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DIVIZIA A
LA FOTBAL 

SE REIA
LA 28 IUNIE
Pentru 

necesare 
zări a 
republican, Biroul federa
ției române de fotbal a ho- 
tărît ca partidele diviziei 
A să se reia la 23 iunie, 
lată datele etapelor ce 
mai sînt de disputat: 28 
iunie, 1, 5, 8, 12, 15, 19 și 
22 iulie. După patru zile 
(26 iulie) va avea loc fi
nala „Cupei României".

a crea condițiile 
unei reaclimati- 

membrilor lotului

DUPĂ FINIȘUL DIN GRUPE
Șl ÎNAINTEA „SFERTURILOR

ALL STARS

LA BUCUREȘTI
fiecare an, o selecționată 

mai buni baschctballști 
între- 

un turneu demonstrativ

Ca In 
a celor 
profesioniști din S.U.A., 
prinde
prin mai multe țări. SE SPERA, 
IN URMA TRATATIVELOR, CE 
SE DUC, CA VIRTUOZII BAS
CHETULUI DE PESTE OCEAN 
SA EVOLUEZE, LA ÎNCEPUTUL 
LUNII AUGUST, ȘI IN ROMA
NIA.
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CORNELIA PETRUȘCA, 
TRIPLA CAMPIOANĂ 

MONDIALĂ LA POPICE, 
EVOLUEAZĂ 

AZI LA CLUJ

Prins pe picior greșit, portarul Viktor nu poate evita înscrierea singurului punct 
partida Anglia — Cehoslovacia, realizată de Clarke prin, transformarea unei lovituri de la 11 m

ÎN LOC DE COMENTARIUL ZILEI

la Încheierea 
meciurilor 
DIN GRUPE

Grupa A (Mexico) : Me
xic — Belgia 1—0 (1—0)

Grupa B (Toluca) : Ita
lia — Israel 0—0

Grupa C (Guadalajara) : 
Anglia — Cehoslovacia 
1—0 (0—0)

Grupa D (Leon) : Bul
garia — Maroc 1—1 (1—0) 

CLASAMENTELE 
FINALE

A
3 2 10 1

Grupa

Azi, iubitorii sportului popicelor 
din cîteva orașe vor avea prile
jul să asiste la o serie de reuniuni 
în care vor evolua jucătoarele 
de „aur“ ale reprezentativei noas
tre, care la recentele campionate 
mondiale de la Bolzano au cuce
rit toate titlurile supreme. Prima 
jucătoare a lumii, Cornelia Pe- 
trușcă, tripla campioană mon
dială, va putea fi urmărită pe 
arena Electrica din Cluj, unde 
împreună cu Crista Szocs, com
ponentă și ea a echipei nr. 1 a 
lumii, va face parte din forma
ția Voința București care susține 
partida de campionat cu Voința 
din localitate. Dintre celelalte ju
cătoare campioane mondiale vor 
ft prezente în meciurile de azi : 
Margareta Szemanyi. la Tg. Mu
reș (Voința — C.S.M. Cluj), Ana 
Marcu și Florica Neguțoiu la 
București (Gloria — Metrom Bra
șov). Celelalte două campioane 
mondiale, Elena Trandafir (Laro- 
met București) și Elena Cernat 
(Rapid București) nu vor juca, 
întrueit partida echipelor lor s-a 
amînat, Rapid aflîndu-se în tur
neu în R.D.G.

înaintea penultimei etape a 
campionatului, în clasamente con
duc Voința Tg. Mureș (la femei) 
și Petrolul Ploiești (la bărbați).

0 săptămină
2- sportului pionieresc

Cu prilejul apropiatei aniver
sări a 20 de ani de activitate la 
Palatul pionierilor, C.M.E.F.S., în 
colaborare cu Consiliul Munici
pal al Organizației pionierilor și 
clubul sportiv Cutezătorii, orga- 
zează incepînd de luni 15 iunie, 
o săptămină a sportului pionie
resc. întrecerile se vor desfășura 
pe terenurile de sport ale pala
tului pionierilor și stadionul Pro
gresul.
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Astăzi — au cuvîntul conducătorii și
portarea reprezentativei ro
mâne în cadrul optimilor de 
finală ale campionatului 
mondial, am cedat azi... con
deiul jucătorilor și condu-

In locul obișnuitului co
mentariu, în care ne pro
pusesem să analizăm com-

DE AZI

SFERTURILE
DE FINALA ALE 

„CUPEI ROMÂNIEI
Cele opt divizionare A cali

ficate în sferturile de finali 
ale „Cupei României" se pre
gătesc pentru a trece un n>u 
obstacol în drumul spre tro
feu. După cum am anunțat, 
in urma acordului intervenit 
intre echipe, „Sferturile" se 
vor disputa la date diferite.

Prima partidă are loc asta-’., 
la Sibiu, unde se vor întilni 
Dinamo București și Jiul Pe
troșani. Elevii lui Țitus Ozon 
vor încerca să profite de fap
tul că Dinamo București nu 
poate alinia formația standard 
și să obțină astfel dreptul de 
a ■juca în semifinale. Dar, la 
Dinamo, înlocuitorii „mexica
nilor" au arătat în meciurile 
din „Cupă" și amicale că sînt 
in formă. Deci, o partidă fot
balistică interesantă.

Iată șl datele celorlalte me
ciuri din sferturi (în urma 
modificărilor survenite) :
• miercuri, 17 iunie, 

București : F.C. Argeș 
rul ;
• joi, 18 iunie, la 

rești : Steagul roșu 
trolul ;
• simbătă, 20 iunie, 

biu : Steaua — U.T.A.

COPIII SE BUCURA
DIN NOU DE SOARE

... I-am întâlnit, acum trei 
sau patru săptămîni, în satele 
de pe malurile Șiretului, Ji- 
jiei, Prutului, Oltului sau 
Mureșului.

... Priviri

... Priviri

... Priviri
... Priviri
... Priviri
Ei,

precum

speriate, 
concentrate, 

triste, 
mature, 
de copii.

copiii, dobîndiseră, 
r____.1 zguduitor sună
vers al poetului Al. Andri- 
țoiu — o prematură bărbăție, 
o prematură maturitate.

Viața, în chip de stihie co
pleșitoare a naturii, îi lovise 
și pe ei — poate în primul 
rînd pe ei — copiii. Apa le 
furase păpușa, trotineta, min
gea, abecedarul, hainele, uno
ra"- le furase și casa, altora 
ie furase chiar și părinții.

... Priviri mature de copii

un

loviți de necazurile abătute 
asupra țării.

Aș fi rămas cu ele — în 
ochi și în suflet — răni des
chise pe viață, pentru că ase- @ 
menea priviri nu se uită nici
când.

Am avut norocul să-i în
tâlnesc, zilele trecute, pe a- 
ceeași copii, zîmbind fericiți, 
privind soarele, bucurîndu-se 
de întreaga-i dărnicie. Copii 
ai familiilor sinistrate din 
județul Satu Mare — găzduiți 
la tabăra care funcționează 
în incinta Sanatoriului nr. 2 
din Eforie Sud.

Cum 
copii ?

Așa

jucătorii români
ALE UNOR TEHNICIENI 
ȘI CELE EXPRIMATE 
BUC ÎN PRESĂ DE UNII 
MENTATORI. Și dacă echipa 
noastră nu a manifestat une
ori mai multă inițiativă și în
drăzneală, aceasta se datorește 
faptului că fotbaliștii români

1—2. U.R.S.S.
—2. Mexic

3. Belgia
4. El Salvador

Grupa
Italia 
Uruguay

3. Suedia
4. Israel

Grupa
1. Brazilia
2. Anglia
3. România
4. Cehoslovacia

Grupa
1. R.F.G.
2. Peru

3—4. Bulgaria 
3—4. Maroc

SFERTURILE 
DE FINALA

Duminică 14 iunie 
(ora 12 — ora locală, 
20 — ora României) 
Ciudad Ide Mexico : 
U.R.S.S. — Uruguay 
Toluca :
Italia — Mexic
Guadalajara :
Brazilia — Peru 
Leon :
R.F.G. — Anglia

succesiu- 
viziunea

lucrind seg
mentai' pentru dezvoltarea musculaturii lombare

Foto : M. TflEO

Elena Ceampelca, in laboratorul de biomotrie.

DOAR 20 DE LUNI
PîNĂ LA JOCURILE OLIMPICE I

Sportivii români supuși preparativelor olimpice nu mai au 
prea mult timp la dispoziție

români pentru Jocurile Olim
pice din 1972, vicepreședintele 
C.N.E.F.S. Emil Ghibu a men
ționat că pînă la competițiile 
de iarnă mai sînt doar 20 de 
luni, iar pînă la cele de vară 
circa 25 de luni. Iată cum, su
bit, perioada devine relativ, 
foarte scurtă raportind-o mai 
ales la multitudinea de sarcini 
pe care o incumbă preparati
vele olimpice.

Informarea citată a trecut în

Victor BANCIULESCU

Curgerea anilor in 
ne calendaristică și 
prea aproximativă pe care o 
avem în legătură cu timpul 
ne fac adesea să pierdem no
țiunea cronologică exactă. Cine 
pronunță astăzi 1972 iși în
chipuie poate, cu naivitate, că 
pînă atunci mai e multă, foarte 
multă vreme. Eroare! Eroare 
de care ne-am dat mult mai 
bine seama abia la recenta șe
dință de ,lucr& a Comitetului 
Olimpic, Roni.^A clnd o simplă 
schimbare . dej, termeni ne-a 
transmis dintr-o dată senzația 
unei îngrijorătoare iminențe. 
In informarea privitoare la 
evoluția pregătirii sportivilor

Bucu- 
- re-

la SI-

căforilor 
Iată, 

celor cu 
vorbă :

la 
Fa-

delegației noastre, 
pe scurt, opiniile 
care am stat de

Luptă pentru balon între Capkoqici (Cehoslovacia) și Newton (Anglia,). Fundașul 
englez va reuși să evite pericolul, deviind mingea in aut

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

CU și G. NICOLAESCU

MIRCEA 
ședințele 
delegației : 
totodată îmbucurător 
noi este faptul că cu 
ore înaintea ultimului 
păstram încă șanse de califi
care CA URMARE DIRECTA 
A UNEI COMPORTĂRI BUNE, 
AȘ SPUNE CHIAR FOARTE 
BUNE pe parcursul partidelor 
disputate în grupa C. După ob
ținerea calificării la turneul fi
nal al C.M., participarea noas- 
stră în grupa de la Guadala
jara ne-a arătat CÎT DE NE
JUSTIFICATE AU FOST TE
MERILE, REȚINERILE, ATÎT

(Continuare în pag. a 3-a)

*
3.- r

i-am găsit pe acești

cum își dorește să-i

Marius POPESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

ECHIPELE DE 
ALE S.U.A. LA

Pe adresa Fede
rației române de 
gimnastică a sosit o 
scrisoare din partea 
d-lui Gene Wettsto- 
ne, președinte al 
Comitetului de re
lații internaționale 
al S.U.A. și antre
nor național, care 
propune forului nos
tru de specialitate 
ca, Înaintea cam-

GIMNASTICA 
BUCUREȘTI?

pionatelor mondiale 
de Ia Ljubljana, e- 
chipele de gimnas
tică ale Statelor U- 
nlte să susțină 
tilniri amicale, 
verificare, cu 
prezentatlvele
mâniei. Propunerea 
se află În studiu la 
federația noastră de 
gimnastică.

în
de

re-
Ro-

ANGELESCU, pre- 
F.R.F., conducătorul 

„Semnificativ și 
pentru 
cîteva 
meci

O MARE COMPETIȚIE — „CUPA MĂRII NEGRE"

SPORTIVII DIN CONSTANȚA, ODESA, VARNA
Șl ISTANBUL SE ÎNTREC ÎN 9 DISCIPLINE

înfiripată anul trecut, 
competiția „Cupa Mării 
Negre" se prezintă la cea 
de a doua ediție, ca o 
întrecere de mare amploa
re, la care participă pa
tru orașe din țările rivera
ne ale Mării Negre. In
tr-adevăr, EA REUNEȘTE 
SPORTIVI DIN ORAȘELE

CONSTANȚA, VARNA, I- 
STANBUL și ODESA. La 
recenta consfătuire a 
prezentanților sportivi din 
orașele participante, care 
a avut loc la Odesa, s-a 
fixat calendarul „Cupei".

Iată cele nouă discipline 
sportive și datele de disputare 
a Întrecerilor : CONSTANȚA 
VA GĂZDUI ÎNTRECERILE

re-

IAHTING 
debu- 

cu întilnirea Farul — 
simbătă 

Gini-

DE FOTBAL, BOX, 
și GIMNASTICA. Ele 
tcază
Cerno More Varna,
13 iunie, în nocturnă, 
nastica va fi găzduită în sala 
Sporturilor 
întrecerile 
programate 
între 11—17 
iahting se
Marea Neagră, in imediata 
apropiere a portului Tomis 
(7—13 august).

între 19—22 iunie, 
de box au fost 
pe arena Olimpia, 
iulie. Concursul de 
va desfășura pe

ORAȘUL VARNA VA 
GANIZA ÎNTRECERILE 
ATLETISM (19—22. VI), i 
TERE (*—7.XI), BASCHET FE
MININ (nu s-a fixat Încă 
data). ODESA VA GĂZDUI 
ÎNTRECERILE DE LUPTE 
(21. VI. — 2. VII), BASCHET 
MASCULIN (16—20.Vin), VO
LEI MASCULIN și FEMININ 
(27—31.VIII).

C. POPA
•oresp. principal

OR- 
IIE 

HAL-

I UNDE NE SÎNT
I SPECTATORII?

I
I
I
I

I
l
l
I
I
I
I
I
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(Continuare in pag. a 2-a)

Anahel Donescu (Steaua) — cîștigătorul cat. ușoare — pe calul Năsturaș, într-o spectacu
loasă săritură Foto.1 Țheo MACARSCHI

In campionatele de călărie I
A

• •

FROLICH (C.S.M. SIBIU) DUBLĂ VICTORIE I
I

cea de a treia zi aîn
campionatelor de călărie — 
etapa I — probele de ca
lificare au dat loc la vii 
dispute încheiate cu urmă
toarele rezultate :

DRESAJ, CATEGORIE 
UȘOARĂ (26 concurenți) 

1. A. Frolich (C.S.M. Si
biu) cu calul Jucu — 248 p; 
2. A. Frolich cu calul Artist 
— 245 p; 3. E. Cotan (Cen
trul călărie București) cu 
calul Baba Novac — 227 
p; 4. V. Postelnicu (Cen
trul călărie Buc.) cu calul 
Adonis — 226 p; 5—6. D. 
Loneanu (Steaua) cu calul 
Severin și H.
(C.S.M. Sibiu) cu
Voițiș.

Miiller 
calul

■ DRESAJ, CATEGORIE 
MIJLOCIE (6 concuren(i): 
1. A. Frolich cu calul Jucu
— 706 p; 2. E. Cotan cu 
calul Baba Novac — 696 
p; 3. S. Bădulescu (Petro
lul) cu calul Necaz — 685 
p; 4. V. Bărbuceanu 
(Steaua) cu calul Prislop— 
671 p.

OBSTACOLE CATEGO
RIE UȘOARA (30 concu- 
renți): 1. A. Donescu 
(Steaua) cu calul Năsturaș
— 1:04; 2. E. Boiangiu 
(Centrul călărie Buc.) cu 
calul Colonel — 1:08,5; 3. 
D. Velea (Steaua) cu calul 
Viorica 1:09,2; 4. A. Costea 
(Steaua) cu calul Vrej —

1:13,3; 5. A. Boiangiu cu 
calul Vama 1:16,2.

OBSTACOLE, JUNIORI 
MICI (19 conciirenți: 1. 
V. Conțiu (C.S.A. Cluj) 
cu calul Trubadur 31,1; 2. 
M. Condurățeanu (Dinamo) 
cu calul Lama 31,2; 3. Gh. 
Nicolae (Petrolul) cu calul 
Aprod 31,7; 4. M. Condu
rățeanu 
32,6; 5. 
(Steaua) 
34*, 5.

Campionatele 
pe baza hipică 
Plevnei, mîine 
9 și ora 15.

cu calul 
Dania 

cu calul

Greier
Popescu

Graur

I
I
I
i
I

continuă 
din calea 
de la ora

O-

I
I

neori ne gîndim că, 
surd, la un meci de 
pe Azteca sau la o 
a Scalei din Milano 
un singur spectator, 

șim, credem, dacă ne 
puim că spectacolul acesla sportiv sau 
artistic, de primă mărime, cr avea 
asupra speciatorului efectul scontat.

Fără spectatorii entuziaști, fără di
namica participare a mulțimii, măies
tria desăvîrșită a artiștilor gazonului 
sau ai scenei și-ar pierde enorm din 
farmec.

In majoritatea zdrobitoare a cazuri
lor, activitatea sportivă de performan
ță este un proces cel puțin trivalent 
— concurentul, spectatorul și arbitrul 
fiind un tot necesar.

Dacă sportul ate mari afinități cu 
arta (Virgil Ludu fiind unul din cei ce 
se străduie să dovedească chiar că ar 
fi a 8-a artă), una din trăsăturile co
mune acestor două domenii e aceea 
că amîndouă sînt privite, admirate, cri
ticate, comparate, chiar dacă nu ex
clusiv, pentru și de dragul spectaco
lului.

Participarea maselor consolidează 
aspectul social al sportului, ea îi am
plifică nota de trăire, de afectivitate. 
Spectatorii sînt fundalul viu al activi
tății sportive, adeseori suportul ei mo
ral, o veritabilă coloană vertebrală. 
Prin spectacol sportiv, spectatorii sînt 
educați, li se adresează o invitație des
chisă de a trece din postura especta- 
tivă la cea de participant direcți.

De multe ori ne-am întrebat: de ce 
au cam început să lipsească spectato
rii de pe terenurile noastre de sport ? 
Nu putem spune că acum 20 de ani 
se juca mai bine volei, baschet, că 
atletismul era mai bun. Atunci, ce să 
fie ? Televizorul, autoturismul, cafe- 
barul, magnetofonul sînt marii dușmani 
ai stadionului ?

Cu regret, constatăm că jocuri de 
categoria A și B, competiții universi
tare școlare, întreceri internaționale se 
desfășoară uneori în cel mai desăvîr- 
șit anonimat, că propaganda si popu
larizarea acestor competiții lasă de 
dorit, că interesul care trebuie stîrnit 
în jurul lor nu este declanșat de cei 
în drept s-o facă.

încercam un s„...... „...
cînd vedem tineri, elevi, 
nu sînt lăsați să intre la manifestații 
sportive — deși tribunele sînt goale.

E așa de greu să aducem azi copiii 
pe stadioane, îneît a-i 
doresc să privească să 
mi se pare nefiresc.

lată numai una din 
căror răspuns ar duce,

prin ab- 
fotbal de 
premieră 
ar asista 
Nu gre- 

închi-

I
I
I
I

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

sentiment de durere 
copii care

lăsa pe cei ce 
stea pe la uși

întrebările a! 
L'jiui luspuus mi Muvc, poate, la elu
cidarea dilemei ce reiese din parafra
za enunjată în titlu.

Dorin ALMAȘAN

I
I
I
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ÎN LUPTA PENTRU REFACERE, După „Cupa României" la oină

VIATA ÎNVINGE
î

ULTIMA PROMOȚIE DE EROI
Avionul de Tulcea te poartă 

peste locuri cu multe nervuri 
de ape. Păminturile inundate 
nu s-au vindecat și prisosul 
de apă stă pe coaja lui tristă 
și Sleită, ca o spuzeală, ca ni
ște sechele încăpățînate sâ nu 
dispară. Aproape de aeroport, 
cînd avionul a coborit la înăl
țimea unui bloc turn, trecem 
peste o gilcă a Dunării in 
mijlocul cărata se văd acoperi
șuri de case și vîrl'uri de co
paci devenite vestigii ale fos
tei suburbii Tudor Vladimi- 
rescu, atinsă de sinistru. Aco
perișuri de case și vîrfuri de 
copaci care au vrut parcă să 
fugă dinaintea revărsării ală
turi, pe panta vecină, dar apa 
a fost mai iute decit ele, le-a 
ajuns din urmă și le-a inecat.

Aici in Deltă, zenă cu un 
destin legat de apă tot atit de 
mult ca și Veneția, inundațiile 
fac parte din istoria fiecărui 
an. Numai eă acum totul a 
fost mai drastic, mai crincen, 
depășind răbdarea, resemnarea 
și chiar, 
Împotrivire 
de hectare

28 000 
ha la 

Obretin și 
pot da o idee, chiar dacă des
tul de vagă, despre besme- 
tica expansiune a apelor. In
cintele stuficole sau piscicole 
au fost, unele dintre ele, total 
compromise, faptul insemnind 
pagube în valoare de peste 
40 de milioane de lei. Dar răul

vremelnic, for|a de 
a oamenilor. 31 000 
inundate la Șon- 

ha la Perivolovca, 
Rusca, 3 800 ha la 
800 ha la Maliuc

nu se limitează numai Ia atît. 
14 localități învinse total și 19 
parțial, fapt care a impus eva
cuarea a vreo 2 000 de familii, 
reprezintă o altă dtmeashme 
a dramei.

Aici in Deltă, zonă cu un 
destin legat de apă tot atît 
de mult ca și Veneția, Dunărea 
a început acum să aducă din 
nou toată furia rîurilor transil
vane și moldovenești. Apele 
mari ling într-una, cînd cu 
o dulceață perfidă, cînd cu o 
asprime pe care lc-o dă un 
vînt nemernic, digurile nede
pășite încă, diguri rezistente 
prin supraînălțare și consoli
dare 
încă alte zeci de mii de hec
tare cu puterea roditoare păs
trată. Le ling sau le lovesc de 
parcă vor să Ie înduplece sau 
să le intimideze, ca apoi să 
le surpe și să se arunce peste 
ele eu foamea lor bcsmetică 
de pămint, de case și de oa
meni, hămesite să înghită 
aceste întinderi rîvnite ca un 
fruct interzis. De aceea, în 
Deltă c încă nevoie de multă 
rezistență, nu numai din par
tea digurilor supravegheate și 
plombate continuu, el și din 
partea 
bravi 
noaște 
drept 
eroi.

permanentă, ce apără

tuturor acelor oameni 
pe care țara îi recu- 

de citeva săptămini 
ultima ei promoție de

Romulus BALABAN
Tulcea, 12

COPIII SE BUCURĂ
(Urmare din pag. I)

vadă orice părinte.
... Ciripind zgomotoși, 

zănd, alergînd, jucîndu-se.
Fericiți.
I-am privit și am vorbit cu 

toți cei patru frați Pișcoran
— Vasile 15 ani, loan 13 ani, 
Maria 11 ani și Dorel 6 ani
— cărora Someșul le-a luat 
casa la Satu Mare. Toți erau 
fnclntați de programul asigu
rat în tabără. După orele de 
clasă — elevii urmează cursu
rile pînă la încheierea anu
lui școlar — în tabără au loc 
concursuri de desen, de șați, 
de tenis de masă, concursuri 
de cîntece și poezii, con
cursuri de construcții pe nisip. 
Nu mai vorbim de jocurile de

pe plajă, de retransmisiile — 
de zi — ale meciurilor de fot
bal din Mexic și chiar de 
pasionantele întîlniri cu ade- 
vărați... „lupi" de mare 1

Hrană excelentă, din belșug, 
un program de activitate în- 
dntător, sute de cadouri 
(haine, jucării), o atmosferă 
caldă, de mare familie — iată 
dominantele unei tabere în 
care copii ai familiilor șinis- 
——...--------------------------- M—

n-

trate privesc din nou fericiți 
soarele.

Și cum acest sentiment re
porterul l-a detectat ascul- 
tîndu-le pe Maria Pop și Au
rica Bențe (premiul I și II 
la concursul de cîntece „De 
pe plaiurile noastre") cîntînd 
„Mociriță cu trifoi" și „Trea- 
gănă nană, treagănă", citito
rului îi voi oferi — spre ilus
trare — scrisoarea copilului 
loan Ciul către părinții lui, 
Mihai și Maria Ciul, din Satu 
Mare.

„Dragii mei părinți.
Să știți că eu am primit 

scrisoarea de la dv., de care 
m-am bucurat foarte mult, 
aflînd că sînteți bine și să
nătoși. Să știți că eu am pri
mit de toate aici. Am primit 
uniformă școlară nouă, bas
cheți, sandale două perechi, 
șosete și o pereche eiorapi, 
trei chiloți, pantaloni scurți, 
î maiouri, două cămeși și o 
bască, care vor fi ale mele. 
Mîncare primim foarte bună. 
Să știți că la unu iunie, am 
primit costum pionieresc, și 
a fost un concurs la care am 
participat și eu cu muzicuța 
și am luat premiul I“.

ASTĂZI AL 39-LEA MECI

DINAMO-STEAUA

CITEVA
Specialiștii prezenți pe sta

dionul din Mangalia au fost 
de părere, în unanimitate, că 
cele 9 echipe participante la 
ultimele întreceri ale „Cupei 
României" au arătat un real 
progres, atît in jocul la „bă
taie" cît și la „prindere". 
Spre deosebire de edițiile an
terioare, marea majoritate a 
oinarilor au stăpînit bine ele
mentele de tehnică, echipele 
funcționind ca niște ansam
bluri bine armonizate. Se 
vede că antrenorii au lucrat 
serios eu elevii lor, îndeo
sebi la „bătaia mingii", unde 
s-au realizat neobișnuit de 
multe puncte suplimentaro.

Alături de cele 4 competl- 
toare calificate în turneul 
final — C. P. București, cîș- 
tigâtoarea trofeului. Dinamo 
București, Viață Nouă Olteni 
(jud. Teleorman) și. Biruința 
Gherăești (jud. Neamț) — 
care au furnizat partide deo
sebit de atractive, merită să 
mai consemnăm numele for
mațiilor Drum Nou Boureni 
(jud.
Mare 
care 
toată 
cute.

PUNCTE DE
GHERÂEȘTENII — 

CORIGENȚI LA CAPITOLUL 
DISCIPLINA

N-am fi crezut niciodată câ 
echipa lui Eugen Cocuț (ju
cător și antrenor de nădejde) 
care adesea s-a remarcat 
printr-o conduită ireproșabilă, 
va abdica de la normele 
demnității sportive, dînd naș
tere unui spectacol dezgustă
tor. Să exemplificăm. La me
ciul decisiv susținut în com
pania dinamoviștilor bucu- 
reștenl. Biruința Gherăești, 
văzind că nu mai are șanse 
Ja victorie, s-a dedat la acte 
de indisciplină, care au cul
minat cy proteste vehemente 
la o decizie justă a arbitrului 
de centru. Vrînd să-1 intimi
deze pe conducătorul de joc, 
gherăeștenii, în frunte cu că
pitanul lor Eugen Cocuț, 
amenințat că vor părăsi
renul dacă nu se revine asu
pra hotărîrii luate, lucru care 
l-au și făcut, lăsînd impresia 
că vor să compromită com
petiția.

Probabil că acum echipa 
din Gherăești regretă actul 
ei necugetat. I

Pentru a se curma în vi
itor încercările, din păcate 
încă destul de frecvente în 
jocurile de oină, de a influ
ența arbitrii, e necesar să nu

s-a

au 
te-

Dolj), Tricolorul Baia 
Și 

au
lumea,

Torpedo Zărnești 
constituit, pentru 

surprize plă-

VEDERE...
se treecă cu vederea atitudi
nea oinarilor din Gherăești, 
saneționîndu-se exemplar 
principalii vinovați.

DE LA O EXTREMA 
LA ALTA

în general, arbitrajul
ridicat Ia nivelul meciurilor. 
Am spus în general, întrucît 
au existat cazuri cînd arbi
trii de tușe au căzut dintr-o 
extremă într-alta, fiind une
ori prea 
pasivi 
au creat 
inutile, 
rate pe 
ale unor 
acțiunile 
autoritatea 
principal, ca și ezitările al
tora în momentele critice ale 
unor faze de joc. Pentru a 
se elimina orice dubii asupra 
competenței și obiectivității, 
tușierii trebuie să semnali
zeze prompt numai infracți ■ 
uni le comise In zona respec
tivă

activi, iar alteori 
sau nesiguri. Astfel., 

discuții neplăcute și 
intervențiile exage- 
aproape tot terenul 

tușieri, care prin 
lor au știrbit din 

conducătorului

de activitate,
Tr. IOANIȚESCU

S. Că jocurile de la Mân
au fost spectaculoase, o

P.
galia .... .... .....
dovedește și afluența de spec
tatori neîntllnită ptnă acum Ia 
o competiție da oină, vlnzlndu-se 
peste 1 000 de bilete. Fondurile 
strinse au fost destinate famili
ilor sinistrate.

Tr. I.

DOAR 20 DE LUNI RINA LA JOCURILE OLIMPICE!
(Urmare din pag. 1)

Ultima parte din 
turul campionatu- 
!8i național, cea de 
n 4-a etapă-turneu, 
programează mult 
așteptatele derbyurl 
ale poio-ulul ro
mânesc, în care se 
Dlnamo București, 

titlului,
vor înfrunta ______
actuala deținătoare 
Steaua șl Rapid București, for
mații care în ultimele 4 ediții au 
ocupat, în această ordine, pri
mele locuri ale clasamentului.

Astăzi de la ora 18, piscina din 
Ștefan cel Mare găzduiește cea 
de a 39-a întîlnlre dintre Dinamo 
șl Steaua. Pînă în prezent, cam
pionii au învins de 19 ori. mili
tarii de 15 ori, patru partide în- 
chelndu-se la egalitate. Celelalte 
două meciuri decisive, Dinamo 
— Rapid (ora 10) și Steaua — 
Rapid (ora 18) vor avea loc miine

la același bazin. Prin 
programului, Dinamo și 
sînt net avantajate față 
mația feroviară, astfel că 
lor va decide in cea mal mare 
măsură pe clștlgătoarea turului, 

înaintea acestor partide, ca șl 
a celor ce se desfășoară la Ștran
dul Tineretului (I.E.F.S., 
Cluj, Crlșul * ’ '
(Politehnica, 
pia Oradea) 
astfel :

prisma 
Steaua 

de for- 
jocul

voința
Oradea) său Cluj 
Vagonul Arad, Ollm- 
clasamentul arată

1. Dinamo
2. Steaua
3. Rapid
4. Voința
5. I.E.F.S.
6. Progresul
7. Crișul
8. Vagonul
9. Olimpia

10. Politehnica

7 7 0 0 67—11
6 6 0 0 55— 7
6 6 0 0 48—14
7 4 0 3 31—32
7
7
7
7
7
7

1 
o 
o 
o
1 
o

26-41
26—28
22—48
20—39
14—63
18—44

ViRGiL LUEăU
ARTA DE A PRIVI

urmăresc marinariiAșa 
probele de înot sau, în An
glia, în colegii, foștii absol
venți, întreceri tradiționale 
de peste o sută de ani.

Este <o artă să știi să pri
vești. Și poate, indiferent 
dacă un lucru este sau nu 
artistic, privit estetic, el poate 
deveni astfel. Nu, nu este un 
joc de cuvinte.

Patinajul sau 
sînt prin

cei mai mici fotbaliști, copiii 
și juniorii. (Constantin Rusu).

TIMIȘOARA : Timp de două 
le s-a desfășurat aici faza 

județeană a campionatului 
școlar de pentatlon, în organi
zarea comitetului județean Ti
miș al U.T.C. Iată cîștigăto- 
rii: echipe fete — Liceul nr. 
10 Timișoara, echipe băieți’ 
— Liceul nr. 10 Timișoara. La 
individual, laurii au fost cu
ceriți de elevii Edith Hornung 
și Mihai Borceanu, ambii de 
la Liceul nr. 10 Timișoara. 
(Petre Făniță—coresp.).

1 GURA HUMORULUI
nouă echipă de rugby pe me
leagurile sucevene, cea a aso
ciației sportive Minerul Ostra- 
Gura Humorului. Printre ani- 

' matorii acesteia se numără și 
: cițiva tineri jucători care au 

mai practicat rugbyul înainte 
de a se stabili în această lo
calitate : ing. P. Juravlea (fost 
jucător la Știința Petroșani)’ 
V. Crișma-ru (Dinamo Bacău), 
C. Albu (Rulmentul Bîrlad). An
trenamentele sînt conduse de 
C. Macovei, fost component al 
echipei Dinamo Bacău. Noua 

; echipă de rugby intenționează 
să se înscrie intr-o competi
ție oficială și să dispute me
ciuri amicale cu Politehnica 
Iași și Constructorul Suceava. 
(C. Filipovici—coresp.).

BUHUȘI: In urma celui de 
al doilea meci de baraj dis
putat între echipele masculine 
de handbal Relon Săvinești și 
A. S. 
prima 
30—24 
manșă 
protagoniste 
egalitate : 17—17 — echipa Re
lon Săvinești s-a calificat în 
divizia B. (Ion Vieru—coresp.).

Auto Iași, ciștigat de 
formație cu scorul de 
(14—12) — in prima
la Buzău, cele două 

au terminat la

z TlRGOVIȘTE: In organiza
rea C.J.E.F.S. Dîmbovița și a 
Colegiului Județean de arbi
tri (președinte C. Ghenciu- 
lescu), o nouă promoție de ar
bitri de fotbal au obsolvit 

: cursul, cu calificative de bine 
și foarte bine. Deci, 11 noi ca
valeri ai fluierului! (M. Ava- 
nu—coresp. principal).

SF. GHEORGHE: 
echipe din județul Covasna 
s-au întrecut în cadrul cam
pionatului republican de fotbal 
al școlilor generale, faza ju
dețeană. In fis ala disputată 
in orașul Sf. Gheorghe: Școa
la generală de 10 ani nr. 4 
Sf. Gheorghe — Școala gene
rală de 10 ani Covasna Voi- 
nești 3—1 (Gh. Briotă—coresp.).

CLUJ: O propunere intere
santă, făcută in cadrul unei 
ședințe comune a colegiilor 
județene Cluj ale arbitrilor și 
antrenorilor de fotbal: legi
timarea jucătorilor să fie po
sibilă numai după ce solici
tantul respectiv face dovada 
cunoașterii temeinice a regu
lamentului de joc. Aceasta ar 
urma să se aplice începînd cu

revistă — succint, dar substan
țial și metodic — situația dată 
și, in special datoriile celor 
chemați să asigure o reprezen
tare demnă a sportului româ
nesc la întrecerile olimpice. Mi
siunea — determinată de 
C.N.E.F.S. și C.O.R. — revine 
federațiilor de specialitate, con
siliilor județene pentru edu
cație fizică și sport, cluburi
lor, precum și departamentelor 
și instituțiilor centrale cu atri
buții — potrivit legii sportu
lui în domeniul sportului de 
performanță. Aceste autorități 
au fost solicitate să întocmeas
că planuri proprii de acțiuni 
pentru pregătirea sportivilor 
capabili să-și depună candida
turile la J.O. 1972. planuri ba
zate pe propunerile prezentate 
chiar de către antrenori și spor
tivii înșiși. Încă din ianuarie 1969 
aceste elemente au fost asam
blate intr-un plan general, re- 
prezentind linia directoare și 
oglindind caracteristici particu
lare.

LA CITE SPORTURI 
VOM PARTICIPA?

Au fost luate în considerare 
19 sporturi. cu 149 de probe 
pentru jocurile de vară, 6 
sporturi cu 22 de probe pen
tru jocurile de iarnă. Rezultă 
deci că au fost exceptate din 
programul global al jocurilor 
de la Miinchen doar hocheiul 
pe iarbă, tirul cu arcul (încă 
in fașă la noi) și 39 de probe 
ce nu se practică in țara noas
tră sau al căror nivel interna
țional nu ne este încă accesi
bil. In ciuda aparențelor — 
pe care le facilitează poziția 
geografică apropiată a gazdei 
europene a jocurilor de vară 
— se precizează că selecția 
definitivă va fi foarte exigen
tă, excluzîndu-se din principiu 
participările turistice. Au și 
fost luați tn evidență 1003 
sportivi, dintre ei 324 fiind

consacrați în disciplinele lor, 
iar 679 — tineri de perspectivă.

Din momentul nominalizării 
acestor candidați și pînă acum, 
participarea lor la marile com
petiții mondiale sau continen
tale a prezentat un important 
obiectiv intermediar, menit pe 
de o parte să ușureze testarea 
elementelor tinere introduse 
in loturile naționale, iar pe de 
altă parte să permită aprecie
rea valorii atinse de sporti
vii români în comparație cu 
prezumtivii lor adversari de 
la J. O. Sînt socotite satisfăcă- 
tare performanțele obținute la 
handbal, scrimă, box, lupte, 
caiac-canoe, tir și unele probe 
atletice. în schimb, nu sînt 
mulțumitoare rezultatele la 
volei, unele probe de natație 
și atletism, polo, gimnastică 
masculină, haltere, schi, hochei 
pe gheață, baschet, ciclism, spor
turi care trebuie să lupte energic 

în

să-și amplifice contribuția, prin 
recomandări clare și compe
tente fundate pe experimentări 
sau testări de laborator, ale 
căror rezultate devin ordine 
de eficiență pentru sportivii 
olimpici.

Sintetizarea tuturor sarcini
lor ce revin celor ce se ocupă 
obligatoriu de pregătirea spor
tivilor români pentru J.O. este o 
operație dificilă. Poate că mult 
mai eficace pentru fiecare ele
ment responsabil ar fi simpla 
recitire cu atenție a planului 
general de acțiuni elaborat 
Încă de acum un an și jumă
tate

UNDE MERGEM?

dacă vor să-și facă loc 
concernul olimpic.

RĂSPUNDERI MULTIPLE 
ÎN PREGĂTIRE

Față de această situație, 
reimpun atenției generale 
serie de măsuri, de

se
---------- o 

serie de măsuri, de altfel 
dinainte cunoscute. Federațiile 
trebuie să urmărească mai în 
profunzime procesul de pregă
tire desfășurat de antrenorii 
loturilor, să dirijeze mai activ 
pe antrenorii federali spre 
secțiile de performanță, să 

ceară consecvent aplicarea me
todelor moderne de antrena
ment (nu cum se întîmplă la 
biatlon sau probele atletice de 
semifond și fond), să inculce 
sportivilor vizați un simț de 
responsabilitate sporită și o ți- 
îut* demnă. Consiliile ju
dețene Șr '.cluburile trebuie să 
simtă mai pregnant răspunde
rea pe care o au față de sporti
vii proprii, să-și gospodărească 
judicios fondurile dînd priori
tate preparativelor olimpice, 
în același sens, lucrătorii din 
domeniul cercetării științifice 
și al medicinei sportive trebuie

AZI
POLO. Bazinul Dinamo, de la 

ora 18 : Dlnamo — Steaua, Rapid 
— Progresul ; ștrandul Tineretu
lui, de Ia ora 16,301 I.E.F.S. — 
Voința Cluj (div. A).

CĂLĂRIE. Baza hipică din ca
lea Plevnei, de la ora 9 : proba 
de dresaj cat. semigrea; de la ora 
15: proba de obstacole cat. mij
locie și obstacole pentru juniori 
din cadrul campionatelor națio
nale.

CICLISM. Velodromul Dinamo, 
de la ora 1G,3O: prima etapă a 
„Cupei municipiului București".

CAIAC-CANOE. Lacul Snagov, 
de la ora 9 și de la ora 15: „Cupa 
Snagov" (probe de fond și de 
viteză).

Cine a făcut cîndva sport 
sau face •— ca în artă, cel 
care a făcut sau face pictură 
sau poezie ■— are o altă înțe
legere a ceea ce se întîmplă 
in lumea plină de neprevă
zute a stadionului.

Numai cine n-a luptat pe 
culoare sau într-o echipă 
pentru victorie, numai cine 
n-a avut nevoie de calm lă
untric și de încurajarea fre
netică a spectatorilor, numai 
cine n-a concu
rat în străinăta
te în concursuri 
grele — numai 
acela nu știe cu 
adevărat a privi. 
De aceea, eu nu 
cred în antrenori, 
ziariști sau arbi
tri care nu au 
făcut cît de pu
țin, ceva înrudit 
cu ceea ce se pe
trece la un pas
de inima Și înțelegerea lor.

Cei mai recalcitranți spec
tatori și cei mai aprigi jude
cători (ca și cu elevii slabi 
ajunși mai tirziu profesori) 
nu sînt cei care au iubit 
sportul și l-au practicat cu 
entuziasm, ci acei care, ca 
întotdeauna, n-au făcut nimic, 
dar știu totul.

1ntr-o 
concert, 
plictisi și vor tulbura liniș
tea celorlalți indiferenții, 
snobii, spectatorii veniți pen
tru vedete sau pentru spec
tacole extraordinare.

Îmi amintesc de o dimi
neață de decatlon, la Atena, 
pe stadionul de marmură 
Averof. Cinci mii de specta
tori. dintre care citeva sute 
veniți cu tabele de punctaj 
și cu pasiuni de foști atleți, 
la o întrecere care în muzică 
ar semăna cu o sonată sau 
in pictură cu o natură sta
tică. Sau altă dată, la pentat
lon, în Cluj, la o probă de 
călărie. Două sute de specta
tori, dintre care un sfert 
buni cunoscători și capabili 
ei înșiși să călărească.

Pentru mine, spectatorii care 
știu cel mai bine să pri
vească și să înțeleagă sînt 
schiorii, căci pentru a privi 
o coborire sau un slalom tre
buie să urci pe schiuri (chiar 
dacă nu ai fost campion) 
pînă sus de tot, în porțile 
cheie, in S-ul mare sau la 
cascadă.

sală de teatru sau 
totdeauna se vor

FAZA PE MUNICIPIU LA GIMNASTICĂ SPORTIVĂ

Șl MODERNĂ PENTRU CATEGORIILE A IV-a Șl A lil a
Sala Tineretului din Capitală a 

găzduit faza pe municipiu a cam
pionatelor republicane de gim
nastică modernă șl sportivă pen
tru categoriile a IV-a și a m-a. 
Concursul de gimnastică moder
nă a reunit la start un număr 
record de fetițe (88), situație ce 
a făcut ca întrecerea să se ter
mine... aproape de miezul nop
ții ! ! Școala sportivă 2, prezentă 
în concurs cu ipatru echipe, a 
dominat categoric, obținînd toate 
locurile I, atit la individual cit 
șl pe echipe. O surpriză plăcută 
a constltult-o (mai ales la cate
goria a Ill-a) echipa Clubului 
Școlar care, deși debutantă în 
această competiție, a avut o com
portare meritorie, Arbitrajul a 
creat din nou discuții poate și 
datorită cooptării în brigăzile de 
arbitraj a patru studente de la
1. E.F.S. (care ar trebui Instruite 
la facultate șl nu tn concursuri 
oficiale, cu miză).

La gimnastică sportivă, etapa 
fiind destinată numai fetelor, am 
consemnat o dominație netă a e- 
chlpelor C. S. Școlar și Șc. sp. 2.

CLASAMENTE : Gimnastică mo
dernă : 
dividual 
sp. 2) 
(Șc. sp. 
CU (Șc.
sp. 1) 26,70 ; 5. M. Groapă (Șc. 
sp. 2) 26,60, 6. M. Baba (Șc. sp. 1) 
26,35 ; echipe : 1. Șc. sp. 2 142,75,
2. Cutezătorii I 137,85, 3. Viitorul 
137,25, 4. Șc.
Cutezătorii 1T 124,25, 
(II) 121,25 ; categ. a 
vidual compus : 1. 
(Șc. sp. 2) 27,20, 2. 
(Șc. sp. 2) 26.55, 3. 
(Șe. sp. 2) 25,40, 4—5. I. Vovcenco 
(C.S.S.) și M. Chirilă (Șc. sp. 2) 
25,30, 6. I. CorJ (Viitorul) 24,95. 
Echipe : 1. Șc. sp. 2 (I) 79,15

Categoria a IV-a : in- 
compus : J. C. Sima (Șc. 
27,05, 2. M. Tîmoveanu
2) 26,90, 3—4. A. Nicules- 
sp. 2) șt C. Bara (Șe.

sp. 1 (I) 129,30, 5.
6. Șe. sp. 1
Ill-a : indl-
M. Volentir 
O.
c.

Stănescu 
Gherman

...Pantaloni din „Teronr, foarte 
si cu linie modernă>

Viitorul 74,80. 3. Șc. 
73,65, 4. C.S.S. 73,35,
torit 71,35, 6. Șc. sp. _ __

Gimnastică sportivă : categ. 
IV-a : individual compus : 
Drăgoi (Șc. so. 2) 36,45,
Pirvu (C.S.S.) 36.35, 3. -- 
gescu (Șc. sp. 2) 35.90, 
dea (C.S.S.) 35,60, 5—6. S.

sp. 2 (III) 
5. Cuteză- 

1 (II) 65,40.
„. a
1. G.
2. S.

M. Geor- 
4. S. Ba-

- ------ -. ~. Manea.
(C.S.S.) și R. Cătulescu (Viitorul) 
35,09 : echipe : 1. Șc. sp. 2 175,15,

C.S.S. 174,75, 3. Cutezătorii
4. Dlnamo 158.90, 5 Loeo-

.........  Ill-a ;
E. Toader 

S. Marinescu 
. F. Ceaușel (Șc. 
D. Iacob (C.S.S.) 
Ceampek (C.S.S.) 

și V. Rabasi (Șc. sp. 1) 34,95.
Echipe : 1. C.S.S. 176,80, 2. Șc. 
sp. 1 172,65, 3. Șc. sp. 2 170,55.

2. C.S.S. 174,75, 3. <
168.30, 4. Dinamo 158.90, 
motiva 149,85 ; categ. a 
individual compus : 1. 
(Șe. sp. 2) 36,55, 2. 
(C.S.S.) 36,25, 3.
sp. 2) 35,85, 4. 1
35,00, 5—6. C. I

sp.

Horîa ALEXANDRESCU

LOTO-PRONOSPORT
CONCURSUL SUPLIMENTAR 
PRONOSPORT C. M. FOTBAL 
1970
AȘA
CU 13

ARATA UN BULETIN 
REZULTATE EXACTE
România—Cehoslovacia

1 ; II. Uruguay—
I.

2—1 pron.
Italia 0—0 pron. X ; III. Bel
gia—U.R.S.S. 1—4 pron. 2,; IV. 
Anglia—Brazilia 0—1 pron. 2 ; 
V. Bulgaria—R. F. a Germa
niei 2—5 pron. 2 ; VI. Mexic— 
Salvador 4—0 pron. 1 ; VIJ. 
România—Brazilia 2—3 pron.

Suedia—Uruguay
1 ; IX. Peru—

2 ; VIII. 
1—4) pron.
R. F. a Germaniei 1—3 pron. 
2 ; X. Cehoslovacia—Anglia 
0—1 pron. 2 ; XI. Mexic—Belgia 
1—0 pron 1 ; XII. * ' “
lia 0—0 pron. X ; 
garia—Maroc 1—1
Fond de premii :

Omologarea premiilor in nu- 
mer.ar se va face astăzi ca Ia 
Orice .concurs obișnuit.

Tragerea la sorți pentru 
atribuirea premiilor suplimen
tare se va efectua astăzi la 
București în sala Clubului Fi- 
nanțe-Bănci din strada Doam
nei nr. 2 cu începere de la 
ora 13,30, iar lista cu nume
rele câștigătoare ieșite la tra
gerea la sorți va fi publicată 
în numărul de miine al zia
rului Sportul.

• Astăzi este ULTIMA ZI 
pentru completarea și depunerea 
buletinelor la concursul Pro
nosport de dumincă 14 iunie 
1970, care cuprinde in pro
gram meciuri echilibrate 
atractive.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA 

DIN 12 IUNIE
EXTRAGEREA I :

57 19 29 69 5» 2 
Fond de premii : 
EXTRAGEREA A 

76 61 14 9 36 12 
Fond de premii : 
Plata premiilor la 

tragere va începe în Capitală 
<le la 2o iunie pină la 27 iulie, 
in țară de ia 23 iunie pină ia 
27 iulie 1970 inclusiv.

Israel—Ita- 
XIII. Bul- 
pron. X.

490.935 lei.

LOTO
1970
66 51

383 441 
II-A :

347 233

Și

20

lei.
16

lei
această

gimnastica 
ele însele discipline 

artistice. Dar 
cine vede artă în 
jocul de rugby 
sau canota j ? 
Cum explicați, 
totuși, că aceste 
sporturi au ins
pirat poezie, mu
zică și artă plas
tică ? Și nu nu
mai pentru con
cursurile olim
pice de artă!

Sportul cel mai 
i înțelegere esteticăriscant ca 

este fotbalul, tocmai prin fa
cila și generoasa lui specta
culozitate. Așa ca In muzică 
Johann Strauss sau unele arii 
mult cîntate din Verdi. In
tr-un stadion de o sută de mii 
de spectatori veniți pentru în
cordarea luptei și pentru vic
torie, cîți credeți că vor pleca 
îneîntați de frumusețea efor
tului, de acrobatica dueluri
lor apărării și de șahul etern 
al atacanților — dacă rezul
tatul va fi un aprig, dar is
tovitor scor alb ?

Ca să înțelegi o artă, tre
buie să le cunoști și pe ce
lelalte. Este, dacă nu mă în
șel, o idee din Lucian Blaga. 
Și acest lucru este și mai stă 
ruitor astăzi, cînd artele s^> 
întregesc, se completează, de
venind sinteze, așa ca cine
matograful 
modem de 
viziune. De 
și în sport, 
limită și trunchiată de pa
siune. a unei singure disci
pline înseamnă neputința 
a gindi și simți profund 
vast.

A ști să privești este

sau spectacolul 
teatru sau tele- 
ce n-ar fi la fel 
unde cunoașterea

de
»•
o 

artă. Viața ne-a demonstrat-o 
de mii de ori, iar. sportul se
colului nostru, sportul-specta
col, sportul-măiestrie artistică 

■ ne-a mai dovedit-o încă o 
dată.

MIINE
BASCHET. Sala Floreasca, de 

la ora 10 : I.C.H.F. — Selecționata 
Lodz.

POLO. Bazinul Dinamo, de la 
ora 10: Dlnamo — Rapid, Progre
sul — Steaua; de la ora 18: 
Steaua — Rapid ; ștrandul Tine
retului, de la ora 10: Voința Cluj
— Crișul de la ora 16,30: I.E.F.S.
— Crișul (dlv. A). ■ ■

FOTBAL. Stadionul Metalpl, 
ora 12 : Metalul — Chimia Su
ceava (B); teren Laromet, ora 
11 : Tehnometal — Celuloza Călă
rași (C), ora 13: Tehnometal — 
Celuloza (juniori); teren Voința, 
ora 11 : Voința — Olimpia Giur
giu (C), ora 13: Șc. sp. Buc. — 
Petrolul Videle (juniori); teren 
Sirena, ora 9,30: Sirena — Meta
lul Buc. (juniori), ora 11 : Sirena
— Progresul Corabia (C); teren
Autobuzul, ora 11 : Autobuzul — 
Petrolul Tîrgovlște (C), ora 13 : 
Autobuzul — Unirea Drăgășani 
(juniori); stadionul Steaua (Ghen- 
cea), ora 10: Steaua — Farul (ju
niori); stadionul Dinamo, ora 13: 
Dlnamo — Metalul Plopenl (ju
niori) : teren II „23 August", ora 
13: Șc. sp. Energia — Petrolul
Tirgoviște (juniori); stadionul 
Progresul, ora 13: Progresul — 
S.N. Oltenița (juniori); teren Be
tonul, ora 10: Sportul muncitoresc
— Centrul „23 August" (juniori); 
teren Giulești, ora 13: Rapid — 
Progresul Corabia (juniori); teren 
Știința Tei, ora 13: Sportul stu- 
denlesc — Dacia Pitești (Juniori).

CĂLĂRIE. Baza hipică din 
calea Plevnei, de la ora 9 : proba 
de obstacole pe echipe, obstacole 
fete șl obstacole cat. semigrea din 
cadrul campionatelor naționale.

CICLISM. Șoseaua Olteniței 
(km 13,5), dc la ora 9: „Cupa 
municipiului București" la fond.

MOTO. Complexul de la Paute- 
limon, de la ora 9 : Etapa a II-a 
a „Cupei Metalul" la dirt-track.

CRIIIRIUL VOINȚA 4 RE1NAUGUPAI 
(IRCUITIIL «IN „riălOR CORMII A f

1)
După ce cunoscu
tele „bucle" bucu- 
1-eștene din str. 
Cîmplnei și bd. Li- 
viu Rebreanu au 
găzduit în acest 
sezon mal multe 
concursuri cicliste,

lată că — prin „Criteriul Voința" 
— a fost reactualizat (după o 
pauză de 8 ani) circuitul din str. 
Maior Coravu. Micul eveniment 
sportiv a fost onorat cum se cu
vine de către participanți care au 
fost prezenți la start tn număr 
mare, dînd loc la dispute vii, 
atractive. Cea mai spectaculoasă 
probă o socotim aceea de la ca
tegoria seniori (67,500 km, însu- 
mînd 45 ture, cu sprint la fiecare 
trei ture), unde și-au măsurat 
forțele aproape 50 de cicliști, in- 
cluzînd aproape toate virfurile. 
După un început echilibrat,' un 
pluton de patru (V. Teodor, C. 
Ciocan, I. Constantin, Beșleagă 
M.) reușește să se desprindă de 
restul alergătorilor, acestuia adă- 
ugindu-l-se ceva mal tîrziu și N. 
Ciumeti. Firește, în continuare 
sprinturile sînt la discreția fu
garilor, ceea ce decide clasamen
tul final, dominat de dlnamovlștl: 
1. V. Teodor (Djnamo) 31 p, 2. 
C. Ciocan (Dinamo) 29 p, 3. N. 
Ciumeti (Dinamo) 22 p, 4. Al. 
Sdfronie (Dinamo) 13 p, 5. I. 
Cosma (Dinamo) 10 p, 6. M. Beș
leagă (Voința) 8 p. La juniori 
mari (30 ture, 45 km) întrecerea 
se încheie cu victoria categorică 
a reprezentantului clubului Olim
pia M. Popescu (35 p), urmat de 
A. Neagoe (Dinamo) 15 p, A. 
Vulcu (Steaua) 12 p, 4. Gh. Voi- 
eulescu (Steaua) 11 p, 5. M. Fer
felea (Steaua) 9 p. 6. O. Mari
nescu (Olimpia) 7 p. Trebuie 
spus că învingătorul a evadat

după 10 ture, în urmărirea lui 
plecînd doar Vulcu șl Ferfelea. 
Neagoe mulțumindu-se (probabil) 
cu punctele cîștigate în iprima 
parte a cursei. Și-a depășit ad
versarii cu claritate și Gh. Io- 
ncscu (Steaua) — 15 p — la
juniori miel. Pe cele 12 ture ale 
traseului, s-a dat o luptă strînsă 
însă pentru locurile următoare : 
C. Colța (Steaua) 8 p. M. Pop 
(Olimpia) 6 p, Gh. Tudor (Stea
ua) 6 p. In fine, la semieurse 
(6 t) pe primul loc s-a situat 
P. Ciobotaru (Steaua), la egali
tate de puncte (5) cu trei dlna- 
moviștl (Ericiu, Romașcanu și 
Voichin), iar la categoria oraș 
fruntașul întrecerii a fost I. To-
tora, de Ia Școala sportivă nr. 2

Ion Cosma învingător
în „Cupa Metalul"
Etapa a doua — și ultima —, a 

„Cupei Metalul" la ciclism -Șiăa 
desfășurat pe ruta Plopenl — Vă
leni — Cislău — Plopeni (101 km). 
Clștigător dinamovistul I. Cosma 
2h32:04. Au urmat, la diferențe 
de secunde, V. Selejan, T. Pu- 
terity, N. David, N. Ciumeti etc. 
Sprintul de cățărare de la Poiana 
Vărbilău a revenit lui V. Selejan. 
întrecerea, organizată de A. S. 
Metalul Plopenl, s-a încheiat cu 
următorul clasament : 1. I. COS
MA (Dlnamo) 3h45:43, 2. N. Ciu
meti (Dlnamo) la 33 s, 3. V. Sele
jan (Dlnamo) la 43 s, 
terlty (Steaua) la 56 s, 5. N. 
vid (C. S. Mureșul) la 1:09. 
terminat cursa 45 alergători, 
cei 47 care au luat startul.

M. BAKBULESCU-coresp.

4. T. PU
DR
AU 
din

FINAL „FIERBINTE" ÎN DIVIZIA B
De mulți ani nu s-a mai în- 

tîmplat ca un final de campionat 
al diviziei B să mențină în stare 
de alertă atlt de multe echipe 
pentru a evita retrogradarea sau 
pentru a aspira la promovare. 
Și mai sînt doar două etape.

In seria I, 10 formații sînt de
partajate numai dc două puncte 
(Progresul Brăila — locul 7 cu 
27 puncte, Gloria Bîrlad — locul 
16 cu 25 puncte). In seria a doua 
— cinci echipe încearcă să cu
cerească primul loc, pentru că 
între ele este în momentul de 
țață o direrență doar de trei 
puncte, dar Minerul Baia Mare 
(32 puncte) și Politehnica Timișoa
ra (31) mai au de susținut cîte o 
restanță față de lider (C.F.R. Ti
mișoara — 34 puncte).

Așa siind lucrurile, firește, ur
mătoarele partide capătă un ca
racter decisiv, fiecare punct ciș
tigat cintărind greu la bilanțul 
ce se va face după consumarea 
ultimelor meciuri. E normal, deci, 
ca formațiile respective să apele
ze acum la toate resursele de 
care dispun pentru a-și apăra cu 
succes șansele.

Dar. orlcit de mare ar fi miza 
Jocului, amatorii de fotbal așteaptă 
o întrecere cu adevărat sportivă, 
in care să cîștige cel mai bun, 
cel mai bine pregătit. Pentru a- 
ceasta, organizatorii au datoria 
de mare răspundere de a lua 
toate măsurile ca întUnirile să se 
desfășoare într-un cadru cores
punzător, ferit de aspecte de ti
morare a arbitrilor sau a echi
pelor oaspete, astfel ca jucătorii 
să-șl poată apăra culorile clubu
rilor respective pe măsura pre-

de

găurii lor. Un factor important 
In realizarea unui climat de fair- 
play, subliniat, dc altfel, de ne
numărate ori, îl constituie arbi
trajul. In condițiile acestui final 
„fierbinte" cavalerii fluierului au 
o misiune grea, dar de mare 
răspundere. Iată de ce, de la ei 
se așteaptă arbitraje competente, 
care să nu lase portițe deschise 
unor interpretări de loc plăcute. 
Spunem aceasta deoarece etapa 
trecută a diviziei B ne-a oferit 
o situație care a suscitat multe 
discuții. Să ne referim numai la 
un singur aspect : din cele opt 
penalty-url acordate duminică, 7 
au fost în favoarea gazdelor. Să 
fi fost aceștia victima unor jocuri 
dure prestate de oaspeți ?

La Tuzla 2-2, nu 0-2
Din cauza unei greșite 

transmiteri telefonice, scorul 
meciului de fotbal Sloboda 
Tuzla — Universitatea Craio
va, din cadrul „Cupei balca
nice" intercluburi a fost a- 
nunțat eronat. Ne grăbim cu 
atît mai mult să 
venita rectificare, 
baliștii craioveni 
dut întîlnirea, ci 
un rezultat de egalitate : 2—2 
(1—2). Punctele Universității 
au fost însorise de Ivan ți 
Obiemenco.

Azi, în Giulești

CU FIREA

faeem cu- 
cu cît fot- 
n-au pier- 
au realizat

Ne uităm la clasamentul seriei 
a ll-a a diviziei B și simțim și 
noi că ne bate inima mai tare, 
văzind că 5 formații: C,F.R. Ti
mișoara (28 de meciuri — 34 de 
puncte), C.S.M. Sibiu (28—34), 
Minerul Baia Mare (27—32), 
C.S.M. Reșița (2S—32), Politehnica 
Timișoara (27—31) au tot. atitea 
motive de speranță in ceea ce 
privește promovarea tn div. A. 
șl de... neliniște.

Înțelegem Insă mal puțin a- 
gitația care domnește In rtndu- 
rile echipei Minerul Baia Mare 
șl, mai ales, atmosfera de suspi
ciune de care s-a lăsat cuprinsă 
conducerea acestgi formații. Vă
zind in umbră numai „lucrături1’ 
și combinații care s-ar putea 
pune la cale împotriva el, echipa 
din Baia Mare recuză toți arbi
trii din împrejurimi, cerlnd arbi
tri din București; observator fe
deral tot din Capitală etc.

In felul acesta, este pusă sub 
semnul întrebării ewectltudin'ja 
TUTUROR arbitrilor dintr-o 
mare parte a țării, ceea ce este 
inadmisibil. Apoi, pe cite știm
— și știu și cei ‘
Mare — există 
pentru delegarea 
meciurile de ______  ... ..._
care, tn intenția firească de a 
limita cheltuielile, prevăd ca
arbitrii să nu vină de la distanțe 
mai mari de 300 de kilometri. 
Cum ar suporta Minerul Baia 
Mare cheltuielile suplimentare t— .. .. .......... ?

de la Bata 
norme precise 

arbitrilor la 
divizie, norme

1
Din ce fonduri

(J. B.)

de suspiciuni : 
echipe candidate

STEAUA INTILNEȘTE PE ETAR TIRNOVO
Astăzi după amiază, la ora 17,30, pe stadionul Giulești are 

loc partida internațională amicală STEAUA — ETAK TIR
NOVO. Ținînd seamă de evoluția bună a echipei bulgare în 
jocul cu F. C. Argeș, partida de azi se anunță deosebit de 
atractivă. In deschidere are loc un meci de juniori.

P. S. Apropo 
oare celelalte ___ ____________ _
la un loc în divizia A n-ar avea 
șt ele motive a fi tn alertă, din 
moment ce Minerului Baia Mare 
i s-a aprobat, tn baza unor ar
gumente discutabile disputarea 
meciului de miine, cu C.F.R. 
Arad, nu la aceeași oră cu ce
lelalte partide-cheie, ci citeva 
ore mal tirziu ?

Simplă întrebare...



*

*

Mr. 931 (6365)

CA VALERI!
FLUIERULUI

W DISCUȚIE!
Jocurile de fotbal fără 

arbitri sînt — cel puțin la 
ora actuală, pentru că în 
viitor cine știe ce surpri
ze ne oferă știința — de 
neconceput. Și rare sînt si
tuațiile cînd cavalerii flu
ierului scapă după un meci 
cu fața curată, fără să su
porte nici un reproș, Sînt 
lucruri cu care nu numai 
noi cronicarii de fotbal 
ne-am obișnuit... însă, la 
această agitată ediție a 
C.M. lucrurile se pare că 
au depășit faptul obișnuit, 
cotidian am zice.

Astfel, opinia aproape u- 
nanimă a ziariștilor care 
au asistat la meciul An
glia — Cehoslovacia este 
că se încearcă unele aran
jamente în favoarea selec
ționatei britanice. Rămîne 
ca în partidele ulterioare 
să vedem dacă aceste pre
supuneri se confirmă sau 
dacă evidentul favoritism 
manifestat 
francez 
a fost 
plător ! 
parte, se 
fără temei — că există o 
anumită atitudine comple
zentă a arbitrilor față de 
echipa țării gazdă. Sînt 
puse în discuție, de pildă, 
două din cele patru goluri 
înscrise în meciul cu El 
Salvador (unul dintr-o po
ziție flagrantă de ofsaid 
și altul din fault), pre
cum și punctul victoriei 
din meciul cu Belgia, rea
lizat prin transformarea 
unei discutabile lovituri 
de la 11 m.

Semnificativ este și fap
tul că delegația Urugua- 
yului a protestat pentru 
înlocuirea în ultimul mo
ment a arbitrului la me
ciul cu Suedia:.
brazilianului De Morais, 
a fost delegat 
decizie a F.I.F.A. nord-a- 
mericanul Henry Lan- 
dauer, care, după opinia 
conducătorilor uruguayeni, 
ar fi prelungit nejustificat 
partida, permițînd suede
zilor să înscrie punctul 
victoriei. Protestul apre
ciază că aăeastă măsură 
este consecința unui com
plot al F.l.F.A. împotriva 
selecționatei Uruguayului, 
acuzîndu-l direct pe sir 
Stanley Rous de persecu
tarea formațiilor sud-ame- 
ricane.

Rămîne ca desfășurarea 
ulterioară a competiției 
să confirme sau să infir
me aceste opinii. Dar, 
bine ar fi dacă echipele, 
mai ales 
yului, ar 
puțin și 
schimb, 
fotbal...

de <
Roger

doar...
Pe de 
spune — și nu

arbitrul 
Machin 

intim- 
’ altă.

In locul

printr-o

cea a Urugua- 
„arbitra" mai 
ar juca, in 

ceva mai mult

Pag. a 3,-a

CU ANGELO NICULESCU,
DESPRE MECIUL CU BRAZILIA ■ ■■

Bucuria fotbalistului italian Boninsegna (în 'tn'ml imaginii) a fost de scurtă durată. Golul 
înscris de el în poarta formației isțaeliene va fi anulat de arbitrul întîlnirii

ÎN LOC DE COMENTARIUL ZILEI
(Urmare din pag. 1)

n-au crezut în posibilitățile 
lor, dar și influenței negative 
asupra stării lor de spirit da
torată unor opinii pesimiste. în 
orice eaz, la o primă analiză, 
se poate aprecia că programul 
de pregătire și înfăptuirea lui, 
au fost corespunzătoare și au 
condus la atingerea unei for
me bune în timpul partidelor 
de Ia Guadalajara.

MODUL ÎN CARE S-AU 
PREZENTAT JUCĂTORII RO
MÂNI A DETERMINAT CA 
ECHIPA REPREZENTATIVA 
A ȚARII SA URCE NUME
ROASE TREPTE ÎN IERARHIA 
MONDIALA. Acest lucru va 
avea, cred eu, consecințe din
tre cele mai pozitive în pri
vința dezvoltării ulterioare a 
fotbalului românesc. AVEM, 
DECI, MOTIVE SA NE BU
CURAM PENTRU UNELE 
REUȘITE DE LA GUADALA
JARA. CA ȘI PENTRU COM
PORTAREA DE ANSAMBLU 
A FORMAȚIEI, dar există, în 
același timp, motive să privim 
cu seriozitate și exigență dez
voltarea viitoare a acestui sport 
în țara noastră, pentru a pu
tea valorifica rezultatele bune 
și comportarea meritorie din 
această serie „de fier" in caro 
am evoluat".

EMERICH VOGL (antrenor) : 
„în pofida unor neajunsuri pro
vocate de greutăți neașteptate, 
existente în activitatea noastră 
în direcția pregătirii și a jocu
rilor, comportarea echipei ro
mâne în grupa de la Guadala
jara este mai mult decît mul
țumitoare".

Dr. D. TOMESCU : „Sint
mulțumit. Echipa a demonstrat 
o bună pregătire fizică. S-au 
făcut eforturi pentru procura
rea a tot ceea ce este mai mo
dern în realizarea acomodării. 
Credem Că aceste eforturi au 
fost răsplătite și mulțumim . 
tuturor acelora care ne-au a- .. 
jutat”.

MIRCteA LUCESCU, 
nul echipei : „Aș vrea

. produc înainte de toate 
rația arbitrului Loraux 
a... oficiat la tușe în
cu Brazilia și care după meci 
ni s-a adresat astfel :

Felicit echipa 
pentru jocul prestat 
tru dăruirea cu care
gajat în dificila partidă cu 
Brazilia. Formația română 
a reprezentat cu cinste fot
balul european ! 
Adăugați la aceasta 

emoționantele manifestații
simpatie ale amatorilor de fot
bal din Guadalajara care ne-au 
ovaționat după fiecare joc, con
duci ndu-ne de la stadion și 
pînă la hotel numai în aplau
ze și felicitări".

DEMBROVSCHI : „Echipa
noastră s-a comportat destul 
de bine apărindu-și șansele cu 
multă ambiție la fiecare meci. 
Un singur lucru regret. Șl a- 
nume acela că în meciul cu 
Brazilia am început prost. To
tuși, apreciez că înscriind două 
goluri în poarta lui Felix, ata
cul nostru și-a făcut datoria".

DUMITRACHE : „Am ieșit 
onorabil din aceste dificile 
optimi. Majoritatea băieților au 
dat randament. Poate că, cu 
mai multă îndrăzneală și cu

capita- 
să re- 
decla- 

care 
meciul

română 
șl pen- 
s-a an-

Șî 
de

A
Mexico: MEXIC

Din nou, tribunele stadio
nului Azetca au fost arhipli
ne, spectatorii s-au manifes
tat pătimaș, fluierînd pe bel
gieni ori de cite ori aveau balo
nul. In minutul 16, la o fază 
din interiorul careului de 16 
m, belgianul Jeck și mexica
nul Valdivia alergînd după 
balon, ultimul a căzut și ar
bitrul a acordat penalty. Pena 
a transformat lovitura de pe
deapsă. După șase minute, 
Valdivia â șutat în bară, iro
sind o bună ocazie de a ma
jora scorul. Din minutul 30, 
belgienii au inițiativa și îna
intașul Polleunis a ratat de 
două ori posibilitatea de a 
egala. In partea a doua, bel
gienii au atacat mai hotărît, 
au obținut cîteva cornere. 
care au rămas însă fără rezul-

BELGIA 1-0 (1-0)
tat pe tabela de marcaj. în 
minutul 80, echipa belgiană a 
avut cea mai mare ocazie de 
a egala. Semmeling a centrat 
la 4 metri de poarta lui Cal
deron și Van Himst a reluat 
puternic. Portarul mexican 
a plonjat, dar nu a reușit să 
rețină mingea, care se în
drepta spre poartă; în ulti
mul moment fundașul Guz
man a degajat.

A condus Coerezza — Ar
gentina.

MEXIC: Calderon — Van- 
tolra. Pena, Guzman, Perez, 
Munguia, Gonzalez, Pulido, 
Valdivia, Fragoso, Padilla.

BELGIA : Piot — Heylens, 
Thissen, Dewalque, Jeck, 
Dockx, Van Moer, Polleunis, 
Semmeling, Van Himst, Puis

B
Toluca: ITALIA ISRAEL 0-0
Și de astă dată, acțiunile o- 

fensive ale înaintașilor ita
lieni au fost sterile, ei. nereu
șind să înscrie nici un gol în 
meciul cu Israel. La începutul 
partidei,, italienii au atacat, 
dar în min. 14 De Sisti a șu
tat în bară, iar Riva, în min. 
21 și 31, a greșit de puțin țin
ta. In continuare, jucătorii 
italieni s-au retras în apă
rare, permițînd astfel adver
sarilor să-i domine. Atacurile 
formației Israelului au de
venit tot mai periculoase și 
în min. 36, Spiegler, de la 
numai 4 metri de poartă, a 
ezitat să șuteze și portarul 
Albertosi, mai agil, a prins 
balonul.

In repriza secundă, jucăto
rii israelieni continuă să a- 
salteze poarta lui Albertosi,

iar compartimentul defensiv 
nu permite cvartetului de îna
intași italieni să se apropie 
de buturile apărate de Vis- 
scker. Totuși, în min. 72, 
Riva a marcat un gol, dar ar
bitrul l-a anulat pe motiv de 
ofsaid. Acesta a fost semnalul 
unei dominări copioase a e- 
chipei italiene, care însă nu 
reușește pînă la fluierul fi
nal să fructifice vreuna din 
ocazii. ,

A condus Morais—Brazilia. 
ITALIA : Albertosi—Burg- 

nich, Cera, Rosato, Facchetti, 
Bertini, De Sisti, Domenghini 
(Rivera), Boninsegna, Riva, 
Mazzola.

ISRAEL î Visscker—Schwa
ger, Rosen, Rozenthal, Bello, 
Shiim, Spiegel, Spiegler, Bar, 
Faygenbaum (Rom), Primo.

puțină șansă ne-am fi calificat 
in sferturile de finală”.

ADAMACHE : „Nu sînt vi
novat la cele două goluri pri
mite în meciul cu Brazilia. în 
21 de minute am atins o sin
gură dată balonul și am pri
mit două goluri. La primul 
punct zidul făcut de echipa 
noastră a permis infiltrarea 
unui jucător brazilian care s-a 
lăsat brusc în jos și m-a de
rutat. La al doilea gol centra
rea lui Paolo Cesar a fost foar
te puternică. N-am mai putut, 
n-am avut timp să blochez".

DINU : „Un turneu final de 
campionat mondial este un e- 
veniment unic care trebuie 
trăit din plin. Pentru mine, și 
cred că și pentru ceilalți, cli
pele petrecute în acest anturaj 
fotbalistic atit de select mi-au 
produs o mare satisfacție. Cu 
atit mai consistentă îmi este 
bucuria produsă de formația 
noastră, care comportîndu-se o- 
norabil a părăsit competiția cu 
fruntea sus”.

RĂDUCANU : „Toată lumea 
este mulțumită. Mal puțin noi 
jucătorii care sintem conștienți 
că am trecut pe lingă o mare 
performanță : aceea de a ne 
califica în sferturi. îmi pare 
însă bine că, pînă la urmă, 
am intrat și eu pe teren și că 
mi-am făcut datoria".

DUMITRU : „în ultimele
două_ întîlniri echipa noastră a 
desfășurat un joc mal complet. 
A pasat bine la mijlocul tere
nului, a avut o mai bună o- 
rientare. Păcat că în meciul cu 
Brazilia am primit prea ușor 
primele două goluri. Mi-au plă
cut de la noi Dembrovschl, Lu- 
pescu, Nunweiller si Dinu."

LUPESCU: „într-o grupă
extrem de tare. selecționata 
României a pus serioase pro
bleme unor formații de talia 
mondială. Sper că toată lumea, 
inclusiv numeroșii și entuziaștii 
amatori de fotbal din țară, a- 
preciază ca onorabilă compor
tarea’ -riflasO.”'Ar fi o mare 
satisfacție " pentru noi cei ce 
am avut dificila sarcină de a 

național Iaîmbrăca tricoul 
Guadalajara".

NEAGU; „Au 
la plecarea de 
spus că nu vom 
gol pe stadionul ___________
Jalisco". Iată, însă, că, cu puțină 
șansă, ne-am fi putut califica 
chiar în sferturile de finală. 
Și încă din ce grupă... în orice 
caz, experiența culeasă ne va 
folosi in jocurile din cadrul 
„Cupei Europei".

MOCANU: „Toți băieții au

fost unii care 
acasă ne-au 

marca nici un 
„Monumental

făcut dovada unei dăruiri deo
sebite. Cu puțină șansă jucam 
și în sferturi."

SATMAREANU: „Cred că
selecționata României a depă
șit așteptările și puțin a lipsit 
să producem o surpriză care 
ar fi făcut senzație în lumea 
fotbalului. Dar și așa consider 
că ne-am făcut datoria și că 
la București putem să privim 
pe toată lumea drept în ochi".

GHERGHELI: „Cu mai mul
tă îndrăzneală și — de ce să 
n-o spunem direct — cu 
dram de șansă acum eram 
în sferturi și nu fotbaliștii 
glezi".

un 
noi 
en-

im-Masa noastră „rotundă", 
provizată în holul lui „Gran 
Hotel" din Guadalajara s-a în
cheiat. Este mult după miezul 
nopții...

Ultimele șanse s-au spulberat... 
Cehoslovacia n-a reușit — așa 

cum de altfel bănuiam — să în
vingă Anglia, Clarke a transfor
mat lovitura de la 11 m acordată 
de francezul Machin și campionii 
mondiali de la Londra, scăpați 
de eventualele „friguri" ale tra
gerii la sorți, șl-au clștlgat drep
tul de a juca In sferturi...

Așadar, „cariera" reprezentati
vei de fotbal a Romăniel pe ga- 
zoanele Iul El Mundial ’70 s-a 
încheiat, la capătul unei compor
tări onorabile, a cărei analiză, 
amănunțită, o vom face — pro
mitem — în zilele următoare, 
atunci cînd Impresiile noastre, 
astăzi violente, calde, se vor mai 
fl sedimentat, luciditatea șl obiec
tivitatea înlocuind o posibilă 
tentă de subiectivism.

Acum, consecvenți principiului 
instaurat la începutul întrecerii, 
să facem loc în coloanele ziarului 
opiniilor antrenorului Angelo Ni- 
culescu, expuse pe marginea me
ciului cu Brazilia, meci pe care 
delegația română — la ora cînd 
citiți aceste rînduri — îl „disecă" 
în avionul care o transportă spre 
bătrînul continent.

— Cum apreclațl, în gene
ral, comportarea formației ro
mâne în meciul cu Brazilia 7 

— Cred că evoluția jucătorilor 
noștri s-a situat pe o linie as
cendentă, afirmație care are mal 
mare acoperire în jocul prestat 
după pauză. Astfel, după un în
ceput timid marcat de căldura 
sufocantă, — care a durat aproa
pe 25 de minute — echipa s-a re
găsit. pentru ca In repriza se
cundă să facă o partidă exce
lentă.

— La ce vă gîndlți clnd uti
lizați un asemenea superla
tiv 7

— Mă gindesc la faptul că am 
reușit să marcăm două goluri în 
poarta unor dubli campioni mon
diali ! Asta, după ce jucasem de 
la egal cu actualii campioni mon
diali șl învinsesem redutabila 
formație a Cehoslovaciei l

— înainte de a trece la o 
discuție mai amănunțită asu
pra jucătorilor, v-am ruga să 
ne răspundeți Ia o întrebare 
referitoare la componența for
mației. Do ce n-au jucat Bă- 
ducanu șl Dobrin 7 Sau, in 
ceea ce-1 privește pe Rădu- 
canu, de ce n-a fost folosit 
de Ia Începutul partidei 7

— Eu sînt convins că noi. an
trenorii, am alcătuit cea mai bună 
formație posibilă. Răducanu șl 
Dobrin — titulari la sosirea noa
stră la Guadalajara — s-au auto- 
eliminat din prima garnitură da
torită unor atitudini superficiale, 
manifestate In antrenamente, în

DEMBROVSGHI GlGl TATARU 
vâzuți de AI. GLENCIU
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Grupa D
Leon: BULGARIA—MAROC 1-1 (1-0)

Fără miză, partida a atras 
doar 1500 de spectatori în 
tribunele stadionului. Chiar 
din primele minute jucăto
rii bulgari asaltează poarta 
lui Hazzaz, însă nu reușesc 
să înscrie decit spre sfîrșitul 
reprizei. în min. 40, după e- 
xecutarea unei lovituri libere 
de către Mitkov, Jecev, din 
apropiere, a reluat mingea 
în plasă. Apoi, Iakimov a 
expediat, cu două minute îna
inte de pauză, balonul în 
bară.

în repriza a doua, jocul se
lecționatei Marocului a fost 
mult mai vioi, linia el de îna
intași acționînd mai organi
zat. Urmarea acestei evoluții 
a fost concretizată în min.

60, cînd Ghazouani, de la 
16 m, a făcut inutil plonjo
nul portarului Iordanov. 
După egalare, fotbaliștii ma
rocani au avut de două ori 
posibilitatea să înscrie, dar 
portarul Iordanov a reținut 
mingea șutată de același 
Ghazouani.

A arbitrat Antonio Sal- 
danha — Portugalia.
N Bulgaria : Iordanov — Sa- 
lamanov, Nikodimov, Jecev, 
Caudarskî, Penev (Dimitrov), 
Kolev, Iakimov, Popov, As- 
paruhov, Mitkov.

Maroc: Hazzaz — Bouje- 
maa, Idriss, Slimani, Fadili, 
Maaroufi, Bamous (Petchou), 
Said, Ghazouani, Alaoui, Fi
la».
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jocuri, șl, mal ales, în viața par
ticulară.

De altfel, tn momentul In care 
am constatat că Adamache este 
depășit de joc, l-am Introdus pe 
Răducanu, fără ezitare, gîndin- 
du-mă șl la faptul că, la ultimele 
antrenamente, acesta și-a schim
bat atitudinea.

— Care este, după opinia 
dv., jucătorul român cu cel 
mai mare aport la randamen
tul echipei in meciul cu Bra
zilia 7

— Dumitru. L-aș nota cu 9, 
pentru precisa sa deposedare, 
pentru pasele constructive, pen
tru orientarea In teren, pentru 
dezinvoltura cu care a acționat In 
fața unor jucători de clasă.

— Șl Dinu ?! In cronica 
transmisă imediat după meci, 
noi l-am socotit cel mai bun 
jucător al echipei, gratulin- 
du-I cu 10. Ce părere aveți 
despre el 7

— Dinu a muncit mult, a aco
perit o zonă mare de teren, dar 
a comis și unele imprudențe. 
După opinia mea. merită 8.

— Pentru că tot sintem la 
capitolul acestui... rău nece
sar care sint notele, v-am 
ruga să ne spuneți citeva cu
vinte despre cel mai slab ju
cător român în meciul cu 
Brazilia. Despre cine va fl 
vorba 7

FRANCE PRESSE: 
„România ar fi meritat 

calificarea"

Trecînd în revistă compor
tarea echipelor eliminate și 
referindu-se la formația Ro
mâniei, comentatorul agenției 
„France Presse" subliniază : 
„Dintre noile participante Ia 
faza finală, echipa României 
a avut o prezență onorabilă 
și încurajatoare pentru fot
balul său. JUCÎND DE LA 
MECI LA MECI TOT MAI 
BINE, ECHIPA ROMÂNĂ A 
RATAT DE PUȚIN, CALIFI
CAREA PE CARE AR FI 
MERITAT-O".

Un 11 m dubios a adus 
victoria Angliei

La sfîrșitul jocului Anglia 
— Cehoslovacia. antrenorul 
Alf Ramsey a fost laconic : 
„Un meci slab, dar un rezul
tat bun". în schimb, antre
norul Marko menținîndu-se 
la primele sale pronosticuri 
a declarat că Anglia va cîș
tiga titlul mondial.

în ceea ce privește lovitu
ra de la 11 m, antrenorul 
cehoslovac o consideră nejus- 
tă. „Am asistat la peste o 
sută de meciuri Internaționa
le — a spus Marko — dar 
niciodată nu am văzut acor- 
dîndu-se penalty în asemenea 
situație". Arbitrul Roger Ma
chin, în schimb, a precizat 
după meci c „L-am văzut pe

bine pla- 
gravitatea 
ezitat nici 
11 m".
la acest

jucătorul cehoslovac avînd 
intenția clară de a-1 împie
dica pe englez să joace balo
nul. I-a agățat piciorul și l-a 
dezechilibrat. Nu a fost vorba 
de un henț. Eram 
sat ca să apreciez 
faultului și nu am 
o secundă să acord

Referindu-se tot
mult discutat penalty, comen
tatorul francez, Paul Denize, 
scrie: „Văzuită din tribune, 
hotărîrea arbitrului Machin a 
părut foarte severă, căci ata
cul lui Kuna asupra lui Beli 
a fost normal". Arbitrul Ma
chin, mal aproape de fază, 
a apreciat însă altfel, consl- 
derînd că apărătorul cehoslo
vac atacase omul și nu ba
lonul. „Este regretabil, conti
nuă același comentator, că e- 
chipa Angliei a cîștigat me
ciul în urma acestei faze du
bioase, transformînd ambian
ța senină de pînă atunci în- 
tr-o suită de manifestări os
tile arbitrului și jucătorilor 
englezi". în ceea ce privește 
jocul, comentatorii remarcă 
persistența ineficacității li
niei de atac engleze. Intro
ducerea în echipă a trei ata
cant! tineri — Astle, Clarke 
și Beli — nu a fost convin
gătoare, astfel că pentru me-

— Despre Dumltrache 1 Duml- 
trache nu poate primi, cred eu, 
mal mult de 5 I în afară de golul 
marcat, nu a arătat nimic din 
marile Iul calități, fapt cu atit 
mal regretabil cu cît este vorba 
de un jucător tlnăr. De aseme
nea, slab a Jucat șl Radu Nun- 
weiller care nu s-a orientat de 
loc !n teren, lăs!ndu-l, In prima 
repriză, pe Clodoaldo să-și facă 
jocul în voie.

— După partida cu Ceho
slovacia, vă arătațl tnclntat 
do evoluția Iul Dembrovscht. 
A. confirmat el in meciul cu 
Brazilia 7

— A confirmat șl... n-a confir
mat 1 Veșnic neobosit, de o mare

utilitate echipei, el a avut unele 
momente de scădere, de dispari
ție din joc. In dreptul 
Iul aș pune nota C. 71 
10

. I numelui 
8. Șl de la 8 la 
un drum lung... 
o ultima între
ce ne putefl 
evoluțiile lui

este, cred eu,
— In sfirșit, 

bare. Dublă, 
spune despre 
Lucescu șl Tătaru 7

— In repriza Inlll, jucînd după 
necesitățile echipei, Lucescu și-a 
făcut datoria. După pauză, schim- 
bîndu-șl maniera de a acționa, a 
dat un randament mal scăzut, 
muncind mult dar cu foloase 
minime. Dacă Iul l-aș da », In 
schimb lui Tătaru l-aș acorda un 
punct tn plus. A fost Incisiv, bă
tăios.

Clarke aduce victoria Angliei din penalty

SOARTA ÎNTÎLNIRII
ANGLIA CEHOSLOVACIA

DECISĂ DE... ARBITRUL MACHIN!
Ultima șansă, teoretic vor

bind, a formației române de 
a se califica în sferturile de 
finală a fost spulberată în 
minutul 48 al partidei dintre 
Anglia și Cehoslovacia, cind 
arbitrul francez Roger Ma
chin a acordat formației bri
tanice un penalty ABSOLUT 
GRATUIT.

Deși știm că partida a fost 
transmisă în întregime de 
posturile noastre de televiziu
ne, permiteți-ne, stimați citi
tori, să reluăm faza incri
minată, încercînd să vă con
vingem de justețea opiniei 
noastre : penalty Imaginar 1

La o fază în careul ceho
slovac, la o acțiune fără spe
ranță pentru atacul englez, 
Kuna s-a împiedicat, căzind 
cu mina pe minge. S-a scu
lat imediat, intcnționînd să 
degajeze balonul, dar arbi
trul de centru, DUPÂ O 
SCURTA EZITARE, a indicat 
punctul de 11 m, într-o fază 
în care — repetăm — nu e- 
xista nici un motiv pentru 
întreruperea jocului!

A fost o decizie, după opi
nia noastră, complet eronată, 
dezaprobată vehement de în
tregul stadion lisco", de
cizie CARE A ADL 3 ECHIPEI 
ANGLIEI O VICTORIE AB
SOLUT NEMERITATA, Ia 
capătul celui mai slab joc pe 
care englezii l-au făcut 
acum la Guadalajara.

Formația cehoslovacă 
ni s-a părut cu nimic 
rioară adversarului, 
tind un fotbal mai modem, 
practicat de jucători , care 
ne-au convins a fi mai proas
peți, mai deciși.

Deși raportul situațiilor de 
gol a fost ușor favorabil for
mației Cehoslovaciei, înain
tașii lui Marko au dat dova
dă de o ineficacitate exas
perantă, omul de gol al echi
pei, Petras, irezistibil în par
tidele precedente, jucînd con
tra Angliei foarte slab.

în general, englezii s-au 
lăsat dominați, urmărind, se 
pare, doar un meci egal, dar 
în fata unei asemenea invi
tații la atac, atacanții ceho
slovaci au dat dovadă de im
precizie și timiditate.

Ca și în partidele prece
dente, „tunarul" Adamec, de 
la care se așteptau multe 
goluri, a făcut un joc apatic, 
îndeplinind mai degrabă ro
lul unui... figurant, ale că
rui unice isprăvi au fost trei

pînă

nil 
infe- 
pres-

sau patru driblinguri specta
culoase. Colegul lui de atac, 
Capkovic s-a zbătut mai 
mult, a acoperit o zonă mal 
mare de teren, dar a fost un 
veritabil campion al unul șir 
de ratări, dintre care cea 
mai mare a fost „capul" din 
min. 11. Cu un asemenea a- 
tac, toate eforturile vetera
nului Pollak, inspirat intro
dus în teren, s-au dovedit 
inutile, cea mai mare ocazie 
de gol a echipei cehoslovace 
fiind datorată unul... fundaș, 
lui Dobias, al cărui șut vio
lent, din marginea careului, 
n-a putut fi reținut de por
tarul Banks, care a scăpat ba
lonul — din fericire pentru 
el — în bară transversală I

De cealaltă parte a terenu
lui, echipa engleză — cu o 
apărare sobră, condusă de 
Bobby Moore — s-a dovedit 
mai puțin periculoasă în a- 
tac, utilizînd obișnuitele cen
trări înalte în careul advers, 
dominat de fundașii centrali 
Hrlvnak și Migas.

în cazurile în oare aceștia 
au fost depășiți în duelurile 
directe cu Clarke, Astle sau 
Beli — lată. Alf Ramsey a 
apelat, în atac, la jucătorii 
din eșalonai nr. 2 — a in
tervenit. cu promptitudine, 
portarul Viktor, care nu s-a 
lăsat învins decît de injusta 
lovitură de

Rămînînd 
biectivității, 
noaștem că 
și ei cîteva bune ocazii de 
gol, deschiderea scorului fiind 
împiedicată de Viktor în min. 
10 — corner la o „bombă" a 
Iui Beli — sau de Migas în 
min. 42 — intervenție, in ex
tremis. la atacul lui Clarke, 
în plus, în min. 75, Ball, 
care a luat locul lui Bobby 
Charlton, a trimis balonul 
în bara transversală.

în rezumat, -o victorie chi
nuită, care i-a asigurat An
gliei calificarea în sferturile 
de finală, dar care nu a scu
tit-o să părăsească stadionul 
„Jalisco" sub un „potop" de 
fluierături.

în general nesimpatizată, 
campioana mondială de Ia 
Londra și-a atras acum o și 
mal mare antipatie, șl este 
mai mult decît probabil că 
publicul mexican va ține 
parte lui Seeler, MOUer și 
compania, în partida R.F.G. 
—Anglia programată de „sfer
turi", la Leon.

pedeapsă. s 
în perimetrul o- 
trebuie să recu- 
englezii au avut

ciul următor vor trebui cău
tate alte soluții mai ales că 
echipa R.F. a Germaniei, cel 
puțin după rezultatele de 
pînă acum, posedă un atac 
mult mai bine sudat, în care 
Miiller s-a dovedit a fi un 
golgeter de clasă.

REUTER : „Italia se 
califica fâră glorie"

minînd la egalitate (0—0).
două".

După meci, Feruccio Valca- 
reggi a declarat : „Inexplica
bil. Niciodată Riva n-a fost 
în condiție fizică atit de bună 
și totuși nu a putut marca 
nici un gol. Jucătorii sînt prea 
nervoși. Sper să se calmeze 
cel puțin în „sferturile" dc 
finală unde, oricum, ne aș
teaptă partide mai grele".

Machin ]a Guadalajara. Dar 
dacă penaltyul va da loc la 
multe comentarii, trebuie să 
recunoaștem că mexicanii au 
dominat net în prima juină 
tate de oră și acest gol re
flectă in ultimă instanță su
perioritatea lor. Echipa bel
giană a fost prea timidă în 
acest debut furtunos, iar re
venirea ei din repriza a doua 
era tardivă și chiar eventua 
la egalare ar fi fost doar 
simbolică'*.

Rezultat echitabil

%
în comentariul său, cores

pondentul agenției „Reuter", 
John Farrow, scrie: „Grupa 
meciurilor nule — grupa B, 
nu și-a dezmințit tra
diția. Și ultimul meci s-a ter
minat la egalitate : 0—0, Ita
lia, echipa cu cei mai lăudați 
jucători, nu a reușit să în
scrie nici un gol modestei 
formații a Israelului. Deși 
diferența de clasă era netă 
în favoarea italienilor, aceș
tia nu și-au găsit o cadență 
normală, 
mentabil 
gol. Din 
trase pe 
jumătate 
bară, iar restul au fost tri
mise fără precizie în brațele 
lui Vissoker. Italia se califi
că fără glorie : în trei jocuri 
a înscris numai un singur 
gol, cîștigînd un meci și ter-

Un penalti discutabil 
in favoarea mexicanilor

francez 
la jocul 

notează ; 
echitabil

au ratat uneori la- 
ocazii excelente de 
cele 31 de șuturi 

poartă, mai mult de 
au trecut pe lingă

Echipa Mexicului se cali
fică în „sferturile" de finală 
ale campionatului mondial — 
pentru prima oară în Istoria 
fotbalului său — scrie repu
tatul specialist de fotbal, 
francezul Bernard Ficot. „Dar 
— continuă comentatorul .— 
dacă 100 000 de oameni au 
putut, într-un entuziasm de 
nedescris, să sărbătorească a- 
ceastă victorie aprinzînd tor
țe, cîntînd imnuri și agitînd 
mii de sombrero-uri ei dato
rează acest lucru arbitrului 
argentinian Norberto Cocrez- 
za, care a acordat un peualti 
la fel de discutabil ca și a- 
cela dictat de colegul său

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

Comentatorul 
H. Kohler, prezent 
Bulgaria — Maroc 
„Rezultatul este 
deși marocanii au avut mai
multe ocazii și chiar mai 
multă dorință de a cîștiga a 
cest joc. Cel puțin așa s a 
văzut din desfășurarea jocu 
lui în repriza a doua. în
ceea ce-i privește pe bulgari 
aceștia au părut lipsiți de
resurse fizice și încă neacli
matizați. Marocul și Bulga 
ria termină cu același număr 
de puncte și ou aceeași dife
rență de goluri. Pentru ma
rocani prezența lor Ia acest 
campionat este onorabilă, da
că am ține scama numai de 
acel joc valoros pe care I-au 
prestat in primul meci cu 
puternica formație a R F. a 
Germaniei".



Trimisul nostru special. Radu VOIA, transmite din MariborV

In semifinalele zonei europene A „CUPEI DAVIS"

ROMÂNIA CONDUCE CU 1-0 
ÎN FAȚA IUGOSLAVIEI

0 Țiriaci a deschis scorul ♦ Meciul Franulovici-Năstase (2-1)
s-a întrerupt

Incertitudinile timpului au 
apăsat parcă mai mult ca ori- 
cînd in cumpăna acestei în- 
tilniri de tenis. Cu o zi mai 
înainte, pe o vreme rece și 
ploioasă ne întrebam dacă 
jocul va putea începe vineri; 
ca in dimineața startului să 
căutăm cu anxietate un nor 
cit de mic pe cer, pavăză 
dorită în calea sulițelor arză
toare ale soarelui.

Primul meci, Tiriac—Spear, 
a început pe o căldură toridă, 
handicap destul de greu pen
tru „veteranul" echipei noas
tre. A fost o partidă de mare 
tensiune. Se disputa într-ade- 
văr un punct foarte impor
tant în această confruntare a 
rachetelor secunde. Nervozita
tea competitorilor — dar și a 
publicului — a influențat evo
luția jocului. Dar Tiriac a 
luptat. A luptat mult, cu 
Spear, cu arbitrii de linie, cu 
cel de scaun și cu publicul, 
și cu sine însuși cel mai mult, 
dominîndu-se cu cerbicie cînd 
nervii sau mușchii începeau 
să-i cedeze. Pînă la urmă a 
cîștigat. O victorie prețioasă 
pentru echipa română, care 
pornește astfel cu un 1—0 de 
bun augur în dificilele între
ceri care-i mai stau în față.
TIRIAC — SPEAR 1—6, 

6—1, 6—4, 6—2
în primul ghem Tiriac ra

tează de două ori break-ul. 
Adversarului în schimb îi 
reușește. Ii reușește și lui 
Tiriac, dar de-abia în ghemul 
patru. La scorul de 1—3, Ti

lii cșlelalte meciuri
R. F. a GERMANIEI —

i BELGIA 2—0
La Niirnberg, echipa R. F. a 

Germaniei a luat un avans 
de două puncte în fața Bel
giei, făcînd un pas hotărîtor 
spre finala grupei B. După 
cum transmite agenția S.I.D., 
jucătorul nr. 1 al formației 
vest-germane, Christian Kuh- 
nke, l-a învins în 42 de mi
nute pe Eric Drossart cu 
6—4, 6—2, 6—3 iar Wilhelm 
Bungert, după un joc exce
lent în primele două seturi 
s-a impus în fața campionu
lui Belgiei, Patrik Homber- 
gen, cu 6—2, 6—1, 3—6, 6—3. 
în partida de dublu de astăzi 
se întîlnesc Buding, Kuhnke 
— Drossart, Hombergen.

SPANIA — FRANȚA 2—0 
în meciul Franța — Spania 

ce se desfășoară Ia Roland

MĂNUȘA■I

' în Uniunea Sovietică, 
schimbările produse în regu
lile boxului și care erau în
dreptate împotriva k.o.-ului, 
au ridicat simțitor autorita
tea acestui sport în rîndu- 
rile tineretului. E deajuns să 
amintim că dacă în perioada 
1950—1962 numărul boxerilor 
a crescut cu 62 de mii din 
1963 pînă în 1967 numărul 
lor a crescut cu 121 de mii. 
Cu alte cuvinte, în prima pe
rioadă, „sporul" era de 5 000 
de începători pe an, iar după 
intrarea în vigoare a noilor 
reguli, 24000 de tineri au luat 
anual drumul sălilor de box.

In ultimii ani s-a observat 
același proces de însănăto
șire a boxului și pe ringu
rile amatoare în străinătate. 
De exemplu, lai G. E. din 
1963, de la Moscova, aproa
pe fiecare al 10-lea meci s-a 
terminat prin k. o., pentru ca 
numai după doi ani, la în
trecerile europene de la Ber
lin, un k. o. să fie înregistrat 
la 54 de meciuri, iar la 
București (1969) — la 56 de 
întîlniri. Acest lucru a fost 
posibil deoarece arbitrii au 
început să urmărească cu 
mai mare atenție lupta în 
ring și să apere cu mai 
multă eficiență pe cei slabi.

Dar toate măsurile luate 
nu au dus la eliminarea 
k. o.-ului și a cauzei sale, 
lovitura puternică. Firește că 
atîta timp cit va exista lovi
tura puternică vom asista și 
la k. o.-urî. Astfel, regulile 
în vigoare, deși îndreptate 
spre folosul boxului, nu pot 
schimba poziția tradițională 
a pumnului, care asigură 
forța loviturii. Introducerea 
unor mănuși de format mare, 
precum și folosirea căștilor 
de protecție te feresc de 
k. o.

Biomecanica ne arată că 
dacă schimbi partea cu care 

riac — pe contraserviciu — 
a avut 40—15, a fost egalat, 
a luat avantaj, l-a pierdut și 
odată cu el și ghemul. Se 
descurajează și cedează cu
1—6. Jucătorul român abor
dează cu multă voință setul 
următor, obținînd (în fine) și 
un as din serviciu. în vervă,

ION Ț1RIAG

Tiriac realizează și două 
break-uri : 4—0. Replica lui 
Spear este însă promptă și îi 
aduce două ghemuri : 4—2. 
Apoi 5—2, 5—3, 5—4 (momen
te de emoție) și printr-un su
perb break la zero (!) : 6—4. 
Evoluția scorului în setul al 
treilea : 2—0, 2—2, 3—2, 3—3, 
4—3, 5—3 (deși dă semne de 
oboseală, Țiriac își apără șan
sele decis) ; apoi la serviciu 
românul (penalizat cu o gre
șeală de picior într-un mo

Garros, scorul este 2—0 în fa
voarea oaspeților. Santana l-a 
întrecut Ia mare luptă pe 
Goven cu 6—1, 6—8, 6—2,
2—6, 6—3, iar Orantes, după 
un start mai slab, a cîștîgat 
în fața lui Jauffret cu 3—6, 
6—4, 6—1, 6—2.

U.R.S.S. — CEHOSLOVACIA
2—1

Partida de dublu dintre se
lecționatele U.R.S.S. și Ceho
slovaciei, desfășurată la Mos
cova, a fost dramatică. Kodes 
și Kukal au condus cu 2—1, 
au avut 9 meciboluri, pentru 
ca în final să cedeze cuplului 
Metreveli—Lihaciov, învingă
tor cu 8—6, 1—6, 2—6, 8—6, 
6—4. Înaintea ultimelor me
ciuri de simplu, echipa 
U.R.S.S. conduce cu 2—1.

POTRIVITĂ
lovești a pumnului și dacă 
dai lovitura cu articulația 
celei de-a doua și de-a treia 
falange, în așa fel îneît par
tea de lovire a falangelor să 
coincidă cu suprafața ante
brațului, atunci forța loviturii 
se va micșora de 15—20 de 
ori. Se micșorează nu numai 
forța loviturii, ddr dispare și 
„asprimea" sa, care atrăgea 
după sine k. o.-ul și acciden
tările. Prin acea poziție a 
pumnului pe care eu o pro
pun se creează un amortizor 
natural din aparatul osos și 
cel muscular.

Am realizat o nouă mă
nușă cu reale calități pentru 
amortizarea loviturii. Ea se 
deosebește de cea actuală 
prin aceea că nu are degetul 
mare, căptușeala de pe dosul 
mănușii este fabricată din 
materiale plastice foarte elas
tice. Degetul mare, băgat in 
interiorul mănușii, îl împie
dică pe boxer să strîngă 
pumnul. Poziția boltită a 
pumnului preface boxul în
tr-un sport lipsit de periculo
zitate.

Noua mănușă va permite 
dispariția loviturii puternice, 
tehnica boxului modern nu 
va suferi multe schimbări, 
iar noua tactică, mai suplă, 
va obliga pe boxeri să se a- 
pere cu mai multă atenție.

Gheorghi ZIBALOV 
antrenor, arbitru de categorie in

ternațională

IGNIS VARESE ÎNVINGĂTOR LA SCOR
ATENA, 12 (Agerpres). — 

In cel dc-al doilea meci din 
cadrul Festivalului baschet
baliste de la Atena s-au în
tîlnit formațiile Ignis Varese 

ment decisiv) este împiedicat 
să finalizeze: 5—4. Pentru 
puțin timp însă, pentru că — 
prin retururi foarte bune — 
cîștigă cu 6—4. In fine, setul 
patru debutează normal, cu 
cîștiguri pe serviciu. Urmează 
trei break-uri consecutive : 3-1,
3—2 (break Spear), 4—2. De 
aci, Ion Țiriac nu mal poate 
fi oprit, retururile și servi
ciile sale fiind fără drept de 
apel : 6—2. Nicola Spear a 
trebuit să se declare învins 
la capătul a două ore și ju
mătate de joc...
NĂSTASE întrerupe cu 
FRANULOVICI 3—6, 6—3,

2—6
A urmat o adevărată de

monstrație, oferită de doi șefi 
de promoție ai tenisului eu
ropean, Ilie Năstase și Zeliko 
Franulovici. Deși la întreru
perea disputei (determinată de 
căderea serii) campionul nos
tru este condus, simțim mai 
puțin ca oricînd amărăciunea 
dezavantajului de scor, într-a- 
tît de frumos a fost jocul, de 
generos cu faze de înaltă ca
litate. Trebuie spus că, în 
general, iui Franulovici i-a 
mers aproape totul, în timp 
ce lui Ilie ceva mai puțin 
decît adversarului său. Setul 
întîi a prezentat o curiozitate: 
5 break-uri consecutive ; nici 
un ghem cîștigat pe serviciu I 
Din păcate, de ultimul din
tre ele a beneficiat Franulo
vici. Deci : 0—1, 1—1, 1—2,
2— 2, 2—4, 3—4, 3—6. In setul 
al doilea, la fel de spectacu
los, Ilie se concentrează mai 
mult, gîndește aproape fiecare 
minge, și cîștigă printr-un ire
zistibil sprint final. Evoluția 
scorului — echilibrată pînă la
3— 3. Apoi... 6—3. Ultimul set 
înainte de întrerupere, cel de 
al treilea, dă cîștig de cauză 
lui Franulovici. care punc
tează cu siguranță : 0—3, 1—3. 
1—5, 2—5, 2—6.

întîlnirea continuă sîmbătă 
cu partida de simplu între
ruptă și cea de dublu. Asis
tăm la o întrecere dificilă, 
în care jucătorii noștri luată 
cu multă ambiție și păstrează 
o șansă importantă în con
fruntările următoare.

CORESPONDENTĂ DIN ITALIA

BOLOGNA, A TREIA OARĂ LA BUCUREȘTI
• C1STIGATORII „CUPEI ITALIEI" VOR SA-ȘI IA REVANȘA IN FATA DINAMOVIȘTILOR 

• PATRU INTERNAȚIONALI IN ECHIPA ROȘ-ALBAȘTRILOR • EDMONDO FABBRI 
DEPLASEAZĂ UN LOT VALOROS

Bologna se pregătește . să 
plece spre București pentru 
turneul din România. Este 
pentru a treia oară cind echi
pa roș-albaștrilor se deplasează 
în această țară. Prima dată, 
înainte de război, cînd bolog- 
nezii au avut ca adversar pe 
fostul Venus București că
ruia i-a cedat cu 1—0. Dar 
Bologna s-a revanșat în me
ciul retur (intilnirile contau 
pentru „Cupa Europei Cen
trale", competiție echivalentă 
cu actuala „Cupă a campioni
lor europeni") cu un scor ca
tegoric : 5—0. Cea de a doua 
„incursiune danubiană” a avut 
loc acum doi ani, Bologna 
fiind învinsă de Dinamo cu 
3—1. Italienii nu și-au putut 
lua revanșa, acasă, întrucit di- 
namoviștii bucureșteni au făcut 
și în capitala emiliană un joc 
excelent, cîștigînd partida cu 
același scor și, totodată, sim
patiile publicului.

Acum Bologna se află la a 
treia vizită în România.

Echipa lui Fabbri a privit 
cu seriozitate turneul, sperînd 
să tranșeze în favoarea sa 
rezultatul cu Dinamo, pînă 
acum defavorabil roș-’albaștri- 
lor. Deși a terminat din 26 
aprilie campionatul, echipa ita
liană s-a menținut tot timpul 
în pregătire, deoarece a sus
ținut meciurile din turneul fi-

PE PISTELE DE ATLETISM
La Moscova au continuat 

întrecerile marelui concurs at
letic organizat de ziarul 
„Pravda". Cursa feminină de 
800 m s-a încheiat cu victoria 

și AEK Atena. La capătul u- 
nui joc spectaculos, baschet- 
baliștii italieni au obținut 
victoria cu scorul de 99—61 
(39—25).

Trimisul nostru special, Valeriu CHIOSE, transmite l

GONG INAUGURAL LA EUROPENELE 
DE LUPTE GRECO-ROMANE

ROMANIA — TREI MEDALII DE BRONZ LA „LIBERE** Șl LOCUL

BERLIN, 12 (prin telefon).
Ora tîrzie la care s-a înche
iat joi noaptea runda finală 
a campionatelor europene de 
lupte libere ne-a împiedicat 
să vi-i facem cunoscuți pe 
toți laureații competiției. în 
cinci categorii întrecerile 
continuau cînd ziarul era 
gata de tipar. Iată dar și a- 
ceste clasamente : cat. 48 kg:
1. P. GADJEV (U.R.S/S.), 2. 
J. Mobius (R.D. Germană), 
3. A. Lutak (Ungaria) ; cat 
57 kg : 1. I. SAVOV (Bulga
ria), 2. P. Malian (U.R.S.S.), 
3. H. Caraman (Turcia) ; cat.
100 kg. : 1. A. AYIK (Turcia),
2. I. Iarighin (U.R.S.S.), 3. 
V. Todorov (Bulgaria) ; cat. 
+ 100 kg. : 1. L. KITOV 
(U.R.S.S.), 2. G. Yllmaz (Tur
cia), 3 .P. Ghemev (Bulga
ria) ; cat. 68 kg.: 1. I. IUSEI- 
NOV (Bulgaria), 2. J. Rus- 
nyac (Ungaria), 3. G. Săli 
(Iugoslavia). La această din 
urmă categorie ordinea rea
lă a concurenților a fost 
grav viciată. De drept cam-

ST. ETIENNE 
IREZISTIBILĂ

PARIS 12 (Agerpres). — In cam
pionatul francez de fotbal, echipa 
St. Etienne a învins, în depla
sare, cu scorul de 2—1, formația 
Ajaccio. In clasament continuă 
să conducă detașat formația St. 
Etienne cu 56 de puncte.

GIACOMO BULGĂRELUI 

nai pentru „Cupa Italiei", ală
turi de Cagliari, Torino și 
Varese. Și trebuie să subli
niem faptul că Bologna a ob
ținut in această competiție 
ceea ce în campionat i-a fost 
refuzat. Prin urmare, la Bucu
rești și la Craiova se va de
plasa o echipă valoroasă și in 
formă, o echipă din care nu 
lipsește nici una dintre vedete, 
nici chiar Bulgarelli, a cărui 
excludere din „r<xsa“ pentru 

atletei sovietice Niole Sabaite, 
în 2 :06,3. Fița Rafira, a ocu
pat locul patru cu 2:08,9. în 
aceeași probă masculină, a cîș
tigat Evgheni Arjanov (U.R.S.S.) 
cu timpul de 1 :47,2. In cursa 
de 200 m femei, Nadejda Bes- 
familnaia a învins cu 23,7.

★
Cu prilejul unui concurs care 

a avut loc la Los Angeles, 
australianul O’Brien a ter
minat învingător în cursa de 
5 000 m cu timpul de 13 : 42,2. 
In proba de aruncarea suliței 
pe primul loc s-a clasat ame
ricanul Skinner cu 81.51 m, 

pion trebuia să fie excelentul 
luptător sovietic N. Cocașvili, 
dar întîlnirea pe care aces
ta a câștigat-o prin tuș la 
Valeriu Albu a fost contesta
tă de delegația bulgară, pe 
motiv că meciul ar fi fost 
„aranjat". Or, între Cocaș
vili șl Albu (un tînăr debu
tant la „europene") există o 
diferență de valoare de cel 
puțin o clasă, așa că un ase
menea rezultat nu putea sur
prinde pe nimeni, cu- excep
ția persoanelor interesate 
sau răuvoitoare. Din păcate 
însă, aranjamentele de cu
lise operate în cadrul F.I.L.A. 
au fost mai puternice decît 
rațiunea și evidența. Cocaș
vili și Albu au fost descali
ficați, iar. sportivul sovietic 
frustrat de o medalie de aur 
absolut meritată. In acest 
fel echipa Bulgariei a ocupat 
primul loc în clasamentul pe 
națiuni. Delegațiile României 
și Uniunii Sovietice au intro
dus contestații împotriva a- 
cestei măsuri arbitrare, dar 
fără rezultat.

Lotul României încheie 
competiția cu trei medalii de 
bronz, ceea ce nu este mult, 
dar nici tocmai puțin, dacă 
ținem seama de forța turneu
lui și de sorții cu totul nefa
vorabili pe care i-au avut 
tricolorii. Oricum băieții s-au 
pregătit și au luptat cu tot 
potențialul fizic și sufletesc

Mexic a declanșat un val de 
polemici în Italja. In plus, s-ar 
putea (dacă Fiorentina vă ac
cepta) ca intre jucătorii Bo- 
lognei să figureze și Rizzo, 
achiziționat zilele trecute de 
la clubul toscan.

în ce privește formația tip 
pentru meciul cu Dinamo, nu 
putem încă s-o prezentăm, dar 
antrenorul Edmondo Fabbri 
ne-a asigurat că vor juca toți 
așii, fără vreo excepție (in 
caz că între timp nu vor inter
veni motive de forță majoră). 
In ultimele meciuri din „Cupa 
Italiei" Bologna a obținut re
zultate excelente : 4—1 cu Va
rese, 4—0 cu Cagliari și 2—0 
cu Torino, ultimul' meci adu- 
cind echipei lui Fabbri invi
diata cupă. Cele două goluri 
din finală au fost realizate de 
extremul stingă Savoldi.

Iată echipa folosită în ulti
mele jocuri : Adani (portar), 
Roversl șl Ardizzon (fundași 
laterali), Cresci (stoper), Ja- 
nich (libero), Gregori și Bul
garelli (mijlocași), Pcrani, Mu- 
jesan, Scala. Savoldi (atacanți). 
Dintre aceștia, patru jucători 
au îmbrăcat tricourile națio
nalei „azzurra" : Roversi, Ja- 
nich, Cresci șl Bulgarelli.

Fotbaliștii bolognezi sosesc 
duminică în București.

Casar* TRENTINI

iar în cea de 440 yarzi, pri
mul a trecut linia *de sosire 
Evans în 46,3. Alte rezultate: 
greutate — Salb 19,71 m; 
înălțime — Burrell și Lund- 
mark 2,11 m.

★
întîlnirea internațională de 

atletism desfășurată la Geneva 
între selecționatele Elveției și 
Belgiei s-a încheiat cu victo
ria gazdelor cu scorul de 
125—85 puncte. Cu acest prilej, 
elvețianul Wartburg a aruncat 
sulița la 81,14 m, iar compa
triotul său Diezi a parcurs 
100 m in 10,4. 

de care erau capabili. Dar, 
trebuie să acceptăm adevărul 
că alții sînt mai buni.

Iată cum au fost împărțite 
cele 30 de medalii : Bulgaria 
4 aur, 1 argint, 3 bronz, 
U.R.S.S. 4—1—3, Turcia 
1—2—1, R.D. Germană 
1—1—<1, Ungaria 0—2—1, Su
edia 0—1—0, România 
0—0—3, Iugoslavia 0—0—1.

CLASAMENTUL PE NA
ȚIUNI : 1. Bulgaria 46 p, 2. 
U.R.S.S. 40,5 p, 3. Turcia 30 
P, 4. R. D. Germană 26 p, 5. 
Ungaria 21,5 p, 6. România 
15,5 p.

ȘI ACUM GRECO- 
ROMANE-LE

Vineri dimineață a început 
competiția europeană de 
lupte greco-romane sub aus
piciile unei participări re
cord : 48 kg. — 11 concu- 
renți, 52 kg — 14, 57 kg —
19, 62 kg — 20, 68 kg — 20,
74 kg — 19, 82 kg — 18, 90
kg — 17, 100 kg — 11, + 100
kg — 13.

Spre deosebire de colegii

VOLEIBALIȘTII ROMÂNI PARTICIPĂ
LA TURNEELE OIN POLONIA Șl U.R.S.S.

Continuînd partidele de verificare în vederea C.M. din Bul
garia, reprezentativa masculină de volei a țării noastre va 
participa luna viitoare la două turnee, în Polonia (17—22 iulie) 
și U.R.S.S. (24—30 iulie), alături de selecționatele U.R.S.S., Polo
niei, Bulgariei, R.D.G., Ungariei, Italiei și Cehoslovaciei.

GHEORGHIU L-A WINS PE JANOSEVICI
în cea de-a 2-a rundă a 

turneului internațional de' 
șah de la Skoplje, , marele 
maestru român Florin Gheor
ghiu l-a învins in 47 de mu
tări pe iugoslavul Janoseviei. 
Alte rezultate : Taimanov — 
Forintos 1—0 ; Vasiukov — 
Barczay 1—0 ; Matulovici —

MECIURI [GALE ÎN „CUPA BĂICĂĂICĂ" IA FOTBAL
SOFIA (prin telex). —
A treia ediție a turneului 

balcanic de fotbal rezervat 
echipelor de tineret a conti
nuat cu disputarea meciuri
lor Turcia—Grecia și Bulga
ria—Albania. în prima întîl- 
nire ambele echipe au recurs 
la multe durități, arbitrul Ciu- 
kov (Bulgaria) fiind nevoit să 
elimine un jucător grec. Fot
baliștii turci au dominat in pri
ma repriză, reușind să des
chidă scorul in min. 44 prin 
Geamii. Tot el a transformat 
un 11 m ■ în min. 66. Forma
ția greacă a avut o puternică 
revenire după ce fotbaliștii 
turci au ratat un alt 11 me
tri. înaintașul central Antonia- 
dis a înscris două goluri (min.

INTER BRATISLAVA ÎNVINGĂTOARE 
ÎN „CUPA EUROPEI CENTRALE"

Peste 5 000 de spectatori au 
urmărit la Bratislava finala 
„Cupei Europei centrale" la 
fotbal, în care s-au întîlnit 
Inter și Vasas Budapesta. Fot
baliștii cehoslovaci au obținut

EDDY MERCKX iN SERIE!

6 PE NAȚIUNI
de la lupte libere, „clasicii 

nii" români au avut <5 mină 
bună urmând să întâlnească 
în primele tururi adversari 
mai slabi. Campionul mon-C 
dial Gh. Berceanu (48 kg) 
l-a surclasat pe bulgarul To
dorov, descalificat pentru pa-* 
sivltate tn momentul cînd 
reprezentantul nostru condu
cea cu 8 p. La 57 kg Ion Ba
ciu l-a învins confortabil la 
puncte pe Penquit (R. D. 
Germană). Baciu va fi liber 
în turul doi. Gh. Stoiciu (52 
kg) a pierdut însă prin tuș, 
la polonezul Mihalik, dar 
acțiunea luptătorului polonez 
fusese începută cu o piedică 
pe care n-au văzut-o arbitrii. 
In celelalte meciuri P. Coman 
(cat. 62 kg) îl va întîlni pe 
elvețianul Lbthig, S. Popescu 
(68 kg) pe Shdndorfer (R. D. 
Germană), M. Vlad (74 kg) pe 
Berger (Elveția), I. Gabor (82 
kg) pe Laakso (Finlanda), 
N. Neguț (90 kg) pe Kosake- 
witsch (Danemarca), N. Mar- 
tinescu (100 kg) pe turcul Na- 
hit, iar FI. Chițu (4- 100 kg) 
pe Tamov (Bulgaria).

Matanoviei și Marovici — 
Gligorici remiză.

în runda a treia, Gheor
ghiu (cu piesele negre) îl va 
întîlni pe marele maestru so
vietic Mark Taimanov, ocu
pantul primului loc în clasa
ment cu 2 puncte.

72 și 85), astfel că meciul s-a 
încheiat la egălitate : 2—2
(1-0).

întilnirca dintre reprezenta
tivele Bulgariei și Albaniei nu 
s-a deosebit prea mult de me
ciul anterior. S-au comis multe 
faulturi de ambele părți, echi
pa Albaniei jucînd aproape 
întreaga repriză secundă in, 
zece oameni. Către sfirșitul 
meciului a fost eliminat și 
atacantul bulgar Atanasov. 
Fotbaliștii țării gazdă au avut 
numeroase ocazii de gol. pe 
care însă le-au ratat (printre 
care și un 11 m). Scor 0—0.

Simbătă se desfășoară intil- 
nirile România—Turcia și Bul
garia—Grecia.

Toma HRISTOV

victoria cu scorul Ide 2—1 
(1—0), prin golurile marcate 
de Krnac (min. 43 și 72). Go
lul oaspeților a fost înscris de 
Torok.

PANORAMIC SPORTIV EXTERN
Peste 70 000 de spectatori 

au urmărit la Caen cea de-a 
10-a ediție a Criteriului inter
național de ciclism. Victoria 
a revenit belgianului Eddy

Merckx, care a totalizat 21 de 
puncte, urmat în clasament de 
Guimard (Franța) — 12
puncte și de Ocana (Spania) 
— 11 puncte.

In timp ce în Mexic cele 8 
echipe rămase în cursa ce 
oferă, în final, celebra zeiță 
de aur, își refac forțele pen
tru a porni cu și mai mult 
aplomb la bătălia decisivă, 
iar pe continentul australian, 
atleții, înotătorii sau rugbyș- 
tii pregătesc valizele pentru 
a colinda tărîmuri mai calde, 
week-end-ul sportiv anun
ță startul unei tradiționale 
competiții de cea mai mare 
amploare.

Pe celebrul circuit de la 
Le Mans, la al cărui obiș
nuit rendez vous se prezintă 
nu numai așii volanului din 
lumea întreagă, dar și sute 
de mii de spectatori, starterul 
va da astăzi plecarea pentru 
a 38-a oară în fantasticul 
carusel al celor 24 de ore. 
Pentru prima oară însă, în is
toria zbuciumată a celei mai 

✓

mari curse automobilistice, 
piloții înscriși în foile de 
concurs nu vor mai face 
mult savuratul sprint spre 
mașinile lor, care le preceda 
plecarea în trombă. De data 
aceasta, ei vor aștepta încinși 
cu curelele de securitate, la 
volanul bolidului, acel semn 
magic care, declanșîndu-i ca 
pe un resort automat, îi va 
lansa în superba lor între
cere de zi și noapte cu acele 
necruțătoare ale cronometre- 
lor.

Recordurile competiției, a~ 
nunță agențiile de presă sînt 
in mare pericol. Firma Por
sche, care nu a izbîndit încă 
în această întrecere, prezintă 
mașini capabile să dezvolte 
viteze de 400 km la oră 
(recordul absolut al unui tur 
aparține lui Denis Hulme și 
Mario Andretti cu 3:23,6— 

238,014 km la oră), iar bolizii 
de foc ai lui Ferrari vor 
încerca să depășească par
cursul de 5.239,900 m (me
die de 218,038 km la oră) 
realizat de Dan Guerney și 
Anthony Joseph în 1967 la 
bordul unui Ford, la finele 
celor două rotații complete 
ale acelor de ceasornic.

Mîine, aproximativ la ace
eași oră, vom cunoaște și cele 
patru reprezentative de tenis 
ale Europei, care-și vor con
tinua marșul spre dobîndirea 
Salatierei de argint. Pentru 
români, angajați într-o dispu
tă pasionantă cu jucătorii iu
goslavi, întrecerea de pe 
courts-urile de la Roland 
Garros, opunînd formațiile 
Franței și Spaniei, prezintă un 
mare interes. Calculul hîrtiei 
indică o șansă în plus pen
tru Manolo Santana și tînă- 

tă 
goslavi,

rul său locotenent, Manuel 
Orantes, mai căliți în între
cerile „Cupei Davis" decît ad
versarii lor. învingătorii aces
tui meci urmează să întîl- 
nească pe cîștigătoarea de la 
Maribor In finala zonei (A) 
europene.

Pentru cealaltă finală con
tinentală aspiră cu justificate 
afuuri davis-cup-manii sovie
tici și cei vest-germani. Dacă 
pentru jucătorii din R. F. a 
Germaniei problema califică
rii pare să fie mai facilă, în 
schimb, Merreveli și coechipie
rii săi vor trebui să depună 
mari eforturi pentru a trece 
de excelentul Jan Kodes și 
partenerul său, Jan Kukal.

In completarea panoramei 

sportive să amintim încă o 
serie de puncte atractive 
Atleții bulgari și polonezi, a- 
flați în formă foarte bună, 
în actualul sezon, pot încu
nuna întrecerea lor amicală 
de pe stadionul Vasil Levski 
din Sofia cu o suită de recor
duri. Tot în aceste zile, 72 de 
cicliști, In frunte cu Ocana 
cîștigătorul „La Vueltei" și 
Dancelli parcurg bucla Lu
xemburgului, iar în împreju
rimile „Orașului de aur", 
candidații la titlul suprem al 
motocrosiștilor vor da un 
nqu examen, trecînd probe 
de virtuozitate în „Marele 
premiu al Cehoslovaciei".

Adrian VASILIU

TELEX • TELEX
A Început Turul ciclist al Elve
ției. Etapa „prolog", pentru sta
bilirea purtătorului tricoului gal
ben, a fost cîștigată de vest- 
germanul Rudi Altig. Prima eta
pă a competiției, desfășurată pe 
distanța Morat—Liestal (185 km), 
a revenit italianului Bltossl, cro
nometrat in 4h 57:38.

In cadrul primelor antrenamente 
în vederea clasicei curse automo
bilistice de la Le Mans, cel mal 
bun rezultat a fost obținut de 
Nino Vacarella care, la volanul 
unei mașini „Ferrari", a realizat 
o medie orară de 242,442 km. 
Al doilea performer al zilei a 
fost mexicanul Pedro Rodriguez 
(pe ;,Porsche") cu o medie ora
ră de 240,110 km.

Au continuat Întrecerile concursu
lui internațional de tenis de la 
Bristol. John Newcombe l-a În
vins cu 7—5, 6—1 pe Pierre Bar- 

thes. Pilicl l-a eliminat cu 4—6, 
9—7, 7—5 pe Riessen. Alte rezul
tate înregistrate în cadrul sfer
turilor de finală : Laver—Drysdale 
7—5, 6—2 și Davidson — Stolle 
13—11, 6—3.

In cadrul „Marelui Premiu mo- 
tociclist** desfășurat pe Insula 
Man (Anglia) a fost înregistrat 
un accident mortal. Pierzînd con
trolul motocicletei, alergătorul spa
niol Santiago Herrero s-a răs
turnat. El a decedat la spital 
după 24 de ore. Acesta este cel 
de-al 4-lea accident mortal care 
se înregistrează în istoria acestei 
competiții.

La Budapesta, în prima manșă 
a finalei „Cupei campionilor eu
ropeni44 la volei feminin, echipa 
Dinamo Moscova a întrecut cu 
scorul de 3—1 (15—13, 17—15, 10— 
15, 15—12) formația Mim Buda
pesta. Returul acestei întîlniri se 
va disputa la 17 iunie.


