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ECHIPA ROMÂNIEI-iNVINGĂTDARE MERITUOASĂ!ț CAMPIONATUL ]
IUDAD DE MEXICO, TO
LUCA, PUEBLA, LEON, 
GUADALAJARA. Dar mai 
ales GUADALAJARA. Ora
șele mexicane ne vin In 
fiecare clipă în fața ochilor,

IIN MECIUL CU REPREZENTATIVA CEHOSLOVACIEI I..
I iubitorii fotbalului le rostesc cu înfrigu

rare. în aceste zile spre înaltele platouri 
din Jara aztecilor, care au atras tot — 
sau aproape tot — ce are mai bun soccerul 
mondial, se îndreaptă atenția tuturor. In 
mai toate țările, fotbalul a intrat în 
vacanță. Normal...

La noi, campionatul n-a luat sfîrșit. 
După întoarcerea tricolorilor, prima 
noastră competiție fotbalistică — CAM
PIONATUL — își va relua cursul nor
mal. Cum lupta pentru titlu și evitărea 
retrogradării nu e cîtuși de puțin în
cheiată, se presupunea că perioada de 
întrerupere va fi folosită din plin pen
tru ca la reluare echipele să se pre
zinte cît mai bine, să fie în stare să sus
țină cu succes ultimul asalt. Unele din
tre divizionare au rămas acasă cu 
efectivele complete sau aproape com
plete și mohve de dispersarea forțelor 
nu pot exista. Intre acestea Politehnica 
lași, Crișul, A.S.A. Tg. Mureș, Farul, 
„U" Cluj, Universitatea Craiova, Dinamo 
Bacău, U.T.A.

Cu fireasca curiozitate, pentru a ne 
face o părere asupra formei și nive
lului de pregătire actuală a acestor 
formații, a fost așteptată apariția lor in 
unele jocuri oficiale. Dar, deziluzie ! 
Comportarea multora dintre ele ne-a 
arătat că zilele au trecut fără ca pre
gătirii sportive să i se acorde atentia 
cuvenită, fapt confirmat si de antre
norii T. Ozon, C. Cernăianu, cu care 
am discutat asupra acestui aspect. După 
ce au ieșit prin ușa din spate din 
„Cupă”, craiovenii, de pildă, au capo
tat la ei acasă în fața echipei Partizan 
Tirana. Crișul, Politehnica lași, și Rapid 
(chiar dacă are unele circumstanțe) au 
părăsit Cupa ca urmare a jocurilor 
slabe pe care le-au prestat în compa
nia unor adversari din divizia B sau C 
(I ?), de valoare, evident, inferioară. 
Alte formații au reușit, cu chiu cu vai, 
să treacă printr-o sită, s-o recunoaștem, 
nu prea deasă.

Ce e de făcut ? Simplu : să se treacă 
la treabă. Nu a mai rămas prea mult timp 
pînă la reluarea campionatului. E mo
mentul ca antrenorii să sune... deștep
tarea. Zilele trec pe nesimțite și ca 
mîine e... 21 iunie I
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COMENTARIUL ZILEI • • •

„COTELE" JUCĂTORILOR
I

OFENSIVA REPUSĂ IN DREPTURI DE LA ADAMACHE EA JDKL. I
I
I

care

Așternem pe hîrtie rînduri- 
le de față la puține clipe de 
la ultimul fluier al arbitrului 
mexican Diego de Leo. Ne a- 
flăm la masa presei din incin
ta stadionului ,,Jalisco",
ni se pare acum și mai fru
mos și mai primitor.

Am condus, cu citeva mo
mente mai inainte, cu priviri 
de admirație pe ultimul trico
lor care s-a îndreptat spre 
vestiare in uralele căldurosu
lui public local, aflat și as
tăzi de partea echipei noastre, 
și o bucurie nespusă este sen
timentul care ne incearcă sub 
impulsul proaspetei și splen
didei victorii cucerită de fot
baliștii români la această a 
doua apariție a lor pe scena 
lui El Mundial '70.

„Oricum, știm mai mult“ — 
erau cuvintele cu care înche
iam comentariul nostru după 
meciul cu Anglia, și iată că 
ele sint confirmate—expres — 
prin străduința de a se auto- 
depăși a formației

Am învins ! Să ne bucurăm, 
după intensele emoții 
timp 
te — In fața unui 
care n-a depus armele nici o 
clipă — dar să nu ne oprim 
aici, tncercind să căutăm și 
argumentele logice ale acestui 
succes, gustat, neîndoios, aca
să, de o țară întreagă care a 
vegheat alături de fotbaliș
tii români, în ceasurile tirzii 
ale nopții.

El bine, explicația compor
tării superioare constă, tn pri
mul rind, în concepția tacti
că mult îmbunătățită în com
parație cu jocul cu Anglia, 
singura concepție capabilă să 
pună cu adevărat în valoare 
calitățile fotbaliștilor români.

Pregătiți cu minuțiozitate în 
ideea ofensivei — să fi învă
țat, oare, și antrenorii noștri, 
o dată pentru totdeauna, din 
usturătoarea lecție a antijo- 
cului care ne-a privat de un 
rezultat mai bun în partida 
cu Anglia ? ! — „tricolorii" au 
practicat un joc mai complet, 
mai rațional, bazat pe apor-

noastre.

trăite 
de 90 de minu- 

adversar

G. NICOLAESCU

(Continuare în pag. a Sa)

Cronici și comentarii trans- 
mise prin telex de trimișii 

noștri speciali la Guadala
jara.

Stadionul Azteca a fost din nou 
aproape plin. 80 000 de spectatori 
au venit să urmărească meciul 
dintre Mexic șl El Salvador, în
cheiat cu rezultatul de 4—0 (1—0) 
în favoarea gazdelor. în prima 
repriză oaapețil au protestat ve-

C

O nouă intervenție reușită a Iui Lupescu in fata lui Petras. Dinu, atent, in stingă 
este gata să intervină. Reprezentativa României a reușit să treacă prin clipele 
grele, a atacat viguros, obținind după un joc bun o victorie meritată în meciul 
cu Cehoslovacia Telefoto A. P.-AGERPRES

Guadalajara
Partida a început în nota 

ușoară dominare a formației 
gleze, a cărei linie mediană 
ciștigat, — pentru început 
duelul la mijlocul terenului. Este 
drept că din selecționata Brazi
liei lipsește Gerson, jucătorul cu 
clarviziune, principalul coordona
tor al acțiunilor fotbaliștilor „ca- 
riocas“. Pe acest fond, britanicii 
continuă atacurile în valuri, a- 
saltînd însă fără succes poarta 
lui Felix. Abia în miri. 30 ei ra
tează deschiderea scorului, cînd 
la o centrare a lui Wright, Lee 
reia cu capul de la cîțiva metri 
— Felix printr-un uluitor reflex 
respinge și apoi la o ciocnire cu 
atacantul englez se accidentează. 
Brazilienii, cu excepția unei faze 
din min. 10, cînd Pele a reluat 
cu capul din apropiere obligin- 
du-1 pe Banks să respingă de pe 
linia porții, au atacat în această 
repriză sporadic, mai mult indi

de 
en- 

a

hement la acordarea golului mar
cat de Vantolra. Ei au fost 
pe punctul de a se retrage dc 
pe teren. După pauză, mexicanii 
dominînd copios mal Înscriu 
alte trei puncte prin Valdivia, 
Fragoso și Basaguren.

vidual, fără viteză, ușurînd 
sarcina apărătorilor englezi, 
dirijați de Bobby Moore.

După pauză, însă, aspectul 
tidei s-a schimbat. Fotbaliștii 
zilieni au preluat inițiativa, 
ținind două cornere consecutive 
In mln. 61 Tostao se angajează 
dintr-o poziție laterală 
dribling lung, centrează 
Pele îl deschide scurt pe 
zinho 
cîțiva 
colțul 
După 
tativa 
dar brazilienii se apără 
Totuși, britanicii ratează 
dabil de citeva ori egalarea : Bail 
luftează de la 10 m (mln. 65). Pe
ters. nemarcat Ia 7—8 m. trage 
razant cu poarta (min. 67) șl Beli 
expediază un șut în bară de la 
14 m (min. 78).

Arbitrul Abraham Klein (Tsrael) 
a condus formațiile :

BRAZILIA : Felix — Carlos Al
berto, Brito. Piazza. Everaldo — 
Paolo Cesar, Clodoaldo, Rivelino 
— Jairzinho, Tostao (min. 69 Ro
berto). Pele.

ANGLIA : Banks — Wright, 
Moore, Labone, Cooper — Mul- 
lery, B. Charlton (min. 65 Bell), 
Ball — Peters, Hurst, Lee (min. 
68 Astle).

într-ufi 
** înalt, 

Jair- 
șl acesta, după ce face 
pași, șutează Imparabil în 
lung, deschizînd scorul, 
primirea golului reprezen- 
Angliei atacă furibund, 

exact, 
form:-

GRUPA B (la Toluca): SUEDIA-ISRAEL 1-1 (0-0)!
Cea mai mare surpriză s-a în

registrat la Toluca. Echipa Israe
lului a jucat foarte bine și a 
pus 
marea 
rul a

a Jucât foarte bine șl 
la grea Încercare Suedia, 

favorită a înlllnirii. Sco- 
fost deschis de suedezul

Turresson (min. 53) ațtol, peste 
4 minute Spiegler a egalat.

Se pare că. în această grupă, 
după rezultatul de Ieri (Suedia — 
Israel 1—1) cele mai mari șanse 
de calificare le 
Uruguay.

au Italia șl

® Surpriză la

GRUPA 0 (la Leon): R. F. a GERMANIEI-BULGARIA 5-2 (2-1)
® Campionul

10 000 de spectatori auDoar 
venit pe stadionul din Leon să 
urmărească partida dintre Bul
garia și R.F. a Germaniei. După 
părerea cronicarilor meciul a fost 
spectaculos și el ar putea fi in
titulat drept un festival al go
lurilor. Reprezentativa vest-ger- 
mană a ciștigat partida cu un 
scor neașteptat (5—2) după ce 
fotbaliștii bulgari au deschis sco
rul. Primul gol l-a marcat Niko- 
dimov apoi Libuda

a egalat (mln. 20) 
stabilit scorul reprizei (min. 25). 
După pauză superioritatea forma
ției în avantaj este mai evi
dentă. Miiller marchează din pe- 
nalti (min. 52), Seeler (min. 71) 
și apoi din nou Miiller (87) sint 
autorii golurilor echipei R.F. a 
Germaniei, care, du^pă acest joc, 
este calificată, împreună cu for
mația peruviană, în sferturile de 
finală. Al doilea gol al echipei 
bulgare l-a înscris Kolev (min. 87).

și Muller a

Așadar, 2—1, o victorie pre
țioasă, mai mult decît onora
bilă, o victorie care lasă în
că deschisă poarta spre ca
lificare...
j Acum, cînd s-au scurs des
tule ore de la fluierul final 
al exigentului arbitru me
xican Diego de 
miteți-ne, mai 
mai eliberați de 
siunea momentului, 
cern o analiză cit mai amă
nunțită a jucătorilor celor do
uă echipe — evident, cu ac
cent pe jocul tricolorilor — 
care s-au înfruntat simbătă 
după-amiază, pe „Jalisco de 
Guadalajara"

MAI BINE DECÎT 1N 
MECIUL CU ANGLIA 1

Trecînd în revistă evoluția 
de ansamblu a echipei româ
ne, trebuie să spunem, de la 
bun început, că aceasta a fost 
superioară celeia din partida 
de debut, cu Anglia.

Afirmația de mai sus își a- 
re explicațiile, pe de o parte, 
în comportarea mai bună a 
majorității jucătorilor folosiți, 
pe de alta, în contribuția pe 
care fiecare dintre ei, la ma
niere diferite, dar într-o ..su
mă" mai mare decît în meciul

Leo, per- 
relaxați, 
sub teh- 

, să fa-

contra Iui Bobby Moore, a a- 
dus-o la ridicarea potențialu
lui de joc al întregii echipe.

In general, se poate spune 
că, începînd de la portar, și 
terminînd cu extrema stingă, 
fotbaliștii români s-au stră
duit să fie cît mai utili an
samblului, depunînd mari e- 
forturi, încercînd chiar să se 
autodepășească. Evident, nu în
totdeauna intențiile s-au ma
terializat pe gazon, dar — in 
orice caz — între randamen
tul diferiților jucători n-au 
mai existat diferente atît de 
mari ca în întîlnirea cu An
glia.
ADAMACHE — SATMAKEA- 
NU, LUPESCU, DINU, MO- 
CANU, DUMITRU (min. 81 
Ghergheli), NUNWEILLER, 
DEMBROVSCHI, 
DUMITRACHE, 
(min. 68 Tătaru).

Și acum, să procedăm la 
tradiționala analiză

ADAMACHE I a 
mai solicitat decît 
cu englezii și s-a

NEAGU, 
LUCESCU

i
fost ceva 
In meciul 
remarcat,
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C. FIRANESCU
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1. Brazilia
2-3. România
2-3. Anglia
4. Cehoslovacia

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

R.F.G. 
Peru 
Maroc 
Bulgaria

1. Mexic
2. U.R.S.S.
3. Belgia
4. El Salvador
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Grupa B

Internaționalele de tir ale României

NASTASEION ȚIRIAC

de skeet, sovieticul

PROGRAMUL ZILEI
Ora 9 : armă liberă calibru 

redus 3x40 I — Internaționalele 
României și „Cupa țărilor latine 
și Greciei" ; pistol cu aer com
primat bărbați și armă standard 
60 f culcat femei și juniori — 
internaționale ; talere și skeet 
(prima manșă de 75 t) in cadrul 
Balcaniadei și al „Marelui Premiu 
Carpați", la seniori, femei șl ju
niori.

O scurtă discuție după înfrîngere. Antrenorul cehoslovac Marko 
(in centru) asaltat de reporterii prezenți la Guadalajara

Telefoto A. P. - AGERPRES

60 f culcat • Și astăzi, din nou, program atractiv
Juranov la startmondial

mai mareBeneficiind in cea 
parte a timpului de o vreme 
favorabilă, prima zi a inter
naționalelor de tir ale Ro
mâniei a reunit în jurul stan
durilor de tragere un public
numeros. Pe lingă faptul de
a fi asistat la evoluția uno
ra dintre cei mai
tași ai lumii,
tatorii au avut 
rea satisfacție de

buni țin- 
spec- 

și ma- 
a aplauda

victoria unui reprezentant al 
țării noastre, pistolarul Mar
cel Roșea. Medaliatul cu ar
gint de la Mexico a înscris 
un nou succes prestigios, în- 
tr-o companie selectă și cu 
un rezultat excepțional: 
596 p, cifră care egalează re-

Marcel Roșea, realizatorul unei performanțe de valoare mondială la pistol viteză, 596 punc
te, record mondial egalat, x - - Foto: AUREL NEAGU

cordul lumii, deținut tot de 
un român, Virgil 
campionul, mondial, 
a obținut 297 p în 
Roșea a realizat în 
doua 299 p, ratînd 
foarte puțin un decar, în pri
ma serie la 4 secunde.

Bine s-a comportat și ex
perimentatul internațional.

Atanasiu. 
După ce 
manșa I, 
cea de a 
doar de

Ion Tripșa, precum și mai 
tinerii lui colegi, Dan Iuga și 
Ștefan Popa.

După un început mai slab, 
campionul continental Petre 
Șandor (la pușca cu aer com
primat 40 f picioare) și-a re
venit, fără a putea însă recu
pera total handicapul din de
butul probei. El a ocupat po
ziția a doua stabilind recor
dul țării la arma cu aer com
primat 60 f picioare : 567 p.

Proba clasică de armă libe
ră calibru redus 60 f culcat 
s-a încheiat cu o surpriză: 
victoria belgianului Francois 
Lafortune cu un rezultat de 
596 p, cu două puncte mai 
puțin decît recordul lumii. 
Campionul olimpic, cehoslova
cul Jan Kurka, campionul 
european, Peter Gorewski 
(R.D. Germană) și americanul 
Lones Wigger — fost cam
pion olimpic și recordman al 
lumii au ocupat locuri infe
rioare. în general însă, cifire-

G COMARNISCHI

(Continuare tn pag. a <-<«)

Marți după amiază la sediul C.N.E.F.S., va avea loc ședința 
obișnuită de lucru a Comitetului Olimpic Român,

Pe ordinea de zi figurează, printre altele, informări cu pri
vire la realizarea planului de acțiuni pentru Jocurile Olimpice 
din 1972 și asupra desfășurării sesiunii C.I.O. de la Amsterdam.

Grupa D

Victorie românească in campionatele

internaționale de tenis ale Franței

ȚIRIAC Șl NĂSTASE 
CAMPIONI DE DUBLU

LA ROLAND GARROS!
De patru ori pînă acum, ex- 

celenții jucători români, ma
eștrii emeriți ai sportului 
Ion Țiriac și Ilie Năstase, se 
clasaseră printre fruntașii pro
bei de dublu a clasicului 
turneu de la Roland Garros, 
considerat de la fondare (1891) 
drept campionatul mondial

de tenis pe terenuri cu zgt 
ră. Ieri, în ultima zi a intri 
cerilor celei de a 74-a ediți 
cei doi reprezentanți ai țăr 
noastre au făcut ți ultimi 
pas spre consacrarea def 
ni ti vă — ei au cucerit titli 
de campioni i
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Divizia B

(C.

Du- 
(0—r0).

proteste și insulte adre- 
arbitrului. A condus bine

oțelarii au 
neașteptată

59, în urma 
lovituri libere, 
scorul la 2—0. 

bucureștenii au

SERIA I: Etapa gazdelor
Sportul studențesc — Fla

căra Morenl 2—0 (1—0). La 
capătul unui joc care nu a en
tuziasmat spectatorii, 
ții și-au adjudecat

VASILE SĂRUCAN

AMPIONATIIL DE ATLETISM PE ECHIPE
dezolant 
Republi- 
treia a 

au con- 
din

VALERIA BUFAMJ — 13,5 LA 100 M G!Desfășurate într-un 
îonimat, pe stadionul 
i, întrecerile etapei a 
impionatului diviziei A 
ituit totuși pentru mulți
leții noștri un bun prilej pen
ii obținerea de performanțe vă
roase. Astfel, Valeria Bufanu a 
irectat cu o zecime de secun- 
i recordul la 
trsa în 13,5 s, 
itată pe plan 
va rapidistă 
teza de bază a- 

și cre- 
mari 

căruia 
aten- 

mg.

100 mg, încheind 
performanță bine 
mondial. Spor- 
și-a Îmbunătățit 

— sîmbătă a
rgat 100 m in 11.8 s — 
:m că este o atletă cu 
jsibilitâți la pentatlon, 
i-l acordă, deocamdată, 
e. Tot in proba de 100 
iena Mîrza și-a egalat propriul 
:cord de junioare cu 14,i s, iă- 
nd impresia unor rezerve con- 
iderabile. Participînd în afară 
s concurs la alergarea de 800 m 
băieților, juniorul Zoltan Gas- 

ar a' realizat 1:51,7, rezultat 
ire constituie un nou record 
epublican pentru categoria sa 
; vîrstă (v.r. 1:52,1 Radu Rusu). 
ltimul record doborit ieri a-

parține formației feminine de 
ștafetă 4x100 m a S.S.A., care, 
cu 48,7 s a stabilit un nou record 
de junioare pentru echipele de 
club.

In întîlnirea pe echipe, Steaua 
a obținut victorii scontate iar 
S.S.A. a reușit să întreacă la li
mită formația clujeană : Steaua
— Cluj 144—130 (f. 34—6ff) ; Steaua
— S.S.A. 165—125 (f. 47—58) ; S.S.A.
— Cluj 154—151 (f. 53—63). în cel 
de al doilea meci care avea o im
portanță deosebită în stabilirea 
ordinei în partea de jos a cla
samentului, Rapid a obținut două 
victorii care o scutesc deocam
dată de emoții : Rapid — Metalul 
134—109 (f. 47—53) ; Rapid — Bra
șov 149—126 (f. 58—47) ; Brașov
— Metalul 167—114 (f. 54—54).

Performanțe înregistrate du
minică. în a doua zi a concursu
lui : BARB ATI : 200 m — Gh.
Zamfirescu (Steaua) 21,7, T. Puiu 
(Rapid) 22,2, I. Mitrofan (S.S.A.) 
22,3 ; 800 m - I. Damaschin

(Steaua) 
(Tg. Se- 
republi- 
— O.

(Steaua) 1:50,7, P. Lupan 
1:51,6, H.C. Z. Gașpar 
cuiesc) 1:51,7 — record 
can de juniori ; 5 000 m 
Scheible (Rapid) 15:02,2, 2. H.C. I.
Rusnac (Steaua) 14:56,4 ; 400 mg
— I. Rățoi (Rapid) 52,9, Gh. Buh- 
nilă (Steaua) 54,5 ; lungime — " 
Sărucan (Cluj) " 
(Steaua) "/*.
(Steaua) 7,54 ; înălțime 
Șerban (C.A.U.) 2,10 ;
Z. Hegheduș (Brașov) , , 
Sălăgean (Brașov) 47,92 ; prăjină
— I. Dragomir (S.S.A.) 4,20 : 10
km marș — N. Rinceanu (Rapid) 
46:12.0. M. Ciacoi (Metalul) 46:23.0. 
FEMEI : 200 m — Mariana Goth 
(Metalul) 24,0. Ileana Silai (Cluj) 
25.3, Aura Petrescu (Steaua) 25,5; 
800 m — Ana lakab (Cluj) 2:11.3. 
Maria Lincă (Metalul) 2:12,6 ; 100 
mg — Valeria Bufanu (Rapid) 
13,5 — record republican, Viorica 
Viscopoleanu (Steaua) 14,0. Elena 
Mîrza (S.S.A.) 14,1 — record de 
junioare egalat ; înălțime — Cor-

7,70.
7,64, Ad.

iv. 
C. Corbu 
Samungi 

— H.C. I. 
disc 

49,44, V.

TEAUA-CAMPICANA A ROMÂNIEI
LA HANDBAL MASCULIN

In ultimul meci, campionii au învins Dinamo cu 17-11 9 La fete,

după Progresul, și Rapid a retrogradat in B

nelia Popescu (Rapid) 1,76 (a 
renunțat să sară mai sus), Vir
ginia Bonei (Rapid) 1,70, Draga 
Comșa (Cluj) 1,67 : greutate — 
Ana Sălăgean (Brașov) 15,29, Lia 
Manoliu (Metalul) 14,41 ; 4x100 m 
— Steaua 48,4. Cluj 48,6, S.S.A. 
48,7 — record de junioare pentru 
echipe de cluburi.

Vladimir

C. A. U. a

derbyul cu

MORARU

cîștigat

Dinamo!

Ieri, o dată cu desfășurarea 
apei a XXVII-a, s-a încheiat 

campionatul național de 
mdbal masculin. Titlul a re
mit din nou valoroasei for- 
ații militare care a dat nu 
ai puțin de 7 jucători echipei 
impioane mondiale. Steaua, 
ihipa cea mai constantă a 
impipnatului, a mai adăugat 

palmares un succes de pres- 
jiu. Este meritul tuturor ju- 
itorilor ei, al . veritabilelor 
îdete care sînt Oțelea, Gruia, 
ațu, Goran, 
tscu ș.a., i 
mdbalist, păzitor strașnic al 
iturilor 
îrșit de campionat 
imit pe Belu, al unor sportivi 
ire, fără a se remarca în mod 
’osebit, au contribuit cu efor- 
rile 
istia 
ivu,

, Marinescu, Po
ol conștiinciosul!.i

militare în acest 
l-am

lor permanente, cu mo- 
lor, la acest succes . 
Cristian, Coasă, Iacob 
Felicitări acestor bravi 

ai handbalului românesc, 
conducătorilor

lieți 
itrenorilor și 
ubului lor !

★
Tot ieri, penultima restanță a 
impionatului diviziei A de 
mdbal feminin a produs o 
ică dramă pentru bucureșteni: 
ușind doar un meci egal cu 
oința Odorhei, Rapid este — 
îpă Progresul — cea de a 
:ua fehipă bucureșteană care 
trogradează în divizia B... 
ar, încă înainte de aceasta, 
ebuie să adresăm un sincer 
avo fetelor din Odorhei care 
-au apărat cu dirzenie, cu 
ortivitate deplină, șansa de a 
jura și in viitor pe prima 
enă a handbalului românes<.

BUCU- 
a- 

văzut la Dinamo un 
în-

STEAUA — DINAMO 
REȘTI 17—11 (11—7). _leri la 
miază am 
meci „cuminte”, o întîlnire 
tre două forțe ale handbalului ro
mânesc care, fără a se menaja, 
n-au forțat totuși. A fost o parti
dă plăcută, căreia i-a lipsit însă 
miza, acel interes care să stoar
că de la jucători energii nebănui
te, dirzenie. dăruire poate, acele 
atu-uri care, la un loc. formea
ză punctul forte al unui derby. 
Steaua a cîștigat detașat. Ea s-a 
desprins de Dinamo încă ’■ 
prima repriză. Fină în min. 
cele două' ---------” - -----------
la cap” : 
2—3, 3—3,
Din acest 
au reușit 
(Gruia 2, Popescu, Goran) 
țle căreia șl-au asigurat liniștea 
necesară pentru a acționa de- 
contractat. Se remarcă din e- 
chlpa Steaua portarul Belu care 
apără excelent, spulberind șl el 
șansele adversarilor. Printre al
tele, Belu reține două lovituri 
de la 7 m executate de Moldo
van ! Jocul decurge apoi în e- 
videnta notă de dominare a hand- 
ballștllor de la Steaua, cu toate 
eforturile pe care inepuizabilul 
Samungi le face continuu pen
tru a-și readuce team-ul pe li
nia de plutire. Gruia bombar
dează poarta iul Penu, Gațu exe
cută cîteva „numere” în folosul 
echipei șl al galeriei. Nica ișl 
afirmă a doua tinerețe, iar Go
ran, Marinescu, Popescu. Savu, 
Bota, Lieu se dovedesc piese pre
țioase în angrenajul unor mașini 
de handbal cu renume mondial. 
Handbal fără efervescență care 
să producă euforie, dar și fără 
reziduuri generatoare de încor
dare, de amărăciune. Victoria 
campioanei, conturată înainte de 
pauză, pentru unii încă înainte 
de meci, devine cu fiecare mi
nut o realitate tot mai pregnan
tă. Și fluierul final o consfințeș-

dată cu onoarea de a Iite, o 
terminat nelnvinși un campionat 
cu trei tururi, în care au sus
ținut 27 de partide !

Au marcat : Gruia 7, Savu 2, 
Gațu 2, Popescu 2, Coasă 2, Ma
rinescu 1, Goran 1 — pentru 
Steaua, Nica 4, Licu 2, Bota 2, 
Moldovan 2 și Samungi 1 — pen
tru Dinamo București.

Au arbitrat corect Alexandru 
Albu (Brașov) și Gh. Lungu 
(Deva).

din 
22, 

formații au mers „cap 
1—0, 1—1, 2—1, 2—2, 

3—4, 4—4, 5—4, 5—5.
moment însă, militarii 
o serie de 4 goluri 

gra-

COMPETIȚIE DE MULT AȘTEPTATĂ
. Slavic și Cristina Balaban primii învingători ai tetratlonului

încă un punct 
cîștigat de natația 
românească. Mai 
receptivă ca de o- 
bicei la sugestiile 
constructive, comi-

i de competiții care dirijează 
■tivitatea în Capitală și-a In- 
ris, în fine, în calendar o 
unpetiție gen tetratlon (£ie- 
,re participant concurează la 
ate cele patru procedee), care 
prins viață sîmbătă și dumi

că în piscina Dinamo.
întrecerile au prilejuit, în 
imul rînd, o excelentă veri- 
care a stadiului de pregătire 
ipă o perioadă „plină” de a- 
imulare. Apoi ele au oferit 
îcărui antrenor posibilitatea 
iui început de analiză privind 
înținutul unui antrenament 
unilateral al tinerilor înotă- 
ri, foarte mulți dintre aceștia 
jvedind carențe inadmisibile 

stilurile pe care le-au evitat 
uit prea devreme.
Competiția, dotată cu „Gupa 
; vară”, a revenit la seniori 
i Marian Slavic și Cristinei 
alaban. Reprezentantul clubu- 
i Steaua a dominat evident, 
imulînd cu aproape 100 de 
incte mai mult decît următo- 
il clasat. In schimb, proba fe- 
inină a fost mult mai dispu
tă, cîștigătoarea fiind cunos- 
ită abia după lungimile de 
aul. Șterner a condus după 
;uta“ de delfin, Camelia Vîjeu 
a aflat în frunte după urmă- 
iarele două curse (spate și 
-as), pentru ca în final C. 
alaban să aibă cuvîntul hotă- 
tor. O desfășurare Identică a 
zut-o și întrecerea juniorilor, 
asamentul avîndu-i in frun- 
: (pe rînd) pe Copcealău, Lu- 
j și Manolescu, ultimii doi 
■rminînd învingători cu un 
inctaj egal (704 p.). ba cele- 
lte trei categorii de vîrstă, 
rimele locuri au revemit dina- 
oviștilor Anca Georgescu, 
eodor Nicolae și Anca Groza, 
>east* din urmă dominînd «U- 
rltar grupa fetelor șl reall- 
nd performanțe superioare 
ți de junioare și senioare (I).

1:00,2) 618 p, 4. E. Hempel (1:
13.8 — 1:14,1 — 1:16.7 — 1:06,7) -- 
598 p, 5. A. Adam (1:10,3 — 1:20,1
— 1:23,0 — 1:00,2) «• 583 p, 8. 
M. Movanu (1:12,3 — 1:09,7 — 1: 
28.2 — 1:04,0) = 569 p ; SENIOA
RE : 1. CRISTINA BALABAN (1:
21.9 — 1:17,2 — 1:29,5 — 1:08,3) ■= 
707 p, 2. Agneta Șterner (1:13,3 — 
1:26,9 — 1:32,0 — 1:10,4) = 650 p, 
3. Camelia Vijeu (1:16,2 — 1:22,6
— 1:28,8 — 1:18,8) — 612 p,
Georgeta Cerbeanu (1:15,5 —
20.4 — 1:37,4 — 1:12,0) ■= 563 p.

JUNIORI : 1—2. GH. LUPU
11.5 — 1:05,9 — 1:29,0 — 1:01,7)
E. Manolescu (1:10,6 — 1:10,2 
1:21,8 — 1:05,5) = 704 p, 3. L. Cop
cealău (1:09,1 — 1:10,8 — 1:27,2 — 
1:01,9) = 695 p ; JUNIOARE : 1. 
ANCA GEORGESCU (1:20,4 —
1:23,9 — 1:24,4 — 1:16,4) •» 693 p,
2. Angela Anton (1:17,2 — 1:30,0
— 1:31,2 — 1:11,2) — 648 p, 3. An
ca Mlhăescu (1:20,2 — 1:25,4 —
1:28,4 — 1:18,1) = —

BĂIEȚI : 1. T.
06,9 — 1:17,2 — 1:29,7 — 
702 p, 2. G. Popovici 
1:21,8 — 1:23,3 — 1:09,0)
3. Lazăr (1:21,2 — 1:20,5
— 1:13,9) ■= 487 p ; FETE : 
ANCA GHOZA (1:14,2 — 1:21,6 
1:28.3 — 1:10,5) — 800 p, 2. Lilia
na Dan (1:23,0 -- 1:26,4 — 1:42,0 — 
1:11,9) ■= 513 p, 3. Dana Pop (1:
22.9 — 1:23.6 — 1:38,0 — 1:14,1) = 
460 p (ordinea de desfășurare a 
probelor : delfin, spate, bras și 
craul).

H NAUM
VOINȚA BUCUREȘTI — U- 

N1VERSITATEA CLUJ 9—10 
(5—5). Studenții au făcut dova
da încă o dată, la București, 
că locul 3 pe care-1 ocupă în 
clasament nu este întîmplător. 
(G. R ).

Alte rezultate : Dinamo Bra
șov — Universitatea București 
18—17 (11—10).

Dinamo Bacău — Politehnica 
Timișoara 22—16 (8—7); Minerul 
Baia Mare — Rafinăria Telea- 
jen 27—14 (14—5).

RAPID — VOINȚA ODOR- 
HE1 12—12 (7—7). Deși toate a- 
tuurile erau de partea rapi- 
distelor (evoluțiile bune din a- 
cest sezon și faptul că jucau 
acasă o carte decisiva), ele n-au 
putut smulge adversarelor de- 
cît un meci nul, insuficient 
pentru ca în sezonul viitor să 
mai joace în divizia A. Rapidul 
a trecut pe lingă victorie mi
limetric. După 8 minute de joc 
conducea cu 5—0 ! Cînd ne pre
găteam să consemnăm o vic
torie comodă, tot rapidistele au 
fost acelea care au ținut să ne 
decepționeze. In continuare, ele 
au ratat cîteva situații clare 
de a majora scorul, s-au bîl- 
bîit în atac și în apărare și, 
la sfîrșitul primei reprize, sco
rul era egal : 7—7. După pauză 
handbalistele de la Rapid ac
ționează timorat, ratează o lo
vitură de la 7 metri prin 
Gheorghe la scorul de 8—9, iar 
cu cîteva secunde înainte de 
final la 12—12, Țopîrlan — sin
gură cu portarul... ratează. Au 
înscris cele mai multe puncte 
Maghiari (3). Teglaș (3), pentru 
Voința, și Stark (7), Gheorghe 
(3) pentru Rapid. Au arbitrat 
atent și autoritar D. Purică și 
V. Erhan — Ploiești.

Gheorghe RANGU

PLOIEȘTI, 7 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Se părea — 
după ruperea de nori de sîm
bătă după-amiază — că meciu
rile de la Ploiești nu se vor 
disputa nici duminică. Pista 
fusese acoperită cu un strat de 
apă, gros de cîțiva centrimetri 
și numai datorită muncii depuse 
de organizatori 
în mod deosebit, 
doveanu de la 
nirile au putut

în aceste condiții rezultatele 
au avut întrucîtva de suferit 
mai ales cele din probele de 
aruncări și sărituri. Echipa 
G.A.U. care, cel puțin teoretic, 
avea de partea sa șansa de a 
lua conducerea chiar din prima 
zi în întîlnirea cu Dinamo, s-a 
văzut condusă cu 3 puncte. Dar 
atleții studenți (lideri ai clasa
mentului înaintea etapei a treia), 
nu s-au considerat învinși ei 
continuînd întrecerea animați de 
dorința de a cîștiga derbyul. 
Duminică au recuperat și apoi 
au luat un avans de 4 puncte. 
Așadar, în prima zi Dinamo — 
C. A. U. 73—70 ; în a doua zi 
a întrecerilor 80—84. Rezultat 
final Dinamo — C.A.U. 153,5 — 
157.

în celelalte meciuri (rezultate 
finale masculine și feminine) : 
Prahova — Dinamo 98—201 ; 
Prahova — C.A.U. 80—217.

Dintre performanțele mai bune 
înregistrate în cele două zile de 
concursuri
— Virgil 
59,40 m ; suliță 
Stancu (Dinamo) 49,10 
gime (m) — Marin
(C.A.U.) 7,50 m.

studen- 
ambele 

puncte. Scorul a fost deschis 
de Ciornoavă, în min. 17, care 
a transformat un 11 m. După 
pauză, în min. 
executării unei 
Păiș a majorat 
Pînă la sfîrșit, 
ratat cîteva ocazii. A arbitrat 
foarte bine N. Cursaru 
Ploiești (C. Moraru).

Gloria Bîrlad — Chimia 
ceava 2—1 (0—1). Gloria a 
minat 83 de minute și a 
tat numeroase ocazii de 
Chimia a deschis scorul 
min. 41. în urma unui contra
atac, finalizat de Gălățeanu. 
Punctele echipei gazdă au 
fost realizate de Mustață (min. 
72) și de Beniovschi (min. 83, 
din 11 m). Foarte bun arbi
trajul lui R. Buzdun — Bucu
rești. (E. Solomon, coresp.).

Știința Bacău — Metrom 
Brașov 3—1 (2—1). Studenții,
mai buni în fazele de finaliza
re, au ciștigat pe merit, 
prima repriză, băcăuanii 
fructificat de două ori, 
Pelea (min. 28) și Volmer 
(min. 44. din 11 m). După pa
uză, Mihalache, in min. 73, a 
marcat cel de al treilea gol 
al Științei. Pentru oaspeți a 
înscris I. Nicolae. in min. 40. 
în min. 70 jucătorul Selimesl 
(Metrom) a fost eliminat pen-

SERIA A ll-a

4.
1:

(1: 
și

623 p.
NICOLAE (1: 

1:05,1) - 
(1:18,0 —
— 540 p,
— 1:24,3 

1.

Duminică, pe sta
dionul Tineretului, 
s-au încheiat par
tidele din cadrul 
turneului de baraj 
pentru divizia A,

la rugby. Din păcate cuplajul 
inițial a fost ratat datorită 
faptului că una din echipe — 
Cimentul Medgidia — a absen
tat nemotivat. în aceste condi
ții CONSTRUCTORUL BUCU
REȘTI, cîștigînd prin neprezen- 
tare, s-a calificat în prima di
vizie a țării.

Așadar, în singurul meci de 
pe Tineretului s-au întîlnit for-

Seceriș se anunță un adversar incomod> > ,4 11

(s-a evidențiat, 
Gheorghe Mol- 

Petrolul), Intîl- 
contlnua.

consemnăm : 
Tibulschl (

(I) -

: ciocan
(Dlnamoț

— Ioana 
m ; lun- 

Georgescu

Ion GAVRILESCU

Su- 
do- 
ra- 
gol.

in

în
au 

prin

C

MZULTAT® TEHNICE — SE- 
IORI : 1, M. StAVlC (1:05,5 -

— 1138,5 — 59,3) “ 738 p, 1.
r. S*rule*nu (1:09,3 — 1:14,1 — 
118,8 - 1:08,l) - 642 p, 8. 8. Ce»- 
l»5CU (1105,4 - 1110,4 — 1132,3 -

Evoluînd la nive
lul ultimei perfor
manțe, Seceriș n-a 
mal ratat victoria 
In premiul clasic 
Carpațl si, ca atare,

socotim că el rămlne Unul din
tre adversarii cel mal Incomozi 
pentru aspirațiile lui Talion In 
Derbyul de la 19 Iulie. E drept 
că liderul a mers la recordul 
de 1:23,8, dar nici Învingătorul 
n-a făcut uz de întreaga Iul ca
pacitate I... în restul 
de Ieri, subliniem noul 
al Iul Tapir țl evoluția 
Hortansa la neașteptatul i 
de 1:57,5 pe km. Desigur eă i 
iul Dinu nu sa va opri la 
suoeea. cit privațta euraale 
Iilor da doi ani, fluatuațUli 
recorduri nu impresionează,

curselor 
succes 

iep«l nivel 
eleva 
acest 
mîn- 

le da 
luuvtuuii nu inipnuQncui) dar, In genere, lasă de tras concluzia 
că nu o să avem 'parte de o 
generație prea bogat înzestrată, 
aga cum erau previziunile an
trenorilor la Începutul anului.

Recordurile Înregistrate dove-
erau previziunile *(!■

dese doar ameliorările inerente 
evoluțiilor, dar nimic din aștep
tările unor elemente care să 
trădeze o satisfacție crescătorii
lor. Dacă zootehnlștll noștri se 
mulțumesc eu evoluții In jurul 
de 1:39, noi ne permitem să le 
amintim că, cu astfel de recor
duri pe turfurlle europene ni
meni nu-și însori» măcar mînjll 
in probele public» I In 
zle în această direcție 
mult pasul P« loc I

Rezultate tehnice 5
(I. Oană), Viscol, Vedeta <4 ; 2. 
Hlrondița (I. CrMLlin), Soprana, 
Mezin 45,8 j S. Hlparion (N. 
Sandu)) Florete, Tanța 13,1; 4. 
Hortansa (T. Dinu)* Silva, La- 
vena 37,5 ț I. Rigola (I. Oană), 
Soților, Tăbăraș 40,9 ; 5. Se
ceri! (M. Stefănoscu), Dioda, 
Fănlșor 25,1; 7. Rosalln (N.
Gheorghe), Bidiviu, Rueilouța 
44,i; 5. Tapir (G. Tlaaae), Ra
port, Sutana *1,1 | I. Herodlan 
(T. Martnee<m)i SeRa, Mereu r 
41,4.

conclu
se bate

1. Struna
2.

s.

Nlddy DUMJTRESCU

fi I

tru 
sate 
V. Popa — Iași. (Gh. Dai ban, 
coresp.).

Oțelul Galați — Progresul 
Brăila 4—2 (1—2). Partidă viu 
disputată, dar de slabă factu
ră tehnică. Oaspeții au contro
lat jocul în prima parte. în 
repriza a doua, 
avut o revenire 
și au reușit să Întoarcă re
zultatul in favoarea lor. Au 
marcat : Leca (min. 17), Adam 
(min. 62 și 86), I. Nicu (min. 
76), respectiv Iancu (min. 15), 
Plugaru (min. 41). A condus 
corect Gh. Popovici — Bucu
rești. (T. Siriopol, coresp.).

Politehnica Galați — Portul 
Constanta 3—2 (1—0). Meciul
a decepționat, deoarece am
bele echipe au practicat un 
joc confuz. Doar evoluția sco
rului a ținut trează atenția 
celor 5 000 de spectatori. Men
ționăm faptul că Portul a con
dus pînă în min. 85 și nimeni 
nu se aștepta ca să mai piardă 
această partidă. 
Bretan (min.
(min. 85 și 88 din 11 m), res
pectiv Cara-man (min. 64 din 
11 m și 71). A arbitrat M. 
Bică — București. întîlnirea 
a avut 10c‘sîmbătă după amia
ză. (S. Constantinescu, coresp. 
principal).

Poiana Cimpina — Metalul 
Tîrgoviște 1—1 (0—0). întîl
nirea dintre cele două echipe 

punct de

vedere tehnic. în piu», gazdele, 
care sînt amenințata de a 
ocupa un loc la periferia 
clasamentului, 
eforturi da 
gătoare In 
Golurile au 
Tr. Popescu
Poiana, Tiron (min. 73), pentru 
Metalul. Foarte bun arbitrajul 
lui A. Palade — Sibiu. “ 
Vîrjoghie, coresp.)

Ceahlăul P. Neamț — 
nărea Giurgiu 2—0 
Ceahlăul a reușit să ciștige 
printr-un joc plăcut, obligîn- 
du-i pe adversari să 6e apgre 
supraaglomerat. în min. 72 
Zaharia transformă o lovitură 
de la 11 m, pentru ca în min. 
89 Negustoru să majoreze sco
rul. A arbitrat excelent 
Liga — Galați. (Cornel 
țeanu, coresp.)

sînt amenințate
un loc la 1 

nu au depus 
a termin* lnvln- 
această partidă, 
fost reall^gte de 
(min. 72) pentru

Vasile
Nem-

3),
Au înscris : 

Diaconu

nu a corespuns din

S. M. Sibiu

învingătoare in
C.S.M. Reșița — Minerul 

Baia Mare 1—0 (1—0). Der- 
by-ul etapei n-a corespuns 
așteptărilor. Reșițenii au do
minat, dar au ratat mult, iar 
oa-speții s-au mulțumit să 
practice un joc defensiv. Uni
cul gol a fost realizat de 
Nestorovici, în min. 2. Inegal 
arbitrajul lui Tr. Cruceanu — 
Arad : foarte bun 
parte, cu greșeli 
meciului. ' 
resp.)

(Paul
in prima 

spre finalul 
Bocșan, co-

Electroputere 
Vagonul Arad 2—1 (2—0), 
de nivel tehnic modest. Scorul 
a fost deschis în min. 35, 
cind Chesnoiu a 
pasă ptimită 
în min. 44. 
beneficiat de 
la 11 m, pe 
mat-o Stănescu. După pauză, 
în min. 50, arădenii au redus

Craiova
Joc

deschis în min. 
fructificat o 

de la Resciuc.
Electroputere a 

o lovitură de 
care a transfor-

două

din handicap, prin Macavei II.
A condus 
București, 
resp.)

Gh. Olteanu
(V. Popovici, co-

Metalul Tr. Severin —
C.S.M. Sibiu 0—1 (0—0). în-

anostă între
ce au părut obosite, 
au evoluat fără con- 
lăsînd impresia unui 

Oaspeții, 
nu 
în 

Unicul gol a fost 
min.

tilnire 
echipe 
Gazdele 
vingere, 
dezinteres total, 
prin felul cum au jucat, 
justifică poziția deținută 
clasament. „11 -
înscris de Unguroiu, în

C.P. București- pentru a cincea oară
in posesia „Cupei României

Ediția din acest 
an a „Cupe! Româ
niei “la oină, a că
rei finală pe țară 
s-a desfășurat — in 
organizarea irepro
șabilă a F.R.O. șl a 
comisiei de specia

litate a C.J.E.F.S. Constanța — pe 
stadionul din Mangalia, s-a în
cheiat duminică cu un nou suc
ces al echipei C. P. București. Cu
cerind pentru a clncea oară 
consecutiv rivnitul trofeu, tipo- 
grafii au realizat o performanță 
deosebită, pentru care s-au între
buințat la maximum, avind în 
dlnamovlștli bucureșteni șl in 
olnarli din comuna Gherăești (ju
dețul Neamț) adversar; de temut. 
Cu mai multă îndemînare în pa
sarea mingei și in ochirea ad
versarilor, cu un careu necruță
tor la „prindere” format pe cu
loarul de întoarcere din I. Dacău, 
Gh. Grulanu, I. Anton și Gh. 
Drăghici și cu un fundaș nou, 
dar în mare vervă, ing. Costel 
Iancu, bucureștenii au ciștigat — 
la capătul unor meciuri care au 
îneîntat tribunele — în fața prin
cipalilor contra-candidați la 
cupa de cristal. Antrenorul eme
rit Alexandru Ratailescu a fo
losit, de-a lungul acestei compe
tiții, pe drept cuvint considerată

maraton, următorul lot de jucă
tori : I. Dacău, C. Iancu, Gh. 
Drăghici, I. Anton. M. Cristines- 
cu, Gh. Gruianu, M. Tudoran, V. 
Gălățeanu, A. Matei, Gh. Matei, 
A. Burcică, I. Gruianu, C. Tudor. 
Citeva cuvinte de laudă se cu
vin și președintelui secției de 
oină a C.P.B., Gh. Șandru, alături 
în permanență de echipa sa, 
care se dovedește un adevărat 
„sufletist” al sportului nostru na
țional.

Cum s-au comportat celelalte 
echipe participante la turneul fi
nal ? Dinamo București, în reve
nire de formă, n-a avut sufi
ciente resurse pentru a răsturna, 
chiar șl atunci cînd victoria ii 
surîdea, un rezultat hotăritor in 
favoarea sa. De asemenea. Biru
ința Gherăești s-a prezentat în 
progres, dar o dată cu consu
marea partidelor a dat vădite 
semne -de oboseală, spre deose
bire de Viața Nouă Olteni ” 
Teleorman), mult întinerită, care 
a jucat mal bine de la un 
la altul.

CLASAMENT FINAL : 1. 
18 p, 2. Dinamo 12 p. 3. 
nouă Olteni 12 p (punctaj 
slab), 4. Biruința Gherăești

dud.

meci

C.P.B. 
Viață 

mai 
5 p.

Tr. 1OANIȚESCU

CLASAMENT
1. Prog. Buc. 28 16 7 5 53-15 39
2. Met. Tîrg. 28 13 6 9 44-37 32
3. Polit. Gl. 28 12 5 11 33-40 29
4. Portul C-ța. 27 13 2 12 39-37 28
5. Oțelul Gl. 28 10 8 10 33-34 28
6. Prog. Brăila 28 12 3 13 44-40 27
7. Sp. studențesc 28 10 7 11 42-38 27
8. Met. Buc. 27 10 7 10 37-33 27
9. Flacăra 

Moreni 28 11 5 12 35-36 27
10. Ceahlăul 28 12 3 13 31-42 27
11. Știința 28 10 6 12 29-29 26
12. Chimia Sv. 28 11 4 13 27-31 26
13. Metrom 28 10 6 12 28-34 26
14. Poiana 28 10 6 12 30-37 26
15. Dunărea 28 10 6 12 30-44 2fi
16. Gloria 28 9 7 12 38-46 25

și Olimpia

deplasare
64, la o acțiune în 
rătorii metalurgiști 
parte ca... spectatori, 
foarte bine 
Craiova.

C.F.R. 
Anina 
meritată, 
de 
au 
lui. 
nii 
cu 
(min. 15) care a trimis balo
nul în propria poartă. După 
pauză, Damian a majorat 
avantajul, în min. 70, pentru 
ca apoi, Mate, în min. 82, sâ 
reducă din handicap. 
răescu — 
traț bine, 
principal).

Olimpia 
Satu Mare 
1 gazdele au ratat 
prin Petrică, iar in continuare, 
au atacat haotic. Oaspeții s-au 
apărat bine și au contraatacat 
periculos, înscriind două goluri 
prin Dobrescu (min. 49) și 
Kineses (min. 62). Orădenii 
au redus din scor prin David, 
în min. 66. Raport de oornere : 
18—1 în favoarea orădenilor. 
A arbitrat mulțumitor 
Trifu — ' Baia Mare, 
■s-a disputat 
amiază. (Uie 
principal).

Politehnica 
mia Rra. Vîlcea 
Partidă de slab nivel tehnic. 
Oaspeții, avind o situație cri
tică în clasament, au dat o 
replică dîrză timișorenilor. De 
altfel, jucătorii de la Chimia 
au deschis scorul, în min. 27, 
prin Ionescu, și au condus 
pînă în min. 75. Studenții au 
dominat majoritatea timpului, 
însă ei și-au impus superiori
tatea de-abia în partea a doua 
a meciului. Golurile pentru ti
mișoreni au fost marcate de 
Drăghiescu
Bodrojan (min. 76). Arbitrul A. 
Pop — Oradea — neatent, 
pășit de joc, a dat decizii 
verse și în compensație. 
Arcan, coresp. principal).

care apă- 
au luat 
A condus

S. Mataizer —■ 
(Gh. Manafu, coresp.)

Arad -
2—1 (1—0).
la capătul unui joc 
și în care

Minerul
Victorie

feroviariiluptă
dominat majoritatea timpu- 
In prima repriză, arăde- 
au înscris o singură dată, 

concursul lui Șerbar.

Timișoara
(S. Iacob,

Șt. Bi- 
a arbi- 
coresp.

OlimpiaOradea
1—2 (0—0). In min. 

un 11 m,

sîmbătă
Ghișa,

V. 
Partida 

după- 
coresp.

Timișoara—Chi-
2—1 (0—1).

(min. 75) și de
de- 
in- 
(P.

Sa tu Mare

Hunedoara—C.F.R; 
(1—0). Jocul s-a 
un teren des- 
ploii cafe a că- 
partidei. Prima 

gazdelor

Metalul 
Timișoara 1—1 
desfășurat pe 
fundat datorită 
zut tot timpul 
repriză a aparținut _ . 
care au deschis scorul în min. 
4 prin Mercea. în repriza se
cundă, hunedorenii nu au mai 
insistat, dind posibilitate oas
peților să domine teritorial și ' 
să egaleze, în min. 86, prin ...
Manolache. A arbitrat .bine Ion 
Oprița — Arad. (Voicu Albu, 
coresp. principal).

CLASAMENT

1. C.F.R. Tim.
2. C.S.M. Sibiu
3. Minerul B.M.
4. C.S.M. Reșița
5. Politehnica
6. Olimpia S.M.
7. Electroputere
8. Min. Anina
0. Metalurgistul

10. Vagonul
11. Met. Huned.
12. C.F.R. Arad
13. Olimpia 

Oradea
14. Chimia
15. Gaz metan
16. Metalul

Tr. Severin

28
28
27
28
27
25
28
28
27
28

28
27
24

27

10

io
9
9

40-22
31-24
25-13
36-24
49-31
30-27

5 11 36-38

5 13 40-50
4 14 26-39
2 13 23-35

7 2 18 20-47

STEAGUL ROȘU

34
34
32
32
31
29
29
27
27
26
25
23

25
22
20

16

SPARTAK PLEVEN

1-1 (1-1)
Puținii spectatori au urmă

rit un joc plăcut, încheiat cu un 
echitabil rezultat de egalitate. 
Au marcat Balint (min. 9), res
pectiv, Simionov (min. 40). In 
deschidere, foștii jucători ai e- 
chipelor Steagul roșu și Petrolul 
s-au întîlnit într-o partidă an
trenantă, încheiată cu victoria 
gazdelor : 4—3 (3—1). Au marcat 
Fusulan (2), Proca și Nagy, 
pentru brașoveni, ’ Mr-Dridea 
(2) și G. Marin, pentru ploieș- 
teni.

C. GRUIA
corespondent principal

RAPID-STEAUA 1-1 (0-0)
După o „noapte albă", 

cîteva sute de spectatori 
încumetat să mai vină pe 
iești. Meciul amical 
pid și Steaua a i 
amprenta ceasurilor 
din fața micului ecran, 
cat lent, la pas, și ca 
fazele palpitante au lipsit 
pe

doar 
s-au 
Glu- 
Ra- 

și el

cu desăvîrșire. Am

l dintre 
purtat

„de veghe” 
S-a ju- 

atare, 
aproa- 
reținut

Partidă amicală internațională

U.T.A.-F.C. Gotwaldov
(Cehoslovacia) 3-2 (1-0) s

doar cele două frumoase goluri 
înscrise de Mazurachis (min. 60) 
și Dumitriu III (min. 75), două 
excelente lovituri cu capul rea
lizate 
dată 
și o 
și cîteva ratări.
neam, oboseala și-a spus cuvîn- 
tul. Ca toți iubitorii fotbalului 
din țara noastră, și acești jucă
tori n-au ,putut dormi în timp 
ce colegii lor realizau la Gua- - 
dalajara o 
țională.
Giulești s-a 
tate, 1—1

de Greavu și apărate o 
de Suciu (prtma repriză) 
dată de Haldu (min. 85)

Dar. cum spu-

performanță excep- 
Așadar, amicalul de pe 

terminat la egall- 
(0—0). (Al. C.).

mațiile RAPID și ELECTRO- 
PUTERE CRAIOVA. în ciuda 
faptului că spectatorii anticipau 
o victorie facilă a rugbyștilor 
bucureșteni, aceștia au obținu
t-o, pînă la urmă, dar cu pre
țul unor eforturi susținute. 
Realmente echipa din Craiova 
a constituit un adversar dificil, 
extrem de tenace, care s-a an
gajat, de la început, într-un 
joc distructiv, fapt ce i-a in
comodat vădit pe rapidiști. . 
Ne-am fi așteptat ca formația 
lui Gh. Pîrcălabescu să găseas
că mai repede antidotul unei 
asemenea maniere de a aborda 
meciul, Insă minute în șir Ra
pidul s-a complăcut în jocul 
alambicat al adversarilor, pre
sărat pe alocuri cu destule du
rități.

Cei care au deschis scorul 
au fost rugbyștii craioveni. Pro- 
l'itînd de o greșeală elemen
tară în apărare a lui Gali, Do- 
robanțu a interceptat, înscri
ind o încercare la centru. A- 
proape incredibil D. Florea a 
ratat transformarea. A urmat o 
perioadă de dominare a Rapi
dului, decis parcă să modifice 
scorul, ceea ce a și realizat în 
min. 20 prin lovitura de 
deapsă a lui Gali.

Se părea că, depășind 
mentul critle, rapldițtil
reuși să se desprindă, să-și im
pună mai ferm jocul, dar cei 
care aveau să Înscria tint tot 
oaspeții, EI realizează o nouă 
încercare, de data aceasta prin 
P. Marinescu și din nou trans
formarea — dlntr-o poziție 
foarte bună — a fos» ratată. 
Autor — laeov... N-au treout 
nlol trei minute șl același Gali 
a adua egalarea, tot dintr-o lo
vitură de pedeapsă. Scor 6—8 
cu care s-a încheiat și prima 
repriză.

La reluare, cei care domină 
sînt rugbyștii Rapidului, hotă- 
rîți să schimbe soarta jocului 
în favoarea lor. Replica echi
pei craiovene este, insă, la fel 
de dîrză, dar numai atît. La 
jumătatea reprizei secunde, 
Marinescu găsește un culoar și, 
de la 35 m, reușește un drop. 
9—-6 pentru Rapid, scor cu care 
ia sfîrșit meciul.

Reprobabila atitudinea jucă
torilor de la Electroputere care, 
înainte de a părăsi terenul, au 
huiduit și au încercat să lo
vească pe arbitrul principal.

RAPID : Toma, Vlaicu, Mihai
— Payelescu, Fusu — Minea, 
A. Ghelțu, Vasilescu (Milea) — 
Barbu, Marinescu — I. Ghelțu, 
Georgescu, Stanciu, Trușcă — 
Gall.

ELECTROPUTERE: Pîrvu, P. 
Marinescu (N. Popescu), V. 
Sandu (M. Popescu) — A. San
du, Iacov — Predoaica, Culea, 
D. MarineScu — Popa, Florescu
— Florea, S. Tudorică, F. Tu- 
dorică, Dorobanțu — Diacoiu.

Arbitrul F. Tudorache a con
dus bine un meci nervos, dur.

Meciul, care s-a disputat du
minică dimineață pe stadionul 
feroviarilor arădeni, a avut o 
primă repriză „firavă", în care 
oaspeții au deschis scorul în 
urma unui contraatac finalizat 
de Nehoda (min. 19). După pa
uză, U.T.A. domină insistent, 
practicînd un joc dinamic. Cu 
toate acestea, tot oaspeții sînt 
cei cafe înscriu, pentru înce
put : același Nehoda (min. 63). 
Echipa arădeană găsește re
surse să restabilească echili
brul (Lereter — din 11 m In 
min. 68 și Dembrovski în min. 
75) obținind chiar victoria 
prin golul înscris de Petegcu 
cu 6 minute înainte de final.

PRONOSPORT
CU 

REZULTATE EXACTE LA 
CONCURSUL NR. 23 

ETAPA DIN 7 IUNIE 1970

AȘA ARATA O VARIANTA 
13

1
X
1
1..
X
1

Sibiu 2
x
1
2
x
1
1

pe-

mo
ver

Emanuel
Tiberiu ST AM A 
FÂNTANEANU

Politehnica a în- 
restanță formația 
Timișoara. După

• ba Iași, 
tîlnit in meci 
Universitatea 
o repriză albă, oaspeții au prac
ticat un joo 
ceea ce le-a 
prin Duță (1. 
dea cite o 
transformată ... 
au concretizat prin Dăscălescu 
(încercare) și Senle (1. p.). A 
condus Șt. Cristea din Bucu
rești. Scor final : 11—8 pentru 
Universitatea. (D. DÎA3O- 
NESCU — coresp. principal).
• Știința Petroșani — C.S.M. 

Sibiu 35—0 (17—0).

deschis, la mînă, 
permis să înscrie 
p.) Suclu și Cln- 
încercare, ultima 
de Duță. Ieșenii

I. Ștefan, coresp.

1. Oțelul Gl. — Prog. Brăila
2. Poiana — Metalul Tîrg.
3. Gloria Bd. — Chimia Sv.
4. știința Bacău — Metrom
5. Metalul Hd. — C.F.R. Tim.
6. Electroputere — Vagonul
7. Metalul Tr. S. — C.S.M. — '
8. Arenzzo — Foggia
9. Cesena — Perugia

10. Genoa — Mantova
11. Livorno — Catania
12. Reggiana — Atalanta
13. Varese — Monza

Fond de premii : 110 972 lei.
Plata premiilor va Începe 

Capitală de la 12 iunie pînă la __ 
iulie, în țară de la 15 iunie pînă 
la 22 iulie 1970 inclusiv.

Liceul cu program special 
de educație fizică (fotbal) 

BACĂU

în
22

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.

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

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

ceului nr. 3 Bacău Str. Dr. Aroneanu Nr. 43 telefon 1.27.71.
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ADAMACHE LA JOKL...
la citev* rinduri, tn special 
tn partea a doua a meciului, 
prin planjoanele sale specta
culoase. Totuși, mai sînt si
tuații tn oare el se dovedește 
ezitant; rămlnînd parcă țin
tuit pe linia porții. Așa s-a 
întâmplat la golul lui Retras, 
cînd Ademache n-a schițat 
nid un gest care să exprime 
măcar o încercare de parare 
a loviturii expediată, cu ca
pul, de atacantul cehoslovac. 
Nota 7.

SATMAREANU i a marcat 
, un progres față de meciul de 
debut, dar rămine încă sub 

> nivelul de formă care ' l-a 
‘consacrat. I se poate reproșa 
'atît o oarecare încetineală cît 
' și o stîngăcie în mișcări, ce
ea ce, să recunoaștem, nu e 

fundaș. Nopuțin pentru un 
ta 7.

LUPESCU: a 
iceput mai slab, 

’'primirea golului,
dut — inexplicabil — duelul 

.’aerian cu Retras. In conti- 
‘ nuare, însă, fundașul nostru 
’central a evoluat la valoarea 
cunoscută, devenind aproape 

/imbatabil în jocul aerian și 
' răscumpărîndu-și total gre- 

■■ șeala în min. 38, cînd l-a îm- 
• piedicat, în ultimă instanță 
'pe Jurkanin — scăpat singur 
— să majoreze scorul. Nota 8.

DINU : s-a comportat ca șl 
tn meciul cu Anglia, adică 
Intre calificativele bine și 
foarte bine. Și-a făcut dato
ria pe postul pe care a jucat 
și nu de .pujine ori a „urcat"

La atac, șutind «Har la poar
tă. Nota 8+.

MOCANUI a depus mult» 
eforturi, a jucat nu o dată 
rolul fundașului ofensiv, dar 
impresia generală este aceea 
că rămîne unul di<n punctele 
mai slabe ale echipei. Se la
să deseori surprins de adver
sar — cum s-a întîmplat și 
la golul primit, cînd nu a pu
tut bloca centrarea plecată de 
pe partea sa — dovedind o 
tehnică mai precară și re
curgând adesea la faulturi. 
Nota 6.

DUMITRU i a fost unul 
dintre „eroii" medului. Bă
tăios, mobil, el a avut rolul 
unui adevărat spiriduș la mij
locul terenului, interceptînd 
foarte bine, deposelînd cu 
promptitudine, servind coe
chipierilor pase foarte utile, 
în plus, a fost mai puțin dur, 
mai degajat în joc. Nota 9.

zonă de teren, a venit dese
ori înapoi, sau s-a infiltrat 
ptnft la poarta adversarilor, a 
driblat, a pasat, tntr-un cu
vin t, a jucat aproape de cali
ficativul excelent. Nota 9+.

NEAGU l ne-a făcut să re
gretăm că nu a Jucat toate 
cele 90 de minute și în pri
mul meci. S-a dovedit același 
atacant activ, percutant, taco- 
mod pentru adversari. A În
scris golul egalizator In urma 
unei acțiuni personale care 
tine de stilul marilor Jucători. 
De altfel, unei pătrunderi si
milare se datorează și penal- 
ty-ul cane ne-a adus victoria. 
Nota 9.

DUMITRACHE i a ieșit mai 
puțin în evidență ăecit coe
chipierii din atac citați mai 
înainte, totuși jocul lui ni s-a 
părut mai util echipei decît 
în partida anterioară. Nota 8.

avut un in- 
greșind ia 
cînd a pier-

NUNWEILLER: a avut și 
el o zi foarte bună. După un 
început mai timid, a 
joc, fiind deosebit 
lositor deopotrivă 
tuațiile de apărare, 
în cele de atac. A schimbat 
jocul de pe o parte pa alta 
cu ingeniozitate, l-a calmat 
sau l-a dezlănțuit prin pase 
triimise cu inteligență. De alt
fel, dintr-o asemenea 
surprinzătoare dată 
gu, ultimul a adus 
Nota 8.

ieșit la 
de fo- 

îr. s!- 
cît și

pasă 
lui Nea- 
egalarea.

DEMBROVSCHI : 
poate, cel mai bun 
chipei, extrem de mobil 

o ilaborios. A acooerit

a fost, 
om al e- 

l Șl 
mare

Marea vedetă a fotbalului peruvian este atacantul Cubillas.
Iată-l înscriind al treilea gol pentru echipa sa (Peru—Maroc 
. 3—0)
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tul tuturor compartimentelor, 
un joc mai direct, perpendi
cular pe buturile apărate 
Vencel, trecînd de la jocul 
gativist, la cel consistent 
atac.

A fost evident pentru 
65000 de. spectatori că româ
nii au simțit de data aceasta 
bucuria de a juca, renunțînd
— de-ar fi- definitivă această 
renunțare l — la temerile ne
justificate, explicate nu prin 
valoarea de moment a 
sarului, ci prin „cartea 
zită“ a acestuia.

Trecind de la general 
dividual, trebuie spus 
chipa . lui Angelo Niculescu și 
Emerich Vogi a avut, în per
soana băcăuanului Dembrov- 
schi, un strălucit animator, ju
cător extrem de laborios, care 
a pendulat în permanență în
tre atac și apărare, care a pus 
un umăr sănătos, în sprijinul 
liniilor dinapoi și s-a demar- 
cat cu pricepere în 
balonului. Mal mult, 
naționalei noastre a 
jocul lateral sau pe 
găsind nebănuite resurse in a 
ataca frontal, efectuînd combi
nații cu Neagu, Dumitrache și 
Lucescu mult aplaudate de a- 
•istență.

De data aceasta, au fost ex
trem de rare — numărate pe 
degetele unei singure mîini — 
cazurile în care fotbaliștii ro
mâni au efectuat mai mult de 
două schimburi de minge în 
cadrul aceleiași linii, mingea 
nemaiurmînd traiectorii para
lele cu porțile — așa cum s-a 
întîmplat de prea multe ori 
în meciul cu campionii
— ci „căutînd" drumul 
mai scurt spre poarta 
Vencel.

însăși introducerea în 
a lui Neagu — 
minut al partidei 
un plus de vitalitate atacu
lui nostru, dotat cu încă un 
jucător-„spăt-gător“, capabil 
să-și. asume riscul unor 
acțiuni individuale, și prezen
ța pe gazon a rapidistului a 
constituit, ’ ' ' .
armă din „arsenalul' 
al echipei noastre 
tunci, înaintea
Cehoslovacia, față-n față cu 
ultima ei șansă de calificare.

Nu putem încheia acest suc
cint comentariu, fără a mențio
na jocul foarte bun prestat de 
Dinu — care, dincolo de o 
intercepție atentă și o depo
sedare nemiloasă, a dovedit o 
deosebită poftă ofensivă — 
precum șl aportul, substanțial, 
al Iul Dumitru șl Radu Nun
weiller, bătăloși, incisivi, me
reu în căutarea vîrfurllor de 
•tac Șl nu a omului celui mai 
apropiat, aflat — așa cum M 
tntlmpla marți după-amiază — 
la numai dol-trei metri...

La sfîrșitul acestor rînduri, 
parmitețl-n« să afirmăm că

de 
ne-
de
cel

adver- 
de vi-

la În
că e-

așteptarea 
„șeptarul" 

refuzat 
diagonală,

LUCESCU : a muncit mult, 
a alergat mult, dar a jucat 
mai șters și mai neinspirat 
decît de obicei. Nota 6.

MI-

mul a ratat « mare ocazie, 
atunci cel de al doilea — un 
excelent tehnician ți un »u- 
ter redutabil — repetă me
ciul alab făcut cu Brazilia. 
El este, poate, marea decep
ție a atacului—

B. VESELY I s-a atrădult să 
treacă de Sătmăreanu, a reu
șit uneori, dar pasele lui, șl-au 
atins doar de două-trel ori 
ținta.

PETRAS I jucătorul cu... 
ghinion — de dte ori mar
chează golul de debut echipa 
sa pierde I — rămine cel mai 
periculos atacant, rafinat teh
nician, bun dribler, percutant, 
abil. Din păcate, de unul sin
gur nu se poate face mar-a lu
cru...

KUNA t a alergat mult, a- 
coperind o mare zonă de te
ren. A fost un fel de Dem
brovschi al formației sale, dar 
a greșit nepermis de multe 
pase.

JOKL: cîteva centrări ex
celente — uneia dintre ele i 
se datorează golul — urmate 
de adevărate „căderi". Jucă
tor subtil, el a acuzat, uneori, 
stilul obstructionist al lui 
Mocanu.

aici, în 
lor de la 
valorică a formației române a 
crescut foarte mult, și — ca 
o confirmare a afirmației de 
mai sus 
clarații, 
petente, 
meci.

Dacă 
clara trimisului 
ter că „România nu a pier
dut orice șansă de calificare" 
și că e convins „că jucătorii 
mei vor face totul pentru a 
obține o performanță de ră
sunet la acest campionat", Ma
rio Zagalo, antrenorul repre
zentativei Braziliei s-a arătat 
surprins de evoluția bună a 
fotbaliștilor noștri, recunoscând 
că „românii au jucat foarte 
bine, ceea ce ne face să fim 
circumspecți în vedere a me
ciului pe care urmează să-l 
susținem cu ei".

cercurile specialiști- 
Guadalajara, „bursa"

— cităm cîteva de- 
dintre cele mai com- 
culese imediat după

Angelo Niculescu de- 
agenției Reu-

Iată acum, o ultimă decla
rație, foarte scurtă, datorată 
cui altuia decît... taciturnului 
Alf Ramsey : „Rezultat exce
lent pentru români. Mi-au 
plăcut cum au jucat!"

Ce-am 
acestor 
ranțe. 
etalată 
slovacii
din planul 
rilor români înaintea 
confruntări cu Pele, 
și compania.

ma! putea adăuga 
observații ? Cîteva spe- 
Speranțe că ofensiva 
în partida cu ceho- 
nu va fi expulzată 

tactic al antreno- 
dificilei 
Gerson

BILANȚUL CEHOSLOVA
CILOR : DOAR UN GOL ȘI 

O RATARE...
VENCEL — DOBIAS,
GAS, HORVATH, ZLOCHA, 
KVASNIAK, JURKANIN 
(min. 46 Adamec), B. 
LY, PETRAS, KUNA, 
(min. 65 F. Vesely).

Intr-adevăr, referind 
elevilor lui Marko la partida 
cu Brazilia, trebuie să recu
noaștem că acesta a fost in 
meciul cu reprezentativa Ro
mâniei mai șters, mai puțin 
colorat, mai ales in atac, com
partiment în care antrenorul 
cehoslovac își punea cele mai 
mari speranțe.

Nefiind malițioși, putem a- 
fii-ma că bilanțul tuturor ac
țiunilor de atac ale cehoslo
vacilor se -poate limita la go
lul lui Petras — intervenit 
la o ezitare și o greșeală de 
plasament a apărătorilor ro
mâni — și la ratarea lui Jur
kanin, din min. 38. In rest, 
sarcina de a înscrie a 
mai mult liniei de 
care a mizat totul pe 
le de la distanță.

înainte de a trece 
succint „tur de orizont" 
chipei cehoslovace, credem că 
nu greșim afirmînd câ jucă
torii lui Marko au fost mai 
obosiți, mail lenți, acuzi nd — 
poate — „șocul" din meciul 
cu Brazilia.

VESE- 
JOKL

jocul

reven.it 
mijloc 
șuturi-

la un 
al e-

VENCELI tn general, fără 
să lase impresia unui portar 
de clasă, și-a făcut datoria. 
După părerea noastră, golu
rile primite nu i se pot im
puta.

DOBIAS, ZLOCHA : cei doi 
fundași laterali, prin excelen- , 
ță ofensivi, s-au dovedit — 
paradoxal — mai buni în... 
atac decît în apărare ! Au de
posedat cu greu, resurgînd a- 
desea la faulturi.

MIGAS : ni s-a părut punc
tul nevralgic al apărării ce
hoslovace. Jucător mat ele
gant, dacă vreți, mai roman
tic, el s-a lăsat nu o dată dri
blat cu ușurință. Foarte bun, 
însă, în jocul aerian.

HORVATH: la 32 de ani, 
omul de bază al defensivei 
lui Marko. Din păcate,, alter
nează intervențiile excelente 
cu faulturi și chiar cu ezitări 
ne permise.

KVASNIAK : „veteranul" e- 
chipei a muncit mult, dar cu 
puțin folos. S-a simțit pe un
deva diferența de virstă din
tre el și adversarii direcți de 
la mijlocul terenului. A în
cercat multe, a reușit puține.

JURKANIN, ADAMEC : au 
jucat fiecare cite o repriză la 
fel de neinspirat. Dacă pri-

FRANCE PRESSE : „Neagu 
și Dumitrache au ruinat spe
ranțele jucătorilor cehoslo
vaci"

Comentînd meciul de la Gua
dalajara, corespondentul agenției 
France Presse remarcă printre 
altele : „Succesul românilor, deși 
neașteptat pentru unii specialiști, 
care cotau echipa Cehoslovaciei 
intre marile favorite ale turneu
lui, este binemeritat. Neagu și 
Dumitrache au ruinat speranțele 
Analiștilor campionatului mondial 
din 1962, care încă din minutul 
4 se vedeau conducînd cu 1—0
prin golul marcat de Petras. Dar 
voința de a învinge a românilor 
șl capacitatea lor de efort au 
fost hotărîtoare în această par
tidă desfășurată pe o căldură to
ridă șl în fața unul stadion arhi
plin. Această victorie a românilor 
asupra formației cehoslovace do
vedește cît de mare a fost gre
șeala lor în meciul cu Anglia 
de a se crampona de un joc de
fensiv. Schlmbîndu-și tactica, e- 
chlpa română a demonstrat că 
ea posedă suficiente atuuri. ofen
sive, specifice fotbalului latin. 
Pe de altă parte, Includerea Iul 
Neagu în linia de atac a 
Inspirată, căci Dumitrache 
s-a mai simțit Izolat, găsind 
turl de el un jucător cu un

GRUPA A
CIUDAD DE MEXICO: U. R. S. S.-Belgia

Aproape 60 000 de specta
tori au luat loc în tribunele 
monumentalului stadion Az
teca pentru a asista la me
ciul dintre formațiile U.R.S.S. 
și Belgiei. După puține mi
nute de la începerea parti
dei, belgienii au avut o mare 
ocazie de a deschide scorul, 
dar Van Moer, de la numai 
3 metri, a șutat în bară ! In 
minutul 14, tabela de marcaj 
a fost schimbată pentru pri
ma oară datorită șutului pu
ternic, pe jos, de la 20 m, al 
lui Bîșeveț. După trei minu
te, portarul belgian Piot se 
remarcă, apărînd senzațional 
un șut al lui Muntian. Nu 
trec decît trei minute si fun
dașul Kaplicinîi se aicciden-

PUEBLA:
Cei peste 30 000 de specta

tori au fost decepționați de 
calitatea jocului ambelor echi
pe. Rezultatul le avantajează 
însă, (prin cucerirea a cîte 
unui punct), în lupta pentru 
calificarea în sferturi. Ampren
ta calificării i-a determinat 
pe jucători să acționeze cu 
multă prudență, punînd ac
centul pe apărare. In primele 
zece minute, sud-americanii 
au dominat, însă steril. în

1
tează și în locul său este in
trodus Lovcev.

După pauză, jucătorii so
vietici atacă în trombă și în 
min. 56 își măresc avantajul. 
Bîșeveț îl lansează printre 
apărătorii adverși pe Asa- 
tiani, care pătrunde în careu 
și ou un șut plasat face inu
tilă intervenția lui Piot. în
scrierea acestui gol a im
pulsionat și mai mult jocul 
ofensiv al fotbaliștilor sovie
tici, care atacă într-o viteză 
debordantă, belgienii făcând 
simplă figurație. Urmarea a- 
cestej situații de pe teren 
se reflectă pe tabelă, care, 
în min. 74, înregistra scorul 
de 4—0 în favoarea echipei 
U.R.S.S. Autorii acestor ul-

time goluri : Bîșeveț (min. 
62) și Hmelnițki (min. 74) 
printr-o lovitură cu capul, 
din plonjon. Soarta meciului 
fiind pecetluită înaintașii so
vietici nu mai insistă în fa
zele de finalizare, iar bel
gienii reușesc, cu trei minute 
înainte de sfîrșiul partidei, 
să înscrie prin Lambert.

A condus Seheurer — El
veția.

U.R.S.S. : Kavazașvili — 
Dzodzuașvili, Kaplicinîi (Lov
cev), Șesternev, Afonin, A- 
satiani, Muntian, Hurțilava, 
Hmelnițki, Bîșeveț, Evriuji- 
hin.

BELGIA : Piot — Heylons, 
Devalque, Thissen, Jeck, 
Dockx, Van Moer, Puis, Sem- 
meling,

• A stfmit senzația, tn 
cercurile ziariștilor acreditați 
la campionatul mondial — și 
trebuie să știți că cifra aces
tora depășește astăzi 1600 1 
— o știre publicată de răs
pânditul ziar mexican „El 
Universal", care anunță că 
fosta glorie a fotbalului bra-- 
zilian, Didi, actual antrenor 
al reprezentativei Perului, va 
pleca după campionatul mon
dial în Spania, unde va pre
lua conducerea tehnică a u- 
nei echipe de club.

Numele acestei echipe nu 
a fost încă dezvăluit, dar în 
„culise" se vorbește de o o- 
fertă venit din partea clu
bului Vera Oruz din prima 
divizie.

• Comisia de disciplină a 
F.I.F.A. a ratificat avertis
mentele date de arbitri ju
cătorilor Cronquist (Suedia), 
la meciul Italia-Suedia, Hor
vath (Cehoslovacia), Gerson și 
Tostao (Brazilia), la meciul 
Cehoslovacia-Brazilia.

In consecință, in cadrul în
trecerii pentru cucerirea tro
feului „fair-play", Suedia a 
fost penalizată cu un punct, 
Cehoslovacia cu unul și Bra
zilia cu două.

Dacă sancționarea ultimelor 
echipe nu are darul să sur
prindă, în schimb prezența 
Suediei între echipele „pedep
site" este realmente o noutate, 
dată fiind sportivitatea — re
cunoscută — a jucătorilor 
nordici.

• Deși reprezentativa Spa
niei nu s-a calificat la „EI 
Mundial", Federația spaniolă 
de specialitate a trimis obser
vatori oficiali pentru a asista 
la jocurile din cele patru gru
pe „mexicane".

Astfel. secretarul Școlii 
spaniole de antrenori, Euse
bio Martin, este prezent în 
tribunele stadionului din 
Leon, Josă Villalonga, direc
torul școlii amintite, asistă 
meciurile de la Guadalajara, 
managerul echipei, Ladislau 
Kubala, urmărește partidele 
programate la Ciudad de Me
xico, în sfîrșit, Jose Santama
ria, fostul celebru jucător al 
Realului Madrid, actualmente 
director al reprezentativei de

Van Himst, Lambert.

GRUPA B
Italia-Uruguay 0-0

min. 13, la primul atac al 
italienilor, Bertini îl obligă 
pe Mazurkievicz să respingă 
balonul în corner. După pa
uză, jocul a continuat să fie 
monoton, fără- să înregistre
ze o creștere a calității lui. 
S-a șutat destul de rar și a- 
proape numai de la distanță. 
Spre sfîrșitul meciului, 
min. 86, echipa Italiei a 
o ocazie de a înscrie,

GRUPA D

trimis balonul

în 
avut 
însă

Riva a 
poartă.

ITALIA : Albertosi — Burg- 
nich, Rosato, Cera, Facehetti, 
Bertini, De Sisti, Domenghini 
(Furino). Mazzola, Riva, Bo
nin segna.

URUGUAY : Mazurkievicz 
— Ubinas, Ancheta, Matostas, 
Mujica, Cortes, Montero, Ma
neta, Cubilla, Bareno, Espar- 
hago ' * ' '(Zubia).

LEON: Peru-Maroc 3-0 (0-0)
Meciul dintre selecționatele 

Perului și Marocului a atras 
un număr mic de spectatori, 
aproximativ 4000, în tribunele 
stadionului. După 90 de mi
nute, tabela de marcaj a a- 
rătat scorul de 3—0 în favoa
rea peruvienilor, însă, după 
aprecierea celor ce au vizio
nat partida, el nu reflectă fi
zionomia partidei. In prima 
parte, acțiunile ofensive la 
cele două porii nu au fost 
fructificate. Abia, după pa
uză. în min. 65, la o învăl
mășeală în fața porții lui 
Allal, peruvianul Cubillas a 
deschis scorul. Elevii lui Didi 
s-au menținut în atac, după 
marcarea golului, și după

patru minute, Challe a făcut 
un slalom printre adversari 
și din apropierea porții, a tri
mis balonul în plasă, ridicînd 
diferența la două goluri. A- 
poi, portarul Allal a avut e- 
moții, cînd Leon a șutat în 
bară ! în continuare, maroca
nii au o perioadă de domina
re, însă nu reușesc să finali
zeze nici o acțiune. Cei care 
înscriu sînt tot jucătorii echi
pei Peru, prin Cubillas, în 
min. 77. In ultimele zece mi
nute, selecționata Marocului 
a construit o avalanșă de 
atacuri la poarta lui Rubinos, 
dar înaintașii au greșit de 
fiecare dată ținta.

Corespondenții agențiilor de

apreciază că peruvienii 
mai evoluat la nivelul

presă 
n-au 
bun din meciul cu Bulgaria, 
și că fotbaliștii marocani au 
dovedit că sînt jucători doar 
de o singură repriză, în jocul 
cu Peru acțiunile lor ofensive 
fiind lipsite de claritate.

A arbitrat A. Sbardella — 
Italia.

: Rubinos — Gonza- 
la Torre. Chumpitaz, 
Mifflin, Challe, Cu-

PERU 
lez, De 
Fuentes, 
billas, Soții, Leon, Gallardo.

MAROC : Allal — Abdul
lah, Idrisș, Boujemaa, Slima- 
ni, Maaroufi, Saif, Filali, Ba- 
mous, Houman, Ghazouani.

Eernafcionale ~

MANA (comentator al 
de radio Bratislava) : 

au ciștigat pe merit.

de presa franâmit, ”

voltat simț al porții. După ce a 
înscris golul egalării, Neagu a 
fost acela care a pătruns decisiv 
.în minutul 78 spre poartă, obli- 
gindu-1 pe Zlocha să-l faulteze 
în careu".

Alături de acești doi jucători, 
comentatorii agențiilor interna
ționale remarcă, de asemenea, jo
cul bun, clarviziunea lui Dinu, 
Dembrovschi și Nunweiller. Cro
nicarii subliniază că echipa Ro
mâniei, lnslstînd pe stilul ofen
siv, este capabilă să dea o puter
nică replică selecționatei Braziliei, 
o replică a cărei importanță poa
te să crească în funcție de re
zultatul meciului Anglia — Bra
zilia.
ASSOCIATED-PRESS: „Ro
mânii mai au încă ȘANSE DE 
CALIFICARE"

Tot pe marginea meciului Ro
mânia — Cehoslovacia, comenta
torul agenției „Associated Press" 
scrie : „Fotbaliștii români au 
suportat cu mult curaj șocul 
golului Înscris In minutul 4 de 
cehoslovaci. Neagu, atacant

remarcabil, a fost unul din cci 
mai buni jucători români, alături 
de Dumitrache și Nunweiller. Ro
mânii mai au încă șanse de a se 
califica în „sferturile” de finală. 
SID: „Comentarii și declara
ții..."

BILLY WRIGHT : „JUCĂTORII 
CEHOSLOVACI AU PĂRUT O- 
BOSIȚI".

Billy Wright, recordmanul se
lecționărilor în naționala Angliei, 
a declarat următoarele : „Ceho
slovacii au părut obosiți. Se pare 
că ei n-au putut depăși starea de 
efort din meciul cu Brazilia. Fără 
Îndoială că românii au jucat mal 
bine decît Împotriva Angliei. Ei 
au ciștigat, in primul rind, da
torită jocului ofensiv".

TOM DOCHERTY 
echipei Porto) : CU 
ȘANSA...

„Românii au ciștigat

juniori a Spaniei, se află în 
tribunele de la Puebla și To
luca.

• Indiscutabil, una din
tre figurile cele mai pito
rești ale „mesei presei" 
este celebrul antrenor He- 
lenio Herrera. Solicitat, să 
indice favoritele sale pen
tru ciștigarea titlului de 
campioană a lumii, „ma
gul" a răspuns unui re
dactor al ziarului „Excel
sior" : Cele mai mari 
șanse le au, in ordine, An
glia, Brazilia, Italia și Uni
unea Sovietică".

întrebat, in continuare, 
dacă există vreo posibili
tate de a rămine în Me
xic pentru a antrena o e- 
chipă de club — circulă 
pe aici un asemenea zvon 
— Herrera a fost catego
ric : „Am venit în calitate 
de ziarist și mă voi re
întoarce în Italia îndată 
după terminarea campio
natului mondial. Am în
cheiat contract cu A.S. 
Roma pentru încă un an, 
după care s-ar putea să 
plec în Statele Unite, un
de un prieten mi-a făcut 
propuneri foarte interesan
te".

OSKAR 
postului 
„Românii__ _
Noi nu am avut jucători de mij
locul terenului, de aceea întot
deauna a trebuit ca mingile să 
fie luate din zona de apărare. 
Aceasta în fotbalul modern, con
structiv nu înseamnă nimic bun. 
Va fi o mare decepție în Ceho
slovacia.
Bernard Ficot (FRANCE- 
PRESSE): „Echipa Uniunii 
SOVIETICE — un '«11» greu 
de învins“

Bernard 
cial al agenției .. 
la Ciudad de Mexico, scrie 
legătură cu meciul U.R.S.S. 
Belgia : „Dacă în meciul cu 
xlcul, echipa U.R.S.S. nu a 
tat mare lucru, astăzi ea s-a 
bllitat, demonstrind că știe 
construiască jocul, dar mal 
să concretizeze. Soliditatea 
rării, verificată și în primul joc, 
a fost șl mai întărită prin pre
zența experimentaților Hurțilava 
și Afonin, care au anihilat fără 
șovăială pe Lambert și Van 
Himst, cei mai periculoși atacanți 
belgieni. Activitatea laborioasă la 
mijlocul terenului a lui Asatiani, 
abilitatea tehnică a tinărului 
Muntian, pătrunderile fulgerătoa
re ale Iui Evriujkin și travaliul 
eficient al iul Bîșeveț sînt atuuri 
care fac din echipa sovietică 
un „unsprezece" greu de în
vins. Cit privește formația bel
giană, aceasta a decepționat to
tal. O echipă resemnată, fără 
nerv, care probabil nu a putut să 
rezolve problemele puse aici de 
acomodarea cu altitudinea și căl
dura acestui început de iunie 
canicular".

Daniel Sire (FRANCE- 
PRESSE): „La Puebla, 30 000 
de spectatori au fost amăgiți..."

Trimisul special al agenției 
„France Presse", Daniel Sire, se 
arată foarte sever în critica fă
cută celor două echipe care șl-au 
terminat partida sub un verita
bil concert de huiduieli șl fluie
rături. „Rareori s-a văzut în 
campionatul mondial un joc o- 
rientat spre obstrucție și antl- 
speotacol ca acesta. Chiar și spe- 
ciallșUl care pronostlcaseră un 
meci egal au fost decepționați, 
ca să nu mal vorbim de cel peste 
30 000 de spectatori amăgiți de a- 
fișul pe care figurau numele a 
două echipe duble campioane 
mondiale. împărțeala punctelor 
este fără îndoială avantajoasă se
lecționatei italiene : in ultimul 
med, cu Israelul, ea trebuie să-și 
asigure calificarea. Nld urugua- 
yenll nu slnt dezavantajați de 
acest rezultat, căci In ultimul 
med ou Suedia el lșl pot îngădui 
un rezultat egal, «ufldent pen
tru callflcarsa tn „sferturllas de 
finală ale competiției^.

Flcot, trimisul spe- 
,France Presse" 

in

Me- 
ară- 
rea- 

să 
ales 

apă-

• După cum se știe, Pele 
este nu numai un excepțio
nal jucător de fotbal dar — 
o confirmă nenumăratele 
spectacole și nu mai puținele 
discuri — și un foarte bun 
cîntăreț de samba.

Din acest motiv, unul din
tre cele mai mari cluburi de 
noapte din Guadalajara i-au 
propus „regelui fotbalului" — 
cum continuă să-l numească 
toată lumea aici — să se pro
ducă într-una din seri, cu 
un recital de melodii brazi
liene.

„Analizînd" propunerea — 
se pare că rețeta nu este din
tre cele mai mici 1 — Pele 
a răspuns favorabil.

• In ceea ce privește me
ciul amical care ar urma să 
se dispute după încheierea 
campionatului mondial in 
folosul sinistraților de pe 
urma cutremurului din Peru 
și a inundațiilor din România, 
pînă la această oră nu s-a 
stabilit nimic exact (se vehi
culează doar data de 23 iu
nie), dar există două versiuni.

Prima din ele dă ca proba
bilă o partidă între noua cam
pioană mondială ți o selec
ționată a Americii de Sud, în 
timp ce cea de a doua — 
mai demnă de crezare — in
dică o tntîlnire intre o selec
ționată a Europei și una a 
America de Sud.

(antrenorul 
PUȚINA

, _ fiindcă, tn 
sflrșlt, au jucat ofensiv. Cu pu
țină șansă ar fi putut obține o 
victorie mal categorică. Excelent 
acest Dumitrache...

Asatiani (11) înscria al doilea gol tn poarta belpianu^ JPiot. In dreapta. Van Moar (I). Fază din mgciul U.R.S.S,—Belgia 4—1

a- 
cu

lumii

teren 
din primul 
— a creat

neîndoios; o altă 
ofensiv 

aflată 
meciului 

față-n

Comentariile agențiilor 
Internaționale de preid 
ne-ou fost furnizate de 

Agerpre»,

reven.it


La Montreux

Gimnaștii elvețieni victorioși 
în fața celor români

TATIANA ZATULOVSKAIA ÎNVINGĂTOARE
In turneul de sah de la balaton

MONTREUX, 7 (prin telex). 
— întîlnirea Internațională de 
gimnastică dintre echipele 
masculine ale Elveției șl 
României, disputată aici la 
sfîrșitul săptămînii, s-a în
cheiat cu un succes confor
tabil (este a treia victorie 
obținută în mai puțin de două 
săptămîni de gimnaștii elve
țieni) al sportivilor țării 
gazdă. Atît pe echipe cît și 
la individual primele locuri 
au revenit gimnaștilor elve
țieni, mai omogeni la cele 
șase probe. îndeosebi la pa
ralele și bară superioritatea 
gazdelor a fost netă, oaspe
ții pierzînd puncte prețioase 
la aceste aparate. O frumoasă 
și aplaudată evoluție a avut 
învingătorul, Peter Rohner, 
cel pe care publicul’ bucu- 
reștean prezent la internațio
nalele României i-a urmărit 
și admirat pentru maniera sa 
elegantă și tehnica ridicată 
de care dă dovadă în con

în turneul Internațional din Capitala

5 sabreri români în finală
...dar victoria a revenit polonezului Bierkowski

Turneul individual de aable, 
care a reunit la sala Floreasea 
pe partlcipanțil la patrulaterul 
Italia — Polonia — R.S.F.S.R. 
— România, disputat tn ajun, 
ne-a oferit o satisfacție consis
tentă, pentru că pe tabloul fi
nalei au figurat 5 trăgători 
români, dar n-am putea spune 
deplină deoarece victoria a re
venit celui de al șaselea fina
list, polonezul Bierkowski.

CIștigătOrul a fost decis abia 
tn ultimul asalt al turneului, 
cel dintre polonez și Vintilă șt 
nu numai atît dar chiar de ul
tima tușă pentru că disputa 
dintre cei doi a fost foarte e- 
chilibrată. Fără a diminua me
ritele învingătorului (un tînăr 
cu frumoase perspective) tre
buie să spunem că Vintilă s-ar 
fi impus în fața acestui adver
sar dacă nu ar fi suferit — 
totuși — handicapul inactivi
tății sale din ultima vreme im
pusă de traumatismul de la

TROFEUL GIOVANINI
A REVENIT LUI WOJDA

BOLOGNA, 7 (prin telefon). 
Trofeul Giovaninl — 1970 a 
fost ciștigat de polonezul Woj- 
da. 5 victorii In finală, ulti
ma — cea mal disputată, flo- 
retistul polonez realizînd-o la 
Stankovici, (U.R.S.S. — 4 v.), 
clasat pe locul 2. în conti
nuare : Lukiacenko (U.R.S.S. — 
3 v.), Kotâșev (U.R.S.S. — 2 v.), 
J. Kamuty (Ung. — 1 v.) și 
Romanov (U.R.S.S. — 0 v.).

Floretiștii români au rezistat 
pînă în semifinale, prin Arde- 
leanu. El a rămas împreună cu 
francezii Magnan ș: Noel și 
polonezii Parulskl și Dabrows- 
ki. Țiu a căzut în sferturi cu 
toți trăgătorii vest-germanl, in 
frunte cu campionul mondial 
al probei, Wessel. Tot în sfer
turi a rămas și Putiatin. Cei
lalți doi reprezentanți al tării
noastre, Falb și Haukler au
fost eliminați in turul III, care
a stopat întregul lot italian și 
majoritatea scrimerllor ma
ghiari.

în acest fel pozițiile ocupate 
de floretiștii noștri sînt urmă
toarele 5 Ardeleanu — locul 11, 
Tiu — in primii 24, Falb și 
Haukler. in primii 32. La com
petiție au participat 132 de 
concurenți din 14 țări.

0 Uniune a federațiilor de hochei
pe iarbă

La Nairobi, capitala Kenyei, 
a avut loc congresul de cons
tituire a Uniunii federațiilor 
de hochei pe iarbă din Afri
ca. Pînă acum, la acest or
ganism au aderat federațiile

MARCEL ROȘCA A EGALAT RECORDUL LUMII
(Urmare din pag. 1)

le primilor clasați au atins 
un plafon superior.

Programul de azi va reuni 
și la start, trăgători din elita 
internațională. Alături de 
proba de armă liberă calibru 
redus 3x40 f, cei prezenti vor 
putea urmări întreceri mtere- 
sante atît la talere cît și 
skeet. La ultima vor evolua 
și primii doi trăgători de pe 
glob : sovieticii Țuranov — 
deținătorul titlului suprem — 
și tînărul Beneș.

Rezultate în internaționalele 
României : armă liberă calibru 
redus 60 f culcat : 1. Lafortune 
(Belgia) 596 p — campion in
ternațional al României și eîș- 
tigător al trofeului challenge 
„Iosif Sîrbu“, 2. Bogdzievicz 
(Polonia) 595 p (u.d. 100—98),
3. Aippolt (R.D. Germană) 595

curs. în ce privește echipa 
română ea a mers mai slab 
la exercițiile impuse, cînd 
gimnaștii elvețieni au luat un 
avans apreciabil, dar a con
curat mult mai bine în ziua 
a doua, la liber alese, înde
osebi campionul României, 
Petre Mihaiuc, care a urcat 
de pe locul 8 pe 5 la indi
vidual compus. Rezultate! 
echipe — Elveția 545,10 p, 
România 538,70 • individual 
compus: Peter Rohner (E) 
110,50 (impus 55,10, liber ales 
55,40), Paul Miiller (E) 108,45, 
(53,80, 54,65), Roland Hiirze- 
ler (E) 108,15 (53,20, 54,95), 
Hans Ettling (E) 108,15 (53,70, 
54,45), Petre Mihaiuc (R) 
107,75 (52,55, 55,20), Edwin
Greutmann (E) 107,65 (53,85, 
53,80), Ludovic Buh (R) 107,30, 
Vasile Coșariu (R) și Max 
Briihwiler (E) 106,50, Mircea 
Gheorghiu (R) 106,30, Ghe-
orghe Păunescu (R) 105,75,
Dan Grecu (R) 105,70.

cotul drept. Sabrerul nostru a 
acționat mai reținut ca de obi
cei ori se știe că In această 
armă inițiativa are un rol pri
mordial.

Dintre ceilalți finaliști se cu
vine a fi remarcat Budahazi, 
clasat pe locul III deși seria lui 
de victorii din semifinale (in 
care nu i-a rezistat nici un 
adversar) ne lăsase impresia că 
va candida la unul din primele 
două locuri. G. Culcea, intre
pid ca de obicei, a terminat 
pe locul IV precedînd pe Dan 
Popescu și Nilcă, ambii aflați 
la egalitate de victorii și de 
tușe.

Două absențe în acest pluton 
fruntaș al turneului individual: 
una motivată (Irimiciuc, stu
dentul ieșean, a plecat după 
terminarea patrulaterului pe 
echipe pentru că se afla în a- 
junul unui examen dificil), cea
laltă absență, a lui Bădescu, 
ne-a confirmat lipsa de con
stantă a talentatului trăgător 
care, în întîlnirea de sîmbătă 
cu echipa Italiei, se dovedise 
în mare vervă. O notă bună 
lui Alexe care, în primele tu
ruri și-a dominat categoric ad
versarii. El a părăsit scena în 
semifinale unde, cu mai multă 
atenție, ar fi putut lua locul 
lui Dan Popescu In finală.

DINAMO A CUCERIT „CUPA 
LITORALULUI" LA BASCHET II

CONSTANȚA, 7 (prin tele
fon). Ediția inaugurală a com
petiției de baschet masculin 
dotată cu „Cupa litoralului", 
desfășurată în Sala sporturi
lor din localitate, a fost cîș
tigată de campioana țării, Di
namo București, învingătoare 
în toate partidele susținute. 
Locul secund a revenit tot u- 
nei formații bucureștene, Ra
pid, urmată de reprezentanta 
Constanței, Farul, I.C.H.F. 
București (de remarcat că 
I.C.H.F. a dispus, în ultima e- 
tapă de Rapid, după o parti
dă deosebit de spectaculoasă), 
Academia Militară si Selecțio
nata de juniori a orașului 
Constanța.

întrecerile s-au bucurat de 
un frumos suces și au consti-

din Africa
de specialitate din următoa
rele țări i Republica Arabă 
Unită, Uganda, Nigeria, Zam
bia, Tanzania, Malawi și 
Kenya. Președinte a fost 
ales Paul Boy (Kenya).

p (u.d. 99—100), 4. Tamas (Ro
mânia) 595 p (u.d. 99—99), 5, 
Noel (Franța) 593 p (u.d. 100),

PRIMA SESIUNE DE COMUNI
CĂRI ȘTIINȚIFICE LA TIR

Azi după amiază, cu începere 
de la ora 16, la sediul C.N.E.F.S. 
(etajul VIII) vor avea loc lucră
rile primei sesiuni de comuni
cări științifice organizată de fe
derația română de specialitate In 
colaborare cu Confederația euro
peană de tir. Au fost primite 30 
de lucrări din care 11 din stră
inătate (din 9 țări). In fața celor 
70 de invitați (15 de peste hotare), 
medici, profesori de educație fi
zică, antrenori, psihologi, vor fi 
prezentate 14 lucrări (opt apar- 
țintnd unor autori străini), 
trattnd diferite probleme de teh
nică, metodică, psihologie si fi
ziologie.

6. Manthos (Grecia) 593 p (u.d.
99)... 13. Gorewski (R.D. Ger
mană) 592 p... 16. Wigger

ION TIRIAC Șl ILIE NĂSTASE 
CAMPIONI DE DUBLU LA ROLAND GARROS!
• Victorie In trei seturi In finala cu

PARIS, 7. — Ultima zi a 
campionatelor internaționale 
de tenis ale Franței a adus 
un suces de prestigiu cuplu
lui de tenismani români ION 
TIRIAC și ILIE NASTASE, 
care termină învingători în 
clasica probă de dublu băr
bați. Cei doi ași ai tenisului 
românesc, finaliști în ediția 
1966 a marelui turneu și de 
atunci prezenti în fiecare an 
în rîndui primelor patru pe
rechi, își găsesc acum consa
crarea definitivă. Pe lista de 
onoare a campionilor de du
blu de la Roland Garros sînt 
înscrise acum două nume de 
sportivi români.

Finala, așteptată cu deose
bit interes, a satisfăcut pe de
plin pe cei 12 000 spectatori 
prezenți în tribune. Adversa
rii perechii Țiriac-Năstase au 
fost redutabilii tenismani a- 
mericani Arthur Ashe și

Iată cum a evoluat turneul 
individual. Turul I (calificați). 
Gr. A : Bajenov (R.S.F.S.R.) 4 
v | S. Vlad (România) 4 
v ; Culcea 4 v | D. Po
pescu (Rom.) 2 v | Gr. B : Go
lubev (R.S.F.S.R.) 6 v | Zakr- 
zewski (Polonia) 5 v | Buda- 
hazl (Rom.) 4 v ) Nilcă (Rom.) 
3 v | Gr. C t Alexe (Rom.) 5 
v | Plsula (Pol.) 3 v t Zâinescu 
(Rom.) 3 v | Galan (Rom.) 2 v | 
Gr. DîNicolae (Rom.) 5 v) N. 
Sandu (Rom.) 4 vj C. 
Marin (Rom.) 3 v ; Bimbi (It) 
3 v j Gr. E : Bierkowski (Pol.) 
5 v j Bădescu (Rom.) 4 v j Pa- 
nella (It.) 4 v ; Oancea (Ro- i.)
3 v ț Gr. F : Vintilă (Rom.) 5 
v ; Sobczak (Pol.) 4 v > Lupu- 
țiu (Rom.) 4 v ; Berti (It.) 4 v. 
Turul II. — Gr. A : Alexe 5 v j 
Pisula 4 v j Culcea 2 v ) Gr. 
B : Sobczak 5 v | D. Popescu
4 v | Berti 3 v j Gr. C : Vintilă 
4 v ! M. Sandu 4 v ; Budahazi 
3 v ; Gr. D : Nilcă 4 v ț Bimbi 
3 v ; Bierkowski 3 v • Semi
finale. Gr. A : Vintilă 4 v | 
Bierkowski 4 v ț D. Popescu 
2 v < Gr. B : Budahazi 5 v | 
Culcea 3 v j Nilcă 3 v.

FINALA : 1. Bierkowski 4 v i
2. O. Vintilă 3 v ; 3. Budahazi 
2 v | 4. Culcea 2 v ; 5—6. D. 
Popescu și Nilcă 2 v.

Ion F. BACIU

tuit o utilă verificare a pre
gătirilor celor șase participan
te.

CORNEL POPA 
coresp. principal

ÎNTÎLNIREA DL CAIAC-CANOE (JUNIORI)
ROMÂNIA-UNGARIA

Ziua a doua a întrecerii inter
naționale de juniori la calac-ca- 
noe dintre reprezentativele Ro
mâniei și Ungariei a avut pro
gramate, ieri pa Snagov, restul 
de 8 probe din totalul de 13. 
Tinerii sportivi maghiari s-au 
Comportat ieri dimineață șl mai 
bine, cîștigind încă 5 probe, în 
timp ce calaciștii si canoiștii 
gazdă n-au reușit să-și mal 
adauge în palmares decît una 
singură (la canoe dublu 500 m). 
Astfel scorul general al întllnirli 
Ungaria—România este 75—63 (9 
curse ciștigate, față de 4). Iată, 
de altfel, șl rezultatele probelor 
de ieri, (toate pe distanța cea 
mai scurtă — 500 m) : JUNIORI. 
Caiac simplu 1. j. Demo (Unga
ria I) 1 :55,8, 2. F. Franc (Ro
mânia I) 1 :57,6, 3. Z. Bako (Un
garia II) 1 :59,0, 4. L. Nichifo- 
rov (România II) 2 :03,5 ; canoe 
simplu 1. J. Csoka (Ungaria I) 
2 :12,0, 2. L. Varablev (România 
I) 2 :13,5, 3. F. Remes (Unga
ria II) 2 :13,8, 4. S. Nemeș (Ro

(S.U.A.) 591 p... 21. Vasilescu 
(România) 591 p, 22. Margaret 
Murdock-Thompson (S.U.A.) 
591 p... 24. Kurka (Cehoslova
cia) 591 p ; pistol viteză 60 f 
(ambele manșe) : 1. Roșea (Ro
mânia) 596 p (record mondial 
egalat) — campion internațio
nal al României, 2. Tripșa (Ro
mânia) 591 p, 3. Gonzales (Spa
nia) 589 p (după baraj : 148),
4. Dommrich (R.D. Germană) 
589 p (după baraj : 146), 5. Hurt 
(Cehoslovacia) 589 p, 6. luga 
(România) 588 p, 7. Popa (Ro
mânia) 588 p... 10. Atanasiu
(România) 587 p ț armă cu aer 
comprimat 60 f picioare, femei : 
1. Mirijana Masic (Iugoslavia) 
564 p — campioană internațio
nală a României, 2. Monica 
Riesterer (R.F. a Germaniei) 
559 p, 3. Eda Baia (România) 
558 p, 4. Anneliese Rhomberg 
(R.F. a Germaniei) 556 p, 5. 
Georgeta Șerban (România) 555 
p, 6. Veronica Stroe (Româ
nia) 554 p, armă cu aer com

Charles Pasarell. încă din 
primul set, românii își afirmă 
net superioritatea făcind două 
breakuri pe serviciile adver
sarilor. în setul doi aceștia 
conduc însă pînă la 4—3, dar 
aci Ashe pierde serviciul, ca 
apoi Tiriac să facă 5—4, iar 
Pe serviciul lui Pasarell ur
mează ultimul break. Setul 
trei a fost, de fapt, cel mai 
disputat, deși românii condu
ceau Ia un moment dat cu 
4—1. Pentru a face l—2 a- 
mericanii luptă în 16 avanta
je consecutive. Apoi insă fie
care dintre jucători își ciști- 
gă serviciul, așa că meciul ia 
sfîrșit cu o victorie în trei

PE PISTELE DE ATLETISM
LA 6 ZECIMI DE RECORDUL 

EUROPEAN
Cu prilejul unui concurs 

atletic desfășurat la Stuttgart, 
sportivul vest-german Thomas 
Jordan, în vîrstă de 21 de ani, 
a stabilit cea mai bună per
formanță mondială a sezonu
lui în proba de 400 m cu 
timpul de 45,5.
DICK TAYLOR ÎNVINS LA 

10 000 m
O mare surpriză a fost înre

gistrată cu prilejul concursului 
atletic de la Leicester i Proba

Randy Matson conduce și în 
acest an plutonul aruncăto

rilor de greutate

mânia II) 2: 14,3 ; caiac dublu 
1. Ungaria I' (J. Demo, J. Rat- 
kal) 1 : 46,7, 2. România I (L. 
Nlchlfor, L. Clutaru) 1 :51,4, 3. 
România II (V. Rupea, Gh. Ivan) 
1 :52,5. Al doilea echipaj ma
ghiar a fost descalificat ; canoe 
dublu 1. România I (S. Nemeș, 
G. Nemeș) 1 :57,8, 2. Ungaria I 
(J. Dienes, L. Farka) 2 :00,0, 3. 
România II (L. Varabiev, P. Bu- 
haev) 2 :02,0, 4. Ungaria II (G. 
Hajdu, L. Kovacs) 2 :03,3 ; caiac 
4 1. Ungaria I (Bako, Angyal, 
Miho, Ratkal) 1137,0. 2. - România 
I (Franc, Rupea, Zabet, Ivan) 
I : 38,5, 3. Ungaria H (Szabo,
Kuszt, Czibula, Hotoran) 1 :38,8, 
4. România n (Dobre, Susai. N-1 
chifor, Clutaru) 1 :40,2 ; JUNI
OARE. Caiac 4 1. Ungaria (Ruj- 
nai, Horvath, Krix, Zakarlas) 
1 :51,9, 2, România I (Ivanov,
Sirotenco, Răutu, Humă) 1 : 54,0, 
3. România II (Timofte, Gurnov, 
Haralașcă, Larion) 1 : 56,6,

primat 60 f picioare, bărbați : 
1. Wolfel (R.F. a Germaniei) 
568 p, 2. Șandor (România) 567 
p (record republican stabilit), 3. 
Grozdanovic (Iugoslavia) 565 p,
4. Ferecatu (România) 565 p,
5. Kilstermann (R.F. a Germa
niei) 562 p, 6. Epifanic (Iugo
slavia) 561 p.

„Cupa țărilor latine și Gre
ciei" : armă liberă calibru re
dus 60 f culcat : 1. Lafortune 
(Belgia) 596 p, 2. Tamas (Ro
mânia) 595 p, 3. Noel (Franța) 
593 p, 4. Manthos (Grecia) 593 
p, 5. Liron (Franța) 593 p, 6. 
Fontaine (Franța) 592 p, echipe: 
1. Franța 1778 p, 2. România 
1772 p, 3. Spania 1761 p, pistol 
viteză 60 f (ambele manșe) : 
1. Roșea (România) 596 p, 2. 
Tripșa (România) 591 p, 3. Gon
zales (Spania) 589 p, 4. fuga 
(România) 588 p, 5. Popa (Ro
mânia) 588 p, 6. Atanasiu (Ro
mânia) 587 p, echipe: 1. Ro
mânia 1774 p, 2. Italia 1747 p, 
3. Spania 1736 p.

Ashe-Pasarell (S.U.A.)
seturi a cuplului român. La 
capătul a 2 ore și 8 minute 
de joc, scor final: 6—2, 6—4, 
6—3 pentru Țiriac-Năstase.

în finala de simplu femei, 
victoria a revenit, după cum 
era și de așteptat, austrajien- 
cei Margaret Smith Court, în
vingătoare pentru a 4-a oară 
în marea competiție. Ea a dis
pus de vest-germanca Helga 
Niesșen cu 6—2, 6—4.

Ultima finală a fost cea de 
dublu mixt. Iată rezultatul : 
Billie Jean King (S U.A.), Bob 
Hewitt (R.S.A.) — Franțoise 
Durr, J. C. Barclay (Franța) 
3—6, 6—4, 6—2.

de 10 000 m plat a revenit Iui 
Roger Matthews, cronome
trat cu 28:58,9 înaintea mare
lui favorit, Dick Taylor 
29:08,9.
PERFORMANTE DE VALOARE 

LA LOS ANGELES
Cu prilejul concursului atle

tic de la Los Angeles, John 
Carlos a cîțtigat proba de 100 
yarzi în 9,5, Randy Matson a 
aruncat greutatea la 20,84 m. 
Brown a sărit la înălțime 2,16 
m iar Covelli a aruncat sulița 
la 81,79 m. Proba de 120 yarzi

SĂPTĂMlNA EUROPEANĂ A LUPTELOR
© Echipa noastră de „libere11 pleacă astăzi spre capitala R.D. Germane

..■Luptătorii continentului 
nostru consultă cu emoție 
cîntarele, își ajustează meni
urile, reduc rația de apă, 
elimină sarea din alimenta
ție. Ah, greutatea I !...

De marți, la Berlin, înoep 
campionatele europene într-o 
ramură sportivă străveche, 
care își menține nealterat 
prestigiul în ciuda izolării 
sale tot mai accentuate.

Luptele nu mai fac de 
mult rețete record, dar do
mină coloanele ziarelor de 
specialitate. La reuniunile de 
lupte, deși spectatorii se pot 
număra — uneori — pe 
degete, campionii sînt cuno- 
scuți și adulați. Luptele con
stituie cel mai mere para
dox al sportului contempo
ran.

★
în ziua de 9 iunie începe 

întrecerea de „libere". Lo
tul țării noastre a fost sta
bilit după teste și selecții 
minuțioase, remarcabil fiind 
faptul că, pentru prima oară 
de la debutul din 1965, Ro
mânia participă cu o echipă 
completă, la toate categoriile-

Cinci ediții anterioare ale 
„europenelor" au avut darul 
să rodeze, să înăsprească și 
să maturizeze reprezentativa 
noastră. Amintirile coboară 
cu plăcere spre anul 1965 
cînd, la Manchester, Fr. Bolla 
cucerea titlul continental. 
Satisfacții ne-au adus și edi- 

. țiile de la Istanbul (1967), 
Skoplje (1968) și Sofia (1969) 
soldate cu medalii, valoroase 
chiar dacă nu erau de aur. 
în capitala Bulgariei, echipa 
a ocupat, anul trecut, locul 
III pe națiuni, care onorează 
dar și obligă. Este clar că 
perioada de acomodare și de 
acumulare. într-un sport re
lativ tînăr* a trecut. Treapta 
următoare trebuie să fie

MERCKX
VICTORIOS

Cel de-al 53-lea Tur ciclist a] 
Italiei a luat sfîrșit ieri la Bol
zano, după parcurgerea ultimei 
etape (155 km), cu start la Dob- 
biaco. Primul sosit a fost ita
lianul Luciano Armani in 4 h 
42 :17 cu un avans de 2 : 52 asu
pra plutonului, condus de Mi
chele DancelU.

In clasamentul general, primul 
loc revine supercamplonulul bel
gian Eddy Merckx, care cîștlgâ 
pbntru * doua oară Giro. Marea

• Româncele Teodorescu și
BUDAPESTA, 7 (Agerpres). 

— Turneul international femi
nin de șah de la Balaton s-a 
încheiat cu victoria maestrei 
sovietice Tatiana Zatulov-
skaia, care a totalizt 9Vî punc
te, fiind urmată pe locul doi 
în clasament de Veroczi (Un
garia) cu 8,5 puncte. Marga
reta Teodorescu a învins-o în 
ultima rundă pe poloneza 
Pytel, ocupînd în final locul 
patru. A doua reprezentantă 
a României, Rodica Reicher,

Turneul de polo 
din Iugoslavia

BELGRAD, 7 (Agerpres). — 
în ziua a doua a turneului 
internațional de polo pe apă 
de la Borovo (Iugoslavia), 
reprezentativa Iugoslaviei a 
întrecut cu scorul de 9—4 
(2—0, 0—1, 4—2, 3—1) echipa 
Spaniei. într-un alt meci, 
selecționata R. F. a Germa
niei a dispus cu 7—5 (3—0, 
1—3, 1—0, 2—2) de formația 
Cehoslovaciei.

garduri a fost cîștigată de 
Gibson în 13,8. Sam Caruthers 
s-a clasat pe primul loc la 
săritura cu prăjina obținînd 
5,03 m. Pennel și Seagren nu 
au putut trece peste '4,87.

RASCOE DIVINE, NR. 1
în cadrul unui concurs atle

tic desfășurat la Eugene (Ore
gon), americanul Rascoe Di
vine a realizat în proba de o 
milă timpul de 3:56,3. Acest 
rezultat reprezintă cea mai 
bună performanță mondială 
a anului.

CONSACRAREA. Și competi
ția berlineză oferă prilejul !

Biroul federal a căzut de 
acord asupra următorului 
lot: CAT. 48 KG: I. Vaghe- 
lici (locul III anul trecut la 
europene, locul I la turneul 
Armatelor prietene) ; 52 KG : 
P. Cernău, 57 KG : Gh Stan 
(debutant la europene), 
62 KG : C. Coman (multiplu 
medaliat al campionatelor eu
ropene), 68 KG : V. Albu (lo
cul IV la turneul Armatelor 
prietene debutant la euro
pene), 74 KG : L. Ambruș, 
82 : KG : V. lorga (locul IV, 
anul trecut la europene), 
90 KG : I. Marton (locul V 
la europenele de la Istanbul, 
accidentat anul trecut, motiv 
pentru care a făcut o pauză 
de un an)> 100 KG : A. Ba
logh (locul II la europene 
anul trecut, dar la cat. 90 kg). 
4-100 KG : E. Panait (locul 
IV la europenele de anul 
trecut).

După cum se vede, echipa 
conține pe lingă atleți cu 
experiență și cîțiva tineri 
pentru care întrecerea de la 
Berlin constituie primul pas 
făcut în marea arenă a lupte
lor-

★
La greco-romane situația 

este alta. In acest stil. Ro
mânia deține tradiție, nu- 
mărîndu-se printre marile pu
teri ale lumii. Și chiar dacă 
„generația de aur“, aceea a 
lui Pîrvulescu. ‘Cernea, Bu- 
larca a părăsit patrulaterul, 
urmașii ei sînt demni purtă
tori ai ștafetei.

Antrenorii s au fixat, în 
linii mari, asupra lotului i 
48 KG : Gh. Berceanu (cam
pion mondial), 52 KG : Gh 
Stoiciu, 57 KG : I. Baciu 
(campion mondial 1967. me
dalie de argint la J. O). 
68 KG : S. Popescu (campion

TERMINĂ
IN „GIRO"

cursă de 3311 km a adus noi 
lauri acestui as al pedalei, tn 
vîrstă de 24 ani. Clasamentul 
final continuă cu Felice Gimontli 
(Italia) la 3 :14, Vandenbosche 
(Belgia) la 4 :59, Dancelli (It.) 
Ia 7 :07, Zillloll (It.) la 3 : 14, 
G. Petterson (Suedia) la 9 :20, 
Bitossl (It.) la 13 :10, Lașa (Spa
nia) la 19 :25, Ritter (Dane
marca) Ia 21 :17, Adornl pt.) la 
tl : 19.

Reicher pe locurile 4 și 5 
s-a clasat pe locul cinci, fă- 
cînd remiză în ultima rundă 
cu șahista maghiară Finta.

Azi, la Sofia,

PRIMELE MECIURI
IN „CUPA BALCANICĂ**

LA FOTBAL
Sofia găzduiește azi prime

le meciuri din cadrul celei 
de a treia ediții a «Cupei 
Balcanice" la fotbal pentru 
echipele de tineret. In acest 
an participă selecționate al
cătuite din jucători sub 23 de 
ani, din Albania, Grecia, Tur
cia, România, și Bulgaria.

Competiția, ce se va desfă
șura în perioada 8—15 iunie, 
se anunță deosebit de intere
santă. Gazdele aliniază o for
mație redutabilă, care nu- de 
mult s-a bucurat de frumoase 
aprecieri în turneul din Bra
zilia. Reprezentativa Români
ei — finalistă anul trecut — 
a făcut în .ultimul timp in
tense pregătiri, iar jocul de 
verificare din Iugoslavia a 
arătat că lucrurile merg mai 
bine. Pentru acest turneu au 
făcut deplasarea : Oprea, Ca- 
tona, Gruber, Ciugarin, Crîn- 
gașu, Olteanu, Popovicif . Bro- 
șovschi, Beldeanu, Dincuță,' 
Both, Bălan, Ștefănescu, Flo- 
rescu, Kun II, Iordănescu. 
Programul echipei. României., 
este următorul : 8 VI cu Al
bania, (la Sofia), 10.VI. cu 
Grecia (la St. Dimitrovo), 
13.VI cu Turcia și 15.VI.1 -cu 
Bulgaria (ambele meciuri-au..c 
loc la Sofia). în cadrul tur- ț 
neului vor conduce jocuri și 
arbitrii români A. Bentu și C. 
Petrea. . ............. .......

Campionatul francez

de fotbal
în campionatul de fotbal al 

Franței, St. Etienne a învjpș 
cu scorul de 2—1 pe Sedan, 
iar Marseille a dispus cu 
4—0 de Red Star. Alte rezul
tate ale etapei : Metz — Ajac
cio 1—0, Sochaux — Nantes 
0—3, Angouleme — Bordeaux 
3—2. în clasament conduce 
St. Etienne cu 54 p (din 31 
de jocuri), urmată de Mar
seille — 44 p (dm 33).

214 km/oră 
la Spa

Marele Premiu automobilis
tic al Belgiei, desfășurat pe 
circuitul de la Spa—Francor- 
champs, a revenit la această 
ediție alergătorului mexican 
Pedro Rodriguez care, pilo- 
tînd un BR.M., a realizat 
pe distanța de 394,800 km 
timpul record de 1 h 38’:09,9 
(medie orară 241,308 km). Pe 
locurile următoare s au cla
sat Chris Amon (Noua Ze- 
elandă) pe „March-Ford" —1 h 
30:11 și Jean-Pierre Beltoise 
(Franța) pe „Matra - Simca" — 
1 h 29:53,6.

mondial). 74 KG : M. Vlad 
(debutant). 82 KG : I. Gabor, 
90 KG : N. Neguț (locul III 
la C. M.. de la Mar del Plata), 
100 KG ; N Martinescu (fost 
campion european, medaliat 
la mari competiții). +100 KG : 
FI. Chițu (debutant).. „.

în cadrul unei ședințe de 
analiză, care a avut loc sîm
bătă, Biroul federal a apre
ciat ca satisfăcătoare pregă
tirea sportivilor. români. „Dar, 
într-o competiție de asemenea 
anvergură trebuie, pe lingă 
pregătire și paSitme'. 'dăruire, 
dorință de 'autodepășire. .Nu
trim speranța că luptătorii 
noștri sînt capabili de toate 
acestea-

Valerîu CHIOSE

TELEX
Boxerul Ismael Laguna (Panama) 
și-a păstrat titlul de campion 
mondial la categoria ușoară, în 
meciul disputat la Panama. el 
l-a învins prin k.o. in rundul 13 
pe challengcrul său oficial ja
ponezul Itsimatsu Susuki.

ffl
Turul ciclist al Angliei a luat 
sfîrșit, la Brighton, cu succesul 
sportivului cehoslovac Jiri Mai- 
nus, secondat de polonezul Mi- 
kolajczyk — la 36 s și de olan
dezul Konlng — la 2:59.■
Turul ciclist al Austriei (rezervat 
amatorilor) s-a încheiat la Linz 
cu victoria sportivului austriac 
Rudolf Mitteregger, urmat de 
compatrioții săi Bans Oberndor- 
fer — la 19 s și Hans-Kuenigsho- 
fer — la 1:01. Primul clasat din
tre concurențll străini a fost Ro
ger Glison (Luxemburg), care a 
ocupat locul 5 la 1:43.■
Boxerul argentinian -Gregorio Pe
ralta a obținut o victorie înainte 
de limită In" cadrul reuniunii in
ternaționale desfășurată la Mon
tevideo. El l-a învins prin k.o. 
în rundul 5 pe campionul euro
pean al cat. semigrea, italianul 
Del Papa.■
In cadrul unui meci amical de 
fotbal desfășurat la Toronto, e- 
chipa braziliană F. C. Santos a 
învins cu scorul de 3—1 pe In- 
ternazionale Milano.■
In finala feminină a turneului de 
tenis de la Manchester s-au în- 
tîlnlt Kerry Melville (Australia) 
și Carole Graebner (S.U.A.). Te- 
nismana australiană a obținut 
victoria cu scorul de 6—3. 6—1.■
Finala probei de simplu mascu
lin din cadrul campionatelor de 
tenis ale Marocului se va dis
puta la Casablanca, între austra
lianul John Newcombe șl spa
niolul Andras Glmeno. în semi
finale, Newcombe l-a învins cu 
6—2, 7—9, 9—7, 6'—o pe Iugosla
vul Nikola Pilicl, iar Glmeno a 
dispus cu 6—4, 6—1, 6—4 de fran
cezul Pierre Barthes.
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