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Europa -75% șanse de a cîștiga
„duelul"
Acum, cînd 

considera 
jumătatea 

ce duce spre „Zeița 
cînd după părerea 
doar 10 din cete 16 
mai continuă cursa 
vador. Belgia, Israel, Suedia, 
Bulgaria și Maroc au înche
iat participarea la C.M.), co
mentariile își însumează o 
tot mai pronunțata tentă de 
pronostic. Ni se pare firesc, 
deoarece încheierea fazei pe 
grape aduce prima triere, 
<cea mai masivă de altfel, în 
rîndul participantelor la tur
neul final. Și dacă, mai mult 
sau mai puțin din curtoazie, 
înaintea startului ediției me-

cum, cînd ne putem 
i ajunși la 

drumului 
de aur“, 
noastră, 

■ finaliste 
(El Sal-
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cu America de Sud
zentative cu cărți de vizită : 
Italia, R.F.G., U.R.S.S., Uru-

guay, dar și altele, care fo
losesc la maximum condițiile

cele 
este 
unde numai rezultatele coro
borate ale ultimelor meciuri 
— intre care Brazilia—Româ
nia a ajuns, neprevăzut pen
tru multi, un adevărat der
by —decid la potou califi
carea. Ne bucură, evident, că 
echipa României nu a fost 
virtual eliminată pînă în u1 
timul moment al bătăliei de 
la Guadalajara, deși aci s-au 
disputat, după 
specialiștilor, cele 
dîrjite, dar și cele mai spec
taculoase partide.

mai multe 
cea de la

incertitudini 
Guadalajara,

estimarea
r.iul în-

(Continuare în pag a 3 ai
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’Rezervele echipei României se antrenează cu toată seriozita
tea pe un microteren cu porți mici. In imagine : Ivăncescu,

Ghergheli, Domide, ~ ~ ~Dobrin, Pescaru
Telefoto A.P.-AGERPRES
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La antrenamentul brazilienilor.
(de la stingă la dreapta), Tostao și Fontana

Perla neagră intr-un număr aerian, asistat de Piaza
Telefoto A.P.-AGERPRES
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bticane toate cele 16 echipe 
erau învestite cu șanse, ne- 
exoluzîndu-se nici o posibili
tate de surpriză, focul bătă
liei. — la propriu, ținînd cont 
de căldura toridă si de asfi
xia altitudinii — de la Me
xico, Puebla, Toluca, Guada
lajara și Leon, a lăsat în 
scenă echipele care au rezis
tat cu brio primului șoc, 
printre ele figurînd repre-

locale ce le sînt familiare, 
ca de pildă echipa tării gaz
dă, și cea a Perului.

Nu întimplător grupa cu

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

• Marko mizează 
pe experiența lui 
KvasniakSLa „Hil
ton** e tăcere, dar 
joacă Bobby Charl
ton ! ♦ în sfîrșit, 
Gianni Rivera...
• La Leon, partida 

remușcărilor**

Iată, au trecut a- 
proape două săptămîni 
— zbuciumate, pline 
de impresiile cele mai 
diverse — de cînd me
ciul U.R.S.S.—Mexic a 
dat seminalul de înce
pere a „El 
lui" ’70...

11 iunie 
ultimul test 
lor, ziua in

Mundiakt-

Monoranu 
noi recorduri!
Cu prilejul unui con

curs județean, Eleonora 
Monoranu a doborât re
cordul național în proba 
de 80 m, realizînd 9,6, 
performanță care repre
zintă uin triplu record : 
senioare, junioare I și II. 
Alergînd 11,9 la 100 m, 
ea a doborît recordul de 
junioare II care îi apar
ținea.

Pe agenda 
atletismului
• Campionatul național 

de maraton va avea loc 
luni 15 iunie orele 17,00 
pe autostrada București— 
Pitești.

• în aceeași zi, pe ace
lași traseu, de la orele 
16,45 va avea loc o cursă 
de selecție pe 
marș.

® Campionatul 
can de juniori
a Il-a va avea loc in zile
le de 4—5 iulie, 
dea.

• Campionatul 
de 20 km marș 
loc în ziua de 6 
un traseu în pădurea Bă- 
neasa.

Manuela Firșirotu cu calul Fildeș a terminat parcursul fără penalizări și cu un timp bun, 
care a plasat-o pe locul patru. (Citiți in pag. a 2-a cronica primei zile a campionatelor de 
călărie). Foto THEO MACARSCHI

reprezintă 
al grupe- 
care cele 

patru serii ale campio
natului mondial vor 
împărți bucuria și a- 
marul, lacrimile și 
zîmbetele, „alegând" 
cele două fericite care 
vor continua drumul în 
sferturi sau țerminînd 
— nemilos și, poate, 
inechitabil — cariera 
celorlalte două echipe 
ale fiecărei grupe pen
tru care „El Mundia- 
lul“ va intra deja în 
amintire.

Așadar, la această o- 
ră a ultimei avancro
nici complete — în- 
tr-un fel compromisă 
de faptul că în clipa 
citirii prezentelor rîn-

duri meciurile disputa
te miercuri după-amia- 
ză vor fi rezolvat, în 
mare măsură, „dileme
le" calificării — să 
trecem în revistă cele 
patru partide ale zilei, 
dominate, Incontesta
bil de comportarea 
dintre

ANGLIA
ȘI CEHOSLOVACIA
într-adevăr „groapa 

cu lei" de la Guada
lajara și-a aminat —• 
măcar teoretic — toate 
conturile pînă în ulti
ma clipă. Deși la ora 
la care transmitem a- 
ceste rînduri — 
miercuri după-amiază 
— nu cunoaștem încă 
rezultatul confruntării 
dintre Brazilia și Ro
mânia, 
să 
de 
de 
te,

care ar putea 
dea o bună mină 
ajutor amatorilor 

calcule șl clasamen- 
să zăbovim, o clipă

mai mult, asupra me-

(Continuare 
în pag. a 3-a)
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la Ora-

național 
va avea 
iulie, pe

H

I
!
i

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Azi, pe ringul de la patinoarul „23 August"

ROMÂNIA GHANA
Patinoarul artificial „23 

August" își va deschide azi 
porțile, la ora 19,30, pentru a 
găzdui intllnirea internațio
nală de box între reprezen
tativele României și Ghanei. 
Programul galei, deosebit de 
atractiv, cuprinde nume so-

Nocturnă" pe stadionul „23 August"!
Un vechi deziderat al iubi

torilor de sport a fost luat în 
considerare de factorii răspun
zători astfel că dotarea celui 
mai mare stadion din țară, 
„23 August” din Capitală, cu 
instalație de iluminat-noc- 
tumă a devenit realitate. Pen
tru lămuriri ne-am adresat tov. 
CONSTANTIN VIRLAN, ingi
ner principal în C.N.E.F.S.

— Ce ne puteți spune des
pre „nocturna" de pe „23 Au
gust" ?

— în sfîrșit, lucruri bune. 
Lucrarea a fost prevăzută pen
tru acest an.

— Cine a Întocmit proiec
tul și cine-1 execută ?

— Proiectul a și fost predat 
de I.D.E.B. (partea electrică) 
In colaborare cu I.S.F.E. (stîl- 
pli metalici). Acești stilpi în 
număr de 4, au aproximativ 
50 m înălțime și circa 200 tone. 
El au fost comandați 
șa-Română și avem 
■luni eă vor fl livrați 
menul stabilit 
— Ce întreprindere 
lucrarea ?

Idurara» •

1* Boo- 
pro mi
ta ter-
execut*
oonkM-

tată cu I.E.M.B. București, care 
răspunde numai de instalațiile 
de specialitate, iar pentru lu
crările de construcție trebuie 
să apelăm Ia o întreprindere 
de specialitate. Au fost achi
ziționate corpurile de ilumi
nat și sursele luminoase de la 
firma Siemmens, care a șl 
început livrarea, urmînd ca 
pină la sfirșitul acestui tri
mestru să-și onoreze in între
gime obligațiile. Deci, în acest 
an, cel mai mare stadion al 
țării va putea fl utilizat șl ta 
nocturnă, iluminația fiind In
comparabil mal bună decit cea 
de la „Republicii"
— Cînd este prevăzută darea 
în folosință a noii instalații 7

— In luna noiembrie. Pen
tru aceasta. Insă, trebuie Im
pulsionat ritmul de execuție, 
deoarece vrem z& respectăm 
cu orice preț termenul de dare 
ta exploatare.

Am mulțumit Inginerului 
Vtrlan pentru prețioasele in
formații furnizate.

F. «VAN

nore ale sportului cu mănuși 
din cele două țări. Vor evo
lua, în ordinea categoriilor : 
Aurefl. Mihal—Haimana Buke- 
rai, Constantin Ciucă—Joe 
Destimo, Gabriel Pometcu— 
Sulley Șhittu, Nicolae Gîju 
—Steve Akushe, Aurel Si- 
mion—Joe Anthony Martey, 
Calistrat Cuțov—Kack Adert- 
hy Lawson, Alexandru Popa 
—Flash Ema, ion Gydrffi— 
Prince Amartey, Alee Năstac 
— Joe Darkey, Marin Con- 
stantinescu—Victor Attivor, 
Ion Alexe—Adonis Ray. Me
ciurile vor fi conduse de o

brigadă alcătuită din urmă
torii arbitri : Marin Zamfi- 
rescu (delegat general), C. 
Chiriac, V. Popescu, M. Stă- 
nescu, E. Lazăr, Gh. Mihal 
și V. Șchlopu.

Oaspeții vor pleca vineri 
dimineață la Constanța unde, 
după cum se știe, duminică 
vor întâlni din nou selecțio
nata României. Aci, echipa 
țării noastre va fi compusă 
din A. Mihai, M. Toni, C. 
Stanef, A. Iliescu, P. Dobres- 
cu, I. Hodoșan, N. Tudor, 
Gh. Chivăr, H. Stumpf și I. 
Dascălu.

iunie 1970

COOPERARE|
I ndustria noastră constructoare de 

biciclete va marca, în curînd, un 
prim și important succes pur 
sportiv: fabricarea primului tip 
de biciclete de semicurse. Este 
vorba, în fapt, de un balon de

oxigen dat ciclismului românesc, de un 
sprijin esențial în dezvoltarea acestei 
ramuri sportive. Mii de tineri vor pu
tea să-si înceapă ucenicia în acest sport 
al curajului și îndemînării, al rezisten
ței și forței, vor putea să participe la 
competiții. Din mulțimea celor ce vor 
păși pe. poarta sportului cu pedale vor 
putea fi selecționate acele talente care 
să asigure ciclismului românesc ascen
siunea sa în ierarhia internațională.

Dar, pentru o se ajunge la împlini
rea acestui din urmă deziderat (vis 
chiar), ciclismul românesc are nevoie de 
cooperare. El este împărțit pe mai multe 
ramuri, divizate la rîndul lor pe probe. 
Există, firește, o specializare a alergă
torilor. Nu se poate ajunge la realiza
rea performantelor lui Daniel Morelon 
sau Pierre Trentin, pe ovalul de beton 
sau parchet, luînd parte și la marile 
curse pe etape și la campionatele de 
ciclocros, cum nu poți reedita palma
resul lui Gustav Schur dedieîndu-te în 
egală măsură și velodromului și ciclo- 
balului. Multilateralitatea în ciclism își 
are însă rostul ei. Practicînd una dintre 
ramuri, fondul de pildă, ai nevoie de 
velodrom pentru îmbunătățirea sprintu
lui, pentru căpătarea rezistenței nece
sare la schimbările de ritm (semifon- 
dul este un fel de antrenament cu in
tervale, mult mai eficient însă deoarece 
se dispută în regim de competiție), 
pentru obținerea îndemînării și a 
guranței. Un pisfard are obligația să 
participe la o serie de competiții ' 
fond (de o etapă sau două), exact 
atîtea cîte îi sînt necesare pentru

Sl-

de 
la
a 

acumula fondul de pregătire pe care 
să se poată grefa apoi antrenamentul 
specific.

Din păcate, la noi ciclismul a fost 
strict divizat. El are acum 
par imuabile. Fondiștii 
dromul, pistarzii — ceva 
tori — vin la o serie 
pe șosea, dar nici ei nu 
vingerea că acest lucru

im granițe ce 
ocolesc velo- 
mai ințelegă- 
de competiții 
o fac cu con- 

„ le este nece
sar pentru evoluția performanțelor lor 
pe pistă. Cei mai mulți „încearcă 
marea cu degetul", adică vor să vadă 
dacă nu cumva au talentul necesar 
pentru a face transferul definitiv la 
fond. Urnirea ciclismului nostru din 
actualul stadiu, înscrierea lui pe or
bita care-l poate duce spre marile per
formanțe este condiționată și de co
operarea între cele două ramuri ale 
sportului nostru cu pedale : tondul ri 
pista. Participarea celor două efective 
atît la întrecerile de șosea cît și |a 
cele de pistă (în măsura în care schim
bul este folositor pentru fiecare în 
parte) ar contribui la îmbogățirea ca
lendarului competițional al fiecărei ra
muri, la ridicarea nivelului spectaco
lului sportiv și — deosebit de impor
tant — la creșterea măiestriei tuturor 
cicliștilor, rutieri și pistorzi. S-ar 
mina carențele rutierilor în ceea 
privește sprintul și s-ar îmbunătăți 
zisfența pistarzilor, după cum la 
de bine ar putea fi selecționat un 
comun - 
tru probele olimpi 
dividuală și pe echipe. Federația pre
conizează o măsură în această direc
ție. O susținem de pe acum, cînd este 
în stadiul de intenție, cerîndu-le cicliș
tilor și antrenorilor lor, spre binele ci
clismului nostru, să accepte cu inima 
deschisă cooperarea.

Hristache

eli
ce 
re- 
fel 
lot 

— de rutieri și pistarzi — pen-
>bele olimpice de urmărire in-
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INTERNAȚIONALELE DE TIR ALE ROMÂNIEI

Două recorduri mondiale egalate în ultima zi
• Trăgătorii americani superiori la armă liberă calibru mare ® România și Ion Dw 
mitrescu au cîștigat Balcaniada de talere • Bulgaria și Grecia înaintea r -'- -- 
noastre la skeet • Aurel Neagu primul dintre români la mistreț alergătorNeagu primul dintre români

i echipei 
la mistreț alergător

în ultima 
lei ar de tir 
poligonul Tunari focurile au 
răsunat mai puternic decît la 
întrecerile precedente. Prin
tre probele programate au fi
gurat și cele de armă calibru 
mare (pușcă și pistol), pre
cum și ultimele manșe la ta
lere și skeet.

La primele două s-a tras 
într-un ritm susținut, cu re
zultate strînse șl de valoare 
mondială. în plus, întrecerile 
au fost deosebit de disputate, 
pentru departajarea unor con- 
curenți la talere, skeet și pis
tol calibra mare fiind nevoie 
de cîteva manșe suplimentare 
de baraj.

După cum era de așteptat, 
la armă liberă calibra mare 
au dominat țintașii de peste 
Ocean. Astfel, John Foster a 
realizat la poziția picioare și 
3 x 40 f două cifre : 376 p și 
1157 p corespunzătoare recor
durilor mondiale oficiale.

O victorie frumoasă a ob-

zi a internațlona- 
ale României, pe

ținut și cehoslovacul Vladimir 
Hurt care, într-o companie 
selectă (compatrioți ai învin
gătorului, precum și ameri
cani. români și elvețieni) și-a

clasîndu-se pe poziția a treia, 
cu un valoros punctaj : 587 p.

Dintre reprezentanții Ro
mâniei cei mai bine s-au pre
zentat Ion Dumitrescu, tn-

PERFORMANȚELE SPORTIVE Șl ACTIVITATEA CU JUNIORII
Principalele clarificări formulate in consfătuirea privitoare la pregătirea sportivă a copiilor și juniorilor

Kecent z-a desfășurat la Cen
trul de cercetări științifice în 
domeniul educației fizice șl spor
tului o importantă reuniune or
ganizată de C.N.E.F.S. șl Ministe
rul Invățămtntulul, tn care s-a 
dezbătut problema pregătirii 
sportive a copiilor șl Juniorilor.

Lucrările prezentate de tova
rășii A. niescu, A. Demeter, I. 
Șlclovan, A. Nicu, C. Florescu, 
Rodlca Șlclovan, E. Ghlbu, șt. 
Popescu, E. Baruch, E. Ducu, A. 
Slrbu, de alți antrenori de la 
școala sportivă experimentală 
„Viitorul", precum și dlscuțlUe 
purtate eu multă competență de 
numeroși participant — una 
Constantlnescu, Popesou-Collbașl, 
V. Simlonescu, VasUe Dumi
trescu, N. Mărășeacu, O. Zu- 
grăvescu, V. MazUu, N. Hatzak, 
G. Ola, C. Kramer etc., au con
tribuit la precizarea ooordonata-

lor de bază In domeniul spor
tului de performanță In rlndul 
copiilor șl juniorilor.

Studiile prezentate șl dezbate
rile au permis concretizarea unul 
cadru de bază care reflectă fun
damentarea teoretică și experi
ența practică a școlii sportive 
românești in domeniul pregătirii 
viitorilor campioni.

In acest articol prezentăm 
principalele elemente ale meto
dicii pregătirii sportive a copii
lor și juniorilor formulate in 
concluziile consfătuirii.

• Dintre cerințele de bază alb 
acestei metodici au ieșit in evi
dență ■ 1) Caracterul atractiv,
asigurarea unei sfere emoțio
nale att mai bogate, a iperepeo- 
tlvet de înfăptuire a unor nă
zuințe si aptitudini — liant de 
bază al pailonărtl copiilor pen
tru mlșoare, pentru aport. Meto>

dlca de predare a tuturor ra
murilor sportive ta rindul ju
niorilor va trebui să satisfacă 
această cerință primară — anga
jarea afectivă, plăcerea, a.b.c.-ul 
șl totodată cheia pasionăril tine
rilor pentru aport, pentru o ra
mură sportivă, ceea ce consti
tuie elementul hotărttor in re
zolvarea problemelor privind 
timpul do pregătire pentru școală 
șl antrenament, echipamentul, re
gimul de viață zportlvă, ~~
importante in obținerea 
manțelor. In aoeet soor 
terul de Joc, C_ 
ti vă, de foloelre largă

ztlt de 
perfor- 

ioezt zoop carac- 
de liberi lnlțla- 

___  __ ____ iir;” a ele
mentelor de întrecere, de oom-

Conf. dr. Emil GHIBU 
vicepreședinte «1 C.N.E.F.S.

(Continuat» In pag. ■ l-a)

învingătorul probei de mistreț alergător — maghiarul
Gyula Szabo

Foto AUREL NEAGU

adjudecat primul loc la pistol 
calibra mare cu 592 p, cu 
cînd puncte mai puțin dedt 
recordul lumii. De menționat 
că succesul lui Hurt a fost în
scris la capătul unui pasio
nant baraj cu americanul 
Hunter, și el cu 592 p, dar 
mai slab la 
din baraj cu

La aceeași 
pistolarilor
Maghiar a dopfiflt afteptărtlo,

vlngător la Balcaniadă șl cla
cat pe locul al treilea (după 
un baraj puțin obișnuit de 
dnd trăgători), Gheorghe 
Sencovici, locul secund la Bal
caniadă și al treilea La „Ma
rele Premiu Carpați" (fiind

proba de viteză 
două puncte, 
probă, veteranul 
noștri, Gavrilă

G COMARNISCHI 
Tomo RABȘAN

(Conținugrg fa pag. g 4-4
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Tuturor participantelor
' După patru zile de izolare 
totală, orașul s-a legat Iar de 
lume, prin șoseaua ce duce la 
Alba Iulla. Autobuzul cu mers 
bătrânesc, ne poartă prin fața 
unor priveliști pe care ni le 
închipuiam numai in poveștile 
despre război.

Venim din josul Tlrnavei. 
Lisăm In urmă un sat al că
rui nume nu-1 știm nici acum, 
căci apa a rupt pină și placa 
aceea galbenă, pe care scria...

Asfaltul este mutat din locul 
său firesc pină pe malul Tîr- 
navel Mari, dîndu-ți impresia 
că cineva l-a așezat înadins. 
Podul de la confluenta celor 
două Tîrnave a fost mișcat cu 
totul din loc. Dușmanele ape 
s-au unit la rău și s-au întins 
cît vezi cu ochii, rănind tot 
ce au atins, tn oraș, fabrica de 
binale de la C.I.L. și fabrica 
de cărămidă s-au oprit un timp 
din lucru, dar oamenii nu s-au 
lăsat ți au grăbit reluarea pro
cesului de fabricație.

Grija față de familiile năpăs
tuite de viitură (ctivlnt care 
pentru o țară întreagă înseam
nă de acum un monstru uriaș) 
a devenit atît de firească, incit 
este Inutil să întreb pe cineva 
dacă problema sinistraților e 
rezolvată. De la hrana și îm
brăcămintea venite din țară, 
pină la locurile de Case gra
tuite, totul s-a asigurat neîntîr- 
ziat. Un bloc cu 40 de aparta
mente așteaptă să fie adăpostul 
a peste 125 de suflete.

Oamenii fac tot ceea ce fă
ceau și înainte, dar acum, în 
plus, fără odihnă muncesc în- 
dîrjit pentru refacerea drumu
rilor, a podurilor, a căii ferate 
distruse. Și reușesc mjnunat, 
în totul. Pentru că au o mare 
tragere de inimă.- Nimic nu-i 
ține de la lucru, 
norii, burdușiți 
tîrcoale orașului, 
mele dealurilor . .
rimi, care se gheboșează de ati- 
ta apă. Dar oamenii muncesc

De cîteva zile 
de apă, dau 
călăresc coa- 
din împreju-

fără încetare. Muncitorii de 1» 
C.I.L. recuperează, văzind cu 
ochii, toate rămânerile in urmă, 
iar pagubele — evaluate la 
peste 3 milioane de lei — sînt 
recîștigate leu cu leu.

★
Există în Blaj un calm desă

vârșit. Nimeni nu mai este abă
tut. Toată lumea crede in for
ța proprie. În forța națiunii 
noastre socialiste.

Cîmpia Libertății, unde isto
ria țării și-a adăugat o mare 
pagină, a stat un timp sub apă. 
Terenul de fotbal al orașului 
este aproape Impracticabil. Sta
dionul nou, la fel, este serios 
avariat. Muncitorii, elevii și 
sportivii așteaptă cu nerăbdare 
ca ploile ce cad aproape fără 
încetare să lase Ioc soarelui și 
atunci,.. „Noi l-am construit, 
noi ii vom reconstrui" — iată 
cuvintele lor.

Așadar, să vină soarele I
Dragoș UJENIUC

în campionat

Sportivii din întreprinderi și școli
vin in sprijinul celor sinistrați

Cea de a 4-a 
etapă-tumeu (și 
ultima) din turul 
campionatului na
țional de polo pro
gramează în Ca

pitală, la sfîrșitul acestei săptă
mâni, opt partide, printre care 
ți cele 3 derbyuri opunând for
mațiile Dinamo, Steaua și Ra
pid.

Programul alcătuit de către 
federația de specialitate indică 
următoarea ordine de desfășu
rare a meciurilor : sîmbătă, de 
la ora 18, Dinamo — Steaua și 
Rapid — Progresul ; duminică, 
de la ora 10, Dinamo — Rapid 
și Progresul — Steaua și tot 
duminică, de la ora 18, Steaua 
— Rapid (toate întîlnirile vor 
avea loc în bazinul Dinamo). 
Celelalte trei meciuri din Bucu
rești, opunînd echipele I.E.F.S., 
Voința Cluj și Crișul Oradea, 
sint programate, în aceleași 
zile, la Ștrandul Tineretului, iar 
turneul de la Cluj (Politehnica, 
Vagonul Arad. Olimpia Oradea) 
va încheia suita jocurilor din 
prima parte a campionatului.

condiții egale!
O scurtă priviră asupra pro

gramului în care au fost indu
se derbyurile bueureștene ne 
pune în fața unei hotărâri a fo
rului de resort prea puțin chib
zuită și lipsită de echitate față 
de două din pretendentele la 
titlu. Mal precis, Steaua, dar 
mai ales Rapid vor trebui să 
susțină duminică cite două par
tide, feroviarii jucînd la un 
Interval de 8 ore atît cu Di
namo Cit și Steaua 1

Nu cunoaștem considerentele 
care au condus la elaborarea 
programului mal sus amintit, 
dar pentru toată lumea trebuie 
să fie clar că într-un campio
nat național nu poate fi vorba 
de un regim preferențial față 
de vreo formație, fie ea cam
pioană sau aflată pe ultimul 
loc, toate participantele bucu- 
rindu-se de condiții de concurs 
absolut egale.

în această situație, cea mal 
bună soluție ar fl amînarea 
meciului Steaua — Rapid cu 
24 de ore, sau la o dată conve
nabilă ambelor echipe.

10 iunie, la 10 dimineața
Cîteva afirmații:

• Consiliul Municipal Bucu
rești al Organizației pionierilor, 
în colaborare cu Palatul pionie
rilor organizează duminică 14 iu
nie, pe stadionul „23 August", în
cepînd de la ora 9.30, o importan
tă acțiune sportivă de masă. în
casările ce se vor realiza cu acest 
prilej vor fl depuse în contul 
solidarității.

Programul cuprinde demonstra
ții de gimnastică sportivă șl mo
dernă executate de ansamblurile 
Institutului de Educație Fizică șl 
Sport șl Palatului pionierilor. O 
demonstrație asemănătoare vor 
face șl specialiștii în judo de la 
I.E.F.S. în program mai figurea
ză întreceri de ciclism, carturi șl 
un meci de fotbal între selecțio
natele școlilor generale 
nicipiilor București și 
Ca un punct de atracție 
ță șl partida de șah, cu 
pe care o va comenta 
Internațional Victor Clocâltea.

ale mu-
Ploiești. 

se anun- 
piese vii, 
maestrul

• O frumoasă acțiune sportivă 
pregătește și Liceul nr. 35 cu pro
gram de educație fizică din Capi
tală. După cum ne informează 
prof. Gheorghc Benone, directo
rul acestui liceu, acțiunea va avea 
loc sîmbătă 13 iunie, începînd de 
la ora 19, în sala Floreasca.

Cu acest prilej vor avea loc de
monstrații de gimnastică moder
nă (cu participarea elevelor Sa
bina Șerbanescu și Maria Pretla, 
componente ale lotului reprezen
tativ), gimnastică sportivă, bas
chet și atletism (sub formă de 
ștafete).

Fondurile ce se vor realiza vor 
îl depuse în Contul 2 000.
• Asociația sportivă Textila Bu- 

hușl (cu peste 4 500 de membri) 
a organizat zilele trecute întilniri 
de handbal (băieți și fete) șl fot
bal. încasările au fost depuse în 
Contul 2 000.

O acțiune asemănătoare este în 
curs de desfășurare și în asocia-

țiile sportive Moldova, cea a li
ceului din localitate și a Școlii 
profesionale. Fondurile rezultate 
vor fi vărsate la Fondul solidari
tății.

I, VIERU, corespondent

C.J.E.F.S. Mehedinți va de- 
lunar, pină la finele anului,pune

suma de lei 17 464, contribuție a 
activului salariat la ajutorarea 
populației din județele sinistrate, 
în același scop vor fi organizate 
diferite competiții — „Cupa Me- 
hedințul” la fotbal, cu participa
rea formațiilor Metalul Tr. Seve
rin. Energetica Tr. Severin și 
Victoria Vinju Mare, întreceri de 
lupte și box între selecționatele 
județelor Mehedinți șl Dolj, vor 
fi colectate obiecte și material 
sportiv din asociațiile sportive 
școlare șl sindicale.

GH. MANAFU, corespondent

BASCHETUL ROMANESC ?
VALOAREA Șl SPECTACULOZITATEA JOCULUI,

Se inaugurează sezonul internațional de motocros

La start

PRINCIPALELE ATRACȚII PENTRU PUBLIC

alergători de elită
F.R.M. a acor

dat comisiei 
.de specialitate a
C.J.E.F.S. Gorj 
cinstea de a or

ganiza primul concurs inter
național de motocros al a- 
nului. Deschiderea sezonului 
este onorată de prezența la 
start a unor valoroși alergă
tori de peste hotare, printre 
care Manfred Kller, campio
nul Austriei, A. Mandricenko, 

Miloș
Alfred 
Bruce

V. Donis (U.R.S.S.),
Straka (Cehoslovacia),
Huisman (R.F.G.) și 
Thopson (Irlanda).

Țara noastră va fi 
rentată de o serie dintre cel 
mai buni sportivi ai cluburi-

repre-

lor Steaua (Șt. Chițu, Aurel 
Ionescu, Mihai Banu), Metalul 
(C. Dovids) și ai asociației 
sportive Poiana Cimpina (C. 
Goran, M. Constantin, N. 
Murgoci și C. Boboiescu). în
trecerile vor avea loc dumi
nică pe traseul de pe Dealul 
Tîrgului din Tg. Jiu. în pro
gram figurează două probe : 
.250 cmc •— clasă internațio
nală și o clasă națională pină 
la 500 cmc.

Etapa I 
motocros 
desfășoare 
la Priștina 
amînată din cauza Inundații
lor pentru o dată care se va 
anunța ulterior.

a Balcaniadei de 
care urma să se 
duminica trecută 
(Iugoslavia) a fost

Tautologie se numește re
petarea inutilă a unei idei in 
termeni diferiți, Tautologie 
vine din grecește: tautos- 
acelașl, logos- discurs. Ca să 
dau un exemplu de tautologie, 
voi eerie această frază tauto
logică : discursurile lui Dragoș 
Cojocaru sint tautologice, sint 
exemple de tautologie, el re
petă inutil aceleași idei in ter
meni diferiți. Altfel, omul vor
bește prea mult. Altfel, omul 
e simpatic. De altfel, in Ro
mânia nu ducem lipsă de oa
meni simpatici. Dar nu toți 
oamenii simpatici din 
România transmit la 
televizor Anglia—Bra
zilia.

Calde felicitări lui 
Diamantopol care 
sîmbătă noapte, la 
Uruguay—Italia, ne-a 
spus deschis, cu 
toată onestitatea, sin
cer (iată — tautolo
gia e epidemică !) — 
„stimați telespecta
tori, in ce privește 
jucătorii ambelor 
echipe, nu știu ni
mic in plus față de
d-voastră... o să-i identificăm 
împreună"... Iată ce trebuia 
spus, iată ce înseamnă să joci 
fair cînd ești aruncat in cazan, 
din senin. Numai că n-am 
avut ce identifica, meciul era 
plicticos și prost și am întors 
butonul la Sofia unde am vă
zut un U.R.S.S.—Belgia, uimi
tor de ambele părți. Numai 
că acolo, in plin meci, craini
cul bulgar, aflat și el in stu
dio, avea grijă să tragă cu 
urechea la ceea ce se spune 
direct pe stadionul mexican. 
Așa am auzit la un moment 
dat că România—Cehoslovacia 
e 1—1. Iar spre sfîrșit, să le
șin nu alta, 2—1 pentru Ro
mânia. O clipă am fost con
vins că nu pricep bulgara. 
Pină să înceapă retransmisia 
noastră in pauză, am prins 
ca prin minune un post ita
lian pe medii care — după 
ce i-a făcut cu ou și cu oțet 
pe Valcareggi și pe ai lui, de 
parcă vorbea Finuș despre 
Angelo — a dat legătura cu 
Guadalajara și in cea mai fru
moasă italiană am auzit că

așa e. Și așa e cum spune

Țopescu: a fost o binecuvîn- 
tare că am căzut în grupa 
asta l Numai dind de dracu, 
poți ajunge in paradis. Numai 
la nivelul acesta, Neagu poate 
progresa intr-atit incit să mar
ee goluri demne de Mazzola. 
Și numai la nivelul acesta, îmi 
pot permite să pun aceste În
trebări :

— cum poate să existe un 
asemenea decalaj între Țo
pescu și ceilalți crainici ai re
dacției sportive 2 De ce pro
gresează atlt de lent dumnea
lor ? Cum s-au pregătit to

varășii pentru Gua
dalajara 2 Sau, mă
car, după transmisie, 
își ascultă dinșii gla
sul imprimat pe ban
dă 2 Și ce părere 

au ? Le place 2
— întreb și eu ca 

la școală sau ca in 
ședința moralizatoare, 
dar ce se poate face 
dacă acesta e nive
lul 2 Trebuie să vină 
asemenea evenimente 
pentru a ni se de
monstra (tautologic) 
că — în afara lui

Topescu — teleredactorii spor
tivi sint la nivelul unor 
școlari, unor pionieri — al 
unor pionieri care însă nu 
deschid nici un drum, ci se 
rătăcesc pe cărările vorbei de 
nu-i mai poți găsi nici cu 
miliția.

In altă ordine de idei : ați 
crezut vreodată că veți ajunge 
să faceți zile întregi calcule 
privitoare la calificarea noas
tră in sferturi ? V-a trecut 
prin cap că dacă batem Bra
zilia etc 2 Eu nu credeam că 
dimineața zilei de 10 iunie 
1970 o voi petrece printre afir
mații și întrebări, cu draci în 
mine, încordat, refuzind orice 
analiză, împărțind totul în ex
clamații și interogații schema
tice, nerăbdător să pun punct 
și să dorm pină la miezul nop
ții. Fotbalul n-o fi chiar viața 
noastră, dar cine-i de vină 
dacă de atitea ori viața noas
tră seamănă cu un meci de 
fotbal decisiv 2 Cine-i de vină 2 
Probabil că tot Angelo sau în
gerul acela care strigă atlt 
de patetic !

BELPHEGOR

UN MECI DE VACANȚĂ

Restanțe în divizia B
PROGRESUL—DUNAV RUSE 2-0 (1-0)

me
cet 

bas- 
fața 

in

Aspectele transmise de postu
rile noastre de televiziune de la 
pasionantele întilniri dlspufâte In 
cursul campionatului mondial și 
comentariile publicate în presa 
de specialitate au constituit, 
fără îndoială, un prilej de 
ditații pentru mulți dintre 
care au avut tangență cu 
chetul și care, așezați în 
televizoarelor sau cu ziarul
față, s-au dus cu gîndul către 
anii din urmă. Atunci, echipele 
noastre reprezentative învingeau 
pe actualii campioni mondiali șl 
obțineau rezultate bune, termi- 
nînd victorioși și în întîlnirile 
cu unii dint.re partlcipanțil ia 
recentul campionat mondial 
(U.R.S.S.-, Cehoslovacia, Italia). 
Tot atunci, un numeros public 
aștepta cu nerăbdare întîlnirile 
dintre P.T.T. șt Metalul, Metalul 
ți Dinamo, Steaua și Dinamo 
ș. a. și tribunele erau neincăpă- 
toare la nocturnele organizate 
pe terenurile de la „Drept" și 
Dinamo sau in sala Floreasca, 
în flagranta contradicție cu să
lile aproape goale în care se 
desfășoară majoritatea partidelor 
de astăzi.

Am regretat 
«ența echipei 
tative de la 
baschetbaliștilor. Am fi dorit ca 
în fața televizoarelor să adău
găm emoțiilor provocate de o fază 
frumoasă, de un coș marcat cu 
măiestrie sau de schimbările de 
scor din ultimele momente ale 
partidei și pe acelea generate 
de prezența și evoluția jucăto
rilor români.

Este incontestabil că, pe linia 
progresului țării noastre în toate 
domeniile, s-a dezvoltat șl bas
chetul, atît în ceea ce privește 
răsplndlrea Iul în mijlocul tine
retului și copiilor, cît șl prin 
pregătirea fizică șl tehnică a ju
cătorilor. Numărul instructorilor 
și antrenorilor a crescut con
tinuu, ca și competența aces
tora, condițiile de pregătire s-au 
îmbunătățit, situația actuală fiind 
fundamental diferită de cea 
existentă cu 10—20 de ani în 
urmă.

Totuși, pe plan valoric am fost 
net depășiți de reprezentative ale 
unor țări care in trecut ne erau 
inferioare, exemplu 
în acest sens 
chiar actuala campioană 
dială.

Răminerea tn urmă a 
tulul românesc a fost 
și de public care nu este satis
făcut de nivelul Jocurilor din 
cadtui campionatelor republicane 
ți nici de spectacolul oferit de 
acestea, manifestlndu-și vădit 
dezinteresul.

Nu poate fi negată existența 
unei strânse corelații tntre rit
mul lent in care a progresat 
baschetul și lipsa de interes a 
spectatorilor.

Fără a avea pretenția enun
țării unor explicații categorice, 
de necombătut, cred că acești 
doi factori au o origine comună, 
legată de tendința de accentuare 
a pregătirii fizice, In paralel cu 
creșterea mediei de înălțime a

mult, desigur, ab- 
noastre reprezen- 

confruntarea elitei

concludent 
constituindu-l 

mon-

basche- 
sesizată

jucătorilor, elemente indispensa
bile, de altfel, baschetului mo
dern, dar în detrimentul pregă
tirii tehnice individuale, diversi
ficării tacticii de joc, punerii în 
valoare a fanteziei și indemînă- 
rii jucătorilor.

Mijloacele folosite astăzi de 
jucătorii noștri de baschet, bine
înțeles cu unele excepții, rirrt 
simpliste, rezumîndu-se în atac 
la angajarea plvoților (care, de 
cele mai multe ori, nu au alta 
calități dccît înălțimea ieșită din 
comun) sau la încercarea co
șului de la semidistanță. iar în 
apărare la un „om la om" mal 
mult, sau mai puțin agresiv care, 
aplicat fără discernămint, pro
duce fisuri importante in apă
rare, dezechilibrează echipa și 
reduce posibilitățile de contra
atac.

Rar se văd astăzi contraatacuri 
individuale sau prin combinații 
rapide între 2—3 jucători, rar se 
văd coșuri marcate de la dis
tanță și mal rar se observă ten
dința de a aplica o anumită 
schemă tactică în atac care să 
surprindă adversarul. Sau, in 
apărare, o alternare a metode
lor de apărare care să deruteze 
partenerul de întrecere.

Nu intenționez să contest im
portanța măsurilor preconizate 
de cei ce se ocupă de dezvol
tarea baschetului românesc, an
trenorii noștri fruntași avînd o 
bogată experiență, acumulată atît 
in țară cît și în străinătate. 
Personal, nutresc o deosebită sti
mă pentru mulți dintre aceștia, 
în frunte cu antrenorul emerit 
prof. Alex. Popescu a cărui pre
ocupare și pricepere în materie 
pot fi date ca exemplu. Con
sider, însă, că orientarea acțiu
nilor de ridicare a nivelului ca
litativ tn baschet nu și-a găsit 
o justă aplicare în practică, re- 
zuitînd, în final, caracterul uni
lateral al pregătirilor.

Nu se poate concepe baschet 
fără o bună pregătire fizică, fără 
coș de la semidistanță, fără apă
rare om la om, dar nu pot fl 
neglijate nici celelalte elemente 
care, însușite, contribuie la for
marea unei echi.ee complete, ca
pabile să rezolve, fără ..........
tate, condițiile diferite 
în confruntarea cu 
diferiți.

Dacă baschetul poate 
spectacol cu atît mai 
cu cît este practicat la 
tehnic mal ridicat, 
este valabil șl principiul că ac
țiunile spectaculoase devin cu 
atît mai frecvente cu cit Jucă
torii au pentru cine să creeze 
spectacol. Se pate câ în acest 
sens există c influență reci
procă care impune, pe lîngă îm
bunătățirea programului de pre
gătire pentru ridicarea nivelului 
tehnic al Jocului, și unele ac
țiuni de reatragere a publicului 
către acest frumos s,port. De 
asemenea, consider că nu ar fi 
lipsit de interes ca, atunci cînd 
timpul permite, să se descon
gestioneze sala Floreasca, progra- 
mîndu-se întîlnirile tntre echipe 
fruntașe în nocturnă pe terenu-

rile Facultății de Drept, terenuri 
care au demonstrat în trecut că 
au calitatea să formeze un pu
blic atașat baschetului și care 
permit o mai mare apropiere 
între jucători și spectatori.

Măsurile luate pentru ridicarea 
baschetului nostru la -un nivel 
superior nu vor putea da re
zultate pozitive decit dacă vor. 
fl completate cu organizarea îh 
țară a unul cît mal mare număr 
de înlilniri internaționale, cu 
echipe reprezentative puternice 
de seniori, juniori și copii, întîl- 
niri care să aducă un plus de 
experiență șl în care să se ve
rifice eficiența programului de 
pregătire. O contribuție însem
nată pentru ridicarea nivelului 
tehnic al baschetului, difuzarea 
lui în rindul amatorilor de sport 
și, în consecință, pentru situarea 
lui pe o treaptă superioară, o 
pot avea și presa, radioul și 
televiziunea. Să nu așteptăm re
zultatele valoroase pentru a le 
face cunoscute publicului, ci să 
ajutăm obținerea acestora prin 
popularizarea baschetului.

ing. Ion VULESCU
maestru al sportului

PORTUL CONSTANȚA — 
METALUL BUC. 0—0. Gaz
dele au dezamăgit din nou 
practicînd un joc anost, sta
tic, lipsit de orizont. Oaspeții 
au fost mai buni în cîmp, 
au atacat mai periculos. A 
arbitrat Gr. Bîrsan — Ga
lați. (C. POPA, coresp. prin
cipal).

OLIMPIA SATU MARE — 
CHIMIA RM. VÎLCEA 0—1 
(0—1). Meciul s-a disputat la 
Cărei și din cauza ploii to
rențiale a fost întrerupt 15 
minute. Vîlcenii au jucat mai 
bine (în prima repriză) și în 
min. 13 au înscris acest gol 
ce le-a adus două mari 
puncte prin Ionescu, la o lo
vitură liberă indirectă. A ar
bitrat I. Cimpeanu (Cluj). (E. 
Herman-coresp.)

METALUL TR. SEVERIN 
— GAZ METAN MEDIAȘ

1—4 (1—1). Gazdele au pier
dut din nou pe teren propriu. 
Cu 3 juniori in formație, Me
talul n-a putut face față pu
terii de luptă a adversarului. 
Au marcat: Dumbrean (min. 
11, 47, 64), Moldovan (min. 
89) pentru Gaz metan, Boța 
(min. 29) pentru Metalul. A 
condus O. Comșa — Craiova. 
(Gh. Manafu, coresp.)

Dunav Ruse aflată în con
cediu a evoluat ieri pe gazo
nul de la Progresul ca o mo
destă echipă de divizia se
cundă și nu de prima, în 
care activează. Două, trei in
dividualități n-au putut scoa
te formația oaspete din ano
nimat, evoluția sa fiind pig
mentată doar cu cîteva ra
tări (Marinov, Stankov, Da- 
mianov, de la 2—3 metri, 
uneori), dar cu multe duri-

a

(Urmare din pag. 1)
batere a șablonismulul trebuie 
să-și pună mal ferm amprenta 
pe metodica de predare șl or
ganizare a antrenamentelor și 
competițiilor destinate juniorilor;
2. începerea de timpuriu a în
vățării tehnicii diferitelor ra
muri de sport. Cu unele excep
ții (box, haltere), cele mai multe 
sporturi se pot Învăța și prac
tica de la 7—8 ani (Înotul, pati
najul mal devreme), bineînțeles, 
cu adaptările corespunzătoare 
(mlni-sporturile). Realizarea a- 
cestei cerințe asigură, pe de o 
parte, practicarea cu regulari
tate a unul sport (ceea ce știi, 
ceea ce îți reușește efectuezi cu 
plăcere), deci, creșterea posibili
tăților de descoperire a talente
lor, iar pe de alta, crea
rea unei baze solide viitorilor 
.campioni. Asigurarea unei peri
oade de 7—9 ani, pină la vlrsta 
de 17—18 ani, a unui proces ne
forțat, cu o curbă ascendentă 
normală tn privința pregătirii 
fizice șl măiestriei tehnlco-tac- 
tice constituie o temelie de preț 
pentru marile performanțe ;
3. Multilateralitate tn dezvoltarea 
șl pregătirea lirică concomitent 
cu însușirea șl perfecționarea 
tehnicii moderne a sportului res
pectiv. Este necesar să se albă 
tn vedere că dezvoltarea deprin
derilor motrice la copil «e des
fășoară mal repede dectt perfec
ționarea posibilităților funcțio
nale ; 4. Continuitatea In prac
ticarea sistematică a sportului ; 
8. concursul, folosirea pe scară 
largă a eompetlțlllor de copil și 
juniori — element de mare im
portanță In dezvoltarea bazei de 
masă a fiecărei ramuri sportive 
șl In formarea calităților fizice, 
tehnice *1 psihice necesare tn 
sportul de performanță. Concursul 
pentru copii Înseamnă sportul— 
toe. Ksta necesar să se promo-

Ieri, pe baza hipică din Calea Plevnei

PREAMBUL LA CAMPIONATELE 
DE CĂLĂRIE

dificul- 
ce apar 
adversari

oferi un 
atractiv 

un nivel 
consider că

veze un larg curent de opinie 
tn favoarea unul bogat program 
competlționai local. De asemenea, 
nu trebuie uitat că puterea for
mativă a sportului In sfera per
sonalității se realizează mal bine 
in focul disputelor decit In an
trenamente ; 6. Este necesar să
se facă deosebire intre solici
tare rațională și forțare. Solici
tarea rațională duce la dezvolta
re, cea slabă este neutră ; 
forțarea poate să grăbească ob
ținerea performanței dar are 
marele neajuns al plafonării tim
purii, al scurtării longevității 
sportive și chiar al influenței ne
gative asupra sănătății. Recor
durile de copil și juniori trebuie 
privite nu ca un scop In sine, 
el ca trepte pentru obținerea

RUSE (BULGARIA) 2-2 (0-2)
Meci international intre arbitri

BUCUREȘTI
Marți după-anliază pe sta

dionul Olimpia din Capitală 
„cavalerii fluierului'1 din 
București și Ruse (Bulgaria) 
s-au întîlnit într-un meci a- 
mical. Arbitrii nu s-au me
najat de loc, au alergat mult, 
deși mare parte dintre ei 
sînt trecuți de prima tine
rețe, oferind un joc plăcut, 
încheiat cu un rezultat egal : 
2—2. Partida a fost condusă 
de M. Nikolov — Ruse. Au

înscris : Gheorghiev (min. 20) 
și Mutafov (min. 33) pentru 
Ruse, respectiv, Coloși (min. 
55 și 64) pentru București. 
(AUREL PĂPĂDIE).

tăți. Gazdele n-au rămas mai 
prejos (Măndoiu, Grama, 
Dumbravă contribuind la 
nota de loc satisfăcătoare a 
partidei). în min. 50 (Radu 
ionescu) și min. 86 (Soan- 
gher), doar cu portarul in 
față, au ratat. Progresul
fost superior adversarului, în 
principal la mijlocul terenu
lui, apoi, prin coeziunea mai 
pregnantă dintre Comparti
mente. Golurile alb-albaștri- 
lor au fost marote de Rakși 
(in min. 43 deviază ușor min
gea la un corner executat de 
Matei) și Soangher — în 
min. 84 atent, liftează balo
nul centrat de Năstase, în
scriind ca și colegul său din 
interiorul careului mic. Cei 
mai buni au fost Dumbravă, 
Măndoiu, R. Ionescu, Mateia- 
nu și Năstase (Progresul), 
Iliev, Marinov și Vajarov 
(Dunav). (AL. C.)

Tragerea specială 
pentru ajutorarea sinistraților«

Ieri, baza hipică din Calea 
Plevnei a cunoscut din nou 
peisajul multicolor al obsta
colelor și fanioanelor, agitația 
specifică celei mai importante 
competiții interne — campio
natele naționale — și o asis
tență surprinzător de mare. A 
fost programat preambulul în
trecerii pentru titlurile de cam
pioni ai țării la călărie. Prima 
zi a fost consacrată unei pro
be de dresaj (calificare) — In
dispensabilă pentru admiterea 
în competiția oficială a cailor 
începători și a sportivilor ju
niori — precum și unor probe 
de obstacole (deschidere).

La probele de dresaj toți 
concurenții, prezentîndu-se la 
un nivel corespunzător în ge
neral, au primit dreptul de a 
participa în prima etapă a 
campionatului. Dintre caii în
cepători, au arătat frumoase 
perspective Huși, Albinița, So
nor (Steaua), Banchet (Dinamo), 
Stelică și Argint II (C.S.M. 
Iași), Val (Rovine Craiova) și 
Viorist (Recolta Cislău).

La proba nr. 1 de obsta
cole — deschidere (1,10 m) au 
luat startul 74 de cai. S-a a-

lergat în două serii : seniori 
și juniori. La seniori a cîști- 
gat Anghel Donescu (Steaua) 
cu Năsturaș, urmat de Ion Ma- 
nole (Centrul de călărie Buc.) 
cu Sarajevo, Eugen Ionescu 
(Dinamo) cu Merișor, Manuela 
Fîrșirotu (C. căi. Buc.) cu 
Fildeș, Andrei Costea (Steaua) 
cu Vrej și Dumitru Velea 
(Steaua) cu Viorica. La juniori 
pe primul loc s-a clasat Vic
tor Conțiu (A.S.A. Cluj) cu 
Trubadur. I-au urmat Gh. Ni- 
colae (Petrolul) cu Aprod, Da
nia Popescu (Steaua), cu Pen
dula și Marius Burtea (C.S.M. 
Sibiu) cu Haiduc. Proba nr. 2 
de obstacole (deschidere, 1,20 
m) a revenit lui C. Vlăd (Di
namo) cu Spirt urmat de Alex. 
Bozan (C.S.M. Sibiu) cu Rival, 
Oscar Recer (Dinamo) cu Son
dor și Mircea Silea (Dinamo) 
cu Lama. Au luat startul 23 
de concurenți.

Astăzi, de la ora 8, se des
fășoară proba de dresaj (cate
goria ușoară), iar de la ora 
15,30 cea de obstacole (catego
ria semiușoară, calificare).

De la I. L A.B. S
Biletele pentru întîlnirea 

internațională de box Ro
mânia — Ghana se gă
sesc de vînzare la casele 
de la stadionul Republicii, 
patinoarul 23 August, sta
dionul Dinamo, Agenția 
Loto-Pronosport din Piața 
Unirii, str. Halelor nr. 5 și ... strla sediul C.N.E.F.S., 
Vasile Conta nr. 16. Pre- 
țul : 15 lei parter, 8 lei 
tribună. La această com
petiție, legitimațiile elibe
rate de către C.N.E.F.S. și 
C.M.E.F.S. București nu sînt 
valabile. (Pentru presă se 
eliberează tichete speciale 
de către C.N.E.F.S,-secre
tariat).

Ne aflăm în plină vînzare 
a biletelor la tragerea spe
cială organizată de A S. Loto- 
Pronosport pentru a contri
bui la acțiunile de ajutorare 
a celor sinistrați, ca urmare a 
calamităților naturale 
s-au 
dețe

La 
bule 
și bani în valoare totală de 
7.500.000 lei astfel :

— 10 autoturisme Dacia 1300, 
30 autoturisme Dacia 1100, 
40 autoturisme Skoda 100 S, 
100 premii a 10.000 lei, 1.000 
premii a 1.000 lei și 10.000 
premii a 100 lei.

Amănunte asupra tehnicii 
tragerii găsiți în Programul 
Loto-Pronosport de marți 9 
iunie 1970 și în agenții.

Astăzi este ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor 
ia tragerea Loto de mîine.

NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL NR. 24 DIN 10 IUNIE 

1910

a. b.

care 
abătut asupra unor ju- 
ale țării.
această tragere se atri- 
premii în autoturisme

Extragerea I : 15 18 28 14 25 19 
Fond de premii : 316 294 lei.
Extragerea a Il-a : 8 18 25 34 

26 2 27 19
Fond de premii : 282 123 lei.
Plata premiilor pentru acest 

concurs se va face astfel :
In Capitală : incepind 

de joi 18.VI.1970 pină Ia 
1970 inclusiv ;

In țară : de la 22 iunie
25 iulie 107o 'inclusiv.

cu data
25 iulie

pină ia

TRAGERII
3 IUNIE 1970
I : Categoria a II-a :

LOTOPR EMULE
DIN

Extragerea
4.8 variante a 28 13-1 lei : a IIT-a : 
18.25 a 3 700 lei : a IV-a : 33,8 a
1 998 lei ; a V-a : 73,4 a 920 lei ; 
a Vl-a : 223,6 a 302 lei.

Extragerea a 
B : 1 variantă
2.9 a 16 407 lei ; 
E : 18 a 2 643
2 310 lei.

Categoria Z : ___  _ ._
Premiul de categoria B a fost 

obținut de MANOLICA GHEOR
GHE din comuna Ghirov, județul 
Neamț.

Il-a : Categoria 
a 95 162 lei : C : 
D : 7.4 a 6 430 lei;
lei ; F : 20,6 a

787,1 a 100 lei.

în afara acestora, educația, atlt 
în ceea ce privește caracterul 
educativ al procesului de instru
ire cit și în sfera largă a for
mării cetățenești șl a dragostei 
pentru patria socialistă, consti
tuie cerința care potențează și 
hotărăște rezultatele muncii.

• Factorul hotărîtor în aplica
rea eficace a cerințelor speci
fice pregătirii sportive a junio
rilor este antrenorul, profesorul. 
De aceea, In etapa actuală se 
impune pregătirea specială a 
acestor specialiști. In acest sens, 
în cadrul consfătuirii s-a des
prins necesitatea organizării cu 
regularitate a unor astfel de 
reuniuni (din 2 in 2 ani) șt anual 
pe linia fiecărei federații.

PERFORMANTELE sportive
performanțelor la vlrsta 
punzătoare eforturilor
7. Activitatea de căutare, de se
lecție a talentelor, tn acest sens 
este tot mai evident faptul că 
antrenorii care acordă mult timp 
muncii de depistare a talentelor 
,1 de insuflare a dragostei pentru 
sport tn rindul acestora, for
mează de regulă marii campioni. 
Deoarece activitatea de selecție 
are un caracter permanent este 
necesar să s- stabilească cerințe 
diferențiate pa grupe de vlrstă 4 
4. în pregătirea marilor talente, 
cu dezvoltare fizică șl pregătire 
tehnică avansată, conținutul an
trenamentului ți programul com
petitions! pot să depășească par
ticularitățile medii ale vlrstel 
cronologice ; 9. Practicarea unor 
sporturi complimentare, alese In 
funcție de necesitățile sportului 
de bază ,1 de caracteristicile ju
niorului respectiv.

cores- 
mari ;

• Selectionarea, tn cadrul fie
cărei ramuri de sport a celor 
mai utile, eficace exerciții, pen
tru pregătirea fizică și tehnlco- 
tactlcă ; folosirea programării, 
modelării pentru eliminarea exer- 
clțiUor de prisos, cu slab ran
dament.

• Tendințele Întrezărite la cele 
mal recente campionate mon
diale sau J. O. tn privința ca
racteristicilor de viitor ale teh
nicii, tacticii șl calităților fizice, 
precum șl lucruri originale, de 
surpriză vor trebui să se in
tegreze In conținutul pregătirii 
Juniorilor avansați.
• Deoarece tntr-o serie de

probleme (spre exemplu, capaci
tatea de rezistență la 10—12 ani) 
practica sportivă Înaintată nu 
mai concordă cu datele oarecum 
clasice ale fiziologiei 
la diferite virste este _______
efectuarea de cercetări temeinice

efortului 
necesară

care să explice, să fundamen
teze științific posibilitățile bio
logice actuale ale juniorilor.

Ca o concluzie generală se Im
pune necesitatea stabilirii con
crete, în flecare ramură de 
sport, a metodicii speciale de 
predare și practicare a sportu
lui respectiv de către copii șl 
juniori. Această metodică, dife
rențiată de cea a seniorilor, va 
trebui să precizeze pe grupe de 
virste căile și mijloacele speci
fice etapelor de Instruire și con
ținutului acestora, structurii lec
ției de antrenament, periodici
tății concursurilor etc. Drept 
exemplificare, menționăm grupa 
sporturilor box — lupte — hal
tere : trei etape — inițială, spe
cială și de perfecționare ; etapa 
inițială, 12—13 ani (box), 10—13 
ani (lupte), 11—13 ani (haltere) ; 
etapa specială 14—15 ani (box), 
14—16 ani (lupte). " ’■ 
(haltere) ; < .-------
nare 16—19 ani (box), 17—18 ani 
(lupte), 16—20 ani (haltere) ; 
abordarea factorilor de antrena
ment : simultan, cu excepția lup
telor — etapa inițială cînd se 
recomandă atacarea succesivă 1 
conținutul pregătirii : box — 
predarea unei sfere largi a pro
cedeelor tehnice ; perfecționarea 
execuțiilor ; formarea de multi
ple stereotipuri ; lupte : învăța
rea Întregului ansamblu de proV 
cedee tehnice ; selecționarea in
dividualizată a procedeelor ; hal
tere ; număr mare de exerciții 
nespecifice șl specifice ; folosi
rea mijloacelcr care dezvoltă fa
zele șl ..................... _ ‘
cițlllor 
rilor ;
3x2’
18 ani ____  . . _ _ _
(lupte) ; tn concursuri se va ur
mări mat ales corectitudinea 
exerclțlilor ; inventar : saci ușort, 
aparate la nivelul Juniorilor 
(box), manechine mici (lupte)..

. . 14—15 ani
etapa de perfecțlo-

părțile de bază ale exer- 
tehnice ; durata concursu- 
3 reprize x 1’, 14 ani,
la 15 ani, 3 x 3’ dț Ja 
(box) ; 3 x 2* ți 3 x 3’

echi.ee


Nr. 929 (6363)

____________________ /

(Urmare din pag. 1)
ciulul Anglia—Cehoslovacia, 
așteptat aici cu un deosebit 
Interes.

Marți dimineața, starul „El 
Occidental" care apare la 
Guadalajara, scria pe pagina 
totîl, cu litere mari ; „Eli
minarea Angliei este in mîna 
Cehoslovaciei", bazîtndu-și a- 
ftamaiția pe următorul cal
cul, mai mult decît simplu : 
o victorie a cehoslovacilor la 
trei goluri diferență ar în
semna calificarea acestora' 
dauna Angliei, în cazul în 
care — conform majorității 
prezumțiilor — Pel6 și com
pania vor întrece România.

De altfel, încrezători în 
ultima lor șansă, fotbaliștii 
cehoslovaci s-au antrenat cu 
asiduitate, luni dimineață 
procedînd la un antrenament” 
de 90 de minute, în care ti
tularii au câștigat cu 8—5 
„miuța“ cu rezervele. Kvas- 
niak a jucat la rezerve și a 
înscris două goluri, dar este a- 
proape sigur că Marko îl va 
menține în formație, alături 
de Petras, Kuna și chiar Ă- 
damec, care a promis publi 
cuiul — într-un interviu a 
cordat televiziunii „un mar 
recital fotbalistic".

‘ .-r.vih-'

• ••

Europa 75% șanse
(Urmare din pag. 1)

Și pentru că acum', lia 
prima triere, șansele celor 
opt echipe rămase în disputa 
pentru Cupa Jules Rimet au 
un criteriu mai obiectiv de 
apreciere decît înaintea știu
tului, ni se pare interesant 
să comentăm, ancheta ue 
care Leslie Vemon, unul din
tre cronicarii cei mal cunos- 
cuti din Marea Britanic, a 
jintreprlns-o în rândurile con
ducătorilor tehnici ai echipe
lor finaliste (exceptând, din 
motive lesne de înțeles, pe 
Sir Alf Ramsey...) pentru a 
afla părerile acestora în pri
vința formațiilor cu cele mai 
mari șanse la titlul de cam
pioană a lumii.

Singurul antrenor care s-a 
pronunțat, fără nici un echi
voc, pentru formația sa, a 
fost brazilianul Mario Za- 
gallo („Brazilia, locul I, 
R.F.G. pe locul secund, îar 
Anglia pe locul III"), urmat, 
mai diplomatic, de compa
triotul său Waldir Pereira 
(Didi), acum antrenor al Pe
rului : „în semifinale vor ju
ca R.F.G. eu Anglia și Peru 
cu Uruguay".

Ceea ce opinam mai înain
te în legătură cu disputa 
deosebit de echilibrată din 
grupa de la Guadalajara, se 
reflectă și în răspunsurile 
pe care reputații tehnicieni 
le-au dat în cadrul anchetei 
respective, Anglia și Brazilia 
întrunind cele mai multe su
fragii. Spre deosebire însă 
de ancheta similară, între
prinsă de un corespondent al

agenției TASS în preajma 
deschiderii turneului mexi
can, a apărut în discuție și 
echipa României. Iată, de 
pildă, răspunsul antrenorului 
echipei Italiei, Ferruccio Val- 
careggi: „Șase echipe au 
posibilitatea de a ocupa 
primele trei locuri : Anglia, 
Brazilia, Italia, Uniunea So
vietică, R.F.G. șl România. 
Ultima dintre ele va avea 
această posibilitate numai 
dacă va reuși să evite elimi
narea în urma jocurilor din 
grupă". în același sens se 
pronunță si Josef Marko, an
trenorul echipei Cehoslova
ciei ; „Șase echipe au șanse 
de a termina competi
ția pe primele trei 
locuri : Anglia, R.F.G., Italia, 
Brazilia, Mexicul și Româ
nia". Iată, deci, un amănunt 
revelator : antrenorul Marko 
nu se poate decide pentru 
cele două calificate din gru
pa echipei sale !

Helmut Schon, antrenorul 
echipei R.F. a Germaniei, a 
afirmat cu modestie că : 
„Anglia își va păstra titlul 
cucerit în urmă cu patru 
ani, la Londra, locul secund 
va reveni Italiei, Uniunea 
Sovietică se va clasa pe lo
cul trei iar Brazilia se va 
clasa pe locul patru". De a- 
ceeași părere, în ceea ce pri
vește dobîndirea titlului de 
către Anglia, au fost și Ga- 
vril Kacialin, antrenorul e- 
chipei Uniunii Sovietice. E- 
duardo Hohberg, antrenorul 
reprezentativei Uruguayului, 
Ștefan Boșkov, anu.-.orul 
formației Bulgariei. Râul

de cîștig
Cardenas, antrenorul 11-lui 
mexican și H. Vivanoo, unul 
dintre tehnicienii echipei Sal
vadorului.

Orvar Bergmark, antreno
rul teamului Suediei, și-a ex
primat părerea că „mai mult 
ca sigur Brazilia și Uniunea 
Sovietică își vor disputa, la 
21 iunie, finala Cupei Jules 
Rimet". încrederea în șansele 
Braziliei și-a exprimat-o și 
Raymond Goethals, antreno
rul echipei Belgiei, care a 
spus : „Campioana va fi Bra
zilia, pe locul secund Anglia, 
iar pe locul trei R.F.G.", Și 
în timp ce Angelo Niculescu 
optează pentru următoarele 
protagoniste ale semifinale
lor : Uniunea Sovietică, Uru
guay, Brazilia și Anglia, iar 
Emmanuel Shăffer, antreno
rul Israelului „vede" pe 
R.F.G., U.R.S.S., Anglia, Bla- 
gocv Vidin.ici, antrenorul e- 
chipel Marocului, speră în
tr-o finală R.F.G. — Brazilia,
spre deosebire de ancheta 
precedentă cînd spera... într-o 
finală R.F.G.—Bulgaria !

Comentând aceste prono
sticuri date de antrenorii e- 
chipelor participante la tur
neul final al C.M., ziarul 
mexican „Excelsior" trage 
concluzia că Europa are 75 
la sută șanse de a v cuceri 
Cupa Jules Rimet. Deși se 
dispută peste Ocean...

Suporteri salvadorieni...
Să fie oare salvadorienii po

porul cel mai pasionat de 
fotbal ? Un răspuns afirma
tiv la această întrebare nu ar 
fi de loc hazardat. Recent ei 
au probat, din nefericire tra
gic, cit de mult iubesc fot
balul și, implicit, echipa ță
rii lor. Marți din El Salva
dor s-a anunțat că tinăra 
Amelia Bolanas în vîrstă de 
18 ani s-a sinucis la citeva 
clipe după ce s-a încheiat me
ciul Mexic—El Salvador, pe 
care — după cum se știe — 
selecționata salvadoriană l-a 
pierdut cu 0—4. Tinăra Ame
lia locuia împreună cu pă
rinții săi într-o mică locali
tate _ aflată la 70 de km de 
Capitală, in apropierea fron
tierei ‘eu Guatemala. Tatăl său

a declarat reprezentanților pre
sei că la citeva minute după 
ce s-a încheiat transmisia la 
televizor, Amelia s-a strecu
rat afară din casă și și-a tras 
un foc de revolver in piept 
cu o armă aparținînd frate
lui său mai mare.

Tot din 
anunțat că 
Somoza, în 
ani a decedat, în timp ce vi
ziona meciul Mexic—El Sal
vador la televizor, în urma 
unei crize cardiace, provocată 
de primirea celui da al treilea 
gol de către reprezentativa ță
rii sale.

Sînt primele victime ale lui

El Salvador s-a 
cetățeanul Victor 
virstă de 72 de

„El Mundial” ! Și sperăm că 
vor fi și ultimele...

Cele citeva sute de ziariști 
acreditați la Guadalajara (cei 
mai cunoscuți experți în fotbal 
asistă la meciurile grupei C), 
sint transportați Ia stadion cu 
autobuzele care, în mod obiș-

Interesul pen
tru meciul Bra
zilia — Anglia a 
fost atit de mare 
incit poliția din 
Guadalajara .s-a 
văzut neputincioa
să în tentativele 
de a stăvili bur
sa neagră a bi-

nuit, duc elevii spre școală. 
Spre amuzamentul trecătorilor 
pe capota autobuzelor sînt pan
carte mari pe care scrie : 
..Atențiune, transport de copii" !

letelor de intra
re. Prețul unui 
bilet pentru tri
bună s-a ridicat 
pină la 40—50 de 
dolari (prețul lui 
oficial fiind de 
circa 5—6 dolari).
Un „aficionado"

disperat că nu 
poate intra la 
stadion a cedat 
biletul său de a- 
vion (cu care ur
ma să se reîn
toarcă Ia Aca
pulco) pentru un 
bilet de meci.

O delegație de opt parlamentari ai Bundestagulul a sosit 
la Leon, unde joacă echipa R. F. a Germaniei. La sosire, de
putății au fost întimpinați și de antrenorul Helmuth Schon.

Nu era de-ajuns că jucăto
rii englezi trebuiau să facă fa
ță adversității unor fanatici, și 
iată că sir Alf Ramsey s-a vă
zut nevoit să-și apere acum 
„elevii" și de simpatizanți... 
Antrenorul englez consideră că 
jucătorii săi nu se mal pot 
relaxa în piscina hotelului Hil

ton, unde sînt găzduiți pen
tru că tot timpul ii asaltează 
amatorii de autografe. Cerind 
directorului hotelului să inter
zică accesul persoanelor străine 
in piscină, acesta a răspuns 
sec : „Regret dar nu-i posibil. 
Oricine plătește 20 de pesos 
are acces la piscină"...

Fotbaliștii peruvienl au hotărlt si doneze toate primele ob
ținute pentru victoriile lor la campionatul mondial . tn folosul 
sinistraților cutremurului de pămint care s-ă produs recent 
In țara lor.

După Mexic, 
Brazilia s-a ofe
rit să Instituie un 
nou trofeu al cam
pionatului mon
dial de fotbal. 
Aoesta va purta

denumirea .Copa 
Brasil". Dar va 
trebui să se aș
tepte următoare
le meciuri pen
tru a se ști dacă 
Brazilia, Uruguay

sau Italia vor 
ciștiga pentru a 
treia oară „Cupa 
Jules Rimet" și 
deci va fi nece
sar un nou tro
feu.

Afltnd că președintele F.I.F.A., sir Stanley Rous, manifestă 
un oarecare scepticism tn ceea ce privește realizarea unui 
meci Europa — America, președintele federației mexicane, 
Guillermo Canedo, a anunțat reprezentanților presei că este 
gata să organizeze o totllnire Mexic -- Restul lumii.

în prima săp- 
tămină de desfă
șurare a Mundia- 
lulul, Ministerul

poștelor din Me
xic a vîndut pes
te un milion de 
mărci poștale din

cele două valori 
emise in cin; tea 
acestui mare eve
niment sportiv.

în ceea ce-i privește pe 
englezi, acești* au susținut 
un ușor program de exerciții 
fizice, pe terenul duhului 
„Atlas", Bobby Charlton — 
despre care Ramsey a decla
rat că își va relua locul în 
echipă — dovedind o deose
bită poftă de^joc.

Șl acum, să revenim la... 
ordinea grupelor. La Ciudad 
de Mexico, gazdele întîlnesc 
Belgia, intr-o partidă în care, 
practic, „diavolii j roșii" au 
puține șanse de a-ți apropria 
victoria. Mexicanii au deja 
trei puncte, și un meci egal 
ar fi suficient pentru elevii 
lui Raul Cardenas.

Credeți-ne, în ambianța 
care domnește aici, — căldu
ră sufocantă, și galerie... pe 
măsură ! — este greu de cre
zut că belgienii, admonestați 
în meciul cu U.R.S.S., vor 
reuși o surpriză de ultim 
moment.

★
La Toluca, Israel—Italia, 

un meci pentru care italienii

s-au pregătit cu multă con
știinciozitate, tntrecînd marți, 
cu 6—0, echipa de juniori 
F.C. Toluca.

în mod normal, Squadra 
azzurra are prima șansă, fiin- 
du-i suficientă pentru califi
care pînă și o... înfrlngere 
cu 0—1 I

Din tabăra lor, o noutate, 
mult așteptată to peninsulă: 
Valeeareggi anunță trimite
rea pe gazon a marelui „di
rijor" Glannj Rivera 1 Va 
rămâne, oare, Mazzola pe 
banca rezervelor ?

★
în sfîrșlt, Bulgaria—Maroc, 

o partidă în care nu mai 
contează decît onoarea, am
bele echipe fiind lipsite de 
vreun punct în clasament.

La urma urmei, sincer vor
bind, pe cine mai interesea
ză astăzi un meci al „remuș- 
cărîlor", cînd celelalte grupe 
programează atîtea întilniri 
pe muche de cuțit ! ? !

.. — Pagi 8 S-8

Preludiu furtunos 
la Congresul F.I.F.A.

Apropiatul Congres al 
F.I.FA.. se anunță cel puțin 
tot atît de furtunos pe cit 
este pînă acum „El Mundial". 
Fiind de această dată pe te
ren prdpriu, confederațiile 
regionale de peste Ocean ac
ționează viguros tocă înainte 
de începerea lucrărilor, to- 
cercînd să se impună și să 
acrediteze idei organizatorice 
sau soluții de viitor în legă
tură cu modul de lucru al 
F.I.F.A. în ultimele zile se 
discută mult aci to legătură 
cu propunerea U.E.F.A. (U- 
niunea europeană) de a se 
anula „Cupa Intercontinenta
lă" și în locul acestei compe
tiții care opune — nefiresc 
— numai campionii Europei 
și Americii de Sud să se or
ganizeze „Cupa Interconti
nentală" la care să ia parte 
campionii tuturor continente
lor.

Pe această temă s-au de
clanșat ample discuții, cu ar
gumente pro și contra, care

— cum spuneam — anunță 
pentru 23 Iunie e ședință 
furtunoasă la Congresul 
F.I.FA. Marți seara, repre
zentanții presei au fost anun
țați că dl. Teofllo Salinas, 
președintele CONMEBOL 
(Confederația sud-americană 

de fotbal) a avut o convorbire 
cu dl. Gullermo Canedo, 
președintele federației mexi
cane șl al comitetului de or
ganizare, in cadrul căreia a 
făcut cunoscut faptul că a- 
ceastă puternică organizație 
nu este de acord cu propu
nerea europeană, conside- 
rind-o contrară intereselor 
federațiilor șud-americane. 
Atitudinea d-lui Salinas a 
produs o reacție violentă din 
partea ziariștilor europeni x 
a celor din alte continente, 
care au etichetat pe condu
cătorul CONMEBOL-ului 
drept un „avocat al violen
ței", amlntindu-se în acest 
sens cele petrecute la jocul 
Estudiantes—A.C. Milan.

Fotbaliștii asistă la spălarea rufelor in chip tradițional mexican

Agendă C. M.

Anglia — Cehoslovacia.
GRUPA D (Leon) : Bulgaria 

— Maroc.
Toate meciurile vor începe 

Ia ora 16 (ora locală) — 24 ora 
României. '

11 IUNIE
GRUPA A (Mexico) : Mexic

— Belgia. 
GRUPA B (Tolucâ) :: -Israel

— Italia.
GRUPA C (Guadalajara) :

Echipa Mexicului

pe stadionul
„Azteca1* ?

Imagine surprinsă la sfirșitul partidei Brazilia — Anglia. 
Doi „monștri sacri“ ai balonului rotund — Pele și Bobby 
Moore — își zimbesc, își schimbă tricourile și (fi string mîna

„De ce i-ațt ținut atit de 
mult timp piciorul lui Mul- 
lery care Suferea de crampe 
către sfirșitul meciului" 1 l-a 
întrebat un reporter pe Edson 
Arantes, referindu-se la scena 
cînd Pele sărise în ajutorul 
fotbalistului britanic. „Chestie 
de meserie a răspuns Pele 
tn primul rind țrebuie să-ți 
ajuți aproapele cind suferă... 
și totodată să cîștigi timp". 
Devenind serios Pele a ținut 
să adauge: „E greu să joci 
fotbal în zilele noastre. Toți 
vor să ciștlge. Jocul apărărilor 
a devenit obsedant. Altfel se 
juca fotbalul cu 10 ani in 
urmă".

e
Balonul campionatului mon

dial, o minge uriașă de mate
rial plastic, cu un diametru 
de 3 m, expus la intrarea ho
telului Maria Isabel din Ciu
dad de Mexico a dispărut! 
Mai tîrziu s-a aflat că acest 
balon a prilejuit o insolită 
partidă de fotbal de-a lungul 
marelui bulevard Paseo de la 
Reforma mergind pină în Zo- 
calo, piața centrală a orașului. 
Ardoarea combatanților a pus 
repede capăt partidei mingea 
explodînd în zeci de bucățele 
care au fost luate ca trofee de 
mulțimea jucătorilor.

•
Fotbalistul englez Ball este 

propietarul unui cal de curse 
pe care intenționează să-l lan

seze tn reuniunile de la Ep
som sub numele de Me
xico—70.

într-un mesaj trimis tn 
Mexic și citit la catedrala 
Guadelupei din Mexico, 
Papa Paul • al VI-lea și-a 
exprimat speranța că pa- 

' cea și buna înțelegere Vor 
domni în timpul meciuri
lor campionatului mondial 
de fotbal. în mesaj, se, 
spune între altele: „Eu 
cer nu numai celor 16 țări, 
care participă la aceas
tă mare competiție, dar și 
întregii umanități, să Cau
te înțelegerea in ciuda tu
turor divergențelor ideolo
gice. politice și rasiale".
•

Lev lașin a adus omagii 
portarului marocan Allal 
Cassou pe care ii con
sideră un fotbalist remarca
bil. De menționat că in viața 
de toate zilele Allal este mu
zicant. El cîntă la trombon în 
fanfara palatului regal.

•
Cunoscut atlet francez Mi

chel Jazy a indicat astfel or
dinea primelor trei clasate: 
1. Brazilia ; 2. Anglia ; 3
R. F. a Germaniei.

Poșta din Nicaragua a emis 
12 timbra filatelice consacrate

întrebarea frămintă 
aceste zile cercurile specia
liștilor mexicani, dar mai ales 
zecile de mii de suporteri 
înflăcărați ai acestei echipe. 
Este vorba de partidele din 
cadrul sferturilor de finală, 
in legătură cu rare regu
lamentul „Cupei Jules Ri
mei" prevede că : „echipa 
care termină pe primul loc 
in grupă va continua să 
joace in același oraș, iar 
formația clasată pe locul 
secund va efectua depla
sarea".

In cazul cind selecțio
nata Mexicului se va clasa 
pe locul secund s-a făcut 
cunoscut că federația de 
specialitate din această țară 
va solicita F.I.F.A. ca echi
pa lui Raul Cardenas să 
joace in continuare 
stadionul 
cătorii 
ză în 
lor pe 
ediția 
tițiel,
bine ne amintim — selec
ționata Angliei a disputat 
toate jocurile sale pe sta
dionul „Wembley" din Lon
dra. Cine spunea că orga
nizatorii unui campionat 
mondial au numai neca
zuri ?...

în

tot pe 
Condu- 
bazea- 
cererii

„Azteca", 
mexieani se 

argumentarea 
precedentul creat Ia 

anterioară a compe- 
eînd — după cum

„TRIUMFUL FOTBALULUI"
„Sintem fericiți să constatăm că 

Intr-un moment cind in diverse 
puncte ale globului războiul faefi 
ravagii, una din cele mai pașnice 
acțiuni ale epocii noastre, fotba
lul, triumfă la noi. Cealaltă mare 
acțiune pașnică a momentului 
este Expoziția universală fie la 
Osaka și pentru noi, mexicanii, 
este ca și cum axa Pămîntului 
și-ar fl schimbat amplasamentul, 
situinclu-se acum între cei doi 
poli opuși ai globului care sînt 
Mexicul și Japonia". Aceasta este 
părerea exprimată în prezent de 
locuitorii capitalei mexicane in 
convorbirile cu diferiți ziariști 
străini prezenți la Ciudad de Me
xico. Cit privește părerea lor des
pre echipele prezente la campio
natul mondial, un purtător de 

.cuvint al biroului de presă din 
capitala mexicană a precizat : 
„Noi mexicanii spunem că toate 
echipele care au venit tn țara 
noastră sint foarte bune. De ace
ea, dacă vom fi învinși, aceasta 
nu va veni decit din partea unei 
echipe foarte bune și dacă vom 
eiștiga, meritul nostru va fi mare, 
Intrueit am invin» o echipă foar
te hună..."

AU ÎNCEPUT PLOILE
Do citeva zile cerul, de obicei 

albastru al Mexicului, s-a acope
rit de nori. Au început ploile. 
Previziunile meteorologilor lasă să 
se întrevadă că In zilele ce vor 
veni, ploaia și grindina ar putea 
să influențeze desfășurarea parti
delor campionatului mondial.

PUNCTE DE PENALIZARE
Comisia de disciplină a campio

natului de fotbal a confirmat 
avertismentele date în teren unor 
jucători, printre care Cortez (Uru
guay), Primo (Israel), Lee (An
glia), Flamenco, Mangana, Mad
ona șl Cortez (Salvador). Pînă 
în prezent, au cite patru puncte 
de penalizare echipele Salvadoru
lui și U.R.S.S. Cîte două puncle 
penalizare au formațiile Braziliei, 
Suediei, Israelului și Cehoslova
ciei. Echipele Angliei. României, 
Mexicului și Uruguayului au cîte 
un punct penalizare. Aceste punc
te contează In stabilirea clasamen
tului Cupei „Fair-play".

„Magul“ este furios și în Mexic!
Numeroase ziare mexicane, 

din Capitală și din provincie, 
publică zilnic articole in care 
mari personalități ale fotba
lului mondial comentează 
partidele. De pildă. ziarul 
,.E1 Occidental" inserează la 
fiecare ediție a sa două am
ple comentarii realizate de 
Helenio Herrera și Joao Sal- 
danha. Zilele trecute, secre
tarul de redacție al acestui

mare cotidian mexican a co
mis o eroare : a inversat 
semnăturile ! Și astfel artico
lul în care Saldanha critica 
„betonul" a apărut semnat 
de... Herrera. Vă imaginați 
că s-a rîs copios, dar „ma- 

i gul" a făcut o mică criză de 
nervi, solicitînd vehement 
și obținînd, în cele din urmă, 
ca ziarul să publice o recti
ficare !

Campionatului mondial. Ele 
reprezintă jucători celebri ca 
Pele, Facchetti.

•
Fotbalistul vest-german 

Uwe Seeler deține un re
cord intre participanții la 
actualul campionat. El a 
luat parte de patru ori la 
Cupa Jules Rimet și a 
disputat 16 meciuri. Walter 
Pereira — Didi a jucat 
15 meciuri în campionatul 
mondial, Nilton Santos — 
Brazilia 14 meciuri, lașin 
— U.R.S.S. — 13 meciuri. 

Echipa R. F. a Germaniei a

învins echipa Mexicului cu sco
rul de 7—3. Meciul disputat 
la Leon a trecut complet neob
servat pentru bunul motiv că 
a fost vorba de echipele de 
ziariști sportivi ale celor două 
țări.

•
Peruvienii, ca și englezii, au 

înregistrat un disc muzical. Al 
englezilor se intitula „Ne vom 
reîntoarce", fără să spună 
cum. Al elevilor lui Didi se 
intitulează foarte îndrăzneț 
„Vom fi campioni mondiali".

•
Fotbalistul vest-german Ove- 

rath și-a făcut debutul ca in
ternational la virsta de... 13
ani, pe stadionul Wembley din 
Londra, in fața a 100.000 de 
spectatori. El a participat 
atunci la un meci între două 
echipe reprezentative școlare.

•
Cel mai tînăr arbitru al cam

pionatului este uruguayanul 
Bareto Ruiz, comerciant din 
Montevideo, în vîrstă de 31 
ani. El este urmat de medicul 
etiopian Seyum Tarrekegn — 
33 ani și de profesorul de 
gimnastică din Israel Abraham 
Klein — 36 de ani.

Numai două echipe au an
trenori străini : Peru pe bra
zilianul Didi și Marocul pe„ 
iugoslavul vidinici. Antrenorul

TRAGEREA LA SORTI ARE LOC 
VINERI

Comitetul de organizare a cupet 
„Jules Rimet" confirmă articolul 
122 din regulamentul competiției, 
articol ce fixează modalitățile de 
calificare din cadrul grupelor. In 
eventualitatea clnd va II necesară 
tragerea la sorți Intr-una sau mai 
multe grupe pentru desemnarea 
locurilor, această operație va £1 
efectuată la Ciudad de Mexico, 
vineri 12 iunie, ora 11.

DOSARUL BOBBY MOORE 
CLASAT

„Cazul Bobby Moore poate fl 
considerat ca Încheiat" a spus Ar
turo Caparosa, consilier al Amba
sadei columbiene in Mexic. „Gu
vernul din Bogota, a precizat fn 
continuare Caparosa, apreciază că 
nu trebuie să se dea nici o impor
tanță acuzațiilor care se aduc că
pitanului echipei engleze că ar fl 
furat o brățară <le aur; este o acu
zație care trebuie probată, dar 
nu a fost adusă nici o probă". 
Caparosa a dezmințit zvonurile 
potrivit cărora Bobby Moore ar fi 
obligat să se prezinte la Amba
sada Columbians din capitala 
Marii Britani! după întoarcerea 
sa la Londra.

Comentariile șl informațiile 
agențiilor internaționale <le 
presă ne-au fost furnizate de 
AGERPRES.

de neuitat pen-O amintire 
tru Lev lașin. Un splendid 
covor cu motive naționale 
mexicane, primit cadou din 

partea gazdelor
Telefcto A.P.-AGERPRES

echipei Uruguayului, Juan Hoh
berg, era argentinian. în 1954 
însă el a participat la cam
pionatul mondial din Elveția 
sub culorile echipei Uruguayu
lui.

O

Oricit ar părea de paradoxal, 
totuși in Mexic au... acționat 
pină acum 17 echipe. Numai 
că una dintre ele a dispărut 
pur și simplu sub asalturile și 
contraatacurile impetuoase ale 
adversarilor să}. Este vorba de 
o formație de... hoți de buzu
nare, alcătuită din cinci „ași" 
ai meseriei (la „El Mundial" 
nu puteau veni niște novici...) 
din Guatemala. Știind că ora
șul Guadalajara va fi cel mai 
solicitat de turiști și că aci se 
vor disputa jocurile cele mai 
echilibrate, care răpesc atenția 
spectatorilor, echipa pik-poc- 
kets-ilor guatemalezi s-a în
scris cu de la sine putere în... 
grupa C. După primele jocuri, 
o puternică selecționată a de
tectivilor poliției statului Ja
lisco, constatînd ravagiile fă
cute de cei cinci .ași" a tre
cut la contraatac și, în tim
pul meciului România—Ceho
slovacia a obținut o victorie 
netă, concretizată prin aresta
rea întregii bande. Astfel, ce
lebrii „El Muecas", „El Chale", 
„El Rafa" etc. au intrat, pen
tru o lungă perioadă, In... can
tonament 1



In zilele de 16 șl 17 Iunie, 
va avea Ioc în București, pe 
arena Voința, un turneu in
ternațional de popice organi
zat de UCECOM. Vor partici- 
cipa — la femei — Aktivist 
Espenlieim (R.D.G.), Slavia 
Praga, Voința București și Vo
ința Tg. Mureș, iar la bărbați. 
Aktivist Espenheim. Szparta- 
kusz Budapesta, Start Brno și 
Voința Tg. Mureș.

de popice la București

Turneu internațional

Balczo din nouTrimisul nostru special la C. E. de lupte libere, Valeriu CHIOSE, transmite

SPORTIVII ROMÂNI AU CONCURAT învingător

Voleibalistii români A UOUA...:v;

la turneul din Bulgaria

Intre 13 și 18 iunie, capitala 
Bulgariei reunește toate ma
rile valori voleibalistice ale 
continentului : U.R.S.S.. Bul
garia. Cehoslovacia, R.D.G.. 
România, Polonia. Ungaria și 
Italia. Echipa țării noastre, 
care pleacă vineri spre Sofia, 
va folosi, după cum ne spu
nea secretarul general F.R.V., - - - ■ -
jucători

secretarul general al 
Aurel Dobincă, mulți 
tineri.

Dinamo București — Spartak

BERLIN, 10 (prin telefon).
O dată cu încheierea turului 

II, sita departajării valorilor la 
campionatele europene de lup
te libere s-a îndesit, prin ea 
reușind să treacă numai cei 
într-adevăr aleși. Fiindcă che
mați au fost foarte mulți.

Apropierea finalelor agită 
spiritele și biciuiesc nervii. 
Luptele — iar cele libere mai 
ales — sint un sport de ten
siune și 
maxim. ______ _ .
saltelelor au fost nevoiți 
intervină

din suflet, pentru că tru- 
lui nu mai poate da ni- 

! La această oră Cernău

Levski Sofia 8-1 la polo

Ieri tn piscina Dinamo s-au 
întîlnlt într-un meci amical 
de polo Dinamo București și 
Spartak Levski Sofia. Meci 
frumos, victorie meritată a 
poloiștllor bucureșteni cu re
zultatul de 8—1 (l-o, 3—1, 3—0 
1—0). Au înscris Zamfirescu 2,’ 
Novac 2, Popa - —
Zahan pentru 
pectlv, K. r_. 
Spartak. (F. s.).

2, Nastasiu, 
Dinamo, res- 

Petrov pentru

Viteziști români peste hotare

Cunoscuțll motocicliști 
Gheorghe Ion șl Alexandru 
Crlstea-Ionescu (Steaua), vor 
participa la Budapesta (14 iu
nie) și Skofia-Loka (Iugosla
via — 21 iunie) la două mari 
concursuri de viteză. Sportivii 
români părăsesc astăzi Capi
tala.

I.C.H.F. Selecționata

Lodz 79-81, la baschet

Duminică, revanșa

de consum interior 
Arbitrii din centrul 

să 
deseori energic spre 

a-i calma pe oamenii din colț 
care, pierzindu-și firea, deve
neau gălăgioși, dacă nu chiar 
turbulenți.

Pentru delegația română re
uniunea de miercuri a 
promițătoare și dătătoare 
optimism. Băieții noștri 
luptat energic, cu aplomb, nu 
s-au speriat de renumele ră
sunător al adversarilor, folo- 
sindu-și șansa din plin, potri
vit proverbului că „orice naș 
își are nașul".

Simt nevoia să-i ofer 
mul fotoliu al elogiilor 
Petre Cernău (52 kg) care, de 
zile și nopți, suportă cu un 
stoicism neînchipuit supliciile 
teribile ale setei și foamei pen
tru a putea face cîntarul 
fiecare dimineață. Băiatul 
cesta are ochii înconjurați de 
cearcăne, privirea rătăcită, fața 
lividă și o gură de iască. în 
el, cu excepția sîngelui, n-a 
mai rămas probabil nici o pi
cătură de lichid, totul fiind 
stors în baia de abur. Dar 
cînd intră pe saltea devine 
proaspăt și agil, inteligent și 
perspicace. în turul III el l-a 
învins la puncte pe sovieticul 
Dimitriev, după ce fusese con
dus timp de două reprize. Re
sursele acestea vin, fără în
doială, de undeva din inimă

fost 
de 
au

pri- 
lui

în
a-

sau 
pul 
mic 
poate aspira la o medalie cm 
condiția 
rul IV 
mană).

Petre
trecut prin abandon pe vest- 
germanul Schmeiler (după 
condusese cu 7—1). Liber 
turul IV, reprezentantul nostru 
va lupta în turneul final. Con
tinuă să se comporte onorabil 
debutantul Valeriu Albu 
kg). El a cîștigat în turul 
la iugoslavul Săli, reușind 
fixare în ultimele secunde 
luptei (3—2). Viitorul său 
versar va fi turcul Akdag. O 
victorie îi deschide lui Albu 
drumul spre podium.

La 74 kg, Ludovic Ambruș 
a obținut două victorii conse
cutive : prin tuș (min. 5,08) 
la Trasznay (Ungaria) și la 
puncte în fața lui Uzun (Tur
cia). Dar, în cursă se mai a- 
flă 8 concurenți, printre care 
și virtuosul campion mondial, 
sovieticul Beriașvili. în turul 
IV Ambruș îl va întîlni pe 
tenacele campion al R. D. Ger
mane, Nitsche.

După ce conducea la puncte 
cu 9—1, Vasile Iorga (82 kg) 
a fost declarat învingător prin 
descalificare în fața suedezu
lui Elmgren. Următorul _ său 
adversar va fi însă campionul 
mondial, francezul Daniel Ro- 
ben.

La ultimele trei categorii 
sportivii români au fost elimi
nați din competiție. Ion Marton 
(90 kg) a pierdut la puncte în 
fața lui Doring (R. D. Ger
mană), Atlla Balogh (100 kg) 
pierde la tuș la Csatari (Un
garia), iar Enache Panait a 
terminat la egalitate cu ceho
slovacul Burick, totalizînd insă

ca să-l învingă in tu- 
pe Book (R. D. Ger-

Coman, (62 kg) l-a în-
ce 
în

(68 
III 

o 
ale 
ad-

lișase puncte negative. Lor 
s-a alăturat și Gheorghe Stan 
(57 kg) care a abandonat în 
meciul cu polonezul Zedzicki.

Joi seara vor fi cunoscuți 
medaliații acestei ediții.

BUDAPESTA 10, (Ager- 
pres). — Concursul interna
țional de pentatlon modem 
s-a încheiat cu victoria lui 
Andras Balczo (Ungaria) 
5383 p, urmat de Smelev 
(U.R.S.S.) 5211 p, și Kelemen 
(Ungaria) 5180 p. Pe echipe, 
victoria a revenit selecționa
tei ungare ou 15 418 p.

PE PISTELE DE ATLETISM
Rezultate excelente ale de- 

catloniștilor din R. D. Ger
mană într-un concurs desfă
șurat la Graz : Kirst. 8121 p, 
Wessel 8003 p și Tiedtke 
7989 p.

Noi performanța valoroase 
ale săritorilor In înălțime eu
ropeni : cehoslovacul Baudis 
2,15 m la Riga șl francezul 
Elliot 2,15 m la Barcelona.

Australianul O’Brien a rea
lizat una dintre cele mai bune 
performanțe ale sezonului pe 
distanța de 5000 m: 13:42,2. 
Alte rezultate ale concursului 
desfășurat la Los Angeles: 
Swanson 1:47,9 - 880 yarzi, 
Mann 51,1 — 440 yarzi gar
duri și Sylvester 62,78 m — 
aruncarea discului.

La Moscova, Viktor Bolșov

în revenire de formă — 2,15 
m la înălțime, Vojkin (19 ani)
19.22 m la greutate șl R. Klim
71.22 m la ciocan.

O nouă speranță a atletis
mului polonez pentru proba 
de triplu salt — Lasocki, cart 
a obținut la Varșovia o per
formanță de 16,43 m.

In concursul desfășurat la 
Miinchen : Helmuth Kloeck 
7,80 m la lungime ; Gloeckler 
18,15 m la greutate și Neu 
61,66 m la disc.

Alexandra Nicolau
învingătoare la Gori

CUPA DAVIS '70

Turneul internațional de 
șah de la Gori (U.R.S.S.) a 
fost cîștigat de românca Ale
xandra Nicolau, care a tota
lizat 11 p din 13 posibile. Au 
urmat-o sportivele sovietice 
Rubțova 10% p și Fugașvili 
9 p.

Maribor—o poartă în calea tenismanilor români în „Cupa Balcanică*'

România

Echipa masculină de baschet 
I.C.H.F. și Selecționata orașu
lui Lodz au oferit un frumos 
spectacol în meciul disputat 
în sala Floreasca. Oaspeții au 
început partida cu mult a- 
plomb și au acumulat repede 
un avans apreciabil (mln. 14 : 
25—13), dar introducerea în 
formația bucureșteană a maes
trului sportului Emil Nicules- 
cu s-a făcut din plin simțită, 
ca șl evoluția talentatului ju
nior Dan Poleanu. In conti
nuare, scorul a evoluat foarte 
strîns. I.C.H.F. a fost la ‘ 
pas de a conduce (ratările 
xasperante ale lui Bulat 
precizia lui Wisznlewski 
împiedicat acest lucru), a . 
egalat în ultimul minut, dar 
Mălușel și Tiiddssy, au ratat 
de sub coș cînd mai erau ci- 
teva secunde de joc. Scor 
final : 81—79 (33—28) pentru 
sportivii polonezi. Duminică, 
la ora 10, revanșa.

Internaționalele de5 tir ale României
(Urmare din pag, 1)

„Cupa copilului"

un 
e- 
și 

au
Și

întrecut doar cu un punct la 
baraj de americanul Tiner) și 
înaintea campionului mon
dial, Iuri Țuranov. O mențiu
ne și pentru Anișoara Matei 
— medalie de argint la pistol 
cu aer comprimat 60 f.

pentru minibaschetbaliști

Comisia de baschet a muni
cipiului București și consiliul 
municipal al organizației pio
nierilor organizează joi 18 iu
nie, de la ora 9 pe stadionul 
Tineretului, „Cupa copilului". 
Competiția constă într-o în
trecere de aruncări libere (10) 
șl aruncări de la semldlstanță 
(10) pentru minibaschetbaliști, 
împărțiți pe două categorii de 
virstă : 8—10 ani și 10—12 ani. 
Pot lua parte cîștigătorii fazei 
pe sector și echipele școlilor 
generale din Capitală. Vor fi 
acordate premii celor mal 
buni performeri șl profesorilor 
cu cea mal reușită mobilizare.

Gală de box la Giulesti

Sîmbătă, de la ora 19.30, se 
va disputa pe stadionul Glu- 
lești o gală de box, în cadrul 
căreia vor evolua 20 de pu- 
giliști. Din program spicuim 
meciurile : M. Boteanu 
Niculae, R. Alexlu — L. Tra- 
nulls, Gh. Rizea — Gh. nies- 
cu.

REZULTATE : pistol calibru 
mare — Hurt (Cehoslovacia) 592 
p (precizie 293 p 4 viteză 299 p, la 
baraj 293 p), — campion interna
țional al României, 2. Hunter 
(S.U.A.) 592 p (baraj 291 p), 3. 
Maghiar 587 p, 4. Iuga 586 p, 5. 
Musicka (Cehoslovacia) 585 p, G. 
Hromada (Cehoslovacia) 585 p; 
armă liberă calibru mare (distan
ța 300 m) 40 focuri picioare : 1. 
Foster (S.U.A.) 376 p — campion 
internațional al României, 2. Ko- 
varik (Cehoslovacia) 374 p, 3. 
Wigger (S.U.A.) 374 p, 4. Kurka 
(Cehoslovacia) 373, 5. Wunderlich 
(R.D.G.) 367 p, 6. Esau (R.D.G.) 

366 p; 40 focuri culcat : 1. Foster 
396 p, — campion internațional al 
României, 2. Sommer (R.D.G.) 392 
p, 3. Bakken (Norvegia) 391 p, 4. 
Wunderlich 391 p, 5. Landro (Nor
vegia) 391 p, 6. Margaret Murdock 
(S.U.A.) 390 p; 40 focuri genunchi: 
1. Wigger 387 p — campion inter
național al României, 2. Foster 
385 p, 3. Kovarik 384 p, 4. Davis 
(S.U.A.) 384 p, 5. Writer (S.U.A.) 
382 p, 6. Wunderlich 378 p; 3x40 
focuri : 1. Foster 1157 p (c. 396, p. 
376, g. 385) — campion internațio
nal al României, 2. Wigger 1149 p, 
3. Kovarik 1147 p, 4. Wunderlich 
1140 p, 5. Kurka 1137 p, 6. Marga
ret Murdock 1131 p; pistol cu aer 
comprimat 6o focuri — Juniori și 
femei : 1. Barbara Hile (S.U.A.) 
565 p — campioană internațională 
a României, 2. Anișoara Matei 564 
p, 3. Neacșu 552 p, 4. A. Klsgyor- 
gyne (Ungaria) 549 p, 5. Stan 539 p, 
6. Anastase 537 p; mistreț alergă
tor 30+30 focuri : 1. Szabo (Un-

garia) 251 p (la proba lentă 128 p. 
la proba rapidă 123 p) — campion 
internațional al României, 2—3. 
Mezzanni (Italia) 238 p (132+106), 
Powell (S.U.A.) 238 p (128 + 110), 
4. Crow (S.U.A.) 232, 5. Cecconi 
(Italia) 227 p, 6. Zucehini (Italia) 
224 p (rezultatele trăgătorilor noș
tri : A. Neagu 161 p (86+75). V. 
Panțuru 148 p, N. Cara 141 p, T. 
Văcarii 126 p). Talere (200 buc.), 
„Marele Premiu Carpați“ : 
Kropf (S.U.A.) 193 t, 2.
(S.U.A.) 188 t (la baraj 
Dumitrescu 188 t, (baraj
Mc Kenzie (S.U.A.) 188
23), 5. Colombo (S.U.A.)

Stafford 
25 t), 3. 
24 t), 4. 
t (baraj 

188 t 
(baraj 23 t), 6. Smelczynski (Polo
nia) 188 t (baraj 21 t); Balcaniadă: 
1. Dumitrescu 188 t, 2. Florescu 
180 t, 3. Anastasov (Bulgaria) 179 
t, 4. Popovici 177 t, 5. Karaianidis 
(Grecia) 176 t, 6. Manev (Bulga
ria) 173 t; echipe : 1. România 
714 t, 2. Bulgaria 692 t, 3. Grecia 
623 t. Femei : 1. Reli Vezeanu 170 
t, 2. Irina Gheorghieva (Bulgaria) 
157 t, 3. Olga Dzavara (Grecia) 
155 t; skeet (200 buc.), „Marele 
Premiu Carpați* : 1. Tașev (Bul
garia) 195 t, 2. Tiner (S.U.A.) 193 
t (baraj 25 t), 3. Sencovici 193 
(baraj 24 t), 4. Gherlich (S.U.A.) 
192 t, 5. Gawlikowski (Polonia) 
192 t, 6. Țuranov (U.R.S.S.) 192 t; 
femei (150 buc.): 1. Karin Linden 
(Norvegia) 122 t, 2. Săli < 
(Turcia) 102 t ; juniori : 1. 
(R.D.G.) 139 t, 2. Cojocaru 
3. Mareș 130 t. Balcaniadă : 
șev 195 t, 2. Sencovici 
Xantakos (Grecia) 187 
nilakis (Grecia) 184 t, 
(Bulgaria) 184 t, 6.

193
t.

Giraud
Reske 

l 131 t,
1. Ta-
t,

4.
5.

3. 
Ka- 

Tzakov 
Sistovaris

(Grecia) 183 t ; echipe : 1. Bulga
ria 737 t, 2. Grecia 736 t, 3. Ro
mânia 719 t.

Coincidențe și similitudini a- 
trag întotdeauna. Exact cu un an 
în urmă luam drumul spre Va
lencia, acolo unde echipa 
tenis a României avea să 
țină un mecl-cheie în Cupa Da
vis. Incertitudinile planau —" 
pra formei lui Manolo Santana, 
marele „vrăjitor" al rachetei, 
omul care ar fi putut aduce spa
niolilor punctele dorite. N-a
putut Juca însă, iar Manolo al 
II-lea, Orantes, tînărul său tiz 
și succesor, împreună cu bătăio
sul „Liz" Arilla, trebuiau să se 
plece sub loviturile necruțăt 'are 
ale lui Țiriac și Năstase. Libe
rată de complexe, echipa româ
nă sprinta irezistibil spre vic
torie. Poarta ce ducea la Chal
lenge-round fusese deschisă...

A trecut un an. Sîntem din 
nou în fața confruntării decisive 
din întrecerile europene pentru 
bătrîna 
grupei A și tot în deplasare ; 
jucăm împotriva unei formații 
aureolate de prestigiu — Iugo
slavia. Cine cîștigă la Maribor 
poate merge departe, foarte de
parte. Pentru echipa noastră, 
dacă termină victorioasă, se con
turează zodia favorabilă a unei 
serii întregi de meciuri acasă : 
cu Spania (sau Franța) în fi
nala grupei, apoi Brazilia și 
poate o finală inter-zone. Chal- 
lenge-roundul pare din nou a- 
proape. Dar... Trebuie, neapărat, 
victorie la Maribor.

Se poate cîștiga 7 Răspunsul 
trebuie să ni-1 dea Iile Năstase 
și Ion Țiriac, de o parte a flleu- 
lui, Zeliko Franulovici și Nikola 
Spear de ceâlalta. Ei au cuvîntul 
in această întîlnire de 5 partide 
Pe distanța a trei zile de joc 
(12—14 iunie), pe terenurile sta
dionului Branlc din orășelul 
montan Maribor, așezat la gra
nița Iugoslaviei cu Austria.

Plinind în balanță șanse Și a- 
tuuri. tenismanii români por
nesc ’favoriți. Înseși gazdele le 
acordă — fățiș — un credit de 
4 puncte, ceea ce ar fl pcate 
exagerat. Ne gindim, firește, la 
avantajele Ce decurg dintr-un te
ren propriu și un public patriot, 
ca și la acea regulă nescrisă 
care spune că un meci de Cupa 
Davis eșțe totdeauna „altceva" 
decit confruntările normale de 
turneu. Apoi, atjta timp cit re
gula scrisă a competiției (cea 
atit de criticată, dar mereu via
bilă) acordă unul singur jucă
tor dreptul la trei apariții în 
cursul întîlnirii, caicului prezum
tiv trebuie altfel făcut. Mai ales 
cînd acel jucător se numește 
Zeliko Franulovici, capabil să 
învingă pe oricine, pe orice te
ren. cu singura condiție ca să 
fie într-una din zilele sale bune. 
Cum va juca el la Maribor 7 
Cum va juca Spear, coechipie
rul său ? Nici prestanța acestuia 
nu este neglijabilă, dat fiind că 
tenismanul din Subotlta are, în 
acest an, un lung stagiu de tur
nee peste Ocean 
tata valoroase 
ca fiind de o 
celorlalți trei.

Dar, referiri la 
.ferabil a nu se 
ti pe cititori de 
de. Să spunem 
doua întîlnire de 
dintre reprezentativele 
țări. Curios, între vecini cu o 
istorie semicentenară de parti
cipări la suprema competiție de 
tenis, nu s-a disputat decit o sin
gură confruntare directă : Za
greb 1937, Iugoslavia — România 
5—0 (pe atunci, românii supor
tau handicapul unei diferențe de 
clasă). în schimb, ne-am întîl
nlt mai des cu prietenii iugo
slavi în cadrul tradiționalelor În
treceri ale Balcaniadei. Sînt me
morabile clteva secvențe. în 1966,

de 
sus-

asu-

Salatieră : semifinala

șl multe rezul- 
ce-1 recomandă 
clasă apropiată

trecut este pre
face. Vom srj- 
concluzii șubre- 
doar că este a 

,Cupa Davis" 
acestor

N.

Ștrandul Obor și-a deschis

porțile

Ștrandul Obor — proprieta
tea școlii sportive nr. 2, —
și-a deschis porțile. Totodată, 
incepînd cu data de 15 iunie, 
in cicluri a cite două săptă- 
mînl (cite două ore pe zi) vor 
fi organizate cursuri de iniție
re și perfecționare pentru pre
școlari (de la 4 ani), școlari 
și pionieri.

înscrierile se fac zilnic, între 
orele 9—12, la casieria ștran
dului. Informații suplimentare 
pot fl obținute la sediul școlii, 
din bd. Gh. Dimitrov nr. 128 
sau tel. 35.25.08.

0
*
*
0
0
0
0
0
0 
0
0
0

A CELE 24 DE ORE

N. Ciumeti învingător

in prima etapă

a „Cupei Metalul"
PLOIEȘTI (prin telefon). — 

Miercuri s-a desfășurat în lo
calitate, pe un circuit de 1,6 
km, prima etapă a concursu
lui ciclist organizat de A.S. 
Metalul Plopeni și dotat cu 
„Cupa Metalul14. La capătul 
celor 48 km (30 ture, cu 
sprint la fiecare 3 ture), pe 
primul loc s-a situat N. Ciu
meti (Dinamo) lh 14:10. în a- 
celași timp, pe locurile ime
diat următoare s-au situat : 
Șt. Ene (Steaua), C. Ciocan 
(Dinamo), C. Grigore (Dina
mo), C. Ciobanu (Voința) etc. 
După adiționarea punctelor 
cumulate la sprinturi (primii 
trei beneficiind de bonifica
ții). clasamentul se prezintă 
astfel : 1. N. Ciumeti 20 p,
2. V. Selejan (Dinamo) 19 p,
3. C. Ciocan 14 p. Joi, etapa 
a Il-a : Plopeni — Văleni — 
Cislău — Plopeni (100 km).

Sociologii — și nu numai el, 
pentru că destui romancieri, 
dramaturgi, cineaști au reflec
tat această realitate îngrijoră
toare în operele lor — remarcă 
frecvent o tendință de izolare 
a omului modern, mai accen
tuată în țările unde aglome
rările urbane au ajuns la pro
porții uriașe, unde civilizația 
materială pune la îndemlnă 
multiple mijloace de comuni
care.

Un cercetător francez, Michel 
Crozier, conchidea într-un stu
diu consacrat funcționărimil că 
relațiile dintre salarlațil unei 
instituții sînt „lipsite de căl
dură", că în rînduriie „colegi
lor" de birou „cuvîntul de or
dine GENERAL este : fiecare 
la el acasă ; ne vedem destul 
in timpul săptămînii”.

Cercetat cu atenție, fenome
nul nu prezenta doar o fațetă 
benignă (nevoia de izolare tem
porară) dar șl una malignă 
(închistarea individului exacer
barea egoismului etc.). Firește, 
sociologii au recomandat pro
movarea tuturor activităților 
care îi apropie pe oameni, in
tr-o ambianță plăcută, de des
tindere, propice germinării no
bilelor simțăminte ale priete
niei și solidarității.

W * DE PRIETENIE"
Experimente făcute în diverse 

țări au dovedit că activitățile 
fizice, turismul și sportul, sint 
un eficace liant social. Un func
ționar al întreprinderii bancare 
„Credit Lyonnais", fără îndoia
lă un Îndrăgostit de sport (și 
deci încrezător în virtuțile spor
tului), a inițiat, săptămînile 
trecute, o mare ștafetă care a 
reunit pe un stadion de la 
marginea Parisului, mal multe 
sute de șalarlați al instituției 
sale. Unii dintre el au venit 
chiar cu familiile lor (soții sau 
eoțl, copii șl chiar părinți).

Organizată sub denumirea 
„Cele 24 de ore de prietenie", 
ștafeta își mărturisea public 
doar unul din scopuri : să con
tribuie la apropierea între sluj
bașii marii întreprinderi. Dar. 
ea realiza și un alt imperativ 
al epocii noastre ; apropierea 
oamenilor (și încă a unor se
dentari) de efortul binefăcător 
înfăptuit pe o pistă de atletism.

începută lntr-o sîmbătă, la 
orele 18, ștafeta s-a încheiat 
a doua zi la aceeași oră, după 
ce fiecare participant (unii nu
mai de 7 ani, alții de 65 de 
ani) a parcurs un tur de pistă. 
Cronometra n-au funcționat, în 
schimb s-a făcut un total al 
distanței străbătute și s-a a- 
juns la aproape 375 km. Dar 
cum pofta vine mindnd, câțiva 
entuziaști «-au oferit să mal 
facă un tur pentru a rotunji 
cifra.

Exemplul s-a dovedit a fl 
contagios pentru că, foarte cu- 
rtnd, un club atletic parizian, 
A.C.B.B., a realizat o ștafetă 
cu 1100 de participanți, cu un 
mal întins registru de virste 
(de la 9 Ia 76 de ani).

.. .Ar fl o utopie să ne Ima
ginăm o asemenea ștafetă or
ganizată de unul din cluburile 
noastre sau chiar de asociația 
sportivă a unei mari întreprin
deri ?

Sebastian BONIFACIU

In C. C. E LA POPICE

Petrolul Ploiești—pe locul II la Zagreb
La Zagreb (Iugoslavia) a avut 

loc primul joc din etapa I a «Cu
pei campionilor europeni" la po
pice. Pe primul loc s-a clasat for
mația gazdă, Medvesceak Zagreb, 
eu 5817 pd, pe locul II Petrolul 
Ploiești cu 5651 pd, iar pe ultimul 
loc Kohasi Ozd (Ungaria) cu 5395 
pd. Componențll echipei ploiește- 
ne au obținut următoarele rezul
tate : Nlțuleaeu 886, Dumitru >91,

Nicoiescu 901, Ivan 958, Silvestru 
987 șl Vtnătoru 988. Cifra realizată 
de Vlnătoru a fost, totodată, șl 
cel mai bun rezultat »1 competi
ției. Jocul al doilea va avea loc 
la Ploiești, pe 20 iunie. Clasamen
tul gr. I după primul joc : 1. Med- 
vesceak Zagreb 5817 - I p, I. Pe
trolul Ploiești 5651 — I p, >. Ko- 
hasz Ozd 53H — I p.

Viparul i 1, P, alnlotmalla*, atr. Breaolaon or. S*—BocoraiU

Grecia 1-1 (0-1)

nisipurilor de aur

1—0, la

SOFIA, 10 (prin telefon, de 
corespondentul nostru). 

Miercuri, la Stanke Dimitro- 
vo fotbaliștii 
ținut o nouă 
drul „Cupei 
tru echipele 
data aceasta, 
nă a întâlnit 
Greciei. Partida s-a terminat 
cu un rezultat de egalitate 1 
1—1 (0—1). Selecționata Ro
mâniei a desfășurat un joc 
mult mai bun față de cel din 
meciul cu Albania. In partea 
a doua tinerii români au do
minat, însă n-au reușit decit 
să restabilească egalitatea pe 
tabela de marcaj. Golurile au 
fost marcate de Broșovschi 
(min. 75) pentru —

români au sus- 
partidă în ca- 

balcanice" pen- 
de tineret. De 
formația româ- 

selecționata

x—*“• < u România,
Criticopoulos (min. 40) pen-
tru Grecia.

Turcia—Albania 
Pernik.

Toma HRISTOV

O amintire in albumul întilnirilor dintre tenismanii României 
și Iugoslaviei. In parcul Progresul, cei doi colegi de generație 
și întreceri — Franulovici (centru) și Năstase — măsoară înăl

țimea fileului, înaintea meciului lor din Balcaniada 1967
Foto T. MACARSCHI

cuplul Țiriac-Năstase, aflat la 
primele sale succese, reușește o 
performanță aproape nesperată, 
răpind titlul ' ' ' _ '
lor, chiar la ei acasă, la Zagreb, 
învinși cu 2—1 — Nikola Pfllci 
și Zeliko Franulovici, două nu
me sonore tn tenisul mondial. 
Rezultat repetat un an mai tîr- 
ziu la București, cînd marele 
Pilici îșl lua adio de la tenisul 
amator. In ultimele două ediții 
ale întrecerilor balcanice (Sofia 
1968 șl Istanbul 1969) cupa s-a 
reîntors în Iugoslavia, dar — 
precizăm — echipa română nu 
beneficiase de prima ei garni
tură.

Prin prisma rezultatelor celor 
mai recente. . din nou deducțiile 
nu sînt cu totul edificatoare. In 
primele două mari turnee ejrro- 
pene — Roma și Roland Garros 
— primii noștri reprezentanți par 
a fi marcat un plus valoric, cu 
precădere în proba de du
blu. Perechea Tiriac — Năstase,

balcanic iugoslavi-

camploană la Paris, pleacă net 
favorită pentru a doua zi a meciu
rilor de la Maribor. Jn celelalte 
4 partide, simplurile, orice pre
zumții sînt însă acceptabile. 
Franulovici. excelent la Roland 
Garros pînă în ziua finalei, poate 
spera — pe teren propriu — 
și la 2 puncte. După cum Spear 
nutrește probabil speranța uăui 
punct la Țiriac. Dar noi îl cu
noaștem pe „Țiri“... Știm cu cîtă 
seriozitate și simț de răspun
dere abordează el orice joc, dar 
mai ales cînd e vorba de culorile 
naționale. El va face totul pen
tru a obține punctul, mal ales 
dacă acesta va fi decisiv pentru 
întreaga întîlnire.

Să acordăm deci încă o dată 
credit tenismanilor noștri, atit 
de îndrăgiți, pentru această în
trecere care rămîne, oricum, di
ficilă. în fața noastră stau Ma
ribor șl 1001 emoții...

Radu VOIA

Mîine se va da startul în 
tradiționalul „Raliu al nisi
purilor de aur", la care par
ticipă echipaje din Cehoslo
vacia, R. D. Germană, R. F. 
a Germaniei, Iugoslavia, Ro
mânia, Polonia și Bulgaria. 
Traseul măsoară aproximativ 
2 000 km și cuprinde 8 probe 
speciale.

Cicliștii români pe 
locuri modeste la Tuia

MOSCOVA 10 (Agerpres). 
— în concursul internațional 
de ciclism desfășurat la Tuia, 
proba de 1000 m cu start de 
pe loc a revenit lui Al. Aga
pov (U.R.S.S.) 1:10,7, urmat 
de Petersen (Danemarca), 
Kravțov (U.R.S.S.) și Tren- 
tin (Franța). Românul Șt. 
Leibner a ocupat locul 17 cu 
1: 12,39. Proba de tandem a 
revenit cuplului Logunov— 
Poletaev (U.R.S.S.), iar cea 
de urmărire echipei U.R.S.S. 
cu 4:37,25. Formația română 
(Ioniță, Dolofan, Gonțea, 

Soare) a ocupat locul 7 cu 
4:52,13.

MĂNUȘI DE FIER...

Boxerul sud-african Joe Balance 
devenise în foarte scurt timp un 
adversar de temut pentru toți ad
versarii săi. Fiecare meci pe 
care-l susținea se încheia cu vic
toria lui înainte de limită, Balan
ce remareîndu-se în special prin 
forța năpraznică a loviturilor. O- 
ficialii federației de box din 
R.S.A. au devenit însă bănuitori 
șl au aruncat o privire măi a- 
tentă tn interiorul mănușilor pu- 
gllistului. Surpriză : fiecare din 
ele era „garnisită" cu o bucată 
respectabilă de fier l Urmarea ? 
Joe Balance a fost descalificat pe 
viață din activitatea pugilistică.

rat Murray. Practicarea unor 
exerciții fizice adecvate, in con
dițiile unul control strict, poate 
împiedica atacurile de cord. In 
cadrul experimentului 
vrem să stabilim care sint 
țiile fizice Ideale pentru 
din ocupafiile oamenilor".

„JOCUL VIEȚII 
Șl AL MORȚII"

EXPERIMENTUL

Sub conducerea antrenorului lo
tului olimpic de haltere al Marii 
Britanii, AL. MURRAY, Intr-un 
gimnaziu din Londra se desfășoa
ră in prezent o experiență deo
sebit de interesantă. Aproximativ 
100 de voluntari sint «upușl unor 
exerciții fizice pentru a se deter
mina In mod științific capacitatea 
lor de rezistență la eforturi șl, 
Implicit, genul de exerciții a că
ror practicare 11 ajută să prevină 
declanșarea unor atacuri cardla- 

,Principalele cauze ale tuibu- 
lngrășatui, 
neliniștea

ce.
rărilor cardiace sint 
fumatul, Inactivitatea, 
șl tensiunea arterială — a decla-

Schimb tn ștaftta color 1100 organizată dt A.C.B.B. la Pari»

■L.

La Vicenza, echipa
locală de baschet fe-
minln a întrecut pe
Wisla Krakovia, fi-
nalistă în C.C.E., cu
57—46 (27—21).

n
Intr-•un meci de vo-

lei i 
șurat 
italia 
ta cu

masculin desfă- 
la Bordeaux, 

i a învins Fran- 
3—2.

Olsztyn (Polo- 
într-un concurs 

internațional de călă
rie, vest-germanul 
Kurt Heinz cu .Ange
lina" a terminat în
vingător în două 
curse : „Marele pre
miu al orașului" și 
„Premiul Lacurilor 
Mazuriene”.

La Beckenham (An
tlia) Kalogheropouloe 
l-a Întrecut cu 9—11,

nostru, 
exerci- 
fiecare

borîrea, salvîndu-1 de la un imi
nent accident. Trecerea schiuri 
lor pe pietre l-a făcut însă să-și 
piardă echilibrul și Miura a alu
necat inconștient aproape 300 de 
metri...

EFECTE ALE TRANSMISIILOR 
DIN MEXIC

Un mare consum de ener
gie electrică
Supărarea soțiilor

Am relatat In ziarul nostru des
pre intenția unul schior japonez 
de a coborî 3 km pe pantele E- 
verestulul ajutat de o parașută. 
YUICHI MIURA, In vlrstă de 37 
de ani, s-a ținut de cuvînt. Re
cent, el s-a înapoiat la Tokio du
pă ce a realizat această perfor
manță în 2 minute și 20 secunde.

Descriind realizarea sa, pe care 
a callficat-o drept „un joc al 
vieții șl al morțil", Miura a po
vestit că in cursul coborfril a fost 
prins de o furtună de zăpadă 
care l-a făcut să creadă că este 
pierdut. Startul a fost luat de la 
o altitudine de 7 900 metri. In 
acest timp, la 6 800 metri, un prie
ten fl urmărea cu ajutorul unul 
telescop. Imediat după plecare, 
parașuta-stablllzator s-a deschis 
normal, schiorul atlngînd o vite
ză de 80 km pe oră. După cîteva 
porțiuni de teren fără dificultăți 
Importante, Miura a fost prins de 
viscol la 7 200 metri. Din fericire, 
un mic perete stlncos care se 
afla In calea sa l-a Încetinit co-

Meciurile campionatului mon
dial de fotbal din Mexic au efecte 
neașteptate in orașele europene 
unde, după cum se știe, din cau
za diferenței orare, partidele sint 
transmise in direct de televiziune 
In timpul nopții. Serviciile de 
electricitate din Marea Britanic 
au anunțat că numai in această 
țară, din cauza funcționării apa
ratelor de televiziune, in nopțile 
clnd au loc transmisii din Mexic 
consumul de energie electrică 
crește cu 2 milioane kilowați-ore, 
ceea ce 
minarea 
lație de 
tn R.F.

este suficient pentru ilu- 
a două orașe cu o popu- 
peste un milion locuitori, 

a Germaniei, efectele
campionatului mondial sint de 
altă natură. O anchetă întreprin
să de un institut de sondaj a in
dicat că... o soție din patru a 
ajuns să se certe cu soțul ei de
oarece acesta rămtne prea ttrzlu 
in fața televizorului.

6—3, 6—3 pe Dent,
iar Maud a dispus cu 
6—2, 6—3 de Gardi
ner.

In turul trei al pro
bei de simplu mas-

Concursul Interna
țional de dirt-track, 
desfășurat la Pardu
bice, a fast cîștigat 
de sportivul sovietic 
Valeril Klementev, 
care în cele două

G. Stilwell a cîștigat 
‘ ‘ 0—6, 6—4 in 

R. Carmi-
cu 6—2, 
fața lui 
chael.

regată a
nwn-

TELEX
culfn din cadrul tur
neului internațional 
de tenis de la Not
tingham, Stan Smith, 
l-a invlns cu 3—6, 
8—4, 6—1 pe Plnto 
Bravo, Doemer a dș- 
tîgat cu 8—6. 6—3 la 
Ryan, iar Matthews 
a dispus cu 12—10, 
7—8 de Freer.

manșa a totalizat 11 
puncta.

In cadrul turneului 
international da tenia 
de la Bristol, Nikola 
P.:llcl l-a învlnw cu 
3—6, 16—14, 10—8 pa 
Tom Okker, R. Mo
ore a dispus cu 6—4, 
9—7 de M. Cox, Iar

Prima 
campionatului 
dial de yachting (cla
sa „Solings"), dispu
tată la Poole (An
glia), a fost dștigată 
de sportivul 
Stig Wenerstrom, 
cârma 
„Biot

suedez 
la 

ambarcațiunii 
12".

Dortmund •-»La
disputat meciul din
tre echipa locală Bo
russia șl formația 
suedeză F. C. Mal- 
moe, contînd pentru 
„Cupa Rappan". Vic
toria a revenit fotba
liștilor vest-germanl 
cu 4—2 (S—1)

«03M


