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VOR JUCA ÎN SEMIFINALE
Miercuri 17 iunie (ora 16 — ora locala) 

Guadalajara : Italia — 
R.F.G.

Ciudad de Mexico: Uruguay — 
Brazilia

CRONICA „SFERTURILOR11
La Leon: LA GUADALAJARA:

R.F. a Germaniei—Anglia 3-2 (0-1, 2-2 ) BRAZILIA-PERU 4-2 (2-1)

CHEOnGHE BEBCEANW-CAMPION EUROPEAN
u lupii atcg-nom»
• ION BACIU A CÎȘTIGAT

MEDALIA DE ARGINT
★ 

¥ ¥

La Maribor, scor egal (2-2) 
înlre tenismanii 

iugoslavi și cei români
• Țiriac a întrerupt In avantaj (2-0)

Sfertul de finală de la Leon 
a programat întîlnirea dintre 
Anglia și Republica Federa
lă a Germaniei, confruntarea 
a două școli fotbalistice de 
facturi relativ asemănătoare, 
ipartidă de mare interes, con
stituind o revanșă a finalei 
lui „World Cup“ 1966.

în fața unor tribune arhi
pline, arbitrul argentinian 
Angel Cuerezza a chemat pe 
teren următoarele . formații i

ANGLIA: Bonetti —
Newton, Labone, Moore, Co
oper, Mullery, Ball, Peters, 
Bobby Charlton, Lee, Hurst. 
R. F. a GERMANIEI: Maier 
— Vogts, Hottges, Schnellin- 
ger, Fichtel, Beckenbauer, 
Overath, Libuda, Seeler, Miil- 
ler, Lohr.

Prima repriză a oferit o 
întrecere, în general, echili
brată, de nivel spectacular 
mediu, ambele echipe părînd 
mai degrabă preocupate să 
nu primească goluri decit 
să... marcheze.

După ce echipa vest-ger- 
jnană este pe punctul de a 
deschide scorul — min. 28, 
Miiller ratează intercepția la 
o pasă inteligentă trimisă de 
Beckenbauer — Mullery mo
difică tabela de marcaj, în 
min. 32, în favoarea Angliei i

Newton execută o șarjă pe 
dreapta, Fichtel ezită să-1 a- 
tace, urmează o centrare și 
Mullery reia sub bară din 
marginea careului mic I 
1—0 I

Repriza secundă debutează 
cu un nou gol al englezilor i 
Newton repetă cursa, trimite 
pe jos spre careu și Peters 
reia : 2—0.

Partida pare jucată. Hel
muth Sch&n procedează la a 
doua schimbare, introducin- 
du-1 în teren, după Schultz, 
pe Grabowski, și schimbarea 
se dovedește foarte inspirată, 
în min. 69, în plină dominare 
vest-germană, Beckenbauer îl 
driblează pe Mullery, șutind 
plasat, Bonetti plonjează cu 
întîrziere și... 2—1 !

Este rîndul toi Ramsey să 
trimită în teren forțe proas
pete : intră Bel] și Hunter. 
.Pentru englezi însă totul este 
.inutili, și in min. 83, cu o sen- 
-zațională loviură de cap, See
ler egalează !

Deci egalitate — 2—2 — 
după 90 de minute de joc.

în min. 19 al prelungirilor 
Miiller marchează cel de al 
treilea gol ai echipei vest-ger- 
mane care realizează astfel o 
neașteptată răsturnare de scor, 
reușind să se califice în semi
finale.

Stadionul Jalisco Monumen
tal n-a mai trăit ieri clipele 
memorabile ale întâlnirilor din 
cadrul grupelor. în meciul cu 
Peru, victoria brazilienilor nu 
a fost nici un moment pusă la 
îndoială și poate, din acest 
motiv, jocul a fost considerat 
drept cel mai neinteresant din 
sferturile de finală. De fapt 
așa a și fost. Brazilienii au 
fost în permanență în avantaj, 
cîștigînd fără drept de apel a- 
oeastă partidă, chiar dacă sco
rul (4—2) nu este destul de 
categoric. Foștii campioni

LA

mondiali au înscris în primul 
sfert de oră, primele două go
luri prin Rivelino și Tostao. 
Apoi, jucînd mai lejer, brazi
lienii au primit un gol matcat 
de peruvianul Gallardo. în 
continuare, brazilienii au a- 
prins din -nou motoarele și ah 
mai marcat încă o dată prin 
Tostao. Peruvienii, profitînd 
de o neatenție a apărării ad
verse, reduc din nou din han
dicap (Cubillas), dar, în final, 
brazilienii își adjudecă victo
ria prin 
ziinho.

golul marcat de Ja’<r-

CIUDAD DE MEXICO

COMENTARIUL

întîlnirea de pe stadionul 
Azteca din capitala mexica
nă, ca și meciul de la Leon, 
a cunoscut prelungirile. Par
tida s-a ridicat la un bun , 
nivel tehnic, dar apărările 
jucînd foarte prudent au e- 
vitat timp de aproape două 
ore golul. După ce 90 de 
minute scorul s-a menținut 
egal, au urmat cele 30 de 
minute suplimentare. în pri
ma repriză a prelungirilor, 
jucătorii sovietici au avut

inițiativa 
tul de a 
părea că 
încheie nedecis (în acest caz 
echipa 
să fie 
re la 
înscrie 
autor :
Uruguay se 
mifinale.

LA TOLUCA

învingătoarș urmînd 
desemnată prin trage- 
sorți) în min. 117 se 
însă singurul punct-: 
Esparrago. Și astfel, 

califică în se-

ZILEI
ITALIA—MEXIC 4-1 (1-1)

Meciul de Ia Toluca s-a ri
dicat la un nivel excepțional 
din toate punctele de vedere 
(ritm și tehnică). S-a jucat 
în mare viteză, cu faze pal
pitante.

Squadrâ Azzurra a evoluat, 
de data aceasta, la valoarea 
normală și, se pare, că și-a 
găsit cadența, care i-a lipsit 
în primele jocuri din grupă, 

încurajați de public, me
xicanii deschid scorul prin 
Gonzales. Italienii preiau 
însă inițiativa, atacă conti
nuu și reușesc să egaleze 
prin Domenghini în min. 16. 
Pînă la pauză scorul nu se 
schimbă. Atacurile alternea
ză, dar apărările sînt la post.

După pauză „mașina ita
liană de goluri** intră în ac
țiune. Riva preia conducerea 
pentru italieni (min. 63) prin
tr-un goi de toată frumuse
țea. Apoi este rîndul mexica
nilor să atace, dar Albertosi, 
in formă excelentă reține ba
lonul șutat de 
min. 69 
avantajui prin Rivera, 
trei minute mai tîrziu, 
pecetluiește scorul.

Citiți, In pagina a IV-a, relatările trimiși
lor noștri speciali la cele două mari com
petiții internaționale C.E. de lupte și semifi
nala A europeană a „Cupei Davls**. GHEORGHE BERCEANU

(0-0, 0-0) 
și au fost., pepunc- 
deschide. scorul. Se 
meciul avea să se

partida sa cu Franulovici

Dinamo și Steaua au rămas
neînvinse in campionatul de polo

Aurel Zahan, 
bază al echipei Dina
mo, conducînd mingea 
în meciul cu Rapid 
Foto : N. DRAG OSConsiderat drept unul 

din derbyurile diviziei 
A la polo, meciul Di
namo — Rapid a fost 
departe de a corespun
de așteptărilor. Și a- 
ceasta numai pentru că 
rapidiștii au 
evident sub 
-lități, iar 
lor, Pavel Mureșan, a 
apărat ca un începător, 
primind goluri cu mare 
ușurință. în această si
tuație misiunea dina- 
moviștilor nu a fost de 
loc dificilă. Mai tehnici 
și mai experimentați, a- 
tacind cu dezinvoltură, 
campionii au dominat 
mai mult, au șutat mai 
des Ia poartă și au ob
ținut victoria cu 
rul de 7—4 (1—0, 
2—2, 2—1). Ei au 
cat prima 
Popa, din superioritate 
numerică, apoi au fost 
la un pas de a fi ega
lați _ (Rusu. însă, singur 
în fața porți, a tras cu 
boltă, iar mingea a lo
vit bara), dar, în con
tinuare, Zahan $1 No
vac fac ca tabela de 
scor să indice 3—0 pen-

tru Dinamo. Rusu mic
șorează handicapul, dar 
Novac reface diferența 
printr-un șut. cu spatele, 
pe sub mîna lui Mure- 
șan. Este rîndul lui Me
dianii să marcheze de 
la distanță, fapt care-1 
determină pe antrenorul 
Carol Corcec să-I schim
be pe Zebu cu Frățilă. 
Apoi Zahan șutează 
scurt (5—2), Novac în
scrie de la distanță 
(6—2), Rusu transformă 
o lovitură de la 4 m 
(6—3), Kroner mărește 
avansul (7—3), iar Bă- 
jenaru stabilește scorul 
final de 7—4 după o 
întrecere care, repetăm, 
a dezamăgit din cauza 
comportării slabe a Ra
pidului.

Formații : 
Zebu 
Popa, 
ner, 
vac, 
tasiu, 
șianu ; 
șan — Tonciu. 
Rusu. Lazăr, Miu,
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I(Continuare tn pag. a 2 a)

evoluat 
posibi- 

portarul

țC^finuare 
în pag. a 2 a)

sco-
2—1. 
mar 
prin

Kro- 
No- 

N >s-
Ro-

Mure- 
Firoiu.

Bă-

Padilla. In 
italienii_ iși măresc 

iar 
Riva

senzațional, 
față au putut cu- 
cu acest prilej, o 
dintre „secretele" 
noastre, din înal-

I
I

de

Francls Lee! 
Pele și com-

este dintre 
Portarul Fe-

In acțiune, irezistibil, „dirijorul" sovietic al mijlocului de teren, tinâ- 
rul Muntian... Iată l intr-o fază aeriană, surprinsă pe stadionul „Az
teca", in meciul cu Belgia.

Telefoto : TASS

Iaiă o dovadă — Inatacabilă — 
tn sprijinul afirmației că apăra
rea braziliană nu 
cele de neînvins... 
lix față-n față, de unul singur, 
cu atacantul englez Francis Lee! 
Din fericire pentru 
paula, Felix va respinge, senza
țional, lovitura de cap a neins- 
plratulul englez...

Cronici și comentarii, 
transmise prin telex, 
de la trimișii noștri 

speciali in Mexic, 
C. FIRANESCU și 
G. NICOLAESCU

Dinamo :
(Frățilă) 

Zahan, 
B 1 a j e c .

Zamfirescu. 
Mihăilescu.

Rapid :

INTILNIRE CU MĂIESTRIA
Căile de acces spre sta

dionul Dinamo au fost 
ieri dimineață supra-a- 
glomerate, ca în zilele ma
rilor meciuri de fotbal. 
De data aceasta însă, nu 
perspectiva unui pasionat 
joc de fotbal între Di
namo și U.T.A., de pildă, 
i-a adus pe bucureșteni pe 
stadion, ci programul de 
manifestări cui tur al-spor
tiv, prin care Miliția tși 
sărbătorea a 21-a aniver
sare a sa.

Cei care au venit, se 
vor felicita pentru inspi-

rația avută. Ceilalți, pre
supunem, vor trebui să 
aștepte un... an, piuă la 
a 22-a aniversare a aces
tui important organism al 
orinduirii noastre socia
liste, pentru a putea ve
dea un spectacol care, din 
toate punctele de vedere, 
nu poate decit să-l cuce
rească pe spectator.

De fapt, nici nu știm 
dacă termenul de specta
col sau de. festival cultu- 
ral-sportiv este cel mat 
potrivit. Programul a o- 
ferit ceva mai mult, din

care n-a lipsit adesea e- 
lementul de
Cei de 
noaște, 
parte 
miliției 
tul ei potențial tehnic, din 
procesul migălos al inves
tigațiilor, care au dus și 
duc cu precizie la desco
perirea faptelor antisocia
le și a celor ce le săvîr- 
șesc, la îndeplinirea ma
relui rol care revine lu
crătorilor miliției, acela 
de a sluji cu devotament 
și abnegație cauza socia-

lismului, de a apăra cu
ceririle revoluționare ale 
poporului, munca sa paș
nică și avutul său, ordi
nea de drept statornici
tă in [ara noastră.

Serbarea de ieri ne-a 
oferit două ore de-a drep
tul captivante. Ea a scos 
in evidentă măiestria lu
crătorilor de miliție, deo-

i
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LA PLECAREA DIN GUADALAJARA 
FOTBALIȘTILOR ROMÂNI LI S-A 

FĂCUT O CALDĂ
Nu mai știm — o mărturi

sim cu sinceritate — ce oră 
este la București în timp ce 
așternem aceste rînduri pe 
hîrtie. Ceea ce știm sigur este 
că aci, la hotelul „Maria Isa
bel", din plin centrul capita
lei mexicane, activitatea zia
riștilor se află la orele sale 
de virf. Țăcănitul persistent 
al mașinilor de scris este aco
perit de zgomotul aparatelor 
de telex iar din sala alătura
tă un concert de voci, ce se 
vor bine auzite chiar și în 
cele mai îndepărtate colțuri 
ale pămîntului, execută în 
pîlniile receptoarelor telefoni-

MANIFEST AȚIE I 
ce în zeci de limbi simfonia 
acestei mari competiții spor
tive care a declanșat un inte
res enorm pretutindeni.

Să localizăm înainte de ori
ce momentul în timp pentru 
a putea fi mai ușor înțeles 
de cititorii din România, care 
pe undele nevăzuta ale eteru
lui trăiesc în fața televizoare
lor sau aparatelor de radio 
crîmpeie din această tumul
tuoasă dispută pentru gra
țiile „Zeiței de aur“. Ne a- 
flăm, așadar, la centrul

(Continuare in pag a 3 a)
Sub privirile miilor de spectatori, milițienii motoclellșll tn serviciul circulației tșl demonstrează măiestria treetnd Iu 

plină viteză prin „cercurile de toc** Instalate pe pista stadiuuului Dinamo.
Foto: A. NEAGU

» 
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știre venită din lumea rug- 
byului, frămîntată și dornică 
să descopere toate învăță
mintele după „lecția Tarbes", 
din decembrie trecut, necesi
tă o consemnare aparte și in

vită — după opinia noastră — la o 
generalizare.

Se știe că în rugby, ca de altfel în 
toate jocurile sportive, maniera de ar
bitraj^ influențează în mare măsură nu 
numai desfășurarea unor partide, ci 
însuși procesul de pregălire a echipe
lor, De aici, deseori — concepția de 
Pe, valoarea formațiilor divizionare și 
chiar reprezentative, posibilitățile — 
sporite sau reduse — de afirmare in
ternațională.

Turneul tricolorilor în sudul Franței 
a reactualizat necesitatea ca în rug- 
byul nostru — spori, este cunoscut, cu 
un regulament destul de dificil — an
trenorii și arbitrii, fără a face nici 
un fel de concesii spiritului jocului, să 
înceapă să vorbească, am spune, ace
eași limbă, înțelegînd, desigur, prin 
aceasta o concepție unitară despre 
oractirea rugbyului modern.

Multă vreme, însă, în rugby — ca și 
în alte jocuri sportive — nu s-au gă
sit alte „soluții" decît cele ale in
terminabilelor controverse ale repro
șurilor reciproce, chiar ale ambițiilor ! 
înscrise la loc de cinste în stilul de 
muncă, din ultima vreme, al federației 
de specialitate, ideea colaborării șiI dorința sinceră de a sprijini, înainte 
de toate, relansarea rugbyului, au con
dus, recent, la soluția cea mai sim
plă și, fără îndoială, cu eficiență, de 
rezolvare a unei probleme cu atîtea 
implicații.

Și astfel, într-o primă acțiune de 
colaborare, colegiile centrale de antre
nori și arbitri s-au întilnit la o pre
lungită și repetată „masă rotundă" 
pentru a găsi jaloanele cele mai po
trivite — unice — de pregătire a 
echipelor și de conducere a jocurilor, 
bineînțeles în conformitate cu preve
derile regulamentului internațional.

Se preconizează, în continuare, con
sultarea unui mare număr de antrenori 
și arbitri din București și din celelalte 
centre rugbysfice, dezbateri în cadrul 
comisiilor județene, organizarea unui 
curs de perfecționare, cu participarea 
tehnicienilor și a „cavalerilor fluie
rului" din mai multe orașe.

Ce va avea de cîștigat ruobvul nos
tru în urma acestei lăudat iniția
tive a federației de specialitc ? Foar
te mult — pentru că nu es e vorba 
de o reglementare a opiniilor perso
nale, ci — în primul rînd — de. afla
rea căilor prin core poate fi stimulat 
jocul modern, spectaculos, ofensiv, de 
stabilire a mijloacelor prin care tre
buie combătut jocul periculos, obstruc
tionist, axat îndeosebi pe apărare.

Colocvii tehnice în cadrul diferitelor 
organisme ale federațiilor — iată o 
inițiativă care se cuvine menționată nu 
doar ca un fapt divers ci ca o ne 
cesară și 
bunătățire 
care pînă 
sau mai 
telor.

Ce ar fi ____
gă și în zona altor jocuri sportive ?

Dan GARLEȘTEANU

eficientă modalitate de tm- 
a multor stări de lucruri 
acum au frînat, mai mult 

puțin, progresul performan-

ca ecoul rugbysiic să ajun-
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„CUPA S\ AGOV“ - două zile de reușite
. repetiții

i

pentru campionatele 
mondiale

sportul Nr. 933 (6367)

REZULTATE MODESTE

Fruntașii caiacului și canoei, 
componenți ai lotului care ne 
va reprezenta la apropiatele 
campionate mondiale, 
mate ’ ~
trecut 
tr-un 
gătire 
„Cupa _ _____ r._ _
cuprins atit~ probe de ' fond cit 
și de viteză — pe distanța de 
1000 m. Iată rezultatele teh
nice :

C2—10000 m : 1. Patzaichin— 
Covaliov (Dinamo) 48:17,0 : 2. 
Suhov—Igorov (Steaua) 48:25,0 ; 
3. Maxim—Samionov (D) 48:39.0.

Ct—10 000 m : 1. Butelchin 
(D) 54:03.0 ; 2. Danielov (S)
54:08,0 : 3, Sidorov (D) 54:28.5.

K 2—10 000 m: 1.
— Simiocenco (S) 44:21,o' „ 
Vernescu— Sciotnic (D) 44:24,0 ; 
3. Iacob—Rujan (D) 44:44,0.

K 1—10 000 m: 1. Macarencu 
(D) 47:52-0; 2. Cuciuc (S)
47:56,0: 3. Pocora (S) 48:41,0.

K 1—1000 m : 1. Vernescu 
(D) 4:00.5; 2. Sciotnic (D) 
4:01.9: 3. Timofan (S) 4:02.3;

C l—l 000 m: 1. Patzaichin 
(D) 4:29.5; 2. Danielov (S)
4:33.5 : 3. Butelchin (D) 4:35,0.

K 1—500 m (F): 1. Viorica 
Dumitru (D) 2:12,5 ; 2. Valen
tina Serghei (S) 2:15.1 ; 3. Fă- 
nira Ditcov (S) 2:15-3.

progra- 
s-au in- 
zile în
de pre- 

dotat cu

la Copenhaga, 
timp de două 
reușit concurs 
și verificare.
Snagov". Competiția a

1. Coșnită 
; 2.

K 2-1000 m: 1. Coșnită— 
Simiocenco (S) 3:37,0 ; 2. Ver- 
nescu—Sciotnic (D) 3:37,2; 3. 
Iacob—Rujan (D) 3:38,2.

C 2—1 000 m : 1. Patzaichin— 
Covaliov (D) 4:03,5 ; 2. Manea 
—Calabiciov (D) 4:04,2 ; 3. Ma
xim—Simionov (D) 4:05,8.

K 4—1000 m : 1. H. Ivanov 
—Coșniță—Simiocenco—Conțo- 
lenco (S) 3.11.4; 2. R. Rujan— 
Roșea—D. Ivanov—Iacob (D)
3:13,0 ; 3. Negraia—O. Rujan— 
Zafiu—Zabara (D) 3:14,0.

• La sfîrșitul acestei săptă- 
mini calaciștii și canoiștii ro
mâni urmează să ia startul la 
patru regate internaționale.

rr
încheiat la Ștran

dul Tineretului întrecerile fa
zei Municipiului București a 
campionatelor naționale, de se
niori și juniori. Marea majo
ritate a rezultatelor sînt mo
deste trădînd fie o slabă pre
gătire, fie o evidentă oboseală 
cumulată de cei ce se antre
nează, după un plan aparte, 
pentru campionatul european. 
Cîteva rezultate tehnice :

100 m liber (m): Slavic 59,0, 
Cosmescu 59,5,
100 ni liber (f): C. Balaban 67,8 
100 ni bras (m):
1:14,9, Hempel 1:16,2; 
bras <f): Vîjeu 1:27,3: 
mixt (ni): Slavic 2:27,9; 200 ni 
mixt (f): Balaban 2:50,8; 200 
m delfin: Săruleanu 2:40,3;

TINERETULUI"

Adam 59.5
Săru leanu

100 m
200 ni

800 m liber (f): Balaban 11:02,2, 
Sterner 11:07,3;

JUNIORI — 100 m liber (m): 
Lupu 62,2, Ghindaru 62,8; 100 
ni liber (f): L. Radu 1:10,5, A. 
Anton 1:11,5; 100 ni bras (m): 
A. Militaru 1:19,6; 100 ni bras 
(f); A. Georgescu 1:25,4; 200 
ni mixt (m): Lupu 2:35,3, Ma- 
nOIescu 2:36,5; 200 ni niixt (f): 
A. Anton 2:51,6; 400 m liber (f) 
L. Radu 5:24,6; 100 ni spate 
(m): Nuțeanu 1:12,2; 100 m
delfin (m): L. Copcealău 1:10,5; 
100 m delfin (f): 
200 m liber (m] 
2:20,6: 200 ni liber 
2:32,1; 200 m bras 
litaru 2:52,0; 200 
L. Burlacu 3:07,1 
cu 3:07,7; 400 m 
Anton 6:08,7

Vîjeu 1:15,8;
Ghindaru 

(f): L. Radu 
(ni): A. Mi
ni bras (f) 
A. Mihăes- 

mixt (f) A.

PETROLUL PLOIEȘTI (m)
VIRTUALA CAMPIOANA PE 1970

DE LA UN BUT
LA ALTUL

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
GRIVIȚA ROȘIE 0—0. Disputată 
în prezența a numeroși specta
tori. ultima partidă restantă a 
campionatului diviziei A s-a În
cheiat cu un echitabil rezultat 
de egalitate. In urma unul Joc 
frumos. A arbitrat Rfne Chiriac 
din București (P. ARCAN — co
resp. principal)

CLASAMENT

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Grivița Roșie
22 

Steaua 22
Universitatea

22
22
22
22

22
22

23
22

20
18

2
1

1
3 
5

1

0 397—103 64
3 346—127 59

6 188—117 53
5 292—124 53
5 194—121 51 

JO 148—112 43

15
14
¥11
9 2 11 170—163 42
8 2 12 111—182 40
5 3 14 91—288 S3
5 1 16 98—258 S3
4 1 17 143-286 31
0 0 22 71—368 22

Dinamo
Știința
Politehnica

7. Farul
8. Rulmentul
9. C.S.M. Sibiu 22

IU. Agronomia 23
11. Vulcan
12. Progresul

GRIVIȚA ROȘ re a cîștigat ti
tlul de campioană a țării, tar 
echipele VULCAN șl PROGRE
SUL au retrogradat. Au promo
vat în divizia A formațiile RA
PID și CONSTRUCTORUL.

FEMININ
VOINȚA CLUJ — VOINȚA 

BUCUREȘTI 2332—2365 p. d. 
Bucureștencele au obținut o 
victorie deosebit de prețioasă 
pentru care au muncit mult. 
După patru schimburi oaspe
tele conduceau cu numai 1 
wnct. aooi. Cornelia Grecescu 
(402 p. d.) șl tripla campioană 
mondială, Cornelia Pelrușcă 
(419), au mărit simțitor avan
tajul formației bucureștene. 
De la gazde s-au remarcat 
Ileana Gyarfaș (401) și Marga
reta Kelemen (421) (P. RAD- 
VANI—coresp.)

GLORIA BUCUREȘTI — 
METROM BRAȘOV 2312—2212 
p d. Gloria, echipă aflată la 
periferia clasamentului, a ob
ținut o victorie dificilă în fața 
unei alte formații aflată pe 
ultimele locuri. Performera 
reuniunii : brașoveanca Elena 
Clim — 422 p d. De la gazde 
s-au evidențiat Margareta Bor
dei — 412 și Florica Neguțoiu
— 404 p d. (O. GUTU—coresD.) 
HIDROMECANICA BRAȘOV
— VOINȚA CONSTANTA 
2407—2262 p d. Victorie como
dă. Trei jucătoare de la „Hi
dro" cu peste 400 p d — 
Schmidt (435). Rotter (421) și 
Schiell (409). Cea mai în formă 
concurentă de la Voința: Liță 
cu 414 p d. (C. GRUIA—co
resp. principal).

U.T.A. ARAD—PETROLUL 
PLOIEȘTI 2289—2236 p.

VOINȚA TG. MUREȘ
d.

REȘIȚA 2503—2396
Mureșencele, datorită

C.S.M. 
p. d. 
acestei victorii la scor, con
tinuă să conducă în clasa
ment. Din 
jucătoare 
Margareta 
p d — cu 
S-au mai 
gazde Ana Albert — 428 p d 
și Erica Szasz — 426 p d. 
Două sportive reșițence au 
fost înregistrate cu același 
rezultat 422 — Ildico Jijic și 
Maria Rus. (I. PAUȘ-coresp. 
principal).

MASCULIN
CONSTRUCTORUL BUCU

REȘTI—PETROLUL PLOIEȘTI 
5251—5375 p. d. Formația bucu- 
reșteană, una dintre candida
tele la retrogradare, și-a jucat 
ieri ultima carte. Pînă după 
schimbul patru se părea că 
victoria va surîde popicarilor 
constructori dar ultimele două 
„tunuri" ale Petrolului, vete
ranul Victor Ivan și cunoscutul 
internațional, Cristu Vinătoru, 
au spulberat cele cîteva „bețe", 
diferența cu care conducea 
pînă atunci Constructorul 
(C—3490 p d. P—3478 pd). Ul
timii doi jucători bucureșteni— 
I. Popescu și C. Rudău — 
n-au putut ține pasul cu 
schimburile 5 și 6 ale petroliș
tilor și au pierdut la scor 
(Popescu — Ivan 886—938 și 
Rudău — Vinătoru 875—959).

nou, cea mai bună 
a Voinței a fost 
Szemanyi — 447 
0 bile în gol (!). 
evidențiat de la

C. Vinătoru a realizat cel mai 
bun rezultat al reuniunii, do- 
borînd la. „pline" 625 și la a- 
runcări „izolate" 334 de popice. 
Excelent s-a comportat de la 
învinși D. Deneș, notat pe 
foile de arbitraj cu 927 p. d.

In. urma acestei victorii Pe- 
este virtuală 

tării pe 1970.

intîlnire cu virtuozii motociclismului

trolul Ploiești 
campioană a 
(T. R.)

OLIMPIA —
NĂRIA TELEA.JEN 4865-5016 
Pd. Gazdele, fără Micoroiu și 
Baiaș in formație, au cedat 
echipei ploieștene. Ia un scor 
destul de mare. (P. IANCU_coresp).

C.S.M. REȘIȚA — C.FR 
TIMIȘOARA 5175—5005 p d. 
Reșițenii, cu I. Tismănaru în 
mare vervă de joc, l-au sur
clasat pe timișoreni cu o di
ferența de 170 de popice. De 
a localnici s-a mai remarcat 

■ 896 p d. Dintre po
picarii ceferiști cele mai multe 
P ono® realizat F- Lupa- 909 și Gh. Niță - 846 p. d. 
(D. PLĂVȚHJ—coresp.)

GAZ METAN MEDIAȘ — 
FLACĂRA CÎMPINA 5316— 
5081 p.d. Deși nu s-au pre
gătit cum trebuie pentru a- 
cest meci (popicăria a fost 
inundată și s-a reamenajat 
doar de citeva zile) medieșe- 
nii au obținut o surprinză
toare victorie. Echipa iui P. 
Forje a trebuit să părăseas
că Mediașul învinsă la un scor 
prea sever pentru o forma
ție de pe primele locuri ale 
clasamentului. Cei mai efica
ce: Biciușcă (M) — 904 p d 
Și P. Purje (C) — 932 p d. 
(Z. Rîșnoveanu-coresp.).

VOINȚA TG. MUREȘ — 
VOINȚA CLUJ 5289—4841 
P d.

reșița-rafi-

DIVIZIA
SUIIÂI: SUITĂ DE lUIUHATE DE ICAIITATE

OTELUL GALAȚI — PO
IANA CÎMPINA 2—2 (1—0). 
Joc anost, privit cu plicti
seală de puținii spectatori. 
Gălățenii au primit cu ușu
rință golurile, iar maniera 
lor de joc a ridicat unele 
semne ele întrebare asupra 
sportivității cu care și-au a- 
părat șansele. Au înscris : 
Chjhaia (min. 2), Leca (min. 
76) pentru Oțelul, Tr. Po
pescu (min. 57 și 77) pentru 
Poiana. A condus I. Hrisafi 
— București. (T. Siriopol, 
coresp.)

FLACĂRA MORENI — 
POLITEHNICA GALAȚI 
0—0. Meciul s-a disputat în 
limitele sportivității și rezul
tatul este echitabil. A arbi
trat corect I. Drăghici — 
București (N. Pancu. coresp.)

PORTUL CONSTANȚA — 
METROM BRAȘOV 2—2 
(1—2). Joc de slabă factură 
tehnică. Avînd asigurată o 
poziție bună în clasament, 
constănțenii nu au forțat. Au 
marcat : Ghimeș (min. 17), 
Strîmbeanu (min. 49) pentru 
Portul, Darie (min. 12 și 45) 
pentru Metrom. A condus 
slab A. Paraschiv — Bucu
rești. (N, Enache, coresp.)

PROGRESUL BRĂILA — 
SPORTUL STUDENȚESC 
BUCUREȘTI 2—0 (0—0). în 
partea a doua, brăilenii au 
fost mai incisivi în acțiunile 
ofensive și au fructificat 
două ocazii. Golurile au fost 
realizate de Ciupitu 
59) și Pareșcura (min. 
Zaharia Drăghici — 
stanța a arbitrat foarte 
(Tr. Enache, coresp.)

METALUL BUCUREȘTI — 
CHIMIA SUCEAVA 0—0. Do
minarea insistentă a meta- 
lurgiștilor nu a fost concre
tizată datorită ineficacității 
liniei de atac. Pînă în min. 
63. cînd Georgescu (Metalul) 
a ratat neverosimil de la 
cîțiva metri, trimițînd balo
nul peste bară, am notat 
doar două șuturi pe spațiul 
porții apărate de Sidac. în 
min. 60 Roman (Metalul) a 
fost eliminat pentru lovirea 
intenționată a adversarului. A 
arbitrat competent Em. Vlai- 
culescu — Ploiești. (M. Con
stantin)

GLORIA BÎRLAD — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 3—1

(3—1). Localnicii puteau ob
ține o victorie mai catego
rică dacă Chiuș și Miț|u nu 
ar fi ratat din poziții extrem 
de favorabile. Jucătorii de 
la Ceahlăul au jucat și ei 
deschis. în min. 1 ei au ra
tat o bună ocazie prin Pă- 
trașcu. în min. 12 Beniovschi 
(Gloria) și Belizna (Ceahlăul) 
au fost eliminați pentru lo
vire reciprocă. Au marcat : 
Knall (min. 10), Mustață 
(min. 27), Codreanu (min. 
34), respectiv Pătrașcu (min. 
38). Excelent arbitrajul lui 
V. Dumitrescu — București. 
(E. Solomon, coresp.)

METALUL TTRGOVIȘTE — 
ȘTIINȚA BACĂU 1—1 (1—0). 
Ocupanta locului 2 și Știința 
Bacău au practicat un joc 
foarte confuz. Metalurgiștii, 
nepregătit), au făcut cel mai 
slab joc ai lor din ultima pe
rioadă. Merită evidențiat por
tarul Bal (Știința) care a in
tervenit foarte sigur în situa
țiile mai dificile de la poarta 
sa. Au marcat: C. Sava (min. 
7) pentru Metalul, Pelea (min. 
65) pentru Știința. Foarte bun 
arbitrajul lui V. Pădureanu — 
București. (Mișu Avanu, co
respondent).

DUNĂREA GIURGIU — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 
2—0 (2—0). Jocul s-a disputat 
pe un teren impracticabil. Lo
calnicii au jucat cu multă am
biție și în final au terminat 
victorioși. Bucureștenii au 
creat mai multe ocazii de a 
marea, dar pripeala în fazele 
de finalizare și-a spus cuviri- 
tul. Golurile au fost realizate 
de Pană (miin. 32) și de Badea 
(min. 38). A condus bine S. 
Mataizer — Craiova. (Tr. Bar- 
bălată, coresp.).

CLASAMENT
1. Progresul Buc.

29 16 7 6 53—17 39
2. Metalul TgV. 29 13 7 9 45-38 33
3. Portul 29 13 4 12 41—39 3»
4. Politehnica 29 12 6 11 33—40 30
5. Progresul Brăila

29 13 3 13 46—40 29 
29 10 9 10 37—33 29 
29 10 9 10 35—36 29 
29 11 6 12 35—36 28 
29 11 6 12 32—44 23 

studențesc
29 10 7 12 42-40 27 
29 10 7 12 30-30 27 

29 11 5 13 27—31 27 
29 10 7 12 41—47 27 
29 10 7 12 30—36 27 
29 10 7 12 32—39 27 
29 12 3 14 32—45 27

ULTIMA ETAPĂ (21 iunie) î 
Ceahlăul—Oțelul. Sportul studen
țesc—Gloria, Știința — Dunărea, 
Progresul București—Metalul Tîr- 
goviște, Poiana—Portul, Metrom— 
Progresul Brăila, Politehnica — 
Metalul București, Chimia—Fla
căra.

6 Metalul Buc.
7. Oțelul
8. Flacăra
9. Dunărea

10. Sportul

11. Știința
12. Chimia
13. Gloria
14. Metrom
15. Poiana
16. Ceahlăul

SERIA Ă ll-a: LUPTĂ ST» PENTRU PRIMUL LOC

(min.
75). 

Con- 
bine.

TG. JIU, 14 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Cei 
20 000 de spectatori, prezenți 
duminică în jurul traseului 
de pe Dealul Tîrgului, au 
fost răsplătiți pe deplin. In
tr-o suită de viraje pericu
loase, coborîri și urcușuri 
abrupte. motocrosiști din 
Cehoslovacia, Ungaria, URSS 
și România au oferit un ex
cepțional spectacol sportiv, 
învingătorul clasei (250 cmc) 
— internaționale, sovieticul 
Vitaud Donis a condus cu 
autoritate în prima manșă 
șarjind cu multă dexteritate 
desele obstacole. De aseme
nea, colegul său, Anatoli 
Mandricenco, deși a căzut de 
mai multe ori, a revenit de 
fiecare dată printre fruntașii 
cursei, cîștigînd manșa a 
doua în aplauzele publicului.

Urmărindu-i pe reprezen
tanții noștri, principali ad
versari ai alergătorilor sovie
tici, am regretat că n-au a- 
vut mai mult curaj, mai 
multă ambiție. Speranțele 
puse în Ștefan Chițu și Cri
stian Dovids au fost zadarni
ce, căci cei doi oameni de

bază al echipei naționale au 
decepționat. Doar Aurel Io
nescu și Mihai Banu au avut 
o comportare demnă de sub
liniat, restul membrilor lotu
lui republican negăsindtKși 
cadența.

Deși diferența de valoare 
era net In favoarea motoci- 
cliștilor de la 250 cmc. clasă 
unde au concurat toți aler
gătorii oaspeți, cursa națio
nală (clasa 500 cmc) a fost 
mai spectaculoasă decît în
trecerea internațională. Dis
puta dintre cunoscuții moto- 
crosiști Ervin Seiller, Otto 
Ștefani și Petre Paxino — 
cărora li s au alăturat Paul Fi- 
lipescu și Traian Moașa — 
a cucerit sufragiile publicului 
prin numeroasele răsturnări 
în ierarhia curselor în am
bele manșe.

CLASAMENTELE — 2.50 
cmc: 1. V. Donis (U.R.S.S.), 
2. A. Ionescu (Steaua), 3. 
A. Mandricenko (U.R.S.S.) 4. 
C. Dovids (Metalul Buc.), 5. L.

Reitter (Ungaria), 6. J. Sellei 
(Ungaria), 7. T. Kvalina (Ce
hoslovacia), 8. M. Straka (Ce
hoslovacia); 500 cmc: 1. E. 
Seiller (Metalul Buc.), 2. O. 
Ștefani (Steagul roșu Bra
șov), 3. Tr. Moașa (Steagul 
roșu). 4. P. Filipescu (I.R.T.A. 
Tg. Jiu), 5. D. Motișan (Vic
toria Moreni).

★
Etapa a doua a competiției 

de dirt-track 
pa Metalul", 
dimineață pe 
tiv din șos. 
Capitală, s-a 
disputarea a 4 manșe. In cea 
de a cincea alergare 1. Țichin- 
delean (Voința Sibiu) s-a 
răsturnat. Venit puternic din 
urmă Gh. Ivan (Metalul) nu 
l-a mai putut evita și ambii 
s-au accidentat. Juriul com
petiției a hotărit să anuleze 
manșele alergate și sâ repro- 
grameze etapa.

dotată cu „Cu- 
programată ieri 
complexul spor- 
Pantelimon din 
întrerupt după

Tr. IOANIȚESCU

INTlLNIRE CU MĂIESTRIA
PLOAIE DE RECORDURI (Urmare din pag. î)

PE STADIONUL
TINERETULUI

Ziua a doua a 
campionatelor re
publicane școla
re a prilejuit 
alte rezultate va
loroase. în cele

două zile de concurs au fost 
realizate două noi recorduri 
naționale de juniori II și 15 
recorduri republicane ale 
campionatelor școlare.

Iată cele mai bune rezul
tate din ziua a doua a în
trecerilor, urmînd ca într-un 
număr viitor să revenim cu 
alte amănunte legate 
cest reușit concurs :

BĂIEȚI : 200 m :
Păsulă 21.8 ; 800 m : 
Gașpar 1:53,6; Eugen 
ră 1:54,1 ; Andrei 
1:54,3 ; lungime s Dan Tihă- 
rău 7,13; disc: Gheorghe 
Dumbravă 50,84 ; Ștefan Gaja 
49,00 — rec. de juniori mici ; 
ciocan : Eugen Pîrlea 58,88 ; 
pe locul 5 cu 54,34 Gabriel 
Călin, nou record de juniori 
mici.

FETE: 200 mi Eleonora 
Monoranu 24,8 ; Mariana Fi
lip 24,9 ; 800 m : Rafira Fița 
2:11,5 ; Natalia Andrei 2:14,5; 
100 tn gardiiri î Elena Mîr- 
za 14,2 ; Marta Satmari 14,5 ; 
înălțime : Draga Comșa 1,68 ; 
Ildiko Bokor 1,60; Roxana 
Vulescu 1,60 ; greutate : Ma
ria Illi 13,67 ; suliță : Lucre- 
ția Matei 44,26 ; Eva ZSrgd 
44,10. (N.M.)

de a-

Sorin 
Zoltan
Nega- 

Dinescu

I

sebitele lor resurse. Ne-a 
bucurat, de aceea, dar nu 
ne-a apărut ca o surpriză de 
mari proporții, informația pe 
care ne-a dat-o crainicul, că 
locotenentul major Nicolae 
Cîrlig, de la Inspectoratul 
Miliției Municipiului Bucu
rești, cel care era în frun
tea coloanei de motocicliști, 
ocupase locul I la un con
curs de profesionalitate des
fășurat în urmă cu două 
luni fn Japonia, tn care se 
întrecuseră reprezentanții a 
43 de țări. De ce nu am a- 
vea și tn acest domeniu, 
campionii noștri ?

Spațiul nu ne permite să 
ne oprim asupra fiecărui nu
măr din acest program, care 
n-ar trebui să rămînă un dar 
oferit numai celor aflători 
ieri dimineață în tribunele 
de la „Dinamo", ci larg di
fuzat pe calea 
actualități sau 
Trecem, deci, 
de gimnastică 
țienești, executată de pio
nierii microagenți de circu
lație, nu amintim decît fugar 
despre exercițiile de îndemt- 
nare în conducerea motore
tei, motocicletei și autoturis
mului, despre săriturile pes
te obstacole ale milițienilor 
călare, consemnăm acea par
te a programului, cu exerci
ții de judo, box, trîntă, gim
nastică etc, prin care s-a 
demonstrat rolul exercițiului 
fizic în buna pregătire a lu
crătorului de miliție, pentru 
a ne opri la incredibilul nu-

măr de încheiere, al clinilor 
de serviciu, menit să ne a- 
rate curajul, calitățile acro
batice (salt, cu pușca în 
gură, peste un obstacol de 
2,17 m înălțime!), disciplina, 
inteligența și însușirile de... 
detectiv ale acestor exem
plare canine, pe lingă care 
faimosul Sherlock Holmes 
al lui Canon Doyle rămlne 
un simplu diletant... Dar, 
dresajul acestor clini, ajutoa
re de neprețuit ale 
nilor, nu reprezintă 
mijloc în plus de a 
mai mare eficiență 
pline de răspundere 
ției noastre populare.

miliție- 
decît un 
da cit 
muncii 

a mili-

Sesiune de admitere
Direcțiunea Liceului 35 cu pro

gram de educație fizică, din Ca
pitală, anunță concursul de ad
mitere în clasa a IX-a — sesiu
nea iunie 1970. înscrierile se fac 
Ia secretariatul școlii (calea Do
robanților 163) Intre 15 și 20 iu
nie a ,e. Examenul de admitere 
constă din următoarele probe : 
LIMBA ROMANA — scris și oral, 
MATEMATICĂ — scris șl oral 5 
ISTORIE — oral ; EXAMEN 
PRACTIC — atletism, baschet,

DANIA POPESCU (STEAUA)
întrecerile

campionatului național de 
călărie s-au încheiat ieri, pe 
baza hipică din calea Plev- 
nei, cu disputarea probelor 
de obstacole pe echipe, la 
fete și la categoria semi
grea.

în prima probă a progra
mului, cea pe echipe, victo
ria a revenit, conform aștep
tărilor, formației Dinamo (C. 
Vlad cu Jack, O. Recer cu 
Sondor, Eug. Ionescu cu 
Gama și M. Silea cu Lama) 
care a terminat parcursul cu 
0 puncte penalizare. Locul 2 
a fost ocupat de cvartetul 
Petrolului Ploiești (Gh. Ni- 
colae cu Aprod, N. Burghe- 
lea cu Jules. A. Radar cu Bi- 
caz și A. Stoica cu Spumos) 
cu 4 puncte penalizare (4:03), 
iar locul 3 echipei Centrului 
de călărie Buc. (E. Boiangiu 
cu Colonel. M. Aluneanu cu 
Heydn, Manuela Fîrșirotu cu 
Arcaș, I. Manole cu Vama), 
de asemenea, cu 4 p penali
zare (timp 4:39,9). Pe locu
rile următoare s-au clasat,

primei etape a 
național de

A. S. Rovine 
p, Steaua 12,15

Sibiu 16 p, 
19 p și A.S.A. 

p. Dișputa fe- 
cîștigătoare 

merituoasă : 
(14 ani) de 
a lăsat în 
Wermescher

în ordine : 
Craiova 8 
P, C.S.M. 
C.S.M. Iași 
Cluj 25 
telor a dat o 
nescontată, dar 
Dania Popescu 
la Steaua, care 
urmă pe Edith 
(C S.M. Sibiu) cu Strop și pe 
Irina Ciocmata (Steaua) cu 
Vinovat și Zefir. în ultima 
probă a zilei (și a etapei) 
au evoluat concurenții de la 
categoria semigrea. Primul 
loc a revenit lui Anghel Do- 
nescu (Steaua) cu Păunaș — 
0 p penalizare, urmat de di- 
namoviștii C. Vlad cu Spirt 

cu 
cu 
ie- 
cu

4 p (1:35,1), 
Sondor 
Vifor 8 
șeanul 
Moțata

Următorul concurs din 
campionatului — etapa 
proba completă — va 
loc la începutul lunii

drul 
I Ia 
avea 
iulie.

jurnalului de 
a televiziunii, 
peste repriza 

pe teme mili-

O. Recer 
4 p (1:39,4) și 
p (1:38,8) și de 

C. Cormanencu 
8 p (1:46,2).

MINERUL ANINA — ME
TALURGISTUL CUGIR 2—1 
(2—0). Gazdele au avut ini
țiativa majoritatea timpului, 
în prima parte, minerii au 
marcat două goluri prin 
Munteanu (min. 8 și 35). 
Spre sfîrșitul meciului, în 
min. 86, Colnic a redus din 
handicap. Foarte buri arbi
trajul lui S. Drăgulioi — Tr. 
Severin. (Gh. Crăciunel, co
resp.)

C.S.M. SIBIU — POLITEH
NICA TIMIȘOARA 2—2 
(1—1). Meciul a luat sfîrșit 
cu un rezultat neașteptat. A- 
ceasta s-a întîmplat deoarece 
gazdele au evoluat slab, per- 
mițînd timișorenilor să prac
tice un joc deschis. Au mar
cat : Stoicescu (min. 10 și 76) 
pentru C.S.M., Dobîndă (min. 
17) și Kun I (min. 89) pen
tru Politehnica. A arbitrat 
N. Curșaru-Ploiești. (Gh. To- 
pirceanu, coresp.).

OLIMPIA ORADEA — ME
TALUL TR. SEVERIN 6—0 
(3—0). După insuccesul de 
săptămîna trecută de pe te
ren propriu, orădenii s-au 
reabilitat în fata suporterilor, 
întrecînd la scor pe Metalul 
Tr. Severin. Oaspeții s-au 
comportat slab, în special în 
apărare.

Golurile au fost realizate 
de Iacob (min. 18), Petrică 
(min. 20, 41, 75 și 82) șl Sa- 
caci (min. 58). A condus 
foarte bine G. Blau-Timișoa- 
ra. (V. Sere, coresp.).

C.F.R. TIMIȘOARA — E- 
LECTROPUTERE CRAIOVA 
4—1 (2—0). Cei aproape 8 000 
de spectatori au aplaudat o 
victorie clară a timișoreni
lor. Feroviarii, superiori, s-au 
impus printr-un joc simplu, 
orientat spre poartă. Golurile 
au fost realizate de Manola- 
che (min. 9, 18 și 79 din 
11 m), Periatu (min. 75), res
pectiv Pițurcă (min. 66). A 
arbitrat excelent M. Bădu- 

Arcan,

roș (min. 1). A condus satis
făcător V. Topan — Cluj. (St. 
Iacob, coresp. principal).

MINERUL BAIA MARE — 
C.F.R. ARAD 2—0 (1—0). Joo 
de uzură, specific finalului de 
campionat. Minerii au domi
nat majoritatea timpului, dur 
au și ratat ocazii numeroase. 
Oaspeții au jucat destructiv, 
pentru menținerea unui rezul
tat strîns. Primul gol a fost 
înscris de Kasoni, în min. 33, 
în urma unei pase de Ia Hor
nung peste apărătorii adverși. 
în continuare, gazdele au do
minat dar au ratat prin Pascu, 
Kromeli și Silaghi, din pozi
ții favorabile. La reluare, mi
nerii se mențin în atac și be
neficiază, în min. 63, de un 
11 m, transformat impecabil 
de Tnifu. Corect și autoritar 
arbitrajul lui P. Vameș — Tg. 
Mureș. (I. Marinescu, cwesp.).

ca-

— a. b. —

ORAȘULUI
Revanșa întâlnirii interna

ționale de baschet, desfășu
rată duminică dimineață în 
sala Floreasca, a revenit din 
nou baschetbaliștilor polonezi 
cu scorul de 83—72 (46—36). 
în acest joc așteptam un re
viriment din partea echipei 
I.C.H.F., dar, oa și în. meciul 
precedent, greșelile în apărare

SELECȚIONATA
LODZ 72 83 (36-46)

au abundat, iar imprecizia în 
aruncările la coș au fost su
părătoare. Cei mai eficace ju
cători Zasina (18), Wizniew- 
ski (14), Markowski (14) și 
Nowokowski (11) de la în
vingători, respectiv, Cîmpeanu 
(21) și Tudose (13) de la în
vinși. Au arbitrat cu compe- 
'tență cuplul N. Iliescu și I.
Rembitski. (Florin SANDU).

DINAMO Șl STEAUA AU RAMAS NEÎNVINSE
(Urmare din pag. 1)

jenaru, Mustață, Medianii, 
Chirvăsuță, Pascu. Arbitrul C. 
Mărculescu a condus bine o 
partidă care nu i-a pus pro
bleme deosebite.

la liceul 35 din București
gimnastică sportivă, gimnastică 
modernă. Pentru examenul prac- 

ore «pecia!»

primesc tn- 
școlar 1970— 
selecție pen-

tic se organizează 
de pregătire.

De asemenea» se 
scrieri pentru anul 
1971. Concursurile de____
tru clasele V—XII vor avea Ioc 
pe ziua de 13 septembrie a. c. 
(ora 10). Cursurile, la toate cla
sele, se desfășoară dimineața. Alte 
informam la telefon; 33.12.51. .

d. st. 
RAPID ÎNVINSA DIN NOU,

ÎN ULTIMELE SECUNDE
Așa > cum am prevăzut po- 

loiștii feroviari nu au avut 
forțe suficiente pentru a face 
față celor două derbyuri in
tr-un interval de 8 ore, pier- 
zînd o partidă ca și cîștigată 
cu șase minute înainte de 
fluierul final al arbitrului 
C. Mărculescu.

In meciul de ieri după- 
amiază. Steaua a condus cu
1— 0 (M. Popescu din supe
rioritate numerică), dar a 
fost repede egalată (Lazăr). 
In continuare, Rapid a domi
nat evident, a condus cu
2— 1 și 4—2 (au înscris, pe 
rînd, Rusu din 4 m. cînd 
echipa sa era în inferioritate 
numerică, Culineac, Chir- 
văsuță și din nou Lazăr, cel 
mai bun dintre feroviari) lă- 
sînd impresia că va cîștiga 
ușor. în final însă, Eiroiu și 
coechipierii săi nu au mai

avut rezerve, cedînd iniția
tiva adversarilor. Apoi, Sla
vei și Mureșan au făcut din 
nou greșeli copilărești, pri
mind cu mare ușurință golu
rile ce aveau să permită mi
litarilor să egaleze (Frîncu și 
Szabo) și chiar să obțină 
victoria în ultimele secunde 
(golul lui Frîncu). Scor fi
nal : 5—4 (1—2, 1—0. 1—2. 
2—0) pentru Steaua. Ca ur
mare a acestui rezultat, ele
vii lui I. Frîncu egalează în 
fruntea clasamentului (17 
puncte) formația Dinamo, în 
timp ce „7“-le feroviar, net 
dezavantajat de 
rămîne în urma 
puncte (a. v.)

Alte rezultate: Rapid — 
Progresul 6—3 (2—0, 3—1,
0—2, 1—0) ; Steaua — Pro
gresul 5—0 (1—0. 1—0. 2—0, 

ciuda scorurilor 
strînse realizate de 
aceasta a evoluat 

slab (din punct de 
în 

tre-

program,
lor la 3

1-0). în 
destul de 
Progresul, 
mult mai 
vedere tehnic și tactic) 
comparație cu sezonul 
cut.

etape-turneu. În cel mai dis
putat joc, Voința Cluj a în
trecut pe I E.F.S. cu 6—4 
(2—0, 1—0, 1—3, 2—1). După 
primele două reprize, cluje
nii aveau un avantaj de 3 go
luri datorită unui mai bun 
joc de atac. Spre final, stu
denții bucureșteni au revenit 
puternic, „contestind" pînă în 
ultimele secunde avantajul 
oaspeților pe tabela de mar
caj. Au înscris Rusu 4. Szi- 
lagi și Ionescu de la învin
gători. respectiv, Schilka 2, 
Olah 2 de la învinși. în cele
lalte partide — victorii clare 
ale acestor două formații în 
fața Crișului Oradea: Voința 
—Crișul 7—0 (2—0, 2—0,
0—0, 3—0) și I.E.F.S.—Crișul 
6—3 (2—0, 0—1 3—0, 1—2).

A. PĂPĂDIE, coresp.
★

Turneul de la Cluj a 
dominat de Politehnica 
localitatea învingătoare 
fața Vagonului Arad

2—0. 4—1,4—:

La 
s-au 
din

★
Ștrandul Tineretului 

desfășurat alte meciuri 
cadrul celei de-a 4-a

fost 
din 

în 
cu 

2-1)
9—1

Un

9—2 (1—0,
și Olimpiei Oradea cu 
(2—0, 1—1. 4—0, 2—0).
alt rezultat : Vagonul Olim
pia 11—1 (2—0, 5—0, 1—1, 
3—0).

P. RĂDVANI, coresp.

lescu — Oradea. (P. 
coresp. principal).

VAGONUL ARAD — CHI
MIA RM. VÎLCEA 1—0 (1—0). 
Arădanii, cu excepția fazei 
din care au marcat unicul 
gol al partidei, au jucat slab, 
neconvingător. Oaspeții au 
contribuit și ei în egală mă
sură la acest meci lipsit de 
spectacol. Jucătorii de la 
Chimia au încercat o singură 
dată poarta, în min. 69 prin 
Chivu. Autorul golului : Bo-

METALUL' HUNEDOARA’ 
— GAZ METAN MEDIAȘ 
4—0 (2—0). Hunedorenii au a- 
vut în majoritatea tirnoului 
inițiativa. înaintașii de la Me
talul și-au creat multe ocazii, 
dintre care au fructificat cite 
două în fiecare repriză. Oas
peții, au pus accentul pe de
fensivă, dar au și contraatacat 
destul de periculos. însă n-au 
putut înscrie deoarece apără
torii metalurgiști au reso’ris 
totul. Golurile au fost mar
cate de Mercea (min. 22), I’ie • 
ian (min. 34), Cergo (min. 55) 
și Pău.nescu (min. 64). Bun ar
bitrajul lui Petre Badea —• 
Brașov. (Mircea Ioanid, cores
pondent).
\

1. C.F.R.
2. C.S.M. Sibiu :
3. Mln. B. M. I
4. Politehnica
5. C.S.M. Reșița I 
G. Min. Anina :
7. Olimpia S.M.
8. Electroputere

9. Vagonul :
10. Met. Hd.
11. Metalurgistul
12. Olimp. Oradea

13. C.F.R. Arad 1
14. Chimia
15. Gaz metan :
16. Met. Tr. S.

CLASAMENT
8
9
6
6
6
1
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28
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29
29
29
28
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27
29
26
29

13
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14
13

14
10

12
10
11
12

11 
10
10
10

7

5
8
5
3

5
5
4
2
2

44-23
33-26
27-13
51-33

36
35
34
33
32
2»
29

12 
ti
13
13

13
12
15
14
10

31-40
24-25
34-31
30-32

46-50
36-40
27-40
27-40
21-57

29
28
27
27

27
23
24
22
16

IUNIE : MinerulMIERCURI 17
Baia Mare — Olimpia Satu Marc. 
C.F.R. Arad — Gaz metan.

ETAPA 30-A (21 iunie) : Gaz
metan — C.S.M. Reșița Electropu- 
tere — Olimpia Oradea, C.F.R. 
Arad — C.S.M. Sibiu. Politehnica 
— Minerul Anina, Metalul Tr. Se
verin — Vagonul, Metalurgistul 
Cuglr — C.F.R. Timișoara, Chi
mia — Minerul Bala Mare, Olim
pia Satu Mare — Metalul Fluno- 
doara.

UNIVERSITATEA CLUJ - A.S.A. TG. MUREȘ 2-0 (1-0)
în cadrul etapei a XXIX-a a diviziei A, s-a disputat la 

Cluj partida dintre „U“ Cluj — A S.A. Clujenii au cîștigat 
cu 2—0 (1—0) prin punctele marcate de Adam (min. 28 din 
11 m) și Pripici (min. 76).
A arbitrat P. Sotir — Mediaș ★★★★★

VICTOR MOREA, coresp. principal

F.C. BOLOGNA A SOSIT
IN CAPITALA

Ieri a sosit în Capitală e- 
chipa de fotbal 
după o 
autocar 
Milano) 
lano la 
rich).
Antrenorul 

Fabbri, a revenit

de 
călătorie 
(de la 

și avion 
București

Bologna, 
combinată : 
Bologna la 
(de la Mi- 
— via Zii-

formației, 
asupra pri-

CRIȘUL ORADEA
C.F.R. CLUJ 0-0

O partidă amicală de sla
bă factură, în care înaintașii 
orădeni au arătat multe la
cune. Oaspeții au prezentat 
o formație tînără (I. GlIIȘA- 
coresp. principal).

mei lui hotărîri de a aduce 
în România și noua achizi
ție a clubului bolognez, in
terul Rizzo, transferat de la 
Florentina. în ultimul mo
ment a trebuit să renunțe 
la deplasare și portarul titu
lar, Adani, a cărui soție aș
teaptă, dintr-un moment în 
altul, să devină mamă. Iată 
lotul celor 16 jucători care 
au sosit: portari : Vavassori 
și Di Carlos ; apărători : Ro
vers i, 
Janich 
Turra, 
Gregori 
atacanți 
Ciacci.

Antrenorul Edmondo Fab
bri urmează să sosească, as
tăzi, pe calea aerului.

Ardizzon, Battisodo, 
și Prini ; mijlocași : 
Bulgarelli, Perani, 

Righi și Lambrugo ;
Muiesan, Pace,

PRONOSPORT
Așa arată o 

zultate exacte 
nosport nr. 24, 
1970.

variantă, cu 13 re
ia Concursul Pro- 
etapa din 14 iunie

X. Monza — Taranto
XI. Piacenza — Varese 

XII. Reggina — Catania 
XIII. Ternana — Modena

1
2
2
1

I. Met. Tlrg. — Știința Bacău X
II. Gloria Birlad — Ceahlăul 1

iii. C.F.R. Tlm. — Electroputere 1 
IV Arezzo — Cesena
V. Catanzaro — Reggiana

VI. Como — Perugia
VII. Foggla — Livorno

VIII. Genoa — Pisa
IX. Mantova — Atalanta

lei.

X 
X 
X

1 
X
1

FOND DE PREMII : 114.068
Plata premiilor la acest concurs 

«a face
— In

19 iunie 
siv ;

— In
pînă la

astfel :
Capitală, începînd de la 
pînă la 29 iulie a.c.. inclu-

provincie, de la 22 iulie
29 iulie a.c., iilclusiv.
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Pe fundalul plonjonului disperat al goalkee perului belgian și al cîtorva zeci de... sombreros,
,«ningea expediată de Asatiani se îndreaptă spre fundul plasei ! Un nou gol pentru echipa lui 
Kaclalin...

CAMPIONATUL COMENTARIUL ZILEI
MONDIAL 

DIN 1982 
ÎN SPANIA?

. Cu toate că organizarea unui 
.campionat mondial de fotbal 
ridică în fața țării gazdă pro
bleme dintre cele mai com
plexe, amatori — chiar la 
concurență — s-au găsit și se 
găsesc în continuare...

După cum se știe, Spania iși 
exprimase mai de mult inten- 

'tia de a organiza campionatul 
mondial din anul 1982, dar în 
|ultimele zile circula aici — în 
cercul gazetarilor acreditați 
'„El Mundialului" — zvonul că 
'spaniolii ar fi renunțat la găz
duirea celei de a XII-a ediții 
a celei mai mari competiții 
fotbalistice.

Nimic, însă, nu era adevărat 
din toate acestea 1

Alarmată ea însăși de ase
menea zvonuri — pe care le-a 
taxat drept răuvoitoare — Fe
derația spaniolă de speciali
tate a adresat o notă oficială 
Federației Internaționale, prin 
care iși reafirmă dorința de a 
găzdui ediția din 1932 a Cam
pionatului Mondial.

Pe de altă parte, se anunță 
că — prin intermediul ambasa
dei sale din Ciudad de Me
xico — Columbia și-a prezen
tat. in cursul zilei de vineri, 
candidatura în vederea orga
nizării campionatului mondial 
din... 1986.

După cum se vede, amatorii 
nu lipsesc...

Pe aeroportul internațional București—Otopeni

ASTĂZI, SOSESC „TRICOLORII !
Duminică la prinz, la ora la care pe stadionul „Azteca" din 

capitala Mexicului se executau ■ primele schimburi de minge 
din partida U.R.S.S. — Uruguay, programată în sferturile de 
•finală, reprezentativa de fotbal a României se îmbarca în- 
'tr-un reactor Caravelle, al companiei „Sabena", îndreptin- 
du-se— după o absență de mai bine de o lună — spre patrie.

Aeronava, care între timp a făcut escale la Montreal, Bru
xelles și Milnchen, este așteptată astăzi, în jurul orei 16,30, 
,pe aeroportul internațional București-Otopem.

Așadar, astăzi după amiază, o primă întilnire cu „tricolorii" 
•— nu ne îndoim, prilej de călduroasă primire din partea iu
bitorilor fotbalului din București.

Monica White de Canedo, 
soția lui Guillermo Canedo. 
președintele Comisei de orga
nizare a lui „El Mundial", a 
făcut o criză de nervi în loja 
de onoare a stadionului Azteca 
în timpul partidei Mexic—Bel
gia. I s-a aplicat rapid oxigen, 
după care d-na Canedo și-a 
revânit.

•
Dubernal, Sanchez și Orozco 

din comisia de arbitri a fede
rației mexicane de fotbal au 
declarat: „arbitrul argentinian 
Coerezza a fost prea sever 
aplicînd maximum de pedeap
să Ia duelul pentru balon din
tre fundașul belgian Jeck și 
atacantul mexican Valdivia." 
O lovitură indirectă in careul 
belgian ar fi fost după ei cea 
mai justă decizie.

Ministerul educației din Rio 
de Janeiro anunță: dacă Bra
zilia va cîștiga Cupa Jules 
Rimet, viitorul trofeu cu care 
va fi dotat C. M. se va numi 
„Cupa Pele".

•

Josef Marko, antrenorul e- 
chipei Cehoslovaciei: „Nicio
dată n-am văzut un penalty 
atit de nedrept cum a fost a- 
cela dictat împotriva noastră 
in meciul cu Anglia de arbi
trul francez Roger Machin. 
Fără el, campioana mondială 
poate ar fi părăsit „El Mundi
al" din optimi"...

1 Comentatorii britanici de 
fotbal se arată foarte opti- 

• mlști cu privire la evoluția 
setoc ionatei Angliei în fazele 

1 următoare ale Cupei Jules 
Rimet. Scorul string cu care 
echipa Braziliei a întrecut-o 
pe cea a României îi face
pe tehnicienii englezi să crea- 
dă că echipa lui Zagalo nu e 

I invincibilă- Fostul portar al 
^Arsenalului, Bobby Wilson 
j (comentator la BBC) consi- 
*deră că într-o finală Anglia-
Brazilia, britanicii vor cîști
ga. Wilson a subliniat că a- 
părarea braziliană este fra
gilă iar portarul Felix de
parte de clasa unui Gilmar 
sau Barbosa, glorioșii portari 
brazilieni ai ultimelor două 
decenii. Antrenorul echipei 
Coventry, Noel Cantwell, re

(Urmare din pag. 1)

presă, sîmbătă seara, în aju
nul celor patru partide din 
sferturile de finală ale campio
natului mondial, partide ce 
stîrnesc ample comentarii. Ele 
sint așteptate cu o neobișnui
tă nerăbdare, cunoscîndu-se 
faptul că de acum înainte 
orice calcule sînt excluse, 
partidele avînd un caracter 
eliminatoriu. Sînt de prevă
zut, deci, întîlniri aspre, în 
care fiecare formație va face 
risipă de energie pentru a-și 
asigura calificarea, pentru a 
forța accesul pe treptele su
perioare ale ierarhiei mon
diale. Tocmai pentru acest 
motiv, sir Stanley Rous, cu 
diplomația lui bine cunoscu
tă, declara ctf cîteva ore mai 
devreme la recepția oferită 
de F.I.F.A. și de Comitetul 
de organizare pentru cele 8 
echipe care n-au obținut ca
lificarea, că, deși în timpul 
optimilor de finală atmosfera 
a fost destul de încărcată, to
tuși F.I.F.A. se declară pe de
plin satisfăcută de felul în 
care s-au desfășurat aceste me
ciuri. Președintele forului in
ternațional a subliniat faptul 
că în această fază a compe
tiției nu a fost eliminat din 
joc nici unul din cei 200 de 
fotbaliști prezenți pe teren 
și că arbitrii au acordat nu
mai 30 de avertismente. „Aceas

Antrenorul român Eduard 
Lucaci se află în aceste zile 
în Mexic unde urmărește 
C. M. După cum ne-a declarat, 
el este mai mult decit satisfă
cut de evoluția echipei noastre 
și de prilejul pe care-1 are

de a-și îmbogăți cunoștințele 
profesionale.

•

Comisia medicală F.I.F.A. 
a dat publicității un nou co
municat în care se precizează 
că la controlul anti-doping 
efectuat asupra unor jucători 
la meciurile U.R.S.S.—Belgia, 
Uruguay—Italia, România—Ce
hoslovacia, Peru—Maroc, El
Salvador—Mexic, Suedia—Is

marcă pofta de joc a lui 
Pele (demonstrată mai ales 
în meciul cu România), dar 
adaugă : „...dacă românii în 
loc să intre în panică ar fi 
jucat fotbal și în prima ju

mătate de oră, ei ar fi putut 
învinge formația Braziliei".

★
Comentînd meciul Brazilia- 

România, trimișii în Mexic 
ai ziarului Komsomolskaia 
Pravda, V. Volkov și H. Bo
rovik, scriu : „Brazilia-Româ- 
nia a fost unul din meciu
rile cele mai interesante. Ro

ta— a spus în continuare sir 
Stanley Rous — se datorează 
pe de o parte comportării dis
ciplinate a jucătorilor, iar, pe 
de altă parte, spiritului de 
fair-play pe care au știut să-l 
imprime echipelor lor antre
norii și conducătorii."

Este un punct de vedere pe 
rare cea mai mare parte a re
prezentanților presei îl îm
părtășește integral. Rămîne 
numai ca și jocurile ulteri
oare (mai ales acestea 1) să 
confirme spiritul de sportivi
tate sub auspiciile căruia a 
început disputa. Ar fi numai 
spre binele fotbalului, care se 
înscrie tot mai persistent în 
preocupările unor mase din 
ce în ce mai largi de oameni.

Păstrînd această speranță, 
să ne reîntoarcem la recepția 
încheiată de cîteva minute în 
elegantele saloane ale hotelu
lui „Hilton". Și cu acest pri
lej, atît sir Stanley Rous, cît 
și dl. Guilermo Canedo, pre
ședintele federației mexicane 
de specialitate și al comitetu
lui de organizare, au felicitat, 
în prezența unui mare număr 
de ziariști și a tuturor mem
brilor Comitetului executiv al 
F.I.F.A., pe jucătorii și an
trenorii români pentru exce
lenta lor comportare în cele 
trei partide disputate la Gua
dalajara. S-a apreciat publia 
că eliminarea din sferturi a 
tricolorilor constituie o injus
tiție sportivă Și că valoarea 
tehnică și tactică a fotbaliș
tilor români le-ar fi dat drep
tul să se numere printre cele 
8 echipe participante la sfer
turile de finală. Dar, din pă
cate, sorții au fost cruzi cu 
echipa noastră, aruneînd-o în 
acea infernală serie de la 
Guadalajara, de unde au ple
cat mai departe, nu fără e- 
moții și nu fără a fi făcut 
apel la toate resursele lor

rael, Brazilia—Anglia și R.F.G. 
—Bulgaria rezultatele au ieșit 
negative.

în cercurile ziaristice de la 
C M. este foarte mult comen
tată performanța echipei Ita
liei, care a reușit să se califice 
în sferturile de finală marcînd 
un singur gol in cele trei me
ciuri disputate. Ziariștii ita
lieni prezenți la C. M. se arată 
decepționați de randamentul 
liniei de atac a „Squadrei 
Azzurra" și îndeosebi de cel 
al lui Luigi Riva, care în ca
drul echipei sale de club. Ca
gliari, s-a dovedit a fi foarte 
eficace. Un coleg italian, ne 
spunea la centrul de presă de 
la hotelul Fenix, desigur în 
glumă, că fiind consecventă cu 
ea însăși e.chipa Italiei va 
lupta și mai departe pentru 
scoruri albe, mizînd pe sansa 
sorților și că de abia în finală 
se va decide să înscrie un gol 
adversarei sale, dar și acela 
în ...prelungiri.

O explozie de entuziasm s-a 
produs în orașul Toluca cînd 
s-a aflat că, in urma tragerii 
la sorți, echipa Mexicului va 
juca aici în sferturile de fi
nală. cu selecționata Italiei. 
Studenții au abandonat aulele 
și au pornit într-o mare ma
nifestație pe principalele străzi 
ale orașului scandind numele 
echipei lor naționale. Lor li 
s-au alăturat alte mii de per
soane, paralizindii-se — mal 
bine de o oră — activitatea 
în acest oraș.

mânii au jucaț în cea mai 
dificilă grupă, dar ei au de
monstrat o pregătire tehnică 
șl fizică de prima clasă. Multe 
echipe ar dori să posede spi
ritul de luptă sportivă al ro-

mânilor. Pînă la urmă bra
zilienii au fost nevoiți să se 
întrebuințeze serios pentru a 
învinge".

★

înaintea campionatului 
mondial. trimisul ziarului 
Corriei'e dello Sport. Ezio de 
Cesari, scria : „Formația Ro

sportul —.-.............. .......... Pa& a 5-a

tehnice, tactice și fizice, două 
incontestabile valori ale fot
balului mondial, selecționatele 
Braziliei și Angliei.

Semnificativ în acest sens 
ni se pare și modul în care 
amatorii de fotbal din Gua
dalajara și-au luat rămas bun 
de la jucătorii români. Am 
trăit, vineri după amiază, pe 
aeroportul acestui îneîntător 
oraș, scene emoționante, care 
vor rămîne vii în amintirea 
tuturor românilor. Sute și 
sute, de „aficionades" au în
soțit cu diferite mijloace de 
locomoție autocarul fotbaliș
tilor noștri pînă la aeroport 
și aci, la insistentele lor soli
citări, directorul le-a permis 
să intre pe pistă, pînă la 
scara elegantului „D.C. 9“ 
care se pregătea să plece în 
direcția Ciudad de Mexico. 
Au urmat clipe de neuitat, 
în mijlocul unei spontane 
„iesta", în acordurile chitare
lor, jucătorii români erau îm
brățișați. felicitați, urîndu-li- 
se drum bun și numai vic
torii. Se fluturau batiste, se 

Trei jucători brazilieni aflațl parcă In „șiF indian"... Primul dintre ci, portarul Felix, a prins 
balonul în fața apărătorilor Brito șl Everaldo. Un nou atac englez a fost respins, iar tabela de marcaj 

va arăta pină ia sfirșit un 1—0 — poate nedrept — în favoarea sud-amcricanilor. Fotbalul se joacă pe 
goluri... Telctolo : U.P.I.

schimbau în ultimul moment 
mici amintiri. Cînd la insis
tențele echipajului, delegația 
noastră și-a luat locurile în a- 
vion, pe pistă se striga : „Ru
mania 1 Rumania !“, iar som- 
brerourile făceau elegante 
volte prin aer în semn de 
despărțire. Așa au părăsit 
fotbaliștii români pitorescul 
oraș Guadalajara. Stimați, a- 
preciați pentru comportarea 
lor pe teren și dincolo de 
marginile lui, simpatizați pen
tru tinerețea și optimismul 
'lor...

★
In așteptarea partidelor de 

duminică, ale căror rezultate 
cititorii din România le vor 
cunoaște Ia apariția acestor 
rînduri, să mă opresc cîteva 
clipe asupra unui aspect mai 
puțin competițional. Este vor
ba de activitatea — destul de 
laborioasă — a unor antre
nori de la mari echipe de 
club, care doresc să obțină 

mâniei face figură de „rudă 
săracă" în grupa de la Gua
dalajara, posibilitățile sale 
sînt reduse și n-o vedem cla
sată mai sus de locul patru". 
După meciul cu Cehoslova
cia, același Ezio de Cesari 
scria : „...au bătut și au des
ființat echipa Cehoslovaciei. 
Pentru Brazilia și Anglia, for
mația României devine un 
periculos outsider. Acum ro
mânii „galvanizați", amenin
ță pe cei doi mari. Nunweil- 
ler un magnific „motoraș" la 
mijlocul terenului, Neagu ire
zistibil și prețios, Dembrov- 
schi o extremă rotitoare, lup- 
tînd fără istovire". Pînă la 
urmă această „rudă săracă" 
l-a obligat pe reporterul ita
lian să scrie cîteva rînduri 
memorabile din Guadalajara. 

„semnăturile" unor fotbaliști 
evidențiați pînă în prezent. 
Astfel, Mircea Lucescu a pri
mit o ofertă din partea clu
bului brazilian Fluminense — 
și nu Flamengo, cum din e; 
roare s-a comunicat la în
ceput —• care activează în 
campionatul statului Guana- 
bara. Căpitanul echipei noas
tre reprezentative ar urma șă 
joace trei luni (decembrie, 
ianuarie și februarie) in sezo
nul viitor, dacă se va obține 
acordul clubului Dinamo și al 
F.R.F. S-a anunțat, de ase
menea, că Nereo Rocco, an
trenorul cunoscutei formații 
A.C. Milan ar fi foarte inte- 
teresat să obțină transferul 
atacanților peruvieni Soții și 
Cubillas. Pe de altă parte, 
cinci jucători marocani sînt 
„curtați" de cluburile france
ze. dintre ei Houmane fiind 
cel mai avansat în tratativele 
sale cu echipa F.C. Metz. Tot 
o formație franceză Olympi- 
que Marseille a solicitat ser
viciile jucătorului vest-german 
Overath. Dar, clubul său, F.C. 
Koln a cerut pentru acest 
transfer „modesta" sumă de... 
1 milion de mărci !

0 NOUĂ ABREVIERE:

se proiectează înființarea Asociației internaționale 
a antrenorilor de fotbal

Cel care ar fi bănuit că 
antrenorii celor 16 echipe 
participante la „El Mundial" 
nu au deeît griji legate de 
soarta echipelor lor s-ar fi 
înșelat...

Iată că în aceste zile „fier
binți" pentru antrenori, cîțiva 
dintre aceștia au găsit timp 
să se întîlnească pentru a

Meciuri internaționale
FARUL — CERNOMORE 

VARNA 0—1 (0—0) !

Disputat sîmbătă seara în 
nocturnă, jocul dintre cele 
două formații nu a satisfă
cut, în primul rînd, datorită 
gazdelor, care au jucat foar
te slab și au ratat numeroa
se ocazii prin Sasu, Kallo, 
Badea și Tănase.

Oaspeții, cu excepția ieși
rilor nesportive față, de ar
bitru, au lăsat o bună impre
sie prin jocul cursiv practi
cat. Unicul gol a fost înscris 
în min. 77 de către Bogomi- 
lov, consfințind prin aceasta 
o victorie meritată a fotba
liștilor bulgari. Pentru ca și
rul de ratări să fie complet, 
în min. 84 Sasu a executat 
o lovitură de la 11 m și a 
șutat... în portar. Pentru 
proteste și injurii la adresa 
arbitrului, Bogomilov (min. 
86) și Biligov (min. 88) au 
fost eliminați de pe teren. 
A condus Gh. Popovici (Bucu
rești)

(C. POPA, coresp. princ.)

Mundlalul Influențat de... tra
iectoriile taloanelor, de altitu
dine ? Așa s-ar părea după 
aprecierea unor Comentatori. Deși 
mingea oficială are mărimea șl 
greutatea reglementară, rezis
tența sa la aer este dife
rită. Aceasta se observă la 
pasele lungi, centrări, șuturi de 
la distanță. Majoritatea ies în 
tușe, nu-și găsesc adresa. Echi
pele care folosesc pase lungi slnt 
dezavantajate. Centrările pe sus 
sînt greu de preluat cu capul. 
Italianul Rlva a ratat, enorm în 
meciul cu Israelul la baloanele

Deși echipa Spaniei nu participă la turneul final al campionatului 
mondial de fotbal, în țara lui Gento, meciurile din Mexic suscită un 
interes enorm. Retransmisia la televiziune a partidelor a paralizat 
practic orice activitate în marile orașe Madrid, Valencia, Barcelona, 
Bilbao, Sevilla, unde fotbalul acaparează toate discuțiile, transmite 
corespondentul agenției France Presse. Meciurile Anglia—Brazilia și 
Brazilia—România au fost cele mai mult apreciate pin* acum. „Mun- 
dialul" a influențat și meciurile din Cupa Spaniei (stadioanele au fost 
aproape goale), precum și corrldele și spectacolele teatrale.

Asociația uruguayană de fot
bal (A.U.F.) va depune un nou 
protest in legătură cu schimba
rea arbitrului delegat Îs meciul 
Suedia—Uruguay din cadrul „op
timilor" de finală. In cercurile

Comisia de fotbal a Asociației internaționale a presei sportive a 
dat publicității un comunicat în care protestează împotriva interzi
cerii accesului ziariștilor in sala hotelului „Maria Isabel- din Ciudad 
de Mexico, unde a avut loc tragerea la sorti pentru stabilirea locu
rilor 1 și 2 In grupa A. In actualul climat de suspiciune al turneului 
— continuă comunicabil — prezența ziariștilor ar fi oferit maximum 
de garanții pentru informarea promptă a publicului.

Comisia de anchetă a F.I.F.A., 
Însărcinată să elucideze cazul ar
bitrului brazilian Moraes, bănuit 
că ar fi intenționat să primească 
o. sumă de bani înaintea parti
dei Suedia—Uruguay, a ajuns la 
concluzia că aceste afirmații au

Tn 
slovacia, o femeie din Bahla care 
naștere unui băiat. Noul cetățean 
Rivelino.

clipa cînd echipa Braziliei a deschis scorul în meciul, cu Ceho- 
urmărea meciul la televizor a dat 
al Braziliei a primit numele de...

Reporterii prezenți la campio
natul mondial din Mexic s-au 
întrecut în jonglerii de epitete și 
expresii care mai de care mai 
originale.

Campionatul mondial de fotbal a stîrnlt in lume un Interes șl 
mai mare decit prima aselenizare — in Iulie 1969. Cel puțin așa re
zultă din statistica unei firme franceze de televizoare care a înregis
trat o creștere de 400 la sută a comenzilor față de o perioadă 
obișnuită.

Dialog nocturn :
— Și chestia asta se 

la fiecare patru ani ?
— 72?

repetă

Clara Padilla, lînăra columbiană care l-a acuzat pe Bobby Moore 
de furtul unei brățări, a renunțat la postul ci de vînzătoare de biju
terii. Ea a primit mal multe scrisori de amenințare și familia a fost 
nevoită să ceară protecția poliției.

In Anglia, de trei săptămînl a 
crescut consumul de ceai, în 
R.F. a Germaniei s-a băut de 
trei ori mai multă cafea deeît 
în timpuri normale, notele de 
plată ale electricității sînt încăr
cate pretutindeni. Se stă de 
veghe cu ochii spre Mexic șl 
mulți telespectatori și-au desco
perit capacitățile de rezistență 
sportivă, altfel nebănuite.

discuta o fnai veche propu
nere, de creare a unei aso
ciații internaționale a antre
norilor de fotbal.

După cum menționează 
presa mexicană, se pare că 
nu toți cei 16 antrenori ar fi 
răspuns favorabil invitației 
de a se prezenta marți 16 
iunie, la Ciudad de Mexico,

în alte meciuri internațio
nale : VASAS LANG BU
DAPESTA — SOMEȘUL 
SATU MARE 0—3 (0—1). Un 
meci de bună factură teh
nică în care sătmărenii au 
evoluat foarte bine. Au în
scris Matei. Samu și Marian. 
Partida a avut loc la Buda
pesta. (Z. COVACI, coresp.)

STEAUA — ETAR T1RNOVO 
2-1 (1-1)

Cînd Dumitriu III a în
scris spectaculos în min. 4, 
mulți dintre cei prezenți e- 
rau convinși că bucureștenii 
vor repurta o victorie faci
lă. Ei aveau să fie contra
ziși, însă, în min. 10,, cînd 
fundașul Veliciov, încercând 
o incursiune pe partea dreap
tă a terenului, și-a depășit 
ușor adversarii, a intrat în 
careu și a șutat sec în col
țul drept al porții apărate 
de Suciu, aducînd egalarea. 

Înalte. în schimb, s-au marca» 
mult» goluri prin șuturi de la 
20—30 m j la Ciudad de Mexico 
echipa U.R.S.S. a marcat 3 go
luri în poarta Belgiei prin șu
turi de la 25—30 ra ; tot așa is- 
raelianul Spiegler a Înscris în 
poarta suedezilor, ca șl belgia
nul Van Moer In jocul cu Sal
vadorul. Portarii sint in mare 
primejdie șl la șuturile de la 
semldistanță cînd balonul capătă 
o viteză extraordinară din pri
cina rezistenței mal mici a aeru
lui rarefiat la peste 2 000 m.

sportive din Montevideo se creda 
că A.U.F. va da consemn dele
gatului său in Mexic să voteze 
împotriva realegerii lui Stanley 
Rous ca președinte al F.I.F.A.' 

fost simple zvonuri. Hotărirea 
președintelui F.I.F.A.j Stanley 
Rous, de a-1 înlocui pa Moraes 
cu Landauer (S.U.A.) se Impu
nea în această situație pentru a 
evita orice fel de complicații.

Un titlu sugestiv este remar
cat de franco-brazlllanul A. Fon- 
tan : „Cafeaua braziliană nu-1 
lasă pe englezi să doarmă".

— Mal bine te insural cu un 
televizor ! t '

— Dar Eddy Merckx de cc nu 
Joacă în echipa Belgiei ?

La Guadalajara
RESPIRO PENTRU...

ZIARIȘTI
Pe măsură ce meciurile 

„EI Mundialului" au devenit 
mai rare între cei care res
piră mai ușurați se află și 
numeroșii ziariști acreditați 
competiției.

Astfel, gazetarii centrului 
de presă din Guadalajara au 
vizitat, la sfîrșitul săptămînii 
trecute, uzina siderurgică din 
localitate, după care au asis
tat la o demonstrație făcută 
de membrii clubului de călă
rie, club al cărui renume a 
depășit de mult hotarele Me
xicului.

Ziua de sîmbătă a fost 
foarte „încărcată" pentru 
ziariștii din „orașul florilor". 
După ce — dimineața — au 
vizitat celebra fabrică de bere 
„Corona", după amiază ei au 
fost oaspeții unei case de cul
tură, un veritabil muzeu al 
artei populare, în incinta că
ruia oaspeții au urmărit un 
program folcloric și ceremo
nia unei căsătorii mexicane.

Seara, ziariștii s-au depla
sat într-o fermecătoare sta
țiune din afara orașului, unde 
conducerea amintitei fabrici 
de bere a oferit un cocteil 
în cinstea lor.

După un asemenea „pro
gram" nu este de mirare că 
ziariștii grupei C au avut 
multă poezie în... călimări...

la o reuniune cu caracter in
formativ pe tema menționată. 
Astfel, antrenorul echipei bra
ziliene, Marlo Zagalo, care 
în principiu s-a declarat de 
acord cu ideea creării acestei 
asociații, nu a promis — cu 
certitudine — că va sosi în 
capitala Mexicului La 16 iu
nie.

în ceea ce-1 privește pe an
trenorul echipei române, An
gelo Niculescu, după toate 
probabilitățile acesta va fi 
prezent la întrunirea proiec
tată.

După o lungă perioadă de 
dominare, în care au ratat 
exasperant de mult, bucureș
tenii au înscris golul victo
riei în min. 75 prin același 
Dumitriu III.

Din acest moment o parte 
dintre jucătorii bulgari au 
practicat un joc dur, manl- 
festîndu-se ireverențios fată 
de arbitrul Mircea Cițu care, 
după părerea noastră, a con
dus excelent această întîl- 
nire.

C. MOKARU

STEAGUL ROȘU — SPARTAK 
PLEVEN 2-1 (0—1)

Echipa Steagul roșu Bra
șov a susținut la Făgăraș un 
meci internațional cu forma
ția bulgară Spartak Pleven, 
pe care l-a cîștigat cu 2—1 
(0—1). Au marcat : Gybrfi 
(min. 63) și Drăgoi (min. 85) 
pentru învingători, respectiv, 
Simionov (min. 44).

B STOIC1U, coresp.



De la trimisul nostru special, la C.E. de lupte, VALERIU CHIOSE

GHEORGHE BERCEANU-IMBATABIL 
ESTE Șl CAMPION AL EUROPEI 

-Medalie de argint pentru Ion Batiu-
BERLIN, 14 (prin telefon). 

Mai grea și mai agitată ca 
oricine a fost această ediție 
a campionatelor curopen» de 
Oupte greco-romane. Iar cei 
162 de atleți, înscriși în în
trecere, au făcut-o și cea mai 
populată. Pentru a răzbate 
printr-un asemenea desiș tre
buie o secure foarte bine as
cuțită. Și bineînțeles, că n-au 
putut s-o aibă toți. In gene
ral, luptele greco-romane mar
chează pe plan mondial un 
mare progres. Noile modificări 
aduse regulamentului oferă 
cecuri în alb ofensivei, renun
ță și pedepsesc pasivitatea la 
adăpostul căreia au fost cîș- 
tigate multe medalii străluci
toare dar nemeritate. Zidurile 
defensivei au fost aruncate în 
aer și acum, în cîmp deschis, 
cîștigă cel care atacă.

După cum spuneam într-o 
corespondență anterioară, li
derul incontestabil al echipei 
române rămîne GHEORGHE 
BERCEANU, minuscul pe 
stradă sau în vestiar dar uriaș 
pe patrulaterul de concurs 
(cat. 48 kg). După trei victo
rii consecutive prin tuș (pen
tru care i-au trebuit — în to
tal — mai puțin de 10 minu
te) el a ajuns în turneul final 
cu Calafiore (Italia) și Gali 
(Ungaria). Berceanu i-a în
vins pe amîndoi la puncte, 
atît de ușor ca și cum s-ar 
fi jucat. Astfel, medaliei de 
campion mondial i se a- 
daugă și aceia de cam
pion al Europei. După pă
rerea specialiștilor prezenți 
aici, Berceanu nu are adver
sar la această oră în categoria 
sa. Ceea ce este bine dar șl 
rău în același timp !... Și-a re
venit la valoarea și forma de 
zile, mari ION BACIU (57 kg). 
Dună o serie neîntreruptă de 
victorii el a făcut un meci 
egal, în turneul final, cu ma
ghiarul Varga, apoi l-a învins 
prin descalificare pe bulgarul 
Traikov și a ocupat locul 2 
fiind victima unei clauze de 
regulament. Varga a avut o 
victorie prin tuș mai mult 
decît Baciu. Păcat, pentru că 
fostul campion mondial, I.

CUPA WIGHTMAN

LA TENIS
A început meciul de tenis 

feminin dintre echipele An
gliei și S.U.A. în joc fiind 
„Cupa Wightman". După pri
ma zi, gazdele conduc cu 2—1. 
Ann Jones a învins-o cu 6—2, 
6—3 pe Nancy Richey, iar în 
proba de dublu perechea Jo
nes, Williams a întrecut cu 
6—3, 6—2 pe Heldman, Curtis. 
Americanca Billy Jean King 
a dispus cu 8—6, 6—4 de Vir
ginia Wade. luat avans de 2—0 la seturi,

SPANIA Șl R.F. a «ĂHIEI 
iWINGĂTOARE M
La Ntirnberg, selecționata 

R. F. a Germaniei a între
cut categoric reprezentativa 
Belgiei (5—0), ultimul punct 
fiind semnat de Kuhnke, în
vingător cu 6—2, 6—2, 6—0. 
In urma acestui rezultat, te- 
nismanii vest-germani vor în
tâlni. pe teren propriu, for
mația U.R.S.S. în finala gru
pei europene B.

La Paris, derută evidentă 
a gazdelor, care au pierdut 
fără drept de apel întîlnirea 
cu sportivii spanioli. In ulti
mele meciuri de simplu, O- 
rantes l-a învins cu 6—3, 
6—2, 6—2 pe Goven, iar San-

VICnifllL IA LIMITĂ (li-5) A PUGIIIȘTIIIUI 

ROMÂNI ÎN PARTIDA REVANȘĂ CU GHANA
CONSTANȚA 14 (prin te

lefon). Antrenorii noștri care 
au vizionat întâlnirile de la 
București și Constanța dintre 
reprezentativele României și 
Ghanei au fost surprinși de 
faptul că oaspeții, în cele 
cîteva zile petrecute în țara 
noastră, au făcut zilnic cîte 
două antrenamente. Eficien
ța acestei pregătiri și-a spus 
însă cuvîntul, dovadă că ieri 
dimineață deși selecționata 
țării noastre prezenta boxeri 
de clasă, oaspeții au fost în- 
trecuți doar la un punct. Ei 
au boxat mult mai bine de
cît la București. Aurel Mihai 
l-a învins mai detașat pe H. 
Bukerai datorită unor atacuri 
insistente încheiate cu pre
cise directe de stingă la fi
gură. „Cocoșul" 8. Sulley a 
obținut o nouă victorie, în- 
vingîndu-l. de data aceasta, 
pe tînărul Mircea, Toni. La 
sfîrșitul primei reprize Con
stantin Stanef a receptions* 
un puternic croșeu de stînga 
la carotidă de pe urma că 
ruia a fost numărat. Apoi el 
a trecut decis la atac, dar a 

Baciu, ar fi meritat din plin 
aurul.

La cat 62 kg. P. Coman, 
medaliat cu bronz la libere, 
n-a mai putut face greutatea 
în ultima zi, trebuind să se 
mulțumească cu locul 6. Bă
iatul acesta s-a chinuit teribil 
și chiar dacă ar fi stat o 
noapte întreagă în baia de 
abur, din el nu se mai putea 
stoarce nimic. Nici măcar o... 
lacrimă.

Ceilalți reprezentanți ai țării 
noastre n-au reușit să se cla
seze printre primii șase. S. 
Popescu și N. Neguț au luptat 
prea pasiv. I. Gabor era ne
restabilit, iar M. Vlad și FI. 
Chițu sînt debutanți la euro
pene. Veteranul N. Martinescu 
a jucat totul pe o carte, ris-

Trimisul nostru special, Radu VOIA, transmite din Maribor:

MECIUL IUGOSLAVIA - ROMÂNIA 
CONTINUĂ Șl ÎN A 4-a ZI!

• Tenismanii Iugoslavi au obținut egalarea printr-o neașteptată 
victorie a lui Spear • în ultima partidă, Țiriac II conduce 

pe Franulovici cu 2-0
A fost o după-amiază de 

tenis ce greu se poate uita. Pe 
terenul central al stadionului 
Branik, s-a desfășurat în fața 
ochilor noștri o adevărată 
dramă. Ilie Năstase, nereușind 
să se regăsească la valoarea 
lui maximă, a fost învins de 
un Nikola Spear în zi excep
țională. Sportivul din Suboti- 
ța, care împlinește 26 de ani, 
și-a adus aminte — poate — 
că a fost marea speranță a 
tenisul ui. iugoslav — încă îna
inte de apariția lui Franulo- 
vied — și a ținut să-și recîș- 
tige locul în preferințele su
porterilor. „A fost partida vie
ții mele..." avea să declare 
Spear, după cele două ore și 
jumătate de joc, în care a fă
cut tot ce a stat în putință 
pentru a-1 depăși pe Năstase. 
Si a reușit 1 In biroul de presă 
de sub tribuna stadionului — 
de unde transmitem aceste 
vînduri imediat după înche
ierea partidei — vacarmul te
lefoanelor, prin care gazetarii 
iugoslavi anunță senzaționala 
știre a victoriei lui Spear, nu 
reușește totuși să acopere sal
vele de urale ce se aud deca
lară, unde spectatorii îl săr- 
bătoreso pe învingător.

Tabela de scor a întâlnirii 
Iugoslavia — România arată 
acum egalitate (2—2), dar în 
partida decisivă Ion Tiriac a

„CUPA DAVIS“
tana s-a impus în fața lui 
Chanfreau cu 7—5, 6—3, 6—2. 
învingătoare cu 5—0, selec
ționata spaniolă va juca fi
nala grupei europene A cu 
echipa calificată în partida 
de la Maribor.

In zona americană, forma
țiile Braziliei și Columbiei se 
întîlnesc la Sao Paolo. Co
lumbianul Velazco l-a învins 
cu 7—5, 6—1, 6—8, 6—4 pe 
Tavares, iar brazilianul Man- 
darino a câștigat în fața lui 
Molina cu 6—2, 6—2, 6—3. 
După prima zi scorul este 
1—1.

lovit aproape numai In blo
cajul lui S. Akushe. Stanef 
și-a întețit dominarea în ul
timul rund însă adversarul 
său s-a blocat bine și a ob
ținut, pe merit, decizia de 
învingător. 'Mai activ și mai 
clar de-a lungul celor trei 
reprize Aurel Iliescu l-a în
vins la puncte pe J. An
thony. Extrem de combativ 
Ema Flash i-a făcut multe 
clipe grele lui Ion Hodoșan 
care, deseori, a fost nevoit să 
fugă din calea adversarului. 
Spre sfârșitul reprizei secun
de Hodoșan plasează o direc
tă scurtă și puternică în băr
bia adversarului și Flash 
este numărat. Ca și cînd ni* 
mic.nus-ar fi întîmplat, bo
xerul ghanez a trecut hotă- 
rît la atac obținînd victoria 
la puncte. Joe Darkey a în
ceput foarte bine meciul cu 
Horst Stumpf, dreptele sale 
funcționînd fără greșeală. In 
finalul primei reprize Stumpf 
plasează o puternică contră 
de dreapta care-1 expediază 
pe ghanez la podea. Și în 
repriza secundă Darkey a 

cînd imens în fiecare meci. 
Aceasta l-a costat un tuș în 
întîlnirea cu bulgarul Kolev 
și o înfrângere la puncte în 
fața lui Klinge (R.D.G.).

Iată acum medaliații acestei 
ediții a C.E. de lupte greco- 
romane : cat. 48 kg: 1.
GEORGHE BERCEANU (RO
MÂNIA), 2. Gali (Ungaria), 
3. Calafiore (Italia); 52 kg; 
1. Kirov (Bulgaria), 2. Ma
ri nko (Iugoslavia), 3. Alsoev 
(U.R.S.S.); 57 kg: 1. Varga 
(Ungaria), 2. ION BACIU (RO
MÂNIA), 3. Traikov (Bulga
ria); 62 kg: 1. Wehling 
(R.D.G.), 2. Laasko (Finlanda), 
3. Kașper (Cehoslovacia); 68 
kg: 1. Gopfert (R.D.G.), 2. 
Damianovici (Iugoslavia). 3 
Schondorfer (R.F.G.); 74 kg: 

în fața primului jucător iugo
slav — Zeliko Franulovici. 
Trei zile n-au fost suficiente 
pentru a decide acest drama
tic meci din semifinala euro
peană A a „Cupei Davis’*. Dar, 
să descriem mai întîi primul 
act al unui extraordinar epi
log...

NASTASE —SPEAR 5—7. 
6—8, 2—6

Partida a început pe o căl
dură mare și un vînt puter
nic, prevestind ploaia. Năstase 
s-a încălzit greu, a ratat un 
break chiar din primul ghem,, 
apoi a manifestat destule ezi
tări în joc. El a pornit ofen
siva de abia în ghemul 4, cînd 
era condus deja cu 3—0. în 
fine, a realizat un break, a- 
jungînd la 2—3 și după un al 
doilea — a preluat conducerea 
cu 4—3. Credeam că totul s-a 
normalizat. Dar. Spear ciștigă 
pe serviciul lui Năstase : 4—4. 
Apoi î 4—5, 5—5, 5—6. Din
nou la serviciu Năstase, dar 
— din păcate — el pierde pa
sul, tabela de marcaj indicind 
0—40. Reface din handicap 0
(30—40), însă nemaiavînd re
surse în final, pierde : 5—7.

In setul al doilea Năstase 
luptă cu toată voința. De pri
sos, pentru că adversarul său 
a prins o zi strașnică. Condus 
cu 1—4, după un break se 
apropie (3—4) și reușește chiar 
să egaleze (4—4). Este condus 
din nou (4—5), echilibrează 
scorul (5—5 la la capătul unui 
ghem excepțional), preia con
ducerea. pe serviciul lui Spear 
6—5 1 Iarăși speranțe. Speranțe 
spulberate repede de un ghem 
cîștigat la 0 pe serviciul kit 
Năstase 1 (6—6). Și... 6—8.
Campionul nostru își încearcă 
ultima șansă la începutul se
tului al treilea. Dar Spear este 
de netrecut, neînduplecat ca 
niciodată în carieră, după cum 
remarcă și specialiștii prezenți 
la joc. Așadar, după un scurt 
echilibru al confruntării (0—1, 
1—1, 2—1, 2—2, prin break 
Spear) iugoslavul se detașează 
irezistibil și învinge : 2—6.

TIRIAC — FRANULOVICI 
6—1, 7—5, 1—2 (întrerupt)

Nu ne îndoim că ultimul 
ciuvînt nu fusese spus în a-

fost groggy, iar antrenorul 
Roy Ankrah a aruncat pro
sopul, cerînd abandonul ele
vului său.

Pus k.d. de trei ori de către 
llie Dascălu (o dată în pri
mul rund, de două ori în al 
doilea) „greul” ghanez R. A- 
donys a fost în cele din urmă 
abandonat, la sfîrșitul repri
zei secunde, de către directo
rul de ring. Alte rezultate: 
C. Gruiescub.p. G. Desttimo, 
P. Dobrescu b.p. O. Lawson, 
P. Amartey b.p. T. Nicolae 
și V. Attivor b.p. P. Pirvu. 
Așadar, la mare luptă RO
MÂNIA—GHANA 6—5.

Romeo CALARAȘANU
și
Cornel POPA

FESTIVALUL F.I.B.A.
Turneul internațional mas

culin de baschet „Festivalul 
FIBA" care a avut loc la A- 
tena a fost cîștigat de echipa 
FIDES Napoli care în finală

1. Egumenov (U.R.S.S.), 2. 
Kecman (Iugoslavia), 3. Ber
ger (Austria); 82 kg : 1. Ne- 
nadici (Iugoslavia), 2. Ostrov
ski (Polonia), 3. Vesper 
(R.D.G.); 90 kg: 1. Riazanțev 
(U.R.S.S.), 2. Metz (R.D.G.). 3. 
Ciorak (Iugoslavia); 100 kg : 
1. Svensson (Suedia). 2. Kiss 
(Ungaria), 3. Kolev (Bulgaria); 
+ 100 kg : 1. Bock (R.D.G.), 2. 
Wojda (Polonia), 3. Tamov 
(Bulgaria).

Clasamentul pe medalii: 1. 
R.D.G., 2 aur, 1 argint, 1 
bronz; 2. U.R.S.S. 2+0 + 1; 3. 
Iugoslavia 1+3+1; 4. Unga
ria 1+2+0; 5. România
1 + 1+0; 6. Bulgaria 1+0+3.

Clasament general: 1. R.D.G, 
?9 p, 2—4. U.R.S.S., Iugoslavia, 
Bulgaria cîte 25 p.

ceastă întrecere acerbă. Tiriac, 
JuDtînd formidabil, îl înge- 
nunehiază literalmente pe 
Franulovici, chiar din debu
tul ultimei partide. Un break 
în al doilea ghem și apo.i încă 
unul (5—1), îi aduc o victorie 
rapidă în setul I. Jucătorul 
român a evoluât perfect. A 
greșit foarte puțin și n-a lă
sat aproape de loc inițiativa 
adversarului. Tot 5—1 arăta 
tabela de scor si în setul al 
II-lea, cînd însă iugoslavul are 
o revenire puternică și face 
patru ghemuri la rînd, Un 
ultim efort, o ultimă încrînce- 
nare, și admirabilul nostru 
Țiri, cu forță incredibilă, 
smulge decizia și în această a 
doua manșă. în debutul setu
lui III: 1—2, dar serviciul a- 
parține românului...

Această ultimă confruntare 
continuă în după-amiaza de 
luini. Rezultatul întregii întâl
niri 6tă în cumpănă, pînă la 
ultima minge ce va fi în joc

Turneul internațional de volei

ECHIPA ROMÂNIEI A CEDAT DIN NOU
SOFIA, 14 (prin telefon). 

Reprezentativa de volei a 
României a debutat cu o în
frângere în fața echipei 
R.D.G. în tradiționalul tur
neu de primăvară. După cum 
am anunțat în corespondența 
anterioară, voleibaliștii ro
mâni au cedat cu 3—1 (—5, 
5, 7, 10). în această întîtoire 
jucătorii români au dat sa
tisfacție numai în primul set, 
cînd au fost superiori adver
sarilor prin acțiuni variate și 
joc bun în apărare. în con
tinuare, echipa română nu a 
mai acționat cu vigoarea din 
primul set. Tăria loviturilor 
a scăzut simțitor, blocajul a 
fost construit defectuos, iar 
apărarea a fost deseori sur
prinsă. Voleibaliștii din 
R.D.G. au avut o revenire 
puternică și, cu o pregătire 
fizică superioară, și-au im
pus jocul. Doar în prima parte 
a ultimului set românii au 
mai evoluat aproape de va
loarea lor. România a început 
cu sextetul: Bartha, Drăgan, 
Tîrlici, Crețu, Iorga, Schrei
ber. Au mai fost folosiți:

RECORDURI LA ATLETISM
La Wichita (Kansas) stu

dentul american Thomas Hill 
a egalat recordul mondial în 
proba de 120 yarzi garduri 
cu timpul de 13,2. Recordul 
mondial aparține lui Martin 
Lauer (R. F. a Germaniei) 
care l-a stabilit în anul 1959, 
la Ziirich. Pînă în prezent, 5 
atleți au reușit să egaleze a- 
ceastă performanță.

★
Ștafeta feminină de 4x800 

m a Angliei alcătuită din 
Stirling, Carey, Lowe și Board 
a stabilit un nou record mon
dial cu timpul de 8:27,0 (v.r. 
R.D.G. 8:33,0).

★
Atletul sovietic Serbak a 

stabilit un nou record unio
nal în proba de o oră, par
curgi nd 19.929 km. El a rea
lizat pe 20 km rezultatul de 
lh 00:11,8.

a dispus cu scorul de 78—72 
(38—30) de Ignis Varese. Se
lecționata europeană a între
cut cu scorul de 100—74 
(44—44) echipa AEK Atena.

DIN ALPI SPRE
Venind dinspre Geneva, ex

presul acela, plecat de pe 
malul lacului Leman pentru 
a ajunge la Barcelona, m-a 
lăsat intr-o gară din Alpi, 
aproape, foarte aproape de 
pirtiile albe pe care Jean 
Claude Killy a desenat și, 
poate, in pauzele dintre două 
curse la volan, mai desenează 
fantastice arabescuri. E mij
locul verii, dar aerul filtrat al 
înălțimilor, mîngîiat de o 
undă de vînt, adie plăcut, te 
răcorește. Ai impresia că în
tre Elveția și Franța, în cele 
cîteva ore de călătorie, ai 
schimbat un anotimp, că dl. 
Cronos și-a permis o șotie, 
derutând filmul timpului și 
aducînd din nou primăvara. 
Privești tufele de pe marginea 
elegantului bulevard și cauți 
liliacul, fiindcă parfumul suav 
i l-ai simțit...

Gălăgioasa caravană ce în
soțește „Tour de France" a 
sosit aducînd cu sine tumul
tul, născut cu aproape 7 de
cenii în urmă din voința trio
ului Desgrange — Goddet — 
Lesclide, întreținut ca un foc 
sacru de generațiile ce și-au 
plecat fruntea, omagiu sincer, 
în fața eroilor șoselei. Cu
prins in această viitoare, uiți 
totul, trăiești numai pentru 
Tour. Chiar și somnul din 
camera aceea a hotelului din 
Megeve, străjuit de privirea 
semeață a Mont Blanc-ului, 
îți este invadat de roți și pe
dale, de turisme și motocicle
te gonind fără odihnă, pe văi 
ce se deschid spre abis. Di
mineața, cînd soarele n-a reu
șit încă să treacă peste șaua 
Alpilor, caravana se trezește 
la viață. începe o nouă zi. La 
drum, spre Paris!

Spre Bonneville, Reignier, 
Morbier, Gillois, Cleron, Saint 
Ferjeux pornește caruselul 
motocicliștilor lui „Cinzano"- 
„Dubonnet". Deși este ora 
cînd se fierbe laptele proas
păt, cînd copiii nu s-au smuls 
încă din îmbrățișarea drăgăs-

Rauch, Stamate, Ferariu, Co- 
doi.

în cea de a doua zi s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate :

R.D.G. — R.S.S. Ucrainiană 
3—2 (—11, 4, 7, —12, 5), Bul
garia — Polonia 3—2 (—14, 
12, 14, —13, 8). Cehoslovacia — 
România 3—1 (—10, 12, 2, 10).

Toma HRISTOV

ECHIPAJUL PORSCHE ÎNVINGĂTOARE TA IF MANS
Doar 17 echipaje din cele 

51, care au luat startul în 
marea competiție automobi
listică de 24 de ore de la 
Le Mans au terminat între
cerea. La început, disputa 
pentru primele locuri s-a 
dat între firmele Porsche și 
Ferrari, dar pînă la urmă 
victoria a revenit în mod 
categoric mașinilor Porsche 
care au ocupat primele trei 
locuri : 1. Richard Attwood 
(Anglia) și Hans Herrman 
(R.F.G.) pe un Porsche 917

CONCURSURI DE ATLETISM IA SOFIA Șl VIAREGGIO
După prima zi a meciului 

Bulgaria—Polonia care are loc 
la Sofia, scorul este favorabil 
(56—39) formației oaspete. Cî
teva rezultate mai importante: 
100 m Novosz (Polonia) 10,3; 
1500 m Atanasov (Bulgaria) 
3:50,8; greutate Komar (Polo
nia) 19,51 m; 400 m Balas- 
zowski (Polonia) 45,8.

TELEX ® TELEX O TELEX © TELEX
Echipa de fotbal Levski Sofia 
a jucat la Alger cu selecțio
nata de tineret a țării pe care 
a învins-o cu 2—1 (1—1).B
Turul ciclist al Elveției a con
tinuat cu etapa a 3-a (144 km). 
Primul a sosit italianul Fran
co Bitossi în 51:44. Tn clasa
mentul general conduce acum 
Bitossi. urmat la 12 secunde 
de Gimondi .

B
Campionul european de box 
Ia cat. grea spaniolul Jose Ur- 
tain își va apăra centura în 

toasă a somnului, peste tot 
lumea a ieșit la porți. Începe 
sărbătoarea! Măiestria greu 
egalabilă a motarzilor, demon
strația de curaj și îndemânare, 
stârnesc pretutindeni ropote 
de aplauze. Încă nu s-au pier
dut la orizont contururile a- 
cestor ași și prin aceleași 
localități și-au făcut apariția 
furgonetele pline de reclame 
desenate în culori vii. Ziare 
și reviste proaspete sînt ofe
rite împreună cu comentariile 
picante ale vînzătorilor. „L’E- 
quipe", „Le Parisien libere", 
„Le Figaro", „Le Monde". 
„Miroir du Cyclisme", „Miroir 
Sprint" — toate dominate de 
marele eveniment ce străbate 
Franța trimițîndu-și ecoul 
pînă departe, dincolo de frun
tarii — trec din mină în 
mină. Bătrânii se așază la 
umbra arborilor, privesc o 
clipă, două, paginile dedicate 
sportului și, apoi, zăbovesc, 
cu fruntea cutată, asupra ce
lor ce-i poartă pe meandrele 
politicii. Este tocmai momen
tul cînd copiii, scăpați de sub 
supraveghere, se năpustesc 
peste autocarele-magazin, pli
ne de dulciuri.

Soarele, care a parcurs o 
bună bucată de drum,, a de
venit stânjenitor. Ne-am oprit 
pe marginea șoselei și, în 
timp ce ne răcorim cu o „Co- 
ca-Cola“ sub umbrarul de 
verdeață al cîrciumioarei, pri
vim forfota copiilor în jurul 
mașinilor care oferă șepci cu 
reclama lui ,,Coq sportif", um
breluțe de hîrtie „Kleber" sau 
„Peugeot". O larmă de ne- 
descris pătrunde în liniștita 
localitate. Este caravana-recla- 
mă. a marilor firme care asi
gură bugetul competiției. Ma
șini transformate ingenios în 
imense butoaie de bere, in 
sticle de apă minerală „Vit
tel" sau „Evian", în butelii 
de gaz, în cutii de conserve, 
în frigidere, în ce gindești și, 
mai ales, în ceea ce nu-ți tre
ce prin minte pun stăpînire 
pe străzile orășelului. Melodii

SPORTIVI ROMANI IN COMPETIȚII 
EUROPENE

• în prima reuniune a tur
neului de box de la Bratisla
va, P. Nedelcea (semiușoară) 
a învins pe J. Adamczik (Ce
hoslovacia). In continuare, Ne
delcea l-a întrecut prin aban
don în repriza a IH-a pe ce
hoslovacul Gajdoka. La categ. 
grea, D. Zeliinca l-a învins M 
puincte pe boxerul cehoslovac 
Gyerakom.
• Petre Mihaiuc a ocupat 

locul I în exercițiile la sol din

(51) au parcurs în 24 de ore 
282 ture (4607,800 km), rea- 
lizînd o viteză medie de 
190,316 km; 2. Gerard La
rousse (Franța), Willy 
Kaushen (R.F.G.) pe Porsche 
908 au parcurs 277 ture, ca 
și echipajul clasat pe locul 
III, tot pe un Porsche 908, 
alcătuit din austriecii Rudy 
Lins și H. Marko. Locul IV 
a fost ocupat de Possex — 
Buckmam (S.U.A.) pe Ferrari 
care au parcurs 262 de ture. 
Jackie Ickx a abandonat în 
urma unui accident.

La Viareggio, proba de 100 
m plat a revenit americanului 
Ben Vaughan care a realizat 
timpul de 10,1. Green (S.U.A.) 
s-a clasat pe locul doi cu a- 
celași timp. Valentini (Italia) 
a repurtat victoria în probi 
de 3000 m cu rezultatul de 
8:05,4, Colnard (Franța) a cîș
tigat greutatea cu 19,03 m.

Au fost stabilite prin tragere la sorți grupele campionatului 
european de fotbal, rezervat echipelor studențești, care se va des
fășura în Iugoslavia. Selecționata României face parte din grupa 
a 3-a (de la Tetovo) și va juca alături de formațiile Cehoslovaciei, 

Olandei și Italiei, lată componența celorlalte două grupe : grupa I 
(la Bitolia) : U.R.S.S.. Spania, Norvegia, R. F. a Germaniei ; 
grupa a 2-a (la Skoplje) : Anglia, Belgia, Franța, Iugoslavia. Tur
neul final se va disputa la Skoplje intre 22 șl 26 iulie.

fața vest-germanului Blin. Me
ciul se va disputa la 19 iunie 
la Barcelona.■
Cea de-a 4-a regată din cadrul 
campionatului mondial de

PARIS...
la modă — întrerupte de co- 
mentarii-reclamă, scheciuri cu 
subiect tot de (ați ghicit!) re
clamă, demonstrații făcute la 
cel mai înalt ton pe care-l pot 
oferi megafoanele, mici ca
douri oferite cu fastul mari
lor premii...

Dar. trebuie să plecăm. 
Zgomotul helicopterelor, al 
motocicletelor jandarmeriei, al 
mașinilor presei, ce străbat 
ca niște tâgeți bulevardele, ne 
anunță sosirea caravanei spor
tive. Pe rutieri îi întâmpină 
cu un entuziasm de nedes- 
cris toți oamenii acestor me-1 
leaguri. Uralele au rezonanți, 
salvelor de artificii. La Be- 
sangon n-ai loc unde să a- 
runci un ac. Un oraș întreg 
îl aclamă pe învingător, așa 
cum erau sărbătoriți. eroii 
lumii antice. Și sărbătoarea 
reîncepe cu un fast sporit. In 
piața centrală sînt pregătite 
din vreme estradele pe care 
vor evolua zeci de artiști și 
orchestre, ecranele pe care, 
la mai puțin de 4 ore după 
încheierea cursei, va rula fil
mul etapei, zeci și zeci de ru- 
lote-magazin. Cînd tehnicienii 
încep să strîngă sutele de cab
luri ce au folosit televiziunii, 
radioului, telex-urilor, apara
telor tele-foto, cînd în marea' 
sală a presei cei peste 200 de 
ziariști au pus ultimul punct 
în cronici, în piață se declan
șează veselia. Cu Hugues 
Auffray și Jacques Martin, cu 
acordeoniștii Raymond Bois- 
serie, Bernard Locutura și 
Pierre Grenier, cu orchestra 
„New Orleans" (Les pieds de 
poule), cu, Roland Zaninetti 
și Harold Kay orașul cîntă și 
dansează, ride și aplaudă 
pînă-n zori. Focuri de artificii 
încheie o sărbătoare populară 
sportivă — pentru că aceasta 
este de aproape 7 decenii 
„Tour de France" — pe care 
oamenii o vor aștepta cu ne
răbdare un an întreg.

Hristache NAUM

concursul de gimnastică de la 
Budapesta.

B Rezultate ale concursului 
intemational de spadă de la 
Budapesta : România — Italia 
9—4 ; Ungaria — România 
13—3 ; Franța — Italia 10—6 ; 
Franța — România 9—4 ; Un
garia — Italia 15—1 ; Ungaria 
— Franța 9—7; Clasament i 
1. Ungaria 3 v, 2. Franța 2 v, 
3. România 1 v, 4. Italia 0 v.

• în concursul de ciclism 
de la Tuia : viteză : 1. More- 
lon (Franța), 2. Phakadze 
(U.R.S.S.); urmărire echipe : 
1. U.R.S.S. 4:36,76,... 3. Româ
nia 4:49,22.

© Bob Beamon (7,91 m) l-a 
învins pe V. Sărucan (7,82 m) 
in proba de lungime a concur
sului atletic internațional de 
la Atena.

® în runda a 3-a a turneu
lui de șah de la Skoplje, FI. 
Gheorghiu a pierdut în fața 
iui Taimanov care conduce în 
clasament cu 3 p.

TURNEE DE TENIS

ÎN ANGLIA
Turneul de tenis de la Bris

tol a fost cîștigat de Pilid 
care l-a învins în finală cu 
scorul de 6—3, 1—6, 6—3 pe 
australianul Rod Laver.

★
în finala turneului de la 

Nottingham, Arthur Ashe 
(S.U.A.) l-a învins cu 4—6, 
6—3, 6—1 pe australianul Bob 
Hewitt.

yachting (clasa „soling"), de 
la Poole (Anglia), a fost câști
gată de suedezul Paul Elves- 
trom. în clasamentul general 
conduce americanul John Da
ne cu 6 p.

Tiparul: I. P, .Inlurtuapa*, (Ir, Brcroianu ar, 23—25, București 40368


