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• Bulgarul Bratanov — primul clasat la individual

țianale de către Dumitru 
Țintea, Dan Ionescu, Wil
helm Roman, Cristu Lichlar- 
dopol, Nicolae Marinescu 
ș.a. O victorie frumoasă 
pentru care se cuvin felici
tări sportivilor dar și an
trenorilor lor (D-tru Hering, 
St. Slăvescu, Ion Tripșa. St. 
Ionescu și coordonatorul 
Gheorghe Tomiuc), cărora le 
dorim succes în activitatea 
de pregătire pentru C.M. din 
Franța.

■ La capătul celor cinci zile 
de concurs clasamentele ge-

. In sfîrșit, un suaees de 
.prestigiu al pentaționiștilor 
români, semnul cel mai bun 
că această echipă de tineri 
s-a maturizat din toate punc
tele. de vedere și, în primul 
rînd, sportiv. Cu victoria de 
ieri, repurtată în cadrul con
cursului internațional de 
pentatlon de către Marian 
Cosmescu, Constantin Călina, 
Dumitru Spîriea și Constan
tin Zamfir, se reînoadă firul 
succeselor, întrerupt mai 
mulți ani, o dată cu aban
donarea activității competi- 
»\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^ nerale au următoarea înfă

țișare :
ECHIPE : 1. România 14132 

P, 2. Bulgaria 14037 p, 
U.R.S.S. 13573 ' “
12370 p„ 5. 
8194 p;

Individual : 
(Bulgaria) 5022 p, 2. Andonov 
(Bulgaria) 4821 p, 3. Cosmes
cu (România A) 4799 p, 4. 
Zaharenko (U.R.S.S.) 4688 p, 
5. Szombathelyi 
4682 p, 6. Spîriea 
A) 4594 p, 7. 
(U.R.S.Ș.) 4586 p, 
.(România A) 4576 p, 9. Zam
fir (România A) 4331 p. 10. 
Szigety (Ungaria) 4196 p„... 
14. Baneth (România B) 
3889 p, 17. Dumitru (Româ
nia B) 2233 p, 18. Toma (Ro
mânia B) 2147 p, 19. Popes
cu (România B) 1448 p.
. Ultima probă a concursu
lui, întrecerea de cros, s-a 
desfășurat pe traseul de la 
Călugăreni.
. REZULTATE : individual : 
Zaharenko 12:49,2—1258 p, 2. 
Bratanov 12:53,8.—1246 p, 3. 
Andonov (Bulgaria) 12:55,1— 
1240 p, 4. Szombathelyi 
13:24,1—1153 p, 5. Zamfir 
.13:26,4—1147 p, 6. Zahariev 
(Bulgaria) 13:26,6—1147 p. 7. 
Cosmescu 13:42,6—1099 p. 8. 
Spîriea 13:46,4—1087 p. 
Szigety 13:48,9—1081 p. 
Nemethy (Ungaria) 13:49,3— 
1078 p; echipe : 1. Bulgaria 
3633 p, 2. U.R.S.S. 3396 p, 3. 
România 3335 pj 4. Ungaria 
3312 p, 5. România B. 2880 p.

DE ASTĂZI, PlNĂ DUMINICĂ,
LA BRAȘOV

3.
p, 4. Ungaria 
România B

•j

PRIMA EDIȚIE 
A NAȚIONALELOR 

INDIVIDUALE DE LUPTE
GRECO-ROMANE 

Si LIBERE 
ALE TINERETULUI

1. Bratanov

(Ungaria) 
(România 
Zargarian 
8. Călina
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IERI, ÎN SEMIFINALELE 
„CUPEI ROMÂNIEI"

STEAUA

F.C. ARGEȘ
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Duel Intre Neagu și Pexa, stîlpul apărării clujenilor.

RAPID-..U" CLUJ 5-2 (1-2)
Foto : V. BAGEAC
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N u s-a scurs prea multâ vreme 
de cînd — veritabilă epide 
mie care a însfăpînit, rînd pe 
rînd, compartimentele cele 
mai diverse ale vieții contem
porane — violența a invadat, 

fotbal, 
de în- 
pașnic

I

în sfîrșit, iată că si tine
rii luptători, cei care au de
pășit junioratul dar nu-și 
pot măsura totuși forțele cu 
experimen tații seniori că
liți în numeroase competiții 
interne și internaționale, au 
prilejul să lupte într-un con
curs național. Aceasta pen
tru că au fost organizate 
campionatele naționale indi
viduale rezervate lor, tineri
lor, ale CĂROR PRIME FI
NALE SÎNT PROGRAMATE 
JNCEPIND DE ASTĂZI ȘI 
PÎNĂ DUMINICĂ (25—26 
iunie greco-romane, 27—28 
iunie libere), ÎN SALA DE 
SPORT ARMATA DIN BRA
SOV.

Pentru finalele acestei pri
mei ediții S-AU CALIFICAT 
PESTE 280 DE CONCU- 
RENTI la ambele stiluri.

întrecerile vor fi conduse 
de unii dintre cel mai apre- 
ciați arbitri, printre care : 
V. Bularca (Brașov), Gh. 
Marton (Cluj), Gh. Conciu 
(Galați), L. Band! șl I. Lef
ter (București).

GH. GHIVAR 
SUSPENDAT 

PE ȘASE LUNI
Pentru repetate manifestări 

boxerul 
de la 

suspendat
de indisciplină, 
Gheorghe Chivăr, 
Steaua, a fost 
de la orice activitate sportivă 
timp de șase luni. Hotărî- 
rea a intrat în vigoare marți 
seara cu prilejul ședinței 
Biroului federal.

GR. AVACHIAR
MEMBRU DE ONOARE

AL ASOCIAȚIEI 
ANTRENORILOR

DE BASCHET DIN BELGIA
Revista tehnică și de in

formații a Federației de 
baschet a Belgiei a publi
cat, în ultimul său număr, 
lista membrilor de onoare 
ai asociației antrenorilor, 
din rîndul cărora face par
te și românul Grigore A- 
vachian, alături de antre
norii formației italiene 
Simmenthal Milano și ai 
formațiilor universităților 
din Los Angeles, Oklaho
ma, North Carolina ș.a.

DINAMO

BUCUREȘTI

STEAGUL ROȘU

BRAȘOV
9.

10.

pag. îa 3-a
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Echipa României, cîștigătoarea concursului internațional de 
pentatlon modern. De la stingă la dreapta: O. Zamfir, 
C. Călina, Gh. Tomiuc (antrenor), M. Cosmescu și D. Spirlea 

Foto î N. DRAGOȘ

ULTIMA ETAPA A CAMPIONATULUI NATIONAL DE RALIURI

Cea de a S^a etapă a campionatului național de raliuri — Raliul Carpaților — este programată la sflrși- 
tul acestei săptămini.

(Amănunte !n pag. a 2-a)

...MAI ESTE DREPTATE
ÎN FOTBAL

de 
ca 

atît de nă
bădăioși îneît arbitrul s-a 
văzut nevoit să întrerupă 
jpcul cîteva minute — dar 
muiați de ploaie ca... 
niciodată, au urmărit în 
iGiulești, cu sufletul la 
gură, o. dispută care, dacă 
n-a strălucit din punct 
de vedere al spectacolu- 

U », iviumcanu 1. lui-..a reprezentat o"veri- 
Uifăleanu 6. Mustă-

Mureșan),

I

I
I

Stadion Giulești ; timp : 
ploaie, uneori torențială; te
ren : moale; spectatori: peste 
15 000; au marcat: Angelescu 
(min. 21), Adam (min. 
Munteanu (min. 31), 
(min. 79), Năsturescu (min. 

88).
RAPID : Răducanu 7 — Pop

7, Lupescu 6, Dan 6 (min. 86 
— Mușat), Greavu 6, M. Ste- 
llan 7, Dumitru 8, Năsturescu
8, Petreanu 3 (min. 68 — Co- 
dreanu 8), Neagu 4, Angeles
cu 6.

,,U“ Cluj : Moldovan 8 — 
Crețu 7, Pexa 9, Codrea 
Șoptereanu 6, Mufctcanu 
Anca 7, Ulfălx-wA.v. 
țea 6 (min. 69 
Adam 8, Pripici 6.'

A arbitrat Zaharia Drăghici 
ajutat la linie de 

R. Coco! și Gh. Manole (toți 
din Constanța).

Trofeul Petschowschi (pentru 
public) : 6

26), 
Dan

Cincisprezece mii 
spectatori, năbădăioși 
totdeauna

tabilă „acută" a drama
tismului...

Intr-adevăr, în fief-ul 
propriu, liderul a oferit 
asistenței multe bătăi de 
inimă, lăsîndu-se condus 
timp de 80 de minute —

în pofida unei dominări 
adesea confortabile —- 
egalînd printr-un gol da
torat unui... fundaș, și cu
cerind izbînda, in extre
mis, grație piciorului ne
fericitului

...După 
jocUl — 
bată" pe 
Năsturescu 
lian 
puțin,. poarta oaspeților — 
se părea că Rapidul își va 
apropia o victorie facilă, 
în fața unei echipe

Codrea !
cum începuse 
o minge „plim- 
traseul Pop — 

Marin Ste- 
Neagu ocolea, de

I. OVIDIU

(Continuare în pag. a 3-a)

ECHIPA DE BOX A CANADEI LA BUCUREȘTI
După cum se știe, echipa ele box a S.U.A. va evolua, luna viitoare, în țara noastră. 

LA PUTIN TIMP DUPĂ ACEST EVENIMENT PUGILISTIC. EXISTA PERSPECTIVA DE A 
VEDEA ’IN RING, LA BUCUREȘTI, ȘI ECHIPA REPREZENTATIVA A CANADEI. Tratativele 
sînt în curs de desfășurare.
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ULTIMELE VERIFICĂRI
ALE TINERILOR BOXERI:

CU ADVERSARI
IRANIENI

SI CANADIENI»

Anul acesta, pregătirile și in- 
tilnirile interne și internațio
nale ale reprezentativei noa
stre de tineret silit subordona
te unui scop precis : campio
natele europene de la Miskolc, 
din luna noiembrie. De fapt, 
preparativele pugiliștilor autoh
toni au început încă din mar
tie, cind fruntașii boxului no
stru s-au confruntat cu teamul 
iugoslav, pe care l-au învins, la 
București, cu scorul de 7—3.

Săptămina trecută, selecțio
nata României a susținut, disi 
nou, două examene de verifi
care, chiar in compania pugi
liștilor maghiari, care vor găz
dui prima ediție a europenelor 
de tineret. Rezultatele sînt cu
noscute : o înfringere la limi
tă și o victorie la scor a re- 

vem în vedere cele două deci
zii care i-au dezavantajat pe 
boxerii români, în confrunta
rea de la Budapesta, ne putem 
declara satisfăcuți din punct, 
de vedere statistic. Ceea ce este 
important, e faptul că în linii 
mari s-a găsit formula de e- 
chipă, dar pentru ca reprezen
tativa să se prezinte în maxi
mum de formă la C.E., socotim 
că sînt necesare încă 5—6 în
tâlniri de verificare, interne și 
internaționale, cu adversari cît 
mai diferiți ca stil de luptă.

Recentele meciuri din. Unga
ria au dat posibilitate antreno
rilor Fiiresz și Bobinaru să-și 
facă o idee mai precisă asu
pra valorii reale a unora din
tre selecționați. Impresia, în 
ceea ce-1 privește pe unii din
tre boxeri, nu este pozitivă. 
Semimusca Ștefan Boboc, de 
pildă, a pierdut ambele parti
de, manifestînd lipsă de încre
dere în posibilități, o „rezervă" 
nejustificată, deși — spun, an
trenorii — la ședințele de pre
gătire lovește mai sec deeît... 
greul Lehăduș ! Cu o victorie 
și o înfringere în recentul tur- 

*neu, Nicolae Cordoș, debutant

Romeo CALARĂȘANU

(Continuare in pag. a 2 a)
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avidă și tenace, terenurile de 
aliind unui nedumerit semn 
trebare însuși viitorul acestui 
joc cu mingea.

Eram atunci — cu nu multe
urmă —• martorii unor fenomene ce! 
puțin îngrijorătoare, abdicate — ire
conciliabil — de la legea de aur o 
fair-play-ului, și nu puțini erau proze
liții, recoltați îndeobște din zona neîn
țelegerii și ingratitudinii față de fotbal, 
care considerau că — înrobit interese
lor materiale celor mai josnice — ga
zonul se va transforma într-o bună zi 
într-o arenă în care jucătorii, b’ntuiti 
de egoism și dispreț, vor ucide ideea, 
genetic superbă, a sportului însuși

și speculațiile pe această temă fer
tilă — vehiculate mai ales după o 
ureche impermeabilă la melpdiosul 
glas al adevăratului fotbal — au fă
cut înconjurul lumii sportive, aqceptînd 
ca exemple definitorii cazuri izolate — 
ne gîndim la un meci, de la Palermo, 
cînd arbitrul a fost salvat de un... 
elicopter sau la o finală intercontinen
tală sfîrșită la... spital si politie — lo
calizate înti-o respectabilă „carte nea
gră" menită să prezică repedele sfîrșit 
al jocului-rege.

între asemenea coordonate, toți cei 
care iubesc fotbalul cu violența unei 
inimi sincere și echilibrul unui cuget 
curat au așteptat — înfiorați și nesi
guri — vernisajul, sub soare torid, al 
El Mundialului 70...

Și toată această incertitudine — di
minuată, poate, aprioric, de asprele 
hotărîri F.I.F.A. — se năștea, firesc și 
uman, din chiar temperamentul unor 
tribune recunoscute ca năbădă'oase, 
umplute cu specțctori pentru care 
fans-ii din World Cup '66 șt inocen
tele lor cîntece de bucurie constituiau 
niște frumoase și greu de urmat pilde.

Se anticipa în Mexic — prin referință 
cu sobra și decenta Anglie — o com
petiție fierbinte, găzduită în înnebuni
tor țipăt de petarde și în umbra unor 
spectatori gata oricînd să riște totul 
pentru echipa favorită, campionat ab
dicat — la fel de ireconciliabil — de 
la cele mai elementare ordine ale 
sportivității.

Dar — dezamăgire în rîndul deni
gratorilor — adevărul a trăit în î‘ 
departe de anticipație...

Cele trei săptămîni ale El Mundialu- 
iprezentat deopotrivă o uriașă 
bucuriei de a juca și de a-și

luni în
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Mexic |

lui au reprezentat deopotrivă o uriașă 
fiestă o Bl.. j
apăra, cu armele corectitudinii, ultima 
dintre șanse, cît și voluptatea de a 
privi și aplauda, impresionant carnaval, 
colorat și exuberant, care c. 
marile ’'

M1HALCEAJuniorul SANDU
Văzut de Al. CLENCIU

prezentanților noștri. Dacă a- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^^

MOTOCROSIȘTI 
ROMÂNI — 

ÎN R. D. GERMANĂ
Ieri au părăsit Capitala 

motocrosiștii 
(Locomotiva 
ian Moașa 
Brașov) cu 
Germană. Ei vor participa în 
ziua de 28 iunie, la un 
concurs organizat la Teut
schenthal.

Ștefan Florian
Ploiești) și Tra- 

(Steagul roșu 
destinația R. D.

I
I

T. ________, j a revelat
virtuți ale fotbalului și nebă

nuitele lui resurse de sportivitate, îm
părțind zîmbetul sau lacrima după atît 
de iubita monedă a valorii...

Sub cerul unor încleșiări nervoase,IO UD Cel UI UllWl lllUICpIWII IIUIVUUOC; 
de-a dreptul dramatice, toate echipele 
prezente în Mexic — fără excepție —

au apărut pe gazon la braț cu rațiu
nea si luciditatea, cu cumpătarea și 
fair-pfay-ul, realizînd acolo, pe pămîn- 
tul străvechi al aztecilor, un record 
nesperat și unic în materie de sporti
vitate : nici un jucător eliminat de pe 
teren I

Rubrica rămasă albă în dreptul ju
cătorilor expurgați în cabine surpădin 
temelii — ca un argument fără putintă 
de tăgadă — eșafodajul de argumente 
al acelora care, derutați sau răuvoitori, 
vedeau corobia fotbalului înecată în 
absurdul ocean al violenței.

Și — afirmăm cu mîna pe inimă — 
o asemenea lovitură dată opiniilor ce
lor mai puțin realiste este departe de 
a fi ultima, după un campionat mon
dial în care accidentatul Beckenbauer 
este lăsat — din respect — să plu
tească în voie prin mijlocul terenului, 
iar Mircea Lucescu, căpitanul tricolori
lor, refuză un avantaj, retrimițînd min
gea în afara terenului, pentru a re
pune adversarul în posesia mingii.

Ovidiu IOANI1OAIA

INTEGRAT ÎN MARELE PROGRAM DE DEZVOLTARE, 

CUNOSCUT SUB NUMELE DE „REVOLUȚIA ALBÂ“

I
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SPORTUL IRANIAN IN PLINĂ DEZVOLTARE
Interviu cu N. PETROS, despre activitatea antrenorului român ALEX. VLADAR, in Iran

sportive, ÎNRIURITĂ DE MIȘC/1-
REA GENERALA DE PROGRES 
CARE A CUPRINS DOMENIILE E- 
CONOMIC Șl SOCIAL DIN IRAN. 
Este, deci, o consecință firească 
a programului de dezvoltare de
numit la noi „Revoluția albă", 
inițiat de Șahinșahul Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr. In acest 
context, bbxuț s-a bucurat de o 
deosebită atenție, i s-a asigurat, 
după cum vedeți aici, o bază ma
terială bună, au fost organizate 
competiții interne etc. Această 
complexitate de măsuri a determi
nat o afluență tot mai mare de 
tineri, Îndrăgostiți de sportul cu 
mănuși. Și putem spune că prefe
rințele lor s-au dovedit temeinice,

Sala de box se află în com
plexul Amzadieh, acest parc 
sportiv din centrul Teheranu
lui. De fapt nu este o sală, 
ci un complex de antrenament 
prevăzut cu instalații și apa
ratură specifică, precum și cu 
un ring cu tribune pentru 
competiții pugilistice. Cînd 
am intrat în sală, la ora 18, 
antrenamentul începuse. 
Cursul de perfecționare a an
trenorilor era la a 20-a ședin
ță de pregătire. Doi cite doi, 
participanții executau o gamă 
largă de procedee tehnice, sl- 
mulînd întrecerea din ring 
sub ochiul atent al „mașter
ului, antrenorul român, Ale
xandru Vladar. Din cînd în 
cînd, antrenorul federal Vla- 
dar, le corecta mișcările, le 
demonstra execuțiile respec
tive și „lupta" reîncepea.

Printre asistenți se afla și 
vlce-pre ședințele federației 
iraniene de box, N. Petros, la 
rîndul său un fost valoros 
pugilist, cu care, profitînd de 
ocazie, am avut o convorbire 
despre boxul din țara sa, por
nind de la tradiție.

deoarece tinerii noștri posedă cali
tăți potrivite acestui sport cu
raj, hotărîre, dîrzenie, viteză. De 
la aceste calități. însă, șl pînă la 
box a trebuit să mai facem însă 
un pas — care nu a fost de loc 
ușor.

— Tocmai voiam să vă a- 
dresez o nouă întrebare. Dar 
observ că o devansați. Vă rog 
să continuați.

— Pentru a profila acest sport 
pe cerințele boxului amator, a

Nicolae POPOVICI
Teheran, iunie

~ Dacă vorbim de tradiție 
sportul iranian, gîndul ne duce la 
lupte, practicate în celebrele case 
de forță — zurkhane — încă din 
timpul lui Cirus, cu aproape 2 509 
de ani în urmă. După actul său 
de naștere, boxul poate fi consi
derat tînăr. La noi a început să 
fie cunoscut abia din anul 1946. 
Dar, deși foarte tînăr, acest sport 
a parcurs într-un timp record 
etape de evoluție remarcabilă. Tn 
special, în ultimii ani a cunoscut 
efervescența tuturor ramurilor

(Continuare în pag. a 2 a)
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sportul «ran R* (6377)

MUNCII IN SECȚII, ATENȚIA CUVENITĂ!
Aproape la toate plenarele consiliilor județene și de fie

care dată la cele ale (3.N.E.F.S. a fost adusă in prim planul 
discuțiilor o lacună care a devenit cronică in scrimă: inexis
tența unei îndrumări a muncii în secții. Era firesc, deci, ca 
într-o„ ședință a Comitetului federal, o asemenea problemă să 
nu (ie eludată ca pînă acum, ci, dimpotrivă, abordată 
dezbătută pe toate fațetele, în ideea sănătoasă de a fi 
căile cele mai eficiente de rezolvare.

Absența factorilor de răs
pundere din federație în 
viața secțiilor — s-a precizat 
în ședință — a determinat, 
în unele cazuri, o atitudine 
de automulțumire a sporti
vilor și chiar a antrenorilor, 
fe lipsă de exigență Jn pre- 

ar

direct, 
găsite

făcută

DUMINICĂ, LA SOFIA

JUCĂTORUL SUPERIOR

fe lipsă de exigență In i 
coșul de pregătire. Cum 
putea fi apreciat altfel cazul 
sesizat de col. Romeo Mo
canii, președintele secției de 
scrimă » clubului Steaua, 
care, într-o zi cind știa că 
sportivii trebuie să fie pra- 
zenți La antrenament, a întîl- 
nit pe stradă doi floretiști 
învoiți pentru rezolvarea u- 
nor probleme personalei?

Munea de îndrumare a sec
țiilor — s-a subliniat — nu

este obligatoriu sa fie 
prin deplasări speciale. EA 
S-AR PUTEA REALIZA LA 
FEL DE BINE ȘI CU OCA
ZIA PROGRAMĂRII UNOR 
ETAPE DE CAMPIONAT. A 
UNOR COMPETIȚII. Cu a- 
cett prilej se pot purta dis
cuții cu antrenorii secției 
care găzduiește întrecerea, cu 
sportivii, cu conducerea aso
ciației sau a clubului din ti
rajul respectiv. Așa, in decurs 
de un an, doi, este posibil să 
fie analizate, văzute la lucru, 
toate secțiile din tară (nici nu 
sint prea multe.'), îndreptate 
unele neajunsuri, eliminate o 
serie de greutăți.

In contextul acestei proble
me, Comitetul federal a pus

in discuție și modalitatea de 
a realiza o specializare a an
trenorilor pe secții și, even
tual (acolo unde este posibil), 
pe probe. De pildă, se știe că 
la Iași, antrenorul 
Pufnei a creat un 
curent pentru sabie, 
pregătind elemente

Nicolae 
puternic 
dînd sau 

pentru

Din dezbaterile 
Comitetului 

iederafiel române 
de scrimă

lotul național (Irimieiuc, Po
pescu). lașul să răminăi așa
dar, un centru de pregătire 
a sabrerilor. Evident, fără a 
neglija nici celelalte probe. 
La fel se petrec lucrurile și

la, Craiova, unde antrenorul 
Paul Ghinju a format o ve
ritabilă școală de spadă, sau 
la Constanța, care tinde, să a- 
jungă — prin intermediul 
inimosului antrenor Mihai E- 
chimenco — un centru de 
formare a floretistelor. A- 
cest început de specializare 
pe secții merită să se afle șt 
mai mult în atenția federa
ției.

In fine, Comitetul federal 
a abordat și problema îmbu
nătățirii muncii de instruire 
prin metode noi la nivelul a- 
cestei discipline, cum ar fi 
cea a intervalelor, desigur, 
adaptînd-o la specific, prin 
asalturi repetate, în formula 
preconizată de prof. N. Nico- 
iau, cu 4 reprize de antre
nament de intensitate maxi
mă. O dată experimentată, 
eficiența antrenamentului pe 
intervale ar putea fi verifica
te în toamnă, la C.M. de la 
Ankara.

A BALCANIADEI
DE MOTOCROS
A FOST DEFINITIVATA
ECHIPA ROMÂNIEI

<

Tiberiu STAMA

PAGINI NESCRISE DE SOLIDARITATE UMANĂ

DE LA 1200 LA 160000 LEI...
Mijlocul Lunii mai. Primele 

vești triste transmisa prin 
radio și televiziune despre 
marile necazuri pricinuite de 
calamități. Intr-un sat din Apu
seni. pe nume Traniș, copiii 
— pionierii școlii generale — 
au hotărît să se adune, într-o 
ședință cu totul neobișnuită, 
să discute ca niște oameni 
mari, cu răspunderi, despre 
felul cum ar putea să-și ajute 
colegii loviți de năpastă, de 
furia apelor.

Unitatea de pionieri a Șco
lii generale din satul Traniș 
avea strînsă pentru o excursie 
proiectată în vacanța mare, 
suma de 1200 iei. Copiii o 
realizaseră comercializînd 
fructe de pădure. Așa făceau 
în fiecare primăvară. Cu ba
nii adunați, cei mai destoinici 
la învățătură vizitau, județul, 
orașele din împrejurimi.

Acum cine oare s-ar mai fi 
putut gîndi ia un astfel de 
proiect ’

Adunarea pionierilor din 
Traniș n-a durat decît cîteva 
minute. Ca un singur glas 
toți copiii au salutat ideea 
depunerii sumei strînșe din 
colectarea fructelor de pădu
re, cei 1 200 de Iei, ia Con
tul 2 000. Contul solidarității, 
al omeniei, al frăției. Prin- 
tr-o telegramă trimisă Consi
liului județean Cluj al orga
nizației pionierilor, directorul 
Școlii generale din satul Tra
niș, loan G. Popa și coman-

dan ta unității de pionieri, Va
leria Costea, sintetizează acest 
gest generos al copiilor din 
așezarea pitită undeva în 
munții Apuseni

N-a fost decît începutul. Tn 
luna care s-a scurs de atunci, 
pionierii din școlile comune
lor și orașelor clujene, ur- 
mînd exemplul micilor lor 
prieteni din Traniș, au con
tribuit la rîndu-le, cu micile 
lor economii, amînîndu-și, poa
te, împlinirea vreunei dorințe, 
ia ajutorarea copiilor din ju
dețele sinistrate. Prin gestul 
lor mărinimos le-au oferit o 
rază de bucurie și sentimen
tul puternic că nu sint sin
guri.

Bilanțul contribuțiilor pio
nierilor clujeni la ajutorarea 
copiilor din zonele calamitate 
ni l-a făcut deunăzi prof. Va- 
șile Popa, președintele Consi
liului județean al organiza
ției pionierilor.

„Pînă la această dată, la 
contul 2 000, pionierii din ju
dețul nostru au depus peste 
160 000 lei, în afară de can
tități importante de îmbrăcă
minte. Și, sîntem informați 
că operăția nu s-a încheiat.

De la 1200 la 160 000 lei. 
Cît de trist este că cifrele —■ 
reci în esența lor — 
oferi decît o palidă 
a marii solidarități 
cuprins țara.

nu pot 
imagine 
care a

T. St.

SPORTUL IRANIAN ÎN PLINĂ DEZVOLTARE
(Urmare din pag. 1)

trebuit să ne însușim tehnica mo
dernă, at.it de cunoscută tn Eu
ropa. O hună școală, care a re
flectat deplin însușirile boșului 
modern european au constltult-o 
întrecerile Internaționale, la care 
am participat, Olimpiadele de la 
kondra, Helsinki. Borna și Toklq, 
numeroasele întîlniri, oticiaie ari 
amicale, cu echipe din R.F. a 
Germaniei, Turcia, Italia și Ro
mânia.— Ce constatări șl impresii 

i, avefi despre boxul românesc ?
In țara dv. m-a impresionat 

practicarea unul box plăcut, teh
nic, desfășurat !ntr-o clară con
cepție tactică. Aveți O școală, o 
personalitate a dv. In acest sport. 
Boxerii români m-au impresio
nat. apoi, prin atitudinea ior dis
ciplinată. sportivă și prietenoasă. 
Ana observat că-șl ascultă cu 
atenție antrenorii și aplică În
tocmai indicațiile acestora, — iar 
antrenorii români se disting prin 
competență, care-1 situează in 
elita specialiștilor. Toate acestea 
le-am constatat in timpul vizite
lor mele In România, cind am 
găsit șl explicația frumoaselor 
succese ale pugillștilor români 
din întrecerile intarnșționale. De 
aceea, federația iraniană de box 
a apelat la concursul unui spe
cialist român.

— Și sintețl salisfdcuți de 
activitatea antrenorului Ale
xandru V ladar ?

— Ny-1 fac complimente, dar 
nici nu este tn intenția mea de 
a-i ascunde meritele pe pare ni 
le-a demonstrat de cind se află 
printre noi. In Iran ou mai fost 
antrenori străini — germani, ame
ricani DAR LA NICI UNUL 
K-AH VĂZUT AT1TA PRICE
PERE ȘI PASIUNE. Toți elevii 
săi, antrenori și boxeri, tl apre
ciază ca pe un profesor deșăvir- 
șlt, un prieten bun si apropiat. 
Recentul campionat al Capitalei, 
în cadrul căruia s-au întrecut 
proaspeții discipoli ai antrenoru
lui Vladar, a și pus în valoare 
primele rezultate ale muncii 
sale ; creșterea valorică in pri
vința însușirii tehnicii noi care 
ne di reale speranțe. Singurul 
regret al nostru este că a venit 
pentru un timp scurt.

L-am întîmpinat, după termi
narea activității cu sportivii, pe 
antrenorul Vladar cu o Întrebare.

_ Cum merg elevii ?
— Aș răspunde metaforic: cresc, 

ca aluatul. Sint receptivi, talen- 
tâți, hotârîți. Sint pur și simplu 
Incîntat de evoluția lor.

— Ce categorii de activități 
dtsfișurați aici ?

— Multiple. Curs de formare de 
antrenori, de perfecționare a an

trenorilor existenți, pregătirea 
unui numeros lot de boxeri, șe- 
nlori șl juniori, nu numai la Te
heran. ci și în principalele orașe 
iraniene : Isfahan, Mashad, Ah- 
waz, Abadan, localități în care 
boxul se impune ca o activitate 
sportivă de viitor.

— Cum vă implicați cu cli
ma, cum apreclațl relațiile cu 
colegii iranieni ?

— La prima Întrebare, răspunș 
scurt : m-am adaptat cu ușurin
ță mediului natural poate și da
torită atmosferei prietenești, crea
te de oameni, OSPITALITĂȚII 
care mă înconjoară. Aceasta ex
plică și raporturile în care ne 
desfășurăm activitatea. Colegii 
mei sint deosebit de atenți cu 
mine. S-au stabilit relații amicale 
de stimă și respect reciproc.

— Ce perspective întrevedeți 
boxului iranian ?

— Boxul, după cite mi-am dat 
seama, dispune aici de mari re
zerve, de un material uman deo
sebit de dotat. Există o puternică 
dorință de afirmare. Perspective ? 
Poate vom vedea, împreună, în 
viitorii ani, pe multe podiumuri 
de onoare, boxeri iranieni.

— In încheiere, încă o între
bare. Știu ci ați asistat, iu 
Ultimul timp, la multe compe
tiții ale altor ramuri sportive. 
Ce impreșil v-a produs miș
carea de educație fizici și 
sport clin Iran ?

— Ca tn toate țările, fotbalul 
este și aici cel mal popular. Am 
opservat, cu ocazia Întrecerilor 
internaționale „Cupa prieteniei" 
și „Cupa Asiei", ambele eîștigate 
de echipe iraniene, reale progrese. 
Luptele Sint totuși la ele acasă. 
Un număr mare, chiar imens, de 
amatori ai acestui sport cu ade
vărat de masă am văzut In toate 
orașele vizitate. Poate eă aici se 
află și cheia succeselor iraniene 
la lupte libere, pe plan interna
țional. Aș adăuga valoroși halte
rofili, un promițător volei și bas
chet, atletism și un înoeput, încă 
palid, de handbal. Deci, O LARGA 
mișcare Sportiva, mult en
tuziasm SPORTIV.

•ir
Vineri am asistat la festivitatea 

de înmînare a diplomelor atri
buite absolvenților cursurilor de 
antrenori, condus de românul 
Vladar. L-am văzut pe antrenorul 
Alexandru Vladar în sala clubului 
Tadj primind, cu emoție, felici
tări din partea generalului Kos- 
rowani, președintele organizației 
de mișcare fizică și sport din 
Iran, șl a amiralului Alaml, pre
ședintele federației de box, care 
i-au adus elogii și i-au mulțumit 
călduros pentru activitatea depusă 
In pregătirea antrenorilor și boxe
rilor iranieni.

DUPĂ BARCELONA
$1 înaintea ziimcn Ului
Echipa masculină de atle

tism a României a luat star
tul, la sfîrșitul săptămînii 
trecute, în cea de a III-a 
ediție a Cupei Europei pe 
națiuni. După cum se știe, în 
întrecerile de la Barcelona, 
atleții români au reușit să se 
claseze pe locul secund, cîș- 
țigîndu-și astfel dreptul de 
a evolua în faza următoare 
a competiției, în semifinala 
de la Zurich, alături de 
echipele U.R.S.S., Marii Bri
tanii, Franței, Elveției și 
Spaniei. în legătură cil re
centul concurs de la Barce
lona am solicitat o scurtă 
declarație a antrenorului fe
deral Gh. Zîmbreșteanu :

„Drumul pînă la Barce
lona, mai bine de 4 ore în 
mijlocul furtunii, i-a „de- 
ranjat“ serios pe cei mai 
mulți dintre atleți, care au 
resimțit din plin efectele 
„tangajului11 avionului. Refa
cerea nu s-a putut produce 
imediat și pentru că gazde
le noastre ne-au oferit, in 
prima zi, condiții de cazare 
și masă meicorespunzătoare. 
Mai înainte de a fi fost ca
zați la hotel în urma 
protestelor tuturor delega
țiilor, am locuit și am mîn- 
cat la un cămin al unei mă
năstiri franciscane, în con
diții proaste, la peste 40 km 
depărtare de oraș. Astfel că, 
in prima ?i, cei mai mulți 
dintre ai noștri au evoluat 
încă amețiți, fără vigoare. 
Nu-i mai puțin adevărat că 
în probele de sîmbătă am 
prezentat și cîțiva atleți de 
o valoare mai modestă. Cei 
mai buni au fost Nicolae 
Perța, cîștigător la 110 m.g. 
și Țudor Puiu la 400 m (cu 
47,5 s devine al 5-lea record
man național al probei). O 
subliniere specială pentru 
Perța care a sărit și la înăl
țime (1,99 m!), fiind nevoit 
să-l suplinească pe Șerbari 
loan care, reținut de' exa
mene, în ultimul moment a

renunțat să mai facă depla
sarea. La 1500 m tînărul 
Petre Lupan a evoluat mul
țumitor fiind depășit, în fi
nal, de mai experimentații 
săi adversari. Tot mulțumi
tor s-a comportat și Zamfi- 
rescu la 100 m. Iți schimb, 
Săruean Ja lungime (a dove
dit încă o dată că nu știe 
să concureze!), Mustață la 
10 000 m, Ilegeduș la greutate 
și mai ales Costache la cio
can au concurat slab. La ca
pătul primei zile de întreceri 
echipa noastră se afla pe 
ultințul loc, păstrîndu-și însă 
șanse de calificare. Cei care 
au intrat în concurs dumi
nică au evoluat cu mult mai 
bine. Rățoi (400 mg), Cofan 
(3000 m obstacole), Corbii 
(triplu) și Ungureanu (800 m) 
au concurat excelent, califi
cativul bine trebuind să-i fie 
acordat lui Petra (a condus, 
la suliță, pînă la ultima a- 
runcare), lui Zamfireseu 
(200 m) și celor 4 de la șta
feta pe 1600 m (Puiu—47,9, 
Ungureanu—47,3 
47,3, Rățoi—47,0) 
realizat un nou record. Din
tre toți cel mai bun mi s-a 
părut Gh. Ungureanu, aflat 
în formă excelentă. Cred că 
el va putea, în zilele urmă
toare, să întreacă recordul 
Iui Vamoș pe 800 m. Acum, 
la Zurich, ne așteaptă un 
concurs cu mult mai greu, 
în cazul în care vom trimite 
o echipă completă, selecțio
nată și pregătită cu mai 
multă grijă, am convingerea 
că, într-o companie extrem 
de valoroasă.

P cegă ti rile pen
tru Balcaniada 
de motooros s-au 
încheiat. Duipă o 
ultimă verificare 
efectuată ieri pe

traseul complexului Metalul 
din București, antrenorul 
Gh. Ioniță a anunțat urmă
toarea formație care va re
prezenta țara noastră la pri
ma etapă a competiției, pro
gramată duminică la Sofia : 
Șt. Chițu, A. Ion eseu, C. 
Dovlds, M. Banu, A. Crisbai 
și C. Goran. Rugîndu-1 să 
ne vorbească despre perspec
tivele alergătorilor noștri în 
actuala ediție a Balcaniadei, 
Gh. Ioniță nu s-a arătat prea 
optimist. El ne-a spus: „Cred 
că am făcut cea mai bună 
alegere eare se putea face la 
ora actuală. Șt. Chițu și 
Cristian Dovids, deși nu au 
atins încă valoarea lor rea
lă, rămin totuși oameni de 
bază ai naționalei. Crisbai 
traversează o perioadă de 
criză iar Goran se resimte 
încă de pe urma accidentului 
de Ia Tg. Jiu, înlocuitori 
mai buni nu am. Doar Au
rel Ionescu și Mihai Banu 
au dat deplină satisfacție. La 
Sofia vom concura pe moto
ciclete noi, ceea ce va da 
tricolorilor un plus de încre
dere în forțele lor. Cu toate 
dificultățile pe care le întîm- 
pinăm, sper că echipa să 
aibă o comportare onorabilă11

De la Sofia, alergătorii ro
mâni se vor deplasa la Priș- 
țina (Iugoslavia), unde la 5 
iulie va avea loc etapa a 
Il-a a motocrpsului Balcanic. 
La întreceri participă spor
tivi din Bulgaria, Iugoslavia 
și România.

Gedeon— 
care au

1 5

de valoroasă, atleții noștri 
vor avea oca/ia să realizeze 
performanțe de prestigiu 

. internațional. .Pînă atunci 
toată atenția * concursurilor 
interne (campionatul Capi
talei, Memorialul Zeno Dra- 
gomir etc) pare trebuie să 
însemne pentru selecționeri 
prilejuri de a-i alege pe at
leții români, cei mai în for
mă". 1

ULTIMELE VERIFICĂRI ALE TINERILOR BOXERI:
CU ADVERSARI IRANIENI Șl CANADIENI

(Urmare din pag. 1)

în echipa națională, a satisfă
cut în parte. Posedă calități fi
zice remarcabile, dar lipsa de 
experiență îl împiedică, deocam
dată, să-și valorifice mai bine 
posibilitățile. Adrian Guțu (cre
ditat, de asemenea, cu o victo
rie și o infringers in Unga
ria), știe să-și pregătească a- 
tacurile și se angajează în due
luri corp ia corp (prin scă
deri de nivel), dar din păcate, 
asemenea acțiuni eficiente, sint. 
folosite destul de rar. Explica
ția o punem, ca și la Cordoș, 
pe seama lipsei de experiență. 
Guțu este un boxer cu certe 
calități, care poate da un ran
dament mult mai bun în echi
pa națională de juniori. Intru- 
cît europenele de Ia Miskolc 
vor fi, după toate probabilită
țile, foarte dificile, credem 
că ar trebui să fie chemat in 
lot, la categoria semiușoară, 
Cornel Hoduț, a cărui expe
riență competițională poate fi 
mai bine valorificată.

Cam acestea sint categoriile 
de greutate la care reprezen
tativa de tineret este mai fra
gilă. Tocmai de aceea, verifi
carea, în continuare, a altor 
boxeri talentați, care să um
ple golurile amintite, se impu
ne ca o necesitate stringentă. 
„Criteriul tineretului”, turneu 
organizat special de federație 
Ia sfîrșitul lunii august, în ve
derea campionatelor europene

de la Miskolc, este binevenit 
In același scop, selecționata de 
tineret urmează să plece apoi 
în Iran, iar la București să 
—■——rit vizita unor pugiliștiprimească 
canadieni.

6 și 10
se va

• Intre 
octombrie „„ ,
disputa la Berlin f, 
un mare turneu < 
international de Ș 
box. Prima ediție I 
a acestei compe-' 
tiții a avut loc anul tre
cut. Programul prevede cite 
două gale zilnic (după-amiaza 
și seara), meciurile urmînd a 
se disputa la Werner-Seelen- 
binder Halle.

„Cupa U.G.S.R.**, 
competiție 
angrenează 
la un an 
altul un număr 
tot mai mare de 

jucători și jucătoare de po
pice, a ajuns în faza finală. 
Astfel, sîmbătă și duminică, 
opt 
deț 
tele 
vor dispu' 
tru cucerii, 
pele sînt alcătuite din 
O senioară,l un senior, o 
nioară și un junior — 
care 
sice 
mei 
bați.

In 
pe țară urî caracter deosebit 
organizatorii au invitat la 
Cluj formațiile ' cluburilor 
Constructorul București, Vo
ința București și Petrolul 
Ploiești. De asemenea, 8 ju
nioare și tot atiția juniori, 
vizați pentru campionatele 
europene de anul viitor, vor 
juca — tn afară de concurs 
— alături de finalista „Cupei 
U.G.S.R."

întrecerile au Ioc pe are
nele Record (m) și Napoca 
(fi

care 
de 
la

reprezentative de ju- 
— calificate în recen- 
întreceri zonale — își 

ita întiietatea pen
ița trofeului. Echi- 

cîte 
ju- 

fie- 
cla- 
fe-

evoluînd la probele 
de 100 bile mixte 
și 200 bile mixte bâr

dorința de a da finalei

i propună conduce
rii C.N.E.F.S. 
CORDAREA 
TLULUI 
MAESTRU 
SPORTULUI 
GILISTULUI

NAMOVIST MARIN CON- 
STANTINESCU, campion bal
canic în 1969 și 1970.

A-
TI- 
DE
AL 

PU-
DL

• Luni a avut loc șe
dința colegiului central de 
arbitri. Cu acest prilej AU 
FOST DESEMNAȚI AR
BITRII ROMANI CARE 
VOR OFICIA LA 1NT1L- 
NIREA DINTRE REPRE
ZENTATIVELE ROMÂ
NIEI ȘI S.U.A., de la 4 
iulie. Ei sint: Marin Zam- 
firescu (delegat general), 
Constantin Chir iac și Pe
tre Epureanu.
• Biroul F. R. Box, întru

nit marți seara, a hotărît să

• Sîmbătă, selecționabi- 
lii care se pregătesc pen
tru meciul cu S.U.A. vor 
evolua la Rm. Vilcea, unde 
vor face un antrenament 
public. Selecționata ameri
cană va boxa la 1 iulie 
la Belgrad, iar in diminea 
ța zilei de 2 iulie va ate
riza pe aeroportul Bucu- 
rești-Otopeni.

SiMBÂTĂ Șl DUMINICĂ

ULTIMA ETAPĂ A CAMPIONATULUI NAȚIONAL 
DE RALIURI Șl UN CIRCUIT DE VITEZĂ

Principala competiție a auto- 
mobiliștilor noștri, campiona
tul republican de raliuri, se va 
innheia săptămina aceasta cu 
disputarea etapei a 3-a. Dar, 
ultima probă nu va fi — așa 
eum fusese preconizat inițial 
— tui raliu al României eu 
participare internațională, un 
raliu dificil, de lung kilome
traj, ci datorită împrejurărilor 
binecunoscute, UN RALIU — 
NUMIT AL CARPAȚILOR — 
DE APROAPE 800 Km. Schim
barea are In egală măsură 
avantaje și dezavantaje.

Avantajele privesc schimba
rea locului de plecare și so
sire, București, orașul 
care dă majoritatea concuren
țelor, avind — în sfirștt — 
ocazia să găzduiască o com
petiție națională după o pauză 
nefiresc de lungă. Tot un avan
taj de data aceasta pentru cei 
ce doresc să urmărească evo
luția automobiliștilor noștri în 
probele speciale — îl. consti
tuie faptul că ele șint con

centrate într-o zonă ușor ac
cesibilă (Cimpulung—Bran) și 
se dispută în ambele sensuri.

In schimb, reducerea doar 
la 780 km a întregului tra
seu face ca dificultățile pro
bei (menită să definitivele 
ierarhia valorilor), șă fie mai 
scăzute, campionatul avind o 
curbă descrescînd. La aceasta 
contribuie și faptul că drumu
rile alese sint în întregime 
modernizate și vor fi par
curse în proporție de 90% la 
lumina zilei.

Pentru a compensa într-un 
fed acest traseu ușor și bine
cunoscut, organizatorii (A.C.R.) 
au prevăzut 19 probe speciale. 
Dintre acestea, 9 sini curse 
de coastă, ce se vor disputa 
de-a lungul traseului și vor în
suma 55 kilometri, a 10-a con- 
stînd dintr-un circuit de viteză.

Pentru cei ce doresc să 
urmărească această între
cere menționăm eă star
tul se va da sîmbătă la

ora 9 de pe str. Cimpinei 
din Capitală (intre bule
vardele Mărăști și 1 Mai), 
sosirea urmînd să aibă 
loc tot aici după ora 21.

Concurenții se vor îndrepta 
spre Pitești de unde își vor 
relua drumul spre Brașov în- 
ceplnd de la ora 10,30.

La ora .14,32 concurenții vor 
sosi în Orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej, de unde — după o oră 
de neutralizare — vor porni 
să facă in sens invers același 
traseu.

Probele speciale se vor dis
puta :

1. Pe dealul Mateiaș (DN 
73 Intre km. 57,9—61)

2. Pe dealul Pleșa Posadei, 
între Rucăr și Podul Dîmbo
viței (DN—73 km. 74,9—78,9)

3. Pe urcușul dintre Podul 
Dîmboviței și Giuvala (DN—73 
km. 71—87)

4. Pe coborîșul Fundata—rMoe- 
ciu (Bran) (DN—73 km 93—104)

5. Pe urcușul Brețcu—Pasul 
Oituz (DN—11 km 75—80)

6- Pe urcușul dintre Oituz 
și Pasul Oituz (DN—11 km 
86.8—80)

7. Pe urcușul Moeciu—Fun
data (DN—73 km 104—93)

8. Pe dealul Pleșa Posadei 
(DN—73 km. 78,9—74,9)

9. Pe urcușul dintre Dragos- 
lavele și culmea Matelașului 
(DN—73 km 67—61)

CIRCUITUL DE VI
TEZA se va disputa în 
București pe str. Cimpi
nei duminică 28 iunie în
tre orele 10—13 și spe
răm să constituie un fi
nal Ia înălțimea acestei 
competiții cu caracter na
țional și totodată să sa
tisfacă dorința iubitorilor 
automobilismului de a ve
dea in sfîrșit o întrecere 
interesantă și bine orga
nizată.

Nu pot înțelege ce muscă 
mexicană l-a înțepat pe 
Țopescu, exact în ultimul 
minut de joc, făcindu-l 
să-și iasă din fire și să 
primească un gol pe care 
nu-l merita la capătul unor 
transmisii de execelentă 
calitate. Înțeleg să se în
furie simpaticul nostru Co- 
jocaru care — la experien
ța și competența sa in a- 
ceastă meserie — nu știe 
deocamdată să răspundă la 
bodicecurile noastre regu
lamentare și îndreptățite 
decît cu durități inutile. 
Dar Țopescu nu e Cojo-
caru, Țopescu nu mai e la
începutul mese
riei și nu eu, de 
loc vizat de fi
lipica sa, trebuie 
să-i explic că 
la cotonogeală — 
scrisă sau vor
bită — un jucă
tor superior nu 
răspunde cu co
tonogeală, fiind
că jocul degene
rează și nu știi 
la ce te poți aș
tepta din partea 
arbitrului...

Țopescu a fost 
foarte bun In 
Mexic, cred că 
asta trebuie spus răspicat, și 
dacă aș ști cum stă cu orgo
liile, aș adăuga că s-a dovedit 
în evident progres. Con
fruntările internaționale ti 
fac bine: a căpătat sigu
ranță în serviciu, dezinvol
tură în frază, expresia se 
lipește frumos de fază, 
transmisia a devenit e- 
ficace, pierzind din pitoresc 
dar ciștigînd în substanță, 
îmi plac și pasiunea, și 
fervoarea, chiar și accentele 
sale, uneori prea acute e 
drept, dar venite din en
tuziasm, din plăcere, din- 
tr-un admirabil refuz al 
blazării. Golurile din neui
tatul meci R.F.G.—Italia, 
Țopescu le-a strigat ca un 
copil. La 2-—0 pentru Bra
zilia in meciul cu noi, cind 
s-a pus mingea la centru, 
Cristian a avut o expresie 
incredibilă, ca un plonjon 
al lui Răducanu: „nu e ni
mic, băieți1'..., și jocul — 
deodată — parcă a fost 
vrăjit de această vorbă ne
bunească. La 1—0 pentru 
cehoslovaci, tot tn partida 
eu noi, omul credea ca ni
meni altul în victoria noas
tră și asta e mult mai greu 
decit a fi lucid, a doua zi 
după izbindă.,. Înțeleg foar
te bine de ce lui Țopescu 
nu-i plac încruntații și 
otrăvitorii. Dar...

Există un „dar" care duce 
— ca în șah — la un joc 
foarte complicat de ambele 
părți. Din deschidere — 
adică în corespondențele 
trimise de la Guadalajara 
înaintea primului meci ofi
cial — Țopescu ne-a infor
mat că „Dobrin e compio- 
nul indolenței", că X e in- 
dlsciplinat, că Y e neadap
tat, justificind fiecare /în
tărire a antrenorilor. Aș 
imputa acestor informații 
un ton înțepat, sumar și 
fără apel. In nici o discu

ție un asemenea ton nu e 
prea fericit, darmîte în 
fotbal! Mai ales că așa 
cum lăsa să se înțeleagă Țo
pescu — aici nici nu mai 
aveam ce discuta. „Dobrin 
e campionul indolenței" — 
și așa a rămas. Chiar de-ar 
fi fost așa, ni se cuveneau 
explicații în plus, ca intre 
oameni care nu ne cunoaș 
tem de azi, de ieri. Țopescu 
a fost — în acest domeniu 
informațional — și sumai, 
și lipsit de suplețe. Ar fi 
fost foarte bine dacă — in 
dragostea sa pentru „națio
nală" — crainicul telera- 
dioului ar fi știut că și in 

țară au rămas 
milioane de oa
meni care iu
beau aceeași e- 
chipă. Și nu în 
general, ci om 
cu om, jugător 
cu jucător. O 
dragoste care nu 
putea trăi din 
cîteva lozinci sau 
din cîteva infor
mații scurte, sub 
semnul lui: „Asta 
e... așa e bine... 
așa au spus antre
norii, bine au fă
cut antrenorii"... 
Nu sîntem o țară 
de surdo-muți 

tn ale fotbalului, ca să pa
rafrazez o expresie fericită 
a prea nefericitului Fă- 
nuș. La cite discutam nedor- 
mițl, dimineața, se mai 
adăugau și specialiștii și 
agențiile lumit (nu toți în
cruntați, nu toți otrăvitori I) 
și in grozăvia aceea de 
comentarii cine te mai pu
tea mulțumi cu ideea că, 
de pildă, „Dobrin e cam
pionul indolenței"... ? Pe 
urmă, tn țară, mal sint și 
cîțiva oameni cu condei pi
perat, cu fraza lor perso
nală, de loc dispuși să-și 
manifeste dragostea pen' *u 
națională In stilul preferat, 
să zicem, de Angelo... A-i 
bănui de rea credință — 
iată ce mi s-a părut ttra- 
niu pentru gîndirea lui Țo
pescu, al cărui fair-'play 
devenise tradițional. Pe de 
altă parte — de aceea și 
scriu că jocul e complicat, 
de ambele părți — nu e 
de loc o mare deșteptăclune 
să participi la campania 
mondială de transformare a 
antrenorilor tn țapi ispăși
tori. In fond, toți antreno
rii au greșit, cu excepția 
lui Zagalo... Nu e de loc o 
mare deșteptăciune să strigi 
toată ziua că „o infrlngere 
e o tnfrtngere, și gafă"... 
De ce gata ?

Ce ar fi si lăsăm deș- 
tepticiunea noastră drugă 
pentru dialectică — idică 
pentru o discuție cu con
tradicții de o parte și alta 
a baricadei, în care nimeni 
si nu se țină țeapăn, și 
toată lumea să se supună 
pînă la urmă adevărului ? 
E singura supunere din 
care nimeni nu moare — 
nici in țara fotbalului. Va 
avea loc o asemenea dis
cuție pe micul ecran ?... 
Atunci — unde ?... Aha...

BELPHEGOR

UI

ÎNTRECERILE DE GIMNASTICĂ 
DE LA SIBIU

SIBIU, 24 (prin telefon). De 
luni, Sibiul găzduiește faza 
finală a campionatului repu
blican de gimnastică sportivă 
pentru categoriile a III-a și 
a IV-a.

împodobită sărbătorește, sala 
școlii sportive din localitate 
a programat în primele două 
zile întrecerea băieților. La 
categoria a IV-a, unicul re
prezentant al C.S.S. Buc. — 
Ion Stoica — (pregătit de an
trenorul emerit Ștefan Hărgă- 
laș) a constituit revelația în
trecerilor, ciștigînd de o ma
nieră impresionantă locul I 
1a 5 din cele 6 aparate și la 
Individual compus.

Pe echipe formația Școlii 
sportive Sibiu — o pepinieră 
în devenire a gimnasticii spor
tive (antrenori Stolz Horst și 
Forico Vicențiu) — s-a clasat 
pe primul loc,

La categoria a III-a, lupta 
pentru primul loc a fost viu 
disputată, în cele din urmă 
cîștigind Mihai Nicolae de la 
C.S.S. Buc. (antrenor Emil 
CrașteD, care pe lingă tit
lul d« campion absolut la a- 
ceastă categorie a eîștigat și 
patru locuri I pe aparate.

Deși nu a reușit să ocupa 
nici un Ioc I pe echipe, C.S.S. 
Buc. prin cele 11 titluri repu
blicane obținute la acest cam

pionat își ia o revanșă strălu
cită asupra Șc. yp. 2 Buc. de 
care fusese întrecută categoric 
în faza pe Capitală.

REZULTATELE TEHNICE: 
categoria a IV-a: individual 
compus : 1. ION STOICA
(C.S.S.) 56,12, 2. M. APOLZAN 
(Șc. sp. Sibiu), 55,45, 3. KLAUS » 
EKK (Șc. sp. Sibiu) 54, 97, 4. 
C. CLUCERU (Șc. sp. Reșița) 
54,40, 5. D. NEMETZ (C.S.M. 
Cluj) 54,20, 6. CSABA FAZA- 
KAȘ (Șc. sp. Tg. Mureș) 54,15 ; 
pe echipe ; 1. ȘC. SP. SIBIU 
266,54, 2. C.S.M. REȘIȚA 265,77,
3. C.S.M. CLUJ 263,16, 4.
C.F.R. TIMIȘOARA 260,02, 5. 
ȘC. SP. TG. MUREȘ 258,16, 6. 
ȘC. SP. 2 BUCUREȘTI 253,74. 
Categoria a III-a: individual 
compus: 1. M. NICOLAE
(C.S.S.) 55,15, 2. D. CORLAN 
(Șc. sp. 2 Reșița) 54,95, 3. C. 
LEOAMPA (Șc. sp. 2 Buc.) 
54,80, 4. I. SZABA (C.F.R. Ti
mișoara) 54,70, 5. V. PĂLAINĂ 
(Șc. sp. Sibiu) 54,65, 6. R. SA- 
TILGER (C.S.M. Reșița) 54,35 ; 
pe echipe: 1. C.F.R. TIMI
ȘOARA 265,40, 2. C.S.S. Buc, 
265,05, 3. Șc. sp. 2 Buc. 263,60,
4. C.S.M. Reșița 260,05, S. Șcl 
sp. Sibiu 259,45, 8. L.P.B. Buzău 
258,95.

Horia ALEXANDRESCU 
llie IONESCU

Aspiratorul do praf PRAC

TIC, do o construcția moder- 

no, vâ scutește de ofort și vă 

economisește timpul.

Cu ajutorul aspiratorului de 

praf PRACTIC puteți cu ușu

rință înlătura praful și impu

ritățile de pe : Idușumele, pe

reți, mobilă, covoare, haine, 

tapițerie, radiatoare și din 

locuri greu accesibile.

PRACTIC poate fi utilizat și 

pentru pulverizarea de li

chide.

Prin calitățile sale construc

tive, are un consum redus de 
energie electrică: 0,15 lei pe 
oră.

Prețul aspiratorului de praf 
PRACTIC este de 785 lei.

Se vinde și cu plata în 8 
rate lunare, acontul fiind de 
numai 118 lei.

(4219)
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VĂZUI DE CEI DOI ANTRENORI ECRAN
Corespondență din Ciudad de Mexico, de la trimisul nostru special G. NICOLAESCU

întrecerea formațiilor de categoria A, așteptată cu un 
justificat interes, programează pentru sfirșitul acestei săp
tămâni o etapă atractivă, avînd în fruntea ei un meci ce 
se anunță pasionant: STEAUA — RAPID. Pentru început, 
pentru a intra în atmosfera acestei întreceri, am solicitat 

despre confruntareacelor doi antrenori cîteva 
de duminică.

cuvinte

ȘTEFAN COVACI (Steaua): 
meci cu veche tra- 
care întotdeauna a 
spectatorilor multe 

agreabile. Noi NE

„Este un 
diție și 
furnizat 
momente
PREGĂTIM “CU SERIOZITA
TE, in ciuda unor greutăți o- 
biective, care cred că există 
Și la rapidiști. Mă refer la 
omogenizarea echipei, în ca
drul căreia există jucătoricu 
un nivel de pregătire fizică 
diferit și care au — unii din
tre ei — probleme de readap
tare.

Este interesant, deci, de vă
zut, cum s-au refăcut... mexi
canii și, mai ales, cum se 
reîncadrează în jocul echipei.

în orice 
disputat. 
DAM i 
TITLU !'

MARIN BARBULESCU (Ra
pid) : „Partida constituie nu 
numai derbyul etapei ci și 
al întrecerii dintre echipele 
bucureștene, a 
tate sportivă a 
tea ori partide 
Echipa noastră 
să facă un joc 
țină un rezultat satisfăcător, 
deși sarcina nu este ușoară, 
deoarece Steaua a dovedit în 
ultimul timp — în meciurile 
de cupă, de pildă — că este 
o echipă valoroasă1*.

caz meciul se anunță 
NOI DORIM SA 

BĂTĂLIA PENTRU 
NC

căror rivali- 
oferit de atî- 
spectaculoase. 
se va strădui 
bun și să ob-

Duminică după-amiază a- 
matorii de fotbal vor putea 
urmări un adevărat derby al 
returului campionatului cate
goriei A: meciul Rapid — 
Steaua. Desigur că această 
tradițională confruntare a 
soccerului bucureștean va a- 
trage în tribunele stadionu
lui „23 August» un public 
numeros. Dar, cum tribunele 
s-ar putea dovedi neîncăpă
toare și cum mulți amatori 
de fotbal din întreaga țară 
și-au exprimat dorința de a 
putea viziona și ei intere
santa întrecere, federația de 
specialitate a avansat ora de 
începere a partidei, fixînd-o 
(în mod excepțional) Ia 15,30, 
pentru ca ea să poată fi 
transmisă prin intermediul 
televiziunii. Deci, vă invităm 
și în fața micilor ecrane 1

CEL DE AL 37-lea CONGRES AL F.I.F.A
Stanley Rous reales in funcfia de președinte

de EDUARD LUCACI

ales momentul 
„Stelelor mon- 
fotbal". •) 
pe piață o car- 
vedetele fotba-

In prezența reprezentanților 
celor 135 de țări afiliate la 
F.I.F.A., marți a avut loc în 
aula Centrului de medicină 
din Ciudad de Mexico, cel de 
al 37-lea congres ordinar al 
F.I.F.A.

In ședința, care a durat 4 
ore și jumătate, s-a discutat 
mult, dar în cele din urmă 
numai două din problemele 
înscrise la ordinea de zi au 
prezentat o mal mare impor
tanță :

— excluderea Rhodesiei, pînă 
la viitorul congres, cînd Co
mitetul executiv va 
ficat situația mai sus 
țări, în conformitate 
vederile F.I.F.A. ;

— realegerea lui 
Rous în funcția de președinte 
al forului suprem.

Sir Stanley Rous a avut și 
doi opozanți; reprezentantul

fi clari- 
amintitci 
cu prc-

Stanley

„CUPA ROMÂNIEI"
LUCESCU SCHIMBĂ STEAUA-f.C. ARGEȘ 3-1(10)
SOARTA MECIULUI

D1NAMO BUCUREȘTI — STEAGUL ROȘU 3-1 (0-0)

Stadionul Poiana Cîmpina. A 
plouat torențial înainte de joc. 
Terenul alunecos, dar bun. 
Cele două formații au folosit 
următoarele echipe :

DINAMO BUCUREȘTI î An
drei — Cheran, Nunweiller IV, 
DINU, Deleanu, Sălceanu, 
Nunweiller VI (mln. 78 Both), 
Pîrcălab, D. Popescu (min. 67 
LUCESCU), Dumitrache, HAI- 
DU.

STEAGUL ROȘU î ADAMA- 
CHE — Ivăncescu, JENEI, Ol- 
teanu, RUSU, Pescaru, Balint, 
Kadar, Necula (min. 77 Cojo- 
caru), Florescu (min. 74 Ră- 
doi), Gyârfi.

Apoi, au 
pase date

CIMPINA, 24 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). De la 
ora 16,30 ploua torențial. Dar, 
îp micul orășel, entuziasmul 
pentru fotbal nu s-a dezmin
țit și stadionul (cochet, însă 
neîncăpător pentru cei care 
au dorit să asiste la o semi
finală) a fost plin pînă la 
refuz. Publicul a venit să 
vizioneze o partidă ce se a- 
nunța disputată, să-i vadă pe 
viu pe „mexicani**, pe echi
pa Dinamo cu tot ce are mai 
bun, și pe revelația Cupei 
(de ce n-am recunoaște-o ?) 
Steagul roșu, formație mai 
modestă la capitolul valori 
individuale, dar cu o putere 
de luptă pe care 
nu de mult „U“ 
trolul.

Prima repriză, 
entuziasmat. Mai 
rită ritmului lent

PLOIEȘTI, 24 (prin telefon 
de Ia trimisul nostru). Semifi
nala de la Ploiești a „Cupei 
României’’ a atras un număr 
redus de spectatori în tribu
nele stadionului Petrolul. Pro
babil că ploieștenii au pre
ferat audierea transmisiilor 
radiofonice sau și-au rezervat 
forțele pentru duminică cînd 
va evolua formația lor. Vom 
vedea...

Meciul, care a desemnat ca 
finalistă a „Cupei României", 
pe Steaua, nu s-a ridicat la 
nivelul așteptat, jucătorii au 
avut perioade de relaxare și 
au comis nenumărate greșeli, 
începutul a fost plicticos, spec
tatorii asistînd parcă la deru
larea, cu încetinitorul, a unui 
film degradat. In plus, gre
șelile tehnice au abundat de 
ambele părți, iar portarii au 
privit fără emoții la mingile 
expediate imprecis de înain
tași. Dar, a venit min. II, 
care a schimbat, în bună mă
sură, fizionomia jocului. în 
acest minut, Voinea a recu
perat un balon la; circa 30 m 
de poarta piteșteriilor, a mai

au simțit-o 
Cluj și Pe-

însă, nu a 
întîi. dato- 

în care s-au 
antrenat — cu bună știință

DIVIZIA B
GAZ METAN MEDIAȘ — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 
. 4—0 (3—0)
• Jocul s-a desfășurat 
Copșa Mică) sub semnul su
periorității totale a medieșe- 
nilor, care prin această vic
torie (deși mai au de susți
nut o restanță) se văd ieșiți 
din zona retrogradării. Au 
marcat : Gutner (min. 21, 88), 
Filip (min. 19, din 11 m) și 
Dumbreanu (min. 39). A ar
bitrat bine Gavrilă Pop — 
Brașov.

M. FALICIU — coresp.
- C.S.M. REȘIȚA—OLIMPIA 

SATU MARE 3—1 (1—0)
GaluriJle au fost înscrise de 

Nestorovici (min. 66, 82) și 
Crișan (min. 32) pentru 
C.S.M., irespeetliv Kineses 
(min. 84, din penalty). A con
dus corect O. Comșa — Cra
iova,
. P. BOCȘANU ~ coresp.

Ga

ambele formații, 
fost prea multe 
greșit și prea multe acțiuni 
s-au oprit la marginea careu
rilor. Ocazii de gol au exis
tat, dar au fost ratate și da
torită intervențiilor lui Ada- 
mache și Andrei, și impre
ciziilor în șut: Haidu (min. 
4), Dumitrache (min. 14 și 
26), Balint (min. 23 — cînd 
Andrei a fost prins pe picior 
greșit), D. Popescu (min. 41. 
cînd neatent ignorează o mare 
situație de gol), Gyorfi (min. 
42). în această repriză nu au 
lipsit momentele de apatie.

După pauză, partida se reia 
cu mai multă vigoare. în 
min. 52 Gyorfi se lansează 
pe extremă, dar excelenta lui 
centrare nu găsește pe ni
meni în fața porții. Apoi m _____ _______
(min. 54) Radu Nunweiller făcut" .cîHva ’paș'i Xî cînd ni- 
centrează puternic, dar Doru -----■*-----x- _ --------------- j.-x

Popescu pleacă prea tîrziu si 
ratează intercepția. în această t_
perioadă animată Florescu tîrzîere. în conți' 
ratează în min. 61, Andrei 
apără un șut de la distanță 
al lui Ivăncescu (min. 63) 
iar Adamache (min. 65) 
scoate de lîngă bară balonul 
trimis cu capul de Dumi
trache. în acest timp, Lu- 
cescu se încălzea, pe tușă. 
Nimeni nu bănuia că intro
ducerea acestuia va întoarce 
soarta partidei. în min. 68 
Dinu pasează lui Nunweiller, 
acesta lui Lucescu, urmează 
o cursă, o centrare precisă 
și Sălceanu înscrie cu capul. 
Un minut maj tîrziu, Lucescu 
face același lucru, dar de 
pe partea dreaptă, și Haidu 
de la 10 m reia direct în 
gol. Florescu are ocazia să 
înscrie în min. 70, însă An
drei apără in extremis. în 
min. 75 Lucescu centrează 
din nou impecabil, dar Hai
du de la 4 m, șutează în 
Adamache. în minutul urmă
tor demarează Pîrcălab, cen
trează peste 6—7 jucători 
aflați în fața porții, iar Nun
weiller VI reia cu capul din 
apropiere șj îl învinge din 
nou pe Adamache. Meciul 
este jucat. Brașovenii nu au 
forță să riposteze în fața 
valorii incontestabile pe care 
dinamoviștii și-au expus-o în 
acest final. în min. 88, Ka
dar înscrie de la 16 m, dar 
nu face altceva decît să li
miteze diferența de scor.

A arbitrat excelent 
Cursaru, ajutat la linie de 
M. Marinciu și M. Moraru 
(toți din Ploiești).

ratat, incredibil, de la 2 m cu 
poarta goală !

A arbitrat bine N. Rainea 
(Bîrlad), ajutat de I. Radu 
(Bîrlad) și 
slui).

STEAUA : 
Sătmăreanu, 
Voinea, Negrea, Ștefănescu, 
Tătaru, Dumitriu III (min. 59 
Naom), Creiniceanu.

F.C. ARGEȘ : Niculescu — 
Pigulea, Barbu, Vlad, Ivanjl, 
Olteanu. Prepurgel, 
du, Dobrin (min. 
mărescu), Jercan 
Roșu).

Pompiliu

G. Apostol (Va-

Suciu— Mirăuță 
Ciugarin, Vigu,

Nuțu, Ra-
74 Cîrciu-

(min. 56

VINTILA

Senegalului, care a CRITICAT 
VEHEMENT MODALITATEA 
SUI-GENERIS A ACESTUI 
ACT AL VOTĂRII (un sin
gur candidat și acela ales 
prin ridicare de miini) și cel 
aj Uruguayului — ULTIMUL 
MANIFESTINDU-ȘI, DE ALT
FEL, INCA DIN TIMPUL EL 
MUNDIALULUI 
ȚIUNEA SA 
ȘEDINȚELE

In urma 
președinte și 
membri, Comitetul executiv al 
F.I.F.A. are următoarea alcă
tuire : președinte : Stanley
Rous (Anglia) ; vicepreședinți : 
Valentin Granatkin (U.R.S.S.), 
Ottorino Barassi (Italia), Harry 
Cavan 
h anted 
Arabă 
nak 
Chiarisoli 
d’Almeida (Brazilia), 
Senor (Columbia) ;
dr. Mihailo Andrejevio (Iugo
slavia), Mordy Maduro (An- 
tilcle Olandeze), Limkee Siong 
(Malaiezia), Yidnekatcev Tes- 
sema (Etiopia), Roberto Prada 
(Bolivia), Alfredo Nocetti Fa- 
solino 
Jahre 
tara 
(Costa 
ntann 
secretar general: Helmut Kae- 
scr (Elveția) ; secretar ad
junct ; Rene Courte (Luxem
burg).

In cuvîntul său, Sir Stanley 
Rous a mulțumit gazdelor pen
tru excelenta organizare a tur
neului final, a felicitat Bra
zilia pentru cucerirea defini
tivă a Cupei Julcs Rimct. a 
avut cuvinte de laudă la adre
sa echipei Perului 
cea mai sportivă 
pe terenul de Joc 
„Trofeul fair-play». 
STANLEY ROUS 
NAT, SUB 
CECURI, AJUTOARE ECONO
MICE PERULUI. ROMÂNIEI 
și BOLIVIEI, țări care au su
ferit recent de pe urma unor 
calamități. Ceeul valorînd 
25.000 de franci elvețieni a

DEZAFEC- 
FAȚA DE PRE- 
F.I.F.A.

realegerii noului 
a cooptării noilor

(Irlanda de Nord), Mo- 
Moustafa

Unită), Torsakdi 
(Thailanda), 

(Franța),

(Republica
Yom- 

Antoine 
Abilio 

Alonso 
membri:

(Argentina), Jurgen 
(Norvegia), Rito Alcan- 
(Senegal), Ramon Coli 

Rica), Hermann Gos- 
(R. F. a Germaniei) ;

care, avîncl 
comportare 

a cucerit 
Apoi, SIR 
A INMI- 

FORMA DE

N.

Constantin ALEXE

meni nu. se aștepta, a expediat 
mingea în plasă jpe sub Ni
culescu care a plonjat cu în-

2.. __ .irjuare, jocul
a devenit mai animat, pites- 
tenii au apăsat maj des pe ac
celerator, Dobrin și-a servit 
partenerii cu multe baloane. 
Dar, Jercan și Rațlu s-au com
plicat în driblinguri inutile 
sau au centrat lâ înălțime și 
astfel au permis apărătorilor 
bucureșteni să rezolve cu brio 
toate situațiile critice. Pînă 
la pauză și cvartetul ofensiv 
al echipei Steaua a creat de 
cîteva ori panică în careul 
advers dar Niculescu a avut 
intervenții salutare la șutu
rile lui Creiniceanu (min. 39) 
și Negrea (min. 44).

în partea a doua ritmul vioi 
s-a menținut în majoritatea 
timpului, acțiunile ofensive 
au alternat de la o poartă la 
cealaltă. Piteștenii au forțat, 
încercînd egalarea. Ei și-au 
văzut împlinită dorința în 
min. 63 cînd centrarea lui 
Radu a fost fructificată exce
lent de Roșu. Bucuria jucă
torilor de la F.C. Argeș a du
rat doar un minut. Creinicea
nu a executat o lovitură libe
ră de la circa 25 m lateral și 
Voinea, cu capul, a expediat 
— impecabil — balonul în 
poarta lui Niculescu : 2—1. 
Golul a căzut ca un trăznet 
și a tăiat mult din elanul 
elevilor lui Bazil Marian care 
au rămas în Inferioritate nu
merică din min. 77 prin ac
cidentarea lui Olteanu. După 
cinci minute Tătaru, singur cu 
portarul Niculescu a concre
tizat o centrare a lui Negrea 
fixînd astfel scorul de 3—1 
în favoarea echipei Steaua. Și 
în ultimul minut Niculescu a 
avut emoții, însă Tătaru a

au
exe- 
cclui

fost înmînat de Stanley Rous 
tov. Mircea Angelescu, pre
ședintele F.R.F., conducătorul 
delegației noastre la acest con
gres. Din delegație au mal fă
cut parte antrenorul Angelo 
Niculescu șl Radu Urziceanu, 
secretar general de redacție la 
revista „Fotbal”.

ALTE PUNCTE...
Tot în această ședință 

mai fost aprobate :
a) raportul comitetului 

cutiv prezentat în cadrul
de al 36-lea Congres F.I.F.A., 
desfășurat Ia 9 octombrie 1968 
la Guadalajara ;

b) ) bugetul, cheltuielile și 
veniturile pe perioada 1.I.19G6— 
31.XII.1969 ;

c) proiectul de buget pentru 
perioada 1970—1973 ;

d) afilierea provizorie a fe
derației de fotbal din Maurita
nia și a asociației de fotbal 
din Guiana.

NU S-A APROBAT...
... a) o propunere a F.I.F.A. 

care intenționa să organizeze 
un turneu intercontinental în
tre campioanele Europei, Ame- 
ricii de Sud, Africii și Asiei ;

b) cererea Braziliei care a 
propus la F.I.F.A. ca idiom o- 
ficial în timpul congreselor și 
limba portugheză.

Aproape o oră s-a pierdut 
discutindu-se o situație (in
justă după părerea multora) 
referitoare Ia cele patru aso
ciații britanice, Scoția, Irlanda, 
Țara Galilor și Anglia, pen
tru care cotizează un singur 
for (în Ioc de 4) și anume a- 
cela reprezentind asociația 
fotbal britanică, 
de discuții nu 
nici un acord.

Excelent 
editorial al 
dialelor de

Să arunci 
te despre 
lului și asta tocmai intr-un 
timp cînd ele 
rendez-vous in 
al competifiei 
lungul edițiilor 
consacrat numele și le-au 
dat strălucire, înseamnă sd 
sporești infinit foamea con
sumatorilor de fotbal, 
did interesul față de 
tul rege la cea mai 
cotă.

O carte despre 
nificul Pele și irezistibi
lul Bobby Charlton, despre 
tenacele Moore și inegala
bilul lașin, despre debor
dantul Mazzola și „biciul

și-au 
actul 
care, 

sale,

să rt- 
spor- 

i naltă
mag-

După o 
s-a căzut

de 
ori 

la

reprezentantul
din

In final, 
federației de fotbal 
R. F. a Germanici a in
format congresul în legă
tură cu modul în care de
curg lucrările de organizare 
a viitorului turneu final al 
C.M. ctliția a X-a, jubi
liară. programat, după cum 
se știe, să se desfășoare, în 
1974, în această țară.

Lucaci 
o suită

Ea

MAI ESTE DREPTATE ÎN FOTBAL
(Urmare din pap. 1)

deopotrivă neinspirată și ti
morată, retrasă într-o pretim
purie defensivă, cu numai 
două vîrfuri — dar, se va 
dovedi, ce vîrfuri ! — ame- 
nințînd buturile lui Rădu- 
canu-.

Minutul 21' aduce prjma 
— și ultima — certitudine 
în tabăra bucureșteană : Du
mitru îl găsește pe agitatul 
Năsturescu cu o minge lungă, 
Năsturescu îl driblează deci
siv pe Codrea, urmează o 
pasă spre Angelescu — un 
Angelescu inexistent pînă a- 
tunci — și un șut 
înălțime, în fundul 
Moldovan : 1—0 !

Tribunele exultă.

cu

la semi- 
porții lui

ignorînd

ploaia care devine tot mai 
insistentă.

Dar bucuria tribunelor este 
pasageră și — în numai 5 
minute — formația universi
tară reușește o superbă răs
turnare de scor, explicată nu 
numai prin „scăpările" fun
dașilor centrali rapidiști — 
pe cît de voluntari, pe atît 
de imprudenți, de bînțuiți 
de un dor exagerat de poarta 
adversă —, cît și prin verita
bila „morișcă** de pase, diri
jată la centrul terenului de 
Anca, Munteanu și Mustățea.

Primul gol clujean se da
torează lui Adam care, cu vi- 
clenia-i proverbială, exploa
tează o neînțelegere dintre 
Răducanu și Pop — la o de
gajare puerilă a primului —, 
cel de-al doilea fiind „opera" 
lui Munteanu care — cu un 
superb void de la 20 de me-

simțeai perspectiva

orum
Mexic, o loviturii li- 
vecinătatea careului

I]
I

apărărilor", care este Uwe 
Seeler, apărută acum, cînd 
privirile întregului mapa
mond sînt ațintite asupra 
lor, înseamnă o excelentă 
sincronizare a intenției edi
toriale cu momentul de 
virf al activității compe- 
tiționale internaționale și 
cu interesul publicului, 
amator de beletristică fot
balistică tot pe atît cît de 
jocul în sine.

Conturînd aceste stele, 
finaliste ale „Mundialului' 
din Mexic, autorul nu-i 
neglijează nici pe așii na
ționalei portugheze — Eu
sebio, Coluna și Torres — 
cei care, in 1966, au „su
pus" Brazilia și au tăiat 
elanurile debordante ale 
jucătorilor din R. P. D. 
Coreeană, după cum nu-i 
uită nici pe incisivii Bene 
și Albert, pe argentinienii 
Perfumo și Solari, pe sen
zaționalii Li Khan Miung 
și Pak Doo Ik.

Cartea lui Eduard 
nu este. însă, numai
de . portrete celebre, 
este, mai întîi, istoria de 
minut cu minut a World 
Cup-ului din 1966, mate
rial epic dens și incendiar 
în care autorul (desigur 
contemporanii lui Baratkp 
și Lengheriu au recunoscui 
in aceasta fosta extremă a 
„Crișanei") a turnat — ca 
diamantul într-o montură
— chipurile marilor fotba
liști ai lumii.

Cartea mai este, în ace
lași timp, o istorie a tutu
ror campionatelor mondiale 
și — cel mai important 
pentru noi — o cronică a 
calificării României in tur
neul final din Mexic.

Este o poveste fascinantă 
și, totodată, un prețios do
cument, elemente pentru 
care îi ierți autorului lipsa 
de rigurozitate în sistema
tizarea materialului și con
cesiile pe care le face, 
uneori, frazei și vocabula
rului.

„Stelele mondialelor de 
fotbal" este un prim șl reu
șit capitol — dintr-o (pro
misă) suită a „Mondialelor"
— ce-și așteaptă, drept con
tinuare, mult dorita piesă 
a „Mundialului ‘70“.

•) Eduard Lucacl î sStelele 
mondialelor de fotbal*1 — E- 
ditura Dacia, Cluj, 1970, 210
pag. lei 7.

Nușa MUȘCELEANU

tri — aruncă tribunele în 
ghearele disperării...

Pînă la pauză — o singură 
mare ocazie rapidistă, irosită 
de Angelescu, îndrăgostit de 
un dribling în plus.

Repriza secundă — poate 
cu excepția primelor 10 mi
nute — se recomandă doar 
printr-un atac prelungit al. 
bucureștenilor, purtat, inva
riabil și nechibzuit, pe sus, 
în fața unei apărări în care 
Pexa plutește peste careu, 
respingînd totul...

Timp de o jumătate de 
oră. Rapidul atacă în dispe
rare de cauză, dar — para
doxal — mult mai periculoși 
sînt clujenii, ale căror zvîc- 
niri, datorate lui Adam și Ui- 
făleanu, aduc în fața porții 
lui Răducanu fiorul golului...

Atacul gazdelor se întețește 
devenind „asediu". Golul plu
tește în aer și, inevitabil, 
cade, cu 10 minute înainte de 
sfîrșit, cînd Dan — „evadat** 
la o lovitură de colț — reia 
cu capul sub bară : 2—2.

Ultimele speranțe, ultimele 
eforturi. Clujenii încep să 
se mulțumească cu un meci 
egal, Adam însuși — ultimul 
pion — apare în propriul ca
reu. dar finalul partidei răs
plătește — cu moneda me
ritului — jocul ofensiv. Ra
pidul dirijează atacuri furi
bunde, Năsturescu recupe
rează o minge de la Șopte- 
reanu, șutează la semiînăl 
țime, și nefericitul Codrea 
„șterge" mingea care se stre
coară în stînga lui Moldo
van : 3—2.

Totuși, mai este dreptate în 
fotbal 1

La tineret-rezerve : Rapid — 
jJI" Cluj l—o (1—0).

IERI, ÎN DIVIZIA C

de mult 
golului.

Da. în 
beră în 
a însemnat un autentic peri
col. Așa se și explică faptul 
că jucătorii evitau să comită 
fault in zone apropiate ca
reului, conștienți de urmări
le infracțiunilor comise aici.

Vrînd, nevrînd, am făcut 
comparația cu situații ana
loge de la noi.

In fotbalul românesc — 
hai să fim sinceri! — lovi
tura liberă este un pseudo- 
pericol, privit ca atare de 
fotbaliști și de către spec
tatori. Rar, foarte rar, o lo
vitură liberă se transformă 
în gol, De ce ? Știu, oare, a- 
părările echipelor noastre să 
se organizeze mai bine cînd 
sînt pedepsite cu asemenea 
lovituri ? Nu. Nici 
,Arma“ apărătorilor

singură: REDUCE
REA celor 9 me
tri (de fapt 9,15 
m) regulamentari 
la 6, la 5 și chiar 
la 4 m!

Sub ochii 
bitrilor, care 
de regulă — 

presiunii echipei

. GLORIA BISTRIȚA—C.I.L; 
GHERLA 11—2 (7—1) 11
. DINAMO ZALĂU— UNI
REA DEJ 3—1 (3—1)
, MINERUL
TROMETAN
(0-0)

. CHIMICA TÎRNĂVENI — 
METALUL COPȘA MICĂ
3— 0 (1—0)

BIHOREANA MARGHITA 
—SOMEȘUL SATU MARE
4— 0 (1—0)

BALAN — VI-
MEDIAȘ 2—1

este una

vorbă, 
noștri

LOTO-PRONOSPORT
..PE MiNA SUPERFICIALITĂȚII7

N-AVEM DECIT DE PIERDUT
Dintre multele impresii pe 

care ni le-a lăsat -,Mundia- 
lul" mexican, și care ne vor 
însoți în judecata viitoare a 
fotbalului pe care-l vom mai 
vedea, am ales pentru rîndu- 
rile de față — ca punct de 
plecare pentru o discuție cît 
se poate de serioasă — o 
scenă-tip, șocantă prin repe
tiția ei.

Este vorba de instransl- 
gența manifestată de arbitri 
față de acei 9 metri pe care 
„zidul" trebuie să-i respecte 
la executarea loviturii libere.

O dată, de două ori, de 
zece ori — scena era aceeași, 
cavalerul fluierului n» ceda 
presiunilor echipei pedepsite, 
așeza și reașeza zidul la dis
tanța regulamentară, ba, ade
seori, dicta repetarea lovitu
rilor libere pentru respecta
rea întocmai a literei regu
lamentului.

Un exces de zel din partea 
conducătorilor de joc? Se 
prea poate. In fond, la un 
campionat mondial vin ar
bitrii socotiți cei mai. „tari", 
cei mai drastici în raportu
rile cu jucătorii. Interesant 
și revelator era efectul — în 
joc — al acestui „exces" ab
solut legal al arbitrului. Toa
te, sau aproape toate lovi
turile libere executate între 
30 și 16 m erau extrem de 
periculoase, cele dictate în 
favoarea echipei Braziliei 
dîndu-ți chiar, de fiecare 
dată, mari emoții, fntr-atit

ar-

ce- 
pe-dează 

depsite, am văzut, nu o dată 
„ziduri" care în timpul exe
cutării loviturii ajungeau la 
4 m de minge!!...

Cum să mai marchezi a- 
tunci gol din lovitură liberă? 
Oricît s-ar pregăti un atacant 
pentru asemenea execuții — 
încercînd să realizeze ceea 
ce, cu ani în urmă, i-a fă
cut vestiți pe Baratky, Incze 
II. Bartha. ■ Ozon etc. — în
călcarea regulamentului de 
către apărători le taie orice 
șansă.

Cine sînt vinovății? Evi
dent, arbitrii. Superficialita
tea lor revoltătoare, dăună
toare jocului- dăunătoare for
mării fotbaliștilor noștri.

Fructele se văd și se cu
leg în prima întîlnlre inter
națională condusă de către 
un arbitru serios, insensibil 
la trucurile jucătorilor. Sub 
acest aspect, „Mundialul" a 
fost o adevărată catedră pen
tru mulți dintre arbitrii noș
tri. Superficialitatea lor, do-' 
vedită într-o speță aparent 
nevinovată, a dăunat destul, 
golul doi primit de echipa 
României în meciul cu Bra
zilia fiind doar un exemplu ■ - ade demonstrație didactică 
acestui adevăr.

„Ce-i aia distanță de la 
metri, să stai să numeri 
metri cu piciorul?!"

Se vede că este!

Marius POPESCU

9
9

REÎNCEPE CAMPIONATUL 1
Sutele de mii de iubitori ai 

fotbalului de pe tot cuprin
sul țării, începînd de dumi
nică vor umple din nou sta
dioanele ...

Se reia campionatul cate
goriei A.

Cele 16 echipe din prima 
etapă a returului sînt „prinse1* 
în programul concursului Pro
nosport nr. 26 de duminică 
28 iunie 1970. Dar iată cum 
arată programul acestui con
curs : I: Steaua — Rapid, II. 
Universitatea Craiova — Di
namo București, III. Steagul 
roșu Brașov — Politehnica 
Iași, IV. Farul — F.C. Argeș, V. 
C.F.R. Cluj — Universitatea 
Cluj; VI. Dinamo Bacău — 
Crișul Oradea," VII. Petrolul — 
U. T. Arad, VTII. A.S.A. Tg. 
Mureș — Jiul, IX. Universi
tatea ~
București (tineret), X. Petro
lul — U. T. Arad (tineret), XI. 
Dinamo Bacău — Crișul Ora
dea (tineret);
F, C. Argeș 
Steagul roșu 
Iași (tineret).

Depuneți-vă 
vreme pentru 
nosport de duminică 28 iunie 
a.c. la care se atribuie auto
turisme sau bani la alegere.
• Tragerea Loto de mîineva 

avea loc la București în sala 
Clubului Finanțe Bănci din 
str. Doamnei nr. 2 cu înce
pere de la ora 19. Tragerea 
va fi radiodifuzată. Astăzi 
este ultima zi pentru procu 
rarea biletelor.

IH-a : 21,45 a 3.074 lei; Categ. a
IV- a : 34,90 a 1.889 lei; Categ. a
V- a : 117.40 a 562 lei; Categ. a
VI- a : 160,5 a 411 lei.

EXTRAGEREA A II-a : Categ. 
B : 0,90 variante (2x25% a 25.669 
lei și 4x10% a 10.268 lei fiecare); 
Categ. C : 8,3 a 5.567 lei; Categ. 
D : 14,15 a 3.265 lei; Categ. E : 
10,65 a 4.338 Iei; Categ. F : 28,9 
a 1599 lei.

Ambele extrageri : 
781,05 a 100 lei.

Categ. z c

Craiova Dinamo

XII. Farul — 
(tineret), XIII. 
— Politehnica

buletinele din 
concursul Pro-

PREMIILE TRAGERII LOTO 
DIN 19 IUNIE 1970

EXTRAGEREA I : Categ. a Il-a:
2,5 variante a 52.747 lei; Categ. a

Premiile întregi de
II-a au fost obținute_ _____ __
MARIA din Oradea, în numerar, 
șt ȘERBAN N. NICOLAE din lași 
— la alegere autoturism și dife
rența în numerar, sau numerar.

NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL PRONOEXPRES NR. 26 

DIN 24 IUNIE 1970

Extragerea I : 30 5 13 44 34 24 
FOND DE PREMII : 207.397 lei.
Extragerea a II-a : 37 4 1 11 38 

23 19 20
FOND
Plata 

concur s
— In 

pînă la
— In ,__ _ ___

la 10 august 1970.

categoria a 
de ZSIROS

DE PREMII : 264.441 lei. 
premiilor pentru 
se va face astfel : 
Capitală ; de la 2 
10 august 1970 ;
(arăde la 6 Iulie

acest

Iulie

pînă

BILETELE PENTRU ME
CIUL DE FOTBAL 
STEAUA — RAPID, 
DIN CADRUL CAMPIO
NATULUI 
DIVIZIA A, 
AVEA LOC DUMINICA 
28 IUNIE A.C. ORA 17.30 
PE STADIONUL „23 AU
GUST», S-AU PUS IN 
VÎNZARE LA CASELE 

OBIȘNUITE.
SINT VALABILE BILE

TELE CU SERIA 116.

NAȚIONAL 
CE VA



GHEORGHIU
RESHEWSKYPE SAMUEL

TURNEUL DE LA WIMBLEDON
Semen Beloz-Geiman — campion al Europei la 1 500 m 'liber

în lume
De la trimisul nostru special la C.E. 3e Haltere ION (JCHSENFELIȚ

1________________________.................................................. ...................................... -M

IN TURNEUL DE ȘAH DE tA SKOPUE

L-A ÎNVINS

Marele maestru român Flo
rin Gheorghiu se comportă 
bine în turneul internațional 
de șah de la Skoplje. După 
ce a cîștigat pi 
ruptă cu marele

lartîda între
ruptă cu marele maestru a- 
merican Samuel Reshewsky, 
în runda a 11-a, șahisful ro
mân a remizat cu Vasiukov. 

Gheorghiu totalizează 7,5 
puncte și are încă o partidă 
întreruptă, ocupînd în prezent 
locul doi în clasament în

urma Iul Mark Taimanov 
(U.R.S.S.) car» conduce cu 
8,5 puncte.

Alte rezultate din runda a 
11-a și din partidele între
rupte : Taimanov — Gligo- 
rici 1—0 ; Matanovici — Pa
nov 1—0 ; Matulovlcl — Ni- 
cevski 1—0 ; Brown — Mata- 
novici, Taimanov — Reshew- 
sky și Sofrevski — Gligorici 
remiză.

DOMNIA LUI BAZANOWSKI 
A LUAT SFÎRȘIT!

UNDE SÎNT CELE 420 DE KILOGRAME ALE LUI Fltfl BALAȘ î

LONDRA 24 (Agerpres). — 
Rezultate înregistrate în tur
neul internațional de tenis de 
la Wimbledon : DUBLU BĂR
BAȚI (turul I) : Okker (Olan
da). Riessen (S.U.A.) — Kuku, 
Watanabe (Japonia) 6—3, 6—0, 
6—3 ; Kalogheropoulos (Gre
cia), Keldie (Australia) — 
Chanfreau, Royer (Franța) 6—3, 
6—4, 6—4 ; Drysdale (Republica 
Sud-Africană), Taylor (Anglia) 
— Kodeș, Kukal (Cehoslova- 

9—7 ; Liha- 
(U.R.S.S.) — 

(Australia) 
1 Graebner, 
Nowicki, Ry-

6—3; Du Plooy (Republica 
Sud-Africană) — Kirk (Repu
blica Sud-Africană) 2—6, 6—3, 
6—4.

cia) 6—3, 6—3, 
ciov, Mctreveli 
Case, Gardiner 
8—6, 8—6, 6—4
Scott (S.U.A.) — 
barczyk (Polonia) 6—3, 10—12, 
6—3, 6—3 ; Leschly, Ulrich (Da
nemarca) — Holmberg (S.U.A.), 
Moore (Republica Sud-Africa- 
nă) 2—6, 6—4, 6—4, 5—7, 10—8 ; 
SIMPLU FEMEI (turul I) : 
Durr (Franța) — Kaligis (In
donezia) 6—2, 6—3 ; Michel 
(S.U.A.) — Cowie (Anglia) 6—3,

★
Ploaia care a căzut ieri pe 

terenurile de la Wimbledon 
a întrerupt majoritatea par
tidelor. Singurele meciuri în
cheiate: El Shaffei—Hoad 6—3, 
6—3, 6—3, 4—6, 4—6,6—1; Man- 
darino—Mctreveli 5—7, 6—4, 
6—4, 6—4 ; Orantes - Kukal 3— 
6, 11—9, 6—3, 6—4 ; Addison— 
Bowrey 6—8, 6—1, 6—3, 4— 
6, 6—3 ; Davidson — Holm
berg 6—4, 6—4, 6—2.

PERFORMERII
SEZONULUI

LA 100 m SPATE

„TROFEUL IUGOSLAVIA"
LA HANDBAL

IN 8HAȘUL SPLIT
Tradiționalul turneu Internatio

nal de handbal dotat cu „Trofeul 
Iugoslavia** se va desfășura în 
acest an pe coasta dalmată, în 
orașul Split, între 26 și 28 iunie. 
La întreceri și-au anunțat partici
parea formațiile U.R.S.S., Poloniei, 
Ungariei și iugoslaviei.

In 
Iulie 
puia, 
derbyul 
natului bulgar de 
fotbal, < 
fa(ă in 
chipele 
Cerveno

Beliz-Geiman promite
o surpriză pentru Fassnacht

Pe plan continental, înotătorii sovietici au dominat 
(uneori categoric), activitatea din ultimul deceniu, cuce
rind 15 titluri europene și stabilind un număr aproape 
triplu de recorduri europene și mondiale. In sezonul tre
cut, însă, selecționatele U.R.S.S. au fost nevoite, pentru 
prima oară, să cedeze conducerea plutonului, echipelor 
R. D. Germane, învingătoare în „Cupa Europei". Iar în
frângerea, de data aceasta netă, suferită în primăvară, 
în fața acelorași adversari, a pus serios pe gînduri co
lectivul de specialiști desemnat să pregătească lotul par
ticipant pentru Barcelona.

57.3 Roland Matthes (RDG)
61.4 Volker Werner (RDG)
62,1 Juan Melo (Spania)
62.1 Viktor Filimonov (URSS)
62,3 Laszlo Cseh (Ungaria)
62,6 Rudolf Frings (RFG)
62,6 — -.........................
62,9
62,0
63.1

Clive Rushton (Anglia) 
Viktor Mazanov (URSS) 
Rainer Blechert (RFG) 
Jean Paul Berjeau 
(Franța)
Zeno Giurasa 
locul 13
Mircea Hoholu 
locul 14

63,7 Gheorghe Lupu 
locul 19

63,4

63,5
(România)

(România)

(România)

ARBITRI ROMÂNI DE FOTBAL 
SOLICITAȚI ÎN BULGARIA 

și Levski-Spar- 
tak. In cursul 
zilei de ieri, Fe
derația no as tra
de fotbal a pri
mit o telegramă 
prin care se so
licită o brigadă 
de arbitri ro-

ziua de 7 
se va dis- 

la Sofia, 
camplo-

care pune 
față e- 
Ț.S.K.A.

> Zname

mâni care să asi
gure buna des
fășurare a aces
tei importante 
partide. Colegiul 
central urmează 
să desemneze pe 
cel trei arbitri.

CONCURSUL HIPIC INTERNATIONAL DE LA AACHEN

Cișfigătoni probelor
de dresaj și obstacole
AACHEN, 24 (prin telefon, 

de la trimisul nostru). Con
cursul internațional de că
lărie a continuat cu proba 
de dresaj intermediar 
concurenți din 8 țări), 
și în proba „Sf. Gheorghe“, 
învingător a ieșit F. Sichel- 
schmidt (R.F.G.) cu 1182 p, 
urmat în ordine de I. Klim- 
ke (R.F.G.) 1147 p, I. Neker- 
mann (R.F.G.) 1126 p, S.
Brodski (U.R.S.S.) 1118 p.
Călăreții noștri I. MOLNAR 
(915 p), N. MIHALCEA (910 
p) șî D. VELICU (849 p) au 
ocupat locurile 20, 23 și, res
pectiv, 25 fără a intra în

(25 
Ca

Clasamentul oficial. în pro
bele de obstacole programa
te în ziua a patra s-au înre
gistrat următoarele rezul
tate : proba gen american (42 
concurenți, 1,50 m) : 1. Katty 
Kusner (S.U.A.) 35 p, 2. 
Mancielli (Italia) 34 p, 3. 
nett Smith (Anglia) 32 
proba de obstacole 60 m, 
concurenți) s-a soldat, după 
un baraj de 10 concurenți, 
cu 
olimpic 

(S.U.A.),

G 
Ja- 
p; 
(40

victoria
W.
urmat de Nelson 

Pessoa (Brazilia) și I. Fargis 
(S.U.A.).

campionului 
Steinkraus

Felix ȚOPESCU

^Lecția primită anul trecut — 
declara recent S. Firsov, preșe
dintele federației unionale de na- 
tație, nu a folosit, se pare, antre
norilor noștri pentru a trage cele 
mai juste concluzii. EȘECUL DIN 
„CUPA EUROPEI» A FOST PUS 
PE SEAMA VlRSTEI (MAI RIDI
CATA) A UNORA DINTRE COM- 
PONENȚII LOTULUI ȘI NICIDE
CUM PE GREȘELILE FĂCUTE 
IN PREGĂTIRE, DINTRE CARE 
CEA MAI MARE A CONSTI
TUIT-O ÎNDEPĂRTAREA UNOR 
SPORTIVI DE ANTRENORII CU 
CARE SINT OBIȘNUIȚI ȘI CON
CENTRAREA LOR, PE PERIOA
DE MAI LUNGI IN TIMPUL 
VERII, SUB CONDUCEREA UNOR 
TEHNICIENI CU VEDERI ȘI ME
TODE DIFERITE.

Așa se face că ta aprilie, LA 
NOVOSIBIRSK, S-A RENUNȚAT 
MULT PREA UȘOR LA SERVI
CIILE UNOR ÎNOTĂTORI CU 
MARE EXPERIENȚA DE CON
CURS, deschizîndu-se larg porțile 
„noului val». Urmarea s-a văzut: 
PENTRU PRIMA DATA IN IS
TORIA ÎNTRECERILOR DIREC
TE AM FOST NEVOITI SA PIER
DEM --------------------
DIN R. D. GERMANA. Cred 
a sosit timpul să devenim 
realiști».

Și, „dușul rece” s-a dovedit, de 
data aceasta, mult mai folositor. 
Șase dintre cel mai buni antre
nori sovietici și-au făcut valizele, 
plecînrl în California pentru un 
schimb de experiență de aproape 
șase săptămfrii, de unde s-au în
tors cu tolba plină de învăță
minte, kinograme șl filme dise- 
cînd în cele mai mici amănunte 
tehnica marilor campioni de 
peste Ocean. în același timp, a 
fost revizuit șl lotul pentru „eu
ropene", care cuprinde la această 
oră, alături de cei mal buni re
prezentanți al tinerei generații 
(VI. Bure, Tina Lekveișvili, Va
lentina Burkauskalte, Igor Mor- 
ciukov, Lidia Milenina, Galina 
Sinițlna), și cîțiva binecunoscut! 
campioni ai piscinelor de pe 
continent : Semen Beliz-Geiman, 
Andrei Dunaev, Leonid Ilieev., 
Vladimir Kosinskt, Gheorghl Ku
likov, Vladimir Kravcenko 
Viktor Mazanov. Dintre 
V. Burkauskaite 1:16,6 
bras, 
200 
100 
200 
100 
V.

medalii. Am mare încredere ta 
tinerii Vladimir Bure, capabil de 
52,5 la 100 m liber, Igor Morciu- 
kov, cel mai talentat brasist din 
cîți am văzut, și mai ales in Vla
dimir Kravcenko, pe care nu văd 
cine ar putea să-l învingă 
micul tetratlon (200 m).

SZOMBATHELY, 24 (prin 
telefon). 
priză, a 
lonezul 
nowski, 
medalii 
mondiale și europene), hal
terofilul neîntrecut din anul 
1960, a fost învins de tînă- 
rul sportiv maghiar, Janos 
Bagocs !

La categoria ușoară a con
curat și Fiți Balaș. La „îm
pins", el intră în concurs la 
137,5 kg. Fiți ratează prima 
încercare, dar „împinge" co
rect pe cea. de-a doua. To
tuși (decizie 2—1) arbitrii 
nu-i acordă încercarea. La a 
treia încercare, el repetă a- 
runcarea, care este, în sfîr
șit, validată. Pe primele 3 
locuri se clasează însă Ba
gocs, Kaczmarek și Baza- 
nowski, care aii realizat fie
care cite 140 de kilograme, 
la a treia încercare. •

Stilul smuls nu putea adu
ce o refacere a handicapu
lui pe care îl avea acum 
Fiți Balaș, reprezentantul 
nostru neavînd, de multă 
vreme, rezultate satisfăcă
toare la acest procedeu. El 
intră în concurs doar la 115 
kg (reușește), apoi ratează 
de două ori la 120 kg. Eroul 
probei este 
Heckel, care 
de kilograme, 
I, în timp ce 
goes ridică doar 125 kg, și 
asta din a 3-a încercare. 
Bazanowski ratează la 130 
de kg, apoi reușește și e- 
șuează la 135 kg. Evident, 
recordmanul mondial 
departe de forma de 
trecut. După două probe, el 
conduce, totuși, cu 270 de 
kg, fiind urmat de Bagocs 
(265), Heckel (265) și Kacz- 
marek (262 kg). Fiți Balaș 
are doar 252,5 kg.

La „aruncat", reprezentan
tul nostru izbutește 150 kg,

Iată și marea sur- 
,,europenelor" : po- 
Waldemar Baza- 

cel care deține 9
de aur (olimpice,

cehoslovacul 
realizează 130 
ocupînd locul 
maghiarul Ba-

este 
anul

IN FAȚA PRIETENILOR 
că 

mai

— a. v.

nepatriotic

dar apoi are trn dublu ra
teu la 155. Rezultatul 
la totalul
402,5 kg, 
așteptări,

său, 
celor trei stiluri, 

este cu mult sub 
mai ales dacă ne

CLASAMENT : 1. J.
BAGOCS (Ungaria) 432,5 
kg (140 + 125 + 167,5), 2. W. 
Bazanowski (Polonia)
432.5 kg (140 + 130 + 162,5),
3. J. Kaczmarek (Polonia)
427.5 kg (140 + 122,5 + 165).
4. O. Heckel (Cehoslova
cia) 425 kg, 5. F. Balaș 
(România) 402,5 kg (137,5 
+115+150), 6. H. Faber 
(R.D.G.) 392,5 kg. împins:
1. BAGOCS — 140 kg, 2.
Kaczmarek — 140 kg, 3. 
Bazanowski — 140
4. F. Balaș — 137,5
Smuls: 1. HECKEL 
130 kg, 2. Bazanowski 130 
kg, 3. Bagocs 125 kg... 7. 
F. Balas 115 kg. Arun
cat : 1. BAGOCS — 167,5 kg
2. Kaczmarek — 165 kg,

Bazanowski — 162,5
F. Balaș — 150

semnalul de terminare a ac
țiunii, ținîndu-1 cu bara dea
supra capului aproape 10 se- 
tunde. GREȘEALA ELEMEN
TARĂ DE ARBITRAJ. In 
acest timp, pe podium se ur
că masorul echipei maghia
re pentru a preveni un ac-, 
cident și. •. mișcarea rămîne 
neîncheiată.

Se Introduce contestație, 
se întrerupe concursul timp 
de aproape o jumătate 
oră, iar în sală 
un vacarm de

Apoi, arbitrii decid — cu 2—1 
— reușita încercării.
. Astfel, BAGOCS ESTE 
DECLARAT CAMPION EU
ROPEAN, fiind mai ușor cu 
citeva sute de grame decit 
favoritul categorici Bazanow
ski.

< Polonezii mai au o spe
ranță In
încearcă 
de 172,5 
succes.

de 
domnește 
nedescris.

kg, 
kg.

3.. 
kg.
kg.

7.

Ia performanțele 
sezon (412,5 kg la

referim 
din acest 
Minsk, 420 kg la Sofia !).

Cum rămîne cu promi
siunea antrenorului său, 
Șt. Achim, care într-o șe
dință a biroului federal 
a garantat că la C.E. ele
vul său va realiza cel pu
țin 420 kg ? De prea mult 
timp auzim asemenea 
promisiuni neonorate. Pî- 
nă cînd ?

Patru sportivi se încleștea
ză, în continuare, 
luptă fantastică, la 
runcat. Bazanowski 
la_J62,5 kg, Heckel 
-k^ Bagocs încearcă 167,5 kg 
și reușește încercarea, dar 
arbitrul de centru (Michner 
— Austria) uită să-i dea

într-o 
stilul a- 

rămîne 
la 160

Kaczmarek. Acesta 
să „arunce" 
kg dar...

bara 
fără

ATLEȚI ROMÂNI

LA CONCURSUL

DE LA PISTOIA

28 și 29 iunie, 
Pistoia va gaz

de

Tn zilele de 
orașul italian 
dui patrulaterul atletic 
pentatlon (feminin) și decatlon, 
la care participă selecționate
le Franței, Finlandei, • ROMÂ
NIEI și Italiei, lată și loturile 
pe care le vor prezenta gaz
dele în concurs : pentatlon — 
Pattaglia, Fiori și Giuli ; de
catlon — Arrighi, Colombo, 
Faraggiana, Frasca, Musulin.

1 000 de kilometri pentru 10 secunde

Creșterea în timp a rezul
tatelor la diferite probe atle
tice este Indisolubil legată de 
îmbunătățirea 
lucru, 
calitatea 
gătire. 
ne arată elocvent cum a evo
luat antrenamentul sportiv șl 
spre exemplificare vom lua 
probele de semifond și fond 
unde progresul este mal izbi
tor.

în 1920, 
Guillemot, 
la 5000 m, 
20 km în afara stadionului șl 
10 km pe pistă. Doi ani mal 
tîrzlu, Pliillipp Heinz în car
tea sa „Atletismul" preciza 
că „este necesar ca alergăto
rii să parcurgă o dată pînă 
la 3 ori pe săptămînă distanța 
de competiții". Recordmanul 
mondial la 800 șl 1 000 m Sera 
Martin (Franța) alerga săptă- 
mînal 12 km, iar marele cam
pion Jules Ladoumegue numai 
10 km.

în 1926, Paavo Nurmi și 
Otto Peltzer au introdus în 
programul de pregătire aler
gări în pădure, ceea ce a 
mărit considerabil volumul de 
lucru. Tot Nurmi este pri
mul alergător care a început 
cu două antrenamente pe zi 
și totodată două 
de fond “ ‘ 
Celebrele 
Jocurile 
probe de 
aceeași zi) rămîn memorabile.

Marcel Hansenne, fost re
cordman mondial la 1 000 mț 
alerga săptămînal 25 km. Za- 
topek a trecut la o porție 
zilnică de 40 km, fiind primul 
alergător care a arătat Jumii 
întregi că fără o creștere în
semnată a cantității de aler
gare rezultatele nu pot avansa. 
Â fost o adevărată revoluție.

Metodele de antrenament 
ale lui Lydiard și Cerutti, au 
dus la creșteri de-a dreptul 
incredibile ale performanțelor. 
Maratonistul Alain Mimoun, 
campion olimpic în 1956, de
clara că alerga săptămînal 
175 km. Această distanță, 
peste numai 
parcursă în 
brul Michel 
european la

în sfîrșit, . .
ene ale marelui Ron Clarke 
sînt prea bine cunoscute pen
tru 
antrenamente ale lui Ron nu 
sînt o noutate, deoarece a de
venit obișnuit în activitatea 
marilor atleți efectuarea unei 
cantități atit de mari de 
lucru. Și la noi în țară există

de 
Și 

pre-

metodelor 
de cantitatea 

muncii în 
Istoria atletismului

francezul Joseph 
campion olimpic 
alerga sărtămînal

concursuri 
într-o singură zi. 
sale victorii la 

Olimpice ta două 
fond (disputate ta

8 ani, era zilnic 
7 zile de cele- 
Jazy, recordman

5 000 m. 
„rețetele" cotidi-

a fi dezvoltate. Cele 3

TO- 
DU-

dr. 
nici

o serie de sportivi care, în 
unele perioade, efectuează 3 
antrenamente pe zi.

în fața acestei creșteri o 
întrebare revine mereu ca un 
leit-motiv : încotro ne îndrep
tăm cu pregătirea, cu numă
rul de antrenamente, cu can
titatea de lucru ?

în ultimul timp, o serie de 
studii și cercetări, făcute con
comitent în R.F.G. și S.U.A., 
urmăresc găsirea unor noi 
metode, care să ducă în final 
la rezultate superioare. A/- 
fel, S-A AJUNS LA CONCLU
ZIA MĂRIRII NUMĂRULUI 
DE ANTRENAMENTE ȘI 
TODATA SCURTAREA 
RATEI ACESTORA.

Savantul vest-german 
van Aakcn preconizează
mai mult nici mai puțin 
decît EFECTUAREA, INTR-UN 
VIITOR APROPIAT, A 5 AN
TRENAMENTE PE ZI. Astăzi, 
este de domeniul incredibilu
lui acest lucru dar, cine știe, 
mîlne, 
deveni o 
cine ar fi 
J. O. din 
sări 8,90 m

Iată cum 
gram de pregătire cu 5 an
trenamente pe zi pentru un 
tînăr care urmează, în ace
lași timp, cursuri școlare sau 
universitare (o condiție esen
țială este centralizarea într-un 
spațiu foarte apropiat a lo
cului de cazare, de masă, an
trenament și școală) :

5,45 : deșteptarea, io km a- 
lergare — în pădure sau Pe 
șosea

7,00 • Igiena personală, masa 
de dimineață

8,00—13,00 : Cursuri școlare 
sau universitare

13—13,30 : 5 km alergare, ac
celerări

13.30— 14,15 : masă șl 15 mln. 
odihnă

14.15— 15,30 : Studiu individual
15.30— 16,00 : 5 km

apoi 2 x 500 m, 
duș și o cafea

16.15— 18,00 : odihnă sau pro
gram liber

18,00—19,30 : antrenament pe 
distanța de 10 km.

20—22,30 : program liber sau 
televizor, cinema, teatru, con
cert etc.

22.30— 23,15 ; 7 km alergare
25,15 : culcarea
întrebarea care se ridică 

vizează posibilitățile orgahice 
de a rezista la un asemenea 
program pe o perioadă mai 
îndelungată. * .... .
primul ? să așteptăm.

poate, acest lucru va 
realitate. în fond 
crezut Înainte de 
Mexic că se va 
la lungime 1 
ar arăta un pro-

alergare, 
urmat de

Cine va încerca

N. M.

sau 
aceștia, 

100 
, Alia Grebenikova 2:42,3 
m bras, V. Kosinski 67,2 
m bras. Ev. Mihailov 2:27,6 
m bras. VI. Nemșilov 58,1 
m și 2:09,2 — 200 m delfin 

Kravcenko 2:13,0 — 200 
mixt se află în fruntea listelor 
celor mai buni performeri, avînd 
șanse mari de a cîștiga la Bar
celona.

Mai mult chiar, multiplul cam
pion și recordman, S. Beliz-Gei- 
man, manifestă un deosebit opti
mism, acum cînd au mai rămas 
mai puțin de 10 săptămîni pînă 
la „europene". „Planul nostru de 
pregătire — declară înotătorul 
moscovit — mi se pare de data a- 
ceasta mult mal bine alcătuit și 
cred că antrenamentul la altitu
dine, programat în august, ne 
va fi de un mare folos. In ceea 
ce mă privește, aștept cu nerăb
dare întîlnirea cu Fassnacht. Am 
auzit multe lucruri despre neobiș
nuitul său stil de pregătire. îi cu
nosc și ambițiile. Poate că la 400 
m nu am șanse prea mari ; în 
schimb, pentru „maraton" (1 500 
m) promit o surpriză. Totodată, 
sînt convins că și de data aceasta 
vom pleca de Ia campionatele eu
ropene cu o frumoasă recoltă de

m

și 
m

Pentru că a ți
nut cu brazilie
nii în timpul fi
nalei campiona
tului mondial de 
fotbal, Bruno Cac- 
cialanza, locuitor 
al orașului italian 
Rapallo, a ajuns 
acum în spital, cu 
... largul concurs 
al soției sale. Du
pă cum a anun
țat poliția, Ma
tilde Caccialanza, 
în vîrstă de 60 
de ani, a fost atit 
de indignată de 
„gestul nepatrio
tic" al soțului ei, 
care se bucpra 
la fiecare gol în
scris de brazilieni 
în poarta italie
nilor, incit i-a a- 
runcat cu o bală 
in cap! Urmarea? 
Bruno Caccialan
za trebuie să ră- 
mînă imobilizat 
in pat timp de 10 
zile.

Recentul învingător al turneului de tenis 
de la
Hanul Rod

.Queen's Club‘* (Anglia), austra- 
Ldver, într-o acțiune caracte

ristică

„Trofeul eleganței"

Deși nu au reușit să cîști- 
ge „Cupa Jules Rimet", jucă
torii echipei de fotbal a. Ita
liei s-au înapoiat totuși în 
țară cu o distincție deosebilă. 
Ei au cîștigat trofeul acordat 
„celei mai elegante echipe", 
încă cu multe luni înaintea 
plecării spre Mexic, federația 
italiană angajase pe unul din 
cei mai cunoscuți croitori din 
Roma pentru a desena și con
fecționa garderoba fotbaliști
lor. Nimic nu a fost dat ui
tării, nici măcar frizura lor, 
care a fost studiată cu aten
ție de cei mai celebri coafori 
din Roma și Milano. Singurul 
regret a constat în faptul că 
jucătorii italieni nu au prea 
avut prilejul de a-și etala gar
deroba. într-adevăr, pe țoală

perioada „Mundialului", pro
gramul lor a fost extrem de 
riguros : deplasare de Ia ho
tel la stadion, pentru antre
namente sau meciuri, și îna
poierea la hotel I

TELEX • TELEX • TELEX
La Leningrad, recordmana mon
dială NADEJDA CIJOVA A A-
RUNCAT GREUTATEA LA 18,88 
M, iar Tamara Danilova a cîști- 
gat proba de aruncarea discului 
cu 58,86 m.

Au luat sfîrșit întrecerile cam
pionatului polonez de fotbal. 
Titlul de campioană a reve
nit formației Legia Varșovia, 
care a totalizat 40 de puncte, 
fiind urmată de echipele 
Ruch Chorzow 35 puncte, Gor- 
nik Zabrze 35 puncte etc.

In cadrul „Cupei Rappan" la fot
bal, s-au întllnit formațiile Z.V.L. 
Jilina și Waregem. Fotbaliștii ce
hoslovaci au obținut victoria cu 
scorul de 3—1 (0—1).

CIOCILTEA A REMIZAT 
CU LEONID STEIN

In runda a 3-a a turneului In
ternațional de șah de )a Cara
cas (participă 18 jucători din 
12 țări), MAESTRUL ROMAN 
VICTOR CIOCILTEA A REMI
ZAT IN 25 DE MUTĂRI CU 
MARELE MAESTRU SOVIE
TIC LEONID STEIN. Același 
rezultat a fost consemnat șl 
în partidele Ivkov — Benko, 
Sigurjonsson — O’Kelly șl 
Yepez — Blsguler. Kavalek a 
cîștigat la Sljussar.

■ ......... <______

Se disputase un meci de baschet, obișnuit, în 
din numeroasele întreceri care se desfășoară în 
studenților Universității Kentucky de Est învinsese

cadrul uneia 
S.U.A. Echipa 

, cu scorul de
79—78 pe baschetbaliștii Colegiului Murray. Dar oaspeții au 
contestat rezultatul meciului, afirmînd că din cauza ceasului 
care funcționa defectuos meciul s-a terminat mai devreme.

Comisia Uniunii de baschet a statului Missouri a ajuns, după 
cercetări amănunțite, la concluzia că, într-adevăr, meciul s-a 
terminat cu 10 secunde mai devreme decît timpul regulamentar. 
S-A LUAT HOTĂRTREA CA TNTlLNIREA SĂ SE DISPUTE PÎNA 
LA CAPĂT. Sportivii Colegiului Murray au trebuit să parcurgă 
a doua oară 1000 de km pentru a disputa cele 10 secunde de 
joc. Echipele au apărut din nou pe teren, au jucat, iar scorul 
a rămas neschimbat. Dar membrii < 
mulțumiți : litera regulamentului

comisiei au fost foarte 
de baschet fusese respectată !

Măsuri
de prevedere...

„Cui îi bate ceasul"

NOI CAMPIONI 
PE CIRCUITELE 

CICLISTE EUROPENE
în mal multe țări s-au dis

putat campionatele naționale 
de ciclism pe șosea (fond). în 
Anglia, titlul a fost cucerit de 
West, care a acoperit 210 km 
în 5 h 24:40,0. Rose Antonio 
Gonzalez este noul campion al 
Spaniei. în cursa care a avut 
loc pe un traseu de 203 km, 
Gonzalez s-a clasat pe primul 
loc în 5 h 32:50.

Pentru prima oară în ca
riera sa, și-a înscris numele 
pe lista campionilor francezi 
Paul Gutty. El a acoperit 265 
km în 7 h 01:30. Fostul cam
pion mondial de șosea, Rudi 
Altig, a cucerit pentru a doua 
oară titlul de campion al R.F. 
a Germaniei. în cursa dispu

tată pe circuit, Altig a fost 
cronometrat pe 180 km In i 
4h 52:30. Franco Bitosși, care 
a cucerit victoria în Turul XTe- : 
neției, a devenit campion al I 
țării sale.

In concursul de Ia Chișinău, Vik
tor Bolșov a ocupat primul loc 
în proba de săritură in înălțime 
cu o performanță excelentă : 
2,17 m. In proba de săritură ta 
lungime, a cîștigat Viktor Lisenko 
cu 7,72 m.

■
Turneul international ,,open* de 
golf de la Chaska (Minnesota) 
s-a Încheiat cu victoria sportivu
lui englez Tony Jacklin. Pe locu
rile următoare s-au clasat Dave 
Hill (Ș.U.A.) și Bob Charles 
(Noua Zeelandă).

TURNEUL DE VOLEI
DE LA FLORENȚA»

In prima zi a turneului in
ternațional de volei masculin 
de la Florența, echipa Iugo
slaviei a întrecut formația 
Franței , cu 3—1 (13, —12, 4, 
10), iar reprezentativa Italiei 
a învins-o pe cea a Elveției 
cu 3—0 (5, 13, 10).

Direcția căilor ferate bri
tanice a anunțat luarea unor 
măsuri speciale de prevedere 
pentru a feri distrugerea va
goanelor de către suporterii 
prea înflăcărați ai diferitelor 
echipe. în acest scop, trenu
rile speciale puse la dispo
ziție pentru transportul su
porterilor vor fi alcătuite nu
mai din vagoane vechi, astfel 
incit pagubele provocate nu 
vor fi prea greu resimțite. 
Numai după meciul County —

întreaga echipă de fotbal 
a clubului brazilian „Padinho" 
a fast nevoită să se prezinte 
în fața comisiei disciplinare 
a Confederației braziliene de 
fotbal. Jucătorii erau învi
nețiți de a fi ofensat pe un 
arbitru. Ce se întîmplase ? 
După ce pierduseră un meci 
(din cauza arbitrului, cum 
susțineau \ ei) fotbaliștii i-au 
trimis acestuia, prin poștă, 
romanul lui Hemingway, inti
tulat „Cui îi bate ceasul" ... 
Exemplarul, respectiv — scris

Tottenham Hotspur, CHEL
TUIELILE NECESITATE
PENTRU REPARAREA A 11 
VAGOANE DEVASTATE
S-AU RIDICAT LA APROA
PE 10 000 LIRE.

în alfabetul Braille — era 
destinat pentru... orbi ! Mem
brii Comisiei, de disciplină, 
nu lipsiți de simțul umoru
lui, s-au mulțumit să dea e- 
chipei „Padinho“ doar un a- 
vertisment.

Regele*1 Pele cosit fără milă de apărătorul italian Gera

„MEMORIALUL ROSICKI”

PRAGA 24 (Agerpres). —• 
Ba Braga au început între
cerile celei de-a 19-a ediții 
a concursului internațional 
de atletism .Memorialul Ro- 
siki*.

Campioana olimpică Lia 
Manoliu a obținut o fru
moasă victorie în proba 
de aruncarea discului cu 
rezultatul de 56,74 m. Pe 
locurile doi și trei s-au 
clasat tot două atlete ro
mânce ; Argentina Menis 
—- 54,58 m și Olimpia Ca
taramă — 53,50 m. Proba 
de 800 m feminin a fost 
dominată de sportiva ro
mâncă Ileana Silai, care 
a cîștigat 
timpul de 2:04,2, 
urmată de Nadejda Ko-

detașat cu 
fiind

leșnikova (U.R.S.S.) —
2:07,2 și Svetla Zlatevn 
(Bulgaria) — 2:09,1.

Cu o performanță remar
cabilă s-a încheiat proba fe
minină de săritură în înăl
țime, în care victoria a re
venit Antoninei Lazarova cu 
1.86 m (nou record al 
U.R.S.S.,). Multiplul record
man sovietic Igor Ter-Ova- 
nesian s-a clasat pe primul 
loc în proba de săritură în 
lungime cu 7,79 m, iar ce
hoslovacul Miroslav Ianușek 
Și-a adjudecat victoria în pro
ba de aruncarea greutății cu 
18,63 ni.

ALTE REZULTATE: mas
culin — 400 m : Jungwirth 
(Cehoslovacia) — 47,8 ; 110 m 
garduri: Nadcnicek (Ceho-

slovacia) 14,0 • ciocan : Hme- 
levski (U.R.S.S.) 69,54 ni : 
100 m: Bohman (Cehoslova
cia) 10,5 ; 200 m : Karasi (Iu
goslavia) 21,1 j 800 m : Pla- 
chy (Cehoslovacia) 
suliță: Lusis l
79,94 m j înălțime: 
(Cehoslovacia) 2,14 j 
nin — suliță : Nina 
rina (U.R.S.S.) 51,40
100 m: Jana Smerdova (Ce
hoslovacia) 11,7 j lungime : 
Jarmila Nygrynova (Ceho
slovacia) 5,98 m (concurenta 
româncă Lucia Jinga 
clasat pe .locul patru 
5,72 m) ; greutate : Helena 
Fibingerova (Cehoslovacia) 
16.29 m.

1:49,0 ;
(U.R.S.S.) 

: Baudis
Femi-
Maka-

m ;

s-a 
cu


