdam. Un eventual al 
treilea joc va avea loc tot în 
Europa.

Datele desfășurării nu au 
fost stabilite, deoarece pînă 
în prezent cele două cluburi 
nu au căzut de acord asupra 
desemnării arbitrilor.

(cu piesele albe) a cîștigat la 
maghiara VerOczi. Honfi a 
învins-o pe Szaday și Poru- 
bszky pe PyteL A fost con
semnată remiza în partida 
Todorova — Sinka. Partida 
Zatulovskala — Relcher s-a 
întrerupt.

în clasament conduce Zatu- 
Iovskaia (U.R.S.S.) cu 7*/a (1) 
p, urmată de Porubszky (Un
garia) — 6>/2, Veroczi (Unga
ria) — 6 p, Teodorescu (Ro
mânia) și Pytel (Ungaria — z 
5*/a p. «

PERFORMANTE
ALE ATLEȚILOR

DIN R.D.G.
BERLIN, 4 (Agerpres). — 

în cadrul concursului de at
letism disputat la Potsdam, 
Bernd Diessner (R.D. Germa
nă) a stabilit cea mai bună 
performanță mondială pe 
3 000 m cu timpul de 7:49.4. 
în proba de 5 000 m «Jurgen 
Haase a fost cronometrat în 
13:43,6. Rita Schmidt a cîștigat 
proba de înălțime femei cu
l, 78 m, iar Renate Boy — ia 
aruncarea greutății, cu 17,13
m.

IERI, ÎN TURUL 
ITALIEI

Ieri, în Turul ciclist al Ita
liei, s-a disputat cea de a 
17-a etapă : Lido Iesolo—Arta 
Terme (165 km). A cîștigat 
italianul Franco Bitossl în 
4 h 36 : 57 urmat la 4 sec de 
Van den Bosche (Belgia), în 
fruntea unul pluton cuprin- 
zînd pe toți așii. în clasamen
tul general conduce Eddy 
Merckx. Pe locurile următoare 
— Ole Ritter la 2 :41 și Fe
lice Gimondi la 2 :52.

TELEX • TELEX o TELEX
Turul ciclist ai Angliei a 
continuat cu etapa a 11-a 
(Weston Super Mar-Veymouth, 
190 km). Victoria a revenit 
vest-germanului Johann Knab, 
cronometrat în 5h07 :58. în 
clasamentul general Indivi
dual conduce cehoslovacul 
Mainus, urmat la 48 sec de 
polonezul Mikolajczyk.■
Echipa cehoslovacă de fotbal 
Lokomotiv Kosice a susținut 
la San Josâ (Costa Rica) o 
Intîlnire cu formația locală 
Saprissa. Jocul s-a încheiat 
egal : 2—2 (2—0).■

în cadrul turneului final 
al „Cupei Italiei" la fotbal, 
F.C. Bologna a învins cu 
4—0 (1—0) pe Cagliari. 
La turneu mai participă 
F.C. Torino și Varese.■

Cursa ciclistă internațională 
de la Alfortville (Franța) s-a 
încheiat cu victoria rutieru
lui cehoslovac Ladislaw Hla-

dik, cronometrat pe 94 km 
cu 2h22:00. în același timp 
au sosit polonezul Sciborek 
și sovieticul Saidhujin.

R
în cadrul turneului inter
național de tenis de la 
Casablanca (Maroc), Ismail 
El Shafei l-a învins cu 6—4, 
4—6, 2—6, 6—2, 6—2, pe 
Dennis Ralston. Andres 
Gimeno a dispus cu 6—0, 
6—0, 7—5 de Bill Bowrey, 
iar Marty Riessen l-a în
trecut cu 6—4, 6—3, 6—4 
pe Ron Holmberg.
S

întîlnireu internațională de 
gimnastică dintre selecționa
tele feminine ale Poloniei și 
Iugoslaviei, desfășurată la Za
kopane, a fost cîștigată de 
sportivele poloneze cu scorul 
365,00 — 351,50. La indivi
dual, pe primul loc s-a cla
sat campioana iugoslavă Na
talia Slepica, cu un total de 
74,60.
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