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Ce echipe vor mai rămine 
IN CURSA PENTRU TITLUL MONDIAL? < J/
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FAIR-PLA Y-UL DIN NOU ÎN PERICOL?
II

AVANCRONICA i

TREBUIE 1
SĂ FII NEBUN"?|

Cînd au început șl cînd au 
’trecut așa de repede zilele 
festivalului mondial al fotba
lului ? Cum s-au scurs, așa, 
pe nevăzute, ceasurile acestei 
competiții de anvergură, năs
cută la Amsterdam cu 42 de 
«ani în urmă, din Inițiativa 
unor inimoși iubitori ai spar
tului francezi 7 Parcă ieri ne 

f ocupam pentru prima oară, 
jstâpîniiti de emoție, locurile 
iîn cochetul șl spațiosul sec- 
țtor rezervat ziariștilor pe „El 
Stadie Monumental" din Gua- 
, dalajana. Șl tot parcă ieri 
jie întrebam, în lipsa oricăror 
[date concrete șl aflați 
• veritabila avalanșă do

mentarii și promostLcuiri, came 
mai de care mai... precis, 
cine va intra în favorurile 
„Zeiței de aur" ?...

Fotbaliștii europeni, cum 
s-a mtimpilat la „World Cup“ 
în ’66 sau cel sud-americani 
învingători și-n '58 și-n ’62 la 
edițiile suedeză și chiliană ?... 
Pasionant, fără îndoială, acest 
duel continental (aflat, deo
camdată, sub semnul unui 
scor egal : 4—4!) și confir
mat de bilanțul optimilor de 
finală. Din cele patru grupe 
au cîș-tigat euirsa pentru sfer
turi Uniunea Sovietică și 
Mexic (A), Italia și Uruguay 
(B), Brazilia și Anglia (C), 
R.F. a Germaniei și Peru (D). 
Cîte o echipă din fiecare con
tinent merge, așadar, braț la 
braț mai departe în această 
aprigă dispută, în care ten
siunea jocurilor va atinge a- 
cum cote maxime, ele avînd 
un caracter decisiv, elimina
toriu.

Interesant este și faptul că

COMENTARIUL ZILEI

SFERTURILOR

DE FINALĂ

• Hohberg: „A venit timpul ca echipa mea să arate ce poate!"
• Tragerea la sorți, de la Ciudad de Mexico, a dezavantajat In 
primul rlnd... Italia! • Zagalo scontează pe Gerson și Rivelino

multe ore de la încheierea partidei dintre Mexic și Belgia,Cu toate că s-au scurs
înfocații suporteri mexicani continuă să-și manifeste bucuria în plin centrul capi
talei. Iată-i pe Paseo De La Reforma, în fața statuii lui Cristofor Columb, cîntînd 

și dansind de bucurie că '

Pe nesimțite, timpul s-a 
scurs. S-au încheiat întrece
rile celor patru grupe, și 8 
dintre echipele „EI Mundia- 
lului" se află acum față-n 
față cu sferturile de finală.

Așadar, astăzi, campiona
tul mondial de fotbal progra
mează cele patru „sferturi", 
a căror trecere în revistă, 
succintă, o vom face împreu
nă, stimați cititori, în rîndu- 
rile care urmează.

★
Ciudad de Mexico. Pentru 

prima oară de la începerea 
întrecerilor, fanaticii „aficio- 
nades" din capitala Mexicu
lui se vor afla mai degrabă 
în fața televizoarelor, întrucît 
favoriții lor — ghinioniști în 
tragerea la sorți care avea să 
stabilească ordinea primelor 
două clasate în prima grupă 
se deplasează la Toluca, în 
vreme ce uriașul stadion „Az
teca" programează întîlnirea 
dintre U.R.S.S. și Uruguay.

Cei dod antrenori — Ka- 
cialin și Hohberg — se do-
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Cronici și comentarii 
transmise prin telex i 
trimișii noștri speciali 
Mexic, C. FIRANESCU 

G. NICOLAESCU

de 
în

pînă acum ,,E1 Mundial" a 
fost ceva mai zgîrcit cu re
prezentanții presei, neoferin- 
du-le nici o surpriză de pro
porții care să le alimenteze 
SB-U SB' 1© 
comentariile. Ediția 
a

vedesc foarte circumspecți în 
ceea ce privește rezultatul 
partidei, refuzînd deocam
dată orice informații cu pri
vire la alcătuirea echipelor.

Ceva mai vorbăreț, antre
norul formației celeste — 
care, amintim, s-a calificat 
fără glorie, fiind salvată de... 
un singur gol I — a spus ga
zetarilor că .,a venit timpul 
ca echipa mea să arate ce 
poate !“

In echipa Uruguayului va 
reinbra „dirijorul" Pedro 
Rocha — se vîntură pe aici 
un asemenea zvon — și n-ar 
fi exclus ca sud-amerlcanii, 
jucători mai tehnici și mai 
imaginativi, să abordeze par
tida cu mai mult curaj, va- 
larificîndu-și la maximum 
bănuitele disponibilități ofen
sive.

Italia — Mexic, la Toluca, 
pv .-tidă care va opune uneia 
dintre prezumtivele favorite 

am numit Italia — echipa 
(Continuare în pag. a 3-a)
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„condimenteze1 
trecută 

fost ceva mai darnică ■ în
G. N.

(Continuare in pag. a 3-a)

ZIUA MILIȚIEI

Manifestări cultural-sportive pe „Dinamo"
Cu prilejul Zilei Miliției, 

astăzi, începînd de la ora 10,30 
se va desfășura pe stadionul 
Dinamo un bogat program de 
manifestări cultural-sportive.

Ce ne va oferi dimineața de 
astăzi, de la „Dinamo", pe li
nie sportivă ? In primul rînd, 
o repriză de gimnastică, pe 
teme millțienești, executată de 

’pionierii microagenți de circu
lație. Un alt punct din pro
gram pune în evidență

măiestria milițienilor în con
ducerea motoretei, motocicle
tei și autoturismului. De ase
menea, vor avea loc evoluții 
ale milițienilor călare.

Programul cuprinde și exer
ciții de judo, demonstrația in- 
titulîndu-se : „Sportul, în ser
viciul Miliției".

Programul este încheiat cu 
exerciții de dresaj și aplicații 
executate de 
de serviciu.

milițieni, cu cîini

echipa țării lor a ajuns în sferturile de finală
Telefoto A.P.-AGERPRES

Fotbalistul belgian

Întrebat de ziariști .care sînt 
calitățile esențiale ale unui 
decatfonist ?*{ Bill Toomey, 
profesor de istorie și engleză, 
a răspuns cu umor: .înainte 
de toate, trebuie să fie ne

bun*.
Intr-adevăr, fără .nebunie*, fără 

neastîmpăr, amestecat cu îndrăzneală 
și inteligență, omenirea nu ar fi făcut 
poate un singur pas înainte, spre pro
gres și civilizație.

A fost considerat nebun Fridjof Nan
sen cînd a străbătut Groenlanda, pe 
schiuri, la minus 50 grade și cînd a por
nit cu „Fram" spre ghețurile distrugă
toare ale Polului Nord. Și, peste ani, 
Thor Heyerdahl, alt norvegian temerar, 
va fi socotit nebun, chiar de mama 
sa, pentru că a pornit pe o plută de 
balsa să înfrunte neprevăzutul și în
tinsurile Oceanului Pacific.

Dar încă înainte, fuseseră socotiți 
nebuni și sortiți morții navigatorii care 
au descoperit oamenilor lumea: Cris
tofor Columb, Bartolomeu Diaz, Ma
gellan

Aproape fiecare cucerire a omului 
a fost rodul unei „nebunii" sau al unor 
„nebuni* astăzi glorificați în pagini de 
istorie, și literatură. Cum, vreți Să spu
neți că nu au fost „nebuni" Copernic, 
Pasteur, Bldriot, Hillary, Brăncuși ?P)» — i_ • —_ _ i '
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n............. ..... I
De la prima vieforie a omului pînă . 

la transplant și aselenizare, țoală Iu- I 
' t... nebuni. Din ne- •

I
mea este plină de... _____  ____ _
fericire „nebunia" geniului se împle
tește uneori cu nefericirea lui, așa cum 
a fost cu Eminescu, Schumann, Van 
Gogh. Dar asa este uneori viața închi
nată creației.

E drept, sînt și nebunii... nebune, 
exaltări ale spiritului, nerodnicie, extra
vaganță.

Este totuși o diferență Intre nebunia... 
nebunilor și „nebunia" îndrăznelilor, a 
inovolorilor, a celor care vor să schim
be în mai bine lumea.

Edison este considerat, cu invențiile 
sale, nebun și escroc, iar mai înaintea 
lui, Miguel Șervet, care descoperă cel 
dinții circulația sîngelui, un șarlatan 
și un eretic a fost condamnat și ars 
pe rug, la Geneva.

A fost considerat un act de nebunie, 
deși el nu era decît unul simbolic 
și eroic, încercarea de traversare a 
Carpaților de către Aurel Vîaicu, gest 
plătit cu jertfă de Icar. A fost nebun 
Maurice Herzog cînd cu prețul degete
lor de la mîini și picioare a învins An
napurna, întîia victorie a omului asu
pra unui munte de peste opt mii de 
metri

Și azi, încă, mai e considerat nebun
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Exerdții de acrobație pe motocicletă 
Foto i Aurel NEAGU

Van Moer congratulează, puțin trist, pe fotbaliștii mexicani, care se îmbrățișează după transfor
marea penalty-ului ce le-a adus calificarea în sferturile de finală

DUPĂ RĂSTURNĂRI SPECTACULOASE DE SCOR

Azi dimineață, începînd de Ia ora 9, pe stadionul Meta
lul din Capitală (cartierul Pantelimon, capătul tramvaiu
lui 14) va avea loc o interesantă întrecere motociclistă. 
Este vorba de etapa a Il-a a .Cupei Metalul", la care par
ticipă cei mai buni specialiști în cursele de dirt-track, din 
întreaga țară.

Dinamo-Steaua 4-4 la polo
Ieri, întilnlrea de polo Dinamo 

— Steaua a întrunit aproape toa
te calitățile unul derby : dispută 
pasionantă, echilibrată, răstur
nări spectaculoase de scor. Dar, 
pe lingă toate acestea, și o în
cordare excesivă a nervilor, care 
a determinat multe, prea 
greșeli de tehnică, făcînd 
din acest punct de vedere, 
tlda să ofere un spectacol 
dlocru. Scorul l-a deschis 
ner, dintr-o acțiune individuală, 
dar nu au trecut decît cîteva se
cunde și Culineac a șutat ne
cruțător de la o distanță apre
ciabilă șl a egalat. Repriza se
cundă marchează, mai ales spre 
sfirșit, un plus de incisivitate din 
partea steliștilor, dar ratările 
s-au ținut lănț. începutul celui 
de al treilea sfert a aparținut dl- 
namovlștilor care au înscris prin 
Zahan și Zamfirescu. Avînd un 
handicap de două goluri, Steaua 
insistă, reduce diferența prin Dinu 
Popescu șl egalează prin Frîncu. 
Golul lui Frîncu este contestat 
prea vehement de Popa, care 
este eliminat. Steliștii au profitat 
prompt de superioritatea nume
rică și iau pentru prima dată 
conducerea, cu 4—3. Dar, este 
rîndul aceluiași Frincu să fie 
eliminat, șl dinamovlștil nu pierd 
prilejul de a marca șl egala prin 
Nastaslu. Deci, Dinamo — Steaua
4—4 (1—1, 0—0, 2—0, 1—3), scor
care ni se pare echitabil față 
de desfășurarea jocului, deoarece 
ambele echipe au dominat pe 
rând, au ratat șl au greșit pase 
aproximativ în aceeași măsură.

Formații î Dinamo : Frățllă — 
Popa, Zahan, Kroner, Blajec, No-

multe 
ca, 

par- 
me- 

Kro-

vac, Zamflrescu, Nastaslu, Ml- 
hăllescu, Roșianu ; Steaua : Che
lan — Neacșu, Țăranu, Szabo, M. 
Popescu, Frîncu, D. Popescu, FI. 
Teodor, Culineac, Pantazl. Ar
bitrul dr. I. Drăgan a reușit să 
asigure o bună desfășurare a în
trecerii, deși disputa a fost foar
te dîrză.

Celelalte două jocuri, decisiv» 
pentru desemnarea ocupantei pri
mului loc la sftrșitul turului di
viziei A au loc azi la Dinamo, 
la ora 10 (Dinamo — Rapid) 
la ora 18 (Rapid — Steaua).

Negomireanu 2,08 m
la înălțime

Intr-o atmosferă sărbătorească, pe stadionul 
Tineretului au început campionatele republi
cane școlare de atletism. Participă peste 500 
atleți din întreaga țară. In prima zi, cel mai 
bum rezultat a fost obținut de Mihai Nego
mireanu, care a trecut ștacheta înălțată la 2,08 
m. Alte rezultate : BĂIEȚI : 100 m Alexandru 
Abagiu 10,7 ; 1500 ni Zoltan Gașpar 3:56,0; 
greutate Gheorghe Dumbravă 17,04 ; 110 m
garduri lom Glava 14,9 ; FETE : 100 m Eleono
ra Monoranu 12,0 ; 400 m Rafina Fîța
disc Carmen Ionescu 46,88.

ITazieff, omul de știință și de curaj 
sportiv, al plonjării, cu riscul vieții, în 
împărăția ucigașă a vulcanilor, sau 
speologii 'care studiază, într-o lume de 
cîrtiiă, în adîncimi de infern, schimbă
rile bioritmurilor omenești.

Cîfi campioni și recordmani mondiali 
nu și-au ciștigat medaliile lor de aur, 
învingîndu-se pe sine, în ani de muncă 
sau de eroism, în încercările finalelor î 
Cum au cîștigat medaliile olimpice 
Linca, Lia Manoliu, Rotman, dacă nu 
printr-o „nebunie" a voinței lor și a 
dragostei de patrie ?

Nu au fost și nu sînt considerați si 
azi „nebuni" alpiniștii, autcmobiliștii, 
aviatorii, parașutiștii, schiorii ? .Este 
nebun" Valeri Brumei, săritorul cosmic, 
cînd după un accident care, pe un om 
obișnuit, l-ar fi făcut infirm pentru res
tul vieții vrea să redevină cel mai bun 
săritor din lume ?

„Nebuni* sînt și cosmonaufii care au 
vrut și au reușit să cucerească Luna. 
„Nebun* este fiecare dintre noi, dacă 
îndrăznește să gîndească și să vrea 

Iun lucru frumos, dar care pare impo
sibil. Nu este oare întreaga istorie a 
omenirii un lanț de „nebunii" mai mult 
sau mai puțin inspirate ?

Tn fond, ce nu este nebunie în scurta 
noastră alergare de-o viață ? Dragos
tea, arta, invențiile, ideile neobișnuite 
— care înving mai tîrziu sau niciodată 
—, ce sînt ele dacă nu minunate și 
rodnice nebunii ?

Cînd Erasmus c 
secolului al 16-lea,
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Ia scris, la începutul 

, „Elogiul nebuniei* 
Jumea era mică și ignorantă. Au tre- -< 

curajoși și geniali 1 
rnn ci mnî infara. •

buit mii de „nebuni" curajoși și geniali I 
ca sj5 o facâ mai largă și mai intere- * 
sântă. Și vor mai trebui încă alte mii | 
de „nebuni" și „nebunii", ca ea să I 
devină înțeleaptă și bună. •

Virgil LUDU |

SIBIU, 13 (prin telefon) — 
începutul partidei nu lasă să 
se întrevadă rezultatul care avea 
să-1 înregistreze în final tabela 
de marcaj. Fotbaliștii din Pe
troșani — favoriții acestei parti
de, dacă un meci de „Cupă“ poa
te avea favorițl —1 s-au instalat 
In jumătatea de teren a dlnamo- 
vlștUor, luînd cu asalt poarta a- 
părată de Andrei, fn min. 3 el 
sînt pe punctul de a deschide 
scorul, dar mingea centrată ex
celent de I. Constantin trece nes
tingherită prin fața porții dlna" 
moviștilor, fără ca vreun atacant 
de la Jiul să intervină. De abia 
in min. 20, dinamovlștil reușesc 
să scape din presiunea minerilor 
ci să expedieze primul șut spre 
poartă, prin D. Popescu. Jocul 
Be mal echlllbrwS) dar cel'care

conduc ostilitățile sînt tot ju
cătorii din Petroșani. D. Popescu, 
are însă spre finalul reprizei 
două situații extrem de favorabi
le de a deschide scorul (min. 
40 și 44), dar, de fiecare dată, 
Intervine cu întârziere.

I,a reluare, elevii lui Ozon, a- 
jutațl și de vînt, se aruncă cu 
și mai multă forță in atac, șl... 
vîntul este acela care îl învinge 
pe Andrei I în min. 48, un șut 
anemic tras de Peronescu de la 
20 m, este prins de o rafală de 
vînt și așezat chiar în vinciul 
porții dinamoviștllor : 1—0 pentru 
Jiul. Pentru moment, bucurește- 
nii își pierd capul : ștefan este 
pe punctul de a înscrie în pro
prie poartă. In min. 57 Moldovan 
aruncă o minge pre poarta lui 
Stan ; D. Popescu» de lingă Geor-

ln sferturile de finală ale „Cupei României" la fotbal

Dinamo București—Jiul Petroșani 2-1 (0-0)
gescu, schimbă direcția balonului 
și acesta, spre surprinderea lui 
Stan, se strecoară In poartă : 1—1. 
Apoi se joacă mai mult în mij
locul terenului de parcă ambele 
echipe ar aștepta prelungirile. O 
nouă gafă a apărătorilor de la 
Petroșani pune însă capăt aces
tei partide destul de anoste. Doru 
Popescu driblează — parcă cu în
cetinitorul — pe Georgescu și M. 
Popescu șl șutează puternic, pe 
jos, lingă bară. Cu tot plonjonul 
disperat, Stan nu mai poate a- 
junge balonul : 2—1 pentru Di
namo. Pînă la sfîrșitul partidei, 
Jiul atacă cu toată echipa, 
dinamoviștli... temporizează 
scapă cu fața curată.

A arbitrat foarte bine 
Nițescu — Sibiu.

Dan VLAD

D. St

CAMPIONATELE DE CĂLĂRIE

VIRGIL BĂRBUCEANU (Steaua) 
SE AFIRMĂ LA DRESAJ

Iar
Și
c.

Moment de suspins la poarta echipei Steaua in derbyul poloistic de ieri din 
piscina Dinamo

Foto; N. AUREL»

ma zi a campionatelor de că
lărie — efapa 1 — s-au disputat două 
probe de dresaj și două de obstacole, 
încheiate cu următoarele rezultate:

DRESAJ CAT SEMIGREA: 1. Virgil 
Bărbuceanu (Steaua) cu calul Prislop — 
691 p, 2. Vlad Rostelnicu (Centrul căi. — 
Buc.) cu calul Brebenel — 671 p. DRE
SAJ JUNIORI : 1. Sorin Bădulescu (Pe
trolul) cu calu] Rubin 323 p, 2. Daniela 
Molnar (Steaua) cu calul Bebe 317 p, 3-4. 
Daniela Molnar cu calul Lux și Dana 
Chirnoagă (Centrul căi. Buc.) cu oalul 
Camerist 313 p. OBSTACOLE CAT. MIJ
LOCIE : 1. C. Ilin (Steaua) cu calul Vi
teaz Op — 1:09,4, 2. E. Ionescu (Dinamo) 
cu calul Greier Op — 1:12, 3. Al Bozam 
(Sibiu) cu calul Rival 0 P — 1:18,9, 4. 
C. Ilin eu calul Zefir Op — 1:28,8, 5.
Manuela Fîrșirotu (Centrul căi. Buc.) cu 
calul Arcaș 3 p — 1:33,5. OBSTACOLE 
JUNIORI MARI : 1. M. Simion (Dinamo) 
cu calul Gama 33,5, 2. Gh. Popescu
(Steaua) cu calul Zefir 38,5, 3. G. Dines- 
ou (Steaua) cu calul Severin 43,8 p, 4. 
Ivette Mironescu (Centrul căi. Buc.) cu 
calul Paltin 59,6, 5. N. Gheorghe (Petrolul) 
cu calul Aprod 1:05,5. Astăzi, de la ora 9, 
vor avea loo ultimele 
etape a campionatului, 
a doua să aibă loc în 
— 2 august, la Craiova.

probe ale primei 
urmi nd ca etapa 
perioada 28 iulie

- f. t.



APROAPE 40 DE ANI, IN SLUJBA UNEI PASIUNI: ARBITRAJUL
Din cînd tn cînd, pe să

lile redacției noastre îșiface 
apariția fostul „cavaler al 
fluierului* Iancu Ceaureanu. 
După plecarea sa de la con
ducerea Colegiului central al 
arbitrilor, s-ar fi putut cre
de că sportul a rămas doar 
o lume a amintirilor pentru 
„nea Iancu* sau că, ultima 
verigă fiind ruptă, omul cu 
părul alb se va retrage de
finitiv pe banca pensionari
lor. La 64 de ani, nu s-ar 
fi putut spune că o face 
prea devreme...

Dar, Iancu Ceaureanu nu 
înțelege să se despartă de 
aceste meleaguri pe carele-a 
păstorit atitea decenii. Și ia- 
tă-1, în continuare, cronome- 
trorla ' 
ral Ia 
rațele, 
purtat 
sport.

...Sînt 48 de ani de-atund. 
Echipa de fotbal „Oituz", în
ființată de un grup de șco
lari din cartierul Grivița — 
Gara de Nord, îl desemna 
drept căpitan pe Iancu Ceau
reanu, micul dar vînjosulel 
half-centru. Echipă de cate
goria a IlI-a, ceea ce ar co
respunde, poate, cu „C*-ul 
zilelor noastre, „Oituz* a ac
tivat în aceleași condiții ca 
și celelalte formații din pe
rioada începuturilor fotbalu
lui bucureștean. Toate chel
tuielile, începînd cu cumpă
rarea echipamentului și sfîr- 
țind eu taxele oătre federa
ție, erau suportate de jucă
tori. Și nu era ușor nici 
unuia dintre ei să obțină 
banii de care avea nevoie 
pentru sport, în condițiile 
prejudecăților de atunci, ale 
veniturilor limitate ale pă
rinților, majoritatea mici sa- 
lariați.

Biografia competițională a 
lui Iancu Ceaureanu nu cu
prinde momente deosebite, 
deși a Juca alături de Ma- 
nolache, vijelioasa aripă de 
mal tîrziu a Venusului, Fesei, 
care avea să ajungă la Uni
rea Tricolor, Puiu Nicolaescu 
și alții, este mărturia unor 
virtuți fotbalistice. Dar, dacă 
despre fotbalistul Iancu Ceau-

I
reanu nu s-a vorbit prea 
mult, despre arbitrul cu a- 
celași nume, care în anul 
1924 se prezenta copleșit de 
emoție în fața comisiei pre
zidate de Mitty Niculescu, 
pentru a i se verifica și va
lida cunoștințele In materie 
de regulament, cronica spor
tivă avea să scrie foarte 
mulți ani, comentîndu-i la-

bitraj. De fluierul meu au 
ascultat (n.n.: chiar au... as
cultat, nea Iancule ?) Ciogli 
Vogi, Biirger, Albu, Dobay, 
Wetzer I, Rafinschi, Cotor- 
mani, Bodola, Iuhasz, frații 
Vilcov, Cîrjan, Bogdan, Vin- 
tilă, Dincă 
Popescu etc. 
la acele zile 
decît clipele

Ie-al păs- 
care erai

M-au ne-

Sufletul arenei
templul 
verde

box, observator fede- 
fotbal, cutreierînd o- 
ca tn anii tinereții, 
de flacăra lui pentru

Schileru, Gică 
Și, gindindu-mă 
nu-mi amintesc 
frumoase, cele

ietelc cu „tăieturi" din cro
nicile sportive.

— Nea Iancule, 
trat și pe cele în 
„înjurat* ?

— Pc astea, nu.
căjit destul, la vremea lor. 
Și, desigur, m-ar supăra și 
acum, dacă le-aș reciti. E 
preferabilă compania celor
lalte, nu e așa ?

Răsfoind, din cînd tn cînd, albumul care il face să retrăiască anii tinereții, Iancu Ceau
reanu se oprește de multe t ' ~ 
momente înainte de a fluiera, 
— Slavia Zagreb, din cadrul
borioasa activitate, apreciin
d-o. Cîte meciuri a arbitrat
..nea Iancu" ? Aproape 2 000 ! 
De unde știm ? Din eviden
ța ținută de Iancu Ceaurea
nu, cu o meticulozitate și 
precizie care l-ar putea tul
bura și pe Ion Poștașu...

Dar, să-i dăm cuvîntul,
„în direct*, lui „nea Iancu" :

— N-am pus fluierul „în 
cui", cum se spune, decît îu 
1960, după 36 de ani de ar-

Duminicile unui nesportiv

UNIVERSALA MAGIE
A BALONULUI ROTUND 

’ A runcarea în sus a min- 
gii a fost, din timpuri 
străvechi, un ritual 

secret al triburilor indiene 
din. America. Etnografii i-au 
aflat ttrziu tîlcul, pă
zit cu gelozie de pu
ținii bare il mai știu. Nu are 
importanță prea mare pentru 
—- -ri.de azi, că ritualul a- 

juca de patru echipe
noi, ae; 

Ubșstaise 
in fața a patru porți, și nu 
a două. Important este doar 
că, din negura istoriei, sco- 
'țrul jucătorilor era acela de a 
ajunge în stăpînirea mingii, 
cucerind-o pentru ei și „arun- 
ctnd~o cît mai sus". Așa cum, 
tn zilele noastre, scopul jucă
torilor este același, adică de 
a dispune de minge și de a o 
manevra In așa fel, incit ea 
Să ajungă nu „cît mai sus", ci 
cît mai precis și mai adine 
tn poarta adversă.

Firește, ar fi o îndrăzneală 
prea mare să afirmăm că fot
balul modem, cu o arie de 
răspîndire mondială și cu 
atitea sute de milioane de 
adepți, și-ar avea obîrșia si
gură în acel ritual indian, azi 
dat uitării. Ipoteze s-au emis, 
bineînțeles, tn număr mare, 
nici una nu s-a hazardat însă 
pînă la rădăcinile precise ale 
acestei patimi contemporane 
a balonului rotund, care mo
bilizează atitea adeziuni și 
trezește atitea pătimașe sim
patii în cei ce se numesc su
porteri, fiind, parcă tot prin
tr-un fel de magic ritual, tot 
altția jucători tn echipele ce 
se înfruntă în arenă. Așa 
cum melomanul care asistă 
ta concerte sau spectacole de 
operă fonează mut melodiile 
auzite, asistența din tribune 
sau din fața televizoarelor 
..joacă" și ea în subconștien
tul ei, printr-un misterios 
proces de transpunere în pie
lea echipei favorite, driblînd, 
înaintîna, repliindu-se, șutind, 
uneori maretnd golurile ce se 
ratează pe teren, și simțind, 
secundă cu secundă, încorda
rea, plăcerea, dezamăgirile și 
emoțiile competiției reale.

negura istoriei, sco-

De oriunde ar veni, fotba
lul pare să fie cel mai popu
lar sport de mase al contem
poraneității. Lucrul acesta e 
cu atît mai uimitor, cu cit 
numai douăzeci și doi joacă, 
în timp ce milioane se mulțu
mesc să privească. Dacă a- 
cești privitori, înghesuiți pe 
băncile lor deseori incomode și 
striviți intre trupuri înfierbîn- 
tate, n-ar avea darul de a 
juca și ei, virtual, împreună 

■ cu jucătorii adevărați, nu 
s-ar explica larga, universala 
răspîndire a mingii. Poate că, 
așa cum povestea mai demult 
un jucător italian, mulți din 
ei își amintesc de jocurile 
din copilărie, cînd fotbalul 
— probabil doar o minge 
înnădită din cîrpe I — era fo
losit în cea mai pură dintre 
întrecerile libere ' *’
Dar cîți dintre 
meciurilor de azi 
înșiși „fotbaliști." 
primelor școli ?

prietenești, 
spectatorii 
au fost ei 

la virsta 
Un sfert, 

poate nici atît. Restul își tră
iesc, prin marile și micile 
competiții, instinctele de miș
care, de înfruntare și de is
cusință, neaplicate în reali
tate, prin ceea ce săvîrșesc 
echipele în răstimpul celor 
două reprize marcate de flu
ierul arbitrului. De asta e așa 
de mare bucuria cînd echipa 
cu care spectatorul s-a iden- 

' tificat iese învingătoare sau 
joacă bine și frumos. De asta 
e și dezamăgirea atît de ne
mărginită cînd ea pierde 
printr-un foc mai slab sau 
numai datorită capriciului 
întîmplării.

Fotbalul îngăduit magia 
transpunerii, în cadrul unui 
ritual cu legile lui, care sim
bolizează, pare-se, puritatea 
și tinerețea veșnică a omului, 
hotărît să învingă prin luptă, 
afirmindu-și necontenit înzes
trările de inteligență, forță 
și rapiditate, ce i-au fost hă
răzite de natură spre continuă 
dezvoltare și desăvtrșlre.

George SBĂRCEA

Pătrunzînd în 
dreptunghiului 
gol și pustiu 
ca o scoală 
în mijlocul verii, 
am luat în palmă 
scoica de beton 
și am dus-o la ureche, 
fn vuietul mării 
de trăiri 
coborîte din Olimpia sacră 
am simțit vibrînd 
nemuritorul 
suflet al arenei.

Dorin ALMAȘAN

Un precursor:

Ulysse de Marsillac.

ori la această fotografie care îl înfățișează în 1940, cu citeva 
la Budapesta, lovitura de începere a meciului Ferencvaros 

Cupei Europei Centrale
mai puțin plăcute, legate ine
vitabil de activitatea orică
rui arbitru, topindu-se o dată 
cu scurgerea anilor. Dintre 
marii jucători străini de al
tădată, i-am arbitrat pe Mat 
Busby (Anglia), Sindelar, 
Sesta, Hanemann (Austria), 
Braine (Belgia), Glaser, Leh
ner, Kokotovici (Iugoslavia), 
dr. Sarossi, Titkos (Ungaria), 
Pianicka, Puc (Cehoslovacia). 
Cu aceștia, ca și cu alții, am 
venit în contact, fie ca ar
bitru de centru la jocuri in
ternaționale inter-cluburi, fie 
ca arbitru de linie la par
tide inter-țări: România — 
Italia, România — Anglia, 
Iugoslavia — România etc. 
Amintirile am avut 
nu se șteargă, cu 
Am păstrat tot ce 
păstra: fanioane, 
diplome, plachete, 
precum și ceasui-cronometru 
ce mi-a fost oferit de către 
Federația română de fotbal, 
în 1939, după finala „Cupei 
Unirea", la juniori, și care 
își face datoria și astăzi... 
Nu au rămas simple vorbe, 
uitate peste ani, nici apre
cierile apărute in presă. Le 
regăsesc și Ic recitesc iin 
cînd în cînd, deschizînd ca-

grijă să 
vremea, 

se putea 
insigne, 
medalii.

— în încheiere, o întreba
re mai delicată : care au fost 
cei mai buni arbitri români, 
sub raportul cinstei, curaju
lui și competenței, al celor 
trei însușiri de bază în a- 
ceastă dificilă și mult co
mentată îndeletnicire ?

— Cred că cel mai bun 
arbitru a fost Denis Xifan- 
do. Dintre ceilalți „cavaleri 
ai fluierului", de pe vre
mea mea, m-aș opri la Teo- 
fil Morarii și Gabriel Russu. 
Venind mai aproape, i-aș 
„selecționa" pe C. Mitran, 
Iosif Ritter, V. Pădureanuși 
C. Nițescu. Pune, te rog, și 
un „etc“, pentru a le putea 
spune celorlalți arbitri că 
tn-am gîndit și la ei...!

Apropo de „etc“. Vorbind 
despre activitatea lui Iancu 
Ceaureanu, pe tărîmul spor
tului, n-am amintit rolul pe 
care l-a avut, în 1930, ală
turi de Octav Luchide, Nae 
Lueescu, Costel Rădulescu, 
Denis Xifando, Radu Istra- 
ti ș.a., la întemeierea Fede
rației române de 
nu s-ar fi cuvenit 
acest lucru să fie 
„etc".

Este știut că primul om de 
știință român care s-a ocu
pat de fundamentarea știin
țifică a practicării sportului 
și educației fizice în țara 
noastră a fost medicul vete
rinar prof. Ioan Athanasiu, 
fiziolog renumit, sărbătorit la 
recomandarea UNESCO, în 
1968, pe plan mondial, cu o- 
cazia centenarului 
sale.

însă, ca In orice 
de activitate, prof, 
siu a avut și el un precursor, 
nerelevat pînă acum, pe 
Ulysse de Marsillac.

Născut în 1821 în Franța, 
la, Montpellier, de Marsillac 
vine în 1845 în București, 
unde se stabilește pentru tot
deauna.

în patria sa adoptivă, el 
ajunge profesor de limba și 
literatura franceză, publicist 
și fondator a trei periodice 
— La voix de la Roumanie, 
Le moniteur roumain și Le 
journal de Bucarest — în 
care, prin numeroase articole, 
a căutat să facă cunoscută 
România peste hotare.

Din bogata sa activitate re
ținem un curs liber de peda
gogie pe care, începînd din 
toamna anului 1864, îLține la 
Facultatea de litere.

nașterii

domeniu 
Athana-

In cadrul acestui curs, prin
tre altele, notăm prelegerile 
Despre educațiunea fizică, 
importanța și legile sale și 
Despre gimnastică, scrimă, 
dans, natație, echitație ji pa
tinaj.

Nu cunoaștem nivelul aces
tor prelegeri, dar important 
este faptul că, în Bucureștii 
de acum peste o sută de ani, 
s-a auzit, poate pentru prima 
oară, vorbindu-se despre su
biectele tratate de Marsillac 
în acele prelegeri.

în plină activitate, în 1877, 
o gravă maladie pune capăt 
vieții acestui merituos pre
cursor, nu mai înainte ca el 
să fi scris un articol — ul
timul din viața sa — în zia
rul Le journal de Bucarest, 
în care încuraja cu căldură 
trupele române ce trecuseră 
Dunărea, pentru a cuceri in
dependența României, pe cîm- 
pul de bătaie.

Pentru contribuția sa la 
progresul cultural al români
lor, atunci cînd se puneau te
meliile statului modern ro
mân, Ulysse de Marsillac a 
fost cooptat printre membrii 
fondatori ai „Atheneului ro
mân*.

Știi, mi-a spus nea Tenlță,' 
cu seriozitatea omului trecut 
pe lingă un mare pericol și 
ca liberat de o povară stran- 
gulantă, copleșitoare, știi, serile 
sînt destul de plăcute la Gua
dalajara, au scris-o și co
mentat-o mai toți, mai prin 
toate ziarele, săptămânalele și 
mensualele noastre. în spe
cial în amurguri, orașul capă
tă un farmec delicat: soarele 
roșu incendiază vitraliile cate
dralei clădită prin secolul al 
XVI-lea sau al XVII-lea de 
urmașii căpitanului spaniol 
Fernand Cortez, marele 
pulveriza tor al misteriosului 
imperiu aztec, și deși s-ar 
putea crede contrariul, nimeni 
nu trage cu pistolul de"a 
surda pe la colțuri de case, 
nimeni nu gonește pe străzi 
cirede de bovine grive, agi- 
tînd tălăngi, lasso-uri și zbie- 
rînd : uiii—uiii, nimeni nu se 
află într-o efervescență muzi- 
cal-revoluționară, cum au 
vrut să ne facă să credem, 
mai de mult, actorul ameri* 
can Wallace Beery (Viva 
Villa), mai recent, clorotica și 
străvezia la trup Brigitte 
Bardot, (Viva Maria), sau, 
deasupra tuturor, inegalabilul 
Karl May, în al său patetio 
De pe tron la eșafod, trage
dia arhiducelui Ferdinand- 
Joseph Maximilian de Aus
tria, nefericita marionetă îm
părătească a Mexicului. (Ches
tiile astea nu le-a scris ni
meni cu ocazia Mundial-ului, 
ți le spun dumitale ca să n-a
vem vorbe și să nu crezi c-oi 
fi vr-unul d-ăia de se vînd 
cu trei lei perechea în Mata- 
che Măcelaru, și n-am și eu 
un pic de imaginație. Mai 
citim și noi, maestre, mai ne 
vîrîm nasul prin atlase, dic
ționare și enciclopedii, mai 
vedem filme, mai ne cultura
lizăm... că ce altă treabă aș

4

Jack

>

prof. dr. Constantin 
SIMIONESCU

Din albumul cu amintiri

fotbal. Și 
ca tocmai 
trecut la...

BERARIU

PERFORMANTE
Sînt cunoscute și de toată lu

mea admirate rezultatele realizate 
la vîrste sportive înaintate de 
către Ion Babote, Dinu Cristea, 
Nicolae Tărtărcanu etc. S-ar pu
tea spune că sînt excepții, dar o 
cercetare mai atentă ne aduce in 
față unele rezultate autentice, re
gulamentar realizate, de oameni 
a căror virstă a depășit 70 de ani 
și care au reușit unele perfor
manțe in alergări de-a dreptul 
Incredibile. Să le enumerăm doar 
pe cele mai celebre, adevărate 
recorduri mondiale in materie : 
Fred Grace (S.U.A.) născut 109" 
— 5 00o m : 22.13.0 in anul 1967 la 
70 ani ; Arthur Lambert (R.F.G.) 
născut 1891—10 OOO m: 47.50.0 în 
anul 1968 la 77 ani: Fritz Schreiber 
(Elveția) născut 1894—25 009 
2h. 17.36.0 In 1968 la 74 ani; Fred 
Grace (S.U.A,) născut 1897 — ma-

m :

VLAD MARITOIU, BUCUREȘTI. 
&Aț vrea să cunosc și opinia dv.: 
care dintre rezultatele obținute la 
Guadalajara, de către echipa 
noastră de fotbal, trebuie consi
derat cel mai bun ? 8 în tem mai 
mulți prieteni care ne-am contra
zis pe această temă". Potrivit 
unui principiu elementar, care nu

pune pe aceiași plan o tnfringere, 
oricît de onorabilă ar fi ea, cu o 
victorie, performanța nr. 1 a 
echipei noastre la C.M. din Mexic 
este acel 2—1 din medul cu Ceho
slovacia. Dintre cele două Infrin
ger! Ia limită, In fața unor „mari 
puteri" ale fotbalului, pe clntarul

timpul, 

aspiratorului de 

puteți cu uțu- 

praful și impu-

Aspiratorul de praf PRAC

TIC, de o construcție moder

nă, vă scutește de efort și vă 

economisește

Cu ajutorul 

praf PRACTIC 

rință înlătura

rităjile de pe : dușumele, pe

reți, mobilă, covoare, haine, 

tapițerie, radiatoare și din 

locuri greu accesibile.

PRACTIC poate fi 

pentru pulverizarea 

chide.

utilizat și 

de li-

Prin calitățile sale 

five, are un consum 

energie electrică : 0,15 lei pe 
oră.

Prețul aspiratorului de praf 
PRACTIC este de 785 lei.

Se vinde și cu plata în 8 
rate lunare, acontul fiind de 
numai 118 iei.

construc-

redus de

(4219)

INCREDIBILE
raton : 3h. 38.17.0 in 1967 la 70 anii 
M. Nesseson (Elveția) născut 
1691 — 100 km : 18h. 01.00.0 In 1987 
la 76 ani.

Performanțele In sine sînt cele 
mai bune pe care le cunoaștem 
la virate de peste 70 ani, dar re
cordul mondial de longevitate In 
alergare aparține fostului cam
pion olimpic John Deakin (In 
anul 1908 a cucerit titlul olimpic 
la proba de 3 mile) și care la 
virsta de 88 ani (!) alerga zilnic 
pînă la 1 milă.

Unele cercetări medicale au 
arătat că alergarea de la virata 
de 5 ani pînă la 90 de ani nu 
prezintă nici un pericol pentru 
organism. In plus, menține o 
bună condiție fizică, o sănătate 
remarcabilă, o bună dispoziție 
de loc neglijabile. (N. M.)

Apreciatul arbitru român, Gheorghe Limona, alături de 
celebrul referee italian Lo Bello. Cu prilejul unei călătorii 
in Italia, Gh. Limona s-a intilnit cu vechiul său amic, iar 

momentul a fost imortalizat..

meu atlrnă mai greu dificilul 1—0 
pe care ni l-a smuls Anglia, In 
condițiile unui angajament total 
pentru calificare, decît acel 2—3 
cu Brazilia, mai spectaculos, 
poate, dar cînd adversarul nu 
risca atît de mult. Mi-ați cerut o 
părere personală. Dar, există șl o 
părere unanimă : aceea ca echipa 
României s-a comportat onorabil 
In turneul final din Mexic.

AUGUSTIN SABO, GHERLA. 
Este cazul, Intr-adevăr, ca citito
rii să cunoască numele fotbaliști
lor de la C.I.L. Gherla, care au 
eliminat din „Cupa" Rapidul și 
le-au făcut apoi clipe grele, pînă 
In prelungiri, celor de la Jiul. 
Să-i notăm : Botlș — Mureșan, 
Harmat, Coste, Butuza I — Bu- 
tuza II, Enghi — Ene, Ostian, Flo
rian, salăjan, precum și Szabasiai, 
Grigorean, Căpîlnaș, Tîță, Colceriu 
și Duha. Nu ml-ați spus dacă 
concetățenii dv. au hotărit să săr
bătorească In flecare an Istorica 
victorie asupra .Rapidului. Poate 
că aș interveni șl ar fi trecută și 
in calendar !

ȘTEFAN ȘTEFANESCU. Nu Știți 
cine, Bobby Moore sau Bobby 
Charlton, a fost desemnat de 
către un juriu, format din zia
riști de specialitate, cel mal bun 
fotbalist al campionatului mon
dial din 1968 7 Să vă spun eu : 
Bobby Moore. Să recunoaștem : 
este un jucător excepțional. Aș 
spune că jumătate din echipa 
Angliei este el l

S, NICULESCU, R. VILCEA. 
După cum ați dedus, partida Ro
mânia — Cehoslovacia n-a fost 
transmisă Ia televiziune în direct.

Acesta este șl motivul pentru care 
meciul a „Început" pentru noi la 
ora 1,50. De fapt, el Începuse, ca 
și celelalte partide din acea zi, 
Ia ora 23,50.

A. PAULESCU, BUCUREȘTI. 
Evident, a fost vorba de o gre
șeală de tipar : „atacantul" (nu 
atacul, cum a apărut) român a 
executat acest penalty impeca
bil".

CONSTANTIN TANASE, TITU. 
Dacă ați citit răspunsul dat tov. 
S. Niculescu din Km. Vîlcea, sper 
că atît pentru dv., cit și pentru 
alți cititori care ne-au cerut lă
muriri In aceeași problemă, a 
transmiterii la televiziune a me
ciului de fotbal România — Ce
hoslovacia, nu mal există nici o 
neclaritate.

a Ii-a (12 rezul-
variante a 8 004

a IlI-a (11 re-

PREMIILE CONCURSULUI 
SUPLIMENTAR „C.M." 

DE FOTBAL '70
Categoria I (13 rezultate) : 

0,8 variante (lx5O°/o a 76 709 
lei și 3x10% a 15 342 lei fie
care) ;

Categoria 
tate) : 18.4 
lei ;

Categoria
zultate) : 323 variante a 684 
lei.

Premiul de categoria I 
(50%) a fost obținut de par
ticipantul CONSTANTIN NI
COLAE din București.

Plata premiilor ia acest 
concurs se va face astfel : 
în Capitală începînd de la 
16 iunie pînă la 27 iulie a.c. ; 
în țară începînd de la 18 iu
nie pînă la 27 iulie a.c. in- 
elusiv.

VIRGINIA CAPAȚtNA, GA
LAȚI. „De;! slnt ttnărft (de eu- 
rlnd am Împlinit 15 ani), sportul 
rare lml place cel mal mult este 
fotbalul. Daci eram bAlat, fotba
list mă făceam ! Inima mea bato 
pentru toți jucătorii din echipa 
națională, dar. In mod special, II 
apreciez pe Florea Dumltrache șl 
a? fi fericită dacă ml-ați 
trimite fotografia Iul. 
cu un 
grafii, d^clt pentru necesitățile 
stricte ale ziarului șl nici n-am 
putea 
care ar putea ajunge de ordinul 
zecilor de mii. Dar, pentru... fe
ricirea dv., mă voi face luntre șl 
punte să vă procur o fotografie 
cu autograf de 
care o veți 
viitoare.

IOSIF SUTH, 
vreți să-ml spuneți numele dv. 
adevărat, aștept măcar un auto
graf". Vorbiți cu casierul nostru î

putea 
Eventual, 

autograf*. Nu avem foto-

ale ziarului șl nici n-am 
satisface astfel de cereri,

la Dumltrache, pe 
prim! «âptâmlna

CLUJ. „Dacă nu

are destule, pe ștatele de salarii. 
Afară de el, nimeni nu mi-a ce
rut, plna acum, un autograf I

ilustrații : N. CLAUDIU

avea decît să visez, să rumeg 
panseuri și — după atita 
muncă, să-mi aștept pen
sia ?)

Deci, la commtdia guadala- 
jaresca e finita. Apele s-au 
limpezit, din nefericire nu și 
cele din țară, dar acelea de 
pe Jalisco au luat contur 
— cam albastru pentru noi, — 
da’ n-are importanță. Ne-am 
bătut onorabil, cu-n dram de 
noroc i-am fi întristat și pe 
adoratorii Beatles-ilor și pe 
necontestații patroni ai cafe
lei crude. Așa cum au spus 
unii și după meciul România- 
Grecia, că dacă jocul ar mai 
fi durat o jumătate de oră, 
Domazos ne binecuvânta cu 
încă un gol, eu îți spun cu 
mîna pe inimă că dacă am 
fi jucat în mitanul întîi cu 
Anglia așa cum am jucat în- 
tr-al doilea, și dacă meciul 
cu Brazilia s-ar mai fi pre
lungit cu 10 minute bune, 
scoteam două rezultate de e- 
galitate pe care nici un com
puter din lume n-ar fi putut 
să le conteste ca punctaj.

...Da, să vorbim : despre
ce ? Nu e cazul să plîngem 
ca Hecuba pe ruinele Troiei. 
Nu. Nu e cazul iarăși să de
clarăm radioși că am rezistat 
campionilor mondiali, c-am 
învins o fostă vice-campioană 
mondială și c-am marcat 
două goluri în poarta unei 
foste duble campioane mon
diale : astea-s simple truisme, 
telespectatorii și spectatorii 
meciurilor și-au dat seama cu 
propriile simțuri de aceasta... 
Oh, ar fi fost splendid să-i fi 
învins pe campionii mondiali, 
pe foștii vice-campioni și pe 
foștii dubli campioni, ca să 
urcăm și noi o treaptă în 
întrecerea rîvnită cu duioșie 
treizeci șl doi de ani bătuți 
pe muche. Nu ? în situația 
tactică de față, cred că sin
gurul lucru nimerit e să ne 
convingem pe de-a-ntregul că 
reveniți din „groapa cu lei" 
de la Guadalajara, (expresia 
nu-mi aparține,) nu vom co
borî din avion hîrtăniți și 
dezmembrați cum au prezis-o 
anumite Pythii dîmbovițene 
a-tot-știutoare, ci cu pieptul 
ușurel bombat, ceea ce, ra- 
portîndu-ne la fotbalul nos
tru de azi și numai la el, nu-i 
nici bine, da* nici chiar atîta 
de rău. Si, â-propos, orice de
clarație ulterioară să fie con
semnată și confruntată cu al
tele anterioare: pentru ca să 
se poată cît de cît trage con
cluzii benefice pentru decla- 
ranți. Cît despre mine, bine 
c-am scăpat de angoasa mon
dialelor, mă abțin de la 
orice fel de comentariu! nu 
sînt profesionist al condeiului 
sportiv și nici al gîndirii fot
balistice. Sînt amator și 
pensionar, sînt inocent și bun 
memorizator al remaroei pic
torului lui Alexandru Mace
doneanul, Apelle, remarcă 
făcută cizmarului care îi dă
duse povețe în privința deta
liilor pictării unei sandale, 
dar îndrăznise să-i dea po
vețe și în privința picturii în 
ansamblul ei : Sutor, ne supra 
crepidam, cizmarule, nu te 
ridica deasupra sandalei 
Așa îneît, nu mă ridic. îi las 
pe alții. Mai pricepuți ca 
mine.

Al. STRUȚEANU

PRONOSPORT
LISTA

cu numerele cupoane
lor 
LA

CÎȘTIGATOARE DE 
CONCURSUL 
SPORT C.M.

urma tragerii

PRONO-
1970

la sorți e-Tn
fectuatâ ieri, pentru atribui
rea premiilor suplimentare 
în obiecte de la concursul su
plimentar Pronosport C.M. 
1970 sînt cîștigătoare urmă
toarele

— 1
1100“ a 
nul nr.

— 1

cupoane numerotate : 
autoturism „Dacia 

fost cîștigat de cupo- 
>48 903 ;

autoturism „Moskvici
408" cu 4 faruri și radio a 
fost cîștigat de cuponul nr. 
861 532 ;

— 2 frigidere .Qbodli^&u

fost cîștigate de cupoanele 
nr. 101 087 și 771420 ;

— 2 televizoare „Miraj" au 
fost cîștigate de cupoanele 
cu nr, 143 044 și 861 534 ;

— 1 motoretă „Carpați" cu 
stelaj a fost cîștigată de cu
ponul nr. 602 418 ;

— 2 magnetofoane „B.4“ au 
fost cîștigate de cupoanele 
nr. 324 466 și 711 774 ;

— 2 aparate de radio 
„Traviata" au fost cîștigate 
de cupoanele nr. 368 044 și 
069 446 ;

— 8 pickup-uri „Supra-
phon“ cu cîte 2 difuzoare au 
fo&c cîștigate de cupoanele 
nr. 104 552, 064 100 546 559,
933177, 617 833, 515 478,
7081Q7, 380 203;

— 10 aparate de radio 
Zefir" au fost cîștigate de

cupoane le nr. 437 849, 677 162,
343 616. 143 919, 806 038,
420 052, 063 560, 225 485,
708 549, 424 337.

— 21 aparate foto „cleai-
ka“ au fost cîștigate de cu-
poanele nr. 567 745, 426 238,
016 412, 598 565, 930 603,
881 336, 905 052, 152 980,
467 373, 012 649, 553 970,
464 705, 394 499, 522 290,
517 334, 205 746, 467 921,
564 705, 400 260, 838 352,
568 592.

Depunerea cupoanelor cîș
tigătoare se va face pînă joi 
18 iunie 1970, la ora 13, în 
orașele de reședință județea
nă și pînă miercuri 17 iunie 
1970, orele 13,30, în celelalte

ri.de
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Fotbaliștii români au părăsit Guadalajara
• LUNI DUPĂ AMIAZĂ SOSIREA PE AEROPORTUL INTERNATIONAL OTOPENI

INTERVIURI, DECLARAȚII.^
Selecționata de fotbal a Ro

mâniei a părăsit vineri după- 
amiază orașul Guadalajara, 
plecînd cu avionul la Ciudad 
de Mexico. în această mare 
metropolă» sportivii români 
var rămîne pînă duminică la 
or* prînzului cînd ț- fără a 
mai urmări întâlnirea dintre 
selecționatele Uniunii Sovie
tice și Uruguayului — se vor 
îmbarca la bordul unui avion 
cu destinația Europa. Trico
lorii vor sosi la București 
luni, în jurul orei 17.

înainte de a părăsi frumo
sul oraș 
noastră a
Hotel" vizita guvernatorului 
statului Jalisco, Francisco Me-

mexican, echipa 
primit la „Gran

dina Ascensio, care a venit 
să-și ia rămas bun de la fot
baliștii români. înalta perso
nalitate mexicană a apreciat 
în cuvinte calde comportarea 
exemplară a sportivilor noș
tri pe întreaga perioadă a șe
derii lor la Guadalajara și 
i-a felicitat sincer pentru re
zultatele obținute. Domnul 
Medina Ascensio a subliniat 
faptul că jucătorii români au 
cucerit simpatia și stima nu 
numai a iubitorilor de sport, 
Ci a tuturor locuitorilor ora
șului. O dovadă în acest sens 
au constituit-o încurajările 
susținute ale publicului local 
la toate cele trei meciuri 
disputate da selecționat* ro-

mână. în continuarea acestei 
scurte
vități, guvernatorul a oferit 
fotbaliștilor noștri drept a* 
mintire cărți și alte obiecte. 
Pe Dumitrache, domnul Me
dina Ascensio l-a îmbrățișat 
cu căldură și, ca o dovadă a 
simpatiei cu care i-a urmărit 
evoluțiile pe teren, i-a ofe
rit propriul său stilou de ar
gint. înainte de despărțire, 
guvernatorul le-a urat tuturor 
călătorie plăcută și, în nu
mele locuitorilor statului Ja
lisco, le-a adresat invitația 
de a mai veni în Mexic, unde 
vor fi întotdeauna bine pri
miți.

și. emoționante festi-

In Mexic, zarurile au fost 
aruncate pentru.. prima 
dată : au rămas să-și conti
nue cursa pentru dobîndirea 
„Cupei Jules Rimet" U.R.S.S., 
Mexic, Uruguay, Italia, Bra
zilia, Peru, R.F.G. și Anglia, 
înainte ca zarurile să fie a- 
runcate din nou, să consem
năm opiniile unor reputați 
tehnicieni și jucători pe mar
ginea șanselor echipelor ca
lificate în sferturi de finală. 
Unele opinii sînt contradicto
rii, relevînd fațete însorite 
sau umbrite din jocul aces
tora. Dar cum din confrun
tare, iese adevărul...

Iată, de5 pildă, ce spune 
Pedro Rocha, căpitanul echi
pei Uruguayului, care, după 
un debut nefericit (acciden
tat cu Israelul, în primul 
meci a avut compensația ca
lificării „celeștilor") : „Noi, 
sud-americanii, avem avanta
jul climatului. Jocul colectiv

al echipei noastre, bazat pe 
un bun control al balonului, 
va evita căderea fizică. E- 
sențial peniru evoluția vi
itoare rămîne, însă, înscrierea 
golurilor, căci n-avem șuteri 
de temut".
statînd că 
scris doar 
seria sa, îi
Pedro Rocha și înclini să-l 
crezi și pe Ferruccio Valca- 
reggi, antrenorul Italiei, care 
apreciază astfel jocul foști
lor adversari din grupă: 
„Ca de obicei, Uruguayul 
practică un fotbal prea lent. 
Dar, in același timp, defen
siva lor m-a impresionat. 
Chiar și compartimentul lor 
ofensiv cuprinde mai mulți 
jucători defensivi decit... ata- 
canți. Nu jucătorii din atac 
sînt cei ce marchează". Dar 
signor Valcareggi s-a făcut 
a uita că și propria sa e- 
chipă s-a calificat în sfer-

într-adevăr, con- 
Uruguayui a în- 
două goluri în 
dai dreptate lui

FAIR-PLAY-UL DIN NOU ÎN PERICOL?
(Urmare din pag. 1) ne determină

guvernatorul 
și la sediul 
înmînînd o

o vizită
engleze,
similară jucătorului 
Charlton, căruia i-a 

că este o onoare pen- 
de a oferi înalta dis-

9

•X

• FRANCISCO MEDINA 
ASCENSIO, guvernatorul sta
tului Jalisco, a făcut o vizită 
la cantonamentul echipei Bra
ziliei, oferind cu acest pri
lej, în cadrul unei festivități, 
medalia de aur „Merite spor
tive" jucătorului Fele. Meda
lia cîntărește 55 de grame și 

W are gravată Inscripția „Pentru 
merite sportive, lui Edson 
Arantes Do Nascimento (Pele) 
1970". înmînîndu-i medalia, 
gu\ ernatorul a declarat că 
Pele reprezintă un exemplu 
pentru tineretul din lumea în
treagă. La rîndul său, Pele a 
răspuns că această distincție 
este o dovadă de apreciere 
nu numai a meritelor sale, ci 
și ale tuturor coechipierilor 
săi.

MIRCEA LUCESCU
LA FLAMENGO?

în aceeași zi, 
a făcut 
echipei 
medalie 
Bobby 
declarat 
tru el
tincție unui jucător de mare 
clasă, care constituie un e- 
xemplu pentru tinerii de pre
tutindeni.

• HELMUTH SCHON a 
asistat la partida dintre An
glia și Cehoslovacia, sosind 
neanunțat, doar cu cîteva cli
pe înaintea începerii jocului, 
și părăsind stadionul „Jalisco" 
cu cîteva minute înaintea flu
ierului final. Aparița și... dis
pariția lui surprinzătoare au 
făcut ca el să nu poată fi 
abordat de către ziariști.

I^a Leon. în lipsa lui Schdn, 
antrenamentul echipei R.F.G. 
a fost condus de către antre
norul secund Jupp perwal. 
Lotul de jucători a fost îm
părțit în trei grupe. Unii au 
efectuat pase, alții driblinguri 
și conduceri de balon, iar res* 
tul au șutat la poartă. Be
ckenbauer s-a antrenat de 
unul singur, efectuînd exerci
ții fizice și de respirație. Se 
pare că duminică va fi inclus 
în formație și Haller. în le
gătură cu care, în cadrul e- 
chipei. s-au manifestat reacții 
diferite.

• 'Calificarea în sferturi de 
finală a echipei Mexicului a 
stîrnit un imens val de en
tuziasm. Sub titlul ,Afexncu( 
vibrează de entuziasm pentru 
victorie", cotidianul „El Uni
versal" scrie că „întregul po
por mexican s-a lansat joi 
seara într-o fiestă populară 
pentru a celebra calificarea". 
Toate ziarele mexicane scot 
în evidr",'l r-mtul că eveni-

în sfertu- 
așteptat de

această privință. Vă amin
tiți de marea surpriză ofe
rită de fotbaliștii din R.P.D.
Coreeană la Midellsfcirough, 

prin eliminarea celebrei „squa- 
dra azzurra" ? Cu toate aces
tea, există destule echipe 
care au sperat să ajungă în 
sferturile de finală ale între
cerii și care acum se mulțu
mesc doar cu rolul de spec
tatoare. Mă refer la repre
zentativele Cehoslovaciei, 
Bulgariei sau Belgiei care a- 
bordaseră competiția cu alte 
aspirații decît eliminarea. 
Dar echipa noastră ? Selec
ționata României este de 
fapt singura formație pe care 
micuța Monica Canedo a 
tras-o din ultima urnă, re
zervată celor... „fără speran
ță", care a făcut zile negre 
puternicelor team-uri ale 
Braziliei și Angliei, marile 
favorite ale întrecerii ! Un 
clasament neoficial alcătuit 
după consumarea optimilor 
de finală, situează reprezen
tativa României pe locul 10 
în lume și pe locul 6 în Eu
ropa, înaintea echipelor Ce
hoslovaciei și Bulgariei și la 
egalitate cu formația Belgiei 
— toate trei considerate ini
țial ca făcînd parte dintr-o 
categorie ceva mai selectă.

întrebarea care se piune a- 
cișm este dacă puteam să 
realizăm ceva mai mult ? 
Așa s-ar părea... Ultima spe
ranță am trăit-o joi după- 
amiază alături de fotbaliștii 
cehoslovaci, care dacă învin
geau la unul, două sau trei 
goluri diferență ne-ar fi în
scris automat pe lista parti
cipantelor la sferturile de 
finală sau pe cea a tragerilor 
la sorți pentru calificare în 
această etapă superioară a 
disputei. Dar arbitrul întâlni
rii a „tăiat" elanul atit al 
jucătorilor cehoslovaci, cît și 
pe cel al fotbaliștilor români, 
acordînd gratuit campionilor 
mondiali o lovitură de la 11 
m. Nimeni nu văzuse așa 
ceva în afara lui Roger Ma-

chin, ceea ce
să ne întrebăm dacă sir Stan
ley Rous nu are aceeași pu
tere $i, mai ales, aceleași in
tenții ca la Londra. Cam la 
fel s-au petrecut lucrurile șl 
la Ciudad de Mexico, unde 
formația țării gazdă nu s-a 
putut 
tativa 
torită 
mond 
chipeș _ 
pe drept cuvînt 
cipe la obișnuita conferință 
de presă, imediat după ter-

desprinde de reprezen- 
Belgiei decît tot da- 
unui penalty ! Ray- 
Croethals, antrenorul e- 
belgiene, a refuzat — 

să terți

minarea meciului, protestând 
în acest fel față de manevre
le de culise, din ce în ce mai 
vizibile la „El Mundial". 
Fair-play-ul este din nou în 
pericol. Unele aranjamente 
străvezii au apărut chiar mai 
devreme ca la „World Cup", 
în seifurile Băncii Comercia
le din Ciudad de Mexico, 
„Zeița de aur" a început să 
pălească. încotro va apuca 
ea după consumarea ultimu
lui act ? Spre Europa ? Spre 
America de Sud ? Pe cine să 
întrebăm sir Rous ?

turi cu un singur gol în
scris. iar vicepreședintele fe
derației italiene, Aldo Stac- 
chi, a declarat că situația în 
sînul echipei este „catastro
fală"...

Ceea ce nu 1 împiedică pe 
Joao Saldanha, cel care a ca
lificat Brazilia în turneul fi
nal din Mexic, dar acum 
doar scrie despre ea, să afir
me că principalele șanse pen
tru trofeul suprem le are tot 
squadra azzurra (bazată pe 
Riva), principalul rival fi- 
indu-i R.F.G. Iar Brazilia, 
locul trei ! De ce ? Pentru 
Saldanha, jucătorii brazilieni 
se complac într-o atmosferă 
de automulțumire : „Excesiv 
de încrezători in calitățile lor 
native și in propria geniali
tate, ei comit erori grave în 
ceea ce privește organizarea 
jocului".

în schimb, Pepe, fosta ce
lebritate a fotbalului carioca 
(des amintit acum, prin com
parație cu Riyelino, șuterul 
de temut al Braziliei ’70) și 
el aflat în Mexic tot în ca
litate de ziarist, mizează pe 
șansele conaționalilor săi. su
pralicitând așa-numitul aid al 
sud-americanilor față de eu
ropeni : valoarea jucătorilor 
de clasă — care pot cîștiga 
singuri un meci — superi
oară valorii colective a ad
versarilor.

Ștefan Boșkov, antrenorul 
echipei Bulgariei, este con
vins că „sud-americanii vor 
domina acest turneu mon
dial. Prospețimea fizică este 
determinantă în acest sens".

Belgianul Rene Hauss în
trevede echipei sovietice un

final merituos, între primele 
patru echipe din lume : „So
vieticii au făcut enorme pro
grese tehnice, pe Plan indi
vidual și colectiv. în trecut, 
fotbalul lor era practicat de 
atleți, acum de... fotbaliști. 
Au un joc intelectual : inspi
rat și econom (maximum de 
randament cu minimum de 
efort)". Și Rene Hauss a în
cheiat : „Împreună cu Peru, 
U.R.S.S. se anunță a fi ma
rele outsider al acestui cam
pionat".

Iar Didi, antrenorul acestui 
outsider, Peru, are drept e- 
talon al comportării viitoare 
al echipei sale meciul cu 
Bulgaria : „Cine cunoaște fot
baliștii peruvieni, știe că un 
meci nu este pierdut chiar 
dacă sînt conduși cu 2—0. Ne 
putem gindi la turneu cu se
ninătate..." Mal ales că e- 
chipa brazilianului Valdir 
Pereira întîlnește. în sferturi, 
Brazilia...

Căpitanul echipei R.F.G.,' 
„bătrînul" Uwe Seeler, este 
convins că greul a fost de
pășit : „primele zile de adap
tare". „Așa cum eu. ia 34 de 
ani — a spus Seeler — 
mi-am ciștigat priuir-un e- 
fort deosebit locul în echi
pă. pentru a treia oară la 
C.M., cred că și ceilalți co
echipieri o vor face, pentru 
a triumfa".

Factorul
arma 
gazdă, 
tanul 
Pena : 
noastre 
stră e 
pentru ___
abnegația și solidaritatea nu 
sînt cuvinte goale. Formăm 
un corp comun, o sing ură do
rință, nu numai cu stadionul 
ci și cu țara".

psihologic este 
principală a echipei 
Iată ce declară căpi- 

echipei Mexicului, 
„Credem în șansele 
căci selecționata noa- 
formată din jucători 
care voința, energia.

ALF RAMSEY

AGENDA C. Al
DUMINICA 14 IUNIE 
(ora 12 — ora locală. 
20 — ora României)
CIUDAD DE MEXICO: 
U.R.S.S. — Uruguay 
TOLUCA:
Italia — Mexic 
GUADALAJARA: 
Brazilia — Peru 
LEON :
R.F.G. — Anglia

MECIUL R.F.G. — AN
GLIA VA FI TRANSMIS 
IN DIRECT, DE LA ORA 
19,50, DE POSTURILE 
NOASTRE DE TELEVI
ZIUNE.

de mare tensiune 
hotelului „Maria 
din Ciudad de 
Dl. Rene Court, 

de presă al

Moment 
in holul 
Isabel" 
Mexico.
secretarul
F.I.F.A., anunță ziariștilor 
rezultatul tragerilor la 
sorți. U.R.S.S. — Uruguay 
se va juca pe stadionul 
„Azteca", iar Mexic 

Italia la Toluca!

«

La obișnuita conferință de 
presă care a urmat meciului 
Anglia — Cehoslovacia, antre
norul Alf Ramsey a fost mai 
expeditiv ca de obicei. El a 
declarat ziariștilor că nu este’ 
mulțumit de randamentul ele
vilor săi în acest joc, apreciind 
evoluția lor modestă ca o con
secință a eforturilor depuse in 
partida cu Brazilia. întrebat ce 
opinie are ip legătură cu pe- 
nalty-ul acordat de arbitru e- 
chipei sale. Ramsey a răspuns : 
„Eu nu am dreptul să discut 
decizia arbitrului. “ 
pot spune, este 
cehoslovac Kuna 
culpă". întrebat 
R.F.G. iși va putea lua revanșa 
pentru înfringerea suferită in

Tot ceea ce 
că jucătorul 
s-a aflat în 
dacă echipa

finala campionatului mondial 
din 1966, Ramsey a răspuns : 
„Nu ne este teamă de o posi
bilă revanșă. Vom juca bine 
duminică". La o altă întrebare, 
Ramsey a spus : „Mă bucură 
victoria din meciul cu Ceho
slovacia și nu dau importanță 
restului. Ceea ce este important 
pentru noi. este numai victoria, 
fiindcă pentru ea am venit să 
participăm la acest campionat 
mondial". Ramsey a pus apoi 
repede capăt conferinței de 
presa, prctextînd că este aștep
tat afară de către jucători și că 
trebuie să meargă la hotel 
pentru a rezolva problemele 
implicate de deplasarea la 
Leon. După cum afirmau înșiși 
ziariștii englezi, Ramsey este

bucuros de faptul că echipa lui 
va schimba ambianța d,in Gua
dalajara cu aceea din Leon. Se 
pare că elegantul hotel „Hil- 
ton“, situat în centrul orașului 
nu a asigurat jucătorilor ■ bri
tanici liniștea necesară, iar pe 
de altă parte, le-a oferit aces
tora posibilitatea să scape. In 
oarecare măsură, de sub con
trolul lui Ramsey. Așa cum se 
vorbește pe aici, jucătorii en
glezi s-au cam abătut, sub di
ferite forme, de la normele im
puse de antrenorul lor. Tocmai 
de aceea, Ramsey se bucură 
de plecarea la Leon, unde, 
speră să găsească o reședință 
mai retrasă și mai ușor de pus 
sub control.

ÎNCEPlND DE ASTĂZI SE JOACĂ NUMAI LA VICTORIE!
era zeul ploilor 
de secole, s-a a-

prima oară, Tlalocpentru
este rugat să renunțe la bine
făcătoarele sale prerogative, 
cel puțin pînă la 21 iunie, 
cînd se va'termina campiona
tul mondial de fotbal.

(Urmare din pag. 1)

Căpitanul echipei noas
tre reprezentative, Mircea 
Luceseu, a primit o invi
tație din partea clubului 
brazilian Flamengo pentru 
a juca timp de trei luni 
sub culorile sale. Fotba
listul român nu este pri
mul dintre jucătorii euro
peni în 
înaintea 
solicitați 
astfel de 
cui Iașin 
berk

această situație. 
Iui, au mai fost 
și au acceptat 
invitații sovieti- 
și maghiarul Al-

mentul calif carii 
rile de finală este 
40 de ani.

Printre scenele 
ale mexicanilor, 
marcat trecerile 
lor în mașini 
ele!), agitația ------ -
claxonarea asurzitoare și stri
gătele din toți rărunchii 
„Mexico, Mexico" !

Poliția încearcă să intervină 
pentru a-i potoli pe cei mai 
turbulenți, încărcîndu-i în 
dube, dar după retragerea ei, 
totul se reia de la început.

Observatorii se întreabă ce 
se va întîmpla dacă Mexicul 
se va califica în semifinală 7 !

de bucurie 
sînt de re- 
entuziaști- 

(se urcă pe 
steagurilor,

singur meci nul. 
în cele 23 de par 
tide, ei au marcat 
86 de goluri și au 
primit numai 7. 
Evident, orice me
dalie 
versul său. 
turneele 
Mexicul
electro-

© Tlaloc 
la azteci și, 
cel at la el să fie generos cu 
aridele pămînturi mexicane, 
lăsînd să cadă ploile atât de 
necesare pentru recolte. Acum,

& Pentru a-și distra jucătorii, antrenorul Alf Ramsey nu 
numai că a permis soțiilor acestora să se deplaseze la Gua
dalajara, dar a adus și cițiva artiști, printre care pe cunos
cuta cîntăreață Susan Maughan.

& Din 1930, 
In preliminari
ile campionatului 
mondial de fotbal 
mexicanii au sus
ținut pe teren pro
priu 23 de meciuri 
de verificare, din
tre care au cîști- 
gat 22, făcînd un

• Calculatoarele
nice, care și-au disputat un 
campionat mondial cu scopul 
de a pronostica rezultatele 
actualei .Cupe Jules Rimet", 
au indicat, în general, echi
pele calificate pentru „sfer
turile" de finală, cu excepția 
unei „greșeli" grave: previ
ziunea eliminării în „optimi" 
a echipei Uruguayului. Calcu
latorul a indicat exact rezul
tatul meciului Maroc—Bul
garia (1—1) 1 și scorul de 3—1 
In meciul R. F. a Germaniei 

Peru, în schimb, compu-

nu-
Re- 
cei 
lor 

unul

rul „El Universal" îi 
mește „spionii Braziliei", 
veniți în 'cantonament, 
doi au expus impresiile 
întregii delegații, iar 
dintre ei, Rogerio, nu s-a sfiit 
să declare : „Dacă peruvieniî 
vor juca contra Braziliei așa 
cum au făcut-o împotriva 
R.F.G., înfrîngerea lor va fi 
sigură 1“

două stiluri fotbalistice ase
mănătoare.

Dacă deșpre echipa R.F.G. 
știm prea puține lucruri — 
dar pe ea o recomandă, cu 
prisosință, cele 6 puncte din 
grupă și golurile lui Gerd 
Miiller — atunci trebuie să 
vă informăm că Alf Ramsey 
este cît se poate de calm, 
sperînd în izbînda Albionu- 
lui. Ultimele vești: Sdhdii mi
zează pe cuplul Seeler—Miil
ler, iar Anglia anunță „ata
cul de aur" : Hurst—Ball— 
Lee.

țării gazdă, aliată, in aceas
tă temerară întreprindere a 
calificării, eu altitudinea, cu 
căldura sufocantă, eu— glasu
rile unor suporteri înfoeați.

Calculul hîrtiei —* bazat 
maâ degrabă pe „analiza" 
numelor celor două formații
— ar indica drept favorită pe 
Italia, team care va aduce în 
gazon pe Riva, Mazzolla, 
Burgnich, Albertosi, Bonin- 
segna și, probabil, pe Gianni 
Rivera, dar este demn de 
crezut că elevii lui Raul Car
denas. „mexicanul în vînt“, 
vor face totul pentru victo
rie, cu atât mai mult cu cît
— a declarat-o însuși Carde
nas — pătrunderea în semi
finale ar satisface — ca prim 
obiectiv — vanitatea publi
cului autohton.

In final, părerea lui Val
careggi : „Nu mi-e teamă 
pentru apărare. Vreau să cred 
că atacul meu va înscrie cel 
puțin un gol- Ar fi. poate, 
suficient..."

Fără comentarii.
★

La Guadalajara, șocul din
tre două reprezentante ale 
fotbalului sud-american, Bra
zilia și Peru.

Iată ultimele noutăți: pe- 
ruvienii au sosit joi seara la 
Guadalajara, tnstalîndu-se la 
„Hacienda la Calma", în a- 
propierea renumitei „Piaza 
del Sol". în cursul zilei de 
vineri, elevii 
fectuat două
pe stadionul clubului „Gua
dalajara",

Directorul echipei peruvle- 
ne, Julio Nantes, ne-a măr
turisit că speră într-o vic
torie a echipei sale; „Didi 
cunoaște foarte bine jocul 
brazilienilor și va ști să ia 
măsurile ce se impun pentru 
contracararea lui".

în cealaltă tabără, motive 
de satisfacție : duminică re
intră Rivdino și GeTson 1

De remarcat că partida de 
la Leon dintre R.F.G. și Peru 
a fost urmărită și de dai ju
cători brazilieni, pe care zia-

★
La Leon. R.F.G. — Anglia, 

sau reeditarea finalei lui 
World Cup 1966, o partidă 
care va așeza față-n față

13 meciuri, a cîș- 
tigat 2 și a fă
cut trei egale. 
Victoriile au fost 
obținute împotriva 
Cehoslovaciei, la 

turneul din Chile, 
și Belgiei, la ac
tualul campionat, 

înșelat la meciul 
la

are și re- 
La 

finale, 
pierdut 
terul s-a 
România—Cehoslovacia, 
care prevedea o victorie cu 
2—0 a cehoslovacilor, iar go
lul lui Jairzinho l-a împiedi
cat să „ghicească" rezultatul 
meciului Anglia—Brazilia, în 
care aparatul vedea doar un 
meci egal. Pentru faza urmă
toare, computerul prevedea 
eliminarea brazilienilor și o 
finală Anglia—R. F. a Ger
maniei, acum imposibilă, în- 
trucît cele două echipe se 
întîlnesc duminică la Leon în 
.sferturi".

a

Aventura mexicană S-a sfirșit și pentru fotbaliștii belgieni... Semmeling, Van Den Daele, Beckmans și Van Himst iși fac 
bagajele, pregătinciu-se să se reîntoarcă acasă

lui Didi au e- 
antrenamente

i

Gordon Banks este fericit. El mulțumește la telefon admira
torilor săi din Londra care-l felicită după decorarea sa 

„Ordinul Imperiului Britanic"
cu

GOLGETERI • ••

Angelo Niculescu rămîne 
în Mexic pînă la finală

Antrenorul echipei Româ- 
iei, Angelo Niculefcteu, va 

rămâne in Mexic pînă ia ju
cărea ultimului act ti tur
neului final al C. M., pa tida 
care va desemna echipa eam- 
pioană * lumii.

In clasamentul golgeterllor con
duce detașat vest-germanul Gerd 
Miiller cu 7 puncte. El depășește 
astfel în această fază a campio
natului pe polgeterii! absolut al 
C.M., francezul Just Fontaine, 
car marcase doar șase goluri. 
De remarcat că in continuare fot
balistul francez a înscris încă 
șapte goluri...

Iată și clasamentul complet al 
realizatorilor : 1. Miiller (R.F.G.) 
7 goluri, 1 din 11 m, 2—4. Jair
zinho (Brazilia), Cubillas (Peru) 
și Bîșeveț (U.R.S.S.) — cite 4 p, 
5. Pel6 (Brazilia) 3 p, 6—9. Van 
Moer (Belgia), Petras (Celio- 
slovaci»), Bțeler (B.F,g.) și Du-

m 
m, 

din
milrache (România), 1 din 11 
— cite î, 10—40. Clark, din 11 
Hurst (Anglia), Sentineling, u 
11 m, Lambert (Belgia), Bonev, 
Dermendjiev, Kolev, Jecev, Nlko- 
dimov (Bulgaria), Rlvellno (Bra
silia), Libuda (R.F.G,), ~ '
(Israel), Domenghinl 
Ghazouani, Houman 
Basaguren, Fragoso, Pena, «lin ii 
m, Valdivia, Vantorla (Mexic), 
C li a 11 e, Chumpitas, Gallardo 
(Peru), Dembrovschi, Neaga (Ro
mânia), Grahn, Turresson (Sue
dia), Asatiani, Hmelnițkl 
(U.R.S.S.), Maneiro, Mujica (Uru- 
«WĂ.S*» *

Spiegel 
(Italia), 

(Maroc),



FRANȚA ȘI-A SĂRBĂTORIT ECHIPA DE RUGBY
Președintele Republicii Franceze și primul ministru in mijlocul jucătorilor naționalei

.V ■■■

■

la Blysă* a

Ia urmă pe

Țiriac,

campion de 
Henri Peli-

re- 
lui 
cu

pe 
o 

Iugoslavia—

egala, pe 
întilnirii :

pete, dar, cînd ne
mai puțin, iugoslavii îi atacă 
furibund pe Țiriae 
ciu, făcind break-ul Colombes, 18 aprilie 1970... In tribună la meciul de rugby Franța Anglia (35—13), 

decisiv pentru primul loc în „Turneul celor 5“, primul ministru francez J. Chaban-Delmas 
face semnul victoriei. In dreapta, Achille Peretti, președintele Adunării Naționale

Foto i AGENCE FRANCE PRESS»

așteptată
e-

Intîlnirea dintre tenismanii 
iugoslavi și români a continuat 
simbătă cu' partida Franulo
vici — Năstase. Cu acel 2—1 
cucerit piuă la întrerupere, 
tenismanul iugoslav luase o 
opțiune prea grea asupra vic
toriei. Ar fi inșempat, atunci, 
că Năstase să-și re riscuri de 
efort deosebit de mari peri- 
clitîndu-și șansele în partida 
de dublu ce urma imediat și 
in care trebuia să se pre
zinte în plenitudinea forțelor. 

Deci, iată motivele pentru 
care Ilie a început acest al 
4-lea set — care avea să fie 
și ultimul — cu viteză scă
zută, tatonind doar posibili
tățile existente. Primele trei 
ghemuri au fost edificatoare. 
Iugoslavul era în aceeași ex
celentă formă, iar lui Năstase 
nu-i convenea jocul acestuia. 
A ratat un avantaj <e 40—15 
la serviciu, în primul ghem, 
pierdut după două duble gre
șeli. în al treilea, Năstase are 
din nou dificultăți la serviciu, 
și pierde. 1—2, 1—3, și acum 
Zeliko face un nou break. Jo
cul era încheiat. Năstase și-a 
mai Încercat doar loviturile, 
unele dintre ele reușindu-t 
frumos, de altfel, dar a lupta 
nu mai avea nici un sens. Re
zultat final : Ilie Năstase — 
Zeliko Franulovici : 3—8,
6—3, 2—6, 1—6.

Echipa Iugoslaviei 
deplin merit, scorul 
1—1.

★Partida de dublu, 
cu interes și justificată 
moție, avea să mai pună în lu
mină unele secrete de luptă 
pregătite din timp. Jucătorii 
noștri au deschis foc intens a- 
supra lui Spear, punctul slab 
al echipei adverse, dar acesta 
s-a arătat pînă la un moment 
dat bine înarmat pentru defen
sivă. El s-a duelat cu amîn- 
doi românii in schimburi lungi 
de mingi, iar Franulovici in
tervenea cite o dată cu brio.

începutul a fost greu pen
tru cuplul român ! Năstase 
pare încă incomodat de postu
ra de învins, ce i-o dăduse 
prima sa partidă de simplu. 
Tiriac pierde primul serviciu. 
Noroc că și iugoslavii îl imită,

IN CELELALTE MECIURI
U.R.S.S. CEHOSLOVACIA

3—2
Ultimele două partide de 

simplu au hotărît în favoarea 
gazdelor rezultatul meciului. 
Kukal l-a învins în patru se
turi pe jucătorul sovietic Le- 
fus, scor 3—6, 6—4, 6—3, 6—2, 
iar Metreveli l-a întrecut pe 
recentul învingător de la Ro
land Garros, cehoslovacul No
des, tot în patru seturi: 6—4, 
4—6, 6—3, 6—3.
SPANIA — FRANȚA 3—0
Partida de dublu a decis 

pe courts-urile de la Roland 
Garros victoria fără echivoc 
a echipei conduse de cele
brul Manolo Santana. 
zultat tehnic : Santana, 
bert 
6—4, 6—4, 8—6 !
R.F. a GERMANIEI—BELGIA 

3—0

Re- 
Gis- 

Royer, Chanffreau

La Nilrnberg, tot jocul de 
dublu a desemnat echipa cîș- 
tigătoaire, Buding, Kuhnke 
dispunînd în cinci seturi — 
4—6, 6—3, 7—5, 4—6, 10—8 
— de belgienii Hombergen, 
Drossart.

Trimisul nostru special, Radu VOIA, transmite din Maribor

Năstase — Franulovici, Spear

Spear pune capăt luptei : 7—5 
și 1—0 pentru români.

Setul doi are multe egali
tăți și destule faze spectacu
loase. Istoria părea să se re- 

așteptam

Dublul român Ion
Și scorul intră In normal de 
la jumătatea setului (3—3), de 
unde se continuă cu ghemuri

Țiriac — Ilie Năstase
cîștigale 
pare să 
iată că

Ia serviciu. Năstase 
revină total în joc și 
un break contra lui

la servi- 
decisiv : 

6—8. Din nou ginduri îngrijo
ră toace pentru soarta rezulta
tului și a întregii întîlniri... 
Dar setul al treilea debutează 
cu un break pe serviciul lui 
Spear și încă unul Ia turul 
său următor, așa că lucrurile 
»e lămuresc nesperat de ușor :
6— 1. îndoielile începuseră să 
sa risipească, iar debutul se
tului 4 confirmase deja im
presia că tenîsmanii români 
sint stăpini pe situație : 3—0 
(după break la Franulovici !). 
încă un mănunchi de emoții 
cînd Năstase își pierde servi
ciul (4—3), dar avansul se 
face imediat (5—3 contra 
Spear). Și apoi, victorie 
mina Iui Tiriac : 6—3.

Tabela de marcaj, de 
stadionul Branik, schimbă 
cifră importantă.
România 1—2. Iar In coloanele 
noastre microstatistice găsim 
date necesare pentru a evalua 
aportul fiecărui jucător în par
tidă. Iată scorurile de ghemuri 
la serviciu, pe distanța celor 
42 jucate în total : Năstase 
8—2, Țiriac 8—3, Franulovici
7— 4, Spear 5—5. Dar — ceea 
ce nu spun cifrele, este că în 
tot cursul partidei Țiriac a co
ordonat în mod esențial și de
cisiv jocul formației noastre. 
Iar amîndoi coechipierii și-au

deplinfăcut pînă 
datoria...

Urmează 
care pot fi 
ca și cele de pînă acum : Ilie 
Năstase — Nikola Spear și Ion 
Țiriac — Zeliko Franulovici.

alte două 
tot atît de

jocuri, 
aprige

De la trimisul nostru special, Valeriu CHIOSE

Luptători români în finale
la europenele de greco-romane

BERLIN, 13 (prin telefon). 
— De dimineață pînă noaptea, 
cu o scurtă întrerupere ' la 
prînz, perechile de luptători 
se succed într-o ordine anume 
așezată pe saltelele din sala 
Dynamo. Atenția, răbdarea și 
nervii reporterilor care urmă
resc campionatele sînt foarte 
serios puse la încercare, dar în 
schimb și răsplata este împă
rătească. Asistăm la un mare 
recital de măiestrie sportivă, 
la o competiție de un dina
mism rar întilnit.

Preferințele în acest sport 
se împart între luptele libere 
și cele greco-romane. Rafinații 
înclină spre cele din urmă 
care — prin regulamentul lor 
drastic — nu admit șiretenii 
și exclud, pe cît este posibil, 
hazardul. In luptele greco-ro
mane primează, de regulă, for
ța și erudiția tehnică pură. Ele 
sînt din acest motiv mai plic- 

mai greu de înțeles, 
schimb mai drepte. 

Ulise le-a preferat, 
seamă, pe cele libere 
se putea recurge la

tlcoase, 
dar în
Vulpoiul 
de bună 
în care 
fel de fel de perfidii ; Hector, 
în schimb, n-ar fi putut să 
lupte decît în stil clasic. Gust 
și temperament...

Dar să coborîm din mitolo
gie în realitatea aspră de la 
Sport Halle Dynamo. Primele 
tururi ale competiției au triat 
serios valorile, ne-au prilejuit

LA RECE

satisfacții dar și decepții. Omul 
nr. 1 al echipei române _este 
indiscutabil 
ceanu. Acest 
tură (48 kg) 
și puternice, 
Berlin „păianjenul 
face ravagii la categoria sa. 
cîștigînd numai înainte de li
mită (la bulgarul Todorov și 
la vest-germanul Drywa). Se 
apreciază că și următorul său 
adversar, polonezul Szczepanski, 
nu va avea o șansă mai bună.

După o înfrîngere prin tuș, 
Gheorghe Stoiciu (52 kg) a 
cîștigat tot prin tuș Ia Schmidt 
(R. D. Germană). El îl întâl
nește în turul IV (în cel de 
al treilea fiind liber), pe bul
garul Kirov, marele favorit al 
categoriei. Speranțe sînt pu
ține...

Fostul campion mondial Ion 
Baeiu (57 kg) a trecut de doi 
adversari (a cîștigat la puncte 
în fața luptătorului țării gazdă 
Penquit și a francezului Gau- 
dinaut), urmînd să tragă cu 
vest-germanul Veil. O victorie 
prin tuș i-ar redeschide româ
nului calea spre turneul final.

Petre Coman (62 kg), meda
liatul cu bronz la europenele 
de lupte libere, se anunță și 
un „clasic" de temut. După 
victoria la puncte obținută în 
fața elvețianului L6thig au ur
mat două tușuri fulgerătoare 
la Stodenbakker (Olanda) și la 
Toma (Italia). Următorul ob
stacol este Wehling “ 
Germană).

Categoriile
ne-au adus aceleași bucurii. 
Campionul mondial Simion Po
pescu (68 kg) a fost descali
ficat în primul meci împreună 
cu adversarul său Schondorfer 
(R. D. Germană) pentru lipsă 
de combativitate. Apoi, după

Gheorghe Ber- 
oltean în minia- 

cu brațe lungi 
supranumit la 

de fier",

ce a dispus la puncte de ceho
slovacul Nepustil, a pierdut 
prin abandon la Damjanovici 
(Iugoslavia), fiind eliminat! Au 
părăsit, de asemenea, concursul
M. Vlad (74 kg), I. Gabor 
(82 kg) și FI. Chițu (+ 100 kg). 
Nicolae Martinescu (100 kg), 
după ce l-a învins prin tuș pe 
turcul Nahit, dintr-o gravă 
neatenție în întîlnirea cu ve
chiul său rival, bulgarul Ko
lev, a căzut în tuș dintr-un 
salt care, cu puțină șansă, pu
tea să fie victorios. Este greu 
de presupus că el va mai su
praviețui mult în întrecere. O 
situație asemănătoare
N. Neguț (90 kg). El a termi
nat la egalitate cu
Giirbuz și cu maghiarul Sillay, 
avînd 4,5 puncte de penalizare.

Acesta era bilanțul slmbătă 
la ora 20. iar acum, la închi
derea ediției, ultimele vești : 
Gh. Berceanu b.t. Szczepanski 
(Polonia), I. Baciu b.p. Veil 
(R.F. a Germaniei), P. Coman 
p.t. Wehling (R.D. Germană), 
Gh. Ștoiciu p.p. Kirov (Bul
garia) și este eliminat. în 
rîndul celor eliminați a trecut 
în mod foarte surprinzător și 
Nicolae Martinescu, pierzind 
la puncte meciul cu Klinge 
(R.D. Germană).

are și

turcul

Echipa de rugby a Franței, 
care după cum se știe a ter
minat pe primul loc în „Tur
neul celor 5 națiuni", a fost 
sărbătorită zilele trecute, la 
Paris, într-un cadru oficial. 
In palatul Elysee, cei două
zeci și patru de eroi ai celei 
mai disputate competiții de 
rugby, au fost oaspeții preșe
dintelui Republicii Franței, 
Georges Pompidou și ai pri
mului ministru J. Chaban- 
Delmas,

Festivitatea a însemnat un 
omagiu adus sportivilor care, 
cu atîta dăruire, au luptat 
între buturile de rugby pen
tru culorile Franței. Recepția 
de la Elysee a mai însemnat 
însă ceva, era legătura su
fletească care unea pe cei doi 
oameni de stat, amîndoi foști 
jucători de rugby, cu lumea 
jocului cu balonul oval. In
tr-adevăr, atît președintele 
Franței, cît și primul ministru 
au cunoscut frumusețile rug
byului și amîndoi, în dis
cursurile pronunțate cu această 
ocazie, s-au adresat jucători
lor ca unii care cunosc și a- 
preciază acest sport.

Georges Pompidou a jucat, 
ca elev, în echipa Narbonne, 
de care și acum este legat 
sufletește. De cîte ori are o- 
cazie, el se interesează de e-

voluția echipei și de cei patru 
frați Spanghero, vedetele 
XV-lui narbonez.

J. Chaban-Delmas este și 
mai mult legat de acest joc. 
Primul ministru a jucat la 
C. A. Beglais, campioana na
țională de anul trecut, iar în 
1945 a făcut parte din echipa 
reprezentativă a Franței.

In asemenea împrejurări, 
sărbătorirea „XV“-ului Fran
ței s-a desfășurat într-o at
mosferă eu adevărat sportivă. 
Atît G. Pompidou cît și J. 
Chaban-Delmas au mărturisit 
că a fost cea mai plăcută sea
ră ce le-a putut fi oferită de 
cînd dețin înaltele lor funcții. 
Adresîndu-se celor prezenți, 
Georges Pompidou — care să 
nu uităm că este profesor — 
a declarat 
„îmi place 
pentru că el înnobilează omul 
prin stăpînirea de sine pe 
care i-o impune".

Iar J. Chaban-Delmas, care 
nu uită niciodată că a jucat 
rugby de performanță, a de
clarat : „7 
title cele 
cele mai 
cele mai 
mele. A 
continuat 
a rămîne credincios acestei ti
nere, Și adueîndu-și amin-

DIFEREND I. A. A. E.
MUNCHEN. — Firma vest- 

germană de confecții sporti
ve „ADIDAS" nu se declară 
de acord cu pretențiile Fe
derației internaționale de 
atletism, care nu permite să 
apară numele mărcii respec
tive pe pantofii de atletism. 
Conducerea firmei „Adidas" 
(producția anuală a acestei 
fabrici se ridică la 67 mili
oane perechi pantofi de 
sport) intenționează să che-

FANGIO A IEȘIT
DIN CLINICA

Fostul campion mondial de 
automobilism, argentinianul 
Juan Manuel Fangio, a pă
răsit clinica din Buenos Ai
res unde fusese internat re
cent în urma unui atac de 
cord.

printre altele : 
jocul de rugby

Datorez jocului emo- 
mai sănătoase și 

profunde, bucuriile 
curate ale tinereții 
iubi rugbyul — a 
d-sa — înseamnă

„ADIDAS"
me în judecată Federația in
ternațională de atletism în 
legătură cu acest diferend.

„CUPA BALCANICĂ”

ROMÂNIA DIN NOU
MECI EGAl

(prin telefon,

te că a fost și un virtuos al 
tenisului președintele Consi
liului de Miniștri al Franței 
a declarat i „Iar acum, tenisul 
îmi oferă cea mai bună oca
zie de a-mi menține robuste
țea..." Intr-adevăr, J. Chaban- 
Delmas poate fl văzut In fie
care dimineață la Croix-Ca- 
telan, în parcul «portiv al Ra- 
cing-clubului francez, jucînd 
alături de fostul 
tenis al Franței, 
zza.

★
Festivitatea de 

avut astfel darul să încu
nuneze un sezon cere a adus 
rugbyului france» primul loc 
în Europa.

Rugbyștii români ala căror 
legături cu cei francezi sînt 
vechi de peste cincizeci de 
ani, se bucură de succesul 
colegilor lor de întreceri. Este 
știut, contactul anual dintre 
echipele de rugby române ș) 
franceze a contribuit la strîn- 
gerea legăturilor de prietenie 
între sportivii celor două țări 
și, totodată, la propagarea jo
cului cu balonul oval în țara 
noastră. Iar succesele repre
zentativei României 
„Cupa Națiunilor" și 
„Cupa Europei" au confirmat 
calitățile jucătorilor noștri.

prof. Camil MORȚUN

în 
în

Cei mai rapizi sprinteri
ai sezonului

Dacă ne ridicăm cit de cit 
deasupra patimilor noa
stre interne, dacă ieșim 

din grămadă și privim ceva 
mai sus la ce s-a întîmplat în 
Mexic, dacă gîndim cu mintea 

rece și fără vorbe mari dacă nu 
ne uităm la echipele de acolo ca 
la cărțile confraților noștri — 
adică, toate-s proaste și nesa
tisfăcătoare — vom observa ur
mătoarele :

O echipă iese în afara orică
rei discuții fotbalistice — El 
Salvador. Calificarea ei a dus 
la un război în care au murit 
— conform datelor furnizate de 
președintele țării — 6 ofițeri, 
84 soldați și au fost 223 răniți. 
După acest război, echipa de 
fotbal s-a clasat ultima în gru
pa el, fără să înscrie vreun 
gol, fiind cea mai slabă forma
ție a campionatului. înfrângerile 
suferite pe terenul de fotbal au 
dus Ia sinucideri în rîndurile 
populației. Cazul ține de neu
rologie. O altă echipă, de ase
menea, nu poate fi judecată 
în termenii sportului — Mexi
cul, Cazul ei ține de sociologie, 
de științele care se ocupă cu 
mecanismele marilor grupuri. 
Urmează două formații care au 
spus atît cit au avut de spus, 
știindu-se dinainte că ceea ce 
au de spus nu-va fi zguduitor: 
Israelul și Marocul. După a- 
ceea, vin decepțiile — mai 
mari sau mai mici, după îm
prejurări : Bulgaria, Suedia, 
Belgia, Cehoslovacia, fiecare, cu 
justificările sale, dar neschim- 
bînd diagnosticul. Acestea-s de
cepții Inerente Intr-un specta- . 
col, într-o competiție. Mai pre
sus de decepții, sînt nedreptă
țile. Ele sînt comise ca de obi
cei de marile puteri în ale fot
balului. Italia — care se califi
că marcînd un gol în trei me
ciuri, Anglia — care merge 
mai departe grație unul gol 
stupid și unui 11 metri dă
ruit de un francez extrem de 
original. Marile nedreptăți sînt

și ele inerente vieții, numai 
că în cazul de față ele acredi
tează ideea nocivă că o mare 
putere în fotbal își poate per
mite a fi și mediocră, căci ea 
tot va triumfa... La un capi
tol ceva mai luminos — avem 
confirmările de valoare, stră
lucite sau nu prea, dar con
firmări : U.R.S.S., Uruguay,
R.F.G. și firește, Brazilia pe 
care prea mulți o înmormân
taseră prematur. Mai rămîn două 
echipe necatalogate : România 
și Peru. Ele au realizat cu to
tul altceva decît se prevedea, 
ele au surprins, ele au fost 
ceea ce numim îndeobște reve
lații, — obligatorii într-o com
petiție, ca și decepțiile. Ducînd 
mai departe analiza rece, vom 
observa că între cele două re
velații e de preferat România 
care într-o grupă unde 1 se 
acordau zero puncte — zero 
șanse, se putea califica, jucând 
de la egal Ia egal cu cam
pioanele mondiale. Lăsînd de o 
parte inerentele blesteme la a- 
dresa antrenorilor, — imputări
le care i se aduc acestei echi
pe sînt nobile și distinse, ca 
între seniori : echipei i se ce
rea mai mult curaj, mai multă 
încredere în forțele ei, un joc 
mai riscant. România — zic 
toți specialiștii și chibiții — 
nu avea de ce să se intimideze 
în fața Angliei și Braziliei. Și 
deși de la meci la meci ea a 
fost tot mai curajoasă, echipa 
trebuia să fie și mai și, fiindcă 
avea toată îndreptățirea. Nici
odată echipei de fotbal a Ro
mâniei nu i s-au adus aseme
nea imputări, în fond de mare 
frumusețe. Iată ce se poate 
citi printre bocete, urlete, la
crimi, pumni în cap, afurisiri, 
ironii și regrete sincere. Și iată 
de ce am ales calea unei ana
lize reci, în termeni simpli și 
omenești. E calea rațiunii — 
dacă asta vă spune ceva...

Radu COSAȘU

La Sofia

Sportivi din șase țări 
la concursul

SOFIA, 13 (prin telefon). 
In capitala Bulgariei a în
ceput un concurs internațio
nal de pentatlon modern, 
care reunește la startul celor 
5 probe concurenți din Uniu
nea Sovietică, R.F. a Germa
niei, Italia, Ungaria, România 
și Bulgaria. Prima probă a 
întrecerii, cea de călărie, s-a 
încheiat cu un succes remar
cabil al concurentului român 
Constantin Zamfir, care a ob
ținut 1 065 p. Ceilalți concu
renți români au realizat' ur
mătoarele punctaje : Constan
tin Călina 970 p (locul 9), Ma
rian Cosmescu 925 p (14), 
Dumitru Spîrlea 880 p (20). 
Scrima a dat cîștig de cauză 
sportivului maghiar Ludovic 
Kaiser, care a realizat 1000 
p. Componenții echipei de 
juniori a României au ocupat 
locuri ia mijlocul clasamentu
lui sau în a doua parte a 
sa : Spîrlea și Călina — cîte 
795 p (12—16), Zamfir 754 p 
(17), Cosmescu 631 p (23). Ti
rul s-a dovedit din nou o 
probă dificilă pentru penta- 
tloniștii noștri, ei realizînd 
rezultate sub posibilitățile cu
noscute i Cosmescu 189—890 
p, Spîrlea 186—824 p, Călina 
177—626 p, Zamfir 155—142 
P.

După 3 zile de întreceri, 
pe primul loc la individual 
compus se află Verenciuk, 
cu 3 037 p, urmat de Kaiser 
(R.P.U.) cu 2 888 p. Spîrlea 
(locul 16) are 2 499 p,

Românul Marian Slavic conti
nuă să se mențină printre primii 
10 performeri ai continentului, în 
acest an, Ia 100 m liber : 
53,0 Michel Rousseau (Franța)
53.1 Vladimir Bure (U.R.S.S.) 
53,7 Viktor Mazanov (U.R.S.S.) 
53,7 Gheorghl Kulikov (U.R.S.S.) 
53,9 Roland Matthes (R.D.G.)
54,0 Rainer Jakob (R.F.G.) 
55,0 Anthony Jarvis (Anglia)
55.1 Gerard Letast (Franța)
55.2 MARIAN SLAVIC (ROMANIA)
55.3 Jorge Comas (Spania) -* ■

SOFIA, 13
Ia corespondentul nostru).
Nici în al 3-lea meci 
„Cupa Balcanică" 
tativa de tineret ;
nu 
da 
au 
cu 
de 
avut (Ștefănesciu 
— Florescu 
Brașovschi 
fost ratate, astfel că întâl
nirea s-a încheiat cu iun scor 
alb : 0—0. In celălalt meci, 
Bulgaria—(Grecia 4—1 (0—0).

de

din 
‘ reprezetn- 
a României 

a dat satisfacție. în parti- 
ou Turcia, jucătorii români 
prestat un fotbal lent, 

pase la adversar. Ocaziile 
a înscrie pe cane le-au 

min. 40
— min. 72 —• și
— nniin. 90) au 
astfel că

VOLEIBALIȘTII ROMANI
ÎNVINȘI la sofia

de pentatlon modem

mai mari
(R.

de 1500 m

»

Klaus Wolterman, unul dintre cei mai in formă aruncători 
de suliță din Europa. Ultima performanță a vest-germanului 

— 83,62 m

PE PISTELE DE ATLETISM

La Budapesta
Atleții români

au dominat proba

In cad nud
de

BUDAPESTA. — 
concursului internațional 
atletism organizat în capitala 
Ungariei și dotat ou „Cupa 
Nepszava", sportivii români 
au dominat net cursa de 
1 500 m în care au cucerit 
primei» trei locuri : 1. Linca 
4:31,8 ; 2. Gabor 4:32,5 ; 3.
Baciu 4:33,8. Mariana Goth 
a terminat a treia proba de 
100 m in 11,8 iar Leontina 
Sălăjan s-a clasat pe locul 5 
la 400 m, au 57,1. Alte rezul
tate. Suliță (m): M. Nemeth 
(Ungaria) 85,90 m ; greutate 
m: Rothenburg (R. D. G.)
19,19 m.

SOFIA, 13 (prin telefon). Sim
bătă au început, în sala „Fes
tival’-’ din capitala Bulgariei, 
întrecerile din cadrul tradițio
nalului turneu internațional de 
volei masculin. Turneul — care 
se desfășoară sub patronajul 
Consiliului Central al Sindica
telor — constituie un excelent 
prilej de verificare a formei 
echipelor înaintea C. M. din 
septembrie. Formațiile partici
pante au fost împărțite in 
două grupe : Polonia, Unga
ria, R.P.D. Coreeană, Bulga
ria (I), R.D.G., R. S. S. Ucrai
neană, Cehoslovacia, România 
(II). Jocurile se dispută sis
tem turneu, urmînd ca pri
mele două clasate în grupa 
I și II să se întîlnească între 
ele pentru a stabili câștigă
toarea, iar cele aflate pe pozi
țiile 3—4 își vor disputa locu
rile 5—8.

în prima zl a turneului am 
asistat la partida , frumoase, 
presărate cu numeroase faze 
spectaculoase, încheiate cu ur
mătoarele rezultate : Polonia—

Ungaria 1—3, R. S. S. Ucrai
neană — Cehoslovacia 2—3.
Bulgaria—R. P. D. Coreeană 
0—3, R. D. G. — România 
3—1.

Toma HRISTOV

TELEX • TELEX
Turul ciclist al Elveției a 

continuat cu desfășurarea eta
pei a 2-a Liestal—Bazenheid 
(160 km). Primul a trecut li
nia de sosire olandezul Eddy 
Beulges în 4 h. 16 :15. în cla
samentul general conduoe Rudy 
Altig, urmat la 
de Bitossi și la 
mondi.

numai 4
15 sec. de

turneului

sec. 
Gi-

in-
Be-

vestnik, care a câștigat primul 
joc cu 3—0 și a beneficiat de 
un punctaj general superior.■

Proba de simplu bărbați din 
cadrul turneului internațional 
de tenis de la Nottingham a 
fost cîștigată de campionul 
S.U.A., Stan Smith, care în 
finală a dispus cu 6—3, 6—3 
de compatriotul său C. Steele.

In semifinala 
ternațional de tenis de la 
ckenham, Graebner l-a învins 
cu 6—1, 6—3 pe Kalogheropou- 
los, iar Maud l-a eliminat cu 
6—4, 7—5 pe Ray Ruffels. în 
semifinalele probei feminine 
Olga Morozova a dispus cu 
6—8, 6—2, 6—3 de Corrine Mo- 
lesworth iar Patty Hogan a 
învins-o cu 6—4, 6—1 pe Patty 
Walkden.

Pe insula Man (Anglia) au 
continuat întrecerile concursu
lui internațional de motoci- 
dism. La clasa 500 cmc, vic
toria a revenit campionului 
mondial Giaoomo Agostini care, 
concurînd pe o 
„M. V. Augusta”, a 
364 km în 2 h. 13 :47 
orară de 163 km).

Ziegler 
re- 
la 
de 

110

• Tînărul
(19 ani) a 
cordul european de juniori 
prăjină, trecînd înălțimea 
5,20 m, Jar Trzmiel a alergat 
mg în 13,7.
• Intr-un concurs desfășurat
Los Altos (California) : J. David 
și Costello 2,17 m — înălțime ; 
Hearon 19,4o m — greutate.
• CIteva performanțe de valoare 

‘ : Dralu
Koskey 

la 400 m 
Kampala 

pe

Hans Jurgen 
egalat la Neustadt

la
dls- 
Alte 

la

ale alergătorilor africani 
și Omolo 10,2 la 100 m.
50,4 ia 400 mg, Ayaa 54,9 
F in concursul de la 
(Uganda) și Nyamann 46,4 
400 m la Machako (Kenya).
• La Sochaux, Wadoux 3:41,2 
1 500 m, Prikhodko 69.92 m la cio- 
can-nou record al Franței și Co
lette Besson 53,4 — 400 m.
• In ultima reuniune atletică de

la Modesto (California) : Chi 
Cheng 52,6—440 yarzi, Sheppard 
2,16 m — înălțime și Pennel 5,38 
m — prăjină.
• John Whetton a alergat
tanța de 1 500 m în 3:41,5. 
rezultate din concursul de
Londra : Matthews 28:59,0—10 000
m și J. Davies 1:47,7—800 m.
• La Darmstadt 
nord al R.F.
ter Schmidt 
ciocan.
• Concurînd 
tan Rouss Hodge a obținut 
p la decatlon.
• In reuniunea atletică de
Viaregglo, Mohammed Gammoudi 
a cîștigat proba de 10 000 m în 
29:07,8. iar Charles Greene a fost 
cronometrat pe 100 m în 10,3.

un nou re-
a Germaniei : Wal- 
(22 ani) 72,92 m la

pe o pistă de tar-
8025

la

La Budapesta s-a disputat 
returul semifinalei C.C.E. la 
volei masculin între echipa 
locală Csepel șl formația so
vietică Burevestnik, Gazdele 
au terminat învingătoare cu 
scorul de 3—0 (15—11, 15—7, 
15—8). Pentru finala competi
ției s-a calificat echipa Bure

motocicletă 
parcurs 
(medie

%

cîștigat 
de la Bris

tol, întreeînd-o cu 6—1, 6—2 pe 
Franțoise Durr. în semifina
lele probei de simplu bărbați, 
Rod Laver l-a învins cu 4—6, 
6—2, 8—6 pe Owen Davidson, 
iar Nikola Pilici a cîștigat 
cu 4—6, 14—12, 8—6 în fața 
lui John Newcombe.

Margaret Court a 
turneul internațional


