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rect la ora 23,50 
noastre de radio

1. Brazilia
2—3. România
2— 3. Anglia
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Ieri s-a desfășurat ședința de 
lucru a Comitetului Olimpic Ro
mân. Potrivit ordinei de zi, par- 
ticipanții au ascultat o informare 
prezentată de Emil Ghibu, vice
președinte al C.N.E.F.S., referitoa
re la evoluția pregătirilor spor
tivilor români in vederea J.O. 
din 1972. De asemenea, a fost 
prezentată, de către membrul 
C.I.O. pentru România, Alexan
dru Șiperco, o informare prlvi-

toare la recenta sesiune C.I.O. de 
la Amsterdam.

Cu același prilej au fost făcute 
completări la componenta Co
mitetului Olimpic Român.

In încheierea ședinței, tovară
șul Angliei Alexe, președintele 
C.N.E.F.S. și al C.O.R., a formu
lat sarcinile ce revin Comitetului 
Olimpic Român în etapa următoa
re.
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ultimele pregătiri ale jucătorilor români înaintea meciului cu Brazilia. Jucătorii noștri au efectuat ieri dimineață un util 
antrenament de pregătire fizică

Telefoto A.P.-AGERPRES
Azi, 8 echipe își încheie „ conturile" in grupe

u
i

0 Dilema lui Angelo Niculescu : Du mitru sau Ghergheli ? >0 Zagallo: „ECHIPA MEA VA JUCA NUMAI LA VICTORIE I" 0 Lev lașin 

evita Brazilia ? Idebutează
După cum o știm 

foarte bine nod, cei 
aflati în jurul echipei, 
în camerele
„Gran“, aici, 
sul rozelor" 
denumit de
turistice frumosul 
acrisitul 
după cum o știți foar
te bine și dv., stimați 
cititori, cei care rămâ
neți aproape o dată 
la trei nopți pînă 
zori. urmărind 
brele chinezești" de pe 
micul ecran, astăzi sta
dionul „Jalisco" din lo
calitate găzduiește ul
timul meci al reprezen

tativei române în gru
pa C : cel cu Brazilia.

înainte de a vă furniza 
hmele amănunte din 
două tabere, .permiteți-ne ca,

hotelului 
în „ora- 

cum este 
ghidurile 

el
Guadalajara,

Mondială" '0

referitor la soarta partided 
de astăzi, să cităm cuvintele 
Încredințate de căpitanul e-

FEL1X (Brazilia) 
văzut de Neagu RĂDULESCU

R.F.G. - Peru sau cine va...
oMpel noastre, Mircea Lu- 
cescu, la câteva minute după 
confruntarea Anglia—Brazi
lia : „Brazilienii nu sînt in
vincibili !“

Aceste cuvinte spun, după 
opinia noastră, foarte mult, 
și ar fi tare bine — gtndim 
— ca întreaga echipă româ
nă să , aibă păreri identice...

Si acum, noutățile.
La „Gran Hotel" — „car

tierul general" al tricolori
lor — domnește o atmosferă 
Pe care am minți dacă nu 
am numi-o încordată. Este 
vorba, însă, de o încordare 
în bunul sens al cuvîntului,

zileiComentariul
TUR DE ORIZONT iN CELE 4 GRUPE ÎNAINTEA ULTIMELOR PARTIDE

actuală se cunosc mal mult 
de jumătate dintre echipele 
calificate în sferturile de fi
nală, asupra celorlalte exis- 
tînd, de asemenea, indicii 
destuii de prețioase, chiar 
înaintea consumării ultimelor 
partide, de miercuri șl jod. 
Să vedem, însă, mai concret

Așa cum era de prevăzut, 
o dată cu disputarea jocuri
lor din cea de a doua etapă 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

(sîmbătă și duminică) m 
toate grupele s-au produs 
ctarificări importante. La ora

Boxerii ghanezi Prince Amartey (stingă) și Victor Attivor sur
prinși de fotoreporterul nostru Theo Macarschi la antrena- 

mentul făcut ieri dimineață

Cronici și comentarii trans
mise prin telex de la tri
mișii noștri speciali la 
Guadalajara, C. F1RANES- 
CU și G. NICOLAESCU

(Continuare tn pag. a Sa)

(Continuare in pag. a S-a)

ROMÂNIA

SATMAREANU

DEMBROVSCHI

? RIVELINO ’

EVERALDO

REPREZENTATIVELE DE BOX
ALE ROMÂNIEI Șl GHANEI

PENTRU PRIMA OARĂ FAȚĂ N FATĂ

Formațiile probabile
ADAMACHE

LUPESCU
? DUMITRU ’

NEAGU

PELE
?GERSON ?
PIAZZA

DINU
NUNWEILLER

DUMITRACHE

TOSTAO

BRITO
FELIX

CLODOALDO
CARLOS'

box ale 
vor sta, 

prima 
Evemi- 

astepta-

Selecționatele de 
României și Ghanei 
miine seară, pentru 
oară, fată în fată, 
mentul, inedit, este
cu interes de amatorii boxu
lui din Capitală. Luni după 
amiază, imediat după sosirea 
la București, oaspeții au fă
cut u<n ușor antrenament...în 
sala Institutului de Arhitec
tură, iar ieri antrenorul Roy 
Ankrah și băieții săi s-au 
deplasat de două ori la sala 
.Claudiu", unde au lucrat la 

aparate specifice pentru 
menținerea pregătirii fizice.

în tabăra pugiliștllor ro
mâni, pregătirile sînt pe 
punctul de a se încheia. La 
antrenamente n-au participat

Aurel Dumitrescu și Victor 
Silberman (bolnavi).

Semigreul Ion Monea, care 
a suferit o fractură a pira
midei nazale în finala cam
pionatului republican pe e- 
chipe, a fost înlocuit cu 
pionul balcanic Marin 
stantinescu.

Reprezentativa 
noastre va avea deci ur
mătoarea componență : 
Aurel Mihai, Gabriel Po- 
meteu, Nicolae Gîju, Au
rel Simian (Ion Magcri), 
Cailistrat Cuțov, Alexandru 
Popa, Ian Gyorffi, Alee 
Năstec, Marin Constanti- 
nescu și Ion Alexe. Amin
tim că meciul România— 
Ghana se va disputa pe 
patinoarul „23 August",

cam- 
Con-

tării

Harald Vollmar (R.D. Germană) realizatorul 
unui rezultat excelent la pistol liber: 567 p.

Mare, cu începere de la ora 
17,30. în deschidere, este pro
gramată întâlnirea dintre echi
pele feminine Confecția Bucu
rești și Universitatea București.

Formația F. C. Bologna va 
juca al doilea meci sîmbătă 
20 iunie, la Craiova, în com
pania divizionarei A — Uni
versitatea.

La invitația clubului Dina
mo București, cunoscuta echi
pă italiană de fotbal F. C. 
Bologna va susține două 
ciuri în țara noastră.

Fotbaliștii italieni vor 
duminică în Capitală, 
marți vor juca în compania 
formației Dinamo București. 
Partida va avea loc pe sta
dionul din șos. Ștefan cel

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiii

DINAMO BUCUREȘTI — LEWSKI

me-

sosi

SPARTAK SOFIA, LA POLO
Miercuri și joi, va avea Ioc la bazinul Dinamo, dubla întîl- 

nire amicală de polo, dintre formațiile Dinamo București și 
Lewski-Spartak Sofia. In ambele echipe vor evolua unii din
tre cei mai buni poloiști ai țărilor respective. Meciurile vor 
începe la ora 18.

De azi, pe baza hipică din Calea Plevnei

Start în campionatele naționale de călărie
Cu întrecerile primei etape 

a campionatelor naționale, 
programată începînd ele astăzi 
și pînă duminică, pe baza hi
pică din Calea Plcvnci, cchi- 
tația intră în plin sezon eom- 
petițional. Participă călăreți 
reprezentând 3 cluburi bucu- 
reșteno (Steaua, Dinamo și 
Centrul de călărie) și 6 clu
buri sau asociații din țară 
(C.S.M. Sibiu, Petrolul Plo-

Craiova, 
Cluj șl 
progra- 

azi : de 
de dre- 
obstacole 

semi-

iești, A.S. Rovine 
C.S.M. Iași. A.S.A. 
Recolta Cislău. Iată 
mul întrecerilor de 
Ia ora 8—12 probe 
saj (calificare) și de
(deschidere, categoria 
ușoară), între orele 15 și 19,30 
continuă întrecerile la obsta
cole, categoria semiușoară și 
ușoară.

AUTOMOBILIȘTI ROMÂNI IN BULGARIA
Ieri au plecat spre Bulgaria 

două echipaje romanești — H. 
Graef—Gh. Fiorescu ți D. Ră- 
dulescu—Gh. Rotaru — In vede
rea participării la „Raliul Ni
sipurile de aur“ — (Bulgaria).

; r —' -

Traseul cursei va măsura 2 000 
km, fiind presărat cu s pro
be speciale, una de slalom și 
una <lc viteză !n circuit. Pe
rioada de desfășurare — 12—14 
iunie.

<1
in- 
lui 
tn-

O splendidă 
tervenție a 
Sătmăreanu
tr-un duel aerian 
cu impetuosul t- 
naintaș cehoslo
vac, Petras In 
stingă, Zlocha 
privește 
ție faza 
ni a — 

vacia
Telefoto 

A.P.-AGERPRES

cu emo- 
(Româ- 

Cehoslo-
2—1)

MOCANU

LUCESCU

JAIRZINHO

ALBERTO

BRAZILIA

® HaraUd Vollmar (R.D.G.) a depășit recordul olimpic la pistol 
liber O Rezultate valoroase și la armă standard • Azi, ultima 

zi a întrecerilor

Și penultima zi a campiona
telor internaționale de tir ale 
României a fost marcată de 
rezultate valoroase, în fruntea 
lor situindu-se cel obținut de 
Harald Vollmar (R. D. Germa
nă) la pistol liber 60 f (dis
tanța 50 m). Concurentul ger
man a înscris 567 p, cifră care 
depășește cu cinci puncte re
cordul olimpic.

O surpriză a produs repre
zentanta Iugoslaviei, Magda
lena Herold, care la armă stan
dard 3X20 f, s-a clasat pe lo
cul I înaintea campioanei mon
diale, Margaret Murdock 
(S.U.A.). Rezultatul câștigătoa
rei : 572 p se situează și el Ia 
un plafon superior. Tot la a- 
ceastă probă, trăgătoarea Ana 
Goreti (România) a ocupat po
ziția a treia cu o cifră valo-

Dintre țintașii români, com
portări bune au mai avut și

PROGRAMUL ZILEI
ORA 9 : campionatele 

ternaționale ale României : 
mă liberă calibru mare 3x40 
f, pistol calibru mare 30-1-30 f, 
mistreț alergător 3o f rapide, 
pistol cu aer comprimat 60 f 
femei ; Balcaniada și ^Ma
rele Premiu Carpațl“ la ta
lere și skeet (ziua a Ul-a) 
seniori.

ORA 15 : festivitatea de pre
miere și de închidere a 
petiției.

ln- 
ar-

com-

juniorul Nicolae Coliban 
P record republican

(566 
ega-

C. COMARNISCHI 
Toma RABȘAN

(Continuare In pag. » <••)
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DECATLONISTII
7

D
CLUJENI
upă Filostrat primul pentatlon 
din istorie ar fi avut loc în 
anul 1225 î.e.n. pe insula 
Lemnos, fiind cîștigat de la- 
son. Căpetenia argonauților 
nu bănuia atunci că este pri

mul învingător al unei probe care, cu 
timpul, va deveni o apoteoză a atle
tismului.

Clasicul decatlon își face oficial in
trarea într-o competiție supremă în 
1904 la Jocurile Olimpice de la St. 
Louis. El va consacra de aici înainte 
o serie de mari atleți, de la James 
Thorpe la Robert Mathias și Bil To
omey, în această probă a probelor, 
dură, complexă și epuizantă.

La ultimul concurs național al pro
belor combinate de la București, de
catlonul a fost dominat categoric de 
atletii clujeni Curt Sokol, Andrei Șepci, 
Vasile Bogdan și Valentin Jurcă — 
care au ocupat, în această ordine, pri
mele 4 locuri. Fără a suferi de exces 
de patriotism local, acest succes m-a 
bucurat mult. Pentru că nu este întâm
plător și nici neașteptat, el nu este 
surprinzător și nici nemeritat, ci repre
zintă o reflectare fidelă a muncii, per
severenței și pasiunii cu care această 
probă este cultivată în Cluj.

Cei trei antrenori — din generații 
diferite și cu stiluri de muncă diverse 
— sînt într-o leală, stimulativă și ami
cală întrecere pentru perfecționarea ce
lui mai desăvîrșit decatlonist al țării. 

Doctorul Ion Arnăut îi pregătește pe 
Sokol (recordman al țării și ghinionis
tul ultimelor competiții de mare an- 

Jurcă (renăs- 
cenușă), pro
se ocupă de 
de anul tre- 

... ,____ „ .. , Dumitru Ol-
teanu își leagă speranțele de tânărul 
și talentatul Vasile Bogdan (campionul 
<Je juniori al țării).

Colaborarea directă antrenor-sportiv 
s-a transformat în aceste cazuri într-o 
legătură sufletească trainică, criteriu 
determinant poate în viabilitatea și e- 
ficiența unui proces de antrenament de 
lungă durată.

Relațiile academice dintre antrenori, 
bazate pe respect reciproc și colabo
rare, avînd la temelie pe de o parte 
o mare experiență, iar pe de alta ela
nul, tinerețea și dorința de afirmare, 
întrețin un climat de efervescență crea
toare și de emulație sănătoasă cu ace
lași unic scop : performanța.

Cine va fi campionul de mîine al 
țării și cel care va ataca cele 8000 de 
puncte ale consacrării mondiale ? Re
zultatele de pînă acum ne fac să cre
dem că unu! din cei patru.

Deocamdată putem afirma că avem 
o puternică echipă de decatlon, capa
bilă să se măsoare de la egal cu 
oricare din Europa. Și că este pe cale 
de a se crea o școală clujeană de de
catlon, care ar contribui la creșterea 
prestigiului sportiv al orașului care a 
dat, și sperăm va continua să dea ță
rii, reprezentanți demni și în sport. I

tul ultimelor competiții i 
vergurâ), și pe Valentin 
cut parcă din propria-i 
fesorul Marian Pășcălău 
Andrei Șepci (campionul 
cut al probei), iar prof.

Dorin ALMAȘAN

I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I 
I
I 
I 
I
I 
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I



Fflg. ff 2-fl spoitul
PESTE TOT, VIATA SEZONUL ESTIVAL A ÎNCEPUT PE LITORALUL

DIN

ÎNVINGE!

DEJ ALEARGA,
NOU, O MINGE!.,.
dintr-o „GronicăReținusem

a Dejului", redactată in zilele 
acelea crîncene de la mijlo
cul lui mat, un fragment care 
sub o întrebare retorică ; 
,fiind va mai alerga, oare, pe 
aici vreo minge 7“ se înfățișa 
pe lingă urttul decor pricinuit 
de către puhoaie, incertitudi
nea autorului că lucrurile mai 
pot fi aduse la normal, că lo
curile vor mai putea recăpăta, 
vreodată, fața de dinainte de 
cataclism.

Era, de altfel, greu, în pri
mele clipe de după deluviu, 
să-ți imaginezi că acest oraș, 
aflat la confluența a două 
Someșuri dezlănțuite, ar mai 
putea renaște, din mii, ruine 
și tristețe. Era aproape im
posibil să crezi că oamenii, 
care pierduseră din cei dragi 
și averea strînsă de citeva ge
nerații, mai au tăria și forța 
să ia totul de la început sau 
mai păstrau credința că, 
după ceasurile acelea de în
tuneric zorile vor mai răsări 
iarăși pentru ei.

Erau marile 
ale momentului, 
rările omenești 
ceau răscurcea 
erau întrebările 
ocolit pe reporterul sosit la 
Dej parcă pe o altă planetă.

S-au scurs de atunci trei 
săptămîni... Im Dej aleargă 
din nou o minge. Copiii — 
trecuți printr-o spaimă pe 
care n-au cunoscut-o nici unii 
alții — și-au început din nou 
jocurile lor. Școlile și-au re
luat toate, cursul normal. 
Bărbile și cizmele de cauciuc 
— semnele distincte ale lup
tei neîntrerupte cu 
hoaiele și cu întinsele 
trene de nămol — au 
date jos. Legătura cu 
patru zări a fost din nou 
bilită.

Viața a reintrat in nor
mal și se tonifică pe zi ce 
trece cu victoriile pe care ea 
însăși le recrutează.

incertitudini 
erau tulbu- 
care tradu- 
acelor zile, 

care nu l-au

pu- 
lor 

fost 
cele 
sta-

Principalele capacități de 
producție — întreprinderea 
de produse refractare, Corți- 
binatul de celuloză și hirtie, 
întreprinderea Bobîlna, Fabri
ca de conserve „11 Iunie", De
poul CFR Dej-Triaj — grav 
afectate de inundații — pro
duc sau sînt pregătite să pro
ducă.

în triunghiul rutier de la 
Dej — paralizat complet la 
13 mai — circulația decurge 
normal. Din cele 6000 de hec
tare de cultură compromise 
din cauza inundației și a ex
cesului de umiditate au fost 
reinsămînțate o treime și s-a 
pregătit terenul ca în urmă
toarele zile operația de recupe
rare să fie realizată integral.

Au început lucrările de re
parații a celor 437 de imobile 
grav sau mai ușor deteriorate, 
Se repară străzi, pavaje.

Stadionul Central, „inundat 
pînă la bara transversală" — 
cum povestesc martorii ocu
lari, a început să fie degajat 
de nămol. Terenurile de tenis, 
volei și pista de atletism au 
fost repuse în funcțiune.

Sînt dovezi — dinamice și 
tonifiante — ale voinței și 
forței omului care, supus o 
clipă de stihii, n-a îngenun
cheat, ci s-a ridicat încrînce- 
nat.

Eforturile sînt, însă, departe 
de a fi încheiate. La Dej, lo
calitate cumplit lovită de ape, 
tonusul ridicat al muncii și 
conștiinței trebuie să dureze 
încă mult timp.

Pînă vor fi șterse toate ur
mele.

Pînă vor fi vindecate toate 
rănile.

Acesta este, de altfel, an
gajamentul pe care îl citești 
în ochii fiecărui locuitor al 
Dejului și tn privirile tuturor 
acelora care-i dirijează și-i 
supraveghează destinul.

Nușa MUȘCEIEANU

FONDURI Șl ACȚIUNI SPORTIVE
In sprijinul județelor CALAMITATE
• Clubul sportiv Constructorul 

(sectorul 5) va organiza duminică 
14 iunie în Capitală, pe stadio
nul propriu, din șoseaua Olteni
ței nr. 19, o mare serbare cul- 
tural-sportivă. In program sînt 
cuprinse demonstrații de box, 
judo și atletism, meciuri de hand
bal și volei, diferite jocuri dis
tractive. De asemenea, vor avea 
loc meciuri de fotbal între echi
pe feminine, de olds-boys și 
copii.

In completarea programului, 
dansuri populare, soliști și or
chestre de muzică populară și 
ușoară.

Serbarea, care va avea loc In
tre orele 8—20, este organizată 
In sprijinul populației din ju
dețele calamitate, încasările ur- 
mînd a fi depuse în Contul 
2 000.
- Tot duminică 14 iunie, iutre 

orele 9 și 13, clubul sportiv Olim
pia din Capitală organizează o 
manifestație cultural-sportlvă de 
amploare. In cadrul el vor pu
tea fi urmărite demonstrații de 
box, cu participarea selecționa
telor cluburilor Olimpia, Dinamo, 
Steaua, Rapid și Voința, între
ceri de haltere — „Cupa Olim
pia", la care au fost invitate toate 
cluburile bucureștene, o compe
tiție de judo deschisă celor mai 
puternice secții din capitală 
I.E.F.S., Rapid, I.O.R., Politeh
nica, Agronomia, Universitatea 
etc. O noutate pentru specta
tori: concursuri de tir cu

cui. Inițiativa aparține Consiliu
lui municipal pentru educație 
fizica și sport, care va decerna 
și o cupă celui mal iscusit tră
gător.

Programul de pe stadionul O- 
limpia mai cuprinde întreceri de 
ciclism (cursa de urmărire — 
italiană — cu participanțl de Ia 
cluburile Dinamo, Steaua, voința 
etc.), meciul de baschet feminin 
Olimpia—Voința, cel dintre vo
leibalistele de la Spartan și Fla
căra roșie, partida Voința— 
Spartac (handbal masculin), o in- 
tilnlre de fotbal din cadrul „Cu
pei României" — urmează a fi 
desemnată ulterior — precum și 
demonstrații de mlcromodele.

La reușita , 
dă concursul 
de folclor 
încasările vor 
tul 2 000.

acestei acțiuni îșl 
Ansamblul artistic 

„Doina București", 
fi depuse la Con-

Cluj ne face cu-• C.J.E.F.S.
noscut că a depus în Contul so
lidarității suma de lei 13 844 pro
venită din încasări de Ia diferite 
competiții sportive precum și din 
contribuția activului salariat, al 
C.S.M. și al administrației ba
zelor sportive clujene. în ace
lași timp a fost întocmit un plan 
de acțiuni sportive — interne și 
internaționale — din care să re
zulte pînă la sfîrșitul anului suma 
de 250 000 lei, care va fi depusă 
la Contul 2 000. Acesteia 1 se 
vor adăuga 45 000 lei din economii 
și 55 000 lei din contribuții ale 
C.J.E.F.S. șl C.S.M.

MARII NEGRE. CARE ESTE LOCUL SPORTULUI ?
RAID-ANCHETĂ, STAȚIUNE

LA

CU STAȚIUNE, DE LA MAMAIA

MANGALIA

1. Unde vor practica sportul turiștii?
2. Ce competiții se vor desfășura pe 

estival ?
3. Există posibilități pentru o modernizare a actualelor 

baze sportive ? Se vor adopta soluții noi pentru cele 
ce se vor construi ?

4. Se întrevede perspectiva unei colaborări mai fructuoa
se între CJ.E.F.S. și centrala O.N.T. ?

litoral în sezonul

i

N6 wî6w>;r-.i

kBOX. — România — Ghana, 11. 
VI.1970 ; Constanța — Dumnlta 
(R.S.C.), 20—26.VI.70 1 Constanța
— Berlin, 1—7.VII.70 ; „Cupa Mă
rii Negre" (Constanța, Istanbul 
Varna, Odesa), 13—19. VII.1970
FOTBAL — Cupa Mării Negre 
Iunie 1970 (Farul, Cerno Moreț, O. 
desa„ Cerno More Varna, Fener
bahce Istanbul).

3 Bazele sportive ce aparțin 
O.N.T. nu sînt prinse in 
nomenclatorul federațiilor 
de specialitate, dar ele sînt 

puse la dispoziția turiștilor șl a 
amatorilor de sport din Constan
ța, cele de tenis și ambarcațiunile 
— contra cost, iar celelalte, gra
tuit.

In prezent, la terenurile nou 
construite in partea de sud a li
toralului s-a trecut la soluția „te
renuri asfaltate", care se întrețin 
mult mal ușor decît cele cu zgu
ră. Se pare că această soluția se 
impune șl la Mamaia mai ales la 
terenurile de tenis pe care s-ar 
putea organiza șl turnee Interna
ționale. inițiativa a lipsit însă, în 
acest sens, atît federației de spe
cialitate cit șl forurilor locale. 
Propunem noi, deci, cu acest pri
lej, adoptarea unei asemenea so
luții.

Se știe că tenisul este foarte în
drăgit de majoritatea turiștilor ce 
vin la Mamaia. Șl asemenea Sn- 
tîlnlri de anvergură ar aduce, 
poate, chiar mal mulți spectatori 
decît pe terenurile Progresul din 
Capitală.

4 Se p:
denți 
borar

Echipa de tenis de masă Rapid Buzău Foto : Tudor STERE

EMIL BĂCIOIU Șl DISCIPOLI! SĂI
de 
în
cet 
cel
au 
ale 
în

1 Litoralul românesc, atit 
îndrăgit de turiștii din 
treaga țară, cit și de 
din alte țări, de 

care, macar o singură dată, 
înfruntat valurile spumoase 
mării, sau care au savurat, 
zori de zi, un răsărit de soare, îșl 
așteaptă oaspeții.

Peste tot, mina harnicilor gos
podari s-a făcut simțită : hotelu
rilor li s-a făcut toaleta de se
zon, altele noi au apărut ca din 
basme, parcurile șl aleile sînt par
că mal primitoare, doar soarele 
poznaș și capricios nu vrea, se 
pare, să fie în ton.

Dar pentru cei venițl pe lito
ral, vacanța nu înseamnă numai 
plaja însorită, sau repetatele ten
tative de a depăși — sub amenin
țarea celor de la Salvamar — 
geamandurile, ci ea înseamnă șl 
sport, agrement.

Și cum sportul este foarte În
drăgit de cei ce nu refuză nici- 
cînd pe plajă un joc „a la Copa
cabana", sau un schimb de mingi 
pe terenurile de tenis unde au 
evoluat așii rachetei, cuplul I. 
Năstase — I. Țlriac, cunoscut azi 
în întreaga lume a sportului alb, 
pentru a vedea ce posibilități de 
practicare a sportului 11 se oferă 
turiștilor, am străbătut întreg li
toralul. Stațiune cu stațiune, te
ren cu teren.

Șl așa cum, de altfel, e firesc, 
am Început cu „perla litoralului": 
Mamaia.

1 Litoralul
îndrăgit 
treaga 1

★
dispune de numeroase 
de sport : complexul 
(tenis, baschet, comple-

Mamaia 
terenuri 
Neptun , ,
xul Modern (pe care s-a desfă
șurat în fiecare an — minus 1969 
— „Cupa Mamaia" la tenis), te
renurile de la „Internațional", 
„Tomis", „Aurora" etc.

Pe aceste terenuri, majoritatea 
din zgură, pregătirea de sezon a 
început abia după 5 mai. ~ 
ele au fost gata pînă la 25 
deci într-un timp record.

„Totuși, ați început tîrziu 
gătirea acestor baze — i-am i 
tov. director Nicolae Vasile 
mai ales că tn ultima vreme, cu 
tot timpul primăvăratic, schimbă
tor, ați avut mulțl turiști".

„începutul tardiv — ne-a spus 
Interlocutorul nostru — nu se da- 
torește faptului că bazele sportive 
ne-ar preocupa mai puțin decît 
asigurarea confortului, dar tere
nurile noastre de zgură se de
gradează an de an și zgura nece
sară refacerii o obținem destul 
de greu, de la Teiuș. Xar între
ținerea acestor baze necesită mul
tă mînă de lucru, greu de găsit 
în sezonul estival.

Dar așa cum de altfel v-ațl con
vins, lucrările s-au desfășurat în 
ritm rapid și, reamenajărlle au 
fost deja terminate, mal puțin 
cheiurile de la „Berăria Cazino" 
șl de la „Internațional", 
sporturilor de agrement 
Slut-Ghiol.

Totuși, pentru a nu-1 
amatorii de schi nautic, 
bări cu iole sau bărci, 
ploaia cheiul de la Neptun — deși 
acesta este mic față de numărul 
ambarcațiunilor șl al solicitărilor, 
în prezent, dispunem de 22 șalupe 
rapide, 92 perechi de schiuri nau
tice, 4 iole, un cuter, 50 bărci de 
agrement, 43 hidrobiciclete si 
două vaporașe. Deci, o mică flotă 
care, totuși, s-a dovedit de multe 
ori insuficientă.

Să amintim, totuși. în încheiere, 
o noutate a Mamaiei : inaugura
rea piscinei ultramoderne de la 
„Clubul Mediteraneean".

De la Mamaia am poposit la 
Năvodari, unde se profilează o 
modernă tabără pentru elevi. Dar 
aici, unde vor fl găzdulți copiii,

Dar, 
mai,
pre- 
spus

destinate 
pe lacul

priva pe 
de plim- 
vom ex-

atît de dornici de a practica spor
tul. Acesta este parcă vitregit de 
soarta. In tabăra veche există 
niște terenuri, puține la număr, 
mult sub necesitățile și solicită
rile celor venlți in tabără, de-
parte de noua tabără. Se încearcă 
miei retușuri, dar pe clnd un 
complex sportiv In imediata veci
nătate a noii tabere ?

La Eforie Nord, unde, nu de 
mult, exista și un bazin care azi 
a dispărut, ca atîtea alte baze, 
fără a le lua loc altele — ame
najările sportive sint puține. In 
locul terenurilor de tenis cu zgu
ră au fost amenajate terenuri de 
tenis asfaltate, care sînt gata pen
tru a-șl primi vizitatorii.

La Eforie Sud întilnim o situa
ție similară : citeva terenuri de 
tenis asfaltate.

Costinești — stațiunea studenți
lor. La complexul U.T.C. noi te
renuri : de handbal, volei, bas
chet șl tenis care, împreună cu 
cele existente la complexul O.N.T. 
(unde s-au mal amenajat două 
noi terenuri de tenis) vor satis
face, se pare, pe cei dornici să 
practice sportul în timpul vacan
ței la mare.

La Neptun și Mangalia Nord, 
„cuplu" cu o capacitate foarte 
mare de cazare, lipsa terenurilor 
de sport se face resimțită. Dar, 
așa cum ne spunea ing. Alex. 
Popa, directorul tehnic al stațiu
nii, se vor amenaja plnă la finele 
lunii iunie, 13 terenuri asfaltate 
de tenis, baschet șl volei.

La Mangalia, stadionul munici
pal, cu gazonul ă la Wembley, cu 
împrejurimile aidoma uliul 
respiră liniștit în așteptarea 
petițiilor.

paro, 
eom-

★
Despre bazele sportive din 

stanța, pe care, de 
le-am vizitat, ne-a vorbit tov. 
Dumitru Ivan, președintele CJEFS 
Constanța.

Astfel, am aflat că stadionul „l 
Mai" este în reparație capitală. 
S-a însămînțat parțial gazonul, 
s-au înlocuit brazdele din zona 
careurilor de 16 m, se reface pista 
pentru atletism, se reamenajează 
terenurile anexe și se face toaleta 
vestiarelor. Un nou teren de fot
bal, — gazonat, destinat clubului 
Farul, este in construcție șl el 
va fi rezervat copiilor șl juniori
lor. Se pare că în luna iunie acest 
teren va fi inaugurat.

Recent, a fost inaugurat stadio
nul Portul, unde, tn prezent, se 
lucrează la extinderea tribunelor. 
Complexul C.F.R., cu terenuri de 
fotbal, baschet, volei, popice este 
și el gata de start.

Complexul Tomis — ou sălile 
de box, lupte, gimnastică, jocuri 
și căminul pentru sportivi este șl 
el pregătit pentru sezon. La are
na Olimpia toate terenurile au 
fost reamenajate, iar vestiarele, 
Instalațiile de lumină și apă, re
vizuite.

Terenurile Școlii sportive sint 
exemplar întreținute, rivallzind cu 
tele din Parcul Pionierilor.

2 Încheind acest tur de ori- 
zopt asupra viitoarelor gaz
de ale sportului ne litoral, 
am încercat să aflăm ce 

competiții vor avea loc în apro
piatul sezon. Președintele CJEFS 
ne-a pus la dispoziție două ca
lendare : Unul intern, organizat 
săptămînal, în care echipele clu
bului Farul și ale asociațiilor 
sportive constănțene vor susține 
jocuri între ele. sau cu reprezen
tativele stațiunilor, la diferite dis
cipline și calendarul internațio
nal, care ni s-a părut mai sără
căcios ca în alți anj. Iată citeva 
apropiate 
nale :

Con-
asemenea,

competiții lnternațio-

PARAȘUTISM

DE DOUĂ ORI ÎN PUNCTUL ZERO
Ultima ediție a „Cupei mu

nicipiului București11 la pa
rașutism s-a desfășurat pe ae
rodromul Clinceni, la cele 
două proble clasice ; 1090 m 
cu aterizare la punct fix și 
2000 m acrobație. în acest 
disputat concurs (mixt) spor
tivul Ion Bucures-cu a reali-

zat o frumoasă performanță, 
aterizînd de două ori conse
cutiv în punctul zero.

REZULTATE ; salt indivi
dual de la 1000 m cu des
chiderea întirziată a parașutei 
între 1—10 sec. și aterizare 
la punct fix ; 1. i. Bucurescu 
500 p (două căderi în punc
tul zero, punctaj maxim),
2. Maria Iordănescu 467,4 p,
3. Ilie Neagu 467 p. Salt de 
Ia 2000 m cu executarea unor 
figuri de acrobatic: 1. Ilie 
Neagu 532 p, 2. I. Iordănescu 
530 p, 3. I. Bucurescu 528 p.

CLASAMENT GENERAL : 
1. I. Bucurescu 1 028 p, 2. 
I. Neagu 999 p, 3. Maria l.or- 
dănescu 791,4 p.

CAMPIONII MONDIALI
AU EVOLUAT LA BUZĂU

Echipa națională de handbal 
a României, campioană mon
dială, a susținut un meci de
monstrativ la Buzău in fața 
a peste 3000 de spectatori. 
Evoluția campionilor mon
diali a fost, deseori, aplau
dată la scenă deschisă. Înca
sările realizate cu acest prilej 
au fost donate în sprijinul si- 
nistrațllor. Iată lotul folosit 
de antrenorii emeriți N. 
Nedef șl O. Vlase : Penu, 
Dined, Belu, Gruia, Gațu, Sa- 
mungi, Goran, popescu, Ma
rinescu, Nlca, Iacob, Coman, 
Coasă, Bota și Pap.

• LA BUZĂU — O NOUA PEPINIERA A TENISULUI DE MASA 
ROMANESC • PASIUNEA, OPTIMISMUL Si ENTUZIASMUL, 

TRASATURI DE BAZA ALE TINERILOft BUZOIENI

— Se pare că In anii prece-
___,1 nu a existat o cola
borare efectivă între forul 
competent pe linie de

sport, C.J.E.F.S., și organele 
O.N.T. Directorul coordonator de 
la Mamaia, tov. Trandafir, ne 
spunea că dorește ca încă din 
scest sezon să colaboreze mai 
Strlns cu C.J.E.F.S. In acest sen», 
vor fl puse la dispoziție afișlere 
la birourile de recepție ale hote
lurilor șl oameni care să se ocupe 
de vi uz*rea biletelor pentru di
versele competiții internaționale. 
Dar de popularizarea acestora să 
se ocupe, în primul rlnd, CJEFS 
eare se află în posesia calenda
rului competlțional.

Există posibilități concrete de 
colaborare, dar ele vor deveni 
fructuoase atunci cînd ambele 
părți vor înțelege pe deplin ros
tul acestei colaborări.

★
Ne permitem, în loc de con

cluzii, cîtcva sugestii :
— extinderea bazelor sportive, 

In special in zonele nou construite 
(Mamaia, Neptun, Mangalia 
Nord) ;

— soluții constructive mal eco
nomice și durabile (terenuri ra
pide : asfalt, sau beton) ;

— organizarea unor competiții 
mai interesante șl spectaculoase, 
ca de pildă : jocuri în cadrul 
„Cupei Davis", întilnirl de box 
între puglliști consacrați, cu invi
tați din străinătate, meciuri de 
fotbal cu echipe valoroase;

— o propagandă susținută și 
variată a competițiilor prin presă, 
radio, afișe, pentru a fi cunos
cute din timp, de publicul ama
tor.

După turul campionate
lor republicane de juniori 
la tenis de masă, sublinia- 
tem in ziarul nostru com
portarea neașteptat de bună 
a echipelor buzoiene Șc. 
sp. (fete) și Rapid băieți).

Plăcut impresionați de 
ascensiunea pe care o în
registrează tenisul de ma
să din Buzău, am făcut 
recent o vizită in acest 
oraș, cu dorința de a ve
dea la lucru — la ei aca
să — pe tinerii jucători. 
Am aflat, cu această oca
zie, biografia relativ scurtă , 
a tenisului de masă bu- 
zoian care părîndu-ni-se 
interesantă, o înfățișăm și 
cititorilor 
ai jocului 
celuloid.

...Cu trei

noștri, 
cu

iubilori 
mingea de

In urmă un 
Buzău, Emil

Cornel POPA 
coresp. principal

ani 
tînăr inginer din 
Băcioiu, pasionat jucător de 
tenis de masă, iniția volun
tar, Ia asociația sportivă Ra
pid din oraș, un centru de 
copii. Cu numai două mese 
de tenis, descoperite pe un
deva, printr-o magazie, cu 
două fileuri „obosite" de vre
me, dar cu 8 copii animați ds 
pasiune și optimism. Emil 
Băcioiu a pornit atunci o 
muncă serioasă pentru crea
rea unei echipe. In mica sală 
de antrenament de la Șc. ge
nerală 5 din oraș, tînărul an
trenor ți-a înjghebat, încet- 
incet, o secție de tenis care 
cu fiecare zi atrăgea alți și 
alți copii. Lipsit de condiții 
optime, el a căutat, totuși, să 
asigure copiilor strictul nece
sar antrenamentelor, făcin- 
du-le palete cit mai bune, 
procurîndu-le mingi și confec- 
ționînd chiar o rețea de ilu
minat specială în sală (ine
dită prin faptul că abaju
rurile becurilor de deasupra

meselor sint făcute din 11- 
gheane și castroane de alu
miniu !).

Dar munca, munca asiduă 
și priceperea antrenorului, 
alături de tenacitatea arătată 
de copii în orele de antre
nament au făcut ca rezulta
tele să nu se lase așteptate.

Frații Camelia și Viorel Fi- 
limon au fost primii repre
zentanți de valoare ai teni
sului de masă buzoian cărora, 
in timp, li s-au adăugat Mino- 
dora Popescu și Dinu Mircea. In 
palmaresul buzoienilor figu
rează pînă acum trei titluri de 
campioni republicani la copii 
și un loc 3 la dublu feminin 
în aceeași competiție.

Emil Băcioiu, devenit de 
anul trecut profesor la Șc. 
sp. Buzău, are astăzi peste 
40 de copii cu care lucrează 
de dimineață pină seara. El 
dovedește — fără doar și 
poate — că pasiunea, și dă
ruirea pot înlătura unele ob
stacole — lotul de tinei * 
tivi de 
de bine 
obținute, 
vadă în 
Să că și 
copiii 
aceeași mică sală de la Școa
la generală 5, că mai bine 
de o lună în urmă antreno
rul a fost in situația de a 
sista antrenamente^ pentru 
că nu mal avea mingi (și 
asta cu două săptămîni în
aintea unui concurs de selec
ție pentru lotul de juniori)» 
ar trebui insă să pună puțin 
pe gînduri și pe aceia pen
tru care sport înseamnă doar 
fotbal I

Tenisul de masă buzoian 
poate deveni o nouă pepinieră 
de viitori performeri, meritînd 
a fi sprijinit din plin... Ori
cum, pentru Emil Băcioiu și 
elevii săi, un sincer bravo 1

Horia ALEXANDRESCU

:ri spor- 
care se ocupă atit 

fiind, prin rezultatele 
cea mai elocventă do- 
acest sens ! Faptul în- 
astăzl, după trei ani. 

Iui se antrenează în

INTRANSIGENTĂ FAȚĂ DE INDISCIPLINĂ
De mult timp pe agenda 

Comisiei centrale de com
petiții și disciplină a F.i 
n-au figurat asemenea 
zuri grtave de 

cele discutate în 
dință. Cu totul 
comun 
trecute 
Galați 
timpul desfășurării meciu

lui, jucătorul Călin (Ancora) 
s-a dus în tribună să se 
bată cu un spectator, iar 
Vasilache (Ancora) și-a păl
muit adversarul. Sancțiunea 
comisiei este pe măsura 
faptelor: CĂLIN A FOST 
SUSPENDAT PE ZECE E- 
TAPE ȘI VASILACHE PE 
TREI ETAPE.

în fața comisiei au com
părut, de asemenea, șase 
jucători care au săvîrșit in
fracțiuni în ineciul Auto
buzul București — Sportul 
muncitoresc București. Și in 
acest caz, comisia a luat mă
surile’ corespunzătoare, sus
pended pe jucătorii Pândele 
și Rențea (ambii de la Auto
buzul) 
Fuinea (Sportul muncitoresc) 
— trei etape, Diaconu (Auto
buzul) și N. Mihai 
muncitoresc) — cîte două e- 
tape și Toma (Sportul munci
toresc) — o etapă.

într-un alt meci, Carpați 
Brașov — Lemnarul Odorhei, 
cinci jucători, care în loc 
să-și dispute balonul s-au 
lovit între ei șl au insultat 
arbitrii, au primit răsplata 
cuvenită. Iată numele lor i 
G. Lașzlo (Lemnarul) sus
pendat cinci etape, L. Laszlo 
și Feher (ambii de la Lemna
rul) și Drăguț (Carpați) — 
cîte patru etape, Bara (Car
pați) — trei etape.

în mai multe partide, unii 
jucători au adus injurii grave

au 
la

abateri 
ultima 

ieșite 
faptele

,R.F. 
ca
ca 
șe- 
din 
pe-fost

meciul Ancora
S.U.T. Galați. în

cîte patru etape,

(Sportul

Pronosport

MODUL DE PLATĂ A PREMIILOR LA TRAGEREA
SPECIALA PENTRU AJUTORAREA SINISTRAJILOR

La tragerea specială pen- 
i ajutorarea sinistra ților 
n 21 iunie 1970, partici- 

panții au posibilitatea să cîș- 
tige autoturisme și premii în 
bani. După comunicarea nu
merelor și terminațiilor cîș- 
tigătoare, posesorii de bilete 
ciștigătoare le vor depune la 
agențiile proprii pînă sîmbă- 
lă 27 iunie orele 13 la ora
șele de reședință și vineri 26 
iunie în restul localităților, 
IN SCHIMBUL UNEX ADE
VERINȚE.

Participanții care nu 
pot depune biletele cîști- 
gătoare la agențiile pro
prii Loto-Pronosport, le 
vor expedia prin scrisoa
re recomandată cu valoa
re declarată, pînă la 5 au
gust 1970 (data poștei) la 
Centrala Loto-Pronosport, 
calea Victoriei 9, Bucu
rești.

Omologarea biletelor ciș
tigătoare in autoturisme și

numerar de 10 000 Iei, 1000 
Iei se va face in ziua de 30 
iunie 1970.

Plata acestor premii se va 
face în mod obișnuit, adică 
prin casieriile Loto-Prono
sport, prin mandat poștal și 
direct prin centrală în ca
zul autoturismelor, începînd 
cu data de 3 iulie 1970.

• dragarea concursului 
Pronoexpres de astăzi va 
avea loc la București în ■ 
sala clubului Finanțe- 
Bănci din strada Doamnei 
nr. 2, cu începere de la 
ora 19. Tragerea va fi ra
diodifuzată după care va 
urma un film artistic.

PREMIILE CONCURSULUI PRO
NOSPORT NR. 23 DIN 7 IUNIE
CATEGORIA I ; (13 rezultate) 

25,80 variante a 1.07S lei.
CATEGORIA a Il-a : (12 rezul

tate) 479,60 variante a 69 lei.
CATEGORIA a in-a : (11 rezul

tate) 2.859,80 variante a 20 lei.

arbitrilor, INCITING, IN A- 
CELAȘI TIMP, PUBLICUL 
ÎMPOTRIVA CONDUCĂTO
RILOR JOCURILOR RES
PECTIVE. După ce a anali
zat fiecare caz, comisia a a- 
plicat următoarele măsuri: 
VARGA (C.S.M, Reșița) SUS
PENDAT PE ȘASE ETAPE; 
GURIGUȚ (Metalul Topleț) 
— OPT ETAPE; NIȚĂ (Co- 
lorom Codlea) — PATRU E- 
TAPE ; HIZA (Independența 
Sibiu), ANTAL 
Gheorghieni) și 
(Constructorul P. 
CÎTE O ETAPĂ.

Sperăm că In viitor comi
sia nu va mai analiza ase-

me'nea abateri. Dacă, totuși, 
unii jucători 1® vor comite, 
ei vor primi aceeași răsplată.

TURNEUL ECHIPEI

(Viitorul
BLIOJU

Neamț) —

ETAR TIRNOVO
Echipa Etar Tîrnovo (fostJI 

Spartak), care se numără 
printre fruntașele campiona
tului diviziei A al Bulgariei, 
va susține două meciuri în 
țara noastră, în organizarea 
clubului F.C. Argeș. Fotbaliștii 
bulgari vor evolua astăzi, 
miercuri 10 iunie, la Pitești, în 
compania echipei F.C. Argeș 
ți sîmbătă 13 iunie la Bucu
rești, unde va juca cu Steaua.

MECIURI REPROORAMATE
Toate partidele din cam

pionatul republican al ju
niorilor și școlaHIor din se
riile a Xl-a, a XH-a, a 
XIII-a și a XlV-a, care tre
buiau să se dispute in zi
lele de 17 și 24 mai, vor 
avea loc pe 17 și 24 iunie 
a.c., de Ia ora 17,30. Jocu
rile din seria a X-a se vor

disputa în zilele de 14 și 21? 
iunie, de la ora 13-

Federația română 
fotbal 
turneul 
natului 
niorilor 
care vor lua parte ciști- 
gătoarele seriilor, va a- 
vea loc în zilele de 1, 5, 
12 și 19 iulie a.c.

de 
reamintește că 

final al campio- 
republican al ju>. 

și școlarilor, la

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
JOACĂ AZI LA TUZLA

Universitatea Craiova susține o nouă întilnire In eadrul Cu
pei balcanice intercluburi. Azi, la Tuzla (Iugoslavia), fotba
liștii craioveni întîlneso formația cu același nume din loca
litate.

Returul va avea loc la 17 iunie, la Craiova,

PARTIDE OMOLOGATE CU 3-0
In ultima sa ședință, Co

misia Centrală de competiții 
și disciplină a Federației ro
mâne de fotbal a analizat 
cauzele nedisputării unor me
ciuri și a hotărît următoa
rele :

• Jocul Delta Tulcea—Ci
mentul Medgidia, din cam
pionatul diviziei C, a fost o- 
mologat ou rezultatul de 
3—0 în favoarea echipei

Delta deoarece formația Ci
mentul s-a prezentat la te
ren duipă ora oficială ;

— partida Dacia Pitești— 
regresul Balș, din campio

natul republican al juniori
lor și școlarilor, a fost omo
logată cu scorul de 3—0 în 
favoarea Daciei, fiindcă Pro
gresul Balș nu s-a prezentat 
la teren.

Liceul cu program
de educație fizică

BACAU

special
(fotbal)

T
, IX-a va avea loc

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

Candidoții, cu vizita medicală efectuată, te pot înscrie 
pînă în ziua concursului.

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

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

A N U N
Examenul de admitere pentru clasa a



BraziliaRomânia
(Urmare din pag. 1)

Suedezii deschid scorul 
in meciul cu Israel. In 
dreapta, Turesson, autorul 

golului

A

Comentariul
(Urmare din pag. l)

vum se prezintă situația în 
fiecare dintre grupe.

în grupa A, prin victoria 
neașteptat de severă a echi
pei Uniunii Sovietice asupra 
celei a Belgiei, aceasta din 
urmă si-a redus în proporție 
considerabilă șansele de a 
mai ocupa unul din primele 
două locuri, care dau dreptul 
la calificare. „Contraatacurile 
sovieticilor au constituit arma 
lor principală prin care au 
obținut victoria" — a decla
rat după acest meci antre
norul belgienilor, Goethals, în 
timp ce conducătorul delega
ției belgiene, Petit, a căutat 
să disculpe pe jucătorii săi . 
de acest usturător eșec, dînd 
toată vina pe efectele altltu- ; 
dinii și căldurii. Dacă ar fi 
să-i dăm crezare acestuia . 
din urmă, ar însemna să. 
considerăm cu atît mai mult 
echipa Belgiei o victimă si
gură în fața formației mexi
cane, care este deplin aco
modată cu condițiile de joc 
existente aici. De altfel, a- 
proaipe nimeni nu se îndo
iește de succesul calificării 
Mexicuihu iii dauna Belgiei, 
gazdelor fiindu-le suficient și 
un rezultat egal. în ceea ca 
privește echipa sovietică nu 
mai are nici o emoție, meciul 
său de miercuri, cu Salvador,

zilei

jucătorii română fiind parcă 
deja conectați la febra me
ciului cu Brazilia, făcând cal
cule si așteptând ou nerăb
dare intrarea pe gazon, în
ceputul unei partide oare 
poate deveni — în numai 90 
de minute — 
portantă din 
luilui nostru.

Marți, după 
care efectuată 
grădina hotelului, 
miază, fotbaliștii români s-au 
antrenat pe stadionul clubu
lui „Guadalajara" : titularii 
— timp de 70 de minute, a- 
xate îndeosebi pe pregătirea 
fizică, rezervele — 50 de mi
nute de pregătire fizică plus 
45 d.e minute, un „amical" 
cu echipa de tineret a gazde
lor.

în privința formației, ar 
trenorij români nu au decât 
un singur dubiu — Dumitru 
sau Ghergheli 7 — în rest, 
mizîndu-se pe „unsprezecele" 
care a început meciul cu Ce
hoslovacia.

Cit despre Dumitru, parti
ciparea acestuia este încă 
incertă, el resimțindu-se de 
pe urma unei lovituri, primi
tă în tibie de la Kvasniak. 
La ora cîn.d transmitem a- 
ceste rînduri — marți la 
prînz — doctorul Tomesou,

cea mai im-
i storia fotba-

o ușoară miș- 
dimineața în 

după-a-

care l-a supus pe Dumitru 
mai multor ședințe diadina- 
mice, nu se poate pronunța 
încă asupra utilizării jucăto
rului cu nr. 15.

în cazul, însă, în care Du
mitru va fi declarat indis
ponibil, va juca Ghergheli.

Trecând în tabăra brazilia
nă, trebuie să vă comunicăm 
că antrenorul Zagallo are și 
el probleme în alcătuirea 
formației, doi dintre prezum
tivii titulari — Gerson și 
Rivelino — acuzând- ușoare 
lovituri.

în sfîrșit, o ultimă infor
mație de la „Gran Hotel" : 
după meciul cu Cehoslova
cia, numărul telegramelor 
care sosesc, spre îmbărbăta
re, pe adresa echipei noas
tre s-au înmulțit. Ieri, 
exemplu, au venit 36 ! 
tăim cîțiva autori : Dr. 
zianu din Reghin, Traian
Sighișoara, Combinatul textil 
Sighișoara, artiștii Dorina 
Drăghiei și Nicu Stoenescu, 
dr. Octavian Belea din Pa
ris...

Toată lumea urează succes 
tricolorilor în meciul cu Bra
zilia, iar nouă nu 
altceva de făcut 
fim de acord I

★
Dintre celelalte 

ciuri ale zilei — ______
El Salvador, la Mexico, Uru-

de 
Ci- 
Bo- 
din

guay — Suedia, la Puebla, 
Peru — R.F.G., la Lean — 
singurul care mai prezintă 
Importanță pentru calificare 
este cel de la Puebla, unde ele
vii simpaticului Ove Bergmark 
vor trebui să învingă Uru- 
guayul la cel puțin două go
luri diferență pentru a mai 
putea să spere ceva. Ceea ce 
însă — remarcă majoritatea 
spedaliștiloT — va fi foarte 
greu, după acel neașteptat 
1—1 cu Israelul...

In rest, o partidă proba
bil fără istoric la Ciudad de 
Mexico, unde Kacialin îl va 
trimite între buturi pe „bă
trânul" Lev Iașin, și un meci 
de importanță mai degrabă 
„strategică" între Schân și 
Didi — deja calificați — in
teresați în special în a... e- 
vita Brazilia !

Ultijnile noutăți : este po
sibilă menajarea lui Uwe 
Seeler și utilizarea de către 
Didi a „armei secrete" — 
Soții.

r

fiind’ apreciat ca o simplă 
formalitate, selecționata sal- 
vadoriană demonstirind pînă 
acum că este cea mai slabă 
dintre finalistele campiona
tului mondial. Satisfăcut de 
comportarea echipei sale în 
meciul cu Belgia, directorul 
tehnic al echipei sovietice, 
Gavril Kacialin, a declarat 
presei următoarele : „Condi
țiile în care am jucat împo
triva Mexicului au fost dife
rite de cele de azi (n.r. ,6. iu
nie). Echipa gazdă a fost a- 
tunci avantajată atît de încu
rajările publicului, dar mai 
ales de căldura insuportabilă 
pentru noi. Astăzi, condițiile 
ne-au fost favorabile nouă. 
Pregătirea fizică și tehnică 
mai bună ne-au adus victo
ria". Deși Kaeialin a evitat, 
în mod diplomatic, sâ răs
pundă la întrebarea dacă. 
consideră echipa sa virtual 
calificată în sferturi, pare 
imposibil ca fotbaliștii din 
Salvador să poată produce 
vreo surpriză.

în grupa B, situația este 
numai aparent mai compli
cată, cu toate că prin rezul
tatul egal realizat în com
pania Suediei chiar și Israe
lul mai poate aspira (cel pu
țin teoretic) la calificare. 
Rezultatul de egalitate con
semnat în partida’ Italia — 
Uruguay, care a fost aici ve
hement criticată pentru sla
bul său nivel și pentru lipsa 
de convingere cu care am
bele echipe și-au apărat șan
sele, a pus atît pe italieni, 
cât si pe sud-americani într-o 
postură favorabilă. Atît uno
ra, cit și celorlalți le mai 
este necesar doar cite 
singur punct în 
meci, ceea ce nu 
greu de realizat, 
nimeni din cele
nu recunoaște că ar fi exis
tat vreo înțelegere prealabi
lă pentru a se merge la meci 
nul. în declarațiile făcute 
ziariștilor, Aibertosi și colegii 
săi de echipă au recunoscut 
că s-au rezumat la un joc 
strict defensiv, dar au expli
cat că au procedat 
„din cauza căldurii 
și pentru faptul că 
Uruguayului este foarte pu- 
ternică**. La rîndul său, an
trenorul echipei sud-ameri- 
cane, Hohberg a spus că re
zultatul este just și că băie
ții săi din apărare au fost 
preocupați îndeosebi să-l a- 
nihileze pe Riva.

în privință rezultatului de 
egalitate din partida Suedia 
—Israel, antrenorul selecțio
natei Israeliene, Emmanuel 
Schefer, a declarat presei : 
„Este mai mult decit speram. 
Trebuie să ținem scama de 
faptul că echipa noastră de 
amatori a jucat împotriva 

unor profesioniști în fotbal", 
întrebat cum vede jocul e- 
chipej sale cu Italia Schefer

un 
ultimul lor 
pare de loc 
Bineînțeles, 

două tabere

ne rămâne 
decit... să

trei me-
U.R.S.S.—

FA/R-PIAZ
Selecționata de fotbal a României a cucerit, după victoria asupra 

reprezentativei Cehoslovaciei, aprecieri dintre cele mai elogioase, ex
primate de reputați tehnicieni sau comentatori. Dincolo însă de refe
ririle Ia calitățile tehnice sau tactice etalate de „tricolori"• este eviden
țiată și sportivitatea lor, concretizată prin gestul căpitanului echipei, 
Mircea Lucescu.

Faptul nu a trecut neobservat și este deseori subliniat, aci la Gua
dalajara. Ce s-a întîmplat ? Amatorii de sport din România, care au 
urmărit partida Ia televizor, își amintesc desigur că în repriza secundă 
la un moment dat Dumitru a fost accidentat. Arbitrul Diego de Leo 
a așteptat, probabil, ca mingea să iasă în aut pentru a întrerupe jocul 
și pentru a putea permite să-i fie acordate îngrijirile necesare lui 
Dumitru. Atunci, Vencel portarul cehoslovac a degajat mingea în aut, 
oferind — în mod sportiv — această posibilitate. După ce Dumitru a 
primit îngrijirile necesare, jocul trebuia reluat printr-o aruncare de 
la margine de către echipa României. Atunci, încercînd să mulțumeas
că fotbaliștilor cehoslovaci pentru solicitudinea manifestată, Mircea 
Lucescu a executat aruncarea în... aut, pentru ca mingea să rămînă 
la cei ce-o avuseseră în posesie inițial.

Comportarea jucătorului român a fost subliniată cu aplauze de 
spectatori și a fost — spre satisfacția noastră — frecvent subliniată în 
comentariile specialiștilor.

Meciul Brazilia—România tre- 
rește un uriaș interes. O do
vadă în acest sens o consti
tuie și conferința de presă des
fășurată luni dimineața la 
Gran 
In 
ANGELO 
puns

luni dimineața
Hotel din Guadalajara, 

cadrul căreia antrenorul 
NICULESCU a răs- 

numeroaselor întrebări 
de ziariști englezi, olan- 
mexicani și români.

stenograma interviului : 
Rep. : Cum apreclați nivelul 

Jocului Brazilia—Anglia 7 
A. N. s' Nu s-a ridicât la 

loarea formațiilor respective, 
glia a acționat, totuși, 
comblnativ. mai în spiritul 
țlunii de fotbal asociație, 
timp ce Brazilia a punctat 
mult prin individualități, 
Jairzinho, Pele și Rivelino. Con- 
«lder că un rezultat <ie egali
tate ar fl fost mai just, deși 
pe noi, în clasamentul grupei, 
«corul final ne avantajează.

Rep. ; Ce credeți despre apă
rarea Braziliei 7

A. N. : Are suficiente defi
ciențe în ceea ce privește pla
samentul jucătorilor șl dubla
jul (sprijinul 1 reciproc). Lasă 
Impresia că nu este suficient 
de organizată, de omogenă.

Rep. : Credeți că portarul 
lix este chiar imbatabil 7

A. N. : Dimpotrivă ! încă 
timpul turneului efectuat de noi 
în Brazilia am putut observa că 
portarii brazilieni nu se ridică 
la -nivelul celorlalți coechipieri.

Rep. : Ce șansă credeți că are 
Dumitrache în meciul cu Bra
zilia, știut fiind faptul că el este 
un as în duelurile aeriene 7

A. N. : Dacă se va plasa co
rect și se va angaja la efort 
va putea cîștiga întrecerea cu 
apărătorii brazilieni, cu atît mal 
mult cu cît fundașii sînt vulne
rabili la jocul de cap. M-a și 
surprins faptul că englezii nu 
și-au axat acțiunile ofensive pe 
Jocul pe sus.

Rep. : Cum vă explicați apor
tul ceva mal scăzut adus de 
Dumitrache pînă în prezent 7

A. N. : o serie de accidente 
l-au împiedicat să se pregătească 
cu continuitate. De altfel, și aici, 
la Gaudalajara, a sosit Incom
plet refăcut. Dar, după cum 
vedeți aceasta se vindecă. Cea
laltă boală este mai periculoasă, 
cea cunoscută sub numele de 
vedetism... Aștept, totuși, de la 
Dumitrache, un 
mare decît în 
meciuri,

Rep. : Credeți 
care englezii au 
Braziliei a fost 
rită ?

A, N. : 
țle ; echipa 
dat atenție 
zlnho.

Rep. :

va- 
An- 
mal
no- 

în 
mal 

ea

Fe-

din

că

randament mai 
primele două

că maniera în 
stopat „stelele" 
cea mai nime-

singură excep-Cu o
Angliei nu a acor- 
suficientă lui Jair-

pulem aștepta ca 
producă o surpriză ? 

Sper să putem furniza, 
cu fotbaliștii brazi- 

mecl atractiv, specta- 
capătul căruia să ne 

și rezultatul.

Ne 
România să

A. N. : 
împreună 
lleni, un 
culos, la 
satisfacă .. ________ _

Rep. : Cum veți organiza apă
rarea formației dv. ?

A. N. : Ca și pînă cum. Nu 
pot schimba peste noapte mo
dul de joo al echipei. Vom 
pleca, așadar, de la ceea ce 
Știm, căutînd să întărim punc
tele mai slabe.

Rep. : Apărarea va aplica mar
cajul în zonă sau „om la om" ?

Â. N. s Marcajul în zonă, cu

SISTEMUL
DE CALIFICARE

Din fiecare grupă se vor 
califica In sferturi primele 
două clasate, in funcție de 
punctele totalizate. La punctaj 
egal, decide golaverajul 
scădere. La golaveraj 
ordinea va fi stabilită 
tragere la sorți.

In sferturi sa va 
după următoarea formulă: 
La Ciudad de Mexico: 
IA—2B ț la Toluca: IB— 
SA; la Guadalajara: IC— 
2D; la Leon: ID—2C toate 
la 14 Iunie — ora României

— 20)
în semifinale, la 17 Iunie 

(ora 24): la CIUDAD DE 
MEXICO : tnvingătoarea tn- 
tilnirii de la Ciudad de Me
xico cu învingătoarea jocului 
de la Guadalajara; la GUA
DALAJARA : învingătoarea
meciului de Ia Toluca cu 
cîștigătoarea întilniril de la 
Leon.

Pentru locurile 3—4 la Ciu
dad de Mexico, la 20 iunie 
(ora 24): învinsele din semi
finale.

FINALA, 21 iunie, la Ciu
dad de Mexico (ora 20) în
vingătoarele din semifinale.

prin 
egal, 
prin

juca

Fără Gerson
și Rivelino ?

y

10
7T

astfel 
toride" 

„echipa

atenția specială pentru Jairzinho.
Rep. : Veți încerca totul pe 

atac ?
A. N. : Nu, pentru că știu 

ce-ar însemna asta : să ne des
coperim în apărare. Iar cu îna
intașii brazilieni 
de glumit. Vom 
un joc curajos, 
înțeles dacă șl 
ne va permite, 
poți să știi dinainte planul tac
tic al partenerilor de joc, pre
cum și posibilitățile exacte de 
realizare.

Rep. : Totuși, acest meci cu 
Brazilia, constituie ultima șansă 
a românilor...

A. N. : Da, dar contraatacul 
brazilienilor este necruțător.

Rep. : Regretați acum că n-ațl 
atacat suficient în meciul cu 
Anglia ?

a. N. : Da. însă e cam tîr
ziu... Intenția noastră a fost să 
păstrăm scorul de 0—0 pînă la 
capăt.

Rep.:

nu-i de loc 
desfășura însă, 
ofensiv, bine- 

echipa adversă 
Niciodată nu

Cu ce stare de spirit 
abordați întîlnirea cu Brazilia 7 

— - - dacă ne
anormal,

A. N. : vedeți dv., 
bate Brazilia n-ar fi . 
în schimb, dacă obținem măcar 
un punct este o performanță. 
Iată de ce, consider eu, echipa 
noastră va intra pe teren calmă 
și gata pregătită să se angajeze 
la efort.

Rep. : România și-a asigurat 
hotelul pînă Ia finală 7

A. N. : Sîntem suficient de 
realiști. Ne cunoaștem posibi
litățile, nu ne subestimăm, dar 
nici nu ne supraapreclem. Dacă 
va fi nevoie, ne vom descurca 
în privința cazării...

★
Am apreciat realismul și lu

ciditatea antrenorului Ângelo 
Niculescu, aprecieri similare au- 
zindu-le și din partea confraților 
noștri 
ferința 
tel.

învinsă, dar rămîne în cursa 
pentru titlu** (Daily Ex
press) ; »Anglia pe o sir mă 
deasupra Niagarei" (Daily 
Mirror) ; „Agonia fotbalului 
britanic" (Daily Sketch).

Comentatorul ziarului „Gu
ardian" scrie : Băieții noștri 
sint foarte buni fotbaliști și 
sportivi, dar le lipsește seîn- 
teia de geniu, chiar și rată
rile lor se datoresc aces'tei 
carențe decisive în fotbal".

Cu privire la șansele echipei 
Angliei, întreaga presă subli
niază necesitatea Imperioasă de 
a învinge echipa Cehoslovaciei, 
în timp ce cronicarul postului 
englez de radio afirmă că unii 
experțl nu exclud posibilitatea ca 
România să cîștige sau să facă 
mec] nul cu Brazilia, lucrurile 
încurcîndu-se într-adevăr.

e Aflind de victoria echipei 
României, fostul internațional iu
goslav Vidinici, actualul antre
nor al echipei Marocului, a ex
clamat : „Cineva m-a privit cu 
neîncredere cînd am spus că ac
tuala Cupă mondială va incepe 
abia cp al doilea meci...".
• Antrenorul echipei bulgare, 

ștefan Boșkov, a declarat că 
altitudinea a determinat rezul
tatele slabe ale echipei sale. „Ca 
și în finala olimpică de-acum 
doi ani, echipa noastră s-a su
focat în repriza secundă" — a 
precizat el. TWI

Antrenorul Zagallo a preci
zat că împotriva selecționatei 
române VA ALINIA CEA 
MAI BUNA ECHIPĂ, formația 
tip, cu excepția lui Rivelino 
care suferă o entorsă. Va lip
si probabil ți Gerson, încă 
nerestabilit după meciul cu 
Cehoslovacia. Pe de altă 
parte, medicul echipei brazi
liene consideră necesar ca 
mijlocașul Clcdoaldo să be
neficieze de cîteva zile do re
paus, fiind extenuat după 
partida cu Anglia, dar Za
gallo, ține ca acest jucător 
SĂ PARTICIPE NEAPĂRAT LA 
MECIUL CU ECHIPA ROMÂ
NIEI. Zagallo a mai spus că 
ar fi dorit să-i odihnească pe 
Jairzinho și Pele pentru me
ciurile din sferturile de finală 
cu R, F. a Germaniei sau Peru, 
dar, a subliniat el, MECIUL 
CU ECHIPA ROMÂNIEI ESTE 
ACUM DE O IMPORTANȚA 
CAPITALA PENTRU NOI. Pele 
împărtășește și el grija an
trenorului declarînd că ME
CIUL CU ROMANII TREBUIE 
LUAT TN SERIOS. „In fotbal 
s-au văzut surprize și mai 
mari", a spus Pele. Referin
du-se la meciul cu Anglia, 
„perla neagră* a menționat

că, portarul Banks a apărat 
fantastic, iar apărarea echi
pei engleze este cea mai 
bună din actualul turneu al 
Cupei Jules Rimet".

Angelo Niculescu 
„Un rezultat bun"

Antrenorul echipei române, 
Angelo Niculescu, a declarat 
corespondentului agenției U- 
nited Press International că 
„în meciul de miercuri româ
nii vor căuta să lupte pentru 
un rezultat bun, dar prima 
șansă de victorie este de par
tea brazilienilor care posedă 
o linie de atac cu o remar 
cabilă forță de realizare**.

Cei mai buni »,11"

După meciurile celui 
de-al doilea tur al optimi
lor de finală, specialiștii 
au alcătuit următorul „un
sprezece" mondial (în sis
temul 4—3—3); Banks 
(Anglia) — Alberto (Bra
zilia), Matosas (Uruguay), 
B. Moore (Anglia), Cooper 
(Anglia) — Muntean 
(U.R.S,S.), Beckenbauer 
(K.F.G.), Ball (Anglia) — 
Jairzinho (Brazilia), Miil- 
ler (R.F.G.), Pete (Brazi
lia).

Puteam fi învinși

la un scor mai mare

alTrimisul la Guadalajara 
ziarului cehoslovac „Lidova 
Demokracie" scrie pe margi
nea meciului România — 
Cehoslovacia : „Românii s-au 
prezentat mai bine pregătiți 
decit noi. încă din meciul 
cu Anglia, ei arătaseră un 
joc solid și tehnic, care i-a 
surprins pe mulți dintre spe
cialiști. Echipa română este 
mai slabă la capitolul șutu
rilor la poartă, ceea ce a 
fost la drept vorbind, lin no
roc pentru noi. căci PUTEAM 
FI ÎNVINȘI LA UN SCOR 
ȘI MAI M-ARE. Din linia lor 
ele atac, Dumitrache s-a do
vedit un jucător subtil, iar 
Lucescu un fotbalist cu mul

tă dîrzenie.**

Ramsey: „Am desco

perit punctele slabe ale

brazilienilor"

„Aș fi fericit să intilnesc 
din nou Brazilia. Aceasta ar 
însemna, firește, ca echipa 
mea să se califice în turul

străini, ptezenți la cori
de presă de la Gran ”Ho-

★
acum cîteva ecouriIată 

marginea etapei dramatice 
seriile C. M.

Tn ciuda criticilor formulate 
la adresa echipei sale, antreno
rul italian Feruccio Valcareggi, 
este încrezător în evoluția vii
toare a echipei Italiene : „Am 
obținut un punct prețios, care 
ne va permite probabil să in
trăm în sferturile de finală, pen
tru prima oară la campiona
tele mondiale postbelice, E drept, 
jocul nu i-a prea îneîntat pe 
spectatori. Dar acesta este jo
cul echipei naționale și al echi
pelor noastre de club : joc ba
zat pe apărare, urmărind in 
primul rînd rezultatul. Ar fi 
greu să schimbăm acum tactica. 
A juca cu un libero-fix e ca
racteristic fotbalului nostru, echi
pelor sale de club. Vom în
cerca să arătăm și lucruri 
frumoase, dar cu multă pru
dență. Nu vom ceda nimic spec
tacolului în dauna eficienței. E 
greu de spus dacă vom cîș
tiga a treia oară Cupa Jules 
Rimet. tn orice caz, vom în
cerca să o facem".

Valcareggi nu e departe de 
teoriile anilor din urmă ale lui 
Helenio Herrera...

Presa britanică despre me
ciul Anglia—-Brazilia : «An- 

lia pierde bătălia gigan-, 
ților" (Times) ; „Plîngețl 
pentru glorioșii băieți al 
lui Alf^ (Sun) s «Anglia

ve 
din

O serie de sondaje făcute 
printre telespectatorii din 
cîteva țări vest-europene a 
dus la o interesantă consta
tare : meciurile pentru Cupa 
Rimet sînt urmărite de un 
număr mal mare de per
soane DECIT PRIMA EXPE
DIȚIE A OAMENILOR PE 
LUNA. Dlferenfa nu este mare 
192 la sută față de 91 la sută) 
dar. oricum, demonstrează 
încă o dată larga audiență a ■ 
fotbalului.

listîce. In consecință, slnt 
lansate noi propuneri pen
tru înlocuirea acestui tro
feu. Se știe că Brazilia s-a 
oferit să pună în joc o altă 
cupă în cazul, foarte pro
babil, că ea ar intra în 
posesia 
Rimet. 
mexicanii 
dacă va fi cazul, să ofere 
un nou trofeu, care ar 
purta titulatura de „Cupa 
Mexico". Referindu-se la 
aceste propuneri, care au 
fost de acum avansate în 
mod public, Sir Stanley 
Rous a precizat în cadrul 
unei declarații de presă, 
că ele urmează să fie stu
diate de către comitetul 
executiv al F.I.F.A. înainte 
de a se da vreun răspuns.

ar II fost falsificate ci pen
tru că respectivii Je revindeau 
la preț de speculă.

trofeului Jules 
Iată, însă, că 

sînt dispuși,

Se pare că nu numai nord- 
americanii sînt mari amatori 
de pariuri. Presa mexicană a 
consemnat că după meciul de 
deschidere a C.M. în care e- 
chipa țării gazdă a remizat cu 
formația U.R.S.S., „AFICIO- 
NADOS-H" LOCALI AU SU
FERIT PIERDERI MATERIA
LE IMPORTANTE, EI MîZÎND 
PE SUCCESUL CONAȚIONA
LILOR LOR. Trei artiști au 
pierdut cîteva sute de mii de 
pesos, un altul a trebuit să-și 
cedeze mașina nouă-nouță iar 
o faimoasă etntăreață a rămas 
fără impozantul său colier de 
briliante.

•

englez Jimmy 
a participat — 
știe — la raliul 
Londra—Mexico 
un autentic as 
Pilotul belgian

Posibilitatea ca Brazi
lia, Uruguay sau Italia să 
cîștige pentru a treia oară, 
și deci definitiv, Cupa 
Jules Rimet, preocupă tot 
mai mult cercurile fotba-

Ca să-l convingă pe Tostao 
că nu mal riscă nici o des
prindere de retină, Zagallo l-a 
supus pe celebrul Jucător bra
zilian la o probă concludentă : 
l-a pus să execute timp de 
două zile mai multe sute de 
preluări cu capul a mingii. 
Abia după acest test l-a a- 
runcat tn marea bătălie a 
Mundlalulul...

Organele de poliție din Me
xic au ARESTAT INCA 30 DE 
TRAFICANT! DE BILETE. 
Nu pentru motivul că biletele

Fotbalstul 
Greaves care 
după cum se 
automobilistic 
s-a impus ca 
al volanului. __ .... _____
Gilbert Staepelaere, un nume 
consacrat tn raliuri, a decla
rat textual: „Dintre toți pl- 
loțil echipajelor Ford, jimmy 
Greaves m-a uimit cel mai 
mult, s-a comportat admira
bil-.

•

Singurul antrenor care a 
venit în Mexic cu familia 
este brazilianul Didi, an
trenorul peruvienilor. Sim
patica sa fetiță în vîrstă 
de 13 ani, Rebecca, este o 
secretară deosebit de con-

'IU" 'J""" ■""" J'J1 LWSBL J. J!

a sous : „Sperăm, deși este 
foarte dificil". La rîndul său, 
antrenorul echipei Suediei, 
Ovar Bergmark, s-a străduit 
să nu pară afectat de cele 
întâmplate. „Am pierdut un 
punct, a spus el ziariștilor, 
dar nu și speranțele". în ciu
da optimismului său simulat, 
foarte puțini sînt cei ce cred 
că Suedia va obține în fața 
Uruguayului mai mult decît 
a realizat în compania Israe
lului.

în seria C a mairămas 
tm singur semn de întreba
re: care va fi cea 'de a
doua echipă calificată 
sferturi, alături 
lia ? Desigur, . 
să o are echipa 
care 
tajul de a juea în ultimul 
meci programat în grupă 
(deci................ .....
zultate 
împotriva 
sar demoralizat .' de e- 
șecurile suferite pînă acum. 
Este interesant de remarcat 
că antrenorul brazilienilor, 
Zagallo, a combătut părerea 
exprimată de unii ziariști 
stid-americani după care e- 
chipa Angliei ar fi în re
gres, sir Alf Ramsey a spus, 
la rîndul său, că echipa An
gliei nu poate fi conside
rată ca eliminată și că e- 
levii săi au încredere că 
vor învinge Cehoslovacia, 
în ce privește echipa Ro
mâniei, ea și-a cîștigat sim
patie și apreciere, vorbindu-se 
despre ea acum cu uri res
pect nedisimulat. Fără îndo
ială că echipa Braziliei por
nește ca favorită în parti
da de miercuri, dar nu sînt 
de loc excluse nici șansele 
românilor de a realiza un 
rezultat egal sau chiar o 
victorie. Desigur, însă, că 

posibilitățile de calificare a- 
le fotbaliștilor 
pind nu numai 
tul cu Brazilia, 
ceea ce se va

a 
în 

<Je Brazi- 
prima șans- 

Angliei, 
beneficiază . de ■ avan-

cînd toate celelalte re- 
sînt cunoscute) 

unui , adver- 
demoralizăt de

români de- 
de rezulta
și și de 

întîmpla în 
jocul Anglia—Cehoslovacia.

Tn grupa D totul este 
de-acum clar. R.F.G. și Peru 
sînt calificate în sferturi și 
jocul dintre ele va fi im
portant numai prin pris

ma desemnării viitoarei ad
versare a Braziliei. Se știe 
că antrenorul Perului, Didi 
a declarat că echipa sa va 
juca în ultimul joc din 
grupă în funcție de perspec
tiva de a evita o întîlnire 
în sferturi cu Brazilia. Cum 
Brazilia va ocupa primul 

loc în grupa sa, R.F.G. și 
Peru vor juca, probabil, în
tre ele la cîștig, pentru a 
evita .nefericitul" loc doi 
în grupa D. în sfîrțit, me
ciul Bulgaria—Maroc oferă 
celor două echipe o ultimă 
șansă de reabilitare la a- 
ceastă ediție a campionatu
lui mondial.

următor, și apoi, cred, că nu 
mai putem pierde, Am des
coperit punctele slabe ale bra
zilienilor. Unde sînt ele ? La 
apărare" — spune Alf Ram
sey.

întrebat de ce l-a înlocuit 
pe Bobby Charlton, Ramsey 
a declarat : ,.B. Charlton a 
jucat foarte bine, dar și alții 
pot să joace la fel**.

Varietăți

• Pentru prima oară după 
40 de ani Mexicul înscrie 
4 goluri într-un meci con- 
tind pentru C.M. și așteaptă 
calificarea.

• La New York, 20 000 de 
spectatori au urmărit meciul 
Brazilia — Anglia în in in
sa sală de la Madison Sg a- 

di-
un

re Garden, transmis în 
rect, la un televizor cu 
ecran imens.

• Comisia de presă 
F.I.F.A. a constatat că o 
rie de ziariști acreditați la 
C.M. au cedat documentele 
lor unor persoane de altă 
profesie. Asemenea fapte vor 
fi sancționate cu retragerea 
imediată a carnetului de a- 
creditare.

Comentariile agențiilor infernqționale de presâ 
ne-au fost furnizate de Agerpres

știincioasă a tatălui ei. Ea 
asistă la ședințe, la antre
namente, ține evidența 
exercițiilor pe care le fac 
jucătorii etc. Numai că de 
două zile Rebecca lipsește 
din lot. Ea a fost internată 
in spital și supusă unei 
operații de apendicită.

declarat antrenorul naționalei 
belgiene Goethals. De ce a- 
ceastfi precizare : „aici" ? Este 
Incriminată altitudinea ? Căl
dura excesivă 1 Sau ambele 
caracteristici climato-geogra- 
fice subminează potențialul 
normal al jucătorilor 7

O

Alf Ramsey declară că 
teama cea mai mare a a- 
vut-o de români. „Acum, 
după ce ne-au învins bra
zilienii — spune Ramsey — 
examenul cel mai dificil îl 
vom da în fața Cehoslova 
clei".

•

Chiar fi după victoria obți- 
mită asupra englezilor, brazi
lienii continuă... războiul rece 
cu actualii deținători ai Cupei 
Rimet. Un. ziar brazilian de
monstrează, apelind la date 
statistice, că fotbalul englez 
nu-i decit un „leu de hlrtie". 
Potrivit acestor date, englezii 
nu au cîștigat — din 1960 în
coace — decit 19 meciuri din 
cele 32 susținute și cu toate 
că au avut șl Intîlniri în tra
diționalele turnee intcr-brlta- 
nice (cu reprezentativele Sco
ției, Irlandei Țării Galilor) ei 
au fost învinși cel puțin o 
dată la două partide jucate în 
deplasare.

•
„Forma jucătorilor variază, 

aici, de la o zi la alta" — a

Paralel cu desfășurarea 
campionatului mondial de 
fotbal, la Ciudad de Me
xico are loc și marele tîrg 
mexican. Pe o întindere 
imensă, sute de negustori 
venițj din toate colțurile 
țării își vînd produsele din 
gheretele multicolore pline ■ 
de articole de artizanat șl 
de suveniruri, Aci viața 
cunoaște o trepidație deo
sebită pînă noaptea tîrziu. 
Odată cu lăsarea nopții, 
cînd „magazinele" se în
chid* se pot auzi cele mai 
frumoase melodii mexi
cane, vocile și sunetele 
chitarelor răsunînd pînă 
departe.

Dupâ ce a 
to urile înalte ale 
Cupa 
escaladă mai 
PENTRU 
ȘI-A PUS 
bolivia ____
uităm ! — DEPĂȘEȘTE ALTI
TUDINEA ȚAT.TI AZTECI
LOR CU CCA. 1000 DE ME
TRI...

a 
se

ajuna pe pla- 
Mexiculul, 

Jules Rimet va face o 
îndrăzneață ?

EDIȚIA DIN 1936 
CANDIDATURA 

CARE — Să nu



fn „disputa" cu Coppi și Anquetii

„BELGIANUL ZBURĂTOR" A CiSTIGAT 
0 PRIMĂ ETAPĂ

• La 25 de ani, Eddy are un palmares mult mai impresionant declt 
al marilor săi înaintași

lâ Sint oare comparabile performanțele ?

C> nouă răsplată pentru victoria din Giro: afectuoasa îmbră
țișare a soției, sosită special

I Dintotdeauna a pasionat 
lupta dintre titani. Poate pen- 
tru .

•; pentru
• simțim 
căm cu 
și, mai 
psihic

Za Bolzano pentru aceasta

Trimisul nostru special la C. E. de lupte libere, Valeriu CHIOSE, transmite:

ADVERSARI DIFICILI PENTRU SPORTIVII ROMÂNI ÎNCĂ DIN PRIMA ZI

spectaculosul ei, poate 
că undeva, în noi, 
nevoia să ne identifi- 
o mare personalitate 
departe, să susținem 
disputa cu advesarul. 

Poate... Cind titanii sînt 
temporarii, chestiunea 
limpede, sau aproape 
pede. Cind ei aparțin însă 
unor generații diferite, pro- 

. blema este mai dificilă. Se 
apelează la statistici, se con
fruntă palmarese, se recitesc 
cronicile acelor ani. Cifrele 
atestă, pentru unul sau altul 
dintre combatanți, un plus. 
Dar cine poate răspunde — 
cu argumente irefutabile — 
care ar fi fost situația 
confruntare directă ?

con- 
este 
lim-

intr-o

In lumea ciclismului, 
în momentul de față o 
de dilemă. —

există 
astfel 

Excelentele per-

de ani la 17 iunie a.c. (este 
născut la 17 iunie 1945). Pînă 
la această oră Eddy a obținut 
succese remarcabile. El a cîș
tigat de două ori „Turul Ita
liei" (1968, 1910) și l-ar fi cîș
tigat și în 1969 dacă un bidon 
misterios nu i-ar fi fost întins 
de către un . „binevoitor" și 
dacă... întîmplarea n-ar fi 
făcut ca la sfîrșitul etapei să 
fie supus controlului antido
ping (cititorii cunosc, desigur, 
amănuntele scandalului), s-a 
clasat pe primul loc în „Turul 
Franței" (1969), a terminat în
vingător 'ediția din anul 1961 
a campionatului mondial de 
fond, și~a trecut în palmares 
victoriile din „Fleche Wal
lone"; Paris-Roubaix, Milan- 
Sar Remo, „Turul Sardiniei", 
„Trofeul Baracchi"' (împreună 
cu Bracke) și din alte curse 
care formează programul 
competițional al cicliștilor 
profesioniști.

periculoase, în care, uneori, 
miza este
1969, luna septembrie, acci
dentul de pe velodrom în care 
a murit conducătorul motoci
cletei în spatele căreia con
cura era gata să-i răpească și 
lui viața), Eddy Merckx vi
zează, înainte de toate, ba
nul, cel care trebuie să-i asi
gure, din momentul în care 
va spune adio bicicletei, exis
tența, posibilitatea de a-și 
vindeca rănile ce i le vor lăsa 
acest sport atit de dur.

Eddy are — la vîrsta de 25 
de ani — un palmares mai 
bun decît marii săi înaintași. 
A cîștigat, deci, o primă e* 
tapă. Este foarte posibil ca la 
sfîrșitul carierei el să posede 
performanțe mult mai stră
lucitoare decît Coppi sau An
quetii. înseamnă oare aceasta 
că Merckx este un ciclist mai 
mare decît a fost Coppi ? Sînt 
oare asemănătoare condițiile 
în care au alergat acești doi 
titani? Sînt oare printre ad
versarii lui Eddy Merckx ci
cliști de valoarea lui Gino 
Bartâli; Louison Bobet, Jean 
Robie sau Rik van Steenber- 
gen ? Există în ciclismul de 
astăzi acerba concurență din 
.deceniile trecute? Șînt ase
mănătoare condițiile — ca 
grad de dificultate — în care 
aleargă astăzi Merckx cu cele 
din vremea lui Coppi ? La 
toate aceste întrebări îl lăsăm 
pe fiecare cititor în parte să 
dea răspuns.

Hristacha NAUM

însăși viața (în

• TELEX
Intr-o reuniune atletică desfă

șurată la Sofia, atletul maghiar 
Kelemen a sărit 2,18 m la înăl
țime.

FAUSTO COPPI JACQUES ANQUETIL
locuri I in „Turul Ita- 

(1940, 3947, 1949, 1952, 1953) 
locuri I ta „Turul Franței" 
1952)

• 5
liei"
• 2 

(1949,
• Campion mondial de 

(1953)
• Recordman mondial al 

(1942 — 45,848 km)
• A mai cîștigat ; „Turul

bardiei" cursa Milan — 
Remo, „Flăelie Wallone", 
Paris—Roubaix, „Marele ” 
al Națiunilor", „1 
de Ia Lugano", „ 
racchi", ~_____
diteranei" campionatul Italiei etc.

fond

orei

Lom- 
San 

cursa 
premiu 

.Marele Premiu 
.,Trofeul Ba-

„Marcle Premiu al Me-

formanțe ale „belgianului 
zburător", ale titanului șose
lelor care este Eddy Merckx, 
îl situează pe acesta în lu
mea marilor ași ai pedalei. 
Și speculațiile au început. 
Cine este mai mare : Fausto 
Coppi, Jacques Anquetii sau 
Eddy Merckx ? Fiind șefi ai 
unor generații diferite ei n-au 
avut prilejul unor confruntări 
decisive Ia apogeul carierii. 

’Așadar, din nou la statistici. 
Eddy Merckx va împlini 25

TON DE KIOOSIER 
16:56,7 EA 1500 m

IIBER
ți

(iei 
Ton 
de fosta campioană a Eu
ropei, Bettie Heukstra. în- 
tr-un concurs desfășurat 
recent Ia Den Haag (ba
zin de 25 m) de Klooster 
a parcurs distanța de 1500 
m liber în 16 :56,7 trecînd 
la 800 m în 8:57,9.

★
excelente 

desfășurat 
(R. F.

nouă speranță 
olandeze este 
de Klooster

a nata- 
tinărul 

antrenat

la 
la 

a Ger- 
bazin de 25 m :

Rezultate 
concursul 
Pforzheim 
maniei) in 
Angelika Kraus 69,3—100 m 
și 2 : 28,1—200 m 
M. Holthaus și VV. 
4 : 13,6—400 m 

69,2—100

spate ; 
Lampe 
liber ; 

M. Gunther 69,2—100 m 
bras ; Franke 58,4—100 m 
delfin ; Marlies Eister 
1 :20,3—100 m bras.

locuri I in „Turul Franței 
1961, 1962, 1963, 1964)
locuri I in „Turul 

(1960, 1964)

Sportiva sovietică Antonina La- 
zaroua în virată he 29 de ani a 
trecut ștacheta înălțată la 1,85 m 
înlr-un concurs desfășurat la 
Riga. Alte rezultate : Saullte 
55,22 m Ia suliță ; Feldmanis 83.80 
m la suliță.

Ita-

orei

• 5(1957,
• 2 

liei"
• Recordman mondial «1 

(1956 — 46,159 km)
• A mal cîștigat : „Turul

niei", — - - • - -
nilor"
Nisa, 
phlnâ

Lugano", „Turul Sardiniei"?' 
rele Premiu de la Geneva" etc.

Spa- 
„Marele Premiu al Națiu- 
(de 9 ori !), cursa Paris— 

„Trofeul Baracchi", Dau- 
Libără, cursa Bordeaux — 
„Marele Premiu de la 
', „Turul Sardiniei", „Mâ

La încheierea turului campiona
tului de polo al Ungariei, forma
ția O.S.C. Budapesta se află în 
fruntea clasamentului neînvinsă 
cu 18 p (din tot atîtea posibile). 
In ultimul meci, O.S.C. a Între
cut pe Honved cu 6—1.

■
In concursul desfășurat 

verkusen, Giinther Nickel 
curs distanța de 110 m 
în 13,7 — cea mal bună 
manță

Le-la 
a par- 

gardurl 
__ ____  ____  perfor- 

românească a sezonului.

BERLIN, 9 (prin telefon). 
Campionatele x europene de 
lupte libere s-au deschis ofi
cial mar(i la ora 19, odată 
cu festivitatea inaugurală, dar 
întrecerile au început înainte de 
amiază pentru că numărul con- 
curenților este foarte mare, iar 
timpul strict drămuit. Joi 
seara învingătorii și meda- 
liații trebuie să fie cunoscuți, 
lăsînd locul pe saltele maeștri
lor de la greco-romane.

Sportivii români au trecut 
cu succes cîntarul, dar în 
schimb sortii nu i-au răsfă
țat. Cu cîteva excepții, ma
joritatea reprezentanților noș
tri întîlnesc, încă din primele 
tururi, adversari foarte 
ternici. Și, după cum se știe, 
două înfrîngeri la puncte, sau 
una prin tuș și un meci egal 
adună fatidica cifră a celor 
șase puncte negative care co
respunde eliminării din com
petiție. Totuși, ziua inaugurală 
nu poate fi socotită tocmai 
rea. Bine s-a comportat Petre 
Coman (62 kg), care, in în-

Jirmann, campio- 
Germane a luat

pu-

tilnirea cu 
nul R D. 
conducerea din primul minut 
(3—1). Apoi și-a prins adver
sarul intr-un clește, l-a ridi
cat și cu un superb salt l-a 
fixat în tuș (min. 5,41). Vale
riu Albu (68 kg) l-a avut ca 
adversar pe puternicul și_ru- 
tinatul 
nyak.
Albu 
activ, 
două

maghiar Rus
ia europene, 
prudent, dar 
în primele

luptător
Debutant 

a luptat 
obținînd 

reprize 3 puncte tehnice. 
In ultima parte a întîlnirii el 
a primit două avertismente, 
dar acestea n-au avut darul 
declt să reducă din handicap, 
decizia fiind acordată pe me
rit luptătorului român. O vic
torie dificilă a repurtat Pe
tre Cernău (52 kg) în fața 
lui Sabatini (R. F. a Germa
niei). Pentru a putea face greu
tatea 
tima
ceea 
El a 
ritul 
prin

Cernău a slăbit în ul- 
'perioadă aproape 8 kg, 
ce i-a diminuat din forță, 
pus însă în valoare gaba- 
cit și tehnica sa. cîștigind 
descalificare, ceea ce

echivalcază cu o victorie prin 
tuș. Ludovic Ambruș (74 kg) 
n-a reușit să-1 pună cu ume
rii pe saltea pe austriacul Hart
man, deși s-a aflat mereu 
foarte aproape de tuș. A cîș
tigat la puncte, ca și Vasile 
Iorga (82 kg) în fața italianu
lui Zardoni. Cu Iorga sorții au 
fost ceva mai amabili, el fiind 
liber în turul doi. In sfirșit, 
Ion Marton (90 kg) a dispus 
spectaculos la puncte de elve
țianul Martinetti.

Acestea au fost succesele. 
Și acum eșecurile. Iancu Van
gheliei (48) kg) n-a sesizat 
tactica de contraatac a turcu
lui Sefer și a pierdut clar 
la puncte. Gheorghe Stan 
(57 kg) i-a permis bulgarului 
Savov o intrare la picioare, 
a fost dus în „pod" șl in con
tinuare In tuș. Atila Balog 
(100 kg) l-a întilnit pe sovie
ticul Iarighin. Balog i-a ținut 
piept două reprize (2—2), dar 
într-a treia a fost dus ,.în 
parter" și Iarighin a reușit o 
veritabilă cascadă de acțiuni:

scor 14—2 in favoarea luptă
torului sovietic. Greul Enache 
Panait a fost surprins în pri
ma repriză (min. 2,08) de că
tre luptătorul sovietic Kitov 
Intr-un tuș pe car» nu l-a 
putut evita.

Din întîlnirlle primului tur 
se remarcă forma Și valoarea 
excelente ale sportivilor bul
gari, sovietici și turci care își 
anunță, cu Îndreptățită justi
ficare, pretențiile în cucerirea 
medaliilor de aur. Reprezen
tanții Bulgariei au reușit 
chiar un veritabil tur de forță 
obtînînd numai victorii 
toate partidele susținute 
acest prim tur.

Revelația turului II a
Vangheliei care, deși era soco
tit ca victimă sigură în fața 
bulgarului Nikolov, a reușit să 
ciștige la puncte.

în 
în

fost

MICA DRAMA A UNEI MARI ECHIPE: LEEDS UNITED

Ce aveau, la aceeași vîrstă, 
în palmares Fausto Coppi și 
Jacques Anquetii ? Născut la 
15 septembrie 1919, marele 
Coppi realizase pînă în anul 
1944 următoarele performan
țe : locul I in „Turul Italiei" 
(1940), recordul mondial al 
orei (1942), locul 1 în campio
natul de fond al Italiei (1942) 
și in „Turul Toscanei" (1941); 
„domnul cronometru11, alias 
Anquetii, născut la 8 ianuarie 
1934, dobîndise pînă în 1959 
aceste rezultate : locul I in 
„Turul Franței" (1951). recor
dul mondial al orei (1956), 6 
victorii în „Marele Premiu al 
Națiunilor (1953—1958). locul 1 
în Paris—Nisa. Comparînd 
palmaresele celor trei magni
fici ai sportului cu pedale 
este lesne de constatat că, 
pînă la vîrsta de 25 de ani, 
Eddy Merckx domină disputa 
peste timp și se anunță un 
redutabil adversar al celor 
doi ași în cartea de aur a ci
clismului profesionist. Palma
resele finale ale celor două 
foste glorii ale șoselei 
constituie pentru Eddy un sti
mulent în activitatea sa, obi
ectiv primordial care-1 face 
să forțeze în fiecare sezon 
victoria în marile competiții. 
Sigur, nu numai platonica 
victorie asupra giganților di
naintea sa îl mînă pe bel
gian cu viteze incredibile pe 
panglicile de asfalt din Piri- 
nei, Dolomiți, Alpi sau Vosgi. 
El este dominat de ideea de 
a agonisi în aceste dure con
fruntări cu muntele și arșița, 
cu coalițiile sportive și anti- 
sportive, în încercările sale

Proba de obstacole ' din cadrul 
concursului de călărie de la 
Noerthn—Hârdenberg (R. F. a
Germaniei) a fost cîșigată de 
sportivul vest-german Alwin 
Schoeckemoehle care, concurînd 
pe calul „Donald Rex“, a par
curs traseul în 58,9 cu o puncte 
penalizare. Hartwig steenken (pe 
.Lord Nelson"), unul dintre fa- 

a ocupat locul 
cu 4 puncte penali-

La sfîrșitul sezo
nului trecut, Leeds 
United ciștiga cam
pionatul primei ligi 
engleze de fotbal, 
cumulînd 67 de 
puncte din 84 posi
bile — performanță 
record în Istoria a- 
tît de îndelungată a 
soccerului insular.

Cuprinzînd indi
vidualități remarca
bile — dar care 
practică un veritabil 
fotbal constructiv- 
colectiv —»jucînd o- 
fensiv, „curat" și în- 
tr-un ritm uluitor 
de rapid pe tot .par- 
cursul celor 90 de 
minute ale unui 
med, Leeds United 
figurează la ora ac
tuală în elita fot
balului englez șl 
european. Faimosul 
Jackie Charlton, 
stîlpul apărării en
gleze, Paul Reaney,- 
fundașul dreapta 
al naționalei engleze, 
internaționalul sco
țian Billy Brem- 
ner, decretat de cu- 
rînd de ziariști și 
spedaiiști ca fot
balistul numărul 1 
al Angliei, în sezo
nul 1969-1970, Clarks 
pînă nu demult cel 
mal bine cotat ju
cător la bursa tran
sferărilor, sînt „pie
sele” de rezistentă 
ale echipei. Intran
sigența șl valoarea 
tînărului antrenor
Don Revle au fă
cut apoi ca, în acest 
Bezon, Leeds să obțină rezulta
te cu totul remarcabile : 
carea ta

Deci, înaintea terminării sezo
nului, Leeds United avea in față 
o perspectivă unică in Istoria fot
balului mondial ; ciștlgarea, in 
același an, a campionatului, cu
pei și, mai presus de toate, 
Cupa campionilor europeni.

Dar de aici începe marea dra
mă a fotbaliștilor de la Leeds.

A urmat corfruntarea-maraton 
din semifinala Cupei Angliei, cu 
Manchester United, marea șl veș
nica sa rivală, care a necesitat 
trei meciuri. Primele două s-au 
terminat cu scoruri albe, după 
prelungiri. In sfirșit, la al trei
lea meci, după 330 minute de 
fotbal-spectacol, Leeds cîștigă eu 
1—0, calificindu-se în finala cu
pei — pe care o pierde însă, la 
rejucare, ta fața echipei Chel
sea.

Lupta epuizantă din tripla în-

vorițil cursei, 
trei In 50,5 
zare.

internațional de dirt- 
Bydgoszcz (Polonia),

Conc ursul 
tracic, de la . ........ ..............
contînd pentru campionatul mon
dial, a fost dominat de sportivii 
sovietici clasați pe primele patru 
locuri. A cîștigat Ghenadi Kuri
lenko cu 14 puncte, urmat de 
Vladimir Gordeev 12 puncte și 
Vladimir Konovici 11 puncte. 
Concurentul Cehoslovac Zdenek 
Meister a ocupat locul cinci cu 
10 puncte.

La Bristol au început întrece
rile unui concurs Internațional 
de tenis „open". Iată cite va din 
principalele rezultate înregistrate 
In prima zl a concursului : Gor
man (SUA) — Lall (India 6—2. 6—4; 
Bowrey (Australia) — Osborne 
(S.U.A.) 8—6, 6—3 ; Stolle (Aus
tralia — Cornejo (Chile) 4—6, 7—5, 
6—2; Davidson (Australia) — 
Barth (SUA) 6—2, 6—3; Mc Manus 
(S.U.A.) — El Shafei (R.A.U.) 8—6, 
1—6, 6—4.

In cadrul concursului Interna
țional atletic, care a. avut loc la 
Zlata Moravița (Cehoslovacia), a- 
lergătorul sovietic Enno Laafner 
n terminat Învingător în proba 
de 400 m cu rezultatul de 48,5. 
Proba feminină de săritură în 
înălțime a revenit Rite! Schmidt 
(R. D. Germană) cu 1,71 m iar în 
proba de săritură în lungime pe 
primul loc s-a clasat atleta ce
hoslovacă Kladekova cu s,oo m.

Repetiția generală In vederea 
Jocurilor Olimpice de iarnă de 
la Sapporo se va desfășura între 
6 șl 14 februarie 1971 pe bazele 
sportive construite In vederea 
Olimpiadei albe. întrecerile preo- 
limpice vor fi deschise cu proba 
de schi-coborire femei și se vor 
încheia cu ștafete și sărituri de 
la trambulină.

ca 
în 
e-
a

„Falr-play"-ul îșl are șl el li
mitele lui — dictate de aceleași 
legi — Iar „bătrinul" Jackie 
Charlton și colegii săi de echipă 
au trebuit să-și plătească tributul 
profesionismului.

A urmat, apoi, primul med din 
semifinalele C.C.E. la Leeds, cu 
Celtic Glasgow. După 90 de se
cunde, Leeds primește un gol la 
un contraatac al scoțienilor și cu 
tot jocul remarcabil prestat după 
aceea, eforturile jucătorilor de 
la Leeds de a modifica rezulta
tul au rămas Infructuoase. Leeds 
pierde 
C.C.E. 1

Apoi, 
Londra 
doua zl . 
și terminat la egalitate 2—2) ex
celentul fundaș Paul Reaney și-a 
rupt pidorul sting într-o ciocnire

și va fi eliminată din

în meciul disputat la 
cu West Ham United (a 
după meciul cu Celtic (I)

BEHNKE

Jackie Charlton, unul dintre jucătorii 
de bază ai formației din Leeds

califi- 
_ semifinalele C.C.E.

— eliminind spectaculos și fără 
drept de apel ta sferturi, valo-

roasa campioană a Belgiei. Stan
dard Liege — calificarea in fi
nala Cupei Angliei șl ajungind Ia 
un pas de cucerirea și in 1970 
a titlului de campioană.

(Urmare din pag. I)

fflnire cu Manchester United, 
precum șl faptul că echipele 
Derby County șl West Ham Uni
ted au refuzat categoric să mo
difice datele meciurilor «le cam
pionat cu Leeds, au făcut 
echipa să susțină 5 meciuri 
8 zile <!), ceea ce a dus la 
pulzarea fizică șl nervoasă 
jucătorilor.

Ziarul „Daily Express" a pu
blicat cu acest prilej, o semnifi
cativă declarație a lui Jackie 
Charlton : „Lipsa de înțelegere, 
aș spune chiar gelozia celorlalte 
cluburi, au sabotat pur șl simplu 
marele vis al clubului nostru. 
Stat convins că dacă sezonul s-ar 
fi putut prelungi cu o săptă- 
mină sau dacă, cei puțin, am 
fi avut mai multă Înțelegere din 
partea unor cluburi (mă refer 
Ia aminarea unor meciuri) am 
fi putut realiza tripla performan
ță pe care ne-o propusesem".

Legile nescrise ale fotbalului 
profesionist sînt, însă, aspre — 
concurența cea mai ascuțită fă- 
ctad parte din „regulile jocului".

pentru Paul 
renunțarea 

în Mexic și 
a participa

fost 
Paul

a
Iul
Angliei, a

banală cu un adversar. Acest 
accident stupid a slăbit, Ia rin- 
du-i considerabil sistemul defen
siv al Iu Leeds — 
Reaney însemnînd 
la visul deplasării 
imposibilitatea de 
la finala Cupei.

Bob McNab, care 
desemnat înlocuitorul 
Reaney ta naționala 
declarat în ziarul „Daily Express": 
„Nimeni nu s-ar putea bucura să 
ajungă în acest fel titular ta e- 
chipa Angliei pentru Mexic. îmi 
Pare extrem de rău pentru Paul 
Reaney, pentru Leeds și pentru 
reprezentativa noastră !“

Programul deosebit de încărcat 
(cupe, campionat) a dus, firește, 
la extenuarea jucătorilor. Altfel 
nu se poate explica faptul că 
Leeds, cu toată valoarea sa, a 
venit pe locul doi atit în cupă, 
cit și în campionat.

Leeds a trăit o mică tragedie, 
dar rămîne totuși o echțpă mare.

Al. OCTAV

lat) ca și Gheorghe Vasilescu 
(573 p) — câștigători la armă 
standard 3X20 f, primul in 
cadrul internaționalelor (juni
ori), cel de al doilea la „Cupa 
țărilor latine și Greciei".

De altfel, sportivii români 
au terminat victorioși in cea de 
a XlV-a ediție a „Cupei 
rilor latine și Greciei", ei 
tașîndu-se față de a doua 
sată, formația Italiei.

La talere, după două 
(150 t), conduc americanul 
lombo la „Marele Premiu Car
pați”, Ion Dumitrescu și echipa 
României la Balcaniadă. Pro
mițătoare ni se pare evoluția 
tinerei Reli Vezeanu, realiza
toarea unui nou reoord al țării, 
doborînd 128 t.

Skeetiștii au întîmpinat mari 
dificultăți din cauza unor de
fecțiuni tehnice la turnurile de 
lansare, motiv pentru care nici 
nu s-a mai tras o serie de 25 t. 
Pe primul loc pînă acum (după 
125 t) se află atit la „Marele 
Premiu Carpați" cit și la Bal
caniadă, bulgarul Tașev. Cam
pionul lumii, Iuri Țuranov a 
înregistrat o revenire, în timp 
ce primul nostru reprezentant, 
Gheorghe Sencovici a coborît 
cu un loc, el fiind însă la e- 
galitate de puncte cu Țuranov 
(locul secund, 121 t).

Din păcate nu sîntem în po
sesia rezultatelor din prima 
manșă de la mistreț alergător,

ță- 
de- 
cla-

zile 
Co-

NAȚIONALA FEMININA DE VOLEI A LUAT UN START BUN
De vorbă cu antrenorul Gheorghe Bodescu

Interviul cu prof. Gh. Bodescu, antrenorul principal al 
lotului național de fete a început, de fapt, cu două ‘luni în 
urmă, la Sibiu, în momentul în care echipa României își pregă
tea primele întîlniri internaționale de verificare. Atunci, cel 
care a simțit nevoia unor destăinuri a fost conducătorul națio
nalei. Ne-a spus, cu acea ocazie, că partidele internaționale 
aflate pe agenda programului de pregătire constituie doar cri
terii pentru edificarea asupra randarneiitului jucătoarelor pre
cum și o încercare de cristalizare a formației de bază.

între timp reprezentativa 
României a susținut 7 jocuri 
(dintre care 5 în deplasare) 
în compania echipelor R.D.G. 
și Bulgariei, încheiate cu tot 
atîtea victorii. Este, desigur, 
un început bun, tonifiant, ce 
ne face să credem, mai mult 
decît pînă acum, în posibili
tățile naționalei noastre fe
minine.

Ne-am adresat prof. Gh. 
Bodescu, în dorința de a afla, 
după încheierea verificărilor, 
concluziile la care a ajuns și 
cum vede prezența României 
la C. M. din Bulgaria.

— Avînd în vedere că 
de Ia ultimul meci al na
ționalei din sezonul tre
cut, s-a scurs destulă vre
me și că ■ formația a su
ferit modificări notabile, 
cum apreciati reintrarea 
noii echipe feminine în 
circuitul international ?

— După cum precizam în 
discuția noastră dinaintea ve-

rificărilor, considerăm aceste 
prime întîlniri importante 
NUMAI pentru impunerea 
unei maniere tactice și găsirea 
unor soluții optime de echipă, 
nu pentru scor. Faptul că am 
și învins în toate partidele 
susținute ne-a creat o platfor
mă morală favorabilă abor
dării cu încredere a următoa
rei etape de pregătire,

— în ceea ce privește 
lotul, spuneați că ați fost 
preocupat de găsirea celei 
mai bune formule. Care 
ar fi aceasta ?

— întrucît pînă la mondiale 
avem de parcurs încă nume
roase etape nu pot afirma, de 
pe acum, care ar fi sextetul 
ideal. Pof spune insă că 10 
dintre fete se încadrează per
fect in diferite scheme: Aure
lia Căunei, Mariana Popescu, 
Helga Bogdan, Florentina Itu. 
Mariana Baga, Eugenia Re- 
bac, Viorica Bincheci, Car~

men Marinescu, Gabriela 
Popa și Rodica Popa.

— Sîntem informați că 
ați renunțat la servicii
le ridicătoarelor 
Gheorghiescu ți 
Coste...

— Intr-adevăr. Dar _ ,
cererea lor. Prima din motive 
de sănătate, cealaltă din mo
tive familiale.

—Absența lor afectează 
compartimentul ridicătoa
relor ?

■— Nu, întrucît Eugenia Re- 
bac și Viorica Bincheci sînt 
de o valoare bună. In plus, 
Mariana Baga și Carmen Ma
rinescu au dovedit multă per
tinență pe aceste posturi. In 
legătură cu ultima jucătoare, 
ideea utilizării ei ca ridică
toare ne-a venit la Berlin și, 
deoarece a dat satisfacție, am 
menținut-o în acest post în 
partidele de la Brăila, cu 
Bulgaria. Sper ca, datorită 
calităților de care dispun, ele 
să facă față diferitelor si
tuații impuse de joc.

— Care sînt următoarele 
etape de pregătire ?

— După o scurtă vacanță 
avem programată o convocare 
la Piatra Neamț, premergă
toare unui turneu in Polonia, 
Intre 9 și 15 iulie unde vom 
evolua alături de echipele ță-

Ileana 
Doina

asta, la

rii gazdă, R.D.G., Ungariei și 
R. S. S. Ucrainene. Urmează 
o reuniune a lotului, la Sibiu, 
în vederea turneului interna
țional de la Constanța (4—12 
august). Pînă la plecarea la 
Sofia, unde au LOC „CALIFI
CĂRILE" PENTRU C.M., vom 
încerca să mai angajăm și 
alte întîlniri de verificare.

— Ce șanse acordați e- 
chipei noastre la campio
natele mondiale ?

— Lotul de care dispunem 
ne îndreptățește 
într-o comportare bună, 
șansele obținerii 
f runtaș depind în mare 
sură și de comportarea „ 
pei. Inchipuiți-vă că sorții 
vor decide să avem ca adver
sare în serie echipele U.R.S.S. 
și R. P. D. Coreene. Și cum 
nu se califică decît două...

Anul mondialelor a în
ceput pentru echipa noas
tră feminină cu succese 
care nu pot fi con
siderate întimplătoarc. 
Dorim, la fel cu toți iu
bitorii voleiului, ca seria 
lor să continue, ca fetele 
noastre să ne reprezinte 
cit mai onorabil la reuni
unea elitei mondiale, pen
tru că valoarea lor reală 
îndrituiește aceste dorințe.

— bref —

să credem 
însă 

loc 
ma
ci ru

unui

deoarece a fost introdusă o 
contestație, aflată în curs de 
rezolvare.

REZULTATE : armă standard
3x20 f bărbați — internaționale : 
1. Balirman (S.U.A.) 576 p (c. 197, 
g. 195, p. 184) — campion inter
național al României, 2. Wigger 
(S.U.A.) 575 p, 3. Vasilescu 573 p, 
4. Writer (S.U.A.) 572 p, 5. Șan- 
dor 570 p, 6. Milanovlc (Iugosla
via) 570 p ; juniori — internațio
nale : 1. Collban 566 p, record re
publican egalat (c. 196, g. 191, p. 
179) — campion internațional al 
României, 2. Milutinovic (Iugo
slavia) 561 p, 3. Lazic (Iugosla
via) 560 p, 4. Anlșoara Petrache 
556 p, 5. Stoianovic (Iugoslavia) 
552 p, 6. Ritta Harry (Elveția) 
548 p ; „Cupa țărilor latine și 
Greciei" : 1. Vasilescu 573 p (c. 
197, g. 194, p. 182), 2. Șandor 571 
p, 3. Tamaș 565 p, 4. De Chirico 
(Italia) 564 p, 5. Emptaz (Franța) 
561 p, 6. Erranl (Italia) 557 p ; 
echipe : 1. România 1 709 p, 2. 
Italia 1671 p, 3. Franța 1 659 p ; 
femei — internaționale : 1. Mag
dalena Herold (Iugoslavia) 572 p 
(c. 197, g. 190, p. 185), 2. Margaret 
Murdock (S.U.A.) 568 p, 3. Ana 
Goreti 567 p, 4. Tamara Bakalova 
(Bulgaria) 563 p, 5. Gudrun Mech- 
lan (R.D.G.) 563 p, 6. Lipovanska 
(Bulgaria) 562 p ; pistol liber, 60 
f. — internaționale : 1. Vollmar
(R.D.G.) 567 p — campion in
ternațional al României, 2. Hro- 
mada (Cehoslovacia) 557 p, 3. 
Roseth (Norvegia) 555 p, 4. Cam- 
petella (Italia) 554 p, 5. Trzan 
(Iugoslavia) 553 p, 6. Lapeckl 
(Polonia) 549 p ; „Cupa țărilor la
tine și Greciei" : 1. Campetella 
554 p, 2. Maghiar 549 p, 3. Mlhai 
544 p, 4. Dumitrlu 543 p, 5. 
Fraggion (Franța) 543 p, 6, Gar
cia (Spania) 542 p ; echipe : 1. 
România 1 636 p, 2. Italia 1 616 p, 
3. Franța 1610 p. CLASAMENT 
GENERAL IN „CUPA ȚARILOR 
LATINE ȘI GRECIEI" : 1. Ro
mânia 34 p, 2. Italia 27 p, 3. Fran
ța 25 p, 4. Spania 23 p, 5. Grecia 
16 p, 6. Monaco 5 p, 7. Belgia 3 p. 
Talere „Marele premiu Carpați" 
— după două manșe, 150 t : 1.
Colombo (S.U.A.) 145 t, 2. Smel- 
cinskl (Polonia) 143 t, 3. McKenzie 
(S.U.A.) 142 t, 4. I. Dumitrescu 
141 t, 5. Stafford (S.U.A.) 141 t,
6. Pappe (R.F.G.) 140 t ; Balca
niadă : 1. Dumitrescu 141 t, 
Anastasov (Bulgaria) 137 t, 
Florescu 136 t, 4. Karaianldis 
(Grecia) 132 t, 5. Petkov (Bulga
ria) 131 t, 6. Popovlci 130 t ; e- 
chipe : 1. România 531 t, 2. Bul
garia 520 t, 3. Grecia 501 t ; femei: 
1. Vezeanu (România) 128 t (nou 
record republican — v.r. 125 t), 2. 
Gheorghleva (Bulgaria) 118 t, 3. 

Dzavara (Grecia) 114 t ; skeet Ma
rele premiu Carpați" — după 125 
t : 1. Tașev (Bulgaria) 123 t, 2. 
Țuranov (U.R.S.S.) 121 t, 3. Sen
covici 121 t, 4. Gilbert (S.U.A.) 120 
t, 5. Gawlikowski (Polonia) 120 
t, 6. Tiner (S.U.A.) 120 t ; Bal
caniadă : 1. Tașev 123 t, 2. Sen
covici 121 t, 3. Sistovaris (Grecia) 
117 t, 4. Giraud (Turcia) 116 t, 5. 
Tzako (Bulgaria) 116 t, 6. Xan- 
takos (Grecia) 115 t ; echipe : 
1. Bulgaria 465 t, 2. Grecia 457 
t, 3. România 448 t.

VA AVEA LOC MECIUL EEIJENOOPD —ESTUDIANTES?
23 iunie va 

de Mexico, 
Unul din 

importante puncte 
de zi îl va 
zarea unei 
nentale", la care să participe 
echipele campioane de club 
ale continentelor.

în privința finalei Cupei 
intercontinentale dintre ciști- 
gătoarele Cupei campionilor 
europeni și a Cupei campio
nilor Americii de Sud, clubul 
Feijenoord Rotterdam 
dat nici un răspuns 
Estudiantes La Plata, 
că echipa olandeză 
mai intii hotărirea

La 
Ciudad 
F.I.F.A.

începe la 
Congresul 
cele mai 

Ia ordinea 
constitui organi- 

„Cupe interconti-

nu a 
clubului 
Se pare 
așteaptă 

pe care
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2.
3.

restanța la handbal

DINAMO BACĂU
„U" CLUJ 16-9 (9-3)

Meciul a oferit faze spectacu
loase la porțile apărate de Nego- 
van șl Bogolea. Mai deciși în atac, 
baschetbaliștii băcăuani au obți
nut o victorie meritată. Principalii 
realizatori — Avramescu 4, Cer- 
venco 3, Ostache 3 
Schmidt 3, Panțiru 2 
tea). Au arbitrat V. 
Purică (Ploiești).

S. NENIȚA

(Dinamo), 
(Universita- 

Ercan și D.

coresp.

Congresul F.I.FA o va lua Ia 
Ciudad de Mexico. Din cercuri 
olandeze bine informate se 
arată că managerul clubului 
Feijenoord, Guus Brox nu 
este prea interesat de avan
tajele organizării unui meci 
tur-retur cu Estudiantes La 
Plata.

IN
...la 

F.C. 
scorul 
tia 
plice.

CUPA PAPPAN...

Enschede, echipa locală 
Twente a ‘

_ de 2—0 (0—0)
cehoslovacă

întrecut cu 
forma- 

Union Te-

BASCHETBALISTELE DE LA RAPID
AU CÎȘTIGAT

TURNEUL DE LA BACSKA TOPOLA
Răspunztnd invitației clubu

lui feroviar Topolccanka din 
Bacska Topola (Iugoslavia), 
echipa feminină de baschet Ra
pid București a participat, zi
lele trecute, la un turneu in
ternațional in compania forma
țiilor Topolceanka, Spartak Su- 
botica și Vasas Szekszard (Un
garia). Comportîndu-se remar
cabil, sportivele de la Rapid 
au cîștigat toate partidele sus
ținute (72—61 cu Vasas, 66—54

cu
Spartak) 
tatii in 
echipele 
Spartak, 
toare a 
Ferencz 
pentru 
Nicola, Anca Racoviță (și-a fă
cut o reintrare excelentă după 
accidentul suferit ta primăvară) 
Șl Octavia Blțu.

Topolceanka 
clasîndu-se 

turneu, fiind urmate de 
Topolceanka, Vasas și 
Cea mal bună jucă- 

turneitlui a fost Eva 
(a și fost premiată 

acest lucru), Gabriela

și 96—54 cu 
pe locul

CANOTOARELE BUCUREȘTENCE 
ÎNVINGĂTOARE LA PRAGA

PRAGA, 9 (Agerpres). — 
în cadrul regatei Praga la 
canotaj 
feminin 
rașului 
Pe locul
Locul 2 
chlpajul

academic, echipajul 
de 4 cu vîsle al o- 
București s-a clasat 
1 cu timpul de 3:27,6. 
a fost ocupat 
R.D. Germane

Pe prunul loc s-a clasat Di
namo Leningrad, cu 7:04,4, 
urmată de Dinamo București 
7:05,6 și Burevestnik 7:11,2.

de e- 
——M.iB, UUlUlOdlU 3:31 8 
iar locul 3 de Voința Bucu
rești 3:32,5. Echipajele femi
nine bucureștene au ocupat 
locul 2 la 8 plus 1 ți, de ase
menea, locul 2 ia 4 cu rame. 
In proba de schif simplu fe
mei, pe primul loc s-a situat 
Walter (R.D.G.), urmată de 
Fisakova (Cehoslovacia) și 
Klos (București).

★
MOSCOVA, 9 (Agerpres). 

— Timp de trei zile. Iacul 
Himki din Moscova a găz
duit un concurs internațio
nal de canotaj academic la 
startul că da au fost pre- 
zenți sportivi din Bulgaria, 
R.D. Germană, România și 
U.R.S.S.

In proba de doi cu vîsle (in)

Spadasinii noștri 
evoluează

la Budapesta
După triunghiularul de lo 

București spadasinii noștri 
fruntași vor fi prezenți într-o 
nouă întrecere de anvergură, 
de data aceasta peste hotare. 
Este vorba de patrulaterul 
România—Franța —Italia—Un
garia, programat vineri la 
Budapesta. Lotul nostru este 
alcătuit din Sepeșiu, Istrate 
Al., Pongraț, Marinescu, Mol- 
danschl și Iorgu. In continu
are, vineri și slmbătă, spada
sinii români vor lua parte la 
un important turneu interna
țional la care mai participă 
trăgători din Uniunea Sovieti
că, Anglia., Austria, B.. F. a 
Germaniei, Suedia etc.
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