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Gol în poarta Iul 
Felix. Reluarea ba
lonului cu capul 
de către Dembrov- 
schi a fost o exe
cuție tehnică exce
lentă. De la dreapta 
la stingă : Dem
brovschi, Felix și 
Lucescu. (Fază din 
meciul Brazilia — 
România 3—-2).

Telefoto A. P.
— AGERPRES

Felicitări din partea 
echipei F. C. Bayern

Frumoasa comportare a fotbaliștilor noștri la campio
natul mondial din Mexic a avut ecou nu numai in Inimile 
iubitorilor fotbalului din țara noastră, ci și in rindurile 
opiniei publice mondiale.

Exprimlndu-și prețuirea față de modul cum a evoluat 
echipa României, in cea mal puternică grupă din Mexic, 
președintele clubului vest-german, F.C. Bayern, Konrad 
Seidel, a trimis ieri o telegramă Federației române de 
fotbal, in care iși exprimă simpatia pentru echipa noastră, 
urlndu-i „weltere gute Erfolge" („noi succese și de-aci 
înainte").

* COMENTARIUL ZILEI
Tricolorii au trecut in meciul cu Brazilia 

pe lingă o mare performantă

„COTELE" JUCĂTORILOR

Be la Adamache - 5, 
la Dinu —10!

la finiș ! 
României, 
tinere ale

România-Ghana
9-2, la box

Așteptată cu viu interes, 
deoarece evolua pentru pri
ma oară în Capitală, repre
zentativa de box a Ghanei 
a întîlnit aseară pe ringul 
patinoarului „23 August" re
prezentativa României. Deși 
au pierdut la scor (9—2), 
oaspeții — îndeosebi Sukley 
Shittu, Prince Amertey și 
Joe Darkey — au lăsat to
tuși o bună impresie specta
torilor bucureșteni.

„Meciul galei" l-a consti
tuit partida dintre Alee 
Năstac și Joe Darkey. Dispu
tată într-un ritm infernal de 
la primul și pină la ultimul 
sunet de gong, confruntarea 
a produs în sală o tensiune 
maximă, deoarece ambii au 
plasat lovituri fulgerătoare 
și de mare precizie. Atit 
Darkey (în prima repriză), 
cît și Năstac (în cea de a

doua) au fost knock-down, 
ca urmare a unor lovituri 
dure în bărbie. în ultimele 
trei minute de luptă însă, 
reprezentantul nostru s a de
tașat de adversar, punctîn- 
du-1 scurt și precis. învingă
tor, Năstac.

Celelalte rezultate : semi- 
muscă : A Mihai b. p II. Bu- 
kerai * muscă : C. Ciucă
b. p. J. Desttimo ; cocoș : 
S. Sulley b. p. G. Pometcu ; 
pană : N. Gîju b. p. S. A- 
kushe ; semîușoară : A. Ilies
cu b. p. J. Anthony ; ușoară : 
C. Cuțov b. p. O. Lawson ; 
scmimijlocie: E. Flash b. p. 
A. Popa ; mijlocie mică: 
I. Gyorfi b. p. P. Amartey; 
semigrea : M. Constantinescu 
b. p. V. Attivor ; grea : I. A- 
lexe b. ab. 1 R. Adonys. 
Revanșa, duminică, la Cons
tanța.

Iată-ne, așadar, și 
Echipa de fotbal a 
una dintre cele mai 
lui „El Mundial”, și-a încheiat 
de citeva clipe (față de ora la 
care scriem rindurile de față) 
turul de forță efectuat pe „Mo
numental Jalisco” din Gua
dalajara... 3 meciuri în 8 zile 
și 3 rezultate la care, sinceri 
sâ fim, nu prea îndrăzneam 
să gindim : 0—1 cu Anglia,
campioană mondială „en titffe", 
2—3 cu fotbaliștii Braziliei, 
adică cu „bicampeones del 
mundo", care, acum în Me
xic amenință să cucerească 
definitiv „Zeița de Aur", și 
victorie (2—1) asupra Ceho
slovaciei.

Sînt citeva clipe, spuneam, 
de cînd a luat sfîrșit partida 
cu formația „cariocas", dar nici 
una dintre echipe . nu se gră
bește să se îndrepte spre ves
tiare. Undeva, la centrul te-

renului, Pele îl bate pe urmăr, 
simbolic, pe Gigi Tătara, vrîrid 
parcă să-i spună : Nu fii trist 
tinere ! Nu-i nimica... Eu duc 
în spate 12 ani de experiență, 
iar tu abia ai pășit in arena 
marilor confruntări fotbalis

tice ! Se efectuează, apoi tra
diționalul schimb de tricouri, 
operație pe care o îndeplinesc, 
cu emoție și alte „perechi" ; 
Dinu cu Tostao, Mocanu cu 
Jairzinho, Lucescu cu Carlos 
Alberto (deh, căpitanii între 
ei...)

Și aplauzele publicului, care 
nici el nu părăsește tribunele, 
dăruite cu afecțiune ambelor 
combatante, vin să atenueze 
și ele din mica amărăciune, 
care, credem noi, îi încearcă, 
totuși, pe tricolori în aceste 
momente.

însuși scorul limită de (2—3) 
nu-ți dă pace, măcar pe mo
ment, invitînd la reflecții de

El Mundial ’70
,■ Unul din trimișii agenției 
„Reuter", Andrew Tarnowski, 
scrie despre meciul Româ
nia — Brazilia: „Fără Gerson 
și Rivelino, brazilienii au a- 
vut mari scăderi în apă
rare. Abordînd cu mai mult 
curaj partida, românii ar fi 
putut obține un rezultat de 

^^xgalitate".
Corespondentul agenției 

„France Presse" adaugă la 
primele sale comentarii: „In 
timp ce brazilienii au trăit 
prin sclipitoarea lor linie de 
atac, românii au desfășurat 
un joe solid pe toate compar
timentele. Ne-au plăcut în 
mod deosebit Nunweiller, care 
a fost „plămînul" echipei, Du
mitru, Dembrovschi, un jucă
tor inteligent, și Tătaru, care 
în finalul partidei a fost un 
permanent pericol pentru a- 
părarea braziliană. In ceea 
ce-l privește pe Dumitrache, 
acesta este un jucător contra
dictoriu : cu realizări deose
bite, dar și cu ratări sau gafe 
copilărești. Golul său marcat 
în timp ce era făcut aproape 
sandviș de Brito și Fontana a 
fost surprinzător, de altfel ca 
și ratarea din minutul 23.

După meciul România — 
Brazilia, jucătorul englez 
Bobby Charlton a declarat: 
„Era cel mai bun rezultat 
pentru noi. Un rezultat nul cu 
Cehoslovacia și vom pleca la 
Leon să jucăm cu selecționa
ta R.F. a Germaniei".

Intr-un interviu acordat co
respondentului „U.P.I.", Florea 
Dumitrache a declarat: „A- 
cum este rîndul Angliei, dar 
în eventualitatea că ceho
slovacii vor cîștiga acest meci 
la o diferență de un gol, a- 
tunci vom avea iarăși emoții 
la tragerea la sorți. La rîn
dul său, Mircea Lucescu a

spus: „Am început meciul ca 
niște școlari. Mai tîrziu ne-arn 
dat seama că jucătorii bra
zilieni sînt oameni ca și noi. 
Trebuia să jucăm cu același 
curaj de la începutul meciu
lui". Aceluiași corespondent 
antrenorul Zagalo i-a decla
rat •’ „Românii au jucat foarte 
bine astăzi. Echipa lor este 
tinără și ar putea să obțină 
rezultate de prestigiu în anii 
următori".

ir
O delegație a federației de 

fotbal din Columbia a sosit 
la Ciudad de Mexico pentru a 
propune federației internațio
nale să i se acorde organiza
rea campionatului mondial 
din anul 1986. După cum se 
știe, viitoarele trei ediții ale 
campionatelor mondiale vor 
avea loc în R.F. a Germa
niei, Argentina și Spania.

★
Guvernatorul statului Jalis

co i-a acordat fotbalistului 
englez Bobby Charlton (tn 
cadrul unei ceremonii desfă
șurate la Guadalajara) o me
dalie de aur și titlul de „spor
tivul anului".

★
Serviciile meteorologice me

xicane anunță ploi în toată 
țara, cu excepția zonei cen
trale de la Guadalajara. In 
capitală temperatura a scă
zut la 19 grade.

Semimusca Au
rel Mihai a a- 
dus aseară prima 
victorie a echipei 
noastre naționale. 
Iată-l (in stingă) 
în meciul cu Ha- 
runa Bukerai. 
Ghanezul a reușit 
să evite croșeul 
de stingă trimis 
de Aurel, da
torită unei „scă
deri de nivel" fă
cută la timp.

V. BAGEAC

ob-să-1

G. NICOLAESCU

(Continuare în pag. a S «)
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putea fi 
ca și in 
lingă un 
(ne gin-

apreciem noi, 
cu care au 
această par- 

exagerată in- 
puternic să 

oare, mitul brazilian ?) 
și-a pus amprenta pe

Cronici și comentarii 
transmise prin telex 

de trimișii 
noștri speciali 

la Guadalajara
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Cupa Snagov" I I

I
n-au

Bobby

i aparte
u se potolise încă avalanșa | 

miilor de scrisori stîrnite de 
concursul ziarului Sportul pe I 
marginea ediției mexicane a |

genul acesta : și azi 
mai bine, am trecut, 
partida cu Anglia, pe 
rezultat de răsunet 
dim 'la... un punct).

Ce ne-a împiedicat 
ținem ?

în primul rînd, 
starea de spirit 
abordat tricolorii 
tidă. O stare de < 
hibiție (atît de 
fie, oare, mitul 
care . .
mișcarea în teren a jucători
lor noștri (lentă, nedecisă) pe 
execuțiile tehnice (se greșeau 
pase simple, la mijlocul tere
nului), pe plasament. Numai 
barele porții lui Adamache au 
oprit pe Paulo Cesar (care de
mara nestingherit prin zona

Și acum, să trecem la obiș
nuitele caracterizări, succin
te, ale comportării jucători
lor români, precizînd totoda
tă și notele pe oare conside
răm că ei le merită după 
meciul contra Braziliei.

ADAMACHE: a dovedit din 
nou aceleași deficiențe rele
vate în partidele anterioare, 
în ciuda unor virtuți, recu
noscute, Adamache comite 
marea greșeală de a sta prea 
lipit de linia porții, neinter- 
venind cu promptitudine la 
mingile care zboară prin 
preajma buturilor sale. în 
meciul cu Brazilia, a greșit 
la ambele goluri. La primul, 
n-a schițat nici un gest de 
apărare, la cel de-al doilea, 
nu a sărit decisiv la blocaj, 
permițîndu-i lui Jairzinho să 
atingă balonul și să-1 trimi
tă în poartă. Nota 5.

RADUCANU : grație gre
șelilor lui Adamache, rapi- 
distul a
— șansa 
rile lui 
a apărut

avut — în sfîrșit ! 
să joace pe terenu- 
„E1 Mundial". Deși 
între buturi numai 

două treimi din meci — 
vînd . astfel ocazia să-și

leze toate calitățile cu care 
este dotat — Răducanu s-a 
remarcat prin citeva inter
venții, pe cît de spectacu
loase pe atît de eficace. Ast
fel, în finalul meciului a 
„scos" din piciorul lui Tos
tao un gol aproape sigur. 
Nu ne rămîne altceva decît 
regretul că — deopotrivă din 
cauza neseriozității sale, dar 
și a unei exagerate rigidi
tăți a conducerii tehnice a 
echipei — el nu a apărut 
mai devreme în formație, 
unde, sîntem siguri, ar fi 
fost deosebit de util. Pentru 
evoluția din ultimul meci : 
nota 8.

SĂTMĂREANU : din nou 
inegal in joc, după un în
ceput slab și-a revenit în- 
trucitva pe parcurs. Ca și la 
golul primit în meciul cu 
Anglia, Sătmăreanu se face 
vinovat direct la cel de-al 
doilea gol al brazilienilor, 
cînd s-a lăsat driblat neper- 
mis de ușor în careu,

C. FIRANESCU

Clubul „Cutezătorii" lansează invitația:

FIECARE PIONIER BUCUREȘTEAN, UN ÎNOTĂTOR!
Tn acțiunea extrem de utilă de a iniția copiii din Capitală în na- 

tație, clubul sportiv „Cutezătorii" al Palatului pionierilor lansează o 
invitație către toate școlile generale.

Primul ciclu de inițiere — cu o durată de 18 zile — va fi inaugurat 
în ziua de 15 iunie, la bazinul clubului, din șoseaua Cotroceni.

De notat că, pararel, vor fi organizate și cursuri pentru pre
școlari, începînd cu vîrsta de 5 ani.

înscrierile individuale șau în colectiv, se fac zilnic, între orele 9—11 
și 15—17. Cei interesați se pot adresa direct clubului, în șoseaua Co
troceni sau telefonic la 31.27.70 sau 31.27.79.

Ceea ce 
reușit 
Charlton et comp! 
Dumitrache 
Dembrovschi au 
găsit mai repede 
drumul către pla
sa porții lui Fe

lix...

Desen de 
NEAGU 

RADULESCU

C. Armășescu - în conducerea cursului
internațional de arbitri de volei de la Sofia

între 22 și 28 august se va 
desfășura la Sofia un curs

internațional de arbitraj la 
volei. Federația internațio
nală de volei a încredințat 
conducerea acestui curs ro
mânului Constantin Armă
șescu, italianului Begniomini 
și bulgarului Krastev.

la caiac-canoe
Vineri și sîmbătă, pe pista 

lacului Snagov, va avea loc 
un nou concurs de verificare 
a lotului reprezentativ de 
caiac-canoe. Competiția, do
tată cu „Cupa Snagov", va 
cuprinde probe de viteză și 
fond, la care vor participa 
toți așii padelei și pagaei din 
România.

DIN REPREZENTATIVA DE TINERET
VOR EVOLUA

se va disputa 
întîlnirea de 

reprezentativele 
Ungariei și

La 18 iunie 
la Budapesta 
box dintre 
de tineret ale 
României. în vederea acestui 
important eveniment, fede
rația de specialitate a selec
ționat următorii sportivi i Șt 
Boboc, N. Cordoș, Toni Mir

cea, Gh. Ciochină, Ad. Guțu, 
S. Mihalcea, D. Moraru, Ion 
Ilie, Alex. Coroianu, I. Siliște 
și V. Lehăduș. Antrenori i E. 
Filresz și Gh. Bobinaru.

• Ce te așteaptă de la noile asociații 
sportive școlare ? • Care este programul 
complet al finalelor campionatelor republi
cane rezervate elevilor ? • Unde și cum își 
vor petrece vacanja de varo școlarii patriei ? 
• Ce alte activități vor fi organizate în „ma
rea recreație" a vacanței care începe mîine ? 

Răspunsurile la toate aceste între
bări Ie veți găsi în pagina a Il-a la 
rubrica intitulată sugestiv „LA UN 
PAS DE PERFORMANȚA!"
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Marian Slavic, înotâtorul 
nr. 1 al țârii, se pregătește 
intens pentru campionatele 
europene din acest an. Re
prezentantul clubului Steaua 
efectuează zilnic cîte 3 an
trenamente, însumînd 8—10 
km, dovedind (imaginea ne-o 
probează evident) o deosebi
tă poftă de lucru.

Octav Trolancscu, la turneul 
internațional de șah de la Luhlin

La Lublin (R. P. Polonă) 
va avea loc, între 6—21 iulie, 
un turneu internațional de 
șah. Printre jucătorii invitați

întrecere șahistăla această 
figurează și maestrul interna
țional român dr. Octav Tro- 
ianescu.

Atleți români la Budapesta și Atena
de 13 și 14 iunie, Mariana Goth, Maria Lincă, Viorica Gabor, Eli- 
Argentina Menis, Leontina Sălăgean, Ion Damaschln și Frederio 
participa, în capitala Ungariei, Ia tradiționalul concurs de atletism

în zilele 
sabeta Baciu, 
Schneider vor . . . . .
dotat cu .Cupa ziarului NEPSZAVA".

în aceleași zile, la Atena, se desfășoară pe stadionul Karaiskakis, un mare 
concurs atletic, la care România va fi reprezentată de i Ileana Silai, Cornelia Po
pescu, Elena Vintilă, Gheorghe Zamfirescu, Dinu Piștalu, Ion Rățoi, Vasile Sără
can, Carol (Sorbu, Șerban Ciochină și Vasile Dumitrescu.

I
I
I
L

campionatului mondial, cînd 
a și început să < 

rîndurilor scrise prin care 
tri, din cele patru zări ale țării, pro
nosticau, comentau, întrebau, răspun
deau, evoluția lotului reprezentativele 
fotbal aflat la Guadalajara. Dar, in
diferent de tonalitatea scrisorilor, de 
obiectul lor, se deslușea clar interesul 
major pe care participarea echipei 
României la faza superioară a Cupei 
Jules Rimet — după o lungă întreru
pere, sinonimă pentru mulți cu anoni
matul — a stîrnit-o în mijlocul uiiașu- 
lui contingent ol iubitorilor sportului.

N-am precizat, ca de obicei, „ai 
balonului rotund", tocmai pentru că 
acest prilej, de excepție, a polarizat 
în aceste săptămîni cu nopți de veghe, 
incertitudini și speranțe, atenția tutu
ror celor ce nu le este indiferentă ideea 
de întrecere. Și comparația cu peri
oada World Cup '66 se impune de la 
sine : și atunci televiziunea a fost pre
zentă la datorie, apropiind, pentru 
prima dată în țara noastră, elita fot
balului mondial de milioane de oa
meni, dar în acest anotimp cînd pur
tătorii tricolorului și ai speranțelor a- 
cestor oameni și-au apărat șansele la 
zeci de mii de kilometri distanță, șj, 
totuși, atit de aproape de noi, parti
ciparea afectivă a acestui public ano
nim a dobîndit mai multe nominalizări 
ca orieînd. Sute și sute de scrisori, în 
care rigoarea analizei tehnice se a- 
malgamează cu sfaturile subiective, se 
întretaie cu producțiile literare, în ver
suri și proză, stau mărturie acestei a- 
firmații. Unele din ele au parcurs și 
drumul transoceanic, poposind la Gran 
Hotel-Guadalajara, pe noptierele jucă
torilor și antrenorilor români, răsfoite 
fiind cu drag, în ore cînd cei de acasă 
își încheiaseră de mult munca coti
diană. Cele mai multe, însă, erau niș
te mișcătoare confesiuni, ca atunci cînd 
simți nevoia să-ți împărtășești senti
mentele cuiva apropiat, vădind încre
derea și dragostea față de acești re
prezentanți ai sportului nostru în fața 
unui public imens, de pe toate meri
dianele, tocmai în timpul unor momen
te de restriște prin care țara noastră 
a trecut datorită calamităților naturale.

Și după cum ne-au transmis cei 
aflați acolo, tn Mexic, purtătorii culo
rilor țării au simțit acest suflu generos 
al compatrioților lor și s-au străduit, 
la rîndul lor, cît Omenește le-a fost 
în putință, sâ-l întrețină.

Astfel, .El Mundial 70' are pentru 
noi un fundol și o rezonanță aparte.

Paul SLĂVESCU

I 
I

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



Pag. a 2-a 111,1 ...... sportul Nr. 930 (6364)

Avancronica celor 12 finale

GATA DE
Respectîndu-se tradiția, ma

rea recreație a vacanței va 
fi dominată de o bogată acti
vitate competițională, care în
sumează în principal finalele 
campionatelor preliminare 
școlare.

Prima. în ordine cronolo
gică, este cea de atletism re
zervată elevilor din liceele de 
cultură generală. în zilele 
de 13 și 14 iunie, mai bine 
de 400 de concurenți își vor 
da întilnire pe stadionul Ti
neretului din Capitală, într-o 
întrecere care — așa cum an
ticipează unii specialiști — 
promite să corecteze multe 
recorduri naționale școlare și 
chiar de juniori.

Gimnaștii de la „sportivă" 
(tot licee de cultură generală) 
își vor desemna campionii în
tr-o localitate tot mai des 
legată de destinele acestei 
discipline — Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Pentru fina- 
liști au fost asigurate condiții 
optime de phrticipare (în pri
mul rind, o sală ultra mo
dernă, complet utilată) și, deci, 
o ambianță propice unor evo
luții pe care le dorim notate 
numai cu note maxime. Data 
finalelor : 11—16 iunie.

Concomitent cu gimnaștii, 
dar in alt oraș, pe malul Mă
rii. la Constanța, vor intra în 
întrecere handbaliștii, repre-

START... 
zentanți ăi școlilor profesionale. 
Finalele de la Constanța se 
vor încheia în ziua de 19 iunie.

Handbalul va rămine anco
rat în actualitate datorită și 
unei alte finale, cea a diviziei 
școlare și de juniori. Eveni
mentul a fost plasat într-unul 
din fostele fief-uri ale acestui 
spectaculos sport, la Sibiu 
(16—21 iunie).'

Atenția iubitorilor de atle
tism. în ultima vreme in școli 
tot mai numeroși, va fi distri
buită în două direcții: Plo
iești, oraș prezent in agenda 
sportivă competițională a va
canței mari în calitate de 
gazdă a finalelor „cravatelor 
roșii" (elevi din clasele V— 
Vili) și la București, unde își 
vor măsura forțele, reprezen
tanții școlilor profesionale. 
Data finalelor este aceeași: 
20 și 21 iunie.

Alte două momente de virf 
în sportul școlar: primul, la 
fotbal (București, 22—29 iu
nie), al doilea la volei (Su
ceava, 24—28 iunie), finale 
ale elevilor din școlile pro
fesionale.

Și în luna viitoare școlarii 
sportivi vor rămine în alertă. 
Fotbaliștii din liceele de cul
tură generală vor fi prezenți 
la turneul final care urmează 
să stabilească echipa campi' 
oană a țării. Data întrecerii:

Elisabeta Turcii, Un nume pe care i! intilnim tot mai des în primul plan al gimnasticii 
noastre feminine. Elevă a Liceului cu program de educație fizică din Orașul Gheorghe Gheor- 
ahiu-Dej, Elisabeta Turcu aspiră, cu siguranță, la titlul de campioană republicană școlară. 
II va cîștiga oare ?
13—19 iulie. Localitatea ur
mează a fi stabilită ulterior, 
în aceeași perioadă, cei mai 
virtuozi înotători — specia
liști la liber, bras, spate și 
delfin — vor urca pe bloc- 
starturile bazinului din Reșița.

In acest șirag de momente 
festive ale sportului școlar 
orașul Cimpulung Muscel nu 
putea lipsi. Frumoasa așezare 
argeșeană Va fi martora dis
putelor atlețiior din școlile 
sportive și liceele cu program 
de educație fizică. în fapt, un 
veritabil campionat național 
de juniori. Finalele sînt pro
gramate între 17—19 iulie.

în fine, la Vatra Dornei, 
încheind astfel bogata suită 
de competiții școlare, vor face 
popas mini-fotbaliștii din șco
lile generale (20—26 iulie).

★
Așadar, nici mai mult, nici 

mai puțin de 12 finale, eșa
lonate pe parcursul primelor 
două luni ale vacanței mart. 
Este limpede, deci., că vacanța 
sportivă se anunță pentru 
școlarii noștri poate mai inte
resantă ca niciodată I

PUNCTE DE VEDERE

Asociațiile sportive școlare 
schimbare de denumire, 
dar și de CONCEPȚIE

Anul școlar s-a încheiat — activitatea continuă!

LA ORDINEA ZILEI- 
TABERELE MĂIESTRIEI SPORTIVE

Pentru elevii școlilor spor
tive și pentru cei de la liceele 
cu program de educație fizi
că — vacanta înseamnă crea
rea unui cadru și mai orga
nizat de perfecționare a mă
iestriei în atletism, fotbal, 
rugby, schi etc. Prin grija 
Ministerului Învățămîntulul. 
elevii cei mal silitori, cei 
mai disciplinați dar, care, 
totodată practică sportul de. 
performanță, vor fi trimiși în 
diverse tabere profilate pe 
ramurile îmbrățișate de ei.

Din cîte am Cost informați 
pină acum, aproape 2 000 de 
elevi, componenți ai echipe
lor sportive reprezentative 
ale școlilor amintite, vor fi 
oaspeți ai taberelor. Fiind

amplasate în cele mai pito
rești locuri din țară, care se 
bucură de condiții optime 
pentru practicarea sportului 
(terenuri bine amenajate, 
material și echipament co
respunzător), taberele vor fi 
adevărate comandamente ale 
sportului școlar, fată, de pil
dă, care va fi profilul tabe
relor ele la Timișoara. Câm
pulung Muscel și Brasov: a- 
tletismul. în aceste localități 
își voi* da întilnire 450 de 
elevi, La Curtea de Argeș — 
se pare că localitatea a de
venit un punct de întilnire 
intfat în tradiție — 140 de 
fotbaliști vor răspunde pre
zent, între 1—18 iulie, la a- 
pelul ce-1 vor face profesorii

Judo-ul — sportul cu audiență atit de largă la tineretul stu
dios — rămine una din principalele preocupări sportive a'e 

elevilor, tn vacanța care începe miine

și antrenorii. Gimnaștii își 
vor da întilnire (4—21 iulie), 
în număr de 220, la Teiuș și 
Bistrița, iar 320 de voleiba
liști, handbaliști și baschet- 
baliști se vor reuni la Caran
sebeș, Sibiu și Gheorghieni. 
Snagovul — va găzdui 120 de 
caiaciști și canoiști (l—18 
august).

Ne-am referit pină acum 
spicuind din programul ce se 
anunță a fi deosebit de bo
gat — la elevii școlilor ge
nerale și ai liceelor cu pro

gram de educație fizică. Nu 
au fost. însă uitați nici ele
vii școlilor piofesionale din 
București, Brașov, Iași, Sibiu, 
Constanța, Galați. CrafSva- și 
din alte localități. Și' pe ei 
îi așteaptă taberele sportive. 
Cîmpulungul Moldovenesc 
(4—22 august) va primi pe 
cei mai buni atleți, iar ora
șul Dr. Petru Groza va fi, 
„cartierul general11 al elevi
lor care practică atletica 
grea și schiul.

★
Ce vor face, însă, cei ră

mași acasă ? Inspectoratele 
școlare județene și munici
pale vor organiza, în fiecare 
localitate, tabere de odihnă. 
Ni se anunță că, printr-un 
program judicios alcătuit, în
treaga perioadă a vacanței 
de vară va fi „acoperită" cu 
excursii, circuite cicloturisti
ce, în vederea cunoașterii 
propriului județ și a altor 
județe.

Ion GAVRILESCU

De aproape două luni, co
misiilor sportive, instru
mente destinate să organi
zeze, să îndrume și să c:mr- 

doneze activitatea sportivă in 
școli, le-au luat locul asocia
țiile sportive. Este o măsură 
binevenită întreprinsă de fo
rurile superioare de resort, in 
sprijinul ideii generoase ca 
tineretul studios din școli să 
aibă posibilitatea de a crește 
și de a fi educat armonios, 
intelectual dar și fizic. In 
acest sens organizarea unei 
activități sportive de masă, cu 
adevărat plenară, cu caracter 
continuu, reprezintă un obiec
tiv de primă importanță, de 
fapt, esențial pentru aceste 
noi organisme.

înființarea asociațiilor spor
tive a fost imperios necesară, 
deoarece fostele comisii spor
tive n-au dat rezultatele aștep
tate. Multe comisii sportive 
n-au desfășurat o muncă or
ganizată, n-au avut un calen
dar conipetiținnal, deseori nici 
Măcar un sumar plan de ac
țiuni imediate. Clasa, prima 
unitate a școlii, nu-și avea o 
viață sportivă proprie-întreceri 
pentru desemnarea, de pildă, 
a celui mai bun alergător sau 
aruncător reprezentau niște 
rarități.

Era firesc, deci, să apară 
ideea unei îmbunătățiri radi
cale a formei de organizare 
a activității sportive din școli, 
în concordanță nemijlocită cu 
posibilitățile materiale exis
tente, cu preferințele marii 
mase a elevilor. întilntărea 
asociațiilor sportive, organisme 
capabile să impulsioneze acti
vitatea sportivă a elevilor și ÎN 
PRIMUL RÎND CEA DE 
MASĂ — urmărește să reali
zeze, în mod practic, cuprin
derea tuturor elevilor in prac
ticarea exercițiului fizic și să 
aducă, paralel, o revitalizare 
,a unor discipline sportive care 
s-au bucurat de tradiție in
tr-o serie de școli și licee.

Ne aflăm' Ia început de 
drum. Demarajul luat de 
multe din noile asociații spor
tive școlare se anunță pro
mițător. La Liceul „I. L. Ca- 
ragiale” din București, se face 
simțită, încă de pe acum, o 
înviorare a activității spor
tive de masă și de perfor
manță. Accentul se pune, în 
prezent, pe acele discipline în 
care elevii de la „Caragiale" 
au înregistrat continuu rezul
tate notabile : baschet (echipa 
feminină a cîștigat campiona
tul municipal și implicit drep
tul de a activa din toamnă 
în divizia școlară și de ju
niori), handbal — sportul care 
i-a lansat, începind de pe 
băncile acestui liceu, pe re
putații Oțelea, Goran și Ma
rinescu, atletism, natație și 
polo, fotbal. Cu alte cuvinte 
a intervenit o cu totul altă 
orientare care ține seama mai 
mult de realități.

Demaraj bun există și in 
alte asociații ale unor licee 
ca „Mihai Viteazul", Gheor

ghe Lazăr”, „Dr. Petru Groza". 
„Gheorghe Șincai" din Bucu
rești, „Mihai Eminescu"—Iași, 
„Alexandrii cel Bun"—Con
stanța. „Nicolae Bălcescu"—Cluj, 
„Frații Golești"—Craiova, „Uni
rea"—Focșani ș.a. care au și 
organizat primele campionate 
pe clase la atletism, judo 
etc. și-au desemnat echipele 
la unele jocuri sportive (volei, 
baschet si handbal).

Se vădește aproape peste 
tot o muncă serioasă, entu
ziastă. spirit de răspundere. 
A fost reconsiderat calendarul 
sportiv ai școlii (acum al aso
ciației sportive, pentru a fi 
mai corectă exprimarea), rod 
al colaborării mai strinse a 
organizației U.T.C.. (sub egida 
căreia, se va desfășura și în 
continuare această activitate) 
cu conducerea școlilor cu pro
fesorii de educație fizică. S-a 
trecut mai susținut la rezol
varea unei acute probleme din 
viața asociațiilor sportive, 
aceea a asigurării unor ame
najări sportive; Nu peste tot 
s-au putut găsi rezolvări ime
diate, din motive obiective, 
din lipsă de spațiu. Aici și 
acum sc impune să apară spri
jinul REAL al unor cluburi 
sau asociații sportive care po
sedă o bază materială, com
plexe sportive. Există sufi
ciente exemple pozitive : clu
burile bucureștene Dinamo, 
Steaua, Rapid, Progresul, Vo
ința, Petrolul Ploiești, Farul 
Constanța ș.a. Pentru marile 
cluburi un astfel de sprijin 
este binevenit mai ales acum 
o dată cu vacanța de vară, 
cind elevii dispun de mult 
timp liber, au posibilitatea să 
practice un sport sau altul. 
Să-i ajutăm. Să-i facem prie
tenii stadioanelor. Porțile des
chise ale unor baze sportive 
să lie o permanentă invitație 
la exercițiu, la mișcare la 
sănătate, in ultimă instanță. 
Pledăm însă pentru o parti
cipare organizată, astfel ca 
aceasta să nu impieteze asu
pra activității clubului gazdă. 
In același timp asemenea porți 
deschise ar putea însemna — și 
există suficiente exemple — 
noi elemente promovate în 
secțiile de copii și de juniori 
ale unor cluburi. Deci, o per
fectă reciprocitate.

A sosit vacanța. Mulți din
tre elevi vor pleca în tabere, 
în drumeții și excursii, forme 
de activitate extrașcolară in 
care sportul îi va însoți în
deaproape. Este, în același timp, 
o modalitate directă oferită 
asociațiilor sportive, în forme 
adaptate acestei recreații mari 
— a vacanței, de a asigura un 
proces de continuitate in ac
tivitatea sportivă, de a-și îm
bogăți experiența, de a-și grăbi 
maturizarea. Cu alte cuvinte, 
sînt create condițiile ca prezența 
asociațiilor sportive să nu în
semne doar o schimbare de 
denumire, ci și alta — mai 
importantă — de concepție.

Tiberiu STAMA
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Meciuri restante
in divizia C

SERIA A VI-A

Metalul Aiud — Industria 
sLrmel Cîmpia Turzii 1—0 
(1—0)

Minerul Bala de Aries — 
Mlnaur Zlatna 0—1 (0—1)

Arieșul Cîmpia Turzii — 
Minerul Teliuc 3—1 (3—0)

A.S.A. Sibiu — Minerul 
Ghelar 1—0 (0—0)

Arieșul Turda — Indepen
dența Sibiu 2—0 (0—0)

Aurul Brad — Victoria Că- 
lan 2—0 (1—0)

Soda Ocna Mureș — Ști
ința Petroșani 2—2 (0—1)
(S-a jucat Ia Alba Iulia)

Tehnofrig Cluj —• Mureșul 
Deva 1—1 (0—0)

(Corespondenți: I. Somo- 
gyi, I. Abrudeanu, L. Donciu, 
I. Boțocan, P. Lazăr, M. Su
san, Gh. Tăutan).
1. Minaur 27 17 5 5 41—17 3»
2. Metalul 27 14 6 7 43—20 34
3. Victoria 27 12 5 10 33—28 2*
4. Minerul G. 37 11 7 9 33—28 29
5. Soda 27 12 5 10 31—32 29
6. Arieșul T. 27 11 6 10 28—27 28
7. Inel, sîrmel 27 11 5 11 33—26 27
8. Aurul 27 13 1 13 33—29 27
9. Mureșul 27 10 7 10 35—35 27

10. Independența
27 11 5 11 27—28 27

11. Arieșul C.T. 27 10 6 11 30—29 26
72. Minerul T. 27 11 3 13 30—39 25
13. Știința 27 8 8 11 26—28 24
14. AS A Sibiu 27 9 6 12 22—31 24
15, Tehnofrig 27 7 5 15 17—34 19
16. Min. B.A. 27 7 4 16 24—60 ÎS

SERIA A VII-A
Constructorul Baia Mare —

Bihoreana Marghita 3—0
(2-0)

Topitorul Baia Mare —
C.I.L. Sighetul Marmațiel
1—2 (1—2)

Metalul Salonta —• Dinamo
Zalău 1—0 (l-!0)

Gloria Bistrița Victoria
Cărei 4—1 (1-1)

C.I.L. Gherla — Dermata
Cluj 2—1 (1-1)

Bradul Vișeu Unirea
Dej 4—0 (3—0)

Dacia Oradea r— <Chimistul
Baia Mare (nu s-a disputat
din cauza ploii torențiale).

(Corespondenți : R. Pop, V.
Săsăranu, Gh. Cotrău. I.
Toma. A. Sabo, A. Ghilezan,
G. Ilie). V

1. Gloria 26 16 5 5 65—21 37
2. Victoria 27 15 6 6 46—23 36
3. CIL Gherla 26 14 6 6 41—22 34
4. CIL Sighet 27 14 5 8 42—29 33
5. Dermata 27 13 6 8 44—20 32
6. Someșul 25 13 5 7 38—19 31
7. Chimistul 26 12 4 10 41—35 28
8. Unirea 27 11 6 10 44—38 28
9. Constr. 27 12 4 H 41—40 28

10. Bradul 27 13 1 13 29—42 27
11. Metalul 27 8 6 13 23—45 2?
12. Dlnamo 27 6 8 13 24—46 20
13. Topitorul 27 8 3 16 31—50 19
14. Foresta 26 6 5 15 26—49 17
15. Dacia 26 6 5 15 20—47 17
16. Bihoreana 26 5 5 16 16—45 ÎS

SERIA A VIII-A

A
șadar, de miine, începe 
VACANȚA MARE! Trei 
luni de destindere, de 
re<-ontortare fizică și 
intelectuală. V a ca n ța,
insă, in țara noastră, a 

încetat de mult a mai fi o lungă 
perioadă in care elevii sînt ’ă- 
sați să șî cheltuiască timpul 
liber Ia voia mtîihplării. Sensul 
vacanței este dat acum nu numai 
de faptul efl elevul are la dispo
ziție o perioadă de timp liber 
mai mare ca de obicei, ci îndeo
sebi de acela că el beneficiază 
de un cadru de manifestare mai 
complex, care permite ca activi
tățile educative extrașcolare să 
cunoască, prin multitudinea, di
versitatea lor, forme și amplitu
dini remarcabile.

Dar vacanța de vară 1970 se 
deosebește radical de toate cele
lalte care au trecut, și desigur, și 
de cele viitoare. Gravele nenoro
ciri care s-au abătut în acest an 
peste țara noastră — năvala pus
tiitoare a apelor — au generat 
tinerelului un elan patriotic pe 
care, poate, nimeni nu l-a bă
nuit. întreaga țară este cuprinsă 
de febra reconstrucției care poate 
fi asemuită cu perioada eroică a 
anilor 1915—1950, cind întreg po
porul era animat de un singur 
ghid — ștergerea cit mai grabnică 
a urmelor războiului.

Ar putea oare elevii să rămînă 
departe de această încleștare. 
Cu siguranță că nu.

Am rugat-o pe tovarășa FLOA
REA ISPAS, secretar al C.C. al 
U.T.C., să ne vorbească despre 
principalele coordonate ale va
canței 1970.

— Temeiul justificat al vacan
tei îl constituie tocmai munca 
susținută făcută cu responsabili
tate socială pe tot parcursul anu
lui școlar, a cărei alternativă este 
activitatea recreativă menită să 
reîmprospăteze capacitatea fizică 
și intelectuală, să satisfacă do
rințe și interese de tot felul, să 
ofere elevilor posibilități mai 
largi de inițiativă și manifestare.

Zilele vacanței vor deschide în 
fața elevilor adevărate amfiteatre 
pe tot cuprinsul patriei în orașe 
și sate, în munți ori ia mari, 
pretutindeni unde istoria și în
făptuirile prezentului) vorbesc 
minții și inimii celor mai tinere 
generații ale României Socialiste.

Ținînd seama de condițiile spe
ciale din acest ân. ne străduim 
ca întreaga activitate din pe
rioada vacanței de vară sâ fie 
concepută, organizată și coordo
nată mai bine decît In alți ani,

să-i asigurăm un bogat conținut 
educativ, în concordanță cu ce
rințele actuale, cu scopul propus, 
întreaga țară este angajată în 
marea bătălie a refacerii econo
miei, iar elevii tuturor școlilor 
și-au manifestat dorința de a se 
încadra in efortul general, de a 
contribui la înlăturarea pagube
lor provocate de inundații. la 
normalizarea situației din regiu
nile sinistrate.

Se vor oferi posibilități elevilor 
de a participa direct la muncă 
pe șantierele și ogoarele patriei. 
Aceasta este nota dominantă 
pentru vacanța care începe !

— V-am ruga, tovarășă secre
tară, să ne vorbiți, detaliat, des
pre aportul pe care-I vor aduce

mal, este o garanție că el se vor 
afla și de data aceasta — pe fron
tul reconstrucției — în primele 
rînduri. Se poate spune de pe 
acum că majoritatea elevilor vor 
participa la această bătălie !

- După cîte am înțeles, munca 
voluntar-patriotică va fi activita
tea predominantă a acestei va
canțe. Aceasta nu înseamnă, de
sigur, că s-ă» renunțat complet la 
celelalte obiective — obișnuite 4— 
ale vacanței ?

•— Vacanța, In orice condiții, 
rămine totuși vacanță. Ea își are 
rosturile și semnificația ei. Odih
na, activitățile recreative, cultu- 
ral-artistice, educative și sportive 
sînt atribute „sine qua non44 ale 
vacanței. întregul program de

propunerilor exprimate de a- 
ceștia.

și in acest an se vor organiza 
numeroase tabere de odihnă și 
instruire a activului U.T.C., de 
pregătire militară și sportivă. 
Astfel, la Brașov, în două serii 
(15—28 iulie și 1—14 august), se 
va organiza o tabără centrală 
pentru instruirea secretarilor co
mitetelor U.T.C. din licee, școli 
profesionale și școli de speciali
zare postliceală și â vicepreșe
dinților consiliilor județene ?1 
municipale pentru munca în rîn- 
dul elevilor, la care vor parti
cipa circa 1 6Oo de elevi. Pentru 
prima dată vom organiza tabere 
Interjudețene pentru instruirea 
secretarilor comitetelor U.T.C.

«VACANȚA DE VARĂ VA FI, IN FAPT,

UN AL PATRULEA „TRIMESTRU"»
ne asigură tovarășa FLOAREA ISPAS, 

secretar al C. C.
elevii în marea bătăile de refa
cere a patriei.

— Chiar din primele zile ale 
vacanței, peste 15 000 de elevi din 
învățămlntul de cultură generală 
vor sprijini activitate^ economică 
a l.A.S.-urilor și C.A.P.-urilor, 
particîpînd la campania agricolă 
de vară, la strângerea recoltei. 
Peste 5 000 de elevi vor lucra 
efectiv In cadrul fabricilor de 
conserve, iar la toamnă vor fl 
prezenți Ia campania de recoltare 
peste 75 000 de elevi. Pe alții îi 
vom găsi pe marile șantiere na
ționale și locale. Elevi, constituiți 
in brigăzi de muncă patriotică, 
în zonele calamitate sînt angajați 
deja la efectuarea lucrărilor edi
litare, refacerea obiectivelor eco
nomice și social-culturale a șco
lilor. internatelor, bibliotecilor, a 
locuințelor.

Eroismul de care a dat dovadă 
tineretul studios în acele mo
mente grele, de la mijlocul lunii

muncă voluntar-patriotică va fi 
îmbinat, In mod priceput, cu 
asemenea activități. Munca fizică 
va fi proporțională cu vîrsta și 
forțele fiecăruia, astfel incit Jsă 
constituie, în ultimă Uistâ&ț&J o 
reconfortare intelectuală.

In fiecare localitate vor conti
nua să funcționeze obișnuitele 
cluburi în cadrul școlilor, caselor 
de cultură, la baze sportive, la 
locurile de distracție și agrement. 
Elevilor le vor fi rezervate spații 
ce pot fi folosite pentru întîlniri, 
discuții, lectură, dans, sport etc. 
In orașele mari cluburile vor 
grupa elevi potrivit înclinațiilor 
(clubul tehnicienilor, arheologi
lor, turiștilor, sportivilor, natura- 
liștilor, folcloriștilor, prietenilor 
filmului, teatrului, literaturii, ar
telor plastice etc.), avlnd un pro
gram adecvat profilului și intere
selor lor. De altfel, programul 
fiecărui club se va întocmi în 
urma consultării elevilor, pe baza

al U. T. C. —
din școlile generale de 10 ani 
(peste 1 300), iar în cadrul unor 
tabere centrale vom organiza o 

. consfătuire a președinților socie
tăților științifice șl literar-artis- 
tice ale elevilor, un program in
teresant de dezbateți cu elevii 
premlați la concursurile pe me
serii. în cele 7 tabere de pregă
tire militară vor veni — în mal 
multe serii — 7 000 de elevi, iar 
taberele de Ia Izvorul Mureșului 
și Cimpulung Muscel vor primi 
peste 400 de elevi-sportivi. Din 
orașele și satele calamitate apro
ximativ 4 500 de elevi își petrec 
întreaga vacanță In taberele de 
odihnă de la munte și mare.

Cîteva zeci de mii de elevi din 
școlile generale, liceele de cul
tură generală și de specialitate, 
școlile profesionale vor fi cuprinși 
în diferite tabere la munte și la 
mare organizate împreună cu 
Ministerul învfițămîntului și mi
nisterele economice. La aceste ta

bere se mai adaugă și excursiile 
prevăzute pentru elevi de B.T.T. 
în toate aceste tabere, pe lingă 
activitățile recreativ-distractive, 
nu vor fi neglijate nici acțiunile 
de muncă voluntar-patriotică.

— In încheiere, v-am ruga — 
dat fiind profilul ziarului nostru 
— să ne oferiți cîteva amănunte 
legate de activitatea sportivă a 
elevilor în această vară.

— Sportul, va fi o Îndeletnicire 
cotidiană pentru elevi, ca de alt
fel activitățile desfășurate In mij
locul naturii. în toate localitățile 
se vor organiza — ținînd cont de 
preferințele elevilor — întreceri, 
concursuri, competiții de fotbal, 
volei, handbal, baschet, natație, 
tenis de masă, atletism, șah, gim
nastică etc., dotate cu diferite 
cupe și trofee. Tot la acest ca
pitol mai pot fi menționate acțiu
nile turistice șl cicloturistice ca 
și faptul că toate bazele sportive 
școlare vor avea zilnic porțile 
larg deschise pentru cel ce vor 
dori să Ie folosească și acesta 
cred că este un lucru important.

în această ordine de idei vreau 
să evidențiez și cele două „sate 
olimpice" organizate la Izvorul 
Mureșului și Cimpulung Muscel. 
La satul olimpic de la Izvorul 
Mureșului președinții asociațiilor 
sportive din licee și școli profe
sionale, vor Miezbate sarcinile ce 
revin noilor asociații sportive abia 
înființate, vor realiza un util 
schimb de păreri. Cu alte cuvinte, 
se vor pune bazele viitoarelor 
succese ale sportului nostru șco
lar. Satul olimpic va primi pe 
participanții la finala pe țară a 
concursului de șah al elevilor și 
pe cele 16 echipe finaliste ale 
concursului „Pentatlonul atletic 
școlar".

întreaga activitate care va al
cătui conținutul zilelor de vacan
ță, pornind de la dorințele elevi
lor, va îmbrăca o mare diversi
tate de forme potrivit preferințe
lor și preocupărilor lor, va oferi 
elevilor un larg cîmp de mani
festare. Vacanța de vară vă fi, 
în fapt, un ai patrulea „trimes
tru", un interval de timp orga
nizat, cu chibzuință, fundamentat 
pe principiile educative ale odih
nei active, astfel Incit sutele de 
mii de băieți și fete să revină In 
pragul viitorului an școlar cu un 
plus de sănătate, putere de mun
că și voioșie, gata să asalteze noi 
metereze din minunata cetate a 
științei.
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Dan VLAD

Întîlniri 
internaționale 

amicale
F.C. ARGEȘ—ETAR TtR- 

NOVO 5—3 (3—1). Ambele 
formații și-au adus contribu
ția la un joc antrenant, plă
cut. Au marcat : Jercan 
(min. 20 și 43), Nuțu (33 și 
70). Radu (81), respectiv Va- 
siliev (min. 16 din II m). Ta- 
sev (48), Mascov (73). I. FE- 
ȚEANU—coresp.).

PETROLUL — SPARTAK
PLEVEN 3—2 (3—0). Meci
interesant. Ploieștenii au do
minat in prima repriză. După 
pauză, însă, oaspeții au fost 
pe punctul de a egala, ca ur
mare a jocului presărat eu 
artificii al gazdelor. Au mar
cat : Spiridon (min. 10), Di
mov (min. 25, autogol), Co
tigă (41), pentru Petrolul, 
Vilcev (min. 53 : Jin 11 m) 
și Dimov (78). (A. VLASCEA- 
NU — coresp.

CRIȘUL ORADEA — F. C. 
GOTTWALDOV 0—1 (0—1).
Golul a fost marcat în min. 
5 de Urtan la o lovitură li
beră de la 20 m. Din min. 
25 începe o ploaie torențială 
și în min. 57 aFoitru! între
rupe partida. (I. GHIȘA — 
coresp).

o Meciuri amicale de olds- 
boys : Timișoara—Arad 1—1 
(0—1). Au marcat : Teucean 
(A.) și Zeană (T.) ; Petrolul 

—Steagui roșu Brașov 2—2 
(2—2). Autorii golurilor t Dri- 
dea (2) și Meszaros (2).

Oltul Sf. Gheorghe — Tor
pedo Zărnești 3—0 (l—0)

Lemnarul Odorheiul Secu
iesc — Medicina Tg. Mureș 
1—0 (0—0)

Metalul C-opșa Mică — 
Minerul Bălan 4—1 (2—0)

Vitrometan Mediaș — Cor* 
lorom Codlea 2—1 (1—1) (s-a . 
jucat la Copșa Mică)

Chimica Tirnăveni — Chi
mia Or. Victoria 6—0 (3—0)

Carpați Brașov — Avîntul 
Reghin 4—0 (2—0)

Unirea Cristu-u Secuiesc 
— Chimia Făgăraș 2—1 
(1-0)

Viitorul Gheorghieni — 
Tractorul Brașov 2—2 (2—1)

(Corespondenți : Gh. Brio- 
tă, A. Pialoga. M. Falieiu, F. 
Marius. I. Duean, G. Carol, 

V. Lorintzi, L. Kanla).
1. Tractorul 27 20 4 3 69—13 44
2. Chimia F. 27 19 2 6 56—22 40
3. Oltul 27 16 4 7 59—23 36
4. Lemnarul 27 15 0 12 65—39 30
5. Metalul 26 13 2 11 50—38 28
fi. Colorom 27 12 4 11 45—41 28
7. Unirea 27 12 3 12 38—46 27
8. Chimica 26 12 2 12 39—32 26
O.» Carpați 27 10 6 11 29—31 26

10. Minerul 26 11 4 11 27-38 26
11. Torpedo 27 10 4 13 35—36 24
12. Chimia V. 27 10 2 15 34—51 22
13. Vitrometan 26 9 4 13 33—52 22
14. Viitorul 27 7 6 14 21—60 20
15. Avîntul 27 5 5 17 29—68 15
16. Medicina 27 5 4 18 18—57 14

Universitatea Craiova
a pierdut

și la Tiuia: 0-Z
Susținind, ieri, la Tuzla 

(Iugoslavia) primul joc din 
cadrul dublei întîlniri cu e- 
chipa locală Sloboda, în „Cu
pa balcanică intercluburi", 
Universitatea Craiova a pier
dut cu 0—2. Deci, o nouă în- 
frîngere după cea cu Parti
zan Tirana.

Partida-retur are loc la 17
iunie la

„Cupa Progresul44 la
Progresul a întîlnit în fi

nala competiției formația 
Steaua. Jocul a fost plăcut, 
cu multe faze de un bun ni
vel. Veteranii Progresului, cu 
o pregătire fizică mai bună

Baraj in „22“ 
Ia obstacole categoria 

semi-ușoară
La baza hipică 

.din Capitală a în
ceput ieri prima 
etapă a campio
natelor naționale 
de călărie, după

ce cu o zi înainte călăreții 
tineri trecuseră cu succes 

proba de dresaj pentru ad
miterea în campionat și a- 
comodarea cu traseul obsta
colelor.

întrecerea inaugurală, des
fășurată joi dimineața, a pro
gramat proba de dresaj la 
care au participat o primă 
parte dintre concurenții în* 

. scriși, ceilalți urmînd să evo
lueze astăzi și abia la sfîrșit 
să se facă cunoscute clasa-, 
mentele.

După-amiază au avut loc 
întrecerile la obstacole, ca
tegoria semiușoară (califica
re), cu participarea a 42 de 
concurenți.

Majoritatea acestora s-au 
prezentat foarte bine, astfel 
îneît 22 au terminat parcursul 
cu 0 p. penalizare, fiind ne
cesar un baraj, în urma că
ruia 6 concurenți au termi
nat din nou fără greșeală. 
Primul loc a revenit călăre
țului Anghel Donescu de la 
Steaua (cu calul Năsturaș) — 
30,2 s, urmat de patru re
prezentanți ai Centrului de 
călărie Buc.: Enache Boian
giu cu calul Vama (34,1 s). 
Ion Manole cu calul Sara
jevo. (35 s), Manuela Fîrșirotu 
cu Fildeș (37,5 s), Enache Bo
iangiu cu calul Paltin (38 s). 
Cel de al șaselea călăreț care 
a terminat parcursul baraju
lui fără greșeală a fost Ni
colae Lupancu de la A.S. Ro
vine Craiova cu calul Aurel 
(39,8 s).

Astăzi, între orele 8—12 au 
loc probe de dresaj pentru 
juBiioare și la categoria mijlo
cie, iar de la ora 15 se des
fășoară proba de obstacole 
nenumerotată și cea rezer
vată juniorilor. — a.b. —

Craiova.

și avînd o linie de înaintare 
mai incisivă, au terminat în
vingători cu scorul de 2—1 
(2—0). Golurile au fost reali
zate de Mafteuță (min. 15 și 
25), respectiv Voinescu (min. 
60) — care a dovedit reale 
calități de înaintaș. în des
chidere, Rapid—Dinamo 4—3 
(1—lj. Au înscris : Lungu 
(min. 25), G. Ene (min. 50 și 
65), C. Dăiciulescu (min. 75), 
respectiv Sîrbu (min. 38, 72) 
și Nițulescu (min. 60).

C. MORARU ,

Amănunte in 
legătură cu concursul 
suplimentar Pronosport 

C. M. 1970
Stabilirea pronosticurilor 

exacte pentru toate jocurile 
incluse în programul de 
concurs se va face în cursul 
zilei de astăzi și vor fi aduse 
la cunoștința participanților 
în numărul de mîine.

Omologarea premiilor în 
numerar se va face sîmbătă 
13 iunie a.c. desfășurîndu-se 
ea la orice concurs obișnuit.

Premiile suplimentare în 
obiecte vor fi atribuite prin 
tragere la sorți pe bază de 
cuPoane numerotate; trage
rea efectuîndu-se în ordinea 
descrescîndă a valorii aces
tora.

Tragerea la sorți pentru a- 
tribuirea premilor suplimen
tare se va efectua sîmbătă 
13 iunie 1970, ora 13,30 în 
București, sala Clubului Fi
nanțe Bănci, iar lista cu nu
merele de ordine ale cupoa
nelor cîștigătoare ieșite la tra
gerea la sorți va fi publicată 
în numărul de duminică 14 
iunie al ziarului Sportul.

Depunerea cupoanelor cîș
tigătoare se va face pînă joi 
18 iunie a.c. la ora 13, în 
orașele de reședință județea
nă și pînă miercuri 17 iunie 
a.c. Ia ora 13, în celelalte lo
calități.

Omologarea cupoanelor cîș
tigătoare se va face vineri 19 
Iunie a.c., prin confruntarea 
datelor înscrise de participant 
pe cupoanele depuse, cu cele 
de pe buletinele jucate.

Cîștigătorii premiilor supli
mentare vor fi înștiințați în 
scris asupra datei cînd se 
vor prezenta pentru primirea 
obiectelor.

«



Comentariul

«

(Urmară din pag. 1)

mexicani semnalează efectele pe

Grupa B —PUEBLA :

SUEDIA BRAZILIA
Crupa C — GUADALAJARA

ROMANIA 3-2 (2-1)
URUGUAY
1-0 (0-0)

Iul Sătmăreanu) șl pe Everaldo 
să deschidă scorul In primul 
„sfert" al partidei. N-a trecut, 
Insă mult și evidenta degrin
goladă In care se afla forma
ția noastră a fost plătită cu 
două goluri — înscrise tn nu
mai două minute — fa plasa 
porții lui Adamache. La pri
mul (marcat de Pele fa min. 
19) a fost o greșeală fa efec
tuarea zidului, Iar la cel de 
al doilea (a Înscris Jairzinho 
In min. 21) a fost o dublă de
fecțiune Sătmăreanu—Adama
che ; fundașul steltet a fost, 
din nou, depășit cu extremă 
ușurință de Paulo Cesar, Ada
mache a privit de pe linia 
porții la balonul centrat 
acesta și reluat In plasă 
Jairzinho, de undeva din 
terior careului mic.

Despre prelungita febră 
start, existentă în formația noas
tră, grăitor vorbește și fap
tul că primul șut spre poarta 
lui Felix a fost Înregistrat abia 
In min. 14, cînd Radu Nunwiller 
a „îndrăznit" de la distanță.

Ce ne-a mal Împiedicat să 
obținem un alt rezultat 7

Comportarea mai slabă In 
această partidă a lui Sătmă
reanu (a reieșit și din cele 
spuse pînă acum) și Adamache 
ale cărui erori „atîmă mai 
greu”, el fiind... ultimul apă
rător. înlocuitorul portarului, 
brașovean, Răducanu a avut 
Intervenții mai prompte și mai 
sigure, insuflînd mai mult cu
raj întregii echipe. De ce n-a 
jucat atunci el de la început ? 
Cine ar fi schimbat, însă, for
mația învingătoare în partida 
cu Cehoslovacia ? Și. totuși 
antrenorului Angelo Niculescu. 
pe lîngă 
derivînd 
ansamblu 
aduce și 
de pildă, 
mai just 
ren pe 
nu e nimerit să renunți 
unul din puținii oameni 
gol ai echipei) după cum de 
neînțeles pentru noi va fi și 
ținerea pe tușă a Iul Dobrin 
(ba nu, greșim, fa tribună — 
Întrucît piteșteanul n-a figu
rat nici pe lista rezervelor...)

Echipa Braziliei lipsită de 
aportul Iul Rlvelino șl Gerson, 
n-a funcționat azi cu toate 
„motoarele în plin". Șl, cum 
pînă la acest final al comen
tariului nostru, prima reacție 
de amărăciune a fost întrucît- 
va depășită, să lăsăm... rezul
tatul și să subliniem compor
tarea de ansamblu bună a tri
colorilor (care au avut cel mai 
buni oameni în Dinu, Dem
brovschi șl Dumitru). Să nu 
uităm că băieții noștri spre 
deosebire de englezi sau de 
cehoslovaci l-au obligat pe 
Tostao să repună de două ori 
de la centru...

felicitările de rigoare 
din comportarea de 
a echipei, 1 se pot 
unele învinuiri. Așa, 
el n-a procedat toc- 
cînd l-a scos din te- 
Dumitrache (la 2—3) 

la 
de

Din primele minute, jucă
torii suedezi au avut posibili
tatea să deschidă scorul, însă 
balonul reluat din volă de 
Eriksson a întîlnit bara I 
După o scurtă perioadă de 
joc echilibrat, echipa suedeză 
a avut din nou ocazii de a 
înscrie, prin Kindvall (min. 
14) șl apoi cîteva minute mai 
tîrziu, prin Svensson. Jucă
torii uruguayeni ripostează 
prin atacuri destul de peri
culoase și Cortez trimite ba
lonul pe lîngă portarul Lar
sson, însă mingea prinzînd o 
traectorie curioasă se lovește 
de bară, de unde iese afară. 
Spre sfîrșitul reprizei, Bo 
Larsson, fiind în careul mic, 
a fost faultat de fundașul 
Ancheta, dar arbitrul n-a a- 
cordat 11 m. In. repriza se
cundă, suedezii atacă mai in
sistent, sud-americanii încear
că să temporizeze jocul, însă 
în ultimul minut a fost mar
cat unicul gol. La o centrare 
a lui Turesson, extrema stin
gă Grahn a înscris cu capul.

A arbitrat Landauer. — 
S.U.A., ajutat de A. Rădu- 
lescu — România și Keith — 
Anglia.

SUEDIA : G. Larsson — 
Selander, Axelsson, Nord- 
qvist, Grip, Svensson. Bo Lar
sson, Nicklasson, Eriksson, 
Kindvall (Teresson), Persson 
(Grahn).

URUGUAY : Mazurkiewicz 
■— Ubinas, Ancheta, Matosas, 
Mujica, Castillo, Cortes, Ma
niera, Esparago, Losada, Zu- 
bia.

Jocul a început în nota de 
dominare a formației brazi
liene. Atacurile succesive ale 
brazilienilor au fost respinse, 
din cauza vitezei de acțiune, 
cu greutate de apărătorii ro
mâni, care au acordat cîteva 
cornere consecutive. în mia. 
19, ca urmare a unei lovituri 
libere de la 20 m (repetată 
de arbitru), Pele a executat 
prin zid, deschizînd scorul. 
După două minute, Paolo 
Cesar s-a infiltrat pe partea 
stingă, a centrat și 'fțtirzinho 
a reluat în plasă de la doi

foarte

O Îmbrățișare de neuitat : Rădu- 
eanu — Pele. „Perla neagră" pare 
să-i spună... foarte bine, 
bine.

metri de 
primirea 
fotbaliștii 
ceva mai
34 Dumitru l-a lansat pe Du- 
mitrache, iar acesta, deși

fi

doi adversari, a 
handicap. Repriza

flancat de 
redus din 
secundă este începută de e- 
chipa noastră în ritm mai 
viu dar brazilienii majorează 
scorul (min. 66) la un corner 
prin Pele. Fotbaliștii români 
au contipuat să atace, au re
dus din handicap prin Dem- 
brovschi (min. 84), care a re
luat cu capul_ în plasă o cen
trare a lui 
nu. au mai 
la rea.

Arbitrul 
Austria, a 
rele formații i

BRAZILIA: Felix — Car
los Alberto, Brito, Fontana, 
Everaldo (Marco Antonio 
min. 57), Clodoaldo (Edu min. 
73). Piazza. Paolo Cesar, Jair
zinho. Pele, Tostao.

ROM AN! A : Adamache (min. 
29 Răducanu) — Sătmăreanu, 
Lupescu, Dinu, Mocanu, Du
mitru, Nunweiller, ■ Neagu, 
Dembrovschi, Dumitrache 
(Tătaru min. 71), Lucescu.

Sătmăreanu, dar 
putut obține ega-

Fr. Marschall — 
condus următoa-

Grupa A — MEXICO

După 
goluri 
atacat

linia porții, 
acestor două 

români au 
susținut și în min.

Răducanu, după cum ta 
știe, nu a jucat in meciurile 
cu Anglia și Cehoslovacia. 
El nu și-a pierdut insă mora
lul, și cine a fost chestionat 
de reporteri in legătură cu 
absenta 
dat un 
„De ce 
cauza 
chestia asta eu sînt mai sen
sibil . decît coechipierii mei 
căci am înălțimea de 1,92 m 1"

lui de pe teren le-a 
răspuns prompt: 

n-am jucat ? Din 
altitudinii. Știți, la

Psihologii 
transmisia televizată, a meciurilor campionatului mondial asu
pra comportamentului telespectatorului. Dr. I.eonor Sanchez, 
profesor de psihologie la centru) de copii din Coyoacan, atrage 
atenția că uneori camerele televiziunii, prezentind secvențe 
anume alese, șochează producînd o stare emoțională cvasi- 
patologică. Pe lîngă aceasta, comentatorii abuzează de super
lative, deformînd semnificația reală a jocului. Marta Cordero, 
profesoară de psihologie, menționează că pentru tinerii mexi
cani, fotbaliștii „Mundialului" sînt niște supraoameni. Socio
logul Mario Rojo arată că fazele transmise la televiziune sînt 
mult diferite de cele pe care le observă spectatorul avînd în 
față întregul teren de joc. De unde și comentarii deplasate. 
Ziarele mexicane relatau 
rea în imagini „livid de 
înscris un gol în

Grupa D — LEON:

poarta

Președin
tele Confedera
ției sportive bra
ziliene, Joao Ha- 
velange, a pără
sit Mexicul, în- 
torcindu-se la 
Rio de Janeiro,

că managerul echipei engleze apă- 
furie" în momentul cînd Brazilia a 
Angliei".

★
înaintea

Rrazi-
Cehoslo-

chiar 
meciului 
Ha — 
vacia.

„Am
titlul mondial in 
Suedia și în Chi
le de fiecare dată .

cîștigat

cînd eu eram ab
sent — a Spus 
președintele. 
campionatul din 
Anglia era n
față și am pier
dut". Fetișism in
vers.

La

ele

francez
i" cu

Cunoscutul regizor 
zent filmul „Le voyou' 
nu-1 împiedică să întrerupă 
Mexico. Pentru aceste patfze 

z portative.

Șansele fotbaliștilor mexicani

de a juca pe „Azteca" s-au diminuat
Se pare că înfocații snpor- 

porteri mexicani nu vor avea 
prilejul să-și 
evoluînd 
nală pe 
capitala 
DADES" 
sens 
unul 
gației sovietice. Acesta ar fi 
precizat unui redactor al zia
rului suscitat : „Nu putem să 
facem o asemenea concesie. 
Echipa noastră este perfect 
aclimatizată cu altitudinea și

vadă favoriții 
în sferturi de fi- 

terenul „Azteca" din 
țării. Ziarul „NOVE- 

publică în acest 
declarația făcută de 
din conducătorii dele-

l« ••
capitalei mexicanetemperatura

și, în plus, cunoaște terenul 
de joc de la stadionul „'Az
teca". Nu trebuie uitat nici 
faptul că noi beneficiem de 
dreptul pe care ni-1 acordă 
regulamentul F.I.F.A. de a 
juca aci, în cazul în care ne 
vom clasa pe primul loc în 
grupă. Dacă ar fi să jucăm 
la Toluca acesta ar fi deza
vantajos pentru noi și din alte 
motive printre care aș cita pe 
acela al unei deplasări obosi
toare.

★
Claude Lejouch turnează în pre- 
Jean Louis Trintignat, dar asta 
lucrul la fiecare transmisie din 

■ el a pregătit patru televizoare

★
Pentru a-i permite lui La

dislav Petras (suspendat pen
tru trei, meciuri internațio
nale) să dispute intllntrile 
„Cupei mondiale", cehoslova
cii au organizat... trei me
ciuri internaționale amicale, 
înainte de a pleca in Mexic.

ir
înaintașul echipei vest-ger

mane Gert Miiller l-a bătut 
pe antrenorul său, Helmut 
Schon... cu 21—17, 21—18, în- 

partidă de tenis de 
Lipsă de diplomație 

spuneau unii, dar a doua (sți 
Miiller a marcat 3- goluri “i

tr-o 
masă.

antrenorul i-a iertat . bătaia 
din ajun.

PERU 3-1 (3-1)

a. p.

Meciul cu Peru nu a fost prea ușor pcutru vest-germani, în 
special in repriza a doua cinci peruvienii au atacat vertiginos. Iatărl pe 
portarul Maier, păzit de Beckenbauer. In dreapta peruvianu! Cu^Ilas. 

Telefoto ; A. P. — AGERPRES

La Leon, la ora începerii 
meciului, termometrul arăta 
32 de grade la umbră ! Poate' 
aceasta a fost cauza că la în
ceputul partidei jocul a fost 
lent. Dar, in min. 18, după 
ce Miiller a marcat primul 
gol al selecționatei vesi-ger- 
mane. ritmul jocului a înce
put să se învioreze. Apără
torii peruvieni nu pot stăvili 
atacurile elevilor lui Helmuth 
Șchdn și in min. 25 au cedat 
din nou. în acest minut, 
Lohr a centrat Precis la 
Miiller, care a.-reluat balonul 
în plasă. Același atacant vest- 
german. Miiller, in min. 38. 
printr-o execuție tehnică 
mult aplaudată, a trimis, cu 
capul, mingea în poartă. în

min. 43, Cubillas a reușit. să 
înscrie golul peruvienilor.

în partea a doua a parti
dei, fotbaliștii 
evoluat la un nivel 
au avut inițiativa.

A condus Ord iz 
dibil — Spania.

R.F.G. : Maier
Fichtel, Schnellinger, 
ges, Seeler, Beckenbauer, O- 
verath, Libuda, Miiller, 
Ltihr.

PERU : Rubinos — P. Gon
zales, De la Torre, Ghumpi- 
taz, Fuentes, Challe, Mifflin, 
Cubillas, Soții, Leon, Gal

lardo.

peruvieni au 
mai bun, 
i 
de Men-

Vogts, 
H6tt-

U.R. S.S. - 
EL SALVADOR 

2-0 (0-0)
In prima parte s-a jucat, 

rapid și selecționata El Sal
vadorului s-a arătat destul 
de periculoasă în acțiunile o- 
fensive, 
defensiv 
de bine.

După 
plouă și 
la lumina reflectoarelor. Te
renul a fost alunecos, dar i- 
ceasta 
cătorii 
atac și 
scorul.
ternic și plasat de la 15 m, a 
făcut inutilă intervenția por
tarului Magana. In continu
are. inițiativa a aparținut e- 
chipei U.R.S.S., care își mă
rește avantajul în min. 74. 
Același Bîșeveț a interceptat 
o pasă a Iui 
a trimis pe 
poartă.

A condus
Chile.

U.R.S.S.: 
Dzoudzașvili. 
ternev, Afonin, Kiselev, Mun- 
tian, Serebrianikov, 
(Evriujhin), Bîșeveț, 
nițki.

EL SALVADOR: 
na 
quez, Castro. Osorio, Flamen
co, Monge, Rodriguez, Portil
lo, Mendez.

Specialistul de fotbal al 
unui mare cotidian sportiv 
francez a primit din partea 
unei agenții internațional 
de presă cererea de a răspun
de la o anchetă privind re
zultatele campionatului, mon
dial. Prof ițind de absenta 
confratelui lor, care plecase 
in Mexic, colegii acestuia 
au dat în locul lui următorul 
răspuns'• 1. San Salvador) 
2. Belgia ; 3. Brazilia.

iar compartimentul 
a funcționat destul

pauză. a început să 
meciul s-a disputat

Dacă Brazilia va cîștipa 
campionatul mondial. Pele a 
promis să cînte cîteva din 
melodiile sale preferate în- 
tr-un cunoscut bar de noapte 
din Mexico.

Comisia disciplinară a 
F.I.F.A. va pune în, discuție 
comportarea antrenorului 
Blagoev Vidinici, care pre
gătește echipa Marocului, 
pentru faptul că a refuzat să 
participe la o conferință de 
presă. Vidinici este pasibil 
de o sancțiune.
•
Antrenorul cehoslovao Jo

sef Marko va fi schimbat I 
Aceasta nu datorită rezultate
lor obținute de formația 
hoslovaciei la C.M. ci în 
ma contractului care îi 
Piră la toamnă. Marko 
funcționa ca antrenor la 
ter Bratislava. Noul antrenor 
al selecționatei nu a fost 
încă desemnat. Se pare că la 
acest post candidează lan 
Hucko. actualul antrenor se- 

.,___ cund, și Rudolf Vitlacyl, fos- •
Rivasf 'Maribnă. Văz- TuT selecționer.

Excelentul Gianni Rivera 
nu a apărut tn formația Ita
liei pentru faptul că de mai 
multe zile suferă de o indis
poziție abdominală. 9el puțin 
aceasta este versiunea ofici
ală. <§ea neoficială se bazea
ză pe unele neînțelegeri cu 

'antrenorul Valcareggi.„
•
Cel mai 

acum al C. 
ședințele 
Rous, — a 
lecțion stele 
guayului. Vorba proverbului t 
„La pomul lăudat să nu 
mergi cu sacul..."•

hi meciul cu Cehoslovacia 
desfășurat aseară, Bobby 
Charlton a îmbrăcat pentru 
a 105-a oară tricoul echipei 
naționale. Astfel, Bobby a 
egalat recordul deținut de 
Billy Wright în reprezenta
tiva Angliei. Și-l va depăși 
cu siguranță.

nu-i împiedică pe ju~ 
sovietici să insiste în 
în min. 51 să deschidă 
Bîșeveț, cu un șut pu-

Muntian și apoi 
jos balonul in

Hormazabâl —

Kavazașvili — 
Hurțilava. Ses-

Puazaci
Urnei-

Marn

SANCȚJUNI DICTATE 
DE F. I. F A.

Comisia ' ’ de* disciplină a 
F.I.F.A. a cqnfirmat avertis
mentele' dătă de. arbitri ur
mătorilor jucători: JULIO

■ COiî FEZ (Urugiiay) pentru 
jo? dur cu intenție ; ‘ RADU 
NUNWEILLER (România) și 
ANDREJ KVASNAK (Ce
hoslovacia) ambii pen
tru intenția de lovire în 
momentul executării unei lo- 

. vituri libere; BAR FETWEb 
și PRIMO DAVID — din e- 
chipa Israelului — pentru 
joc periculos. :■ în urma' aces
tei decizii,’ .selecționata ' Isra
elului a pierdut două puncte, 
iar echipele - Cehoslovaciei, 
Uruguay.ului și. României, cite 
un punct în întrecerea pentru 
trofeul „fair-play".

LIPSA DE POPULARITATE...
care este arborat în 

hotelului.

Cotele“ jucătorilor

prezent, la Guadalajara 
deschisă o expoziție gra- 
intitulată „Istoria carn-

Ambasadorul Mexicului la 
Londra, EDUARDO SUA
REZ, a protestat energic îm
potriva unor articole apă
rute în presa britanică, și 
îndeosebi în cunoscutul ziar 
„THE GUARDIAN", care des
criu, după părerea sa, total 
deformat atitudinea publicu
lui mexican față de selec
ționata Angliei. Noi nu am 
citit articolele incriminate de 
ambasadorul Mexicului

Londra, dar Putem să afir
măm că, intr-adevăr, echipa 
Angliei nu este aci de loa 
simpatizată, la fiecare apari
ție a 
chiar 
fiind 
fără 
ment 
terii 
ori de cite ori aceștia vor să 
se manifeste în sprijinul ei.

ei pe terenul de joc și 
în timpul partidelor 
fluierată și huiduită 

motiv. Aceluiași trata- 
îi sînt supuși și supor- 
reprezentativei engleze.

atgenpille itxtei*nafcioncilfc)

(Urmare din pag. 1)

Paulo Cesar, din a cărui cen
trare Jairzinho a reluat în 
plasă. De asemenea, la golul 
3 al sud-americanilor, a ezi
tat în a-1 ataca pe Pelă, deși 
se afla în apropierea 
ia și nu marca nici 
adversar !

Reversul medaliei : 
să-i recunoaștem meritele la 
cel de-al doilea gol al echi
pei noastre, cînd Dembrov- 
schi a reluat ou capul, una 
dintre centrările sale. Nota 5.

LUPESCU : a avut o evo
luție ceva mai slabă decît în 
partidele precedente, inter- 
venițile sale decise și opor
tune altemînd cu altele mai 
nșinspirate. De asemenea, a 
fost uneori ușor 
adversarii direcți.

DINU : din nou 
oamenii de bază 
Foarte decis în 
Dinu a stopat, cu dezinvol
tură, multe dintre acțiunile 
ofensive ale brazilienilor, 
cîștigînd numeroase dueluri 
cu Pelă, executînd chiar cî
teva „numere" de rafinament 
tehnic. Este de regretat că 
în nici unul din cele trei 
meciuri jucate la Guadalaja
ra, Dinu — un mijlocaș cu 
certe tendințe și posibilități 
ofensive — nu a fost utili-

acestu- 
un alt

trebuie

depășit de 
Nota 7.
unul dintre 
a echipei ! 
Intervenții,

Suporterii brazilieni stnt In extaz, 
manifestă bucuria calificării (fără 

fringere) pe străzile Guadalajarei. 
Telefoto A. P. — AGERPRES

Ce- 
ur- 
ex- 
va 
m-

slab joc de pînă 
M. — afirmă oro 
F.I.F.A., Stanley 
fost cel dintre se--

Italiei și Urn-

Doi suporteri brazilieni au 
fost arestați de poliția m«xi- 
cană. Ei au furat steagul Bra
ziliei 
fata

este 
fică 
pionatelor mondiale de fot
bal1*. Aci sînt prezentate de
sene, caricaturi, privind jo
cul de fotbal, fotbaliști cele
bri. desene desPre meciurile 
de fotbal executate de copii., 
trofee și, diplome ale echioe 
lor mexican»

exce-

zat în linia mediană, cu atît 
mal mult cu cît contra Bra
ziliei o asemenea schimbare 
ar fi fost impusă de jocul, 
mai șters, al lui Radu Nun
weiller.

Repetăm : Dinu 
lent. Nota 10.

MOCANU: a făcut miercuri 
o partidă evident mai bună 
decît cu Anglia sau Cehoslo
vacia. Deși a avut în față 
cel mai valoros adversar de 
pînă acum, el nu s-a intimi
dat, reușind să se descurce 
în general bine. L-a mar
cat suficient de „strîns" pe 
Jairzinho, avînd cîteva inter
venții spectaculoase și evo- 
luînd, cu puține excepții, în
tre limitele sportivității. Nota 
7.

DUMITRU : același neobo
sit truditor la mijlocul tere
nului, de netrecut în dueluri
le directe. A fost — și de a- 
ceastă dată — foarte decis 
în atacurile de deposedare, 
stopînd cu inteligentă multe 
din acțiunile inițiate de Pelă 
și Tostao. Din păcate, uneori 
a procedat la faulturi inutile, 
fără nici un scop tactic. In ur

ma unei asemenea intervenții, 
a fost avertizat de arbitru, 
după ce l-a împiedicat, de o 
manieră evidentă, pe Pele să 
joace balonul. Nota 8.

NUNWEILLER: a avut.

după cum am mal spus, o zi 
mal slabă, dovedind' o sta
re de neașteptată oboseală. 
A fost mai lent și mai puțin 
combativ ca de obicei, pasele 
sale fiind mai puține la nu
măr și mai imprecise, Pe 
toată durata partidei a dat 
o singură pasă — gol, pe care 
însă flkmitrache a irosit-o, 
în prima repriză, șutind pes
te portar, dar și peste poar
tă. Nunweiller a tras rar 
spre buturile lui Felix, și a- 
tunci a făcut-o cu puțină 
precizie. Nota 6.

DEMBROVSCHI : Ni s-a 
părut a fi și în meciul cu 
Brazilia cel mai activ jucător 
din atac. Stăpîn pe balon, el 
l-a condus cu măiestrie, a 

cu rafinament, a pa- 
subtilitate, a șutat 

de periculos. A mar- 
doilea gol al echipei

driblat 
sat cu 
destul 
cat al _
prlntr-o execuție tehnică — 
deviere cu capul, spre rădă
cina barei — mult aplauda
tă de spectatori. Nota 9.

DUMITRACHE : a fost mal 
vioi decît în 
precedente, mai 
și meritul de a 
gol din acțiune, 
ment în care lucrul acesta 
era mai mult decît necesar. 
Din păcate, el este și auto
rul ratării menționate mai 
sus. Spre final, evoluția sa

confruntările 
activ, avînd 
fi înscris un 
într-un iw-

«

a devenit mai puțin convin
gătoare, dar — după părerea 
noastră — el nu ar fi trebu: 
schimbat, întrucît provoca 
multă teamă adversarilor 
direcți. Dacă se punea, într- 
adevăr, problema unei mo
dificări în formație, atunci 
primii vizați ar fi fost Nun
weiller sau, poate Lucescu. 
Dumitrache — nota 7.

NEAGU : n-a mai reeditat 
comportarea din meciul an
terior. A fost mai puțin in
spirat, jar forța sa de pătrun
dere mai slabă. N-a reușit 
să-și creeze nici o situație 
favorabilă de șut. Nota 7.

LUCESCU : deși s-a stră
duit mult, a avut' o activi
tate destul de anonimă. A 
fost uneori deposedat cu u- 
șurință sau a întîrziat în ac
țiuni. La o asemenea înțîr- 
ziere, în min. 38, i-a oferit 
portarului Felix posibilitatea 
de a-1 bloca într-o situație 
deosebit de favorabilă pen
tru atacul român. Nota fi.

TĂTARU : în cele 20 
minute în care a jucat, 
lăsat o impresie deosebit
bună. A alergat mult, punîn- 
du-1 chiar de cîteva ori în 
dificultate pe portarul Felix, 
prin șuturile sale surprinză
toare și violente. Nota 8.

de
a 

de

FRANCE PRESSE SI UNITED 
PRESS COMENTEAZĂ JOCUL 

DE LA GUADALAJARA
Comenlînd meciul Brazilia 

România de la Guadala
jara, corespondentul francez 
Paul Denize arată printre al
tele : „Desigur succesul bra
zilienilor este meritat, dar 
această victorie a fost în 
mod serios contestată de o 
echipă română care, așa cum 
s-a intimplat și in meciul cu 
Anglia, n-a știut sau n-a cre
zut in posibilitățile sale. Dacă 
pe plan tehnic brazilienii au 
manifestat o evidentă supe
rioritate, din punct de vede
re colectiv ei au resimțit ab
sența lui Gerson și Rivelino. 
Atacurile brazilienilor au 
fost mai clare, mai pericu
loase, insă românii au repli
cat sistematic și nu s-au pre
dat după ce, încă din mi
nutul 20, erau conduși cu 
2—0. Românii au ratat și 
multe ocazii".

Trimisul agenției „United 
Press", John Farrow, notea
ză : „Timp de 30 de minute 
Brazilia a dat o lecție de 
fotbal românilor. Ne așteptam 
Ia un scor fluviu. Dar din- 
tr-o dată ritmul sud-america
nilor s-a frint și atunci am 
asistat la neașteptata reve
nire a formației române care 
a atacat cu multă 
re poarta apărată 
După înlocuirea 
Adamache, echipa 
căpătat mai mult 
vîndu-1 în poartă pe „gigan
tul" Răducanu, în ultimele 
minute brazilienii s-au apă
rat cu disperare pentru a 
împiedica egalarea. A fost un 
rezultat destul de bun pen
tru echipa României".
AU CUVINTUL ANTRENORII

Antrenorul Angelo Nicu
lescu a spus : „Am făcut tot

convinge- 
de Felix, 
portarului 
română a 
curaj a-

posibilul pentru un meci bun. 
Brazilia are un atac irezisti
bil. Este greu să-i impiediei 
să marcheze goluri". între
bat de ce l-a schimbat din 
poartă pe Adamache. Angelo 
Niculescu a precizat : „Cînd 
un portar primește două go
luri încă la începutul jocu
lui, efectul psihologic poate 
fi dezastruos. Mi-am dat sea
ma că Adamache este nervos 
și cred că nu am greșit în- 
locuindu-1 cu Răducanu".

După meci, antrenorul Ma
rio Zagalo a declarat: „Nu 
stnt mulțumit de comporta
rea echipei mele. Apărarea 
face greșeli. Dacă ar mai fi 
avut doi jucători buni, 
mânii ne puteau învinge. 
Cred că una dintre cauze 
este subestimarea forței de 
joc a echipei române".

U.R.S.S. — EL SALVADOR
„Prima repriză a evidențiat 

insă și unele carențe in jo
cul unor compartimente ale 
formației sovietice, fapt care 
a îngăduit salvadorienilor să 
inițieze multe contraatacuri", 
își încheie comentariul său 
SERGE MAZANKIN.

Antrenorul Gavril Kacialin 
a remarcat la rîhdul său-o 
lipsă de . coordonare a ac
țiunilor, joc neînspirat la mij
locul terenului și ineficaci
tate. Kacialin a spus că pre
feră să joace la Ciudad de 
Mexico „sferturile" de fina
lă. jucătorii fiind acomodați 
cu altitudinea capitalei.

El a evidențiat vitalitatea 
jucătorilor salvadorieni, din-

ro-

tre care i-au plăcut cel mai 
mult Rodriguez și Flamenco. 
IREZISTIBILUL GERD MULLER

Pe marginea meciului 
R.F.G, — Peru, coresponden
tul agenției „France Presse* 
remarcă : „Echipa Perului 
care a produs o mare sur
priză îovingînd-o pe cea a 
Bulgariei, după ce fusese 
condusă cu 2—0, nu a putut 
să reziste puternicei selec
ționate vest-germane. Funda
șii laterali ai echipei antre
nate de Didi au fost intr-o 
zi slabă. în zona lor. extre
mele formației vest-germane 
s-au plimbat cum au vrut. 
Nici apărătorii centrali. 
Chumpitaz și De la Torre, 
nu s au dovedit în formă, 
permi(indu-i lui Miiller să în
scrie de trei ori. Evident Peru 
nu este o echipă primejdioa
să și de aceea nu putem e- 
valua exact potențialul echi
pei R. F. a Germaniei, dar 
un eventual meci cu repre
zentativa Angliei in «sfer
turi» se anunță senzațional".

★ -
După meci, antrenorul 

Schdn s a declarat satisfăcut 
de jocul echipei sale, remar- 
qind în special forța de per
cuție a atacului, care are în 
Gerd Miiller un excepțional 
realizator. întrebat dacă în 
„sferturile" de finalâ se teme 
de un joc cu echipa Angliei, 
el a spus: „Nu. Anglia dacă 
se va califica este un adver
sar care ne convine. Am mai 
jucat cu ei și in finala cam
pionatului din Anglia...**

Comentariile agențiilor internaționale de prejfl 
ne-au fost furnizate de Agerpre»



Pentru Dancelli, turul ciclist 
al Luxemburgului va însem
na un nou prilej de afir

mare

Taleriști și skeetiștî
români peste hotare

Ieri a părăsit Capitala ple- 
cînd la Balaton, în Ungaria, 
un lot de taleriști care vor 
participa la un important 
concurs internațional. Au 
făcut deplasarea Reli Vezea- 
nu, Aurel Ionescu, Gabriel 
Suditu și Ion Stănescu.

La sfîrșitul săptămînii vii
toare și la începutul celeilal
te, în localitatea Suhl din 
R. D. '"Germană s.e. vor desfă
șura două interesante com
petiții internaționale de ta
lere și skeet. Țara noastră 
va fi reprezentată de Ion 
Dumitrescu, Gheorghe 
rescu, Ștefan Popovici, 
sile Trăistaru (talere) 
Gheorghe Sencovici,
Pintilie, Dumitru Danciu, 
Lucian Cojocaru (skeet).

Flo-
Va-

Și 
Gleb

De la trimisul nostru special, Valeriu CHIOSE

Sportivii sovietici, bulgari și turci 
au dominat GE de lupte libere

• P. Cernău, P. Coman și V. lorga
BERLIN, 11 (prin telefon). 

Joi seara, în cunoscuta sală 
de sport Dynamo din. locali
tate, au luat sfîrșit campiona
tele europene de lupte libere. 
După cum era de așteptat și 
după cum s-a vădit încă de la 
primele gale, cursa pentru 
supremație s-a dus, în gene
ral, între sportivii sovietici și 
bulgari, lor alăturîndu-li-se, 

la cîteva categorii, și 
tarii turci.

Intr-o competiție de 
anvergură și de înalt 
tehnic reprezentanții 
noastre n-au putut obține de- 
cît cîteva succese izolate.

Liderul lotului s-a dovedit 
a fi Vasile lorga (82 kg) care, 
frustrat de victorie în meciul 
cu francezul Daniel Robin, 
s-a răzbunat, învingînd prin 
abandon in repriza a doua pe 
sovieticul Tediașvili (cînd a- 
vea un avans confortabil de 
5 puncte). în felul acesta Ior- 
ga a intrat în turneul final 
alături de bulgarul Ivanov și 
de elvețianul Martinetti. lorga 
a fost distins cu medalia de 
argint, în urma rezultatului 
de egalitate obținut în fața 
lui Martinetti.

luptă-

mare 
nivel 
țării'

Bine s-a comportat și Petre 
Cernău, medalie de brorrz ta 
cat. 52 kg, care însă nu și-a 
mai apărat șansa în turneul 
final, nemaiputînd să se men
țină în categorie. De aseme
nea Ludovic Ambruș (74 kg), 
un luptător de mare eleganță, 
dar căruia sorții n-au vrut 
să-i zîmbe’ască nici măcar o 
dată, l-a întîlnit în semifinale 
pe sovieticul Beriașvili, de de
parte cel mai bun și cel mai 
complet atlet. al acestei ediții 
a europenelor. Luptătorul nos
tru i-a opus o rezistență ono
rabilă, pierzînd doar la punc
te.

în sfîrșit, ultimul dintre 
sportivii români care s-a nu
mărat printre finaliști a fost 
Petre Coman (62 kg). El a lup
tat joi seara cu bulgarul To
dorov pierzînd însă Ia punc
te și cucerind astfel medalia 
de bronz.

Iată primii clasați la cate
goriile ale căror întreceri s-au 
încheiat pînă la ora închiderii 
ediției:

1.
2.
3.

B. BAEV (Bulgaria)
Riza Aii (Turcia)
Petre Cernău (România)

Meci revanșă la polo

DINAMO BUCUREȘTI - 
LEVSKI SPARTAK-SOFIA 11-3

Revanșa meciului amical 
internațional de polo dintre 
echipele Dinamo București și 
Levski Spartak-Sofia a avut 
loc ieri tot în piscina de la 
Dinamo și s-a încheiat cu re
zultatul de 11 — 3 (2—0, 4—0, 
2—0, 3—3) pentru gazde.

medalii de bronz
Cat. 62 kg :

1. E. TODOROV (Bulgaria),
2. V. Markelov (URSS),
3. Petre Coman (România),

Cat 74 kg :

1.
2.
3.
4.

G. BERIAȘVILI (URSS)
J. Karlsson (Suedia)
A. Petrov (Bulgaria)
Ludovic Ambruș (România)

Cat. 82 kg :

1. S. STATTMAISTER (R.
Germană)

2. I. Iliev (Bulgaria)
3. Vasile lorga (România)

Cat. 90 kg :

D.

1. B. GUREVICI (U.R.S.S.)
2. K. Bajko (Ungaria)
3. R. Ahmedov (Bulgaria)

Vineri, în aceeași sală, în
cepe competiția continentală 
rezervată luptătorilor de la 
greco-romane. Sportivii ro
mâni au ajuns joi dimineața 
la Berlin.

FĂRĂ JABOTINSKI
La campionatele europene 

de haltere formația U.R.S.S. 
va fi alcătuită din cei mai 
buni sportivi. într-o decla- 

făcută unui corespon- 
al Agenției TASS, A- 
Medvediev, antrenorul

rație 
dent 
lexei 
principal al lotului, a decla
rat că echipa care va fi ali
niată la Szombathely va fi

După patrulaterul de sabie

RHULTATaf AU FOST SATISFACATOARf
ne declară antrenorul coordonator al lotului

LA „EUROPENE

Trimisul nostru special, Radu VOIA, transmite din Maribort

4 tenismani in căutarea 
punctelor victoriei

Țiriac—Spear și Năstase—Franulovici
pierii Iugoslaviei și României, în semifina la europeană

deschid azi seria partidelor dintre echi> 
a

Pe planșa din sala Floreas- 
ca se disputa ultimul asalt 
al turneului internațional de 
sabie. Se puteau trage, așa
dar. concluziile de rigoare la 
această confruntare care a 
constituit un examen util 
pentru sabrerij noștri. Și 
l-am rugat, să facă acest lu
cru pe antrenorul coordona
tor al lotului nostru, prof. 
N. Nicolau.

— Mulțumit, tovarășe 
profesor, de evoluția „ele
vilor" dv 7

; • — în bună parte, da. Sînt
mulțumit, de exemplu, că 
echipa a cîștigat patrulaterul. 
A fost după părerea mea, un 
rezultat firesc pentru că oas
peții au venit fie cu o echi
pă complet tînără — cazul 
R.S.F.S. Ruse — fie cu echipe 
care combinau maturitatea 
și experiența cu tinerețea și 
dorința de afirmare, cazul 
Poloniei și Italiei.

— Individual, care din
tre sabrerii noștri conside-

rați că au satisfăcut în 
primul rind ?
— Indiscutabil — și în ciuda 

eșecului său în fața lui Bier- 
kowski — Octavian Vintilă. 
Este un trăgător constant, 
eficace, cu un foarte bun joc 
de picioare și care își pregă
tește atent acțiunile. Dacă 
nu s-a prezentat în plenitu
dinea posibilităților aceasta 
se datorește accidentului său 
de la cot. Este ciar că el are 
acum nevoie de un repaos 
prelungit. Pe cît este, însă, 
Vintilă 
ales în 
pe atît
vedcște H. Bădescu. O spun 
cu multă părere de rău pen
tru că el este un trăgător 
talentat, cu o bună tehnică 
dar care se lasă furat de fru
musețea frazelor de arme în 
loc să urmărească, în primul 
rînd, eficacitatea.

— Cum apreciați evolu
ția studenților ieșeni ?
— S-a văzut că nu sînt la

de constant — mai 
condiții normale — 

de inconstant se do-

Asistind la „europenele" de judo ale seniorilor

„AVEM UN MARE PAS DE FACUT“
consideră antrenorul Lucian GHIȚÂ

Timp de 4 zile, pe saltelele de tatami din Werner Seelen- 
binder Halle din capitala R. D. Germane, s-au desfășurat în
trecerile celei de-a XXI-a ediții a campionatelor europene 
de judo — seniori — competiție la care au participat judoka 
din 20 de țări.

Prezent la confruntări, antrenorul român Lucian Ghiță 
(Straja București) ne-a oferit la întoarcere cîteva date pri
vind aspectul partidelor, la capătul cărora au fost decretați 
campionii Europei : Mounier (Franța) — 63 kg, Hcndel (R. D. 
Germană) — 70 kg, Jacks 
(U.R.S.S.) — 93 kg, Glahn (R.

(Anglia) — 80 kg, Pakataev 
F. a Germaniei) -|--93 kg.

Pe străzile din Maribor și în 
vitrinele marilor magazine, afișe 
colorate anunță ..meciul de tenis 
Iugoslavia — România, din „Cupa 
Davis“. Le-am văzut și la Bel
grad și la Zafereb, făcînd concu
rență festivalului de jazz de la 
Ljubljana-. și turneului „Holiday 
on ice“, care o prezintă ca mare 
stea pe Sjoukie Dijkstra, incom
parabila campioană a dansului 
pe patine. Apropierea nu este 
gratuită. Năstase, Țiriac, Franu- 
lovici, Spear sînt vedete de mare 
format, care pot atrage interesul 
publicului iugoslav în căutare de 
consolări pentru absența fotba
liștilor săi în Mexic.

$1 nu. surprinde pe nimeni aici, 
în cochetul orășel de la poalele 
masivului Pohorje, că rezervările 
de bilete pentru întrecerile -tenis- 
manilor, din 12 și pînă în 14 iunie, 
s-au făcut prin agențiile de tu
rism, că vom avea în tribunele 
stadionului Branik vizitatori ve- 
niți din alte orașe iugoslave, ca 
și oaspeți din Austria și Italia. 
Marele interes pentru meci, se 
poate vedea și din faptul că la 
el vor asista aproape 50 de ga
zetari, . trimiși speciali ai princi
palelor ziare din această țară.

Pentru prima oară în istoria în
trecerilor avînd ca trofeu „Sala- 
tiera de argint", sportivii iugo
slavi și români se intîlnesc într-o 
semifinală europeană. Rivalități 
și prietenie tradițională se îm
bină nemijlocit, pentru a da încă

o notă aparte luptei In fața fl- 
leulul.
CU RACHETA IN JURUL LUMII

In timp fee echipferil celor două 
reprezentative au început de 
marți ultimele pregătiri pe tere
nul viitoarei întreceri, comenta
riile ce se țes In jurul acesteia 
nu contenesc. Avancronicile pre
sei pleacă, firește, de la recentele 
rezultate ale turneului Roland 
Garros, și în „Sport Beograd" 
citim intr-un titlu pe 4 coloane : 
„Năstase și Țiriac cea mai bună 
pereche din lume”, iar în text : 
„Jos pălăria in fața lui Ion Ți
riac (n.r. pentru contribuția sa 
esențială la obținerea victoriei în 
finala de dublu la Paris). dar 
știm prea bine că orice Iubitor 
de tenis poate să stea zile întregi 
pentru a urmări jocul lui Ilie 
Năstase, care nu seamănă cu al 
nimănui. Singurul handicap al 
acestui mare campion al rachetei 
este doar spiritul său de 
tură, care îl costă uneori 
prețioase...".

Iri „Sportske Novosti",

aven- 
puncte

ziarul 
de specialitate din Zagreb, Țiriac 
este fotografiat cu un maldăr de 
rachete în brațe, armele sale de 
luptă, pregătite cu grijă pentru 
Maribor. „Cu racheta in jurul lu
mii" — așa sg Intitulează repor
tajul salutînd sosirea campionilor 
români.

OPTIMISM MODERAT
Miercuri seară, o masă din 

holul modernului hotel „Slavija"

......

".. .

— Trebuie dintr-un început 
remarcat — spunea interlo
cutorul nostru — asaltul ti
nereții care, avînd de partea 
sa mai multă forță și vitali
tate, și o mai mare mobili
tate în picioare, a „supus" 
pe veterani, chiar dacă aceș
tia erau tehnicieni mai rafi
nați. Astfel, pe podium, au 
urcat judoka cărora foarte 
puțini le-ar fi acordat șanse 
în fața senatorilor de drept 
ai categoriilor. „Mounier, 
Hendel, Jack au învins prin 
tehnică, dar mai întîi prin 
tinerețea lor" — considerau 
specialiștii prezenți la între
ceri. Și, într-adevăr, rezisten
ța de care au dat foarte 
mulți dovadă a fost de-a 
dreptul impresionantă. Au 
fost cazuri cînd un concu
rent trebuia să intre pe sal
tea la nuna! 15 minute după 
ce încheiase o altă partidă. 
Ei bine, tonusul luptei era la 
fel de ridicat. Iar finalul nu 
prezenta nicidecum un judo
ka stors de vlagă.

Mizînd pe forță și vitali
tate sportivii pe care i-am 
văzut aici au demonstrat că 
n-au neglijat nici tehnica, ei 
fiind posesorii unui bagaj 
foarte variat de cunoștințe, 
în care combinațiile și în
lănțuirile de procedee au •- 
vut primul cuvînt. Tocmai 
de aceea, ajungînd in poziții 
dificile — dezechilibrări —

ei au găsit resurse de redre
sare și contraatac, reușind, în 
final, să cîștige — < în mod 
spectaculos — lupta.

— Ipponul (victorie 
înainte de limită) a fost în
registrat in multe meciuri sau 
a constituit o... rara avis 7

— în general, puține par
tide s-au terminat prin ippon. 
încercări de procedee — 
multiple chiar — au existat, 
însă, în fiecare confruntare. 
De altfel, ta tonajul steril, 
fără finalizare, sau stopajul 
luptei au fost permanent 
sancționate.

— Avînd, acum, capacita
tea să comparați forțele 
noastre cu judo-ul continen
tal ce ne-ațl putea spune 7

— Ne lipsește experiența 
de concurs. Rămînînd de
parte de competiție, nu ne 
vom ști nicicînd valoarea, nu 
ne vom cunoaște adversarii 
și vom avea permanent tra
cul debutului.

Privind pregătirea, trebuie 
accentuat atît pe capitolul 
forță, cît și pe tehnică ; de 
asemenea, trebuie realizată o 
cît mal Ideală îmbinare a 
elementului „bătrîn" (numit 
experiență), cu cel tânăr (nu
mit rezistență, explozie). Nu
mai așa vom realiza 
cel mare pe care ti 
de făcut".

punct cu antrenamentele. 
Dar acest lucru este expli
cabil, acum, la sfîrșit de an 
universitar cînd în preocupă
rile lor trebuie să primeze 
pregătirea pentru examene. 
Oricum și Irimiciuc și Dan 
Popescu au un solid bagaj 
de cunoștințe tehnice. La a- 
cestea Irimiciuc adaugă și 
extraordinarele lui reflexe.

— Probabil <lin aceleași 
motive acordați circum
stanțe și lui Budahazi.
— Firește, nici el nu s-a 

putut prezenta în cea mai 
bună pregătire. Cu țoată te
nacitatea lui, evidențiată mai 
ales în semifinale, nu a mai 
putut face față eforturilor ce
rute de finală. El ca și Nilcă, 
de altfel, care nu este nici 
el lipsit de calități, vor tre
bui dezobișnuiți să mai plece 
în atac de la distanță mare.

O revelație, aș fi tentat să 
spun, a fost pentru mine 
comportarea lui Alexe. După 
primele tururi, era trăgăto- 

. rul cu cel mai bun indice de 
victorie. Nicolae și Culcea au 
fost combativi dar ambii și 
mai ales Culcea 
lărgească gama 
tehnice.

— Fiindcă 
consacrați au 
turneu și o 
v-am ruga 
nati pe cei 
tre ei...
— $i la acest capitol am 

avut o revelație, pe clujeanul 
Bus. Dintre ceilalți, îl voi a- 
minti, în primul rîncf pe 
Creițaru, un fin tehnician, e- 
lement de certă

— Șl acum 
generală...
— La nivelul 

pregătire, rezultatele 
fără îndoială, satisfăcătoare. 
Aș vrea să adaug că turneul 
a fost foarte util și pentru 
noi antrenorii pentru că ne-a 
dezvăluit carențele trăgăto
rilor, punctele lor slabe. Știm, 
de exemplu, că va trebui să 
acționăm, mal ferm, pentru 
a înlătura lipsa de concen
trare, lipsa de pregătire a 
acțiunilor și mai presus de 
toate să frinăm abuzul de o- 
priri. 
tentă, respectând 
individualizării 
tulul, sînt 
ajuta pe 
urce pe o 
tativă.

Sebastian BONIFACIU

cea mai puternică 
au evoluat vreodată 
semenea competiție, 
este alcătuit din 13 
dintre care numai 9 
ticipa în concurs. La unele 
categorii vor lua startul cîte 
doi sportivi. Este cert faptul 
că la categoria ușoară, lotul 
sovietic nu va avea nioi un 
reprezentant, aceasta datorită 
faptului că după moartea 
recordmanului mondial Ev
ghenii Kațura, nu s-a ivit 
nici un înlocuitor de valoa
re. Din lot 
campion și 
dial Leonid 
tru simplul 
actuală, atît Alekseev cît și 
Batișcev sînt incomparabili 
mai buni. Iată, de altfel, în
tregul lot, cu performanțele 
respective. Cat. muscă : Kri- 
șișcin și Smetanin (ambii cu 
cîte 337,5 kg) ; Cat. cocoș : 
Belenkov (457,5 kg) ; Cat. pa
nă : Sanidze (392,5 kg); Cat. 
semimijiocie : Kuirențov (482,5 
kg) și Smirnov (460 kg) ; Cat. 
mijlocie : Ivancenko (500 kg) 
și Selițki (487,5 kg) ; Cat. se
migrea : Kolotkov (532,5 kg); 
Cat. grea : Talts (550 kg) șl 
Iakubovski (540 kg) ; Cat. 
supergrea : Alekseev (607,5 
kgj‘ și Batișcev (587,5 kg), a -

lipsește fostul 
recordman mon- 
Jabotinski, pen- 
motiv că la ora

din cite 
la o a- 

Lotul 
sportivi, 
vor par-

Mai sînt locuri pe acest pămînt, unde fotbalul nu este regele 
nclncoronat al tuturor sporturilor. Fotografia de față, luată la Los 
Angeles și în care nu se vede... țipenie de om, oferă o mărturie con
vingătoare în această privință. Și 
ci celebrele formații, Manchester 
United și Eintracht Frankfurt 
(scor 2—3).

Telefoto : A. P. — AGERPRES

nu Jucau două echipe necunoscute,

N.
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PRIMUL MECI DIN

Pe stadionul olimpic din 
Atena s-a 
meci din 
lui FIBA“ 
europeană 
nă Ignis Varese. Baschetba- 
liștii din echipa Europei au 
învins cu scorul de 88—72 
(50—35).

disputat primul 
cadrul „Festivalu- 
dintre selecționata 
și formația italia-

ROLAND MATTHES PREGĂTEȘTE NOI SURPRIZE

trebuie să-și 
procedeelor

alături de 
participat la 

serie de tineri, 
să ne mențy}- 
mai buni din-

penspeotivă. 
o concluzie

actual de 
sînt,

Printr-o pregătire a- 
priincipiul 

antrenam en- 
convins că îi vom 
sabrerii noștri să 
nouă treaptă cali-

pasul
avem

M».

Deși nu este specializat in probele de craul, Roland Matthes 
este cel mai bun sprinter al R. D. Germane. Un mare înotător
Ascensiunea Înotătorilor din 

R.D. Germană continuă să fie viu 
comentată de majoritatea specia
liștilor de pe continent. In sezo
nul trecut, echipele reprezenta
tive au repurtat victorii strălucite 
In „Cupa Europei", Iar In luna 
aprilie a acestui an, sportivii din 
R. D. Germană au Învins la o di
ferență clară (181—163) selecțio
nata U.R.S.S. In bazinul de 50 m 
din Novosibirsk.

„înotătorii noștri — apreciază 
Klaus Fiedler tn cotidianul ber- 
llnez „Sport Echo", au posibilita
tea de a-șl confirma valoarea cu 
prilejul campionatelor europene 
din acest an. Gabrielle Wetzko. 
Heidi Neugebauer, Barbara Hof- 
fmeister, Helga Lindner, Evelyne 
Stoltze, Wolfram Sperling, Ma
thias Pechman, Udo Poser și mal 
ales Roland Matthes au mari 
șanse de a clștlga la Barcelona, >- 
prezențele lor In fruntea listelor 
celor mal buni performeri al anu
lui, la diferențe apreciabile față 
de principalii adversari, reprezen- 
tlnd o suficientă garanție In acest 
sens".

La Leipzig, Rostock, Halle, Ber
lin și Magdeburg se află în pre
zent cei mal buni sportivi ai țării 
care parcurg zilnic la antrena
mente, In medie, cîte 10—12 km. 
Se anunță o bătălie aprigă la 
selecția lotului reprezentativ, _ 
proape la fiecare probă existînd 
cîte 4—5 candidați pentru cele 
două locuri disponibile. O primă 
formă a acestui lot o vom afla 
după concursul organizat de 
Comitetul Olimpic al R.D.G. în 
piscina descoperită din Leipzig la 
care a fost anunțată și prezența 
unor sportivi din Suedia, Italia. 
Austria, Cehoslovacia, Ungaria. 
Iugoslavia și România.

Printre cei care s-au pregătit 
cu multă ambiție se află și R. 
Matthes, despre care antrenoarea 
Marlies Grohe a afirmat : „să nu 
vă surprindă dacă Roland va co
borî In acest an sub A de se
cunde la 100 m spate, s-a an
trenat foarte serios în primele 
5 luni ale anului, manifestîndu-și 
ambiția de a deveni campion ăl 
Europei și la 200 m mixt, dis
tanță pe care este capabil de a 
o parcurge în 2:10.0 1"

a-

„Cupei Davis" (grupa A).
strînsese în Jur pe toți membrii 
micii delegații române, în frunte 
cu conducătorul el, Ion Petrache, 
vicepreședinte al F.R.T. Erau 
acolo căpitanul echipei, Marin 
Bădin, Ion Țiriac, Iile Năstase, 
Petre Mărmureanu și Sever Mu- 
reșan.

îl ascultam pe Țiriac exprimînd 
cîteva păreri autorizate : „Me
ciul nu este ușor. Adversarii aut 
un jucător foarte bun, iar altul 
ceva mai puțin bun, dar pericu
los. Dacă vom ctștiga dublul, 
ceea ce ar fi normal, rămîne să 
căutăm celelalte două puncte ne
cesare victoriei, în fața Iul Spear 
și — in caz extrem — la Franu
lovici. Mă îngrijorează puțin te
renul care are un strat subțire 
de zgură pus peste planșeul de 
beton, ceea ce-1 face să se rupă 
des. Să vedem cum va fi,..“. 
Iliuță este optimist, ca întotdea
una. „Dacă nu vom reuși să 
cîștigăm cu 5—0, un 3—2 tot tre
buie să facem. Ne vom apăra 
șansa cu dîrzenie, dar vom în
cerca să arătăm și un tenis fru
mos, așa cum așteaptă spectato
rii" — spune Năstase.

într-un alt grup de vorbitori, 
campionul iugoslav Zeliko Franu
lovici ne face următoarea decla
rație : „Acord cel puțin 60 la sută 
din șanse oaspeților noștri ro
mâni. Concetățenii mei așteaptă 
ca eu să fac 2 puncte, dar aceasta 
ar fi o adevărată performanță m 
fața unor asemenea colegi de 
întrecere. Pot spune doar că sînt 
fericit să joc din nou cu vechii 
mei prieteni, în special cu Ilie 
Năstase, cu care nu o dată am 
împărțit greul turneelor.

Joi ia prînz, în cadrul ședinței 
tehnice, arbitrul principal al în- 
tilnirii, francezul Jacques Poupet
— asistat de cei doi căpitani de 
echipă, Radmilo Nikolici și Marin 
Bădin — a scos din urnă numele 
viitorilor adversari pentru jocuri
le de simplu. Vineri, de la ora 
16.30 (ora locală) se întîlnesc — 
în ordine — Țiriac cu Spear și 
apoi Năstase cu Franulovici. Deci, 
întîlnirca primelor rachete are 
loc chiar în ziua uverturii. Sim- 
bătă este programată partida de 
dublu, iar duminică se joacă 
ultimele două simpluri : Năstase
— Spear și Țiriac — Franulovici.

Cînd redactăm aceste rînduri, 
deasupra zgurei terenului din 
parcul sportiv Branik s-a întins, 
o largă prelată protectoare. A în
ceput să plouă... Dar meteoro
logii — profesioniști sau ocazio
nali — ne asigură că vineri 
rele va străluci din nou...

★
După prima zi, în meciul 

tenis pentru Cupa Davis, 
are loc la Moscova, scorul 
tre echipele U.R.S.S. și Cehoslo
vaciei este 1—1. Kodes — Leyus 
2—6, 6—3, 6—3, 7—H ; Metreveli — 
Kukal 6—1, 6—0, 6—2.

soa-

de 
care 
din-

Pe stadionul
Charletty...

...din Paris, atletul vest ger
man Sieghart a cîștigat proba 
de săritură în înălțime cu 2,17 
m. Alte rezultate : 800 m — 
Plachy (Cehoslovacia) 1:48,5; 
săritura cu prăjina — Tra- 
canelli 5,10 m ; feminin : 800 
m — Babosek (Iugoslavia) 
— 1,76 m ; 800 m : Vera Ni- 
kolioi (Iugoslavia) 2:04,8.

din presa străină |
DIABOLICA PERSEVERENȚA
Ziarul spaniol „YA“ a pu

blicat în coloanele sale o 
scrisoare din partea unui club 
sportiv din Torrelavega, lo
calitate situată lingă Santan
der. Iată conținutul scrisorii 
care dezvăluie anumite prac
tici reprobabile din fotbalul 
spaniol :

„în luna aprilie, președin
tele clubului Palencia F. C. 
s-a prezentat în biroul preșe
dintelui nostru pentru a o- 
feri jucătorilor o primă în 
cazul că vor învinge echipa 
din Alaves. Propunerea a 
fost ferm refuzată dar vizi 
tatarui n-a dezarmat și a o- 
ferit clubului, nu jucătorilor, 
o sumă importantă 
cîștiga la Alaves și 
se lăsa învinsă la 
Președintele nostru 
și mai înainte o serie de te
lefoane de la diverși necu
noscut! care îi propuneau 
sume de bani ca să deter
mine echipa să se lase în 
vinsă la Alaves. Pentru a 
preveni eventualele inciden
te, comitetul de conducere a 
clubului a decis să 
primă jucătorilor în

pentru a 
pentru a 
Palencia, 

primise

ofere o 
caz de

FASSNACHT VA 
UN SIMPLU

Multiplul recordman conti
nental, Hans Fassnacht, este 
in pericol de a nu-și putea 
apăra șansele la campionatele 
europene din acest an, comen
tează o 
R. F.

serie de ziare din 
a Germaniei avînd ca 

sursă de informare o știre pu
blicată în buletinul zilnic al 
agenției Sport Informations 
Dienst din Diiseldorf.

După cum se știe, înotăto
rul vest-german se pregătește 
de aproape doi ani, împreună 
cu coechipierii săi Klaus Barth, 
Thomas Aretz, Gregor Betz 
și Olaf von Schilling in grupa 
lui Don Gambrill, la Phillips 
66 (California) Primind o scri
soare din partea federației de 
specialitate citează S.I.D., 
în care sportivii aflați la Long 
Beach erau anunțați de obli
gativitatea de a se prezenta 
la campionatele naționale de

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX » TELEX
I

La Moscova au început între
cerile de atletism organizate 
de ziarul „Pravda". La ac
tuala ediție participă peste 
500 sportivi din 10 țări. Pro
ba de 3 000 m obstacole a 
revenit lui Vladimir Kudln- 
skd, cronometrat cu timpul 
de 8:30,8. Michel Zerbes (R.D. 
Germană) a cîștigat proba 
de 400 m, în 47,2, Iar tn 
prob* similară feminină atle
ta sovietică Sarmite Stula, a 
ocupat primul loc cu 55,1. Alte 
rezultate j 11» m garduri 5

Balînin (U.RJS.S.) — 14,1 ;
5 000 m; Marafetdinov 
(U.R.S.S.). — 13:42,6.

La Nancy a-a disputat Întâl
nirea internațională mascu
lină de floretă dintre echipe
le Franței și R.F. a Germa
niei. Floretlștit francezi au 
obținut victoria cu «corul de 
11—5.

La Budapesta ae desfășoară 
in prezent campionatele de 
gimnastică ale armatelor

BAcnravtl

prietene. La individual vic
toria a revenit sportivului 
sovietic Viktor Lisițki cu un 
total de 56,05 puncte. Pe e- 
chipe, primul loc a fost ocu
pat de formația U.R.S.S. cu 
276 p. Echipa României 
clasat pe 
259,45 p.

locul cinci
s-a 
cu

6—1 ; Graebner (S.U.A.) — 
Seegers (Republica Sud-Afiri- 
cană) 6—0, 6—4 ; la Bristol: 
Davidson (Australia) — Ral
ston (S.U.A.) 6—1, 8—6; Bart
hes (Franța) — Taylor (An
glia) 3—6, 11—9, 17—15 (!)

Rezultate 
neele de
La Beckenham: 
(Australia)—D i epraam 
blica Sud

Înregistrate 
tenis din '

în
Anglia.
Ruffels 
(Repu-

Africană) 6—2.

tllT-

Intr-un med amical de fot
bal disputat la Montreal, e- 
chipele A.C. Milano și F.C. 
Santos au terminat la egali
tate : 0—0. în minutul 44 
portarul italian Cudlocinl, a 
apărat o lovitură de la 11 m 
executată de Ramos.

victorie asupra formațiilor 
din Alaves și Palencia.

Conducătorii clubului din 
Palencia nu s-au dat bătuți 
și au, venit cu o nouă propu
nere care a fost și ea refu
zată. Președintele nostru pto- 
punînd ca aceste tratative să 
fie consemnate într-un pro
ces verbal, ceea ce era just 
și normal, reprezentanții clu
bului din Palencia au refu
zat aceasta și au plecat.

Cîteva ore mai târziu, îna
inte de a începe meciul Ala- 
ves—A.R.G. Torrelavega, pre
ședintele nostru a aflat că, 
totuși, conducătorii clubului 
palencian dăduseră chiar in 
acea dimineață jucătorilor șl 
antrenorului 70 000 
tas, lucru pe care 
în cauză i l-au adus 
țință".

La toate acestea 
daugă : 
țațele — victoriile echipei 
din Torrelavega asupra ce
lorlalte două formații — au 
făcut să rămînă tară obiăct 
aceste fantastice denunțuri și 
eventuale^ lor consecințe".

de pese- 
înșiși cei 
la cunoș-

ziarul a-
„Din feri lire, rezul-
- victoriile

Fl LA BARCELONA 
SPECTATOR ?
la începutul lunii august, Don 
Gambrilll — făcîndu-se pur
tător de cuvînt al elevilor săi 
— a anunțat intenția lui Fas
snacht și a celorlalți înotători 
de a evita un drum obositor 
pînă in Europa, și preferința 
acestora de a lua startul. în 
aceleași zile, in cadrul campio
natelor naționale ale S.U.A., 
întreceri ce le-ar permite o 
verificare cel puțin asemănă
toare.

Față de această atitudine, o 
serie de sportivi și mai ales 
tehnicieni vest-germani au avut 
o reacție firească, subliniată 
in coloanele ziarului „Sport 
Kurier" din Miinchen. Gerhar 
Hetz, antrenorul principal al 
lotului anunță textual: „Sin
gura selecție pentru Barcelona 
o constituie întrecerile cam
pionatelor naționale deschise 
tuturor sportivilor indiferent 
de vîrstă sau tara în care se 

9 pregătesc. La finele probelor
programate la 
alăcătui lotul

O declarație _________ „,
apărută în același ziar, a fă
cut și antrenorul federal Horst 
Planert: „Regulamentul com
petițiilor noastre este pretis, 
ca formula pe dare

zile cînd 
o echipă 
un mare 
respectă 
selecției

Dortmund voi 
pentru C.E.“ 
asemănătoare,

o utilizăm de ani de 
e vorba de a alcătui 
reprezentativă pentru 
concurs. Cine nu-1 
se exclude automat ____
noastre, indiferent dacă acesta 
este Fassnacht (capabil la acea 
oră să stabilească noi recor
duri mondiale), sau orice alt 
înotător. Dacă sportivii noștri 
aflați In pregătire peste Ocean 
nu se vor prezenta în august 
pe blocstarturile piscinei din 
Dortmund, ei vor risca să facă 
voiajul la Barcelona ca simpli 
spectatori !“


