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ROMÂN IA-OLANDA
LA GIMNASTICĂ

în zilele de 17 fi 28 Iunie 
se va disputa la Constanța 
întîlnirea internațională de 
gimnastică dintre reprezenta
tivele feminine ale României 
și Olandei. Cu acest prilej 
va veni în țara noastră și 
doamna BERTHE VILLAN- 
CHER (Franța), președinta 
comisiei tehnice feminine și

KWmembră a comitetului 
cutiv al Federației Internațio
nale de gimnastică, cere a ac
ceptat invitația federației noa
stre de a oficia ca arbitră 
neutră la Întâlnirea de la 
Constanța.

De slmbătă, In Capitală

Concurs internațional 
de pentatlon modern

Sîmbătă începe în Capitală 
un concurs internațional de 
pentatlon modern la care 
și-au anunțat participarea e- 
chipe din U.R.S.S., Bulgaria, 
Ungaria, R.F. a Germaniei și, 

_ / bineînțeles, România. Compe- 
tiția programează în prima zi 
proba de călărie, cea mai 
spectaculoasă din cele cinci 
prevăzute în program, la baza 
hipică din Calea Plevnei. Pri
mul start — ora 9.

în divizia A la popice i La
romet București — Hidrome
canica Brașov 2509—2464 p d

Partidă disputată în cursul 
săptămînii întrucît La romei 
joacă sîmbătă, amical, cu 
Medvesceak Zagreb. Cele 
mai eficace : Elena Trandafir 
(L) 481 p d și Viorica Or- 
ghidan (H) 442 p d. (C. VA- 
LENTIN-coresp).

AZI, START
CUPA OLIMPIA1'In „i

De la borna km 10 a șose
lei apre Pitești, se va da star
tul astăzi la ora 13,00, în a 
doua ediție a competiției ci
cliste pe etape „Cupa Olim
pia" (seniori), oare însumea
ză aproape 400 km. Traseul 
primei etape (140 km); Bucu
rești— Bildana — Tirgovițte 
— Ctmpulung.

MOMENT FESTIV IA CLUBUL 
UZINELOR REPUBLICA

Ieri după amiază, la 
clubul uzinelor Republica 
din Capitală a avut loc 
o frumoasă festivitate 
sportivă. Cu acest prilej 
1 a-a luminat Înaltul ti
tlu de maestră emerită 
a sportului ANEI MAR- 
CU, cea mai tlnără com
ponentă a echipei națio
nale de popice, care, la 
Bolzano (Italia), a cuce
rit, pentru a treia oară 
consecutiv, medalia de 
aur (pa echipe) a cam
pionatelor mondiale. La 
C.M. de la Bolzano ea a 
obținut cel mai bun re
zultat din reprezentati
va romănă. înmtntndu-l 
înalta distincție, tovarășul
ghel Alexe, președintele Consi
liului Național pentru Educa
ție Fizică șl Sport, a felicitat-o 
pe noua maestră emerită a 
sportului, mulțumind conducerii
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«soclației sportive Gloria, de 
pe Ungă uzinele Republica, or
ganizațiilor de masă de aici, 
pentru sprijinul ce-1 acordă ac
tivității sportive, pentru rezul
tatele obținute pe plan compe- 
tițional.

Intre un antrenament și călătoria la varșovia

Cornelia Popescu:
VOI FACE IMPOSIBILUL

PENTRU A-MI REALIZA VISUL-
Interviu cu vicecampioana europeană „îndoor“

Hotelul sportivilor din par
cul „23 August* este cufun
dat în liniște. De la un capăt 
al culoarului se deschide ușa 
unei camere din care iese 
Cornelia Popescu, zburătoa
rea blondă. înaltă, cu silueta 
suplă, cu mers grațios. Se în
dreaptă spre pista de atle
tism.

— Ați lucrat mult, astăzi 7 
— o întrebăm.

— Destul de mult 1
— Sînteți obosită?
— Nici urmă de oboseala. 

Profesorul Baruch Elias m-a

Pe lacul Herăstrău

DINAMO-14 VICTORII IN CELE 16 PROBE 
ALE COMPETIȚIEI BUCUREȘTENE 

DE CAIAC-CANOE

antrenat enorm pentru rezis
tența fizică.

— De la începutul activi
tății sportive ați știut că veți 
deveni atletă ?

— Debutul in sport nu mi 
l-am făcut in atletism. Nu se 
număra printre pasiunile 
mele. Doream să devin o bună 
gimnastă.

— Totuși, astăzi sînteți at
letă...

— Da. în curînd se vor îm
plini cinci ani de ctnd am re
nunțat la gimnastică. In 1965, 
la o oră a profesoarei Elisa- 
beta Stănescu, am văzut-o să
rind pe Gabi Rădulescu, atunci 
recordmană de junioare. La 
sfirșitul acelei ore de atletism 
am încercat, pentru prima 
oară, să sar peste o ștachetă.

— După aceea ați aban
donat gimnastica 7

— Definitiv, tn scurt timp 
am ajuns tn lotul național de 
atletism. Eram junioară. A- 
veam 18 ani.

— în ce împrejurări ați a- 
doptat stilul lui Fosbury ?
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Nu numai Pele a fost pe jos ! Iată-l aci tncercind să-l ajuta pe Wright, tn meciul Brazilia — Anglia.

Urne Seeler înscrie cu 
capul, din cădere, spre 
disperarea lui Cooper 
și Bonetti. Echipa R.F. 
a Germaniei remontase 
handicapul în meciul 

eu Anglia
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COMENTARIUL ZILEI

PULSUL ZILELOR DE REPAUS

Continuă Întrecerile caiaclștllor 
șl canoiștilor bucureștenl, care In 
acest sezon au început să reu
nească la startul probelor zed șl 
sute de sportivi. Un frumos suc
ces de participare l-a înregistrat 
și competiția, găzduită de pistele 
Herăstrăului, organizată de 
Școala sportivă nr. 2 : 173 DE 
CONCURENȚI — 16 PROBE ! Toa
te întrecerile s-au desfășurat pe 
distanța de 500 m. REZULTATE : 
K 2-F (II) : C. Rațlu — I. Constan
tin (Dinamo) 2:20,0 ; K 1-F (II) 
Marioara Paulina (Dinamo) 2:25,0; 
C l-n : V. Serghel (Dinamo) 2:22,0; 
K 2-F (I) : A. Răutu — M. Hu
mă (Dinamo) 2:09,0 ; K 1-F (I) : A. 
Gologan (Dinamo) 2:24,0 ; K 4-II : 
N. Tănăsescu — V. Poștașu — M. 
Matei — D. Mlhalcea (Școala spor
tivă nr. 2) 1:44,0 ; K 2-II : V. Cos- 
tln — N. Eșanu (Olimpia) 1:56,0 ; 
K 1-1 : G. Ivan (Dinamo) 2:02,0 ; 
C 2-n : G. Pătrașcu — I. Haldău

(Dlnamo) 2:22,0 ; K 4-F (TI): P. 
Marioara — C .Rațiu — I. Con
stantin — M. Crăciunescu (Dina
mo) 2:05,0 ; C 1-1 : L. Vorobiov 
(Dinamo) 2:15,0 ; C 2-1 : P. Bu- 
haev — S. Nemeș (Dinamo) 
2:06,0 ; K 1-1 : V. Dumitru (Dl
namo) 2:00 ; K 4-F (I) : A. Răutu 
— M. Humă — A. Gologan — I. 
Neagu (Dinamo) 2:01,0 ; K 2-1 : 
V. Lupea — I. Vouciuc (Dinamo) 
1:54,0 ; K 4-1 : N. Frank — I. Si- 
dorenco — C. Sandache — I. Cos- 
ma (Dlnamo) 1:41,0.

CLASAMENTUL PE CLUBURI : 
1. DINAMO 237 p ; 2. Școala spor
tivă nr. 2 187 ; 3. Olimpia 87 ; 4. 
C.N.U. 40 ; 5. Voința 27 ; 6. Ra
pid 23.
• Duminică, tn jurul orei 7,30, pe 

lacul Herăstrău se va disputa o 
nouă competiție din seria „Cu- 
pelor“ bucureștene, de data aceas
ta tn organizarea Clubului spor
tiv școlar.

Ion GAVRILESCU
(Continuare în pag. a 2 a)

Interesant de luat pulsul 
pauzelor intervenite în 
desfășurarea campionatu
lui mondial! La primele 
dintre ele, plasate între 
rundele jocurilor din gru
pe, se simțea o stare 
de nesiguranță la care 
contribuia, deopotrivă, o 
aclimatizare cu febra 
Mexicului încă Incipien
tă — la propriu și la 
figurat! — și o estimare a- 
proximatlvă, mai mult te
oretică a forțelor celor 18 
finaliste.

A urmat cea dinaintea 
disputării sferturilor de fi
nală, dominată de „răz
boiul nervilor", cu destule 
întrebări tendențioase, cu 
afirmații insidioase, cu 
pronosticuri „sută la sută 
sigure", toate avînd un 
singur scop: intimidarea

A ÎNCEPUT TURNEUL FINAL
AL CAMPIONATULUI DE JUNIORI LA HANDBAL

SIBIU, 17 (prin telefon). — Marți au început, pe terenul „Lucea
fărul" din localitate, partidele turneului final al campionatului repu
blican al juniorilor șl elevilor la handbal. La întreceri sînt prezente 
6 formații masculine șl 6 feminine, care îșl dispută primele locuri 
In Ierarhia „tinereții" handbalului nostru.

Iată rezultatele înregistrate marți, în prima zi a acestei frumoase 
competiții : FEMININ : Liceul nr. 2 Brașov — Șc. sportivă Cralova 

-- -* ~ " ”- sportivă nr.
Liceul nr.

8-7 (5-4),
t lași — 

Șc. sportivă Tg. Mure? 19—7 
(7—4) ; MASCULIN : Dlnamo 
București — Șc. sportivă nr. 1 
București 11—10 (5—5), Liceul 
nr. 4 Timișoara — Șc. sportivă 
Tg. Mureș 17—14 (8—8), Șc. spor, 
tlvă Bacău — Șc. sportivă Cra
lova 24—10 (10—6). întrecerile 
continuă pină In ziua de 
Iunie.

adversarilor, supralicitarea 
șanselor proprii.

Iar acum, cînd transmi
tem aceste rînduri, ne a- 
flăm în orele penultimu
lui interludiu, al semifina
lelor. Și deși în momentul 
cînd ele văd lumina tipa
rului, se cunosc cele două 
echipe ajunse tn finală, 
trebuie să menționăm că 
atmosfera de aici stă încă 
sub semnul aprigei dispute 
care a desemnat cele pa
tru semifinaliste, nu fără 
a se face ecoul tensiunii 
ce i-a precedat. Controver
se aprinse, chiar contes
tații — unele oficiale, al
tele nu, dar nu mai- puțin 
influente, ca cele din pre
să — au însoțit, mult după 
încheierea celor 120 de 
minute, meciurile U.R.S.S.- 
Uruguay și Anglia— R.F. a 
Germaniei.

Este interesant, după 
cum spuneam, acest piils 
al zilelor de pauză, pen
tru că el întregește atmo
sfera El Mundialului, cu 
cea de dincolo de terenul 
de joc, cu orele analizei și 
retrospectivei, mai mult 
sau mai puțin la rece.

Și pentru a ilustra a- 
ceastă 
stimați 
opinii 
presa
sferturile de finală, incri-

minări și laude de sine, 
regrete — unele încheiate 
tragic — și speranțe — u- 
nele pure speculații — ce 
s-au încrucișat în aceste 
zile, aci, în Mexic, dar și 
de la distanță, din țările 
respective.

Firești sînt amărăciunea 
din tabăra ex-campionilor 
mondiali și euforia elevi
lor lui Schfin, cel mai cri
ticat antrenor plnă la în
ceperea ediției mexicane. 
Nuanțele inedite intervin 
însă acolo unde purtătorii 
de cuvint ai celor două ta
bere apelează la acuze. 
Astfel, inti-un comentariu 
apărut în ziarul englezesc 
„Daily Sketch", inimosul 
Tommy Docherty, fostul 
antrenor al lui Chelsea, 
actualmente manager al 
formației portugheze F.C. 
Porto, acreditat pe perioa-

^„cenaclul
I
I SPORTIV"

că

— g. n.
(Continuare în pag. a 3-a)

afirmație, vă ofer, 
cititori, relatări și 
contradictorii din 
participantelor Ia

Comentarii și reporta
je transmise prin telex 
de trimișii noștri spe
ciali în Mexic,

C. FIRANESCU

G. NICOLAESCU

I
I
I
I 
I
I
I
I

ine nu recunoaște astăzi 
tn procesul fizîco-educativ, 
mai mult ca oriunde, aluziile la 
finefea mijcdrilor, la tehnica 
lor «uperioard sînt foarte I frecvente î în acest proces,

ca si tn sportul de performanță, miș
cările ființei umane primesc norme pe
dagogice, valori științifice și aceasta 
datorită faptului că prin ele, prin am
plitudinea, ritmul și dimensiunile lor, 
se obțin performanțe și deprinderi teh- 
nico-aplicative importante.

Cu kilogramele de la haltere, cu ar
ma de tir, cu exercițiile de culturism 
și yoga, cu distanțele de la probele 
de fond, cu înălțimile săriturilor, cu es
caladările ș.a.m.d. — ce satisfac ne
voile curente de afirmare pe un anu
mit plan ale unor vîrste, ale unui in
divid, indiferent de sex, mai mult sau 
mai puțin dotat — astăzi nu mai poate 
„jongla" oricine fără cunoștințe de 
specialitate.

Dacă seminariile științifice, congrese
le, cursurile internaționale, discuțiile și 
mesele rotunde organizate p6 plan 
central, permit celor interesați să fie 
la curent cu noutățile mondiale sau 
europene, într-o disciplină, in rest, 
pentru cei mai mulți, literatura rămî- 
ne mijlocul cel mai sigur de informa
re științifică.

Pornind de la această situație, prac
ticianul, profesorul, antrenorul etc., so
licită ajutorul unor surse, al unor orga
ne intermediare de informare și docu
mentare, care să facă legătura dintre 
el și tot ce apare, tot ce este nou și 
valoros pentru practică.

Pentru ca tot ce este nou să fie dis
cutat și aplicat, cît și pentru retrans
miterea curentă șl cu competență a 
cunoștințelor de specialitate, binecu
noscutul prof, de educație fizică de la 
„bătrînul" liceu „Unirea" din Focșani, 
Zigmund Lupu — cel care de aproape 
patru decenii a căutat să-și facă cu
noscută urbea și prin sport, alături de 
mișcarea culturală prin care este cu
noscută — preconizează în prezent 
organizarea unui Cenaclu sportiv pen
tru profesorii și antrenorii din locali
tate și din întreg județul Vrancea.

Numai noul te face să-ți trăiești din 
plin profesiunea și să nu cazi în ru
tină — mărturisea prof. Lupu — și 
crearea acestui Cenaclu este o replică 
la ceea ce a fost pînă acum idee.

Pentru profesorul tînăr — numai Zig
mund Lupu are aproape 100 de elevi 
pe care i-a îndrumat către aceeași 
profesie, devenindu-i apoi colegi de 
breaslă — c,a și pentru antrenor, mul
te informații de specialitate rămîn ne
descoperite și nestudiate dacă nu sînt 
semnalate la timp și consultate spre a 
fi aplicate apoi în practică.

Cenaclul sportiv, creat deocamdată 
Ia Focșani, răspunde tocmai acestei 
situații.

El este o ocazie de reuniune a spe
cialiștilor și activiștilor "mișcării sporti
ve pentru a discuta și a se consulta 
asupra noului ce urmează a f 
este o inițiativă ce trebuie de acum 
extinsă.
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IILIE IONESCU
coresp. principal

12—10 (7—3), Șc.
2 București — 
4 Timișoara 
Liceul nr.

SCURTE“-0 ILUZIE Q

Willl Daume, președintele corni telului de organizare a J.O. prezintă primele cinci af^e olimpice

1972 doar în 
nu numai din

expansiunii 
a practicii

I 
I

Finala „Cupei U. G. S. R.“ 
la popice

în zilele de 26, 27 și 28 
iunie va avea loc la Cluj 
finala celei de a II-a edi
ții a „Cupei U.G.S.R." la 
popice. Pentru această im
portantă întrecere s-au ca-

lificat reprezentativele ju
dețelor Prahova, Brașov, 
Neamț, Cluj, Bihor, Timiș 
și municipiului București. 
Echipele vor fi compuse 
din cîte patru jucători.

I 
I

I 
I 
I
I 
I

Organizatorii Jocurilor de 
vară de la Miinchen le-au 
poreclit, ou evidentă tentă 
publicitară, „olimpiada dru
murilor scurte". Sloganul se 
va adeveri în 
parte și aceasta 
vina gazdelor.

în condițiile 
extraordinare 
sportive în lume șl, în con
secință, în prezența unei par
ticipări cantitative incredibile 
(numai la box, de pildă, peste 
400 de candidați I) — este 
foarte greu de conceput con
centrarea tuturor olimpicilor 
în perimetrul unui singur o- 
raș, așa cum recomandă, de 
altfel, statutul C.I.O. Pe de 
altă parte, includerea în pro
gram r. 21 de sporturi (cu 
aproape 200 de probe), de o 
imensă varietate în condițiile 
de desfășurare, nu permite, 
fără îndoială, în doar răs
timpul a 16 zile, aglomerarea 
lor exclusiv în interiorul li-

niilor de centură ale unui 
municipiu oricît de mare.

Firește că toate instalațiile 
sportive de pe fostul aeroport 
Oberwiesenfeld din .marginea 
Munchenului, puse la adă
postul uriașului acoperiș plas
tic, îngăduie lozinca citată, 
dar desfășurînd mai amănun
țit programul Jocurilor Olim
pice, ce se vor ține între 26 
august și 10 septembrie 1972, 
constatăm că unitatea de loc 
nu mai este chiar ideală. Cî- 
teva exemple în acest sens 
vor fi edificatoare.

Probele acvatice au, desigur, 
oarecare justificare în depla
sarea lor determinată d» 
condițiile naturale geogra
fice. întrecerile de canotaj 
academic și de caiac-canoe se 
vor disputa pe un canal arti
ficial, plasat de-a lungul auto
străzii Munchen — Deggen-

(Continuare în pag. a 4-a)
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i consulta | 
fi bplicat, |

Nicolae POSTOLACHE

-------------------
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URIAȘ ELAN
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Cimentiștii...
Oamenii aceștia — care 

trimit, șantierelor de cons
trucții pulberea obținută prin 
amestecul unor minerale cal
cinate — se numesc cimen- 
tiști. In contact cu apa, cum 
bine se știe, cimentul se întă
rește. In contact cu apa, cu 
apele, cu puhoaiele dezlăn
țuite și CIMENTIȘTII S-AU 
ÎNTĂRIT. Intr-atît s-au în
tărit, într-atit s-au îndîrjit, 
tncît nici cea mai mare revăr
sare nu ar putea fisura ba
rajul voinței lor: aceea de a 
lucra în schimburi /fără pau
ză, în săptămâni fără duminici, 
pentru a trimite ciment, cit mai 
mult cement în localitățile 
unde casele, fabricile, alte u- 
nități economice au dispărut 
de pe suprafața pământului. 
Pulberea aceasta obținută 
prin amestec a încetat de a 
mai fi pulbere ; ea a devenit 
făină din care se frămîntă a- 
luatul reconstrucției.

Cimentiștii din Medgidia nu 
mai știu de mai bine de o 
lună ce este odihna. Ei s-au 
angajat intr-o bătălie — poa
te nu atît de spectaculoasă, 
dar cu siguranță la fel de ho- 
tărîtoare — unică pentru sal
varea țării. Cataclismul i-a 
surprins în timp ce lucrau la 
reparații capitale în vederea 
repunerii în funcțiune a morii 
nr. 12 și a cuptorului de clin
cher nr. 3. Se aflau la ju
mătatea termenului cind au 
început să vină pe adresa 
lor — adevărate S.O.S.-uri — 
cereri de ciment. Și toți, în- 
tr-o singură voință, au hotă
rît să lucreze zi și noapte 
pentru ca cele două obiective 
să fie redate producției îna
inte de termen. Această a fost 
prima lor bătălie cu furia a- 
pelor șl, totodată, primul lor 
succes-" duminică 1 iunie, că
tre sfîrșitul zilei, moara și 
cuptorul produceau ciment și 
clincher. Cu aproape zece

NOI MANIIESTÂRI
In organizarea clubului 

sportiv Constructorul din Ca
pitală, a avut loc duminică 
o reușită manifestare cultu- 
ral-sportivă. Fondurile reali
zate, însumate la 30 000 lei, 
contravaloarea celor peste 
fi 500 de bilete vindutc, au 
fost depuse la Contul 2 000. 

zile mai devreme decit ter
menul planificat.

Apoi, faza următoare. Fără 
vorbe de prisos, fără a con
sidera că fac ceva neobișnuit, 
ei au hotărît: „Vom realiza 
In plus, peste angajamentul 
luat la începutul anului, 5 000 
tone ciment și 10 km de tu
buri de azbociment".

★
Sîmbătă 13 și duminică 14 

iunie m-am aflat în mijlocul 
cimentiștilor de la Medgidia. 
Moara nr. 12 lucra cu întrea
ga capacitate. Pe gurile ei 
mari praful gri curgea in to
rente puternice. Chiar pe lo
cul fabricării, cimentul era 
imbalat în saci sau încărcat 
in mașini, după care era ex
pediat, cu cea mai mare ope
rativitate, destinatarilor : în
treprinderilor economice din 
județul Tulcea, familiilor si
nistrate din Deltă, din satele 
județului Galați care își recon
struiesc casele. Nu știu ce 
cantitate suplimentară de ci
ment a fost fabricată în două 
zile, dar este sigur că s-a lu
crat peste plan, din moment 
ce din cele 5 000 de tone, 
peste 1 000 s-au realizat în mai 
puțin de două săptămâni....

★
Zilele s-au făcut frumoase. 

Din curtea fabricii de ciment 
se zăresc „caravanele" lungi 
ale trenurilor care se duc și 
vin de pe litoral. Cimentiștii 
le privesc în fugă și își văd, 
mai departe, de treabă. Deo
camdată, conform unei înțe
legeri, ei au hotărît să-și a- 
mine — cei care erau plani
ficați — concediile de odihnă. 
Plajele Mamaiei, Constanței 
și ale Eforiei — deși aproape 
—au trecut pe planul al doi
lea. Pe primul plan este acum 
bătălia de a satisface cererea 
sporită de ciment. Și pentru 
aceasta muncesc zi și noapte!

I. G.

DE SOLIDARITATE
echipele Universitatea și 
Electroputcre (3—0), demon
strații de gimnastică precum 
și programul brigăzii artis
tice a uzinelor Electroputcre. 
Fondurile reatizate vor fi de
puse la Contul 2 000.
($t. Gurgui, corespondent)

PAULA IOAN-NOUA CAMPIOANĂ

ȘCOLARĂ A MAESTRELOR
A doua zi a finalelor cam

pionatelor republicane școlare 
individuale de gimnastică a 
fost prin programarea între
cerii fetelor și cea mai inte
resantă, nivelul spectacolului 
sportiv oferit de concurente 
ridicîndu-se considerabil în 
comparație cu ceea ce am 
văzut în concursul gimnaștr 
lor elevi. Contribuția cea mai 
importantă la această reușită 
sportivă aparține, bineînțeles, 
Liceului cu program de edu
cație fizică din Orașul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, ale cărui 
gimnaste s-au impus de o ma
nieră impresionantă la toate 
categoriile la care au evoluat. 
Dacă ne gindim bine la condi
țiile de lucru și la menirea 
acestei unități sportive, lucru
rile sînt desigur firești și poa
te că n-ar trebui să insistăm. 
Dar, fiind prima oară cînd 
proaspătul liceu are prilejul 
de a se prezenta cu cele mai 
bune realizări ale sale ni se 
pare normal să evidențiem 
rezultatele bune obținute de 
pasionații profesori și antre
nori care-și desfășoară activi
tatea în acest centru al gim
nasticii românești.

Nu atît faptul că localnicele 
au cîștigat primele locuri la 

Aurel lonescu, talonat de Mihal 
Banu, singurii selecționabili care 
au dat satisfacție în concursul 
internațional de la Tg. Jiu, stră- 
bătînd potecile dificilului traseu 
depe Dealul Tirgului.

Foto : ȘTEFAN CIOTLOȘ

SELECȚIONABILII 
AU DEZAMĂGIT

toate categoriile de clasificare 
ne face să avem cuvinte de 
laudă la adresa lor, cît, mai 
ales, prezentarea lor de an
samblu în concurs. Ținuta ce
lor mai multe dintre eleve, e- 
•xercițiile noi mult îmbună
tățite. cu care s-au prezentat 
în concurs, dorința gimnaste
lor de a executa elemente de 
mare dificultate, bine cotate 
pe plan mondial, la mai toa
te aparatele, dîrzenia cu care 
și-au apărat șansele, atmosfe
ra de întrecere colegială — 
iată tot atîtea lucruri bune 
care concretizează deja mun
ca și eforturile familiei gim
nasticii din Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. După disputa 
rare a angrenat gimnastele de 
categoriile a II-a și I, în în
cheierea finalelor s-au anga
jat în lupta pentru titlul de 
campioană a țării maestrele. 
Atît ca nivel, cît și ca în
trecere sportivă propriu-zisă, 
Paula loan, Elisabeta Turcu 
și alte gimnaste de perspecti
vă au oferit specialiștilor și 
spectatorilor prezenți nume
roase momente de reală satis
facție. In cele din urmă, pe 
primul loc s-a clasat proas
păta componentă a echipei 
naționale, Paula loan, grație 
mai ales evoluției sale de la 

bîrnă și sol. Elisabeta Turcu 
s-a impus la sărituri și para
lele, întrecîndu-și colega la a- 
ceste aparate.

Dar, despre alte aspecte ale 
finalelor școlare de gimnas
tică — într-un număr viitor 
al ziarului nostru.

REZULTATELE TEHNICE: 
cotegoria a II-a: Ofelia Po
rumb (Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej) 37:05 p; Silvia 
Cobzac (Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej) 35,05; p; Ger
trude Cartman (Sibiu) 34,65 p; 
Maria Hant (Arad) 34,60 p; 
Paula Ristea (Orașul Gheot- 
ghe Gheorghiu-Dej) 34,15; E- 
lena Rîșniță (București) 34,05 
p; cat. I: Iuliana Simonfi — 
37,50 p; Doina Lesaru — 36,95 
p, Mariana Pătlăgică — 36,20 
p; Doina Bălăceanu și Mar
gareta Murvai — 35,80 p, Rita 
Reis — 35,70 p, toate eleva 
ale Liceului cu program de 
educație fizică din Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej; cat. 
maestre: Paula loan — 38,05 
p, Elisabeta Turcu 37,80 p, 
Ștefania Bacoș 37,25 p, Ma
riana Mocanu 37,00, Maria 
Constantinescu 36,75 p, Anca 
Grigoraș 36,40 p, toate eleve 
ale Liceului din Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

VIVO
Transmisiile mexicane 

sînt din ce in ce mai bune 
— a venit vremea să fa
cem și asemenea afirmații. 
Pînă acum, nu ne-am ui
tat la televizor ci la noi. 
Și fiindcă n-am ieșit de 
loc rău în poză, putem să 
ne ocupăm cu inima ușoa
ră și de alții — de regi
zorii mexicani, să zicem. 
Firește că ei nu știu fotbal 
cît teleenglezii, după cum 
echipa lor de fotbal... N-au 
rigoarea britanică în infor
mație, lipsește meticulozi
tatea aceea sadică în deta
lii, nu ți se spune nicioda
tă in ce minut te afli, pe 
ce lume te găsești, cît mai 
e de jucat, nu ți se rea
mintește cine a marcat, nu 
ți se dă în pauză rezuma
tul golurilor sau ocaziilor 
ratate, lipsește suflul de se
rial popular — pentru en
glezi fotbalul e 
„Forsyte Saga" sau 
„Misterele Pari
sului", adică ro
mane - frescă, cu 
eroi mulți, memo
rabili și detalii, 
realist-critice. Dar 
mexicanii au un 
excelent plasa
ment al camerelor, 
o distanță perfec
tă, față de teren, 
încît tacticile de 
joc, concepțiile de 
ansamblu ies
imediat in eviden
ță. Privirea de sus nu 
transformă jucătorii în pi
tici. Omul are densitate, 
dar mai presus de el re
gizorii pun echipa și tacti
ca ei. Foarte bune sînt de 
asemenea, reluările, din 
unghiuri diferite, mult în
cetinite, ca să te uiți bine 
dar mai ales ca să nu uiți. 
După care se revine la jo
cul adevărat, sub semnul 
acelui cuvînt cu rezonanță 
stranie : „VIVO”. Ceea ce 
în capul nostru de români 
sună a „viu”... Ceea ce dă 
un efect filozofic plin de 
fior: jocul adevărat trăieș
te — reluarea încetinită e 
vis, iar visul nu e „VI
VO", nu e adevărat... Încă 
puțină speculație, și fotba
lul devine și el „un vis al 
morții eterne”...

Dar cu speculație sau 
fără, cu vivo sau nevivo, 
cu „Misterele Parisului” 
sau „Rocambole" la bază — 
nimeni nu va dezlega mis
terul înfrîngerii engleze, 
duminică. Cea mai bună 
apărare din lume conducea 
cu 2—0 la jumătatea re
prizei a doua și deodată a 
apărut Grabowski. Asta e 
tot ce pot spune. Mai pot 
adăuga in replică la Gra
bowski — Bonetti. Dar 
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fotbalul, zice-se, e un joc 
colectiv și doi oameni nu 
pot explica totul. De ce 
nu 7 Pentru mulți, vest- 
germanii au jucat „Răzbu
nătorii", dar lipsa de umor 
a fost prea mare ca să 
ne putem permite calam
bururi. Eu mă întreb doar 
ce ar fi pățit un portar ro
mân dacă juca rolul lui 
Bonetti sau dacă se „in
toxica stomacal" (!!) ca 
Banks după ce a fost de
corat !? Merg mai departe 
și întreb ce ar fi pățit orice 
Angelo-radios dacă se găsea 
în locul lui Ramsey dumini
că... Nu-i spălau zece ape ! 
...Iar printre noi apar to
varăși care se gîndesc să-l 
aducem pe Herrera. Abia 
aștept să aud cum îl vom 
lua în focuri pe mag, cînd 
ne va învăța el ce-i aia 
beton și ofensivă. Să ve
deți d-voastră ce frumos 

și democratic se 
dialoghează cu 
Helenio !...

Totuși, pînă a- 
tunci, se impune 
cu toată seriozita
tea — un alt dia
log democratic, 
franc, fără sub
terfugii. 11 meri
tăm și noi, cei 
nedormiți nopți 
întregi, și ei — 
cei întorși cu 
fruntea sus, așa 
ca să ne putem 
privi în ochi ome
nește. Chiar și pî

nă la sosirea lui Țopescu 
și a tuturor mărimilor din 
Mexic — Gabi Bădescu 
și Cojocaru, cu ceva curaj 
și cîteva lecții de grama
tică și logică, își pot lua 
inima în dinți pregătind o 
emisiune cu naționala, în 
studio; o discuție vie, a- 
cută, fie și cu întrebări 
inconfortabile, de largă in
formare, la care să parti
cipe și reprezentanți ai 
presei, ai microbiștilor, 
ba și cu telefoane în tim
pul emisiei — cum se face 
cînd e vorba de atomi, a- 
viație și alte probleme de 
mare interes. Nu ne-am 
făcut de rîs, acolo. N-avem 
de ce ne teme. Nu văd de 
ce ne-ar fi lene. Televiziu
nea — ca nimeni alta — 
ne e datoare o asemenea 
transmisie, cu cărțile pe 
față, „in vivo". Cînd ? Fi
rește, nu de azi pe mîine... 
Dar nici de revelion. La 
ce oră 7 Puteți s-o progra
mați și la miezul nopții. 
Vă garantez că nimeni nu 
va dormi, dacă vom fi se
rioși... Căci, apropo, nu e 
cazul, în sfirșit, să deve
nim serioși și în fotbal 7

BELPHEGOR

★
Peste 55.000 lei au fost de

puși, pînă în prezent, la 
Contul solidarității de către 
cluburile și asociațiile sporti
ve din județul Brașov. Su
ma de mai sus a fost rea
lizată din încasările de la 
manifestațiile sportive orga
nizate în acest scop.

(C. Gruia, corespondent)

★
Consiliul municipal sin

dical Craiova a organizat o 
după-amiază cultural-sporti- 
vă in vederea stringerii de 
fonduri pentru populația din 
zonele calamitate. Aproape 
12 000 de spectatori au urmă
rit meciul de fotbal dintre

★
Sala Armatei din Cluj a 

găzduit întîlnirea de box 
dintre echipele locale A.S.A. 
'i C.S.M. +Voința. Combinata 
a cîștigat cu scorul de 13— 
11. Veniturile de la această 
gală au fost depuse în folo
sul populației sinistrate.

(P. Radvanvi, coresp.)
★

C.J.E.F.S. Bistrița a orga
nizat o zi a sportului in ca
drul căreia au avut Ioc în
treceri de atletism și fotbal 
feminin cu participarea re
prezentanților Școlii sportive 
și asociațiilor sportive Zorile, 
Gloria șl Victoria. încasările 
au fost depuse în Contul 
solidarității.

(I. Toma, coresp.)

Concursul inaugural al sezo
nului internațional din acest 
an a reunit pe traseul din Tg. 
Jiu motocrosiști din U.R.S.S., 
Ungaria, Cehoslovacia și Româ
nia. Au luat startul 15 alergă
tori, iar dintre cei 9 români 
numai 4 au reușit să sosească 
printre primii 10, 2 fiind tineri 
debutanți (N. Murgoci și M. 
Constantin) cărora — ținînd 
seama de valoarea adversarilor 
— nu li se acordau credite Ia 
asemenea rezultate.

Urmărind comportarea celor
lalți reprezentanți ai țării noa
stre și, în special, evoluția lo
tului național, care urmează să 
fie angrenat într-o serie de 
importante confruntări peste 
hotare, am avut — ca și în 
alte ocazii — senzația că selec- 
ționabilii își neglijează antre
namentele. După un Început 
promițător în primăvară, cînd 
marea majoritate a motocrosiș-

Anunț

MUZEUL
NATIONAL
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AL SPORTURILOR
Primește donații și achi

ziționează tipărituri : cărți, 
reviste, afișe, programe, 
prospecte, legitimații etc ; 
manuscrise, corespondență 
și caricaturi sportive ; fo
tografii de sportivi, baze, 
instalații și materiale spor
tive ; însemne, steaguri, fa
nioane, parafe, medalii, mo
nede comemorative ; ma
teriale și instalații spor
tive : velocipede, patine, ar
me, mingi, ambarcațiuni, 
haltere, porticuri, cai cu 
minere etc ; echipament 
sportiv personal, parașute 
etc ; trofee sportive obți
nute in competițiile interne 
și internaționale din toate 
timpurile : medalii, cupe 
statuete, diplome, plachete, 
insigne etc ; lucrări de artă 
și colecții filatelice cu temă 
sportivă, precum și alte do
cumente cu caracter gene
ral ce fac referiri la trecu
tul mișcării sportive națio
nale.

Ofertele se primesc la 
oficiul de achiziții al Mu
zeului, str. Vasile Conta 
nr. 16, București, sectorul 
1, telefon 11 10 05 interior 
248.

UN REUȘIT CIRCUIT 

DE VITEZĂ LA CLUJ
28 de concurenți din ora

șele Cluj, Pitești, Brașov șl 
Oradea (alergătorii bucureș- 
teni au lipsit) au realizat un 
frumos spectacol automobi
listic, în cadrul concursului 
de viteză în circuit desfășu
rat la Cluj.

Clasamentul s-a făcut pe 
baza punctajului realizat în 
dduă manșe obligatorii, a 
cîte 5 ture.

LA CLASA 850 cmc : 1. 
Ioan Kestner — Sibiu 937,20 
p, 2. Iosif Tagoni — Cluj
969.30 p, 3. Nicolae Balint — 
Cluj 971,95 p ; CLASA 1150 
cmc : 1. Antal Orban — 
Cluj 858,10 p, 2. Toma Su- 
ciu — Oradea 859,00 p, 3. 
Laurențiu Borbely — Cluj
861.30 p ; CLASA 1300 cmc: 
1. Gheorghe Morase — Pi
tești 858,80, 2. Ion Olteanu 
— Pitești 869,65 p, 3. Ion 
Gîrjoabă — Pitești 871,50 p.

Menționăm că la clasa 
1300 cmc a participat, în 
afară de concurs, și alergăto
rul Puiu Aurel, Brașov, care 
a realizat cel mai bun timp.

CLASAMENT GENERAL: 
1. Antal Orban, 2. Gheorghe 
Morase, 3. Toma Suciu.

CLASAMENT PE ECHI
PE : 1. U. A. Dacia Pitești

— 2599,55 p, 2. Sinterom 
Cluj — 2659,20 p.

Publicul clujean a fost 
foarte disciplinat, ordinea 
fiind asigurată de către pio
nierii milițieni ajutați de ofi
cialii A.C.R.

(Urmare

II. I

tilor au arătat la trialuri o 
formă ascendentă, iată că du
minica trecută Ștefan Chițu, 
Cristian Dovids, Adam Crisbai, 
aa să dăm numai cîteva exem
ple, ne-au lăsat impresia că nu 
au suficientă putere să stăpî- 
nească motocicletele. Astfel, în 
cele două manșe băieții noștri 
au pornit în iureș, s-au insta
lat la conducerea cursei, dar 
apoi dind vădite semne de 
oboseală au cedat și au termi
nat întrecerea undeva în ano
nimat. Minutele treceau și vâ- 
zind că nu pot face față ritmu
lui rapid impus îndeosebi de 
alergătorii sovietici, sportivii 
români acționau tot mai ner
vos, fapt pentru care Constan- 

. tin Goran a plătit scump, acci- 
dentîndu-se grav la braț in 
timpul unei sărituri.. Doar Au
rel lonescu și, în mai mică 
măsură, Mihai Banu au avut 
o comportare demnă de sub
liniat, restul membrilor echipei 
naționale evoluînd departe de 
ceea ce se cere în mod curent 
de la niște componenți ai lotu
lui republican.

Intr-o discuție după concurs, 
Cristian Dovids a recunoscut 
că de două săptămîni nu s-a 
mai putut pregăti temeinic din 
cauza lipsei unei mașini spe
ciale de antrenament. Ii amin
tim că rezistența fizică poate 
fi menținută pe orice fel de mo
tocicletă, cu singura condiție ca 
in fiecare zi să parcurgă intre 
50—100 km pe drumuri acci
dentate. Se pare insă că moto- 
crosiștii noștri fruntași, avînd 
automobile personale, au cam 
uitat că trebuie să folosească 
zilnic motocicleta .. ,

Tr. ANDRONACHE

Bogat program competițional
pentru rutieri și pistarzi

did
»Start in „Turul județului Buzău1*
• Numeroase întreceri internaționale

Interesantul program compe
tițional al sezonului ciclist ’70 
continuă cu o suită de alte 
concursuri la fel de variate și 
atrăgătoare, deschise tuturor 
categoriilor de practicanți ai 
sportului cu pedale. Din ini
țiativa federației anul acesta 
s-a pus un accent deosebit și 
pe dezvoltarea întrecerilor 
populare de șosea, pe mai 
multe etape. Inaugurarea are 
loc chiar astăzi cu prima e- 
diție a „Turului ciclist al ju
dețului Buzău" (biciclete de 
turism), organizat de Comite
tul județean U.T.C., ziarul 
„Viața Buzăului" și CJEFS, 
după următorul program: joi, 
etapa I, circuitul municipiului 
Buzău; vineri etapa a II-a 
Buzău—Rm. Sărat—Buzău; 
sîmbătă etapa a IlI-a, Buzău- 
Smeeni — Gherășeni — Cos- 
tești — Buzău ; duminică, e- 
tapa a IV-a Buzău — Ciuta 
— Buzău (sosirea pe stadionul 
din Crîng). Liderul va purta 
tradiționalul tricou galben iar

echipei învingătoare î se va 
oferi o cupă. Asemenea tururi 
vor mai fi Organizate de-a 
lungul verii și în județele Ia
lomița (ediția a II-a), Sibiu, 
Dolj, Brăila și Alba — toate 
ediția I.

P. T. T.,-
campioană 

a Capitalei
Campionatul de baschet mascu

lin al Capitalei s-a încheiat cu 
victoria echipei P.T.T. (antrenor 
Cristian Popescu) care, în special 
în retur, a dominat cu autoritate 
întrecerea, datorită unor jucători 
cu valoare recunoscută : Spiri
don, Vasllescu și Negolță. O con
tribuție însemnată au avut-o și 
Atanasescu, Burlănescu și Mano- 
lescu. Tată clasamentul final : 1. 
P.T.T. 42 p, 2. Electrificarea 38 
p, 3. Steaua 37 p, 4. CPMB 36 p, 
5. Arhitectura 35 p, 6. IPROMET 
35 p, 7. Olimpia 32 p, 8. Proiec
tantul 29 p, 9. Confecția 28 p, 10. 
Politehnica 28 p, 11. Șc. sp. nr. 3 
„Gh. Șincai" 28 p, 12. BNRSR 27 p.

CORNELIA POPESCU:
„Voi face imposibilul..."
din pag. 1)

— După un an de la Olim
piada mexicană. Stilul lui 
Fosbury m-a impresionat și 
mi s-a întipărit în memorie. 
Revenită în țară am început 
să mă antrenez. După încă 
un an înregistram primele 
succese.

— Așadar, 1969 a fost a- 
nul saltului calitativ în noul 
stil...

— Da, aceasta s-a produs 
în noiembrie. Dar abia înce
putul de sezon în sală, din a- 
cest an, mi-a adus acel 1,76 m 
în stilul americanului.

— O performanță care v-a 
propulsat In rîndul elitei să
ritoarelor europene și care v-a 
creat obligații pentru viitor. 
Presupunem că v-ați și pro
pus un țel.

— Intr-adevăr. Until greu, 
dar nu imposibil de realizat: 
să dobor recordul extraordi
narei atlete Iolanda Balaș.. 
Voi face imposibilul pentru 
a-mi realiza acest vis...

— încă anul acesta?
— Nu cred. In 1970 se va 

ajunge, probabil la 1,90. Re
cordul lui Ioli nu va cădea, 
încă. i

— De ce spuneți „se va a-

junge"? Dv nu sînteți în... 
cauză ?

— Sînt, dar într-un grup de 
săritoare care au mari pers
pective: Ilona Gusenbauer, 
Rita Schmidt, Miloslava Rez- 
kova, Magdolna Komka.

— Ce sentimente încercați 
cînd crainicul solicită: '„liniș
te, vă rugăm! Sare Cornelia 
Popescu". Auziți ceva, vedeți 
ceva ?

— Uneori, cînd emoțiile 
sînt foarte mari, nu aud și nu 
văd nimic. Se întîmplă, to
tuși. să-i aud vocea și atunci 
apelul lui mă sustrage, întru- 
cîtva, de la starea de concen
trare în care mă aflu.

In afara acestor competiții 
de masă calendarul sfîrșitu- 
lui de iunie și al lunii iulie 
este bine asortat atît pe plan 
intern cît și internațional. 
Iată la ce sînt invitați să par
ticipe cicliștii noștri în acest 
răstimp: ȘOSEA 18—21.VL 
„Cupa Olimpia" (seniori), 
21—23. VI. „Cupa Olimpia" 
(juniori), 22—29.VI. „Premiul 
comsomolist" (Moscova), 23. 
VI.—3.VII. „Turul Turciei", 
27—28.VI. „Cupa orașelor" (et. 
IV—Ploiești), 28.VL—5.VII. 
„Turul Iugoslaviei", 2—6.VII. 
„Cupa prieteniei" (Tallin). 
10—14.VII. Turul Boemiei, 
12.VII. ..Premiul olimpic" (Ber

linul Occidental", 17—19.VII. 
„Cupa Steaua", 23—26. „Cir
cuitul Brașov", PISTA 24—30.
VI. „Marele premiu al Slova
ciei", 26—28.VI. R.S.S. Gruzi
nă—România (Tbilisi), 2—6.
VII. „Cupa prieteniei" 
(U.R.S.S.), 3—5.VII. „Cupa 
Sportul", 8—9.VII. Marele 
premiu al R.D.G. (sprint), 
ll.VII. „Cupa Steaua", 16—17. 
VII, concurs sprint R.P.U., 
16—26,‘VH. campionatele na
ționale (etapa județeană se
niori -ț- finale juniori).

„Cupa
Rapid"

pentru micii polo iști
De citeva zile se dispută la 

ștrandul Tineretului competi
ția de polo „Cupa Rapid". în
trecerile, programate In orele 
de antrenament ale echipelor 
participante (Rapid, Școala 
sportivă nr. 1, Școala spor
tivă nr. 2, Steaua, Progresul și 
Școlarul) constituie o bună 
pregătire și verificare a mici
lor înotători, mai cu seamă că 
astfel de competiții au devenit

CAMPIONATUL 
COPIILOR BUCUREȘTENI

Azi se dispută la ștrandul 
tineretului campionatul de 
înot al copiilor din Capitală, 
întrecerile se desfășoară azi 
și mîine de la ora 17,30 și 
sîmbătă de la orele 9,15 și 
17,30.

LOTO - PRONOSPORT
NUMERELE EXTRASE LA CON

CURSUL PRONOEXPRES NR. 25 
DIN 17 IUNIE

EXTRAGEREA I : 13 37 16 28 12 
1. FOND DE PREMII : 318.415 lei. 
EXTRAGEREA a II-a : 11 1 41 7 
42 26 28 13. FOND DE PREMII : 
283.868 lei. Plata premiilor pentru 
acest concurs se va face astfel : 
In Capitală începînd de joi 25 Iu
nie pînă la 3 august. In țară în- 
cepind de luni 29 Iunie pînă la 
S august 1970.

PREMIILE TRAGERII LOTO 
DJN 12 IUNIE

EXTRAGEREA I ; Cat. I : 2,25 
variante a 28.701 lei; a II-a : 3,50 
a 18.451 lei; a IlI-a : 7,70 a 8.387 
lei: a IV-a : 10,95 a 5.898 lei; a 
V-a : 107,30 a 602 lei; a Vl-a :
144.90 a 446 lei.

EXTRAGEREA a II-a : Cat. A : 
0,25 variante a 44.711 lei; B : 1,95 
a 22.929 lei; C : 1 a 44.712 lei; D :
10.90 a 4.102 lei; E : 19,65 a 2.275 
lei; F : 39,30 a 1.138 lei. AMBELE 
EXTRAGERI : Cat. Z : 821,55 va
riante a 100 lei.

7500000 LEI PREMII
DINTRE CARE 80 AUTOTURISME

LA TRAGEREA SPECIALĂ
PENTRU AJUTORAREA SI NI S T R A IILOR
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24 DE ECHIPE

unei intilniri
Cuba—Peru

Proiectul

Mexic —Italia, squadra azzurra a obținut inDeși Gonzales a deschis scorul pentru gazde, în „sfertul" 
urmă, o victorie netă

PULSUL ZILELOR DE REPAUS
LA VIITORUL

• ->.• • y.-<.

UN TURNEU
DE MARCĂ" 

ÎN BENEFICIUL
VICTIMELOR 
DIN PERU

Delegația Uruguayului 
ăuat inițiativa organizării unui 
(interesant turneu, după- înche
ierea actualei ediții a campio
natului mondial, ale cărui 
.beneficii să fie vărsate în 
contul victimelor recentelor 
cutremure din Peru. La acest 
turneu, care este proiectat a 
fi găzduit de stadionul ,,Ma- 
racana" din Rio de Janeiro, 
(ar urma să ia parte semifina- 
■listele actualului C.M. (adică 
echipele Braziliei, Uruguayu
lui, R.F.G. și Italiei), precum 
și selecționata Perului. Con
ducătorii asociației uruguaye- 
ne de fotbal au precizat că 
cele trei echipe sud-america- 
ne au acceptat această pro
punere, urmînd ca în cel mai 
scurt timp să se realizeze con
tactele necesare cu celelalte 
semifinaliste europene — RFG 
și Italia — pentru a se obți
ne și acordul lor.

a

După cum a declarat repre
zentanților presei dr. JULIO 
NATERS, unul dintre condu
cătorii delegației de fotbal pe- 
ruviene, Institutul național 
pentru educație fizică și sport 
din Cuba a invitat echipa Pe
rului să susțină un joc ami
cal la Havana, îrr compania 
selecționatei acestei țări. Ur
mează ca ambasadorul Peru
lui Ia Ciudad de Mexico, Ani- 
bal Ponce Sobreville, 
consulte cu guvernul 
Lima mai înainte de 
un răspuns invitației.

(Urmare din pag. T)

să 
de 

a se

se 
la 
da

da campionatului mondial, 
„en vogue"... ca ziarist, își 
permite un aspru rechizitoriu 
la adresa lui Alf Ramsey, 
după părerea lui Docherty 
„cel mai nepopular antrenor 
din Copa del Mundo", El a- 
rătă că antrenorul echipei en
gleze a greșit flagrant, în pri
mul rînd menținînd jucătorii 
în hotelul Hilton din Guada
lajara, unde au fost ținta con
stantă a unor manifestații 
ostile ale sutelor de aficiona
dos și, apoi din punct de ve
dere tactic, întrucît a prefe-

ZVON DEZMINȚIT
al gu- 
decla-

Purtătorul de cuvînt 
vernului Uruguayan a 
rat' că sînt inexacte versiunile 
care au circulat în Mexic, po-

Din 16 ziariști interogați nici unul nu prevede victoria finală 

a Italiei!? • „Tristă și emoționantă" festivitate pentru fot
baliștii țării gazdă * Jean Philipe Rethacker despre altitudine 

și... avantajele ei

trivit cărora președintele țării, 
Jorge Pacheco Areco, ar fi 
solicitat echipei Uruguayului 
să se retragă din campionatul 
mondial dacă F.I.F.A. nu mo
difică locul partidei din semi
finala cu Brazilia. In cercurile 
sportive din Montevideo se 
apreciază, de asemenea, că, 
deși este evident că hotărîrea 
de disputare a semifinalei 
Brazilia — Uruguay la Gua
dalajara avantajează pe bra
zilieni, îi era dificil președin
telui Uruguayului să adopte 
o decizie de o așa natură.

rat falimentarele scheme ul
tradefensive.

In aceeași sferă a acuzelor 
la adresa lotului englez se 
află și antrenorul echipei 
Braziliei, Mario Lobo Zagallo, 
care, însă, nu uită să-și plu

seze propriii elevi. După pă
rerea sa, englezii au venit în 
Mexic mai mult în calitate 
de turiști decît în aceea de 
jucători. „In schimb, a spus 
Zagallo, noi am venit sil 
jucăm și, prin fiecare victorie 
in partidele disputate, am fă
cut un nou pas spre finala 
campionatului mondial. Noi 
sîntern cu toții concentrați in 
cantonamentul pe care ni l-am 
ales. Aici domină ordinea și 
disciplina, in timp ce engle
zii au înțeles să ducă o altă' 
viață la hotelul lor. La noi, 
toți jucătorii respectă rigorile 
cantonamentului și nimeni nu 
iese în oraș fără o permisie 
specială. In schimb, jucătorii 
bnglezi puteau oricînd pleca 
în oraș, venind la ore tirzii, 
certindu-se cu antrenorul lor 
cînd acesta le-a cerut să ducă 
o viață ordonată".

Și în timp ce tonul presei 
engleze nu diferă prea mult 
de titlul ziarului .Express": 
„Englezii k.o.“, ziarele din 
R.F. a Germaniei exultă, așa 
cum o face; de' pildă, „Neues 
Rhein" care apreciază că par
tida Anglia—R.F.G. a fost o

demonstrație de fotbal la su
perlativ, sau cum subliniază 
„Die Welt": „Băieții noștri 
sînt cei mai buni, obținînd a- 
cum cea mai bună performan
ță a unei selecționate vest- 
germane de după 1966“.

Iar amărăciunea și bucuria 
pe marginea aceluiași meci au 
îmbrăcat, uneori, aceeași for
mă dramatică: în timp ce la

a murit în 
victimă a

Diisseldorf un om 
fața 
unui 
care 
scria 
un turist englez ce însdțea e- 
chipa' Albionului s-a aruncat 
de la etajul al doilea în mo
mentul în care, propulsat de 
Muller, balonul pătrundea în 
poarta lui Bonetti!

televizorului,
atac de cord. în clipa în 
echipa sa favorită în- 
golul victoriei, la Leon,

După cum se discută în 
cercurile ziaristice sporti
ve din capitala Mexicului, 
președintele F.I.F.A., STAN
LEY ROUS, s-ar fi pro
nunțat în favoarea măririi 
la 24 a numărului țărilor 
participante la turneul fi
nal al campionatului mon
dial de fotbal. „Eu cred — 
ar fi spus Rous — cu toa
tă certitudinea că la Miin
chen vom avea 24 fina
liste. Autoritățile vest-ger- 
mane sînt, de asemenea, de 
acord". Stanley Rous a ex
plicat că în felul acesta 
există posibilitatea ca toate 
continentele să fie repre
zentate în turneul final și 
nu se va mai întîmpla, 
cum a fost cazul la această 
ediție, ca o serie de echipe 
valoroase, cum sînt acele 
ale Argentinei. Spaniei. 
Ungariei, Portugaliei, Sco
ției și Iugoslaviei să fie 
eliminate datorită neșan
sei. Stanley Rous a mai 
declarat că vest-germanii 
au elaborat un nou sistem 
de disputare a sferturilor 
de finală, prin împărțirea 
celor opt echipe calificate 
în două grupe. După cum 
se afirmă, toate aceste 
chestiuni vor fi discutate 
cu prilfejul congresului 
F.I.F.A., care va începe 
marți 23 iunie la Ciudad 
de Mexico.

Angelo Niculescu declară:

• Pierzînd calificarea în semifinale se pare că echipa Pe
rului și-a pierdut totodată antrenorul și doi jucători... Didi 
va antrena formația America, 
juca la cluburi mexicane.

iar

• Marți dimineața, la cen
trul de presă de la Ciudad de 
Mexico a fost o deosebită efer
vescență, ziariștii acreditați 
campionatelor fiind obligați — 
glumă, bineînțeles — să dea 
dovadă de cunoștințe ferme în 
materie de... pronosticuri.
. Am solicitat, stimați cititori, 
opinia mai multor gazetari re
feritoare la prezumtiva finală 
și la scorul cu care aceasta se 
va termina, incepind — poli- 
ticoși — cu Zully Cristal, tri
misul special al cotidianului 
bolivian „Hoy“, 
ristă care are un 
la masa presei.

Iată părerea lui Zully Cris
tal : Brazilia—Italia 3—2.

Și acum, să facem o trecere 
In revistă a celorlalte pronos
ticuri : Jacques Etienne
(„l’Equipe") : Brazilia—R. F. a 
Germaniei 2—1; Gabriel Aguir
re Roldan („El Diario-Medel- 
lin" Bogota): R. F. a Germa
niei—Uruguay 3—0; Raul Drey
fus („Ultima Hora" Lima) : 
R.F. a Germaniei—Uruguay 2—1; 
Hans Blickensdorfer („Stuttgar- 
ter Zeitung"): R. F. a Germa
niei—Brazilia 3—2 ; Ulfert 
Schroder („Merkur Miinchen). 
Brazilia—Italia 2—0 Francois 
Simon („Le Monde"): Brazi
lia—R. F. a Germaniei 3—2; 
Fred Racke („Haagsche Cou- 
rant“—Olanda): Brazilia—Ita
lia 3—1 ; Tom Dial („Atlanta 
Constitution"—Statele Unite): 
Brazilia—R. F. a Germaniei 
4—3; Claude Grivot („l’Huma- 
nite"): Brazilia — R. F. a 
Germaniei 4—2;, Tribuna Said 
(„Merdeka" Djakarta) : Brazi
lia—R. F. a Germaniei 2—1 ; 
Giuseppe Albertini (Televiziu
nea elvețiană—Lausanne): Bra
zilia—Italia 
Tshumpumpu („France 
ball"—Congo Kinshasa): Bra
zilia—Italia 2—1 ; Erik Battz 
(„World Soccer"): Brazilia— 
R. F. a Germaniei 3—2; Al
fredo Toniolo („Gazetta del 
Popolo" — Torino) : Brazilia— 
Italia 2—1 și in sfîrșit, Guil- 
lerme Cunha („Estado de Sao 
Paulo" — Brazilia): Brazilia— 
R. F. a Germaniei 3—1.

După cum se vede din 
succint sondaj efectuat la 
ria Isabel" — sondaj din 
lipsesc punctele de vedere ale 
gazetarilor mexicani care scriu 
la sediul redacțiilor lor, marea 
majoritate a opiniilor sînt fa
vorabile victoriei braziliene.

Ca o mare surpriză : nici un 
vot pentru echipa Uruguayu
lui șl — mai ales — pentru 
cea a Italiei 1 2

singura zia- 
loc rezervat

3—2; Lucien 
Foot-

acest 
„Ma- 
care

• Componențli reprezentati
vei mexicane și-au luat adio 
de la uniformele pe care le-au 
purtat in timpul campionatu
lui mondial.

în cadrul unei reuniuni In
time — pe care ziarul „El Uni
versal" o numește „tristă și 
emoționantă’! — fotbaliștii me
xicani s-au întilnit cu preșe
dintele federației și al comi
tetului de organizare, Guillermo 
Canedo, care și-a reafirmat cu 
această ocazie intenția de a 
renunța definitiv la conduce
rea federației.

In cuvîntarea rostită cu acest 
prilej, Canedo a subliniat efor
turile pe care le-a făcut Me
xicul pentru a asigura campio
natului mondial cele mai bune 
condiții, relevînd totodată apre
cierile unanime ale oaspeților 
față de rezultatul acestor efor
turi.

In continuare, președintele 
federației mexicane i-a felici
tat călduros pe jucătorii lui 
Raul Cardenas, menționind că 
„succesul calificării in sferturi 
se va înscrie în istoria sportivă 
a Mexicului, ca una dintre 
paginile cele mai glorioase".

Guillermo Canedo și-a ter
minat scurta alocuțiune cu ur
mătoarele cuvinte : „Fotbaliști, 
sînteți un exemplu pentru în
tregul tineret mexican, sinteți 
idolii săi".

• Cunoscutul comentator 
francez JEAN PHILIPE RE- 
THACKER, preocupat în aces
te zile, mai mult ca oricînd, de 
problema altitudinii și a in
fluenței acesteia asupra tehni
cii fotbaliștilor, este de părere 
că lucrurile nu sint chiar așa 
de „inocente" cum par...

Să-1 ascutăm; „In pofida 
greutății și circumferinței re
gulamentare, mingea nu are 
o densitate normală... Adesea, 
rezistența aerului este mai 
mică, fapt care se observă 
imediat la traiectoriile ae
riene, la centrări și la șutu
rile de la distanță.

Este izbitoare constatarea că 
numărul paselor lungi — de 
30 sau 40 de metri, plecate 
foarte bine, părind ideale — 
care iși greșesc ținta este 
foarte mare. Balonul prinde 
o viteză 
mală și 
jucătorul

Astfel, 
sesc cu predilecție 
sint dezavantajate 
rioase dificultăți in 
centrărilor. Este un 
aproape recunoscut că centră
rile aeriene găsesc rareori... 
capul căutat, . și exemplul lui 
Riva — care nu poate aprecia 
just traiectoria mingilor care 
de obicei il depășesc — este 
semnificativ.

Fenomenul atmosferic in
fluențează mai mult tehnica 
șutului și dacă privim retros
pectiv golurile marcate de la 
începutul competiției, vom re
marca numărul neobișnuit al 
acelora datorate unor lovituri 
de la distanța de 20 sau 30 de 
metri, 
sint in 
menea 
prinde 
surprinztnd reflexele ultimului 
apărător. Din această cauză, 
portarii, chiar și cei mai expe
rimentați, comit adesea mari 
erori, care nu avantajează, 
insă, decît un număr mic de 
echipe, pe cele obișnuite cu 
aerul înălțimilor...

Această particularitate incită 
pe atacanți să șuteze de la dis
tanță. In același timp, însă, 
este șocant să constați eșecul 
și ineficacitatea unor jucători 
de „reluare" ca Riva sau Kind- 
vall".

mai mare decît nor- 
trece de obicei 
vizat...
echipele

peste

folo- 
lungă 

se- 
reglarea 

adevăr

care 
pasa 
și au

Se observă că portarii 
mare dificultate la ase- 
șuturi, căci balonul 
o viteză debordantă,

Brazilia nu poate pierde
acest campionat!

întrebat de corespondentul 
ziarului „El Universal" cine 
crede că are șansele cele mai 
mari de a cîștiga Cupa Jules 
Rimet, antrenorul ANGELO 
NICULESCU a răspuns : echi
pa Braziliei. „Este aproape 
imposibil ca învingătoare să 
ajungă o altă echipă. Brazi-

licnii alcătuiesc o adevărată 
mașină de înscris goluri. Chiar 
dacă, așa cum sc zice, în fot
bal este posibil totul, eu nu 
văd cum ar putea pierde Bra
zilia această mare șansă pe 
care o are de a cîștiga defi
nitiv Cupa Jules Rimet".

• Suporterii din Guada
lajara ai echipei Mexicului 
și turiștii englezi aflați aici 
se apostrofau cînd se ântîl- 
neau pe străzi.

După înfrîngerea din „sfer
turi" au devenit prieteni. Ei 
s-au adunat la singura canti
nas (circiumă) ținută de un 
englez în „orașul florilor" 
să-și înece amarul într-un 
pahar de tequila. Orchestra 
de maricachi le-a cîntat me
lodii mal puțin vesele 

de obicei.

Cubillas și Chumpitaz vor

— Victoria 
cătorilor 
asupra 
Salvadorului n-a 
fost totuși con
vingătoare. ..

• Ce mănîncă fotbaliștii 
brazilieni ? Cu mici excep
ții ei se hrănesc ca orice 
muritori. Poate puțin mai 
multă cafea (șase cești pe 
zi), dar și din obligații pu
blicitare. Dar iată comanda 
zilnică a bucătarului șef 
Juan Felguerez: 45 kg mușchi 
de vită, 4 kg jambon, car
tofi, 
lapte, 
Pele,

legume, sparanghel (!), 
unt și, special pentru 

multe merg.

ca

„El

îndoială 
fotbaliș- 

mexicani 
. Gon-

ju- 
noștri 

echipei

® Pentru a fi 
pus la 
șansele 
tilor
Herminio 
zales a fost con
damnat la moar
te și executat pe 
loc de amicul 
său Epiojmenio 
Sanchez cu care 
bea un pahar de 
tequila în piața 
Garibaldi din Ciu
dad

Și un glonte 
de 6,35 mm l-a 
trimis „ad pa- 
tres" pe impru
dentul critic.

Strict autentic.

de Mexico.
• Cotidianul mexican 

nai" privește filozofic 
echipei țării 
păstrează moralul, primind cu în
țelegere și liniște înfrîngerea. Acum 
ci s-ar putea bucura din nou dacă 
Brazilia sau Uruguayul vor ciștiga ti
tlul mondial".

Nacio- 
eliminarea 

gazdă : „Poporul își

• Pe ecranele cinemato
grafelor din Mexic rulează 
în aceste zile filmul artistic 
care povestește viața lui Pe- 
le.

IERI, DOUĂ RESTANTE 

ÎN DIVIZIA B
C.F.R. ARAD — GAZ METAN 

MEDIAȘ 3—1 (1—1). Meciul a lost 
viu disputat, gazdele primind o 
replică deosebit de curajoasă din 
partea formației din Mediaș. Au 
înscris, pe rînd, Gligor (min. 6) 
pentru C.F.R. și Dumbreanu (min. 
34) pentru oaspeți, scorul men- 
ținîndu-se egal pînă în min. 85, 
cînd Kordssi a luat conducerea 
pentru feroviari. în min. 90 —
3—1, prin golul marcat de Daniel. 
(D. NADOLU — coresp.).

MINERUL BAIA MARE — O- 
LIMPTA SATU MARE 1—0 (0—0). 
Joc de slabă factură tehnică, da
torită, mai ales, spiritelor „încăl
zite*' din teren. Golul a fost mar
cat de către Pascu (min. 47), în 
urma unei lovituri de colț. A ar
bitrat bine M. Bădulescu (Oradea). 
(I. MARINESCU — coresp.).

VIRGIL ECONOMU, OBSERVATOR 
LA „BALCANIADA DE TINERET"
La meciurile din cadrul „Cupei 

Balcanice", desfășurate la Sofia 
șl în alte orașe din Bulgaria, fie
care federație a avut cite un de
legat în calitate de observator. 
Din partea F.R.F. această func
ție a revenit dr. Virgil Econo- 
mu, prezent la două din cele 10 
meciuri disputate.

Campionatul internațional feroviar

ROMÂNIA-OLANDA 5-0 (1-0)
Meci cu umbra, ieri, pe 

„Giulești", între selecționata 
feroviară a României, alcătui
tă în întregime din jucătorii 
experimentați ai Rapidului, 
și selecționata similară a 
Olandei, cu fotbaliști impre- 
sionanți ca gabarit, dar cu 
modeste, foarte modeste cu
noștințe în acest sport. Ei au 
fost atît de stîngaci în te
ren, atît de departe de ceea 
ce se așteaptă de la o echipă 
angrenată într-o competiție 
internațională, încît ne-au lă
sat fără explicație victoria cu 
3—2, obținută în primul 
meci, la Amsterdam. A- 
ceasta ar fi o taină a fotba
lului sau, mai bine zis, a 
năzdrăvanilor noștri rapi- 
diști.

Dar, de ce ne-ar mira re
zultatul de la Amsterdam, 
cînd și ieri, într-un joc pc 
care l-au avut la discreție — 
nu știm dacă olandezii au 
trecut de 3 ori peste linia 
de centru, și asta numai în 
repriza I. Rapidul și-a ținut

în

Universitatea Craiova-Sloboda Tuzla
Nici în această partidă a 

„Cupei Balcanice*, craiovenii 
nu au convins, și astfel ei 
au terminat competiția cu 
numai 2 puncte, ceea ce este 
prea puțin.

De fapt, formația craio- 
veană a și părăsit, cu frun
tea plecată, competiția.

în jocul de ieri, cei care 
au inițiat mai multe atacuri 
au fost oaspeții, care au de
pășit, în special în repriza 
I, defensiva, mereu neinspi
rată, a studenților. Numai 
ratările atacanților iugoslavi 
au scos „basma curată" ară- 
rarea gazdelor. în sfîrșit, 
golul lui Oblemenco (min. 
25), înscris dintr-o centrare a

„Cupa Balcanică"

1-1 (1-0)
lui Strîmbeanu, a mai agi
tat oarecum tribunele.

în repriza a doua, deși au 
dominat, craiovenii ratează 
nepermis și oei care înscriu 
sînt iugoslavii, prin lusici 
(min. 62), în min. 72, un șut 
puternic al lui Niță depă
șește întreaga apărare, in
clusiv portarul, mingea intră 
în gol, însă, arbitrul — sur
prinzător — nu acordă ! 7

în rest, ocazii și ratări ale 
craiovenilor. Peste 10 000 de 
spectatori au urmărit aceas
tă partidă mediocră, condusă 
mulțumitor, totuși, de arbi
trul grec Kuyias Khristos.

ȘT. GURGUI-coresp. princ.

suporterii în tensiune nu mai 
puțin de 50 de minute, inter
val în care n-a înscris de- 
cît un singur gol, în min. 
30, prin Angelescu. Și asta 
mai mult din bunăvoința ar
bitrului de linie N. Petrovi" 
ceanu și a celui de centru, 
Vasile Dumitrescu, care au 
acceptat poziția de ofsaid a 
atacantului rapidist. Este 
drept însă că, în minutul ur
mător, Neagu a fost făcut 
k.o. în careu, dar arbitrul 
a socotit că e cazul să se re
vanșeze.

După pauză, formația ro
mână, renunțînd la „numere 
personale" și acționînd ca un 
întreg, n-a mai avut proble
me în fața oaspeților, pe care 
i-a ținut la o poartă, în- 
scriindu-Ie încă 4 goluri, prin 
Marin Stelian (min. 56), Nea
gu (min. 59, după ce nime
rise de două ori bara), Pe- 
treanu (min. 74) și Năstu- 
rescu (min. 76).

Iată și formațiile :
Selecționata feroviară a RO

MÂNIEI : Răducanu — Pop, 
Lupescu (din min. 80 Costea), 
Dan, Greavu, Dinu, Marin 
Stelian, Năsturescu, Angeles
cu, Neagu, Codreanu (din 
min. 60, Petreanu).

Selecționata feroviară a 
OLANDEI : Berdewijk. — Tis- 
sen, Aanen, Jansen, Luters 
(din min. 35 > Linkels), Bie, 
Van Nes, Kran, Heiden, 
Vrins, Van Dijk.

Jack BERARIU

• Dacă Alf Ramsey și echipa sa au 
cîștigat „Premiul lămîii" pentru at
mosfera acidă creată în jutul lor, ro
mânilor, scria ziaristul american John 
Farrow le revine „Premiul portoca
lei" pentru relațiile cele mai cordiale 
cu presa și publicul din Guadalajara. 
de 14 iunie promitea să fie cea mai• .Duminica 

frumoasă zi din viața de fotbalist a lui Bobby Charl
ton. în această zi, cu prilejul meciului cu R.F. a 
Germaniei, „Old Bobby" dobora recordul englez al 
selecționărilor în reprezentativa țării, cu 106 pre
zențe sub culorile Albionului, detronînd pe celebrul 
Billy Wright. Din nefericire, în această zi ce tre
buia să fie providențială pentru milioanele 
„fans", Anglia a pierdut titlul său mondial.

de

moment dat specta-La un
torii rămîn stupefiați auzin- 
du-1 pe „O Rey“ dînd aceas
tă replică.

— Visul meu este să cîș-

latig Cupa Jules Rimet... 
Wembley.

Ei nu știau pe semne 
pelicula cu pricina fusese 
turnată în... 1965.

că

După 120 de minute

F. C. ARGEȘ-FARUL 0-0,
SI PITESTENII S AU CALIFICAT LA... BAN!

«J 1

într-adevăr, ediția din acest 
an a Cupei României a fost 
mai săracă în surprize. Dar, 
iată, in ceasul al 12-lea, cînd 
nimeni nu se mai aștepta la 
așa ceva (pentru că în sfer
turi au rămas numai formații 
de divizia A), competiția nu 
s-a dezmințit. După 120 de mi
nute, F. C. Argeș și Farul au 
apelat la ban pentru a decide 
cine se califică în semifinale. 
Și Fortuna a fost de partea 
piteștenilor (deși procedeul și 
condițiile în care s-a efectuat 
tragerea la sorți implică discu
ții). Farul a fost eliminată. 
Dar, de ce s-a ajuns pină la 
urmă la soluția banului și a... 
baftei, contra ideii ca cel mal 
bun să se califice mai departe ?

PENTRU CA :
• Ambele formații ne-au a- 

rătat că încă se mai află in 
vacanță și sint total nepregă
tite.

• 90 de minute in tribune 
s-ar fi putut juca în liniște 
table sau șah, căci pe teren 
era o indiferență totală de am
bele părți.

• Sub un soare torid, slaba 
condiție fizică a ieșit și mai 
mult in evidență, cea mai mare 
parte dintre combatanți miș- 
cîndu-se cu încetinitorul.

• Mingea alerga ca o ne
bună, hulită de loviturile stîn- 
gace ce se cereau i>ase, sto
puri sau... șuturi.

• Cînd, în sfîrșit, se intra 
in careu și se oferea o situație 
mai bună, portarii Niculescu 
și Ștefănescu, spre lauda lor, 
interveneau prompt.

• Farul a ratat goluri sigure 
prin Sasu, Kallo, Sorin Avram

IJzi, pe „Republicii"
STEAGUL ROȘU-PETROLUL PLOIEȘTI

Stadionul Republicii din Ca
pitală găzduiește azi după- 
amiază meciul Steagul roșu 
Brașov — Petrolul Ploiești, 
din cadrul sferturilor de fi
nală ale „Cupei României".

Partida va începe la ora 17 
și va fi condusă de C, Dinu- 
lescu — la centru, ajutat la 
linie de R. Stîncan și F. Co
loși (toți din București).

din nou Sasu (excelent servit 
la 16 metri de către Barbu), 
Constantinescu și Tănase. •

• F. C. Argeș a ratat cam 
tot la fel. Nutu, de citeva ori, 
Prepurgel, Dobrln, Jercan (în 
min. 16 mingea expediată de 
el la o lovitură liberă a intil- 
nit bara).

• Prelungirile, deși mai bune 
ca valoare, n-au putut salva, 
un meci ratat. Au mai fost o- 
cazii de gol (Badea, Antonescu, 
Rada, Ologu, Pigulea), dar din 
cauza impreciziei sau a ezită
rilor s-a ajuns la acea penibilă 
tragere la sorți, cînd banul a 
fost o dată, de două ori, de 
trei ori aruncat in iarbă. La 
mijlocul terenului era o învăl
mășeală de nedesc.ris, poziția 
banului era contestată, arătin- 
du-se că soluția este inechita
bilă și de loc sportivă. Nu 
era mai bine să se fi trecut 
pe pista stadionului, sau - din- 
tr-o cupă să se fi extras două 
bilețele ? Ba da. Atunci, Ba
dea n-ar mal fi spus că Oltea- 
nu a călcat iarba cu piciorul, 
influențînd poziția monedei, că 
Farul e nedreptățită.

Acesta a fost epilogul me
ciului F. C. Argeș—Farul, des
fășurat pe stadionul Dinamo 
din Capitală în fața a cca. 
4000 de spectatori.

Arbitrul V. Pădureanu (aju
tat la linie de I. Hrlsafi și 
C. Manușaride) a condus bine 
următoarele formații :

F. C. ARGEȘ : NICULESCU 
— Pigulea, BARBU, Olteanu, 
Ivan II, Vlad, Prepurgel, Ște
fănescu (min. 20 DOBRIN), 
Roșu (min. 80 Radu), NUȚU, 
JERCAN.

FARUL : ȘTEFĂNESCU — 
Irfan, STOICA, ANTONESCU, 
Pleșa, Tănase, D. Popescu 
(min. 59 CONSTANTINESCU), 
BADEA, Sorin Avram, Sasu, 
Kallo (min. 32 Ologu).

Constantin ALEXE

P.S. Am fost anunțați că in 
timp de o oră. Farul a depus 
o contestație în privința tra
gerii la sorți. Vom reveni.
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S-a Încheiat turneul c/e volei c/e la Sofiei

ECHIPA R D G ÎNVINGĂTOARE
REPREZENTATIVA ROMÂNIEI PE LOCUL 7!

Echipa României 
locul III în raliul 
„Nisipurile de aur“

BOXUL GHANH A IEȘIT DE MULT DIN ANONIMAT înotătorii vest-germani

bulgar, 
startul

Ministrul turismului 
Petko Todorov, a dat 
unul număr de 40 de echi
paje, reprezentind 5 țări (Bul
garia, Polonia, România, Iu
goslavia și R.F. a Germaniei), 
în raliul „Nisipurile de Aur", 
desfășurat pe șoselele Bulga" 
riei între 12 și 14 iunie.

Traseul, măsurînd 2093 km, 
care a traversat una dintre 
cele mai frumoase regiuni ale 
Bulgariei, în mare parte cu 
caracter'montan a fost presă
rat cu 6 probe speciale, avînd 
o lungime totală de 35 km, o 
probă de circuit închis și o 
probă de îndemînare.

Din relatările reprezentan
ților noștri la această compe
tiție, inclusiv a conducăto
rului lotului român ing. Paul 
Alexandrescu, spicuim cîteva 
amănunte.

Traseul a prezentat un grad 
deosebit de dificultate (drum 
în lucru, mlaștini, gropi etc) 
fapt care a impus lotului nos
tru format din H. Graef — Gh. 
Florescu, Eug. Cristea Ionescu 
— P. Vezeanu, Gh. Rotaru — 
D. Rădulescu, să-și concen
treze toate eforturile pentru 
a încheia cu bine întreaga 
cursă, ținînd seama de faptul 
că timpul rezervat antrena
mentului a fost foarte scurt.

Și acum cîteva rezultate. 
Clasamentul general pe e- 
chipe: 1. Bulgaria, 2. Polonia, 
3. România; clasamentul ge
neral individual • 1. R. Alter- 
heimer — H. Kdller (R.F.G. — 
Porsche 911), 2. J. Kakov — 
V. Takov (Bulgaria) — 
(B.M.W.—2002), 3. G. Schus
ter — D. Ebermayer (R.F.G.- 
Volvo — 122).

Echipa României înscrisă la 
ci. 850—1150 a ocupat locul 4 
prin: Gh. Rotaru — D. Rădu
lescu pe Dacia 1100 S 
înscriși).

La probele speciale 
zentanții noștri în 
greutăților avute au 
locul 3 în clasamentul gene
ral (prin concurenții Eugen 
Cristea Ionescu, Horst Graef 
și Gheorghe Rotaru).

Din punct de vedere organi' 
zfatoric a fost „cea mat reu
șită competiție sportivă" — 
declară interlocutorii noștri.

La prima lor apariție în 
țara noastră, boxerii ghanezi 
au lăsat o frumoasă impre
sie. prin felul cum au evoluat 
la București și. 
Constanța. Am 
scurt interviu 
M. T. Quarcoo, 
Asociației de box amator din 
Ghana și conducător al de
legației sportive care ne vi
zitează țara, în aceste zile. 
Discuția s-a referit — în prin
cipal — la situația sportului 
cu mănuși 
etapele sale 
perspectivele 
această tară

mai ales, la 
•olicitat un 

căpitanului 
președintele

din Ghana, la 
de dezvoltare, la 
pugilismului din 
africană.

Programul marilor
competiții de patinaj

din 1971
A fost stabilit programul de 

anul viitor al marilor compe
tiții de patinaj viteză și pati
naj artistic 1

PATINAJ VITEZA i cam
pionate europene feminine la 
30—31 ianuarie (Leningrad), 
oampionate europene mascu
line la 23—24 ianuarie (Hee- 
renven); campionate mondia
le feminine la 6—7 februarie 
(Helsinki); campionate mon
diale masculine la 13—14 fe
bruarie (Gdteborg);

PATINAJ ARTISTICI cam
pionatele europene 
bruarie (Zilrich) i 
tele mondiale la 
bruarie (Lyon).

la 2—7 fe- 
campiona- 

23—28 fe-

— Federația noastră; fon
dată în anill 1952, este rela
tiv tînără. Ne-am străduit, 
ne-a spus dl. Quarcoo, să fim 
prezenți în marile întreceri 
internaționale, deși știam că 
tinerii noștri pugiliști, lipsiți 
de experiență, aveau o mi
siune grea în fața unor re- 
putați boxeri din alte țări. 
Dar convingerea noastră a 
fost aceea că e bine să cu
noaștem tot ceea ce este nou 
și prezintă interes pentru noi, 
în lumea boxului mondial. 
Așa că am participat la J.O. 
de la Roma, Tokio și Mexico. 
In 1960 am deplasat la Roma 
șase boxeri (dintre care E. 
Blay a fost învins de spor
tivul român Gheorghiu). C. 
Quartey, la categoria ușoară, 
a realizat trei victorii și a 
obținut medalia de argint, o 
mare performanță pentru bo
xul ghanez. La Tokio, am 
fost prezenți cu șapte boxeri, 
cel mai merituos rezultat ob- 
ținîndu-l ușorul E. Blay, me
daliat cu bronz, tn sfirșit, la 
J.O. din Mexic am mărit 

numărul participanților noștri 
la opt, printre ei numărindu- 
se Destimo, Shittu, Martey, 
Odartey, Amartey și Ray, pe 
care i-am adus și acum în 
România. Ne pregătim cu 
atenție pentru Miinchen, unde 
sperăm să obținem rezultate 
și mai bune.

— Cîți boxeri amatori 
există în Ghana si care 
este sistemul competi- 

țional ?
— După ce obțin cîteva 

performanțe încurajatoare, 
mulți tineri amatori din țara 
noastră trec la profesionism. 
Din această cauză, numărul 
boxerilor amatori este mic. 
Avem vreo 70 în toată țara, 
în afară de aceștia activînd 
și pugiliști nelegitimați, tn

sistemul nostru competițio- 
nal, cițiva începători participă 
la „jocurile regionale", iar 
ceilalți boxeri la campiona
tele individuale și pe echipe. 
Avem cinci echipe care se 
întrec în campionat, ultima 
deținătoare a titlului, în 1969, 
fiind reprezentativa Armatei.

— Cum sînt pregătite 
cadrele de antrenori din 
Ghana ?

— Nu dispunem de o școa
lă de antrenori și nici de 
un Institut de educație fizică. 
Cind boxerii, după ce au eă- 
pătat o mare experiență, își 
exprimă dorința de a aban
dona activitatea competițio
nală, și de a se consacra 
muncii de instruire a tinere
tului, ei sînt trimiși de Aso
ciație, în străinătate, pentru 
a se perfecționa. Chiar în 
momentul de față avem în 
R. D. Germană trei viitori 
antrenori. In țara noastră ac
tivează, în orașele Accra, 
Kumasi și Takoradi — cen
tre puglistice dezvoltate—opt 
antrenori salariați și cinci 
instructori voluntari. Nu aș 
vrea să închei această discu
ție fără a mulțumi ospita
lierelor noastre gazde din 
România. Nădăjduim să pri
mim curînd vizita boxerilor 
români in Ghana.

Romeo CALARAȘANU

• Reprezentativa Ghanei 
părăsește joi Capitala, îndrep- 
tîndu-se spre R. F. a Ger
maniei, unde va susține cîteva 
meciuri. Apoi ghanezii vor 
participa Ia Jocurile Com- 
monwealth-ului în Scoția.

PE TERENURILE

(din 11

repre- 
pofida 
ocupat

Ileana ILIESCU

CAROL CORBU PRIMUL SĂRITOR
DE TRIPLU AL SEZONULUI

Grupul săritorilor de triplu 
este condus pînă ia această 
oră de

16,76
NIA)

16,59
16,56
16.47 m

cia)

românul Carol Corbu: 
m C. CORBU (ROMA-

m P. May (Australia) 
Z. Cziffra (Ungaria) 

M. Fiser (Cehoslova-
m

m M. McGrath (Aus-

m J. Lasocki (Polonia) 
m
m J. Garnys (Polonia) 
m

G. Volk (U.R.S.S.)

V. Kurkevici

16,46
tralia)

16,46
16,40
16,25
16.24

(U.R.S.S.)
16.24 m Y. Muraki (Japonia)

POPICARII ROMÂNI IN SERIE

Echipele Voința București (f) și Tg. Mureș (m)
au cîștigat turneul internațional

Succesele popicarilor noștri 
continuă. După remarcabilele 
performanțe realizate la re
centele C. M. de ia Bolzano, 
iată că din nou jucătoare 
și jucători români au urcat 
pe cea mai înaltă treaptă a 
podiumului laureaților într-o 
competiție de prestigiu, or
ganizată ireproșabil de către 
Oficiul pentru educație fizică 
și sport UCECOM. Autorii 
proaspetelor victorii sînt 
sportivii aparținînd clubului 
Voința București (f) șl aso
ciației cu același nume din 
Tg. Mureș (m), învingători 
merituoși ai actualei ediții a 
turneului internațional care a 
reunit echipe de prima mină 
din R.D. Germană, Ungaria și 
Cehoslovacia.

întrecerile au început 
marți la probele clasice de 
100 bile mixte femei și 200 
bile: mixte bărbați, cele pa
tru formații feminine și tot 
atitea masculine punînd stă- 
pînire pe toate cele șase 
piste ale arenei din parcul 
sportiv Voința din Capitală. 
Dacă la băieți, elevii antre
norului Tiberiu Szemany din 
Tg. Mureș au luat un start 
bun, conducînd cu autoritate 
de la un schimb la altul, pe 
pistele automatizate, rezer
vate fetelor, am asistat la 
o sultă de întreceri palpi
tante pînă la ultimele bile. 
Dar, pentru a vă face o ima
gine mai clară asupra spec
taculoaselor răsturnări pro
vocate de jucătoarele din 
R.D. Germană și România 
în Ierarhia clasamentului, re

dăm evoluția scorurilor la 
ultimele patru jucătoare.

Schimbul III — 1. Aktivist 
Espenheim 1165 p.d., 2. Vo
ința București 1159, 3. Voința 
Tg. Mureș 1151, 4. Moravska 
Slavia Brno L120.

IV 
1568, 
1548, 
1514, 
Brno

V. 
1956, 
1949, 
1904, 
Brno

VI 
2379, 
2358, 
2291, 
Brno

După cum se poate vedea, 
cele două echipe reprezen
tante ale țării noastre și-au 
jucat ultima șansă pentru 
cucerirea primului loc, o 
contribuție demnă de subli
niat în dobîndirea succesului 
bucureștencelor avînd cam
pioana mondială Cornelia 
Petrușcă, care, cu un su
prem efort, a învins-o pe 
rutinata jucătoare din Tg. 
Mureș, maestra emerită a 
sportului Margareta Szemany 
cu 423—409 p.d. Antrenorul 
emerit Alexandru 
(Voința București) a 
următoarea formație, 
dinea intrării pe 
Constanța Marincea 
Valeria Dumitrescu 
Elena Moldoveanu (378), Cor
nelia Grecescu (409), Crista 
Szocs (388) și Cornelia Pe
trușcă (423).

Superiori adversarilor atît

— 1. Voința București
2. Voința Tg. Mureș
3. Aktlvist Espenheim
4.

1512.
— 1. Voința București

2. Voința Tg. Mureș
3. Aktivist Espenheim

4. Moravska Slavia 
1875.
— 1. Voința București
2. Voința Tg. Mureș
3. Aktivist Espenheim
4. Moravska Slavia 

2285.

Moravska Slavia

Andrei 
utilizat 
în or- 
pistă : 

(389), 
(392),

se pregătesc
la St. Moritz

Un grup de înotători frun
tași din R.F. a Germaniei se 
află în prezent la St. Moritz, 
unde-și continuă pregătirile 
pentru campionatele europe
ne. „Antrenamentul la altitu
dine pe care l-am verificat și 
cu prilejul J.O. din Mexic — de
clară antrenorul lotului vest- 
german, Gerhard Hetz, este 
cit se poate de util și el ne va 
permite să obținem la Barce
lona rezultate excelente".

★
Noi recorduri ale înotători

lor cehoslovaci înregistrate la 
Praga: Slavickova 5:29,2 la 
400 m mixt (f) și Nezvalova 
2:37,7 la 200 m delfin (f).

8OFIA, 17 (prin telefon). 
Abia în ultima zl a Întrecerilor 
din cadrul turneului Internațio
nal de volei de la Sofia, re
prezentativa României a reușit 
să Înregistreze o victorie în 
fața selecționatei secunde a 
Poloniei cu 3—0 (7, 12, 5). Da
torită succesului din această 
zl, echipa României s-a clasat 
pe locul 7. Voleibaliștii români 
s-au impus fără dificultate, 
mai disputat fiind setul al II- 
lea cind tabela de marcaj a 
arătat de 5 ori egalitate de 
scor, ultima dată la 12.

Apreciind evoluția reprezen
tativei României prin prizma 
jocului prestat și a locului o- 
cupat în clasament putem a- 
firma că ea a fost nesatisfăcă
toare. Publicul spectator aș
tepta o comportare superioară 
din partea vicecampioanei mon
diale. Pînă la C.M. de la Sofia 
au mai rămas trei luni, timp 
suficient pentru ca voleiba
liștii români să-și poată redo- 
bindi forma necesară.

Ultimele meciuri disputate 
marți seara, tîrziu după mie
zul nopții, s-au încheiat cu re
zultatele : R. D. Germană— 
Ungaria 3—0 (10, 6, 5), Bulga
ria—Cehoslovacia 3—2 (—12, 4. 
12, —10, 7).

în partidele care aveau

stabilească form* finală a cla
samentului s-au Înregistrat ur
mătoarele rezultate: R. 8. S. 
Ucraineană—R. P. D. Coreeană 
3—0 (8, 14, 6), R. D. Germană— 
Bulgaria 3—1 (10, —10, 7, 14);

CLASAMENT: 1. R. D. Ger
mani, I. Bulgaria, 3. Cehoslo
vacia, 4. Ungaria, 5. R. B. 3. 
Ucraineană, 6. R. P. D. Core
eană, 7. România, 8. Polonia 
(B).

Toma HR1STOV ț

TAIMANOV 
CONTINUĂ
în runda a V-a a turneului 

de la Skoplje, Fl. Gheorghiu 
a remizat cu Balașov. Același 
rezultat a fost consemnat și 
în partidele Sofrewski—Forin- 
tos și Gligorici—Reshewski. 
Taimanov L-a învins pe Maro' 
viei, iar Brown l-a învins pe 
Nicevski. în clasament con
duce Taimanov cu 4,5 p.

RADAR MONDIAL
(Urmare din pag. I)

dorf Ia 7 km nord de centrul 
olimpic.
slalom, 
program, 
un parc 
pe „Eiskanal", la liziera ora
șului Augsburg, situat la 60 
km vest de Miinchen. Veliștii 
vor face călătoria cea mai 
lungă (de altfel li se asigură 
deplasarea cu elicopterele I): 
probele de yachting 
șoară la 900 km 
Miinchen, în rada 
Keil, la Schilksee.

în mod absolut 
mai puțin explicabilă ar pă
rea detașarea de orașul olim
pic a unor sporturi sau probe 
„terestre". Cursa ciclistă de 
contratimp pe echipe și-a 
stabilit cartierul general (ple
care și sosire) la 17 km sud- 
est de centrul olimpic, pe 
un tronson nou al autostrăzii 
Miinchen-Landau, precum 
probele de tir și-au mutat

Proba de canoe- 
nou introdusă în 
va avea ca decor 
și apele repezi de

la 
km

mai

se desfă- 
nord de 
portului

teoretic.

sediul la poligonul de 
Hochbriick, aflat la 7 
nord de terenul olimpic.

Dispersiunea este mult 
mare și mai evidentă la u-
nele sporturi de echipă. Fot
balul, de exemplu, și-a risipit 
turneul eliminatoriu și semi
finalele în cinci orașe (Augs
burg, Niirnberg, Ingolstadt, 
Regensburg și Passau), lăsînd 
doar finala capitalei olimpice 
Miinchen. Tot așa, handbalul 
își va desfășura turneul în 
patru orașe: Augsburg, Nilrn- 
berg, Goppingen și Miinchen.

După cum se vede, deviza 
„drumurilor scurte" rămîne 
destul de aproximativă. De 
altfel, idealul acesta nu a 
putut fi atins nici la Mexico, 
nici la Tokio. Prevederea 
statutară a C.I.O., luată în 
perioada de pionierat a olim- 
pismului, nu mai poate fi 
respectată ad-literam în con
dițiile evoluției gigantice a 
mișcării sportive mondiale. 
(v. b.).

Tiparul: I, P, .Informația*, str. Brezolanu nr. 23—25, București

în manșele la „pline" cît și 
în ceie la „izolate", popica
rii din Tg. Mureș au cîști
gat la o diferență aprecia
bilă : 1. Voința Tg. Mureș 
(St. Orddg — 866, I. Fodor 
— 873, I. Szasz — 903, C. 
Soos — 854, L. Martina — 
906, A. Sereș — 850) 5252,
2. Aktivist Espenheim 5099.
3. Spartakus Budapesta 4873,
4. Start Bratislava 4540.

în încheiere, cîteva cuvinte 
de laudă pentru Inițiatorii 
acestui interesant turneu, 
care — bucurîndu-se de la 
un an la altul de o parti
cipare tot mai valoroasă — 
tinde să intre în tradiția 
competițională a jocului de 
popice din țara noastră.

DE TENIS
• La Sa o Paulo, în meciul 

Brazilia—Columbia pentru 
„Cupa Davis", scorul este 2—2 
(Mandarino—Velasco 4—6, 
8—6, 6—3, 6—2).

• în cadrul turneului de la 
Eastbourne (Sussex): Stolle—
J. Filiol 7—5, 7—5; Gimeno— 
Maud 10—8, 6—4; P. Moore— 
M. Mulligan 6—1, 8—6. în 
proba feminină: Teegurden— 
Neumanova 6—4, 6—2; Wade- 
Kroshina 6—4, 7—5.

• Comisia tehnică a tur
neului de ia Wimbledon a 
stabilit principalii favoriți ai 
probei de simplul R. Laver,
K. Rosewall, J. Newcombe, 
R. Emerson, I. Năstase. A. 
Ashe, S. Smith, C. Graebner, 
Z. Franulovici, T. Okker, J. 
Kodes, C. Drysdale ți R. Tay
lor.

• în turul II al turneului
de la „Rueens Club" Muker- 
djea—Okker 6—2, 2—6, 9—7 ; 
Laver—Lall 6—3, 6—4 ; Creâ- 
ly — Graebner 6 — 2, 1 — 6,
6—0, Metreveli — Taylor 4—6,
6 — 3, 8 — 6 ; Gwv ..
7 — 5, 4—6, 6 — 3;
sen — Korotkov 6—2, 
Smith—Ruffels 
Lutz—Koudelka 
Newcombe—Contet 6—3, 1—6, 
6—3; Ralston—Loyo Mayo
8—6, 6—2.

— layiui ii,
Goven — Ryan

Ries-
6-2;
6—4;
6—4;

6—4,
6-3,

Michel Boutron 
laureat

Tr. IOANIJESCU

PARIS, 17 (Agerprw). Aso
ciația scriitorilor sportivi din 
Franța, prezidată de Paul 
Vialar, a decernat „MARELE 
PREMIU DE LITERATURĂ 
SPORTIVA" pe anul 1969 
scriitorului Michel Boutron 
pentru romanul „La grande 
fete du sport'1 (Marea sărbă
toare a sportului) .

Două foste mari glorii ale 
boxului, Georges Carpentier 
(stingă) ți Jack Dempsey, își 
amintesc, nostalgic, de tine
rețea lor glorioasă. lată-i in 
imagine pe cei doi vechi 
amici, surprinși de un foto
reporter la resturantul lui 
Dempsey din New York.

Gimondi și Bitosi
la 10 minute

de
ZURICH, 17 (Agerpres). Cea 

de a 6-a 
veției. 
(195 km) 
Gimondi 
samentul
Lianul Poggiali, în timp ce 
Gimondi și Bitosi ocupă locu
rile 13 și, respectiv, 14 dato
rită celor 10 minute pierdute 
în «tapa a 4-a.

etapă a Turului El- 
Meiringen—Finhaut 
a fost cîștigată de 
în 6h. 13:48. în cla- 
general conduce ita-

WENNERSTROM CAMPION
Suedezul S. Wenneretrom 

(pe Bloot XII) a cîștigat cam
pionatul mondial de yahting 
(clasa „soling") desfășurat la 
Poole (Anglia). El a totalizat 
26,7 p, fiind urmat de ame-

CALEIDOSCOP
ULTIMA STEA A SPRINTULUI AMERICAN

. . .WILLIAM Mc. GEE, proaspăt carecardman mondial la 
100 y (91,44 m) cu 9,1 — rezultat cu puțin inferior lui 9,9 pe 

100 m — este unul din cei mai tineri recordmani ai lumii 
la 'ătletism. Mc. Gee este în vîrstă de 18 ani, învață la un 
colegiu din Alcorn șl a fost remarcat anul trecut, alergînd 
la un concurs desfășurat la Sacramento 100 y în 9,3

CEA MAI TNALTA FEMEIE DIN LUME

Pe pistele
• Francezul Jacques Pani a 

sărit 8,12 m 1a. lungime (cea 
mai bună performanță mon
dială a anului), iar compa
triotul său C. Tourret 8,09 mv

• La Helsinki, Pauli Ne- 
vala a aruncat sulița la 88,90 
m, primul rezultat european 
al sezonului.

• Alte rezultate de la Port
land : Davenport 13,5—120 y g, 
Matson 20,41 m — greutate și 
Chi Cheng 13,2—100 m.g.

• La Schwetzingen, Haide 
Rosendahl a totalizat 5123 p 
la pentatlon.

• în concursul de la Edln- 
burgi Taylor 13:26,0, McCaf
ferty 13:29,6 și Baxter 13:35,2 
la 5000 m; Bull 5,00 m la pră
jină.

MONDIAL LA YAHTING
ricanul J. Dane (Quest) și en
glezul J. Oakley (Elusive). 
Favoritul probei, danezul Paul 
Elvstroem, a ocupat Locul 
șase.

de atletism
• Englezul Falrclouth a cîș

tigat maratonul de la Wind
sor în 2hl8:î5,0.

• în reuniunea de la Bans
ka Bystrica: Fisher 16,47 m — 
triplu, Nadenicek 13,8—110 
m g și Halva 80,06 m — suli
ță.

• La Leningrad: Danilova 
a aruncat discul la 58,48- m.

• Un nou record al Un' 
gări ei: Balogh 23,4 pe 200 
m (f).

TELEX
Cassius Clay a cerut guver
nului S.U.A. permisiunea de 
a susține In Canada un meci 
cu Joe Frazier.

■
Echipa Benfica Lisabona a 
terminat învingătoare în 
„Cupa Portugaliei". în finală, 
fotbaliștii de la Benfica au 
învins cu 
(1—0) formația 
sabona.

scorul de 3—1
Sporting Li-

La vtrsta de 31 
de ani, japoneza 
Eatsuko Watana
be a devenit 
„cea mai înaltă 
femeie din lu
me". Nu este 
vorba, cum s-ar 
crede, de propri- 
a-i înălțime, care 
nu depășește nor-

malul, ei de fap
tul că — la 17 
mai — ea a es
caladat vtrful 

sudic al piscului 
Everest, atingînd 
altitudinea de 

7 965 metri. Eat- 
suko Watanabe 
a doborît, astfel 
recordul mondial

de alti-
stabUiț 

1954 de 
france- 

care

feminin 
tudine, 
in anul 
alpinista 
ză Kogan, 
a urcat ptnă la 
7730 ' ' ‘
ti va 
este 
meie
cut parte dintr-o 
expediție

Toreadorul co
lumbian Jaime 
Gonzales, supra
numit „El Puno", 
aflat intr-o situa
ție de neinvidiat 
la o corridă des
fășurată pe arena 
madrilenă 
Ventas.

metri. Spor- 
japoneză 

singura fe- 
care a fă-

alpină.
„IMPORTANT ESTE SA PARTICIPI"

Un grup de 11 deputați ai 
parlamentului belgian au 
hotărî t să abandoneze pentru 
cîteva ore preocupările lor 
politice și să se dedice în 
acest timp practicării exer- 
cițiilor fizice. Ei au partici
pat la o originală competiție, 
denumită „fit-o-metru“, care 
comportă 18 exerciții de 
gimnastică repetate de 12 ori

și o probă de marș 
tanța de 2 200 metri, 
ții au ținut să nu fie dat 
publicității numele învingă
torului, subliniind că rămîn 
fideli diviziei lui Pierre de 
Coubertin, părintele Jocuri
lor Olimpice moderne i „Im
portant nu este să cîștigi, ci 
să participi".

...MINGEA COSTA APROAPE DOUA LIRE
La echipa irlandeză de vo

lei „Cork Rangers" a fost 
numit un nou antrenor, cu
noscut om de afaceri. înain
tea fiecărei întîlniri, acesta 
nu uită să dea jucătorilor 
sfaturi din cele mai prețioa
se. De pildă: „Fiți foarte 
atenți la mișcarea adversa
rului în teren. Nu uitați să 
acordați atenția cuvenită jo
cului la mijlocul terenului 
și la fileu. Dar mai ales, ur-

pe dis- 
Deputa-

măriți mingea i cum-necum, 
ea costă, totuși, aproape do
uă lire sterline..

Businessmanul nu se dez
minte !

NOUL INSTITUT DE TALAZOTERAPIE AL LUI LOUISON BOBET

Francezul Loulson Bobet, fost campion mondial de ciclism, a invitat, 
recent, reprezentant! ai presei ca si viziteze noul său institut de tala- 
zoterapie din Corsica. Stabilimentul este Instalat Intr-o aripă a hotelului 
Sheraton dlu Porticcio, in sudul golfului Ajaccio. Institutul repetă in 
condițiile Mării Mediterane ceea ce există deja de șase ani la Qulberon,, 
In Bretanla, pe coasta Atlanticului. Acest institut, pus la punct de 
Bobet, folosește In scopuri terapeutice calitățile curative combinate ale 
apei mării și climatului marin, pornind de la faptul că apa de mare 
este cea mai bogată in substanțe bactericide și antibiotice. Tratamentul, 
aplicabil Îndeosebi suferinzilor de reumatism șl de deficiente ale coloa
nei vertebrale, constă In băi de alge, dușuri submarine, masaje, sauna 
etc.

Loulson Bobet a experimentat el însuși acest mijloc de iratament, 
după ce a suferit un grav accident de automobil care a necesitat o 
îndelungată refacere funcțională.

I

de la „Bel- 
apropiere de

Pe hipodromul 
mont Park" din
New York, s-a disputat cursa 
rezervată cailor de trei ani 

Premiu 
cîștigat 
a par-

dotată cu „Marele 
Belmont Stakes". A 
„High Echelon", care 
curs 2 413 m în 2:34.

Turul ciclist 
va începe la 
rașul Bor și 
la 5 iulie în orașul Rola. La 
competiție și-au anunțat par
ticiparea rutieri din Franța, 
Elveția, Olanda, Luxemburg, 
Italia, Algeria, Polonia, Ce
hoslovacia, România și Bul
garia.

al Iugoslaviei
28 iunie din o- 
se va încheia

Tradiționala competiție de 
badminton „Thomas Cup" a 
fost cîștigată anul acesta de 
echipa Indoneziei, care a în
vins în finală (disputată la 
Kuala Lumpur) cu 6—3 se
lecționata Malayeziei. Au 
asistat 20 000 de spectatori.

V. Goscek, un ospătar de la 
cafeneaua „Tatran" din Pra
ga a realizat o performanță 
originală, străbătînd pe o 
trotinetă traseul Praga-Ate- 
na (3 000 kilometri).

Concursul internațional de 
automobilism desfășurat pe 
circuitul de la Hockenheim a 
fost cîștigat de concurentul 
vest-german Hubert Hahne 
care, la volanul unei mașini 
„B.M.W." a realizat o medie 
orară de 186,200 km. Pe lo
cul secund s-a clasat engle
zul Hard (pe „Brabham"), ur
mat de compatriotul său 
Westbury (pe „Brabham") și 
brazilianul Fitipaldi (pe Lo
tus").

40368


