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„Ei Mundinl“ aproape de finiș
COMENTARIUL ZILEI

ÎN PRIM PLAN FOTBALUL LATIN
tîlni apoi pe Paseo de la Re
forma, lîngă impunătorul 
monument Independencia.

Pe Alameda Central or
chestra de muzică modernă 
„The canned heat“ menținea 
treaz entuziasmul miilor de 
aficionados, repetînd bucăți

diali, la Leon. Pe un autocar, 
mexicanii au improvizat un... 
"coșciug, acoperit cu coroane 
de flori și cu litere mari: 
Allemania 3 — Inglaterra 2.

Miile de „manifestanți“ au 
umplut pînă seara tirziu. pia
țeta din jurul statuii Inde

pendencia, în apropierea ho
telului Maria Isabel unde, 
ca și la Olimpiadă, se află 
centrul de presă, cartierul

G. NICOLAESCU

DISTINCȚII ALE FEDERAȚIEI AERONAUTICE INTERNAȚIONALE
La Federația aeronautică 

română a sosit o telegramă 
prin care Federația aeronau
tică internațională anunță că 
a fost acordată diploma de 
onoare pentru grupuri a 
F.A.I. întreprinderii de con
strucții aeronautice de la 
Ghimbav (Brașov), în semn 
de prețuire a realizărilor 
constructorilor români de 
planoare.

Pe de altă parte, federa
ția noastră de specialitate a 
înaintat forului internațional

o propunere, în sensul ca di
ploma internațională PAUL 
TISSANDIER să fie atribuită 
și sportivilor : TRAIAN RO- 
TARU-pilot instructor și ȘTE
FAN SCHOVERT-ing. para- 
șutist, care au desfășurat o 
activitate remarcabilă în 
acest domeniu.

Menționăm că, pînă acum, 
această înaltă distincție a 
fost obținută de următorii 
animatori ai aviației din Ro
mânia : academician ELIE 
CARAFOLI, ing. IOSIF ȘI- 
LIMON, ing. RADU MANI-

CATIDE, aviatorii: BĂNICĂ 
ENCIULESCU, PETRE IS- 
TRATE, MIHAIL IONESCU, 
CONSTANTIN MANOLA- 
CHE, OCTAVIAN BĂCANU, 
ȘTEFAN CALOTĂ, ION 
PANDURU, NICOLAE CON- 
STANTINESCU, NICOLAE 
PETRAȘCU, GHEORGHE 
ZAVATE, piloții planoriști : 
ing. MIRCEA FINESCU, MI
HAIL ADĂSCALIȚEI,
GHEORGHE GEORGESCU, 
parașutiștii : GHEORGHE
IANCU șl ION NEGROIU.

La Ciudad de Mexico, ma
rea „fiesta" n-a mai avut loc. 
Duminică, între orele 12 și 
14 (local) uriașul oraș care a- 
dăpostește 8 milioane de su
flete, era aproape pustiu, 
80 000 dintre ei se aflau ia 
stadionul Azteca, alte cîteva 
mii se deplasaseră la Toluca, 
pentru a trăi, pe viu, impor
tantul eveniment — sfertul 
de finală în care evolua e- 
chipa Mexicului — toți cei
lalți urmăreau meciul la te- 
levizor, acasă, sau în spațioa
sele săli ale cinematografe- 
lor*Munde erau instalate a- 
parate cu ecran mare. Vreo 
30 000 de locuitori ai Capita
lei ieșiseră în stradă pentru 
a fi capete de coloană la 
marea demonstrație proiec
tată să se desfășoare pe ma
rile avenide: Insurgentes 
Sur, La Calzada de Tlalpan, 
Universidad, Revolution, Ni
no Perdido, pentru a se în-

alese din repertoriul... de 
gală. Pe Avenida Juarez, pe 
străzile Dolores și Jose Maria 
Marroqui zeci și sute de ma
șini, împodobite ad-hoc, aș
teptau să-și ia „zborul", a- 
dăugîndu-se la imensul cor
tegiu.

Cînd Gonzales a deschis 
scorul pentru formația-idol, 
o țară întreagă era în delir, 
trăia clipe de euforie, cum 
numai fotbalul poate să de
clanșeze. Pe Alameda Cen
tral, bateriile lui „The can
ned heat" acompaniau imen
sul cor: „ra, ra, Mexico, ra, 
ra...“.

Ce a urmat e știut. Ceea 
ce trebuia să fie o sărbă
toare s-a transformat într-o 
tristă promenadă pe Paseo 
de la Reforma. Singura mîn- 
gîiere, dacă o putem numi 
asifel, pentru mult încercații 
aficionados, a adus-o știrea 
înfrîngerii campionilor mon*

AZI, ZIUA SEMIFINALELOR
& Un singur lucru este sigur: va fi o finală America de Sud — 
Europa Valcareggi nu 
„Nici o clipă nu mi-am 
prima șansă, cea a... hirtiei

Făcînd un simplu calcul, 
lăsind deoparte meciul pentru 
Jocurile . 3—4 — meci cu va
loare îndeobște simbolică — 
ne aflăm acum în fața penul
timului dintre actele pe care 
le presupune această mare 
competiție fotbalistică care este 
campionatul mondial...

Astăzi, la Ciudad de Mexico 
și la Gudalajara, sînt progra
mate cele două semifinale ale 
Jui „El Mundial" — semifinale 
tntrucitva preconizate de spe
cialiști, și a căror mare sur-

K

mai renunță la Rivera! ® Schon: 
pierdut speranța" Brazilia are

Și

Agenda C.M.
MIERCURI 17

Semi-finalele (de
16, ora locală)

• Ciudad de 
Italia — R.F.G.
• Guadalajara

Brazilia —
Meciul Italia ■

va fi transmis în direct, de 
la ora 23,50, de posturile 
noastre de radio și tele
viziune.

IUNIE
la ora

Mexico :

Uruguay
- R.F.G.

Reintră în sfirșit Pedro Rocha?!
priză provine mai degrabă din 
faptul că cele două reprezen
tante ale Americii de Sud și 
cele două reprezentante ale bă- 
trînului continent se întilnesc 
în meci direct, ceea ce va lăsa 
pe seama finalei — o indiscu
tabilă finală Europa—America 
de Sud — tranșarea rivalității 
dintre cele două uriașe patrii 
ale fotbalului.

înainte de a trece, stimați 
cititori,- la- obișnuita analizA--«u. 
partidelor zilei, trebuie să vă 
spunem că aici, la centrul de 
presă de la Ciudad de Mexico, 
părerile sînt, în general, îm
părțite, majoritatea gazetari
lor abținîndu-se de la pronos
ticuri, fiind, de altfel in tona
litatea generală, mult mai cal
mă și mai reținută decît pînă 
Ia „sferturi”...

★
Italia—R. F. a Germaniei, la 

Ciudad de Mexico, confrunta-

(Continuare în pag. a 3-a)

(Continuare in pag. a 3-a)

Pe străzile lu
minatului Ciu
dad de Mexico, 
totul era pregă
tit pentru, marea 
fiestă de după 
meciul Mexic — 
Italia. Dar n-a 
fost așa ...

Foto A.P.

Comentarii și reportaje transmise prin te
lex de trimișii noștri speciali în Mexic, C. Fl- 
RANESCU și G. NICOLAESCU

Doru Popescu s-a înălțat, a lovit cu capul batonul care va 
ieși pe lîngă poartă Foto : B. VASILE

In meciul amical
International

DINAMO -
F.C. BOLOGNA

Citiți cronica 
meciului în pag.
a 3-a

In prima zi a turneului internațional de popice organizat de UCECOM

Aktivisi Espenheim (I) și Voința Tg. Mureș un) 
pe primele locuri

Ieri după-amiază a început 
pe arena Voința din Capitală 
turneul internațional de po
pice (ediția a V-a) organizat 
de UCECOM, la care parti
cipă formațiile Aktivist Es- 
penheim (R.D.G.), Moravska 
Slavia Brno (Cehoslovacia), 
Voința Tg. Mureș și Voința 
București — la femei, Akti
vist Espenheim, Start Bratis
lava (Cehoslovacia), Szparta- 
kusz Budapesta și Voința Tg. 
Mureș — la bărbați. întrece
rile din prima jumătate a 
turneului au fost echilibrate, 
rezultatele individuale însă 
au fost destul de modeste, 
aceasta întrucît cei mai buni 
jucători — în toate echipele 
— intră pe piste în ultimele 
schimburi. După trei perechi, 
pe echipe femei conduce Ak
tivist Espenheim, care a avut, 
totodată, în sportiva Sarlote 
Respondek (cu 414 p d) cea

mai precisă jucătoare a pri
mei reuniuni. La bărbați 
conduc după epuizarea celor 
600 de lovituri mixte (trei 
perechi) popicarii de la Vo
ința Tg. Mureș.

REZULTATE — FEMEI :
1. Aktivist Espenheim 1165 
P d, 2. Voința București 1159 
p d, 3. Voința Tg. Mureș 
1151 p.d. 4. Moravska Slavia 
Brno 1120 p d. BĂRBAȚI : 1. 
Voința Tg. Mureș 2642 p.d,
2. Aktivist Espenheim 2547 
p d, 3 Szpartakusz Budapes
ta 25ui p d, 4. Start Bratis
lava 2358 pd. Azi, începînd 
de la ora 16, vor intra în 
concurs și maestrele emerite 
ale sportului, Cornelia Pe- 
trușcă, triplă campioană 
mondială, Crista Szocs (Voin
ța București) și Margareta 
Szemanyi (Voința Tg. Mureș).

T. R.

Nedelcea
medalii

și lelinca,
de aur I

! TĂ CEREA I
I

din Bratislava
La Bratislava s-a disputat 

un turneu internațional de 
box, dotat cu „Marele pre
miu al Slovaciei". Au fost 
prezenți pugiliști din Austria, 
Italia. R.F. a Germaniei, Ro
mânia, Ungaria și Slovacia. 
Revenind în Capitală, antre
norul Șerbu Neacșu ne-a co
municat rezultatele obținute 
de sportivii noștri. Nedelcea 
i-a învins prin abandon în 
ultima repriză pe Adamcik 
și pe Hajdok, iar Zelinca a 
obținut, de asemenea, victo
rii prin abandon, la Kralo- 
vici și Gyerak. Pugiliștii ro
mâni au cucerit medalii de 
aur.

CĂLĂREȚI ROMÂNI
AU PLECAT LA AACHEN

Ieri a plecat Ia Aachen 
lotul reprezentativ de dre
saj care Va participa, între 
20 și 28 iunie, la un concurs 
hipic internațional. Au făcut 
deplasarea D. Velicu (cu 
Ghidran), N. Mi hal cea (cu 
Domino), I. Molnar (cu Ar
gint și Suspin), însoțiți* de 
antrenorul N. Marcoci.

In același timp I. Molnar 
va lua startul și în cadrul 
C.M. de dresaj olimpic. I

I 
i

MIȘCAREA SPORTIVA BUZOIANĂ
9

PE 0 TRAIECTORIE ASCENDENTA
Ziarul „SPORTUL", în colabo

rare cu Consiliul județean pentru 
educație fizică și sport Buzău, a 
organizat o masă rotundă, propu- 
nînd spre dezbatere următoarele 
subiecte :

• Care este aria sportului prac
ticat în județul dumneavoastră și 
în ce stadiu de dezvoltare se 
află ?

• Asupra căror sporturi cu 
tradiție in județul dumneavoastră 
vă canalizați atenția și cum spri
jiniți ascensiunea lor 1

• Ce greutăți intimpinați In 
procesul de dezvoltare a mișcării 
sportive 7

La masa rotundă au fost Invi
tați șl au avut amabilitatea să 
participe, tovarășii :

Adrian lonescu — președintele 
C.J.E.F.S.

Nlcolae Dragu — vicepreședin
tele C.J.E.F.S.

Vasile Teleanu — șeful secției 
sport-turism din Comitetul jude
țean U.T.C.

Traian Săvuiescu — șeful sec
ției sport-turism din Consiliul ju
dețean al pionierilor.

Andrei ’ Alexandru — șeful sec-
.\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

MIȘCAREA SPORTIVA DIN 
JUDEȚUL NOSTRU — O 
URIAȘA PEPINIERĂ ALE CĂ
REI ROADE ABIA ÎNCEP *' 

APARĂ !
SA

I
I

CONTRIBUȚII
LA
PROFILUL SPORTIV 
AL JUDEȚELOR

țlel cu probleme de sport din 
Consiliul județean al sindicatelor.

Constantin Coman — directorul 
Școlii sportive Buzău și al Liceu
lui cu program de educație fizică.

_______ ________ la 
bun început, vreau să arăt că în 
județul nostru, tineretul repre
zintă un mare procent din numă
rul populației (numai în muni
cipiul Buzău, din 70 poo de locui
tori, 18 000 sînt școlari), așa că, 
mișcarea sportivă de la noi este 
--- aș spune — o uriașă pepinieră 
ale cărei roade abia încep să 
apară I Din marele număr de 
sporturi, in județ se practică 
doar acelea care au condiții op
time de desfășurare ca : boxul, 
luptele, atletismul, tenisul de 
masă, fotbalul, handbalul, voleiul,

Horia ALEXANDRESCU

ADRIAN IONESCU — De

(Continuare in pag. a 2-a)

La ordinea zilei, centrele
de învățare a înotului

De vorbă cu antrenorul federal prof. A. Urmuzescu, despre 
condițiile create pentru o

Timid, dar sigur, sezonul 
înotului în aer liber și-a 
intrat în drepturi. Multe 

ștranduri și-au deschis porțile, 
primind pe cei mai grăbiți și 
mai curajoși, la unele baze 
amenajările sînt pe cale de a 
fi terminate, iar Ia altele acti
vitatea încă nu a început nu
mai din cauza persistenței tim
pului nefavorabil. Să sperăm, 
însă, că vremea se va îmbu
nătăți și că amatorii de apă, 
aer și soare se vor putea bu
cura din plin de 
turii, că nu peste multă vreme 
vom 
copii zburdînd în 
du-se în tainele înotului sub în
drumarea instructorilor. Pină 
atunci, o discuție despre mo
dul în care a fost asigurată 
activitatea centrelor de învă
țare a înotului este, conside
răm, cit se poate de oportună. 
De aceea, am și realizat-o, 
avîndu-1 drept interlocutor pe 
prof. Aurel URMUZESCU, an
trenorul federal al F.R.N.

— Vă rugăm să ne spuneți 
dacă au fost luate măsuri pen
tru extinderea centrelor de ini
țiere, și, dacă da, în ce con
stau ele ?

— Federația de natație a 
căutat întotdeauna să dezvolte 
pe o arie cit mai largă aoeste 
pepiniere ale înotului de per
formanță, ținînd insă seama 
de primul lor scop, cel social, 
în acest sezon, am primit un 
sprijin efectiv din partea Con
siliului național al organiza
ției pionierilor prin inițierea 
acțiunii „Delfin 1970“. Pentru 
realizarea țelului propus, fede
rația, in colaborare strinsă cu

darurile na-

vedea din no-u mii de 
apă, inițiin-

activitate cit mai laborioasă
Consiliul național al organiza
ției pionierilor și cu Ministerul 
Invățămîntului, a trecut la mă
suri concrete, ca depistarea ba
zinelor -existente și nefolosite

D. ASMARANDEI

LOTUL PUGILIȘTILOR ROMÂNI
PENTRU MECIUL CU S. U. A
A fost definitivat lotul pugiliștilor români pentru me- 
ul eu S.U.A. Iată-1 : A. Mihai, Lumezeanu, Gruiescu,ciul cu S. . __  ,

Ciucă, Dumitrescu, Pometcu, Giju, Nedelcea, Iliescu. Cu- 
țov, Dobrescu, Silberman, Popa, ~ 
Stumpf, Monea, Constantinescu, 
tirile au început ieri.

★
Clubul Spartac Șubotița 

(Iugoslavia) va împlini în 
curînd 25 de ani de la în
ființare. Cu acest prilej, el 
va organiza un mare tur
neu de box, în zilele de 18

Gyorffi, Covaci, Nâstac, 
Alexe, Dascălu. Pregâ-

★
, 19 iulie, la care a invi
tat Și patru pugiliști ro
mâni la categoriile muscă, 
cocoș, mijlocie șl semi
grea.

Și

P
cate că înșiși englezilor ter
menul acela de «război psi
hologic" li s-ar părea ne
drept și incoruptibil, dar — 
ne întrebăm nedumeriți —- 
ce altceva a fost, oare ?...

Mai întîi, la Bogota, o domnișoară 
pe nume Clara l-a acuzat pe Bobby 
Moore de furtul unei brățări nu ieftine, 
și căpitanul echipei Angliei s-a văzut 
nevoit să dea declarații după decla
rații, să suporte asprimea unor intero
gatorii, să meargă — pași mulți, pași 
de o zi și-o noapte — între stîn|eni- 
toarele siluete ale polițiștilor.

In fața unei asemenea acuzații — 
retractată la fel de stupid cum fusese 
făcută publică — Moore a tăcut. A 
făcut pentru că totul era — am băga 
mîna în foc — prea absurd și prea trist 
pentru a mai face loc unui cuvînt, 
unei explicații, unei disculpări.

A urmat sosirea insularilor la Gua
dalajara, glacială și parcă conspira
tivă, și din clipa aceea — în care 
gazde reclamate de protocol lipseau 
ae pe aeroport — devenise clar pen
tru toată lumea că jucătorii Angliei 
vor plăti în Mexic prețul unei „Cupe" 
pe care mulți ar înclina să creadă că 
mai degrabă și-au însușit-o, decît au 
cucerit-o pe Wembley-ul acela de 
acum patru ani, transformat într-un 
templu al bucuriei...

înconjurați de o răceală nici măcar 
diplomatică, fluierați prelung pe gazon 
pînă și la fazele de mare spectacol, 
urmăriți de fluierul pedepsitor a] ar
bitrilor, cu o abstinență de care nu
mai acești bravi „cavaleri în negru" 
sînt capabili, refuzați sunetelor mîn- 
gîietoare de chitară sau împiedicați 
să doarmă zile în șir — ca într-o mas
caradă inutilă și prost organizată —■ 
englezii au mers înainte, imperturba
bili, și nu puțini au fost aceia care — 
realizînd ideea excepționalului echi
libru al unei veritabile echipe — îi 
vedeau reașezați, zîmbitori și calmi, în 
vîrful piramidei.

Aici — în această conjunctură — 
a urmat meciul cu Uwe Seeler, și 
britanicii — în cel mai reușit joc al 
lor pe gazoanele Mexicului — au pă
răsit terenul înfrînți, la capătul unui 
meci în care învingătorii și-au găsit 
sprijin într-un public năbădăios și 
pătimaș, și în prelungiri, și în jocul 
șansei și, în sfîrșit, în arbitrul argen
tinian Cuerezza, dispus să nu uite 
eliminarea lui Rattin la World Cup 
’66...

Atunci, acolo, pe gazonul fierbinte 
din *Leon, la capătul unui meci pe 
care l-au pierdut — și pe care n-ar 
fi fost, poate, drept să-l piardă — 
elevii lui Alf Ramsey, cei pe care 
prea mulți îi bănuiau abandonați 
unei răceli vecină cu disprețul, s-au 
îndreptat, rînd pe rînd, spre banca 
adversă, felicitîndu-i pe vest-germani 
pentru o victorie care — bănuim — 
îi durea atît...

Strîngînd mîna bătrînului Schăn, 
cuminți și politicoși, englezii — în 
frunte cu jucătorul acela genial, cu 
ochi albaștri și chip de fermier care 
este Bobby Charlton — au înstăpînit, 
prin gestul lor datorat superbei pu
rități a sportului, o clipă de tăcere 
în frenezia vrăjmașului stadion din 
Leon.

A fost tăcerea-simbol, a respec- 
cel mai adevărat dintre 
indubitabilă lecție de 

într-o clipă de ne- 
cînd Cooper, Labone sau

I
'lului pentru 
fair-play-uri,

I ■ educație, purtată 
fericire,
Mullery pierdeau deopotrivă glorie 

și bani...
Tăcerea publicului din Leon — îm

pătimit contra englezilor —- vorbea 
de la sine, vorbea indiscutabil mai 
mult decît o fac aceste puține biele 
cuvinte.

Ovidiu IOANITOAIA

(Continuare în pag. a 2-a)

Primele lecții de înot au loc pe... uscat La „Tinerelului", intr-un splendid cadru natural și în condiții excelente 
(bazine cu apă încălzită, instructori cu înaltă calificare), copiii cuceresc o nouă treaptă în instruirea lor multilaterală.

Foto : V. BAGEAC
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PESTE BLOCAJ
&

RADU BRANEA-CAMPION ȘCOLAR

VOLEIUL STUDENȚESC BUCURESTEAN1 '

i DE GIMNASTICĂ LA MAEȘTRI

sportuli ce cote-si cum-se noate naica
BASCHETUL ROMANESC?,

Proiectasem ca acum, Ia în
cheierea Balcaniadei de la Ate
na, să analizăm 
acestei competiții, 
apropiată ca dată 
natul mondial.

Ne-a oprit s-o 
clarația publicată 
unui martor ocular, antrenorul 
federal N. Tărchilă.

Tntr-un fel, reacția optimistă 
a antrenorului federal ne-a sur
prins ; ca s-o interpretăm ar 
fi trebuit să ne lansăm, cine 
știe cu ce șanse, în complica
te speculații de psihologie.

Renunțînd, deci, să facem 
aprecieri asupra șanselor noas
tre pe planul confruntărilor 
Internaționale, să vedem de 
unele probleme mai de aici, de 
acasă. în citeva cuvinte, ne 
preocupă posibilitatea afirmă
rii Bucureștiului ca un cen
tru puternic al voleiului stu
dențesc.

• Că voleiul se învață și se 
joacă mai mult ca oriunde în 
școli și facultăți, se știe. In 
provincie, în mai toate cen
trele universitare, cele mai va
loroase echipe sînt cele studen
țești (o excepție notabilă face, 
în privința voleiului feminin, 
Penicilina Iași). Unde nu exis
tă institute de învățămînt su
perior, tot elevii sau foștii 
studenți apar pe primul plan 
al voleiului local. Firesc ar fi, 
odată cunoscute aceste adevă
ruri 6imple despre rețeaua în- 
vățămîntului, mediu optim al 
formării de jucători, ca Bucu- 
reștiul să dețină o poziție de 
frunte in voleiul universitar, 
iar echipele studențești bucu-

rezultatele 
destul de 

de campio-

facem de- 
în presă a

reștene să se numere între as
pirantele cele mai autorizate 
la titlurile naționale. Nu este 
însă așa. De foarte mult timp. 
Sînt, firește, explicații sufi
ciente : în primul rînd exis
tența, tot în București, a al
tor echipe cu o înzestrare ma
terială incomparabil superioară 
aceleia a centrelor sportive 
studențești și, prin urmare cu 
o forță de atracție mai mare.

Deși eforturile unor inimoși 
nu au lipsit, în fața unor han
dicapuri considerabile nu s-a 
putut realiza mare lucru.

Situația este în bună măsură 
schimbată, iar evoluția acestei 
situații este de natură să avan
tajeze voleiul studențesc bucu- 
reștean. Dacă o perfectă ega
litate nu s-a realizat, se poate 
spune totuși că disproporția 
dintre condițiile de care dispun 
echipele studențești și acelea 
ale altor cluburi bucureștene 
nu mai este aceeași. Poten
țialul de cadre este destul de 
ridicat, ținînd seama de faptul 
că facultățile și institutele bucu
reștene continuă să atragă ab
solvenți de liceu din provincie, 
între aceștia mulți .sportivi, 
elemente talentate pentru vo-

lei. O urmărire atentă a cam
pionatelor școlare ni s-ar pă
rea o soluție cu rezultate si
gure pentru depistarea elemen
telor dotate. Dar, pînă la 
această acțiune, este nevoie de 
un nou început, de noi orga
nizatori entuziaști.

Ar trebui ca aceștia să ac
ționeze mai curajos, să-și asi
gure sprijinul conducerilor de 
institute, al catedrelor de edu
cație fizică.

Ar trebui, de asemenea, să 
se producă o firească și cît 
mai necontroversată conoen- 
trare a forțelor în jurul unor 
nuclee puternice.

Desigur, nu se pornește de 
la zero: avem, cel puțin la 
fete echipe studențești bucu
reștene bune care trebuie și 
pot fi întărite. Și asta pentru 
că vrem ca voleiul studențesc 
din Capitală să fie reprezen
tat Ia cel mai înalt nivel. O 
spunem nu din patriotism lo
cal, ci pentru că situația ac
tuală reflectă 
valorificare a
existente. Deci, entuziaștii au 
cuvîntul.

o insuficientă
posibilităților

Morc.l RUSESCU

0 REUNIUNE

PLĂCUTĂ
de 

fără 
va-

Reuniunea 
duminică, 
să atingă o 
loare excepționa
lă, a constituit, 
totuși, un spec

tacol plăcut, pentru oare 
spectatorii au avut suficiente 
motive să se declare satis- 
făcuți.

Au realizat performanțe 
deosebite Merișan, Renta și 
Ina.

Ne-a plăcut, de asemenea, 
felul cum s-a comportat O- 
lănița și Nepoțel și pînă la 
urmă Nostim, elemente care 
au jonglat, totuși, cu recor
durile, ceea ce demonstrează 
că atunci cînd sînt minate 
cu convingere în cursă reu
șesc să obțină rezultatele 
scontate. Rezultatele tehnice; 
I. Torent (T. Marinescu), Se
meț, Humă 46,9, 2. Merișan 
(G.
tl,9, 
nu), 
Ina 
32,4,
Gînd, Osiris 30,7, 6. Săraca 
(M. Ștefănescu), Halva, Ca
taif 42,1, 7. Nepoțel (S. Mi" 
hăilescu), Hornar, Simpatia 
30,9, 8. Nostim (Al. Nacu), 
Ifigenia, Nănaș 48,4.

Niddy DUMITRESCU

Solcan), Fibula, Orășan 
3. Renta (I. Moldovea- 
Hăitaș, Harbuz 37,5, 4. 
(I. Oană), Florid, Husa 
5. Olăniță (G. Avram),

(Urmare din pag. 1)

gimnastica și oină. Avem 18 
echipe divizionare B, C șl juniori. 
Ia care sperăm ca anul acesta sa 
se mai adauge încă două sau trei.

Mergînd pe linia sporturilor 
tradiționale (care la noi sînt ul
timele patru din cele amintite 
mal înainte), am căutat ca prin 
organizarea unui număr cît mal 
mare de competiții sâ stimulăm 
dezvoltarea lor, iar recenta ame
najare a complexului sportiv 
„Cring" a constituit încă un fac
tor determinant.

La capitolul greutăți, cred că 
problema cea mai dificilă o re
prezintă faptul că avem numai 
trei săli de sport in tot județul 1 
Și acestea sînt sălile unor școli, 
cea mal mare dintre ele avind 
dimensiuni de 20x18 m... Planu
rile de perspectivă prevăd însă, 
ca în 1975 să avem și noi o sală, 
iar în 1980 un mare complex spor- 
tjv. Referitor la sportul de masă, 
am stabilit împreună cu celelalte 
foruri 'conducătoare din județ ca 
în fiecare comună să se crganl- 
șeze minimum 3 duminici cultu
ral-sportive pe an, la care se 
adaugă — evident — toate com
petițiile județene care, pornind 
de la etapele sătești, atrag un 
mare număr de tineri în practi
carea sportului.

Prof. CONSTANTIN COM AN — 
Șconla noastră marchează ascen
siunea sportului buzoian prin 
prezența sa cu mal multe echipe 
la campionatele republicane șco
lare și de juniori, unde am obți
nut, nu o dată, rezultate remar
cabile, mai cu seamă la sporturile 
tradiționale : gimnastică (titlul de 
campioni republicani școlari pe 
echipe), tenis de masă (3 titluri 
de campioni republicani la copii) 
etc. Pe plan județean. căutăm 
de asemenea, să perpetuăm inte
resul pentru sporturile tradițio
nale, prin trimiterea unor echipe 
ale școlii în sate și comune, pen
tru a face demonstrații și chiar 
jocuri amicale cu selecționate să
tești.

Lucrul pe timpul rece ridică 
numeroase probleme, dat fiind că 
sala școlii este supraaglomerată 
și are dimensiuni foarte miel. Am 
reușit, totuși, să inițiem întreceri, 
și în aceste condiții, chiar la ni
velul municipiului, dintre care 
cea mai elocventă ni se pare a fi 
„Cupa mtnibaschetballstulu!'‘ la 
care participă echipe alcătuite 
din... 2 jucători i

4
Gazdă a finalei 
campionatului na
țional de gimnas
tică a liceelor, Li- 

(ceul cu program 
de educație fizică 

din Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej, nu a precupețit nici un 
efort pentru a transforma cea 
de a 21-a ediție a acestei 
tradiționale întreceri a gim- 
naștilor școlari într-un veri
tabil festival al artei și spor
tului care a cunoscut de-a 
lungul celor trei zile de des
fășurare un deplin- succes or
ganizatoric și competițional. 

Spectacolul cultural-sportiv 
de aproape două ore în care 
sportivele localnice s-au do
vedit nu numai excelente 
gimnaste dar și bune recita
toare sau . interprete de mu
zică populară sau ușoară, re
tragerea cu torțe de dumi
nică seara, organizată pe stră
zile orașului, ca si măsurile 
de detaliu privind buna des
fășurare a concursului 
priu-zis au fost rodul 
profunde pasiuni și al 
îndelungate eforturi ale 
râzătorilor și ele au 
drept rezultat o plăcută am
bianță . pentru desfășurarea 
model a întrecerii care a an-

pro- 
unei 
unor 

orga- 
avut

DE LA START LA SOSIRE

gajat peste 150 de gimnaști și 
gimnaste din 14 județe ale 
țării.

Atât la băieți, cît și la fete, 
s-a concurat cu exerciții liber 
alese pe categorii de clasi
ficare.

Primii au evoluat gimnaștii 
de categoria a Il-a, apoi cei 
de categoria I, candidat ma
eștri și maeștri.

Ca și la campionatele de la 
Galați ale școlilor speciale și 
liceelor cu program de edu
cație fizică, concursul băieți
lor a avut un nivel modest. 
Fără îndoială că absența cu 
nimic justificată a celor mai 
buni gimnaști din Capitală a 
diminuat într-o măsură consi
derabilă calitatea spectacolu
lui sportiv. Dar nivelul teh
nic al multor exerciții, unele 
greșeli repetate de ținută, ab
sența unor veritabile perso
nalități care să aspire la de
plina afirmare pe plan interii 
și internațional, ne-au întărit 
convingerea că în gimnastica 
masculină școlară e mult loc 
de mai bine.

Fără îndoială, vedeta con
cursului băieților a fost clu
jeanul Radu Branea, învingă
tor necontestat la maeștri, 
secundat de Gheorghe Iușan 
și Lucian Grindeanu, cu toții 
elevi ai inimosului 
puțului profesor 
Batiz.

Rezultate : categ.

și price- 
Andrei

IJ-a — 
(Bucu-

NOTA DISCORDANTA

Am așteptat cu vădit inte
res desfășurarea campiona
tului național de maraton. 
Doream să-l vedem la lucru 
pe surprinzătorul campion al 
anului trecut, suceveanul Au
rel Scolobiuc. Nu l-am întîl- 
nit însă la start. Interesîndu- 
ne de motivul 
tuia am aflat 
mult, nici mai 
rul său Mihaî 
refuzat să-I înscrie la concurs 
invocînd tot felul de pretenții, 
chipurile nesatisfăcute. Este 
cel puțin curioasă atitudinea 
profesorului Sprinceană, pre
ședintele comisiei județene de 
atletism Suceava, care, cu bu
nă știință, și-a privat elevul 
de dreptul de a-șî apăra ti
tlul de campion republican.

Așteptăm părerea F.R.A. și 
măsurile CJ.E.F.S. Suceava! 
(N. Mihail)

Concurînd și la greutate 
Cioltan a marcat 13,73 m.

CONCURS REZERVAT 
COPIILOR

Școala sporfivâ Viitorul, 
colaborare cu Comisia muni
cipală de atletism București,

în

rezervat copiilor. întrecerile 
se vor desfășura la aceleași 
probe și după același regu
lament ca cele ale campiona
tului republican al copiilor, 
competiție care, după cum se 
știe, a fost contramandată. 
Vor putea lua parte atleji și

Unde e pasiunea de altădată?

vor 
ju- 
în- 
în 

re

absenței aces- 
că, nici mao 
puțin, antreno- 

Sprînceană a

OLIMPIA CATARAMA LA 
ÎNĂLȚIME

în cadrul etapei județene a 
campionatelor republicane de 
juniori, desfășurată la Cîm- 
pulung Muscel, o comportare 
remarcabilă a avut aruncă- 
toarea de disc Olimpia Ca
taramă (în fotografie), parti
cipantă în afară de concurs, 
a obținut un rezultat remar
cabil 56,94 m (una din cele 
mai bune performanțe mon
diale din actualul sezon). în 
aceeași 
lentina 
ceava) 
Elvira

probă junioara 
Cioltan (Progresul 
a obținut 46,43 m 
Cataramă 45,24

Va- 
Su- 
iar 
m.

S3

în fine — o problemă care ar 
trebui să ne dea de 
județ nu există nici 
sportiv J

„AM FĂCUT MAI MULT DE- 
CiT A FOST, DAR MAI PUTIN 

DECTT PUTEM FACE!"

gîndlt : în 
un medio

VASILE TELEANU. — Am să 
mă axez, mai mult pe problema 
sportului de masă care, fără în
doială, prezintă incă lacune mari. 
In județul nostru există, în pre
zent, o disproporție Intre sportul 
de performanță și cel de masă, 
în favoarea primului. Șl asta, 
pentru că în sportul de masă, 
atît noi (Comitetul județean 
U.T.C.) cît și celelalte foruri, am 
făcut mai mult decît a fost dar 
mai puțin decît puteam face ! E

Olimpia Cataramă

stadionul Re- ji, pe 
alte

va organiza pe
publicii, în zilele de 27 și 28 
iunie, un important concurs

atlete din București 
cheltuială proprie, din 
localități.

a
1. Gabriel Popescu 
rești) 54,25 ; 2. Gheorghe Pre- 
descu (Pitești) 52,45 ; 3. Heinz 
Hening (Sibiu) 51,85. Cat. 11 
1. Constantin Sanda (Timi
șoara) 52,90; 2. Liviu Morovan 
(Timișoara) 52,65 ; 3. Vasile 
Toth (Cluj) 49,70. Candidat 
maeștri și maeștri : 1. Radu 
Branea (Cluj) 55,60; 2. Gheor
ghe Iușan (Cluj) 53,90 ; 3. Lu
cian Grindeanu (Cluj) 51,80.

1
Constantin MACOVEI

Cu doi ani în urmă iubitorii 
baschetului știau că Folbert, 
Fodor, Nagy, Răducanu sau 
Edrdogh vor oferi un specta
col agreabil, că intuiția și in
ventivitatea lui Folbert, vir
tuozitatea lui Nedef sau pre
cizia matematică a lui Fodor, 
Eordogh șl Călugăreanu îi 
fascina. Generația acestor 
cători a fost in stare să 
vingă echipa Iugoslaviei, 
sala Floreasca, 6ă întreacă
prezentativele Italiei și U.R.S.S. 
pe stadionul Republicii, să 
ocupe locul V la „europenele" 
de la Sofia etc.

Acum nu mai avem nici o 
echipă capabilă să ofere un 
spectacol baschetbalistic supe
rior și nici un jucător care să 
impresioneze prin virtuozitate 
tehnică, inventivitate, precizie 
în aruncările la coș. Baschetul 
nostru a crescut ca talie a ju
cătorilor, dar a scăzut ca va
loare tehnică și ca atractivi- 
tate. Ca urmare, meciurile di
viziei A se joacă de multă 
vreme în fața unui public res- 
trîns, numai în prezența prie
tenilor și a rudelor competito
rilor. înșiși jucătorii nu se mai 
asistă unii pe alții. Fiecare 
vine cu puțină vreme înaintea 
începerii meciului și pleacă 
imediat după încheierea aces
tuia.

Care _
stări de fapt ? Multiple și com
plexe, pornind de la copii, pînă 
la seniori. Lipsesc, de pildă, 
pepinierele de copii și juniori. 
Principalele pepiniere ar tre
bui să fie școlile generale și 
liceele, dar puține din acestea 
au terenuri de baschet. Lipsesc 
apoi terenurile de baschet pe 
care jucătorii să se poată pre
găti și cînd nu au antrenament 
organizat (îmi amintesc ce 
animație era zi de zi, de di
mineața pînă seara, pe tere
nurile Facultății de Drept din 
București, ce miuțe se încin
geau în anii studenției mele). 
Nu este mai puțin adevărat, 
însă, că pasiunea nu-i mal 
caracterizează pe jucătorii noș
tri. Majoritatea lor vin și plea
că de la antrenamente la ore 
fixe, ca funcționarii.

O problemă importantă este 
aceea a numărului jocurilor

ce trebuie susținute de o echi
pă. Eu cred că formațiile ro
mânești joacă destul de puțin. 
De aceea, ar fi necesară intro
ducerea unui al treilea tur in 
divizia A (după modelul hand
balului) și o mai bună organi
zare a -Cupei României" la 
care, în orice caz, nu trebuie 
să se renunțe.

Referitor la stimularea pre
gătirii echipelor pentru divizia 
A și crearea unui echilibru 
valoric, propun ca această com
petiție să se desfășoare fără 
echipele Dinamo și Steaua 
care, avînd posibilitatea să-i 
legitimeze pe cei mai buni bas- 
chetbaliști ai țării, se detașează 
în fiecare an. Ar fi bine ca 
Dinamo și Steaua să susțină 
între ele mai multe partide, 
celelalte divizionare să joace 
trei tururi, iar ia sfîrșitul lor 
primele două sau patru cla
sate, împreună cu Dinamo și 
Steaua, să participe la un tur
neu final tur-retur care să sta
bilească campioana. Cred că, in 
acest fel, ar spori substanțial 
interesul jucătorilor, antreno
rilor și al publicului pentru 
campionatul național

Pefricâ VASILIU 
antrenor

sînt cauzele acestei

GALĂ AMICALĂ

IN GIULEȘTI
Deși fără nume 

sonore, gala a- 
micală discutată 

st
Giu- 

—————1 Iești a adunat în 
jurul ringului un public nu
meros. Dintre partidele dis
putate s-au detașat întîinirile 
L. Tranulis (C.S.S.) 
Alexiu (Rapid) 
lescu (Metalul) 
(Grivița Roșie), 
toria a revenit, 
milor. în rest

/I t simbătă I a stadionul

DE 4 ZILE-„CUPA OLIMPIAu
j

LA SENIORI
tenl — București (128 km); 
duminică, etapa a IV-a, cir
cuit în Capitală, pe str. Ma
ior Coravu, la care vor par
ticipa și juniorii, care vor 
inaugura astfel „Cupa Olim
pia" deschisă lor; avînd în 
continuare încă două zile de 
concurs în afara Bucureștiu
lui. Ultima etapă nu va con
ta în clasamentul general in
dividual trofeul revenind a- 
lergătorului care a 
trat cel mai bun 
cele anterioare.

★ 
cum s-a

României", 
înceapă astăzi de la

R. 
și M. Nicu- 

— I. Damian 
în care vic- 

de puțin, pri- 
dispute me

diocre. Rezultate tehnice: 
Vlad (Grivița Roșie) egal 
N. Dincă (Semănătoarea); 
Truță (Viitorul) b. k.o. 2 
Scarlat (Grivița Roșie);

Ștefan (Electromagnetica) b.p. 
I. Ioniță (Rapid); M. Imre 
(C.S.Ș.) egal cu V. Croitorii 
(Metalul); Gh. Grigore (Gri
vița Roșie) b.p. I. Raicu (Se
mănătoarea) și P. Constan- 
tinescu (C.S.Ș.) b.p. M. Mo- 
goș (Grivița Roșie)

N. 
cu
I.
F. 
I.

„Cea mai frumoasă bază sportivă 
minimală" (pe lingă școli), au re
prezentat inițiative deosebit de 
fructuoase. Pentru anul acesta șl 
mai ales pentru perioada vacan
tei de vară am pregătit un bogat 
program competițional rezervat 
pionierilor șl o serie de tabere 
în care sportul va constitui preo
cuparea principală. Dar să 
spunem și noi „of“-ul 
Casa pionierilor din 
avut O frumoasă bază 
care, acum doi ani, a 
afectată, în acel, loc 
du-se un cinematograf.
avînd terenuri, cercurile sportive 
au fost desființate, in prezent 
singurele cercuri cu profil spor
tiv fiind cele de aeromodelism, 
radio-amatorism și —mai recent 
— carting. Am tot așteptat, ca, 
pe baza legii, să fie dat un alt

xă 
nostru : 

Buzău a 
sportivă 

fost dez- 
construin- 

Nemai-

MIȘCAREASPORTIVABUZOUNA
prin competiții ca :

‘ „Concursul popu- 
șl sporturi teh- 
„Cupa tineretu- 
ciclist al Buzău- 
să angrenăm un 
tineri de la sate

drept că 
„Cupa recoltei", 
Iar de călărie 
nlco-aplicative", 
lut" sau „Turul 
lui", am reușit 
mare număr de ------ __ _
în practicarea exercițiilor fizice, 
dar lipsa unor cadre specializate 
care să asigure îndrumarea și 
conducerea permanentă a sportu
lui în sate a făcut ca progresul 
să fie lent, și ca să argumentez 
cifric ce am spus, iată că din to
talul celor 77 profesori de educație 
fizică cu calificare superioară 52 
sînt în municipiul Buzău și 13 în 
Rimnlcu Sărat, iar în cele peste 
600 de sate din județ nu există nici 
măcar un profesor calificat !

Revenind la sportul școlar, aș 
vrea să remarc activitatea labo
rioasă dusă de prof. C. Căpățînă 
care în cadrul Liceului economic 
2 Buzău inițiază .numeroase ac
țiuni sportive cu caracter de

TRÂIAN SAVULESCU — Con
siliul județean al pionierilor și-a 
adus, la rîndul său, contribuția 
la dezvoltarea sportului buz.olan 
dar e drept că și noi am fi pu
tut face mal mult. Competițiile 
inițiate dintre care „Festivalul 
sportiv al tinerelor speranțe" cu- 
prinzînd întreceri de tenis de ma
să, gimnastică, handbal, fotbal și 
•lnă, precum șl concursul pentru

spațiu pentru baza sportivă, dar 
iată că anii trec și pionierii bu- 
zoienl nu au unde să facă 
sport.

In încheiere, un amănunt ; 
Consiliul nostru sprijină con
secvent un sport tradițional in 
regiune — oină — inițiind de anul 
acesta „Cupa pionierilor" la care, 
pină în momentul de față, s-au 
înscris 18 echipe.

„ORGANIZAREA PERFOR
MANTEI PLEACA DE LA 
PERFORMANTA ORGANIZĂ

RII !“

NICOLAE DRAGU — Sportul 
din județul nostru — mă refer 
la cel de performanță — se axea
ză, în primul rînd. pe inițiere. în
totdeauna, .Ia noi au existat 
s,speranțe", „perspective", dar 
foarte rar ele s-au realizat, și asta 
pentru că, or speranțele noas
tre au plecat la studii superioare, 
or procesul de pregătire, mai 
concret — organizarea la treapta 
superioară a performanței — 
stagna. întrucît asupra primei 
situații nu am avut cum inter
veni, am hotărît ca — referitor Ia 
a doua situație — să luăm toate 
măsurile, deci, să organizăm cît 
mal minuțios procesul de pre
gătire șl calendarul competitio
ns!. Am început o adevărată cam-

panie de instruire a antrenorilor, 
am alcătuit un program compe
tițional riguros, am stimulat ciș- 
tigâtoril -cu premii și iată că, in 
ultima yreme, titlurile republi
cane și distincțiile de trunte din 
sportul românesc au început să 
poposească și pe meleagurile 
noastre 1 La cele cîteva titluri 
de campioni republicani, s-au a- 
clăugat anul trecut șl 4 titluri de 
maeștri ai sportului (la parașu
tism), iar anul acesta mai aștep
tăm cîteva. Așteptările noastre 
sînt perfect îndreptățite căci de
viza pe care ne-am propus-o șl 
pe care am pus-o în practică, se 
dovedește a fl viabilă • „organiza
rea performanței oleacă de la 
performanța organizării". Și apoi, 
să nu uitați că noi (C.J.E.F.S. 
Buzău) am ocupat anul trecut lo
cul III la întrecerea pe țară între 
consiliile similare !

ANDREI ALEXANDRU — în 
comisia sportivă de pe lingă 
Consiliul județean al sindicatelor, 
am căutat să atragem tovarăși cu 
pasiune și competență în această 
direcție. Diferitele manifestări 
sportive pe care le-am inițiat șl 
le-am sprijinit, dintre care „Cro
sul tineretului", „Cupa U.G.S.H.". 
la fotbal, ’ popice, șah, haltere 
populare și trîntă, au găsit un 
larg ecou în mijlocul tinerilor 
din întreprinderi. Elementul fe
minin a fost insă insuficient an
trenat în practicarea sportului, 
deși instituții ca Fabrica de con
fecții Rm. Sărat șl Fabrica de 
mase plastice Buzău, sînt alcă
tuite în majoritate din temei.

O mare dificultate o reprezintă 
lipsa bazelor sportive de pe lin
gă întreprinderi, lipsă care ar 
putea fi remediată dacă tovarășii 
din conducerile respectivelor in
stituții ar arăta reală înțelegere 
față de mișcarea sportivă. De alt
fel, totala inexistență a unor săli 
simple de club, în care să se 
poată juca șah sau tenis de ma
să, vădește dezinteresul cu care 
este privit sportul la acest nivel.

¥
Am încercat să redăm in ma

terialul de față esențialul celor 
spuse de participanțll la masa 
rotundă de la Buzău. Am subli
niat realizările, perspectivele și 
mal ales greutățile pe care mișca
rea sportivă din acest județ Ie 
întîmpină, cu convingerea că or
ganele competente vor sprijini 
mat eficient șl această latură a 
unei regiuni care, cu fiecare zi, 
înregistrează progrese tot mai 
mari ps plan economic și social.

7500000 LEI PREMII
DINTRE CARE 80 AUTOTURISME
LA TRAGEREA SPECIALĂ
PENTRU AJUTORAREA SINISTRAȚILOR

Cicliștii seniori 
au un nou pri
lej de verificare 
într-o competiție 
de fond pe eta
pe. Ei vor lua 

startul mîine Intr-o „buclă" 
de aproape 400 km. organi
zată de clubul sportiv Olim
pia, cu sprijinul federației 
de specialitate. A Il-a ediție 
a „Cupei Olimpia", adevăra
tă trecere în revistă a tot ce 
are mai bun ciclismul nos
tru la ora actuală este o în
trecere individuală, progra
mată în 4 etape (dintre care 
3 pe șosea), după cum ur
mează : joi, etapa I. Bucu
rești — Bîldana — Tîrgoviș- 
te — Cîmpulung . (140 km), 
cu start la ora 14,00, de la 
km 10 șos. Pitești; vineri, 
etapa a Il-a, Cîmpulung — 
Brașov — Bușteni (124 km); 
simbătă, etapa a III-a, Buș"La ordinea zilei, centrele

Daniel DIACONESCU-coreip.

DE LA LE.A.B.S

înregis-
timp in

anunțat, 
care tre

După 
„Turul 
buia să 
Piatra Neamț, a fost amînat. 
Biroul federal și Comisia de 
organizare au convenit ca el 
să aibă loc în toamnă, pe un 
traseu mai scurt și fără 
participarea rutierilor de 
peste hotare.

meciul 
Plo- 
Bra- 
sfer- 
„Cu- 
aveaRomâniei", ce va

joi 18 iunie a.c. ora 
pe Stadionul Republi- 
s-au pus în vinzare

Biletele pentru 
de fotbal Petrolul 
iești — Steagul Roșu 
șov, contind pentru 
turile de finală ale 
pei 
loc 
17 
cii,
la următoarele case : Sta
dionul Republicii, Stadio
nul „23 August" și Agen
ția Loto-Pronosporl din 
Piața Unirii str. Halelor 
nr. 5.

de învățare a înotului
(Urmare din pag, I)

(de pildă, cele două ale aso
ciației sportive Vulcan). Apoi, 
solicitînd și primind sprijinul 
conducerii I.C.A.B., am stabi
lit ca la unele ștranduri pu
blice (Izvor, Libertății, Flo
reasca, Băneasa) să funcțio
neze centre de inițiere la ore 
cînd nu e o prea mare aglo
merație (7—11, de exemplu), 
O altă măsură menită să con
tribuie la sporirea numărului 
centrelor de învățare a înotu
lui este aceea a amenajării 
unor bazine pe rîuri și lacuri, 
în acest sens, federația a ex
pediat din timp o serie de ma
teriale documentare în care se 
dau detalii asupra construcției 
acestor bazine simple. Rămîne 
ca membrii comisiilor locale 
să treacă cît mai curînd la 
amenajarea lor. în sfîrșit, tre
buie să amintesc că ne-am 
6trăduit să crească și numărul 
instructorilor și, în același timp, 
aceștia să fie cît mai bine pregă
tiți. Pentru aceasta, a fost difu
zat în țară un îndrumar metodic 
și tehnic privind învățarea îno
tului, au fost organizate cursuri 
locale (în Capitală au luat 
parte peste 50 de viitori in
structori), s-a luat legătura cu 
I.E.F.S. pentru folosirea stu
denților cu specializarea nata
ție ca instructori, iar I.E.F.S. a 
răspuns prompt propunerii prin 
stabilirea ștrandului I.C.A.B. ca 
loc de practică a acestor stu
denți.

— în ce măsură va fi folo
sită perioada vacanței de vară 
pentru popularea centrelor de 
inițiere ?

— Tot datorită deplinei în
țelegeri manifestată de Consi
liul național al organizației 
pionierilor și de Ministerul în- 
vățămîntului, s-a stabilit ca în 
toate taberele de pionieri și 
șoolare activitatea de educa
ție fizică să fie profilată pe 
învățarea înotului, bineînțeles

acolo unde condițiile permit 
La Năvodari, de exemplu, unde 
este organizată cea mai mare 
tabără, s-a discutat un plan 
amplu și e-a stabilit o per
manență de 15 instructori ; la 
Palatul pionierilor din Capitală 
s-au luat măsuri pentru des
fășurarea fără întrerupere a 
cursurilor pentru elevi și chiar 
pentru preșcolari.

— Care din centre vor fl 
folosite de federație ca bază 
de selecție pentru secțiile de 
performanță ?

— în București, cele de Ia 
bazinul acoperit „23 August", 
ștrandurile Tineretului și Obor, 
unde lucrează ca instructori 
antrenori specializați în activi
tatea cu copiii (Gh. Marinei, 
M. Olaru, L. Ungur, T. Ange- 
lescu, C. Mărculeseu ș.a.) : în 
provincie, la bazinele din Re
șița, Ploiești, Oradea, Cluj, 
Timișoara și Galați.

— Dar Ia Dinamo și Ho
rească ?

— Neavînd apă mică, bazi
nul Dinamo nu poate fi folosit ca 
centru de inițiere pentru un 
număr mare de copii, iar ba
zinul Floreasca este transfor
mat în timpul verii în ștrand 
public.

Mulțumindu-1 prof. Urmu- 
zescu pentru amabilitatea cu 
care a răspuns întrebărilor 
noastre, ne exprimăm speranța 
că măsurile luate pînă acum 
vor fi urmate de îndrumări 
concrete, de un control perio
dic, acțiuni în care să fie an
grenați cit mai mulți membri 
din Biroul F. R. Natație. Pe 
de altă parte, ne exprimăm 
convingerea că și comisiile ju
dețene și orășenești vor folosi 
toate resursele locale pentru 
înființarea centrelor de inițiere 
peste tot aoolo unde condițiile 
naturale permit. Să nădăjduim 
că în toamnă bilanțul activi
tății centrelor să fie cît mai 
rodnic.

LOTO-PRONOSPORT
Tragerea specială pentru ajutorarea sinistraților

Joi, 13 iunie a.c. este ULTIMA 
ZI in care vă mai puteți procura 
bilete la tragerea specială pentru 
ajutorarea sinistraților.

Precizăm că la această tragere 
se atribuie premii în valoare to
tală de 7.500.000 lei, dintre care 
80 autoturisme astfel : 10 Dacia 
1300 ; 30 Dacia uoo ; 40 Skoda loon 
MB ; 100 premii a 10.000 lei, 1 uoo 
premii a 1.000 lei și 10.000 premii 
a 100 lei. ț

Tragerea se va efectua dumini
că, îi Iunie 1970, rezultatele ur- 
mînd a fi date publicității prin 
presă, radio șl liste oficiale care 
vor fi afișate în agențiile LOTO- 
PRONOSPORT.
• Tragerea Loto de vineri a- 

cordă următoarele autoturisme t

Moskvici 408 cu caroserie 412 
(57.700 lei) ; Dacia 1100 (55.000 lei); 
Moskvici 408 cu 4 faruri și radio 
(54.500 lei), Skoda S 100 (53.090
lei) și Skoda 1000 M.B. (49.300 lei).

Câștigătorul poate opta în ale
gerea unuia dintre autoturismele 
de mai sus și eventuala diferen
ță în numerar, sau poate primi 
întreg premiul In numerar. Tro- 
curațl-vă biletele din vreme.

PRONOSPORT
PREMIILE CONCURSULUI 
NR. 24 DIN 14 IUNIE 1970

Categoria I : (13 rezultate) 1,9 
variante a 16.558 lei.

CATEGORIA a Il-a : (12 rezul
tate) 48,2 variante a 783 lei.

CATEGORIA a III-a : (11 re
zultate) 491,4 variante a 115 lei.

MÎINE 
ULTIMA ZI 
PENTRU PROCURAREA

BILETELOR
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CU ANDREI RADULESCU DESPRE...
ARBITRAJE LA EL MUNDIAL

'' 'Azi la amiază, luni 13 iunie, 
hii-am fixat întîlnire cu Andrei 
Rădulescu, cavaler al fluierului 
din țara noastră care, după cum 
ae știe, oficiază la „El Mundial4’. 
Foarte amabil, el mi-a răspuns la 
o serie de Întrebări, Prima...

portarului . (legea celor 4 pași), a- 
tacul asupra portarului, atacul 
prin alunecare (tackling-ul), s-au 
făcut precizări șl în ceea ce pri
vește mult discutatul articol 12 
„greșeli și incorectitudini"...

arbitrll din R.F.G.). Ptnă la ur
mă, a fost necetară Intervenția 
comisiei de arbitra) pentru a im
prima un punct de vedere comun.

Jocurilor șl a ședlnțeWr de »- 
nallzfi, care, după cum spu
neți, sînt umplute eu.., dis
cuții sterile, ce mal Cuprinde 
programul rezervat dv., arbi
trilor ?

— Prin ce s-a caracterizat 
activitatea corpului de arbitri, 
în perioada dinaintea startu
lui în El Mundial ?

— Au fost, în rîndul arbitri
lor si unele divergențe ?

— Care articol anume, 
care aliniat a suscitat 
mal vii discuții ?

S8U 
cele

1
— Intîl, faptul cel mai nota

bil a fost ciclul de conferin
țe, organizate de comisia de ar
bitri a F.I.F.A.-ei în scopul inter
pretării uniforme a regulamentu
lui de joc.' S-a insistat asupra 
unor puncte supuse interpretări
lor „originale", cum ar fi jocul

— Da. S-au discutat, uneori 
destul de aprins, cîteva proble
me de arbitraj, ajungtndu-se pt
nă acolo Incit, la un moment 
dat, se constitulseră două „ta
bere" : una alcătuită din arbitri 
sud-americanl și europeni (cei 
din Franța, Spania, România ș.a.) 
fl o altă tabără formată din 
„anglo-saxoni" (Anglia, Scoția și

!
— Hotărtt lucru, legea celor 4 

pași. In cele din urmă, s-a stabilit 
că — după ce a efectuat 4 pași 
cu mingea și apoi a condus-o cu 
piciorul — portarul nu mal are 
voie s-o prindă tn brațe, așa cum 
se proceda ptnă acum. O altă 
problemă, care a necesitat o In
tervenție oficială, a fost plasa
mentul arbitrilor de linie la lovi
turile de colț. S-a precizat că ar
bitrul de tușă trebuie să 
teze pe linia de fund la 
metri de steag.

— Efectuăm zilnic antrenamente 
de condiție fizică, conduse de că
tre un tehnician al F.I.F.A., si a- 
nume de cunoscutul Dlttmar Cra
mer. Astăzi, de pildă, după an
trenamentul proprlu-zls, a 
organizat un meci Europa 
merica care a 
rul de 3—2 tn 
lor.

fost 
_ A- 

luat eflrfit c« sco- 
favoarea europeni-

Râduleicu BU-— Andrei
mârat printre marcatori 7

se pos- 
circa 10

din...— Apoi s-a trecut 
laborator pe teren. Spunețl-ne 
vă rugăm, au fost f 
arbitrajele prestate 
prezent, adică pînă 
sferturi ?

— Cu două goluri 1 Pe celălalt 
l-a înscris englezul Thaylor. Pen
tru americani au marcat brazilia
nul Moraee fi columbianul Velas
quez.

analizate 
pînă-n 

după
— Ce finală vedeți 7

— Brazilia R.F.Q.

ÎN PRIM PLAN FOTBALUL LATIN
(Urmare din pag. 1)

general al celor 200(1 de zia
riști din toate colțurile lumii. 
Am privit prin ferestrele 
largi „trista fiesta“. Miile de 
becuri multicolore, care com
puneau sute și sute de Jua- 
nito, emblema lui El Mun
dial etc își pierduseră, parcă, 
din strălucire.

Dar acesta este fotbalul 
un Ianus cu două fețe: bucu
ria învingătorului și triste
țea celui ce azi a pierdut 
Dar 
are

cu 
se-

_ După flecare etapă, 
de arbitra) F.I.F.A., 
tanțl la fiecare grupă, 
ză ședințe de analiză.

comisia 
cu reprezen- 

organlzea-

— Cu sau 
analiză ?...

fără ședință 
(G.N.)

de

■•V
s-ace

legătură
— Ne-ar interesa 

spus, de pildă, în 
cu cele două penalty-uri, a- 
cordate la meciurile Anglia — 
Cehoslovacia și Mexic — Bel
gia, de către Roger Machin și, 
respectiv, Alberto Coerezzo.

— Comisia a fost destul de di
plomatică, punînd cele două faze 
in discuția arbitrilor. Majorita
tea specialiștilor în materie au 
opinat că ambele lovituri de pe
deapsă au fost greșit acordate. 
La primul caz, a fost vorba de 
un henț, complet lipsit de inten
ție, fundașul cehoslovac căzînd 
pur și simplu pe minge, deci 
fără intenția de a juca balonul, 
iar la meciul Mexic — Belgia, a- 
părătorul belgian Jeck a jucat 
mal intîl mingea și apoi, în elan, 
s-a ciocnit cu înaintașul mexican.

— Un confrate mexican a 
scris următoarele : „Roger 
Machin a acordat englezilor 
un penalty gratuit șl din cli
pa aceea... fotbaliștii români 
și-au văzut spulberate ultime
le speranțe de a se califica 
in sferturile de finală".

Așadar, echipele suferă șl... 
indirect de pe urma acestor 
decizii capitale eronate, dar 
comisia F.I.F.A., în loc de 
sancțiuni, aplică... dlploma- 
mația. Nu e vorba, firește, 
numai de formația noastră, 
ci și de alte echipe, cum ar fl 
Belgia. Iar duminică după 
cum am văzut, și echipa 
U.R.S.S. a plătit scump o 
„neatenție" de arbitraj.

Unul din marile puncte de atracție ale avenidelor ce duc spre stadionul .„Azteea* 
standurile cu stegulețele țărilor participante la „El Mundial". Una dintre cumpărătoare 
arată cu mina spre stegulețul Italiei, ignorindu-1 pe cel de sus, al R.F. a Germaniei.. I 
Să fie asta, oare, o prezicere a semifinalei de astăzi TI Foto U.P.I.

cum sportul, în general, 
și o mare putere regene

ratoare, mîine, raportul 
forțe poate fi inversat.

Noi însă, cei ce sîntem 
cum oarecum detașați 
lava fierbinte a speranței sau 
■regretului Imediat, am des- 
iprins înaintea semifinalelor 
[care reunesc perechile Bra- ț ț r.t TD Iu* tf*i
Germaniei - 
constatări, ce 
toare.

în primul rînd, faptul că 
.marele duel

de

a- 
de

Uruguay și R.F. a 
Italia, cîteva 

ni se par grăi-

America—Eu-
ropa, declanșat cu mult îna
intea ediției mexicane, n-a 
(dat, nici pînă la această oră, 
[un învingător. Și cursa-mara- 
țon vă continua pînă în fi- 
nală, unde, datorită pfogra 
inului semifinalelor ce opur> 
echipe ale aceluiași conti
nent se vor întîlni cite un 
reprezentant al Europei și 
Americii latine. în legătură 
cu aceasta, un amănunt de 
ultimă oră: președintele U- 
ruguayului a protestat ener
gic vizavi de decizia Co
mitetului executiv F.I.F.A. 
care prevalîndu-se de o 
clauză a regulamentului tur
neului final, a hotărît el lo
cul de desfășurare a semifi
nalelor schimbînd tabloul 
clasic: l—3 și 2—4. Parita
tea se păstrează, deci, și doar 
victoria finală va înclina de
cisiv balanța. Evident, Cupa 
Jules Rimet, atîrnă greu...

O departajare, totuși, s-a 
făcut: țările latine — repre
zentate în această fază de 
Brazilia, Uruguay, Italia — 
și-au tăiat partea leului. Și 
conicidența face ca toate 
trei să fie și duble campioane 
mondiale: Brazilia — 1958 și 
1962, Uruguay — 1930 și 1950, 
Italia — 1934 și 1938. De 
unde se poate presupune că

CLASAMENTUL -
NEOFICIAL-DUPĂ 

„SFERTURI** 
România ocupă locul 10-11, 

la egalitate cu Belgia 
în timp ce echipele ră

mase în cursă fac ultimele 
pregătiri înaintea „marelui 
asalt", amatorii de statistici 
procedează la calculele de ri
goare legate de un aseme
nea campionat mondial.

în această idee, lată cla
samentul — neoficial — în
tocmit după sferturile de fi
nală, cuprinzînd •— firește 
— doar echipele eliminate: 
5. U.R.S.S.; 6. Mexic; 7—8. 
Anglia și Peru; 9. Suedia; 
10—11. lîomănia și Belgia; 
12. Israel; 13—14. Bulgaria 
șl Maroc; 15. Cehoslovacia; 
16. El Salvador.

Cele două egalități din cla
sament se explică prin nu
mărul egal de puncte și prin 
egalitate de golaveraj.

„zeița de aur" are acum cea 
mai apropiată perspectivă 
de a se angaja pe drumul 
fără de întoarcere, spre 
trina glorioasă a uneia 
aceste competitoare.

O întrebare circulă aci 
predilecție: va însemna
mifinala Brazilia—Uruguay
marea revanșă de pe Maro
cana? (în 1950 cele două țări 
și-au disputat finala, cîști- 
gată 
timp 
dusă 
clinați să judece prin analo
gia cu revanșa finalei de pe 
Wembley, consumată în 
„sferturi" la Leon, unde e- 
chipa R.F. a Germaniei, 
„victima" de la World Cup/66 
a eliminat Anglia, ultima 
campioană mondială.

— Este adevărat, toate aceste 
erori, mai mult sau mal puțin 
însușite de comisia de arbitraj a 
F.I.F.A., slnt considerate, tn cele 
din urmă, simple „scăpări" fără 
intenție. Vedeți, jocurile din tur
neul final sînt atît de importante, 
attt de „angajate", incit nimeni 
nu poate face nimănui proces de 
intenție.

cu 2—1 de Uruguay, în 
ce la pauză era con- 
cu 1—0). Unii sînt în-

— Veți fl, poate, de acord 
că un arbitru care ajunge aici, 
în așa-zisa elită, trebuie să 
.aleagă cea mal bună 
in careul de 16, nu la 
cui terenului__

Ș-a discutat 4 ani

soluție 
mijlo-

_ _ ______  _ __ despre
cazul Kreitlein (și nimeni nu 
poate să spună, cu mina pe 
inimă, nici azi, că Rattin nu 
l-ar fi insultat pe 
german, dacă nu cu 
măcar cu gestul) în timp ce 
acești făcători de. . . ; : . ”
ty-uri sînt tratați cu diploma
ție. Foarte regretabil I

O ultimă întrebare i în afara

arbitrul 
vorba,
penal-

Eliminarea echipei Angliei 
din campionatul mondial de 
fotbal a produs o profundă 
decepție în cercurile sportive 
engleze. Unii dintre comen
tatorii televiziunii britanice, 
care au apărut în studiou 
imediat după terminarea me
ciului aveau lacrimi în ochi. 
Majoritatea acestora consi
deră că eșecul echipei engle
ze se datorează unor greșeli 
de apărare copilărești.

Iată cîteva din manșetele 
ce puteau fi citite în ziarele 
de luni și marți: „Anglia
bombardată!!" (Daily Sketch); 
„Vest-germanii au făcut knock
out echipa Angliei" (Daily Te
legraph); .Expediați la pă- 
mint și out" (Daily Mail); 
„Anglia pierde un avans de 
două goluri și cununa mon
dială" (Daily Express); „An
glia părăsește campionatul 
bătîndu-se pînă la capăt" 
(Daily Mirror).

Ziarele apreciază valoarea 
și jocul prestat de fotbaliștii 
vest-germani, dar două ten
dințe se degajează în ceea 
ce privește evoluția echipei 
Albionului; primo: englezii 
s-au lăsat păcăliți, făcînd 
cadou victoria vest-germani- 
lor; secundo: au jucat bine 
și au luptat pînă la capăt. 
Pentru „Daily Telegraph" a- 
ceastă înfrîngere este in
explicabilă. După ce și-au a* 
sigurat două goluri avans, 
ai noștri credeau că pot să 
se plimbe, dar vest-germa
nii au preluat controlul jo
cului și atunci a început 
tristul declin. O echipă care 
timp de patru ani s-a pre
gătit să 
mondial a ratat acest lucru 
din cauza moliciuni!
cînd totul i se părea foarte 
frumos. „Times'* consideră că 
englezii, după ce an marcat 
cele două goluri, nu trebuiau 
să încetinească ritmul. Acea
stă scădere a fost 
mentul propriei sale 
geri.

,.Daily Express" 
„Gloria Angliei s-a stins in
tr-un chip trist, aproape ln-

tr-un supliciu, in infernul 
arzător al Mexicului. Cu dis
perare, in prelungiri, jucă
torii au încercat să salveze 
meciul și titlul. Dar era lim
pede că nu se mai poate".

Degetul acuzator se întoar
ce către Alf Ramsey, antre
norul care a condus echipa 
la triumful din 1966. Sub 
titlul „Erorile lui sir Alf“, 
ziarul „Daily Sketch" publică 
articolul fostului internațio
nal Tommy Doherty care

adversarii noștri ar fi cîști
gat dacă nu se făceau a- 
ceste schimbări. De altfel, 
nu-mi închipuiam că noi 
vom pierde, cînd aveam 
două goluri avantaj, dar a- 
cesta e fotbalul".

★
Bonetti, portarul de re

zervă a știut că va juca în 
locul lui Banks numai cu 
30 de minute înainte de 
meci. Titularul m simțea

păstreze titlul

sale,

instru- 
înfrîn-

scrias

AZI, ZIUA SEMIFINALELOR
(Urmare din pag. 1)

rea dintre neta învingătoare a 
gazdelor și echipa lui Schon, 
care a dispus de Anglia, fosta 
campioană mandială — lată, 
acum, pentru prima oară tit
lul Angliei la timpul... trecut ! 
la capătul unui joc dramatic, 
ale cărui calități și lipsuri 
le-ați constatat, desigur, în 
transmisia efectuată pe micul 
ecran.

Se afirmă aici — pe baza 
recunoașterii stilului celor două 
formații — ca în timp ce vest- 
germaniî, posesorii unui atac 
de șoc, vor căuta să „sufoce" 
apărarea Italiană, printr-un 
asediu prelungit, peninsularii 
vor ceda, deliberat, centrul te
renului, apărindu-se cu străș
nicie și mizînd totul pe fasci
nantele contraatacuri purtate 
de Riva.

în privința ultimelor nou
tăți, Valcareggi — care, amin
tim, l-a introdus în teren pe

Rivera după multe ezitări și 
într-un moment dificil pentru 
Squadra azzurra — pare că a 
învățat din lecția debutului de 
partidă cu Mexic, și va aborda 
semifinala cu Rivera... titular.

Cit despre Schdn, acesta — 
fericit după meciul cu Anglia, 
cînd a declarat „nici o clipă 
nu mi-am pierdut speranța" — 
se socotește mulțumit de ran
damentul echipei sale, pe care 

, nu intenționează să o schimbe. 
Ceea ce ar însemna — se zice 
— începerea întîlnirii cu 
Schultz în formație...

★

La Guadalajara, Brazilia — 
Uruguay, Zagalo — Hohberg, sau 
Imaginația și culoarea atacu
lui condus de Pele, subminat, 
însă, de o apărare penetra- 
bilă, față în față cu virtuțile 
unei echipe mai modeste — 
am numit Uruguayul — su
bordonată unui crez tactic dus 
pînă la sacrificiu.

Este incontestabil că Brazi
liei îi aparține prima șansă,

cea a hîrtiei. Mai ales acum, 
după ce uruguayenii au cîști- 
gat cum au cîștigat — cu chiu 
cu vai — partida din sferturi, 
alternînd intervale excelente 
cu căderi surprinzătoare.

Și pentru că tot este vorba 
de echipa celestă, trebuie să 
vă spunem că luni seara, la 
„Maria Isabel", o consfătuire a 
Comitetului executiv F.I.F.A. 
a respins protestul delegației 
uruguayene la decizia schimbă
rii programării inițiale a se
mifinalelor.

Ultimele vești : Gerson și 
Rivelino la brazilieni și — să 
mai credem o asemenea ver
siune ? ! — Rocha, marele ab
sent, la uruguayeni.

în sfîrșit, o ultimă informa
ție : arbitrii. La Ciudad de Me
xico, Yamasaki (Mexic), aju- 
tat Ia linie de Velasquez (Co
lumbia) și Horrazabal (Chile) ; 
la Gudalajara : Mendebil (Spa
nia), ajutat de Machin (Fran
ța) și Bahramov (U.R.S.S.).

Și acum, nu ne mai rămine 
decît să vă urăm., vizionare 
plăcută 1

Uwe Seeler (nr. 9) a lovit balonul, parcă cu ceafa, Bonetti a fost surprins afară 
din poartă și trei jucători vest-germani — Vogts, Beckenbauer și Mllller — se reped 
spie „bătrînul" Uwe... In acest moment, Anglia este egalată și nu vor mai trece multe
minute pînă la cel de al treilea gol al elevi lor lui Schon, tn „sfertul" de la Leon.

Telefoto AP. - AGERPRES

scrie între altele; „La vola
nul echipei a fost sir Alf fi 
cazul lui trebuie examinat 
în primul rînd. fl acuz pe 
sir Alf de trei ori: pentru 
că a refuzat să se ocupe de 
„relațiile publice" ale engle
zilor în Mexic, atrăgîndu-și 
antipatia spectatorilor; pen
tru că după patru ani de 
pregătire fotbaliștii noștri 
încă nu erau pregătiți; tn 
sfîrșit pentru că Alf Ramsey 
n-a știut să facă selecția cea 
mai potrivită".

Jucătorul englez Allan 
Mullery a declarat că i s-au 
părat ciudate schimbările e- 
fectuate de Ramsey în tim
pul jocului. După cum se 
știe, Bobby Charlton, creie
rul echipei, a fost schimbat 
cu Collin Bell, iar Hunter cu 
Peters exact înainte ca vest- 
germanii să marcheze al doi
lea gol. N-aș putea jura că

rău și avea puțină febră. 
Bonetti a declarat că nu-și 
dă seama cum i s-au mar
cat golurile. El crede că nu 
erau parabile. De altfel, unii 
comentatori englezi consideră 
că el a jucat bine și că tnfrîn- 
gerea, oricît de umilitoare ar 
fi ea pentru deținătorii cu
pei nu poate fi pusă pe 
seama portarului Bonetti.

*
Comentatorul agenției ita

liene Ansa scrie pe margi
nea aceluiași mecii Ca și cu 
patru ani în urmă au fost 
necesare prelungirile pentru 
a desemna învingătorul. Dar 
de data asta rezultatul a fost 
invers. Jucătorii vest-ger
mani au marele merit de a 
nu se fi descurajat cînd re
dutabilul său rival conducea 
cu 2—0.

Apreciind. în ansamblu,

meciul sferturilor de finală, 
specialistul de fotbal al a- 
genției italiene notează! „me
ciul cel mai atrăgător a fost, 
fără îndoială, Brazilia—Peru. 
S-a făcut risipă de talent în 
această partidă cu 6 goluri 
de neuitat. Este imposibil să 
spui care gol a fost mai fru
mos din cele șase. Golul lui 
Tostao? Rivelino? Galargo? 
Pele a fost din nou dirijorul- 
magician, care știe să pună 
în valoare iscusința colegi
lor săi". Comentatorul ita
lian are șl o rezervă, o notă 
critică i „Dar între atîția 
„primus inter pares" cei doi 
portari nu s-au situat la înăl
țimea unui meci atît de stră
lucit, iar apărarea braziliană 
și-a demascat încă o dată 
permeabilitatea".

W
Pentru organizatorii de 

corride din Mexic, duminica 
de 14 iunie a fost o zl ca 
încasări foarte slabe. Cele 
patru meciuri ale sferturilor 
de finală televizate în direct 
s-au în reluare în cursul 
după amiezii (au fost peste 
6 ore de retransmisie), au 
mobilizat pe amatorii de 
luptă cu tauri în jurul ba
lonului rotund. De altfel, 
singura corridă importantă 
de pe teritoriul Mexican, a 
avut loo la Tijuana, în a- 
propiere de frontiera cu 
Ș.U.A., iar majoritatea spec
tatorilor au fost turiști.

★
Ziarele italiene sînt pline 

de comentarii laudative la 
adresa echipei lor, care pen
tru prima oară din anul 1938 
se califică în semifinalele 
campionatului mondial. „Ri~ 
verg și Riva califică Itglia 
în semifinale", scrie ziarul 
„II Giorno" din Milano

DINAMO BUCUREȘTI-F. C. BOLOGNA 0-0
Amicalul internațional de 

ieri după amiază, de pe sta
dionul din Șos. Ștefăn cel 
Mare, dintre Dinamo și F.C. 
Bologna, s-a încheiat cu un 
scor egal i 0—0. Rezultatul 
oglindește în mare măsură 
raportul de forțe existent în 
această întîlnire devenită tra
dițională între clubul bucu- 
reștean și cel bolognez.

Din primele minute, italie
nii au arătat în joc trăsătu
rile specifice ale lui „il cal- 
cio". Ei au cedat mijlocul te
renului, au format un zid de 
4 apărători, în spatele lor 
acționînd ca libero Janich, 
iar ca vîrfuri i-au avut pe 
Mujesan și Cioci, cărora li 
se alăturau Gregori, Bulga- 
relli și Verani. Aceștia au 
declanșat contraatacuri rapi
de care au produs deseori 
panică la poarta lui Andrei. 
Așa s-a întîmplat în min. 17 
cînd Bulgarelll a șutat pe 
lîngă poartă, în min. 23 și 28
— Gregori a pătruns în ca
reu dar nu a reușit să fina
lizeze și în min. 44 — Veroni
— bară ! Dinamoviștii, în 
schimb, au combinat frumos 
în cîmp, au folosit cele două 
extreme, Pîrcălab și Haidu, 
dar, în majoritatea cazurilor, 
„betonul" format de apără
torii adverși n-a putut fi 
străpuns. Totuși, fisuri s-au 
produs destule, însă — mai 
ales — D. Popescu, în min.

CIUDĂȚENIILE FINALULUI 
DE CAMPIONAT

Și tn divizia C finalul cam
pionatului oferă multe... nepre
văzute.

Duminică, tn cinci din cele opt 
meciuri ale seriei a VIU-a de pil
dă, s-a Intimplat un lucru puțin 
obișnuit. Gazdele au obținui vic
toria sau egalul cu un minut 
înainte de sfirșittil meciului. Așa 
s-a intimplat, de pildă, tn partide
le Colorom Codlea — Unirea Crls- 
turu Secuiesc (1—0), Torpedo Zâr- 
nești — Chimia Făgăraș (2—1) șl 
Viitorul Gheorghlenl — Medicina 
Tg. Mureș (1—0). In meciurile 
Chimia Orașul Victoria — Me
talul Copșa Mică (2—2) șl Carpaț! 
Brașov — Minerul Bălan (1—1) 
golurile prin care gazdele au ega
lat, au căzut tot in minutul 89 ! 
Eficacitate de ultimele minute. ..

4, 20, 30 și 42, a greșit de pu
țin ținta sau Vavasor! a re
zolvat, cu mult calm situa
țiile critice,

în repriza secundă, aspec
tul jocului a rămas, în gene
ral, același. Bucureștenii au 
stăpînit mijlocul terenului, 
au jucat uneori cu fundașii 
pe linia de centru, Doru Po
pescu șl Frățilă s-au „due
lat" cu apărătorii iar Vava- 
sori n-a fost bătut, prinzînd 
sau acordînd lovituri de 
colț. Și în această parte a 
meciului, Doru Popeșcu a 
irosit în min. 83, o bună oca
zie, de a înscrie, trimițînd 
mingea în brațele portaru
lui. Fotbaliștii italieni au 
creat cîteva contraatacuri 
deosebit de periculoase. De 
altfel, la o asemenea acțiune, 
în mfn. 59, Cioci a înscris, 
dar arbitrul a anulat golul

pe motivul că înainte ca ju
cătorul italian Pace să cen
treze, mingea depășise linia 
de fund. Și în penultimul mi
nut al jocului, înaintașul 
Pace a dat emoții lui Andrei, 
însă balonul a ocolit ținta.

A arbitrat foarte bine O. 
Bărbulescu — București.

DINAMO i Andrei — P. 
Nicolas, Cheron, L. Nunwei- 
ller. Ștefan, Sălceanu, Mol
dovan, Pîrcălab, Frățilă, Do
rn Popescu. Haidu.

F. C. BOLOGNA i Vavaso- 
ri — Roversl, Janich, Pririi, 
Ardizon, Veroni, Gregori, 
Bulgarelli, Mujeson (min. 46 
Pace), Tura, Cioci.

în deschidere, la fotbal fe
minin i Confecția București 
— Universitatea București 
4-1 (1-0).

P. VINTILA

AGENDA ZILEI
BUCUREȘTI
• Stadionul Dinamo, ora 

17: F.C. Argeș—Farul (meci 
din sferturile de finală ale 
„Cupei României").

• Stadionul Glulești. ora 
17,30i România — Olanda 
(campionatul internațional fe 
roviar).

CRAIOVA
• Stadionul Central, ora 18: 

Universitatea — Sloboda 
Tuzla („Cupa Balcanică" in- 
tercluburi).

BAIA MARE
• Minerul — Olimpia Satu 

Mare (restanță divizia B)

CONSFĂTUIREA ARBITRILOR
BUCUOFȘTENI

ARAD
• C.F.R. — Gaz metan Me

diaș (restanță divizia B).

PUJINE GOLURI
Șl MULTE „REMIZE

LA BALCANIADA
DE FOTBAL

Astăzi în sala Dinamo dirr 
Capitală, de la ora 18,30, va 
avea loc o consfătuire a ar
bitrilor bucureșteni de fot
bal. Cu acest prilej se va 
prelucra și Regulamentul ad
ministrativ al F.R. Fotbal.

După cum se știe, luni 
s-au încheiat la Sofia între
cerile din cadrul „Cupei Bal
canice" pentru echipele de 
tineret. Locul I a revenit 
fotbaliștilor bulgari, care re
editează performanța reali* 
zată la prima ediție — 1968. 
Un an mai tîrziu, cînd com
petiția a fost organizată îd 
țara noastră, trofeul a reve
nit Greciei. De data acea
sta, cîștigătoarea a fost de
semnată Ia golaveraj. Dar 
iată clasamentul:
1. Bulgaria
2. Turcia
3. Albania
4. România
5. Grecia

4 1 3 0 4—1 5
4 1 3 0 3—2 5
4 2 113-25
4 0 3 1 1—2 3
4 0 2 2 3—72

REINTILNIRE CU „MEXICANII ’ RAPIDULUI
• Prilejul: meciul cu feroviarii olandezi

Am fost anunțați de către 
conducerea clubului Rapid că 
cei 5 tricolori, reîntorși luni 
din Mexic, și-au manifestat 
dorința de a îmbrăca tricou
rile echipei lor în partida cu 
selecționata Olandei, din ca
drul campionatului interna
țional feroviar. Așadar, azi 
pe stadionul Ciulești, publi
cul are prilejul să-i revadă

mai repede decît se aștepta 
pe Răducanu, Lupescu, Dan 
Dumitru și Neagu.

ir
Apropo, de reîntîlniri. S i 

putea ca în meciul de Cupă 
F.C. Argeș—Farul, să joace 
în echipele lor de club, Do- 
brin și Tufan. Să vedem ce 
spun, antrenorii,

O simplă lectură ne arată 
„sărăcia" de goluri (mai a- 
les la echipa noastră) care _a 
caracterizat mai toate parti
dele. în 10 meciuri s-au în
scris doar 14 goluri. Au a- 
bundat rezultatele egale (6), 
dintre care o dată 2—2 și de 
5 ori 0—0! S-au înregistrat 
trei victorii îa limită (de 
două ori 1—0 și un 2—I). 
Și încă un fapt interesant, 
într-un singur joc s-a reali* 
zat o victorie mai categorică 
(Bulgaria—Grecia 4—I), gra
ție căreia gazdele au cîști
gat „Cupa Balcanică’. (AL. C.)



A. E. B. A -noui organism de conducere 
al boxului amator european

Interviu cu toy. Gheorghe Guriev, președintele F. R. Box

După eum se știe, intre 1 și 
B iunie a avut loc la Moscova 
congresul de constituire a Aso
ciației europene a boxului a- 
mator (A.E.B.A.) Au fost pre- 
zenți conducătorii federațiilor de 
specialitate din 21 de țări eu
ropene afiliate la A.I.B.A. 
F. R. Box a avut ca reprezen
tanți pe președintele său 
GHEORGHE GURIEV și pe 
secretarul general CRISTEA 
PETROȘENEANU. La reveni
rea în Capitală am solicitat 
conducătorului federației noas
tre un interviu, în legătură cu 
dezbaterile purtate la Moscova 
pe marginea constituirii noului 
organism al boxului continen
tal.

„A.E.B.A. (denumirea .Pre
scurtată a asociației) s-a născut 
din necesitatea de a se asigura 
boxului amator european un 
organ de 
drumare 
să se 
tinua 
sport popular, precum și

ședința Biroului European de 
la Madrid. Recent, la Moscova, 
proiectul a fost supus iarăși 
discuțiilor, i s-au adus unele 
îmbunătățiri, și a fost votat. 
Tin să precizez din nou că 
Statutul intrat in vigoare, și 
care va constitui o călăuză in 
activitatea pugilistică euro
peană, este rodul unei munci 
colective, la elaborarea sa adu- 
cind o prețioasă contribuție o 
serie de federații europene 
S-a hotărit ca viitoarea ședință 
de lucru a A.E.B.A. să aibă 
loc cu prilejul campionatelor 
europene de tineret, din luna 
noiembrie, de la Miskolc.

în- 
care 
con- 

acestui 
_r___ ______ , __ _i din
dorința" unui mare număr de 
țări de a-și 
interesele în 
mondial".

conducere și 
a activității, 

îngrijească de 
dezvoltare a

apăra mai bine 
arena boxului

că înființarea— Știm 
acestui nou organism su
bordonat A.I.B.A. s-a pre
conizat încă de anul tre
cut, In perioada campio
natelor continentale de la 
București.

— Întocmai. Propunerea a 
venit din partea federației en
gleze și, profitînd de prezența 
delegaților la C.E., s-a căzut 
de acord, în principiu, ca pri
mul Congres să 
Moscova, în iunie

— Federației 
g-a Încredințat 
a întocmi Proiectul de sta
tut, sarcină care desigur 
ne onorează. Ce ați între
prins de atunci ?

— Noi am întocmit, intr-ade
văr, proiectul inițial de statut, 
care a fost discutat apoi la

aibă loc la
1970.

române 
sarcina

1 
de

Performanța lui laugg
0 performanță deosebită a 

reușit mărșăluitorul francez 
Samuel Zaugg. In cadrul tra
diționalei curse Strasbourg- 
Paris (512 km), Zaugg s-a cla
sat pe primul loc între cei 
30 concurenți care au luat 
startul. El a parcurs distan
ța în 70 h.e4:50, folosind în 
acest timp doar 6 ore pen
tru odihnă și alimentație!

— La Moscova au fost 
aleși, prin vot, memebrii 
Comitetului executiv al 
A.E.B.A. De curînd, în co
loanele ziarului nostru a 
apărut știrea privind ale
gerea dv. în forul de con
ducere al boxului conti
nental. Cum apreciați 
acest succes

al boxului 
Cum 

?

delegatului ro- 
stima de care

— Votul dat 
mân a dovedit 
se bucură pugilismul românesc 
în arena internațională. Meri
tul principal îl au sportivii 
noștri, care datorită rezultate
lor obținute în marile confrun
tări, cum sint J.O., campiona
tele europene sau balcanice, au 
făcut să se vorbească mult 
despre școala pugilismului ro
mânesc. La acest succes și-au 
adus însă contribuția antre
norii, arbitrii, toți simpatizanții 
sportului cu mănuși din țara 
noastră. După cum se știe, pre
ședintele A.E.B.A. 
N.
(U.R.S.S.), 
(post la care au canditat 13 
țări) R. Lisowski (Polonia). 
F. Warren (Anglia) și eu. 
Pentru prima oară un repre
zentant al federației române a 
fost ales intr-un organism de 
conducere al boxului european. 
Am primit însărcinarea să con
duc comisia de tineret a 
A.E.B.A., reprezentantul Polo
niei răspunde de comisia de 
arbitri iar cel al Angliei de 
comisia tehnică.

A.
a devenit

Nikiforov-Denisov 
iar vicepreședinți

Romeo CALARAȘANU

Recorduri mondiale
• In concursul atletic de 

la Portland (Oregon) au fost 
stabilite două noi recorduri 
mondiale. Atleta taivaneză 
Chi Cheng, care studiază în 
S.U.A., a alergat 100 y în 
10,1 și 220 y în 22,7. J. Car
los a cîștigat 100 y în 9,4, iar

Șl TOTUȘI...

SCHIUL IN actualitate
Consiliul F.I.S. a luat hotărîri importante

privind Cupa mondială, J. O. și C. M.
Reuniunea Consiliului Fe

derației internaționale de 
schi, ținută recent la Schwaz 
(Austria), cu participarea re
prezentanților a 18 țări, ne 
obligă să vorbim despre a- 
cest sport de iarnă în plină 
vară.

Una dintre cele mai im
portante hotărîri luate, cu a- 
cest prilej, se referă la mo
dul de desfășurare a „Cupei 
mondiale" (Trofeul Evian), 
începînd cu anul 1972 aceas
tă competiție va cuprinde 
numai 7 probe programate 
In tot atîtea sfîrșituri de săp- 
tămînă.

O altă problemă abordată 
a fost cea a slalomului spe
cial de calificare disputat în 
cadrul campionatelor mon
diale și al Jocurilor Olim
pice. El va fi înlocuit cu un 
slalom numit „pentru cla
sament" pentru că nu mai 
ere o funcție de triere și va 
permite concurenților să-și a- 
melioreze poziția în clasa
mentul F.I.S. De reținut că 
sub noua formă, această pro
bă nu mai are un caracter 
obligatoriu.

S-a luat în discuție, de a' 
semenea, modul de dispu
tare a slalomului uriaș ta 
J.O. și s-a stabilit ca ambele 
manșe ale acestei probe să

nu

a- 
va

se dispute în aceeași zi și 
cîte una pe zi.

Așa după cum am mai 
nunțat, în februarie 1971 
avea loc la Sapporo o repe
tiție pentru J.O. (probele de 
schi). Rămîne de clarificat, 
însă, divergența dintre F.I.S. 
și organizatorii japonezi în 
ceea ce privește numărul 
participanților la această a- 
vanpremieră olimpică. în 
timp ce F.I.S. dorește ca în
trecerile să reunească 80 de 
invitați în probele nordice 
și 54 în cele alpine, organi
zatorii doresc să limiteze nu
mărul la 26 de invitați pen
tru fiecare

S-a mai 
și spinoasa 
torismului, 
ceptat, în linii mari, propu
nerea președintelui F.I.S., 
Marc Hodler, de a se întări 
rolul federațiilor naționale ca 
intermediari unici între 
sportivi și fabricanții de ma
teriale de specialitate. Aces
tea vor trebui totodată, să 
vegheze ca echipamentul 
sportiv să nu se transforme 
în „panou și afișaj", mărcile 
de fabrică fiind reduse la 
minimum.

în încheiere, s-a fixat data 
următoarei reuniuni; 4—5 
martie 1971. Loc de desfășu
rare) Lahti (Finlanda).

specialitate.
luat în discuție 
problemă a ami-
Consiliul a ac-

FOTBAL MERIDIANE
• Cunoscutul fotbalist ir

landez George Best a semnat 
un nou contract pe o perioa
dă de 8 ani cu echipa Man
chester United. Best este în 
vîrstă de 23 de ani și a de
clarat că a semnat acest con
tract pentru a juca pînă la 
sfîrșitul carierei 
echipă.
• La Liege, în 

petiției europene

la această

cadrul com- 
„Cupa Lap

RANDY MATSON: „M-am
plictisit să lupt cu fantomele"

Campionul olimpic și re
cordmanul mondial la arun
carea greutății, Randy Mat- 
son, este nemulțumit. 
pregătesc tot timpul — de
clară colosul din Texas (1,99 
m și 120 kg la 25 de ani), 
mă simt capabil de aruncări 
peste 22 de metri, dar lipsa 
unor adversari care să 
stimuleze în concursuri 
face să bat pasul pe 
Practic, am impresia că 
cu niște fantome. Numai în 
acest 
tatea 
metri 
prilie 
23 mai la Modesto și 
m, la numai 3 cm de recor
dul lumii, ce-i aparține, în 
29 mai la Berkeley), dar de 
fiecare dată ceilalți adversari 
au rămas în urmă cu 1—2 
metri. Vă rog să mă credeți 
că lupta cu propria mea um
bră începe să mă plicti
sească...".

Vrînd nevrînd o asociație 
de idei ne poartă cu gîndul

sezon am aruncat 
de trei ori peste 
(n.r. 21,02 m) în 
la Walnut, 21,23

„Md

mă 
mă 
loc. 
lupt

greu-
21 de

25 a- 
m în
21,75

spre marea noastră campioa
nă, Ioianda Balaș,care în 
perioada ei de glorie, într-o 
situație cvasi identică 
versarele se chinuiau la 
m), a urcat necontenit, 
cu pas, spre cei 191 de 
Și fără vreun stimulent 
sebit, de genul celor ce le 
dorește Matson, ci poate doar 
cu unul unanim valabil și 
egal pentru întreaga ome
nire: dorința permanentă de 
autodepășire.

Dar indiferent de actuala 
sa stare psihică, Randy Mat- 
son rămîne campionul arun
cătorilor de greutate al celui 
de al 7-lea deceniu, și dacă 
curînd (nu ne îndoim de a- 
cest lucru) bila de oțel va 
zbura peste 22 de metri — 
performanța va fi, cu sigu
ranță, a texanului.

Cei 15 aruncători de 
peste 20 de metri 
21,78 - ' ■m

21,01 m

m

Flash-interviu cu Edmondo Fabri

Randy Matson
Neale Stelnhauer

atletice la Portland
O’Brien l-a învins pe R. Clar
ke la 3 mile în 13:10,9.

• La ^Stockholm: Badenski 
(Polonia) 47,0 — 400 m; Ols- 
sen (Suedia) 3:41,1 și Gărde- 
rud (Suedia) 3:43,0 — 1500 
m ; Girke (R.F.G.) 13:59,6 — 
5000 m; Danek (Cehoslovacia) 
62,88 m și Bruck (Suedia) 
61,38 m — disc.
• Sprintera elvețiană Wald- 

burge a stabilit un nou re
cord național la 100 m cu 
timpul de 11,6.

• O performanță excelen
tă a englezului Taylor înre
gistrată în concursul de la 
Edinburg: 13:26,2 pe 5 000 m. 
Alte rezultate : Campbell 
1’47,3 la 800 m și Nikiciuk 
(Polonia) 82,92 m la suliță.

•
46,4
100 
me

•
Kron din R.D. Germană au 
parcurs distanța de 100 m 
în 10,3.

La Milnchen: Rossmeisl 
— 400 . m, Mickler 11,5— 
m (f) și 6,19 m — lungi- 
(f).
Sprinteni Bombach și

pan", echipa locală Standard 
a învins cu scorul de 3—0 
(2—0) formația vest-germană 
Borussia Dortmund.

• fn etapa a 32-a a cam
pionatului iugoslav liderul 
clasamentului, Steaua Roșie 
Belgrad, a terminat la ega
litate (1—1) cu Radnicki Niș. 
Alte rezultate: Dinamo Za
greb — Celik Zenika 1—3; 
Zelezniciar Sarajevo—O|.F.K. 
Beograd 2—0 ; Partizan Bel
grad — Maribor 7—1; Rad- 
niki Kraguevac — Sarajevo 
2—1; Vojvodina Novi Sad — 
Olimpia Ljubljana 1—2; Haj- 
duk Split — Velez Mostar 
4—2; Sloboda Tuzla — Za
greb 2—0 ; Vardar Skoplje 

Bor 0—0.

ECHIPA ROMÂNIEI
Interlocutorul nostru nu mai 

are nevoie de vreo prezentare. 
Renumit tehnician peninsular, 
cotat printre marile personali
tăți ale soccerului mondial, Ed
mondo Fabri are înscrise pe 
cartea sa de vizită, în afara 
unor performanțe memorabile, 
și o... aventură nefericită — 
nu mai puțin memorabilă — 
din istoria mult comentatului 
calcio. După cum vă amintiți, 
E. Fabri a fost conducătorul 
„azzurrilor" la C.M. din 1966, 
cînd squadra a fost eliminată 
de echipa R. P. D. Co
reene. In pofida acestei po
veri compromițătoare definitiv 
pentru oricare altă „firmă",
E. Fabri a rezistat valului de 
critici iar acum se află pe 
„valul urcător", cîștigînd cu
F. C. Bologna „Cupa Italiei".

? 0 REVELAȚIE
trebat pe E. Fabri — evoluția 
echipei României la Guadala
jara î

— In Italia toată lumea con
sideră evoluția echipei țării dv. 
drept o revelație. Personal sint 
convins că România s-ar fi 
calificat în orice altă grupă. 
Aveți o echipă bună, iar peste 
4 ani ea va fi și mai bună.

— Cine credeți că va cîș- 
tiga Mundialul ?

— Vă așteptați, desigur, să 
vă răspund ceva — direct sau 
indirect — despre echipa 
liei. Ei bine, da. Dacă 
trece de echipa R. F. a 
maniei, care mi se pare
dificilă pentru noi decit cea 
a Braziliei, atunci Squadra 
azzurra va fi campioană.

Ita- 
vom 
Ger-
mai

*

— Cum apreciați — l-am în-

deo-

greutate
(S.U.A.) 

1967 
(S.U.A.)

George Wood (S.U.A.)
Dalas Long (S.U.A.) 
Hans Peter Gies (R.D.G.)

20,73
20,68
20,64

1969
20,60 m Dieter Hoffmann (R.D.G.)

1969
Dave Maggard (S.U.A.)

1968
Hans Jiirgen Rothenburg 
(R.D.G.)

1969
Karl Saib (S.U.A.) 1969
Eduard Gusein (U.R.S.S.)
Uwe Grabe (R.D.G.) 
Hartmut Briesenlck 
(R.D.G.) 
Vladislaw Komar 
nia)

m Heinfried Birlenbach
(R.F.G.)

m BUI Nieder (S.U.A.)

20,53
20,49

20,43
20,28
20,27
20,22
20,22
20,19
20,06

m 
m

m
m

m 
in
m 
m
ni (Polo

Taimanov conduce
la Skoplje

16 (Agerpres). — 
runde și disputarea

Iată-i pe frații Meslan (Cehoslovacia) în timpul desfășurării probei de slalom canoe — 
clasa C2 —, disputată în concursul internațional de la Merano (Italia)

RALIUL ACROPOLE
BELGRAD

După patru ____  . __
partidelor întrerupte, în turneul 
Internațional de șah de 
Skoplje conduce marele maestru 
sovietic Mark Taimanov cu 
puncte, urmat de românul Flo
rin Gheorghiu și iugoslavul Ma- 
rovicl cu cîte 3 puncte flecare. 
Florin Gheorghiu a cîștigat parti
da întreruptă cu Panov, iar Ma- 
rovlci l-a învins pe Janosevici. 
Alte două partide întrerupte : 
Matulovici—Reshevsky șl So-
frevski — Brown s-au încheiat 
remiză.

la
3,5

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE VOLEI
DE LA SOFIA

O VICTORIE A AUTOMOBILISMULUI FRANCEZ

SOFIA, 16 (prin telefon). — 
Încheiate tîrziu, după miezul 
nopții, ultimele două meciuri 
din cadrul grupelor turneu
lui internațional de volei s-au 
încheiat cu următoarele re
zultate : Bulgaria — Ungaria 
3—1, R.D.G. — Cehoslovacia 
3—0. Iată clasamentele: 1. — 
Bulgaria, Ungaria, R.P.D. Co
reeană, Polonia ; 2. — R.D.G., 
Cehoslovacia, R.S.S. Ucrainea
nă, România.

In disputa pentru stabilirea 
locurilor 5—8. echipa Româ
niei a întîlnit reprezentativa 
R.P.D. Coreene. In primul set 
voleibaliștii coreeni au desfă
șurat, un joc mai variat reu
șind să cîștige la 7. Setul doi 
este mai disputat și. după ce 
se înregistrează de 7 ori ega
litate pe tabela de marcaj,

victoria revine, în cele din 
urmă, românilor, cu 15—13. 
In setul al treilea au fost, din 
nou, superiori voleibaliștii co
reeni, care au reușit, după ce 
au fost conduși cu 9—6, să 
egaleze și să cîștige la 11. Cel 
mai scurt set a fost al 4-lea, 
cînd echipa României a avut o 
revenire accentuată, a condus 
cu 9—0 și 14—1, cîștigînd la 8. 
In setul decisiv românii iau 
conducerea cu 4—1, dar, în 
continuare, cei care se impun 
sînt adversarii, cedîndu-1, ast
fel, la 8. Deci, 3—2 (7, —13. 
11, —8, 8) pentru R.P.D. Co
reeană.

în celălalt meci (loc 5—8) 
R .S. S. Ucraineană — Polonia 
3—0.

Toma HRISTOV

CATEGORICA VICTORIE A ALEXANDREI NICOLAU
ÎN TURNEUL DE LA TBILISI

La tradiționalul turneu interna
țional care se dispută în flecare 
an în Gruzla, reprezentanta țării 
noastre, maestra emerită Alexan
dra Nicolau a înregistrat unul 
dintre cele mai mari succese 
din activitatea ei de pînă acum. 
Ocuparea locului I cu scorul re
cord de 11 puncte din 13 parti
de, fără pierdere, într-un concurs 
la care au luat parte trei jucă
toare calificate în turneul inter
zonal pentru campionatul lumii și 
în care campioana U.R.S.S., Nana 
Alexandria nu s-a putut clasa 
decît pe locul VIII, constituie o 
realizare cu totul remarcabilă, o 
strălucită afirmare, atit persona
lă, cit și a șahului feminin ro
mânesc.

Concursul a fost deosebit de 
tare, deoarece nivelul atins de 
participantele gruzine în ultimii 
ani, sub Influența celor două ju
cătoare de supraclasă — 
pioana mondială Nona 
dașvill șl campioana 
Nana Alexandria — este 
foarte ridicat șl, fără ......... .
egal cu cel al majorității turnee
lor internaționale. Hugașvill, Ka- 
rasinadze, Cikobava — sînt nume 
încă necunoscute în arena inter
națională a șahului feminin, — 
dar lată că în compania lor șl a 
altora de aceeași categorie — în- 
vlngătoarea turneului zonal de la 
Veseli nad Moravou, Kristina 
Radzlkowska, nu s-a putut clasa 
decît pe locul XI, ceea ce este 
suficient de concludent.

Alexandra Nicolau a jucat In 
acest turneu cu siguranță și abi
litate tactică desăvîrșită, demon- 
strînd o excepțională revenire la 
forma el „de zile mari". Un 
exemplu este partida care urmea
ză, jucată cu energie și încheiată 
cu o combinație Ingenioasă.

JOCUL CELOR PATRU CAI 
Alb : Kakabadze

Negru : Nicolau
Î.e4 Cf6 2.Cc3 C5 3.Cf3 Cc6 4.Nb5 

Cțll 5.Na4 Nc5 6.0—o (Evită com
plicațiile variantei principale 
0.C:e5) 6...0—0 7. d3 (7.C:e5? d6 
8.CC4 Ng4 9.Del .........

lui, după Alehin, un atac puter
nic) 7...d6 (Sau 7...C6 8.C:d4 N:d4 
9.Ce2 Nb6 10.Cg3 Ce8 cu joc egal, 
Botvinnik-Flne, Amsterdam 1938) 
8.h3 c6 9.Ne3? (Trebuia C:d4. A- 
cum negrul ia conducerea jocu
lui) 9...a5 10.Nb3 b5 11.a3 C:b3 

b3 N:c3 13.f:e3 TcS (Negrul

cam- 
Gaprin- 
U.R.S.S. 

astăzi 
îndoială,

Cf3+ ! dă negru-

14 ambarcațiuni cu pinze au 
luat startul în cursa de ve- 
liere Los Angeles — Tahiti 
care măsoară peste 5 700 de

După 4 etape, în Turul ci
clist al Luxemburgului con
duce Eddy Schutz (Luxem
burg).

Alexandra 
colau (stingă) cu 
fosta campioană 
mondială Olga 
Rubțova.

a obținut o formație mal bună 
de pion șl obiective de atac) 14. 
Dc2 Db6 15.Tael Ta7 16.Ch4 Te6 
(O cursă în care albul cade) 17. 
Cd5? c:d5 18.D:c8+ Te8 19.D(5 
d:e4 2O.d:e4 Dc6 (Acum pionul e4 
nu mai poate fi apărat) 21.TC1 
D:e4 22.DI2 Td8 23. Cf5 Ce8 24.Dg3 
(Albul încearcă să organizeze 
un atac, dar fără succes) 24...f6 
25.h4 R18 26.h5 g6 ! (Din nou o 
cursă, foarte ingenioasă șl rafi
nată) 27.h:g6 h:g6 28.D:g6? Tg71 
(Din cauza amenințării de mat la 
g2 și a legării calului f5, albul 
pierde dama).

29.C:g7 D:g6 și după cîteva mu
tări albul a cedat.

Zilele trecute s-a încheiat la 
Atena a 18-a ediție a raliului 
Acropole. Probă clasică a ge
nului, inclusă în fiecare an 
printre raliurile care con tea - 
ză în campionatul Europei 
(constructori), probă care și-a 
făcut un renume prin dificul
tatea ei, raliul Acropole a a- 
tras la start 80 de echipaje, 
dintre care o duzină cu aspi
rații la victorie.

Duritatea probei nu a fost 
dezmințită, nici în acest an, 
raliul din Grecia întrecînd în 
această privință pe toate ce
lelalte disputate în Europa. 
Bineînțeles, nu lungimea tra
seului (3 526 km) a fost cea 
care a pus la încercare pe pi
loți, ci starea drumurilor (în 
mare parte doar pietruite și 
cu multe gropi și mult praf), 
și mai ales faptul că concu- 
renții au trebuit să conducă 
fără întrerupere trei zile și 
două nopți.

Evenimentul principal l-a 
constituit, fără îndoială, pre
zența pentru prima oară la 
start a echipei franceze Al
pine—Renault, angajată în a- 
ceastă întrecere (dominată a- 
nul trecut de Porsche, după 
un strîns duel cu Ford-Escort). 
De altfel, și anul acesta favo- 
riți au fost tot piloții acestor 
mărci din rîndurile cărora nu 
au lipsit Valdegaard (cîștigă- 
torul raliului Monte Carlo) și 
Ake Andersson 
Andersson și J. 
Escort). Lor li 
Ballestieri 
cia).

Răsturnînd pronosticurile și 
dovedind în egală măsură mă
iestria piloților 
mașinilor, echipa Alpine—Re
nault a reușit să adauge încă 
o mare victorie la activul său, 
păstrîndu-și totodată șansele de 
a cuceri invidiatul titlu de 
campioană a Europei.

Învingător a fost tînărul pi
lot Jean-Luc Therier (25 ani) 
remarcat încă din 1966, în 
cursa populară „Gordini" — 
locul 5 anul trecut în raliul 
Monte-Carlo și un Renault- 
Gordini de serie șl cîștigătorul 
ediției de anul acesta al Ra
liului Italiei, altă probă a 
campionatului european. Jean 
Vinatier a ocupat — ca și în 
raliul Italiei — locul trei, con- 
firmînd

Luată 
torie a 
cezi nu

(Porsche), Ove 
F. Piot (Fort- 
s-au adăugat 

și Munari (Lan-

șl calitatea

tăria echipei.
izolat, această vjc- 

automobiliștilor tran
spune totul. Dacă la

succesele piloților de raliu de 
la Renault adăugăm pe cele 
obținute de cei de la Citroen- 
cîștigătorii raliului Marocului 
— și de la Peugeot — remar
cați în teribilul Safari, dacă 
la performanțele piloților de 
raliu — și aici ar trebui adău
gate și cele realizate de Ge
rard Larrouse (pentru Porsche) 
și Jean Francois Piot (pentru 
Ford-Escort), le adăugăm pe 
cele obținute pe circuite de 
Pierre Beltoise, Henry Pes- 
carolo și J. Servoz-Gawin, ne
lipsiți pe grilele de start ale 
curselor de Formula 1, vedem 
că în ultimii ani acest sport a 
făcut mari progrese în Franța, 
ca urmare a deosebitei atrac
ții pe care acest sport al e- 
pocii noastre o exercită asupra 
Tineretului. Atracția este însă 
dublată de o temeinică orga
nizare, care a făcut ca în 
1969 numărul piloților automo- 
biliști licențiați, să atingă ci
fra de 15.000. înregistrîndu-se 
un spor de 40 la sută față de 
1968. . Acești 15 000 de licen
țiați sînt încadrați în 155 de 
asociații și au participat în 
1969 la 405 curse organizate 
pe șosele sau circuite.

Gîteva competiții populare, 
ca „Gupa Gordini" rezervată 
începătorilor (la startul ei, 

anul acesta s-au prezentat 600 
de candidați), s-au „Formula 
Franța" competiție în care 
trec pe „monoplasuri" tinerii 
piloți remarcați în Cupa Gor
dini, au contribuit mult la a- 
ceastă remarcabilă dezvoltare 
a automobilismului competi- 
țional francez. Ca urmare fi
rească, pe lîngă două noi mo
derne autodromuri (dintre care 
cel din sudul Franței — 
Paul Ricard — este cel 
mai modern din Europa) 
prind viață alte proiecte, ur- 
mînd ca în anii viitori Franța 
să numere cel puțin 8 circuite 
permanente pe lîngă un nu
măr egal de circuite semi-per- 
manente sau temporare.

La această creștere a inte
resului pentru sportul auto, o 
contribuție importantă a avut 
industria de specialitate. Ma
rile uzine nu au uitat și nu 
uită că progresul automobilu
lui (ca mecanică) se datorește 
curselor; că industria franceză, 
pionieră în apariția acestui 
vehicul al secolului nostru, 
datorește mult întrecerilor în 
care mașinile Peugeot și Re
nault s-au arătat superioare

Pa-
Pa-
do- 
ani 
în-

încă de la celebrele curse 
ris—Rouen din 1894 sau 
ris—Viena din 1902.

Industria franceză s-a 
vedit, de altfel, în ultimii 
a fi tot atît de dinamică, 
registrînd cifre record.

Este suficient să menționăm 
că Franța ocupă în 1969 locul 
4 în industria mondială con
structoare de automobile, rea- 
lizînd 2 168 462 de autoturisme 
(cu 18 la sută mai mult ca în 
1968). dintre care jumătate au 
fost exportate; că regia Re
nault, care prin Alpine-Re- 
naulț și R-8-Gordini, a pus 
piloților francezi mașini com
petitive la cel mai înalt nivel, 
a realizat în 1969 o producție 
de peste un milion de auto
vehicule, intrînd și ea alături 
de Volkswagen și Fiat în res- 
trînsul grup al „milionarilor" 
europeni.

Iată de ce victoria „berli- 
netelor" Alpine-Renault în ra
liul Acropole nu este o în- 
tîmplare, ci o confirmare a 
drumului ascendent al spor
tului automobilistic francez i 
iată de ce victoria lui Jean 
Luc Therier poate fi conside
rată victoria noului val al pi
loților francezi.

Gh. EPURAN

PE TERENURILE DE TENIS
Turneul internațional de 

la Beckenham a fost cîști
gat de Graebner învingător 
cu 6—4, 10—8 în fața lui 
Maud, iar cel feminin de 
Patt>’ Hogan cîștigătoare cu 
6—1, 6—3 la Olga Moro
zova.

. * întâlnirea dintre Canada 
și Noua Zeelandă, contînd 
pentru „Cupa Davis" a luat 
sfîrșit la Toronto cu victo
ria gazdelor la scorul de 3—2

• La Londra au început 
întrecerile de la Queen's 
Club. Primele rezultate: Da
vidson—Lihaciov 6—4, 6—4; 
Lutz—Rodriguez 6—1, 6—4;
Mukerdjea — Barth 6—3, 
11—9; Newcombe — Volkov 
4—6, 6—3, 6—4; Crealy — 
Alvarez 6—1, 3—6, 6—0;
Ryan — Bowery 4—6, 6—3, 
6—4.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX » TELEX • TELEX • TELEX
In aceste zile are Ioc Ia Kat
mandu, capitala Nepalului, 
un turneu internațional de 
tenis de masă. La competiție 
participă un grup de sportivi 
din R.P. Chineză R.P.D. Co
reeană, Japonia și Nepal.

km. Recordul 
ționale curse a 
Pacific stabilit de 
„Ticonderoga" în 
de 17 zile, 57 minute și 
secunde.

acestei tradi-
Oceanului 

yachtul 
1964, este 

55

Proba pe echipe dotată 
„Premiul Națiunilor", din 
drul concursului internațio
nal de călărie de la Olstyn, 
a fost cîștigată de formația 
U.R.S.S. cu 23,75 puncte de 
penalizare. Pe locurile urmă
toare s-au clasat echipele 
R.F. a Germaniei — 28 p.p., 
R.D. Germană — 32,25 p.p.,

cu
ca-

Tiparul) 1. P, .Informația*, sli Crezolanu or, 23 — 28. bucurești

Poloniei — 44 p.p., Ungariei
— 48 p.p.

In turneul feminin de volei 
de la Budapesta, echipa Bul
gariei a învins cu scorul de 
3—0 (15—12, 15—6, 15—8) se
lecționata secundă a Ungari
ei, iar prima echipă a Unga
riei a dispus cu 3—0 (15—3, 
15—11, 18—16) de selecționa
ta de tineret a U.R.S.S. In 
clasament conduce neînvinsă 
echipa Ungariei cu 4 p.

Campionul mondial de box 
la categoria mijlocie mică,

de
a

americanul 
die Little, 
pună titlul în joc în fața 
italianului ~ ‘ 2___
Meciul se va desfășura la 9 
iulie în orașul Monza.

culoare Fred- 
acceptat să-și

Carmelo Bossi.

La Barcelona s-a dispuți t 
■finala competiției interna tio 
nale de tenis de masă „Cu
pa orașelor tîrguri". Trofeul 
a revenit echipei orașului 
Zagreb, care a dispus cu 5-2 
de formația vest-germană 
Maidrecher.
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