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PE „AZTECA"!

Doi căpitani, Ciacinto Facciielti și Carlos Alberto, și o finală

FINALA SUB
w

Vice Seeler — la pămint —, după o șarjă la poarta Uru- 
guayului. Fază din meciul R. F. a Germaniei — Uruguay

Ultimele telexuri din Mdxic
FIESTA" A ÎNCEPUT

Așadar, pasionatul duel 
purtat între America de 
Sud și Europa, nu cu spade, 
'ci cu armele sportului-rege 
’(care, ați citit, ucide numai 
pe cel ce nu suportă supre- 

țina trăire, emoția bucuriei 
sau aceea a tristeții), a re- 

.venit noului continent. După 
*40 de ani de peregrinări și 
’de fantastice peripeții, „Cupa 
’Jules Rimet", competiție de 
jamploare, născută la Amster
dam, din părinți... francezi,

și-a încheiat cariera pe pă
mânt mexican. Ne numărăm 
printre martorii oculari ai 
acestui crucial eveniment, din 
dramatica istorie a fotbalu
lui de pe glob. Ultimul act 
al lui „El Mundiail ’70", fi
nala Brazilia—Italia (urmă
rită de 110 000 de oameni și 
de sute de milioane de tele
spectatori), s-a încheiat de 
aproape o jumătate de oră, 
dar. aici, la „Azteca" nimeni 
nu-și părăsește locul de pe 
care a asistat la emoționan
tul epilog. Spectacolul 
ni se înfățișează este 
dios, fascinant. Prin 
milioanelor de confeti 
ticolore, aruncate din înaltul 
tribunelor, privim spre ga
zon ca printr-un 
Sute

gitând steaguri verzi-galbene 
pe care stă scris......Ordem e
progreso" (ordine și progres), 
au invadat, literalmente, te
renul de joc, alergindu-și 
pînă Ia hăituire idolii, care 
abia încheiaseră epuizanta 
luptă sportivă cu squadra 

azzurra. Mult mai ușor le-a fost 
jucătorilor cariocas cu Fac
chetti, Bertini și Burgnich. 
decît cu acești dezlănțuiți fii 
ai Braziliei care, în fata tu
turor, rup — acolo unde în- 
tîlnesc opoziție — tricouri, 
jambiere, ciorapi, apartinînd 
lui Pele, Tostao. Carlos Al
berto. Gerson, Rivelino, Jair- 
zinho...

Cine — dintre cei „11" eroi 
ai Braziliei — poate să se 
sustragă acestor manifestări

BRAZILIA, 0 ÎNVINGĂTOARE

INCONTESTABILA!
Ultima zi a campionatului 

mondial de fotbal a consti
tuit totodată și apogeul a- 
cestuia. Totul a fost, în a- 
ceastă duminică, grandios și 
impresionant. Chiar și vre
mea, care în ultimele zile 
devenise nefavorabilă, a con
tribuit 
reușită 
tenise 
cursul 
nică, ploaia a încetat 
cadă cu puțin înaintea înce
perii partidei.

Atmosfera de 
așa cum ne-o 
avînd experiența 
dalajara, unde evoluase 
chipa Braziliei, a 
dreptul infernală, 
miilor de suporteri 
susținută la unison 
cui mexican și făcînd uz de 
tot arsenalul ei vizual și au
ditiv, transformase arena în- 
tr-un cazan care clocotește. 
Pe deasupra stadionului, eli-

ca finala să aibă o 
deplină. Deși nu con
trată noaptea și în 
dimineții de dumi- 

să

pe stadion, 
închipuiam 

de la Gua- 
e- 

fost de-a 
Galeria 

brazilieni, 
de publi-

TIRIAC SI NÂSTASE
Învingători (In primul tur)

LA WIMBLEDON
Au început întrecerile pro

bei de simplu din cadrul tur
neului de tenis de la Wim
bledon. In primele partide : 
Tiriac — Lihaciov 8—6, 6—2, 
6—4 ; Ashe — Stilwell 6—3, 
6—3, 6—1 ; Roche — Maud 
6—1, 6—4, 6—1 ; Lutz — Go- 
ven 4—6, 6—3, 6—3, 6—4 ; 
Okker — Ulrich 11—9, 4—6, 
6—1, 6—4 ; El Shiffei — 
Mathews 6—4, 12—10, 8—6, 
Năstase — O’Parun (Noua 
Zeelandă) 6—8, 6—0, 7—5, 
8—6.

copterele fluturau enorme e- 
șarfe cu reclame. Pe gazon, 
imense baloane cu numele 
și culorile țărilor semifinalis- 
te și ale Mexicului așteptau 
să-și ia zborul în înălțimi, 
ceea ce s-a și întîmplat cu 
cîteva clipe înainte de pă
trunderea în teren a celor 
două echipe finaliste. După 
ce impecabila fanfară a ma
rinei mexicane a intonat im
nurile celor două țări, a în
ceput ultima și decisiva par
tidă a celei de a noua edi
ții a C.M.

După cum se desfășurase 
partida din, ziua precedentă, 
în care echipa vest-germană, 
resimțindu-se mai 
se putea credea 
eforturilor depuse 
nala de miercuri, 
cută, in repriza secundă, a- 
proape 
mafia 
temeri 
ajunge 
deși ei beneficiaseră de o zi 
în plus de odihnă. Dar jocul 
nu ne-a confirmat decât par
țial temerile. Italienii au dat 
o replică destul de bună 
zilienilor în primele 45 
minute, cînd pe teren 
manifestat un echilibru 
forțe, concretizat de altfel și 
pe tabela de marcaj. De-abia 
în ultima jumătate de oră și 
mai ales după splendidul gol 
al lui Gerson, italienii au 
„căzut" din ce în ce mai vi
zibil, atît din punct de vede
re fizic, cît și moral.

mult decît 
în urma 
în semifi- 
fusese ta

,,groggy" de către for- 
Uruguayului, aveam 
că italienii vor putea 
in aceeași situație,

Marți 23 iunie 1970

PRINTR-UN ORDIN AL MINISTRULUI ÎNVĂȚĂMÎNTULUI
A

LA CIMPULUNG MUSCEL VA LUA FIINȚĂ 
LICEUL EXPERIMENTAL CENTRAL

CU PROGRAM DE ATLETISM
Hotărirea Biroului CNEFS de a organiza — pe lingă noul 

liceu — un Centru național de pregătire a atleților juniori

linia de atac a 
este deosebit de 
italienii și-au

Știind că 
brazilienilor 
periculoasă, 
luat de la început măsuri de 
prevedere, adoptind o apăra
re strictă om la om, 
Cera în 
Facchetti 
bră“ de 
lățimea
Rosato de Tostao, Burgnich de 
Pele șj Bertini de Rivelino. 
Această manieră de. joc pă
rea a da rezultate, dar a fost

cu 
rolul de „libero", 
s-a ținut ca o „um- 
Jairzinho pe toată 
terenului, la fel

(Continuare in pag. a 3-a)
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Duminică, în orașul 
Gyongyos (Ungaria), se
lecționata de box-tineret 
a României a întâlnit din 
nou reprezentativa simi
lară ra Ungariei. De data 
aceasta, tinerii noștri bo
xeri și-au adjudecat vic
toria, la scor, cu 9—2. 
Iată rezultatele tehnice: 
Fiko (U) b.p. Boboc, Cor- 
doș (R) b.p. Zvara, Toni 
(R) b.ab. 2 Puporka, Cio
chină (R) b. ab. 3 Hetei, 
Guțu (R) b.k.o. 1 Lencz,

S. Mihalcea (R) b.p. Cso- 
ka, Cjef (U) b.p. D. Mo
rarii, Ilie (R) b. ab. 1 Pi- 
roska, Sîrîlă (R) b. ab. 2 
Erdely, Siliște (R) b.p. 
Gorcsos, Lehăduș (R) b.p. 
Reder. Antrenorul fede
ral Laszlo Papp, care a 
unmărit meciurile de la 
Budapesta și Gyongyos, a 
fost impresionat îndeosebi 
de felul cum au evoluat 
boxerii noștri Sandu Mi
halcea și Mircea Toni.

Printr-un ordin al Ministru
lui învățămintului, începând 
cu noul an școlar, în orașul 
Cîmpulung Muscel va lua 
ființă UN LICEU EXPERI
MENTAL CENTRAL CU PRO
GRAM DE ATLETISM PEN
TRU ELEVII CLASELOR V 
—XII. Măsura este destinată 
să sprijine direct atletismul 
românesc de performanță, 
prin crearea unei veritabile 
pepiniere alcătuită din tineri 
cu" aptitudini recunoscute în 
această disciplină olimpică. 
Iar fixarea sediului noului 
liceu la Cîmpulung Muscel 
este determinată de existența, 
în acest oraș, a unei puter
nice tradiții atletice, făurită 
de-a lungul anilor, aceasta 
însemnînd prezențe notabile 
în loturile naționale ca Maria 
Diți-Diaconescu, surorile O- 
limpia și Elvira Cataramă 
etc.

în același timp, la propu
nerea Federației române de 
atletism și în baza articolu
lui 9 din Legea nr. 29/1967, 
care prevede organizarea de 
către C.N.E.F.S. a unităților 
de pregătire sportivă, Biroul 
Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport, 
prin Hotărîrea nr. 582 din 
19 iunie a.c. consideră opor
tună și utilă înființarea pe 
lingă liceul experimental cen
tral de atletism din Cimpu- 
lung Muscel a unui Centru 
național de pregătire a atle
ților juniori, incepind 
data de 15 septembrie 1970. 
Acest centru va avea 
principală atribuție selectio
narea, pregătirea și perfec-

cu

ca

și perfec-

ționarea celor mai 
elemente în atletism 
dul elevilor noului 
Centrul national de 
re a atleților juniori își va 
desfășura activitatea pe baza 
indicațiilor metodice elabo
rate de C.N.E.F.S,, sub în
drumarea și controlul direct 
al F.R. Atletism.

Prin aceeași Hotărîre, Bi
roul C.N.E.F.S. acordă Cen
trului national de pregătire 
a atleților juniori, din fon
dul său de rezervă, o sub
venție în valoare de 650 000 
lei pentru asigurarea desfă
șurării activității și separat, 
din același fond, suma de 
100 000 lei, pentru dezvolta
rea bazei materiale a noului 
liceu.

Pe de altă parte, Consi
liul popular al orașului Câm
pulung Muscel acordă liceu
lui și centrului, un spațiu de 
Școlarizară . corespunzător,, 

prevăzut și cu un internat 
pentru 180 de elevi, aparta
mente pentru cadrele didac
tice etc.

După experimentul reușit, 
cu înființarea Liceului cu 
program de gimnastică din 
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej, 
iată o nouă inițiativă fru
moasă a Ministerului învă
țământului și Consiliului Na
tional pentru Educație Fizi
că și Sport menită să stimu
leze dezvoltarea continuă a 
unei importante discipline 
olimpice, să contribuie, tot
odată Ia apariția unui eșalon 
de aur în atletismul româ
nesc de performantă.

In proba de tir

PENTATLON IȘTI I ROMANI
DUBLII ÎNVINGĂTORI

Dată fiind experiența 
concursurilor anterioare de 
pentatlon modern din a- 
cest sezon, în care com- 
ponenții echipei noastre 
reprezentative înregistrau 
inexplicabile căderi în 
proba de tir, aveam te
meri că situația se va re
peta din nou. Dar, ieri lu
crurile nu s-au petrecut 
astfel. Toți cei patru mem
bri ai selecționatei Româ
niei s-au întrecut pe sine, 
obținînd rezultate deose
bit de valoroase. Trei din
tre ei și-au depășit cele 
mai bune rezultate ale lor 
de pînă acum, iar Marian 
Cosmescu (193 p) și Du
mitru Spîrlea (190 p) s-au 
situat pe primele locuri 
ale clasamentului, fiind 
singurii dintre participan-

ții la campionatele inter
naționale ale țării noastre 
care au obținut punctaje 
de peste 900 p. Așadar, 
se poate concura bine și 
în această probă și e de 
datoria antrenorilor noș
tri să-i pregătească astfel 
pe sportivi ca în toate vi
itoarele concursuri să ob
țină rezultate apropiate 
celor consemnate ieri. De 
remarcat că, grație exce
lentei comportări a lui 
Cosmescu și Spîrlea, echi
pa țării noastre s-a clasat 
prima la tir, cu un avans 
de peste 200 p față de 
reprezentativa U.R.S.S. RE
ZULTATE : tir: indivi
dual : Cosmescu 193 —
978 p, Spîrlea 190 — 912 
p, Kazarian (U.R.S.S.) 188

dotate 
din rîn- 

liceu. 
pregăti -

«Prietenul nostru, I
I

I
I medicul sportiv I

p, Lancoș (R.P.U.)
868 p, Bratanov
187 — 846 p, Za- 
(Bulg.) 186 — 824

Că-

— 868 
188 — 
(Bulg.) 
hariev 
p.. Zamfir 183 p.
lina 182 p; pe echipe : 
România 2648 p, U.R.S.S. 
2472 p, Ungaria 2450 p. 
CLASAMENT DUPĂ TREI 
PROBE : individual: Bra
tanov 2880 p, Cosmescu 
2724 p, Călina 2721 p, 
Zargarian (U.R.S.S.) 2670 
p, Andonov (Bulg.) 2637 
p, Spîrlea 2531 p ; pe e- 
chipe: România 8159 p, 
Bulgaria 7848 p. U.R.S.S. 
7497 p.

Azi, de la 
ba de înot, 
Tineretului.

ora 10, pro- 
la Ștrandul

(ct. m.)

I
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Tînărul Emil Tschiltsche, elev la Școala generală nr. 11 din București este una din speranțele clubului Rapid. 
In cadrul întrecerilor fazei orășenești a campionatelor naționale de copii, înotătorul feroviar, pregătit de antre
norul D. Ioniță, a cîștigat 4 probe Foto THEO MACARSCHI

• •

I
I
I

C
X al medicinei în 

nebănuită a sportului spi 
înaltele sfere ale maxi-perfo

FOTBALIȘTII ELEVI 
iSI DESEMNEAZĂ 

CAMPIONII
Ieri a început pe terenurile de 

la Complexul „23 August", etapa 
finală a campionatului republican 
a! școlilor profesionale, la fotbal.

Iată rezultatele primei zile : SE
RIA I : Șc. prof. Ocna Mureș — 
$c. prof. Alimentara Craiova 5—2; 
Gr. șc. Petrolul Ploiești — Gr. 
șc. Construcții Arad 2—0; SERIA 
A ll-A : Gr. șc. M.I.U. Turda — 
Gr. șc. Material constr. Buc. — 
6—1; Gr. șc. Minier Baia Mare — 
Gr. șc. I.S. Ctmpia Turzll 0—2; 
SERIA A III-A ; Șc. prof. C.F.R. 
Buc. — Șc. prof. Tg. Jiu 6—1 ; 
Gr. șc. comercial Cluj — Gr. șc. 
cooperatist Rm. Vilcea 3—0 (prin 
neprezentare); SERIA A IV-A : 
Șc. prof. Nucet — Șc. prof. Nico
tină Ieși 1—1; Gr. șc. constr. 
Buc. — Gr. șc. UCECOM Buc. 3—2.

(G. R.)

BRAȘOVUL GÎNDEȘTE,

DAR NU ACȚIONEAZĂ

• Se impune o grabnică reconsiderare a efectivelor | 
inițiale • Consacrații infirmă așteptările La 
sporturile de iarnă mare decalaj Intre performanțele 
interne și cele internaționale ® Biatlonul-singura | 
disciplină cu aspirații la poziții fruntașe ® Este 
necesară o creștere a densității și calității Instruirii
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I 
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—- a începutul anului 1969, C.N.E.F.S.
" l de analiză, a mul- 

_____ _ aspecte ale participă
rii sportivilor români ’ ’ ~

din Mexic, se sesizase că, 
cătuirea echipelor naționale 
această competiție, ponderea a revenit 
Bucureștlului și principalelor cluburi de 
performanță, Steaua și Dinamo. Repre
zentarea provinciei, a județelor, dintre 
care unele cu sport de masă și de per
formanță destul de bine dezvoltate, ră- 
mînea neproporțională și nesemnifica
tivă față de impetuoasa dezvoltare spor
tivă a anumitor orașe sau zone geogra
fice în care tradiția, rezultatele anteri
oare sau specificul natural creaseră 
centre puternice pentru una sau mal

La începutul 
în ședința 
țiplelor a

la J.O. 
în al- 
pentru

multe discipline sportive.
In acest, context, vizînd Sapporo șl 

Munchen-1972, și tinzînd la eliminarea 
lipsurilor semnalate, C.O.R., federațiile 
(mai tîrziu și consiliile județene de 
educație fizică) cu sprijinul C.N.E.F.S. 
au elaborat planuri cuprinzătoare, deta
liate privind aspectele metodice, orga
nizatorice, economico-financiare, de cer
cetare științifică, calendar sportiv, etc. 
pentru noul ciclu olimpic care începea. 
In aceste planuri, la alcătuirea cărore 
au contribuit numeroși specialiști ai 
mișcării sportive, din cadrul federațiilor 
și ai comisiilor județene, cu concursul 
larg al organelor de stat și obștești care 
au atribuții în legătură cu mișcarea 
sportivă, au fost nominalizate, ținînd

arătate mai sus,seama șl de criteriile 
elementele de perspectivă pentru 27 ra
muri de sport, din care 6 pentru J.O. 
de Iarnă, lnsumînd 171 de probe și peste 
1 000 sportivi (324 consacrați și 679 ele
mente de perspectivă). Au fost nomina
lizate și 193 de secții de performanță 
din cluburi, asociații, școli sportive, de 
pe tot cuprinsul țării creîndu-se astfel 
o platformă largă de cultivare șl afir
mare a performanței.

Brașovul a fost cuprins șl el in aceste 
planuri prin nominalizarea a 7 discipline 
sportive — box, scrimă, lupte, biatlon, 
haltere, patinaj viteză și schi alpin și 
nordic, cu 13 secții de performanță ale 
cluburilor din oraș și județ și cu peste 
50 de sportivi consacrați șl de viitor,

Cunosctnd că performant» ridicată 
presupune un uriaș volum de muncă și 
mal ales continuitate și plecînd de la 
faptul că pentru sporturile Iernii s-au 
șl scurs două sezoane de pregătire și 
confirmare a obiectivelor intermediare, 
iar pentru cele de vară sîntem m plină 
desfășurare a celui de al doilea an de 
muncă, am pornit pe urmele olimpicilor 
brașoveni, incercînd să stabilim orizon
tul lor de pregătire, eficiența măsurilor 
luate, eventualele carențe organizatorice 
sau metodice, cu intenția de a ne face 
o idee asupra participării viitoare a Bra-

Mihai BIRA

I
I
I
I

(Continuare in pag. a 2 a)

-a vorbit prea mult despre 
interferența sportului cu știin
ța, despre aportul considerabil 
al medicinei în ascensiunea

>re 
•perfor

manțelor pentru a mai fi necesar să 
insistăm. Medicul sportiv, prieten de 
nădejde al sportului și al sportivilor, 
este astăzi omniprezent.

Fiecare lot național, fiecare echipă 
din prima divizie de fotbal a țării, 
fiecare club se bucură de asistenta 
unui medic sportiv. El își împletește 
activitatea cu aceea migăloasă, de 
șlefuitor, a antrenorului, îi oferă aces
tuia date obiective — obținute prin 
analize sau cu ajutorul complicatei a- 
paraluri de investigare — pentru ca 
acesta să știe dacă poate accelera 
sau nu pregătirea, dacă organismul 
elevului său mai are sau nu resurse, 
dacă starea de sănătate a sportivului 
îi permite continuarea antrenamentelor. 
Tot medicul sportiv este acela care-și 
aduce contribuția la determinarea 
cursului antrenamentelor pentru atin
gerea formei maxime într-o anumită 
perioadă, adică în acele zile cînd spor
tivul susține principalul examen com- 
petițional. Mulți antrenori n-au privit 
la început cu ochi buni colaborarea 
cu medicul sportiv. Acum, cînd rezul
tatele acestei conlucrări au dovedit 
cît de necesar este omul în halat alb, 
solicitarea medicilor sportivi este ex
traordinar de mare. Uneori li se cer 
lucruri peste puterile lor, răspunsuri 
la întrebări încă neelucidate de știin
ța mondială...

Pentru ca el, prietenul nostru, me
dicul sportiv, să devină tot mai folo
sitor în colaborarea cu tehnicienii, a- 
vem datoria să-i facilităm mărirea ba
gajului cunoștințelor în toate domeniile 
sportive. Pentru aceasta trebuie invitat 
la cursurile de antrenori, la cele de 
arbitri chiar, la ședințele de pregătire, 
la consfătuirile metodice, la ședințele 
birourilor federale (în cazurile — ne
dorite — cînd nu sînt membri ai aces
tor foruri). Medicul poate și trebuie 
să devină un consilier al federației, 
omul cu un larg orizont științific, mul
tilateral cunoscător al tuturor proble
melor sportului, care sfătuiește compe
tent în fiecare acțiune a sa forul diri
guitor al sportului respectiv. El este 
necesar să tie în contact, uneori chiar 
mai strîns decît ontrenoriî de lot, cu 
membrii formațiilor naționale, să le 
urmărească viața în cluburi, să cunoas
că în permanență starea lor de sănă
tate, să intervină la momentul oportun. 
Avînd cunoștință despre fiecare eve
niment petrecut în cariera sportivului 
de performanță, medicul poate estima

că se 
de a— 

formei

pertornian|a, medicul 
posibilitățile lui în viitor, căile 
dresare — în eventualitatea 
impune acest lucru, mijloacele 
atinge în timpul dorit vîrful
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sportive. Există create precedente în I 
această direcție care olestă valabili- I

I
tatea teoriei. Medicii sportivi G. Che- 
rebefiu — volei, Ecaterina Orosz — no
tație, Eugenia Țărăngoiu — scrimă, 
loan Drăgan — notație, Adalbert 
Szogy — polo, Dumitru Tomescu — 
fotbal și Petre Radovici — box sînt cu
noscători desăvîrșifi ai ramurilor spor
tive în care activează și contribuția 
lor este majoră.

Tn relațiile cu medicii sportivi nu pot 
exista pauze. Ei trebuie angajați în- 
tr-o permanentă și eficientă colabora
re, trebuie ajutați să devină specialiști 
ai sportului, multilaterali cunoscători 
ai tuturor problemelor lui. Și aceasta 
spre binele sportului.

I
I 
I
I

L Hritfach* NAUM I 
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150 DE APARTAMENTE PENTRU SATU MARE...
Prietenul la nevoie se cu

noaște. Nicicînd aceste cîteva 
cuvinte nu au condensat mai 
mult adevăr- nu și-au arătat 
mai mult puterea, ca în zilele 
grele de după inundații. Din- 
tr-odată douăzeci de milioane 
de oameni au devenit prie
teni între ei. brațul și tăria de 
caracter ale unuia devenind 
reazimul celui aflat în sufe
rință. Niciodată, cred, vreun 
muncitor de la întreprinderea 
de prefabricate „Progresul" 
București nu l-a cunoscut pe 
Iosif Bodola, unul dintre lo
cuitorii orașului Satu'Mare, a 
cărui casă a fost măturată 
de valuri, nu i-a cunoscut pe 
membrii altor sute de fami
lii care au trăit aceeași dra
mă. Dar, muncitorii acestei 
mari întreprinderi bucureș- 
tene, deși aflați la 800 de ki
lometri depărtare, au devenit 
prietenii concetățenilor lor 
năpăstuiți. Prieteni adevărați.

care au hotărit unanim i „vom 
sprijini direct opera de recon
strucție a orașului Satu 
Mare“. Cum ? Am aflat răs
punsul îa această întrebare vi- 
zitînd, recent, imensele hale 
de depozitare și transformare 
Prin prelungirea zilei de lu
cru- prin restrîngerea spațiilor 
de depozitare și transformare 
a acestora în spații de tur
nare, prin reconsiderarea în
tregului proces de fabricație, 
colectivul întreprinderii s-a 
angajat ca- pînă la sfîrșitul 
lunii octombrie, să livreze, 
peste plan, panouri mari penă 
tru 150 de apartamente. Cînd 
citiți aceste rînduri, la Satu 
Mare au și ajuns primele lo
turi de apartamente, din cele 
150.

Din cite aveam sîț, aflu din 
discuțiile cu conducerea în
treprinderii- imediat după ee 
puhoaiele au făcut primele 
ravagii- muncitorii, inginerii

FINALELE CAMPIONATELOR REPUBLICANE
DE HANDBAL REZERVATE ȘCOLILOR PROFESIONALE

CAMPIONI PE 1970-REPREZENTANȚII 
ȘCOLILOR DIN ORAȘELE 

GH. GHEORGHIU-DEJ SI ARAD
După etapele 

de zonă ale cam
pionatelor repu
blicane de hand
bal rezervate șco- 

_________ I Iilor profesionale, 
13 echipe de băieți și 7 de 
fete trebuiau să se întîlneas- 
că la Constanța, în finală.

La festivitatea de deschi
dere, 4 echipe (2 m și 2 f) nu 
au răspuns, însă, prezent, 
motivele neprezentării rămî- 
nind, deocamdată, necunoscu
te

Grupele programate inițial 
au fost, astfel, dizolvate, re- 
curgîndu-se la o nouă distri
buție : trei serii la băieți și 
una la fete. Iată și componen
ta acestora: seria I — Șc. 
profesională Or. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Grupul șco
lar Petroșani, Șc. prof. I. T. 
București, Șc. prof, alimenta
ră Roman ; seria a Il-a : 
Grupul școlar Cimpia Turzii, 
Grupul școlar F. R. București, 
Grupul școlar petrolier Plo
iești ; seria a IlI-a: Grupul 
școlar U.C.M. Reșița, Grupul 
școlar Tg. Jiu, Grupul școlar 
Suceava, Școala prof, auto 
din Iași. Grupa fetelor a fost 
compusă din Șc. prof. Textila 
Arad, Șc. prof. Breaza, Gru
pul școlar Turda, Grupul șco
lar alimentar Galați, Grupul 
școlar construcții-montaj
Eucurești.

întrecerile din cadrul se
riilor masculine — disputate 
gen turneu — au adus pe pri
mele locuri (cap de serii) 
Șc. prof. Or. Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Grupul școlar F. R. 
București, Șc. prof, auto Iași, 
echipe care s-au întîlnit, apoi, 
în finală, fază care a dat cîș- 
tig de cauză handbaliștilor 
din Or. Gheorghe Gheorghiu- 
Dej.

Bine pregătiți din _ punct 
de vedere fizic, prezentînd un 
colectiv omogen și cu valori 
apropiate, prestînd un joc in- 
eisiv (golaveraj 99—49

serll) și totodată spectaculos, 
sportivii din Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej s-au impus 
de-a lungul celor patru zile 
de întreceri, cîștigînd detașat 
toate partidele și simpatia 
publicului constănțean. O 
mențiune specială pentru e- 
chipa din Iași, cîștigătoarea 
rupei pentru cea mai tehnică 
formație.

Continuînd (și onorind, tot
odată) tradiția sportivă a Ara
dului și a Uzinelor textile — 
handbalistele din acest oraș 
s-au prezentat la finală exce
lent pregătite, impunîndu-se 
prin jocul lor combativ, com- 
binativ și eficace.

O comportare merituoasă 
au avut și sportivele Grupului 
școlar alimentar din Galați.

Exceptînd aceste echipe 
care au ocupat poziții fruntașe 
în serii și în clasamentul fi
nal al campionatului, nivelul 
valoric al celorlalte partici
pante a fost modest (și în se
ria a H-a băieți, foarte mo
dest) descoperind numeroase 
carențe în pregătirea fizică 
și tehnică a tinerilor 
titori. Carențe care 
progresiv, eliminate, 
această competiție — 
marca tov. Nicolae 
președintele comisiei județene 
de handbal Constanța — care 
angajează, într-un sistem or
ganizat și de durată, pe toți 
amatorii dp handbal din șco
lile profesionale din țară are 

' «ța scop, pe lingă populariza
rea acestui, sport, o permanen
tă perfecționare și specializare 
a practicanților lui".

Clasamentul final. Băieți:
1. Șc. prof. Gh. Gheorghiu-Dej,
2. Șc. prof, auto Iași, 3. Gru
pul școlar F. R. București. 
Fete: 1. Șc. prof, textilă A- 
rad ; 2. Grupul șc. alimentar
Galați; 3. Grupul șc. construc
ții-montaj București.

ți tehnicienii de la Progresul 
și-au majorat angajamentele 
la toate capitolele producției. 
Astfel, de pe poarta întreprin
derii vor porni, către zonele 
calamitate, încă 44 000 ml de 
stîlpi pentru rețele aeriene și 
15 000 buc. de spalieri pentru 
viță de vie. Am încercat să 
evaluăm această producție 
suplimentară în lei.

Cu ajutorul inginerului-țef 
al întreprinderii, tovarășul 
ȘERBAN DUMITRESCU, am 
aflat că producția peste plan 
va ajunge, pînă la sfîrșitul 
anului, la echivalentul a 1,5 
milioane lei. Dintre materia
lele și instalațiile produse de 
întreprindere, cele mai multe 
sînt destinata ca și casele, 
municipiului Satu Mare. 
Multe, însă, vor fi expediate 
și altor zone ale țării. O can
titate mare de stîlpi este re
zervată orașelor Sighișoara și 
Mediaș. După cum se știe, re
țeaua electrică din aceste lo
calități a avut mult de suferit 
de pe urma inundațiilor. Spa- 
lierii pentru vița de vie sînt 
destinați unor zone viticole 
din împrejurimile Focșanului 
și Bistriței-Năsăud. De fapt, 
cercetînd în amănunțime 
„desfășurătorul" pe baza că
ruia lucrează întreprinderea, 
se constată că produsele Iau 
drumul tuturor orașelor și ju
dețelor țării...

Panouri mari pentru case 
— de fapt apartamente com
plete — stîlpi pentru rețele 
aeriene, spalieri pentru viță 
de vie. Iată cît de consistent 
poate fi ajutorul unor prie
teni bucureșteni. necunoscuți 
pentru cei din Satu Mare.

Un ajutor vital, ca o trans
fuzie de sînge, dat la timp...

Ion GAVRILESCU

compe- 
vor fi, 
„Fiindcă 
cum re- 
Crintea,

I sportul .La ce coie-si cum-se coate rijca
BASCHETUL ROMANESC. ?

NU NE LIPSESC NUMAI JUCĂTORII INALȚI!“Prof. V. Tibacu î

In ultimii ani, cu sprijnul 
federației de specialitate, s-a 
trecut la o reconsiderare a 
noțiunii de pregătire timpurie 
în jocul de baschet. Un mare 
număr de profesori și antre
nori au trecut hotărîți la crea
rea unei serioase baze de 
masă pentru sportul de per
formanță. In acest sens, am 
dorit să cunoaștem și părerea 
unuia dintre cei mai entuzi
aști și competenți animatori 
ăi baschetului din municipiul 
București, profesorul Victor 
Tibacu, de la Liceul ,.Gheor
ghe Șincai". Prima întnbare:

— Pe plan mondial se 
constată o scădere apre
ciabilă a vîrstei la care 
sint* cuprinși copiii pentru 
practicarea acestui joc. Ce 
părere 
dul de 
în țară 
țări ?

aveți despre mo- 
aplicare la noi 

a acestei orien-

— Baschetul românesc > ti
vind ca obiectiv firesc dezvol
tarea continuă și creșterea 
performanțelor, apar in mod 
legitim o serie de problema 
legate de pregătirea timpurie 
a copiilor, de activitatea din

ș coala de cultură generală sau 
de anumite criterii obiective 
care ar putea duce la cea 
mai bună selecție. Din rezul
tatele obținute de echipele 
noastre reprezentative reiese 
că ducem lipsă de oameni cu 
o. talie înaltă și că ne lipsesc 
— în mod paradoxal, ținind 
seama de statura majorității 
jucătorilor — viteza de execu
ție și rezistență în regim de 
viteză. Ne lipsește gîndirea 
tactică pentru realizarea acți
unilor simple de 2—3 jucători. 
Spiritul combativ, dirzenia în 
lupta sub panou și în apă
rare sînt slabe In situația ac
tuală, toți specialiștii dome
niului avem obligația să ne 
unim eforturile pentru a căuta 
soluții de îndreptare, de ridi
care a acestui joc la nivelul 
atins de celelalte sporturi ro
mânești pe plan mondial.

— Jocul de baschet es
te inclus în programa de 
educație fizică, pentru 
predare în școala genera
lă. Pe această bază, consi
derați că s-ar putea rea
liza o selecție naturală a 
jucătorilor de baschet, 
sau ne vom baza în con-

CÎTEVA CONSTATĂRI DUPĂ PRIMA ETAPĂ A CAMPIONATELOR NAȚIONAIE

încă aproape de nota „corespunzător

tinuare pe o 
celor mai 
chiar dacă 
nimic din 
chet ?

selecție a 
înalți copii, 

ei nu cunosc 
jocul de bas-

masă a acestui— Baza de 
sport este foarte restrinsă, așa 
incit se folosește în general 
selecția artificială, bazată pe 
nivelul dezvoltării calităților 
fizice ale copiilor sau tinerilor 
care intră in secție. In cele 
mai multe cazuri se alcătuiesc 
grupe de copii,'dornici de a 
practica jocul de baschet, iar 
după o instruire sumară, ra
pidă, incompletă și forțată, se 
urmărește rezultatul și acesta, 
dacă se poate, să fie cit mai 
bun. încă din primul an de 
instruire, echipele se anga
jează — pentru a căpăta ex
periența necesară (? .'!) în 
competiții cu caracter jude
țean sau chiar republican, 
forțînd capacitatea de lucru 
și adaptare la efort a copi
lului. In asemenea cazuri, ne 
putem aștepta la un mare 
procent de copil care abando
nează — neputînd face față 
cerințelor întrecerii respecti
ve — practicarea baschetului 
in mod organizat, în favoa
rea „miuței" de fotbal la un 
colț de stradă...

Etapa I a campionatelor 
naționale de călărie, găzdu
ită de baza hipică din Calea 
Plevnei, a constituit pentru 
caii și călăreții prezentați de 
cluburi și asociații cel dinții 
examen mai serios al anului. 
Constatările ce se desprind 
în urma celor 5 zile de con
cursuri sînt direct legate de 
condițiile în care s-au pregă
tit participanții: o primăvară 
ploioasă, neprielnică desfă
șurării multor antrenainente, 
precum și dificultățile obiec
tive ale angrenării în pregă
tire a sportivilor școlari.

Față de aceste condiții, la 
probele primei etape a cam
pionatelor s-a putut constata, 
totuși, un oarecare progres în 
comparație cu etapele respec
tive ale edițiilor precedente, 
deși n-au foăt elimftrate uncie 
deficiențe în pregătirea spor
tivilor și a cailor, /

La proba de dresaj 
tă cailor începători, 
concurenți “ ~
avut acces 
obstacole, 
strează că 
preocupați 
de depistarea 
aptitudini pentru sport. Dar, 
trebuie să subliniem că exe
cuțiile acestora nu s-au ridicat 
cu mult peste nota de „trece- 

Și antrenorii nu trebuie

rezerva-
"dfil 19

■ done" tmiil • nu a ■ 
spre probele de 
Aceasta demon- 

antrenorii sînt mai 
decît pînă acum 

unor cai cu

N. M>

GINOUL LA MISKOLC 1970, MADRID 1971 
MUNCHEN 1972...

să neglijeze In nici un caz 
dresajul — poate mai plicti
sitor decît celelalte probe — 
deoarece pregătirea, sub acest 
aspect, a cailor este de o in
dubitabilă importanță și în 
celelalte probe. Un bal bine 
dresat este foarte ușor de di
rijat în concursurile de obsta
cole sau în proba completă.

Aceeași constatare în ceea 
ce-i privește pe concurenții 
juniori, la dresaj. Au trecut 
in corpore examenul, dar no
tele nu au fost mult deasupra 
calificativului mediu.

Probele de obstacole s-au 
situat și ele la un nivel supe
rior.' Fiind îmbunătățit în 
oarecare măsură dresajul ca
ilor, numărul de opriri și de- 
robări a fost destul de mic. 
Chiar și caii începători s-au 

- prezentat bine, remareîndu-se 
îndeosebi Năsturaș (Steaua). 
Palermo și Vai (Rovine Cra
iova), Banchef (Dinamo), 
Haydn și Colonel (Centrul de 
călărie Buc.), Ring (C.S.M. 
Sibiu), Spumos (Petrolul Plo
iești) etc.

Tn probele de obstacole 
s-a văzut din plin necesitatea 
pregătirii la dresaj a cailor, 
opririle și derobările datorîn- 
du-se unui dresaj incomplet. 
De asemenea, călăreții au ma
nifestat unele deficiențe care 
se cer corectate în viitor: 
lipsă de stabilitate, interven
ții inutile cu mîna, cu pulpele 
sau cravașa (deranjînd astfel 
calul și ducînd la o nesincro- 
nizare în mișcări a cuplului), 
atît între obstacole cit și în 
timpul săriturii. Pentru con
semnarea unui progres, tre
buie perfecționată, în primul 
rînd, pregătirea călăreților.

Un cal, oricît de talentat ar 
fi, nu poate da randament 
maxim sub „cravașa" unui 
călăreț imperfect. Și — de ce 
n-am recunoaște ? — în con
cursurile de obstacole, călăre
ții au 
salvați 
cailor.

Spre 
la aceste probe, riviera a con
stituit un punct nevralgic, 
mulți dintre favoriți irosin* 
du-și șansele la primul loc 
datorită neabordării ei corect. 
Aceasta, poate și pentru fap
tul că antrenorii și călăreții 
sînt mai preocupați de obsta
cole „înalte", de duble și tri
ple, care cer o pregătire mai 
intensă. Nu trebuie uitat 
însă faptul că, oricare ar fi 
genul obstacolului, tot același 
număr de puncte penalizare 
aduce !

In prima etapă s-au remar
cat călăreții: S. Bădulescu 
(Petrolul), A. Frolich (C.S.M. 
Sibiu), Eug. Cotan 
de călărie Buc.) 
Molnar (Steaua) 
A, Donescu (Steaua), 
mascher, Alex. Bozan și 
Miller (C. S. M. Sibiu), 
Fîrșirotu și E. Boiangiu (Cen
trul de călărie), C. Vlad, O. 
Recer (Dinamo) și juniorii 
N. Lupancu (Rovine Craiova), 
Gh. Nicolae (Petrolul) și Da
nia Popescu (Steaua), la ob
stacole.

Așteptăm de la următoarele 
concursuri o comportare și 
mai bună a călăreților și ca
ilor, comportare care să cer
tifice credința noastră într-un 
reviriment apropiat al echita- 
ției.

Aurelian BREBEANU

fost de multe ori cei
de... generozitatea

surprinderea noastră,

Și 
la

(Centrul 
Daniela 
dresaj; 

E. Wer- 
A. 
M.

datePrintre sfaturile tactice 
boxerilor de către antrenori, de 
multe ori le întllnim șl pe acelea 
referitoare la distanța de luptă, 
în funcție de cea preferată, cu
noscută sau presupusă, în boxul 
practicat de adversari. în gene
ral. se recomandă ca la un box 
„de aproape" al adversarului să 
se răspundă prin cît mal multe 
acțiuni de la distanță, Iar în ca
zurile cînd adversarii prefera 
„distanța", să fie căutată cu In
sistență apropierea față de ei și 
fructificarea la maximum a unor 
astfel de situații create.

Practica dovedește că asemenea 
sfaturi se dau atît de antrenorii 
noștri cît șl de cel din alte țări, 
și că ele îșl au justificare, în 
general, nfin existența (obiectivă, 
poate. într-un anumit stadiu de 
dezvoltare a boxului amator) a 
unei unilateralități, din acest 
punct de vedere, în pregătirea 
boxerilor șl — Implicit — în boxul 
practicat. De regulă, boxerii 
scunzi îșl însușesc cu precădere 
stilul ofensiv și preferă lupta de 
aproape, pe cîtă vreme cei înalți 
urmăresc, în, general, lupta de la 
distanță folosindu-se în aoest 
scop de alonja care-1 caracteri
zează. Acest lucru apare firesc la 
prima vedere, cu atît mai mult 
cu cît experiența dovedește că 
stăpînirea unor cit mai numeroase 
și variate procedee tehnice în 
stilul respectiv, avlnd la bază o 
pregătire fizică corespunzătoare, 
conduce în prezent la obținerea 
succeselor. Privind In perspec
tivă însă, trebuie să recunoaștem 
necesitatea angrenării în com
plexul pregătirii boxerilor a unor 
noi elemente care să participe la 
continua sporire atît a spectacu
lozității disputelor cit și — în 
special — a rezultatelor. Aurel 
Dumitrescu, de exemplu, a cîștl- 
gat centura europeană învingîn- 
du-șl toți adversarii printr-o luptă 
de la distanță. în colțul ringului, 
în perioada respectivă, a fost sfă
tuit să evite, pe cît posibil, lupta 
de aproape șl aceasta în mod 
deosebit în meciul cu francezul 
Cosentino, un specialist al acestui 
stil. Recomandarea a fost cea mal 
Indicată în acel prim med al 
celor doi pugiliști, dar după cîteva 
luni, Dumitrescu s-a aflat la un 
pas de înfrfngere într-o nouă ln- 
tilnife cu același adversar, 
care — surprinzător — a fost 
minat tocmai în Jupta de la 
tanță.

In recentul med Covad —

de box, în special pe cele ale 
competițiilor internaționale, șl 
caracterizează, în esență, tendința 
de eliminare a șablonismului în 
pregătirea și formarea boxerilor. 
Sint convins că „europenele" de 
tineret din acest an vor aduce în 
ringul din Miskolc „curiozități'’ 
tactice : boxeri înalți care să ur
mărească Îndeosebi lupta de a- 
proape, boxeri scunzi care să 
stăpînească surprinzător de bine 
lupta de la distanță, pugiliști pre
gătiți să facă față oricărei „dis
tanțe" impusă de adversari.

Sîntem de acord că flecare 
boxer are un stil caracteristic in 
felul cum poartă lupta în ring și 
că preocuparea principală a an
trenorilor este (sau, mal bine zis, 
ar trebui să fie) aceea de a per
fecționa, în primul rînd, acest 
stil personal, care printre altele 
include șl distanța de luptă. Dar, 
a neglija complexitatea în pregă
tire, sub aspectul mal sus ară-

tat, presupune sfaturi tn colț de 
ring, de genul s „țlne-1 numai la 
distanță", sau „dacă nu intri la 
bătaie, nu cîștlgi", staturi care 
astăzi mal puțin (poate), dar 
mîine, la Miskolc, la Madrid (eu
ropenele de seniori), la MUnchen, 
vor fl — sînt convins — depășite.

Să nu uităm, acum, clnd laurii 
„europenelor-1969" îșl mal găsesc 
sclipiri pe frunțile pugiliștilor 
noștri, că învinșii de atunci îșl 
pregătesc revanșa sportivă cu 
multă ambiție și — ce este foarte 
important — cu valorificări de 
noi elemente tehnice și tactice. 
Să nu uităm că, prin posibilită
țile pe care le avem, trebuie să 
ne situăm printre primii care 
sesizăm șl ne însușim noul, ca 
factor hotărîtor în 
prestigiului de care 
boxul românesc.

Constantin

menținerea 
se bucură

CHIRIAC

(Urmare din pag. 1)

MICII TENISMANI DE LA „CUTEZĂTORII" 
CEI MAI BUNI

---- //----- -------- - - . — -

DIN CAPITALĂ
te ren uri le 

Parcul Pala- 
Pionierilor 

încheiat în* 
te-

Pe 
din 
tulul 
s-au 
țrecerile de
nis rezervate celor 
mai buni copii 

pînă la vîrsta de 15 ani. La 
capătul unor dispute foarte 
spectaculoase, au ieșit învingă
tori sportivii de la „Cuteză
torii".

Pentru prima dată în ultimii 
4 ani, Dinamo cedează su
premația la categoria copii. 
Progresul, Steaua și Șc. sp.

nr. 2 au ocupat, în ordine, 
locurile 3—4—5. Prin jocul 
prestat, s-au remarcat urmă
torii : la fete, Mihaela Dlmi- 
triu, Doina Ionescu, Cosmina 
Popescu („Cutezătorii") și 
Mariana Hagiu, Gabriela Dinu 
(Dinamo); la băi«(i, Călin 
Ionescu (Dinamo), M. Tăbăraș 
(Progresul), L. Soare (Steaua) 
și C. Fețeanu, E. Pană („Cu
tezătorii"). Intr-un cadru fes
tiv, cupele challenge „Cute
zătorii" au fost înmînate an
trenorilor T. Bădin și prof. 
E. Modianu.

Sătuli IONESCU

— Fiindcă ați amintit 
de noțiunea „întrecere" — 
pe care, după cit ml se 
pare, o considerați mai a- 
propiată de specificul vîr
stei ■ decît. „competiția" — 
ne puteți spune în ce con
stă caracterul stimulativ 
al întrecerilor ? Există 
oare și unele efecte nega
tive, mai ales atunci cînd 
vorbim de vîrsta mică — 
10—11 ani ?

— De la început mă declar 
un adept al întrecerilor, de
oarece acestea dau savoare și 
sens pregătirii sportive. Pen
tru începători, însă, nu reco
mand campionate de mare 
anvergură. După părerea mea, 
aici se greșește în pregătirea 
copiilor și juniorilor. Consi
der că este nevoie de o instru
ire sistematică, eșalonată în 
timp, cu scopul dezvoltării ca
lităților și deprinderilor mo
trice de bază, pe temelia că
rora să brodăm tehnica și

da 
do- 
dis-

_. _______  _________, Sil*
berman. toți ne așteptam posta 
ca stelistuj sj evite lupta de Q- 
proape șl de la semidistanț» in 
care Covad era recunoscut ca 
mal bun. El bina, arma surpnzâ 
cu care Silberman a ciștlgat de
tașat acest meci a fost tocmai 
acceptarea fără rezerva a acestei 
„distanța* in medul respectiv. 
Nicolae Giju, căruia la un mo
ment daț lupta purtată in exclu
sivitate de la distanță nu i-a mai 
adus victorii sigure (din ce tn ce 
mal mulți adversari găslndu-i an
tidotul), a fost obligat să-și îm
bogățească „repertoriul" cu ele
mente ale luptei de aproape, pe 
care acceptlnd-o sau lnlțilnd-o 
chiar, o transformă în prezent în 
puncte pe buletinele Judecătorilor. 
Exemple ca ede de mal sus sint 
întîlnlte tot mai des pe ringurile

șovulul prin sportivii săi de elită 
în echipele naționale pentru Sap
poro și MUnchen.

L Nominalizările inițiale făcute 
pentru consacrați și speranțe nu 
mai sînt reale, nu mai sînt ac
tuale, nu mai sînt urmărite. Ast
fel, dintre sportivii brașoveni se
lecționați, foarte mulți au părăsit 
orașul, pleqînd — din motive o- 
biective sau subiective — spre 
alte cluburi și orașe, în special 
în București, la cluburile Steaua 
și Dinamo, care continuă să pola
rizeze atenția talentelor ce răsar. 
La box, de pildă, cel doi sportivi 
nominalizați, Costlcă Burrtb și 
Gheorghe Drugă, de ia Dinamo 
Brașov, au trecut la Steaua și, 
respectiv, Dinamo București. La 
haltere, de asemenea — Gh. Po- 
povlei, transferat la Steaua. La 
lupte libere, au fost nominalizați 
patru sportivi șl secția de per
formanță a clubului Steagul roșu, 
antrenată de I. Mureșeanu, dar 
trei dintre selecționați — Gh. Pa- 
raschiv, Emillan Cristian, Vaslle 
Mihăilă activează.. în preze.it, la 
Dinamo București. La scrimă, 
Alex.NUca-j plecînd de la Dinamo 
Brașov, a jjuhs la Steaua. Mad
lena Cîrțan (volei) de la Politeh
nica Brașov a poposit la Penici
lina Iași. Nu sîntem de părere 
că un sportiv trebuie să râmînă 
șl „să moară" la clubul care l-a 
descoperit, care l-a ajutat să se 
afirme, dar nici nu putem accepta 
ldeea că „tot" ceea ce se afirmă, 
tot ceea ce se ridică în valoare, 
să la calea cluburilor Dinamo șl 
Steaua. Fenomenul nu este Izolat. 
La Brașov el este caracteristic, 
denunțlnd slaba preocupare a 
cluburilor, a comisiilor Județene 
pe ramură de sport de a-șl păs
tra cadrele, de a le crea condiții 
de pregătire care să-i determine 
să rămînă. Noroc că Bucureștiul 
nu are secții de performanță no
minalizate șl pentru Schi, blatlon. 
patinaj viteză, căci ne-am fi aflat 
în situația ca și în aceste spor
turi să constatăm un exod spre 
Capitală. Un sport sau altul, fără 
vîrfurt, fără modele de imitat sau 
fără termene de comparație de 
valoare superioară, este condam-

nat, in final, la staționare, la 
mediocritate. Estțț.ș*xact destinul 
spre care se îndreaptă secțiile 
brașovene ale căror titulari ișl 
fac bagajele șl se îndreaptă cu 
atîta ușurință spre alte meleaguri.

2. Altă categorie o reprezintă 
„olimpicii" care, beneficiind de 
posibilitatea unei pregătiri șl a 
unor condiții avantajoase, din 
diferite motive n-au confirmat 
speranțele investite în el, opțiu
nile făcute și obiectivele Interme
diare de performanță prevăzute. 
Astfel, Fr. Dikal (baschet), N. 
Egyed (ciclism), Șt. Mathe (hal
tere), I. Lupșan (lupte greco-ro- 
mane), Sergiu Sicorschl șl Gh. 
Cristea (tir), M. Jirbacea, M. Ba-

internațională 7 Scăzută. Sonda
jele din acest an făcute la multe 
concursuri Internaționale de ju
niori șl seniori, băieți șl fete, 
atestă o stare de lucruri de loc 
îmbucurătoare. Nu numai că n-am 
progresat, cl, dimpotrivă, am bătut 
pasul pe loc, decalajul față de 
elita mondială s-a mărit, riscînd 
ca aceste sporturi să fie scoase 
definitiv din preocupările șl efor
turile de pregătire și performanță 
olimpice. Numărul de selecționați 
nominalizați a fost destul de 
mare. 7 la probe alpine băieți și 
7 la fond fete, din care nici mă
car unul nu a confirmat obiecti
vele intermediare, nelăsînd să se 
întrevadă perspectiva unei oare-

BRAȘOVUL GÎNDEȘTE,

DAR NU ACȚIONEAZĂ
rabaș, N. BSgâzl, Gh. Naryo, N. 
Secărea, N. Stolan (schi). Fie că 
alegerea lor inițială nu a fost 
prea judicios făcută, fie că evo
luția ulterioară din diferite mo
tive a stopat. în fapt, mulți spor
tivi nominalizați nu mal figurează 
printre virfurile de performanță 
locale, dar continuă să figureze 
pe listele federațiilor. Desigur, 
schimbări pot interveni in con
figurația oricărei echipe, sau lot, 
mai ales pe cicluri de pregătire 
de patru ani. Credem, insă, că 
federațiile ar trebui să urmăreas
că în permanență evoluțiile spor
tivilor vizați și să procedeze 
prompt la înlocuirile ce sc impun.

3. Sînt sporturi și sporturi șl 
mă refer în special la cele de 
iarnă — schi alpin, schi fond, pa
tinaj viteză — ale căror obiective 
de performanță internă nu sînt 
corelate cu cele internaționale. 
Brașovul deține majoritatea titlu
rilor de campioni la schi și pati
naj viteză — dacă nu chiar pe 
toate — dar care este valoarea lor

care creșteri. Desigur că sub as
pectul bazei materiale, a echipa
mentului, a calendarului, condi
țiile noastre nu sînt încă la ni
velul unor țări cu vechi tradiții 
în disciplinele amintite, dar nici 
nu sîntem de acord să punem 
totul pe seama acestor condiții, 
cînd, de fapt, slăbiciuni grave, 
cronice, afectează de mal multă 
vreme aspectele organizatorice și 
metodice ale pregătirii acestor 
sporturi. Fără o restructurare a 
concepției federației, a antrenori
lor, șl a sportivilor înșiși, nici 
nu este posibilă apariția unor 
semne de certă performanță, chiar 
dacă ar urma să fie cultivate in 
„seră“. Organizare, muncă asi
duă, muncă calificată, calitate, 
sint citeva din imperativele aces-, 
tui sport.

4. Biatlonul, nominalizat în pa
tru secții brașovene șl cu 14 spor
tivi. consacrat! și de perspectivă, 
pare a fi — la ora actuală — sin
gura disciplină ce-și păstrează 
intacte oarecare șanse de partici-

pare olimpică cu aspirații la locu
rile fruntașe. Deși sondajele sale 
din acest an n-au corespuns decît 
parțial, biatlonul, printr-o mal 
promptă schimbare a vechii gar
nituri, o mal atentă structurare 
șl tehnicizare a pregătirii pe 
ambele specialități — fond și 
tragere — poate să dea rezul
tatele așteptate. Oamenii sînt 
talentați și muncesc din răspu
teri, dar după opinia noastră tre
buie s-o facă mal științific, mai 
variat. Cantitatea trebuie să se 
preschimbe în calitate. Selecția ar 
trebui să devină, într-adevăr, un 
instrument capabil să stimuleze 
rezultatul și să nu însemne doar 
o vorbă fără acoperire în spatele 
căreia se ascund erori, neîncre
dere, nemulțumire șl apatie.

5. Sînt și sporturi și secții unde, 
deși există sportivi nominalizați, 
prin felul cum se lucrează șl prin 
rezultatele obținute, se impune o 
reconsiderare a efectivelor reți
nute de federații. Astfel, spre a 
da numai cîteva exemple, Gh. Do- 
bronel, C. Paraschlv, I. Conrad 
(lupte), Trîmbu, Ujoki, Blro (bas
chet fete), Șt. Lenghel, A. Abagiu 
(atletism), Dan Bădescu (baschet) 
sînt nume care prin rezultate șl 
perspective reclamă atenția și 
sprijinul federațiilor, ei puțind 
deveni viitori component! ai na
ționalelor noastre.

Ar fi prematur să tragem con
cluzii. Se pare, totuși, că maniera 
în care au fost realizate și ur
mărite măsurile propuse nu au 
fost de natură să modifice rapor
tul de forțe, procentajul de par
ticipare a provinciei — respectiv 
a Brașovului — în comparație cu 
Bucureștiul la alcătuirea delega
țiilor olimpice pentru MUnchen și 
Sapporo. Este evident că declan
șarea unei acțiuni generale, crea
rea unu! curent de opinii, mal 
multă mobilitate în adoptarea 
unor soluții, urmărirea cadrelor 
și mai ales creșterea densității șl 
calității muncii ar putea schimba 
complet această stare de lucruri.

Sapporo și MUnchen nu mal 
sînt chiar atît de departe cît s-ar 
putea crede și nu sînt obiective 
de loc neglijabile. Dimpotrivă,

tactica jocului de baschet. 
Observațiile multor pedagogi 
și medici confirmă părerea că 
activitatea instructivă inco
rect organizată, în secțiile 
sportive, împiedică nivelul de 
creștere in pregătirea sportivă 
a copiilor, iar concursurile 
dese și neeșalonate în timp 
optim duc la prejudicierea să
nătății și la un nivel scăzut 
de tehnicitate. Deci, socotesc 
că nu trebuie să se „biciuie" 
performanța. La ora actuală, 
se constată un „galop" 'din 
fragedă copilărie spre culmile 
performanței. Dar cu ce ris
curi,.. Este necesar să ținem 
seama de cerințele stadiu
lui de dezvoltare biologică a 
copilului. Ele să dicteze for
mele de organizare a întrece
rilor care, pentru început, 
trebuie să se desfășoare pe 
plan local (școală, cartier, 
sector). Un copil — unul din 
cei • care ar face parte din 
clasa începătorilor (10—11 
ani) — poate participa la în
treceri cu scopul de a realiza 
unele rezultate numai după 
2—2‘7s ani. de instruire siste
matică și antrenament. Aceste 
concursuri vor avea darul de 
a stimula procesul de instru
ire pentru selecționarea în 
echipele participante la eta
pele superioare ale campiona
telor județene sau naționale.

Ion CAPAȚTNA

VERIFICAREA
ÎNOTĂTORILOR FRUNTAȘI

Duminică dimi
neața, înotătorii 
fruntași din Ca
pitală au luat un 
nou start pentru 
verificarea stadiu- 

de pregătire. Rezultate 
tehnice — 100 m liber : Slavic
57.5 ; 100 m bras : Hempel
1:15,4, Săruleanu 1:15,7;
100 m bras (f): Anca Georges
cu 1:23,3, Camelia Vîjeu
1:26,6 ; 100 m spate : Gh. Lupu
65.5 ; 100 m spate (f): Cristina
Balaban 1:13,9 ; 100 m delfin i 
I. Miclăuș 64,3 ; 100 m delfin
(f): Georgeta Cerbeanu 1:14,2 ; 
200 m mixt: E. Manolescu 
2:30,8; 200 m mixt (f) i Cr. 
Balaban 2:48,5.

TRAGEREA SPECIALĂ
PENTRU AJUTORAREA SINISTRAȚILOR
® Numere și terminații cîștigătoare, premii

10 AUTOTURISME „DACIA
1300“

Ciștigă cite un autoturism 
„DACIA 1300“ toate biletele 
care au următoarele litere și 
numere formate din 6 cifre ; 
A.358.375, B.358.375, C.358.375,
D.358.375, E.358.375, F.358.375,
G.358.375, G.254.974, D.970.053,
G.935.308.
30 AUTOTURISME „DACIA 

1100“
Ciștigă cite un autoturism 

„DACIA 1100“ toate biletele 
care au următoarele litere și 
numere formate din 6 cifre :
A. 324.243,
D. 324.248,
G,324.248,
C. 629.948,
F. 629.948,
B. 802.298,
E. 802.298,
A.957.520,
D. 957.520,
G. 957.520,

B. 324.248,
E.324.248;
A.629.948,

D. 629.948,
G.629.948,
C. 802.298,
F. 802.298,
B.957.S20,
E. 957.520,
G. 141.449,

C. 324,248,
F.324.248

B. 629.948,
E. 629.948,
A. 802.298,
D. 802.298,
G.802.298,
C. 957.520,
F. 957.520,
G. 312.654.

40 AUTOTURISME „SKODA
100 S”

Ciștigă cite un autoturism 
„SKODA 100 S“ toate biletele 
care au urmăioarele litere și 
numere formate din 6 cifre :
A. 923.738,
D. 923.738,
G.923.738,
C. 897.596,
F. 897.596,
B. 993.466,
E. 993.466,
A. 970.484,
D. 970.484,
G. 970.484,
C. 783.904,
F. 783.904,
C.638.697,
B. 423.922.

B. 923.738,
E. 923.738,
A. 897.596,
D. 897.596, 
G.897.596,
C. 993.466,
F. 993.466,
B. 970.484,
E. 970.484, 
A.783.904,
D. 783.904,
G. 783.904,
E. 567.653,

C. 923.738,
F. 923.738,
B. 897.596,
E. 897.596,
A. 993.466,
D. 993.466,
G. 993.466,
C. 970.484,
F. 970.484,
B. 783.904,
E. 783.904,
F. 639.743,
F.514.782,

100 PREMII A CITE
10 000 LEI IN NUMERAR
Ciștigă cite un premiu de 

cite 10 000 lei toate biletele, 
indiferent litera, care au ter
minația de 5 cifre 29.715 pre
cum și toate biletele care au 
litera și terminația de 5 ci
fre : D.00.663, E.95.484, E.10.531.

1 000 PREMII A CITE 
1 000 LEI IN NUMERAR

Ciștigă cite un premiu de 
cile 1 000 lei toate biletele, in
diferent litera, care au termi
nația de 4 cifre 2348 precum 
și toate biletele care au litera 
și terminația de 4 cifre : 
C.6.301, A.3.397, C.0738.

10 000 PREMII A CITE 
100 LEI IN NUMERAR

Ciștigă cite un premiu de 
cite 100 lei toate biletele, 
indiferent litera, care au ter
minația de 3 cifre 272 pre
cum și toate biletele care au 
litera și terminația de 3 ci
fre : D.271, E.503, F.362.

Biletele cîștigătoare vor fi 
depuse la agențiile Loto-Pro- 
Hosport pînă sîmbătă 27 iunie 
1970 orele 13 în orașele de 
reședință de județ și pină vi
neri 26 iunie 1970 în celelalte 
localități, în schimbul unei 
adeverințe. Cei care nu le pot 
depune la agențiile proprii, le 
vor expedia prin scrisoare reco. 
mandată cu valoare declarată, 
pînă la 5 august 1970 (data 
poștei) la Loto-Pronosport — 
Calea Victoriei nr. 9 — Bucu
rești.

Omologarea biletelor cîști
gătoare in auloturisme și -nu
merar de 10 000 lei și 1000 lei 
— la 30 iunie 1970. Plata aces
tor premii se va face în mod 
obișnuit, prin casieriile Loto- 
Pronosport și direct prin 
Centrală, in cazul autoturis
melor ineepînd cu data de 3 
iulie 1970.

Plata premiilor de 100 lei 
se va face de asemenea, prin 
casieriile Loto-Pronosport și 
prin mandat poștal ineepînd 
de la 27 Iunie 1970. Premiile 
de la casierii vor sta la dis
poziția participanților pînă la 
5 august 1970.

LOTO-PRONOSPORT
Marile avantaje acordate 

participanților la sistemele 
LOTO. PRONOEXPRES și 
PRONOSPORT, în ultima pe
rioadă de timp, au fost con
cretizate săptămînă de săptă- 
mînă.

Printre ciștigătorii care au 
avut primii prilejul de a alege 
autoturisme sau bani s-au 
aflat și participanții : Gherda 
Sugher din corn. Axente Sever 
jud. Sibiu — 89.660 lei, la tra
gerea Loto din 17 mai, Nina 
Daniliuc din București — 
71.728 lei la aceeași tragere. 
D Petrescu din București — 
53.883 lei la concursul Pro- 
noexpres din 27 mai și Con
stantin Bogdan din corn. 
Breaza jud. Prahova — 60.660 
lei la concursul Pronoexpres 
din 3 iunie 1970.

Astăzi este ULTIMA ZI în 
care mai aveți posibilitatea să 
vă procurați biletele? pentru 
concursul Pronoexpres de 
miercuri 24 iunie 1970. Cu a-

cest prilej vă reamintim auto
turismele care se acordă în 
luna iunie la Loto, Pronoex
pres și Pronosport: Moskvici 
408 cu caroserie 412, Dacia 
1100, Moskovici 408 cu 4 fa
ruri și radio. Skoda S. 100 și 
Skoda 1000 M. B.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES Nr. 25 

DIN 17 IUNIE 1970
Extragerea I: Cat. a Tll-a : 

8,9 variante a 14 229 lei ; a 
IV-a : 28 a 1 508 lei; a V-a ; 
39,7 a 1 063 lei ; a VI-a j 
2148,2 a 50 lei.

Extragerea a Il-a : Cat. A s 
2 variante a 19 752 lei ; B : 
0,7 (1 var. 50% a 28 216 lei 
și 2 var. 10% a 5 643 lei) ; C :
7.6 a 5 198 lei ; D : 25,2 a 500 
lei ; E : 386,4 a 100 lei; F g
5708.6 a 20 lei.
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ÎN TURNEUL DE BARAJ PENTRU „B"

' Comentariile agențiilor de 
presă și ziarelor pe marginea 
finalei' campionatului mondial 
de fotbal dintre echipele Bra
ziliei și Italiei : „FRANCE 
PRESSE" : „Scorul de 4—1 în 
favoarea echipei Braziliei poate 
părea sever pentru Italia, care, 
în prima repriză, a ținut piept 
echipei Braziliei deși aceasta 
nu a lăsat impiesia că vrea să 
forțeze. Dar în repriza secundă 
brazilienii au știut să apese pe 
accelerator cînd a fost nevoie 

'și să fructifice inteligent oca
ziile de gol. Unul dintre cei 
'mai buni jucători ai învingă
torilor în această finală a fost 
mijlocașul Gerson. El a relan
sat în mod permanent atacul, a 
distribuit baloane pe ambele 
părți ale terenului, intervenind 

[Ia nevoie în apărare, mareînd 
iei însuși un gol foarte prețios 
' în momentul cînd 
egal". „UNITED 
„Brazilienii au dovedit 
o dată că știu să joace 
cîștige. Mai mult decît 
in această finală, Pele și 
pierii săi au depus mai puține 
eforturi decît în meciurile cu 

[Anglia și România. Băieții lui 
i Zagalo au trebuit să se obo
sească ceva mai mult după ter- 
'minarea meciului cînd au tre
buit șă reziste asalturilor unor 
suporteri fanatici care nu înce
tau să-i strîngă în brațe și să-i 
poarte în triumf". „REUTER" : 

'„Brazilia a jucat splendid. Ger
son a dirijat gu „mînă" de 
maestru un efectiv de jucători 
unul mai talentat ca altul. Pele, 
care a avut meritul de a în
scrie primul gol, dînd încredere 

'colegilor săi, s-a sacrificat apoi 
[jocului colectiv, a contribuit la 
[înscrierea a încă două goluri.
Clodoaldo a muncit enorm la 

[mijlocul terenului, iar Rivelino, 
[deși neinspirat în loviturile la 
[poartă, a smuls aplauze prin 
(driblingurile și incursiunile 
sale stupefiante printre apără
torii italieni. In ceea ce pri
cește echipa Italiei, ea și-a 
iapărat șansa
repriză cînd Mazzola și Riva 

[s-au dovedit
contraatac. , ...
decursul întîlnirii italienii n-au 
lăsat impresia» că ar putea cîș
tiga acest joc".

„LE FIGARO PARIS": „Cu
cerind pe stadionul „Azteca" al 
treilea

brazilian a făcut ceva mai mult 
decît simplul fapt de a cîștiga 
definitiv „Cupa Jules Rimet". 
Timp de o oră și jumătate bra
zilienii au oferit o adevărată 
demonstrație de fotbal. Fără 
îndoială că și italienii posedă 
calități de buni fotbaliști, dar 
in orice compartiment al jocu
lui brazilienii arătau o dimen
siune în plus, fie în ceea ce 
privește construcția jocului, 
precizia .paselor sau clarviziu
nea. Tot ceea ce fac jucătorii 
brazilieni pare de o 
nantă simplitate, dar 
galabilă frumusețe".

„ASSOCIATED 
„După cum începuse 
se întrevedea o victorie atit de 
clară a echipei braziliene. La 
scorul de 1—1, dacă italienii ar 
fi înscris, poate alta ar fi fost 
soarta jocului, dar ei nu au 
avut nici puterea, nici mijloa
cele necesare pentru a face a- 
cest lucru. în repriza a doua, 
pe teren a fost o singură e- 
cliipă, cea a Braziliei o minu
nată mașinărie care ne-a în- 
cîntat cu fotbalul ei".

Comeritînd la postul britanic 
de televiziune finala „Cupei 
Jules Rimet", internaționalul 
englez Alan Mullery spunea : 
„Repriza a doua a fost fantas
tică datorită jocului Braziliei, 
îmi daw seama ce spun și re- 

‘ pet: un fotbal fantastic" ; la care 
comentatorul David Coleman a

adăugat: „Cine ar mai putea 
să conteste superioritatea fot
balului brazilian ? în meciul fi
nal atacanții echipei braziliene 
au fost uluitori și chiar apăra
rea nu o putem considera mai 
prejos".

„DAILY 
a inventat 
tineri din 
făcut din el un joc care-i îm
prumută din caracterele artei, 
un fel de magie a sportului. 
Brazilienii nu joacă după anu
mite scheme, din cărți, ci in 
primul rînd din toată inima, 
din plăcera de a juca, punind 
multă fantezie. Datorită lor fot
balul va rămîne cel mai fru
mos și mai popular sport".

„L’HUMANITE" : „Sfîrșit lo
gic al unei „Cupe Mondiale" am
plu dominată în această finală de 
„regele" Pele instalat mai te
meinic ca totdeauna pe tronul 
său. Alături de el am admirat 
pe „dansatorii săi de samba", 
virtuozii unui fotbal sclipitor, 
al cărui principal obiectiv este 
acela de a marca mai multe 
goluri decît adversarul. Exem
plul brazilienilor a influențat 
într-un mod salutar a 9-a 
„Cupă mondială" printr-un joc 
deschis și spectaculos. Este 
bine că în sfîrșit a învins ade
văratul fotbal. Dacă o echipă 
trebuia să cîștige definitiv 
„Cupa Jules Rimet", aceasta nu 
putea fi decît cea a Braziliei".

C.F.R. PAȘCANI, METALUL PLOPENI, S.N. OLTENIȚA, 
AUTOBUZUL BUCUREȘTI, U. M. TIMIȘOARA, 

MINAUR ZLATNA, GLORIA BISTRIȚA, 
TRACTORUL BRAȘOV

SERIA I
Foresta Fălticeni — Peni

cilina Iași 2—1 (2—0)
Textila Botoșani — Letea 

Bacău 4—1 (1—0)
Minobrad Vatra Dornei — 

Constructorul Piatra Neamț 
3—0 (neprezentare).

C. F. R. Pașcani — Minerul 
Gura Humorului 5—0 (2—0)

Fulgerul Dorohoi — Petro
lul Moinești 2—1 (1—1)

Victoria Roman — Minerul 
Comănești 1—0 (1—0)

Nicolina Iași — Textila Bu- 
huși 3—0 (0—0)

(Corespondenți: D. Crăciun, 
T. Ungureanu, P. Spak, C. 
Enea, I. Mandache, C. Groapă,
D. Diaconescu)
1. «F.R. 28 18 4 6 65—25 40
2. Nicolina 28 16 6 6 69—29 38
3. Victoria 28 14 5 9 60—31 33
4. Textila Bt. 28 14 5 9 43—32 33
5. Foresta 28 13 4 11 42—36 30
6. Minobrad 28 12 6 10 29—36 30
7. Petrolul 28 10 8 10 45—35 28
8. Minerul C. 28 12 4 12 37—44 28
9. Fulgerul 28 12 1 15 45—74 25

10. Letea 28 11 2 15 41—40 24
11. Textila Bh. 28 11 2 15 46-46 24
12. Minerul G.H. 28 10 3 15 41—47 23
13. Rarâul 28 9 5 14 36—58 23
14. Penicilina 28 8 6 14 24—52 22
15. Constructorul

28 6 7 15 26—64 19

SERIA A II-A
Rulmentul Bîrlad — Chimia 

Orașul Gh. Gheorghiu-Dej 
4—1 (2—0).

Șoimii Buzău — Petrolul 
Berea 1—2 (1—2)

Gloria C.F.R. Galați — 
A.S.M. Tecuci 2—2 (0—2)

Electronica Obor București 
— Metalurgistul Brăila 2—0 
(1-0)

Dunărea Brăila — S.U.T. 
Galați 0—1 (0—1)

Unirea Focșani — Petrolis
tul Boldești 1—1 (0—1)

Metalul Plopeni — Locomo
tiva Adjud 3—0 (neprezentare)

Ancora Galați — Metalul 
Buzău 2—2 (1—1)

(Corespondenți : S. Eliade, 
M. Dumitru, V. Ștefănescu, 
D. Daniel, N. Costin, I. Sîrbu,

motor Timișoara 8—1 (5—1)
Jiul Tg. Jiu — Progresul 

Strehaia 0—0
Unirea Orșova — Vulturii 

Textila Lugoj 2—14 (1—7) (1), 
(s-a jucat la Lugoj).

(Corespondenți: C. Crețu, 
Șt. Zvîgnea, M. Mutașcu, P. 
Pălănceanu, I. Julea, I. Toma, 
O. Vîlceanu și C. Olaru).

1. U.M.T. 30 20 4 6 67—18 «
30 17 6 7 87—33 40 
30 13 7 10 42-38 33 
30 13 6 11 38-50 32

2. Vulturii
3. Minerul B.
4. Energetica
5. Minerul L.
6. Steagul
7. C.F.R.
8. Jiul
9. Victoria

10. Metalul
11. Electromotor

12. Minerul M.
13. Dunărea
14. Furnirul
15. Progresul
16. Unirea

29 13 5 11 58—36 31
30 13 5 12 54—39 31
30 12 6 12 50—44 30
29 13 4 12 43—40 30
30 11 8 11 34-35 30
30 13 3 14 49—70 29

30 11 6 13 39—53 23
30 12 3 15 31-34 27
30 10 6 14 41-43 26
30 11 4 15 40-52 26
30 10 6 14 34—54 26
30 6 3 21 31—99 15

★
Miercuri 24 iunie se va 

juca restanța: Minerul Lu
peni—Jiul Tg. Jiu.

SERIA A VI-A
Arieșul Turda — Minerul 

Ghelar 3—2 (2—0)
Soda Ocna Mureș — A.S.A. 

Sibiu 1—1 (0—1)
Industria sîrmei Cîmpia 

Turzii — Victoria Călan 
3—0 (1—0)

Metalul Aiud — Aurul 
Brad 4—1 (1—0)

Independența Sibiu — Teh- 
nofrig Cluj 3—1 (2—0)

Știința Petroșani — Mure
șul Deva 0—0

Minerul Teliuc — Minaur
Zlgtna 3—0 (0—0)

Minerul Baia de Arieș — 
Arieșul Cîmpia Turzii (nedis
putat)

(Corespondenți: P. Lazăr,
Gh. Tătifan, L. Donclu, I. 
Somogyi, I. Hie, S. Băioi și 
I. Vladislav).
1. Minaur
2. Metalul
3. Victoria
4. Ind. sîrmei
5. Mureșul
6. Minerul G.
7. Independența

14 5
5
9
7

13
11
12

11 38—31 33
12
10
11

37— 27 31
40-36 31
38- 35 31

t CIUDAD DE MEXICO 
(Agerpres). — Potrivit selec
ției trimișilor speciali ai a- 
igenției France Presse la 
'campionatul mondial de fot
bal, cea mai bună selecțio
nată a lumii la ora actuală 

':ar putea fi alcătuită astfel : 
jBanks (Anglia), 
Iberto (Brazilia), 
î (Uruguay), 
[(Anglia), 
.Clodoaldo 
ibauer (R.
Gerson (Brazilia), 
'(Brazilia), Miiller 
Germaniei), Pele 
f Printre rezerve 
rMazurkiewicz ,__ „,,
[Vogts (R. F. a Germaniei), 
®urgnich (Italia), Cubilla 
'■(Uruguay) și- Riva (Italia).

Carlos Al-
Matosas

Bobby Moore 
Cooper (Anglia), 
(Brazilia), Becken- 
F. a Germaniei), 

Jairzinho 
(R. F. a 
(Brazilia), 
figurează 

(Uruguay),

Alberto, Felix, Piazza, Brito, Clo-ECHIPA BRAZILIEI — CAMPIOANA A LUMII. Sus (de la stingă la dreapta): Carlos
doaldo, Everaldo, Chirol (instructor pentru pregătirea fizică); jos: America (masor), Jairzinho, Gerson, Tostao, Peld, Rivelino 

și K. Jack (antrenor secund) -r"" ‘
It tii

I. Tănăscscu și Gh. Arson ie).
1. Metalul P. 30 17 11 2 64-13 45
2. Electronica 30 18 4 8 70—26 40
3. Șoimii 30 15 9 6 44-26 39
4. Ancora 30 14 6 10 43-32 34
5. Met. Bz. 30 14 5 11 43-41 33
6. A.S.MT. 30 12 8 10 42-37 32
7. Petrolistul 30 12 7 11 41—33 31
8. Metalurgistul

30 11 9 10 30—32 31
9. Rulmentul 30 14 3 13 39-46 31

10. SU.T. 30 11 8 11 32—33 30
11. Chimia 30 13 4 13 42—47 30
12. Gloria 30 10 8 12 34-43 28
13. Unirea 30 6 10 14 31—48 22
14. Petrolul 30 9 4 17 30-54 22
15. Dunărea 30 6 6 18 35—60 18
16. Locomotiva 30 5 4 21 20—69 14

SERIA A III-A

13 125
6 12

31— 32 31
32— 34 30
35—40 30

8. Arieșul T.
9. Minerul T.

10. Soda
11. Aurul
12. Arieșul C. T. 29 11 6 12 32-31 28
13. A.S.A. Sibiu .............................
14. Știința
15. Tehnofrlg
16. Min. B. A.

30 10 8 12 26—34 28
30 9 9 12 29—29 27
30 8 6 16 23—39 22
29 7 4 18 24-66 18

SERIA A VII-A
Gloria Bistrița — Someșul 

Satu Mare I—0 (1—0)
Metalul Salonta — Con

structorul Baia Mare 2—0 
(2-0)

C.I.L. Gherla — Bihoreana

[ 95 de goluri!...
I La cel de-al 9-lea campio
nat mondial de . fotbal au fost 
marcate 95 de goluri (dintre 
care 5 din lovituri de la 11 
m). Golgeterul campionatului 
este fotbalistul vest-german 
Gerd Miiller, cu 10 goluri 
înscrise, urmat de Jairzinho 
(Brazilia) — 7 goluri, Cubil- 
las (Peru) — 5 goluri, Pele 
(Brazilia) și Bîșeveț (URSS) 
cite 4 goluri. Seeler (R. F. a 
Germaniei), Rivelino (Brazi
lia) și Riva (Italia) cîte 3 
goluri, Rivera, Domenghini, 
Boninsegna (toți Italia), Van 
Moer, Lambert (ambii Bel
gia), Dumitrache (România). 
Tostao 
(Peru), 
Petras- 
cite 2 
grup de 36 de jucători cu 
te un gol marcat.

(Urmare din pag. I)

(Brazilia), Gallardo
Valdivia (Mexic) 

(Cehoslovacia) toți 
goluri, urmați de

Și 
cu 
un 
cî-

caru

Mare turneu 
international in Brazilia

Denumirea oficială a nou
lui trofeu ce se va atribui 
cu prilejul viitoarelor
pionate mondiale de fotbal 
este „Asociation football 
World Cup". In același timp, 
federația internațională de 
fotbal a acceptat propunerea 
Confederației braziliene a 
sporturilor de a se organiza 
în anul 1972 în Brazilia un 
mare turneu internațional ce 
va avea anvergura unui mic 
campionat mondial.

de ajuns o singură greșeală a 
lui Rosato, ca scorul să fie 
deschis printr-o foarte reuși
tă lovitură de cap a „perlei 
negre". Golul nu i-a demo
ralizat totuși pe italieni, care 
se gîndeau probabil la tra
diția că fiecare finalistă care 
a deschis scorul avea 
piardă 
La un 
zut cu 
tradiția 
momentul în care Boninsegna 
l-a driblat pe Brito și apoi a 
introdus mingea în poarta 
părăsită de Felix. După pau
ză, însă, deși italienii se stră
duiau a păstra încă un echi
libru pe teren, devenea din 
ce în ce mai vizibil câ-î lă
sau puterile. Atacurile bra
zilienilor se succed cu tot 
mai multă regularitate și de
vin mai periculoase. O ade
vărată „bombă" de la 30 m 
a Iui Rivelino, respinsă cu 
dificultate de Albertosi, și o 
„bară" tot a lui anunță cel 
de-al doilea gol al brazilie
nilor, care va „cădea" în minu
tul 65, cînd Gerson l-a dri
blat pe Boninsegna și a șu
tat magistral de la 18 m, tri- 
mițînd balonul în colțul 
opus. După alte 5 minute, 
Pele i-a pasat precis 
Jairzinho și acesta n-a mai 
avut de făcut decît să îm
pingă mingea în poarta. Me
ciul era jucat. Cel de-al 4-lea 
gol brazilian, n-a mai făcut

să 
în cele din urmă... 
moment dat, am cre- 
toții că, într-adevăr, 
va rezista. A fost

lui

Zagalo și Valcareggi declară...
După meci, antrenorul Za

galo. care fusese purtat și el 
pe umeri în jurul stadionului, 
a declarat: „Oboseala și mar
cajul individual i-au pierdut 
pe italieni. înaintașii lor mi 
s-au părut mai puțin' peri
culoși decît în meciul cu e- 
chipa vest-germană". După ce 
a mulțumit spectatorilor me
xicani, care i-au făcut pe 
brazilieni să se simtă ca a- 
casă, Mario Zagalo a men
ționat aportul deosebit al lui 
Pele în acest campionat. „Să 
nu uităm — a spus Zagalo — 
că Pele participă la al patru
lea campionat mondial con
secutiv și a făcut parte din 
selecționatele Braziliei care 
au cîștigat de trei ori „Cupa 
Mondială". Antrenorul sud-a- 
merican a semnalat- de ase
menea, eroarea tactică a e- 
chipeî italiene care a îngă
duit jucătorilor săi să deschi
dă faimosul „catenaccio" ita
lian. Sarcina lui Facchetti de 
a-1 supraveghea strict, prin
tr-un marcaj om la om, pe 
Jairzinho a lăsat tot timpul 
descoperită aripa stingă, unde 
Carlos Alberto, acționînd ca 
o veritabilă extremă, a creat 
nenumărate situații favora
bile pentru noi. „intr-adevăr 
i— a continuat Zagalo — vic
toria noastră constituie o vic
torie a fotbalului sud-amen- 
căn asupra celui european, 
dar mi-ar fi greu să arăt cu

exactita-te in ce constă supe
rioritatea noastră. Poate să fie 
vorba de sistemul nostru de
fensiv in zonă sau poate o 
mai mare varietate în fazele 
de atac". Întrerupîndu-și in
terviul în acest moment, cînd 
era chemat la telefon din Rio 
de Janeiro de soția sa, Mario 
Zagalo a mai apucat să 
spună : „Fiți siguri, Cupa" va 
fi. bine păstrată la noi și mai 
ales admirată. Credeți-mă, ea 
va patrona multe, carnavaluri 
în Brazilia!“

Antrenorul italian Valca- 
reggb resemnat și poate 
chiar mulțumit., cu acest Ioo 
doi, a spus'ța . rîndul său: 
„Trebuie să recunosc că fot
balul brazilian este cel mai 
bun din lume la ora actuală. 
Poate că scorul este prea se
ver pentru echipa noastră. 
Jucătorii mei au resimțit o- 
boseala, dar nu acesta este 
motivul principal al înfrin- 
gerii. Brazilienii au știut să 
profite de slăbiciunile noastre, 
manevrînd balonul ca niște 
veritabili campioni mondali". 
Explicînd introducerea tar
divă a lui Rivera în joc, Val- 
careggi a spus : „Am avut im
presia că echipa funcționează 
bine, dar după ce au început 
să cadă golurile mi-arn dat 
seama de descumpănirea jucă
torilor noștri. Am apelat la 
Rivera. însă era prea tîrziu".

o învingătoare incontestabilă!
decît să demonstreze, încă o 
dată, inteligența de joc a lui 
Fele, care, văzîndu-1 liber pe 
fundașul Carlos Alberto, i-a 
pasat fără ezitare și acesta 
din urmă a șutat fulgerător 
și fără 
bertosi. 
parte a 
încearcă 
de cîteva ori de poarta lui 
Felix, dar ei nu mai au pu
terea și concentrarea nece
sare pentru a finaliza rarele 
lor acțiuni ofensive. ’Ei devin 
nervoși și jocul este, din a- 
ceastă cauză, deseori între
rupt. Sfîrșitul partidei îi gă
sește total epuizați, dar cu 
meritul de a fi reușit să se 
ridice mat mult de o jumă
tate din timpul de joc 
înălțimea valoroșilor lor 
teneri.

în ceea ce-i privește 
brazilieni, se poate spune că 
ei au făcut cel mai bun joc 
al lor. Linia de atac s-a do
vedit din nou punctul forte, 
cu cele 4 goluri înscrise în 
poarta lui Albcrtosi, care se 
adaugă la cele 15 goluri mar
cate pînă 
stt ițind o 
Jairzinho, 
velino au 
că publicul prin 
lor pline de imaginație, prin 
combinațiile lor rapide 
derutante. Dar, trebuie 
precizăm, în această partidă - 
cea mai mare injpresie au 
făcut-o mijlocașii Gerson și 
Clodoaldo, care au 
cu autoritate 
nulul și care 
după părerea 
rul decisiv al 
rituoasă se poate spune că 
a fost și comportarea liniei 
de fund a brazilienilor care, 
în prima repriză, nu s-a lă
sat decît o singură dată de-

speranțe pentru Al
in această ultimă 
jocului, italienii mai 
totuși să se apropie

pășită de înaintașii italieni. 
Arbitrajul Iui Rudi Gock- 

ner (R.D.G.) a fost foarte . 
bun. El a lăsat jocul liber, 
neintervenind la fiecare că
zătură a jucătorilor. Partida 
a luat sfîrșit într-un adevă
rat triumf al brazilienilor, 
care au fost pur și' simplu 
asaltați și sufocați pe tere
nul de joc. Minute întregi, 
festivitatea de decernare a 
trofeului nu a putut avea

loc datorită exceselor de sim
patie ale fanaticilor supor
teri cariocas. în cele din ur
mă, festivitatea a avut loc și 
ea a constituit o ultimă mos
tră a eforturilor admirabile 
făcute de mexicani pentru 
buna reușită a acestui cam
pionat mondial. A fost 
spectacol, am putea : 
sublim și emoționant, 
care nu-1 vom putea 
curînd.

Olimpia Giurgiu — I.M.U. 
Medgidia 1—0 (0—0)

S. N. Oltenița — Voința 
București 2—0 (1—0)

I. T. Constanța — Marina 
Mangalia 0-0

Laromet București — Uni
rea Mînăstirea 3—0 (1—.0)

Cimentul Medgidia — Elec
trica Constanța 1—0 (0—0)

Celuloza Călărași — Petro
lul Videle 7—0 (3—0)

Mașini unelte București — 
Delta Tulcea 3—0 (1—0)

I.C.A.B. Arcuda — Tehno- 
metal București 0—3 (I.C.A.B. 
— suspendată)

(Corespondenți : Tr. Barbă- 
lată, M. Voicu, N. Teodorescu, 
F. Sandu, R. Avram, D. Po
pescu, G. Octavian).

Marghita 4—1 (3—0) ,,
Topitorul Baia Mare — Di

namo Zalău 3—0 (2—0)
C.I.L. Sighetul Marmației — 

Bradul Vlșeu 2—2 (1—2)
Unirea Dej — Chimistul 

Baia Mare 2—2 (1—2). (S-a ju
cat Ia Bistrița)

Dacia Oradea — Foresta 
Năsăud 1—5 (0—1)

Dermata Cluj — Victoria 
Cărei 1—1 (1—0) ,

la 
par-

pe

la finală, demon- 
înaltă eficacitate. 
Pele, Tostao și Ri- 
delectat și dumini- 

acțiunile

Și 
să

dominat 
mijlocul fere
au constituit, 

noastră, facto- 
victoriei. Me-

„FIESTA-
(Urmare din pag. 1)

de efuziune, vecine, uneori, 
cu... cruzimea. Pe fiecare pe
tec de gazon al „Aztecii" ve
dem altceva : undeva, într-un 
colț, Jairzinho a leșinat pur 
și simplu, aproape de tușă, 
lîngă el. Mario Lobo Zagalo. 
în aceste momente cel mai 
fericit antrenor de pe glob, 
și-a încheiat, purtat de su
porteri pe umeri, cel de al 
treilea tur de onoare al vieții. 
Cînd o fi fost Zagalo mai fe
ricit ? Ca jucător, în 1958 și 
1962, cînd Brazilia triumfa, 
consecutiv, în turneul final 
al C M., sau acum, pe pămînt 
mexican, unde numele său 
va rămîne încrustat pe una 
din plăcile memoriale și o- 
magiale ale „Aztecii" ? Pro
babil că aici pe stadionul „biju
terie", unde va primi peste pu- 
din timp „coroana" el rey- 
Pelă et. comp. Un gest cu 
deosebită putere de simbol 
este și acela al unui specta
tor mexican care așază, a- 
cum, pe capul pleșuv al lut 
Gerson un uriaș 
Dar, în sfîrșit, după al

sombrero.
nu

; un 
spune 

pe 
uita

A ÎNCEPUT
știu alcîtelea apel al „mega
foanelor", care, parcă, Implo
ră mila de loc pașnicilor 
„invadatori", aceștia au con
simțit să-i elibereze pe scum
pii lor „deținuți", cedindu-1 
întîrziatei festivități de pre
miere.

Purtători ai steagurilor ce
lor 16 națiuni participante la 
turneul final se îndreaptă 
spre centrul terenului, iar 
fanfara regimentului de ma
rină asigură fondul sonor pe 
scena verde a „Aztecii". Cu
rînd Carlos Alberto, urmat 
de ceilalți coechipieri urcă 
treptele tribunei principale, 
îndreptîndu-se spre loja do 
onoare, acolo unde Gustavo 
Diaz Ordaz, președintele Me
xicului, îi va înmîna bravu
lui căpitan de echipă „Cupa 
Jules Rimet". Blitz-urile foto
reporterilor imortalizează 
momentul, un moment epo
cal, semniflcînd sfîrșitul 
zbuciumatei istorii a „Zeiței 
de aur". Carlos Alberto o 
sărută cu patimă! De acum, 
nestatornica Cupă e pe vecie a 
Braziliei.., (G.N.),

Desen de NEAGU RADULESCU

1. S.N.O. 30 15 11 4 51—21 41
2. I M.U.M. 30 14 9 7 39-18 37
3. Delta 30 14 7 e 42—30 35
4. Cimentul 30 13 9 8 27—26 35
5. Celuloza 30 13 8 9 43—27 34
6. Electrica 30 14 5 11 41-33 33

Laromet 30 12 8 10 39—34 32
8.’ Tehnometal 30 12 7 11 46—33 31
9. Olimpia 30 11 7 12 28—35 29

10. Unirea 30 12 4 14 39-45 28
ÎL Petrolul 30 11 6 13 35-47 28
12. Mașini 30 10 7 13 42-37 27
13. Marina 30 9 9 12 36-41 27
14. Voința 30 8 11 11 37-44 27
15. I.T.C. 30 7 13 10 22—30 27
16. I.C.A.B. 30 3 3 24 24—90 9

(Corespondenți : I. Toma,
Gh. Cotrău, A. Szabo, V, Să- 
săranu, V. Godja, T. Ion, S. 
Vasile și I. Cocoi).

1 Gloria 28 18 5 5 68-22 41
2. Victoria 30 17 7 6 55-24 41
3. C.I.L. Gherla

29 16 7 6 48-24 39
4. C.I.L. Sighet 29 15 6 8 46—31 36
5. Dermata 30 14 7 9 47-23 35
6 Someșul 28 13 5 10 40—25 31
7. Unirea 29 12 7 10 51—41 31

*8. Chimistul 30 12 7 11 45-41 31
9. Bradul 30 14 2 14 35-48 30

10. Constructorul
29 12 4 13 41-44 28

11. Metalul 29 9 6 14 25-51 24
12. Topitorul 30 10 3 17 39—56 23
13. Foresta 29 8 5 16 37-52 21
14. Dinamo 29 6 8 15 25—51 20
15. Bihoreana 29 7 5 17 21-49 19
16. Dacia 30 6 6 18 23-64 18

1
Miercuri 24 iunie se vor

SERIA A IV-A
Progresul Corabia — Car- 

pați Sinaia 3—1 (2—1)
Dacia Pitești — Autobuzul 

București 0—0
Flacăra roșie București — 

Comerțul Alexandria 4—3 
(3-1)

Unirea Drăgășani — Sirena 
București 2—0 (1—0)

Petrolul Tîrgoviște — Chi
mia Turnu Măgurele 3—2 
(2-0)

Caraimanul Bușteni — Pra
hova Ploiești 1—4 (1—3)

Sportul Muncitoresc Buc. — 
I.R.A. Cîmpina 3—1 (0—1)

Unirea Cîmpulung Muscel 
— Progresul Balș 3—0 (ne
prezentare)

(Corespondenți: C. Fiiip,
I. Udrescu, A. Păpădie, D. 
Denghel, N. Borcca, V. Zbâr
cea, O. Guțu).

SERIA A V-A

1. Autobuzul 30 18 9 3 57—22 45
2. Comerțul 30 17 7 6 48—32 41
3. Sportul 30 17 6 7 58-32 40
4. I.R.A. 30 15 10 5 43-27 40
6. Carpa(l 30 15 8 7 51—30 38
6. Chimia 30 12 7 11 44—35 31
7. Caraimanul 30 10 10 10 40-43 30
8. Flac&ra 30 9 11 10 32—28 29
9. Prahova 30 9 9 12 44—35 27

10. Petrolul 30 9 9 12 30-42 27
11. Progresul C. 30 9 8 13 34—55 26
12. Sirena 30 8 -9 13 31—35 25
13. Unirea D. 30 10 4 16 33—50 24
14. Dacia 30 7 9 14 32—48 23
15, Unirea C. 30 7 7 16 30—51 21
16. Progresul B. 30 3 7 20 21-63 13

U. M. Timișoara — C.F.R. 
Caransebeș 5—1 (3—0)

Dunărea Calafat — Metalul 
Topleț 3—1 (3—0)

Victoria Caransebeș — Mi
nerul Lupeni 3—0 (0—0)

Minerul Motru — Energe
tica Tr. Severin 0—2 (0—1)

Steagul roșu Plenița — Mi
nerul Bocșa 3—1(1—1)

Furnirul Deta —Electro

„El Mundial" 
la... Sinaia

Contlnuîndu-și seria de 
conferințe și întîlniri cu 
cititorii, organizate în be
neficiul sînistraților, scri
itorul și ' caricaturistul 
Neagu Rădulescu va vorbi 
și va desena mii ne, 
miercuri 24 Iunie orele 19, 
Ia Casa de cultură din Si
naia. Subiectul, pasionant 
pentru sportivi : Campio
natul mondial din Mexic, 
în vorbe de duh și carica
turi.

juca următoarele meciuri 
restante : Bihoreana Marghi
ta—Someșul Satu Mare, Glo
ria Bistrița — C.I.L. Gherla 
și Dinamo Zalău—Unirea Dej; 
iar duminică 28 iunie se va 
disputa partida Foresta Nă
săud—Someșul Satu Mare.

SERIA A VIII-A
Tractorul Brașov — Colo

ram Codi ea 9—0 (6—0)
Metalul Copșa Mică — Vi- 

trometan Mediaș 5—2 (5—0)
Minerul Bălan — Torpedo 

Zărnești 1—0 (1—0)
Chimia Făgăraș — Avîntul 

Reghin 5—0 (0—0)
Medicina Tg. Mureș — 

Chimia Or. Victoria' 3—1 
(2-0)

Oltul Sf. Gheorghe — Car- 
pați Brașov 3—1 (0—0)

Chimica Tîrnăveni — Viito
rul Gheorghieni 5—0 (1—0)

Unirea Cristuru Secuiesc — 
Lemnarul Odorheiul Secuiesc 
0-0

(Corespondenți: G. Carol,
M. Faliciu, R. Bortoș, B. Stoi- 
ciu, I. Păuș, Gh. Briotă, I. 
Ducan și V. Lorintzi).
1. Tractorul 30 23 4 3 86—16 50
2. Chimia F. 30 20 2 8 65—28 42
3. Oltul 30 18 5 7 69—24 41
4. Lemnarul 30 15 2 13 66-41 32
5. Metalul 29 14 4 11 59-44 32
6. Colorom 30 13 5 12 47—51 31
7. Minerul 29 13 5 11 34-40 31
8. Chimica 29 13 2 14 45—38
9. Torpedo 30 12 4 14 40—39 28

10. Unirea 30 12 4 14 40—53 28
11. Carpațl 30 10 7 13 32—38 27
12. Vitrometan 29 11 4 14 40—60 26
13. Chimia V. 30 10 4 16 38-57 24
14. Viitorul 30 8 6 16 23—67 22
15. Medicina 30 6 5 19 23-61 17
16. Avîntul 30

★
6 5 19 31-81 17

Miercuri 24 iunie se vor
juca următoarele meciuri 
restante : Chimica Tîrnăveni— 
Metalul Copșa Mică și Mine
rul Bălan—Vitrometan Me
diaș.

★ • •
Redacția ziarului nostru 

mulțumește pe această cale 
corespondenților săi, care 
de-a lungul întregului cam
pionat au transmis rezulta
tele meciurilor de divizia C,

STEAUA - f. C. ARGEȘ, 
IA PLOIEȘTI

în urma acordului interve
nit între cele două cluburi, 
meciul Steaua—F.C. Argeș- 
din cadrul semifinalelor „Cu
pei României", se va disputa 
la Ploiești, în ziua de 24 iu
nie.

Partida va începe la ora 17.



Cicliștii români participă la numeroase
I competiții internaționale

în aceste zile de vară, ru
tierii români se prezintă la 
starturile unei impresionante 
suite de competiții interna
ționale.

• Ieri »u plecat la An
kara pentru a lua startul în 
„Turul Turciei", rutierii C. 
Ciocan, Ion Cosma II, Th. 
Puterity, S. Suditu și An
drei Suciu. Competiția înce
pe astăzi și se încheie la 3 
iulie.

• între. 25 și 29 iulie se 
desfășoară la Moscova între
cerea internațională dotată 
cu „Premiul comsomolistu- 
lui“ la care participă și o se
lecționată de tineret a Româ
niei alcătuită din Șt. Ene, 
Cr. Tudoran, M. Hrisoveni și 
I. Ajoghin. La dispută va 
lua parte și juniorul N. Ga
vrilă. Tmerii fondiști au ple
cat luni spre capitala U.R.S.S.

• Tot luni a plecat la 
Fraga sprinterul Șt. Leibner. 
Din capitala Cehoslovaciei el 
iși va continua drumul spre 
Brno unde, între 
iunie, va participa 
cerile din cadrul 
Premiu de Sprint 
slovaciei", organizate —

24 și 29 
la între- 
, .Marelui 

al Ceho- 
pe

velodromul pe eare « au des
fășurat în anul 1969 campio
natele mondiale — de fa
brica de biciclete „Favorit".
• La Tbilisi se dispută în

tre 26 și 28 iunie kitîl-
nirea de ciclism pe pistă 
dintre Gruzia și România, 
în vederea meciului vor ple
ca miercuri în capitala R.S.S. 
Gruzine pistarzii 
Florian Negoescu, Paul Soa
re, C. Gonțea, M. Virgil, M. 
Ioniță, P. Dolofan și P. Cîr- 
neanu.

• Prima reprezentativă de 
ciclism fond a României, 
din care fac parte Vasile 
Teodor, C. Grigore, N. Ciu- 
meti, V. Burlacu, N. David, 
V. Selejan și Alex. Sofro- 
nie, pleacă joi la Belgrad 
pentru a participa la între
cerea internațională pe etape, 
„Turul Iugoslaviei".

PROGRAM ATRACTIV 
IN CUPA „SPORTUL"
Comisia de organizare 

alcătuit programul pentru în
trecerea internațională 
pistă dotată cu „Cupa 
rului SPORTUL" ce se 
desfășura pe velodromul Di- ■

George și

a

de 
zia- 

va

namo între 3 și 5 iulie. Ast
fel. în prima zi vor avea loc 
probele de viteză (serii și 
optimi), 200 m lansat, ur
mărire individuală (serii și 
finale), 1000 m cu start de 
pe loc; ziua a Il-a: viteză 
(sferturi, semifinale și fina
le), urmărire pe echipe (se
rii și finale), cursa america
nă (100 de ture) ; ziua a 
IlI-a: viteză turneu (revan
șe), cursă italiană (serii, fi
nale) și cursa cu adițiune 
de punct» (semifond) -— 100 
de ture, sprint la trei ture.

• .Turul ciclist al județu
lui Buzău", disputat timp de 
4 zile (18—21 iunie) de-a 
lungul a aproape 200 km, la 
care au luat parte peste 20 
de concurenți, s-a încheiat cu 
victoria elevului E. Sarafo- 
leanu (Lie. Hașdeu), urmat 
de C. Sarafoleanu (Lie. Haș
deu) și C. Ripeanu (Voința). 
Organizat de 
dețean U.T.C., 
Buzăului" și 
zău, turul s-a 
deosebit succes. Sperăm că a- 
ceastă întrecere va deveni 
tradițională.

comitetul jtf- 
ziaru] „Viața 

C.J.E.F.S. Bu- 
bucurat de un

DUPĂ TURNEUL DE VOLEI DE LA SOFIA
„CUPA 0LIMPIA“

CARENȚELE TEHNICE, 
LA BAZA INSUCCESELOR

Ne spune tov. AUREL PREDESCU, 
consilier C.N.E.F.S. pentru jocuri sportive

In ultima perioadă, reprezentativa masculină de volei a susți
nut o serie ăe confruntări internaționale prefațind cea mai‘ 
competiție voleibalistică a anului. Campionatul mondial, programa 
In septembrie, la Sofia. Rezultatele obținute la Balcaniada de la 
Atena si la Turneul internațional de la Sofia au creat 
si firesc — îngrijorare In rindul iubitorilor voleiului. Reprezen
tanții noștri au pierdut toate meciurile cu formațiile puteruke în- 
iiinitp evoluția lor punînd sub semnul întrebării randamentul la 

mondiale" și calificarea pentru Jocurile Olimpice, obiectiv de mare 
,n5eMaiaeaioecvem‘m ^XlnTa^mvem/uYd-e pregătire actual al națio- 

fost turneul de la Sofia, unde, echipa romană a întilnit mainalei a-----------------
mulți adversari de valoare.

In dorința de a prezenta cțț 
mai fidel situația reala, cu trei 
luni Înainte de campionatele mon
diale, precum și nivelul de pre
gătire a echipei naționale, am 
avut o convorbire cu consilierul 
C.N.E.F.S., pentru jocuri sportive, 
Aurel Predescu, care a urmărit 
evoluția voleibaliștilor în recentul 
turneu de la Sofia. .

— Martor ocular la înfringenle 
suferite de echipa română la So
fia, am făcut unele constatari 
privitoare la pregătirea pentru 
ioc la randamentul jucătorilor, la 
atmosfera din cadrul lotului, la 
diferențele dintre adversari și for
mația noastră. Trebuie să preci
zez, de la bun început, că meciu
rile au avut un caracter de 
ficare. de găsire a unor soluții d<f 
echipă.

— Care au 
determinante ........ ......... «—

— A? începe cu unele secunda
re : lipsa lui Udlșteanu — îndea
juns de simțită, dar nu hotărl- 
toare pentru insuccese. Cu el s-ar 
fi cîștigat un set în plus, sau 
poate încă un meci (cel cu R.P.D 
Coreeană). Dar această absență nu 
poate fi o explicație a comportă
rii de ansamblu a echipei. De a- 
semenea. tentativele antrenorilor 
(de neincriminat) de a studia mai 
bine posibilitățile tuturor jucăto
rilor în condiții de concurs au 
dus la inconstanța în evoluții.

— Dacă acestea sînt cauze 
secundare, care credeți că 
sînt, la ora actuală, carențele 
principale ?

— Ceea ce ml se pare impor
tant de relevat este pregătirea 
tehnică deficitară a tricolorilor 
noștri, incepînd cu execuțiile ser
viciului, ale preluărilor, și termi- 
nind cit blocajul și eficacitatea 
loviturilor de atac. Îndeosebi la 
aceste capitole echipa noastră s-a 
dovedit inferioară adversarilor. 
Pentru aceste slăbiciuni se fac 
vinovați, în primul rind, antre
norii de la cluburi.

— Am observat, din evolu
țiile scorului, o linie descen
dentă în comportare pe par
cursul fiecărui meci. Nu este 
vorba și de o insuficientă pre
gătire fizică ?

— Nu. In legătură cu aceasta, aș 
spune, mai degrabă, că este vor
ba de o suprasolicitare intr-un 
timp destul de scurt : campionat, 
turneu final, Balcaniadă, turneul 
de la Sofia, bineînțeles cu etapele 
de pregătire intermediare. Ar tre
bui să se țină mai mult seama 
de raportul dintre odihnă șl efort,, 
precum și de dozarea efortului pe 
parcursul pregătirii. Precizez că 
din punct de vedere tactic sintem 
la același nivel cu formațiile vă
zute, dar suportul tehnic-inferior 
_ de care vorbeam, duce la inefi
cacitatea intențiilor tactice.

— Analizînd comportarea in-

caracter de veri-

fost argumentele 
ale înfringerllor ?

divtduală a echipierilor națio
nalei. ce aprecieri puteți tace ?

— Constant au evoluat Schreiber 
și Bartha. Alături de el Crețu, 
Drâgan și lorga pot fi cotați ca 
buni, in timp ce Tirlicl, Cocloi și 
Oros au dovedit că sînt capabili 
de un randament superior.

Am văzut. însă, că unii dintre 
Jucători sînt mai puțin maleabili, 
lăslndu-se mal greu antrenați, alții 
nu acceptă situația de rezervă. 
Cu siguranță că aici trebuie să 
intervină și tactul pedagogic al 
antrenorului Tănase Tănase, care 
nu mi se pare ireproșabil.

— Probabil că acest lucru v-a 
făcut ss amintiți de o atmos
feră nu chiar prielnică in si
nul lotului...

— într-adevăr, trebuie să existe 
o mai bună colaborare între an
trenori, medici și sportivi, pentru 
crearea unui climat de muncă și 
relații care să aducă încrederea 
In posibilitatea realizării unei per
formanțe bune la C.M. La aceasta 
poate și trebuie să contribuie și 
biroul federal, printr-un control 
mai sever.

— Față de rezultatele obți
nute la verificările de pină 
acum, cum apreciați stadiul 
pregătirii șl șansele Ia mon
diale ?

— Evident necorespunzător, din 
motivele arătate mai înainte, insă 
eliminarea carențelor este încă 
posibilă pînă la C. M. Ca
lificarea în turneul final și lupta 
pentru un loc fruntaș la mondiale 
va fi foarte grea. Să nu uităm că 
sintem in aceeași grupă cu echipa 
Japoniei. Iar dintre celelalte vi
itoare adversare, reprezentativa 
R.D. Germane, este o adevărată 
mașină de jucat volei, cea a Ce
hoslovaciei foarte bună tehnic și 
tactic, iar cea a Bulgariei In pro
gres evident, ca urmare a unei 
pregătiri perseverente și îndelun
gate.

Rămîne de văzut dacă tn peri
oada ce ne desparte de C.M. si
tuația se va îmbunătăți, astfel 
îneît comportarea în competiția 
supremă să nu compromită încă 
o dată voleiul românesc.

In lume
Trimisul nostru special la C. E. de haltere. Ion OCHSENFELD, transmite:
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IMRE FOLDI (Ungaria) CAMPION EUROPEAN
LA CATEGORIA COCOȘ - 372,5 kg.

' ' . -i. .'jabv

NOU
(prin tele- 
la „cocoș" 
mari forțe

RECORD MONDIAL

PE TERENURILE 
DE FOTBAL

PRAGA 22 (Agerpres). ■— 
La Teplice, în cadrul compe
tiției europene „Cupa Rap- 
pan“, echipa locală Sklo 
Union a întrecut cu scorul 
de 3—1 (2—0) formația sue
deză Djurgaarden.

LA JUNIORI.
Ieri după arnigză, pe șoseaua 

București — Alekartdrfa, s-a des-' 
fășurat cea de a doya etapă a 
„CUPEI OLIMPIA" pentru juniori. ’ 
tn tot timpul disputei a plouat 
din belșug, la această dificultate 
adăugindu-se și faptul că șoseaua 
a fost intens circulată de,tot felul 
de vehicule. La juniori mari, ciș- 
tigătorul etapei este VASILE MIC 
(Șc. sp. 3). care a parcurs 70 km 
in lh 48:51 (m.o. 38,000 km), tn 
același timp cu el au mai sosit 
C. Camer (C.S. Brăila), M. Ferfe- 
lea (Steaua), M. Alexe (Șc. sp. 1). 
A. Vulcu (Steaua), I. Gavrilă 
(Steaua) și R. Mușetescu (Șc. sp. 
3). tn clasamentul general după 
două etape conduce V. MJU cu 
2h 35:22, urmat — in același timp 
— de I. Gavrilă (Steaua) și C. Ca
mer la l5s. Etapa juniorilor mici 
a măsurat 40 km și a revenit lui 
I. ȘERBAN (Steaua) lh 07:36 
(m.o. 35.500 km), tn același timp 
cu învingătorul a mai sosit un 
pluton de 20 rutieri, printre care 
A. Rusu (Olimpia). M. Pop (Olim
pia), St. Cristei (Șc. sp. 2) și D. 
Răceanu (Voința). După două 
etape, în clasamentul general pri
mul loc este ocupat de I. ȘER
BAN (Steaua) cu lh 42:17. Pe 
locurile următoare se află : Gh. 
lonescu (Steaua) — același timp, 
Adrian Rusu (Olimpia) la 15 s.

Etapa a iii-a, ultima a acestei 
competiții, are loc astăzi pe șo
seaua București — Oltenița. Star
tul la ora 16 din fața I.R.A. 3. 
(A. N.).

SZOMBATHELY, 
fon). Întrecerile de 
au reunit cele mai 
europene ale ’ categoriei, cam
pioni și recordmani olimpici și 
mondiali. Iată de ce nu pu
team acorda șanse prea mari 

' reprezentanților noștri pentru 
că este, practic, imposibil să 
poți reface o diferență de zeci 
de kilograme care despart, în 
prezent;' performanțele sporti
vilor români de cele ale pri
milor halterofili de pe conti
nent. Ne așteptam însă ca mă
car, cu acest prilej, diferența 
să fie modificată prin realiza
rea unui progres al sportivilor 
noștri. Dar, deziluzie. Nici unul 
dintre ‘ cei doi halterofili ro- . 
mâni — Zoro Fiat și Victor Rusu 
— n-șu ayut o comportare co- 
respQnZătdaf’b.’ Z. Fiat, care, 
anul «trecut, a realizat la C. M. - 
330 kg și a ocupat și locul 2 
în clasamentul campionatului 
european, a coborît acum cu 
11,5 kg ! Din 13 concurenți el 
s-a situat doar... pe poziția 9. 
Ceva mai bine, dar totuși cu o 
notă insuficientă, s-a prezentat 
V. Rusu (a concurat pentru 
prima oară la cat. cocoș la 
C. E.), clasîndu-se cu 
(recordul național îi 
cu 337,5 kg), pe. locul 
doi concurenți români 
inadmisibil de mult :
Rusu 6 — ceea ce denotă lipsa 
lor de pregătire, în ciuda con
dițiilor bune oferite de fede
rație și de clubul din care fac 
parte (Steaua). Antrenorii noș
tri invocă motivul că valoarea 
acestor sportivi nu permite 
emiterea unor pretenții mai 
mari. Dacă lucrurile stau așa 
se pare că, după părerea lor, 
orice efort este inutil. Noi în
clinăm să credem că totuși Fiat 
și Rusu sînt talentați, dar ei

LAVER Șl ROSEWALL iNVINGĂTâRI
dispus cu 6—4, 6—3 
Newcombe.

Proba de simplu femei a 
fost cîștigată de australian 
că Margaret Court, învingă
toare cu 2—6, 8—6, 6—2 in 
fața englezoaicei Winnie 
Shaw.

In finala probei de dublu 
bărbați cuplul Tom Okker 
(Ojanda) — Marty Riessen 

) a dispus cu 6—4. 
6—4 de perechea americană 
Arthur Ashe — Dennis Ral-

—rra’TTT"" TT—7——    ■

A ÎNCEPUT CONCURSUL

Turneul de la Eastbourne 
(Anglia) s-a încheiat cu vic
toria. australianului Rose- 
wall. care l-a învins în fina
lă cu 6—2, 6—1 peț HetTitt 
(Republica Sud-Africană).

Proba de simplu feminin 
a revenit englezoaicei Ann 
Jones. învingătoare c"u 8—6; 
6—1 în fața compatrioatei 
sale Virginia Wade. . . , v

Proba de simplu mștșppy^ 
din cadrul turneului de la 
„Queen’s Club" » revenit 
lui Laver, care, in finală, a

trebuie îndrumați spre 
temeinică, intensă și 
cioasă.

Concursul de la categoria co
coș a fost dominat de Imre 
Foldi (Ungaria) care a reușit 
un nou record mondial la tota
lul celor trei stiluri : 372,5 kg. 
Foarte bine s-au comportat si 
halterofilii polonezi Novak 
(campion olimpic la Tokio) și 
Solt.vszek, clasați pe locurile 
2 și 3.

CLASAMENT : 1. I. FOLDI 
(Ungaria) 372,5 kg — record 
mondial (v. r. 370 kg), (127,5 + 
105 + 140), 2. M. Novak (Polonia) 
362,5 kg (110+110+142,5), 3. W.

o muncă 
conștiin-

Soltvszek' (Polonia) 352,5 kg 
(110+107,5 + 135), 4. R. Belenkov 

’ (U.R.S.S.) 347,5 kg, 5. A. Kirov
(Bulgaria) 347,5 kg, 6. K. Proli) 
(Cehoslovacia) 337,5 kg ...8. V 
Rusu (România) 327,5. kg, 9. Z.
Fiat (România) 317,5 kg. îm
pins : 1. FQtDJ 127, 5 kg, 2. 
Belenkov 112 ă kg, 3. Soltyszek
110 kg... 7. Z.' Fiat 105 kg... 9. 
V. Rusu 102,5 kg. Smuls
NOVAK 110 kg, 2. Soltyszek
107.5 kg, 3. Prohl 107,5 kg... 10.
V. Rusu 95 kg, 11. Z. Fiat
87.5 kg. Aruncat: 1. NOVAK
142.5 kg, 2. Foldi 140 kg, 3. Be
lenkov 135 kg... 6. V. Rusu 130 
kg, 7. Z. Fiat 125 kg.

1.

BELGRAD 22 (Agerpres). — 
în etapa a 33-a a campiona
tului iugoslav, echipa Steaua 
Roșie Belgrad a terminat la 
egalitate (2—2), pe teren pro
priu, cu formația Dinamo Za
greb. în clasament continuă 
să conducă Steaua Roșie Bel
grad cu 46 de puncte, ur
mată de Partizan Belgrad — 
42 puncte.
ANKARA 22 (Agerpres). — 
Echipa maghiară Ujpest 
Dozsa a jucat la Istanbul cu 
Fenerbahce. Oaspeții au ob
ținut victoria cu scorul de 
4—0 (3—0).

k

20 DE ANI - MEDIA DE VÎRSTĂ

A SELECȚIONATEI DE BOX A S. U. A. 
PENTRU MECIUL DE LA BUCUREȘTI

327,5 kg 
aparține
8. Cei 

au ratat
Fiat 5,

DE CĂLĂRIE DE LA AACHEN
AACHEN 22 (prin telefon 

de la trimisul nostru). Tra
diționalul concurs de călărie 
de la Aachen (R.F.G.) a în
trunit călăreți din 16 țări.

Iată rezultatele înregistrate

LA SKOPLJE

jumă- 
cu o 

secun- 
român

Imagine din cursa de 3 000 m obstacole desfășurată ih cadrul 
„Memorialului Kusocinski"

Telefoto A. P. AGERPRES

TAIMANOV CONDUCE

LUI GHEORGHIU
în turneul internațional de 

șah de la Skoplje continuă 
să conducă marele maestru 
sovietic Mark Taimanov, cu 
6,5 puncte și o partidă în
treruptă. La numai o 
tate de punct, și tot 
partidă întreruptă, îl 
dează marele maestru 
Florin Gheorghiu, urmat de 
Marovici — 6 puncte, Vasi- 
liev — 5,5 puncte (1), Bala- 
șov — 5,5 puncte, Matulovici 
— 5 puncte etc.

în runda a 9-a, Gheorghiu 
(cu piesele negre) a întrerupt 
în poziție complicată cu Fo- 
rintos.

— bref —

după primele două zile de 
întreceri : dresaj la coman
dă (22 concurenți) : 1.
Boldt (R.F.G.) 7,8 p, 2. 
Klimke (R.F.G.) 7,7 p, 3. 
Sichelschmidt (R.F.G.) 7,6 
Reprezentantul nostru N. Mi- 
halcea cu calul Domino s-a 
clasat pq locul 9 ; dresaj, pro
ba „Sf. Gheorghe" : 1. F. 
Sichelschmidt 1144 p, 2. S. 
Brodsky (U.R.S.S.) 1128 p !, 
3. I. Neckermann (R.F.G.) 1109 
p : obstacole (1,40 m, 69 con
curenți) : 1. Nelly Pasotti
(Italia) 0 p (68,7), 2. G. Wilt- 
fang (R.F.G.) 0 p (69,8), 3. 
B. KuWentz (R.F.G.) 0 p
(71.5) ; obstacole (1,60 m) : 1.
H. Steenken 
(84,9), 2. H.
0 p (89,9), 
(Italia) 0 p 
viteză (1,50 
renți) : 1. ______
(R.F.G.) 62,5, 2. Janett Smith 
(Anglia) 67,9, 3. H. Meyer 
(R.F.G.) 70,3 ; obstacole (1.60 
m cu baraj, 19 concurenți) :
I. V. Orlandi (Italia) 0 p 
(46,0), 2. H. Steenken 4 p
(45.5) , 3. V. Matveev (U.R.S.S.) 
4 p (45,7).

Felix ȚOPESCU

H. 
R. 
F.
P-

(R.F.G.) 0 p 
Simon (R.F.G.) 

3, Lucia Faria 
(92,4) ; obstacole 
m, 37 concu-

H. Schmidt

Iubitorii „nobilei arte 
toate motivele să fie nerăb
dători. Nici două săptămirii 
n-au mai rămas pînă la 
confruntarea dintre selec
ționatele României și S.U.A. 
Viitorii noștri oaspeți se pre
gătesc asiduu în vederea eve
nimentului de la 4 
trimit scrisori cu 
„Amateur Athletic 
pe adresa Federației 
de box, în care fac 
cut că „acceptă cu 
al doițea meci dq ia 7 iulie’’, 
și —' în timpul Tiber — fac 
vizite boxerilor Celebri, după 
cum se poate vedea și în fo
tografia alăturată, în care 
membrii echipei S.U.A. se a- 
flă în sala campionului mon
dial al greilor, Joe Frazier.

Colonelul Donald F. Huli, 
directorul executiv al A.A.U., 
care va conduce . selecționata 
americană la București, ne-a 
trimis ieri cîteva date sta
tistice referitoare la pugiliș- 
tii țării sale . ce vor evolua 
înțre corzile ringului de la 
patinoarul „23 ĂugțiSt".

La categoria semimuscă îl 
vom vedea pe tînărul Elijah 
Cooper, in virstă de 18 ani, 
funcționar la. Șun Chemical 
Company. în palmaresul său 
figurează 36 meciuri1 cîștigate 
și 9 pierdutei 
duardo Santiago are 17 
Este student. 26 meciuri cîș
tigate și doar 5 înfrîngeri, 
sînt desigur performanțe 
care-1 recomandă. El deține 
centura de campion pe anul 
1970. Robert Mullins are 18 
ani și va lupta la categoria 
cocoș. Este student. Palma
res : 27 victorii, 5 meciuri 
pierdute. Tricoul S.U.A. la 
categoria pană va fi purtat

iulie, 
antetul 
Union" 
române 
cunos- 

plăcqre

„Musca" E- 
ani.

Jacques Pani 8, 16 m la lungime

Luptătorii in fața unei grele „sesiuni”

de Ray Lunny III, în vîrstă 
de 18 ani. Originar din Red
wood City-California, Lunny 
estă student la facultatea de 
matematică. Tatăl său, Ray 
II. a fost clasat acum 20 de 
ani, pe. locul trei,,în ierarhia 
profesionistă mondială la 
categoria ușoară. Ray III a 
susținut 28 de partide, din 
care a cîștigat 22. La se
mi ușoară, James Parks, stu
dent în vîrstă de 19 ani. A- 
sistentul medical Rudolph 
Donato este titularul catego- 
.riei ușoară. Vîrstă — 18 ani, 
are în palmares 13 meciuri 
cîștigate și 2. pierdute. Cu 29 
de , victorii și 3 înfrîngeri, 
Melvin Dennis (21 de ani) 
și-a asigurat titularizarea la 
categoria semimijlocie. Jesse

Valdez va lupta la mijlocie 
mică. Este originar din Hou
ston Texas, are 22 de ani, 
în prezent fiind militar al 
forțelor aeriene ale S.U.A. 
Campionul S.U.A., John Man
gum, 21 de ani, este de pro
fesie tehnician medical. Are 
20 victorii și 5 înfrîngeri. La 
semigrea, Nathaniel 
20 
și 
al 
îl
Lyle, de 
Colorado, 
Denver".
sudor, are 25 de ani, în pal
maresul său figurează 20 de 
victorii și 3 
campion al 
xează doar

ani, 28 meciuri
7 pierdute. Este 
S.U.A.
vom

Jackson, 
cîștigate 
campion 
la grea, 

Ronald 
Denver-

în sfîrșit, 
vedea pe 
la clubul 
poreclit „stînca din. 
Ronnie, de profesie

înfrîngeri. Este 
S.U.A., deși bo
de un an. (r.c.).

declară antrenorul

Ankrah — antrenorul 
a condus reprezentativa 

în recentul turneu în- 
în țara noastră — pe 
un boxer reputat în 

și-a de-

„Am avui de învățat 
români

După ce cortina a căzut 
peste campionatele europene 
luptătorii noștri se află în 
așteptarea altor importante 
lovituri de gong. în prima 
jumătate a lunii

. z.avea loc. la Edmonton, cam- 
pi.qngtele mondiale, menite să 
cristalizeze ierarhiile anului 
1970.

Cu toate marile responsa
bilități pe care le ridică „run
da canadiană", atenția federa
ției de specialitate se îndreap
tă în egală măsură și spre 
alte competiții care figurează 
pe agendă. în cadrul unui 
amplu plan de perspectivă, 
menit să revitalizeze actualul 
eșalon al maeștrilor luptei, pe 
primul plan se află generația 
tînără, în febra pregătirilor a 
intrat lotul de juniori (pînă 
ia 18 ani) chemat la confrun
tarea europeană de la Husk-

iulie vor

varna (Suedia), între 18-23 
august. România va participa 
la greco-romane și la libere, 
cu 10—12 concurenți. Acțiu
nea Vizează un orizont apa
rent îndepărtat — J. O. din 
1976’. Dar timpul trece re
pede...

înaintea plecării în Suedia 
juniorii au de traversat cîte- 
va teste severe. La lupte 
greco-romane — un triunghiu
lar cu formațiile Iugoslaviei 
și Ungariei (25—28 iulie. In 
țară) și întî'iuri cu echipa 
Poloniei (2—4 august, în de
plasare). La lupte libere — 
turneul echipei B a României 
în Iugoslavia și Bulgaria (18— 
23 iulie) și întîlnirile primei 
formații cu selecționatele si
milare ale Bulgariei și Cana
dei, în România (21-27 Iulie).

Lotul de speranțe (pest® 18 
ani) va evolua la Tatabanya,

în Ungaria, la un mare, con
curs dotat cu „Clipa priete
niei". iar apoi, între 21—23 
august, la Burgas (Bulgaria), 
la Balcaniada pentru tineret.

Clou-ul sezonului îl va con
stitui tradițiopaluț turneu in
ternațional aj...României, ă că
rui această a 9-a ediție este 
închinată împlinirii a 40 de 
ani de ia înființarea Federa
ției române de lupte.

Pînă la această oră și-au 
confirmat participarea luptă
tori din Bulgaria, Cehoslova
cia, Elveția, R. D. Germană, 
R. F. a Germaniei, Grecia, 
Iugoslavia, Polonia, Suedia, 
Ungaria și U.R.S.S. Se 
așteaptă răspuns din partea 
forurilor de specialitate din 
Maroc, Franța și Iran.

F.I.L.A. a delegat ca arbi
tru neutru la competiție pe 
italianul Napoleone Manardi.

■ Paris 22 (Agerpres). — în 
ziua a doua a concursului in
ternațional de atletism „Me
morialul Mericamp". de la 
Lyon au fost înregistrate o 
serie de performanțe remar
cabile. Astfel, în proba de 
aruncarea greutății, francezul 
Colnard a obținut 19,33 m, 
iar în cea de săritură în lun
gime compatriotul său Pani 
a ocupat primul loc cu per
formanța de 8,16 m, cel mai 
bun rezultat mondial al anu
lui. Cehoslovacul Plachy a 
terminat învingător în cursa 

' de 800 m cu timpul de 
1:47,7. Alte rezultate: mas-

culin : 400 m garduri : Nallet 
(Franța) 50,4 ; feminin : 200 
m : Meissner (R. D. Germa
nă) 23,2 ; suliță : Vidasz (Un
garia) 55,28 m; 400 m :
Lundgren (Suedia) 53,9.

★
în grupă de la Viena a 

„Cupei Europei" s-au califi
cat pentru semifinale echi
pele Iugoslaviei și Bulgariei. 
Iată cîteva dintre rezultatele 
înregistrate : greutate : Ivan- 
cici (Iugoslavia) 18,40 ; cio
can : Poetsch (Austria) 65,96 
m ; 400 m plat : Kocuvan 
(Iugoslavia) 47,4 ; înălțime : 
Bogdanov (Bulgaria) 2,11 m.

Rây 
care ; 
Ghanei 
treprins 
vrfemuri 
arena internațională, 
pănat amintirile cu modestie.

—- .4m fost, intr-adevăr, 
campion profesionist al C.om- 
monwealthului la categoria 
pană. In anii 1951—1952 l-am 
învins pe campionul Marii 
Britanii, Ronnie Clyton, iar 
tn 1953 pe Tomy Bealey, tot 
din Marea Britanie. In 1954 
am. fost insă învins de irlan
dezul Billy Kelley, pierzind 
centura. In 1951 am cîștigat 
la Madrid, prin k.o. in reffriza 
a 5-a, irt fata campionului 
europegn al cocoșilor, Louis 
Romero. Vn an după aceea, 
la Nottingham, am fost învins 
in cinci runduri de campio
nul european, francezul Ray 
Famechon. Niciodată n-am 
boxat, -oficial, ca amator. Am 
intrat insă tn sala de antre
nament in 1936, la vlrsta de 
12 ani. tn carierea profesio
nistă am susținut 148 de me
ciuri. După ce in 1955

. xat ultima oară . am început 
să mi gindesc serios la ca- 

Pentru 
o școală 

1957 am

am bo-

riera de antrenor, 
aceasta, am studiat' la 
din Scoția, iar din 
devenit antrenor.

— Pregătiți și 
profesioniști, cunoșcînd* că

. în Ghana , sînt puțini an
trenori 7

boxeri

interesează 
deoarece boxul 
intr-adevăr, un 

in care nu pri- 
interesele materiale.

— Nu, 
profesioniștii, 
amator este, 
sport loial, 
mează 
îmi place să iau elevii de 
mici și să-t pregătesc, să le 
asigur 
lucruri 
numai in condițiile amatoris
mului.

— Ce șanse 
boxerilor ghanezi 
de la Mtinchen 7

— Cred că avem r_____
tăți mai mari acum cind luăm 
contact cu multe școli de box 
din lume. Sint foarte satisfă
cut că am putut cunoaște 
mai bine pe puglliștii români, 
cei mal buni din Europa, de 
la care am avut de invățat. 
Acum plecăm în R.F.G., apoi 
la Jocurile Commonwealth- 
ului, la Edinbourgh. Tot ceea 
ce învățăm din aceste turnee, 
tot ceea ce vom acumula, are 
un scop bine precizat: să ne 
pregătim cu ambiție pentru 
J. O. din 1972. Sint sigur că 
băieții mei vor progresa și că, 
mai bine pregătiți fizic, ei 
se vor afirma in arena inter
națională.

Romeo CALARAȘANU

securitatea corporală, 
care se pot realiza

acordați 
la J.O.

posibili-

La Moscova s-a disputat re
turul finalei „Cupei campio
nilor europeni" la volei fe-

tul național de șosea desfă
șurat la Yvoir. Merckx a 
fost cronometrat pe distanța 

minin între echipele Dinamo de 246 km cu. timpul de 
..............................    ’0h35:5O, /fiind fîutftat de Her-MsscbVa și N. I. M. Buda

pesta? Gazdele au obținut vic
toria cu scorul de 3—1 
(15—17, 15—2, 15—4, 15—4). 
învingătoare și în primul 
meci (3—1) voleibalistele so
vietice 
care le 
oară.

au cucerit trofeul,1 
revine pentru a 6-a

înaintea 
Franței, 
belgian 
festă o formă sportivă excep
țională. Duminică el a obți
nut o nouă victorie, termi- 
nînd învingător în campiona-

Turului ciclist al 
cunoscutul campion 

Eddy Merckx mani-

cîștigat-o cu timpul de 
lh08v55.

Boxerul japonez Hiroshi
Kobayashi, campion mondial

TELEX * TELEX • TELEX

automobilistice „Marele Pre
miu si Olandei" de la Zand- 
voort. în urma acestui acci
dent și-a găsit moartea cu
noscutul pilot . englez Piers 
Courage. Mașina șa. un Ford 
Tomasso, a părăsit din mo
tive care încă nu se cunosc 
pista, luînd foc. Courage a 
decedat în urma arsurilor.

man van Springel la 1’46 și
J. P. Monsere — la 4’47.

5-a oară consecutiv 
campion al Luxem- 
la ciclism a revenit 
Schutz. Anul acesta,

Pentru a 
titlul de 
burgulîii 
lui Eddy 
competiția a programat doar
o probă de 45 km conlracro- 
nometru pe care Schutz a

la cat. ușoară, l-a întîlnitla 
Tokio într-un meci amical 
pe nigerianul Ray Adigun. 
Japonezul s-a dovedit net su
perior, cîștigînd detașat la 
puncte, după 10 reprize.

In prima rundă a turneului 
internațional de șah de la 
Caracas (Venezuela) s-au în
registrat următoarele rezulta
te : Parma — Pann0 remi
ză ; Benkb — Sigurjonsson 
1—0 ; O’Kelly — Cuellar 
1—0 ; Barcza — Kavalek 
remiză. Restul partidelor s-au 
întrerupt.

Un tragic accident a fost în
registrat în cursul desfășură
rii competiției internaționale • 1

Țipatul) I. P. .Informația”, șir, Breiolano or, M—CB, Bucuraști 40365


