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Consiliului de 
Republicii Socialiste 
Nicolae Ceaușescu, 

cu soția, Elena 
în

Președintele 
Stat al ~ 
România, 
împreună 
Ceaușescu, au plecat lunj 
Franța, într-o vizită oficială la 
invitația președintelui Georges 
Pompidou.

Șeful stalului român 
însoțit de Ilie Verdeț, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Comeliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe. 
Cornel Burtică, ministrul co
merțului exterior, loan Avram, 
ministrul industriei construcții
lor de mașini, Gheorghe Cioa
ră, prim-vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planifică
rii, de consilieri și experți.

Avionul oficial, la bordul că
ruia se află președintele 
Nicolae Ceaușescu și celelalte 
personalități române, a decolat 
de pe aeroportul Băneasa la 
ora 12.

Pe aeroport, pavoazat cu 
drapelele de stat ale României 
și Franței, erau prezenți tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Gheor
ghe Rădulescu, Virgil Trofin, 
Maxim Berghianu, Florian Dă- 
nălache, Constantin Drăgan, 
Emil Drăgănescu, Janos Fa- 
zekas, Manea Mănescu, Dumi
tru Popa, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Vasile Vîlcu, 
Ștefan Voitec, Miron Constan- 
tinescu, Mihai Gere, Ion Ili
escu, Ion Ioniță, Vasile Pati- 
lineț, Ion Stănescu, vicepre
ședinți ai Marii Adunări Națio
nale, ai Consiliului de Miniștri, 
membri ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale și organi
zații obștești, ziariști români și 
corespondenți ai presei străine.

Se aflau, de asemenea, Ber
nard Dejean de la Batie, în
sărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Franței la București,

este

membri ai Ambasadei fran
ceze, șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați in România și 
alți membri ai corpului diplo
matic.

Mii și mii de bucureșteni ve
niți la aeroport au salutat cu 
multă căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Un grup 
de pionieri și copii ai membri
lor Ambasadei franceze încon
joară cu dragoste pe șeful sta
tului român și pe ceilalți con
ducători, oferindu-Ie 
de flori.

buchete

— prf- 
Franțel. 
acestui

★
...Orele 14,30 — Orly 

ma poartă aeriană a 
Traficul aerian al 
imens aeroport Internațional,
unde la fiecare două minute 
aterizează o aeronavă, a în
cetat în momentul apariției pe 
cerul Parisului a avionului pre
zidențial românesc, escortat, de 
la granița Franței, de reac
toare ale forțelor militare fran
ceze.

Avionul prezidențial ateri
zează pe una din cele patru 
mari piste, in fața salonului 
de onoare. In acest moment 
răsună prima din cele 21 salve 
de tun trase in onoarea șefu
lui statului român.

La coborîrea din avion, pre
ședintele Consiliului 
Nicolae Ceaușescu, șl 
Elena Ceaușescu, sint 
nați de premierul 
Chaban-Delmas, însoțit de mi
nistrul afacerilor externe, Mau
rice Schumann, care le adre
sează cuvinte de bun sosit pe 
pămintul Franței.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
răspunde cordial.

După ceremonia prezentări
lor protocolare, președintele 
Nicolae Ceaușescu cu soția, 
precum și premierul Jacques 
Chaban-Delmas se urcă într-un 
elicopter al forțelor militare 
aeriene franceze.

de Stat 
sofia sa, 
intim pi- 
Jacques

Ileana Silai

FRUMOS SUCCES AL LUI CAROL CORBU:
16,76 METRI LA TRIPLUSALT

și Elena
trecut, pe

Vintilă victorioase și ele In concursul atletic de la Atena

Elicopterul zboară 
cursul Senei, descrie 
deasupra Palatului

pelin
o buclă 
Chaillot, 

survolează Place de la Con
corde și, desenînd în aer un 
arc de cerc ce taie dinspre ră
sărit Sena și marele bulevard 
Saint Germain, își fixează 
punct de aterizare pe axul es
planadei din fața Domului In
valizilor.

Este ora 14,50. La Esplanada, 
privirile urmăresc coborîrea 
lină a aparatului de zbor, pe 
care, cu măiestrie, piloții fran
cezi îl așează în fața istoricu
lui portal al clădirii.

In mașina prezidențială Iau 
loc președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul ministru 
al Franței, Jacques Chaban- 
Delmas. In alte mașini urcă 
oficialitățile române și franceze 
care însoțesc sau care au ve
nit în intîmpinarea șefului sta
tului nostru.

in fața coloanei de mașini se 
deschid porțile monumentale 
ale Palatului Elysee, reședința 
de aproape un secol a pre
ședinților Franței.

Pe peronul de onoare al 
palatului se află președintele 
Georges Pompidou, cu soția, 
Claude Pompidou. Șeful statu
lui francez coboară treptele în 
intîmpinarea președintelui Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România.

Nicolae Ceaușescu și Geor
ges Pompidou se salută cu 
cordialitate, ișl string miinile.

Președintele Franței invită a- 
poi pe șeful statului român în 
fața drapelului Republicii Fran
ceze. Răsună acordurile imnu
lui de stat al României șl ale 
MarsRiezei.

Cei doi președinți treo 
revistă garda de onoare.

Ceremonia oficială a primirii 
se desfășoară apoi In gran
dioasa .Salle de fetes".

(Agerpres)

în septembrie 
stadionul Karaiskakis, în ca
drul calificărilor probei de 
triplu, CAROL CORBU iz
butise un rezultat excelent: 
16,76 m. Din păcate această
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performanță n-a putut primi 
investitana ca record republi
can, pentru bunul motiv că 
în timpul săriturii, vîntul a 
suflat din spate cu mai mult 
de 2 metri pe secundă. De

atunci,
Atena, 
cat de 
apropie 
Șerban 
succes.

europenele de la 
Corbu a lncer- 
multe ori să-și

de la
Carol
mai 
recordul țării al lui 
Ciochină, dar fără

Iată că, după nouă luni, 
campionul României * luat 
din nou parte la un concurs 
in capitala Greciei ți, de

(Continuare în pag. a 4-a)

Miine, la Craiova

Universitatea - Sloboda Tnzla
Meciul retur dintre formația locală și Sloboda Tuzla — 

Iugoslavia, din cadrul „Cupei balcanice intercluburi" va avea 
loc miine. Partida se va desfășura pe stadionul Central, cu 
începere de la ora 17,30. (S. GURGUI, coresp. principal).

BULGARIA A ClȘIIGAT BALCANIADA DL TINERET IA EOTBAL
Luni, în ultima zl a Balcania

dei de fotbal pentru tineret, la 
Sofia s-au disputat întîlnlrile Al
bania — Grecia și Bulgaria — 
România. In prima partidă fotba
liștii albanezi au cîștigat cu 1—0 
(0—0), cealaltă s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 0—0. A fost 
un meci echilibrat, în care acțiu
nile la cele două porțl au fost 
rare, ca șl ocaziile de gol. Forma
ția României (cea mai tînără par
ticipantă), putea avea o compor
tare mal bună In această compe-
X\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

tiție, însă, înaintarea s-a dovedit 
total ineficace. In ultimul joc, 
România a aliniat următoarea 
formație : Catona — Gruber, Crîn- 
gașu, Ciugarin, Popovici, Broșov- 
schi, Olteanu, Bălan (Dincuțâ), 
Florescu, Beldeanu (Both), 

Kun II.
Competiția a fost cîștlgată de 

reprezentativa Bulgariei, care, la 
egalitate de puncte cu Turcia și 
Albania (5), are un golaveraj su
perior.

ECHIPA ROMÂNIEI DEBUTEAZĂ
„CUPA

La sfîrșitul săptămînii se inau
gurează o nouă ediție, a treia, 
a „Cupei Europei" la atletism. 
Începutul se face în cadrul gru
pelor preliminarii. Echipa mas
culină a României va participa 
la întrecerile de la Barcelona, 
alături de reprezentativele Spa
niei, Greciei, Olandei și Tur
ciei. Primele două clasate vor 
avea drept de concurs în etapa 
următoare a competiției. Din 
lotul nostru vor face parte, prin
tre alții : Gh. Zamfirescu, Pe
tre Lupan, Nicolae Mustață, 
Nicolae Peria, Ion Răfoi, Gh. 
Cefan, Vasile Sărucan, Carol 
Corbu, Șerban loan, Dinu Pișta- 
lu. La fiecare probă va concura 
cîte un atlet.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

A

EUROPEI"
MEMORIALUL KUSOCINSKI

Tn zilele de 20 și 21 iunie va 
avea loc la Varșovia tradițio
nalul concurs internațional 
Memorialul Kusocinski. Ală
turi de atleți valoroși din mai 
multe țări vor lua startul la 
Întreceri și cîțiva sportivi ro
mâni în frunte cu recordmana 
mondială Viorica Viscopolea- 
nu. Din delegație vor mai face 
parte Cornelia Popescu, Ma
riana Goth, Viorel Suciu, Ion 
Rusnac, Cătălin Andreica, Ion 
Dima și juniorii Natalia An
drei și Cornel Dima.

MIHAI PADURARU- 
CAMPION LA MARATON

25 de alergători de mara
ton au luat startul ieri după 
amiază pe o căldură toridă, 
pe autostrada București — 
Pitești. Ei și-au disputat ti
tlurile. de campioni republi
cani individual și pe echipe, 
Pe anul 1970. Printre com
petitori s-a aflat 
ca, debutant pe 
tanță. Pînă la 
cursei, avînd în

și Ilie Cio- 
această dis- 

juftiătatea 
vedere rit-

Primii antrenori 
emeriți la popice
Ieri, în cadrul unor festivi

tăți care au avut loc la clu
burile Voința și Constructorul, 
cunoscuților tehnicieni ALE
XANDRU ANDREI și FE1RDI- 
NAND POPESCU li s-au de
cernat, ca răsplată a muncii 
depuse pentru obținerea per
formanțelor de la campiona
tele mondiale de la Bolzano, 
înaltul titlu de antrenor eme
rit. De asemenea, ANEI 
MAR CU i s-a acordat titlul de 
maestră emerită a sportului, 
astfel că acum avem o repre
zentativă compusă numai din 
jucătoare emerite.

Tot ieri, la prinz, a avut loc 
la sediul CNEFS o întîlnire cu 
componenții echipelor națio
nale, în cadrul căreia tov. 
loan Kunst-Ghermănescu, în 
numele conducerii CNEFS, i-a 
felicitat călduros pe realiza
torii succesului de la C. M. 
de popice.

mul alergării sale, Claca lă
sase impresia că ar putea 
termina învingător. Dar lip
sa de experiență în drămui
rea eforturilor și căldura su
focantă l-au determinat să 
abandoneze. De altfel, alți 
cinci concurenți nu au putut 
termina dificila întrecere.

Comportîndu-se remarcabil 
alergătorul Mihai Păduraru, 
de la Metalul Roman (antre
nor Olimpiu Constantinescu- 
Nehoi) a produs o mare sur
priză trecînd primul linia de 
sosire. Timpul său a fost de 
2.40:57,0. în urma lui au în
cheiat cursa: Ovidiu Lupu 

Dumitru 
2.56:26,0,

(Steaua) 2.55:30,0, 
Buiac (Progresul) 
loan Vișan (Dinamo) 2.57:37,0, 
Paul Lazăr (Farul Constanța) 
2.59:47,0, Nicolae Movilă 
(Dinamo) 3.02:45. Menționăm 

că doar primii zece sosiți au 
înregistrat rezultate sub 
3.20:00,0, timp limită pentru 
închiderea controlului.

NICOLAE D. NICOLAE

Acum, după consumarea 
celor patru partide din sfer
turile de finâlă, care au în
sumat 420 de minute de fot
bal de o valoare deloc pro
porțională cu amploarea a- 
cestei competiții, asistăm, aci 
la Ciudad de Mexico, în ini
ma fiestei mondiale a socce- 
rului, la un fenomen intere
sant. In timp ce clocotul „a- 
ficionados“-ilor se stinge trep
tat, după înfrîngerea mult 
prea optimiștilor jucători me
xicani (duminică, pe stadio
nul „Azteca", fiecare gol al 
azzurrilor afecta Implacabil

COMENTARIUL ZILEI

entuziasmul spectatorilor, tn- 
cît în finalul meciului 
U.R.S.S.—Uruguay aveam im
presia că ne aflăm într-o 
catedrală tăcută și răcoroasă!), 
efervescența la centrele de

cestei teribile confruntări, de
legația britanică a făcut do
vada unui fair-play de necon-

(Continuare în pag. a S-a)

Comentarii și 
transmise prin 
trimișii noștri speciali în 
Mexic,

Constantin FIRANESCU și 
Gheorghe NICOLAESCU

presă crește. Și nu fără mo
tive. Jocurile disputate du
minică au oferit un bogat și 
variat material reprezentanți
lor presei, cu toate că, final
mente, ele au confirmat 
pronosticurile, aducînd în se-

mifinale, poate cu o singură 
excepție și anume eliminarea 
selecționatei sovietice, forma
țiile care meritau acest lu
cru.

Deci, în ciuda aparențelor, '\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^ 
cele patru rezultate afișate pe 
tabla aflată la centrul de pre
să sînt viu comentate. Aten
ția tuturor este, în mod fi
resc, îndreptată spre meciul 
găzduit de cochetul stadion 
din Leon și pe care amatorii 
de sport din România au avut 
ocazia să-1 vizioneze, în di
rect, pe micile ecrane. Este 
vorba de apriga încleștare de 
forțe dintre selecționatele 
Angliei și R.F. a Germaniei, so
cotite, pe bună dreptate, prin
tre favoritele întrecerii. Pri
mul lucru scos în evidență de 
toată lumea este acela că 
încă înainte de începerea a-

COMITETUL
F. R. SCHI-BOB 

PREGĂTEȘTE 
SEZONUL VIITOR
Sîmbăiă, de Ia ora 9, are 

loc la sediul C.N.E.F.S. ședința 
plenară a Comitetului F. R. 
Schi-Bob. Cu acest prilej, va fi 
făcută analiza activității din se
zonul 1969—1970 la schi, bob 
și biatlon și va fi prezentat 
planul de măsuri pentru sezo- 

,nul 1970—1971.

Șl CANOIȘTII ROMANI

INHRNAIIONAIE
In cadrul pregătirilor pen

tru Campionatul mondial, cat. 
iaciștii și canoiștii români vor 
participa la stirșltul acestei 
săptămini, (20—21 iunie) la
patru regate internaționale. In 
R. F. a Germaniei, la REGA
TA BOCHUM vor concura, 
printre alții : Vernescu, Sciot- 
nlc, furca?, Patzaichln, Cova- 
liov, Viorica Dumitru, Valen
tina Serghel. La REGATA 
DEVENTER din Olanda vor 
participa : C. Coșnlță, V. Sl- 
mlocenco, R. Rujan, I. Iacob, 
H. șl D. Ivanov, Hllde Lauer, 
Marla Lovin etc. In R. D. 
Germană, la REGATA BRAN- 
DEMBURG HAVEL: V. Cala- 
hiclov, C .Manea, M. Bamson, 
N. Terente ș.a., tar la REGA
TA PRAGA : Șt, Pocora, A. 
Slmlonov, p. Maxim, A. Igo- 
rov, I. Suhov, Harlplna Evdo- 
chlmov etc.

Primii pași la București. Răducanu, Dembrovschl, fTătaru, antrenorul Covaci, 
Lupescu, Ivăncescu și antrenorul Vogi, 1 "
tombreros, zîmbesc cunoscuților, veniți să-i întîmpine.

unii cu fețele acoperite de umbra unor... 
................. Foto : A. NEAGU

Reportaj pe aeroportul București-Otopeni

TRICOLORII, DIN NOU ACASĂ...
Ieri după-amiază, pe ae

roportul internațional O- 
topeni, 
după o 
lejuită 
actuala 
natului 
de fotbal a României.

La aeroport, „tricolorii" 
au fost așteptați de ofi
cialități ale Consiliului 
Național pentru Educație 
Fizică și Sport, reprezen
tanți ai Federației române 
de fotbal, ziariști și nu
meroși suporteri.

La fiecare sosire a „tri
colorilor", în pagina de 
ziar, cuvintele sînt aproa
pe fatal aceleași.

De data aceasta

a sosit în țară, 
lungă absență, pri
de participarea la 
ediție a campio- 
mondial, echipa

amiază e blîndâ și dulce 
ca o bunică, personalul 
avionului TAROM solicită 
primele autografe, și... tri
colorii au sosit I

Iar reportajul acesta în
cepe așa, tam-nesam :

— Spune-ne, Mircea Lu- 
ceseu, de ce nu ne-am 
calificat 7

Căpitanul tricolorilor se 
uită surprins, mîngîie le
neș marginea unui 
brero uriaș, face 
gesturi, frînte ca 
răsuflări întretăiate,
rută pe micuțul Răzvan, 
se întoarce cu privirea, 
ne măsoară, gîndind — 
sîntem siguri —că nimeni 
nu i-a pus vreodată vreo 
întrebare mai stupidă.

— Pentru că a 
cald. Insuportabil.

som- 
cîteva 
niște 

îl să-

I
I
I
I

SPECIALIZAREA»’'I

am 
vrea să putem încălca ri
tualul, am vrea să lipseas
că pînă și încetățenita 
formulă magică de intro
ducere, cea 
reportajele 
sesam din 
„aeroportul 
peni, luni,
— dar, abandonați con
juncturii, ne aflăm tot 
acolo, lumina de după-

care deschide 
ca pe un 
legendă — 

București-Oto- 
la ora 16,30”

fost 
Inu-

man.
— Și altceva 7
— Pentru că am 

Cîte trei, cite patru, cîte 
cinci kilograme.

— Și ceilalți 7 Brazilie
nii n-au slăbit, Mircea 
Lucescu 7

. Tace, plimbîndu-și ochii 
peste fruntea de sticlă a

slăbit.

aeroportului, undeva, aiu
rea, spre pălăria galbenă 
a soarelui.

— Habar n-am ! De alt
fel, nici nu înțeleg unde 
vreți să ajungeți. Sigur, 
teoretic am fi putut să ne 
calificăm... Dar acolo, la 
Guadalajara, înfruntînd 
în meciul decisiv Brazilia, 
o tară în care se zice că 
mingea s-a născut o dată 
cu omul, interveneau o 
grămadă de complicații, 
înțelegeți, chestie de tra
diție, de mentalitate...

Tace pentru a doua oa
ră. In dreapta, Valentin 
Stănescu și-a îmbarcat cel 
doi elevi — pe Adama- 
che și Pescaru — într-o 
„Volgă" decolorată, și ar
gumentul lui — „ne gră
bim, joi avem mecî de 
Cupă“ — nu pare să sur
prindă pe nimeni.

Dinu dă autografe. Sfio
sul Radu Nunweiller răz
bește cu vocea peste tot 
și peste toate, generos, a- 
păsat, ca un prooroc, îm
părțind în stînga 
dreapta impresiile 
mai diverse :

și-n 
cele

— Pelâ 7 E genial, 
tot ce vrei, are cap. 
cap și asta în fotbal face 
uneori mai mult decît 
picioarele !

— Da, dar e bătrîn!
Radu se întoarce brusc, 

violent, ca mușcat de o 
viperă, dar cel care între
base — parcă un licean — 
tace chitic, și al șaselea 
dintre Nunweilleri face 
un gest obosit, rotund, de 
renunțare :

— Hai, prietene, dac-ai 
văzut la televizor, lasă-te 
de glume...

...A trecut mai bine de 
o jumătate de oră și liniș
tea reînstăpînește treptat 
Otopenli, ca o maree im
placabilă, dirijată de 
timp.

A plecat mai toată lu
mea, doar Dembrovschi a 
rămas țintuit, pe marginea 
șoselei, singur și nedume
rit. Așteaptă un prieten. 
Un prieten care nu mai 
vine...

Ovidiu IOANIȚOAIA 
Paul SLAVESCU

are 
are

(

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

(Continuare în pag. a i)
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PRIMA PARTIDĂ
DE ȘAH

PĂMÎNT-COSMOS
REMIZĂ

LA MUTAREA 36!

A

Federația de notație din Iran a solicitat forului nostru de 
specialitate un antrenor de înot care să activeze timp de șase 
luni la Teheran. Biroul F.R.N. a analizat această cerere și a 
propus ca prof. Ion Schuster să se ocupe de pregătirea înotă
torilor iranieni.

I
Azi, un meci de mare atracție: I

DINAMO BUCUREȘTI-F. C BOLOGNA I
I

Amatorii de fotbal din 
Capitală au posibilitatea să 
vizioneze azi după amiază 
pe stadionul din șos. Ștefan 
cel Mare, o deosebit de 
atractivă întîlnire amicală. 
Este vorba de meciul din
tre formația bucureșteană 
Dinamo și cunoscuta echipă 
italiană F. C. Bologna, care 
a mai evoluat la București 
în urmă cu doi ani, cînd a 
fost întrecută de dinamo- 
viști cu scorul de 2—1. Deci,

Vavassori, Ardizzon și Bulgarelli în formația italiană 
f

fotbaliștii italieni vor de
pune toate străduințele ca 
să-și ia revanșa.

După cum ne-au anun
țat, antrenorii celor două 
echipe vor începe jocul cu 
următoarele formații: 

DINAMO : Andrei — P. Ni
colae. Cheran, L. Nunweil
ler, Ștefan, Petrică, Moldo
van, Pîrcăîab, Sălecanu, 
Doru Popescu, Haidu.

F. C. BOLOGNA : Vavas- 
sori — Roversi (2), Ardiz
zon (3), Prini (4), Janich (5),

Gregori (6), Perani (7), 
Bulgarelli (8), Pace (9), 
Lombrugo (10), Mujesan (11).

La întîlnire vor fi pre
zenți cei’ 6 jucători dinamo- 
viști întorși aseară 
Mexic.

Partida va începe la 
17,30 și va fi condusă 
C. Bărbulescu — la centru, 
ajutat la linie de D. Isă- 
cescu și G. Limona.

în deschidere, fotbal fe
minin : Confecția—Universi
tatea București.
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ineva spunea, recent, că trăim 
in vremea profilărilor. Dacă nu 

ești profilat, nu faci nici două 
parale. „Enciclopedie ambulantă’ a 
devenit o insultă, „bun la toate’ în
seamnă, indiscutabil, „bun la nimic', 
„multilateral' e un adjectiv care se 
□plică, mai ales, Ig teorii și la utilaje 
și foarte rar la oameni.

Specializarea strictă este o realitate 
și a devenit o necesitate pe măsură ce 
nevoia de cunoaștere este mai strin
gentă. Ea se clădește. însă, pe teme
lia unor solide acumulări la care con
cură atît științele exacte cit și cele 
umaniste. Putem vorbi de o adevărată 
simbioză, căci numai așa se explică 
de ce adevăratele personalități se ma
nifestă plurivalent. Și poate că însăși 
această plurivalentă este condiția sine- 
qua-non a strălucirii.

Se spune că Shakespeare nu ar fi 
fost numai scărmănăfor de lînă, peda
gog, ajutor de notar, ci probabil și 
matelot sau preot, atît de variate erau 
cunoștințele sale. Țuculescu a fost un 
strălucit medic și un genial pictor. 
Coandă a iubit deopotrivă sculptura 
și aeronautica. Ciulei ne uimește, poa
te, tocmai prin varietatea aplicațiilor 
sale: actor, pictor scenograf, regizor...

Că stricta profilare nu-i împiedică 
pe multi — și sînt destui — să se 
„priceapă*  la toate, dar absolut la 
toate, este, din păcate, un aspect tot 
atît de dăunător ca și înțelegerea 
specializării de pe pozițiile unei în
guste unilateralități.

Dacă ne referim la sport, lucrurile 
par să aibă aceeași semnificație. Spe
cializarea timpurie este un adevăr, dar 
a exclude pregătirea de bază care în
seamnă multilateralitate este ca și 
cum am clădi totul pe un teren nesi
gur. Spunem despre caiacistul Vernes- 
cu, despre boxerul Monea sau despre 
fotbalistul Sătmăreanu că sînt verita
bili atleți. O atestă nu numai splen
dida lor conformație fizică, ci și uimi
toarea capacitate motrică și abilitatea 
care depășește uneori sfera acelor ac
țiuni strict specializate ale sportului 
preferat. Calea spre obținerea rezul
tatelor sportive de valoare este aceea 
a specializării aprofundate; însăși 
pregătirea fizică multilaterală este pri
vită ca bază a specializării, iar exerci
țiile speciale, selecjionate minuțios și în 
concordanță de funcție și structură cu 
sportul practicat. In formarea viitorilor 
profesori de educație fizică specializarea 
se conturează din anul doi de facultate, 
fără a 
blu, i 
pe cineva a cărui activitate să nu poarte 
amprenta specializării — nu ferită 
uneori de excese. Competenta profe
sională și calitățile care i se cer unui 
antrenor nu izvorăsc din exclusivitatea 
specialității sale, ci din varietatea cu
noștințelor acumulata din multiple spe
cialități, unele pe cît de noi, pe atît 
de surprinzătoare, dar, în contextul 
cerințelor de azi, indispensabile. Ana
tomia, fiziologia, matematica, psiholo
gia, cibernetica cu aplicații la sport, 
pedagogia, biomecanica, sociologia 
sînt domenii pe care "n bun antrenor 
trebuie să circule degajat. Prezența 
științei în procesul de pregătire a 
devenit un imperativ și poate tocmai 
de aceea munca nu mai poate fi con
cepută decît în echipă, multe din spe
cialitățile de mai sus fiind preluate 
de alți specialiști. în aceste împreju
rări, rolul antrenorului nu este dimi
nuat, ci, dimpotrivă, capătă un nou 
conținut. El este chemat să aprofun
deze specialitatea sa, cercetînd, ino- 
vînd, soluționind, modelind omul ale 
cărui posibilități trebuie nu numai să 
le cunoască, ci și să le împingă cît 
mai departe. Nu întîmplălor se vor
bește azi de calitatea de regizor, de 
dirijor sau de strateg a antrenorului, 
o nouă dimensiune a profilului său.

Așadar, specializarea presupune, 
pe lîngă cunoașterea tainelor sportu
lui respectiv,. o solidă formație inte
lectuală și culturală, inteligență, clar
viziune, un spirit activ și generos, un 
summum de calități ce nu pot fi culti
vate decît printr-o viziune largă asu
pra fenomenului sportiv și al vieții 
în general.

a se neglija pregătirea de ansam- 
iar după absolvire rar tntîlnim
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URIAS EFORT REPARATOR, —

întreită solicitare
A trecut o lună, de cînd 

locuitorii din ținuturile Bis
triței ți Năsăudului, ale De
jului, Satului Mare și ora
șului Tg. Mureș au auzit 
alarma sinistră ce le ves
tea că rîurile, pe care 
le-au îndrăgit ca pe o fată 
frumoasă, au căpătat pro
porții fantastice Și se ros
togolesc, păgîne, asupra lo
curilor.

Clipe de spaimă, ampli
ficate infinit de distruge
rile nemiloase și de pră- 
zile bogate pe care puhoaiele 
și le-au luat haine, in tre
cerea lor nebună.

Ceasuri de apocalips, că
rora le-au urynat altele, de 
o intensitate cu nimic mai 
scăzută: cele ale inventa
rierii necazurilor, ale esti
mării tributului pe care și 
l-au smuls apele, pagube 
ce însumează milioane și 
care anunțau, pentru recu
perarea lor, un timp de loc 
scurt.

Mari capacități de pro
ducție paralizate, zeci de 
mii de hectare de cultură 
compromise, mari artere de 
transport ale energiei elec
trice și noduri rutiere scoase 
din funcțiune, sute de imo
bile transformate in movile 
de piatră și alte mii grav 
avariate solicitau pentru 
readucerea lor la viață — 
și asta intr-un minimum 
de timp — pe lingă multe 
milioane de lei, o imensă 
conștiință cetățenească și o 
capacitate de dăruire Și 
efort de o dimensiune ne
cunoscută pînă astăzi.

De la sinistra alarmă și 
de la noaptea telurică care 
i-a urmat, a trecut mai bine 
de o lună. Tiu fost zile de 
muncă titanică, fiecare ceas 
insemnind anularea unei 
alte urme a dezastrului, re- 
prezentind un nou pas spre 
normalizare, spre viața de 
dinainte de deluviu.

Acestei prime luni, a res
tabilirilor „tn mare" și „in 
parte" îi vor urma, insă, 
altele, multe — cele ale „fi
nisărilor" — pentru că apele 
n-au atacat numai la su
prafață ci s-au insinuat pînă 
in cele mai sensibile meca
nisme ale mașinilor și pînă 
in inimile ascunse ale ca
selor, iar sub trenele lor 
de nOroi au ascuns niște 

• răni care erau insesizabile 
, de la distanță.

„Cit și cum se va mun
ci „cit și cum se va in
vesti „cum și cit se va 
recupera ?" — iată marile 
întrebări care deschid pla
nurile de bătaie ale coman
damentelor județene și pro
iectele comitetelor județene 
de partid și U.T.C., cit și 
ale tuturor celorlalte foruri 
care răspund de diferitele

MANIFESTĂRI RE SOLIDARITATE
• In afara contribuției do 

1 300 000 de lei, pe care clubul 
Steaua a depus-o în „Contul so
lidarității", sportivii și personalul 
administrativ ai acestei unități a 
sportului bucureștean au expediat 
duminică, spre zonele calamitate, 
un număr de 28 de baloturi cu 
Îmbrăcăminte. Ele conțin un im
portant număr de costume bărbă
tești și încălțăminte de vară și 
iarnă pentru femei și copii.

• Clubul de parașutism din 
Graz a trimis Federației române 
de aviație următoarea scrisoare : 
„CU REGRET AM LUAT CUNOȘ
TINȚA DE ÎNGROZITOAREA CA
TASTROFA CARE A LOVIT 
ȚARA DV. ȘI VA ASIGURAM DE 
COMPASIUNEA NOASTRĂ PRO
FUNDA. NE PERMITEM SA VA 
INFORMAM CA CLUBUL NOS
TRU A FĂCUT IMEDIAT DONA
ȚII CORESPUNZĂTOARE PEN
TRU VICTIMELE SINISTRULUI 
DIN ROMANIA PE CARE LE-A 
TRIMIS CRUCII ROȘII AUS
TRIECE".

• Scrisori de compasiune față 
de situația pe care au crcat-o 
inundațiile In România, au mai 
adresat Federația uruguayană de 
volei amator și Federația regală 
olandeză de gimnastică.
• Selecționata de handbal a Spa

niei s-a oferit să susțină una sau

0 DUZINĂ UE ANTRENORI PENTRU UN JUNIOR!
De mai multă vreme, în orien

tarea federației de specialitate, 
selecția și pregătirea juniorilor 
fruntași este considerată parte 
integrantă a muncii generale de 
consolidare a pozițiilor de presti
giu pe care sportul caiacului și 
canoei din țara noastră le-a cu
cerit ipe plan mondial. N-a sur
prins, de aceea, faptul că — ur
mînd exemplul seniorilor — la 
cele două ediții ale C.E. repre
zentativa de juniori a cîștigat 
5 medalii de aur I

un anIată,1 însă, că a trecut 
de la competiția europeană găz
duită de apele lacului Himki. 
Ce s-a întîmplat de-atunci ?

Prima constatare, 
îmbucurătoare după 
este aceea că toți 
promovat în lotul 
unii dintre el avînd _
evidente de titularizare în- echipa 
care ne va reprezenta la campi
onatele mondiale de la Copen
haga. Spre deosebire, însă, de 
alți ani cînd — datorită muncii 
entuziaste și competente a antre
norilor din Capitală, dar și din 
toate ceîitrdie din provincie — 
există în pregătire și un nucleu 
de tineri talentați, cu posibili
tăți de afirmare imediată, acum 
sîntem în situația să constatăm 
o nedorită întrerupere a ascensi
unii juniorilor spre consacrarea 
internațională. înainte de toate 
pentru că acum (ne-a arătat-o, 
convingător, recenta înfrîngere în 
fața juniorilor din R.P. Ungară) 
nu mai există tocmai acel nu
cleu de care aminteam și pe care
l-aș ’ numi perspectiva imediată — 
în planul valoric și al perfor
manțelor —- a caiacului și canoei 
din țara noastră. 

extrem de 
opinia mea, 
juniorii au 
de seniori, 
perspective

Cum s-a ajuns la această situa
ție atît de repede ? Adevărurile 
trebuie spuse limpede, chiar dacă, 
ici-colo, vor fi întîmpinate cu... 
supărare I Se poate aprecia că, 
excepție făeînd cluburile Dinamo 
și Steaua (unde obiectivul -prin
cipal 11 constituie pregătirea SE
NIORILOR), în toate celelalte 
cluburi, dar mal ales în Bucu
rești, munca antrenorilor, de la 
care se cere mai ales o activi
tate susținută cu JUNIORII, este 
sub nivelul cerințelor, selecția și 
creșterea elf entelor tinere fiind 
deseori lăsau la voia întîmplă- 
rii.

în întlinirea cu juniorii tnaghiarl 
am fost puși în situația de a 
folosi un număr restrîns de spor
tivi în multe probe, să improvi
zăm — de fapt — o echipă (ex
plicabilă șl justificată, desigur, 
absența sportivilor din Galați. 
Brăila și Tulcea) formată, cu o 
singură excepție, din reprezentanți

sectoare ale economiei na
ționale și ale vieții social- 
culturale.

— Cit șl cum se va mun
ci 7 — se întreabă, pen
tru noi, vicepreședintele 
C.J.E.F.S. Mureș, tov Geza 
Kosa. Deocamdată cu... lo
pata, pentru că moștenirea 
de mii pe care ne-au lă
sat-o apele este imensă, ele 
ocolind — din tot județul — 
numai baza sportivă a Sl- 
ghișoarei. La Tg. Mureș, la 
Luduș, îa Reghin, la Tîr- 
năveni, ca și în multe co
mune, stadioanele (sau te
renurile simple) au fost de
vastate, gazonul fiindu-le, in 
mare parte, compromis, gar
durile distruse, zgura piste
lor furată, atacate grupu
rile sociale, degradate ma
terialele și deteriorat echi
pamentul sportiv. Cu tot 
efortul reparator, la Tg.. 
Mureș nu poate fi, insă, 
utilizat — pentru fotbal — 
decît terenul fabricii de za
hăr, cele două ale stadio
nului orășenesc Mureșul ne- 
fiind încă reamenajate. 
După cum nu pot fi folo
site sălile de atletism și 
gimnastică de la „Mureșul" 
și școala sportivă, popică- 
ria asociației Voința, baza 
nautică și ștrandul. Mai 
ales ultimele două baze — 
suferind mari avarii — vor 
solicita, pentru repunerea lor 
în funcțiune, pe Iîngă chel
tuieli mari și un timp des
tul de lung. Menționez, 
însă, că exceptînd înotăto
rii, activitatea sportivă in 
sine n-a fost afectată ; că 
terenurile de tenis, de bas
chet și sala de forță au fost 
redate activității ; că se 
muncește enorm pentru a 
se recupera tot ce se poate 
recupera și a se reda spor
tivilor, cît mai curînd po
sibil, cît mai multe din ba
zele lor.

Mențtune la care facem 
o singură completare : efor
tul de recuperare a perime
trului sportiv al orașului 
Tg. Mureș se realizează in 
condițiile unei triple soli
citări a oamenilor: in pro
ducție, acasă șl la teren, 
pentru că apele au lăsat 
în toate aceste loCuri, urme 
deosebit de adinei.

Efort întreit și conștient, 
pentru acoperirea concomi
tentă a tuturor pierderilor 
suferite de oameni, în sara
banda. distrugerii jucată de 
Mureș. Efort întreit aici, ca 
și la Dej sau Satu Mare, 
ca și la Deva, Alba sau 
Brăila.

Efort care nu are drept 
unitate de măsură declt do
rința omului de viață și de 
izbîndă.

Nușa MUȘCELEANU

mal multe partide în România, 
încasările urmînd să fie vărsaie 
în fondul de ajutorare a sinis
traților.
• Dincolo de intervenția promp

tă pentru remedierea distrugerilor 
din satele Homocea, Lespezi, La
cul lui Baban, Căieni și Dealul 
Lung, sportivii și activiștii spor
tivi din județul Vrancea s-au an
gajat să contribuie, pentru ajuto
rarea sinistraților din județ, cu 
o parte din salariul lor pînă la 
sfirșitul anului. C.J.E.F.S. Vrancea 
va aloca, de asemenea, suma de 
23.00R de lei pentru refacerea ba
zei materiale a asociațiilor care au 
avut de suffrit. (A AXENTE și 
AL. SÎRBU — corcsp.).

• Duminică dimineața, pe sta
dionul Constructorul din Capitală, 
a avut loc.*o  atractivă manifes
tare cultural-sportivă în organiza
rea Consilitdui sectorului 5 pentru 
educație fizică și sport împreună 
cu clubul sportiv Constructorul și 
asociația sportivă Țcsătoriile reu
nite. In program au figurat me
ciuri de box, probe atletice, parti
de de volei și fotbal (m + f), 
curse cicliste, la care și-au dat 
concursul sportivi fruntași din 
cluburile și asociațiile din sector. 
Sumele provenite din încasări — 
cca 30 000 de lei — au fost vărsate 
în „Contul 2 000“. (F.S.) 

ai cluburilor Dinamo și Steaua.
Așadar, un singur echipaj și o 

duzină de antrenori de la cele
lalte cluburi bucureștene în pro
filul cărora, cum spuneam, se 
Înscrie aproape total munca de 
pregătire a juniorilor 1 Ce statis- 
facțil .pot încerca antrenorii res
pectivi ? Se poate, oare, trăi din... 
amintiri, înțelegînd prin aceasta 
că unii dintre ei au dat lotului 
o dată mai mult, un sportiv 
„de perspectivă" ? Este aceasta 
suficient pentru a convinge pe 
cineva (chiar federația de spe
cialitate !) că în acest fel poate 
fi justificată o activitate de ani 
și ani de zile ? Concluziile sînt 
generale, dar mă gîndesc în spe
cial la cluburile bucureștene 
Olimpia și C.S.Ș. a căror con
tribuție la viitorul caiacului șl 
canoei este mult sub posibilități.

Pentru că vorbim deseori de 
pasiune ( I ? )• aș vrea să amin
tesc — poate și ca o explicație, 
în plus, la aprecierea felului în 
care unii tehnicieni privesc (pro- 
pria lor muncă șl răspundere —. 
că la întîlnlrea cu jdniorii ma
ghiari numai cîțiva antrenori au 
asistat (firește ca simpli spec
tatori) la ambele zile de între
ceri, că prof. Doară, de la C.S.Ș., 
a venit la Snagov cu 5 minute 
înaintea ultimei probe, iar antre
norul Munteanu (C.S.Ș.) n-a con
siderat util să vadă bici măcar o 
cursă !

Oare, nu și din această concep
ție despre munca antrenorului 
s-a stabilit acest întristător ra
port : o duzină de tehnicieni 
pentru un singur junior în echipa 
națională ?

Paradoxal, rezultatele cluburilor 
bucureștene erau mal bune atunci 
cînd la fiecare funcționa cîte un 
singur antrenor (Gh. Cojocaru la 
C.S.Ș., C. Bîrsănescu la Șc. sp.
2 ș.a.). Acum, la cluburile cu 
secții de caiac-canoe — prin efor
turi lesne de înțeles — sînt cîte
3 antrenori și lucrurile nu merg 
cum trebuie ! Este curios șl faptul 
că dintre toate secțiile de juniori 
din Capitală, domină — ca va
loare șl număr de sportivi — 
tocmai aceea (Dinamo) unde acti
vează un singur antrenor : S. 
Teodorof.

Iată ceea ce cred că trebuie să 
ne preocupe țn primul rînd, 
chiar înaintea analizei stricte a 
rezultatelor. După opinia mea, 
este necesar — pentru remedie
rea deficiențelor semnalate — să 
se stabilească norme de perfor
manțe pentru flecare antrenor, 
mai ales pentru cei pe care fe
derația i-a sprijinit să obțină 
calificări superioare. De asemenea» I 
avlndu-se în vedere grija deosebi- •

ta ce cote_ _ _
BASCHETUL ROMA!

UNDE NE SÎNT SPECTATORII?

I

*

Răspund : Folbert, Fodor, Spiridon
9 Numai rezultatul con
tează ? • Dacă avem
doar două echipe de va
loare !... • Cînd se știe 
dinainte totul despre fie
care meci

Cu ani tn urmă, la „Drept**,  
cînd se disputa o partidă a- 
micală în nocturnă se adunau 
sute șt sute de privitori. Prin 
anii 1958—1960, cînd juca echipa 
de baschet a C.C.A., sala Flo- 
reasca devenea neîncăpătoare, 
chiar dacă adversarii militarilor 
nu erau printre cel mai bine 
cotați. Cînd echipa națională a 
României disputa o partidă In
ternațională, auzeai in preajma 
sălii sau a terenului rugămintea: 
,,N-aveți un bilet In plus?”

Ce se întimplă însă astăzi? De 
ce această indiferență a specta
torilor față de baschet?

La aceste întrebări ne-au răs
puns: maestrul emerit al spor
tului ANDREI FOLBERT, mae
ștrii sportului ALEXANDRU FO
DOR șl MARIAN SPIRIDON, toți 
de nenumărate ori componenți al 
reprezentativei României, spor
tivi aplaudați pentru jocul prac
ticat, precum șl pentru com
portarea exemplară avută pe te
renul de sport.

ANDREI FOLBERT : „Există, 
acum, o concepție periculoasă 
pentru dezvoltarea baschetului, 
pentru frumusețea sa: totul pen
tru rezultat. Or, dacă rezultatul 
primează, atunci baschetul și-a 
pierdut 75 la sută din valoarea 
spectaculară. Azi, toate echipele, 
fără excepție, chiar și cele de 
juniori (rețineți) vor să aibă în 
componența lor oameni de peste 
2 m. Acești jucători înalți, pro
movați în echipe din necesitate, 
nu sînt pregătiți bine din punct 
de vedere tehnic. Iată ce gene
rează apariția Inexactităților în 
joc, a ratărilor, a greșelilor care 
restring spectacolul și îndepăr
tează spectatorii. Cei care vin la 
baschet doresc să vadă o E-CHI- 
PA, nu unul sau doi giganți, ne- 
îndemînatici, pentru care trudesc
4— 5 jucători. Apoi, preocupările 
tactice excesive îngrădesc fante
zia și inspirația de moment a 
adevăraților baschetbaliști, îi fac 
să se preocupe numai de anu
mite scheme. Jucătorii trebuie 
lăsațl să-și etaleze calitățile și 
cunoștințele, să creeze suspensul 
care dă farmec jocului sportiv, 
țesătura aceea de pase cărora nu 
le poți ghici adresa, tot ceea ce 
este în folosul spectacolului și al 
eficacității. Baschetul va deveni 
astfel, din nou, un punct de a- 
tracție. iar rezultatele echipelor 
vor cîștiga în valoare".

ALEXANDRU FODOR : „Sînt 
multe de spus. Avem în țară 
doar două echipe de o valoare 
mal ridicată, Dinamo șl Steaua. 
La orice întîlnire a acestor for
mații cu altele, rezultatul este, 
de regulă, favorabil acestor două 
teamurl. Atunci spectatorul ce să 
mal caute la meci cînd rezulta
tul îl cunoaște dinainte? Tribu
nele sălilor sînt mai animate 
doar la meciurile dintre aceste 
două mari favorite ale Cănipio- 
natuiul nostru. în rest, nimic. 
Spectatorii vor fi atrași, din nou, 
spre acest joc atunci cînd se va 
ajunge la crearea a cel puțin
5— 6 echipe apropiate’ca valoare. 
In această privință, cluburile stu

LA SEMICERC
In turneul final 
al campionatului 
republican de 
handbal al scola^ 
rilor și juniori
lor, începînd de

astăzi, timp de 6 zile (cu o 
zi pauză), cele mai bune for
mații masculine și feminine 
își vor disputa întîietatea, la 
Sibiu, în vederea desemnării 
echipelor campioane. La fete 
s-au calificat formațiile ; Șc. 
sp. Craiova, Liceul 2 Brașov, 
Șc. sp. București, Liceul 4 
Timișoara, Liceul 2 Iași și 
Șc. sp. Tg. Mureș, iar la bă
ieți : Șc. sp. 1 București, Di
namo București, Liceul 4 Ti
mișoara. Șc. sp. Tg. Mureș, 
Șc. sp. Bacău și Șc. sp. Cra
iova. Jocurile se vor desfă

tă pentru noile încadrări ale an
trenorilor și multiplele nevoi ale 
caiacului și canoei, federația de 
specialitate va trebui să anali
zeze șl eficiența muncii celor
2—3 antrenori care activează în 
prezent la flecare club, să vadă 
dacă nu cumva, tocmai datorită 
acestei situații, sarcinile și răs
punderile sînt lăsate cînd în 
seama unuia, cînd a altuia și. 
de fapt, a nimănui !

Există mulțl tineri dornici să 
practice caiacul șl canoea, să se 
afirme. Ca să-i putem ajuta, ca 
să ne ajutăm astfel pe noi înșine 
și să ne facem datoria așa cum 
trebuie, este nevoie să se renunțe 
la „cronometrarea" timpului pro
priu de activitate, să se mun
cească mai mult, cu răspundere 
sporită. Este drumul — singurul — 
spre noi succese, pe deplin posi
bile, este mijlocul de a ne aduce 
contribuția așteptată (așa cum 
toți antrenorii șl-âu adus-o în 
alți ani) la progresul caiacului 
și canoei din țara noastră.

Radu HUTAN
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80 AUTOTURISME 
LA TRAGEREA SPECIALĂ 

PENTRU AJUTORAREA 
SINISTRAȚILOR

Numai pînă joi mai aveți 
posibilitatea șă vă procurați 
biletele la tragerea specială 
pentru ajutorarea sinistrați
lor.

La această tragere se atri
buie premii In autoturisme 
și bani în valoare totală de 
7.500.000 lei astfel : 10 auto
turism® Dacia 1300, 30 au
toturisme Dacia 1100, 40 au
toturisme Skoda 100 S, 100 
premii a 10.000 lei, 1.000 pre
mii a 1000 lei și 10 000 pre
mii a 100 lei.

ProourîndU-vâ mai multe 
bilete pentru această tragere 
specială vă îndepliniți o da
torie patriotică contribuind 
la ajutorarea celor sinistrați. 
Totodată aveți posibilitatea 

dențești au cele mai multa obli
gații. O altă problemă ar fi fo
losirea pivoților. Se știe, jocul 
lor este greoi, neplăcut chiar, 
pentru ochiul spectatorilor. Dacă 
Steaua folosește pe Tarău, Oțe- 
lac și Czmor, iar Dinamo pe 
Maziiu, Cernea șl Săuca, specta
colul poate fi considerat, de la 
bun început, ratat. Cînd Dinamo 
joacă cu Novac și alți baschet
baliști (nu pivoți), cu totul altul 
este spectacolul oferit. Trebuie 
să se recunoască o dată că omul 
din tribune vrea să vadă la un 
meci de baschet, viteză, îndemî- 
nare, fantezie. Cînd vom avea 
toate acestea, vom avea șl tri
bunele pline".

MARIAN SPIRIDON: „îmi a- 
mlntesc cu drag de tribunele ne
încăpătoare ale sălii Floreasca. 
veheau cu mic cu mare să vadă 
baschet. Evolua echipa de aur a 
C.C.A.: Folbert. Fodor. Nedef, 
Niculescu, Novacek. Da, acești 
prieteni ai mei jucau baschet și 
făceau, totodată, spectacol. Ce 
vedem azi? Atacuri prelungite la 
nesfîrșit în căutarea omului înalt 
care să înscrie, greșeli de teh
nică individuală, o luptă acerbă 
pentruLrezultat, meciuri al căror 
dezn(Șlămțînt este cunoscut. Cînd 
vom avSâ mai multe echipe a- 
propiatv ca valoare, cînd jucătorii 
nu vor mai fi îngrădiți de sche
me (deși sînt bune uneori și a- 
cestea), cînd fantezia fiecărui 
baschetbalist se va putea mani
festa în voie, atunci vom avea 
iarăși tribune pline".

★
Am expus trei păreri. Sportivi 

care au făcut din baschet spec
tacol, fiind aplaudați și felicitați 
pentru aceasta, care iubesc și 
astăzi acest sport, consideră că 
pentru relansarea lui sînt nece
sare unele schimbări de concep
ție. ce părere au forurile de re
sort ?

P. IOVAN

ANTRENORII 
DIVIZIONARI 

DE BASCHET- 
SPECTATORI 

DE FILM!
De joi plnă simbătă se va 

desfășura, la centrul „23 Au
gust" din Capitală, cursul 
pentru antrenorii echipelor de 
baschet din diviziile A și B 
Cu acest prilej, vor fi dezbă
tute probleme de metodică 
modernă, se va face analiza 
campionatelor mondiale și a 
campionatului național mas
culin și vor fi prezentate fil
me avînd drept subiect finala 
campionatului profesionist al 
S.V,A. și turneul final al 
campionatului nostru mas
culin. La galele de filme (joi 
și vineri de la ora 13,30) sînt 
invitați și jucătorii divizio
nari din Capitală.

șura pe terenul Luceafărul, 
iar în caz de timp nefavo
rabil pe terenul bituminat al 
Școlii sportive Sibiu.

• în campionatul național 
de handbal (div. A) au avut 
loc duminică două jocuri 
restante. Masculin: la Bra
șov, Dinamo — Minerul Baia 
Mare 26—17 (10—10), la fete: 
Voința Odorhei — Universi
tatea București 8—6 (3—2). 
(C. Gruia, coresp, principal și 
A. Pialoga, coresp.).

• Cîteva rezultate înregis
trate în ultimele jocuri din 
categoria B : Spartac Mediaș
— Chimia Făgăraș (f) 22—15 
(9—6) ; Metalul Copșa Mică
— Textila Cisnădie (m) 
21—14 (11—6) ; partida Tex
tila Cisnădie — Știința Lov- 
rin va avea loc duminică 21 
iunie.

• Ultimul joc restant din 
divizia A (masculin) va avea 
loc duminică 21 iunie la 
Baia Mare între formațiile 
Minerul și Universitatea 
București.

Selecționata de tenis
a Clujului a întrecut 
pe Spartak Subotica 

cu 9-4
întâlnirea de tenis între se

lecționata Clujului' și forma
ția iugoslavă Spartak Subotica 
s-a încheiat cu scorul de 
9—4. Cîteva rezultate: BoldOr- 
Kaszap 6—1. 7—5 ; Negru — 
Zeke 6—2, 6—1, Giurgiu — 
Vidâkovici 6—2, 6—1 ; Vera 
Rado — Maria Szel 6—2, 
6 — 4 ; Lucia Tănăsescu — 
Eva Ormos 4—6, 6—4, 3—6, 
Cristescu — Levai 2—6, 6—4, 
3—6, Komoroczi, Hutter — 
Kaszap, Kovacs 6—0 3—6,
6—3. (P. RADVANYI ’— co
respondent) 

să cîștigați premii în auto
turisme și bani.

• Tragerea Pronoexpres de 
mii ne va avea loc la Bucu
rești în sala Clubului Finan- 
țe-Băncj din str. Doamnei 
nr. 2 cu începere de la ora 
19. Tragerea va fi radiodifu
zată după care vă urma un 
film artistic. Astăzi este 
ULTIMA ZI pentru procura
rea biletelor.

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOEXPRES NR. 24 DIN 10 
IUNIE 1970

EXTRAGEREA I i Categoria a
II- a : 1 variants a 65.036 lei; a
III- a : 4,2 a 7.742 lei; a IV-a : 30,3 
a 1.973 lei; a V-a : 69,9 a 465 lei: 
a Vl-a : 3076,9 a 50 lei.

EXTRAGEREA a II-a : Cat. A : 
0,7 variante compuse din : 1 pre
miu 50% a 30.065 lei șl 2 premii 
10% a 6.013 lei; B : 0,5 variante a 
42.091 lei; C : 1,5 (3 premii 50%> 
a 14.030 lei; D : 34,3 a 500 lei; E : 
329,7 a 100 lei; F : 5293,6 a 20 lei.

Cîștigătorul premiului de cate
goria a ll-a PREDA NICOLAE 
din București,

Pobb a L
După un joc... cuminte

„U“ Cluj-A.S.A. Tg. Mureș 2-0
La Cluj, după o lună șl ceva 

de cer moherit, de ploi ce-au 
scos apa, Someșului din matcă, 
iprovocînd atitea pagube, in sfîr- 
șit, simbătă șl duminică am avut 
parte de primele zile fără o pi
cătură de ploaie. Totuși, meciul 
a fost văduvit de prezența ma
sivă a spectatorilor. Ca atare, 
un cvasi-anontmat, in contextul 
căruia s-a înscris șl această par
tidă. Jocul ce a contat pentru 
etapa a XXIX-a l-am putea 
caracteriza drept „cuminte", pre
sărat cu gafe și de o parte șl 
de alta. Elevii lui Bone au abor
dat jocul de pe poziția ultimului 
loc, resemnați. Pentru A.S.A.

Miercuri, In Giulești

Revanșa feroviarilor: România-Olanda
9

După cum se știe, in urmă 
cu cîteva săptămîni, sub nu
mele de Selecționata feroviară 
a României, Rapid București 
a susținut prima întîlnire în 
cadrul campionatului interna
țional feroviar, cu selecționata 
similară a Olandei. Această 
partidă au cîștigat-o olandezii 
cu 3—2.

Miercuri, de la ora 17,30 pe 
stadionul Giulești, are loc me

ÎNAINTEA ULTIMEI ETAPE A DIVIZIEI C
SERIA I

Minerul Gura Humorului — 
Minobrad Vatra Dornei 3—2 (3—2)

Textila Buhușl — Victoria Ro
man 5—1 (3—0)

Penicilina Iași — Textila Bo
toșani 1—0 (0—0)

Rarăul Cîmpulung — C.F.R. Paș
cani 0—2 (0—1)

Petrolul Moinești — Nlcollna 
Iași 2—2 (1—1)

Minerul Comâneștl — Fulgerul 
Dorohol 5—2 (2—1)

Constructorul Piatra Neamț — 
Foresta Fălticeni 0—0

(CORESPONDENȚI : D. 
Bolohan, I. Vieru, V. Dla- 
conescu, A. Rotaru, C. Pa- 
nalte, St. Costache).

CLASAMENT
1. Nicolina 27 15 6 6 66—29 36
2. C.F.R. 26 16 4 6 59—25 36
3. Victoria 25 13 5 7 59—29 31
4. Textila Bt. 27 13 5 9 39-31 31
5. Petrolul 27 10 8 9 44—33 28
6. Foresta 27 12 4 11 40—35 28
7. Minerul C. 27 12 4 11 37—43 28
8. Minobrad 26 10 6 10 25—36 26
9. Letea 27 11 2 14 40—36 24

10. Textila Bh. 27 11 2 14 46—43 24
11. Minerul G.H. 27 10 3 14 41—42 23
12. Rarăul 28 9 5 14 36—53 23
13. Fulgerul 27 11 1 15 43—73 23
14. Penicilina 27 8 6 13 23—50 22
15. Constructorul 27 6 7 14 26—61 19

ETAPA VIITOARE (21.VI): Fo-
resta — Penicilina, Textila Bt. — 
Lelea, Minobrad — Construc
torul, C.F.R. — Minerul G.H., Ful
gerul — petrolul, Victoria — Mi
nerul C., Nicolina — Textila Bh.

SERIA a II-a
Petrolistul Boldești — Ancora 

Galați 3—0 (2—0)
S.U.T. Galați — Unirea Focșani 

1—0 (0—0)
Locomotiva Adjud — Dunărea 

Brăila 0—1 (0—0)
Chimia oraș Gh. Gheorghlu-Dej 

— Gloria C.F.R. Galați 0—o
Metalul Buzău — Metalul Plo-

Sb.m. Tecuci — Șoimii Buzău 
1-1 (0-0)

Metalurgistul Brăila — Rulmen
tul Bîrlad 2—0 (1—0).

Petrolul Berea — Electronica 
Obor Buc. 0—1

(CORESPONDENȚI : A.
Leonte, N. Dincă, V. Ște- 
fănescu, Gh. Grunzu, M. 
Dumitru, V. Doruș, D. 
Cristache).

CLASAMENT
1. Metalul P. 29
2. Șoimii 29
3. Electronica 29
4. Ancora 29
5. Petrolistul 29
6. Metalul B. 29
7. A.S.M.T. 29
8. Metalurgistul

29
9. Rulmentul 29

10. S.U.T. 29
11. Chimia 29
12. Gloria 29
13. unirea 29
14. Petrolul 29
15. Dunărea 29
16. Locomotiva 29

16 11 2 61—13 43
15 9 5 49—24 39
17 4 8 68—26 38
14 5 10 41—30 33
13 6 11 43—32 32
14 4 11 31—39 32
12 7 10 40—35 31

11 9 9 30—30 31
13 3 13 35—45 29
10 8 11 31—33 28
12 4 12 38—43 28
10 7 12 32—41 27

6 9 14 30—47 21
8 4 17 28—53 20
6 6 17 35—59 18
5 4 20 20—72 11

ETAPA VIITOARE : Rulmentul
— Chimia. Șoimii — Petrolul, 
Gloria — A.S.M.T., Electronica — 
Metalurgistul, Dunărea — S.U.T., 
Unirea — Petrolistul, Metalul P.
— Locomotiva, Ancora — Me
talul B.

SERIA a «I-a
Unirea Mlnăstirea — Mașini 

unelte București 1—2
Petrolul Videle — Cimentul 

Medgidia 1—0 (1-0)
Electrica Constanta — Laromet 

București 1—2 (1—2)
TeHnometal București — Celu

loza Călărași 1—1 ((0—0)
I.M.U. Medgidia — I. T. Con

stanța o—o
Voință București — Olimpia 

Giurgiu 0—0
Deltă Tulcea — S. N. Oltenița 

1—0 (1-0)
Marina Mangalia — I.C.A.B. Ar- 

cuda Buc. 3—0 (I.C.A.B. fiind
suspendată).

(CORESPONDENȚI : D. 
Popescu, V. Slanciu, N. 
Teodorescu, A. Păpădie. II. 
Avram, F. Sandu, I. Țur- 
Șie).

CLASAMENT
1. S.N.O. 29 14 11 4 49—21 39
2. LM.U.M. 2!) 14 9 6 39—17 37
3. Delta 29 14 7 8 42—27 35
4. Electrica 29 14 5 10 41—32 33
5. Cimentul 29 12 9 8 26—26 33
6. Celuloza 29 12 8 9 36-27 32
7. Laromet 29 11 8 10 36—34 30
8. Tehnometal 29 11 7 11 43—33 29
9. Unirea 29 12 4 13 39—42 28

10. Petrolul 29 11 6 12 35—40 28
11. Voința 29 8 11 10 37—42 27
12. Olimpia 29 10 7 12 27—35 27
13. Marina 29 9 8 12 36—41 26
14. I.T.C. 29 7 12 10 22—30 96
15. Mașini 29 9 7 13 39—37 25
16. I.C.A.B, 29 3 3 23 24—87 9

ETAPA VIITOARE : Olimpia — 
I.M.U.M., S.N.O. — Voința, I.T.C. 
— Marina, Laromet — Unirea, Ci
mentul — Electrica , Celuloza — 
Petrolul, Mașini — Delta.

SERIA a IV-a
Progresul Balș — Sportul mun

citoresc București 1—2 (0—1)
Comerțul Alexandria — Carai- 

manul Bușteni 5—2 (3—1)
Sirena București — Progresul 

Corabia 3—1 (2—0)
I.R.A. Cimpina — Dacia Pitești 

1-1 (0-1)
Autobuzul București — Petrolul 

Tîrgovlște 1—0 (1—0)
Carpațl Sinaia — Unirea Dră- 

gășani 2—0 (1—0)
Chimia Tr. Măgurele — Unirea 

Cîmpulung Muscel 4—2 (3—0)
Prahova Ploiești — Flacăra ro

șie București 0—1 (0—0)

(CORESPONDENȚI : D. 
Paraschlv, M. Bizon, D. 
Daniel, C. Virjoghic, O. 
Golii, p Popa, D. GrUia, 
A. Crislea). 

partida a constitut doar un test 
de verificare a unei formații în
tinerite pe care din toamnă Bone 
intenționează s-o arunce In luptă 
pentru revenirea in divizia A. 
„U“ Cluj a controlat jocul în 
cea mal mare parte din timp, și 
a dominat uneori cu autoritate. 
Au fost șl două goluri care au 
pecetluit o victorie scontată de 
altfel șl meritată. In min. 28, 
după o lovitură liberă laterală, 
Ispir atinge balonul cu mîna in 
suprafața de pedeapsă șl Adam 
a transformat impecabil lovitura 
de la 11 m. In min. 76, după o 
degajare lungă a lui Moldovan, 
Prlplcl Interceptează balonul, trece

ciul retur, pentru care rapi- 
diștii s-au pregătit cu multă 
atenție. Duminică dimineața ei 
au jucat cu Dinamo Bacău, de 
care au dispus cu 3—2 (3—0) 
prin golurile înscrise de Aptfs- 
tol (2) și Codreanu. Pentru 
intîlnirea cu formația olandeză. 
Rapidul va alinia cea mai 
bună formație (probabil fără 
tricolori, dar s-ar putea să-i 
folosească din nou pe Soos și

CLASAMENT

1. Autobuzul 29 18 8 3 57—22 44
2. Comerțul 29 17 7 5 45-28 41
3. I.R.A. 29 15 10 4 42—24 40
4. Sportul 29 16 6 7 55—31 38
5. Carpați 29 15 8 6 50—27 33
6. Chimia 29 12 7 10 42—32 31
7. Caraimanul 29 10 10 9 39—39 30
8. Flacăra 29 8 11 10 28—25 27
9. Prahova 29 8 9 12 40—34 25

10. Sirena 29 8 9 12 31—33 25
11. Petrolul 29 8 9 12 27—40 25
12. Progresul C. 29 8 8 13 31—54 24
13. Dacia 29 7 8 14 32—48 22
14. Unirea D. 29 9 4 16 31—50 22
15. Unirea C. 29 6 7 16 27—51 19
16. Progresul B. 29 3 7 19 21—60 13

ETAPA VIITOARE : Progresul 
C. — Carpați, Dacia — Autobuzul, 
Flacăra — Comerțul , Unirea C. 
— Progresul B., Unirea D. — Si
rena, Petrolul — Chimia, Carai- 
manul — Prahova, Sportul — 
I.R.A.

SERIA a V-a
Energetica Tr. Severin — Stea

gul roșu Plenița 3—2 (1—1)
Minerul Bocșa — Unirea Orșova

3—0 (neprezentare)
C.F.R. Caransebeș — Dunărea 

Calafat 1—1 (0—1)
Vulturii textila Lugoj — U. M. 

Timișoara 2—1 (0—1)
Metalul Topleț — Furnirul Deta 

2—1 (2—1)
Progresul Strehala — Minerul 

Motru 2—0 (0—0)
Electromotor Timișoara — Vic

toria Caransebeș 3—2 (1—2)
Minerul Lupeni — Jiul Tg. Jiu 

nu s-a disputat.

(CORESPONDENȚI î M. 
Focșan, I. Sanfiroiu, M. 
Mutașcu, I. Leș, C. Avram, 
C. Bărboi și C. Crețu).

CLASAMENT
1. U.M.T. 29 19 4 6 62—17 42
2. Vulturii 29 16 6 7 73—31 38
3. Minerul B. 29 13 7 9 41—35 33
4. Minerul L. 28 13 5 10 58—33 31
5. C.F.R. 29 12 6 11 49—39 30
6. Energetica 29 12 6 11 36—50 30
7. Steagul 29 12 5 12 51—38 29
8. Jiul 28 13 3 12 43-40 29
9. Metalul 29 13 3 13 48—67 29

10. Victoria 29 10 8 11 31—33 28
11. Electromotor 29 11 6 12 38—45 28
12. Minerul M. 29 12 3 14 31—32 27
13. Progresul 29 10 5 14 34—54 25
14. Dunărea 28 9 6 13 38—40 24
15. Furnirul 28 9 4 15 30—51 22
16. Unirea 29 6 3 20 29—85 15

ETAPA VIITOARE : Dunărea — 
Metalul, Victoria — Minerul L., 
Unirea — Vulturii, Minerul M. — 
Energetica, U.M.T. — C.F.R., Stea
gul — Minerul B., Furnirul — 
Electromotor, Jiul — Progresul.

SERIA a Vl-a
Mureșul Deva — Minerul Te- 

liuc 1—1 (1—0)
Minaur Zlatna — Industria 

sîrmei Cîmpia Turzii 1—0 (0—0)
Tehnofrig Cluj — Minerul Baia 

de Arieș 3—0 (neprezentare)
Minerul Ghelar — Soda Ocna 

Mureș 3—0 (0—0)
A.S.A. Sibiu — Știința Petroșani 

1—0 (0—0)
Arieșul Cîmpia Turzii — Me

talul Aiud 2—o (1—0)
Victoria Călan — Independența 

Sibiu 3—0 (1—0)
Aurul Brad — Arieșul Turda

4—1.
(CORESPONDENȚI : I.

Simioii, N. Bălșan, I. Mun- 
teanu, C. Oprjța, I. Ilie, P. 
Tonca, A. Gunther).

CLASAMENT

1. Minaur 28 18 5 5 45—17 41
2. Metalul 28 14 6 8 45—22 34
3. Victoria 28 13 5 10 36—28 31
4. Minerul G. 28 12 7 9 36—28 31
5. Aurul 28 14 1 13 37—30 29
6. Soda 28 12 5 11 31-35 29
7. Arieșul C.T. 28 11 6 11 32—29 28
8. Mureșul 28 10 8 10 36—36 28
9. Arieșul T. 28 11 6 11 29-31 28

10. Ind. sîrmei 28 11 5 12 33—27 27
11. Independența 28 11 5 12 27—31 27
12. A.S.A. Sibiu 28 10 6 12 23—31 26
13. Minerul T. 28 11 4 13 31-40 26
14. Știința 28 8 8 12 26—29 24
15. Tehnofrig 28 0 5 15 20-34 2.1
16. Minerul B.A. 28 7 4 17 24—63 18

ORĂ OIICIĂLĂ
A MtCIIIRIIIIII

Dini oiu/iiii o și c
Federația română de fotbal 

a stabilit ca toate meciurile 
din etapa de duminică 21 iu
nie tn divizia B să Înceapă 
de Ia ora 12,30, Iar cele din 
divizia C — de la ora 11.

★

F.R.F. reamintește că parti
dele aminate din campiona
tul republican al juniorilor șl 
școlarilor se vor disputa in 
zilele de 17 șl 24 iunie (seriile 
a Xl-a, a XTI-a, a XIII-a ți 
a XlV-â) șl 21 șl 28 iunie 
(seria a X-a). Arbitrii rămtn 
tot cei ce au fost delegați 
pentru etapele din 17 șl 24 
mal. 

nestingherit printre Șleam șl 
Dondoș și înscrie pe >ub Sol- 
yom.

„U“ : Moldovan 7 — Crețu 7. 
Pexa 8, Cîmpeanu 7, Șoptereanu 
7, Anca 5, Oprea 5, Uifăleanu 7. 
Munteanu 6 (min. 70 Mureșan)> 
Adam 8, Coman 6 (mln. 46 Pri
pi ci 7).

A.S.A. : Solyom 6 — Șleam 6. 
Dondoș 6, Ispir 7, Czako 5, Nis- 
tor 6, Ciutac 5, Stan 5, Fazekaș 6, 
Hăjnal 5 (min. 63 Trăznea): 
Lucacl 6.

Trofeul Petschowschl : 8

VICTOR MOREA — coresp. 
principal ,

Petrescu de la C.F.R. Cluj care 
au fost și in Olanda). Reamin
tim că în cazul victoriei bucu- 
reștenilor se va califica echi
pa cu golaverajul mai bun, 
care, apoi va intilni in semifi
nalele Campionatului interna
țional feroviar selecționata 
Franței.

Jocul va fi condus do V. Du
mitrescu, ajutat de N. Pctri- 
ccanu și G. Ghemingean.

ETAPA VIITOARE î Arieșul T. 
— Minerul G., Soda — A.S.A. Si
biu, Ind. sîrmei — Victoria, Me
talul —Aurul, Independența — 
Tehnofrig, Știința — Mureșul; 
Minerul B.A. — Arieșul C.T., Mi
nerul T. — Minaur.

SERIA a Vil-a
Bihoreana Marghita — Derma- 

ta Cluj 2—0 (2—0)
Victoria Cărei — Dacia Oradea

6—0 (4—0)
Bradul Vișeu — Topitorul Baia 

Mare 4—2 (2—1)
Constructorul Bala Mare — 

Gloria Bistrița (nu s-a disputat)
Foresta Năsăud — Metalul Sa- 

lonta 6—0 (4—0)
Someșul Satu Mare — C.I.L. Si- 

ghetul Marmației 0—2 (0—1)
Chimistul Bala Mare — C.I.L. 

Gherla 1—1 (1—0)
Dinamo Zalău — Unirea Dej 

(amînat)

(CORESPONDENȚI : A. 
Pașcalău, Tr. Silaghi, A. 
Ghilezan, V. Săsăranu, D. 
Nistor, Z. Kovacs și K. 
Pop).

CLASAMENT

1. Victoria 28 16 6 6 52—23 38
2 Gloria 26 16 5 5 65—21 37
3. C.I.L. Gherla 27 14 7 6 42—23 35
4. C.I.L. Sighet 28 15 5 8 44—29 35
5. Dermata 28 13 6 9 44—22 32
6. Someșul 26 13 5 8 38—21 31

7. Chimistul 28 12 6 10 43—37 30
8. Bradul 28 14 1 13 33—44 29
9. Unirea 27 11 6 10 44—38 28

10. Constructorul 27 12 4 11 41-40 28
11. Metalul 28 8 6 14 23—51 22
12. Dinamo 27 6 8 13 24—46 20
13. Foresta 27 7 5 15 32—49 19
14. Topitorul 28 8 3 17 33—54 19

15. Dacia 28 6 6 16 21-54 18
16. Bihoreana 27 6 5 16 18—45 17

ETAPA VIITOARE î Gloria — 
Someșul, Metalul — Constructo
rul, C.I.L. Gherla — Bihoreana, 
C.I.L. Sighet — Bradul, Topitorul 
— Dinamo, Unirea — Chimistul, 
Dacia — Foresta, Dermata — 
Victoria.

SERIA a VIII-a
Chimia Orașul Victoria — Me

talul Copșa Mică 2—2 (0—2)
Colorom Codiea — Unirea Cris- 

turu Secuiesc 1—0 (0—0)
Torpedo Zărneștl — Chimia 

Făgăraș 2—1 (1—0)
Carpațl Brașov — Minerul Bă

lan 1—1 (0—0)
Vitrometan Mșdiaș — Chimica 

Tîrnăveni 1—0 (1—0) (s-a jucat
la Copșa Mică)

Viitorul Gheorghienl — Medici
na Tg. Mureș l—o (0—0)

Avîntul Reghin — Oltul Sf. 
Gheorghe 0—7 (0—3)

Lemnarul Odorhelul Secuiesc
— Tractorul Brașov 1—2 (1—2)

(CORESPONDENȚI : E.
Aslan, N. Seceleahu, C. 
Clilrlac, E. Bogdan. M. 
Faliciu, L. Karda, C. fin
ea și A. Pialoga).

CLASAMENT

1. Tractorul 28 21 4 3 71—14 46
2. Chimia F. 28 19 2 7 57-24 40
3. Oltul 28 17 4 7 66—23 38
4. Lemnarul 28 15 0 13 66—41 30

5. Colorom 28 13 4 11 46—41 30
6. Metalul 27 13 3 11 52—40 29
7. Carpați 28 10 7 11 30-32 27
8. Unirea 28 12 3 13 38—47 27
9. Minerul 27 11 5 11 28—39 27

10. Chimica 27 12 2 13 39-33 26
11. Torpedo 28 11 4 13 37—37 26
12. Vitrometan 27 10 4 13 34-52 24
13. Chimia V. 28 10 3 15 36—53 23
14. Viitorul 28 8 6 14 22—60 22
15. Avîntul 28 5 5 18 29-75 15
16. Medicina 28 5 4 19 18-58 14

ETAPA VIITOARE : Oltul
Carpațl, Metalul — Vitrometan, 
Medicina — Chimia V., Chimica 
— Viitorul, Minerul — Torpedo, 
Tractorul — Colorom, Unirea — 
Lemnarul, Chimia F. — Avîntul.

★
Miercuri, 17 iunie, echipele din 

seriile VI, VII și VIII vor disputa 
etapa restanță din 24 mal (a 
XXVI-a).

F. C,- ARGEȘ —FARUL,

PE STADIONUL DINAMO
Meciul F. C. Argeș—Farul, 

din cadrul sferturilor de finală 
ale „Cupei României" are Ioc 
miercuri, ora 17, pe stadionul 
Dinamo din Capitală.

Meci de olds-boys

FARUL —DEZROBIREA

CONSTANȚA 8-3 (5-0)
Foștii jucători al echipelor 

constănțene Farul șl Dezrobirea 
s-au retntllnlt pe stadionul 1 Mal. 
Spectatorii au aplaudat de multe 
ori comportarea frumoasă a ve
teranilor Dinulescu, Olaru șl Mo- 
rolanu de la Farul șt Ene, Olte- 
nică șl Gogu Cojocaru de la 
Dezrobirea. Golurile au fost rea
lizate de Dinulescu 2, Olaru t, 
Sever, Moroianu, AVaslllcMoale și 
Btlkdsl. respectiv Datcu 2 șl ls- 
trate. (C. POPA, coresp.,principal).



TRICOLORII DIN NOU ACASĂ..:
r \
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(Urmare din pag. 1)

— Spune-ne, îmi, ce ți-a
pl&cut cel mal 
Mexic ?

mult In

Rîde ușor, ca un copil răa-
fătat.

— Mi-au plăcut cântecele. 
Cîntă mexicanii de ți se 
rupe inima. Pe noi se vede 
că ne-au îndrăgit, ne-au cin- 
tat la plecare ceva duios, a- 
dormitor, de te podideau la
crimile.

— Dar pe teren ? Pe teren 
ce te-a impresionat cel mai 
mult ?

— Dinu ! Obrăznicia lut 
lipsa Iui de complexe. Nu e 
chiar așa de ușor să joci 
contra lui Pele, a lui Bobby 
Charlton și Adamec în ours 
de o săptămînă!

...In sfîrșit, ultimul tricolor, 
Dobrin, cu brațele blocate 
de un buchet de garoafe — 
„uitați-vă la ele, mi le-au 
trimis de la Pitești" — se 
pregătește de plecare. Pare 
trist. Și gindirn, poate chiar 
este...

— De ce n-ai jucat, Dobri- 
ne ?

— Nu știu. Aș putea să vă 
Întreb si eu...

* /
...Obiceiul este aproape me

reu același. Ca un ritual, ca 
o poveste.

Un fotbalist vest-german își felicită antrenorul, pe Helmut Schon? Nu! Vă înșelați. 
Căpitanul echipei Angliei Bobby Moore, după ce a efectuat un schimb de tricouri, îl con
gratulează pe tehnicianul vest-german. Sir Bobby este un gentleman...

Ziua de duminică a prile
juit trimișilor noștri speciali 
ia campionatele mondiale de 
fotbal o ultimă întîlnire cu 
delegația română care se în
drepta spre patrie și, în ace
lași timp, o revedere cu ar
bitrul Andrei Rădulescu, „ca
valer al fluierului” care a 
condus la centru meciul Bel
gia — El Salvador și a asis
tat de două ori, la linie, par
tide din grupa de la Ciudad 
de Mexico.

Reîntors de la Toluca, 
unde asistase la sfertul de fi
nală dintre Mexic și Italia, 
Andrei Rădulescu — care, 
reamintim, a fost gratulat cu 
aprecieri favorabile de către 
observatorii F.I.F.A — a de
clarat: „Cred că pină acum 
italienii «s-au ascuns» de o- 
chii adversarilor jucînd la 
limita minimă. In momentul 
in care și-au văzut periclita
te șansele de calificare, ei ctu 
ieșit la joc, și într-o atmo
sferă total nefavorabilă — 1-0 
pentru gazde, o galerie pro- 
mexicană furibundă an
marcat 4 goluri, unul mai 
frumos ca celălalt. Cred că 
italia va ajunge in finală/"

•

înainte de plecarea spre 
România, tricolorii au fost 
vizitați, în camerele lor din 
hotelul „Emperadores”, de cu
noscutul antrenor grec Dan 
Gheorghiadis, fost selecționer 
al reprezentativei elene, ad
versara directă a fotbaliștilor 
noștri în preliminarii.

GHEORGHIADIS I-A FELI

La fiecare sosire a tricolo
rilor...

Știind chiar cu anticipație 
că va fi foarte dificil de abor
dat la aeroport vreunul din 
tehnicienii care au însoțit lo
tul României la „El Mundial 
’70“ — datorită, evident, „pre
siunii" rudelor și prietenilor, 
dar și nerăbdării celor în cau
ză de a gusta, un minut mai 
devreme, tihna căminului — 
nu ne-am închipuit, totuși, că 
din trei interlocutori virtuali, 
vom reuși să stăm de vorbă 
doar cu unul : antrenorul D. 
Nicolae-Nicușor, „tutorele" ce
lor șase dinamoviști bucureș- 
te.n.i aflati în lot.

Pe doctorul D. Tomescune-a 
fost imposibil să-1 depistăm 
in forfota din aeroport, iar de 
la antrenorul Șt. Covaci, „co
mandantul" internaționalilor 
ce provin de Ia echipa Steaua, 
rămas ultimul dintre cei sosiți, 
n-am putut obține nici o de
clarație, ci doar o promisiune 
pentru ziua următoare. Moti
vul ? Din bagajele întregului 
lot venit din Mexic, un sin
gur geamantan a fost lipsă la 
apel ; cel al lui Ștefan Covaci. 
Se pare că defecțiunea a sur
venit la Frankfurt și un telex 
a și plecat Intr-acolo, la cî- 
teva minute după aterizarea 
la Otopeni.

Lată, așadar, ce ne-a răspuns 
D. Nicolae-Nicușor, la între
barea noastră ce viza compor
tarea în ansamblu a echipei 
României, pe fundalul atmos

CITAT PE JUCĂTORII RO
MANI, APRECIIND CALITA
TEA JOCULUI PRESTAT DE 
ACEȘTIA, ȘI AFIRMTND IN 
ÎNCHEIERE — ca un compli
ment, dar și ca o... consolare

pentru el — CA NICI O 
ALTA ECHIPA DIN GRUPA 
PRELIMINARĂ cîștigata 
DE ROMANIA N-AR FI 
FĂCUT O FIGURA MAI 
FRUMOASA LA GUADALA
JARA.

După cum glumea preșe
dintele Camerei de Comerț 
din Leon, Jorge Cano Garda, 
cei care s-au bucurat cel mai 
mult la auzul veștii că orașul 
lor va găzdui o grupă a „El 
Mundialului" au fost hote
lierii!...

Și au avut dreptate — a- 

ferei mexicane a campionatu
lui mondial : „De această dată 
nu îmi este greu să vă răs
pund și aș putea să vă de
tailez cu nenumărate exem
ple. Vă rog să mă credeți că 
am evoluat în multe întîlniri 
internaționale, că am însoțit 
ca antrenor destui de multe 
echipe românești peste hota
re, dar atîtea dovezi de sim
patie, emoționante, n-am în- 
tîlnit nicăieri. Iată un amă
nunt, poate explicabil prin 
sentimentalismul și caracterul 
ardent al gazdelor, dar poate 
și printr-un plus de atașa
ment pentru băieții noștri, care 
au evoluat cu mult suflet la 
Guadalajara: la Gran Hotel, 
în clipa premergătoare des
părțirii, am văzut mulți mexi
cani, persoane mai mult sau 
mai puțin oficiale, lăcrimind... 
Deci, după părerea mea, echi
pa României a jucat bine în 
cea mai puternică grupă a ac
tualei ediții a campionatului 
mondial. Evident, puteam ob
ține și mai mult. Nu o spun 
acum, ca unu] ce se arată vi
teaz după război. Dar reali
tatea la Guadalajara a fost că 
startul nostru, împotriva e- 
chipei Angliei, campioana 
mondială pină la acea oră, a 
stat sub semnul timorării, al 
unei maxime precauții, dacă 
vreți. O explicație ar exista : 
înainte de debutul C.M. spe
ranțele noastre vizau doar o 
comportare onorabilă. Dacă 
am fi îndrăznit, însă, mai mult 
chiar de Ia început, acum al
tul ar fi fost, poate, rezultatul 
grupei noastre. în continuare 
echipa României a evoluat 
crescendo, spre limita supe
rioară a calificativului „bine”. 
Acest lucru s-a vădit în diver
se ipostaze : în reacția deose
bit de caldă și favorabilă a 
publicului mexican, care a fost 
alături de echipa noastră 
chiar și atunci cînd adversa
rul nostru era tot o echipă 
sud-americană, Brazilia, în 
presa internațională care, fără 
a ne lua în brațe în mod ne
justificat, a început prin a 
ne critica și a încheiat prin a 
aduce elogii comportării tri
colorilor. De altfel, curba a- 
precierilor a însoțit evoluția 
echipei noastre, de la necon
cludenta apariție în meciul 
de debut, contra Angliei, tre- 
cînd prin meciul-test al posi
bilităților noastre cu Cehos
lovacia și conchizînd cu parti
da curajoasă, spectaculoasă, 
împotriva echipei Braziliei. 
Poate că cele ce vă spun a- 
cum par un paradox, dar au 
un mare sîmbure de adevăr : 
echipa României a obținut mai 
mult decît ne așteptam înain
tea ediției mexicane a C.M. 
și mai puțin decît putea s-o 
facă la fața locului... Cred to
tuși, că cei care ne-au repre
zentat în Mexic, au acreditat 
bine fotbalul românesc pe toa
te meridianele globului. ȘI 
aceasta, nu e puțin".

preciază dl. Garda — pentru 
că de la începutul campiona
tului rețeaua de hoteluri și 
restaurante din acest oraș a 
realizat un beneficiu de 7 mi
lioane și jumătate de pesos! 
Numai începînd de la 2 iunie 
s-au vindut peste 200 000 de 
litri de bere...

Ca întotdeauna, campiona
tul mondial de fotbal este și 
un excelent prilej de încheie
re de tranzacții cu privire la 
transferarea sau „cumpăra
rea" unor jucători. După mult 
discutatul transfer al maro
canului Houmane — pentru 
un club francez — iată că e- 
chipa de fotbal Leon a intrat 
în tratative cu „Alianza” din 
Lima, pentru a-și asigura 
serviciile atacantului Peru
vian Cubillas. la prețul de 1 
milion de pesos.

Primul ministru al Angliei, 
Harold Wilson, a trimis o te
legramă echipei engleze care, 
după cum se știe, a fost eli
minată din campionatul mon
dial. în telegrama adresată 
antrenorului Alf Ramsey se 
spune printre altele : „împărtă
șim decepția d-voastră și a 
echipei de a nu-și fi văzut re
compensate eforturile printr-un 
succes pe care jucătorii noștri 
îl meritau. Spuneți-le din par
tea mea jucătorilor : n-ați avut 
șansă, dar ați jucat bine."

O telegramă In termeni ase
mănători a trimis echipei en
gleze și liderul opoziției, 
Edward Heath.

GERD MULLER 
ÎN FRUNTEA 

GOLGETERILOR
Sferturile de finală au mal 

adus un plus de 17 goluri (15 
marcatori), care — adăugate 
la cele 61 Înscrise In grupe 
— dau o „zestre" de 78 de go
luri, realizate de 48 de fotba
liști. Iată șl clasamentul gol- 
geterllor, care nu a suferit 
modificări serioase după a- 
ceastă nouă manșă a C.M. :
l. Gerd MUller (R. F. a Ger
manici) — 8 goluri, 1 din 11
m. , 2—3. Jairzinho (Brazilia), 
Cubillas (Peru) — cite 5, i. Bi- 
șeveț (U.R.S.S.) — 4, 5—6. Pelă 
(Brazilia), Seeler (R. F. a Ger
maniei) — cite 3, 7—14. Van 
Moer (Belgia), Rivelino, Tos- 
tao (Brazilia), Petras (Ceho
slovacia), Domenghini, Riva 
(Italia), Gallardo (Peru), Du- 
mitrache (România) 1 din 11 
m, — cite 2, 15—48. Clarke, 
din 11 m, Hurst, Mullery, Pe
ters (Anglia), Semmeling, din 
11 m, Lambert (Belgia), Bo- 
nev, Dcrmendjiev, Kolev, Je- 
cev, Nikodimov (Bulgaria), 
Beckenbauer, Libuda (R. F. a 
Germaniei), Spiegel (Israel),

Rivera (Italia), Ghazouani, 
Houman (Maroc), Basaguren, 
Fragoso, Gonzales, Pena, din 
11 m, Valdivia, Vantorla (Me
xic), Chalie, Chumpitas (Peru), 
Dembrovschl, Ncagu (Româ
nia), Grahn, Turresson (Sue
dia), Asatiani, * * Hmelnițkl 
(U.R.S.S.), Esparrago, Ma- 
nelro, Mujica (Uruguay) — 
cite 1.

testat acceptînd fără să schi
țeze nici cel mâi mic gest de 
protest ca soarta formației 
sale să rămînă în mîinile ți

nui arbitru argentinian, cu
noscute fiind amplele și de
sele conflicte — pe plan fot
balistic, bineînțeles — din
tre aceste două țări. Și, o 
spunem fără ezitare, sir Alf 
Ramsey și elevii săi au plă
tit serios fair-play-ul, deoare
ce argentinianul Coerezza a 
greșit de cîteva ori, poate in- 
tîmplător, dar, simptomatic 
(1), în favoarea fotbaliștilor 
vest-germani. In acest sens, 
subtilă ni se pare gluma u- 
nui confrate care, mucalit, 
spunea : „Nu-i nimic. Adău
gind larghețea cu care Machin 
a acordat penaltyul în meciul 
cu Cehoslovacia la îngăduin
ța manifestată de Coerezza la 
faultul clar comis în careu de 
Schulz asupra lui Hurst, una 
peste alta, englezii sînt... 
chit!" Este și acesta un fel 
de a vedea lucrurile. Să nu 
uităm însă că „larghețea” lui 
Machin nu prea a ajutat pe 
britanici — care și cu un 
rezultat de egalitate erau ca
lificați — în timp ce „îngă
duința” lui Coerezza i-a scos 
din cursă...

Tot în legătură cu acest joc 
se apreciază că absența lui 
Banks (ușor accidentat și, 
apoi, suferind de o indispo
ziție stomacală) din poarta 
redutabilului team al lui Alf 
Ramsey a contat enorm, în
locuitorul său primind pri
mele două goluri cu o dezar
mantă ușurință. Numai în 
felul acesta, echipa engleză,

Reeditarea finalei de 
pe Wembley

Meciurile sferturilor de fi
nală ale celui de al 9-lea 
campionat mondial de fotbal 
sînt amplu comentate de co
respondenții de presâ și spe
cialiștii prezenți in Mexic. Se 
subliniază, in primul rind, 
eliminarea campioanei mondi
ale, echipa Angliei, la capătul 
unul meci dramatic, in fapt 
o reeditare a finalei de acum 
patru ani, cu selecționata 
R.F. a Germaniei.

• Pe marginea partidei ve
detă de la Leon, comentato
rul francez de fotbal Henri 
Kohler, remarcă intre altele : 
„Nimeni nu S-ar fi Îndoit de 
șansele echipei engleze dupâ 
felul cum a decurs Jocul in 
prima repriză. Echipa vest- 
germană părea de nerecuno
scut față de evoluțiile ante
rioare. Ba se lăsase dominată 
și manevrată In toate com
partimentele de către forma
ția iul Ramsey. Dar, după 
golul lui Beckenbauer, Jocul 
a luat o turnură neașteptată, 
inițiativa a trecut de partea 
echipei antrenată de Helmut 
Schăn. Cu un finiș mal bun, 
proflttnd de oboseala tot mal 
accentuată a englezilor, fotba
liștii vest-germani au jucat 
cu mal mult aplomb In pre
lungiri, golgeterul MUller dlnd 
estocada final* campionilor 
mondiali.”

• Trimisul agenției „UNI
TED PRESSE INTERNATIO
NAL”, Hartmuth Scherzer, 
evidențiază faptul că echipa 
engleză a cedat surprinzător 
intr-un meci In care părea 
In largul său, deși absența 
lui Banks In poartă era În
grijorătoare pentru unii supor
teri. Același ziarist mențio
nează comportarea nesatisfăcă

Iată momentul calificării echipei Uruguayului. Esparago 
lovește balonul cu capul, în timp ce Kavazașvili, disperat, a 
plonjat defectuos în ultimul moment, văzînd că arbitrul a 
lăsat jocul să continue.

UNDE I ADEVĂRUL ÎN FOTBAL?
(Urmare din pag. 1)

INTERVIU LĂ CIUDAD DE MEXICO

UN INTERLOCUTOR MATINAL: 
EMERICH VOGL 

finală Brazilia—R. F. G.prevede o
Duminică în zori, în holul 

hotelului .Emperadores’’ din 
Ciudad de Mexico, cu dteva 
minute înainte de plecarea 
reprezentativei de fotbal a 
României spre patrie.

Obișnuita atmosferă dinain
tea plecărilor, marcată de griji 
șl emoții, cuvinte de rămas 
bun pentru amabilele noastre 
gazde, rugăminți din partea 
noastră — a celor care mai ră- 
mînem aici pînă la actul final 
al competiției — de a transmite 
acasă vești calde și urări de 
bine...

Tăcut ca întotdeauna, cu o 
țigară aproape terminată intre 
degetele îngălbenite de nico
tină, antrenorul Emerich Vogi, 
rămas pînă acum în afara obiș
nuitelor noastre interviuri „de 
lucru”, pare o excelentă țintă 
pentru reporteri, în această di
mineață, devreme, în care soa
rele întirzie parcă, leneș, să 
apară.

— Am dori șă nc spu
neți — pentru cititorii noș

care în cele trei partide din 
cadrul grupei de ia Guadala
jara a primit un. gol unic, a 
încasat într-un singur meci 
— este drept inclusiv pre
lungirile — trei puncte, care 
au determinat eliminarea ei 
din etapa următoare a dispu
tei. Și, orice s-ar spune, este 
greu de afirmat că englezii 
n-ar fi meritat să se numere 
printre cele patru semifina- 
liste 1

Mai ales că pe acest tabel 
de onoare al întrecerii se în
scrie selecționata Uruguayu
lui, care a ajuns aci absolut 
nemeritat, în urma unui gol 
înscris în poarta reprezenta
tivei sovietice în condiții ne
regulamentare. Meciul acesta, 
purtat, ’ în general, într-un 
ritm lent, s-a disputat sub 
semnul unei ușoare dominări 
a fotbaliștilor sovietici, care 
puteau înscrie cîteva goluri 
în prima repriză. După pauză 
jocul a fost ceva mai echili
brat și în finalul prelungiri
lor s-a înscris golul cu... pri
cina: Cubillas a făcut o cursă 
pe extremă, a depășit linia de 
fund a terenului, dar totuși 
a centrat; apărarea echipei 
sovietice s-a oprit, așteptînd 
fluierul arbitrului, însă Es
parago a plasat mingea cu 
capul în colțul lung. în ciuda 
protestelor jucătorilor sovie
tici și a publicului, arbitrul 
olandez Van Ravens a acor
dat golul, oferind un „pre
miu” neașteptat modestei (cel 
puțin pînă acum!) echipe a 
Uruguayului.

Pe lingă aceste evenimente 
ieșite din comun, mult discutată 
aci este și victoria — catego
rică! — a fotbaliștilor italieni

lasă ușor descoperită, inter
vențiile fundașilor sînt nesi
gure".

toare a fundașului Cooper 
care nu a putut să-1 țină pe 
impetuosul extrem dreapta 
Grabowski.
• Corespondentul agenției 

„REUTER", John Freeman, 
scrie : „Echipa R. F. a Ger
manici, ciștigind in prelungiri, 
s-a revanșat pentru eșecul 
suferit cu patru ani tn urmă 
pe Wembley. A fost un meci 

plin de dramatism, în care 
echipa mai rezistentă la căl
dura sufocantă și la ritmul 
jocului a terminat victorioasă”. 

FRANCE PRESSE : „Tos- 
tao mai bun ca oricînd"

Corespondentul agenției 
FRANCE PRESSE, Paul De
nize, prezent la toate meciu
rile desfășurate la Guadala
jara, scrie în legătură cu par
tida Brazilia — Peru : „Suc
cesul brazilienilor tn fața 
reprezentativei peruviene nu 
face altceva decît să confirme 
pronosticurile atit In ceea ce 
privește scorul cit șl desfășu
rarea Jocului. A fost un meci 
spectaculos, nu attt pentru 
că >-a marcat șase goluri, cl 
mal alee pentru că i-a văzut 
aici un fotbal nur ofensiv, 
cu faze electrizante șl execu
ții de mare finețe tehnică. 
Trlo-ui brazilian Jairzinho — 
Pele — Tostao șl-a făcut din 
nou datoria, ultimul părtnd in 
acest med mai bun ca ni
ciodată". Remarclnd eficacita
tea atacanțllor brazilieni, co
mentatorul agenției „Reuter" 
arată totodată : „apărarea
echipei -cariocas- continuă să 
prezinte Importante fisuri, se 

tri — ce concluzie, cu ca
racter general, ați tra» dv, 
ca asistent al tuturor parti
delor grupei de la Guada
lajara.

— înainte d» toate, pot să 
afirm, fără exagerare, că toate 
jocurile au atins — drept carac
teristică generală — un nivel 
tehnic și spectacular bun. Acest 
lucru s-a datorat, după opinia 
mea, faptului că echipele — 
cu mici excepții — s-au pre
ocupat 6ă realizeze un fotbal 
ofensiv. Pe baza observațiilor 
personale și a Impresiilor cu
lese de la celelalte partide, vi
zionate noaptea tîrziu pe micul 
ecran, cred că spiritul ofensiv 
a ‘fost mult mai pronunțat în 
Mexic decît la ediția preceden
tă, In Anglia.

— Un argument, vă ru
găm.

— Cel mal simplu cu putin
ță : dispariția libero-ului sau, 
în orice caz, a aceluia cu sar
cini exclusiv destructive.

— Ați remarcat Cumva 
unele noutăți aparținînd 
unui sistem tactic special ?

— In general, nu. Noutățile 
au ținut mai degrabă de orga
nizarea jocului, echipele folo
sind patru apărători în ultima 
linie, cu dublaj în scară, per
manent sau temporar. O grijă 
deosebită s-a manifestat pentru 
zona centrală a terenului în 
rare s-au „concentrat” cit mai 
mulți jucători.

— Credeți că in această 
zonă s-a ciștigat sau s-a 
pierdut un meci ? Vrem să 
spunem, oiștigarea centrului 
terenului a fost decisivă 
pentru soarta vreunei par
tide ?

— Aș zice că mai puțin... 
Bătăliile decisive s-au dat în 
fața porților, în marginea ca
reului de 16 m.

— Să trecem la altceva : 
care dintre jucătorii văzuți 
„pe viu” v-au impresionat 
in mod deosebit 7

— Brazilienii Jairzinho, To- 
6fao, Pele, Rivelino șl Gerson, 
englezii Moore și Banks, româ
nii Dembrovschl, Dumitru și 
Dinu. în ceea ee-i privește pe 
cehoslovaci, n-am făcut vreo^ 
remarcă specială...

— O ultimă întrebare: 
care credeți că va fi finala 
de la Ciudad de Mexico ?

„Squadra azzurra, redivivusl" 
— exclamă exuberanții con
frați din Roma, Milano sau 
Bologna, care apreciază că a" 
pariția genialului fotbalist 
care este Gianni Rivera pe 
teren, a schimbat total „fața" 
echipei. Inteligența lui în joc, 
precizia paselor sale au pus, 
în sfîrșit, în valoare capaci

UWE SEELER ....-
văzut de Neagu RĂDULESCU
tatea de percutare a sisteme
lor defensive adverse a lui 
Gigi Riva. O clipă, dar numai 
una singură, la înscrierea 
primului punct în acest meci 
de către mexicanul Gonzales 
s-a crezut câ Pena și colegii 
săi sînt totuși capabili de a- 
cest mare tur de forță care-1 
reprezintă calificarea în semi
finală. Imediat însă, „dirijo
rul” Rivera, această marcan
tă personalitate a fotbalului 
mondial, și-a făcut simțită 
prezența pe teren și... ceea ce 
a urmat se știe. Cu atît mai 
interesantă se anunță semi
finala R.F G.—Italia, în care

U.P.I. : >,Rivera, un ju
cător mare"

De la Toluca, trimisul a- 
genției „UNITED PRESSE 
INTERNATIONAL", Jan Wes- 
tergren, transmite : „Deși nor
mala, ținind seama de valoa
rea intrinsecă a echipei ita
liene, victoria acesteia la trei 
puncte diferență in fața re
prezentativei țării gazdă este, 
orice s-ar spune, o surpriză. 
Galeria mexicană n-a putut 
Împiedica „squadra azzurra" să 
dea, de data aceasta, întreaga 
măsură a talentului său prin
tr-un joc complet al cărui 
constructor a fost acest mare 
jucător numit Gianni Rivera".

• Trimisul agenției „FRAN
CE PRESSE" scrie : „După o 
evoluție neconvingătoare în 
optimile de finală, selecționa
ta Italiei a apărut radical 
transformată în acest meci. 
Eterna dilemă a antrenoThlul 
Valcareggl : Mazzola sau Ri
vera 7, n-a fost soluționată 
decît în repriza secunda clhd, 
renunțînd la Mazola, antreno
rul italian l-a introdus în te
ren pe celălalt celebru ata
cant, Iar schimbarea s-a dove
dit extrem de inspirată. Apă
rarea condusă de Facchetti, 
sigură ți calmă, a suportat 
asaltul mexican din primele 
30 de minute și se pare că 
această rezistență a contribuit 
în mare măsură la răsturna
rea scorului".

— înclin spre Brazilia 
R.F. a Germaniei.

E. VOGL 
văzut de Al. CLENCIU

La ora cînd transmitem a- 
ceste rînduri, duminică noaptea, 
ultimul pronostic al antreno
rului Vogi pare pe cale să se 
verifice

REZULTATELE
DIN SFERTURI

AU FOST OMOLOGATE
Comisia de organizare a

campionatului mondial de
fotbal s-a întrunit tn prezența 
președintelui FIFA, Stanley 
Rous. S-au discutat două 
probleme importante ; omolo
garea rezultatelor din sfertu
rile de finală și desemnarea 
orașelor gazdă ale semifinale
lor. Tn ceea ce privește rezul
tatele, comisia a examinat un 
protest al echipei U.R.S.S., 
privind nevalabilitatea golului 
înscris de echipa Uruguayului.
S-a precizat că potrivit regu
lamentului orice reclamație 
trebuie să fie înaintată cel 
mai tîrziu la o oră după sfîr- 
șitul meciului, or delegatul 
FIFA a primit nota de-abia 
seara, la cinci ore după ter
minarea partidei. In afară de 
aceasta, purtâtbrUl de cuWU 
al FIFA, Ren6 Courte, a rea- . 
mintit că hotărîrile luate de 
arbitru pe teren sînt definitive 
și ele nu pot face obiectul 
unui apel. Rezultatul meciului 
Uruguay — U.R.S.S. a fost 
omologat cu scorul de 1—0 în 
favoarea echipei uruguayene.

se pare că se vor confrunta 
două din echipele cu cele mai 
reale șanse de a cîștiga „Cupa 
Jules Rirnet”. Nu-i de mirare 
deci că agențiile de voiaj au 
fost luate cu asalt, solicitîn- 
du-se locuri la avioanele cu 
direcția Guadalajara, iar ho
telurile acestui oraș fac față, 
din nou cu greu, numeroase
lor cereri de camere.

Dar Brazilia? Selecționata 
„cafiocas", care abordează 
semifinala cu justificate as
cendențe față de viitoarea sa 
adversară, echipa lui Juan 
Hohberg, s-a dovedit a fi în- ■ 
partida cu Peru aceeași for-. 
mație capricioasă, .explozie de.„ 
talent ofensiv, pe fondul unor 
inexplicabile gafe defensive? 
Brazilienii mizează, în con
tinuare, pe un principiu struc- - 
tural în maniera lor de joci 
goluri, cît mai multe goluri, 
pentru a contrabalansa ușu
rința cu care- adversarii se 
descurcă în fața porții fragi’ - 
lului Felix. Și dacă ne gîn- 
dim bine 7 cine n-a. marcat 
pînă acum puncte brazilieni
lor ? Toate echipele pe care 
le-au “întîlnit elevii lui Mario 
Zagalo au reușit acest lu- _ 
cru. Cu o singură ...excepție: 
Anglia. Adică formația carS” 
s-a dovedit — Tri rapftbt ~CtT*  
evoluțiile ei anterioare —--e* —- 
traeficientă în sferturi. Nu 
mai știi ce să mai crezi! 
Unde-i adevărul în fotbal ? 
Cine are curajul să mai facă 
pronosticuri, cînd dansul fan
tastic al rezultatelor dezar
mează, chiar și pe cei mai... 
„siguri” tehnicieni. Ca să nu 
mai vorbim de faptul că ar
bitrii mai retușează, pe ici, pe 
colo, prin părțile esențiale, 
rezultatele,..

Meciul șanselor ratate
Pe marginea meciului dispu

tat pe stadionul „Azteca" intre 
reprezentativele Uruguayului șl 
U.R.S.S., specialistul mexican 
Emilio Moya notează.:.. „A fpst 
un joc bun, o confruntare 
interesantă între stilul unei 
formații sud-americane și jo
cul bine organizat, matematic, 
al echipei U.R.S.S. Victoria 
uruguayenilor este meritată. 
Ei au reamintit de fotbalul 
Uruguayan din anii săi de 
glorie ș| n-ar fi de mirare 
ca această echipă să-și ad
judece pentru a treia oară 
«Zeița de aur».

Daniel Sire, comentatorul 
agenției „FRANCE PRESSE", 
scrie : „Victorioși după prelun
giri, fotbaliștii uruguayenl 
păstrează intactă șansa de a 
intra din nou in posesia «Cu
pei Jules Rimet». Sterilitatea 
liniilor de atac a contrastat 
cu abilitatea unor apărări tn 
formă excepțională. Este ade
vărat că uruguayenli au avut 
mai multe ocazii de a Înscrie, 
mal ales In repriza secundă, 
etnd formația sovietică a dat 
unele semne de oboseală, cau
zate probabil de altitudine șl 
căldură. Și sovieticii și-au ra
tat șansa In prima repriză 
cînd Evrlujlkln a irosit o mare 
ocazie de a deschide scorul. 
In partea a doua a meciului 
și in prelungiri, Btșeveț și 
Muntlan au fost cel care au 
purtat unele contraatacuri pe
riculoase, insă fără succes".



PRIMA PARTIDĂ DE ȘAH PĂMlNT-COSMOS
REMIZA LA MUTAREA 36!

Cosmonaufii de pe ,,Soiuz-9“ fac gimnastică in condiții
de imponderabilitate

Nava 
„Soiuz-9“

cosmică
se rotește

sovietică 
neobosit 

în jurul globului pămîntesc, 
realjzînd recorduri de durabi
litate și rotații. Trăsătura esen
țială a acestui zbor experimen
tal este munca de durată în 
spațiul cosmic circumterestru, 
un fel de prefigurare a mo
dului cum vor trăi și vor lu
cra oamenii pe spațiile orbi
tale.

în timpul zborului, cei doi 
cosmonâuțf — Adrian Nikolaev 
și Vitali Sevastianov — se su
pun unor variate cercetări me- 
dico-biolbgice, pentru obținerea 
informațiilor complete despre 
comportamentul psiho-fizic al 
oamenilor aflați de zile întregi 
în imponderabilitate și în zbor 
cosmic. --Se --caută o apropiere 
de condițiile de viață terestre 
în însăși cabina de zbor, ma
nifestă în primul rînd în fap
tul că piloții sovietici nu poartă 
Costume de scafandri.

Ampla și minuțioasa ana
liză fiziologică și psihologică 
la care se supun prin tele- 
controale continui Nikolaev și 
Sevastianov implică nu numai 
pozițiile lor cvasi-statice, ci și 
mișcări ordonate sau alese. 
Starea dt mai apropiată de 
normal nu se poate obține

DESFĂȘURARE SURPRINZĂTOARE
A MECIULUI DE TENIS
BRAZILIA-COLUMBIA

pujpd două zile de întreceri, 
in meciuL de tents pentru „Cupa 
Davlst' (finala, zonei America de 
Sud), care se desfășoară în pre
zent la Sao Paulo între selec- 
țiQliatelg Braziliei și Columbiei, 
scorul este' favdrabil cu oas
peților*  I

fn partida de dublu, cuplul 
columbian Molina -- Velez a dis
pus cu 7~5, 6—2, 4—6 ,6—3 
perechea Mândărind-Tauărez.

— după cum se vede — declt 
apelînd la activitate fizică. 
Cercetările nu se pot dispensa 
nici de data aceasta de exer
ciții fizice ba chiar și de sport !

Cosmonauților aflați în zbor 
li se recomandă exerciții fizi
ce impuse, forme noi de gim
nastică a corpului Imponderabil, 
cu stimularea mușchilor spreo- 
biective și lucrări precise. Pri
mul medic-cosmonaut, Boris 
Egorov, a declarat : „Medicii 
care supraveghează starea cos
monauților .......................... “
ca — oricît 
planul de 
rii să nu 
de 50 de minute de gimnastică 
specială cu aparate, adecvate 
stării de imponderabilitate, 
fiecare 24 de ore, Nikolaev 
Sevastianov au executat 
punctualitate acest program 
se crede că sănătatea lor bună, 
pofta de mincare și somnul 
liniștit au o relație incontesta
bilă cu această 
adecvată vieții

Tntr-adevăr, in 
de a 111-a rotații 
kolaev a făcut exerciții fizice, 
iar apoi s-a supus unul auto
control medical. Indicatorii fi
ziologici au demonstrat că reac
țiile sistemului cardiovascular 
și sistemului respirator la o 
suprasolicitare fizică dozată, in 
condițiile imponderabilității, sint 
normale. Cosmonautul a de
clarat că după exercițiile fi
zice a resimțit o înviorare.

Mai mult decit atit, în cea 
de a 10-a zi de zbor, intre ro
tațiile 140 și 150, cînd cosmo- 
nauții au avut mai mult timp 
liber, de odihnă, decit în ce
lelalte zile, ei au acceptat pro
punerea colegilor lor de 
Centrul de comandă de 
în acest timp cu ei o 
nală partidă de șah, 
premieră incontestabilă, 
reprezentanți ai celor de pe 
Pftmint au fost aleși generalul 
Kamanin, comandantul grupu
lui de cosmonauți, și oosmo-

aflați in zbor insistă 
de aglomerat ar fi 
lucrări — zburăto- 
neglijeze programul

La 
Șl cu
Ș<

probă fizică 
in Cosmos”.
timpul celei 
a navei, Ni

la 
a juca 
origi- 
intr-o 
Drept

Un frumos succes al lui Corbu
(Urmare din pag. I) de recordmanul lumii, Bob 

Beamon.

in condiții 
a încheiat 
cu..^ 16.76

re- 
în- 
m.

data aceasta, 
gulamentare, 
trecerea tot 
Pe pista, de tartan a stadio
nului din vecinătatea Pireu- 
luf, Carol Corbu a avut ur
mătoarele încercări: 16,46 m, 
16,54 m, 16,76 m — record, 
15,05 m, depășit, 16,56 m. Pe 
locul doi s-a clasat grecul 
Vlasis (15,92 m), iar pe trei, 
Vasile Dumitrescu (15,87 m).

Dintre atleții români care 
au evoluat la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute la Atena s-au 
mai evidențiat, în mod spe
cial, Ileana Silal și Elena 
Vintilă. Prima, practic fără 
adversare pe măsura ei, a 
încheiat cursa de 800 m în 
2:05,1 iar a doua a cîștigat 
săritura în lungime cu 5.97 
m. Sprinterul Gh. Zamfires- 
cu s-a clasat al doilea la 100 
m (10,6 s, după sud-africa- 
nul Van Zyl) și al 4-lea la 
200 m (21,3 s). Dinu Piștalu 
a fost al treilea la prăjină 
cu 4,80 m, după Papanicolau 
5,00 m și Engel 4,80 m, iar 
Ion Rățoi ai 4-lea la 400 mg 
(52,5). Vasile Sărucan, locul 
doi la lungime (7,82 m) a 
fost întrecut doar cu 9 cm

it
După aprecierile specialiș

tilor prezenți la concursul 
atenian VEDETA ÎNTRECE

RILOR-A FOST INDISCU- 
—TABHtt-GAROL CORBU, a- 

plaudaț călduros de miile de 
spectatori.

Profităm de acest fericit 
moment pentru ca, în cîteva 
cuvinte, să-l prezentăm, citi
torilor’„Sportului". Corbu s-a 
nâieat’ la 8 februarie 1946. 
Are 82 kg și 197 cm. A în
ceput atletismul la Pitești 
sub îndrumarea profesorului 
Ion Vorovencd. Astăzi face 
parte din clubul Steaua și 
se pregătește sub conducerea 
antrenorului Baruch Elias. 
Este profesor de matematică. 
La C’.E. de la Atena s-a cla
sat al IV-lea, iar anul acesta 
la C.E. de sală de la Viena 
a fost al VI-lea. Din 1964, 
de cînd practică în mod or
ganizat atletismul, perfor
manțele sale au marcat o 
creștere continuă : 1964—•
13,09 m,„ 1965—14,75 m, 1966 
—15,64 m, 1967—15,65 
1968—16,01 m, 1969—16,39 
1970—16,76 m.
“*'Pe  cînd 17 metri ?

m, 
m,

nautul Viktor Gorbatko, 
membru al echipajului de pe 
„Soiuz-7”. Prims partidă de 
șah Pămînt—Cosmos, jucată în 
timpul rotațiilor 141—144, s-a 
încheiat prin remiză după cea 
de a 36-a mutare. în restul 
timpului liber, cosmonauții s-au 
odihnit. Ei au comunicat la 
sfîrșitul zilei că se simt bine 
șl se află într-o dispoziție ex
celentă.

Evident -• șl prin aceste 
activități fizice șl sportive — 
rezultatele de pînă acum, în
registrate la centrele de con
trol de pe Pămînt, sînt foarte 
interesante și constituie un ca
pitol științific Important pen
tru antrenarea oamenilor în 
vederea Instalării lor în sta
țiile circumterestre.

Trimisul nostru special, Radu VOIA transmite din Maribor:

A FOST 0 BARIERĂ DE NETRECUT!
Echipa de tenis a României pierde cu 2-3 meciul cu Iugoslavia, după

o
Orlclt de neplăcut ar fi să 

relatezi despre înfrîngeri, tre
buie să vă spunem dintr-un 
început : dacă echipa noastră 
a fost înfrîntă, la Maribor, a- 
ceasta se datorează faptului că 
în fața sa au stat adversari

irezistibilă revenire a lui Zeliko Franulovici
mal buni. Subliniem mai 
buni, căci așa f-au arătat Fra
nulovicl șl Spear în raport cu 
Tiriac și Năstase, în cele patru 
zile de joc ale semifinalei gru
pei A europene. Poate că altă 
dată, sau în multe alta dăți,

LUPTĂTORII ROMÂNI AU SOSIT DE LA EUROPENE
După sosirea fotbaliștilor 

noștri din Mexic, pe aeroportul 
internațional Otopeni, la nu
mai 45 de minute, și-a făcut 
apariția, coborînd dintr-un tur
boreactor TAROM, lotul de 
lupte greco-romane al Româ
niei care se întorcea de la 
■campionatele europene găzdu
ite de capitala R. D. ~ 
Respectînd o veche 
întîietatea la coborîre 
cordată medaliaților :

Germane, 
tradiție, 

a fost a- 
Gheorghe

Berceanu, cel care a îmbrăcat 
tricoul de campion continental 
la categoria 48 
ciu, medalie de 
goria 57 kg.

Ne așteptam, 
ln rindul din față să se afle 
mai mulți 
cum ne-a 
după sosire 
nai Vascul 
din acest an a fost cea mai 
grea dintre toate la care au

kg și Ion Ba- 
argint la cate-

îndreptățiți, ca
luptători dar, așa 
mărturisit îndată 

arbitrul internațio- 
Popovici „ediția

Turneul friterhațional

ULTIMELE JOCURI DIN GRUPE
de volei

participat sportivii noștri. Și 
dificultatea a început de la ar
bitri cărora Ii s-a acordat, de 
către conducătorii F.I.L.A., cre
dit deplin în descalificarea ra
pidă a luptătorilor care nu 
reușeau să realizeze puncte 
tehnice în primele minute. A- 
poi, nivelul tehnic foarte ridi
cat și numărul mare de con- 
curenți la fiecare categorie sînt 
alte aspecte pe care Ie vom 
analiza pe indelete in zilele 
următoare".

Cu același avion au sosit șl 
cel 4 noi arbitri internaționali : 
Ion Cernea, Ladlslau 
Gheorghe Marton șl 
Toth.

jucătorii români au dovedit eâ 
sînt superiori învingătorilor lor 
de azi. Dar la Maribor a foit 
altfel.

Și fără a avea pretenția da 
a da acum explicații prea rafi
nate vizînd acest insucces, vom 
specifica totuși că în partida 
Franulovici — Țiriac, decesivă 
pentru întreaga întîlnire, relua
rea jocului a însemnat o reconsi
derare totală pentru tenisma- 
nul iugoslav. Pe un teren uscat 
și mai dur ca în ajun, Zeliko 
Franulovici a putut sâ-și desfă
șoare în voie loviturile sale 
liftate, greu de contracarat de 
jucătorul român. A fost un a- 
vantaj care a tras greu în ba
lanța partidei. Țiriac a făcut e- 
forturi mari pentru a-și apăra 
șansele. El a luptat enorm. Dar, 
era foarte greu să preiei ini
țiativa în fața unui adversar 
care, cu atu-ul tinereții sale și 
al vitezei ce o desfășoară în 
joc, mai era purtat spre vic
torie și de un public de-a drep
tul fanatic. Este și acesta un 
element demn de subliniat, ca 
și desele greșeli de arbitraj, 
totdeauna favorizînd pe gazde. 
Adevărul este însă că ceea ce 
fusese pierdut în a treia zl a 
tntîlnirli, cînd Năstase ceda atit 
de neașteptat în fața lui Spear, 
nu mai putea fi recîștigat, 
aricit e-ar fi străduit Țiriac.

E drept că jucătorul nostra 
pornea — la reluarea partidei 
cu Franulovici — cu un avan
taj de 2—0 la seturi. Iugoslavul 
conducea Insă in setul al trel- 
lea. Acesta a fost cîștigat (cu
rios 1) după o seria neîntre
ruptă de break-url. Țirlae nu 
mai servește atit de bln« șl a- 
vansul de un ghem al Iul

H

Bandi, 
Vasile

cei doi

SOFIA. 15 (prin telex). Si 
în al- doilea meci, susținut 
în cadrul turneului interna
tional de voled, reprezenta
tiva României a evoluat sub 
posibilitățile ei reale, cedînd 
— așa după cum am arătat 
în corespondența trecută — 
cu 3—1 (—10, 12, 2, 10) în 
fața Cehoslovaciei. Din nou-, 
voleibaliștii români au avut 
o comportare inconstantă, e- 
voluînd satisfăcător doar în 
primul set. Ei au condus și 
în setul doi, pînă la 11, dar

acest moment s-a pro- 
revirimentul voleibaliștl- 
cehoslovaci, care au în- 

jocul.

din 
dus 
lor 
ceput să-și Impună
Este greu de explicat căde
rea formației române, care 
a dat vădite semne de obo
seală, pierzînd categoric se
turile următoare. Tot dumi
nică : Ungaria — R.P.D. Core
eană 3—2.

Luni s-au disputat ultime
le jocuri din cadrul grupelor.

PE PISTELE DE ATLETISM
UCRAINA — ROMANIA

3-0 (7, 11, 13)

IN FOTOGRAFIEI 
medaliațl, Gh. Berceanu șl L 
Baciu, îndată după coborîre*  
din avion.

• Italianul Franco Arese a 
«tabilit cea mai bună perfor
manță europeană a anului ln 
proba de 1500 m, la Barcelona, 
parcurglnd distanța în 3 :38,7. 
Cel mal bun timp al sezonu
lui aparține lui K. Keyno cu 
»: 37,5.

• Cu cel 87,50 m realizați
la’ Helsinki, _
preluat conducerea In pluto
nul sulițașilor europeni. în 
aceeași.. .reuniune — finlande
zul Ivanof 5,00 m la prăjină. 
^lâ'Un nou alergător de va
loare al atletismului de peste 
Ocean,: Fred Newhouse, cro
nometrat ln cursa de 400 m 
desfășurată: la Paris în 45,2 — 
prima performanță mondială

Pauli Nevala a

Concursul Internațional de 
pentatlon modern desfășurat 
la Sofia a fost cîștigat de 
echipa R.S.F.S. Ruse cu 
14982 puncte, urmată de for
mația Ungariei 13867 puncte. 
Echipa României a ocupat lo
cul șapte cu 13109 puncte. 
La individual victoria a re
venit sportivului sovietic 
Verenduk — 5152 puncte.

a anului. In același concurs 1 
Drut (Franța) 13,8—110 m g, 
Sieghardt (R.F.G.) 2,11 m Înăl
țime, Tracanelli (Franța) 5,10 m 
la prăjină și Neu 62,72 m —disc 

(nou record al R. F. a 
Germaniei).

• Alte recorduri naționale ln 
ultimele concursuri atletice; 
Teresa Suknlewicz 13,2 —100 m g 
și Dobrosz 5,12 m — prăjină 
la Varșovia ; Drayton (Canada) 
28:38,0 pe 10 000 m la To
ronto ; Pronjari 1,72 m — înăl
țime femei la Tirana ; Meyer 
54,4 — 400 m (f) la Ziirich.

• Cifre de valoare înregis
trate de atleții din R. D. Ger
mană i Brisenick 19,57 m — 
greutate, Jochen Sachse 70,06 m
— ciocan, Burnelet 2 :04,4 — 
800 m (f) la Berlin ; J. Haase 
13 :43.6 — 5000 m. Diessner 
7 :49,4 — 3000 m, Hiittl 2,16 m 
înălțime și Renate Boy 17,13 m
— greutate, la Potsdam.

• în campionatele Scoției 
desfășurate la Edinburgh : Jan 
Stewart 13 :47,8 pe 5000 m, 
R. Stirling 2 : 05,4 la 800 m (f) 
și A. Stevenson 6,39 m la lun
gime femei.

• Un rezultat bun al arun
cătoarei bulgare Hristova — 
17,56 m la greutate lntr-un 
concurs desfășurat la Sofia.
• La Rotterdam, atleta olan

deză Sterk a alergat 100 m g 
ln 13,7.

• Alte performanțe din con
cursul internațional desfășurat

la Atena 7 Van Zyl (Africa de 
Sud) 20,5 — 200 m, Trzmlel 
(R.F.G.) 13,7 —110 m g.

• întllnlrea Bulgaria—Polo
nia desfășurată la Sofia s-a În
cheiat cu victoria oaspeților 
la scorul de 127—63. Clteva re
zultate tehnice: Nowosz
21,2 — 200 m, Bogdanov (Bul
garia) 2,10 m — Înălțime șl 
Stepien (Polonia) 7,79 m — 
lungime.

• în ultima zi a concursului 
internațional de la Viareggioj 
Gammoudi 
— 5 000 m, 
20,6 — r:

13 :55,3 
_ (S.U.A.)

200 m, Lianl (Italia) 
14,0—110 m g, Johnson (S.U.A.) 
46,5 — 400 m și Wolfermann 
(R.F.G.) 82,14 m — suliță.

(Tunisia) 
Vaughn

POLONIA-R. D. G. 73 LA BOX
Recent, la Varșovia, repre

zentativa de box a Poloniei 
(cu care selecționata țării 
noastre se va întîlni în luna 
decembrie) a învins echipa 
R.D. Germane cu scorul de 
7—3. Rezultate tehnice: 
fnuscă r Skrzyp- zak (P) b.p. 
Blum ; cocoș : Kokoszka (P) 
b.p. Schulz ; pană : Prochon 
(P) b.p. Ketelhaut; semiu-

șoară : Fambach (R.D.G.) b.p. 
Caruk ; ușoară : Kulej (P) b.ab. 
3. Tiepold ; semimijlocie: 
Wolke (R.D.G.) p.b. 
ski ; mijlocie mică ; 
ski (P) b. k.o, ,1. 
mijlocie : Brauske
b. ab. 3. Sitkowski
grea : Fabich (P)’ bp. Schle
gel ; grea : Treia (P) b.p. Li- 
mant

Montew- 
Rudkowț- 
Wernerz ; 

(R.D.G.). 
; semi-

Nino Benvenuti, BOBBY UNSER m 
CELE 150 DE MILE

al lunii iunie
de boxConsiliul mondial

(WBC) a desemnat pe italia
nul ~ ‘ _
mai . _
nie. El și-a apărat titlul 
cat.
americanul Bethea. Benvenuti 
a primit un vot mai mult de
cit boxerul Laguna (Panama).

Nino Benvenuti drept 
bun pugilist al lunii
mijlocie, făcîndu-I k.o.

cel 
iu- 
la 
pe

NEW YORK 15 (Agerpres). — 
Cursa automobilistică „Cele 150 
de mile de la Langhorne" a reve
nit pilotului american Bobby Un- 
ser, cu o medie orară de 171,072 
km. In timpul cursei, concurentul

. O nouă victorie a

Franulovici m mențin» plnâ la 
4—5. Aci, cu un ultim break, 
setul al treilea la sflrșlt 1 4—6.

Țirlao mal are conducerea 
In următorul set. Clștigă contra 
serviciului ghemul trei, ți spe
ranțele noastre într-o victorie 
renaso s scor 3—1. Dar la puțin 
timp după aceea : 3—2, 3—3 
(break Franulovici), 3—4, 4—4, 
4—5... ți Țirlao nu mai rezistă, 
cedează pasul vizibil. Tabela 
de scor, de pe terenul central 
Încins de soare, pecetluiește a- 
ceastă situație : 4—6.

Setul al cincilea — țl ulti
mul — este fără lstorio din 
punct de vedere al disputei. 
Un break reușit de Zeliko, In 
ghemul al doilea, îi dă parcă 
aripi jucătorului Iugoslav, în
curajat frenetio de publlo : 

0—2... 0—6. Țiriac—Franulovici» 
6-1, 7—5, 4—6, 4—6, 0—6.

Iată deci toate calculele în
cheiate. Echipa Iugoslaviei e- 
limină reprezentativa Româ
niei din „Cupa Davls ’70“, In
tr-o întîlnire care va rămîne 
nemuritoare pentru mulți. Scor 
final : 3—2, în favoarea forma
ției Iugoslave, care pleacă pes- 
te o lună la Barcelona pentru 
a disputa finala grupei, cu 
Spania. Acolo, țansele învin
gătorilor noștri de azi sint 
minim*.  Noi am fl jucat a- 
casă.„

Bucurețtenll nu-1 vor vedea 
pe Santana ln această var. 
Echipa noastrâ a pierdut o 
șansă mare, dar amărăciunile 
sînt inutil*  atunci elnd tre
bui*  si te pled legilor spor
tului, uneori foarte aspra.

Acesta a fost Maribor, o ba- 
rlerl da netreout ln ealea flna- 
Uțtilor da anul trecut al supre
mei întreceri da tenis.

Corespondentă dirt Budapesta

VOR Fl VIZATE LA.., SZOMBATHELY"
Apropiatele campionat*  eu

ropene do halter*  care vor 
începe 1» eflrșitul acestei «ip- 
tămlnl la Szombathely, sînt 
așteptate cu un deosebit Inte
res de Iubitorii sportului cu 
haltere de pe continentul nos
tru. Bineînțeles, In Ungaria, 
aceste întreceri sint in centrul 
atenției, evenimentul fiind con-

■Herat drept eet mal Impor
tant al lunii Iunie.

La comisia de organizare 
sosese zilnic înscrierile par- 
tldpanțUor. Be scontează pe o 
participare record l peste 20 
de fări, dintre care 10 cu for
mații complete. Bineînțeles, 
dintre cel care vor lua star
tul, nu vor lipsi cei mai buni

aportul 
volelba- 

mal slab 
tntilntrl. 

au

SOFIA, II (prin telefon), 
meciul de volei eu reprezentativa 
Ucrainei, echipa României a pier
dut eu I—0. Lipsiți de 
Iui Ttrllcl (accidentat), 
Ilștll români au evoluat 
decit in primele douâ
In seturile I fl n ucrainenii 
condus tot timpul, etștlglndu-le 
fără mare dificultate. Doar ln se
tul ni România a condus cu 
1—2 dar a fost egalată la 9. 
urmat alte două egalări la 10 
11 șl din nou România a luat 
ducerea cu 13—11. Apoi sportivii 
ucraineni egalează și realizează 
alte două puncte (15—13) clștlglnd, 
astfel, lnttlnlrea cu 3—0.

Toma HRISTOV
Jan Taits (U.R.S.S.) favoritul categoriei grea la campio

natele europene.
<•

ÎNSCRIERILE pentru turneul

OLIMPIC DE FOTBAL

— Saint Etienne 3—2, Sochaux — 
Marseille 2—2. In clasament con
tinuă să conducă Saint Etienne 
cu 66 p urmată de Marseille cu 
<5 p și Sedan cu U p.

Comitetul de amatori al federației Internaționale de fot
bal «-a întrunit la Ciudad de Mexico sub președinția Iul 
V. Granatkin (U.R.S.S.). Cu acest prilej s-a confirmat că în
scrierile pentru turneul Jocurilor Olimpice din 1972 expiră la 
31 august a.c. Meciurile preliminare din grupe se vor disputa 
între 1 noiembrie 1970 și 31 mai 1972. Alcătuirea grupelor va 
fi stabilită în zilele de 25 sau 26 septembrie Ia Munchen. Tur
neul final va avea loc între 26 august și 9 septembrie 1972 
în diferite orașe printre care Munchen, Augsburg, Nurnberg, 
Passau, Ingolstadt. Echipele vor locui în satul olimpic și se 
vor deplasa in orașele respective numai în ziua meciului.

ECHIPA BRAZILIEI,

CRITERII

nici ; criteriul 2: Jocul colec
tiv șl organizarea Iul; crite
riul 3 : calitățile atletice ; cri
teriul 4 : condiția fizică ; cri
teriul S : valorile individuale ; 
criteriul 6; calitățile morale.

Insumînd notele (de la 1 la 
10) acordate fiecăruia din aceste 
criterii, Jacques Ferran a ob
ținut — la sfîrșitul grupelor 
preliminarii — următorul cla
sament : BRAZILIA (47 puncte), 
Anglia (46 p), U.R.S.S. (46 p), 
Mexic (44 p), Uruguay (43 p) 
etc.

halterofili din U.R.S.S., Polo- * 
nla, Ungaria, R. D. Germană, 
Bulgaria, R. F. a Germaniei, 
Suedia, Finlanda. In aceste 
echipe se vor afla fără Îndoia
lă numeroși recordmani mon
diali, campioni olimpici și a! 
lumii. Așadar, campionatele 
europene de la Szombathely 
vor constitui o mare întrecere 
șl o adevărată repetiție gene
rală înaintea mondialelor" pro
gramate în septembrie, în 
S.U.A. „Biletul de călătorie al 
fiecărui concurent care vrea să 
plece la C.M. — spune Oscar 
State, secretarul general al Fe
derației internaționale de hal
tere și culturism — va fi vizat 
la Szombathely. Sint convins 
că la mondiale vor merge nu
mai cei mai buni europeni, 
care se vor remarca la cam
pionatele continentului nostru".

După ce zilele trecute a fost 
dat publicității lotul U.R.S.S., 
acum și polonezii au trimis 
lista înscrierilor. Din lot fac 
parte 10 concurenți, dintre care 
9 vor lua startul : Smalțev, 
Szoltysek, Trebicki, Novak, 
Wojnowski, Bazanowski Kacz
marek, Oszimek, Sohansky și 
Kruszlna.

Lotul maghiar nu a fost încă 
definitivat, din cauză că doi 
dintre titulari (Bakos și Toth) 
sint accidentați. In schimb, 
participarea lui F61di, Szarvas, 
Benedek, Bagocs este sigură.

întrecerile au loc între 20 
și 28 iunie, la 9 categorii, in 
Palatul culturii din Szombat
hely, cu o capacitate de peste 
2 0000 locuri.

Laszlo NISZKACS
Nâpsport — Budapesta

ECHIPE CAMPIOANE

PENTRU a treia oară titlul d» 
campioană a R.D. Germane a re
venit formației F. C. Carl Zeiss 
Jena. Echipa antrenată de Bring- 
frled Mfiller are clțiva jucători de 
certă valoare, printre care frații 
Roland șl Peter Ducke.

ECHIPA Legia Varșovia a cîș
tlgat campionatul Poloniei pentru 
a doua oară consecutiv. După 
cum se știe în ediția 1069—1970 
a „Cupei campionilor europeni", 
ln semifinale, fiind eliminată de 
echipa Legia Varșovia s-a calificat 
formația olandeză Feijenoord Rot
terdam.

TITLUL de campioană a Aus
triei a revenit formației Austria 
Vlena care a totalizat 45 p din 60 
posibile. In cele 240 de meciuri 
ale campionatului au fost înscrise 
689 de goluri, iar media de spec
tatori pe meci a fost doar de 
5 000. Titlul de golgeter a revenit 
iul - - -
de

In ideea de a estima cit mai 
fidel (în afară și mai presus 
de verdictele scorurilor) va
loarea și evoluția echipelor 
participante la turneul final 
al C.M., unii specialiști propun 
publicului diferite criterii teh
nice.

Interesant ni se pare tabloul. 
celor 6 criterii cu ajutorul că- , 
rora ziaristul francez Jacques 
Ferran clasifică echipele pe 
care le-a urmărit in Mexic.

Criteriul 1: îndemînarea teh-

TELEX * TELEX • TELEX
La ediția din anul acesta a „Tu
rului Franței" șl-au anunțat par
ticiparea 15 echipe tnsumlnd un 
număr record de cicliști : 150 din 
12 țări.■
La 20 Iunie va avea loc Ia Mos
cova o intîlnira amicală de polo 
Intre echipele orașelor Belgrad și 
Moscova.

scorul de 71—68 echipa Italiei, iar 
formația Greciei a dispus cu 85—75 
de cea a Elveției.

Disputat la Budapesta, 
hochei pe Iarbă dintre 
orașelor Budapesta și 
revenit jucătorilor maghiari cu 
scorul de 2—1.

meclul de 
formațiile 
Zagreb a

Giinther Kaltenbrunner cu 22 
goluri.

Oile Ritter învingător

american Sam Sessions s-a ciocnit 
de un parapet, mașina a luat foc, 
Iar pilotul a fost scos de sub 
resturile automobilului cu arsuri 
grave. MedicH au declarat Insă că 
el va fi salvat.

suedezului Kring
PRAGA 15 (Agerpres) — Al șaptelea concurs pentru campionatul 

mondial de motocros (clasa 500 cmc) disputat la Golice (Cehoslovacia) 
s-a încheiat cu victoria suedezului Arne Kring (pe „Husqvarna**),  ur
mat de compatrioții săi Aberg și Johnsson. în clasamentul campiona
tului mondial, pe primu! loc se află Krîng cu 72 de puncte.

I a motociclete cu ataș pe primul loc s-a situat cuplul englez Fox- 
Landham pe o mașină „Wasp-68O“.

CAMPIONATE, CUPE 
ÎN DESFĂȘURARE

IN CAMPIONATUL U.R.S.S. s-a 
jucat un singur meci ; TSKA — 
Dinamo Minsk 3—1. In clasament 
conduce TSKA cu 17 puncte.

IN SEMIFINALELE „Cupei Spa
niei", Valencia a învins cu 2—0 
pe Saragossa, iar Atletico Bilbao 
a Întrecut cu 1—0 pe Real Madrid. 
Retururile acestor meciuri sint 
programate la 20 iunie.

AU CONTINUAT meciurile pen
tru campionatul francez ; Nantes

la Castrocaro
Marele premiu ciclist con- 

tracronometru disputat la 
Castrocaro (Italia) a fost cîș
tigat de recordmanul mon
dial al orei, danezul Oile 
Ritter, cronometrat pe 77 km 
în 2 h 00:44,0. Suedezul 
Gosta Pettersson a ocupat 
locul doi, la 2 :17,0, iar ita
lianul Zilioli s-a clasat al 

treilea, la 2:39,0.

Concursul Internațional de spadă 
de la Budapesta a fost cîștlgat 
de scrimerul vest-german Maier 
cu 6 victorii, urmat de polonezul 
Andrzejewski și maghiarul Schmitt 
— ambii cu cîte 5 victorii.
Cea de-a 25-a ediție a cursei cla
sice „Les Boucles de la Seine" 
a fost cîștigată de tinărul ciclist 
Jean Pierre Genet, cronometrat 
pe distanța de 252 km cu timpul 
de 6h.l8:32’. ~
sosit Bernard 
secunde Jean

In același timp a 
Riotte, iar la 

Jourden.

Internațională

trei

de

Tiparul: 1. P, alofornia|ia*,  »lr. Brezolanu ar. 23—25, București

Competiția 
baschet (masculin) dotată cu „Tro
feul Gianni Donativi" s-a Înche
iat la Brindisi cu victoria selec
ționatei Italiei, urmată de echipele 
Iugoslaviei, Greciei și Elveției. 
In ultima zi a turneului, repre
zentativa Iugoslaviei a învins cu

Partizan Bjelovar (m) șl Loko
motiv Zagreb (f) sînt noile cam
pioane de handbal ale Iugosla
viei. înaintea ultimei etape, jucă
torii din Bjelovar totalizează 
42 |P din 50 posibile (cu un 
avans de 6 p înaintea Iul Dlnamo 
Pancevo), iar handbalistele din 
Zagreb au acumulat 37 p (din 
42 posibile), următoarea clasată 
Kadnicki Belgrad avlnd doar 
30 p.

In două întllniri amicale de poio 
desfășurate la Praga, echipa Ce
hoslovaciei a întrecut pe cea a 
Japoniei cu 4—3 și, respectiv. 
3—2.

Anul acesta, Cupa Iugoslaviei la 
baschet a revenit formației Zadar 
care a, învins în finală pe lugo- 
plastika Split cu 64—60.
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