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întărire 
capacităților 

populației, de 
izică și mo-

de 
ale
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con-

„Victoria României a

nu sînt invincibili !

fi „Malibu"

tatâ" • Invitați la

destul de 
atmosfera 

în cursul

* Iosif Marko:

Televiziunea mexi

lată concretizarea șutului 
imparabil al lui Dumitrache. 
Portarul Vencel, prins pe 
picior greșit, privește deza
măgit cum mingea atinge pla
sa porții sale. Atacul român 
a executat acest penalty im
pecabil, aducind victoria e- 
chipei noastre și, în același 
timp, reînscriind-o în cursa 
pentru calificare.
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Echipa lui Bobby Charlton 
merita un meci nul!
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Partida Brazilia Anglia 
o început, încă mult
timp înainte ca echipele si 
apară pe gazonul lui „Monu
mental Jalisco" printr-un a- 
prig duel de galerie. In ima
ginea noastră, susținătorii 
fotbaliștilor englezi,’ copleșiți 
numeric, nu cedează lupta, 
încurajindu-și favoriții.

Cronici și comentarii 
transmise prin telex 
de C. FIRANESCU 

»' 
Gh. NICOLAESCU, 

trimișii noștri speciali 
la Guadalajara

descris 
domnit 
duminică în incinta stadionu
lui „Monumental Jalisco", ca 
și în întreg orașul Guadala
jara, atît înainte, dar mai 
ales după terminarea partidei 
dintre reprezentativele Bra
ziliei și Angliei. încă din 
primele ore ale dimineții, 
toate bulevardele și străzile 
care duc spre stadion au cu
noscut o animație neobișnui
tă, șuvoaiele de automobile 
scurgîndu-se neîntrerupt. Mii 
și mii de limuzine și autobu
ze au ocupat, pentru parcare, 
fiecare metru pătrat de teren 
răftias disponibil, pe o rază 
de peste un kilometru în ju
nii stadionului. Biletele de 
intrare erau de mult epuizate 
și la „negru" ele s-au vîndut 
cu de dteva ori peste -prețul 
normal.

Stadionul avea aspectul 
unui imens cazan, înăuntrul 
căruia fierbeau — la figurat, 
dar mai ales la... propriu — 
suporterii celor două echipe. 
Bineînțeles, galeria engleză 
(deși nu neglijabilă ca forță 
de manifestare) a fost, totuși,

pusă net în inferioritate 
către masivele grupuri 
suporterilor veniți 
zilia.- susținuți pînă 
topire de publicul 
Cu multe . zeci de 
înaintea 
tribunele _________
un spectacol fascinant, 
care nu-1 poți întîlni aproape 
niciunde în Europa, 
trompete, fluiere și 
de alte instrumente 
folosite cu întreaga 
te a plămînilor sau 
cu sute de steaguri 
sau mal mari) pe 
fluturau tot timpul, cu cîn- 
tece și mișcări specifice de 
■samba, suporterii brazilieni
lor au făcut o „încălzire" ex
trem de intensă. Se pare că 
el și-au dozat greșit efortul, 
obosind de-a b.inelea, căci In—— țor - 

joc, 
de-

din 
la 

mexican, 
minute 

echipelor, 
ofereau 

pe
Cu tobe, 
tot felul 
muzicale, 
capacita- 

mușchilor 
(mai mici 

care le

1 prima repriză, cmd idolii 
nu s-au prea văzut în 
atmosfera pe stadion a 
venit ceva mai liniștită...

După pauză, însă, și 
ales după înscrierea golului,

INTERNAȚIONALELE DE TIR ALE ROMÂNIEI 
*Petre Șandor-cel mai bun 

țintaș al zilei

rida „aranjată"

■S Rezultate de valoare mondială ♦ Azi, o
„probă inedită: mistrețul alergător

Ieri a fcet o eB plină jpe 
■poligonul Tunari. Peste 
de trăgători s-au Întrecut în 
cadrul a cinci probe. In ge
neral, rezultatele obținute 
au fost foarte bune, unele 
dintre ele, de valoare moa- 
dială.

Un succes deosebit au în
registrat țintașii români, câș
tigători în numeroase probe 
atît la Internaționale cât și 
în „Cupa țărilor latine și 
Greciei". Dintre performerii 
zilei, se detașează Petre Șan- 
dor, care, la proba de armă 
liberă calibru redus 40 f pi
cioare, a depășit recordul

300

PUN NI ARBITRI
immilONALI DE BASCHET

Toți cel patru reprezentanți al 
României, care au dat examen de 
arbitri internaționali In cadrul 
celui de al XVIII-lea stagiu euro
pean, au trecut cu bine testul dat 
In fața unei comisii Internaționa
le. Noii cavaleri internaționali al 
fluierului sint Mihal Aldea, Vaslle 
Cadar, Cornel Negulescu șl Mircea 
Kizea. Cu aceștia, numărul arbi
trilor internaționali români (in 
activitate și onorifici) s-a ridicat 
la 20.

Baschetbăliștii de la Dinamo
au plecat la Pardubice
Echipa masbulină de baschet 

Dinamo București a plecat ieri in 
Cehoslovacia pentru a participa 
la un turneu internațional. Dina- 
moviștii sînt oaspeții formației 
Ruda Hvezda Pardubice.

1 urnii, iar la 3X40 f, el a în- 
ac.ris o cifră valoroasă.

Pe minipoligonul de aer 
comprimat, tot un român, 
Lucian Giușcă a terminat 
învingător, stabilind recor
dul tării la pistol 60 f.

Reuniunea de azi cuprinde 
șase probe, patru pentru 
armele cu glonț și două des
chise trăgătorilor cu arma 
de vînătoare. La startul în
trecerilor de armă standard 
3X20 f femei se va afla și 
campioana lumii, americanca 
Margaret Murdock (Thom
son). Printre specialistele’ ge
nului de la noi, vor concura 
printre altele. Mariana An
tonescu și Ana Goreti — 
locurile 5 și, respectiv, 7 la 
europenele de anul trecut.

La aceeași probă, dar la 
bărbați, în rândurile prota
goniștilor se numără și ro
mânul Petre Șandor — locul 
5 la campionatele mondiale 
și clasificat’ al șaselea la 
europenele de la Plsen.

Lista de înscrieri la pistol 
liber cuprinde pe record
manul olimpic și medaliatul 
cu argint din Mexic, Heinz 
Mertel (R. F. a Germaniei), 
ca și pe medaliatul cu bronz 
de la ultima ediție a J- O., 
Harald Vollmar (R- D. Ger
mană), clasat totodată pe lo
cul secund la europene.

In sfînșit, ultima probă 
de glonț de azi, mistrețul 
alergător, reprezintă — la 
noi — o întrecere în pre-

(Continuare în pag. a 4-a)

Meci Intre arbitrii

din București și Ruse

pe stadionul Olim- 
Capitală, de la ora 
avea loc întâlnirea 

de fotbal între e-

Astăzi, 
pia din 
17,30 va 
amicală
chipele arbitrilor bucureștenl 
și cel din Ruse — Bulg^ia.

Campionul țării Petre Șandor a reușit, ieri, să-și adjudece două titluri 
de campion internațional al României cu rezultate excelente : 380 p la 
40 f picioare (cu un punct peste recordul mondial) și 1161 p (cu patru 
uunete mai puțin decît recordul lumii) Ia 3x40 t armă liberă calibru 
redus Foto : AUREL NEAGU

REPREZENTATIVA DE BOX A GHANEI
SOSIT LA BUCUREȘTI
două formații figurează nume
roși campioni ai Europei șl al 
Commonwealth-ului. Am venit 
la București, a încheiat dl. Quar- 
coo, cu toți campionii actuali al 
Ghanel care — totodată — sînt 
și campioni al Commonwealth- 
ului".

Intr-adevăr, întîlnirea ce se va 
disputa joi seara pe patinoarul 
„23 August" merită văzută...

(CO 11 CAMPIONI) A
Ieri după amiază, un avion al 

companiei „Air France" a adus 
pe aeroportul internațional Bupu- 
rești-Otopeni reprezentativa de 
box a Ghanel care, după cum 
se știe, va întîlni joi seara se
lecționata României. Delegația 
sportivilor ghanezi este condusă 
de dl. M. T. Quarcoo, președin
tele federației din această țară, 
și este însoțită de dl. Alhasan 
Brimah, secretar federal. Antre
norul Roy Ankrah va urcă în ring 
următoarea echipă : Haruna Bu- 
kearal, Joe Destimo, Sulley 
Shittu, Steve Akushe, Joe Antho
ny Martey, Jack Aderthy Lawson, 
Flash Ema, Prince Amartey, Joe 
Darkey, Victor Attivor, Adonis 
Ray.

Conducătorul delegației pugiliș- 
tilor ghanezi a ținut să ne îm
părtășească bucuria de a se afla 
pentru prima oară în țara noas
tră, subliniind totodată că „me
ciul România — Ghana va fl foar
te Interesant, Intrucît în cele

ȘCOLARII ÎȘI DESEMNEAZĂ

CAMPIONII NAȚIONALI
săptămini este 
evenimente de 

In viața sporti-

campionatelor

Atleți români la Moscova și Belgrad
Miercuri, la Moscova și la Bel

grad, se desfășoară concursuri 
internaționale de atletism, la ca
re participă șl sportivi români.

In capitala Uniunii Sovietice

vor concura Raflra Flța, Valeria 
Ban, Marcu Stelian șl Ion Rusnac. 
La Belgrad vor evolua Doina 
Munteanu, Marghiolita Matei, Ște
fan Lăzărescu și Gabriel Oană.

Sfîrșitul acestei 
marcat de două 
primă importanță 
vă a tineretului studios de la noi. 
Primul, finalele 
școlare de atletism rezervate lice
elor de cultură generală, are ca 
loc de desfășurare Bucureștiul (în 
zilele de 13 șl 14 iunie). Participă 
peste 300 de elevi și eleve. Cel 
de-al doilea eveniment sportiv îl 
constituie finalele campionatelor 
școlare de gimnastică sportivă — 
tot licee de cultură generală — 
care se vor desfășura în Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, în zilele 
de 14—16 Iunie.

0 nouă competiție de șosea - „Cupa Metalul"
Cicliștii noștri au prilejul să-și măsoare forțele Intr-o nouă compe

tiție de fond, care se adaugă Interesantului program competițional In
tern din acest sezon. Este vorba de „Cupa Metalul", organizată de că
tre asociația cu același nume din Plopeni (centru cu activitate meri
torie In sportul cu pedale). Cele două etape ale concursului se vor 
desfășura astfel : miercuri — circuit In orașul Ploiești, Iar Joi — ru
tierii vor avea de parcurs traseul Plopeni — Văleni — cislău — Pio- 
penl. -

ARBITRI ROMÂNI LA SEMIFINALELE
C.C.E. DE VOLEI (m)

Luni au plecat la Budapesta, 
arbitrii Emil COSTOIU și Ion AR- 
MEANU, care la 10 iunie vor 
conduce partida retur din cadrul 
semifinalei masculine de volei 
dintre Csepel Budapesta șl Bure- 
veațnllt AJma AU.

ta'oilirea prin Lege a princi
palelor atribuții în domeniul 
educației fizice și sportului, 
ca și reglementările ulterioa
re, precise pentru fiecare sec
tor în parte, au dat, neîndo

ielnic, sportului nostru — îndeosebi 
activității de masă — tocmai ceea ce, 
evident, îi lipsea : orientarea înnoitoa
re cerută de sporirea cerințelor si a 
răspunderilor generale de întărire d 
sănătății, de creștere a 
fizice și intelectuale ale populației, de 
dezvoltare armonioasă, fizică și mo
rală, a tineretului.

Aceasta a îngăduit, consecință _ fi
rească, și precizarea unor măsuri și a 
unui cadru organizatoric corespunză
tor, în care erau eliminate formele de
pășite de curgerea timpului și de noile 
dimensiuni de progres ale mișcării 
noastre sportive.

Revirimentul, uneori marcat de suc
cese remarcabile, s-a produs, după o 
cunoscută perioadă de „adaptare’', pe 
toată aria mișcării noastre sportive, 
confirmînd fără putință de tăgadă jus
tețea și importanta măsurilor adoptate 
în ultimii trei ani. Afirmația nu trebuie 
să genereze, însă, concluzia că toate 
lucrurile merg așa cum trebuie. De la 
o vreme, adevăruri acceptate în tăcere 
altădată sînt rostite sincer, fără acea 
nesportivă cursă a explicațiilor ireale, 
a justificărilor și văicărelilor de tot fe- 

' ” 1 se înscrie
T. __ ___ ______ _ , în ciuda
unor eforturi sporite ale C.N.E.F.S., dar 

a i și organizații de 
stat și obștești, educația fizică și spor- 

Itul de masă nu și-au lărgit, încă, în 
mod corespunzător, pe măsura sarci- ■ 
nilor și a condițiilor actuale, sfero de 

(cuprindere a cetățenilor patriei, îndeo
sebi a tineretului, în practicarea orga- 

Inizată a acestor „activități de interes 
național", cum se precizează, chiar din 
primul articol, în Legea Sportului.

Cauzele sînt mai multe și unele mă
suri elaborate de C.N.E.F.S., ca si de 
diferite organe și organizații de stbt 
și obștești cu atribuții în domeniul 
sportului, își vor dovedi — e de dorit 
cit mai repede — eficienta. Se face, 
însă, simțită și nevoia de a se opera 
asupra unei anumite menlali’ăți, ma
nifestate, din păcate, în prea multe 
locuri pentru a ne opri la unul sau la 
citeva exemple.

A început de la o vreme (să fie, 
oare, o coincidentă faptul câ tocmai 

Ide atunci, de cînd s-a trecut Ic o cîn- 
tărire mai exigentă a muncii fiecă
ruia ?) un joc pe care l-am numi „de-a I reorganizarea*. Deși lucrurile sînt cla
re, deși normele, formele și cadrul 
organizatoric au fost acceptate, dese 
ori cu fraze exprimînd satisfacția, în 
destule locuri — și nu întîmplător toc
mai acolo unde rezultatele 
tisfăcătoare — se vorbește

Ise muncească 
tea (I ?) de a

_____  i- •

Ia |us:iiicaruor și vau-uteiiiui 
Iul. Printre aceste adevăruri 
și cei care recunoaște că, 

(unor eforturi sporite ‘ "
și ale altor organe 
ctrit <îi nhcfpcti orlnc

• Martori la o cor DEMBROVSCHI 
văzut de 

Neagu Rădulesctl

Conform obiceiului, 
dimineața de duminică 
— prima după victo
ria în fața reprezenta
tivei cehoslovace — ne-a 
găsit la „Cran Hotel", 
la nivelul al treilea, fa
ță în față cu antreno
rul Angelo Niculescu.

La rugămintea noas
tră — în timp ce jucă
torii români se destin- 
deau in grădină hote
lului sau in apa pisci
nei — profesorul Ange
lo Niculescu a analizat 
jocul fiecărui compo
nent al echipei, dar 
intrucit observațiile sale 
se suprapun, în mare 
măsură, peste ceea ce 
am transmis noi ime
diat după meci, vom e- 
vita să repetăm unele 
comentarii, limitîndu-ne 
la a vă reproduce, sti
mați cititori, acele opi
nii ale antrenorului re
prezentativei noastre 
care ni s-au părut mai 
originale, mai personale, 
mai depărtate de 
comunicate de noi.

— Care credeți 
este „argumentul" 
a înclinat balanța

eu, 
or- 
da- 
su-

despre 
imi 

să gă- 
mei

cele

că 
care 
vie-

toriei de partea echi
pei române ?

— Am cîșigat, zic 
datorită unei bune 
ganizări în teren și 
torită unei tehnici 
perioare.

— Ce părere aveți 
despre capitolul pregăti
rii fizice ?

— Vorbind 
pregătire fizică 
este foarte greu 
sesc jucătorilor 
vreun cusur:

— Nu considerați, oa
re, că izbînda echipei 
române își are o primă 
explicație în concepția 
tactică cu care tricolorii 
au abordat jocul ?

— Neîndoios, avînd 
în față ultima dintre 
șanse în lupta pentru 
calificare, am ales o 
tactică eminamente o- 
fensivă. Dacă la asta 
vă refereați în întreba-, 
rea dv, atunci consider 
că victoria este in pri
mul rind a .jocului o- 
fensiv.

— Trecînd Ia jucă
tori, v-am ruga să ne 
spuneți pe care dintre

(Continuare 
în pag. a 3-a)

sînt nesa- 
în loc să 

necesita- 
totul, sau 

aproape totul I Nu este, se înțelege, 
inovator care ar fi 

I îmbrățișat cu căldură, de oriunde ar 
Iveni, ci de neizbutita încercare a unora 

din cei pe umerii cărora apasă mai 
mici sau mai mari responsabilități spor- 

> a camufla îndelungata inacti
vitate în acest exlrem de important 

I domeniu al mișcării noastre de 
cație fizică si sport. Pare cel mai 
piu lucru să spui în fiecare an i 
vom reorganiza și atunci...*, „Vom 
ta noi forme organizatorice...", , 

i ce este depășit și...*
__ -, cine mai crede ? 

:operă imediat în jocul 
rarea, fie nepăsare, fie 
siune sau de răspundere, 
cestea la un loc ? Să 
jare, că un asemenea „joc 
căuta în viața noastră sportivă, că ho- 
ărîrile, îndelung chibzuite, elaborate 
în baza unor studii care impun respect 
și cu consultarea largă a activiștilor 
și specialiștilor, nu trebuie — și nu 

I este bine — să se schimbe de la o zi 
* la alta și că principala îndatorire este 

aceea de a face totul pentru împli
nirea lor pînă cînd ele vor fi, într-ade- 
văr, depășite de vreme ?

se...
despre 

schimba

I vorba de un spirit 
îmbrățișat

Itive de

I
I

edu- 
i sim- 
i „Ne 
i câu- 
.Vom

I
I
I
I
I
I
I

I analiza 
Dar,

I
nu des- 
organi- 
de pa

I
I
I

I
I

Cine 
de-o 
lipsa 
fie toate a-
mai spunem, 

n-are ce

Dan GARLEȘTEANU

I
I
I
I
I
I
I
I
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Steaua-pentru a 5-a oară campioană 
de handbal a României
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Duminică, după ultima partidă susținută în 
actualul campionat, handbaliștii de Ia Steaua au 
primit răsplata performanței lor : tricourile și 
medaliile de campioni ai României. In fotografie 
(de la stînga la dreapta) SUS : Teodor Coasă, 
Werner Stockl, Cornel Oțetea — căpitanul echi
pei, Otto Telman — antrenor, dr. Gh. Mănescu, 
col. Romeo Platon — șeful secției de handbal,

Alex. Dincă, Ion
Goran, Ion Belu, . ____ _____,___
ter Cristian, Mihai Marinescu și Cristian Gațu. 
Sportivii militari au cucerit campionatul național 
de handbal în 1 de 5 ori (de 4 ori consecutiv în 
ultimii ani 1) șl o dată „Cupa campionilor euro
peni’.

Popescu, 
Olimpiu

Gruia; JOS : Gh.

.TIS!1

Gh.
Savu, Iosif Iacob, Die-
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Totul pentru refacere,
totul pentru normalizare

Pe stadionul din Ocna Mureș

TOTUL VA FI LA FEL!
Contul 2000 Lista contribuțiilor 

sportivilor rămîne deschisă...

Metalul Plopeni și U. M. Timișoara, virtuale
ciștigătoare de serii in divizia C

Seria I

,.Cînd ni s-a anunțat de Ia 
„județ" că apele vin mari cît 
podul de peste Mureș, am 
zîmbit ca la o glumă. Dar în 
aceeași noapte — din 14 
mai — am simțit grozăvia 
din plin".

Tovarășul N. Copîndeanu, 
secretar al Comitetului oră
șenesc U.T.C. Ocna Mureș, 
scutură apoi din cap, vrînd 
parcă să-și alunge gîndurile. 
Apele au venit, intr-adevăr, 
mari ca niciodată. Poate e 
tîrziu să vorbim despre lupta 
de zi și noapte dusă pe malul 
dinspre oraș al rîului, despre 
așteptarea înfrigurată in 
preajma digului înălțat cu 
încă un metru. Totuși, fără 
nopțile de muncă și veghe, 
orașul nu ar fi scăpat de 
furibunda revărsare.

Pe malul drept, învață me 
serie elevii școlii profesionale 
de pe lingă Uzinele de pro
duse sodice. In noaptea aceea 
un oraș întreg s-a repezit 
peste pod să ajute copiii. Și 
totul s-a terminat cu bine, iar 
acum școala strălucește de 
curățenie și straturile de flori 
apar din nou la locurile lor.

Cel mai greu păgubită a 
fost, insă, bata sportivă „So
da". 822.668 lei sînt trecuți 
la totalul pierderilor, plus 
încă 23 715 lei echipament și 
material degradat.

Trec printre mormanele de 
aluviuni. Cantități imense 
de pietriș și pămint au fost 
rupte din terasament și prop
tite în împrejmuiri, in tri
bune, in stîlpi. Totul apare 
ca o imensă ruină. îndată 
după retragerea apelor aici 
au apărut elevii școlii profe
sionale și ai liceului, gărzile 
patriotice și — alături de 
ei — sportivii. Cu sufletul 
lor mare și cu brațul încor
dat, toți acești oameni mun
cesc exemplar. După-amiezile 
sînt prilej de intensă activi
tate la această bază sportivă. 
Popicăria a fost readusă la 
aspectul ei firesc. Terenul de 
fotbal este curățat de mîlul

ce depășise grosimea de 20 
cm. Se speră ca, foarte cu- 
rind, divizionara C Soda Ocna 
Mureș să-și poate susține par
tidele pe teren propriu. Deo
camdată, echipa se poate min
ări cu o victorie în deplasare 
asupra „Minerului" din Baia 
de Arieș. Antrenamentele se 
desfășoară cu... lopata în 
mînă, fapt care nu mai com
portă comentarii. Toți cei de 
aici sînt convinși că, cel mai 
tîrziu la toamnă, baza sporti
vă își va recăpăta Înfățișarea 
dinaintea sinistrului, lată ce 
este de refăcut: DOUA TE
RENURI DE FOTBAL. DOUA 
TERENURI DE BASCHET, 
doua terenuri de 
HANDBAL, UN TEREN DE 
VOLEI, DOUA PISTE DE A- 
LERGAR1 DE 400 m, ÎMPREJ
MUIREA STADIONULUI ți 
multe alte lucruri mai mă
runte. Nu există om să nu 
creadă cu toată ființa că 
munca se va desfășura — și 
mai departe — în ritm susți
nut. Și trebuie să-i credem, 
căci dovada o constituie toc
mai acest început al muncii.

Sportivii orașului — în spe
cial fotbaliștii — reușesc de 
minune să întrețină spiritul 
dăruirii în această frumoasă 
acțiune.

în Ocna Mureș bazele spor
tive vor fi curînd eliberate 
din strînsoarea noroiului și a 
pietrei. Totul va fi nou. însă 
nimic din ce fac oamenii 
aceștia, mulți la număr, nu 
trebuie uitat. Credeți-mă, am 
văzut aici eroi anonimi. Cu o 
modestie rară ni s-a vorbit 
despre fapte care cer tării și 
hotărîri de fier. j4ui luat 
seama că nimeni nu se gîn- 
dește că face lucruri extraor
dinare. Cuvintele unui local
nic — V. Arinaru — ni se 
repetă în gînd ca un laitmo
tiv : „Noi trebuie, cu orice 
preț, să recîștigăm tot ce Mu
reșul ne-a luat".

Dragoș UJENIUC

Zilnic, pe adresa redacției 
continuă să sosească vești 
despre contribuția sportivilor 
și activiștilor sportivi la a- 
jutorarea populației din zo
nele afectate de inundații. 
Iată cîteva dintre ele...
• Consiliul Municipal Bucu

rești pentru Educație Fizică 
și Sport ne aduce la cunoș
tință că o serie de organi
zații sportive din Capitală și 
activiști sportivi au hotărît 
Să depună în Contul 2 000 
suma de lei 5 324. Printre a- 
cestea se află secția de box 
— juniori de la clubul Con
structorul, colegiul arbitrilor 
de fotbal, cel de box (prin 
conducătorii în' ring, care au 
funcționat la gala organizată 
de clubul Rapid). în această 
sumă sînt cuprinse și veni
turile rezultate de la festi
valul sportiv organizat de a- 
sociația sportivă a Liceu.lv 
„Gh. Lazăr", gala de box a 
clubului Rapid și meciul de 
fotbal Metalul — Fosfeld și 
cele de old-boys („Cupa Pro
gresul") din ziua de 3 iunie.
• Conducerea asociației 

sportive I.O.R. București 
(președinte ing. Const. Piți- 
goi) ne face cunoscut că a 
depus în Contul solidarității 
suma de 2 904 lei ce a rezul
tat din manifestația sportivă 
organizată în ziua de 26 mai 
și care a cuprins demonstra
ții de judo și meciuri de fot
bal. *

• Din Oradea, prin inter
mediul tpv. Mircea Bădules- 
cu, arbitru de fotbal de cate
goria I, aflăm că membrii 
colegiului județean de arbitri 
de fotbal din Bihor, în do
rința lor de a veni în spriji
nul populației calamitate, au 
hotărît să depună din hare
murile lor suma de 3 000 lei.

• O hotărîre asemănătoare 
au luat si arbitrii de fotbal 
din colegiul județean Buzău, 
ne comunică tov. Ștefan Pa- 
padopol, președintele acestui 
organism. Ei vor depune la 
Contul omeniei suma de 
2 000 lei. De asemenea se 
vor depune la același cont 
jumătate din haremurile de 
arbitraj de la jocurile ami
cale programate pînă la sfîr- 
șitul anului.

• Concursul motociclist 
desfășurat duminică pe sta

dionul Dinamo a dat cîștig 
de cauză sportivilor Alexan
dru Datcu (Metalul) la dirt- 
track și Otto Stephani (Stea
gul roșu Brașov) în proba de 
obstacole. Veniturile rezul
tate de la acest concurs vor 
fi depuse la Contul 2 000.

• C.J.E.F.S. Galati a de
pus în Contul solidarității — 
în cursul lunii mai — suma 
de 78 000 lei rezultată din 
contribuția salariaților orga
nizațiilor sportive, din me
ciurile de fotbal și galele de 
box ce au fost organizate. 
De asemenea vor fi expedia
te sportivilor din județele si
nistrate material și echipa
ment în valoare de 99 500 
lei. (T. SIRIOPOL, corespon
dent).

Petrolul Moinești — Constructo
rul Piatra Neamț 7—9 (2—0)

Nicotină lași — Foresta Fălti
ceni 6—2 (6—0)

Minerul Comânești — Rarăul 
Cîmpulung 6—0 (2—0)

Textila Botoșani — Minerul 
Gura Humorului 1—1 (0—0)

Textila Buhuși — Letea Bacău 
3—1 (2—1)

Minobrad Vatra Dornei — Ful
gerul Dorohoi 3—1 (2—1).

Victoria Roman — C.F.R. Paș
cani (nedisputat).

(Corespondenți : A. Stoianovici, 
D. Diaconeseu, S. Costache, T. 
Ungureanu, I. Vieru, S. Spac).

șini, Petrolul — Cimentul, Elec
trica — Laromet, Marina — ICAB, 
Tehnometal — Celuloza, I.M.U.M.
— I.T.C., Voința — Olimpia, Delta
— S.N.O.

9. Unirea 28 12 4 12 38—40 28
10. Voința 28 8 10 10 37—42 26
11. Petrolul 28 10 6 12 34—40 26
12. Olimpia 28 10 6 12 27—35 26

13. I.T.C. 28 7 11 10 22—30 25
14. Marina 28 8 8 12 33—41 21
15. Mașini 28 8 7 13 37—.16 23
16. I.C.A.B. 28 3 3 22 24—84 9

Etapa viitoare : Unirea — Ma-

11. Minerul T. 26 11 3 12 29-36
12. Arieșul C.T. 26 9 6 11 27-28
13. Știința 26 8 7 11 24—26
14. A.S.A. Sibiu 26 8 6 12 21—31
15. Tehnofrig 26 7 4 15 16—33
16. Minerul B. A.

26 7 4 15 24—59

25
24
23
22
18

18
Etapa viitoare (a XXIX-a): Mu

reșul — Minerul T., Minaur 
Ind. sîrmei, Tehnofrig — Minerul 
B. A., Minerul G. — Soda, A.S.A. 
Sibiu — Știința, Arieșul C.T. - 
Metalul, Victoria — independen
ța, Aurul — Arieșul T.

Seria a IV-a Seria a Vil-a

Raliul
Carpaților

CLASAMENT
1. Nicolina 26 15 5 6 64—27 35
2. C.F.R. 25 15 4 6 57—25 34
3. Victoria 24 13 5 6 58—24 31
4. Textila Bt. 26 13 5 8 39—30 ;:l
5. Petrolul 26 10 7 9 42—31 27
6. Foresta 26 12 3 11 40—35 27
7. Minerul C. 26 11 4 11 32—41 26
8. Minobrad 25 10 G 9 23—33 26
9. Letea 27 H 2 14 40—36 24

10. Rarăul 27 9 5 13 36—56 23
11. Fulgerul 26 11 1 14 41—68 23
12. Textila Bh. 26 10 2 14 41—42 22
13. Minerul G. H.

26 9 3 14 38—40 21
14. Penicilina 26 7 6 13 22—50 20
15. Constructorul

26 6 6 14 26—61 18

Unirea Drăgășanl — Prahova 
Ploiești 2—0 (1—0)

Sportul muncitoresc Buc. — U- 
nirea Cîmpulung 3—0 (0—0)

Caralmanul Bușteni — Progre
sul Balș 3—0 (neprezentare)

Flacăra roșie Buc. — Carpațl 
Sinaia 1—1 (0—0)

Chimia Turnu Măgurele — 
I.R.A. Cimpina 2—2 (2—0)

Progresul Corabia — Autobuzul 
București 1—1 (1—1)

Comerțul Alexandria — Dacia 
Pitești 3—0

Petrolul Tîrgoviște — Sirena 
Buc. 2—0 (0—0)

(Corespondenți : I. Denghel, D. 
Daniel, V. Zbarcea, N. ToKaceK, 
D. Gruia, C. Filip, N. Borcea).

Topitorul Baia Mare — Foresta 
Năsăud 5—1 (3—0)

C.I.L. Sighetul Marmației — 
Constructorul Baia Mare 7—2

LA SEMICERC
CINE POARTA VINA 

RETROGRADĂRII ?

Miza meciului de handbal 
feminin Rapid — Voința O- 
dorhei 
mare, 
ultima 
ne în 
părat
După 8 minute de joc fero
viarele conduceau cu 5—0. 
Din tribune se auzeau _ în
curajări, aplauze. Iată însă 
că rapidistele comit, în mod 
inexplicabil, — în continua
rea partidei — greșeli după 
greșeli. De degringolada 
bucureștencelor profită, fi
resc, oaspetele care, in final, 
obțin un scor egal : 12—12. 
Evident, neașteptatul dezno- 
dămînt a provocat amărăciu
ne în rîndul suporterilor Ra
pidului. Aceasta nu scuză 
insă cu nimic ieșirea total 
nesportivă a unor spectatori 
care, la sfîrșitul meciului, au 
intrat pe teren apostrofînd 
arbitrii și pe handbalistele 
din Odorhei. Lăsînd la o par
te faptul că pentru retro
gradare vina o poartă numai 
sportivele de la Rapid, tre
buie să spunem că manifes
tarea incriminată a depășit 
limitele, înscriindu-se în sfe
ra huliganismului. Poate că 
n-ar fi rău ca federația să ia 
în discuție această neplăcută 
întîmplare.

era incontestabil 
Rapidistele își jucau 
carte. Pentru a rămî- 
divizia A aveau nea- 

nevoie de victorie.

CLASAMENT
330-252 43 
336-263 33 
332-306 
361-258 
306-338

1. Univ. Tim. 27 20 3 4
2. Univ. Buc. 26 17 4 5
3. Contecția 27 16 3 8
4. I.E.F.S. 27 11 2 14
5. Rulm. Bv. 27 10 3 14
6. Constr. Tim.

27 9 4 14
7. voința Odorhei

26
27
27
27

273-287

Sib.
4
3
5
5

35
24
23

22

13 267-284
15 241-287
14 293-320
15 307-357

22
21
21
19

8. C.S.M.
9. Rapid

10 Progresul

Ultimul meci, restanță, al div. 
A de handbal feminin este cel 
dintre Voința Odorhei șl Univer
sitatea București, care se dispu
tă la 14 iunie în orașul Odorhei. 
în cazul în care handbalistele din 
Odorhei înving pe cele de la 
Universitatea, echipa lor trece pe 
locul 5, iar în ipoteza că vor 
pierde partida, clasamentul rămi
ne neschimbat.

rești), C. Martini și I. Schus 
ter (Sibiu), Fr. Pali S' Ion 
Donca (Brașov), Mihai Moro 
băt (Bacău). Care 
tivul absenței ? 
răspunsul și, mai 
aceasta, prezența 
tuirea care nu s-a încheiat 
încă.

să fie mo- 
Așteptăm 

mult decît 
la consfă-

ABSENȚE REGRETABILE
Printre elementele care au 

condus handbalul românesc 
pe culmile gloriei se află și 
schimbul de experiență din
tre antrenori, conlucrarea 
continuă, operativă pentru 
îmbunătățirea procesului in
structiv. Consfătuirea meto
dică a antrenorilor loturilor 
și echipelor divizionare de 
handbal, organizată de F.R.H.. 
care a început ieri în Capi
tală se înscrie si ea pe linia 
acestor acțiuni. Spre regretul 
tuturor, o serie de invitați 
au absentat. Printre ei se 
află : Eugen Trofin, Oprea 
Vlase. Ion Bota, Simion 
Pompiliu, Virgil Hnat (Bucu-

Campionatul național de 
raliuri se apropie de sfîrșit. 
Ca loc de plecare în cea de-a 
treia etapă, Raliul Carpaților, 
a fost ales Bucureștiul. Tra
seul va măsura 800 km : 
București—Pitești— Brașov— 
Oituz—Orașul Gh. Gheorghiu 
Dej și retur, via Cîmpulung.

Probele speciale vor fi de 
data aceasta numeroase : 11. 
Nouă vor solicita concuren- 
ții la urcări și coborîri rapide 
pe traseul raliului, iar două 
la mare viteză pe cele două 
circuite care se vor disputa 
în orașele Gh. Gheorghiu Dej 
și București.

Etapa viitoare (14 iunie) : Mine
rul G. H. — Minobrad, Textila 
Bh. — Victoria, Penicilina — Tex
tila Bt., Constructorul — Foresta, 
Rarăul — C.F.R., Petrolul — Ni
cotină, Minerul C. — Fulgerul.

Seria a Il-a
Dunărea Brăila — A.S.M. Te

cuci 2—1 (1—0)
Petrolul Berea — Unirea Foc

șani 4—1 (1—0).
Ancora Galați — Metalurgistul 

Brăila 1—0 (1—0)
Șoimii Buzău — S.U.T. Galați 

3—1 (2—0).
Petrolistul Boldești — Metaluț 

Buzău 4—1 (2—1)
Gloria C.F.R. Galați — Electro

nica Obor Buc. 2—0 (1—0).
Rulmentul Bîrlad — Metalul 

Plopeni 0—1 (0—1).
Chimia Oraș Gh. Gheorghiu-Dej 

— Locomotiva Adjud 4—2 (1—0).
(Corespondenți : Tr. Enache, I. 

Popleșeanu, I. Ștefănescu, M. Du
mitru, N. Dincă, Gh. Arsenie, E. 
Solomon, Gh. Grunzu).

CLASAMENT
1. Autobuzul 28 17 8 3 56—22 42
2. I.R.A. 28 15 9 4 41—23 39
3. Comerțul 28 16 7 5 40—26 ;;i)
4. Sportul 28 15 6 7 53—30 36
5. Carpați 28 14 8 6 48—27 36
6. Caralmanul 28 10 10 8 37—34 30
7. Chimia 28 11 7 10 38—30 39
8. Prahova 28 8 9 11 40—33 25
9. Flacăra 28 7 11 10 27—25 25

10. Petrolul 28 8 9 11 27—39 25
11. Progresul C.

28 8 8 12 30—51 24
12. Sirena 28 7 9 12 28—32 23
13. Unirea D. 28 9 4 15 31—48 22
14. Dacia 28 7 7 14 31—47 21
15. Unirea C. 28 6 7 15 25—47 19
16. Progresul B.

28 3 7 18 20—58 13

(4—1)
C.I.L. Gherla — Dacia Oradea 

3-o (0-0)
Someșul Satu Mare — Der- 

mata Cluj 0—1 (0—1)
Dinamo Zalău — Chimistul Baia 

Mare 4-1 (ă—0)
Unirea Dej — Gloria Bistri.a 

2—5 (0—2) (S-a jucat la Bistrița)
Victoria Cărei — Bihoreana 

Marghita 4—0 (2—0)
Bradul Vișeu — Metalul Salonta 

0-0
(Corespondenți : R. Pop, V. 

Godja, D. Vatau, St. Vida, M. 
Bonțoiu, I. Toma, E. Herman).

CLASAMENT
1. Victoria
2. Gloria
3. Dermata
4. C.I.L. Gherla

25
5. Someșul 25
6. C.I.L. Sighet

26
25
26

15
15
13

5. 45—19 
s * 
7

61—20
43—18

36
35
32

13
13

26
26
26

6
5

39—21
33—19

32
31

Etapa viitoare : Progresul B. — 
Sportul, comerțul — Caralmanul, 
Sirena — Progresul C„ I.R.A. — 
Dacia, Autobuzul — Petrolul, Car- 
pați — Unirea D., Chimia — Uni
rea C., Prahova — Flacăra.

7. Unirea
8. Chimistul
9. Constructorul

26 :
26 1
26
26
26
26
26
25
(a

13
11
12

8
9

10

40— 28
44-34
41- 35

31
28
28

Un circuit de viteză 

la Cluj
Filiala A.C.R. Cluj, spriji

nită de Agenția O.N.T. Cluj 
și de fabrica de bujii Sinte* 
rom, organizează în ziua de 
14 iunie un circuit de viteză 
în orașul Cluj. Traseul va 
măsura cea 2 km, iar cursa 
va consta din 3—5 manșe, în 
funcție de numărul pârtiei" 
panților.

înscrierile se fac la filiala

CLASAMENT
1. Metalul P. 28 16 11 1 61—40 43
2. Șoimii 28 15 8 5 48—23 38
3. Electronica 28 16 4 8 67—26 36
4. Ancora 28 14 5 9 41—27 33
5. A.S.M.T. 27 12 6 9 39—31 30
6. Metalul B. 28 13 4 11 28—39 30
7. Metalurgistul

28 10 9 9 28—30 29
8. Rulmentul 28 13 3 12 35—43 29
9. Petrolistul 28 11 6 11 37—32 28

10. Chimia 27 12 3 12 38—43 27
11. S.U.T. 28 9 8 11 30—33 26
12. Gloria 28 10 6 12 32—41 26
13. Unirea 28 6 9 13 30—46 21
14. Petrolul 28 8 4 16 28—52 20
15. Dunărea 28 5 6 17 34—59 16
16. Locomotiva 28 5 4 19 20—71 14

Etapa viitoare : Petrolul — E-

Seria a V-a
Jiul Tg. Jiu — Metalul Topleț 

4—0 (2—0)
U.M. Timișoara — Energetica 

Tr. Severin 0—1 (0—1)
Unirea Orșova — Progresul 

Strehaia 1—5 (1—2) (S-a jucat la 
Topleț).

Vulturii textila Lugoj — Mine
rul Lupeni 8—2 (3—1)

C.F.R. Caransebeș — Minerul 
Motru 1—0 (1—0)

Steagul roșu Plenlța — Electro
motor Timișoara 7—1 (2—0)

Minerul Bocșa — Victoria Ca
ransebeș 1—1 (1—0).

(Corespondenți : V. Digulescu, 
C. crețu, I. Iacob, C. Olaru, M. 
Mutașcu, I. Julea).

A.C.R. din Cluj, str. 30 De
cembrie nr. 25, telefon : 12149, 
pînă la data de 12 iunie.

Antrenamentele se vor face 
în ziua concursului, respec
tiv în dimineața zilei de 
14.VI. în jurul orei 8. în des-
chiderea circuitului de viteză 
a • automobiliștilor va avea 
loc iin concurs de cartinguri, 
organizat de Casa pionierilor 
din Cluj.

Fondurile încasate vor fi 
donate sinistraților.

Organizatorii invită pe toți 
amatorii acestui sport, începă
tori și consacrați, să participe 
în număr cît mai mare.

Cupa Federației14
în

pentru

sub cele

cadrul pregătirilor
campionatele mondiale

maiContinuă — 
diferite forme — verificarea 
lotului național de 
care ne va reprezenta 
pionatele lumii de la 
haga...

Snagovul a găzduit, 
șitul săptămînii, 
din cadrul „CUPEI FEDERA
ȚIEI", disputate după o for-*’ 
mulă inedită (cu finala a 
11-a pentru locurile 10—18). 
extrem de utilă pentru o a- 
preciere valorică mai exactă 
a tuturor componenților lotu 
lui.

seniori 
la cam- 
Copen-

la sfîr- 
întrecerile

REZULTATE TEHNICE :
K 1—1000 m: 1.- A. Ver- 

nescu (Dinamo) 4:07,7 ; 2. S.

UȘOARE

Șl RĂCOROASE,

FOARTE

POTRIVITE

PENTRU VARA

Practice la serviciu 
și pentru sport, ușor 
hvabile, croiala mo
dernă, modele va
riate, confecționate 
din poplin și bumbac 
cu po.iester (tip 
TERCOT).

lectronica, Petrolistul — Ancora, 
Ș.U.T. — Unirea, Locomotiva — 
Dunărea, Chimia — Gloria, Meta
lul B. — Metalul P., A.S.M.T. — 
Șoimii, Metalurgistul — Rulmen
tul.

Seria a IlI-a
Laromet București — I.T. Con

stanța 1—1 (1—0)
Marina Mangalia — Delta Tul- 

cea 2—0 (1—0)
Mașini unelte București — S.N. 

Oltenița 1—2 (1—2)
Cimentul Medgidia — Unirea 

Mînăstirea 1—0 (1—0)
Olimpia Giurgiu — Tehnometal 

București 2—0 (1—0)
Electrica Constanța — Petrolul 

Videle 7—2 (5—0)
Celuloza Călărași — Voința 

București 2—0 (2—0)
I.C.A.B. Arcuda — I.M.U. Med

gidia 0—3 (I.C.A.B, fiind suspen
dată).

(Corespondenți : F. Sandu, I. 
Cioboată, O. Guțu, R. Avram, P. 
Burcin, N. Teodorescu).

CLASAMENT
1. U.M.T. 28 19 4 5 61—15 42
2. Vulturii 28 15 6 7 71—30 36
3. Minerul L. 28 13 5 10 58—33 31
4. Minerul B. 28 12 7 9 38—35 31
5. Steagul 28 12 5 11 49—35 29
6. C.F.R. 28 12 5 11 48—38 29
7. Jiul 28 13 3 12 43—40 29
8. Victoria 28 10 8 10 29—32 28
9. Energetica 28 11 6 11 33—48 23

10. Minerul M. 28 12 3 13 31—30 27
11. Metalul 28 12 3 13 46—66 27
12. Electromotor

28 10 6 12 35—43 26
13. Dunărea 27 9 5 13 37—39 23
14. Progresul 28 9 5 14 32—54 23
15. Furnirul 27 9 4 14 29—49 22
16. Unirea 28 6 3 19 29—82 15

CLASAMENT
1. S.N.O. 28 14 11 3 49—20 39
2. I.M.U.M. 28 14 8 6 39—17 36
3. Delta 28 13 7 8 41—27 33
4. Electrica 28 14 5 9 40—30 33
5. Cimentul 28. 12 9 7 26—25 33
6. Celuloza 28 12 7 9 36—27 31
7. Tehnometal 28 11 6 11 43—33 28
8. Laromet 28 10 8 1Q 34—33 28

Timofan (Steaua) 4:09,4; 3. I. 
Irimia (Steaua) 4:10,6.

C 1—1000 m: 1. I. Patzai- 
chin (Dinamo) 4:33,8; 2. S. 
Covaliov (Dinamo) 4:37.5; 3. 
T. Ditcov (Steaua) 4:38,0.

7< 1—500 m (F): 1. Viorica 
Dumitru (Dinamo) 2:12,4 ; 2. 
Valentina Sergheî (Steaua) 
2:15,0; 3. Hilde Lauer (Poli
tehnica Timișoara) 2:16,0.

K 2—1000 m ■' 1. A. Vernes- 
cu—A. Sciotnic (Dinamo) 
3:39,0; 2. C. Coșniță-I. Si- 
miocenco (Steaua) 3:39,5 ; 3. 
I. Irimia—V. Timofan (Steaua) 
3:39,8.

C 2—1000 m: 1. I. Patzai- 
chin—S. Covaliov (Dinamo) 
4:21.5; 2. C. Manea—V. Ca- 
labiciov (Dinamo) 4:22,2 ; 3. I. 
Nichifor—I. Simionov (Steaua) 
4:24,8.

K 4—1000 m: 1. H. Iva
nov— C. Coșniță—Simiocenco 
— A. Conțolenco (Steaua) 
3:14,5 ;2. R. Rujan—D. Iva
nov—M. Turcaș—I. Iacob (Di
namo) 3:14,9; 3. I. Negraia— 
V. Vlase—O. Rujan—Em. Za- 
bara (Dinamo) 3:19,5.

K 2—500 m (F): 1. Valen
tina Serghei—Viorica Dumitru 
(Dinamo) 1:59.6; 2. Haripena 
Evdochimov—Demetra Ange- 
lescu (Steaua) 2:00,9 ; 3. N. 
Mangea—P. Cuciuc (Steaua) 

- 2'05,7.

„CUPA PROGRESUL" 

LA OLD-BOYS
Azi, pe stadionul din str. dr. 

Staicovici, se vor disputa ultimele 
meciuri din competiția rezervată 
foștilor jucători ai echipelor 
bucureștene Steaua, Dinamo, Ra
pid și Progresul.

Deoarece săptămîna trecută 
partida Dinamo . — Progresul a 
luat sfîrșit cu un rezultat de ega
litate (2—2), astăzi, începînd de 
la ora 16, jucătorii ambelor for
mații vor executa cîte o lovitură 
de la 11 m. în funcție de acest 
rezultat, se vor cunoaște echipele 
ce vor întîlni pe Steaua (de la 
ora 18), în finala „Cupei Progre
sul4', ș> respectiv pe Rapid, pen
tru locurile 3—4 (de la ora 16.30).

★

Etapa viitoare (a XXIX-a) : E- 
nergetlca — Steagul, Minerul B.
— Unirea, C.F.R. — Dunărea, 
Vulturii — U.M.T., Metalul — Fur
nirul, Minerul L. — Jiul. Progre
sul — Minerul M., Electromotor
— Victoria.

Seria a Vl-a
Tehnofrig Cluj — Minerul Ghe- 

1 ar 3—1 (3—0)
știința Petroșani — Victoria Că- 

lan 1—1 (0—0)
Minaur Zlatna — Arieșul Tur

da 4—0 (4—0)
Independența Sibiu — Aurul 

Brad 0—1 (0—0)
Industria sîrmei Cîmpia Turzli

— Minerul Baia de Arieș 5—0 
(4—0).

Soda Ocna Mureș — Minerul 
Teliuc 3—0 (2—0) (S-a jucat Ia 
Alba Iulia).

Metalul Aiud — A.S.A. Sibiu 
3—1 (2—0).

Mureșul Deva — Arieșul Cîmpia 
Turzli 4—2 (1—D.

(Corespondenți : M. Radu, B. 
Staicu, N. Băișan, I. Boțocan, P. 
Tonea, I. Filipescu, I. Somogyi și 
I. Simion).

CLASAMENT

1. Minaur 26 16 5 5 43—17 37
2. Metalul 26 13 6 7 44—20 32
3. Victoria 26 12 5 9 33—26 29
4. Minerul G. 26 11 7 8 33—27 29
5. Soda 26 12 4 18 29—30 28
6. Ind. sîrmei 26 11 5 10 33—25 27
7 Independența

26 11 5 10 27—26 27
8. Mureșul 26 10 6 10 34—34 26
9. Arieșul T. 26 10 6 10 26—27 26

10. Aurul 26 12 1 13 31—29 25

„CUPA
GENȚIANA"

la orientare turistică
Cea' de a 4-a ediție a concursu

lui de orientare turistică „Cupa 
Gențiana", desfășurat în munții 
Făgetului, în buna organizare a 
Comisiei de resort a județului Ti
miș, a reunit la start peste 60 de 
sportivi din 10 județe.

Rezultate înregistrate. — Tine
ret echipe : 1. Casa Pionierului — 
Timișoara (Dupța, Giura, cioară, 
Frențiu). Senioare : 1. Alieta
Cotițosu, (Voința București) 206: 
05 ; 2. Ileana Sculli (Voința Buc.) 
236:00 ; 3. Mariana Abrudan (ITB- 
Buc.) 257:26; Seniori : K. Schuller 
(Rulmentul — Brașov) 248:54; 2. 
T. Konrelch (I.P.G.G. — Bucu
rești) 264:10; 3. R. Schuller (Rul
mentul Brașov) 277:01,

Miercuri, de la ora 17.30, o nouă 
întîlnire amicală internațională 
pe stadionul din str. dr. Staico
vici : Progresul București — Du- 
nav Ruse.

26
25
20
20
19
17
17 
15'

Bi

38—40
25- 42
24—45
22—45
30—48
26— 49
20—47
16-42

11
V12
13

11
12

6
7
8
6
6
5

_____ ____ ... ,_l XXIX-a):
— Dermata, Victoria 

Dacia, Bradul — Topitorul, Con
structorul — C1~I 
Metalul, Someșul - 
Chimistul — C.I.L. 
mo — Unirea.

10. Bradul
11. Dinamo
12. Metalul
13. Topitorul
14. Foresta
15. Dacia
16. Bihoreana

Etapa viitoare 
horeana — IX-

Gloria, Foresta —
C.I.L. Sighet, 

Gherla, Dina-

Seria a VIII-a
Tractorul Brașov — Chimica 

Tîrnăveni 5—0 (1—0)
Medicina Tg.. Mureș — Avîntul 

Reghin l-o (1—0)
Viitorul Gheorgiilenl — Colorom 

Codi ea 2—1 (1—0)
Chimia Victoria — Torpedo Zăr- 

nești 3—1 (1—0)
Chimia Făgăraș — Carpațl Bra

șov 2—1 (2—0)
Oltul St. Gheorghe — Minerul 

Bălan 5-0 (3—0)
Metalul Copșa Mică — Lemnarul 

Odorheiul Secuiesc 3—2 (2—2).
Vitrometan Mediaș — Unirea 

Cristuru Secuiesc 1—0 (0—0) (S-a 
jucat la Copșa Mică).

(Corespondenți : E. Bogdan. A. 
Szabo, L. Karda, E. Aslan. B. 
Stolciu, Gh. Briotă și M. Paliciul.

CLASAMENT
1. Tractorul 26 20 3 3 67—11 43
2. Chimia F. 26 19 2 5 55—20 40
3. Oltul 2G 15 4 7 56—23 34
4. Lemnarul 26 14 0 12 64—39 28
5. Colorom 26 12 4 10 44—39 28
6. Metalul 25 12 2 11 46—37 26
7. Minerul 25 11 4 10 26—34 26
8. Unirea 26 11 3 12 36-45 25
9. Torpedo 26 10 4 12 35—33 24

10. Chimica 25 11 2 12 33—32 24
11. Carpați 26 9 6 11 25-31 24
12. Chimia V. 26 10 2 14 34-45 22
13. Vitrometan 25 8 4 13 31-51 20
14. Viitorul 26 7 5 14 19—58 19
15. Avîntul 26 5 5 16 29—64 15
16. Medicina 26 5 4 17 18—56 14

Etapa viitoare (a XXIX-a) :
Chimia V. — Metalul, Colorom 
— Unirea, Torpedo — Chimia F.. 
Carpațl — Minerul, Vitrometan — 
Chimica, Viitorul — Medicina, A- 
vîntul — Oltul, Lemnarul — Trac
torul.

★
Miercuri 10 iunie, echipele din 

seriile VI, VII și VIII vor disputa 
etapa restanță, a XXV-a.

CRIȘUL ORADEA — 
DINAMO BUCUREȘTI 6-2 (2-2)

După ce joi,' în orașul dr. 
Petru Groza, echipa Crișul 
Oradea a l'ost întrecută cu 
2—1 de Dinamo • București, 
în meciul disputat duminică 
dimineața la Oradea, gazdele 
au reușit să obțină o revan
șă meritată. în repriza a 
doua în formația Crișul a 
apărut în rol de coordonator 
de joc Ion Ionescu.

Au marcat : Lucaci (min. 
13), Cefan (min. 22). Arnoț- 
chi (min. 49), Cociș (min. G2), 
E. Naghi (min. 83), N. Ale
xandru (min. 85) pentru Cri
șul și D. Popescu (min. 1(>) și 
Moldovan (min. 24). (I. Ghișa 
— coresp. principal)

PBOGRESUl BUCIJRfȘII - f. C. ARCfȘ 1-1 (0-1)
Liderul seriei I a diviziei B, 

Progresul, a susținut sîmbătă 
după-amiază o nouă întîlnire a- 
micală în compania unei divizio
nare A, F.C. Argeș. Piteștenii,

Universitatea Craiova — Petrolul 1-0 (1-0)
Intîlnirea a oferit numeroa

se faze frumoase. Gazdele au 
marcat golul victoriei în min. 
44 (din 11 m) prin Oblemen- 
co. Duminică dimineața, cra-

iovenii au plecat în Iugosla
via pentru a susține jocul cu 
Tuzla, din cadrul „Cupei Bal
canice" intercluburi. (T. COS- 
TIN — coresp.).

LOTO — PRONOSPORT

fără să forțeze, au creat mai 
multe faze ofensive, dintre care, 
una singură, în min. 40, a fost 
finalizată de Prepurgel. La pauză, 
antrenorul Victor Stănculescu a 
schimbat aproape în întregime 
formația, clar jocul elevilor săi, 
în special al celor din linia de 
înaintare, nu s-a ridicat la nive
lul prestat în partidele de cam
pionat. în această parte a meciu
lui, Mateianu (min. 60) șl Jercan 
(min. 82) au ratat ocazii foarte 
favorabile de a marca. In penul
timul minut, o acțiune ofensivă 
a echipei Progresul a fost oprită 
în careu prin fault și lovitura de 
pedeapsă a transformat-o Matei. 
A arbitrat foarte bine I. Hrisafi 
— București, (p. v.).

TEHNICA TRAGERII SPECIALE 
PENTRU AJUTORAREA SINIS- 
TRATILOR.

La 21 iunie 1970, Administrația 
de Stat Lotp-Pronosport organi
zează tragerea specială pentru 
ajutorarea sinistraților. Premiile 
vor fi atribuite în urma a 32 ex
trageri. Tehnica tragerii este ur
mătoarea :

Pentru atribuirea celor 10 auto
turisme „Dacia 1300”. t

Extragerea I : un număr for
mat din 6 cifre (indirerent litera) 
și’ extragerile II—IV : 3 numere 
formate din cîte 6 cifre și o li
teră

Pentru atribuirea celor 30 auto
turisme „Dacia 1100“.

Extragerile V—VIII : 4 numere 
formate clin cîte 6 cifre (indife
rent litera) și extragerile IX—X :
2 numere formate din cîte 6 cifre 
și o literă.

Pentru atribuirea celor 40 auto
turisme ..Skoda 100 S“.

Extragerile XI-XV : 5 numere 
formate din cîte 6 cifre (indife
rent litera) și extragerile XVI— 
XX : 5 numere formate' din cîte 
6 cifre și o literă.

Pentru atribuirea celor 100 pre
mii a cîte 10.000 lei.

Extragera XXI : 1 terminație
formată din 5 cifre (indiferent li
tera) și extragerile XXII XXIV ;
3 terminații formate din cile 5 
cifre o literă.

Pentru atribuirea celor 1000 pre
mii a cîte 1000 lei.

Extragerea XXV : 1 terminație 
f-ormată din 4 cifre (indiferent 
litera) și extragerile XXVI — 
XXVIII : 3 terminații formate din 
cîte 4 cifre și o literă.

Pentru atribuirea celor 10.000 
premii a cite 100 lei :

Extragerea XXIX : 1 terminație 
formată, din 3 cifre (indiferent li
tera) și extragerile XXX—XXXII: 
3 terminații formate din cîte 3 
cifre și o literă.

Exemplu : dacă la extragerea I 
iese numărul 367.589 toate biletele 
cu acest număr — indiferent lite
ra pe care o are biletul — ciștigă 
cite un autoturism D. -ia 1.300.

PRONOEXPRES 
PREMIILE CONCURSULUI 
NR. 23 DIN 3 IUNIE 1970

EXTRAGEREA I : Categoria a 
Il-a : 0,30 variante (3x10%) a
28.238 lei fiecare; a Ill-a : 13,30 a 
3.185 lei; a IV-a : 32,20 a 1.315 lei; 
a V-a : 78.80 a 533 lei; a Vl-a : 
2828,60 a 50 lei.

EXTRAGEREA a Il-a : Catego
ria B : 4 variante a 30.329; lei; C : 
1 a 60.660 lei; D : 22,40 a 500 lei: 
E : 285.30 a 100 let/ F : 4677,50 a 
20 lei.

Premiu] de categoria C în va
loare de 60.660 lei a fost obținut 
de BOGDAN CONSTANTIN din 
comuna Breaza — Prahova.

A dispărut dintre noi Mi
hail Cristescu — nea Miști, 
Vum ii spuneam cu toții — 
șef corector al ziarului nostru, 
de la înființare și apoi ani 
de-a rîndul. Era bătrîn ? Nu 
știm. Niciodată, chiar venită 
la cei aproape 80 de ani ai 
lui Mișu Cristescu, moartea 
nu ni s-a părut mai prema
tură, mai nefirească. Ne o- 
bișnuisem să-1 vedem pe 
„nea Mișu“ în tipografie, lin
gă litera de plumb și de foc, 
menită să ducă cititorului 
hrana lui sufletească de fie
care zi — ziarul, pe care 
Mișu Cristescu, în anonima
tul corecturii, l-a slujit cu 
nasiune, cu grijă, cu înaltă 
profesionalitate.

Cei care l-au cunoscut. îi 
vor păstra vie amintirea.

Înmormîntarea are loc as
tăzi, la ora 17, la cimitirul 
Izvorul Nou.

Liceu.lv
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lui

nota 10!Dembrovschi

Degeaba invocă cerul, Banks! 
victoriei și acum își continuă

aflăm 
aceste rînduri,

incredibil al lui Ball, 
total imprecis al 
după un' luft în pro- 
careu al fundașului bra- 
F.'veraldo etc). Sud

Jairzinho a înscris golul 
cursa bucuriei, în timp 

ce Cooper privește mingea nefericirii...

;■> spectacolul tribunelor a fost 
și mat mare inten- 
a continuat apoi și 
stadionului, . scoțind 
aproape întreaga 

a orașului, care

-4 reluat cu 
sitate. El 
in afara 
pe străzi 
populație 
s-a asociat spontan la carna
valul brazilian, sărbătorind 
victoria din jocul cu Salva
dor. Pină seara tîrziu, acest 
spectacol cu adevărat fasci
nant, nu a încetat. în mașini, 
deschise sau închise, pline 
pină la refuz, urcați pe ca
potele și pe barele acestora, 
ba chiar și în adevărate ala
iuri pitorești care au blocat 
circulația pe marile -artere 
ale Guadalajarei, miile de 
brazilieni și-au manifestat 
exuberant, cum numai ei sînt 
— poate — capabili să o facă, 
Imensa bucurie pentru victo- 

o victorie 
împotriva 

mondiale :

rie, care nu este 
on-ecare, ci una 
ultimei campioane 
Anglia.

De la etajul al 
hotelului „Fenix", 
situat centrul de 
unde ne 
scrie 
panorama splendidă pe ... . 
o oferă centrul orașului, sub 
euforia creată de victoria 
lui Pele și a coechipierilor 
săi.' Poate că ceea ce vedem 
și auzim nu va mai fi în
trecut, ca proporție, decît 
după finala „Cupei Jules Ri- 
met”, în cazul în care echipa 
Braziliei va deveni 
pioană a lumii...

$1 acum cîteva 
considerații 'asupra 
Anglia-Brazilia, 
asistat. Ea nu__
decit în rare momente, 
nivelul pe care îl presupunea 
valoarea celor două comba
tante. A fost un joc mai de
grabă modest ca spectacol, 
influențat în mare măsură 
de căldura sufocantă : +40
grade (!!!), existentă aici la 
ora prînzului. De fapt, căl
dura ar fi trebuit să-i avan

tajeze net pe brazilieni, dar 
prea s-a ob- 
s-au adaptat 
condițiilor de 
au constituit 

incomod

12-lea al 
unde este 
presă și 
pentru a 

avem 
care

noua cam-.

la 
s-a

sumare 
partidei 

care am 
ridicat, 

la

Vaieze net 
W'est. lucru nu
servat. Englezii 
destul de bine 
joc existente și 
un partener foarte _______
și periculos pentru „unspre- 
zecele" brazilian. Ambele e- 
chipe au început prudent me
ciul, care a avut multă vre
me aspectul unei tatonări de 
forțe. în lipsa lui 
accidentat, 
tras ma i 
mijloc pe 
rund în
Jairzinho, Pele și Tostao. A- 
ceștia n-au mai reușit să im
presioneze așa cum au fă
cut-o în meciul cu cehoslo
vacii, avînd de astă-dată în 
față o apărare mult mai strîn- 
să și mai decisă în interven
ții, în frunte cu Bobby Moore, 
foarte bun în jocul de dumini
că. înaintarea brazilienilor s-a 
mișcat mai bine în. repriza 
Secundă, cînd a înscris, de 
altfel, și golul. Tot atunci a 
greșit și Bobby Moore. El 
a fost driblat ușor de către 
Tostao și acesta a schimbat 
direcția de atac, printr-o pasă 
surprinzătoare. balonul a 
aiuns la Pele, care l-a 
trecut inteligent mai departe 

■lui Jairzinho. (
șut precis în 
soarta acestui 
decisă.

Victoria nu 
fidel raportul 
teren si cel al 
de . gol. Un rezultat de 
litate ar fi fost, 
mai 
mai 
cînd

Gerson, 
brazilienii l-au re- 
mult în linia de 

Rivelino. acțio- 
față doar cu

Cîțiva pași, 
poartă, 

meci a
exprimă 
de forțe 
ocaziilor

un 
și 

fast

însă 
din 

clare 
ega- 

neîndoios, 
echitabil. Englezii au fost 
buni în prima repriză, 
au și ratat. în cîteva

I

Clasamentul
golgeterilor
cele 16 meciuri susținute 
acum, în cadrul C.M.

în 
Pină 
de fotbal, au fost marcate 45 
de goluri (3 din penalty), rea
lizate de 34 de jucători re
prezentând 15 țări (numai e- 
chipa El Salvador nu a în
scris nici un gol 1). Cea mai 
activă grupă —D- 
luri înregistrate, 
grupele A (12), C 
(cu numai 5 !).

în clasamentul golgeterilor 
situația se prezintă astfel : 
1. Gerd Muller (R.F. a Ger
maniei) — 4 goluri (1 din 11 
m) ; 2—3. Jairzinho (Brazi
lia), Cubillas (Peru) — 3 go
luri ; 4—7. Petras (Cehoslova
cia), Bî.șevcț (U.R.S.S.), Van 
Moer (Belgia), Seeler (R.F, a 
Germaniei) — 2 goluri ; 8—34. 
Hurst (Anglia), Semmeling 
(din 11 m). Lambert (Belgia), 
Bonev, Nikodimov, Kolev, 
DermendjieV- (Bulgaria), Pelă, 
Rivelino 
(R.F. a 
(Israel), 
Houmnn 
Valdivia, 
(Mexic). 
Chumpitas (Peru).

cu 18 go- 
urmează 

(10) și B

Libuda(Brazilia'.
Germaniei), Șpiegel

Domenghini 
(Maroc),
Fragoso,
Challe,

ll talia}, 
Vantorla, 

Basaguren 
, Gallardo, 

____ ___ _ _____ Dumitra
che (din 11 m), Neagu (Ro
mânia), Turresson (2— 
Asatîani, Hmelnițki (U.R.S.S.), 
Manelro, Mujica

(Suedia),

(Uruguay).

CE SPUN JUCĂTORII
a bine și la râu, eroii principali ai unei partide — jucătorii, sînt intervievați în 
primul rînd. Pentru că, în cele din urmă dincolo de zgura amărăciunii sau de eufo
ria victoriei, se întrevede grăuntele de diamant al adevărului, al acelui adevăr pe 
care numai cei aflați în teren îl decantează din focul disputei.

Și așa cum am făcut-o după meciul-e.șec cu campioana mondială, Anglia, o 
facem și acum, după meciul-tonic, reconfortanta victorie asupra redutabilei echipe 
cehoslovace. Am considerat util, de această dată, să dăm cuvîntul și altor jucători 
din lot care n-au evoluat împotriva Cehoslovaciei, pentru a întregi optica, nefil
trată, a celor din teren, 
dire „la rece".

Iată, deci, opiniile

cu cea a jucătorilor aflați

tricolorilor, vizînd trecutul

A

pe margine, capabili de gîn-

apropiat și viitorul imediat:

DINU : Eram aproape si
gur că vom juca mai bine 
decît am făcut-o in meciul 
cu Anglia. Sînt fericit că am 
tranșat în favoarea noastră 
rivalitatea cu fotbaliștii ce
hoslovaci, luîndu-ne revanșa 
pentru meciul pierdut de e- 
chipa națională a României 
în... 1934, ia Triest. Sper tot
odată, că am luat ' cu acest 
prilej un aconto pentru în- 
tîlnirca din „Cupa Europei". 
Sîntem cu toții fericiți și 
sper ca euforia totală să vină 
după jocul cu Brazilia. în 
fond de ce n-am juca la cîș
tig...

DUMITRACHE : A fost un 
meci în care ambele echipe 
s-au angajat total, dar a cîș- 
tigat echipa mai incisivă si

ingenioasă. Am executat

rînduri, deschiderea 
prin Peters, Ball și Lee, în 
timp ce brazilienii 
doar o singură mare 
de gol, cînd ~ 
excepțional în 
ge șutată de 
pierea porții, 
dă _ ' '
lienii
ție descrisă, în timp ce en
glezii au ratat, exasperant și 
surprinzător pentru experien
ța înaintașilor lor, ocazii dintre 
cele mai clare (bara lui Beli, 
luftul ‘
șutul 
Astle 
priul

■zilian ............  .
americanii au avut și ei în 
această perioadă situații fa
vorabile de a majora scorul, 
însă portarul englez Banks a 
apărat magistral șuturile din 
apropiere ale lui Jairzinho 

Rivelino și Paulo Cesar. în 
general. însă, dună înscrie
rea golului, brazilienii au 
cam . tras de timp in intenția 
de a apăra avantajul luat, 
care — putem spune — Ie 
asigură calificarea în sfertu
rile de finală.

au avut 
ocazie 

Banks a scos 
corner o min- 

Pele din apro- 
Repriza secun- 

a fost echilibrată. Brazi- 
au fructificat acea situa-

(Urmare din pag. 1)

ei îl socotiți cel mai bun In 
meciul cu Cehoslovacia ?

— Am un singur răspuns, 
dat pe nerăsuflate: Dem
brovschi. Cred că băcăuanul 
— căruia i-aș da fără ezitare 
nota 10 — â făcut cea mai 
bună partidă din întreaga 

sa carieră. Un joc complex, 
cu o prezență activă atît în • 
apărare cit și în atac. A 
fost, în ideea mea, adevăra
tul piston al echipei. ,

— Cum apreciați .rămînînd 
la note, aportul liniei de 
mijloc ?

— De două ori nota 9 ! Du
mitru, foarte util în apărare, 
a deposedat cu o precizie ne
bănuită, a luptat din răspu
teri, corect și sportiv; Nun- 
weiller a început mai slab, 
dar și-a revenit imediat, dis
tribuind minge după minge, 
intercalindu-se la acțiunile o- 
fensive, amenințător și abil 
Nu trebuie uitat că el este 
coautor la ambele goluri.

— în sfîrșit, o ultimă în
trebare, cu adresă la evoluția 
tandemului de atacanți 
trali Neagu-Dumitrache. 
dintre ei v-a plăcut 
mult ?

— Mi-e greu să dau 
răspuns ferm, dar referindu- 
mă din 
care, la 
inventat 
acorda rapidistului un punct 
mai mult decît lui Dumitra
che. Intr-adevăr dacă Du
mitrache a marcat' o ascen
siune de formă, atunci Neagu 
a fost cel mai periculos ata
cant al nostru, plin de Vitali
tate, mobil, autor al unui gol, 
..inspiratorul" celui de al doi-

■ lea.
Terminînd aici discuția cu 

Angelo Niculescu, să trecem 
in cealaltă tabără, la hotelul 
„Malibu", acolo unde echipa 
cehoslovacă — întristată, dar 
calmă •— își petrece orele 
dinaintea ultimului meci pe 
care îl va disputa pe stadioa
nele lui El Mundial ’70...

cen
Care 
mai

un

nou la note — pe 
urma urmei le-ați 

dv, gazetarii — i-aș

„Ar mai exista o șansă 
pentru noi — ne spunea, puțin 
abătut Kvasniak — dar este 
puțin probabil că noi vom 
reuși să învingem Anglia la 
o diferență categorică"...

La rîndul său, antrenorul 
Iosef Marko a afirmat că 
inamicul nr. 1 al echipei sale 
în meciul cu formația Româ
niei a fost condiția fizică, a- 
preciind totodată — cu o spor
tivitate recunoscută — că 
„VICTORIA ROMÂNIEI A 
FOST PE DEPLIN MERI
TATĂ".

De altfel, opiniile celor doi 
antrenori, Angelo Niculescu și 
Iosef Marko exprimate ime
diat după meci intr-un amplu 
interviu acordat Telesistemei 
mexicane au fost dezbătute 
pe larg în ediția de luni a 
influentului ziar „El Infor-. 
mador", care a apreciat că 
„managerii echipelor Româ
niei și Cehoslovaciei au dat 
dovadă de multă luciditate".

Pentru că tot veni vorba de 
televiziune, trebuie să vă a- 
mintim că patru membri ai 
delegației noastre — preșe
dintele federației. Mircea An- 
gelescu, Anaelo Niculescu, Lu
cescu și Mocanu — au fost 
invitați sîmbătă noaptea, timp 
de 20 de minute, în fața ca
merelor de luat vederi, în 
cadrul emisiunii de 
lăți, cu care prilej nu 
cutat numai despre 
președintele federației
o prezentare a situației 
țară după inundații, și vor
bind despre superbele eforturi 
depuse de întregul nostru po
por, despre largul sprijin in- 

. ternațional.
Duminică la prînz, „tri

colorii" au vizionat în corpo- 
re, meciul Brazilia—Anglia, și 
trebuie să vă spunem că ju
cătorii români și-au îndrep
tat toată atenția spre jocul 
brazilienilor, opinia lor des
pre jocul sud-americanilor fi-

nu sîn

forma-
alinia

ind exprimată succint, la sfîr- 
șitul partidei,, de căpitanul e- 
chipei noastre, Mircea Luces
cu: „Brazilienii comit, multe 
greșeli în apărare. Ei 
invincibili 1“

In ceea ce privește 
ția pe care o va
miercuri împotriva lui Peli. 
Tostao și compania, Angelo 
Niculescu '— ne-a mărturisit 
— intenționează să trimită pe 
gazon aceeași garnitură din 
meciul cu Cehoslovacia, ' cu 
o singură probabilă modifica
re, dictată de... doctorul To- 
mescu. La ora aceasta, Du
mitru se resimte în urma 
unei lovituri ș,i nu este exclus 
ca el să fie indisponibil pen
tru meciul de miercuri. în a- 
cest caz, va juca Ghergheli...

O ultimă informație : du
minică seara, întreaga dele
gație română a asistat la o 
corrida, spectaculoasă, și pi
torească, despre care organi
zatorii au avut amabilitatea să 
ne informeze dinainte 
este... aranjată.

Ceea ce — trebuie să 
cunoaștem — noi nu prea
înțeles, ceea ce l-a determinat 
pe Dinu' să întrebe, pus 
șotii: „Bine, bine, s-a aranjat 
cu toreadorii I Dar a vorbit 
cineva și cu... taurii ? !“

Că

re
am

actuali- ■ 
s-a dis- 
fotbal, 
fă cînd 

din

pe

*■
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ECOURI DUPĂ MECIUL 
BRAZILIA — ANGLIA

Beckenbauer
partidei R. F. a Germaniei

și Penev își dispută balonul intr-un moment al 
Bulgaria, cîștigatd de vest-ger- 

tnani cu 5—2 •

Telefoto AGERPRES

Meciul Brazilia — Anglia 
suscită vii comentarii. Ast
fel, fostul antrenor al echi
pei engleze, Walter Winter
bottom a spus; „A fost un 
meci echilibrat, cu tactici de 
joc diferite. Golul brazilian a 
fost minunat, însă Anglia a 
avut atîtea și atîtea ocazii... 
Este de-a dreptul îngrozitor 
să vezi jucătorii că ratează 
de această manieră".

Antrenorul francez George 
Boulogne menționează că a 
fost un meci bun, cu multe 
faze de calitate, în timp ce 
cunoscutul manager englez 
Matt Busby sublinia că : 
..Rezultatul mi se pare nor
mal, dar Anglia a ratat oca
zii de necrezut".

După meci, Alf Ramsey, cu 
chipul întristat, a refuzat să 
participe ■ la conferința de 
presă limitîndu-se să spună: 
„Aici la Guadalajara jucăto- 

. rii mei au cheltuit multă e- 
nergie. în medie fiecare a 
slăbit cîteva kg“. Ramsey a 
declarat, de asemenea, că ju
cătorii săi nu s-au putut o- 
dihni din cauza vacarmului 
Pe care l-au făcut sub feres
tre suporterii brazilieni...

întrebat dacă avînd patru 
puncte după victoria asupra

mai 
penalty-ul eu fenlă, ca să-i 
răpesc lui Vencel orice posi
bilitate de a-mi para 
tura. Curios, dar abia 
ce am înscris m-am 
că acasă, milioane de 
spectatori și-au oprit 
flarea, tremurind pentru ei 
dar' și pentru mine... Ca să 
fiu sincer, scorul nu mă sa
tisface. Am avut mai multe 
ocazii decît adversarii.

NEAGU : Trebuia să cîști- 
găin mai confortabil, deoare
ce echipa noastră a jucat 
foarte bine. Cred că toți cei 
de acasă sînt acum mulțu
miți Le urez tuturor, prin 
intermediul ziarului „Spor
tul", multă sănătate și feri
cire.

ADAMACHF : Lovitura cu 
capul a Iui Petras m-a sur
prins. Am văzut însă bine 
faza și să știți că atacantul 
cehoslovac l-a faultat pe Lu- 
peseu, în momentul duelului 
lor aerian. Oricum, bine că 
pină la urmă am reușit să 
învingem. Și am convinge
rea că echipa noastră 
comportat onorabil 
momentul de fată.

DEMBROVSCHI : 
victorie mă bucură 
mult. Am dorit cu toții să 
realizăm un succes pentru 
culorile patriei și am reușit !

NUNWEILLER : Am fost 
mai buni decît adversarul, în 
toate compartimentele și ar 
fi fost o mare nedreptate ca 
golul lui Petras să reziste 90 
de minute. Nu-i destul că 
șansa a fost de partea en
glezilor în prima partidă ? 
Prevăd pentru grupa noas
tră o calificare Ia golaveraj, 
bineînțeles în ceea ce 
vește locul 2. Cine va fi 
rocoasa ?

LUPESCU : Cînd crezi 
toată 
greu i 
Noi i 
după 
„căzut" 
De nu primeam golul in me
ciul cu Anglia, atunci figu
ram cu un punct înaintea 
campionilor mondiali în cla-

lovi- 
după 

gîndit 
tele- 

răsu-

s-a
pină in

Această 
nespus de

pri- 
no-

din 
esteființa in victorie

ca ea să te ocolească, 
nu ne-am descurajat 

golul cehoslovacilor, 
așa. pe nepusă masă.

samentul seriei noastre. Pu
tem face o figură frumoasă 
și miercuri, totul este să nu 
ne speriem de faima brazi
lienilor. Oricum, va fi un 
meci de bun nivel tehnic.

LUCESCU : Ambele echipe 
și-au jucat ultima șansă de 
a rămîne în cursa pentru ca
lificarea în sferturi, furnizînd 
un meci aprig. Din punct de 
vedere al încleștării de for
te, apreciez că s-a dat ma
ximum posibil. Deosebit de 
important este faptul că după 
golul primit, la o greșeală co
lectivă de apărare, nimeni 
n-a făcut nimănui vreun re
proș. Atunci am simțit că 
siniem pregătiți și din punct 
de vedere al moralului pen
tru o victorie românească. Cu 
mai multă atenție, puteam 
obține un rezultat mai cate
goric.

DUMITRU : Am dorit din 
tot sufletul o reabilitare în 
fața publicului din Guadala
jara care ne-a încurajat la 
fel de călduros ca în meciul 
cu . Anglia. Victoria noastră a 
bucurat întregul oraș, mărtu
rie fiind manifestația de sim
patie care ni s-a făcut de 
la stadion pină la hotel, ki
lometri întregi. De abia aș
tept să-mi treacă durerea pe 
care o mai resimt la picior 
pentru a putea să-mi iau lo
cul în formație.

SĂTMAREANU : Victoria 
noastră este meritată din 
toate punctele de vedere. Am 
trecut cu brio un examen al 
voinței și al cunoștințelor 
noastre fotbalistice. Personal, 
am căpătat din nou încrede
re în posibilitățile mele, care 
mă cam părăsise după jo
cul cu Anglia.

MOCANU : Am fost sigur 
de victorie mai mult ca ori- 
cînd. Prezența lui Neagu în 
linia de atac, chiar de Ia în
ceputul meciului, a adus e- 
chipei un plus de forță și 
de vitalitate, absolut nece
sare. Ne simțim din ce în ce 
mai bine, clima și altitudi
nea parcă nu ne mai incomo
dează.

GHERGHELI : Concluzia

trasă de noi după meciul cu 
Anglia — nu putem cîștiga 
dacă nu jucăm mai direct 
pe poartă, mai în adîncime 
— ne-a fost de folos. Acest 
lucru a fost bine sesizat de 
Neagu. singurul jucător care 
a intuit culoarul liber și 
care a reușit să înscrie din 
acțiune. Avem șanse și în 
ultimul joc, rămîne doar șă 
ni Ie apărăm. ♦

TĂTARU : Ceva îmi spune 
că trebuie să fim optimiști 
pină la capăt. Știu, sînt con
știent, brazilienii au prima 
șansă în meciul cu noi. dar _ 
cine ne acorda nouă, măcar 
un punct in această teribilă 
serie ? » II

RADUCANU : Băieții noș
tri au arătat, o dată în plus, 
că atunci cînd se mobilizea
ză pot să dea un randament 
superior. Mi-au plăcut înde
osebi Lupescu. Neagu, Dumi
trache și Radu Nunweillcr.

PESCARU : 
tră a prestat 
bun. Victoria 
contureze din
întrucît noi am avut iniția
tiva. Dar, în timp ce Dumi
trache, de pildă, a ratat o 
ocazie unică, singur cu poar
ta goală, din interiorul careu
lui mic, adversarii noștri au 
reușit să înscrie un gol ab
solut norocos, I’etras rcluind 
cu capul în plasă, dintr-o po
ziție incomodă. Dar ce să-i 
faci, așa este uneori fotba
lul...

...Dar totul e bine, cînd se 
termină cu bine !

Echipa noas- 
un joc foarte 
trebuia să se 
prima repriză.

Arbitrul Diego de Indiei
hotărit punctul de la 11 metri, de 
unde Dumitrache va transforma 
penaltiul ce ne-a adus victoria 
(2—1) in meciul cu Cehoslovacia.

Telefoto : Agerpres

CORREIRO DA MANHA

„Brazilia va avea de înfruntat un adversar
dificil în

RIO DE JANEIRO 8 (A- 
gerpres), de la corespon
dentul V. Oros. Brazilienii 
au urmărit cu mare inte
res meciul Romănia-Ce- 
hoslovacia dorind cu toții 
un rezultat de egalitate, 
care să îndepărteze prac
tic definitiv ambele echi
pe de calificare, sau o 
victorie a Cehoslovaciei, 
pentru ca la întîlnirea cu 
Brazilia echipa României 
să se prezinte eliminată 
din disputa pentru sfertu
rile de finală. Asta insă 
nu a împiedicat pe comen
tatorii de aici să recunoas
că meritul victoriei noas
tre. lată comentariile in
serate in două mari coti-

■ diene ale Braziliei :
„Correiro da Manha" : 

„Punctul tare al selecțio
natei române, încă de la 
începutul jocului, a fost 
linia de mijloc, 
din Dumitru, Nunweiller 
și Dembrovschi. 
pa și-a îmbunătățit 
adevărat comportarea după 
ce Lucescu 
mal ferm 
dreaptă. El 
cent teze 
o serie de ocazii de 
scrie. Dumitrache a 
dut cel puțin două 
trei ocazii foarte 
Nunweiller 
bun jucător al 
„arhitect" i ' 
egalare și, 
autor al frumoasei 
către Neagu care 
transformat în penalty-ul 
transformat de Dumitra-

■formată
Dar echi-

cu
s-a dislocat,
pe extrema
a început să 

insistent, creînd 
a în- 
pier- 

sau 
bune, 

a fost cel mai 
echipei, 

al golului de 
, de asemenea, 

pase 
s-a

ti

Angliei s-ar mulțumi cu un 
meci nul în partida cu echi
pa României, antrenorul bra
zilian Mario Zagalo a spus : 
„Nici vorbă. Brazilia merge 
în continuare la cîștig și va 
juca și în meciul cu România 
la victorie".
PĂRERILE COMENTATORILOR 
DESPRE CELELATE MECIURI

Pe marginea jocului Sue
dia—Israel, specialistul fran
cez Michel Henault notează : 
„Duminică la Toluca, la alti
tudinea de 2 660 m, echipa 
Israelului a reușit cea mai 
mare performanță din istoria 
fotbalului său terminînd la 
egalitate cu redutabila echi
pă a Suediei. Pentru a se ca
lifica în „sferturi" ar tre
bui ca suedezii să învingă cu 
o diferență de dcuă geluri 
pe Uruguay, ceea ce pare a- 
proape imppsibil avînd în 
vedere ineficacitatea liniei de 
atac".

Antrenorul israelian Ema
nuel • Shăffer era satisfăcut, 
dar nu-și putea ascunde nici 
el regretul că Spiegler a ra
tat o atît de mare ccazie la 
scorul de 1—1. Spiegler ex
plica acest lucru spunînd : 
„Sigur că ar fi trebuit să 
marchez, dar nu mai aveam 
putere. Eram epuizat".

■Deși a câștigat cu scorul de

ultimul joc din optimi

Pele, zîmbitor și optimist

che. Cu această 
românii devin 
la calificare alături 
Brazilia și Anglia. In orice 

<ie 
di- 
din

victorie, 
candidați 

de
caz. Brazilia va avea 
înfruntat un adversar 
ficil în ultimul joc 
optimi".

..Jornal do Brasil" : „Ro
mânii și-au impus ieri 
ritmul de echipă solidă 
în apărare si avîntată în 
atac. Golul victoriei — 
victorie justă — a surve
nit dintr-un penalty acor
dat cu precizie de arbitrul

4—0. echipa Mexicului n-a 
prestat un joc care să-i sa
tisfacă pe tehnicieni. în mul
te perioade ale meciului, ju
cătorii mexicani s-au lăsat 
dominați, iar greșelile tehni
ce, pasele la adversar s au 
repetat mai mult decît în 
meciul cu U.R.S.S. Aceasta 
este opinia cronicarului spor
tiv al ziarului „Aficionados".

BECKENBAUER IN FORMA
Aliniind o formație cu 

multe modificări fată de cea 
învinsă de Peru, echipa bul
gară s-a prezentat la un ni
vel nesatisfăcător si în me
ciul cu selecționata R.F. a 
Germaniei. Vice-campionii 
mondiali, avînd pe 
Beckenbauer într-o 
au beneficiat de un 
tor de joc inspirat.

Franz 
zi mare, 
conducă-

ANGELO NICULESCU 
RĂSPUNDE LUI H. H.

GUADALAJARA 8 (Agcr- 
pres). — Criticile antrenoru
lui Helenio Herrera făcute la 
adresa jocului echipei Româ
niei după meciul cu selec-

//

Diego de Leo. Românii aș
teaptă 
partidei 
pentru a vedea care 
șansele lor 
rent 
prestat pină acum - 
clusiv înfrîngerea la 
mită în fața 
le-a garantat 
recunoașterea 
comportări în 
pionatului. E 
re știe că nu e strălucită 
și care de aceea a reușit 
să atingă un ntvel de efi
ciență cum puține alte 
formații au arătat".

lată și declarația antre
norului Zagalo :

„Dacă România ar fi 
jucat contra Angliei cum 
a jucat contra Cehoslova
ciei, desigur că nu i 
pierdut. Românii vor 
adversari mult mai 
cili pentru Brazilia 
au fost cehii. Cred 
Cehoslovacii au fost foarte 
optimiști 
perea 
chiar că 
pioni ai 
i-a prejudiciat".

Atît 
nate mai sus cit și 
publicații braziliene subli
niază superioritatea 
dentă a românilor, în afa
ră de scurte intervaluri 
la începutul reprizei întîi 
și la începutul celei 
doua. Ziarul „Ultitna 
ra" consemnează: 
fiecare cupă

acum rezultatul 
Anglia-Brazilia 

sînt 
reale. Indlfe- 

de aceasta, jocul 
in
ii- 

englezilor — 
românilor 

unei bune 
cadrul cam- 

o echipă ca

ar fi 
fi 

dlfi- 
decit 

că

înainte de înce- 
cupei. Ei credeau 
sînt virtuali cam- 
grupei, ceea ce

cotidienele mentio- 
alte
evi-

de-a 
flo- 

„Dacă 
are cite o 

revelație, cea de fată are 
de pe acum pe România".

tionata Angliei, critici apă
rute în presa mexicană, au 
primit un răspuns prompt 
din partea antrenorului An
gelo Niculescu. care a decla
rat corespondentului agenției 
„France Presse" ; „Tactica e- 
chipei României în meciul cu 
Anglia corespundea, după pă
rerea mea, unei situații specia

le; această tactică nu este un 
scop în sine. Mi-aduc amin
te că pe vremea cînd era an
trenor la formația Intcrna- 
zionale Milano. Helenio Her
rera făcuse din această tac
tică o dogmă. Intr-un meci 
din cadrul „Cupei campioni
lor europeni". disputat la 
București. între Dinamo și 
Internazionale, Domenghini 
(care de altfel a și marcat 
golul victoriei) era 
jucător 
ceilalți 
de 16 
Ceea 
chipei 
un anti-joc 
românilor, era pe semne un 
„fotbal pur" în vremea cînd 
Herrera antrena pe Interna
zionale".

singurul 
rămas în atac. Toți 
se masaseră la linia 

m a echipei italiene, 
ce împotriva e- 
Angliei ar fi fost 

din partea

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



INTERNAȚIONALELE DE TIR ALE ROMÂNIEI
(Urmare din pag. I)

mieră. Un campionat al țării 
la o probă cu țintă mișcă
toare — dar la cerb alergă
tor — nu s-a mai desfășurat 
de 12 ani, campionul de 
atunci al României fiind ac
tualul fotoreporter al ziaru
lui „Sportul", maestrul spor
tului Aurel Neagu. El va fi 
prezent și la startul de azi 
de la mistreț alergător.

întrecerile pușcașilor 
alice, talere și skeet, 
tinuă cu ziua a II-a. 
spectaculozitatea unor 
menea probe este de 
să mai vorbim, tirul la far
furiile zburătoare fiind re
cunoscut pentru dinamismul 
și frumusețea lui.

PROGRAMUL ZILEI
Ora 5 : armă standard 3x20 

f bărbat! — internaționalele 
României șl „Cupa țărilor la
tine șl Greciei" ; pistol liber 
60 f — Internationale și „Cupa 
țărilor latine și Greciei" ; ar
mă standard 3x20 f femei — 
internaționale : mistreț aler
gător 30 f lente — internațio
nale : talere și skeet (ziua a 

doua 75 t) în cadrul balca
niadei și „Marele Premiu Car- 
pați", la seniori, femei și ju
niori.

REZULTATE, armă liberă ca
libru redus 40 f picioare, interna
ționale : 1. Sandor 380 p — cam
pion internațional al României, 2. 
Papp (Ungaria) 377 p,
(S.U.A.) 376 p, 4. Margaret Mur
dock (S.U.A.) 
(S.U.A.) 375 p,
(R.D.G.) 374 p ; „' 
tine și Greciei" : 1. Sandor 380 p,
2. Errani (Italia) 371 p. 3. Rotaru 
367 p. 4. Lafortune (Belgia) 363 
p. 5. Ghldini (Italia) 360 p, 6. 
Noel (Fîanța) 358 p ; echipe : 1. 
România 1103 p, 2. Italia 1 089 p,
3. Spania 1 048 p ; 40 f genunchi 
internaționale : 1. Sicorschi 392 p 
— campion internațional al Ro
mâniei, 2. Writer 391 p, 3. Papp 
391 p, 4. Krilllng (S.U.A.) 389 p, 
5. Fandler (Polonia) 389 p, 6. Ta- 
maș 389 p ; „Cupa țărilor latine 
și Greciei" : 1. Tamaș 389 p, 2. 
Fontaine (Franța) 387 p, 3. Donna 
(Italia) 385 p. 4. Ghidini 384 p, 5. 
Lafortune 383 p, 6. Sandor 383 p; 
echipe : 1. România 1153 p, 2. 
Italia 1 150 p, 3. Franța 1136 p ; 
3x40 t, internaționale : 1. Sandor 
1 161 p (culcat — 308, genunchi — 
383 p, picioare — 380) — campion 
internațional al României, 2. Papp 
1 161 p (culcat — 393), 3. Writer 
1 160 p, 4. Wunderlich 1158 p, .5 
Wigger (S.U.A.) 1153 p, 6. Fos
ter 1151 p : „Cupa țărilor latine 
și Greciei" : 1. Sandor 1161 p. 
Lafortune 1 143 p, 3. Rotaru 1

. 4. De Chirico (Italia) 1 140 
Tamaș 1 138 o. 6. Ghidini 1

, echipe : 1. România 3 441
Italia 3 411 p, 3. Spania 3 347 p.

Arma standard 60 f culcat fe
mei, internaționale : 1. Ioana Soa-

p. 
5.
P.
2.

cu 
con- 

Despre 
ase- 

prisos

De la trimisul nostru special, Valeriu CHIOSE

Astăzi încep europenele de lupte libere
* La start sportivi din 23 de fări

3. Foster

fi 4 tehnicieni români

• Printre noii arbitri internaționali

in lume
IUGOSLAVIA A CÎȘTIGAT

TURNEUL DE POLO

376 p, 5. Writer
6. Wunderlich 

,Cupa țărilor la-

2.
112
P.

131
P.

re 590 p — campioană internațio
nală a României, 2. Dordevic (Iu
goslavia) 5So P, 3. Veronica Stroe 
590 p, 4. Lipoyanska (Bulgaria) 
589 p, 5. Baxaiova (Bulgaria) 589 
p, 6. Georgeta Șerban 588 p ; ju
niori — internaționali : 1. Miluti- 
novic (Iugoslavia) 595 p — cam
pion internațional al României, 2. 
Safta 590 p, 3. Cecilia Lujeru 589 
p, 4. Codreanu 588 p, 5. Lazic 
(Iugoslavia) 584 p, 6. Collban 583 
p. Pistol cu aer comprimat 60 f, 
Internaționale : 1. Giușcă 576 P 
(record republican stabilit) — 
campion internațional al Româ
niei, 2. Rodseth (Norvegia) 574 
p, 3. Volmar (R.D.G.) 574 p, 4. 
Vignaud (Franța) 572 p, 5. Hun
ter (S.U.A.) 570 p, 6. Mertel
(R.F.G.) 570 p.

Talere (75 t), „Marele Premiu 
Carpați" : 1. Mc. Kenzie (S.U.A.) 
74 t, 2. Anastasov (Bulgaria) 72 t, 
3. Dumțtrescu 72 t, 4. Szmelcinski 
(Polonia) 72 t, 5. Stalford (S.U.A.) 
72 t, 6. Pappe (R.F.G.) 71 t ; Bal
caniadă, bărbați : 1. Anastasov
72 t. 2. Dumitrescu 72 t, 3. Petkov 
(Bulgaria) 72 t, 4. Karaimides 
(Grecia) 67 t, 5. Florescu 67 t, 6. 
Petronis (Grecia) 67 t : echipe :
1. România 270 t, 2. Bulgaria 263 
t, 3. Grecia 
zeanu 64 t, 
garia) 59 t, 
57 t ; skeet
min Carpați" : 1. Tașev (Bulga
ria) 75 t, 2. Sencovicl 74 t, 3. Da- 
nek (Polonia) 72 t, 4. Turvanov 
(U.R.S.S.) 72 t, 5. Gavllkowskl 
(Polonia) 72 t, 6. Beneș (U.R.S.S.) 
72 t ; Balcaniadă : 1. Tașev (Bul
garia) 75 t, 2. Sencovicl 74 t, 3. 
Takov (Bulgaria) 69 t, 4. SlstO- 
varis (Grecia) 69 t, 5. Kanelakls 
(Grecia) 69 t, 6. Glraud (Turcia) 
68 t ; echipe : 1. Bulgaria 278 t,
2. Grecia 274 t, 3. România 270 t.

skeet
, a ra- 

prima zi, 
dar șansele Iui rămîn apre
ciabile în lupta pentru un loe 
fruntaș.

Tenismanii români

7/i Iugoslavia
Ieri au plecat la 

(Iugoslavia) membrii
Maribor

___  repre
zentativei de tenis a Români
ei, care vor susține în zilele 
de 12, 13 și 14 iunie întilni- 
rea semifinală din zona euro
peană a „Cupei Davis" (gru
pa A), cu echipa Iugoslaviei. 
Au făcut deplasarea jucătorii 
Petre Mărmureanu, Sever 
Mureșan și căpitanul de echi
pă Marin Bădin. Ceilalți 
echipieri, Ilie Năstase și 
Țiriac, pleacă direct de 
Paris.

doi 
Ion 

la

★
A luat sfîrșit turneul de 

rificare și selecție a lotului 
reprezentativ de tenis, în ve
derea „Cupei Davis" și a în
trecerilor Balcaniadei. în ul
timele două partide s-au în
registrat rezultatele : Dron-
Marcu 10—12, 3—6, 6—4, 6—4,
6— 2 ; Marcu-Mureșan 6—4,
7— 5, 3—6, 9—7. Clasamentul
turneului : 1. Dron 3 victorii ; 
2. Marcu 2 v ; 3. Popovici 1. 
v ; 4. Mureșan 0 v.

ve-

Campionul mondial de 
Iuri Țuranov (U.R.S.S.) 
tat trei talere în

Foto : N. DRAGOȘ

BERLIN, 8 (prin telefon). 
Luni la prînz, în eleganta 
sală de sport Dynamo se fă
ceau ultimele pregătiri pen
tru campionatele europene 
de lupte care încep la 9 iu
nie. Se monta aparatura te
lefonică, se instalau telex
urile, cabinele pentru repor
terii radio și televiziune, fo
toliile tribunei oficiale și 
masa presei la care vor lua 
loc 150 de ziariști din peste 
20 de țări.

Campionatele se anunță de 
mare anvergură. 330 de spor
tivi din 23 de țări își vor 
disputa cele 20 de titluri de 
campioni ai bătrînului con
tinent.

La lupte libere, care des
chid competiția, s-au înscris 
cu echipe complete urmă
toarele reprezentative : Bul-

,Cupa Balcanică" pentru echipele de tineret

Albania — România 2-1 -

garia, Italia. Cehoslovacia, 
România Suedia, Turcia, 
U.R.S.S., Ungaria și R. D. 
Germană. în privința celor 
care vor evolua pe cele trei 
saltele instalate în sala ber
ii neză Dynamo, antrenorii 
păstrează o discreție absolu
tă. Titularii vor fi cunoscuți 
abia după cîntarul oficial de 
marți dimineața. Uniunea 
Sovietică, de pildă, a depla
sat un lot de 18 luptători la 
libere și tot atîția la greco- 
romane, urmînd să fie aleși 
cei 10 titulari la fiecare stil. 
Oricum, din formația URSS 
nu va lipsi faimosul cam
pion mondial și olimpic Gu- 
revici. Antrenorul Deakin a 
pregătit și cîțiva tineri debu- 
tatiți pe care intenționează 
să-i consacre. Echipa Polo
niei, antrenată de fostul 
luptător sovietic Mihail Șa- 
hov (medalie de bronz
J.O. — Melbourne, de 3 ori 
campion al U.R.S.S.). a de
plasat pe 7 dintre elevii săi, 
4 fiind tineri 
pentru prima 
trecere de o 
vergură.

Echipa noastră este cazată 
la hotelul Sofia. Băieții au 
făcut un ușor antrenament 
luni după-amiază, încheiat 
cu o saună (baie de aburi) 
pentru cei care mai au de 
dat jos din greutate. Antre
norii Crîsnic și Bătrîn pe-au 
asigurat însă că nu au emo
ții la cîntar.

Tot luni după-amiază a 
avut loc și ședința Comite- 
țului director F.I.L.A., sub 
președinția d-lui Roger Cou- 
lon, președintele federației 
internaționale. Cu acestpri- 
lej au fost anunțate rezul
tatele examenului de arbitru 
internațional, desfășurat zi
lele acestea la Berlin. Patru 
tehnicieni români au primit 
insigna F.I.L.A. de arbitru 
internațional : Ion Cernea, 
Gheorghe Marton, Ladislau 
Bandi și Vasile Toth.

Programul primei zile: 
ora 8—9 — cîntarul oficial; 
12—16 și 19—22 tururile eli
minatorii.

BOROVO
(prin telefon), 

turneul inter-

DE LA
BOROVO 8 

A luat sfîrșit 
național de polo de la Bo-
rovo (Iugoslavia). In partida 
decisivă, selecționata țării 
gazdă a întrecut formația 
R. F. a Germaniei cu 1—0, 
printr-un gol înscris de Ro
diei. în celelalte meciuri i 
Iugoslavia — Cehoslovacia 
7—2 și R. F. a Germaniei — 
Spania 4—3.

Clasament final : 1. IUGO
SLAVIA 6 p (17—6), 2.
R. F. a Germaniei 4 p (11—9), 
3. Spania 2 p (13—17), 4.
Cehoslovacia 0 p (11—20).

Ivo GORAN
¥

La Tbilisi, reprezentativele 
de polo .ale Uniunii Sovietice 
și Ungariei au susținut o du
blă întilnire amicală. în 
primul meci, echipa U.R.S.S. 
a cîștigat cu 9—6 (4—1, 0—1, 
2—2, 3—2), iar-în cel urmă
tor a fost consemnat un re
zultat egal: 3—3 (1—1, 1—1, 
0-1, 1-0).

la

care participă 
oară la o în- 
asemenea an-

Cei ma buni aruncători de su
liță din lume în acest sezon :

91,44
87,50
86,22
85,52

ni 
m 
m 
m

Mark Murro 
Pauli Nevala 
Janusz Sldlo 
Bill Schmidt

(S.U.A.) 
(Finlanda) 
(Polonia) 
(S.U.A.)

m Mlklos Nemeth (Unga-

Larry Stuart (S.U.A.)
BiU Skinner (S.U.A.) 

Klaus Wolfermann

Lars AveUan (Finlanda) 
Esa Alander (Finlanda)

256 t ; temei : 1. Ve-
2. Ghiorghleva (Bul-
3. Dzavara (Grecia) 
(75 t), „Marele Pre-

SOFIA, 8 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru). 
A treia ediție a turneului bal
canic de fotbal, rezervat se
lecționatelor pînă la 23 ani, la 
care participă reprezentativele 
Albaniei, Greciei, României, 
Turciei și Bulgariei, a început 
azi la Sofia.

în primul meci s-au întîlnit 
formațiile României și Alba
niei. La capătul unui joc de 
factură tehnică mediocră, vic
toria a fost obținută de fotba
liștii albanezi cu ■ scorul de 
2—1 (1—0). Depășiți la capi
tolul viteză de către adversari, 
fotbaliștii români nu au reu
șit să compenseze această infe
rioritate printr-un joc organizat 
și combinativ, folosind și ele
mentul surpriză. Pase impre
cise, pierderea ușoară a ba
lonului, intervențiile . 1 
rite ale fundașilor în fața por-

nehotă-

ții, șuturile din. poziții nefa
vorabile și de la distanță ale 
înaintașilor, cît și ineficacita
tea manifestată de aceștia în 
cele cîteva ocazii de gol — 
iată caracteristicile și manie
ra de joc a echipei române. 
Formația albaneză a jucat cu 
multă voință și a dispus de 
extreme rapide, care prin cen
trări directe au pus deseori in 
pericol poarta lui Oprea. Sco
rul a fost deschis în min. 15 
de Janku. care profitînd de o 
bîlbiială a fundașilor români 
a înscris de pe linia de 6 m. 
Bălan are o bună ocazie, în 
min. 35, dar portarul albanez 
a salvat. Scorul a fost mărit 
în min. 52 de Cețo. Golul se
lecționatei române a fost, rea
lizat de Crîngașu (min. 87). A 
arbitrat Z. Giirkan — Turcia.

în al doilea meci : Bulgaria- 
Turcla 0—0.

R, F. A GERMANIEI-FINLANDA (TINERET) 146-62 LA ÎNOT
In bazinul de 25 m din 

Flensburg (R. F. a Germa
niei) a avut loc o întilnire 
amicală între reprezenta
tivele de tineret ale R.F.G. 
și Finlandei la înot. Gazdele

Comentarii franceze la performanța cuplului

au invins cu categoricul scor 
de 146—62. Cîteva rezultate 
tehnice: Udo Lennarczvk
(R.F.G.) 58,8 — 100 m delfin 
ți 2:19,5 — 200 m mixt;
Annemarie Stelter
63,9 — 100 m liber și 4:50,8 
— 400 m liber;
Kusch (R.F.G.) 2:32,4
200 m bras.

(R.F.G.)

Walter

Cornel Nițescu

Palmares iugoslav înaintea semifinalei de fa Maribor

Corespondentă specială pentru SPORTUL
in-
de

Intîlnirea 
ternațională 
tenis Iugoslavia 

România, de 
Maribor (12— 
iunie), va fi 
de-al 81-lea 

al echipei

Comentînd rezultatele cam
pionatelor internaționale de 
tenis ale Franței, agenția 
FRANCE PRESSE subliniază 
performanța jucătorilor ro
mâni Iile Năstase și Ion Ti
riac, învingători în ultima 
zi a întrecerilor de la Roland 
Garros. „Învinși succesiv la 
simplu românii s-au revanșat 
— se scrie în comentariu' — 
în proba de dublu. Ei nu au 
fost nevoiți să-și solicite prea 
mult talentul și forța de joc

pentru a învinge in finală 
la scor net (6—4, 6—2, 6—3) 
cuplul american Ashe-Pasa- 
rell".

în ceea ce privește proba 
de simplu, comentatorul 
genției franceze subliniază 
formanța 
hoslovac 
vîrstă de 24 de ani, 
„pune capăt unei lungi domi
nări australiene pe terenurile 
de la Roland Garros — de la 
Fred Stolle (1965), la Rod La
ver, victorios în 1969“.

tenismanului 
Jan Kodes,

a- 
per- 
ce- 
în 

care

a arbitrat in Grecia

La Atena, în cadrul „Cu
pei balcanice11, a avut loc 
meciul dintre echipa greacă 
Egaleo și formația turcă 
Eskisehir. Gazdele au în
vins cu 3—0 (1—0).

Partida a fost bine condu
să de arbitrul român Cornel 
Nițescu.

la 
14 
cel 
meci 
iugoslave în „Cu
pa Davis", ma
rea întrecere 
mondială a spor
tului alb. Echipa 
Iugoslaviei a 
susținut 30 de 
întîlniri înainte 
de război și 50 
de întîlniri după 
război, în , tur
neul pentru „Sa- 
latiera de ar
gint". Debutul 
s-a făcut în 1927, 
la Zagreb, contra 
Indiei. Sînt. deci, 
43 de ani de 
participări.

Echipa iugosla
vă a înregistrat 
succese notabile 
în cadrul acestei 
competiții, înain
tea războiului, ca 
și în primii ani de după răz
boi. De trei ori, echipa Iu
goslaviei a figurat în finala 
zonei europene. întîlnirile au 
avut loc în 1936, contra Ger
maniei, Ia Zagreb, în 1946, 
contra Suediei, la Varberg, 
și în 1947, la Zagreb, con
tra puternicei echipe ceho
slovace. Să nu uităm că a- 
tunci aceste țări făceau par
te din elita mondială.

Zehko tenisului

succes al 
fost ob- 
cînd e-

Franulovici 
iugoslav

Dar cel mai mare 
tenisului iugoslav a 
ținut în anul 1939,
chipa noastră a cîștigat zona 
europeană și apoi, în finala 
inter-zonală la Boston 
(S.U.A.) a întîlnit echipa A- 
ustraliei. Australienii au în
vins și aveau să cucerească 
apoi trofeul.

★
mai spunem cî- 
și despre me

însemnări dintr-o călătorie

a rugbyștilor timișoreni in Franța
Orice deplasare cu o echipă 

românească de rugby in Fran
ța este întotdeauna însoțită 
de emoții. Pentru că mare 
este răspunderea de a te pro
duce in țara celor un sfert de 
milion de tineri care joacă cu 
balonul oval. Și atunci cînd 
am acceptat amabila invitație 
a clubului timișorean de a 
însoți echipa Universitatea in
tr-un turneu în Franța? și in 
Italia, am simțit din plin a- 
ceastă răspundere, confruntă
rile dintre rugbyul românesc 
și cel francez fiind mereu dis
pute „â la David și Goliath". 
Dar, totodată, bănuiam că nu 
voi fi decepționat, deoarece 
XV-le studenților din orașul 
de pe Bega a avut anul aces
ta un sezon deosebit de lumi
nos care l-a consacrat pe 
plan național, iar locul II în 
clasamentul primei divizii 
— reflecția unei atari compor
tări — reprezenta o carte de 
vizită cu suficientă autoritate 
și garanția unei evoluții în 
concordanță cu faima de care 
se bucură ovalul românesc în 
Franța,

...17 mai. Pornim la drum, 
cu un elegant autocar Fiat al 
O.N.T., împreună cu 20 de 
rugbyști. Traversăm Iugosla
via, Italia, apoi toată Franța 
din Sud-Est și pînă-n Vest, 
atingind coasta Atlanticului. 
In cea de a treia zi a unei 
obositoare călătorii, la ora 3 
dimineața), sosim în orașul 
Roche-sur-Yon, lingă Ocean, 
ținta călătoriei noastre. Capi
tala provinciei Vendee este 
un oraș relativ mic (45.000 de 
locuitori), dar deosebit de in
teresant. Orașul s-a numit la 
început Napoleonville, după 
numele întemeietorului său, 
care la 5 Prairial al anului 
XII a transferat în satul si
tuat pe rîul Yon capitala 
departamentului Vendee. In- 
tr-atît Napoleon fusese impre
sionat de călduroasa primire

pe care i-o făcuseră „Ies 
Chouans" (așa erau numiți 
locuitorii provinciei) după una 
din sângeroasele sale campanii 
din Spania. Orașul și-a păs
trat, cu mândrie, de altfel, 
această protecție din umbră 
a împăratului, a cărui statue 
domină și azi una din lungile 
sale pieți.

„Les Chouans" sînt mari a- 
maiori de rugby, deși geogra- 
ficește provincia lor se află la 
limita de Nord a zonei de 
răspîndire a ovalului în Fran
ța. O primire călduroasă și 
curtenitoare a confirmat bu
nul renume de care se bucură 
sportul românesc prin ținu
turile Atlanticului. Echipa 
F. G. Yonnais, care le-a fost 
opusă aci bănățenilor (20 
mai), participantă în campi
onatul diviziei a 3-a franceze, 
a fost serios întărită, pentru 
a da o replică corespunzătoare 
unui adversar recomandat de 
prezența (în formație) a cîtor- 
va internaționali români. Ast
fel, s-au remarcat în tearm-ul 
gazdelor doi internaționali de 
la La Rochelle (Le Bourhis 
— linia a doua și a pilierul 
Baron), ca și excelența centri, 
frații Gerard și Serge Vilaine 
de la Sables d’Olonne. Soli
ditatea acestei formații, dar 
mai ales oboseala neiertătoare 
a trei zile de călătorie în 
autocar au fost adversari de 
netrecut pentru băieții noștri, 
care au cedat cu 14—19, nu 
însă înainte de a desfășura 
un joc de o excelentă factură. 
(Pentru a vă face o impresie 
asupra a ceea ce înseamnă un 
club de rugby în Franța, fie 
el cît de mic, vă furnizez ur
mătoarele cifre : 170 de jucă
tori legitimați care activează în 
echipa primă, în cea de re
zerve, de juniori și în cele 
șase formații de „minimi" în
tre 10—12 ani și 13—14 ani; 
în plus, în oraș există o școa
lă de rugby cu circa 250 de

Clipe de destindere între două jocuri. Rugbyștii de la Universitatea Timișoara în portul pes
căresc Sables d’Olonne, la Oceanul Atlantic

elevi (și cînd te gîndești că 
F. G. Yonnais evoluează doar 
în divizia a treia!).

Al doilea popas al micii de
legații române a fost la Saint- 
Maixent l’Ecole, un orășel cu 
12 mii de locuitori din depar
tamentul Deux-Sevres, în care 
cindva și-a petrecut ultimele 
zile unul dintre primii poeți 
culți ai Franței, maestrul 
Franqois Villon, Saint-Mai- 
xent este celebru în întregul 
Poitou și nu numai acolo, 
prin producția sa de lapte, 
unt și brînză, principala sursă 
de venituri a populației. Se
lecționata de rugby întilnită 
în acest oraș (22 mai) a fost 
și mai puternică (La Rochelle : 
fundașul Magois, internațio
nal A, pilierul Baron plus alți 
trei; Poitiers : trei jucători și, 
din nou, frații Vilaine). Dar, 
de data aceasta, timișorenii 
se aclimatizaseră și victoria 
le-a surîs cu scorul de 15—0 
la capătul unui joc de-a drep
tul senzațional, aplaudat fre
netic de sutele de cunoscători 
ai subtilităților rugbyului.

Alte două zile au trecut și 
cel de-al treilea popas: 
Thouars, tot în Deux-Sevres. 
Aceeași caldă ospitalitate, a- 
ceeași ambianță prietenească 
au patronat și cea de a treia 
partidă (24 mai) în care ad
versara studenților a fost o 
selecționată Poitiers-Cognae- 
Thouars. Din nou victorie ro
mânească, categorică, specta
culoasă, cu 28—13 (după 
23—0).

Șederea în Franța a studen
ților timișoreni a avut — vă 
dați desigur seama — o agendă 
foarte încărcată : întreceri 
sportive la intervale scurte, 
dar și vizite instructive la 
întreprinderi, la vechi monu
mente istorice și de artă, ade
vărate „bijuterii", care sînt 
mîndria departamentelor 
Vendee, Deux-Sevres și Poitou.

In încheierea acestor suc
cinte însemnări se cuvine să 
subliniem înalta ținută a e- 
chipei timișorene în turneul 
său din Franța și Italia 
(13—9, obținut la 31 mai, cu 
echipa Tossi-Mobili Rugby

Rovigo, antrenată de faimosul 
nostru Alexandru-. Penciu), 
care a făcut o foarte bună 
propagandă rugbyului româ
nesc prin excelenta prestare 
a unui joc modern, în per
manentă mișcare. Dintre cei 
20 de sportivi care au evoluat 
în turneu, s-au detașat inter
naționalii A — Rășcanu și 
Suciu, lor alăturîndu-li-se, ca 
comportare generală, mijloca
șul Ceaușu și aripa Peter. 
I-aș mai remarca, pentru pu
terea lor de luptă pe fundașul 
Duță, înaintașii Ene, Neișs, 
Ionică, Popovici și Păunei, 
precum și pe centrii Popeti 
și Stan. Ar fi însă greșit sa 
reducem remarcările doar la 
numele citate mai sus, deoa
rece toți sportivii români și-au 
adus din plin contribuția la 
reușita acestui turneu — pri
mul in istoria clubului timi
șorean, atît de util pe planul 
sportului, culturii și, în gene
ral, al prieteniei româno-fran- 
ceze.

Dimitrie CALLIMACHI

Tiparul i l P. „Informația*, atr. Brezolanu ar, Pacprețtl

Trebuie să 
teva cuvinte 
ciurile echipei iugoslave, în 
ediția 1946 a „Cupei Davis", 
în turul III, la Praga, ad
versară ne-a fost puternica 
echipă a Cehoslovaciei. Am 
învins cu 3—2. după un meci 
extraordinar. Următorul ad
versar era Franța. Echipa iu
goslavă, formată din Puncec, 
Mitici, Palada, s-a deplasat 
la Paris. Pe „centralul" de la 
Roland 
tunci o

După 
Franței 
Presa franceză vorbea des
pre o victorie sigură, consi
dering că Franța devine pre
tendentă la titlul suprem. 
Dar, în următoarele două 
zile, iugoslavii reușesc să 
remonteze uluitor și să în
vingă cu 3—2 ! Această vic
torie a fost considerată de 
specialiști drept una din 
cele mai mari senzații din 
istoria tenisului. în ultimul 
set, decisiv, Puncec și Petra 
au jucat mai mult de 3 ore. 
Roland Garros era în picioa
re, fiecare minge reprezenta

Garros s-a jucat a- 
adevărată dramă.

prima zi, echipa 
conducea cu 2—0.

un risc sau o rezolvare ne
maipomenită. A cîștigat Pun
cec, aducînd victoria echipei 
Iugoslaviei.

în același an, încă un meci 
dramatic, la Varberg (Sue
dia). Suedia era reprezentată 
de doi ași — Bergelin și Jo
hansson. Din nou, al cincilea 
set trebuia să hotărască echi
pa victorioasă, în cea mai 
puternică grupă zonală. în 
brațul lui Mitici stătea răs
punderea de data aceasta. 
Au învins însă Bergelin și 
Suedia, dar presa sublinia că 
arbitrii au influențat foarte 
mult rezultatul.

■ir
Ultimii 15 ani. priviți prin 

prisma rezultatelor din „Cu
pa Davis", pot fi considerai! 
ca o stagnare în tenisul iu
goslav. Deși, individual luați, 
jucători ca Iovanovici, Pitici, 
Franulovici au reușit în tur
neele internaționale să. . ob
țină rezultate mari. E drept 
— și nu ca o scuză — tre
buie luat în considerare faptul 
că echipa iugoslavă a avut în 
ultimii ani adversari foarte 
puternici, ca Spania, cu un 
Manuel Santana în f 
mare, sau Brazilia la Rio de 
Janeiro și Anglia la Londra.

în ultimii doi arii, rezulta
tele echipei sînt to' iși des
tul de bune. Chiar anul tre
cut, echipa iugoslavă a sur
prins plăcut, învingind Fran
ța la Maribor. Francezii au 
venit în Iugoslavia ca să cu
leagă o victorie ce li se pă
rea normală, dar Franu’ovici 
și Spear nu s-au lăsat im
presionați de adversari, cu- 
legînd punctele decisive. 
După acest meci. însă. Spa
nia (cu Santana și Orantes) 
ne-a învins la Zagreb cu 
5—0 !

Anul acesta, am debutat 
cu o victorie asupra polone
zilor. O amintim, pentru că 
echipa Poloniei avea în Ga- 
siorek și Nowicki doi jucă
tori în formă și meciul nu 
a fost de loc ușor. Pînă la 
urmă, iugoslavii au cîștigat 
cu 3—2.

Acum, iubitorii de tenis din 
Iugoslavia așteaptă cu mare 
interes meciul cu reprezen
tativa României. Considerăm 
pe bună dreptate că echipa 
română reprezintă adversarul 
cel mai puternic pe , care-1 
poate avea Iugoslavia pe con
tinent, iar partidele cu ase
menea tenismani valoroși, 
cum sînt Ilie Năstase și Ion 
Țiriac, promit un spectacol 
de reală clasă.

George DEDICI
„Sport" Belgrad

formă^

«•

Telex Telex ® Telex » Telex
In cadrul unui concurs atle
tic desfășurat la Magdeburg, 
Margit Herbst (R. D. Germa
nă) a realizat 5141 p la pen
tatlon (13,7—100 m g, 14,82 
m — greutate, 1,61 m — înăl
țime. 25,0—200 m și 6,69 m 
— lungime).

La Winnipeg, Canada condu
ce cu 3—0 în fața echipei 
Antilelor Britanice într-un 
meci contînd pentru zona 
nord-americană a „Cupei Da
vis". în partida de dublu, 
Mike Belkin și John Sharpe 
au învins cu 6—2, 6—2, 6—2 
cuplul Richard Russel—Lan
ce Lumsden. în turul urmă
tor, canadienii vor întîlnj se
lecționata Noii Zeelande,

■
A 24-a ediție a tradiționalei 
curse de marș Strassbourg— 
Paris a fost câștigată de Sa

muel Zaugg, care a parcurs 
510 km în 70 h 04:50 (medie 
orară 7,314 km).
In Nepal se află în prezent 
o expediție de alpiniști en
glezi care încearcă să urce 
vîrful Annapurna (8075 m), 
escaladat prima oară de, o e- 
chipă franceză în 1950. Unul 
din componențij expediției, 
Don Williams, a declarat că 
într-una din nopți, în timp 
ce se afla la tabăra de bază, 
a văzut dînd tîrcoale lagăru
lui un „om ai zăpezilor".

■
Proba de simplu masculin 
din cadrul campionatelor in
ternaționale de tenis ale Ma
rocului a revenit lui John 
Newcombe, care l-a învins în 
finală cu 6—4. 6—4, 6—4 pe 
Andres Gimeno.
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