
PROLETARI DIN TOATE TARILE. U^ȚI-VAt

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

sportrom buc. 180.

fonul XXVI-Nr. 938 (6372) ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT Slmbătă 20 îuniei 1970

A

înapoierea din Franța CINE MAI FACE PRONOSTICURI...

a președintelui Consiliului de Stat,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, împreună cu soția, 
Elena Ceaușescu, s-au îna
poiat vineri seara în Capi
tală, după vizita oficială 
făcută în Franța, Ia invita
ția președintelui Republicii 
Franceze, Georges Pompidou.

Președintele Consiliului de 
Stat a fost însoțit de tova
rășii Uie Verdeț, prim-vice- 
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 

ț. Cornel Burtică, ministrul co
merțului exterior. loan 
Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, 
Gheorghe Cioară, prim-vice- 
președinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, de con
silieri și experți.

I,a ora 19, avionul prezi
dențial a aterizat pe aero
portul Băneasa. Pentru a-1 
saluta pe președintele Con
siliului de Stat, la aeroport 
au venit tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bod- 

Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe 

Trofin, 
Constan- 
Fazekas,

naraș,
Gheorghe Pană, 
Rădulescu, Virgil 
Florian Dănălache, 
tin Drăgan, Janos

Petre Itupu, Manea Mănescu, 
Dumitru Popa, Dumitru Po
pescu, Leonte Răutu, Ghe
orghe Stoica, Vasile Vîlcu, 
Ștefan Voitec, Miron Con- 
stantinescu, Mihai Dalea, Ion 
Iliescu, Ion Ioniță, Vasile 
Patilineț, Ion Stănescu. pre
cum și soțiile conducătorilor 
de partid și de stat, vice
președinți ai Marii Adunări 
Naționale, ai Consiliului de 
Miniștri, membri ai Consi
liului de Stat și ai guvernu
lui, conducători de instituții 
centrale și 
ștești.

Au fost 
Dejean de 
natul cu afaceri ad-interim 
al Franței la București, 
membri ai ambasadei fran
ceze, șefi ai misiunilor 
plomatice acreditați în 
mânia și alți meimbri 
cornului diplomatic.

Mii și mii de bucureșteni, 
veniți la aeroport, au făcut 
șefului statului o entuziastă 
manifestare de dragoste, stimă 
și înaltă prețuire.

Avionul prezidențial a oprit 
în fața salonului oficial. Din 
mulțime răsună puternice a- 
clamații. Se scandează înde
lung „Ceaușescu — P.C.R.",

organizații ob-

prezenți Bernard 
la Batie, însărci-

di-
Ro- 

ai

„Ceau.șescu — P.C.R.". Condu
cătorii de partid și de stat, 
veniți în întîmpinare se apro
pie de scara avionului și sa
lută cu multă căldură, pe to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Pionieri români și copii ai 
membrilor ambasadei france
ze oferă președintelui Consi
liului de Stat, Nicolae Ceau
sescu, și soției sale Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

în atmosfera de puternic 
entuziasm, î-n ovațiile și ura- 
lele ce nu contenesc, tova
rășul Nicolae Ceaușescu se 
îndreaptă spre miile de cetă
țeni ai Capitalei veniți să-1 
intîmpine, răspunde aclama
țiilor, strînge prietenește' mîi- 
nile multora dintre ei. în tot 
acest timp, răsună necontenit 
aplauzele, ovațiile mulțimii. 
Cetățenii Capitalei își exprimă 
astfel satisfacția pentru rezul
tatele fructuoase ale vizitei 
făcute în Franța de șeful sta
tului român, pentru contribu
ția pe care tovarășul Ceau
șescu o aduce personal la dez
voltarea prieteniei și colabo
rării dintre poporul nostru și 
toate popoarele lumii, la in
staurarea unui climat de pace 
și înțelegere internațională.

(Agerpres)
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Încheierea . sezonului de schi —nu destul de Îndepărtat 
ca să fiu lie încă viu printre I hol, nu destul de apropiat ca să 

:nu putem emite ■ judecăți cît de 
cit de ansamblu șl cu speranța 
obiectivitătii ne-a pus față 

In față cu.'principalele probleme 
ridicate de activitatea schiului de 
masă șl a celui de performanță 
cu prilejul ședințelor de analiză 
desfășurate' la secția de schi, și 
la comisia județeană Brașov. Or
ganizate Ia Inițiativa F.R. Schi șl 
C.J.E.F.S. Brașov, dar șl dintr-un 
imbold lăuntric' al sportivilor, 
antrenorilor șl tehnicienilor (ne- 
satlsfăcuțl de'evoluția șl rezulta
tele lipsite de convingere ale 
schiului de performanță din acest 
an), consfătuirile la care au luat 
parte toate forțele active și cele 
simpatizante ale acestui sport au 
căutat să depisteze cauzele răml- 
neril sale In-, urmă, dar, mal ales, 
să stabilească căile Șl mijloacele 
prin care acest sport specific ju
dețului va putea depăși condiția 
unei valori locale sau chiar națio
nale, Inscrilndu-se decisiv pe or
bita performanței internaționale.

Baza materială, m ultimii ani 
ți în special In sezonul 1969—1970 
a fost In contîhuă creștere șl in
comparabil mai bună. Au fost 
puse in funcțiune un. număr în
semnat deTnstălâ^î^mecaîriice, au 
fost aduse' corCcturițșl amenajări 
pirtillor, dintre care trei sînt llu- •' 
minate, creîndu-se, astfel, condi
țiile specifice pentru apariția șl 
creșterea marilor performanțe.

sînt 
crea- 
cam- 

plonl naționali șl 45 de titluri ob
ținute la schi-biatlon în acest se
zon, fiind de departe județul ■ cu 
recolta cea mal bogată în titluri 
și medalii și cu cea mai mare 
pondere in activitatea competițio- 
nală. Dar obiectivele interne, lo
cale, de club sînt Îndeobște și ne
corelate cu cele internaționale. 
Dacă sondajele făcute la marile 
concursuri, europene șl mondiale, 
de toate disciplinele schiului și 
biatlonulul, atit la juniori cit și 
la seniori, ne-au arătat că vîrfu- 
rile noastre sportive nu contează 
In lupta directă pentru titluri 
— situație ce oarecum se între
vedea, — întrecerile au demon
strat un lucru mal grav și anume 
că decalajul valoric între sportivii 
noștri șl elita mondială crește în 
loc să se micșoreze, că echilibrul 
se rupe, că se pierd contactele 
cu plutonul de frunte șl median 
al Ierarhiei Internaționale. Mai 
mult chiar, schiul șl blatlonul 
românesc reprezentau o forță în 
Balcani. Ultima balcaniadă a scos 
In evidență că raportul de forțe 
s-a schimbat, că este Intr-o con
tinuă mișcare In defavoarea noas
tră, noi plerzînd atit numeric, 
față de trecut, titluri șl medalii, 
dar mal ales supremația șl pers
pectiva pentru viitor. La probele 
alpine, juniorii noștri au fost niș
te anonimi In fața celor bulgari și

Mihai BTRA

obținute nu 
măsura condițiilor 

Brașovul are 38 de

Orele fiestei mexicane a 
fotbalului mondial sînt tot 
mai puține. Orele, deci, și nu 
zilele. Măsurăm timpul, cart 
se scurge rapid, în fracțiuni 
mai mici sperînd ca așa răga
zul pe care îl mai oferă încă 
„El Mundial" să fie ceva mai 
mare. Dar, inexorabil, și aces
te ore se scurg într-un ritm 
accelerat, impus de febrilita
tea apropierii momentului fi
nal, momentului așteptat cu 
atita interes, momentului pen
tru care și-au încrucișat for
țele pe gazonul mexican (în 
treacăt fie spus : excelent !)
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cele mai prestigioase echipe 
de pe glob.

Numărul formațiilor angre
nate în această formidabilă 
dispută a scăzut treptat, pe 
măsură ce sita calificărilor 
a devenit tot mai deasă, ac- 
ceptind trecerea spre culmi 
(ne veți ierta această licență, 
ce pare puțin stranie, aci, la 
2 240 m !...) numai acelor for
mații care au putut absolvi, 
fără greșeală, dificilele teste 
ale ierarhiei mondiale a fot
balului. Și n-a fost deloc u- 
șor !

Mai întîi a fost testul fizic, 
apoi cel al valorii tehnice, 
urmate de verificarea capaci
tății tactice, toate înmănun- 
chiate într-un sever examen, 
cu profesori-examinatori — 
înțelegeți că ne-am referit la 
arbitri — nu întotdeauna im
parțiali, cu o asistență entu
ziastă, splendidă în manifes
tările de simpatie și cu atit 
mai șocantă pbin comportări
le față de cei ce n-au găsit 
loc în inima ei. Nimeni nu 
poate avea curajul dc a con
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Cubillas deschide scorul pentru Uruguay in meciul cu Brazilia.

Cu toate acestea, aportul ca
drelor tehnice, al sportivilor și 
rezultatele 
pe 
te.

AGENDA C. M
SIMBATA 20 IUNIE

testa gradul de dificultate al 
acestui „examen-maraton".

Acum au rămas, față-n față, 
doar două teamuri, ambele re
dutabile, fumizînd încă îna
inte de a pătrunde, în uralele 
unei mulțimi avide de spec
tacol, pe terenul stadionului 
„Azteca" un aprig duel con
tinental : Europa — America 
de Sud. De fapt, un duel care 
va avea o interesantă „uvertu
ră" sîmbătă seara cînd, pentru 
bronzul locului III, se vor 
confrunta tot două reprezen
tante ale acestor continente: 
R.F. 
Așa 
care 
este 
sub
continentale, în care mexica-

nii, deveniți... neutri, au adop
tat, fără echivoc, echipele ță
rilor aflate în aceeași parte 
de lume cu ei.

Alimentate de acest val de 
simpatie, pe deplin explica
bil, pronosticurile converg spre 
Brazilia și Uruguay. Dar, mai 
ales, spre fotbaliștii „cario- 
cas“, pe care majoritatea co
mentatorilor îi văd ureînd pe 
treapta cea mai înaltă a po
diumului. Dincolo de părțile

x (Continuare în pag. a 3 a)

a Germaniei și Uruguay, 
că momentul final, de 
vorbeam mai înainte, 

trăit pe platourile aztece 
semnul acestei dispute

reportaje 
telex de

Comentarii și 
transmise prin 
trimișii noștri speciali în 
Mexic, C. ' FIRANESCU și 

G. NICOLAESCU

Penultimul act pe „Azteca"

c. 0,

CUBILLAS SAU SEELER j

PE TREAPTA A TREIA
A PODIUMULUI?

• O INDISPONIBILITATE CERTA : FRANZ BEC
KENBAUER • „CONSPIRAȚIA" LUI MORTINEN 
VALDES • URUGUAYENII FAC SOCOTELI, ÎN 

APARENTA SIMPLE...
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CIUDAD DE
(ora 16, ora locală) : R.F.G. 
— Uruguay (pentru locu
rile 3 și 4)

Meciul va fi transmis 
în întregime, de la ora 
23,50, de posturile noas
tre de radio și televi
ziune.

MEXICO Gerd Milller — in imagine 
la pămînt, intre Rivera și 
Albertosi — înscrie spectacu
los al treilea gol pentru echi
pa R.F. a Germaniei.

Așadar, după două 
semifinale „fierbinți — 
cea dintre Italia—R.F. 
a Germaniei a oferit un 
spectacol fotbal’stic su
perb — astăzi, pe sta
dionul „Azteca", „El 
Mundialul" își consu
mă penultimul dintre 
actele sale: meciul pen
tru locurile 3—4.

Partida dintre R.F. a 
Germaniei, merituoasa 
învinsă a Squadrei az- 
zurra, și Uruguay, me
rituoasa învinsă a lui 
Pelâ 
mite 
jită, 
care 
rat — la titlul suprem, 
dar ale căror „aripi" au 
fost nemilos tăiate — 
argumentează conducă
torii formațiilor cu pri
cina — pe de o parte 
de arbitrul Yamasaki și 
pe de alta de., sir Rousl 

într-adevăr, elevii lui 
Schdn sînt foarte por
niți împotriva arbitru
lui Yamasaki pe care îl 
acuză, în general, de 
toleranță la adresa jo-

și compania, pro- 
o întrecere îndîr- 
între două echipe 
au țintit — și spe-

cului obstructionist, de 
trecere a timpului, prac
ticat de italieni, și, în 
special, de neacordarea 
a două penaltyuri, îu 
repriza secundă, în ur
ma unor faulturi co
mise în careu, asupra 
lui Beckenbauer și See- 
ler.

Pentru că tot veni 
vorba de Beckenbauer, 
aflați, stimați cititori, 
că „prințul de la Ba
yern" nu are o fractură 
de claviculă — așa cum 
se bănuia imediat după 
accident — ci numai o 
luxație. După examenul 
radiografie, prof. dr. 
Schobert, medicul lotu
lui vest-german, a decla
rat că indisponibilitatea 
lui Bdckenbauer va dura 
cel puțin 10 zile, ceea ce 
înlătură definitiv even
tualele dubii asupra 
utilizării sale. Deci, as
tăzi, Beckenbauer nu 
joacă !
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(Continuare 
in pag. ț ”, a)
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de cîștigat i
i
i

rintre funefiile sale, sportul o 
îndeplinește — cu deplin suc
ces — și pe aceea de apro
piere între tinerii din diferite 
colțuri ale lumii, de cunoaș-

(Continuare in pag. a 2 a) „CUPA DE
Confruntări dejiu- 
jitsu și karate 
Concurenfi din nu
meroase cluburi și 
asociafii sportive 
bucureștene și din 
provincie

Intrat în plină actualitate competițicmală, sportul caiacu lui și canoei programează — astăzi 
mîine —^participarea reprezentanților noștri la patru importante regate internaționale. 

f F Foto : V. BAGEACți'mîine
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■ ...participarea reprezentanților noștri la patru importante regate 
' Foto:

OASPEȚI PE RINGUL 
DIN BRAȘOV

VARĂ“ LA JUDO I
I
I
ș

I
i
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Federația română de atletism a fixat 
lotul care va participa la „Memorialul 
Rosicki", tradiționalul concurs ce se or
ganizează în fiecare an la ”raga. Vor 
face deplasarea; Lia Manoliu, Ileana 
Silai, Olimpia Cataramă, Argentina Me
nis, Lucia Jinga și Mihai Negomireanu.

Concursul are Joc la Începutul săptă- 
mînii viitoare, mai preț is marți 23 iunie.

La Brașov se dispută azi și mîine, două 
interesante reuniuni pugilistice. Prima va 
opune echipei locale Tractorul, selecționata 
municipiului Ploiești (astă-seară, de la ora 
18); cealaltă se va disputa mline de la ora 
9, cînd echipa Steagul roșu va întllni com
binata Portul — Energia Constanța. Ambele 
gale vor avea loc în sala Tractorul.

★
l In potcoava0 stadionului Giulești va avea 

loc astă-seară, de la ora 19,30, o reuniune 
pugilistică, în cadrul căreia vor evolua ju
niori mici, juniori mari $1 seniori. în total 
se vor disputa 18 partide.

——....II I....... .. ............ mi................. ■un

Absente din arena competi- 
țională, în ultimele săptămîni, 
întrecerile de judo revin de 
azi pe afișul zilei : în sala 
Floreasca din Capitală se 
inaugurează competiția dota
tă cu „Cupa de vară". Con
cursul se anunță deosebit de 
interesant, în primul rînd 
pentru varietatea confruntări
lor — de judo, karate, yoga 
și jiu-jitsu — apoi, pentru că 
pe saltelele din sala bucureș- 
teană voir evolua numeroși ju
doka, de la copii pînă la seni
ori (băieți și fete).

Interesul stârnit de această 
nouă confruntare a avut ecou 
în numeroase asociații și clu
buri sportive din Capitală și 
din provincie. Printre acestea 
I.O.R., Rapid și Olimpia Bucu
rești, Progresul Brăila, Dacia 
Orăștie, Casa Pionierului din 
Timișoara și Trotușul Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Astăzi, sînt programate două 
reuniuni: orele 9—14 și 16,30— 
21.
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I tere, de întărire a legăturilor
de prietenie dintre popoare. Starturile 

i marilor competiții, întrecerile bilaterale, 
concursurile individuale și cele pe e- 
chipe reunesc reprezentanți sportivi din 

I numeroase țări și, indiferent de con- 
I vingerile lor politice și religioase, de 

regimul social al țărilor din care fac 
parte, ei își dispută loial întiietatea, 
schimbă păreri, discută, înfățișează tra
dițiile patriei, bogăția de idei, fru
musețile meleagurilor lor,

Tntr-o lume atît de frămîntată, de-, 
seori scindată, sportul își alătură efor
turile nobilelor străduințe de readu
cere a păcii ■ generale pe pămînt, de 
întronare a înțelegerii între popoare. 
Este semnificativ că această misiune 
și-au asumat-o tinerii, viitorul lumii. 
Numeroase personalități marcante au 
subliniat aportul considerabil al spor< 
tului la triumful ideilor păcii și înțe
legerii între popoare. Șeful statului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
fost dintotdeauna convins de multila
teralul potențial al mișcării de educație 
fizică și sport. Cu prilejul vizitei sale 
în Franța, președintele Consiliului 
de Stat și-a reafirmat convingerile. 
Referindu-se — în cadrul cuvîntului ros
tit la primăria din Toulouse — la între
cerile sportive dintre echipe ele celor 
două țări, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a spus :

„Desigur, în sport, întrecerea este 
cavalerească, precum, de altfel, și în 
artă și în alte domenii de activitate. 
Prietenia presupune o anumită emula
ție și este bine ca popoarele să se 
întreacă în sport, în artă, în a produce 
bunuri de cultură cît mai bune, în a 
contribui cît mai mult la dezvoltarea 
științei. Din asemenea întreceri, indi
ferent cine se plasează pe primul loc, 
omenirea nu are decît de cîștigat".

Onorat de aceste aprecieri, sportul 
românesc va continua să contribuie la 
realizarea acestor importante misiuni. 
Tn fiecare an, România organizează 
mari mitinguri sportive, găzduiește mii 
de reprezentanți sportivi ai diferitelor 
țări de pe cele 5 continente, le înfă
țișează succesele obținute de poporul 
nostru în construirea socialismului, dra
gostea lui, afirmată în fapte, pentru 
pace și înțelegere între popoare. în 
același timp, tricolorii sînt prezenți la 
marile întreceri internaționale, la cam
pionate continentale și mondiale, la Jo
curile Olimpice, onorează fiecare invi
tație ce li se adresează, contribuind 
prin comportarea lor la dezvoltarea tu
turor atributelor sportului.

Pentru că — într-adevăr — dezvoltînd 
sportul și mărind numărul intîlnirilor 
dintre reprezentanțiii diferitelor țări 
ale lumii omenirea are numai de cîș
tigat.
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ocupat de atleții liceului din
Șomcuta Mare. (V. GODJA- 
coresp.).

gazdă. Probele pe echipe au 
revenit formațiilor mureșene 
Voința I la juniori. Mureșul 
I la junioare și senioare Și 
P.T.T.R. la seniori. Cîștigători 
la individuali I. Barath (Vo
ința), Suzana Szabo, Marga
reta Lazir și f. Heitman — 
toți de la Mureșul (I. PAUS- 
coresp. principal).

* Nr. 938 (6372)

* PITEȘTI. Peste
, spectatori au asistat zilele tre- 
’ cute, pe stadionul „1 Mai" din 
localitate, la spectacolul cul- 
tural-sportiv intitulat „Cu 
brațele deschise", organizat în 
folosul sinistraților de către 
organul sportiv de specialitate 
și Consiliul județean Argeș al 
sindicatelor. în program au fi
gurat, printre altele, demon
strații de box, judo, gimnas
tică artistică, motocicllsm și o 
suită de dansuri populare, 
din care n-au lipsit, firește, 
renumiții călușari argeșeni. (I. 
FETEANU-coresp. principal)

PETROȘANI. De curînd au 
început lucrările de amena
jare a bazei sportive desti
nată studenților de la Institu
tul de mine. Ea va avea un 
teren pentru fotbal și rugby, 
pistă da atletism cu patru 
culoare, sectoare de sărituri și 
aruncări, precum și un teren 
de VOleî. (N. SBUCHEA —
coresp.).

TG. MUREȘ. Timp de trei 
zile, pe fostul hipodrom, s-a 
disputat competiția de tir cu 
arcul „Cupa municipiului Tg. 
Mureș". în fața țintelor s-au 
aliniat arcași din Cluj, Pe
troșani, Reghin și din orașul

STGHETUL MARMAȚIEI. 
Un reușit concurs atletic re
zervat școlarilor din mai 
multe localități ale județului 
Maramureș. în ciuda timpului 
nefavorabil — a plouat aproa
pe tot timpul — s*au înregis
trat cîteva rezultate promi
țătoare. Iată cîțiva dintre cîș- 
tigători: băieți — 100 m — I. 
Scariat 12,1 (Liceul Somcuta), 
greutate — N. Lazăr 14,20 m 
(Liceul Somcuta), înălțime — 
V. Ionescu 1,68 m (Liceul VI- 
șeul de Sus). La fete, cea mal 
bună comportare a avut-o E- 
lena> Pop (Liceul Somcuța) 
clasată pe primul loc la 100 
m (13,9), 400 m (1:09) și lun
gime (4,55 m). Primul loc în 
clasamentul general a fost

suitmzi îl SfMllBllll CAMMOWM
r REPUBLICAN MASCULIN DE ȘAH

LI
Semifinalele cam
pionatului republi
can de șah pe a- 
nul acesta au pro
dus o serie de sur
prize de proporții.

Nu mai puțin de șase dintre 
participant!! la finala de anul 
trecut au fost eliminați. Intre 
ei găsim pe maeștrii interna
ționali dr. O. Troianescu și 
Dolii Drimer, pe vicecampio- 
nul luliu Szabo, pe maeștrii 
sportului C. Botez, Dan Bon
doc și Gh. Mitltelu. Reversul 
medaliei — între cei calificați 
găsim nume noi, ca de exem
plu studentul Dorin Bena, ele
vul Tratatovici și alții.

Iată rezultatele complete' ale 
celor șase grupe (primii trei 
s-au calificat în finală. In. caz 
de egalitate s-a aplicat siste
mul coeficienților Sonneborn- 
Berger):

Grupa București I. — P. Jof- 
ța, S. Segal și M. Pavlov 9 .O. 
Troianescu 8'/: P. Seimeanu, 
V. Tăcu 8, V. Stoica, Gh. Ro- 
tariu î'/i, N. Boicu, L. Pogore- 
vici, C. Bîrzol 5>/2, A. Ionescu 
3‘/2, Gh. Brînzei 2'/2, V. Mel- 
nic 2.Grupa București II. — V. 
Georgescu 9‘/i, D. Bena, Em.

lleicher, M. Rădulescu ?i C. 
Botez 8*/2, D. Wolf, C. Dumi- 
trașcu 7‘/2, M. Șubă 61/:, Gh. 
Martin, Gh. Gavrilă II 3‘/3, C. 
Miron 5, A. Chiricuță 4l/a, I. 
Cioroianu 3, F. Gruia 2%.

Grupa Arad. — A. Kertesz 
10, E. Mozes, Ș. Neamțu, T. 
Weisz 9Vs, Gh. Pitpinic 9, M. 
Șuta 8>/s, E. Nacht 7ift, W. Se- 
netra 6«/2, E. Mende 6, P. Vaida 
5, N. Murariu 4, Gh. Telbis 3, 
E. Gal, St. Makai l‘/«.

Grupa Bacău. — V. Vaisman 
9’/2, Tr. Stanciu 9, M .Tratato
vici și Gh. Mitltelu 8, A .Sasu- 
Ducșoara 7, b. Dobronăuțeanu 
6i/2, A. Cheșca 4»/». I- Horvath 
4, J. Vancsa, N. Spînu 3, Gh. 
Balaban 2 M. Florea l1/:. E. 

’Dranga 0.
Grupa Pitești. — A. Buză 

10i/2, N. Ilijin 10, M. Ghindă 
9V-, D. Drimer 8'/2, M. Chiri 
cută 7i/2, C. Drozd, Z. Nagy 
6i/2, G. Kovacs, C. Vasilescu 6, 
Gh. Soare, C. Zărnescu 5i/a, A. 
Pruncleanu 5, Z. Nagy II 5, M. 
Tanady 0.

Grupa Sibiu — E. Ungureanu, 
I. Solomonovici, D. Ghizdavu 
9'/a, I. Szabo 9, E. Macarie 8. 
W. Ott, C. Vasile 7i/2. A. Mar- 
covici 7, I. Zaharia, D. Bondoc, 
H. Prundeanu 5i/s, Gh. Răși- 
naru 3'/t, M. Vîlceanu 2'/t, Gh. 
Ciobanu 1. '

La schi, pe Valea Albă!

SIBIU. Exemplul A.S. Inde
pendența, care și-a amenajat 
un teren de fotbal pe un loc 
viran, a fost urmat și de aso
ciația Voința, care va pune la 
dispoziția fotbaliștilor săi un 
nou patrulater de joc. Tere
nul Voința, unde numeroși ti
neri muncesc voluntar în o- 
rele lor libere, va fi drenat și 
acoperit cu zgură neagră. (I. 
iONESCU-coresp. principal)

SATU MARE. Greu lovit de 
recentele calamități, stadionul 
A.S. Rapid, aflat lîngă ștran
dul Someșul, va fi redat curînd 
activității. Numeroși tineri au 
lucrat zeci de ore pentru în
lăturarea stratului de mîl, 
gros de 15 cm, lăsat de ape. 
Au fost curățate și puse în 
stare 
care, 
duri, 
șului

de funcțiune vestiarele 
deși construite din «cin
au rezistat furiei Some- 
revărsat. Continuă, de

EXISTĂ
Vremea căldu

roasă din ulti
mele zile a fa
vorizat activita
tea înotătorilor. 
La București, Re

șița și Timișoara, cronome
trate antrenorilor înregis
trează în permanență efor
turile campionilor 
cordmanllor țării,

asemenea, cu intensitate, lu
crările pentru refacerea sta
dionului municipal, greu afec
tat de inundații. (Z. KOVAGS- 
coresp.).

BAIA MARE. în cea de-a 
doua etapă a campionatului 
de calificare pentru divizia 
A la popice formația Voința 
din orașul nostru a dispus de 
Constructorul Tg. Mureș cu 
5132—4 842 p d. Cu acest 
prilej, popicarii bălmăreni au 
stabilit un nou record jude
țean pe echipe (v. r. 5124 
p d.). V. SASARANU — co- 
resp.

TG. CARBUNEȘTI. Eleviî 
Liceului „Tudor Arghezi" din 
localitate au amenajat recent 
în curtea liceului un mini- 
stadion. Ei au acum la dis
poziție o pistă de atletism, 
un portic de gimnastică pre
cum și terenuri de volei, bas
chet și handbal. (M. BALO! 
— coresp.)

Primele clarificări în turneul final 
^_lal campionatului de juniori la handbal
SIBIU, ÎS (prin telefon). — 

Cea de a III-a etapă a turneu
lui final al campionatului ju
niorilor și școlarilor a adus 
primele clarificări în cele 
două dispute, masculină și fe
minină. Mai importantă, însă, 
ca limpezirea situației în 
fruntea celor două clasamente, 
unde pe primele locuri se a- 
flă, după trei etape, Dinamo 
București (masculin) și Sc. 
sportivă nr. 2 București (fe
minin), ambele neînvinse cu 
0 puncte, ni se pare faptul 
că și partidele de joi aU con
firmat primele impresii legate 
de valoarea tehnică și tactică 
a celor 12 formații partici
pante la turneul final. Mecitr 
rile programate cu acest pri
lej au oferit, din nou, spec
tacole agreabile, în care tine-

rii handbaliști sau handbalis
te au etalat cunoștințe avan
sate. Demn de subliniat este 
și echilibrul valoric existent 
între cea mai mare parte din
tre echipele prezente la a- 
ceastă rundă finală a compe
tiției, echilibru care s-a con
cretizat prin numeroase re
zultate strînse, prin victorii 
obținute la limită, în ultimele 
minute sau chiar secunde ale 
jocurilor. Toate acestea sînt, 
desigur, elemente care adău
gate la dragostea bine cunos
cută a sibienilor pentru hand
bal, determină o deosebită a" 
fluență a Spectatorilor spre 
terenul „Luceafărul", Unde au 
loc întîlnirile.

Iată acum și rezultatele e- 
tapei de joi: FEMININ: Șc. 
sportivă Craiova — Liceul nr.

4 Timișoara 8—7 (5—2), Liceul 
nr, 2 Brașov — Liceul nr. 2 
lași 8—9 (2—4), Sc. sportivă 
nr, 2 București — Șc. sportivă 
Tg. Mureș IZ—9 (6—6); MAS
CULIN i Șc. sportivă Bacău— 
Sc. sportivă T. Mureș 17—15 
(8—6), Dinamo București — 
$c. sportivă Craiova 22—12 
(16—6), Sc. sportivă nr. 1 
București — Liceul nr. 4 Ti
mișoara 18—16 (11—9).

Competiția continuă sîmbă- 
tă și duminică, cu disputarea 
ultimelor două etape, La capă
tul cărora vor fi cunoscute 
cele două formații învingă
toare.

ILIE IONESCU - coresp. prin* 
cipal.

UN PUNCT DE PLECADE
MARIAN SLAVIC —locul IX 

Ia 100 m liber cu 55,2 (pri
mul ioc M. Rousseau — 
Franța cu 53,0) și locul XI la 
200 m mixt cu 2 :19.0 (pri
mul loc V. Kravcenko—U.R.S.S. 
cu 2 :13,0) ; ZENO GIURASA 
— locul XII cu 63,4 și MIR
CEA HOHOIU—locul XIII cu 
63,5 la 100 m spate (R. Mat
thes 57,11) ; VASILE COSTA — 
locul IV Ia 100 m bras cu

trei, patru sau chiar cinci spor
tivi (cazul lui Ștemer) din 
aceeași țară. Or este cunos
cut faptul că la Barcelona 
flecare națiune poate înscrie 
cel mult doi Înotători într-o 
probă.

Un lucru este însă cert: 
acel cițiva înotători pe care 
federația îi are în vedere la 
ora actuală s-au mai apropiat 
dc lotul fruntaș al europeni-

Albert Covaci — campionul „delfinilor

A devenit un fapt obișnuit 
în schiul nostru ca în lunile 
de vară practicanții acestui 
sport să-și reia activitatea pe 
zăpadă, fie chiar și pentru o 
perioadă scurtă. Ca și în alți 
ani, gazda schiorilor va fi în 
•această vară Valea Albă din 
Bucegi, un adevărat depozit 
de zăpadă care permite prac
ticarea schiului alpin chiar și 
în luna lui Cuptor. Concursu
rile care vor consta în două 
curse de slalom special (la 28 
iunie și la 5 iulie), vor fi or-

ganizate, tot ca de obicei, de 
comisia de specialitate a ju
dețului Prahova. Pînă atunci, 
schiorii se vor pregăti pe Va
lea Albă, beneficiind și de un 
baby-lift pus la dispoziție de 
federație. Cunoscînd necesita
tea folosirii la maximum a 
aetivității pe zăpadă, este re
comandabil ca și secțiile altor 
cluburi și asociații sportive 
să participe la pregătirile și 
concursurile de pe Valea 
Albă.

pregătesc intens pentru ma
rele examen din luna septem
brie.

O primă selecție pentru „eu
ropenele" de la Barcelona au 
constituit-o concursurile, inter
naționale din lună aprilie. Ja 
capătul cărora federația de 
specialitate a alcătuit un lot 
de principiu. In vederile se
lecționerilor au intrat toți spor
tivii care prin performanțele 
lor (in 
dovedit 
de cele 
ției de

O dată încheiate întrecerile 
în piscine acoperite sîntem în 
măsură de a preciza pozițiile 
celor mai buni înotători ro
mâni pe listele performerilor 
europeni :

bazine de 50 m) au 
posibilități apropiate 
ale fruntașilor nata- 

pe continent.

68,5 (V. Kosinski — U.R.S.S. 
67,2) și locul VIII la 200 m 
bras cu 2:34,2 (Kosinski 
2 :20,3) ; ALBERT COVACI — 
locul XIII la 200 m delfin cu 
2 : 15,5 (Nemșilov — U.R.S.S. 
cu 2 :09,2) ; EUGEN ALMER 
— locul XII la 400' m mixt cu. 
5 :00.8 (M. Pechmann — R.D.G. 
4 : 47,3) și AGNETA STERNER 

—locul XII la 100 m delfin 
cu 69.9 (A. Gyarmaty — Un
garia 65,7) și locul XI la 200 m 
delfin cu 2 :36,6 (H. Lindner — 
R.D.G. 2 :22,4).

Pentru a aprecia mai bine 
nivelul înotătorilor români tre
buie neapărat subliniat, că In 
listele 
prinși 
care, 
Ocean, 
tea de .. __ ___  .
zine de 50 m, și că la cele 
mai multe probe, reprezentan
ții noștri sînt precedați de cite

lor, afirmind șanse (în cazul 
unor evoluții la valoare op
timă) de calificare în finalele 
de la Barcelona.

Problema care se ridică însă 
Ia această oră în fața sporti
vilor respectivi presupune o 
repetare (cel pttțin) a cifre
lor cu care ei au fost credi
tați în luna aprilie. Ne amin-

tim perfect că în sezonul tre
cut mulți dintre performerii 
concursurilor din iarnă și-au 
îmbunătățit „cronometrate" în 
cadrul competițiilor de anver
gură programate în lunile de 
vară. Au existat însă și exem
ple contrare (E. Aimer. 
Cr. Balaban), care au dat mult 
de furcă selecționerilor și au 
impus o revizuire serioasă a 
unor păreri vlzînd dozarea 

eforturilor îtl această perioadă.
Iată de ce, mai mult ca orl- 

cînd, este necesară o apropiere 
a metodelor, pe care principalii 
antrenori ce furnizează în 
permanență cadre loturilor re
publicane (Gh. Dimeca, 
I. Schuster, I. Tothpal, P. Lo- 
vas) le folosesc spre aducerea 
în formă a sportivilor la ora 
H. în egală măsură se impune, 
în lunile ce urmează, o per
manentă verificare, în concur
suri cu adversari cit mai difi
cili, a fiecărui sportiv în parte. 
Mai mulți ani în șir, antre
norii noștri au evitat între
cerile tari de teama unor 
eșecuri ce puteau atrage crea
rea unor complexe (sublinie
rea nu ne aparține).

învățămintele ediției prece
dente a campionatelor euro
pene sau cele ale J. O. din 
Mexic ne-au dovedit cit de 
mult s-a greșit în această di
recție, lipsa experienței com- 
petiționale, a unei cunoașteri 
a adversarilor direcți, fiind 
deseori determinante în compor
tarea sub așteptări a repre
zentanților noștri.

La ora aceasta putem intui 
în linii mari, lotul pe care ne 
bazăm și perspectivele sale. 
Fiecare oră de efort 6e cere 
dozată cu multă pricepere, iar 
fiecare posibilitate de concurs 
valorificată la maximum. Nu
mai astfel se va putea asigura 
înotătorilor fruntași acea plat
formă Care să le înlesnească 
accesul în cercul elitei conti
nentale. • — -

• Arbitrii bucureștenl au 
hotărît să doneze în folosul 
populației sinistrate bâremu' 
rile ce li Se cuvin la întîlni- 
rile pugilistice din Capitală. 
Hotărîrea a fost luată cu pri
lejul unei recente ședințe a 
Comisiei de box a municipiu
lui București. Aceeași hotărîre 
au luat-o și arbitrii din Con
stanța.

• La 27 iunie lotul care .*» 
pregătește în vederea meciului 
cu S.U.A. va evolua la Rm. 
Vtlcea.

• Recent s-a disputat la Mă- 
cin întîlnirea dintre echipa 
locală Automobilul și Voința 
Brăila. Gazdele au cîștigat cu 
15—3. O formă deosebită a 
dovedit campionul de juniori 
la categoria semimijlocie, 
Marcel Lupu. De altfel, Lupu 
a fost Selecționat în vederea 
meciurilor de la Brăila și 
Giurgiu, din luna iulie, cu na
ționala de juniori a Ungariei.

a.v.

• Conducerea tehnică a se
lecționatei de box a S.U.A. 
a anunțat forul nostru de spe
cialitate că este 
disputarea unei 
după meciul de 
(4 iulie). în cea 
gală, care urmează să se dis
pute la Galați, nu vor evolua 
insă toți pugiliștii americani, 
întrucît o parte dintre aceștia 
se vor întoarce la 5 iulie în 
S.U.A.

i 

de acord cu 
noi tnttlniri, 
la București 

de a dona

SCHIUL LA ORA BILANȚULUI
(Urmare din pag- D

iugoslavi. După cum la fond se
niorii ti-au contat nici un moment 
printre cîștigători. Săritorii au pierdut de7 mult contactul cu per
formanța reală, obiectivă partici
pările lor peste graniță devenind 
simple acte de prezență. Este ade
vărat că nu toți sportivii șl nici 
toate disciplinele nui pot .elștiga - 
nimeni n-ar pretinde imposibilul 
— dar atunci cind toate ramurile 
schiului și blatlonului realizează 
performanțe submediocre, atunci 
cînd comportamentul pe pirtli de 
vine lamentabil, rezultatele ca 
atare trebuie înțelese ca slmptome 
ale unei slăbiciuni și regres cro
nic, ale căror cauze șl erori se 
cer imediat diagnosticate și hota- 
rit lichidate.

Lucrările consfătuirilor au relie
fat in primul rind carențe de or
din organizatoric. Baza de masă 
a schiului de performanță este 
încă prea îngustă. Centrele de 
schi înființate și subvenționate 
de C.J.E.F.S. Brașov, adevărate 
pepiniere, care concentrează rea
le talente, au nevoie de un Spri
jin material mal larg. Cluburile 
și asociațiile sportive, cave au ?1 
sarcina creșterii schimbului de 
mîine, n-au înțeles suficient re
lația obligatorie : în schimbul ma
terialului uman furnizat de- cen
tre trebuie investite mijloace ma
teriale, schi, bastoane, bocanci, 
adecvate și corespunzătoare. Uria
șul rezervor al școlilor profesio
nale este prea puțin racordat la 
conductele schiului de performan
ță. înființarea în acest sezon a 
școlii sportive Energia Brașov a 
demonstrat convingător, atit nu
meric cît și ca rezultate, ca vi
itorul schiului șl în special al ce
lui nordic (fond, sărituri, biatlon) 
tocmai în aceste școli își va găsi 
rezolvarea. Fondurile și inițiati
vele existente se cer redistribuite, 
alimentînd și acest tărîm de fă
găduință în care schiul de per
formanță trebuie să acosteze.

Apare cel puțin ciudată și pa
ralizată de inerția comodității 
structura liceului cu program de 
educație fizică din Brașov. într-o 
zonă de munte, cu specificitate 
în sporturile iernii. împărțirea 
elevilor numai pe cele trei spe
cialități — atletism, handbal, gim
nastică — este anacronică. Liceul 
sportiv are în componența sa ex- 
celenți schiori, poate chiar o c- 
chipă completă, printre primele 
din județ și din țară, dar condu
cerea școlii ignorează și, după 
caz, tolerează sau nu activitatea 
„particulară" a elevilor săi, care 
ar putea alcătui primul obiectiv 
de performanță și formare pro
fesională a acestei școli.

lașul, Oradea, Clujul au în ca
drul institutelor pedagogice facul
tăți de educație fizică cu speciali
zare schi, deși după cum bine 
spunea un vorbitor, prof. I. Miri- 
eă, directorul liceului din Rișnov, 
nu am auz" vorbindu-se nici de 
mari campioni, nici de întinse ac
țiuni de masă ale schiului în a- 
ceste județe. Nu din convențio
nalism ci dintr-o necesitate spor
tivă și economică Brașovului 1 
se cuvine o școală asemănătoare 
care ar da posibilitatea urmăririi 
în paralel încă din școala Spor
tivă — liceu — facultate a obiec
tivelor de performanță și a pre
gătirii cadrelor pentru conduce
rea activității sportive șl turistice 
în care schiul a devenit și se im
pune ca un fenomen de atracție

de maximă importanță. în dez
voltarea turistică națională șl in
ternațională a zonei de munte, 
prezența schiului, sub aspectul 
bazei materiale, a instalațiilor și 
a cadrelor ce-1 vor servi este o 
componentă obligatorie a unei 
activități turistice competitive la 
scară internațională. stimularea 
formelor școlare de activitate a 
schiului a devenit o soluție uni
că Atunci cînd întreaga generație 
tînără ostenește spre luminarea 
minții și formarea fizică, stimula
rea formelor organizatorice șco
lare de practicare a schiului este 
o soluție atît pentru destinul 
acestui sport, cît și pentru nece
sitatea de mișcare și cultură fizi- 
ză a masei de elevi ale căror 
unități școlare nu dispun de săli 
sau condiții desăvîrșite. In zona 
de munte, pe perioada iernii — 
după cum practica a dovedit-o — 
ar trebui să se generalizeze 
schiul in orele de educație fizi
că, după cum înființarea unor 
cluburi școlare, centralizate sau 
locale, ar crea nuclee organizato
rice și centre de autentică selec
ție.

Sugestiile făcute privesc viito
rul. Schiul ne interesează insă șl 
în comportamentul său prezent. 
Nu sîntem pentru rezolvările in 
timp, pentru scadențele depărtate. 
Avem de făcut observații șl asu
pra schiului de performanță pro- 
priu-zis. Cu excepția săriturilor, 
unde baza materială — trambuli
nele — necesită o completare mai 
ales sub raportul prelungirii se
zonului șl a cantității de lucru 
prin construirea trambulinei de 
masă plastică și a uneia de ză
padă, ambele cu profil modern, 
celelalte discipline dispun de con
diții materiale care, în condițiile 
unei mai bune organizări, să se 
poată afirma. De altfel, dacă toa
te disciplinele sînt practicate, 
sub raportul performanței. nu 
este necesar ca absolut toate să 
fie încurajate egal. Experiențe 
internaționale recente au dove
dit că specializarea pe probs adu
ce printre puterile de primă mă
rime națiuni fără o tradiție sau 
condiții deosebite pentru toate 
ramurile. Astfel, nordicii pentru 
proba de slalom șl oarecum șl 
pentru cel tjriaș, polonezii pentru 
slalom, cehoslovacii pentru sări
turi, sportivii vest-germani, de 
asemenea, italienii pentru fond 
ș.a.m.d. Și la noi, fără pretenția 
de a impune propunerea, credem 
că s-ar putea pregăti incompa
rabil mai bine una sau două din 
probele alpine (slalom și uriaș) 
din biatlon sau chiar fond. For
țele s-ar concentra, cantitatea de 
lucru ar crește șl ceea ce este 
mai important s-ar schimba șl 
calitatea pregătirii.

Legea numerelor 
rează întotdeauna, 
cazuri cînd numai . ___
tivi contemporani au dat rezulta
te excepționale, în timp ce o În
treagă generație în altă parte s-a 
comportat mediocru. Desigur, 
excepția întărește regula. O reali
tate majoră, hotărîtoare în evolu
ția performanței, rămine selecția. 
Ea trebuie să acționeze perma
nent ; atît la recrutarea viitorilor 
sportivi din masa de practicanți, 
cit și în timpul performanței prin 
crearea climatului de emulație și 
încredere. în loturi, în echipe, in 
națională, promovarea celor mal 
buni pe bază .de concurs, după 
criterii obiective, cunoscute dina
inte șl urmărite, elimină princi
piul static al „senatorismulul de 
drept", precum și Idee* nocivă

pentru performanță de a se cla
sa „primul dintre români'* spre 
a-și asigura o continuitate in e- 
chipa națională șl condițiile mai 
bune de pregătire și înzestrare 
materială. Selecția trebuie să ope
reze și în sinul cluburilor prin 
alegerea celor mai reprezenta
tivi dintr-o secție cu efective me
reu în creștere și reîmprospătate. 
Performanța nu este o activitate 
permanentă, nici măcar foarte 
îndelungată, și de aceea selecția 
trebuie să intervină cu necesitate 
înaintea fiecărui sezon, cu atit 
mai mult cu cît numărul șl com
poziția echipelor dacă nu sînt 
fixe, în orice caz nit pot fi neli
mitate.

Organizarea și structura antre
namentelor urmează să fie modi
ficate. Insuficienta organizare a 
muncii, nerealizarea unor antre
namente centralizate, coordonate, 
lipsa de preocupare pentru dota
rea cu materiale ajutătoare (fa
nioane, cronometre, aparate de 
radio emisie-recepție cu rază mi
că tip O.N.T., telefoane) au con
stituit cauzele unor scăderi ex
traordinare ale randamentului pre
gătirii și desfășurării competiți
ilor. Prea multe antrenamente 
fără sarcini precise la probe al
pine, puține antrenamente de sla
lom .uriaș și coborîre, ritm scăzut 
și tehnică neadecvată față de 
configurația terenului în probele 
de fond, necunoașterea tragerilor 
cu arma șl a reglării acestora, 
numărul mic de sărituri și pe 
trambuline necorespunzătoare, 
fără asistența medicală perma
nentă* absența unui aparataj teh
nic, cu filme, cliinograme au fă
cut ca volumul de muncă — con
siderabil — să fie de o calitate 
scăzută, reflectată în mediocrita
tea rezultatelor.

Este drept că șl cadrul de des
fășurare a pregătirilor a fost de 
multe ori neprielnic ; sportivii 
sînt găzduițl și hrăniți In hoteluri, 
restaurante și cabane care au 
scopuri comerciale bazate pe efl-

mari nu ope- 
cunoscindu-se 
doi-trei spor-

respective nu sînt cu- 
acei sportivi europeni 

pregătindu-se peste 
nu au avut posibilita- 
a fi verificați în ba-

ciența economică. In aceste unități 
de alimentație publică zgomotoa
se, neodihnitoare, unde publicul 
larg vine adeseori să petreacă în 
veselie un sfîrșit de săptămină, o 
vacanță studențească sau nu știu 
ce aniversare, nu se poate asigura 
climatul de liniște și concentrare 
atit de necesar performanței. Mai 
mult chiar, plimbind tineretul, 
în special cel școlar prin mijlocul 
atîtor „tentații", însăși psihologia 
lor sportivă, concepția seriozită
ții, se alterează. De aceea con
struirea sau afectarea unei cabane 
exclusiv pentru sportivi în pregă
tire, cu un regim de cantină, 
„eliberat" de regulile marilor 
restaurante, ar da o rezolvare ne
bănuită acestui aspect esențial al 
muncii.

Industria noastră a făcut în ul
timul pătrar de veac salturi și 
realizări spectaculoase, chiar șl 
în domeniul producției de mate
riale șl echipament sportiv. Ceea 
ce credem că s-ar cere ar fi o 
diversificare mal mare a sorti
mentelor pe specialități, o îngri
jire și finisare superioară a pro
ducției destinată sportului 
performanță șl o corelare 
cioasă a prețurilor de 
șl echipament destinate 
supuse unei impozitări 
deși actele normative 
reglementare unică.

Cadrele tehnice, antrenorii, au 
nevoie de o permanentă ridicare 
a calificării lor profesionale, prin 
organizarea unul învățămînt teh
nic de specialitate, prin schimburi 
de experiență interne ți interna
ționale — cercetare științifică, 
printr-o vehiculațle mal Intensă 
de idei și metode în pregătire. 
Aplicarea strictă a moștenirii lă
sate de generația anterioară este 
insuficientă, staționară lrrtr-un 
domeniu atit de dinamic pe plan 
mondial cum este sportul.

O analiză serioasă după un se
zon bogat, nu se Încheie o dată 
cu ultimul cuvlnt, cu decernarea 
premiilor sau formularea critici
lor și nici cu discuțiile verbale 
sau scrise ulterior. Trebuie să 
continuăm a medita, a gîndi șl 
mai ales să acționăm în spiritul 
concluziilor de esență pe care 
le-am desprins.

de 
judi- 

materiale 
copiilor, 
diferite, 

impun o

LICEUL CU PROGRAM 
DE EDUCAȚIE FIZICĂ (ATLETISM)

Cimpulung — județul
Concursul de admitere pentru clasa 

loc înccpînd cu data de 23 iunie (probele 
pulung jud. Argeș.

Vizita medicală se efectuează inaintea 
candidatul prezentindu-se cu adeverința i

Argeș
a IX-a va avea 
practice) Ia Cîm-

probelor practice, 
de sănătate elibe

rată de circumscripția sanitară din care face parte.
Examenul constă în :
— Probe practice eliminatorii (00 m — lungime — greu

tate) și o probă la alegere.
— Lucrări scrise la limba română și matematică.
— Examen oral la limba română, matematică și istorie. 
Liceul cu program de educație fizică (atletism) din 

Cimpulung județul Argeș, este liceu de cultură generală 
cu secțiile real și uman, elevii avind dreptul, după ab
solvire, să susțină examen dc admitere la oricare institut 
de invățămint superior.

LICEUL ASIGURA INTERNAT PENTRU CANDIDATII 
ADMIȘI.

Informații suplimentare se pot obține de la secretaria
tul liceului din str. Negru Vodă nr. 185, telefon 1638.

M Wk?
SIMBATA

CICLISM: Velodromul Di
namo, de la ora 16,30: 
etapa a ll-a a „Cupei muni
cipiului București.

JUDO : Sala Floreasca, ora 
9—13 și 16,30—21 : întreceri 
de seniori, juniori și copii 
(băieți și fete) dotate cu 
„Cupa de varâ.

FOTBAL: Teren Laromet, 
ora 17,30: Tehnometal — 

Portul Constanja (j); teren 
Constructorul, ora 17,30: Sp. 
Muncitoresc — I.R.A. Cîmpina 
(div. C); teren Ghencea, ora 
17,30: Steaua — I.M.U. Med
gidia (j).

POPICE : Arena Constructo
rul, de la ora 16: Voința 
București—Rapid București (f. 
A.).

ÎNOT : Ștrandul Tineretului, 
de la ora 9,15 și de la ora 
17,30: campionatul de copii 
al Capitalei.

BOX: f 
19,30: galâ 
clubul Rapid 
vița Roșie.

ATLETISM : 
August, de 
Campionatul 
nale.

Stadion Giulești, ora 
deorganizatâ

și asociația Gri-

Stadionul — 23 
la ora 15,30: 

școlilor profesio-

DUMINICA
JUDO : Sala Floreasca, ora

9: ultimele întreceri de se
niori, juniori și copii (bâiefî 
si fete) dotate cu „Cupa de 
varâ".

FOTBAL : Stadion 
ca, ora 12,30: Sp. 
țese—Gloria Bîrlad 
ren Electronica, ora 
ironica—1 
Electronica 
Brăila (C) ; 
ora 11 : Lai 
năstirea (C); teren 
ora 9: Mașini une... ____
rești—Delta Tulcea (j), ora 11; 
Mașini unelte —■ Delta Tulcea 
(C); teren Constructorul, ora 
11 : Flacăra roșie București— 
Comerțul Alexandria (C), ora 
13 : Flacăra roșie—Comerțul 
(j); stadion Metalul, ora 13: 
Metalul București — I.R.A. 
Cîmpina (j) ; teren IV, 23 Au
gust, ora 10: Centrul 23 Au
gust—Progresul București (j); 
teren Voința, ora 10: Voința 
București—Rapid București (j); 
stadion Progresul, ora 12,30: 
Progresul—Metalul Tîrgoviște 
(B).

POPICE. Arena Giulești, de 
la ora 8: Rapid București— 
Voința Tg. Mureș (m. A).

ATLETISM: stadionul 23 
August, de la ora 8,30: cam
pionatul școlilor profesionale.

Politehni-
Studen- 

(B); te- 
9: Elec- 

, ora 11 : 
lefalurgistul 

Laromet,

•Laromet (j), 
ca —- Me

; teren
-aromet—Unirea Mă-

i Gloria, 
lașini unelte Bucu-

PRONOSPORT
Așa după cum s-a mal a- 

nunțat, la toate tragerile și 
concursurile obișnuite LOTO. 
PHONOEXPRES șl PRONOSPORT 
se atribuie — în fiecare săptămină 
— autoturisme, astfel :

La Pronocxpres și Loto auto
turismele se acordă în cazul în 
care valoarea unitară a unui 
premiu obținut pe o variantă da 
6 lei la Pronoexpres șl 5 lei 
la Loto, Indiferent categoria și 
extragerea, este egală 
perioară contravalorii 
melor anunțate, iar la : 
autoturismele se vor 
cazul cînd valoarea

sau su» 
autoturis- 

Pronosport 
acorda în 
unitară a 

unul premiu obținut pe o vari
antă cîștigătoare, Indiferent ca
tegoria șl felul buletinului sau 
biletului jucat, este egală sau 
superioară contravalorii unuia 
dintre autoturismele anunțate.

Precizăm că pentru luna lunla 
1970, se acordă următoarele au
toturisme : Moskvicl 408 cu caro
serie 412, Dacia 1100, Moskvicl 
408 cu 4 faruri șl radio, Skoda 
100 S șl Skoda 1000 M.B.

La toate aceste sisteme cîștlgă- 
torul poate opta In alegerea 
unuia dintre autoturismele de 
mal sus și eventuala diferență 
In numerar, sau poate primi 
întreg premiul In numerar.

Astăzi fiind ULTIMA ZI pentru 
concursul Pronosport de dumi
nică 21 Iunie a.c. este bine ca 
și dv. să vă completați și să 
depuneți buletinele din vreme, 
cunoscînd că și la concursul de 
mîine se atribuie autoturismele 
de mal sus sau bani la alegere.

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA DIN 19 IUNIE 1970
EXTRAGEREA I : 82 34 13 31 29 

3 51 58 48
Fond de premii : 395.607 lei. 
EXTRAGEREA a II-a : 53 55 84 

47 75 9 64.
Fond de premii : 355.331 lei.
Plata premiilor la această tra

gere va începe în Capitală de la 
27 iunie pînă la 3 august ; în țară 
de la 30 iunie pînă la 3 august 
1970 inclusiv.

A?™ de fotografiat .toiUBETEL 2“ poate satisface * mecanism de declanșare automată șl slncronizator 
tehnice exIgen*ele dv., prin caracteristicile sale pentru aprinderea lămpii fulger (blitz)

Un aparat de fotografiat pentru amatori, ca și 
pentru fotografi profesioniști.

Prețul; 350 lei,

• posibilitatea dă a obține 12 fotografii alb-ncgru 
sau color prlntr-o singură Încărcare și de a efectua 
reîncărcarea pe lumină.

manlpulare simplă jl comodă 
obiectiv cu mare luminozitate 
două vizoare (optic ?: cu cadru) 
opturator central eu cinci expuneri
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Fotbaliștii peruvîeni 
In fafa unei comisii 

de anchetă
„Ministerul educației 

din Peru a desemnat o 
comisie pe care a însăr
cinat-o să investigheze 
comportarea personală și 
randamentul sportiv al 
celor care au alcătuit re
prezentativa națională de 
fotbal la turneul final din 
Mexic" spune rezoluția 
ministerială publicată de 
ziarul oficial „El Ferua- 
no“. Se consideră că „e- 
xistă indicații, după care 
anumiți jucători nu au 
avut o comportare perso
nală ți un randament 
sportiv, Înainte șl In tim
pul campionatului din 
Mexic în acord cu res
ponsabilitatea de a apăra 
culorile naționale sporti
ve". Comisia este prezi
dată de un colonel în 
retragere și are un ter
men de 30 de zile pen
tru a prezenta concluziile 
sale ministrului educației.

Celebrul actor de cinema 
Fichard Burton, fost jucător 
de rugby, este și un pasionat 
al fotbalului. Aflat în Mexic, 
unde pregătește turnarea unui 
film, soțul Elisabetei Taylor, 
a asistat la meciul semifinal 
de la Guadalajara împreună 
cu compatrioții săi Bobby Mo
ore, Martin Peters și Geoff 
Hurst, trei dintre jucătorii bri
tanici care au mai rămas în 
Mexic.

Mulți brazilieni, mai ales 
dintre cei vîrstnicl, au crezut 
că marcarea golului Uruguayan 
Va însemna o lovitură psihică 
pentru echipa „cariocas" care 
Iși va aminti de drama de pe 
Maracana din 1950, una din

CÎND ZIARISTUL HERRERA 
REDEVINE... ANTRENOR!

Helenio Herrera, „magul" a- 
flat de mult la modă, dar cu 
ații meni „en vogue" de 
miercuri, de cînd Italia a de- 

fvenit finalista campionatului 
mondial, stîmește o firească 
curiozitate in tribuna presei 
de la Azteca, oricînd își face 
apariția. Traversind sectorul 
„pro prensa”, prezența lui se 
comunică precum „telefonul 
fără fir"... Alfeo Biagi, unul 
din trimișii speciali ai lui 
„Stadio" din Bologna, îl în- 
tîmpină tn tribună cu un 
„salve don Helenio!”, după 
care îi face loc lingă el, pro
rocind pentru O clipă priviri 
pline de reproș din partea ce
lorlalți care ar fi vrut, de a- 
semenea, să și-l „adjudece". 
Cite nu poți afla de la „mag", 
de la acest celebru antrenor 
argentino-hispano-franco-ita- 
lian, adulat și blasfemiat, tn 
egală măsură, pe imensul și 
asprul teritoriu al fotbalului. 
Dar azi, Helenio Herrera nu 
acordă interviuri ci, cel mult, 
solicită el. Aceasta pentru că 
de la începutul lui El Mun
dial, H.H. comentează parti
dele pentru citeva periodice 
mexicane. După ce stringe 
mîini întinse din toate păr
țile, își scoate din mapă noile 
sale ‘unelte: un stilou și un 
carnet și, apoi, se dăruie... 
Squadrei azzurra care tocmai 
in aceste clipe pășește pe co
vorul Verde-plușat al „Az
tecii".

în zilele petrecute de sub
semnatul la Guadalajara, „El 
Rey" — Pele și coechipierii 
săi îi ciuntiseră puțin din au
reolă lui H.H. prin jocul lor 
de mare spectacol, ce aduce, 
prin fente, mai degrabă cu 
samba din zilele marilor car
navaluri la Rio...

Ideea unui interviu — to
tuși 1 — cu Herrera, o mai 
veche cunoștință a noastră de 
pe „23 August", San Siro și 
Centomilla, mi-a venit la pu
țin timp după golul lui Bo
ninsegna, cînd l-am văzut pe 
H.H. cum a sărit de pe scaun, 
împins de resortul entuzias
mului. După ultimul fluier al 
arbitrului Yamasaky, m-qm 
chinuit, literalmente, să a- 
jung la „soclul" pe care din 
nou se urcase Herrera. (Tre
buia totuși să-i vorbesc. Și 
îl folosesc pe Alfeo Biagi ca 
intermediar, pentru a~i da un 
rendez-vous a dcua zi. Și, 
plăcută surpriză, a doua zi 
dimineață'- la ora fixată, Her
rera sosea la centrul de presă 
de la „Maria Isabel". într-un 
loc ferit de curiozitatea profe- 
sională a confraților, dialogul 
nostru s-a legat mai ușor. 11 
felicit, mai întîi, pentru stră
lucitul succes repurtat de il 
calcio, și, avînd albele, des
chid la „cîștig", știind , că 
maestrului îi place jocul tăios

— Fericit,?
— Se înțelege...
— Oricum ați fi fost feri

cit. întrucît ieri ați asistat la 
triumful ideilor dv. despre

cele măi triste pagini din is
toria sportivă a Braziliei, bar 
această intit^ive, intrată in 
analele fotbalului sub numele 
de „tragedia de la Marocana", 
în urma victoriei Uruguayului 
în finala campionatului mon
dial, nu putea să lase am
prente puternice în memoria 
jucătorilor brazilieni. In pri
mul rină pentru că in 1960 
Marco Antonio și Clodoaldo 
nu erau încă născuți. Vetera
nii echipei, Pele fl Felix, 
aveau 10 șl, respectiv, 13 ani, 
Tostao nu împlinise încă doi 
ani, RiVelino avea patru ani. 
Nici unul din actualii jucă
tori brazilieni nu fuseseră mar
tori oculari la meciul de pe 
Maracana.

Cupa „Jules Rimet" sfîr- 
șidu-și odiseea și urmind să 
poposească definitiv în Italia 
sau in Brazilia, diferite țări 
se oferă să doneze noul trofeu. 
După Mexic și Brazilia, Co
lumbia este Cea care instituie 
o nouă cupă. Aceasta este 
oferită de administrația „To- 
togol“ (Pronosportul columbian) 
din Bogota.

Se află că faimosul por
tar sovietic Lev Iașin a refu
zat să figureze in poarta echi
pei sale la meciul împotriva 
Salvadorului, care s-a jucat în 
urmă cu două săptămâni. Cu 
ocazia acelui meci antrenorul 
Gavril Kacialin a vrut să 

jocul de fotbal. Doar șl Schbn 
e un adept înfocat al _beto 
nulul" — contraatac....

— ...criticat din nou vio
lent după reușitele brazilie 
nilor la Guadalajara. Și acum, 
ați văzut ?

Și Herrera despăturește cu 
gesturi grăbite un ziar, ară- 
tîndu-mi un titlu care-l unge 
la inimă, parcă anume scris 
pentru el: „Quien pio ese par- 
tido ya se podria morir" 
(„Cine a> văzut această par
tidă, acum poate să moară"). 
După care, reia:

— Cine altul decît „beto
nul" i~a obligat pe înaintași 
să se demarce și să alerge 
mai repede, să șuteze direct 
din orice poziție, cu alte cu
vinte să atingă o treaptă su
perioară, inaccesibilă în tre
cut 7

— Vă referiți, desigur, la 
„betonul" marca italiană și 
vest-germană care, în sfera 
aceleiași concepții, folosește e 
xact sensul noțiunii de con
traatac. Un contraatac la care 
participă și înscriu și fundașii 
de tipul lui Schnellinger, 
Burgnich...

— La ce altceva să mă re
fer? Orice încercare de imita
re a „betonului ideal" — fără 
oameni absolut potriviți aces
tui sistem, sau cu tendințe de 
aplica/re în sens unic, ce se 
rezumă la o apărare oarbă 
n-are, de loc, de a face cu fot
balul, la nivelul la care vor
bim.

— Cum vă explicați că Ita
lia a înscris un singur gol în 
optimi, obținînd o calificare 
în sferturi lipsită de glorie”

— Spune-mi, te rog, pe ce 
loc a terminat ea 7 Aminteș
te-mi... Dv. ziariștii, uitați 
prea ușor că un turneu final 
de campionat mondial în
seamnă o cursă de fond în 
care trebuie să pornești cu 
gîndul la., finiș. Este drept, 
Italia a înscris un singur gol 
dar atunci cînd a fost nevoie, 
pe măsură ce se apropia de 
ultima fază a campionatului 
„mașina" și-a dat drumul.

— Sînteți cumva supărat pe 
brazilieni care prin jocul lor, 
mizînd pe atac, scăzuseră 
brusc, la Guadalajara, cota 
concepției dv. despre fotbal ?

— Supărat? Dimpotrivă, am 
și scris frumos despre ei. Nu 
toată lumea trebuie să joace 
în același stil. în același sis
tem. Din tată în fiu, brazi
lienii sînt făcuți să danseze 
cu mingea. Altfel, cum s-ar 
naște un Vava, un Garrincha, 
un Pele? Pentru binele fotba 
lului. Mă înțelegeți? ACest 
sport are egală nevoie și de 
Pele și de Riva...

— în sfîrșit, un pronostic 
pentru finală. Cu asta mă de
clar mulțumit. Riva sau Pele7

— Pronostic? Mai vorbim 
după me-i. Ați uitat că... zia
riștii :u prea dau prono
sticuri ?

Interviu realizat de
G NlCOlAESCU 

omagieze pe marele portar, el 
urmind să participe efectiv la 
cel de al patrulea său campio
nat mondial. Iașin a declinat 
insă această ispititoare invi
tație care i-ar fi încununat 
cariera. El a răspuns antreno
rului său: vă mulțumesc 
pentru această onoare. Sint 
mindru. Dar Ceea ce contează 
nu este un „festival Iașin", ci 
succesul echipei. Or, dacă aș 
juca, in ciuda explicațiilor ce 
i s-ar putea da lui Kavazaș- 
vili, această schimbare ar pu
tea fi o mică decepție pentru 
el și at putea să aibă reper
cusiuni asupra comportării 
sale ulterioare.

învinși tn sferturile de 
finală de către brazilieni, fot
baliștii peruvieni au renunțat 
să mai rămînă în Mexic pen
tru a asista la finală. în 
schimb, ei vOr petrece citeva 
zile în Panama.

25 de milioane de italieni 
se crede că au urmărit pe 
ecranele televizoarelor pasio
nantul meci dintre echipele 
Italiei și R. F. a Germaniei. 

După ce timp de două ore 
au suferit în fața micului

Atacul prin alunecare al uruguayanului Vbinas se dovedește fault evident asupra lui Pele. 
Fază din semifinala Brazilia — Uruguay.CUBILLAS 

SAU SEELER ’
(VrmarS din pap. 1)

Vineri dimineața, fotbaliștii 
vest-germani s-au antrenat pe 
„Azteca", iar la sfîrșitul an
trenamentului Helmuth Schdn 
a declarat presei că: un loc 3 
pe scena „El Mundialului" 
este destul de onorant. Cu 
toate că performanța este in
ferioară celeia din Anglia —- 
a continuat Schon — să nu 
uităm că înșiși campionii 
mondiali au părăsit competi
ția...

In sfîrșit, cîteva „noutăți" 
de ultimă oră în echipa R.F. 
a Germaniei : portarul Wolter, 
„libero" Sieloff sau Weber, 
extrema stingă Lorez și, se 
zice, „italianul" Haller.

în ceea ce-i privește pe u- 
ruguayeni, aceștia tună și ful
geră împotriva lui Stanley 
Rous, din dispoziția căruia, se 
zice, semifinala lor cu Bra
zilia s-a jucat la Guadalajara, 
supunînd echipa celestă unei 
alte obositoare deplasări. 
Mortinen Valdes, delegatul o- 
ficial al Uruguayului, la CON
TRES, a convocat numeroși 
alți delegați ai federațiilor 
sud-americane pentru a forma 
un bloc împotriva actualului 
președinte F.I.F.A.

„Nu contează — a spus Val
des — dacă. în final, noi vom 
rămine în inferioritate. Impor
tant este ca toată lumea să 
știe că am declarat război ar- 
bitrariului lui tir Stanley 
Rous".

Referitor îa meciul de as
tăzi, sud-americanii — mai 
în glumă mai în serios — fac 
următoarea socoteală simplă: 
în timp ce noi am făcut meci 
nul cu Italia, vest-germanii 
au fost înfrînți! Deci, sîntem 
superiori cu o clasai

Evident, simple speculații. 
Rămîne de văzut astăzi, la o 
oră la care la București se 
apropie miezul nopții, de 
partea cui va atîrna balanța 
victoriei: a imaginației și e- 
conomiei de efort uruguayene 
sau regularității și generozi
tății fizice a lui Uwe și com
pania...

CINE MAI FACE PRONOSTICURI...
(Urmare din pag. 1)

Sentimentale ale acestor pre
viziuni, există însă, în plus, 
suficiente și temeinice dovezi, 
pur fotbalistice, care pledează 
în favoarea lui Fele, Tostao. 
Jairzinho, Gerson et comp. 
Eficacitatea acestei formații 
constituie principalul argument 
al susținătorilor ei, cate dove
desc Cifric cum că tehnică, 
viteza, inventivitatea și forța 
de șut a brazilienilor au avut 
cîștig de cauză chiar și îm
potriva celor mai bine beto
nate sau organizate apărări. 
Nu-i lipsit de interes să rea
mintim în acest sens de fap
tul că brazilienii au înscris 
trei goluri uruguayenilor, du
pă ce aceștia primiseră doar 
unul singur în patru meciuri 
și Că au reușit să depășească 
chiar pe sir Bobby „and his 
band", ceea ce nu-i puțin lu
cru. Replica potrivit căreia 
elevii lui Helmuth Schdn au 
depășit — ți încă de trei ori 
— excelenta apărare engleză 
nu stă în picioare. Cum nu 
prea putea sta în picioare 
Banks, pentru stomacul căruia 
„tequilla" mexicană s-a do
vedit a fi.., otravă 1 

ecran „tifosli" și-au dat frîu 
liber entuziasmului, coborînd 
în străzile orașelor de la Do- 
lomiți pînă Ia Etna. Cei mai 
prudenți rămîneau la ferestre, 
mulțumindu-se să strige „Viva 
Italia", dar majoritatea, în co
loane motorizate, arborînd dra
pele italiene la ferestrele ve
hiculelor, au traversat în lung 
și în lat capitala și marile 
orașe, manifestînd pînă în zo
rii zilei.

•
Anglia a murit, Italia și 

Brasilia trăiesc. Nu e vorba 
de constatarea unei realități 
fotbalistice, nici de confirma
rea unui pronostic, ci de Co
municatul medical referitor la 
cele trei fetițe născute de o 
femeie din Cordoba. Amatori 
de fotbal (s-ar putea spline 
chiar prea amatori), părinții 
fetițelor le-au dat nume care 
să le aducă mereu aminte de 
acest „mundial“. Din cele trei 
fetițe numai două au supra
viețuit. La oficiul stării civile 
funcționarii s-au opus ca feti
țele să primească numele sus- 
amintite, dar la insistențele 
părinților au acceptat un con- 
promis, astfel că ele se vor 
numi Maria—Brasilia și Ma
ria—Italia.

F. C. BOLOGNA EVOLUEAZĂ
AZI LA CRAIOVA

Cunoscuta echipă italiană 
F.C. Bologna, va juca azi 
după-amiază, în cadrul tur-

METALUL TÎRGOVISTE— 
FARUL CONSTANTA 

2-4 (1-1)
La Tîrgoviște s-a disputat 

întîlnirea amicală dintre echi
pa Metalul, din localitate, și 
Farul Constanța. în urma unui 
meii frumos, viu disputat, 
oaspeții au obținut victoria cu 
4—2 (1—1), prin golurile mar
cate de Biliboacă (min. 20 și 
84) și Constantinescu (min. 80 
și 85). Pentru gazde a înscris 
Turcu (min. 5 și 82).
M. AVANU - coresp. principal

Azi, la Sibiu

STEAUA—U. T. A.
Pe stadionul Metalul din 

Sibiu se vor întîlni, azi după- 
amiază, echipele Steaua Bucu
rești și U.T. Arad, în cadrul 
sferturilor de finală ale „Cu
pei României". După tragerea 
la sorți, efectuată joi, cîștigă- 
toarea acestei partide va juca 
în semifinale cu F.C. Argeș.

Meciul va începe la ora 17 
și va fi condus de C. Nițescu 
(Sibiu) la centru, T. Andrei 
(Sibiu) și C. Ghiță (Brașov) la

Singura replică acceptată — 
și care de fapt produce in
tense migrene susținătorilor 
selecționatei Braziliei —r este 
aceea că Riva, Domenghini, 
Rivera și Boninsegna au că
pătat brusc un formidabil a- 
petit pentru goluri, perforînd 
cu dezinvoltură apărările ad
verse. Și attlnci cum va re
zista fragila defensivă brazi
liană ? Credem că problema 
rezidă — pe hîrtie și nu pe 
gazon, unde chiar și cele mai 
savante calcule au fost inver
sate —în echilibrul valoric 
dintre compartimentele ace
leiași echipe. Adică, la care 
dintre combatante este mai 
mare diferența între apărare 
șl atac. Se pare că Ia brazi
lieni, ceea ce ne face să bă

Luigi Riva, in Chip de învingător la capătul celor 120 de 
minute dramatice ale semifinalei Italia — R.F.G.

neuiul pe care îl întreprin
de in țara noastră, la Cra
iova, cu formația Universi
tatea. După cum se știe, 
fotbaliștii italieni au intil- 
nit în primul meci pe Di
namo București, cu care au 
terminat la egalitate (0—0).

FINAL
A sosit ceasul bilanțului! 

Mîine campionatul diviziei B 
își consumă ultima etapă, 
rămînînd să se mai dispu
te doar cîteva restanțe 
în seria a II-a. în pri
ma serie, se cunoaște de 
mai mult timp că Progre
sul București este promovat 
în divizia A, iar în seria a 
II-a Metalul Tr. Severin a 
pierdut orice șansă de a-și 
menține locul.

Echilibrul de forțe existent 
în seria I între o mare parte 
dintre echipe a dus la situația 
actuală în care nouă formații 
luptă pentru evitarea locurilor 
15 șilG din clasament Iată, de 
pildă, Flacăra Moreni și Du
nărea Giurgiu, clasate acum 
pe locurile 8 și 9, avînd fie
care cîte 28 de puncte, se pot 
trezi mîine după amiază prin 
jocul rezultatelor în... divizia 
C! De ce? Pentru că ambele 
formații vor evolua în depla
sare (Flacăra la Suceava, iar 
Dunărea la Bacău) în compa
nia altor echipe ce-și joacă ul
tima carte — de rămîner» în 

nuim — nu numai ca euro
peni — că „Squadră azzurra" 
se prezintă cu mai multe șan
se în această aprigă bătălie. 
Interesant ni se pare Că un 
punctaj acordat în acest Sens 
dă aceleași rezultate. Aeor- 
dînd note celor două compar
timente de bază, situația se 
prezintă astfel i Brazilia, ata
cul — 10, apărarea — 6; Ita
lia, atacul — 8, apărarea — 9. 
Beci, italienii sînt mai buni 
cu un punct. Partea frumoa
să este că pînă lâ urmă s-ar 
putea ca victoria să fie decisă 
de jucătorii de la mijlocul te
renului. Ea acest capitol trio
ul Clodoaldo, Gerson, Rivelino 
este net mai bun decît terțetul 
Bertini, Rivera, De Sisti. Așa 
că...

Miercuri, pe stadionul Giulești

Rapid-„U" Cluj
Deoarece mai mulți jucă

tori ai formației clujene Uni
versitatea vor face parte din 
selecționata studenților care 
va participa la „Universiadă", 
Federația română de fotbal a 
hotărît ca meciul Rapid — 
„U“, din campionatul diviziei 
A — etapa din 15 iulie, să se 
dispute miercuri 24 iunie.

Partida va avea loc pe sta
dionul Giulești, la ora 16,45.

ÎN „B“
„B“. Se pare că totuși una 
dintre retrogradate ar fi, 
după calculele hîrtiei, Gloria 
Bîrlad, care va juca la Bucu
rești, cu Sportul studențesc. 
Dar, te pui cu ciudățeniile ba
lonului rotund ?

In seria a II-a, interesantă 
este lupta pentru șefia clasa
mentului. După restanta ce a 
avut loc miercuri, Minerul 
Baia Mare a egalat la puncte 
pe C.F.R. Timișoara, dar fero
viarii au un golaveraj supe
rior. Așa că partidele de mîi
ne (Metalurgistul Cugir — 
C.F.R. Timișoara și Chimia 
Rm. Vîlcea — Minerul Baia 
Mare) vor decide care dintre 
ele vor acumula 38 de puncte 
și astfel ar avea cele mai 
mari șanse de a promova. Eșe
cul ambelor echipe poate a- 
duce în fruntea clasamentului, 
în urma unei victorii, tot în 
deplasare, pe C.S.M. Sibiu (în 
prezent 35 de puncte). Dar, 
C.S.M. Sibiu va juca la Arad 
eu formația C.F.R., care în a- 
cest campionat nu prea a ce-

Ziarele italiene comentează 
pe larg succesul „Squadrei 
azzurra" asupra formației vest- 
germane în semifinalele cam
pionatului mondial de fotbal. 
Pe șase coloane „II Tempo" 
etalează titlul : „Uragan tri
color asupra „Panzerului"^ Sub 
titlul „Italia niciodată atît de 
magnifică” ziarul de speciali
tate „Corriere dello Sport" 
anunță cu caractere de-o 
șchioapă : „Acum Pele. E rîn- 
dttl lui“. Cunoscutul cotidian 
„Messagero" din Roma notează 
pe jumătate din prima pagină 
„Brăvo Azzurri, strălucită victo
rie". „11 Pâese Sera" scrie : Fot
balul italian la un pas de al 
treilea titlu mondial — „După 
32 de ani, triumf intr-un meci 
dramatic".

La o interpelare a opoziției, 
în Bundestag, deputatul parti
dului vest-german de guver- 
nămint, Hans Hermsdorf, a 
SpuS : „Sînt la capătul puteri
lor în urma meciului disputat 
de fotbaliștii noștri contra ita
lienilor, și vă rog să-mi per
miteți să răspund altădată în
trebărilor dv. Acum nu pot 
decît să aduc omagiu echipei 
noastre care a jucat bine, dar 
n-a avui noroc".

*
Șl ziarele britahice consacră 

ample reportaje și Comentarii 
meciului Italia—R. F. a Germa*, 
niel. îh „London Sun" repor
terul Kevih Moseley notează ’. 
,,Un Spectacol incredibil, o 
luptă pe viață și pe moarte, 
clim n-am mai văzui tn fotba
lul internațional”.

Antlcipînd la meciul final 
Brazilia—Italia, Desmond Ha
ckett, cel mai faimos cronicar 
britanic de fotbal, scrie în 
„Dailly Express" : „Dacă Bra
zilia va cîștiga trofeul ea va 
merita aceasta cu prisosință 
căci este țara unde fotbalul 
este cel mai iubit după An
glia". Comentatorul sportiv al 
ziarului „Times”, Geoffrey 
Green, menționează : „Cei care 
iubesc fotbalul ofensiv aplaudă 
sincer calificarea Braziliei în 
finală. Acești copii năbădăioși, 
care joacă fotbal așa cum se 
dansează samba, mai greșesc 
în beția lirică a stilului lor 
fantezist. Dar o fac din plă
cerea de a juca. Ei merită să 
ciștige pentru a treia oară, și 
definitiv, cupa „Julfts llimet”.

★
întrebat de un reporter dacă 

după primul gol inscris de 
Boninsegna, tactica echipei ita
liene era aceea de a păstră 
balonul și a Se deda la mane
vre de temporizare, antrenorul 
Valcareggi a răspuns surizind : 
„Se poate pregăti o tactică 
înaintea meciului. Dar este im
posibil s-o stabilești în mo
mentul cind se marchează un 
gol. Or golul lui Boninsegna 
fusese înscris Ia începutul 
jocului și nu cred că ar fi fost 
posibil să păstrăm mingea nu
mai noi pînă la sfîrșit".

Incidente la frontiera 
dintre Uruguay 

și Brazilia provocate 
de... fotbal!

Potrivit unor informații ale 
Departamentului Uruguayan 
din Rivera, în acest district a- 
flat la frontiera cu Brazilia, 
s-au iscat incidente între fa
natici ai fotbalului, urugua- 
yen; și brazilieni, încheiate ml 
moartea unui gardian de poli
ție. Informația semnalează că 
o mare caravană de brazilieni 
din orașul Livramento, lîngâ 
Rivera, au inițiat, o „fiesta" și. 
Ia un moment dat. au Inten
ționat să pătrundă pe terito
riul Uruguayan. Au fost nece
sare forțe militare și poliție
nești. postate la acest punct 
de frontieră pentru ca Jos 
toroedores" să se liniștească și 
să renunțe la planul lor beli
cos.

MECIURI AMICALE 
ÎN CAPITALĂ

Azi și mîine, divizionarele 
A Rapid și Dinamo vor sus
ține partide amicale.

• Stadionul Giulești va găz
dui azi după-amiază, de la 
ora 17, întîlnirea dintre Rapid 
și Politehnica Iași.

• Mîine dimineață, de la 
ora 10,45, Dinamo (cu Dinu, 
Dumitrache, Lucescu, R. Nun- 
weiller, Ghergheli și Deleanu 
în formație) va juca cu echipa 
Tehnometal București. în des
chidere, de la ora 9. Dinamo 
(tineret) — Constructorul 
București.

și
dat puncte pe propriul teren. 
Dacă totuși, cele trei candi
date la primul loc vor ajunge 
la egalitate de puncte atunci 
golaverajul va decide. Pînă la 
ora actuală avantajul este de 
partea feroviarilor timișoreni, 

în cele opt serii ale diviziei 
C 118 formații își dispută ul
timele meciuri. Situația s-a 
limpezit în fruntea clasamen
telor a cinci serii, unde se cu
nosc formațiile care vor par
ticipa la barajul pentru divi
zia B. (Metalul Plopeni — se
ria a II-a — cu 4 p avans 
față de a doua clasată, Auto
buzul București — S. a IV-a 
cu 3 p avans, U.M. Timișoara 
— S. a V-a cu 4 p, Minaur 
Zlatna, — S. a VI-a — cu 9 
p avans și Tractorul Brașov 
— S. a VIII-a — cu 8 p a- 
vans). în ceea .ce privește cîș- 
tigătoarele seriilor I, a III-a 
și a VII-a etapa de mîine va 
decide. Candidează cu șanse 
mari echipele C.F.R. Pașcani 
(I), S. N. Oltenița (a III-a), 
Gloria Bistrița și Victoria Că
rei (a VII-a).



Calea Plev- 
cîteva zile

Noile recorduri 
mondiale (omologate) 

la patinaj viteză
Baza hipică din 

nei cunoaște de 
atmosfera specifică marilor 
întreceri internaționale. Pa
voazată festiv cu drapelele 
de stat ale țărilor participan
te. ea este gata să găzduiască 
prima probă ă concursului in
ternațional de pentatlon mo
dem ce începe în 
țării noastre. Astăzi, 
9,45. se va da primul 
proba de călărie. în 
moment, echipa R.F. 
maniei a anunțat că nu poate 
face deplasarea la București, 
astfel că concursul va reuni 
concurenți din Uniunea So
vietică, Ungaria, Bulgaria și 
România. Viktor Zaharenko 
și Eduard Baroian, compo- 
nenți ai echipei U.R.S.S., sînt 

,4— cu siguranță — cei mai 
Valoroși dintre sportivii străini 
participanți la concurs. Ambii

capitala 
la ora 
start în 
ultimul 
a Ger-

s-au clasat pe locuri fruntașe 
(2 și 3) la concursul interna
țional desfășurat la Erevan în 
aprilie 1970. De asemenea, 
Velko Bratanov (Bulgaria) și 
Istvăn Sigheti (Ungaria) pot 
emite și ei pretenții la locu
rile fruntașe ale întrecerii.

Antrenorii români urmează 
să definitiveze componența 
celor două echipe ale țării 
noastre dintr-un lot din care 
fac parte Marian Cosmescu, 
Dumitru Spîrlea, Constantin 
Călina, Ivan Bănet, Constantin 
Zamfir, Cristian Toma, Dumi
tru Gheorghe.

Iată programul celorlalte 
probe ale concursului: dumi
nică — scrimă (sala Floreasca 
II, ora 9); luni —- tir (poligo
nul Tunari, ora 9,30); marți — 
înot (Bazinul Tineretului, ora 
10,30); miercuri — atletism 
(comuna Călugăreni).

CITE DIN ACESTE RECORDURI VOR Fl DOBORITE
LA „EUROPENELE- DE HALTERE?

C. GRIGORE A TRECUT PE PRIMUL LOC

De sîmbătă, pînă duminica 
viitoare, cei mai buni halte
rofili ai continentului se în
trec la Szombathely (Ungaria) 
pentru titlurile de campioni ai 
Europei. întrecerile se anunță 
deosebit de echilibrate și, din 
această cauză, este posibilă 
depășirea unui mare număr 
de recorduri mondiale. Ne re
ferim în special la acei halte
rofili care în ultima vreme 
au dovedit O formă excelentă, 
în frunte cu sovieticii 
Talts și Vasili Alekseev, 
landezul Juhani Mursu,

Jan 
fin- 
sue-

dezul Hans Bettenbourg și 
alți recordmani mondiali.

Iată, de altfel, tabelul re
cordurilor mondiale înaintea 
campionatelor europene, unde, 
după toate probabilitățile, vor 
fi corectate numeroase recor
duri. în prezent, din cele 36 
de recorduri mondiale nu mai 
puțin de 27 aparțin europeni
lor.

Nu este exclus ca după 
campionatele continentului 
nostru numărul recordurilor 
mondiale aparținînd europeni
lor să fie

CATEGORIA
împins 
Smuls 
Aruncat
Total
CATEGORIA

GREA
196,5
161,0
211,0
560,0

SUPERGREA

5

Jan Taits 
Karel 
Valeri 
Valeri

Utsar 
Iakubovski 
Iakubovski

(U.R.S.S.)
(U.R.S.S.)
(U.R.S.S.)
(U.R.S.S.)

1970 
1970 
1970
1970

în ultima sa ședință desfă
șurată în localitatea Roltach- 
Egern din R.F. a Germaniei, 
Federația internațională de 
patinaj a omologat nouă re
corduri mondiale :

MASCULIN — 500 m: Has
se Borjes (Suedia) 38,46 la 
Inzell; 1000 m: Valeri Mura
tov (U.R.S.S.) 1:19,2 la Medeo; 
1500 m: Kees Verkerk (Olan
da) 2:01,9 la Inzell; 3000 m: 
Jan Bols (Olanda) 
Cortina d’Ampezzo. 
Jan Bols (Olanda) 
la Inzzel.

FEMININ — 500 
na Sidorova (U.R.S.S.) 43,22 
la Medeo; 1000 m: Ludmila 
Fehina (U.R.S.S.) 1:29,0 la
Medeo; 1500 m: Atje Keulen- 
Deelstra (Olanda) 2:17,2 la 
Inzell. Tetratlon: Nina Stat- 
kevici (U.R.S.S.) 184,053 p.

4:16,4 la 
Tetratlon: 
171,512 p

m: Tatia-

Și mai mare...

IN „CUPA OLIMPIA" LA CICLISM CATEGORIA MUSCA

O etapă spendidă dar în același 
timp foarte grea — vineri. în cea 
de a doujt zl a sCupe! Olimpia". 
Nici acum ploaia nu l-a cruțat 
pe cicliști, ea însoțindu-1 după 40 
km de la plecarea din Cîmpulung 
Muscel și pînă la sosirea în Buș
teni, adăugind astfel un spor de 
dificultate la acela al traseului 
prevăzut cu 5 vîrfuri ce trebuiau 
escaladate. La puțin după start, 
ploieșteanul I. Vagnetl încearcă 
o evadare care îi reușește o bună 
bucată de timp* el trecînd primul 
vîrful Matelașul, dar fiind prins 
pe eoborîrea vertiginoasă care a 
urmat. La 22 km de la plecare, 
cățărarea pe Posada Rucărulul — 
moment cheie al cursei — dă 
cîștig de cauză Iul C. Grigore. El 
este ajuns însă pe eoborîrea de 
la Podul Dîmboviței de I. Ajoghln 
șl M. Rtndașu, cu care Grigore 
va merge împreună restul etapei,

colaborind perfect la trenă șl 
realizînd un adevărat contratimp 
de peste 80 km. Astfel ei trec 
primii vîrful Giuvala (1400 m), pe 
Valea Urdil, vîrful Fundata, prin 
Bran, Brașov, Timiș, Predeal, A- 
zuga și ajung în Bușteni cu un 
avans de aproape 5 minute. Iată, 
de altfel, clasamentul etapei a 
Il-a (118 km, medie orară 33,600) :
1. C. Grigore (Dinamo) 3h 30:53,
2. I. Ajoghln (Dinamo), 3. M. Rin- 
dașu (Metalul Plopeni) același 
timp, 4. M. Bădilă (Dezrobirea 
Brașov) 3h 35:32, în fruntea unui 
pluton de 27 concurenți. Clasa
ment general : 1. c. Grigore (Di
namo) 7h 08:42, 2. N. Ciumetl (Di
namo) 7h 13:21, 3. St. Suclu (Dez
robirea) 7h 13:36. Azi dimineață, 
etapa a IlI-a : Bușteni — Bucu
rești.

împins 
Smuls 
Aruncat
Total

CATEGORIA
împins
Smuls 
Aruncat 
Total
CATEGORIA
împins 
Smuls 
Aruncat 
Total

c
i;

COCOȘ
c 125,0

113,5
150,0
370,0

Krișișcinv.
Koji Miki 
V. Krișișcin 
V. Krișișcin 
K. Smetanin

(U.R.S.S.)
(Japonia)
(U.R.S.S.)
(U.R.S.S.)
(U.R.S.S.)

1969
1966
1969
1969
1969

PANA
s

Aurel NEAGU

131.5
125.5 
153,0 
400,0

CATEGORIA UȘOARA 
împins 
Smuls 
Aruncat 
Total

c

CATEGORIA

145.5
136,0
170.5
445,0

SEMIMIJLOCIE

Azi, la Barcelona

START ÎN CUPA EUROPEI
LA ATLETISM

împins 
Smuls 
Aruncat 
Total
CATEGORIA

162.5
145,0
187.5
482.5

MIJLOCIE

c
c

Imre FOIdl
Koji Miki 
Mohamed Nassiri 
Imre FOIdl

imre Ffildi 
Yoshinobu Miyake 
Yoshinobu Miyake 
Yoshinobu Miyake

Evghenii Kațura
Waldemar Baszanowski 
Waldemar Baszanowski 
Waldemar Baszanowski

Juhani Mursu 
Masaml Ouchi 
Viktor Kurențov 
Viktor Kurențov

împins 
Smuls 
Aruncat 
Total

Hans Betcnbourg 
Masami Ouchi 
Ghenadii Ivancenko 
Ghenadii Ivancenko

(Ungaria) 
(Japonia) 
(Iran)
(Ungaria)

(Ungaria) 
(Japonia) 
(Japonia) 
(Japonia)

(U.R.S.S.) 
(Polonia) 
(Polonia) 
(Polonia)

(Finlanda)
(Japonia)
(U.R.S.S.)
(U.R.S.S.)

(Suedia)
(Japonia)
(U.R.S.S.)
(U.R.S.S.)

1969
1968
1968
1969

1970
1969
1969
1969

. 1966 
1969
1969
1969

1970
1967
1968
1963

1969
1969
1969
1969

Atleții noștri fruntași 
de făcut față unui dificil 
xamen pe care-1 prilejuiește 
concursul de astăzi și mîine, 
contind ca preliminarii pen
tru cea de a IlI-a ediție a 
„Cupei Europei", La între
cerile programate la Barce
lona participă echipele re
prezentative ale Spaniei, Ro
mâniei, Greciei și Turciei. 
Reamintim că primele două 
clasate se vor califica pen
tru semifinala de la Ziîrich.

CATEGORIA SEMIGREA
au 
e-

Alergătoarea romașcană 
Eleonora Monoranu se men
ține în actualitate. Recent 
ea a doborît două recorduri 
republicane la 80 m — 9,6 
s (senioare, junioare mici și 
mari) și 100 "
nioare mici). .

m—11,9 (ju-

împins
Smuls 
Aruncat
Total

e 181.5 
162,0 
199.0 
530,0

Bo Johansson 
Kaario Kangasnieml 
Frank Kapsouras 
Kaario Kangasnieml

(Suedia) 
(Finlanda) 
(S.U.A.) 
(Finlanda)

1970 
1970 
1969 
1969

Tenismani români

In zilele de 11 și 12 iulie 
va avea loc la Reșița o nouă 
ediție a „Memorialului Zeno 
Dragomir". Federația noas
tră de atletism a stabilit 
ca rezultatele acestui concurs 
să fie considerate criteriu de 
selecție pentru participarea 
la semifinala „Cupei Euro
pei" și pentru Jocurile Bal
canice de seniori.

■
In

va
Tineretului din Capitală in
tilnirea internațională dintre 
echipele de juniori și junioa
re ale României, Cehiei și 
Slovaciei.

zilele de 
avea loc

1 și 2 iulie 
pe Stadionul

Astăzi urmează să plece 
la Londra jucătorii de tenis 
Ilie Năstase, Ion Țiriac și 
Petre MărmUreanu. Cei trei 
sportivi români vor lua par
te, cu începere de luni, la 
turneul de la Wimbledon.

Duminică seara va părăsi 
Capitala un alt lot de jucă-

tori de tenis. Este vorba de 
Felicia Bucur, Elena Takacs, 
Mariana Simionescu, Viorel 
Sotiriu, Traian Marcu și Dan 
Nemeș care vor participa la 
turneul balcanic de tineret, 
din zilele de 24—26 iunie, de 
la Sofia.

la c. e. or wATAi/f anunță un număr record

In cadrul unui concurs 
desfășurat la Sofia, sprinte
rul Constantin Stan a în
registrat timpul de 21,6 s 
pe 200 m, la o zecime de 
recordul de juniori al pro- 
bei.

Alte cîteva rezultate din 
concursuri internaționale: 
Belgrad : Marghiolița Matei 
1,65 m Ia înălțime; Buda
pesta : Ion Damaschin lo
cul 3 la 800 m (1:49,8) și Ar
gentina Menis locul 3 la a- 
runcarea discului (53,44 m).

Intr-o companie foarte va
loroasă, în cadrul unui tria- 
tlon de sprint desfășurat la 
Zlate Moravce, în Cehoslova- 

,cia, alergătorii Constantin 
Stan și Andrei Kurunczi s-au 

, clasat pe locurile 5 și, respec
tiv, 7. Ei au înregistrat urmă
toarele performanțe: 60 m: 
6,8—6,8; 100 m: 10,8—10,8; 
200 m: 22,0—22,1.

Zilele trecute a avut loc 
în Capitală un concurs de 
selecție a mărșăluitorilor 
pe distanța a 35 km. In mod 
surprinzător pe primul loc 
s-a clasat Constantin Stai- 
cu (Steaua) care i-a între
cut pe favoriții probei Such, 
Rînceanu, Farcaș.

de participanți—peste 1000 de sportivi!

u-u-ra-;:.;

Piscina Bernardo Picornell, locul de întilnire a celor mai buni înotători europeni
Barcelona va găzdui în acest 

an (5—12 septembrie) campio
natele europene de înot, polo 
și sărituri, una dintre cele mai 
mari competiții sportive ale 
anului. înscrierile prelimi
nare, care anunță de pe acum 
organizatorilor prezența a peste 
1 000 de participanți din 27 de 
țări, atestă pe deplin impor
tanța pe care federațiile de 
specialitate de pe continent 
o aoordă natației, al doilea

încă o victorie a șahistelor

Elisabeta Polihroniade a ciștigat cu brio 
turneul de la Smederevska Palanka

sport In Ierarhia discipline
lor olimpice.

Gazdele au făcut eforturi 
uriașe pentru a asigura între
cerilor condiții de desfășurare 
cit mai bune. Noul complex 
„Bernardo Picornell", situat în 
parcul Montjuic, cuprinde o 
piscină de 50 X22 m pentru 
Înot și . ' .
pentru încălzirea concurenților 
și un bazin de 25X20 m pen
tru sărituri, căruia i-au fost 
construite trambuline la 1 și 
3 m, ca și platforme la 5, 7 
și 10 m. Partidele de polo se vor 
mai desfășura în bazinul acoperit 
„San Jorge” (50X21 m) și în 
piscina municipală din Saba- 
dell (50X21 m), localitate
aflată la 23 km de Barcelona.

polo, una de 25X20 m

DOI CONCURENȚI DE 
PROBA !

Și-au anunțat, in schimb pînă 
la această oră participarea_10 
formații : Ungaria, ~ _
mânia, 
Olanda, 
Spania, Suedia și 
mai așteaptă confirmări din 
partea Cehoslovaciei, Franței, 
Angliei, Bulgariei și Finlan
dei.

In 
bilite 
capii 
după 
J. O. : Iugoslavia, U.R.S.S., Un
garia, respectiv, Italia, Olanda 
și Spania sau R. F. a Germa
niei. Aranjarea celorlalte par
ticipante în grupe se va face 
prin tragere la sorți, în cadrul 
congresului L.E.N., ee va avea 
loc in ziua de 3 septembrie.

U.R.S.S.,
R. F. a

Italia. Ho-
Iugoslavia, 
Germaniei. 
Belgia. Se

orice caz, au fost sta- 
de pe acum trei grupe, 
de serie fiind desemnați 

clasamentul ultimelor

Clubul de șah din Smede
revska Palanka (Iugoslavia) a 
organizat, în condiții excep
ționale, un foarte interesant 
concurs la care au luat parte 
4 maestre internaționale și 12 
jucătoare iugoslave. Turneul 
s-a disputat între 10—16 iu
nie, după sistemul elvețian 
pe distanța a 7 runde — o 
formulă economică și atrac
tivă, care permite participarea 
unui număr mai i 
cătoare, fără a 
mult în timp 
concursului.

Reprezentanta noastră, maes- 
tra internațională Elisabeta 
Polihroniade, s-a prezentat ex
celent și a cîștigat cu autori
tate întrecerea, realizînd 6’/2 
puncte din cele 7 partide sus
ținute (o singură remiză cu 
Katja Jovanovici) și întrecind 
la jumătate de punct pe cu
noscuta Milunka Lazarevici, 
speranța nr. 1 a șahului iugo
slav la turneul interzonal pen
tru campionatul mondial. Pe 
locul III s-a clasat Katja Jo
vanovici cu 5*/2 puncte (pier
dere la Lazarevici). Aceste trei 
jucătoare s-au distanțat de 
restul concurentelor, al căror 
clasament este următorul: 
4—7. Polenek, Baskovici și 
Kydrna cite 4; 8—10. Koka- 
novici, Dudici și Kovacevloi 
3’Zz; 11—12. Jivkovici și Bala- 
ban 3 ; 13. Miloslavici 2*/2 ; 14 
Vladislavlevici 2 ; 15—16. Bog- 
danovici și Jencici */2 puncte.

Elisabeta Polihroniade a ju
cat foarte bine în «cest con
curs, după cum se poate ve
dea din următoarea partidă, 
cîștigată cu negrele la Milunka 
Lazarevici.

mare de ju- 
lungi prea 
desfășurarea

1. f4 Cf6 2. Cf3 g6 S. g3 Ng7 
4. Ng2 <16 5. 0—0 0—0 6. <13 CcS 
(Maestra iugoslavă are o predi
lecție pentru 
deschidere, cu 
multe succese, 
batere aleasă 
este foarte eficace) 7. e4 e5 8. c3 
h6 (Pentru a împiedica Cg5) 
9. De2 Ne6 10. Cbd2 Dd7 11. b4 7 
a6 12. Cc4 ! 7 (Trebuia Ch4) 12... 
e:f4 13. g:f4 Tae8 14. Ce3 ChS
15. Cdl (Singura posibilitate de 
a apăra ambii pioni) 15... Nh3
16. N:h3 D:h3 17. TH Dg4-|- 18.
Dg2 D:g2_ț, 19. R:g2 f5 (Negrul a 
jucat tactic foarte bine și intră 
forțat într-un final foarte avan
tajos) 20. e:f5 T:f5 21. Ch4 Tf6 
22. b5 a:b5 23. T:b5 b6 24. Ne3 
Rh7 25. f5 g5 26. Cg6 (Cu ulti
mele mutări Lazarevici încearcă 
să complice jocul, dar fără suc
ces) 26... Ce5 ! 27. C:e5 d:e5 28. 
Td5 Cf4-f- 29. N:f4 g:f4 30. Cf2 
T:f5 (Cu un pion în plus și po
ziție superioară cîștigul este o 
chestiune de tehnică. Polihro
niade rezolvă problema foarte 
precis și energic) 31. Td7 c5 32. 
Ce4 T5f8 33. Tbl Td8 ! 34. Te7 
T:d3 35. T:b6 f3-|- 36. Rf2 Ta8 I 
37. T6b7 (Dublarea tumeurilor 
pe linia a 7-a pare foarte peri
culoasă) 37... T:a2-f- 38. Rg3 f2-ț. 
39. Rg4 flD 40. T:g7{- R118 41.
T1174- Rg8 42. Thg7-j- HÎ8 43. 
Cg3 Df44- 44. Rh3 Df54_ și La
zarevici a cedat.

acest sistem de 
care a obținut 

Metoda de com- 
de Polihroniade

Prima știre anunțată de co
misia organizatoare, care a 
stirnit un justificat interes mai 
ales în țările unde natația nu 
cunoaște o dezvoltare deose
bită, se referă la limitarea 
înscrierilor într-o singură pro
bă. Spre deosebire de J. O. 
și chiar de edițiile precedente 
ale C.E., anul acesta fiecare 
delegație nu va putea să în
scrie mai mult de doi sportivi 
lntr-o probă. Măsura avanta
jează o serie de țări aflate ir 
a doua grupă valorică (cum 
este și cea a României), ca- 
re-și văd astfel mărite șansele 
reprezentanților de a concura 
la medalii sau locuri fruntașe.

Cele 29 de probe au fost re
partizate în 8 zile (dimineața 
de la ora 9,30 și după-amiaza 
de la ora 18), marea majori
tate desfășurindu-se în 
contratimp și finale. ] 
întrecerile ce vor 
start mai mult de 
tivi, organizatorii 
zut și desfășurarea 
finale contratimp.

TERMENUL DEFINITIV DE 
ÎNSCRIERE — 12 AUGUST

Delegația R. F. a Germani
ei (84 de sportivi) 6e profi
lează a Si cea mai numeroasă, 
înscrieri 
largi au mai făcut Uniunea 
Sovietică . ' ' .
R. D. Germană (60), Franța 
(58), Olanda (60), Italia (43) și 
Suedia (56). Comisia de orga
nizare precizează în buletinul 
oficial nr. 1 al C.E. ziua de 
12 august ca termen definitiv 
pentru anunțarea listelor ofi
ciale de înotători (cu recor
dul personal, pentru a putea 
fi alcătuite seriile), jucători 
de polo și săritori.

de principiu foarte
(74 de persoane),

Tiparul: 1. P, .Inlormațla", «tr. Ureioiauu ar. 83— tâ, București

i serii 
Pentru 

aduna la 
32 de spor- 
au prevă- 
unor semi-

R. D. GERMANA NU PARTI
CIPA LA TURNEUL DE 

POLO

O primă senzație a viitoru
lui turneu de polo o consti
tuie absența selecționatei R. D 
Germane, unul dintre cele mai 
puternice team-uri de pe con
tinent, care ar fi candidat în 
mod cert la una din medalii.

1970 
1968 
1970
1970

împins 
Smuls 
Aruncat 
Total

(Belgia) 
(U.R.S.S.)
(Belgia)
(U.R.S.S.)

218,0
176,0
225.0
600,75

Serge Reding
Leonid Jabotinski
Serge Reding 
Vasili Alekseev

c
<

Waldemar Baszanowski (Polonia) recordman mondial, campion 
olimpic și al lumii, principalul favorit la categoria ușoară.

Desigur, toată suflarea spor
tivă de pe glob iși va îndrep
ta mîine seară atenția spre 
monumentalul stadion Azteca 
din capitala mexicană, unde 
vor fi încoronați campionii 
sportului-rege. Cui va suride 
seducătoarea zeiță de aur în 
acest final mai mult decit 
dramatic? Poate lui rey Pele 
și celorlalți superbi atleți bra
zilieni; sau poate celor dci 
mari „R“ ai Squadrei azzurra, 
al cărei sprint final este de-a 
dreptul senzațional. Și în timp 
ce nopțile albe ale lui Zaaallo 
și Valcareggi vor ajunge as
tăzi la un punct terminus, 
disperarea conducătorilor 
F.I.F.A. se accentuează. Cine 
va primi rolul de jude al 
fulminantei partide pe care 
o anunță încleștarea acestor 
echipe pline de temperament" 
Italienii au recuzat orice ar
bitru sud-american, după cum 
oficialitățile braziliene nici nu 
vor să audă de un cavaler al 
fluierului de pe bătrînul con 
tinent. Salvarea este așteptată 
din Asia, sau Africa, din Au
stralia sau... Polul Nord, unde 
doar naivii pot crede în c- 
xistența unui OM cu o mie 
și una de calități, plus aceea 
de a fi mai imparțial dec.ît. 
toți cei peste 600 de milioane 
(sau cine poate ști elfi) de se
meni ai săi interesați (mai 
mult sau. mai puțin) în dez- 
nodămîntul de pe Azteca.

Cu un asemenea solist pe 
programul week-end-ului este 
destul de greu să alegi pen
tru toate gusturile și pasiu
nile. Totuși, să mai amintim 
cîteva competiții, care în mod 
cert nu se vor desfășura în 
anonimat.

Atleții continentului nostru 
iau un spectaculos start in 
tradiționala Cupă a Europei. 
O primă triere — la Reykja-

vik, Viena și Barcelona. Pen
tru sportivii români, întrece
rea din capitala catalonă este 
dt se poate de importantă, 
cunoscut fiind faptul că ad
versarii lor, atleți din Spa
nia, Grecia, Turcia și Olanda 
speră, de asemenea, într-o ca
lificare (doar două formații) 
pentru semifinala de la Zii 
rich.

In aceleași zile, la Varșovia, 
tradiționalul „Memorial Kuso-

cinski" reunește la start un 
frumos buchet de campioni și 
recordmani dispuși să-l imite, 
in specialitățile lor, firește, 
pe Wolfgang Nordwig, al că
rui record mondial la prăjină 
le-a creat un deosebit apetit.

ha Szombathely, în cunos
cutul oraș minier din Unga
ria, și-au dat întilnire, sim
bolic parcă, cei mai puternici 
și vînjoși sportivi ai Europei. 
Halterofili din 22 de țări de 
pe continent, demni prin fru
musețea lor fizică de o veri
tabilă paradă pentru titlul de 
„Mister Europa" își dispută 
titlurile și medaliile celor 9 
categorii de greutate. Cu toții, 
de la adevărații „Hercule de

DE PE PISTELE DE
• Intr-o reuniune atletică 

desfășurată la Berlin : Rita 
Schmidt (R.D.G.) 1,83 m —

Poggiali conduce 
in Turul Elveției 
ZURICH 19

După disputarea a 8 etape, 
în Turul ciclist al Elveției 
continuă să conducă italianul 
Roberto Poggiali, urmat de 
elvețianul Louis Pfenninger 
— la 1:03, italianul Primo 
Mori — la 1:14, olandezul Den 
Hertog — la i :16 etc. Italienii 
Franco Bitossi și Felice Gi- 
mondi se află pe locurile 7 
(la 3:53) și, respectiv 8 (la 
4:37). Etapa a 8-a, Berna — 
Sarmenstorf (165 km), a fost 
cîștigată de italianul Dino 
Zandegu cronometrat cu tim
pul de 4h 07:20.

(Agerpres).

înălțime; Friedel (R.D.G.) 
17,47 m — greutate (f); Mul
ler (R.D.G.) 46,5 — 
Zelobowski 3:42,1 și 
(ambii U.R.S.S.) 3:42,9 
m ; Keidan (U.R.S.S.) 
— prăjină ; Busch i.
28:55,4 — 10 000 m ; Kravcenko 
(U.R.S.S.) 16,37 m — triplu- 
salt

• In cadrul unui concurs 
internațional care a avut loc 
la Budapesta, .Miklos Nemeth, 
(23 de ani), a cîștigat proba 
de aruncarea suliței cu per
formanța de 85,90 m. La a- 
runcarea greutății, victoria a

400 m;
Rajko 

i — 1500
5,10 m 

(R.D.G.),

Fișier tehnic
Cei mai buni săritori cu 

prăjina ai anului :
5,45 Wolfgang

(R.D.G.).
5,33 John Pennel
5,25 Franțois

(Franța).
5,22 Alti Alarotu
5,20 Christos T

(Grecia).
5,20
5,20
5,18
5,18
5,15

Nordwig

(S.U.A.). 
Tracanelli

i (Finlanda). 
Papanikolau

Bob Seagren (S.U.A.).
Walter Ziegler (R.F.G.). 
Dick Railsback (S.U.A.). 
Sam Carruthers (S.U.A.). 
Dawe Parris (S.U.A.).

V. Iakubovski
recordman ♦

fll „greilor"
Valeri Iakubovski a stabilit 

la Podolsk (U.R.S.S.), două 
noi recorduri mondiale 
în limitele categoriei grea. La 
totalul celor trei stiluri, el a 
realizat performanța de 560 kg 
(vechiul record era de 550 kg 
și aparținea compatriotului 
său Ian Talts), iar la stilul 
„aruncat11 a obținut 214 kg.

buzunar" și pînă la supergreii 
care cochetează cu sutele de 
kilograme vor ataca vehement 
lista de recorduri. Cea mai 
pasionantă întrecere o va o- 
feri fără îndoială confrunta" 
rea dintre sovieticul Vasili A- 
lexeev, primul om care a de
pășit limita celor 600 kg, și 
belgianul Serge Reding, o a- 
devărată forță a naturii, ce 
pune în mare pericol recordul 
absolut.

Trecînd 
tutui alb 

-teva zeci 
trompeților ce preced fastu
oasa opening-ceremony, deschi
derea celui de al S4-lea tur 
neu de la Wimbledon. De mai 
bine de 90 de. ani (primă e 
diție s-a desfășurat in 1S77). 
acest adevărat sanctuar al te
nisului găzduiește intrecereu. 
neoficială pentru titlul de 
campion al lumii și ca de o- 
bicei tabloul cuprinde, fără 
excepție, toate marile rache
te, în a căror companie, cu
plul Țiriac-—Năstase ne va 
face, probabil, să mai uităm 
de amărăciunea pe care ne-au! 
produs-o cu cîteva zile îm 
urmă, la Maribor.

Și sportul motoarelor cu
noaște o continuă efervescen
ță. Motocrosiștii la Moscova, 
automobiliștii pe circuitul cte 
la Zandvoort (Olanda) luptă 
mai departe cu acele crono- 
metrelor. In sfîrșit, să mai 
menționăm marea afluență a 
competițiilor rezervate tinere
tului: gimnaștii din Norvegia 
și R.F. a Germaniei, canotorii 
din Olanda, Anglia, Danemar
ca și R.F. a Germaniei, îno
tătorii din Italia, Iugoslavia 
și Spania caută continuu căile 
ce duc spre culmile măiestriei 
sportive.

în domeniul spor- 
să anunțăm, cu ti
de ore înaintea

Adrian VASILIU

ATLETISM
revenit lui Heinz-Joachim 
Rothenburg (R.D. Germană) 
cu 19,19 m. Alte rezultate : 
săritura în înălțime femei : 
M. Komka (Ungaria) 1,77 m; 
săritura în lungime bărbați : 
Kaloesai (Ungaria) 7,67 m.

• Cu prilejul unui concurs 
atletic desfășurat la Lenin
grad, sportiva sovietică Ta
mara Danilova a cîștigat p/O- 
ba de aruncarea discului cu 
rezultatul de 59,70 m (a doua 
performanță mondială a sezo
nului).

In avanpremiera Wimbledon ului
Turneul internațional de la 

„Queen’s Club“ a continuat 
cu „sferturile" de finală ale 
probelor de simplu. Laver l-a

TELEX • TELEX O TELEX • TELEX
• Turneul internațional fe
minin de volei de la Buda
pesta a fost cîștigat de echipa 
Ungariei 4 p (setaveraj 8—3), 
urmată de selecționata de ti
neret a U.R.S.S. 4 p (setave
raj 6—4), Bulgaria 4 p (seta
veraj 7—5) și echipa de tine
ret a Ungariei 0 p.
• Cursa ciclistă desfășurată 
la Koksidje (Belgia) a revenit 
olandezului Wagtmans, care 
a parcurs 152 km în 3h 41.
• Primul campionat de șah 
pe echipe al Albaniei a reve-

nit formației 
din Tirana, cu
• Competiția 
automobilistică 
traliei Orientale", în care s-a 
dat startul ieri, are un traseu 
de 10 mii de mile. Printre fa- 
voriți, francezul Trautman și 
vest-germanul
• L. Szabo a 
gător în două
125 cmc și clasa 250 cmc — 
din cadru] concursului inter
național de motociclism des-

„17 Nandori", 
29,5 p.
internațională 
„Raliul Aus-

Schiiller.
terminat învin- 
probe — clasa

fășurat la Budapesta. Au par
ticipat 80 de concurenți din 
20 de țări.
• Intilnirea dintre selecționa
tele de tenis ale R.F. a Ger
maniei și U.R.S.S., contînd 
pentru Cupa Davis, se va 
desfășura la Diisseldorf între 
17 și 19 iulie.
• După trei probe, în con
cursul internațional de pentat
lon modern de la Stockholm 
conduce maghiarul Laszlo 
Petho cu 3110 p.

învins cu 6—1, 6—4 pe Crealy, 
iar Richey a dispus cu 6—4. 
6—2 de Goven. Alte rezultate: 
Riesen — McMillan 6—1, 6—0; 
Newcombe — Pasarell 6—1, 
6—2. In partidele feminine : 
Shaw — Chanfreau 6—2, 6—4; 
Melville — Gourlay 6—3, 6—2; 
Court — Hoban 8—6, 6—0; 
Walkden — Krantzcke 6—2, 
6—4.

★
în sferturile de finală ale 

probei de simplu masculin 
de la Eastbome s-au înregis
trat următoarele rezultate: 
Gimeno — Cox 5—7, 6—4, 
6—1; Rosewall — Ph. Moor® 
6—4. 6—2; Hewitt — Pi l ici 
4—6, 7—5, 6—4; Stol-le — 
Moore 7—5, 12—10.

Finala probei de simplu fe
mei se va disputa între tenis- 
manele engleze Virginia Wade 
și Patricia Jones.

4U168


