
<

' "V v

8QȘ

I

i

'S

PROLETARI DIN TOATE. TARILE, UNIȚI-VAI

Redacția și administrația : str
Vasile Conta nr. 16, tel. 11.10.05 
interurban 72 și 286. Telex 

sportrom buc. 180.

Anul XXVI—Nr. 937 (6371) ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

învingători și învinși
in cursa

latA-I pe Rivera, în centrul Imaginii, semnînd cu eleganță golul victQriei italiene ia numai 50 de secunde 
după ce Miiller obținuse o nouă egalitate. Beckenbauer Și Vogts privesc dezamăgiți cum se năruie speran
țele lor. . . Telefoto : A. P. — AGERPRES

celor 4“„.
Comentariul zilei
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120 DE MINUTE DRAMATICE
Trebuie să încep prin a 

mărturisi (și aceasta nu este 
doar părerea mea) că . rareori 
pînă acum am avut prilejul 
să asist la o partidă de fot
bal atît de spectaculoasă, de 
dinamică și de dramatică 
cum a fost semifinala pe 
care și-au disputat-o la Ciu
dad de Mexico, pe impună
torul stadion „Azteca", echi
pele R.F.G. și Italiei. La ca
pătul celor 120 de minute de 
joc eram și noi, cei din tri
bune, la fel de istoviți ca și 
jucătorii din teren, de ten
siunea, de încordarea în ca
re am fost ținuți, de emoții
le puternice pe care ni le-au 
creat fazele de joc petrecute 
la cele două porți. Ambele 
echipe ne-au oferit o splen
didă lecție de fotbal, pe care

0 oaspete 
de peste hotare 

patinajuluia
urmează să soseas- 
Capitală, la invita-

Azi, 
că în 
ția F.R. Patinaj, cunoscuta 
antrenoare de viteză, Ele
na Stepanenko, șefa cate
drei de patinaj a Institu
tului de cultură fizică și 
sport din Moscova. Spe
cialista sovietică va con
duce partea a doua a 
cursului de perfecționare 
a antrenorilor de patinaj 
viteză din țara noastră.

CUPA DE VARĂ

finala de duminică s-ar pu
tea să nu o egaleze și pe ca
re, fără îndoială, nu o vom 
uita vreodată.

Aici, în Mexic, lumea ado
ră echipa Braziliei nu numai 
pentru că reprezintă o țară 
din aceeași zonă geografică, 
ci mai ales pentru jocul său, 
considerat ca foarte specta
culos și, totodată, eficace. 
Am văzut-o și noi la lucru 
în patru meciuri, dar putem 
spune, fără să exagerăm cu 
ceva, că ceea ce au oferit, 
în disputa lor directă, echi
pele R.F.G. și Italiei întrece 
cu mult impresia lăsată de 
evoluțiile brazilienilor.

Partida a avut, totuși, și 
o parte a ei ceva mai... li
nă, aceea de început. Aceas
ta în ciuda faptului că ita
lienii luaseră încă din minu- 

. tul 8 conducerea prin golul 
însor is de Boninsegna, prin- 
tr-un șut de la circa 20 me
tri, care ni s-a părut oare
cum parabil. Sau poate că 
tocmai de aceea, după gol, 
italienii s-au mulțumit să 
practice un joc mai mult 
pasiv, cu rare, dar pericu
loase contraatacuri. De cea
laltă parte, elevii lui Schon, 
conduși pe tabela de marcaj 
pentru a patra oară în acest 
campionat mondial nu-și fă
ceau, parcă, prea multe griji 
în privința egalării, atacînd 
cu o aparentă lipsă de con
vingere, De abia în ultimele 
20 de minute ale primei re
prize, partida începe să se 
anime cu adevărat, la ambe
le porți înregistrîndu-se si
tuații mai periculoase. Ur
mătoarele 45 de minute vor 
fi, însă, net superioare. Vest- 
germanii vor forța tot tim-

LA JUDO
Asociația sportiva I.O.R. orga

nizează, in zilele de 20 șl 21 iu
nie, prima ediție a „Cupei de 
vară1* la judo, competiție la care 
Și-au anunțat participarea 260 de 
judoka (copii, fete, juniori șl se
niori) din Capitală și din țară. în
trecerile au loc in sala Floreasca.

SPORTIVI
ROMANI

LA VIENA
In zilele de 27 și 28 

iunie se vor desfășura la 
Viena tradiționalele Jocuri 
sportive organizate de 
ziarul „Volkstime" — or
gan al Partidului Comunist 
Austriac. Au fost invitați 
și patru sportivi români : 
Maria Alexandru (tenis de 
masă), Vasile Ivan, Ion 
Hodoșan și Ion Olteanu 
(box).
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pul egalarea, menținîhdu-și 
adversarii, cu rare momente 
de excepție, în propria lor 
jumătate de teren. Dintre 
fazele periculoase la poarta 
italienilor sînt de menționat 
cele din minutele 48 (șut de
fectuos Seeler, la un lufț în 
careu al lui Bertini), min. 
64 (pătrundere Grabowski, 
pasă înapoi spre Overath și 
șut în bară al acestuia), min. 
68 (Albertosi apără magis
tral un șut de aproape al 
lui Seeler), min.70 (Miiller 
șutează de la 6,7 metri pes
te poartă) și min. 88 (Alber
tosi scoate din păianjen un 
„cap“ al lui Uwe Seeler). 
în această parte a meciului, 
arbitrul Peruvian Yamasaki 
le-a refuzat vest-germanilor 
două lovituri de la 11 metri 
— o dată la un fault asupra 
lui Seeler, iar a doua oară 
la un fault asupra lui Be-

(Continuare in pag. a 3-a)

A1 treilea gol înscris de fotbaliștii brazilieni este opera Iui Rivelino 
(poate fi zărit cum urmărește traiectoria balonului). Excelentul Mazur- 

kiewicz nu mai poate face nimic.

REZULTATE SCONTATE IN FINALA
JUNIORILOR HANDBALIȘTI

18 (prin telefon), 
din cadrul tumeu- 

al campionatului re
al juniorilor și șco- 

i oferit și în cea de

SIBIU, 
Partidele 
lui final 
publican ; 
larilor au ------ ...
a doua zi a competiției cî- 
teva confruntări interesante. 
Dintre partidele programate 
cu acest prilej s-a detașat cea 
în care au jucat formațiile 
masculine Dinamo București 
și Șc. sportivă Tg. Mureș. Ti
nerii 
au 
turi 
nai

handbaliști bucureșteni 
trebuit să depună efor- 
serioa.se pentru ca în £i- 
să-și adjudece victoria.

Un meci 
a fost și 
feminine 
șoara și 
După oe 
rencele au pierdut la limită 
în fața echipei Șc. sportive 
nr. 2 București, acum ele au 
cîștigat, tot la o diferență mi
nimă. Din păcate jocul a fost 
influențat de o ploaie toren
țială.

Iată însă rezultatele tehnice 
înregistrate în cea de a doua 
zi a turneului final : FEMI
NIN : Liceul nr. 4 Timișoa-

la fel de interesant i 
acela dintre echipele . (2—4), 
Liceul nr. 4 Timi-

Liceul nr. 2 Brașov, 
în prima zi timișo-

ra—Liceul nr. 2 Brașov 6—5 
“ i), Șc. sportivă Tg. Mu
reș — Șc. sportivă Craiova 
6—11 (3—9), Liceul nr. 2 Iași 
— Șc. sportivă nr. 2 Bucu
rești 8—12 (2—6) ; MASCU
LIN : Dinamo București — 
Șc. sportivă Tg. Mureș 24—18 
(10—5), Liceul nr. 4 Timi
șoara — Șc. sportivă Bacău 
20—15 (10—6), Șc. sportivă
Craiova—Șc. sportivă nr. 
București 9—20 (4—10). Joi 
fost zi de odihnă.

Xlie IONESCU — coresp. 
principal

1
a

Vineri 19 iunie 1970
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Miercuri după-amiază am 
fost la Azteca, Fericită alege
re! Intuisem bine că un meci 
de o asemenea miză, între 
campioana europeană „en ti
tre", am numit echipa Italiei 
și o finalistă a precedentei 
ediții de campionat mondial, 
formația R. F. a Germaniei, 
nu poate da loc decît la Un 
regal fotbalistic.

Trăit pe viu, ' jocul sus-a- 
mintit a avut din toate cite 
ceva: un înalt: nivel tehnic, 
uri tempo „îndrăcit" (timpul 
rece și pe alocuri cu ploaie 
fiind un aliat prețios), un sus
pense și mai și decît în finala 
de pe Wembley și, în șfîrșit
— dar nu în cele din urmă!
— semifinala de pe „Azteca" 
a mai avut multe goluri. Da, 
șapte goluri la un meci între 
două echipe adepte ale „be
tonului", între două formații 
care, fidele modalității de a- 
părare „om la om", s-au su
pravegheat fără milă ’ pe fie
care... fir de gazon, menți- 
nînd și una și cealaltă, ca 
soluție-, in extremis, cite un 
jucător „libero" atent mereu 
să apară, precum un „deux ex 
machina", în mijlocul trage
diei din cele două careuri.

Da, într-adevăr, fericită a- 
legere, după meciul lent, ce
nușiu, disputat tot aci între 
Uruguay și U.R.S.S., un joc 
„salvat" doar de o... eroare 
de arbitraj — singura care a 
făcut vîlvă, altfel meciul ar 
fi fost uitat repede.

Astăzi am vizionat cea mai 
spectaculoasă ți palpitantă
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Academicianul Octav Onicescu citește „catalogul”. Emoționat, „elevul" Adrian Ionescu, astăzi doctor 
docent și "șef al catedrei Medicina educației fizice, dă raportul ce a învățat ei și ce a învățat pe alții în cei 
40 de ani care au trecut. .. Foto : Th. ROIBU

PROMOȚIA 1930
Sîntem în curtea Institutu

lui de, educație fizică și sport, 
familiara cale de acces, in ziua 
marilor meciuri de fotbal, 
spre ' Stadionul, Republicii. In- 
tilnire primăvăratecă, dar în 
totul obișnuită, cu un grup 
de studenți și studente, care 
discută cu însuflețire pe mar
ginea întâmplărilor de peste 
zi . și mai vechi. Iar cîțiva 
pași mai încolo, un alt grup, 
surprinzător, poate, în această 
ambianță tinerească, nici unul 
dintre ei neavînd mai puțin 
de 60 de ani. Mai mult, da ! 
De surprindem privirile, în- 
conjtirîndu-i cu dragoste pe 
tinerii studenți care trec pe 
lingă ei. Cîndva» și ei discu
tau tot atît de aprins, în ace
eași curte a Institutului, des
pre examene, despre orele de 
curs, despre profesori, des
pre notele primite. Căci, toți 
au fost studenți 
Institut.

Dar, au trecut 
de-atunci. Și-acum

ai acestui
40 de ani

_____  . _ iață-i re- 
tiinindu-se, ’pentru a-și aminti 
împreună de acei ani frumoși, 
pentru a sărbători cele 4 de- 

care au trecut de cînd 
promoția 1930 și-a luat zbo-
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rul, pornind fiecare în viață 
și încercînd să-și realizeze 
idalurile, să-și iacă datoria 

în profesia pentru care s-au 
pregătit, împrăștiațl ca păsă
rile cerului 
țării.

Din nou 
bănci, ca pe 
tedră",

in toate colțurile
loc în 

La „ca- 
Octav

au luat 
vremuri, 

academicianul
Onicescu, care prezidează șe
dința, strigă catalogul. Au 
fost, în acea serie, 15 băieți 
și 19 fete. Acum, 4 dintre ei 
lipsesc... In memoria lor, cei 
de față păstrează un mo
ment de reculegere. Ceilalți 
trăiesc acum o viață liniștită, 
ca pensionari, după ce au 
muncit cu rîvnă pentru cauza 
educației fizice și a sportu
lui, în vremuri cînd concepții 
învechite și prejudecăți greu 
de învins ridicau la 
pas o barieră în calea 
încercau să facă loc 
țiului fizic, în primul rînd, în 
mentalitatea oamenilor. Este 
prezentă la această adunare 
a duioaselor .aduceri aminte, și 
profesoara suedeză de educa
ție fizică, Clara Lanz, care, 
cu 40 de ani în urmă, făcuse 
parte din corpul profesoral al

fiecare 
celor ce 
exerci-

Institutului. Venise de la mU 
de kilometri distanță, pentru 
a se întîlni cu foștii ei elevi. 
Splendid gest 1

...Academicianul Octav Oni
cescu, fost cîndva rector al 
Institutului, a închis cata
logul. Prof. Leon Teodorescu, 
rectorul de astăzi, citește tele
grama adresată 
1930, de către 
C.N.E.F.S. Apoi, 
hăilescu, absolvent 1970, face 
să vibreze asistența, spunînd 
că e gata să poarte mai de
parte, cu cinste și pasiune, 
făclia educației fizice și a 
sportului, pe care i-au lăsat-o 
înaintașii săi, oamenii cu pă
rul alb din juru-i.

în ochii lui Nicolae Al- 
bescu, strălucește o lacrimă. 
Tînărul 
atîția ani în urmă... 
la 78 de ani, viața îi 
mare satisfacție. Lui 
lorlalți absolvenți 
Aceea de a vedea că munca 
lor de pionieri n-a fost za
darnică. Institutul de educație 
fizică și sport are astăzi 
2 000 de studenți !

Jack BERARIU

promoției 
conducerea 

Niculae Mi-

ochii lui
strălucește o

1 acesta îl poartă cu 
Dar, și 
oferă o 
și ce- 
„1930“.

r
Cronici și comentarii 
transmise prin telex do 
trimișii noștri speciali 
Mexic, C. FIRANESCU

G. NICOLAESCU

(Continuare tn pag. « t-a)

participe 
minimă 
maximă 
controla 
acestor 

septem-

14 țări înscrise

la C.E. de box-tineret
Sîntem. informați că la cam

pionatele europene de box- 
tineret, de la Mlscolk s-au în
scris, deocamdată, 14 țări cu 
echipe complete. Se așteaptă 
ea la întreceri să -------
160 de boxeri. Vîrsta 
admisă, 17 ani, cea 
21 de ani. Pentru a 
stadiul organizării 
campionate* - în luna 
brie se vor deplasa la Mlscolk 
vicepreședinții A. E. B. A., 
Gheorghe Guriev (România) 
și E. Warren (Anglia). Cu 
prilejul C.E., arbitrii candidați 
la obținerea ecusonului AJ.B.A. 
vor susține examene.

N. CIUMETI

A doua ediție a „Clipei Olimpia*' a Început. Peste 400 
Km impîrțiți în trei etape îi așteaptă pe cicliștii porniți 

ta întrecere.

ÎNVINGĂTOR ÎN PRIMA
ETAPA

CLMPULUNG MUSCEL. 18 
(prin telefon, de la trimisul 
nostru). Joi — la ora 13,55 — 
cei 47 de cicliști angajați ta 
a H-a ediție a „Cupei Olim
pia", au luat startul în prima 
etapă : Bucureșțl-Bîldana-
Tlrgoviște-Cîmpuiung Muscel. 
Traseul de 138 km cu un 
profil mai mult de plat, ex
ceptând ultima porțiune după 
transbordare (escaladarea vâr
fului Mateiașul), a fost par
curs de majoritatea compe
titorilor cu o medie orară de 
37,925 km. Viteza scăzută se 
datorează, ta primul rînd,

S-au tras la sorți semifinalele „Cupei României":

A „CUPEI OLIMPIA”
vîntulul puternic din față și 
lateral (pe a doua parte), cit 
șl ploii torențiale care a în
soțit pe cicliști între comu
nele voinești și Malul cu 
Flori/ pe valea Dîmboviței, 
cu 20 km înainte de transbor- 
darea ce s-a efectuat între 
Stoenești și Dragoslavele. Pri
mul a sosit la Stoenești dina- 
movistul I. 
vansînd ; cu 
concurențl.
pulung a avut loc In plu
ton masiv, N. Ciumeti cîștl- 
gînd sprintul final. Iată și 
clasamentul primei etape: 1.

la Stoenești dina- 
Cosma n, el de-
27 secunde, 29 
Sosirea la Cîm-

h,
2.

N. CIUMETI (Dinamo) 3 
38:19 (bonificația 30 s),
St. Suclu (Dezrobirea Bra
șov) — bonif. 15 s, 3. V. Teo
dor (Dinamo), 4. I. Constan
tin (Dinamo), 5. Cr. Tudoran 
(Steaua), 6. D. Nemțeanu 
(Steaua) toți, împreună cu 
alți 13 alergători, ta același 
timp.

Etapa a doua, de vineri» 
are startul la ora 13 — șl se 
va desfășura pe ruta s Cîm- 
puluhg Muspel-Dragoslavele- 
Rucăr-Bran-Brașov-Bușteni.

Aurel NEAGU

DINAMO BUCUREȘTI-STEAGUL ROȘU
ȘI STEAUA SAU U.T.A.-F.C. ARGEȘ

Aseară, la sediul {federației romăue de fotbal, ta prezența delegaților echipelor ea«u 
au rămaș ta întrecere pentru „Cupa României", s-au tras la sorți semifinalele. Miercuri 2* 
iunie, sorții au hotărit să se dispute următoarele întîlniri : DINAMO bucurești — STEA
GUL ROȘU BRAȘOV (ambele echipe au căzut do acord ca meciul să se desfășoare la Cîm- 
pina) șl STEAUA SAU U.T.A. — F.C. ARGEȘ. Conducerile cluburilor U.T.A. și F.C. Argeș 
au optat pentru Sibiu, aștepttadu-se și acordul forma(iei Steaua.

Duminică, la Brașov

Pe litoral, program
pugilistic intens
Amatorii de box din Con

stanța vor avea prilejul — in 
acest sezon — sâ vizioneze 
numeroase întîlniri interna
ționale. Astfel, intre 1 șl 7 iu
lie, echipa T.S.K. Berlin va 
susține la Constanța două in- 
tilniri ; ta perioada 11—17 iu
lie se va disputa „Cupa Mirii 
Negre", la care șl-au anunțat 
participarea selecționatele ora- 
șelor Vama, Istanbul, Odesa șl 
bineînțeles, Constanța. In lu
na august (4—10) este așteptat 
cu Interes tradiționalul turneu 
dotat cu „Mânușa litoralului*, 
Iar intre 20 șl 26 august echi
pa locală Farul va primi vi
zita campioanei Cehoslovaciei 
(ce va fi cunoscută pină a- 
tunci), cu care va boxa ta 
doua partide.

deprindere}
VITALA
oale fiindcă înolul e conside
rat un sport, el continuă sâ 
lie practicat numai de cîteva 
procente din totalul popu
lației, așa cum alte procente 
joacă rugby, fotbal sau tenis 

masă. In fapt, înotul reprezintă 
mai mult decît oricare dintre 

sporturile cunoscute, părîndu-ni-se a fi 
în realitate o expresie de adaptare la

I
I
I
I
I
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condițiile vieții de pe planeta noastră, ț 
Noi l-am trece în rînaul deprinderilor I elementare, alături de mers și de miș
cările respiratorii, adică în mijlocul s 
deprinderilor cu proprietăți vitale. Și 
Iasta nu numai pentru faptul de loc

mărunt că Pămîntul nostru e acoperit 1 
pe 2'3 din suprafața sa de apă. Bine- | I înțeles și pentru aceasta, dar în plus
pentru virtuțile lui unice, prin care 
influențează extrem de favorabil fie- 

Icare segment, fiecare aparat, fiecare 
sistem al organismului uman. Dovezi 
despre influența fastă a înotului ar 

| putea fi aduse tot atît de multe cîte s-au 
8 strîns despre sfericitatea pămîntului, 

de pildă. Mult mai dificil este însă 
să-i convingi pe unii oameni să reali
zeze pretutindeni acele minime condi- 
Iții necesare pentru deprinderea lui.

Problema are vechime ș> avînd vechi- 
I me asta înseamnă că într-un timp a 
Ifost ignorată, că ulterior s-a întreprins 

cîte ceva, că în prezent sînt unele 
semne bune, dar că nu s-a ajuns la 
Iacea acțiune de proporții naționale, 

pornită dintr-o convingere consolidată 
peste care să nu mai trebuie fumate în I fiecare sezon apeluri vibrante și aci
dul criticii.

La toate dotele problemei de pînă 
i acum, primăvara aceasta cu toate dra- 
l mele de care-i va rămîne stigmatizată I amintirea, a mai adăugat un surplus 

de gravitate. Peste tot, prin locurile 
sinistrate pe unde am umblat, ni s-a

I

I
I
I
II
I
I
I
I
I
I
I

I povestit despre oameni care au pierit 
în primul rînd fiindcă nu știau să înoa
te. Oameni pe care gîndul că nu 
să înoate i-a umplut de spaimă 
care n-au reușit să facă două, 
mișcări energice pînă la un punct 
sprijin salvator.

Pledoaria noastră nu conține 
substrat ideea să se aloce fonduri 
mari pentru bazine. Pledoaria noastră 
vizează mai întîi să se facă din con
vingerea unora despre necesitatea vi
tală a înotului, o convingere a tuturor.

Dacă fiecare părinte ar considera 
copilul său neștiutor să plutească și 
fricos de apă, arept un pic infirm, op
tica de mai sus ar avea influențe con
siderabile.

Dacă fiecare profesor (și nu numai 
de educație fizică) ar simți în fața ele
vului ce n-a ajuns încă să știe să 
înoate un sentiment cu gustul remuș- 
cării, optica de mai sus ar declanșa 
energii salutare.

Dacă fiecare primar de oraș sau 
de comună s-ar interesa, printre altele, 
de locurile care cer o amenajare mini
mă pentru a deveni zone de inițiere 
în înot, optica de mai sus ar căpăta 
forma unor acțiuni necostisitoare, cu 
dobîndă excepțională.

Și, în sfîrșit, dacă sensul nepreten
țioaselor noasire rînduri ar supravie
țui măcar un ceas în mintea fiecărui 
părinte, fiecărui profesor și fiecărui 
primar poate, începînd chiar din a- 
ceastă vară, mai multe mii de coDii ai 
națiunii, decît e de așteptat, ar învăța 
această deprindere vitală.

Romulus BALABAN

I
I
I
I
IUN INTERESANT CONCURS 

INTERNAȚIONAL DE MOTOCROS |
La numai o săptămî- 

nă de la confruntările 
de pe traseul din Tg. 
Jiu, iată că alergătorii 
noștri fruntași de mo- 
tocros vor da un nou 
examen internațional, 
de data această in
tr-un concurs care se 
va desfășura la Bra
șov, duminică dimi
neața. La start vor fi 
prezenți, alături , de 
sportivii români, 6 a- 
lergători din Uniunea 
Sovietică. Ungaria și 
Cehoslovacia. De altfel, 
întrecerile de pe Valea 
Răcătăului constituie o 
reintilnire a inolotro-

siștilor noștri cu cei 
de peste hotare, gaz
dele avînd posibilita
tea să-și ia revanșa în 
fața concurenților so
vietici, care au domi
nat concursul anterior. 
Prin urmare, avem un 
motiv în plus să spe
răm că se vor reedita 
frumoasele întreceri de 
la Tg. Jiu.

In program figurea-' 
ză două probe : 250

I
I
I
I
I 

cmc (cursă Ia cară , 
participă toți alergă- | 
lorii străini) și o cla
să naționaă pînă la | 
500 cmc,

lorii străini) și o cla-

știu 
sau 
trei 
de

In I 
I
I 
I
I
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DEȘI ELEVUL ADRIAN CIUREA

NU A FOST SINGURUL

Sînt 20 de ani de atunci... 
La Palatul celor mici, din 
dealul Cotrocenilor, erau ini
țiate primele activități spor
tive. Cîteva cercuri pentru a- 
matorii de atletism, volei și 
tenis de masă. început timid. 
Dar, chiar în acest stadiu 
embrionar elanul cravatelor 
roșii de la Palat anunța mo
dificări spectaculoase în ceea 
ce privește dimensiunile vii
toarei mișcări sportive. O 
prefigura.

Nu trec decît doi, trei ani 
și puținelor cercuri sportive 
din perioada începutului li 
se vor adăuga altele, de gim
nastică, natație, tir, fotbal și 
turism. O activitate sporti
vă diversă, intensă, care fă
cea să freamăte, să umple 
de larmă și voioșie frumoa
sele baze ale Palatului. Mai 
mult, o activitate care marca 
treptat trecerea de la dorin
ța și nevoia de mișcare și di
vertisment 
rioasă, 
sportivi 
cursuri 
15 ani,

ța o treabă se- 
selecție a unor 

echipe pentru con- 
competiții. Acum 
fi ajuns campion

In orașul 
de urg

! Dej, atît de lovit 
urgia apelor, toată 

lumea îți vorbește cu o 
simpatie nedisimulată de exem
plul plin de bărbăție al unui 
elev, Adrian Ciurea. In 
zilele de grea cumpănă pentru 
dejeni, Adrian Ciurea, împreu
nă cu alți doi oameni, fierar 
betonistul Gavril Costin Și 
farmacistul Traian Bal au 
salvat de la înec peste 250 de 
persoane, numeroase bunuri 
materiale. Merită să reactuali
zăm această pagină de eroism 
pe care cei din Dej, tineri și 
bătrini, n-o vor uita niciodată.,.

★
îrîul Salca, prin vadul că
ruia, pină acum o lună, pu
tea; trece cu piciorul fără 

primejdie, își ieșise amenințător 
din matcă. Devenise, doar in 
cîteva ore — o masă uriașă 
de apă, care se rostogolea tur
bată către orașul Dej. Se ros
togolea cu un zgomot infernal. 
Luați prin surprindere locui
torii orașului nici nu și-au pu
tut da seama cînd apele pîrîu- 
lui nevinovat de ieri au pă
truns pe străzi, în curțile ca
selor, în locuințe ridieîndu-se 
amenințătoare la înălțimi care 
puneau în primejdie însăși 
viața oamenilor.

Mulți dintre cei care au in
tuit proporțiile dezastrului și-au 
găsit adăpost pe dealurile din 
marginea orașului. Alții însă 
au rămas în case, s-au urcat 
în poduri, pe acoperișuri. Nu 
era o soluție salvatoare, fiindcă 
sub presiunea puternică a ape
lor în continuă creștere, a 
ploii care nu mai contenea, ca
sele se puteau prăbuși, 
tr-o clipă într-alta, ca 
tel de cărți de joc.

Măsurile întreprinse 
torități, de salvare a vieților 
omenești au fost energice, ope
rative. Folosind bărci, plute, 
mașini amfibii, muncitori, mili
tari au răscolit orașul acope
rit de ape.

în aceste clipe de cumplită 
urgie, doi bărbați — Tlavril 
Costin și Traian Bal și un tî- 
năr, elevul Adrian Ciurea, se 
aflau surprinși de ape pe stra
da 1 Mai. Au găsit, adusă de 
puhoi o barcă de agrement, 
fără vîsle. Au improvizat în 
grabă niște lopeți și s-au ală
turat, fără prea multă vorbă 
echipelor de salvare. Au in
trat pe fiecare stradă, s-au 
oprit în dreptul fiecărei case, 
au cercetat cu atenție dacă a 
mai rămas cumva vreo per
soană neevacuată. Și așa, pe 
rînd. au fost îmbarcate și tran
sportate în zonele ferite de 
primejdie, familii întregi. Cele 
ale prof. Racolța. Balogh. Ro
dea. dr. Simionetti, Vass... Este 
greu să reconstitui chiar 
numele familiilor salvate, 
ce se știe însă este că 
echipaj din care a făcut 
și elevul Adrian Ciurea a sal
vat de Ia înec nu mai puțin 
de 250 de ființe omenești 1

P

un
de

din- 
cas-
au-

toate 
Ceea 
acest 
parte

★
...în zilele de grea încercare 

provocată de calamități! exem
plul plin de curaj al elevu
lui Adrian Ciurea din clasa a 
Xl-a C, 
Liceului
din Dej nu a fost singurul.

secția umanistică, a 
„Andrei Mureșanu"

DIN

Dar, ca și în multe alte ca
zuri, laptele elevului Adrian 
Ciurea au reliefat și mai preg
nant trăsăturile morale ale ti
nerei generații care — crescută 
și educată de partid — este 
capabilă de acte de mare băr
băție, de eroism de spirit de 
sacrificiu. Prin comportarea 
sa utecistul Adrian Ciurea 
onorează tineretul din patria 
noastră, această rezervă de 
nădejde a poporului.

de 
și 
Si 
a 

al cercului atletic sau de tir 
sau component al echipei de 
volei a Palatului pionierilor 
echivala cu o performanță 
de mari proporții, viu comen
tată de toată lumea, a-olo, 
în lumea celor mici ; un a- 
devărat titlu de glorie.

Sportul la Palatul pionieri
lor nu avea însă să se re
zume la atît. Pentru mieii 
campioni și recordmani cer
cul sportiv se dovedea din

zi în zi tot mai strimt. Se 
simțea nevoia unor întreceri 
și peste granițele Palatului, 
cu copii din cluburi, din 
școli. AȘA S-A AJUNS LA 
ÎNFIINȚAREA asociației 
SPORTIVE, moment impor
tant în viața Palatului, o 
PRIMA TREAPTĂ CĂTRE 
CRISTALIZAREA VIITOA
RELOR PERFORMANTE.

Este perioada anilor 
1955—1956, cînd asociația 
sportivă dă la iveală pe 
Marcel Roșea, viitorul re
cordman mondial și meda
liat olimpic Ia tir, pe Mi- 
haela Peneș, tot țintașă 
pe atunci, ulterior campi
oană olimpică la arunca
rea suliței, pe Virginia 
Ciulinaru, sprinteră și 
săritoare în lungime.

Sînt primele elemente care 
fac .•opțiune pentru marea 
performanță. Ele fac să cîș- 
tige în substanța munca pro
fesorilor și antrenorilor. Ca 
un corolar al activității aso
ciației sportive, din 1957 — 

1958, cei mai înzestrați spor
tivi de ia Palat și chiar e- 
chipe întregi (ca cea de vo
lei fete) vor trece 
Școala sportivă nr. 
companie și mai 
de mari valori în 
Era încă un pas spre perfor
manță.

A fost o formă de organi
zare care s-a dovedit inspi
rată. Ea a stimulat pionierii, 
i-a făcut să forțeze porțile 
consacrării. Tot mai mulți din
tre ei și-au dorit să ajungă

pe lîngă 
1, într-o 

apropiată 
devenire. Foto : N. AUREL

Din săplărntna 
lor, baschetul nu

activităților sportive 
putea lipsi. Iată

organizate la Palatul plonterl- 
dovada...

Liceul „Aurel Vlaicu"-București:
O nouă pasiune-RUGBYUL

de rugby Interclase organizat la
Foto : Aurel NEÂGU

echipele finaliste ale campionatului 
Capitală

își dispută tricourile de campioni 
liceul „Aurel Vlaicu" din

După-amiază caldă de iunie, 
cu soare picurînd stropi de aur. 
„Parcul Copilului", leagănul 
atitor generații de rugbyști 
bucureșteni are din nou oas
peți. Tribunele stadionului sînt 
pline, ca la o mare confruntare 
intre două formații celebre. 
Spectatori, în majoritate elevi. 
Desctfrăm pe matricolă : „Li
ceul Aurel Vlaicu". Pe teren 
două echipe de „puști” mînuiesc 
cu agilitate balonul oval. Se 
înfruntă în finală, „Șoimii" 
a X-a I și „Triumf" a X-a F 
— după cum am aflat din ex
plicațiile binevoitoare ale unul 
spectator, aflat lîngă mine. A 
urmat într-o atmosferă solem
nă, înmînarea cupelor medalii
lor, tricourilor de campioni și 
a florilor, a numeroaselor bu
chete de flori.

Creionat, în linii fugare, cam 
în acest fel s-a încheiat cam
pionatul de rugby interclase 
organizat.la Liceul „Aurel Vlai
cu". De altfel, acțiunea a căpă
tat viață, cu trei ani în urmă. 
Atunci, profesorul Constantin 
Vasile a început migăloasa 
muncă de popularizare a rug- 
byului, a acestui sport compli
cat cînd îl privești din afară, 
dar frumos și captivant din
lăuntru. Și, după ce a fost 
aprinsă sclnteia, tot mai mulți 
profesori și elevi au 
direct interesați, unii 
tate de „microbiști", 
„combatanți".

Astfel, după trei ani, 
putat prima ediție a campiona
tului liceului, cu participarea 
a șapte echipe reprezentative 
de clase. Era nevoie de in-

devenit 
în cali- 
alții de

S-au aflat și aceș- 
printre elevi. Dintre 
activează în echipele

structori. 
tia, tot 
cei care 
de juniori ale diferitelor clu
buri.

Discutăm cu prof. NICO
LAE IONESCU, directorul li
ceului : „Nu putem .spune că 
nu am avut și greutăți. Princi- 
paiul . ...................
siune 
vine 
vins, 
ocazie, că putem folosi spor
tul ca un minunat instru
ment educativ. Iar rugbyul, 
un sport prin excelență de 
echipă, ne oferă posibilitatea 
de a acționa asupra calități
lor morale și de voință ale 
elevilor, în condiții concrete. 
Evident, dorim să nu 
oprim aici". Cuvinte asemă
nătoare ne-a spus
Dan Ion, un nu mai puțin 
înflăcărat suporter al rugbyști- 
lor.

Campionatul, care a cuprins 
cite patru jocuri pentru fie- 
tare echipă, a permis afirma
rea unor elemente talentate, 
dintre care amintim pe Vir
gil Bălașa, Ion Mihăeseu, Ion 
Bordeianu, Viorel Radu, Ale
xandru Ionescu, Sorin 
alături de „consacrații" 
Burghelea, Veștemeanu, 
raschivescu. Sorin Sandu, 
dărescu, Leonaș. După 
este cunoscut, echipa de 
niori a Rapidului, care a ocu
pat locul trei pe țară, este 
formată dih elevi de la „Au
rel Vlaicu". întrecerile de 
care am amintit acum au pri
lejuit, așadar, descoperirea

este să dovedești pa
și străduință. Nimic nu 

de-a gata. Ne-ain con- 
îneă o dată, cu această

ne

și prof.

Baba, 
Gali, 
Pa- 
Ur- 

cum 
ju-

BLOC NOTESUL FINALELOR

DE GIMNASTICA
că finalele 

ediții a cam-
Cu siguranță 

celei de a 21-a 
pionatelor republicane școlare 
individuale se vor înscrie 
printre cele mai reușite între
ceri de gimnastică ale elevi
lor. în ansamblu, e de re
marcat efortul organizatoric 
considerabil al gazdelor, în 
sensul desfășurării exemplare 
a întrecerii (aproape toate 
elevele Liceului sportiv din 
Orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej au primit misiuni con
crete pentru cele două zile de 
concurs) și a fost foarte ins
pirată decizia reprezentanților 
Ministerului învățămîntului 
de a răsplăti aceste preocupări 
printr-o frumoasă cupă de 
cristal. Antrenoarea federală 
Maria Simionescu și colabora
torii ei merită această dis
tincție și BINE AR FI DACA 
ȘI ALȚ1 ORGANIZATORI 
DE CONCURSURI DE GIM
NASTICĂ VOR ÎNVĂȚA 
CÎTE CEVA DIN ACEASTĂ 
REUȘITA.

Firește, însemnărilor noas
tre anterioare li s-ar putea 
adăuga numeroase altele. Fa
cem loc, pentru astăzi, cîtorva 
dintre acestea :

Se impune a sublinia, de 
pildă, aria restrînsă, totuși, 
din care s-au recrutat fina- 
liștii, multe orașe netrimi- 
țîndu-și reprezentanți în lup
ta pentru titlu, în ciuda unor 
repetate apeluri ale organiza
torilor.

• Dacă la fete au evoluat 
la categoria maestre un nu
măr mare de concurente (ni
velul întrecerii fiind hun), 
numărul redus de maeștri și 
candidați maeștri de la băieți 
este de natură să ridice se
rioase semne de întrebare cu

privire la activitatea ce se 
desfășoară în unele secții de 
performanță.

• Remarcam, cu alt prilej, 
bunele rezultate obținute de 
profesorul clujean Andrei 
Batiz, ai cărui giimnaști s-au 
situat pe primele locuri în 
ierarhia școlară. Din păcate, 
doar puține nume se mai pot 
adăuga pe lista evidențiaților 
(în afara de cete deja men
ționate, bineînțeles). Și vom 
începe, în primul rînd cu t'r 
nărui profesor timișorean Pa
vel Horvath (el însuși elev al 
unui reputat activist pe tărî- 
mul gimnasticii, Marin Trin- 
că) care, și la Galați și la 
concursul de la Orașul Gheor
ghe Gheorghiu-tDej, a prezen
tat gimnaști te s-au impus 
atît prin perspectiva lor de 
afirmare cit și prin maniera 
de lucru și ținuta generală. 
Este cert că în scurt timp 
gimnastica masculină timișo
reană va avea un cuvînt de 
spus în întrecerile interne de 
anvergură, un cuvînt care de 
pe acum se anunță a fi ferm. 
Am urmărit, apoi, cu reală 
satisfacție rezultatele pasiona
tei activități a profesorului 
sibian Nicolae Buzoianu. Ma
ria Antimie poate deveni 
curînd o bună maestră, la fel 
cum și alte eleve ale acestui 
antrenor îndreptățesc justifi
cate speranțe de creștere și 
afirmare. în condițiile con
centrării la Liceul din Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej a unora 
dintre cele mai bune cadre. 
Sibiul ni se pare a fi rămas 
singurul centru unde gimnas
ticii feminine i se acordă a- 
tenție.

• Am arătat că Paula loan 
și Elsabeta Țurcu au furnizat,

în disputa lor directă pentru 
titlul de campioană, un antre
nant spectacol sportiv, gim
nastele străduindu-se (și reu
șind adesea) să-și prezinte 
exercițiile la un nivel cit mai 
ridicat, cu cit mai puține gre
șeli de ținută sau tehnică. 
Dar, emoția de concurs sau 
poate ji pregătirea insufici
entă a unor elemente au de
terminat și greșeli, firești am 
spune. Acest lucru a scăpat 
uneori brigăzilor de arbitre, 
sportivele respective, și nu 
numai ele, fiind cotate la 
unele aparate cu note exage
rate. Or, exigența arbitrajului, 
cu atît mai mult la gimnas
tele tinere, trebuie să se ma
nifeste în orice întrecere, 
concurentele trebuind să știe 
că nu le este iertată nici o 
greșeală. Căci altfel, contactul 
cu arbitrajul internațional 
poate aduce serioase decepții 
și deziluzii...

• Din noua „promoție" de 
gimnaste de cat. 1, luiiana 
Simonfi este cu siguranță 
cea care își va croi cel mai 
ușor drumul spre marile re
zultate. Gabaritul ei perfect 
echilibrat. încărcătura tehnică 
a exercițiilor, ținuta și inte
ligența de concurs, ușurința 
lucrului — iată tot atîtea 
atu-uri importante ale tine
rei gimnaste din Baia Mare. 
descoperită și inițiată de prof. 
Ligia Marinescu. Actualii ei 
antrenori, prof. Florica Dobre 
și Gheorghe Gofgoi au o mi
siune importantă : aceea de a 
pregăti, cu răbdare și price
pere, o excelentă maestră de 
care gimnastica noastră are 
atita nevoie. Nu ne îndoim 
că reușita va fi deplină.

Constantin MACOVEi

unor noi tineri, ce pot lua cu 
succes locul celor ce trec să 
joace în echipe de categorie 
superioară. Să amintim doar 
căzui lui Gali, care după tur
neul final al campionatului 
de juniori, a evoluat la „se
niorii” Rapidului, fiind linul 
dintre cei ce au contribuit 
hotărîtor la calificarea în di
vizia A.

Organizarea unui campio
nat de rugby la nivelul șco
lii, pentru a cărui desfășurare 
se cere cheltuită mai multă 
pasiune decît fonduri, a de
monstrat, indubital. că rug- 
bv-ul poate deveni sport de 
masă' și creator de valori.

★
într-o după-amiază caldă 

de iunie, elevii de la „Aurel 
Vlaicu" au lansat un' semnal. 
Cine-1 recepționează ?

Emanuel FANTANEANU

în echipele reprezentative, în 
loturile de tir, atletism sau 
natație. Or, o asemenea sa
tisfacție n-o puteau gusta de
cît cei mai talentați, dar și 
cei mai sîrguincioși dintre 
ei. Ei fiind pe atunci aproape 
1 000.

Numărul în continuă creș
tere de minisportivi cu velei
tăți, cu afinități pentru per
formanță, determină, în cele 
din urmă, crearea unui 
club, a primului club spor
tiv al pionierilor. Denumirea 
sa nu putea fi mai sugestivă 
decît CUTEZĂTORII. Eveni
mentul s-a petrecut în primă
vara anului 1968 și a fost 
primit cu o imensă bucurie 
de iubitorii sportului. Dru
mul acesta de loc ușor, de 
loc neted, de la primele 
cercuri sportive la un club 
sportiv este legat de munca, 
strădania, entuziasmul inepu
izabil al unor profesori-an- 
trenori ca Daniel Tănăsescu, 
Maria Bulbuc, Eugen Danciu, 
Victor Paladescu, Dumitru 
Matei, Mircea Mihăilescu ș.a. 
Sînt cadre didactice care au 
merite deosebite în funda
mentarea șî reușita mișcării 
sportive pionierești 
Palat. într-un fel și ei pio
nieri.

Deci, de doi ani 
activitatea sportivă la Pala
tul pionierilor înseamnă clu
bul Cutezătorii, înseamnă 
consolidarea secțiilor existen
te, dar și apariția altora noi. 
Cutezătorii au astăzi 12 sec
ții pe ramură de sport și pes
te 2 000 de membri. Procesul 
de instruire este asigurat de 
un director de specialitate, 
lectorul universitar Dumitru 
Moțet și de un colectiv de 
profesori și antrenori cu o 
înaltă calificare, cu recunos
cute merite pedagogice din 
care fac parte, între alții, 
Daniel Tănăsescu, Dumitru 
Matei, Elena Leuștean, Șonia 
Iovan, Anastasia Ionescu, Con
stantin Țurcaș, Tudor Bădin, 
Enrico Modiano, Maria Vicel, 
Nicu Naumescu, Olga Boran- 
gic-Mironescu, Victor Volo- 
șin etc., o adevărată pleiadă 
de specialiști. Asta și expli-

că, într-o largă măsură, re
zultatele obținute într-un in
terval atît de scurt : titluri 
de campioni naționali de

copii la tenis de cîmp, drep
tul de a participa — cu e- 
chipa feminină de volei — 
din toamnă, la divizia șco
lară, locuri fruntașe pe țară 
la gimnastică modernă, na- 
tație, tenis de masă, perspec
tiva unei imediate afirmări 
la tir, scrimă, atletism 
șah. Condiții materiale 
mai bune și un 
competițional 
chibzuință, în acord deplin 
cu cerințele, cu perspectiva 
de dezvoltare a secțiilor, iată 
premisele unor noi succese 
ale clubului Cutezătorii. Și 
după exemplul acestui club- 
etalon, posibilitatea înființă
rii, nu peste mult timp, și a 
altor cluburi pionierești.

Sărbătorirea celor 20 de 
ani de activitate sportivă la 
Palat va culmina duminică 
21 iunie, o dată cu Ziua pio
nierilor. Asta după ce întrea
gă această săptămînă 
TEZATORH" au fost 
zenți zilnic, în zeci de 
tiții, în concursuri de 
tism și gimnastică, de 
ție și tir, de carturi și 
modele, în competiții de bas
chet și fotbal. Demonstrația 
pionierilor sportivi de ziua 
lor, prilej de sărbătoare pen
tru întreaga țară, promite 
să însemne nu numai o tre
cere în 
ci și o 
succese.

Și 
tot 

calendar 
întocmit cu

„cu- 
pre- 

repe- 
atle- 

nata- 
aero-

revistă a realizărilor 
prefață a viitoarelor

Tiberiu STAMA

IN SFERTURILE DE FINALA ALE „CUPEI ROMÂNIEI"

STEAGUL ROȘU BRAȘOV-PETROLUL
PLOIEȘTI 4-2 (1-0)

de la

încoace

Ierl după amiază amatorii de 
fotbal din Capitală au preferat un 
loc in fața televizorului, spre a 
viziona înregistrarea de la C.M.. 
unuia in tribunele stadionului 
Republicii. Cele citeva sute de 
spectatori, probabil susținătorii 
cei mal fideli ai celor două di
vizionare A. au asistat chiar din 
primul minut, în urma deschi
derii scorului de Balint, la o 
cursă contracronometru a petro
liștilor de a restabili egalitatea și, 
apoi, eventual, de a termina În
vingători. El și-au văzut realizată 
dorința doar in parte, în min. 
57, cînd Stroie a egalat, fructit'l- 
cînd o centrare excelentă a iul 
Grozea. Pînă în acest minut, plo
leștenii, in marea majoritate a 
primei reprize au construit o sui
tă de acțiuni ofensive la poarta 
Iul Adamache, care însă a rezol
vat cu succes situațiile critice. In 
această parte a jocului, brașo
venii au acționat în viteză, dar 
nu au mai finalizat nici o ac
țiune.

Speranțele petroliștilor, renăs
cute după egalare, de a întoarce 
soarta partidei în favoarea lor au 
fost repede spulberate de elevii 
lui Valentin Stănescu. Sco-ul de 
1—1 pe tabela de marcaj s-a men
ținut doar patru minute. In min. 
61. aceiași Balint, ajuns la cehul 
careului Petrolului, a șutat nă- 
Praznic în colțul lung ai porții, 
obligîndu-1 pe M. Ionescu să scoa- 
tă din nou balonul din plasă

Brașovenii au insistat în conți-

nuare mai mult șl, după alte trei 
minute, au marcat ' 
caru a plecat cu 
mijlocul terenului 
printre petroliști, 
verși au ezitat să 
hotărît, și mijlocașul 
roșu a trimis balonul lui Nepula, 
care a fentat pe portarul M. Io- 
nescu, ce-1 Ieșise în întîmpinare 
și a înscris. Spre sfirșitul meciu
lui, ploleștenii obțin cîteva cor- 
nere șl în mln. 85 — un penalty, 
în urma unui henț făcut de Jenei. 
Lovitura de pedeapsă a fost 
transformată de Grozea. După 
două minute apărătorii Petrolului 
comit o greșeală de neiertat. 
Gyorfi a fost lansat, în diagonală 
de Ivăncescu, a controlat citeva 
clipe mingea cînd în fața sa se 
afla Gruber, apoi a venit și por
tarul Ionescu. care a părăsit poar
ta. cei doi ploieșteni nu au in
tervenit, Gyorfi a centrat Ia Drâ- 
goi și... 4—2 pentru Steagul roșu.

A arbitrat bine C. Dlnuleseu, a- 
jutat la linie de F. Coloși și R. 
Stâncan — toți din București.

STEAGUL ROȘU : Adamache — 
Ivănceascu. Jenei, Olteanu, jîusu, 
Pescaru. Balint, Necula. Cadar 
(min. 85 Cojocarul, Florescu (min. 
61 Drăgoi), Gyorfi.

petrolul : M. Ionescu — Cru- 
ber. Cringașu, Florea, N. Ionescu, 
luhas, Dlncuță (min. 46 Morarii), 
Cotigă (min. 75 Alexlu), Oprlsan, 
Grozea, stroie.

din nou. Pe;- 
mingea de ia 
prin dribling 

apărătorii a<l- 
intervină mal 

Steagului

P. VINTILA
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NOTAȚII LA
FOARTE

UN CONCURS
REUȘIT

• Indiscutabil, e- 
dtția din acest an 
se înscrie drept cea 
mal reușită, con
cursul prilejuind o 
trecere în revistă a 
potențialului atletic 
Școlar, spre satis

facția noastră, putem afirma 
că viitorul se află în miinl 
bune. Numărul mare de perfor
meri ,valoarea bună a majori
tății lasă să se întrevadă per
spective foarte frumoase.
• Ambianța specifică concursu

rilor școlare, timpul de concurs 
excelent au fost completate de o 
organizare foarte bună în care 
singurele fisuri au fost două e- 
rorl de arbitra) (una la suliță, 
neacordare a două încercări per
fect valabile atletei Eva Lazea, 
cealaltă prin interpretarea greșită 
a timpului de odihnă la înălțime 
pentru cîștlgătoarea Draga Com
șa). impresia noastră, este că 
dacă concursul ar fi avut loc pe 
stadionul Republicii, rezultatele 
ar fi fost mal valoroase, pista 
de pe Tineretului avlnd încă ne
voie de îmbunătățiri calitative.

cenușăreasa atletismului nostru. 
Dumbravă, iordan, Ardeleana slnt 
numai cîțiva dintre cei ce pot fi 
viitori performeri
• Așteptam mat mult de la cel 

doi șefi de promoție ai juniori
lor din anul trecut, Mariana Fi
lip șl Dosa Csaba. Cu siguranță 
că dușurile servite de adversari 
le vor da imboldul pentru perfor
manțele cu care ne-au obișnuit.
• Un semnal de alarmă se im

pune față de rezultatele înregis
trate la. 400 m băieți, prăjină, su
liță. In aceste probe se simte un 
mare gol și la seniori, dar nici 
nu este de mirare dacă cei ti
neri nu prezintă o valoare deo
sebită.
• Se cuvine a evidenția ctțiva 

profesori și antrenort ale căror 
rezultate cunosc o ascendență 
continuă: Daniel Mater, Traian 
Prundan, Gheorghe Stănescu, O- 
llmplu Constantinescu-Nehol (oa
re va exista concurs In care 
acest antrenor să nu se numere 
printre evidențiațt ?). Ion Smidu. 
Teodor Ionescu, Attila Kalilt, Ni
colae Gurău, Petru Kilenl, Ste
fania Constantin, Geta Mușat șa.

Datorită condițiilor speciale 
în care s-au disputat parti
dele din ultimele faze' ale 
„Cupei României" (perioadă 
în care reprezentativa țării 
s-a aflat în Mexic), F.R.F. a 
hotărît ca meciurile din sfer
turile de 
să nu se 
pentru că 
și pentru 
opt etape 
stabilit ea echipele calificate 
să se întâlnească o singură 
dată, iar dacă egalitatea per
sistă după 120 de minute să 
se tragă la sorți. A veni acum 
cu propunerea că 'era mai 
bine, poate, să se execute 
lovituri de la 11 m pentru 
stabilirea formației calificate, 
sau să se apeleze în ultima 
instanță la raportul de cerne
re (cum se procedează în a- 
tîtea competiții din alte țări), 
e tardiv. Cert este că neres- 
pectarea indicațiilor F.R.F. — 
tragerea să se facă doar în 
prezența arbitrilor șj a căpi
tanilor de echipă (de ce nu și 
a observatorului federal ?, in
vestit prin funcție să asigure

finală și semifinale 
dispute tur-retur, 
practic nu era timp 
desfășurarea celor 
din divizia A. S-a

mediul corespunzător) a creat, 
miercuri pe stadionul Dina
mo scene penibile. Pe bună 
dreptate se pun următoare
le întrebări: ce căutau la lo
cul cu pricina întreaga echi
pă a piteștenilor, gălăgioși și 
protestatari, constănțeanul Ba
dea, unii copii cate se îmbul
zeau să vadă_ banul „țuț“ 
între firele de "iarbă ? Greșe
lile copilărești, lipsa de orien
tare a arbitrului, abaterile de 
la disciplină au creat la me
ciul F.C. Argeș — Farul un 
final ratat și plin de suspi
ciuni, indiferent de echipa 
care se crede nedreptățită. 
(AL. C.).

Aseară, Comisia centra
lă de competiții și disci
plină a F.R.F. a luat în 
discuție contestația înain
tată de clubul sportiv Fa
rul. După audierea arbi
trului V. Pădureanu, pre
cum și a delegatului clu
bului constănțean, comi
sia a hotărît să respingă 
contestația ca neînteme
iată.

JL

SERIA A VI-A
Tehnofrig Cluj — A.S.A. Sibiu

2—2 (L—1)
Victoria Călan -- Arieșul Cîm-

pi a Tur zii 2—0 (1--0)
Minerul Teliuc — Aurul Brad

1—0 (1—0)
Independenta Sibiu — Soda

Ocna Mureș 1—o (0-0)
Industria si rinei Cîmpia Turzii

Clujeanca Draga Comșa, campioană republicană școlară (1,68 m).

Foto : Silviu DUMITRESCU
• Cu acest prilej, au fost a- 

corda.te de către Ministerul In- 
vățămintulul mult rlvnltele 
cercuri olimpice. Mal mulți at- 
leți au primit insignele cu 4 fi 
5 cercuri olimpice.

• Trei probe au teșit în evi
dență .sub aspectul valoric glo
bal. Este vorba de săritura in 
înălțime băieți unde primii 6 au 
terminat peste 1,04 m, proou 
de 800 m la care trioul Gașpar, 
Negară, Dinescu se arată de 
reală perspectivă șl cursa de toi 
ni unde al 5-lea clasat a fost 
cronometrat cu 10.8!

e> Selecția, se prezintă la un ni
vel ridicat, în etapa actuală. Va
loarea aruncătorilor de greutate 
spre exemplu, ne va face, credem, 
sa ultim că această probi est»

recorduri alee Au dobortt 
campionatelor școlare: Alexandru 
Abagiu, Sorin Păsulă, Zoltan GaȘ- 
par, Constantin Colțan, Ion Glava, 
Mihai Negomtreanu, Gheorghe 
Dumbravă, Eleonora Monoranu, 
Rafira Fila, Elena Mirza, Marla 
llli, Carmen ionescu.
• Propunem Ministerului Invă- 

țămlntulul studierea includerii, 
din anul viitor, în campionatele 
școlare a probelor de 400 m gar
duri, 1500 sau 2000 m obstacole, 
cros. In fond, școlarii slnt baza 
activității atletice a Juniorilor și 
aceste probe slnt prea însemnate 
pentru a nu figura în programul 
unor asemenea întreceri.

Nicolae MĂRAȘESCU

— Arleșul Turda 1—0 (1—0) 
Știința Petroșani — Minerul

Bala de Arieș 3—0 (neprezentare) 
Mlnaur Zlatna — Metalul Aiud

3—1 (3—0) 
Mureșul Deva — Minerul Ghe- 

-lar 4—o (s-a jucat la Orâștie)
. (CORESPONDENȚI : 

Gunther, 
Boțocan, 

Staicu, I.

Vlctorla Cărei — Foresta Nă- 
săud 2—0

C.I.L. Sighetul Marmaliei 
Metalul Salonta (nedisputat)

(CORESPONDENȚI : 
Săsăranu, A. Pașcalău, D. 
Vatau, M. Bonțoiu, Z. Ko
vacs șl I, Toma).

SERIA A VIII-A
Vltrometan Mediaș — Chimia 

Făgăraș 4—3 (1—2) (s-a jucat la 
Copșa Mică)

Torpedo Zărnești — Carpațl 
Brașov 3—1 (2—1)

Medicina Tg. Mureș — Metalul 
Copșa Mică 2—2 (1—0)

Lemnarul Odorhelul Secuiesc — 
Oltul Sf. Gheorghe 0—0

Tractorul Brașov — Unirea 
Crlsturu Secuiesc 6—2 (1—1)

Chimia Victoria — Colorom 
Codlea 1—1 (0—0)

Minerul Bălan — Chimica Tîrnă- 
veni 5—1 (1—0)

Avîntul
Gheorghieni 2—1 (1—0)

(CORESPONDENȚI : Z. 
Poterii, c. Chiriacj C. Al
bii, A. Pialoga, G. Carol, 
E. Aslan, R. Bortoș ți C. 
Ținea).

RESTANȚA SERIA I (Etapa a 
XXVIII-a) Victoria Roman — 
C.F.R. Pașcani 0—1 (0—1)

V.

i. 
i. 

p. 
Băi-

Munteanu, 
Vladislav, 
Tonea, B. 
șan).
SERIA

Chimistul Baia ____ ___
mata Cluj 0-2 (0—0)

Bihoreana Marghila — Bradul 
Vișeu 2—0 (1—0)

C.I.L. Gherla — Constructorul 
Baia Mare 2—0 (0—0)

Dinamo Zalău — Gloria Bis
trița 1—2 (0—0)

Someșul Satu Mare — Topitorul 
Baia Mare 2—3 (1—1)

Unirea Dej — Dacia Oradea 5—1 
(1—0) (s-a jucat la Bistrița)

A. 
i.

A VII-A
Mare — Der-

Reghin Viitorul

LOTO-PRONOSPORT
Duminică 21 iunie 1970, la 

ora 17, va avea loc la Bucu
rești în sala Clubului Finan
țe Bănci din strada Doamnei 
nr. 2 : TRAGEREA SPECIA
LA PENTRU AJUTORAREA 
SINISTRAȚILOR. Tragerea 
va fi efectuată pe numere și 
terminații, cunoscînd faptul 
că fiecare bilet poartă o lite
ră și un număr de 6 cifre, 
numerotația fiind făcută de 
la 000.001 la 1.000.000.

Pentru atribuirea tuturor 
premiilor se vor efectua 
de extrageri.

PREMIILE OFERITE : 
autoturisme DACIA 1300, 
autoturisme DACIA 1100,
autoturisme SKODA S. 100, 
100 premii a 10.000 lei, 1 000 
premii a 1 000 lei Si 10.000

premii a 100 lei au valoarea 
totală de 7.500.000 lei.

Participanțil din Capitală, 
au prilejul să-și mai procure 
biletele și astăzi vineri 19 
iunie a.c. de la agențiile 
Loto-Pronosport pînă la 
obișnuită a închiderii 
zării.

ora 
vîn-

32

10
30
40

Astăzi și mîine 
ULTIMELE ZILE în 
vă mai puteți depune bu
letinele pentru concursul 
Pronosport de duminică 
21 iunie 1970, la care se 
atribuie autoturisme sau 
bani la alegere. Concursul 
cuprinde cele mai atrac
tive și echilibrate meciuri 
din campionatul diviziei B 
al țărij noastre.

sînt 
care
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120 MINUTE DRAMATICE stilul său carac- 
apărarea

infernational 
FRITZ WAL- 
comentat me-

(Urmare din pag. I)

ckenbauer (în acest ultim 
[caz a mutat locul infracțiu
nii pe linia de 16 metri). 
[După cum se desfășurase re- 
jpriza secundă, ar fi fost o 
‘mare nedreptate ca scorul să 
‘rămînă favorabil italienilor, 
[dar, cînd nimeni nu se mai 

,‘aștepta, în minutul de pre
lungire hotărît de arbitru 
[pentru tragerile de timp și 
Simulările italienilor, Gra- 
foowski are o pătrundere 
[frumoasă pe stînga, centrea- 
M în fața porții și Schnellin- 
Iger, apărut ca un bolid din 
[urmă, reia fulgerător în pla- 
,,să. A fost o fază pur și sim- 
'plu uluitoare, cum vor fi și 
altele în prelungirile ce vor 
urma. în aceste 30 de minu
te suplimentare, ambele e- 
chipe vor arunca în luptă 
toate resursele, pînă la epui
zare, pentru victorie, care le 
'va surîde pe rînd, la inter-

lienii preiau conducerea prin- 
tr-un șut de la aproximativ 
20 de metri, dar plasat, al 
lui Riva. In repriza a doua 
a prelungirilor, situația pe 
tabela de marcaj devine din 
nou egală, grație lui Miiller, 
care a fructificat o pasă cu 
capul a lui Uwe Seeler. Bu
curia elevilor 
durează, însă, 
nut, fiindcă la 
al italienilor, 
Boninsegna îl 
pe Rivera, care

lui Schon nu 
nici un mi- 

proximul atac 
centrarea lui 
găsește liber 

nu iartă ! !

De Ia italieni, cei mai buni 
oameni au fost Albertosi (a 
apărat cu adevărat magistral, 
putîndu-i-se imputa 
greșeala de la golul 
Domenghini, Rosato, 
nich și Riva. De la 
germani, cea mai bună im
presie au lăsat-o Beckenba
uer (un exemplu de dăruire 
în joc, evoluînd mai mult de 
50 de minute rănit la braț), 
Overath, Muller, Uwe Seeler 
și Schnellinger.

doar 
doi), 
Bur- 
vest-

Jairzinho, în 
teristic, a depășit 
uruguayană și... 2—1 pentru 
Brazilia ! Ultra-eficacitatea 
brazilienilor s-a făcut simțită 
și în fața celei mai sigure 
apărări, cea a echipei Uru- 
guayului care, după ce în pa
tru jocuri nu a primit decît 

1 gol, acum a încasat 3 !

Telefoto : AP.-AGERPRES

• Fostul 
vest-german, 
TER, care a 
ciul la postul de televiziu
ne din Baden-Baden a de
clarat : „Nu este rușine să 
fii învins de italieni. Acești 
jucători au atins, într-ade- 
văr, o clasă mondială și 
pe urmă să nu omitem 
faptul că echipa noastră 
se menține între primele 
patru formații din lume".

Căpitanul echipei italie
ne, GIACINTO FACCHETTI 
a declarat in cabine : „Pî
nă în ultima secundă nu 
am fost sigur de victorie. 
Am trăit momente dificile 
în acest meci de neuitat. 
Din fericire portarul Al- 
beriosi a știut, în cîteva 
ocazii, să ne scoată din 
încurcătură. Echipa noas
tră a avut mai multă pros
pețime fizică. Trebuie să 
recunosc că vest-germanii 
au disputat meciuri mai 

grele în fazele anterioare 
ale competiției. Ei au plă
tit aceste eforturi supli
mentare în partea doua a 
prelungirilor".

• La sfîrșitul meciului, 
antrenorul echipei R.F. a 
Germaniei, i 
SCHON, a spus : „ 
un joc dramatic și de

calitate remarcabilă. AM 
PIERDUT, DAR ÎN FATA 
UNUI ADVERSAR DE CLA
SA".

•EDUARDO HOHBERG. „în- 
frîngerea echipei Uruguayu
lui este opera... FIFA. Sînt 
mîndru de jucătorii mei. Ei au, 
făcut dovada unei voințe e- 
xemplare. Dacă au pierdut, 
aceasta s-a întîmplat numai 
din cauza Federației interna
ționale care a permis Brazi
liei să joace consecutiv cinci 
meciuri la Guadalajara, în 
timp ce echipa Uruguayului a 
trebuit să 
trei orașe 
de Mexico 
cunoscînd 
fecțiune a echipei sa 
lipsa trăgătorilor la 
Hohberg este de părere că 
Brazilia și Italia au șanse în 
finală, fiind foarte greu de 
indicat un învingător.

se deplaseze în 
: Puebla, Ciudad 
și Guadalajara. Re- 
câ principala de- 
echipei sale a fost 

i poartă,

SARABANDA GOLURILOR

ol meciu- 
Germoniei

FILMUL SEMIFINALEI
DE LA GUADALAJARA

Arena -„Jalisco** din Guadala
jara pare un cuptor în această 
după amiază de iunie cînd ter
mometrul indică peste 40 de gra
de la soare, astfel că nici inimo-

LA CIUDAD DE MEXICO
vâzutâ de Neagu RADULESCU

și Mttller (R.F.G.).
Stînga : Burnich și Rivera (Italia) 

Dreapta : Maier, Schnellinger

vale de numai cîteva minute. 
Am văzut, alternativ, aceiași 
jucători sărind în sus de 
bucurie sau tăvălindu-se pe 
iarbă în semn de deznădej
de. Cînd raiul, cînd iadul. 
JVIai întîi a fost rîndul vest- 

/germanilor să jubileze. După 
ce Albertosi a scos senzațio
nal, în corner, o lovitură de 
cap a lui Miiller, în min. 95, 
la un corner, Seeler a reluat 
balonul cu capul, nu atît de 
periculos, dar Albertosi și 
Burnich s-au încurcat re
ciproc, iar Miiller, care era 
pe fază, n-a mai avut de 
făcut decît să-1 introducă în 
poartă. Nu trec. însă, decît 
patru minute, și la o greșeală 
copilărească a lui Held, Bur
nich aduce egalarea. Tot ita-

șil suporteri localnici nu s-au prea 
înghesuit la semifinala Brazilia 
— Uruguay. De altfel, mexicanii 
văzuseră de cinci ori pînă acum 
la lucru echipa braziliană și poa
te ar fi preferat să ” 
be. . . „meniul".

Jocul începe. Cele 
fac să circule mult 
petă pasele, ezitînd __ 
jeze. După două minute însă, Ri
velino accelerează brusc, pasează 
în cruciș la Pele, dar acesta, [je
nat de soare, nu poate să con
troleze balonul. Jairzinho și Tos
tao sînt marcați sever de Mujica 
și Matosas. Primele șuturi la 
poartă sînt executate de urugua
yeni. dar Felix atent, reține. Apă
rarea Uruguayului se dovedește 
o rețea bine pusă la punct. Ata
cul brazilian nu găsește însă nici o 
breșă. Se încearcă poarta cu șu
turi de la distanță (Clodoaldo ș* 
Jairzinho).

Brazilienii se enervează, pasele 
lor devin imprecise și sînt inter 
ceptate cu ușurință de urugua
yeni, care deschid scorul în mi-

ii se schim-

două echipa 
balonul, re- 
să se șnga-

nutul 17 : Morales pasează lung 
la Cubillas pe partea dreaptă, 
acesta se infiltrează între Piazza si 
Everaldo, controlează balonul cu 
pieptul, și-I potrivește, apoi cu 
un șut sec înscrie : URUGUAY — 
BRAZILIA 1—0. Brazilienii acuză 
lovitura, părînd că suferă din 
nou complexul unui adversar cars 
le-a stat mereu în cale. în mi
nutul 23 Piazza salvează în extre
mis la un șut periculos al lui Mo
rales, cînd mingea îl depășise pe 
Felix. O combinație Rivelino — 
Tostao îl pune în poziție de șut 
pe Pele, dar Montero îl oprește 
din acțiune, de o manieră cam 
suspectă. Brazilienii schimbă tac
tica, joacă acum lateral, încercînd 
să surprindă dispozitivul de apă
rare advers prin învăluire. Tac
tica dă roade. Cu un minut îna
inte de sfîrșitul primei reprize, 
Rivelino pasează din nou lui Tos
tao, acesta trimite la Clodoaldo 
care-1 surprinde, cu un șut plasat 
pe Mazurkiewicz : 1—1.

Jocul este echilibrat în primele 
minute ale reprizei secunde, apoi 
brazilienii apasă pe accelerator, 
în minutul 61 Pele se produce în- 
tr-unul din numerele sale perso
nale,\de mare virtuozitate dri
blează’' pe rînd pe Cortes, Fontes 
și Montero, Intră în careu, dar 
este doborît de Castillo în mo
mentul cînd se pregătea să șuteze. 
Arbitrul nu acordă însă penalty. 
Un minut mai tîrziu, același rele 
trage năpraznic de la circa 20 m 
oferindu-i lui Mazurkiewicz prile
jul unei aplaudate robinsonade. 
Portarul Uruguayan este nevoit 
să Intervină din nou, în minutul 
70, la șutul lui Tostao. în minutul 
73, Esparrago Intră în 
Maneiro, dar se pare 
prea tîrziu. Brazilienii 
în cadența lor normală
nutul 75 scorul este 2—1
Brazilia în urma golului marcat 
de Jairzinho 
țiuni inițiată 
yenii aruncă 
forțe pentru
marchează sînt însă 
Carlos Alberto degajează
Pele prelungește ia Tostao, acesta 
retrimite Ia Pele, apoi la Rivelino 
care șutează imparabi! : 3—1. Me
ciul se termină cu o bară a lui 
Pele.

locui lui 
că *este 
intraseră 

și în mi- 
pentru

la capătul unei ac
ele Pele. Urugua- 
în luptă ultimele 

a egala. Cel care 
brazilienii : 

lung,

r
*!.
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După meciul Brazilia—Anglia, 
un reporter din Rlo ii strecura 
Insinuant Iul Pele întrebarea: 
„Cum se face că nu ați marcat 
nici un gol in meciul de ieri ??".

— Vă înșelați, senilor, l-a răs
puns Pele, am marcat un gol — 
capul, dar blestematul acela 
Banks l-a anulai cu mina.

cu 
de

re-
lui

Cîteva titluri inspirate ale 
porterllor cariocas: ,,Bobby 
șterge lacrimile pe tricoul 
Pele"; „O rey Pele joacă samba 
Intre români, dar focosul Dumi- 
trache răspunde, punindul tn ge
nunchi pe Felix"; „Violența brita
nică nu ne intimidează, vom răs
punde cu forța!"

vest-germanului Miiller, care 
cearcă să-i doboare recordul.

„Indferent dacă o va face 
nu, a spus Fontaine, 
Miiller este un semn 
lutară reîntoarcere la 
fensiv".

in

efortul 
spre o 
fotbalul

sau 
lui 
sa- 
o-

pentru e- 
la

Spre satisfacția amatori
lor de fotbal actualul cam
pionat arată o tendință de 
reorientare spre fotbalul o- 
fensiv. Pînă acum atacul cel 
mai eficient este al echipei 
R.F. a Germaniei cu 16 
luri marcate, la un punct 
goluri) urmează Brazilia, 
timp ce Italia cu 9 goluri
scrise ajunge echipa Perului 
eliminată în ..sferturile" de 
finală. Echipele Braziliei și 
R.F. a Germaniei au posibi
litatea să marcheze mai mul
te goluri decît Portugalia (17 
goluri) în 1966. Oricum ele

go- 
(/5 
în 

în

goluri aparține din anul 1954 
echipei Ungariei cu 27 de go
luri marcate. Echipa Franței, 
în 1958. a înscris 23 de go
luri.

o
HELENIO HERRERA, 

magul argentinian al fotbalu
lui italian, a dat următoa
rele pronosticuri pentru semi
finale :
R.F.G., și AJUNGÎND ÎN FI
NALA. VA CÎȘTIGA ȘI ÎN 
FATA BRAZILIEI.

Poliția din Guadalajara a făcut 
o captură cu ocazia meciurilor 
grupei a treia a campionatului 
mondial de fotbal. Brigada con
dusă de inspectorul Trinidad 
Calamateo a arestat zece hoți de 
buzunare care îșl exersau „ta
lentul" la intrările stadionului Ja
lisco și chiar în tribune. Printre 
victime s-au găst și cițiva ziariști 
străini. Nu se știe. însă, dacă su
mele subtilizate le-au fost îna
poiate la timp.

Fostul internațional francez Just 
Fontaine, golgeterul absolut al 
campionatelor mondiale (13 go
luri în 1958). urmărește cu aten
ție turneul din Mexic și evoluția

ITALIA ÎNVINGE

ÎN CLASAMENTUL 
GOLGETERILOR:

MLLLER —
10 GOLURI

au întrecut deja categoric 
echipa Angliei care ciștigase 
titlul mondial marcind 11 go
luri și primind șase. Reamin
tim că recordul absolut de

Vineri. 19 iunie, se dis
pută pe stadionul „Xochima- 
co“ meciul dintre reprezen
tativele de ziariști ale Ame
rica și Europei.jocul se des
fășoară, dimineața, de la ora 
11, și e dotat cu trofeul 
..Cuattemoc", în .echipa Ame 
ricii evoluează și celebrul 
Vava.

BECKENBAUER-FISURA DE CLAVICULA?

Vinovațil principali 
șecurile majorității echipelor 
campionatul mondial din Mexic 
sînt evident... antrenorii. De la 
Ramsey și Goethals, la Boșkov 
și Schon nimeni n-a scăpat de 
critici. Cu o excepție, chilianul 
Carrasco, antrenorul Salvadorului, 
ultima clasată. Acesta a fost rugat 
să rămînă mai departe în El Sal
vador. dar el a preferat să preia 
conducerea echipei mexicane din 
Irapuato.

Psihologul Renă Guillen, care 
a asistat echipa Perului cu prile
jul campionatului mondial, a de
clarat că în timpul competiției 
subiecții săi au fost acaparați 
complet de „exaltarea sportivi, 
de oboseala antrenamentelor si 
meciurilor". In foarte puține ca
zuri a trebuit să intervină pen
tru a elimina unele aspecte obse- 
sionale. „Fotbalul e un sport care 
combate stările de astenie psihi
ce" — declară R. Guilen. Din ne
fericire, adaugă psihologul Peru
vian, atît jucătorii cit șt specta
torii de fotbal cad deseori în ex
trema opusă, devenind, uneori ex
cesiv de ..entuziaști".

• Satisfăcut de rezultat, 
ZAGALO nu a fost întrutotul 
mulțumit de evoluția echipei 
sale.
te grele în prima re 
a spus Zagalo. Știam 
guayenii au o apărare bună 
și mai ales dură. Important 
este însă că am cîștigat". în 
momentul cînd făcea această 
declarație, Zagalo nu cunoș-

„Am trecut prin momen- 
-. —reprjzg — 

i că uru-

FERICITA
(Urmare din pag. 1)

partidă din toate cite au fost 
pînă acum în „Capa Del 
Mundo". Am fost martori la 
un gol înscris ca la „World 
Cup ’66", în minutul 90 (și a- 
tunci, tot de elevii lui Schon), 
i-am văzut pe Albertosi, 
Burgnich, Bertini, Mayer, 
Vogts trăind, rînd pe rînd, 
clipe de intensă euforie, sau 
de nespusă tristețe, cînd sen
timentul crud al înfrîngerii 
i-au făcut să îngenuncheze, 
implorînd, parcă, pronia ce
rească.

Nici unul dintre martorii 
oculari nu va putea uita mul
tă 
de

vreme exemplara ciocnire 
forțe — cu unele excepții 
din această semifinală de 
Azteca (i-am fi mulțumitpe

Comitetului executiv F.I.F.A. 
dacă, prin programare, nu 
i-ar fi nedreptățit pe urugua
yeni), în care gestul simbol 
al lui Franz Beckenbauer — 
a jucat multă vreme cu o 
mină imobilizată la piept — 
a venit să adauge, semnifica
tiv, noi elemente emoționale 
peste, și așa, marele drama
tism, specific sportulul-rege, 
existent pe gazon.

Sintetizînd (întrucît un film 
al partidei îl puteți citi se
parat), mai întîi a fost golul 
lui Boninsegna (care l-a sur
prins pe Mayer cu un șut din 
afara careului mare), după a- 
ceea... nimic pe tabela elec
trică de marcaj pînă în mtn. 
90, cînd adevărată lovitură 
de teatru : Schnellinger, un 
fundaș, a „urcat" în atac — 
precum Weber, un alt apără
tor, în același minut în 1966, 
la Londra — introducind el,

Cu încă 11 Înscrise în semi
finale, „recolta" de goluri se 
ridică pînă acum la 89 ; ce
lor 48 de marcatori adăugin- 
du-li-se încă 5. Iată, de alt
fel, cum arată clasamentul 
realizatorilor înaintea ultime
lor două programări ale C.M.:
1. Gerd Miiller (R.F. a Ger
maniei) — 10 goluri, 1 din 
11 m, 2. Jairzinho (Brazilia) 
— 6, 3, Cubillas (Peru) — 5, 4. 
Bîșeveț (U.R.S.S.) — 4, 5 3. 
■PelS, Rivelino (Brazilia), Se
eler (R. F. a Germaniei), Riva 
(Italia) — Cîte 3, 9—15. Van 
Moer (Belgia), Tostao (Bra
zilia), Petras (Cehoslovacia), 
Domenghini, Rivera (Italia), 
Gallardo (Peru), Dumttrache 
(România), 1 din 11 m, — cite
2. 16.—53. Clarke, din 11 m, 
Hurst, Mullery, Peters (An
glia), Semmeling, din 11 ni, 
Lambert (Belgia), clodoaldo 
(Brazilia). Bonev, Dermend- 
jlev, Kolev, Jecev, Nikodimov 
(Bulgaria), Beckenbauer, 
buda, Schnellinger (R. 
Germaniei), Spiegel 
Boninsegna, Burnich 
Ghazouani, 
Basaguren, 
Pena, din 
Vantorla 
Chumpitas 
schi, Neagu 
Turresson (Suedia), 
Hmelnițki (U.R.S.S.), 
Esparrago, Maneiro, 
(Uruguay) — cite 1.

Li-
F. a 

(Israel), 
Burmcn (Italia), 
Houman (Maroc), 

Fragoso, Gonzales, 
11 m, Valdivia, 
(Mexic), Challe, 
(Peru), Dembrov- 
(România), Grahn, 

A atiani, 
Cubilla, 
Mujica

în 
jocului, 

Becken- 
pe care 
în ima-

Accidentat 
finalul 
Franz 
bauer — 
îl vedeți
ginea noastră pri
mind, înaintea în
ceperii prelungiri
lor, îngrijirile 
prof. dr. Schobert, 
medicul lotului 
vest-german — su
feră, după cum a- 
ruință agențiile de 
presă, de o puter
nică contuzie a 
umărului drept. 
La prima radio
grafie, efectuată 
imediat după meci, 
s-a observat și o 
ușoară fisură a 
claviculei. Râmine 
ca acest diagnos
tic să fie confirmat, după 
simpaticul fotbalist miinche- 
nez va fi consultat mai atent 
la unul din 
Ciudat de 
tunci se va 
cizie dacă

marile spitale din 
Mexico. Abia a- 
putea ști cu pre- 
Beckenbauer va

mai evolua sîmbătă în partida 
pe care echipa sa o susține 
împotriva selecționatei Uru- 
guayului pentru ocuparea lo
cului 3. Prof. dr. Schobert a 
spus, însă, că sînt puține șan
se în acest sens.

Comentînd semifinala Ita
lia — R.F. a Germaniei, spe
cialistul francez Henri Koh
ler. scrie : „Spectatorii pre- 
zenți în tribunele stadionului 
„Azteca" au trăit emoțiile 
unuia din meciurile cele mai 
dramatice din întreaga isto
rie a „Cupei Juies Rimet". 
Echipa Italiei a smuls lite
ralmente calificarea pentru 
finală în fața unei echipe 
vest-germane mult timp ezi
tantă, apoi dezlănțuită și în 
sfîrșit epuizată. Intensitatea 
dramatică a acestei întîlniri, 
cu nenumăratele suișuri și 
coborîșuri s-a concentrat pe 
un interval de timp relativ 
scurt : începînd din minutul 
90 (momentul primei egalări 
a echipei vest-germane) și 
pînă la sfîrșitul prelungirilor. 
Pentru a doua oară în de
curs de trei zile, echipa R.F. 
a Germaniei a fost nevoită 
să dispute timpul suplimen
tar de joc. Cu mai multe re
surse fizice italienii au în
vins".

De la același meci, cores
pondentul agenției „Associa
ted Press" transmite : „în- 
vingînd echipa R.F. a Ger
maniei cu 4—3 după 120 de 
minute de aspră și emoțio
nantă luptă sportivă, echipa 
Italiei va disputa finala ce
lui de al 9-lea campionat 
mondial, alăturindu-se Brazi
liei în suprema tentativă de 
a cîștiga definitiv „Cupa 
Jules Rimet". Solida apăra
re a formației Italiei nu s-a 
dezmințit, după cum nici a- 
tacul echipei vest-germane 
nu și-a dezamăgit suporte
rii. Dar, pînă la urmă, cine-

tea rezultatul final 
lui Italia — R.F. a 
și a spus că îi este indiferent 
pe cine va întîlni în finală. 
„Brazilia va face totul pentru 
a cîștiga a treia oară, și de
finitiv, „Cupa Jules Rimet".

• PELE : „Viitorul pare 
să îmi surîdă. Personal, 
mă simt mai robust de
cît în trecut. Este adevă
rat, că a trebuit să lucrez 
mult pentru a-mi pune la 
punct rezistența. Și dacă 
nu-i contest utilitatea, per
sist să cred că fotbalul nu 
trebuie să se rezume doar 
la aceasta. Ml SE SPUNE 
CA BOBBY CHARLTON 
PRETINDE ADESEA CĂ 
FOTBALUL ENGLEZ ESTE 
CEL MAI BUN. EU TI RĂS
PUND Că AL NOSTRU 
ESTE CEL MAI BUN. Dar 
în sinea mea gîndesc, me
reu, că FOTBALUL POATE 
SA AIBA MAi MULTE MO
DALITĂȚI DE EXPRIMARE. 
A demonstrat acest lucru 
și „șocul" de la Guadala
jara. Păstrez mai departe 
convingerea că fotbalul o- 
fensiv își va recăpăta, mai 
devreme sau mai tîrziu, 

toate drepturile, căci aces
ta este acela pe care pu
blicul îl iubește și îl aș
teaptă".

ALEGERE
și nu golgeterul Miiller, balo
nul în plasă.

Și au urmat prelungirile. 
Cinci minute de la reluare, 
Miiller și-a adus echipa în 
avantaj, și toți ne-am gîndit 
la proverbiala forță de recu
perare a fotbaliștilor vest-ger- 
mani, întrucît în trei partide 
anterioare, cu Bulgaria, Ma
rocul și Anglia, elevii lui 
Schtin fuseseră de fiecare da
tă conduși. Dar n-au trecut 
decît trei minute de la mo
dificarea de scor și Burgnich, 
gelos pe isprava lui Schnel
linger, a înscris și el, incre
dibil, dorind parcă să demon
streze că „betonul" e insipid 
pe hîrtie, deoarece pe gazon, 
la echipele mari, marcajul se
ver naște tot el un prețios 
antidot — demarcajul corect 
și rapid — creînd dinamism, 
surpriză, adică elementele sta
bile ale unui fotbal de cali
tate.

Înainte de a încheia să 
mai spunem că de aici, de la 
golul lui Burgnich s-au mai 
perforat încă de trei ori por
țile (în numai 8 minute de 
joc) șl să trecem, în ordine, 
și numele marcatorilor: Ri
va, Miiller, Rivera. Deh, că
pitanul lui A. C. Milan n-a 
vrut să fie mai prejos decît 
Schnellinger, coechipierul său 
din clubul milanez!

Sentimental apreciind lu
crurile, apare parcă nedrept 
ca un asemenea joc să dea, 
în cele din urmă, un învin
gător. O spune, firește, un 
spectator neutru, fericit doar 
că a 
optînd 
finala

făcut această alegere, 
miercuri pentru semi
de la Azteca I

G. NÎCOLAESCU

Miiller a plonjat spectaculos. Mingea, buclucașă, se strecoară în plasă 
pe lingă Rivera șl sub privirile îngrozite ale lui Facchetti. Din nou 

egalitate : 3—3 ! Dar... va fi pentru ultima oară !

de j>res& fcr angriiiET?

trebuia să cîștige și aceș- 
au fost italienii prin go- 
lui Rivera care din nou 
înlocuit pe Mazzola și, 

pare, nu fără temei. De-

va 
tia 
lui 
l-a 
se
sigur echipa vest-germană a 
fost handicapată și de acci
dentarea lui 
care nu a mai 
ganizatorul atît 
jocului echipei

Paul Denize, trimisul agen
ției „France Presse" la Gua
dalajara comentează pe mar
ginea meciului Brazilia — 
Uruguay ; „Așadar, Brazilia 
confirmă pronosticurile. Ea 
va juca finala campionatului 
mondial, dar acest drept l-a 
obținut luptînd cu multă ar
doare în fața unei neașteptat 
de puternice echipe a Uru
guayului. Pele și echipierii 
săi s-au impus de-abia în ul
tima jumătate de oră într-un 
meci asupra căruia a planat 
mult timp incertitudinea sco
rului. Uruguayenii au avut 
o tactică bună, jucînd la in
tercepție și pe contraatac, 
în timp ce brazilienii atacau 
fără încetare, dar de cele 
mai multe ori fără coordona
rea cerută de masiva apăra
re a uruguayenilor. Pele, 
Tostao și Jairzinho nu reu
șeau să străpungă barajul a- 
flat în fața lor și atunci, în 
repriza a doua, ei au avut 
fericita idee de a-i lăsa pe 
adversari să vină în atac 
pentru a-i surprinde deșco-

Bcckenbauer 
putut fi or- 

de prețios al 
sale".

periți. In acest fel fotbaliștii 
brazilieni au reușit să mar
cheze două goluri. Meritul 
brazilienilor este și acela de 
a nu-și fi pierdut cumpătul 
cînd erau conduși cu 1—0. 
Pele s-a dovedit din nou un 
echipier model, integrjndu-se 
perfect jocului colectiv, per- 
mițîndu-și mai rar să etaleze 
fantezia sa cum a fost în ul
timul minut al partidei cînd 
numai bara 1-a salvat pe por
tarul Uruguayan".

Comentatorul agenției 
„United Press" notează : „în- 
tr-o atmosferă tipic sud-a- 
mericană, în vacarmul de 
nedescrig al unor galerii în
focate, echipele Braziliei și 
Uruguayului și-au disputat 
un meci presărat cu destule 
durități, dar și cu faze de 
fotbal bun oferite, mai ales, 
de brazilieni în ultima jumă
tate de oră. Jairzinho a ară
tat că este capabil să înscrie 
cel puțin un gol în fiecare 
partidă, iar Pele a devenit 
strategul echipei, fără a uita 
că trebuie să-și delecteze u- 
neori și suporterii prin reu
șite acțiuni individuale. Por
tarul Felix a apărat mai bine 
ca de obicei, dar apărarea 
este încă ezitantă".

Colin Frost, corespondentul 
agenției „Associated Press",
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remarcă jocul sobru și me
todic practicat de uruguayeni 
în prima repriză. „Cu un a- 
tac mai decis — scrie C. 
Frost — uruguayenii ar fi 
putut elimina Brazilia. Poa
te că accidentarea căpitanu
lui lor, Rocha, încă din pri
mul meci al campionatului, 
le-a diminuat mult potenția
lul liniei ofensive. Brazilie
nii au fost în nota uitimelor 
jocuri, * forțînd marcarea go
lurilor cu acest redutabil 
trio care este format din 
Jairzinho, Tostao și Pole".

t

AGENȚIA REUTER, despre 
meciul Brazilia — Uruguay : 
„Se credea că echipa Braziliei 
va obține o victorie clară, 
dar această victorie s-a con
turat mult mai greu decit ara
tă scorul. Brazilienii au mar
cat golul victoriei cu un sfert 
de oră înaintea terminării jo
cului. iar al treilea gol, al Iul 
Rivellno. în clipa în care ar
bitrul fluiera finalul. A fost 
meciul cel mai dur. de la în
ceputul competiției, pentru 
jucătorii lui Zagalo. Meci dur 
ți aspru, nu numai din cauza 
valorii jucătorilor urugua
yeni. dar mal ales din cauza 
jocului, care a depășit, 
dese rînduri, limita 
men tară".

COMENTATORII 
ZIUNIl BRITANICE 
meciul Italia — R. F. a Ger
maniei : „Nimeni nu va uita 
acest meci. El va rămîne, pro
babil, cel mai frumos din 
actualul campionat mon
dial".

Gordon Banks : „N-am vă
zut niciodată în viața mea 
un astfel de meci".

Brian Clough, antrenor en
glez : „Este imposibil să gă
sești cuvintele potrivite pen
tru a descrie un meci ca a- 
cesta".

în 
regula-

TELEVI- 
despre

Comentariile și informațiile agențiilor internaționale de presă 
ne-au fost furnizate de Agerpres
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A TENISMANILOR ROMÂNI IN ..CUPA DAVIS"

CONSIDERAȚII DUPĂ SURPRINZĂTOAREA iNFRlNGERE

Surprizele fac deseori farmecul unei întreceri sportive, 
Alteori ele sînt prilej de amărăciuni, justificate mai ales 
cînd celui învins îi este răpită o victorie la care aspirase 
pe drept. „Cupa Davis“, întrecerea supremă a tenisului, 
a fost martoră de-a lungul carierei sale la nenumărate 
surprize de mari proporții, cînd echipe considerate drept 
favorite erau scoase din luptă pe parcursul tururilor eli
minatorii. Fiindcă în sportul cu racheta cel invins pără
sește totdeauna arena, înfringerea sa este iremediabilă. 
Așa a fost cazul recent și al echipei României, una din 
marile favorite ale celei de a 59-a ediții, care dispare din 
turneul zonei europene învinsă cu 3—2 de reprezentativa 
Iugoslaviei, pe terenul acesteia, la Maribor.
Avantajul terenului, propriu, 

oricărei competiții sportive 
joacă un rol de seamă și în 
„Cupa Davis". Din lungul șir 
de exemple pe care ea ni le 
oferă, să amintim doar cîteva, 
prezente în cronologia sa mai 
recentă. Așa ar fi, de pilda, E- 
LIMINAREA, ÎN 1967, A PU
TERNICEI ECHIPE A S.U.A.. 
LA QUITO, DE CĂTRE MO
DEȘTII TENISMAN1 AI ECUA
DORULUI. Sau infrîngerea Bra
ziliei in fața Indiei, în final» 
inter-zone 1966. In 1969, Franța 
n-a putut trece de Iugoslavia, 
tot la Maribor, iar anul acesta, 
jucătorii cehoslovaci pierd la 
Moscova cu 3—2, deși avuseseră 
in partida de dublu nu mai pu
țin de 9 mecibaluri!

Dar exemplul care ne edi
fică cel mai bine este oferit de 
semifinala inter-zone a anului 
1965, Spania — S.U.A., disputa
tă la Barcelona. Tenismanii a- 
mericani veneau in Europa cu o 
echipă puternică, formată dm 
celebrii Denis Ralston, Frank 
Froehling și Clark Graebner, 
deciși să recucerească trofeul 
pierdut, în fața australienilor, 
cu un an mai înainte. Spania 
le opunea o echipă „cu un sin
gur om" — Manuel Santana, 
secundat de mai puțin valoro
sul Juan Gisbert. Toți specia
liștii pronosticau victoria echi
pei S.U.A. Iată însă că pe teren 
lucrurile au stat altfel. Gisbert 
reușește să se ridice la înălți
mea coechipierului său, dîndu-i 
un ajutor substanțial în partida 
de dublu. Americanii au fost 
învinși cu 4—1!

★

Am insistat asupra acestei pa
gini de istorie fiindcă ea se 
aseamănă, în multe privințe, eu 
cea scrisă acum cîteva zile la 
Maribor. Acolo, echipierii noș
tri de forță recunoscută, Ilie 
Năstase și Ion Țiriac, porniseră 
cu prima șansă, după calculele 
hîrtiei. Adversarii prezentau în 
replică un jucător mare, pe Ze
ii ko Franulovici, secundat de 
mult mai slabul Nikola Spear. 
Slab îl știam din antecedente, 
doar. Pe teren însă Spear n-a 
fost de loc slab. EI i-a opus o 
rezistență puternică lui Țiriac 
în prima zi, condiicîndu-l 
chiar la debutul partidei, pe”; 
tru ca apoi să se plece, după 
patru seturi de luptă, în iața 
dîrzeniei și marii experiențe 
de joc a acestuia. Iar în a 
doua sa partidă de simplu, cu 
Năstase, secundul iugoslav 
reușea marea surpriză, adu- 
cînd echipei sale egalarea și 
punctul decisiv. A fost intr-a
devăr cotitura hotăfîtoare a 
întregului meci, deoarece in 
continuare Țiriac n-a mai 
putut obține victoria în fața 
iui Franulovici, de data a- 
ceasta respectîndu-se raportul 
de forțe cunoscut

O adevărată dramă s-a ju
cat în fața ochilor noștri. Slie 
Năstase, învingătorul de la 
Roma și capul de serie nr. 1 
la Roland Garros, pierdea la 
un jucător din al doilea eșa
lon al tenisului european. Dar 
— așa cum am mai avut oca
zia să scriem — acolo, la Ma
ribor, românul făcea un jo« 
slab, iar învingătorul său unul 
din cele mai bune din ca
rieră. Năstase a fost inferior 
lui Spear. Inferioritate de 
moment, determinată de fap
tul pregnant că primul nos
tru jucător nu evolua la va
loarea reală. Preț al nervilor 
săi, al excesivei emotivități 
de care mai dăduse dovadă și 
în trecut. Oricît de înaltă 
i-ar fi virtuozitatea tehnică, 
oricît de răsunătoare sînt suc
cesele sale, Ilie Năstase nu a 
ajuns încă la potențialul re
clamat de o întilnire de mare

răspundere, așa cum sînt cele 
pentru „Cupa Davis". Pentru 
a trece cu succes de dificultă
țile ce apar într-o asemenea 
întrecere, este nevoie de mul
tă voință, de o mare putere 
de concentrare. Dar Năstase, 
jucător de un talent fără egal, 
aevine pradă ușoară atunci 
cînd condițiile de joc și am
bianța generală a unui meci 
pe echipe îi sînt potrivnice.

★

Am amintit la începutul a- 
cestor rînduri despre avanta
jul terenului. El constă toc
mai în elemente de ambian
ță și — s-o spunem deschis — 
în ajutorul pe care jucătorii 
echipei gazdă îl pot primi de 
la arbitrii proprii. Pretutin
deni în lume, oaspeții suportă 
acest handicap, mai mare sau 
mai niic, căci în „Cupa Da
vis" nu se joacă niciodată pe 
teren neutru.

Maribor n-a făcut excepție 
de la această regulă, din pă
cate dăunătoare spiritului de 
echitate sportivă : spectatorii
(pe care i-am numit „fana
tici" intr-o cronică a întrece
rilor de la Maribor) nu numai 
că și-au încurajat compatrio- 
ții peste limite normale, dar 
au căutat chiar să descuraje
ze pe adversari. AM AUZIT 
ACLAbZE LA DUBLE-GlCli- 
ȘELI DE SERVICIU ALE RO
MANILOR... . .................. —
RARI CIND 
PREGĂTEAU _ _________
DIFICILA. ARBITRII AU ÎN
TINS ȘI EI O MINA PRO
TECTOARE JUCĂTORILOR 
LOR, GREȘIND NUMAI IN 
DEFAVOAREA OASPEȚILOR. 
ȘI AU FOST DESTULE GRE
ȘELI DE ARBITRAJ LA MA
RI BOR...

Ion Țiriao este un mare 
jucător de tenis și un mare 
sportiv. De nenumărate ori el 
ne-a făcut dovada calităților 
sale de luptă, ca și de dîrze- 
nia cu care-și apără șansele, 
mai ales cînd este vorba de e- 
chipa țării. Totuși, în destule 
ocazii, acest valoros tenisman 
se lasă dus mult prea departe 
de spiritul său de combativi
tate, ee-i este caracteristic. 
El depășește chiar limitele 

, admise, făcîndu-și prin aceas
ta un deserviciu, 
sie ci și echipei. De același 
lucru s-a făcut
Năstase, dar lui îi sînt mai 
puțin imputabile ieșirile sem
nalate mai sus, deoarecee el 
este un sportiv încă tînăr, cu 
mai puțină experiență. Ori
cum, însă, amîndoi acești ju
cători atît de mari, trebuie să 
rămină mari în orice împre
jurare, fie ea și generatoare 
de. nedreptăți flagrante.

nu numai

vinovat și

★

SAU VOCIFE- 
ACEȘTIA ISI 

O LOVITURA

★

Toate acestea puteau fi însă 
prevăzute și înainte ca tenis- 
manii reprezentativei Româ
niei să calce pe terenul central al stadionului Branik. 
Cum au abordat ei cunoștința 
cu atmosfera potrivnica ce-i 
aștepta acoiu: irenuie
spunem, jucătorii noștri au 
parte de vină pentru 
detavorabilă lor, pe 
luat-o defășurarea

atmosfera 
acoior irenuie sa
fără rezeerve, că și - -...... o mare

turnura, 
care a 

____ ___ ,_____ jocurilor 
cu iugoslavii. în loc să se do
mine, SA JOACE RELAXAT, 
CONȘT1ENȚI DE SUPERIO
RITATEA LOR, ei s-au cobo- 
rit la nivelul celor ce căutau 
să-i frustreze de punctele ce li 
se cuveneau. Au protestat la 
deciziile arbitrilor de linie, 
cînd trebuia și nu trebuia, au 
intrat în discuții cu spectato
rii, de nenumărate ori. Ca tot
deauna, efectul obținut a fost 
exact contrariu, celui dorit. 
La decizii greșite, care ar fi 
putut influența în măsură 
deosebită evoluția scorului, 
era de datoria căpitanului de 
echipă Marin Bădin să se a- 
dreseze arbitrului principal, 
Jacques Poupet. Dar căpitanul 
nostru s-a expus inutil, ape- 
lînd prea des la serviciile a- 
cestuia din urmă (în paran
teză fie spus, francezul Pou
pet a fost... depășit de meci), 
in special la solicitările lui Ti
riac. încă în primul joc, Ti
riac—Spear, s-a făcut abuz de 
asemenea întreruperi, care au 
avut darul să mobilizeze pur 
și simplu tribunele împotriva 
noastră. Aceasta s-a reflectat 
apoi, firește, asupra moralului 
celor doi jucători români, în 
special la Ilie Năstase, care a 
evoluai in continuare total 
crispat, incapabil să-și coordo
neze jocul.

PETROLUL
PE

Iubitorii întrecerilor de 
popice din Ploiești vor avea 
sîmbătă program încărcat 
Capul de afiș îl ocupă, desi
gur. reuniunea internaționa
lă din cadrul etapei I a 
C.C.E. în care sini angrenați 
popicarii petroliști, in postu
ra de gazde. Ocupînd, la Za
greb. locul secund in prima 
rundă, ploieștenii trebuie să 
folosească din plin avantajul 
arenei, remontind handicapul

„Un nou succes 
de prestigiu 
baschetului 
lian". Sub 
cest titlul, ziarul 
„Sportske No- 
vosti", care apare 
la Zagreb, subli
niază excelenta e- 
voluție a napole- 
tanilor de la Fi- 
des, cîștigători ai 
„Cupei cupelor" 
în acest an, care 
și-au adăugat în 
palmares și o ră
sunătoare victorie 
în anualul festi
val F.I.B.A.

„Fides a trecut 
relativ 
A.E.K.
72) și 
rese, 
Europei 
și-a < 
mod
partida cu selec
ționata continen
tală după prelun
giri: 92-85 (39-46,

al 
ita- 

a-

ușor de 
Atena (79- 
Ignis Va- 

campioana 
i (78—72) 
cîștigat in 

magistral

DUPĂ CE LUMINILE S-AU STINS
® CAMPIONATELE EUROPENE DE LUPTE-UN EXAMEN SEVER ÎNAINTEA MONDIALELOR

Infrîngerea de la Maribor 
ne va da încă mult de gîndit. 
Ea va trebui substanțial ana
lizată de tehnicienii din con
ducerea echipei României și 
din cadrul Federației române 
de tenis. Sîntem convinși că 
atît ei, cît și jucătorii echipei, 
vor ști să găsească soluțiile 
cele mai bune pentru ca ase
menea ipostaze nedorite să nu 
mai apară pe viitor în evo
luțiile celor ce reprezintă te
nisul românesc peste hotare.

Dar, mai ales, am vrea ca, 
în nici un caz, cele văzute la 
semifinala europeană a „Cu
pei Davis" să nu se repete 
cumva și pe un teren de tenis 
din România. Este aci un semnal 
de atenție adresat publicului 
nostru iubitor de sport și ar
bitrilor români, care niciodată 
nu trebuie să joace roluri a- 
semănătoare celora la care 
am fost martori, în aceste 
zile de iunie, la Maribor.

Niciodată vreun campio
nat european de lupte 
nu s-a disputat sub 

semnul unor asemenea ener
gii și ambiții. Poate să fi con
tribuit la aceasta faptuj. că 
„europenele" au precedat în 
calendarul competițional „mon
dialele", fiind un fel de avan
premieră și ultimă verificare 
de forțe înaintea confruntării 
de la Edmonton, poate că atle- 
ții au dorit să demonstreze 
viabilitatea sportului lor, să-i 
redea audiență și grandoare. 

La banchetul de adio, des
fășurat în marea Sală a Con
greselor din Berlin, dl. Roger 
Coulon, președintele F.I.L.A., 
îmi declara cu satisfacție:

„Minunată a fost această 
săptămîna europeană a lup
telor! Ea ne-a demonstrat că 
eforturile F.I.L.A., cu spriji
nul federațiilor naționale, 
pentru a face într-adevăr uni
versală această disciplină a 
forței și bărbăției, sînt încu
nunate tot mai mult de suc
ces. Ediția berlineză a cam
pionatelor continentale a ară
tat că principala critică a- 
dusă luptelor, și anume lipsa 
de spectaculozitate, este neîn
temeiată. Bineînțeles, 
a gusta frumusețea 
sport trebuie să-i

pentru 
acestui 
cunoști 

subtilitățile. Ceea ce nu este 
ușor. Dar, o dată trecut prin 
labirintul lor ți se dezvăluie un peisaj sportiv magnitic .

I-am dat dreptate președin
telui F.I.E.A.

★

Radu VOIA

284 de concurenți (122 la li
bere, 162 la greco-romane) din 
21 de țâri au făcut din actua
lul campionat cel mai popu
lat din întreaga istorie a com
petiției. tlar nu atît numărul

Gheorghe Berceanu (Jos) executind procedeul său preferat (șl irezistibil) saltul. Peste cîteva clipe adver
sarul său va 11 făcut tuș.

participanților, cît mai ales 
pregătirea lor a dat duritate 
întrecerii. Cu foarte rare ex
cepții, concurenții s-au pre
zentat la un nivel fizic maxim, 
cu un bagaj de cunoștințe teh
nice mult îmbogățit. Lucrul 
acesta a ieșit mai clar în e- 
vidență la libere, tinde regu
lamentul permite intervenția 
largă a fanteziei și șireteniei, 
dar nu a lipsit nici la greco- 
romane, în ciuda caracterului 
lor clasic, conservator.

Salutare s-au dovedit și 
centele ameliorări aduse

Pe pistele de atletism

re- 
re-

WOLFGANG NORDWIG A STABILIT UN NOU RECORD MONDIAL
LA SĂRITURĂ CU PRĂJINA!

BERLIN, 18 (Agerpres). — 
Concursul sportiv „Zilele Olim
pice" a culminat pe stadionul 
„Ludwig Jahn“, din capitala 
R.D. Germane, cu întreceri 
soldate cu performanțe excep
ționale. ASTFEL. PASIONAN
TUL DUEL LA SĂRITURĂ 
CU PRĂJINĂ ÎNTRE WOLF
GANG NORDWIG (R.D. GER
MANĂ) ȘI FRANCEZUL 
FRANCOIS TRACANELLI 
S-A ÎNCHEIAT CU UN NOU 
RECORD MONDIAL: 5,45 M. 
REALIZAT DE NORDWIG 
DIN CEA DE-A DOUA ÎN
CERCARE. Vechiul record 
mondial era de 5,44 m și 
aparținea americanului John 
Pennel. Cu rezultatul de 5,25 
m Tracanelli a stabilit un 
nou record european de ju
niori.

Alte rezultate: MASCU
LIN: triplusalt: Drehmel (R.D. 
Germană) — 16,80 m (cea mai 
bună performanță mondială a 
anului); lungime : Beer (R.D. 
Germană) — 7,85 m : 100 m : 
Bombach (R.D. Germană) — 
10,4 ; 800 m : Schmidt (R.D. 
Germană) — 1:48,3; greutate: 
Briesenick (R.D. Germană) — 
20.01 m ; 400 m : Muller (R.D. 
Germană) — 46,1 : FEMININ : 
100 m: Meissner 11,2 (nou re
cord al R.D. Germane); 100 
m garduri: Novak (Polonia) 
— 13,3 ; 800 m: Wieck (R.D. 
Germană) — 2:04,6; disc:

C.C.E. LA POPICE

PLOIEȘTI JOACA MIINE
TEREN PROPRIU

și creîndu-și un avantaj care 
să le permită calificarea în 
etapa a doua a acestei im
portante competiții continen
tale.

Jocurile vor avea loc pe 
arena cu patru piste a Rafi
năriei Teleajen.

Reamintim clasamentul re
uniunii de la Zagreb : 
Medvesceak Zagreb 
(5817) p.d., 2. Petrolul 
iești 2 p (5651 p.d.), 3.

1. 
3 P 
Plo- 
Ozdi

Illgen (R.D. 
58,86 m.

PARIS 18 
cadrul unui

Germană)

★
(Agerpres). — In 
concurs desfășu*

terminat învingător în proba 
ele săritură în lungime cu per
formanța de 7,82 m. La sări
tura cu prăjina, victoria a 
revenit finlandezului Risto

Kohasz (Ungaria) 1 p (5399 
p.d.). Ultima rundă a etapei 
I se va desfășura în localita
tea Ozd.

★
Tot sîmbătă, la Ploiești, li

dera campionatului divizio
nar feminin. Voința Tg. Mu
reș, va înfrunta echipa Pe
trolul. în caz de victorie, 
mureșencele au cele mai 
mari șanse să intre în po
sesia titlului republican.

79—79). Napo- 
letanii au avut in 
Jim Williams 
(component al re
prezentativei SUA 
la ultimul (B.M.) 
și Aiken doi ju
cători imbatabili

tuozitate prezen- 
tate unui public 
entuziast".

„Selecționata e- 
uropeană — men
ționează același 
ziar — a făcut 
două partide bu-

— și acest lucru 
trebuie să-l spu
nem deschis — la 
Atena nu a e- 
voluat o veritabi
lă selecționată a 
continentului, ci

29, 7 meciuri terminîndu-se la 
egalitate.

in clasamentul pe echipe 
(la libere) echipa României 
coboară cu 3 locuri față de 
anul trecut. La greco-romane 
(anul trecut, la Modena, echi
pa s-a retras din competiție) 
formația noastră a ocupat lo
cul 8, foarte modest în com
parație cu rezultatul obținu 
Ia C.M. de la Mar del Plata.

în rîndurile de față ne vom 
abține de la o analiză amplă 
a evoluției tricolorilor. Acea
sta o vor face peste cîteva 
zile biroul federal, antrenorii 
și sportivii. Ne vom mărgini 
deci la cîteva scurte însem
nări.

Socotim că lotului nu i sa 
poate incrimina lipsă de pre
gătire fizică sau tehnică, ci 
una PSIHOLOGICA, TACTI
CĂ. Proba evidentă 5 atleți 
cu un moral solid, cu încre
dere în forțele proprii, Ber
ceanu, Baciu, Cernău, Coman, 
lorga au fost laureați, iar Am- 
bruș (deși numai pe locul 4) 
a avut o evoluție excelentă.

Cu totul inexplicabilă este 
eroarea tactică făcută de un 
luptător cu o asemenea expe
riență ca Simion Popescu, de 
a primi o dublă descalificare 
în primul tur, ceea ce i-a re
tezat practio orice șansă de a 
concura la o medalie. Ace
leași reproșuri 1 se pot adre
sa și lui Nicolae Neguț, care 
— deși își domina adversarii 
prin forță și gabarit — nu s-a 
încumetat să atace, făcînd — 
consecutiv — trei 
gale, dintre care 
puncte tehnice.

Omul de aur al 
mâne, micul Gică 
a fost socotit, tn unanimitate, 
cel mai bun luptător a) con
cursului de clasice. Și un e- 
logiu lui Ion Baciu, activ, te
nace, inventiv, așa cum l-am 
cunoscut în zilele lui de glo
rie.

Pînă la campionatele mon
diale de la Edmonton au ră
mas zile numărate. Nu ne în
doim că antrenorii echipelor 
vor trage toate învățămin
tele din examenul greu ai 
„europenelor", pentru a ob
ține în Canada succese mai 
mari, pe linia tradiției școlii 
românești de lupte.

gulamentului, prin care se în
curajează stilul activ, ofensiv, 
se sancționează pasivitatea, 
tactica de așteptare. racile 
vechi, cronice ale luptelor, 
care au alungat pe spectatori 
și au 
nimat

Ca 
poate 
și-au 
dări; iar de anul viitor, o dată 
cu introducerea saltelei circu
lare, cu echivalarea victoriei 
la o diferență mai mare de 
10 puncte cu una prin tuș 
disciplina își va mări și 
mult dinamismul.

★
Turneul de lupte libere 

desfășurat, cum spuneam, 
semnul supremației totale a 
sportivilor bulgari și sovietici 
care au colecționat jumătate 
din medaliile puse în joc (15), 
printre care opt de auri Lor 
le-au ținut, oarecum, piept re
prezentanții Turciei, in frunte 
cu marele lor lider, Ahmet 
Ayik, pe care împreună cu so
vieticul S. Beriașvili îi putem 
decreta cei mai compleți atleți 
ai acestei întreceri.

Competiția de greco-romane, 
în schimb, a purtat amprenta 
unui mare echilibru. Fe po
dium au urcat reprezentanții 
a 13 țări iar medaliile de aur 
și le-au împărțit luptători 
din 7 țări, fapt nemaiintîlnit 
nici la campionatele europe
ne, nici ia cele mondiale sau 
olimpice.

Beneficiind de avantajul te
renului propriu și, implicit, 
de cîteva ușoare preferințe in 
arbitraj, sportivii din R.D. 
Germană au cîștigat greu pe 
echipe (28 p), urmați de cei 
din U.H.S.S. (25,5), Bulgaria 
și Iugoslavia (25), Ungaria (23), 
Polonia (17). Iată cît de strîn- 
să a fost lupta!

intr-un progres vizibil se 
află luptătorii iugoslavi, la ca
tegoriile mijlocii, și cei polo
nezi, la categoriile mari. Re
vin pe un plan fruntaș în 
„clasice" nordicii. Oricum, la 
Edmonton se poate jprevedea o 
încleștare teribilă.

★

aruncat deseori în ano- 
mari competiții.
o apreciere generală se 
constata că sportivii 
însușit noile recoman-

etc, 
mai

s-a 
sub

DE

BILANȚUL NOSTRU: 1
MEDALIE DE AUR ȘI 1 DE 
ARGINT, LA GRECO-RO- 
MANE, 3 DE BRONZ LA LI
BERE.

In total sportivii români au 
susținut 67 de întîlniri, din 
care au cîștigat 31, au pierdut

meciuri e- 
două fără

echipei ro- 
Berceanu,

Valeriu CHIOSE

MONDIALELE** 
LUPTE!

rat pe stadionul „eolombes”, 
din Paris, sprinterul francez 
Bourne a cîștigat proba de 200 
m cu timpul de 20,8. El l-a 
învins la finiș pe Nallet, cro. 
nometrat în același timp. în 
proba de 1 500 m, primul a 
trecut linia de sosire Wadoux 
în 3:40,8. Proba de săritură 
în înălțime s-a încheiat cu 
victoria lui Sainte Rose, cu 
rezultatul de 2,10 m.

★
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într-un concurs la Tampere, 
sportivul sovietic T. Lepik a

Ivanoff, cu rezultatul de 5,00 
m. La ciocan pe primul loc 
s-a situat compatriotul său 
Hannu Vuorela cu 64,66 m. 
In cursa de 5000 m, primul a 
trecut linia de sosire vest- 
germanul Werner Girke, cro
nometrat cu timpul de 14:11,2.

Biroul Federației române de 
lupte, ținînd cont de evoluția 
sportivilor noștri la campio
natele europene de la Ber
lin, a stabilit lotul din ca
re vor fi selecționați partici- 
panții la campionatele mon
diale de la Bamonton — Ca
nada (4—6 iulie greco-roma-

ne, 9—11 iulie libere), 
în vederile selecționerilo 
motorii atleți : Gh.
I. Baciu, N. Neguț, 
tinescu, S. Popescu, 
ciu (greco-romane), 
nâu, P. Coman, V. 
Ambruș (libere).

Sînt 
lor ur- 

Berceanu, 
N. Mar- 

Gh. Stoi- 
P. Cer- 
lorga, L.

\
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trei săptămîni in 
urmă încheiaseră 
un epuizant ma
raton, nu vor mai 
fi capabili să joa
ce la valoarea cu
noscută. Și poa
te că de data a-

din presa străina
sub pa
ce s-a 

determi- 
disputa

în lupta 
nou, atu 
dovedit 
nant în
giganților de pe 
stadionul olimpic 
din Atena. Gei 
doi jucători de 
culoare au înscris 
împreună 
punctele 
lor, fiind 
aplaudați 
numerele

întrecută 
mai net de- 
arată scorul 
cîștigătoarea

147 din 
echipei 
deseori 
pentru 

de vir

ne, 88—72 cu Ig
nis și 100—74 cu 
A.E.K. In jocul 
decisiv însă ea a 
fost 
mult 
cît o 
de
turneului. Și de 
acest lucru se face 
vinovat, în pri
mul rînd. Bora 
Stancovici selec- 
ți ner'i] reprezen
tativei. Pentru că

șase jucători iu
goslavi cărora ii 
s-au mai adăugat 
trei spanioli, un 
italian și un grec. 
Fără îndoială că 
Cermak, Simono- 
vici, Ciosici sau 
Plecas au făcut e- 
forturi pentru a-și 
onora renumele. 
dar Stankovici a 
omis faptul (sau 
nu și-a dat sea
ma) că acești ju
cători, care cu

ceasta vedetele 
U.R.S.S., Cehoslo
vaciei, Poloniei, 
Bulgariei, Fran
ței sau României 
ar fi făcut mai 
multă treabă în- 
tr-un turneu pe 
care dl. Stanko
vici l-a socotit un 
divertisment pen
tru turiștii veniți 
să admire frumu
sețea Acropolei. 
De altfel, nu este 
prima dată cînd 
alcătuirea acestei

selecționate ridică 
justificate proble
me și critici ade
cvate Acest festi
val al baschetu
lui, care încear
că să devină tra
dițional, pretinde 
mai mult respect 
din partea tuturor 
factorilor (inclu
siv federațiile na
ționale) meniți 
să-l transforme 
într-o adevărată 
sărbătoare. ȘI 
mAgar PEN
TRU ACEST LU
CRU AR TREBUI 
CA GEI 12 JU
CĂTORI 
MÂȚI . 
BRACE !
RILE 
SA FIE 
DEVAR , 
DEMNI 
ZENTANȚI 
EUROPEI".

r GHE- 
SA !M- 
TRICOU-

AZUR1I 
INTR-A
CEI MAI
REPRE-

AI

liparalf JU P. Joloruiați»*, alt Brezoiauu or. PaCBXestl

In cadrul campionatului uni
onal de fotbal, echipa Dinamo 
Kiev a învins, In deplasare, 
cu scorul 
Zenit 
tate î 
S.K.A.
Zaria 
Baku 
nlkldze
1—1 ț Torpedo 
Torpedo Moscova

___ de 3—1 formația 
Leningrad. Alte rezul- 

Șahtior Donețk — 
Rostov p» Don 1—0; 
Lugansk

1—0 ; Spartak Ordjo- 
Dinamo

Kutaisi — 
2—2.

Neftci

Tbilisi

Concursul internațional de auto
mobilism de la Mosport (On
tario) a fost cîștigat de sporti
vul american Dan Gurney, car» 
a concurat pe o mașină „McLa
ren". Pe locul secund, la 17 
secunde de învingător, s-a cla
sat englezul Jackie Oliver. Fos
tul campion mondial Denia 
Hulme (Noua Zeelandă) a ocu
pat locul trei.

Peste 100 dintre ce) mal 
valoroși piloțî, reprezentînd 
25 de țări, vor participa 
Intre 22 iunie și 4 iulie la 
campionatele mondiale de 
planorism, întrecerile vor 
avea loc tn localitatea ame
ricană Marfa (Texas). Favo- 
riții probelor 
(S.U.A) șl - 
Germaniei).

sînt 
Grosse

Smlth
(R.F. a

c.

a turneului 
șah de la 

Forintos l-a Învins pe

de box amator a 
întîlni la 21 Iunie, 
echipa Bulgariei șl 

la Atena, 
lotul 1

In runda a 6-a 
internațional de 
Skoplje, - •
Brown, Marcovici pe Panov, Iar 
Reshewsky a cîștigat la Nlcev- 
skl. S-au încheiat remiză par
tidele Matulovid — Taimanov, 
Matanovicl — Janosevici și Gli- 
goricl — Barczay. Florin Gheor
ghiu a întrerupt în poziție com
plicată cu Sofrevski.

In clasament continuă să 
conducă marele maestru sovie
tic Mark Taimanov cu 5 punțle, 
urmat de Marovici (Iugoslavia) 
cu 4 
ghiu 
și o

Selecționata 
Franței va 
la Plovdiv, _____ ______
la 26 iunie, la Atena, echipa 
Greciei. Din lotul boxerilor 
francezi selecționați pentru a- 
ceste meciuri fac iparte, printre 
alții, Khaloufl, Cosentino, Laine, 
Younsl, Ruocco, și Tonna.

puncte șl Florin Gheor- 
(Românla) cu 3,5 punct» 
(partidă Întreruptă.

ciclist al Luxemburgului
Eddy 
locul 
Pin-

Turul
a fost cîștigat de rutierul 
Schutz (Luxemburg). Pe 
doi s-a clasat belgianul 
tens — la 43".

Ultima etapă, disputată 
tracronometru pe distanța de 
23 km, a revenit lui Plntens, 
cronometrat cu timpul de 32’35"

Campionatul francez de fot
bal s-a încheiat cu victoria 
echipei St. Etienne, care a 
totalizat 56 de puncte din 
68 posibile. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat: Marsi
lia — 45 puncte, Sedar — 
42 puncte, Angoulâme, Stras
bourg, Bordeaux — 36 punc
te, etc. In ultima etapă a 
campionatului »-au înregis
trat următoarele rezultate : 
Angers — St. Etienne 2—1; 
Rennes — Lyon 4—3 ; Nan
tes
— Nlmes
— Bastia 
Bordeaux

— st.
— Lyon 4—3 ;
Sochaux 1—2 ; Rouen

Strasbourg
Ajaccio —

1—1 ; 
«-o ; 

î—i.
con-

CONFERINȚA DE
BILISTIC

Celebra Madison Square Garden 
a găzduit partida dintre grei) 
Jerry Quarry șl Mac Foster. 
Quarry a cîștigat prin k.o. in 
repriza a Vl-a, fiind desemnat 
challangerul lui Frazier. In ace
eași gală, fostul campion mon
dial Jack Dempsey a fost săr
bătorit pentru împlinirea vlrstei 
de 73 de ani.

lnternațio- 
de la 

cu vic-

Tradiționalul 
nai „Open" 
Chicago s-a 
toria sportivului american Hugh 
Royer, care a totalizat 273 punc
te. Pe locul
Dale Douglas

turneu 
de golf 
Încheiat

secund s-a clasat 
cu 274 puncte..

întîlnirea de tenis pentru 
„Cupa Davis" (finala zonei 
sud-americane), disputată la 
Sao Paulo între echipele Bra
ziliei și Columbiei, s-a înche
iat cu victoria gazdelor cu 
scorul de 3—2. In partida de
cisivă, brazilianul Felipe Ta
vares 
2—6, 6—3, 9—7, 
Molina.

l-a întrecut cu 4—6,
6—3 pe Ivar

La Tepliee s-au 
med de fotbal, 
i,Cupa Rappan", 
Sklo Union și _____ ________
germană Hanover '96. Fotbaliștii 
cehoslovad au terminat învin
gători cu scorul de 6—1 (2—0),

Intîlnlt lntr-un 
contînd pentru 
echipa locală 
formația vesi-

PRESA CONSACRATA RALIULUI AUTOMO- 
LONDRA — CIUDAT DE MEXICO

La sediul Reprezentanței comer
ciale a Uniunii Sovietice la Bucu
rești, a avut loc joi o conferință 
de presă consacrată raliului au
tomobilist pe itinerarlul Londra- 
Mexic, organizat cu prilejul cam
pionatului mondial de fotbal.

In prezența unor ziariști ai 
presei centrale, al Agenției ro
mâne de presă „Agerpres", Ra-

diotelevlzlunil și unor publicații 
de specialitate. V. N. Starodumov, 
adjunct al reprezentantului co
mercial, a vorbit despre perfor
manțele celor cinci echipaje sovie
tice, care au concurat pe ma
șini „Moskvicl-412“ șl au ocupat 
locul trei In clasamentul pe e- 
chipe. (Agerpres).


