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CONDUSA Df TOVARĂȘUL NICOLAT CEAUSfSCU,

Tovarășul Kim Ir Sen, se
cretar general al C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Cabinetului de Mi
niștri, împreună cu soția sa, 
Kim Săng E, a făcut joi o vi
zită protocolară tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat, și soției sale, Elena 
Ceaușescu.

Joi dimineața, a" avut loc 
solemnitatea acordării unor 
Înalte distincții române și co
reene.

Tovarășul Kim Ir Sen a h>- 
rnînat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, soției sale. Elena 
Ceaușescu, și tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer ordinul „Drs 
pelul Republicii", clasa 1.

Prezidiul Adunării Populare 
Suoreme a conferit ordinul 
„Drapelul Republicii" clasa a 
11-a membrilor delegației de 
partid și guvernamentale ro
mâne.

Tn cadrul aceleiași solemni-- 
tați, tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu a înmînat tovarășu
lui Kina Ir Sen, soției sale, 
Kim Săng E, tovarășului Țoi 
En Ghen, membru al Corni 
tetului Politic, secretar al C.C. 
al Partidului Muncii din Co
reea, președintele prezidiului 
Adunării Populare Supreme, și 
Kim Ir. membru al Comitetu
lui Politic al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, prim-

vicepreședinte ai Cabinetului 
de Miniștri, ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România" 
clasa I.

Prin decret al - Consiliului de 
Stat s-au conferit, de aseme
nea, ordinele „Steaua Repu
blicii Socialiste România" cla
sa a Il-a și „23 August" clasa 
a II-a unor tovarăși din con
ducerea de partid și de stat 
a R.P.D. Coreene.

.lui 10 iunie, au început con
vorbirile oficiale între delega
ția de partid și guvernamen
tală a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovără
șii] Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al ’ Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, și delega
ția de partid și guvernamenta
lă a Republicii Populare De
mocrate Coreene, condusă de 
tovarășul Kim Ir Sen, secretar 
general a) C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președin
tele Cabinetului de Miniștri.

în cadrul convorbirilor, a 
avut loc' un schimb de păreri 
asupra dezvoltării pe mai de
parte a relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre cele două 
țări, precum- și asupra unor 
probleme de interes comun.

Iu onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a soției 
sale. Elena Ceaușescu, a mem
brilor delegației de partid și 
guvernamentale române, la Tea-

Irul Mare din Phenian a avut 
loc. joi seara, un spectacol de 
gală.

Apariția In loja oficială a 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Kim Ir Șen și a soțiilor 
lor, a membrilor conducerii de 
partid și de stat a celor două 
țări a fost întâmpinată cu vii 

• și îndelungi aplauze.
Se intonează imnurile de 

stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare 
Democrate Coreene.

3 000 de artiști profesioniști 
și amatori au prezentat apoi, 
timp de două ore, epopeea 
muzicală și coregrafică „patria 
noastră glorioasă".

La sfîrșitul . spectacolului, 
. artiștilor. li s-a oferit un coș 

cu flori din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a soției 
sale, Elena Ceaușescu.

Tovarășa Elena Ceaușescu, 
însoțită de tovarășa Kim 
Săng E, soția tovarășului Kim 
Ir Sen, a vizitat j6i dimineața 
Fabrica de țesături de mătase 
clin Phenian. La vizită a par
ticipat și tovarășa Maria Măl- 
nășan, soția 
României în

Tn cursul 
vâ’rășa Elena 
cut o vizită 
Democratice 
reene.

ambasadorului
R.P.D. Coreeană, 
după-amiezii, to-
Ceaușescu a fa

la sediul Uniunii 
a Femeilor • Co-
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ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

AZI, LA PROGRESUL, ÎN SEMIFINALA EUROPEANĂ A CUPEI DAVIS (grupa B)

llie Năstase și Zeliko Franulovici
vor da semnalul de începere a unei pasionante întilniri
Pentru iubitorii' noștri de 

tenis adevărata ridicare de 
cortină în sezonul internațio
nal ’71 are loc astăzi după 
amiază la arena Progresul. 
Intr-adevăr, este prima mani-, 
festare de anvergură în „spor
tul alb" pe care o găzduiește 
Capitala, în acest an. Semi
finala europeană a „Cupei 
Davis“, opunînd reprezentati
vele ■ României și Iugoslaviei, 
se anunță pasionantă și de un 
înalt nivel.

După două tururi ușoare în

suprema competiție pe echipe, 
cu Olanda și Israelul, fie
care învinse cu 5—0, tenis- 
menii români abordează acum 
întîlnirile decisive. Hazardul

bilitatea untM rapide revanșe 
după neașteptata înfrîngere 
de la Maribor. Și nn ne îndo
im că cxcelcnții noștri jucă
tori, llie Năstase și Ion j'ii i-

cu cea mâi interesantă par
tidă, cea dintre primele ra
chete ale celor două team-uri, 
Năstase și Franulovici. Acest 
două nume

a
au ieșit primele

COMENTARIUL NOSTRU LA FOTBAL
• •

energiiMiercuri s-au dezlănțuit

' Dirzenia d.inamouiștilor a dus pînă în cele din urmă la egalare. Sălceanu forțează apărarea 
rapidistă (Ștefan, Angelescu, Costea). Foto t Dragoș NEAGU

Pe marginea comportărilor echipei naționale de fotbal

OPINIA ANTRENORULUI
Antrenorul Angelo Niculescu ne-a adus la redacție un articol 

in care exprimă, pentru cititorii noștri, unele puncie de vedere 
privind activitatea echipei naționale de fotbal. Facem loc cu 

■plăcere acestor opinii personale 
mâniei.

ale antrenorului echipei Ro-

D espre fotbal s-a scris în
totdeauna mult și multe. 
In special în ultimii ani, 

mai cu seamă acum, după me
ciul Cehoslovacia—România de 
la Bratislava. Ca antrenor al 
lotului reprezentativ de fotbal 
al României, de aproape patru 
ani, m-am rezumat, în contac-

tele cu iubitorii fotbalului, la li
nele declarații și interviuri. 
Ceea ce m-a determinat să pă
răsesc o oarecare rezervă in 
luarea unei poziții față de cite 
s-au spus și scris despre e- 
chipa națională de fotbal a lost 
vizionarea Ia cinematograf
unui jurnal de actualități al

a

Lotul national de fotbal
convocat la București la 21 iunie

în ziua de 21 iunie, ora 11, lotul național va fi con
vocat la sediul Federației române de fotbal pentru o 
ședință în cadrul căreia conducerea tehnică a echipei 
va proceda la analiza jocului de la Bratislava și va pre
zenta planul de pregătire în vederea partidelor ce ur
mează să le susțină în toamnă. Cu acest prilej se vor 
face recomandări privind pregătirea jucătorilor la clu
buri. Va fi convocat un lot lărgit, de 24 de jucători 
precum și antrenorii de la echipele lor de club.

studioului ile filme „Al. Sa- 
hia“. Crainicul jurnalului, con
vins că se pricepe la fotbal, a 
analizat desfășurarea meciului 
de fotbal Cehoslovacia — Ro
mânia, subliniind „temporiza
rea” ca o trăsătură de bază a 
jocului echipei naționale. Con
statând la proiectarea filmului 
că vorbe spuse la întâmplare au 
un puternic efect asupra audi
torilor mi-am spus, in întu
nericul sălii, că fotbalul nostru 
are mai mulți adversari decit 
cei de pe terenul de joc...

Să-mi permiteți un scurt is
toric.

După o suită de jocuri in
ternaționale care ne-au prile
juit confruntări dintre cele mai 
grele (eu Brazilia, Anglia, R.F. 
a Germaniei, Iugoslavia, Ce
hoslovacia) fotbalul nostru a 
reușit să -spargă plafonul me
diocrității, iar reprezentativa 
României să fie situată în ul
timul timp în rîndul marilor 
echipe, cu aceeași formație și 
cu același antrenor (!) care 
n-au reușit să părăsească tere-

ANGELO NICULESCU 
antrenorul lotului 

reprezentativ de fotbal

(Continuare în pag. a 3-a)

IN DEZBATERE PUBLICA - PROIECTUL DE LEGE CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA

Șl CONDUCEREA UNITĂȚILOR ECONOMICE DE STAT

CONTRIBUȚIA LA ÎNTĂRIREA
BAZEI MATERIALE A SPORTULUI

POATE FI MAJORATĂ
roiectul Legii, cu privire 
la organizarea și condu
cerea unităților economi

ce de stat, supus dezbaterii 
publice pentru a fi îmbunătă
țit și definitivat, prezintă larg 
interes și pentru mișcarea spor
tivă. EJ prevede printre atri
buțiile principale ale conducerii 
întreprinderilor și centralelor și 
pe aceea de a stabili măsuri, 
pentru asigurarea bazei male 
riale necesare acțiunilor ' eultu - 
tal-sportive, aceasta exprimind 
încă o dată atenția acordată in 
țara noastră educației fizice și 
sportului, activitate de inte
res național, ele o mare insem-

nătate pentru sănătatea publică 
și menținerea capacității pro
ductive a oamenilor muncii.

In condițiile societății moder
ne ' de azi, care prin tehnica 
dezvoltată elimină mișcarea fa- 
vorizind sedentarismul, elimina
rea treptată a eforturilor fizice, 
pe de o parte, și suprasolicita
rea activității nervoase, tot mai 
intense Pe de altă parte, recla
mă mișcarea, i*i aer liber ca o 
necesitate, cotidiană. Din acest 
punct de vedere educația fizică 
și sportul au un rol important 
in ceea, ce privește producti
vitatea muncii. Sănătatea, vi
goarea,- recuperarea rapidă dm

punct de vedere fizic și moral, 
buna dispoziție a celor ce mun
cesc, iată o'preocupare de prim 
ordin. De aceea, astăzi nimeni 
nu mai discută dacă esle bine 
sau nu să se l’aeă sport de 
masă, ci caută cele mai bune 
soluții pentru organizarea acti
vităților fizice pe scară largă. 
Aceasta se impune cu atît mai 
mult, cu cit amplele sarcini ale

prof. GH. VLĂDICĂ

(Continuare in nag. a 2-a)

deosebite

A sta da, etapă 1 Aproa
pe toate partidele au 
fost . înverșunate fiindcă 

deznodămîntul lor semnifica 
ceva deosebit măcar pentru 
o' echipă, dacă nu pentru a- 
mîndouă. Disperarea la for
mațiile amenințate și orgoliul 
la Dinamo sau Rapid au pus 
în mișcare energiile. Etapa a 
foșt fierbinte, dar n-a eluci
dat mare lucru, măcar Ia 
suprafață, sau dacă vreți s-a 
soldat cu unele rezultate care 
pot avea un efect întârziat. 
Pentru că, de pildă, Progre
sul a obținut un punct, dar 
ansamblul realizărilor de 
miercuri ale celorlalte echipe 
oropsite ar putea arăta peste 
vreo două săptămîni că toc
mai în această etapă șansele 
echipei lui Peniță Moldoveanu 
s-au compromis de tot. La fel 
Si în vîrful ierarhiei. Egalita
tea dintre giuleșteni și dina- 
moviști menține, chipurile, un 
clasament încordat, dai- în spa
tele acestei aparențe se află 
ascuns, de alaltăieri, adevă
rul că Dinamo a făcut un pas 
imens spre 
pionațului. E 
suspensul nu

cîștigarea 
bine însă

. s-a risipit,
teoretic multe mai slnt plau
zibile, că temerile și speran
țele sînt Încă legitime In atâ
tea orașe.

La Iași, Politehnica ți 
U.T.A.. două doamne senine 
și lipsite de griji în acest în
ceput de vară, s-au luptat e- 

’ legant, au 
condimentat 
in cele din 
bătută rău, 
dar asta nu 
portantă. Cum era să fi ier
tat Jiul pe Petrolul, clnd 
n-au iertat ei pe Dinamo?

cam- 
că 
că

jucat un fotbal 
cu de toate, iar 
urmă una a ieșit 
nedrept de rău, 

mai are nici o im-

Romulus BALABAN

(Continuare In pag. a 3-a!

Arbitrul principal, dr. Otto Heidrich, pregătind urna pentru tragerea la sorți a jocurilor, tn șe
dința tehnică de ieri.

sorților a făcut ca, la distan
ță de un an, penultima etapă 
a întrecerilor de grupă să pu
nă față în față aceleași două 
puternice reprezentative. Iată 
deci că ne este oferită posi-

ac, hu vor scăpa prilejul de 
a-și _ înscrie în palmares un 
rezultat care să reflecte 
mai fidel valoarea lor.

încă un capriciu al sorților 
face ca întîlnirea să debuteze

PROGRAMUL CELOR 3 ZILE
VINERI (de la ora 14,30) : llie Năstase — Zeliko Franu

lovici, urmat de Ion Tiriac — Bora lovanovici.
SÎMBÂTĂ (ora 15,30) : festivitatea de deschidere, urmată 

de partida de dublu (formațiile vor fi anunțate cu o ord 
înainte- de începere).

DUMINICĂ (de la ora 14,30) : Ion Tiriac — Zeliko Fra
nulovici, urmat de llie Năstase — Bora lovanovici.

din urnă, ieri, la ședința de 
tragere la sorți desfășurată 
sub conducerea arbitrului 
principal, dr. Otto Heidrich 
(Austria).

Așadar, cei mai buni |Jucă-, 
tori vor deschide suita celor" 
cinci partide care trebuie să 
desemneze echipa învingă
toare. llie Năstase. șl Zeliko 
Franulovici, doi străluciți re- 
prezentanți ai tinerei genera
ții de tenismenl, s-au întâlnit

Q COMARNISCH1
Radu VOIA

(Continuare tn pnff. a 4-a)

CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX

Mihai, Gruiescu, Cuțov și Alexe

debutează sîmbătă la Madrid
MADRID, 10 (prin telefon).—
Cu cele două gale de vineri 

debutează în Capitala Spaniei

ÎN CAMPIONATUL FEMININ DE HANDBAL

„U“ București intrecută-pe teren propriu-

Ieri s-au disputat jocurile 
din cadrul etapei a XXV-a a 
campionatului republican de 
handbal feminin,. divizia A.

CONFECȚIA — LE.F.S. 
14—11 (8—5). Nimeni n-ar fi 
pus la îndoială o victorie a 
studentelor .în acest joc, dar 
handbalistele de la Confecția, 
capabile — așa cum ne-au mai 
dovedit de multe ori —■ să 
furnizeze surprize, atunci cind 
vor să joace, au cîștigat neaș
teptat de ușor. Conduse exce
lent de Constanța Dumitru și 
beneficiind de o inspirată 
fructificatoare (Maria Dincă), 
textilistele și-au depășit ad
versarele la toate capitolele, 
e drept avînd în față o echi
pă făi’ă nerv, din care doar 
Petruța Băicoianu a evoluat- 
mai aproape de posibilii; 
Principalele realizatoare : Din
că și Maladie cite 4 pentru 
Confecția, respectiv Băicoianu 
(15). Au condus foarte bine C. 
Burcă și I’. Cîrligeanu,

Huria ALEXANDRESCU 
MUREȘUL TG. MUREȘ — 

RULMENTUL BRAȘOV 14—9 
(7—5). Evoluind toarte bine, 
liandbalisteie din localitate au

obținut o victorie clară și pe 
deplin meritată. Principalele 
marcatoare : Șoș (7) — Mure
șul, respectiv Draser (4). Au 
condus bine D. Purică și V. 
Erhan (Ploiești). C. ALBU, 'co- 
resp.

VOINȚA ODORHEI — CON
STRUCTOR U I, TIMIȘOARA 
19—10 (8—2).

TEXTIL A BUH UȘI—C.S.M.
SIBIU 10—8 (4—4).

UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 13—15 (7—12).

Meci interesant, de bună 
factură tehnică, cu multe go
luri frumoase și, pe alocuri, 
palpitant, în care campioanele 
en. titre ș-au dovedit net su
perioare bucureștencelor. A 

■ fost, de fapt, un derby al am
bițiilor, cu prilejul căruia 
campioanele au vrut — și au 

-reușit — să-și dovedea’scă su
perioritatea față de probabile
le viitoare campioane, chiar 
'pe1 terenul acestora. Timișo- 
rencele, deși lipsite de apor
tul Terczci Popa, aa practicat

Hristache NAUM

campionatele europene de 
box amator.
, Joi dimineața, pentru boxe
rii prezenți la europene au 
început marile emoții. Mai 
întîi a fost examenul medical

C.E. IN CIFRE
• Participă 207 boxeri 

reprezentând 27 de țări.
• Tn total, numqrul 

participanților, oficiali
lor, ziariștilor, delega- 
ților și funcționarilor 
care colaborează la or
ganizarea acestei com
petiții se ridică la 848.

• Vor avea loc 196 
de meciuri.

• întrecerile vor fi co
mentate de către 260 de 
ziariști și crainici radio 
sau T.V.

ultimele zile nu a participat 
la antrenamente, fapt-, care 
explică efortul său de ultim

CONSTANTIN GRUfESCU 
moment de a scăpa de cele 
cîteva sute de grame pe care 
le mai avea în plus.și apoi cel al cîntarului. în 

noaptea de miercuri spre joi, 
mulți dintre pugiliști au fă
cut reale eforturi pentru a 
putea intra în' categorie. Prin
tre ei s-a numărat și Alee 
Năstac care, ușor bolnav în

Paul OCHIALBI 
Petre HENȚ

(Continuare tn pag. a. 4-a)DISPUTE INTERESANTE PE VELODROM
Ieri după amiază, pe- velodro

mul Dinamo, s-au încheiat între
cerile pentru ,-,Cupa școlii spor
tive nr. 1“, care a fost cucerită- 
chiar de reprezentam, ii școlii 
care a pus trofeul în 

reuniune 
următoarele

nr. 1-, 
de

a .
In ultima 

gistrat 
jiiniori

joc. 
s-au înre- 
rezultate : 

lansat :

'Continuare tn pag

Ui liniai.
A < 'jiiiuă.

].
M.
(Steaua) 
vrilă ( 
Vulcu : 
de
23
sp.
sp.

La juniori mici . 
urmărire pe echipe ___  .
reprezentativa Școlii sportive 
3 (P. Cim poieni.
St, Popescu, A. 
clasat pe primul loc. 
Steaua și Școala 
Proba cu adițiune
1. St. Popescu (Șc.
2. N, Tănăseșcu
P. Cimpoieru (Sc. 
Clasamentul general : 
sportivă nr. 1 (97 p).
Cupa, pe locurile următoare 
sîndu-se Steaua cu 12G p . și Dr 
namo 141 p

A. Neagoe
Roșu (D) 1 

' 12,2 : i
(SI). 2.

probă 
puncte : 

P.
1)

1)

2,
15 p, 

14 p.

i. 
V. 
3.

in cursa
— 2 000 m 

-------- a nr.
I. Lăzărescu. 

f'lorea) s-a 
urinată de 

sportivă nt-. 1. 
de

sp.
(D)
sp.

3)
iii
3)

1.
a

Â/i, I.C.H.F. — S.K. lini/ 
și Dinamo - Steaua

la baschet
începe, in sala 

Floreasca, turneul in
ternațional de baschet 
masculin organizat de 
I.C.H.F. în deschidere, 
la ora 18, va avea loc 
partida I.C.H.F. — S. K. 
Lodz. iar la ora lil.rti 
o tradițională confrun
tare, Dinamo —-Steau;,.

-
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MELANIA PETRESCU
Născută la 14 fe

bruarie, 1941 în 
București. Este că
sătorită din 1963 șt 
are o fetiță de â 
ani. Face parte din 
secția de tir a clu
bului Dinamo Bucu
rești din 1965.

Palmares: ea 
ține ceț ■ mai 
rezultat din 
me la probă de 
armă standard 60 
focuri culcat: 593 p. 
Performanța obți
nută zilele trecute 
la campionatele 
ternaționale de 
Tunari urmează 
fie omologată 
nou record 

dial (v.r
p.). Este

mon-
502 

reali
zatoarea noului re
cord nation 11 
aceeași armH 
la proba de 
jocuri cu 573 p, 
bilit în urnea cu o 
lună ia Leipzig, 
unde, totodată, a 
cucerit și titlul de 
campioană interna
țională a R. D. Ger
mane. Din 1867, de 
cirid este trăgătoare 
de performantă s-a

*

A PRINTRE CULOARE
au părăsit Capitala 

din reprezentativa 
vor evolua

„0luptă-i viața, deci te luptă• ••
//

nine.
sau 3 la dife- 
probe femi-

clasat, de mai multe 
Qrt in campionate
le naționale pe locu

Prea puține dintre martie 
trăgătoare ale lumii au reușit 
sa uree treptele dificile ale 
afirmării internaționale in
tr-un timp relativ scurt, ea 
Melania Petrescu. Să începi 
sa practici un sport dificil, 
cum e tirul, la virsta de după 
juniorat sl în 4—5 ani să 
ting! cele mal 
ale măiestriei este un 
destul de rar. in 1965. a 
truns pentru prima oară 
un .
an a obținut categoria I 
clasificare, iar în 1068 a. cuce
rit titlul de maeștrii a sportu
lui si acum, iu Iunie 1871. se 
mtndrește, ca nici o altă țin- 
tașă din Români#. eu lit ui de 
recordmană mondială ' A- 
oeasta ar 11. pe scurt, biogra
fia sportivă a Metaniei Pe
trescu. F.ste evident eă ne 
aflăm ir fata mul talent deo
sebit...

Melania Petrescu a reușit 
Insă să îmbine perfect cali
tățile psihice sl fizice necesare 
sportului de tragere liț țintă 
îp care — să nu uităm — o 
armă cintărește peste 6 kg șl 
ea trebuie ținută în brațe ore 
întregi. în poziții dii’e.'ite Și 
nu dintre cele mal comode.

a- 
înalte culmi 

lucru 
pa
pe 

poligon sportiv. Peste un 
de

★ *
cum vermin orele„Zllnlc,

de serviciu, și pe cele rezerva
te treburilor casnice — ne 
spunea proaspăta 
internațională a 
mă duc la poligon- 
mul alcătuit 
meu, Viorel 
pentru mine '<oar un 
exercițiile „revăzute ucolo le 
îndeplinesc de multe ori în
treit. $1 astfel, intru in criză 
de. timp. Trebuie să neglijez 
alte preocupări îndrăgite, ca 
de pildă, broderia, croșetatul. 
Ce să-l faci, sportul cere 
unele sacrificii".

Este Interesant de amintit 
că Melania Petrescu, pe cînd 
era elevă juca volei, sport pe 
care l-a practicat cu succes 
la Știința București. Apoi, 
după ce l-a cunoscut pe soțul 
ei, cunoscutul trăgător Ștefan 
Petrescu, campion olimpic la . 
pistol viteză la Melbourne, a 
abandonat voleiul în favoarea 
tirului. Și după cum se vede, 
bine a făcut.

casnice 
camp’oană 

Romăbiei —
Progra- 

de antrenorul 
Manclu, este 

qlild,

Am asistat recent la două 
concursuri de gimnastică mo
dernă rezervate sportivelor 
dc la categoriile inferioare 
de clasificare : „Cupa școlii 
sportive" (la Ploiești) și fază 
pe municipiu în București, 
pentru- calificarea în finala 
campionatului na(ional„ - Am 
remarcat o afluență de spec
tatori, 
număr 
gaja.te 
întîietate.
tele s-au 
exerciții noi, cu un grad spo
rit de dificultate, in concor-

precum 
de 
în

și un mare 
sportive .an- 
lupta pentru 

Deși concuren-, 
prezentat cu

SPECTACOLE
DE GIMNASTICA MODERNĂ

Ansamblul dc gimnastică mo
derna al ' chinului Politehnica 
București va prezenta un spec
tacol cu numere de dans și gim
nastica moderna la sala de tea
tru de la Palatul Pionierilor. Sub 
îndrumat ea Ginelei Stoenescu, 
grupul dc gimnaste, alcătuit din 
Doina Constantlnescu, 
Dumitru, Victoria Dușa, 
Mateeseu, Rosita — 
riicna Pegulescu, 
covița și ingrid Soslarich, pregă
tește intens acest frumos spec
tacol dc popularizare a gimnas
ticii moderne,

Publicul 
să asiste 
măiestrie 
procura 
C.N.E.F.S. 
edlicațio fizică a Institutului Po
li tehnic (str. Ștefan Furtună nr. 
DU).

Spectacolele slut programate 
în zilele de 17, 22, 26 șl 28 iunie.

Mar ga
Diana

Pascu, Ma- 
Mariaua Ka-

bucureștean, dornic 
la o demonstrație de 
și virtuozitate, poate 

biletele de la casele 
,și dc la catedra de

ÎNTÎLNIREA
ROMÂNIA-UNGARIA

LA CONSTANTA4
dintre echipele femi- 
Românlel și Ungariei, 
inițial in orașul. Sibiu,

Meciul 
nine ale 
programat .. .. .
se va desfășura simbăta viitoare 
la Constanța. Schimbarea locu
lui de desfășurare este motivată 
de dificultățile legate de trans
portarea unor aparate din Ca
pitală sau din alte centre În
depărtate pînă în orașul Sibiu.

Gimnastele romance și maghia
re vor evolua cu exerciții liber 
alese.

DF LA I.E.A.B.S.

de învățare a 
: la ștrandul Ti
se va deschide

Cen.trui 
înotului de 
neretului t 
în ziua de 16 iunie 1971.

Instructorii care urmea
ză să funcționeze la acest 
centru sînt invitați azj la 
ora 18 la ștrandul Tine
retului pentru instructaj.

Ieri 
atletele 
României care 
duminică în compania for
mației naționale a R. F. a 
Germaniei. Ca și la meciu
rile anterioare dintre echi
pele celor două țări, calcu
lul hîrtiei le indică, și de 
data aceasta, ca favorite pe 
atletele din R. F. a Germa
niei, a căror valoare gene
rală nu mai are nevoie de 
comentarii. în această situa
ție este de așteptat ca spor
tivele noastre să facă tot ce 
este posibil, pentru a putea 
obține rezull ate dintre cele 
mai bune și poate chiar noimai bune și poate chiar 
recorduri.

Pentru întîlnirea de la 
restried formația română va 
conta pe următoarele atlete : 
100 ni : Valeria Bufanu (11,5), 
Sanda Angelescu (11,7) sau 
Mariana Goth (11,9), 200 m : 
Goth (24,2), Eleonora Mono- 
ranu (24,8), 400 m : Mariana 
Suman (55,3), Doina Bădescu 
(55,9), 800 m: Ileana Silai 
(2 : 02,6), Suman (2 : 08,3),
1500 ni : Maria Lincă (4 : 30,3), 
Elisabeta Baciu (4:32,4),
100 mg: Bufanu (13,3), Vio
rica Enescu (13,6), 4x100 m : 
Monoranu, Goth, Angeles
cu, Bufanu, 4x400 m : Fița, 
Suman, Bădescu, Silai, lun
gime : 
(6,53 m în sală), 
pescu (6,30 m),
Cornelia Popescu 
Virginia . Bonei 
greutate : Ana
(16,86 m în sală), Valentina 
Cioltan (15,86 
gentina .Menis 
Manoliu (57,48 
pia Cataramă 
liță : Marion Becker (57,14 m), 
Elisabeta Prodan (50,14 
sau Mihaela Peneș.

In cursul zilei de astăzi 
urmează să se deplaseze 
Itulia echipa masculină 
României care, sîmbătă 
duminică, la Torino, va 
parte 
dificilă alături de reprezen
tativele 
mane și

Ge-

Viorica Viscopoleanu
Alina Po- 
înălținie : 

(1,82 
(1,78 

Sălâgean

m), 
m),

ia), disc : Ar-
(60,12), Lia 

m) sau Olim- 
(60,50 m), su-

m)

in 
a 

Și 
lua 

la o întîlnire foarte

echipa Șc. sportive din Cluj 
și o formație școlară din Po
lonia, clujencele au repur
tat o victorie clară, lăuda
bilă. Aflînd însă rezultatele 
diferitelor, probe am rămas 
pur și simplu stupe- 
fiați atunci cînd am văzut 
că două atlete au concurat 
la nu mai puțin de 10 pro
be ! Este vorba de Eva 
Zorgo și Mariana Nedelcu. 
Prima este componentă a 
lotului olimpic, deși nu are 
decît 17 ani (50,10 m la su-. 
liță în 1970), cealaltă e mem
bră a echipei 
de junioare, 
promițătoare 
garduri. Este 
cum conducătorul delegației 
(prof. I. Scurtu) și antreno
rul Petre Naghi au alcătuit 
formația, utilizîndu'-le -pe a- 
ceste junioare în atîtea pro
be. Să ne mai mirăm, atunci 
de
ză progrese mai evidente și 
că Zorgo nu obține încă per
formanțele de csre este în- 
tr-adevăr capabilă? Mai no
tăm și faptul că fiind com
ponentă a lotului olimpic, 
Eva Zorgo ar trebui să aibă 
un 
tru 
altfel, antrenorul
cerut F.R.A. să-i acorde at
letei posibilitatea unui 
curs peste hotare, în Unga
ria.

■ cord, s-au făcut formele ne
cesare, dar atleta nu mai 
pleacă, pentru că trebuia să 
participe la pentatlonul șco
lar de la Cluj ! Aceasta este 
situația și pentru ca s-o lă
murim mai bine, așteptăm 
să cunoaștem și părerea fo
rului clujean, ca și aceea a 
F.R.A.

reprezentative 
cu rezultate 

la sprint și 
surprinzător

ce Nedelcu im msrchea-

regim preferențial pen- 
anumite concursuri.

său a
De 
și

C011-

Federația a fost de a-

DAR

Cu prilejul unui recent 
concurs internațional dintre

NIVELUL TEHNIC IN CREȘTERE, DAR

danță cu actualele cerințe ale 
gimnasticii moderne mondiale, 
.nivelul tehnic al concursurilor 
urmărite a fost considerabil 
mai mare decît cel. al unor 
întreceri de acum un an.

Aș dori însă să mă opresc 
mai pe larg asupra unor 
neajunsuri pe care le-am se
sizat și care pot fi remediate 
pînă la finala pe țară a spor
tivelor dc categoria a IV-a 

• și a Ii-a de clasificare. Ast
fel, este necesar să se eli
mine greșelile tehnice de 
execuție" a 'unor' elemente. 
Se impune mai multă aten
ție, de pildă, la executarea 
piruetelor pe vîrful picioru
lui cu glezna întărită, mînui- 
rca specifică a mingii (care 
trebuie să stea în palmă și 
nu apucată cu mina în for
mă de gheară), panglica și 
coarda trebuie să fie în con
tinuă mișcare și tensiune, 
astfel îneît coarda să nu
onduleze, iar panglica să nu 
cadă relaxată pe sol sau pe 
corp, panglica și coarda 
fie mînuite cu deosebită cla
ritate, cu maximă rigurozi
tate în realizarea desenului 
în aer, cu planuri precise 
și cu amplitudine, capul să 
participe într-o măsură mai

se

să

mere la mișcările noi ale 
'trunchiului și la valul în- 
tregult i co. p.

In ce privește exercițiile 
liber alese la categoriile a 
IV-a.și a Ill-a și proba de 
ansamblu cu steaguri la ca
tegoria a IV-a, se cere a fi 
riguros respectate următoa
rele cerințe : dinamism cres
cut, varietate în procedeele 
de mînuire a obiectelor și a 
tempoului mișcării, cuprin
derea tuturor grupelor 
mișcări ale corpului cu 
pectarea accesibilității 
majorității gimnastelor 
echipă, alegerea unor melo
dii potrivite vîrstei într-o 
deplină armonie a muzicii 
și compoziției.

E de la sine înțeles că 
sportivele nu trebuie să ne
glijeze în nici un moment 
al execuției ținuta, stabilita
tea și finalitatea în mișcare.

Considerăm că pînă la fi
nală aceste neajunsuri pot fi 
remediate, (
Mureș cele 
prezentante 
moderne să 
ții de bună

Rareori am avut de recenzat o săptă- 
mînă telesportivă mai dramatica, mai ten
sionată ca acea care pare să se fi încheiat 
miercuri, după Kodes-Năstase și Dinamo- 
Rapid. Mărturisesc că.lîngă drama Nun- 
weillerilor, după tensiune cu i comoții și 
atîtea emoții adevărate c 7...J.'____ ___ ...  j a finalului de pe 
.23 August", amorul lui Napoleon la Tele- —x— _• s.a pjjryt cu foțul

unui centru înain- 
mult mai convin-

cinematecă, noaptea, mi 
searbăd. Uneori, leșinul 
tas numit Dumitrache e 
gător în omenia sa, decît un petor care 
zice că se cheamă Napoleon și zice că 
trăiește o mare tragedie istorică. Uneori, 

’ Năstase, dotați 
angajați într-o

doi oameni numiți Kodes și 
doar cu cîte o rachetă, sînt 
luptă mai interesantă , de- 
cît încoronarea unui îm
părat ...

Adevărul e că după fi
nala de la Toland Garros, 
nu mai credeam că voi în
cerca atît de cjrînd, în fața 
televizorului, o nouă sfîr- 
șeclă. Toți sînlem bătrîni 
telecronicari, to|i avem sim
țul umorului, toți știm să 
ne ferim cu cîte o glumă 

, lucidă de nervii de la ini
mă, toți știm să ne ținem 
deștepți. — dar vine cîte 
o clipă, chiar aici, pe 
terenurile de sport unde știm 
joacă, clipă de mare adevăr omenesc 
care ne interzice bancurile, dașteptăciunile 
și alte chestii cu care sfidăm înțelesurile 
vieții, pentru a ne sili să ne întoarcem 
modești și intimidați în banca noastră, 
unde din copilărie poetul ne învățase că 
„O luptă-i viața, deci te luptă, cu dragos
te de ea, cu dor"... Pe căi nevăzute, doi 
bărbați care cică se jucau, atingeau gra
nița poeziei care nu-i altceva decît viața 
dusă pînă la paroxism... Eu nu credeam 
că Năstase poate pierde această finală. 
Și niciodată nu voi accepta că acest Kodes 
— care a făcut din tenacitate o calitate 
mai importantă chiar decît talentul — e 
mai bun co Năstase. Și nu pot avea vreo 
obiecție la jocul lui llie. Dar mă plec în 
fața rezultatului. Și mă plec în fața lui 
Țiriac care a simțit pentru noi toți, care a 
strigat pentru noi toți, care a respirat odată 
cu noi și a exprimat — desfigurat de ti is
tețe — tristețea noastră demnă, cu capul 
plecat și cămașa descheiată larg la 
piept/ fără teamă de convenție.

Cred că duminică, Tiriac, comentînd jo-

fr.

că totul e

cul lui llie, a fost cel mai frurno» dublu 
jucat împreună de cei doi magnifici. Păcat, 
mare păcat că pe urmele lor nu mai avem 
în tenis încă vreo cinci ca ei, să avem 
filmul cu 7 magnifici. Și dacă am obiec
ție, aceasta se referă la transmisia fran
ceză, de la care așteptam mult mai mult, 
ca varietate a planurilor, ca fantezie — 
ceea ce mă face să fiu mai blind cu ai 
noștri, instalați de astăzi la Progresul.

beși ai noștri — cu 4 camere plus una 
portabilă la un cuplaj de fotbal, cu un
ghiuri din spatele porții, cu planuri curate 
ale antrenorilor și rezervelor, au un de
cupaj visînd la Wembley — cer, pretind 
imperios exigență și eu cred câ trebui» să 

le-o acordăm, declarînd 
răspicat că la Steaua — 
Progresul nu jni-am dat 
seama multă vrem» 

|j| avem 4 camere de
I I I fă vederi, meciul fiind 
■ Si prea de sus, prea imper-
t iff9 ■ sonal, boală veche în trans- 1 de pe .23 August’,

g ■ .<■ Abia la Dinamo — R'jpid,
I I ,î| regia (M. Panait) și cpera- 
‘ torii au 9âsit exact dis-

tanța cea mai convenabilă 
și am avut dupâ mulți ani 
cea mai bună transmisie 
internă de fotbal. Ar fi fost 

de neiertat ca acest meci de foc să. fie ra
tat. Din nou, psihologicul a avut.prioritate 
asupra tehnicii, din nou oamenii au de
pășit joaca. De mult n-am văzut două 
echipe românești luptînd ,cu atîta dor' 
și durere împotriva nenorocului , și neno-

de neiertat ca

ca 
luat 
luat

,. Jurere împotriva nenorocului și neno
rocirilor care au învățat prea bine să nu 
mai ocolească lumea sportivă, răpindu-i 
orice caracter de spectacol desfătător. 
Radu Nunweiller, sfărîmat de durere, după 
accidentul lui Nelu, nu mai era „spectacol".. 
Rapidul, lovit de eliminarea irațională a lui 
Pop, încercînd să răstoarne sentința, mar- 
cînd golul superb al unei pase superbe, 
nu mai era nici el „spectacol", ci zece 
oameni la capătul lumii. Dinamo, fără 
Radu, fără Nelu — despre care nu se știa 
decît că e „foarte grav" — egalînd în 
ultimul minut dintr-o nebunie a lui DumL 
trache, adus leșinat pe tușă — atingea și 
el paroxismul, ignorînd spectacolul. Jar 
stadionul mut, incapabil de euforie, epuizat 
la capătul ctitor fapte săvîrșite de oameni, 
mi s-a părut imaginea cea mai vibrantă a 
acestei săptămîni prea plină de adevăr.

BELPHEGOR

Italiei, R. D. Gcr- 
Norvegiei. .
VICTORIE,
CU CE PREȚ?

Slmlon Popescu (stingă) î.șl va apăra șansele șl
Foto P. ROMOȘANMultiplul campion republicam

la Timișoara, lată-l finallzînd o centurare laterala.

• ■ ■■ ..

CAMPIONII DE 
ANUL TRECUT

Cat. 48 kg Gh. 
Berccanu (Steaua), 
cat. 52 kg M. Du
mitru (A.S.A. Ba
cău), cat. 57 kg 
I. Baciu (Steaua), 
cat. 62 kg S. Po
pescu (Steaua), cat. 
68 kg R. Pătraș- 
cu ~ ’
cat. 74 kg I. Ga
bor (Steaua), cat. 
82 kg I. 
(Dinamo 
cat. 90 kg. 
dorpatachi 
mo Buc.), 
100 kg Gh. 
povicj 
Buc.), cat + 100 
kg N. Martinescu 
(Dinamo Buc.). Cu 
excepția lui Popo- 
vici toți . vor 
concura la Timi
șoara.

(Rapid Buc.),

Țăranu 
Buc.), 

V. Fo- 
(Dina- 

cat. 
Po- 

(Dinamo

de 
res- 
lor 
din • ©> Începînd de azi la Timișoara

NUMĂR RECORD DE PARTICIPANT! EA FINALELE DE GRECO-ROMANE

astfel ca la Tg. 
mai tinere re
ale gimnasticii 

ne ofere execu- 
i valoare tehnică.

Ileana SIMA 
lector universitar

In sala Olimpia din Timi
șoara se vor desfășura, vineri, 
sîmbătă și duminică finalele 
campionatelor republicane in
dividuale de seniori la lupte 
greco-romane. La această e- 
diție, a 45-a, vor participa 
numeroși luptători, aproape 
400, cifra constituind un re
cord al tuturor competițiilor 
finale de pînă acum.

If.tă și cîteva opinii îna
intea primului gong. Favori
tul la categoria 48 kg este,

indiscutabil, Gh. Berccanu 
(Steaua) deși el va primi, cu 
siguranță,, replici viguroase 
din partea luptătorilor dina- 
rnoviști I. Gibu și D. Manea, 
în continuare, la 52 kg nici 
Gh. Stoiciu (Steaua) nu are 
motive de emoții. Deosebit de 
pasionantă se anunță lupta 
pentru întîietate la 57 kg unde

(Steaua) va fi ne- 
înfrunte asalturile 
valoroși luptători : 

(Dinamo), campion

I. Baciu 
voit să 
altor trei
I. Păun
balcanic, M. Boțilâ (C. S. Pi
tești), campion european de 
juniori în 1970 și M. Dumitru 
campionul categoriei 52 kg- 
La 62 kg, prin „urcarea” lui 
S. Popescu (Steaua) la 68 kg,

titlul rămîne să și-l dispute 
C. Vîrtosu și C. Ionescu (am
bii de lă Dinamo Buc.), T. 
Horvath (Vulturii Textila Lu
goj) și Al. Szabo (Crișul Ora
dea), clasat pe locul 3 la ul
tima ediție a campionatelor 
europene de juniori. Toți 
aceștia au șanse 
piate să intre în 
sia mult rîvnitului
Deși concurează la 68 
Popescu rămîne favorit. Prin
tre pretendenții la această 
categorie mai sînt R. Pătra.ș- 
cu (Rapid), N. Mihai (Vulturii 
Textila Lugoj) și C. Lucacela. 
(A.S.A. Cluj). Cea mai bună 
„cotă" la 74 kg o are X. Gabor 
(Steaua). Acesta va trebui să 
treacă însă de colegul său de 
club St. Șerban ca și de I- 
Enache (Dinamo Buc.), prin
cipalii adversari. La următoa
rea categorie, 82 kg, orice 
pronostic este riscant. Nu mai 
puțin de 5 luptători aspiră 
fiecare cu îndreptățire la ti
tlu : I. Țăranu și M. Vlad 
(Dinamo Buc.), I. Bender 
(Vulturii Textila Lugoj), C. 
Penciu (Metalul Buc.) și L. 
Eizîc (IPROFIL Rădăuți). Ne
îndoios, la 90 kg, N. Ncguț 
(Steaua) și V. Fodorpataki 
(Dinamo Buc.) sînt principalii 
candidați. N. Martinescu, la 
100 kg, nu va avea, credem 
„probleme". In sfîrșit, la +100 
kg duelul dintre V. Dolipschi 
(Dinamo Bre.) ș’ R- Codrca- 
nu (Vagonul Arad) va de
semna campionul.

Toți 
apro- 
pose- 
titlu. 

kg S.

C. CH.

MAI MULT DECÎT UN BILANȚ
Cită emoție, cită reverie poate 

pricinui momentul despărțirii de 
școală, de acei ani luminoși ai 
copilăriei și ai adolescenței le
gați de primele împliniri în via
ță !... Am avut ocazia să verific 
acest adevăr (dacă mai era nece
sar), asistînd la serbarea de 
sfîrșit de an organizată la Lice
ul nr. 35 din Capitală. Din a- 
ceastă unitate școlară cu pro
gram de educație fizică va por- 
,ni în viață, mai departe. i?ătre 
noi și noi împliniri, mai mărețe, 
mai spectaculoase, o promoție 
de tineri și tinere cu recunoscu
te virtuți și la învățătură și în 
sport, copii-modei care au făcut 
să sporească faima școlii.

Nd întâmplător, de bună sea
mă, festivitatea ia care 
martor, a avut drept 
culminant (după «o suită 
vingătoare demonstrații 
tletism, gimnastică și 
decernarea titlului de

am fost 
moment 
de con- 

de a- 
baschet) 
maestru 

al sportului tinerilor Sabina Șer- 
bănescu și Maria Preda, 
două dintre reprezentantele 
frunte ale liceului, eleve 
prof. Livia Grama, care pregă
tește împreună cu alte antrenoa- 
re, cu zel și modestie „noul val“ 
în gimnastica modernă. Festivi
tatea a fost punctată, 
menea, de 
de baschet de la 
oane pe municipiu 
copii-fete, juniori 
III și locul II la 
Ca un corolar al 
ziaste, dc înaltă calificare ce. ca
racterizează cadrele didactice de 
aici pe întreaga lor filieră (di
rector, prof. Gh. Benone, direc
tor-adjunct, prof. Constanța Teo- 
dorescu) 
mediul tov.
Tudor Vasile 
lui diploma dc

Emoționanta

Sînt 
de 

ale

de ase- 
premierea echipelor 

„35“ (campi- 
la categoriile 
I și juniori 
junioare II). 
muncii entu-

C.M.E.F.S., prin 
președinte, 

a decernat 
merit, 
festivitate

inter- 
prof. 

liceu-

de la

REPREZENTATIVELE DE JUNIORI

CLASAMENTELE FINALE
ALE DIVIZIEI B

Festivitate de premiere !... tu prim plan, Sabina Șerbănescu 
fi Maria Preda, maestre ale sportului la gimnastică modernă, 
sînt felicitate de președintele C.M.E.F.S., prof. Tudor Vasile.

Șl JUNIOARE Șl OBIECTIVELE LOR
Cea mal importantă competiție 

estivală a tinerilor baschetoaliști 
va fi, fără îndoială, tradiționalul 
turneu „Cupa Prietenia", care va 
cunoaște la această ediție o par
ticipare deosebit de valoroasa șl 
anume reprezentativele U.R.S.S., 
Poloniei, Cehoslovaciei, Ungariei, 
Bulgariei, K D. Germane, R.P.D, 
Coreene, Cubei șt României. În
trecerile nu se vor mai disputa 
la Pitești, cum se anunțase ml- 

' țial, ci in sala Fioreasca din Ca
pitală, între 22—30 august. in 
ordinea importanței, al doilea 8- 
biectiv al echipei de juniori 
„mari" va fi campionatul balca
nic de la Izmir (4—8 august). In 
acest scop, lotul își va începe 
pregătirile in ziua de 16 iunie, la 
Poiana Brașov, sub îndrumarea 
antrenorilor G. Chiraleu și V. 
Mureșan.

Iată șl 
tivei (in 
formația
parte) : Dan Scutaru (2,00 m — 
C.S.M. Iași). Tudor Ursache (1,95 
m — Șc. sp. Cluj), Marius Cră
ciți (2,00 m — Șc. sp. Cluj), 
Costel Cernat (1,94 m — Șc. sp. 
Constanța/, Nicolae Costacne 1,80 
m —■ Șc. sp. Brașov), Dorin Po- 
mirlâ (1,98 m — Șc. sp. Boto
șani), Ioan Uglai (1,92 m — Șc. 
sp. Satu Mare). Gh. Dumitru 
(1,98 — Dinamo Buc.), GeorgC 
Modrogan (1,88 m — Dinamo 
Buc.), Dan Berceanu (2,00 m — 
Șc. sp. nr. 2 Buc.), Mircea Posa 
(1,95 m r- Șc. sp. nr. 2 Buc.), 
Adrian Cristea (1,85 m — Șc. sp. 
nr. 2 Buc.), Dan Poleanu (t.sj — 
Bteaua), Dan Niculescu (1.93 m
— Lie. nr. 35 Buc.), Dan Chirci 
(1,88 m — Lie. nr. 35 Buc.), Ma
rian Șerbănescu (1,88 m — Llc. 
nr. 35), ScVtT Osacenco (1,30 m
— Lie. nr. 35), Gh. Miliuță (1,98 
m — Llc..nr. 35).

componenții reprezenta- 
paranteze, înălțimea și 
de club din care Iac

i,35“ ednstituie un îndemn pen
tru fruntașii la învățătură și în 
sport din acest liceu-Steluța Ma
rian (atletism), Anca llie și Anca 
Peăariu (gimnastică), Mariana 

Apostil
Podariu (gimnastică), 
Andreescu și Florin 

. (baschet), de a duce șl pe’ mai 
departe faima școlii, prin suc
cese tot mai prestigioase...

La „Caragiale", în aceeași zi 
a fost „Sărbătoarea tortului". A 
Xl-a ediție. Moment de bilanț 
rodnic (locul I în campionatul 
de baschet, categoria promoție, 
locul 3 la volei băieți, categoria 
onoare, locuri fruntașe în atle
tism etc) dar și de evocare a 
unor succese pe care elevii le-au 

îndrumarea 
Morțun șl

realizat; Ieri sub
Profesorilor Camil-
Eugenia Bauciu, astăzi sub su-

pravegherea unor cadre didacti
ce mai tinere în frunte cu prof. 
Ion Oprescu. în toate cazurile, 
însă, cu sprijinul animatorului 
neobosit al activității sportive, 
care este directorul liceului, prof. 
Gh. Mierlea. Să nu se uite : din 
acest liceu au pornit spre cul
mile măiestriei sportivi, ca Oțc- 
lea, Goran, M. Marinescu, ~ 
mungi (handbal), B. Marinescu 
(tir). Gh. Costache (atletism), 
Caius Miculescu și Ardelea (vo
lei), Zahan, Blajek și Zamfires- 
cu (polo), Haneș și Dragomires- 
cu (baschet) etc. îndemn la re
flecții pentru actualii elevi de la 
„Caragiale“ de a permanentiza 
tradiția formării marilor valori...

Sa-

Tiberiu STAAAA

Contribuția la întărirea bazei materiale a sportului
(Wrmare din pag. if

noului Cincinal, necesită în con
tinuare un ritm susținut 
creștere economică.

Este de la sine înțeles că 
dezvoltarea educației fizice 
sportului dc masă 
salariaților nu se 
fără sprijinul substantial al în
treprinderilor și instituțiilor. 
Faptul că la art. 7 și 30 ale 
proiectului de lege amintit nu 
se prevăd și obiective sportive 
între lucrările de investiții so
ciale (locuințe, creșe, cămine, 
cantine, dispensare și altele si
milare) care se pot realiza din 
beneficiile peste plan ale anu
lui anterior, lasă să se ințe- 
lcagă, că in cazuj sportului, con-

de

Și
în rînciurile 
poale tace

ducerilor unităților economice 
de stat li se conferă numai 
competența limitată de a sta
bili măsuri pentru asigurarea 
bazei materiale a acțiunilor cul
tural-sportive (așa cum se pre
cizează la articolele 24 și 27), 
și nu și dc a susține material 
realizarea în fapt a acestora.

Din practică putem afirma că 
prin inițiative. locale și contri
buția în muncă a cetățenilor se 
pot realiza baze sportive și de 
agrement. Dar munca voluntar- 
patriolică și entuziasmul nu 
sînt suficiente în toate cazu
rile spre a realiza condițiile de 
practicare a sporturilor de că
tre salariați la locurile de mun
că, în cartiere, la bazele turis
tice și de odihnă proprii. Con
comitent cu aceasta se simte

nevoia unor fonduri minime 
pentru procurarea unor mate
riale și instalații absolut nece
sare. Ar fi deci, după părerea 
noastră, foarte utilă investirea 
conducerilor unităților economi
ce de stat cu dreptul de a pu
tea, o dată cu stabilirea unor 
măsuri de asigurare a bazei 
materiale necesare acțiunilor 
sportive, să și susțină cu fon
duri corespunzătoare realizarea 
acestora.

De asemenea, ar trebui să 
fie precizată Contribuția ce se 
poate acorda pentru asigurarea 
bazei materiale necesare desfă
șurării activității sportive. în 
acest sens, am propune ca la 
articolele 7 și 30, între lucrările 
de investiții, sociale, să se enu
mere și bazele sportive. Nece-

sitatca acestei concretizări se 
naște și din cerința de a da 
eficiență reglementărilor cu
prinse în Legea nr. 29/1967 cu 
privire la dezvoltarea activită
ții de educație, fizică .și sport 
și care prevăd obligativitatea 
ministerelor și a organelor cen
trale ale administrației de stat 
de a sprijini din punct de ve
dere material desfășurarea ac
tivității sportive din cadrul in
stituției centrale respective pre
cum și din întreprinderile și 
instituțiile subordonate. Nume
roși vorbitori la recentele adu
nări generale și conferințe ale 
asociațiilor sportive din între
prinderi și institute și la con
ferințele consiliilor orășenești, 
municipale și județene pentru 
educație fizică și sport, au cri-

ticat faptul că nu 
cretizat in spiritul 
tului contribuția 
material pe care 
întreprinderilor și 
trebuie să-l acorde desfășurării 
activității sportive, Susținin- 
du-se ca reglementările legis
lative în vigoare să fie inte
gral și corect aplicate, s-au 
făcut în multe locuri propu
neri ca din beneficiile peste 
plan să se poată afecta anumi
te fonduri și pentru asigurarea 
de condiții desfășurării activi
tăților sportiv-recreative 
salariații.

O asemenea prevedere ar pu
tea fi un element pozitiv 
necontestat în asigurarea unor 
posibilități de desfășurare a u- 
nei activități sportive de masă 
la nivelul cerut de necesitățile 
actuale ale ocrotirii sănătății 
și sporirii capacităților fizice 
și intelectuale și de muncă ale 
salariaților.

s-au con- 
Legij spor- 

și . sprijinul 
conducerea 
instituțiilor

eu

d«

Junloarele mari își vor începe 
și ele antrenamentele la 16 iunie, 
avînd drept scop campionatul 
balcanic de la Satu Mare (23—25 
iulie), sub îndrumarea antrenori
lor Gheorghe Benone, Gabriela 
Both Și Horia Pop. Componența 
lotului : Mana Roșlanu (1,72 m
— Lie. nr. 35 Buc.), Doina Buga 
(1,82 m — Lie. nr. 35), Liliana 
Radulescu (1,77 m — Llc. nr. 35), 
Mariana Andreescu (1,86 m — 
Lie. nr. 35), Aurora Constanti- 
ncscu (1,70 ni — Llc. nr. 35), Ta
tiana RădulescU (1,76 m — Voința 
Buc.), Diana Mihalic (1,72 m — 
Sănătatea Satu Mare), Viorica 
Balai (1,76 m — Sănătatea Satu 
Mare), Ildiko Vilani (1,76 m — 
Șc. sp. Satu Mare), Enikd FarKas 
(1,78 m — Mureșul Tg. Mureș), 
Viorica Boca (1,80 m — Crișul 
Oradea), Ileana Portik (1,80 m
— Șc. sp. Gheorghlenl), Doina 
Prăzaru (1,84 m — Universitatea 
Craiova), Rodica Goian (1,84 m
— Rapid Buc.), Stela Petrea (1,78 
m — Șc. sp. nr. 2 Buc.), Rodica 
Capotă (1,79 m — Șc. sp. nr. 2 
Buc.), Luiza Tal (1,73 m — Rapid 
Buc.), Corina Coliescu (1,84 m — 
Llc. nr. 2 Pitești).

*
Lotul junioarelor mici (princi

pal obiectiv : campionatele euro
pene din 1973 ; antrenori : același 
ca la junioare mari) și-a început 
pregătirile în următoarea compo
nență : Ileana Portik (1,80 m — 
Șc. sp. Gheorghleni), Oprina Col- 
țescu (1,34 — Llc. nr. 2 Pitești), 
Aurica Papp (1,78 — Șc. sp. 
Satu Mare), Viorica Moraru (1,,8 
m — Șc. sp. Cluj), Irina Szekely 
(1,69 m — Șc. sp. Cluj), Liana 
Jighișan (1,75 m — Șc. sp. Cluj), 
Lucia Cobirzau (1,66 m — Șc. sp. 
Cluj). Elisabeta Deak (1,30 ra — 
Metalul Salonta), Ida Biro (1,80 
m — Șc. sp. Brașov), Ana Sar- 
chislan (1,76 m — Șc. sp. Sibiu), 
Adriana Atoniei (1,72 m — Șc. 
sp. Sibiu), Florina Culacovscni 
(1,73 ni — Șc. sp. Giurgiu), An
gela Munteanu (1,34 m — Șc. sp. 
Galați), Georgeta Epure (1,73 m

Lie. nr. 35), Rodica Fortuna 
(1,74 m — Lie. nr. 35), Marilena 
Postaru (1,76 m — Șc. sp. nr 2 
Buc.).

SERIA I

1. Com. Tg. M.

MASCULIN

IU 16 2 1287-1031 34
2. șt. Mediaș iu 13 5 1210—1143 31
3. St. r. Bv. 18 9 9 1108—1118 27
4. Crișul or. 18 8 10 1117—1060 26
5. Unîv. Cv. 18 8 ?0 1065—1117 26
6. șt. Petroș. 18 8 10 1077—1109 26
7. Voin. Tg.M.

18 8 10 1031-1083 26
8. Constr. Arad

18 7 11 1083—1162 ’25
9. Utilajul Timiș.

1039—101518 7 11 25
10. Voin. Zal. 18 6 12 1052—1231 24

SERIA A II-A
1. Voin. Buc. 18 17 1 1210— 974 35
2. Academia Militară

18 14 4 1197—1043 32
3. „U- Buc. 18 13 5 1205—1UUJ 31
4. Progr. Buc. 18 13 5 1204—1065 31
5. A.S.A. Bc. 18 8 10 1118—1108 26
6. Constr. Iași

18 8 10 1008—1041 26
7. Polit. Iași 18 1039—102610 26

23

8
8. Comerțul Tirgoviște

18 0 13 982—1248
8. Rapid C.F.R. Galați

18 4 14 951—1207
10. Știința Sf. Gheorghe

6.

18 0 18 470— 677 9
FEMININ — SERIA I

1. „U“ Timiș. 18 17 1 1161— 787 35
2. Voința Tg. Mureș

18 14 4 922— 719 32
3. Met. Salonta

. 18 12 6 923— 851 30
4. „U“ Cv. IS 11 7 899— «49 29
5. „U“ cluj 18 10 8 800— 724 28
6. Voin. Or. 18 7 11 890— 903 25
7. Med. Tim. 13 7 11 755— 011 25
8. Șt. Sf. Gheorghe

18 7 11 861—1025 259. Record Cluj
18 4 14 772— 961 2210. Foresta Arad
10 1 17 642— 898 19

SERIA A II-A
1. „U“ lași 13 17 1 1065— 778 35
2. Arhitectura Buc.

16 16 2 1087— 820 34
3. i'rogr. Buc.

.18 14 4 1031 — 85P 324. Polit. Bv. îs 9 9 761— 749 27
5. I.E.F.S. II 13 9 9 828— 830 27

Rapid II Buc.
18 9 9 847—876 27

7. Voin. C-ța 18 7 11 907— 916 25a. ,,U“ Buc. 18 4 14 772—908 229. Ped. Gl. 18 3 15 680— 866 2110. Med. BUC. 18 2 16 670— 065 20

Liceul cu program de educație fizică (fotbal) Bacău

anunța
Examenul dc admitere in clasa a IX-a va avea loc tn peri

oada zu iunie — 3 Iulie 1971, In localul liceului din Bacău, str. 
dr. Aroneanu nr. 43.

. Pot candida elevii absolvenți a 8 clase, născutl în anul 1956. 
care au lacut în școala generală limba franceză.

înscrierile se iac pînă In ziua de 19 iunie a.c 
constînd în :

— probe practice eliminatorii ;
— examen scris, la limba română șl matematică ;
— examen oral la limba română, matematică și istorie
Candidațil se vor prezenta cu vizita medicală efectuată la 

cabinetele medico-sportive ale policlinicilor dlu orașele de 
reședință. *

i v>°salte “iformațil se pot obține la secretariatul liceului, ICI. XJloz.

examenul



OPINIA ANTRENORULUI
(Urmare din pag. 1)

AUTORUL PIERDERII UNUI Etapa, văzută de NEAGU RĂDULESCU
PUNCT DE CĂTRE FARUL

TUȘ1ERUL SBERCEA
După ceasul nostru (șl al 

dionului), mai era un minut 
la terminarea meciului „U“ 
— Farul. După cronometrai arbi
trului I. Ritter (care a prelungit 
partida cu aproape 4 minute, deși 
In teren nu s-a petrecut decit o 
Întrerupere de joc de circa 1—2 
minute, cind a fost eliminat Gltlr- 
ca), partida se afla în minutul 
85. Atunci, arbitrul dc linie A. 
Sbercea a comis greșeala ce avea 
să ducă Ia înscrierea golului vic
toriei de către gazde. La o minge 
Înaltă au sărit Munteanu și I’.e- 

’șa. Ei se afhiu cu fața spre arbi
trul dc centru și cu spatele Ia 
Cnșier. Dar, A. Sbercea a semna
lizat fault comis de Pleșa. I. Rit
ter, nepregătit, a ezitat, a vrut 
să dicteze infracțiune săvirșită 
dc Munteanu — ceea ec ar fi 
fost mai aproape dc adevăr, tleși 
faza nu se cerea Întreruptă —, 
s-a luat după direcția steagului 
dc la linie, și l-a penalizat pe 
Pleșa, dictind lovitură liberă cam 
!a 30 dc metri, lateral. A executat 
Urețu, iar- Aclam, profitind și de 
defectuosul plasament ai apără
torilor adverși, a reluat direct 
In gol, răpind constănțenilor 
punctul pe caee-1 meritau eu 
prisosință. Iată unde poate duce 
o greșeală de arbitraj, ce părea 
Ia un moment dat neînsemnată. 
Iată unde poate duce neatenția 
de o fracțiune de secundă a ’ar
bitrului de centru, care a fost 
indus In eroare de colegul de la 
linie. (Al. C.).

0 PARTIDĂ CU SCÎNTEI I...
...și cu noi „tlienți" ai comisiei

de disciplină

Grubcr, Caramalis și

Culmea ! Tocmai partida de 
la Petroșani, considerată, ini
țial, printre cele mai „liniștite”, 
avea să-i scoată peri albi ar
bitrului N. Petriceanu ! Ea a 
debutat „exploziv", ajungind, 
treptat, la o temperatură ma
ximă. „Tonul" l-a dat Crin- 
gașu, recalcitrant și excesiv de 
violent în atacuri, și. apoi, pe 
urmele sale au călcat Tonca, 
Grozea, .
Stocker. îngrijorat de această 
stare de lucruri, observatorul fe
deral, B. Pătruțescu, a convocat 
la pauză antrenorii și căpita
nii de echipă, cerindu-le să 
instaureze calmul printre ju
cători. Intervenția sa n-a avut 
însă nici un rezultat. Dimpo
trivă. La reluare, jocul s-a. a- 
prins și mai rău. iar după în
scrierea golului lui Naidin. ges
tul lui Mocanu a aruncat un 
chibrit aprins în această atmo
sferă explozivă...

Totul a pornit de la 
șui galben pe care 
Petriceanu 1 ' 
canu. drept 
de protester . 
canu. căpitan dc echipă șj com
ponent al Iotului național, in 
loc să se potolească, a conti
nuat să protesteze, pornind spre 
tușă, cu intenția de a părăsi 
terenul. (Gestul lui Dan — 
minus tricoul dezbrăcat — este 
luat, ca exemplu !) în cele din 
urmă. Mocanu s-a liniștit, și-a 
reluat locul în teren, dar ati
tudinea sa a contaminat pe 
alți coechipieri. Urmarea ? 
Crîngașu a primit imediat sanc
țiunea cartonașului galben. în 
min. 73, Grozea și-a ieșit și el 
din pepeni, începînd să vocife
reze la un fault sancționat de 
o lovitură liberă, și cum era 
la prima abatere, arbitrul Pe-

l-a arătat 
urmare a 
și vociferări.

cartona- 
arbitrul 
iui Mo- 
uniti șir 

Mo-

Dinamo—Univ. Craiova : EM.
VLAICELESCU, ajutat la linie 
de M. Marinciu și M. Moraru 
(toți din Ploiești) ;

C.F.R. Cluj — Steagul roșu: 
A. PÎRVU, ajutat, de .1. Hrisafi 
și R. Buzdun (toți din Bucu
rești) ;

retrolul — Steaua : S. MU- 
REȘAN (Turda), ajutat de G. 
Vereș și A. Pop (ambii din 
Cluj) ;

Farul — U.T.A.; G. POPO- 
VICI, ajutat de G. Vasilescu II 
și I. Simion (toți din Bucu
rești) f

Măsuri ale comisiei centrale
de competiții și disciplină a F.R. Fotbal

aba- 
•ulti-

sus-
p ro-pentru 

arbitrului î
— avertis- 

periculos j

în ședința ținută aseară, 
comisia centrală de competi
ții și disciplină a luat urmă
toarele măsurj legate de ' 
terile unor jucători la 
mele meciuri:

— Grozea (Petrolul) — 
pendat o etapă 
teste la deciziile

— Pop (Rapid) 
ment pentru joc

— Varga (C.S.M. Reșița) — 
mustrare pentru proteste la 
deciziile arbitrului;

— Vițelarii și Iluțanu (am
bii de la Fulgerul Dorohoi) — 
suspendați pe cîte 6 luni pen-

CUPA DE VARĂ
Pe toată perioada întreru

perii campionatului, Federa
ția română de fotbal. în co
laborare cu A. S. Loto-Pro- 
nosport și comisiile județene 
de fotbal, organizează „Cupa 
de vară" 1971, competiție care 
va asigura cu meciuri româ
nești programele concursuri
lor Pronosport.

La această interesantă 
competiție vor participa echi
pe din campionatul diviziilor 
B și C din țara noastră. Iată 
în continuare componența 
primelor 8 grupe (care își 
vor disputa etapele la 4, 11 
și 18 iulie a.c.) g Grupa Ii

— Cinta un marinar la proră...

triceanu i-a arătat și lui car
tonașul galben. Apoi.
cundele următoare, cu 
unui prestidigitator, N. 
ceanu a făcut să apară 
tonașul roșu pentru
Grozea. Mocanu și Bădin s-au 
rugat de arbitru să-1 ierte, mo- 
tivind : „duminică avem meci 
cu Steaua !“, dar N. Petriceanu 
a rămas ferm pe poziție, pen
tru că, așa cum avea să de
clare mai tîrziu în prezența 
observatorului federal, Grozea 
a continuat să protesteze și 
după avertizarea lui, folosind o 
expresie trivială. „Răfuielile” 
au continuat în teren, și ime
diat am asistat la o violentă 
ciocnire Naidin—Crîngașu, din 
care primul s-a ales cu capul 
spart, iar'ah doilea cu o como- 
ție„ fiind.de altfel înlocuit cu. 
Juhasz...

...Și iată cum o partidă spec
taculoasă n-a putut să primeas
că un bun calificativ, datorită 
unor gesturi nesportive...

în se- 
viteza 
Petri- 

și car- 
același

INSTANTANEE IEȘENE

...LA CABINE. După ce 
nunță formațiile antrenorul 
Dumitrescu precizează cu zîm- 
bet subtil ..Jucăm, deci, fără 
Gornea, fără Axentc, fără FI.

a- 
N.

Progresul — Jiul : T. STA- 
NEV (Bulgaria), ajutat de O. 
Calugherovtcl și G. Iliescu (am
bii din Brașov) ;

C.F.R. Timișoara — „W” Cluj: 
V. PADUREANU, ajutat de M. 
Bică și A. Munich (toți din 
București) ;

F. C. Argeș 
ANDERCO (Sa tu Mare), 
tat de C. Silaghi și V. 
(ambii din Baia Mare) j

Rapid : O.
aju- 

Trifu

Poli-Sport Club Bacău 
tehnica: A. BENTU, ajutat de 
G. Dragomir și N. Cătănoiu 
(toți din București).

tru lovirea arbitrului de linie 
și, respectiv, a unui adversar j

— Cufoian și Iordache (am
bii de la Minerul Baia Sprie) 
— suspendați pe cîte 3 etape 
pentru lovire reciprocă (făcînd 
parte din aceeași formație au 
crezut că pot schimba pumni 
între ei, fără să-i deranjeze 
nimeni !).

Tot aseară, 
zat cauzele 
ciului dintre 
ret-rezerve 
rul, consemnînd 
3—0 (foTfait) in 
versității Cluj.

comisia a anali- 
nedisputării me- 
echipele de tine- 

,.U“ Cluj — Fa- 
rezultatul de 

favoarea Uni-

Dornel, 
Minerul
Fores ta 

Xl-a :

Minobradul Vatra 
Rarăul Cîmpulung, 
Gura Humorului și 
Fălticeni ; Grupa a
C.F.R. Pașcani, Ceahlăul Pia
tra Neamț, Victoria Roman 
și Cimentul Bicaz ; Grupa a
III- a : Textila Buhuși, Mine
rul Comănești, Petrolul Moi- 
nești și Trotușul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej ; Grupa a
IV- a: F. C. Galați, Dacia 
Galați, Progresul Brăila și 
Unirea Tricolor Brăila ; Gru
pa a V-a : Automobilul Foc
șani, Olimpia Rm. Sărat, Șoi
mii Buzău și Metalul Buzău; 
Grupa a VJxaÂ„ Portul Con- 

Dumitrescu. înseamnă că, 
cum. avem Iot întotdeauna 
Dumitrescu III a fost un om 
de idei. Dacă ne amintim bine, 
fără lot, U.T.A. a cîștigat două 
campionate. Acum, U.T.A. nu 
va mai cîștiga campionatul. 
Dar U.T.A. rămine campioana 
fair-play-ului. aceeași distinsă 
și sportivă „tînără doamnă” de 
Pe Mureș. Aveau să o afirme 
cu toții, arbitrii, jucătorii ieșeni, 
observatorul federal Gheorghe 
Ola, Gil Mărdărescu../

DUPĂ MECI. N. Dumitrescu

3-

Miercuri s-au dezlănțuit energii deosebite
(Urmare din pag. O

Mai ales că ploieșteniî slnt 
atinși de o anemie serioasă, 
pe care ei. jucătorii, vor s-o 
compenseze prin nervozitate, 
durități și nesportivitate. Că 
„U” Craiova a pierdut un 
punct acasă în fața ceferiști
lor clujeni nu ne miră, fi
indcă 
cam de 
conduceri 
jucătorii 
C.F.R.-ul 
așa cum ..
cest campionat, cu toate că e 
o trupă de caporali și sergenți. 
Cu totul imprevizibil a foșt 
eșecul Steagului roșu, pe teren 
propriu, după ce acum cîteva 
zile călcase peste Rapid cu 
atita demnitate. Dar cum în 
campionatele noastre rezul
tatele bazate pe amabilitatea 
gazdelor au devenit aproape 
la fel de frecvente ca și lo
viturile de colț, nu mai știi 
cînd e albă sau cînd e nea
gră. Fiindcă anchete se fac, 
dar numai în cazul echipelor 
de copii și juniori. Este foar
te posibil ca performanța lui 
S.C. Bacău să fie onestă, ca 
și alte rezultate din această 
etapă sau din altele, dar mor
bul la care ne-am referit «- 
xistă.' Ca de obicei, Farul a 
jucat din nou în deplasare 
cu vitejie, inteligență și for
ță. Păcat de gestul Iul Ghlrca 
și de greșelile arbitrilor Sber- 
cea și Ritter, care au permis 
pînă și înscrierea unui gol din 
ofsaid. Nu de alta, dar Stu
denții clujeni joacă bine 
ora actuală și pot cîștiga 
singuri.

Cuplajul interbucureștean 
fost încordat, iar derbyul

acolo dezbinarea sapă 
mult, în fața unei 
incapabile să anime 

și pe antrenori. Iar 
se mișcă binișor, 

a făcut mereu în a-

la 
»i

a
___ ____  __  __ ___ _ a 
stors publicul de puteri, seal-' 
dîndu-1 într-o maca de e- 
moții. Progresul n-a mers rău, 
dar n-a reușit să înfrîngă Stea
ua. O soartă Ingrată vrea ca 
Progresul să retrogradeze a- 
nul acesta, cînd, în sfirșit, are 
jucători tineri, capabili, cum 
n-a avut poate de cînd o știu, 
ea. această insulă- la care ,a- 
costau înainte toți fotbaliștii 
în derivă. Peniță Moldovea
na a făcut lucruri remarcabile, 
în cîteva luni. A construit o 
echipă nouă, a adunat și ceva 
puncte, dar e foarte greu să 
realizezi într-un timp scurt 
obiective care de regulă se 
resping. El a primit astă-iar- 
nă o formație plafonată, 
putincioasă, cu o situație 
plorabilă în clasament, 
lăzi. Progresul arată bine 
două, trei excepții), dar 
va scufunda probabil, plătind 
greșelile anului trecut și ale 
altor ani trecuți.

ne- 
do- 
As-
(cu 
se

stanța, I.M.U. Medgidia. Ci
mentul - Medgidia și Electrica 
Constanța; Grupa a Vil-a: 
Metalul București, Ș.N. Olte
nița, Dunărea Giurgiu și 
T. M. București; grupa a 
VIIX-a : Poiana Cîmpina, Ga
rai man Bușteni, I.R.A. Cîm
pina ' și Victoria Florești.

Intr-unui din numerele 
viitoare ”om prezenta și pla
nificarea jocurilor în aceste 
prime 8 grupe ale „Cupei de 
vară", ediția 1971.

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT 

traversează terenul umăr la 
umăr cu Gil Mărdărescu și-1 
felicită bărbătește și sportiv 
„AI fost tnai bun!“

• Un singur jucător trist
printre ieșeni : Moldoveanu,
care mai are încă o etapă de 
tuspendare. Zice că ar fi mar
cat cel puțin un gol cu U.T.A.. 
dacă ar fi jucat, dar și așa 
Tătaru nu va avea liniște : 
„îmi trebuie un gol la Brașov, 
în penultima etapă, și cîștig ti
tlul d» golgeter!” Jiule, ce țiee 
pregătește în ultima etapă la 
Iași !

• Gil Mărdărescu e felici
tat pentru jocul într-adevăr 
bun al fiului său. Din cite se 
spune, a fost cel mai bun meci 
al lui Mircea Mărdărescu în 
divizia A. Gil, diplomat _ cum 
îl știm, a 
fiecare dată : 
cel mai bun meci 
în acest sezon".

replicat însă de
,,Echipa a făcut 

al său, acasă,

1. MIRCEA

ETAPA A XXVII -a IN CIFRE
• în actualul campionat al di

viziei A după 27 de etape, s-au 
marcat 512 goluri. în etapa a 27-a 
s-au înscris 24 de goluri, cu o 
medie de 3 goluri de partidă. 
Marlca (Politehnica Iași) a mar
cat în această etapă 3 goluri și 
este al treilea jucător care a rea
lizat această performanță în acest, 
campionat (Tătaru — de două 
ori și Broșovschi sînt ceilalți doi 
performeri).
• Cuperman a înscris tn min. 

43 al partidei Politehnica — U.T.A. 
al 500-lea gol al actualului cam
pionat.
• Naidin, mareînd tn ultimele 

două etape cite două goluri, a 
adus echipei sale 4 puncte de 
„aur" și în același timp a men
ținut simetria : Jiul a acumulat 
25 de puncte, înscriind... 25 de 
goluri

• Cele mai mari note in aceas
tă etapă le-au primit jucătorii de 
la Politehnica și de la Rapid, fie
care cu un total de 87 p (cu o 
medie de 7,90), iar cele mai mici 
note le-a primit C.F.R. Timișoa
ra — 63 p (3,90). Cea mai bună 
apărare : Dinamo — 41 p <8.20»; 
rea mai bună linie de mijloc : 
Politehnica (Mărdărescu 8, Simiti- 
naș 9) — 17 p (8,30), iar cele 
mâi bune linii de atac : Jiul șl 
Politehnica, fiecare cîte 32 p 
(8,00).
• Iată, ordinea primelor trei 

echipe în clasamentul „constant- 
valoric" după 27 de etape : 1. 
POLITEHNICA IAȘI 2 145 p (LA
NUL 215), 2. Steagul roșu 2 110 p 
(Adamache 207), 3. „U“ Cluj ' 
p (Cretu 193)...

• Vă prezentăm orașele 
candidează cu șansele cele 
mari la cîștigarea „Trofeului

2 100

care 
niai 
Pet- 

schovschi" în acest campionat : 1. 
CLUJ 8,83, 2. Ploiești 8,66, 3. Pe
troșani 8,30, 4. Constanța B,1S, 5, 
București 8,42.

Adrian VASILESCU

■Deși cu patru zile in ur
mă, Dinamo și Rapid s-au 
aflat în situații jenante (în
vinse la Petroșani șl Bucu
rești), miercuri, ele s-au în
fruntat ca două echipe de soi, 
îneît ești uimit de ciudatele 
metamorfoze care fac uneori 
aproape de neidentificat pe 
fotbaliștii noștri. Acum, jude
cind partida cu oarecare deta
șare, trebuie spus că spiritul 
ofensiv care a caracterizat pe 
rapidiști i-a ajutat să fie e- 
chipa mai echilibrată și mai în 
stare să domine. Practicînd a- 
celași marcaj abuziv, care nu 
s-a dovedit o armă în stare 
să neutralizeze nici măcar ata
cul Jiului, dinamoviștii s-au 
subordonat aproape tot timpul 
jocului giuleștenilor. Urmărirea 
deseori gratuită a atacanților 
adverși a privat pe Dinamo de 
capacitatea ofensivă a liniei 
sale mediane, obligînd-o' să nu ' 
poată deveni periculoasă decît 
rareori și get nu conteze cel 
mai adesea In atac decît pe 
zbaterile homerice ale lui Lu- 
cesqu sau pe momentele de 
dezlănțuire ale lui Dumitrache. 
Cu toate că practică acest stil

6— 3 8
7— 4 7
5—7 5
4—8 4

1. Rapid
2. Dinamo
3. Progresul
4. Steaua

gerea în întrecerea cu colegele 
din Capitală

lumea

spună
Foto i V. BAGEAG

a re-

militari -

★

Doru
Costea

rD, se 
amîndoi

derby, 
nu face

Sfetcu... ■ 
pe toți.

Bucurie la Rapid I Nea- 
gu a înscris. Antrenorul 
Cristeseu e fericirea întru
chipată. Doar Răducanu

Sandu
A jucat fantastic 
acesta. A fost cu 

deasupra celor-

încumetă, 
să „eîș-

răstimp, 
surdină 

Tudose... minute.
„Fii

plimbă iei, 
șoptește din 
„Asta-i fot- 

e, și pace".

cu patimă...
.Exact ca Ia (Timișoara, 

ocazii, atîtea

r
/n culisele și pe marginea cuplajului

înainte, tn timpul și după meciurile de pe stadionul ?,23 August

I

I
I ...Maî este aproape o 

jumătate de oră pînă la 
meciul Steaua — Progre
sul. Șî totuși, toată lu
mea —t jucători, arbitri, 
spectatori, ziariști — se 
află pe „baricade". Un... 
întîrziat — Nae Tătarii. 
Comentează In fugă par
tida „cadeților". Printre 
altele i „Prima greșeală a 
lui Peniță este trimiterea 
la tineret * Iui 
Mircea, 
băiatul 
o clasă 
lalți".

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

★
Partida a început...
La 1—0 pentru Steaua, 

fundașii „bancari" privesc 
toți în pămînt. Nimeni nu 
scoate o vorbă. La 2—1, 
Viorel Popescu imploră 
cerul, Dudu se face ghem 
pe iarbă, Măndoiu se re
pede la Mațita i „De ce 
ieși, mă, din poartă ? Nit 
ți-a strigat toată 
să stai acolo ? !“

Nervii încep să-și 
cuvîntul..:

* .
Mal rar o bancă 

zervelor atît de tăcută ca 
aceea a Progresului. In 
timp ce alături. Constan
tin se agită la fiecare 
minge, aici nu se aud de
cît oftaturi și, în 
exclamațiile în 
ale masorului

★
Pauză. Cabina 

lor e „raiul" curioșilor. 
Cea a Progresului e în
cuiată. Optică diferită.

Covaci insistă i „Vreau 
siguranță în apărare”, iar 
Constantin discută între 
patru ochi cu Iordănescu. 
în cealaltă cabină timp 
de 10 minute, nu auzim

noi! 
fost 
s-au 
altă—

nul din Bratislava neînvlnșt, 
deși au fost la un pas d» o 
asemenea performanță.

în urma acestui joc, care a 
înregistrat una din puținele
noastre comportări slabe (pen
tru că în fotbalul de perfor
manță nu se poate juca ME
REU bine și cîștiga permanent), 
multe comentarii au căutat să 
demonstreze că tactica impusă 
de antrenor ar fi fost cauza 
principală a jocului slab șl a 
înfrîngerii suferite la Bratislava. 
Totul s-a rezumat Ia concepția 
de joe, care concepție este ac
ceptată sau. dacă vreți, tole
rată. cînd se obțineau victorii 
și... criticată vehement la în- 
frîngere. La Bratislava, pînă 
în min. 88 concepția a fost 
bună, dar în urma unei gre
șeli înlănțuite (de la Dumitra- 
che Ia Răducanu) ea a devenit 
falimentară.

Sincer să fiu. nici mie nu 
mi-a plăcut jocul de la Bra
tislava, pentru că s-a jucat 
după o partitură străină de 
modul de acțiune tie pînă a- 
eum al echipei, determinată de 
spiritul de conservare al jucă
torilor și de teama de a nu 
primi gol.

Pentru a sublinia importanta 
unui joc echilibrat în apărare 
și atac, precum și cota uoas- 
tră mai ridicată decit a ceho
slovacilor. la acea oră, la „bur
sa fotbalului european”, am 
pregătit acest joc și am insistat 
chiar înainte de intrarea in 
teren, asupra faptului că nu 
am venit la Bratislava să jucăm 
în rolul „cetății asediate”, pen
tru că fotbalul se joacă deopo
trivă în atac și în apărare și 
așa va trebui să jucăm și 

în concluzie, jocul a 
pierdut pentru că jucătorii 
străduit mai puțin decît 
dată să-1... câștige, iar de la 
un timp se mulțumesc cu mi
nimum in joc. mentalitate ma
nifestată de altfel șl 
pionat. Eventualitatea 
la Bratislava ar fi 
pentru unii jucători 
satisfacție, atitudine 
reflectat și în teren. Dar. 
afara terenului nu se vede 
nu se aude totul — ca să 
poată scrie.

Să vă prezint însă pe scurt 
filmul ultimelor' evenimente și 
unele concluzii formale.

După C.M. ’70. Iotul repre
zentativ de fotbal s-a reunit 
foarte tîrziu (după 4 luni) pen
tru a da posibilitate campiona
tului să se desfășoare cu re
gularitate. Primul joc interna
tional a fost cu Finlanda, la 
11 octombrie 1970 (3—0) ; al
doilea, cu Țara Galilor, in de
plasare, la 2 decembrie 1970 
(0—2) ; al treilea eu Iugoslavia, 
la 21 aprilie 1971, tot îp de
plasare (1—0). Ultimul, cu Ce
hoslovacia. tot în deplasare 
(0—1). Deci cinci jocuri inter
naționale, dintre care patru in 
deplasare. Bilanțul ? Două vic
torii, o egalitate și două în- 
frîngcri. Părerea mea este că 
acest bilanț nu este dezastruos, 
dacă ținem seama de deplasări 
și de valoarea adversarilor. în 
trei dintre aceste partide (Fin
landa, Țara Galilor șî Iugo
slavia) echipa a jucat bine, în 

în cnm- 
unui 0—0 
constituit 
suprema 

care s-a 
in 
Și 
se

lui Nelu Nun- 
înfiorat pe toti. 

e vorba de frac- 
așâ sîntem siguri

de"- apărare, chipurile cel mai 
bun, Dinamo a primit miercuri 
gol, de la un atac mai mo
dest prin comparație cu al său. 
Și cu toate că beneficiază în 
fată de personalități deosebite, 
Dinamo n-a egalat decît in ex
tremis, fiindcă înaintașii ei sînt 
obligați să lupte în condiții de
osebit de grele, chiar dacă apă
rarea adversă nu are vreo ca
pacitate deosebită.

Accidentul 
weiller ne-a 
Bine că nu 
tură, fiindcă 
că Nunweillcr III va mai apa
re în fața noastră, cu jocul său 
ferm și inteligent. In perioada 
de iritare maximă a coechipie
rilor săi Dumitrache a făcut 
un gest frumos, protejîndu-1 
pe Pop. Aplaudăm o atare ati
tudine. Finalul meciului a fost 
fascinant, pentru că după pri
mirea golului, Dinamo a în
ceput să atace vehement. Abia 
atunci s-a văzut ce puternică 
poate fi această echipă, cîrid 
încep# să utilizeze o parte din 
însemnatul ei potențial, în sco
puri ofensive.

Cristache șutează prin surprindere, deschizînd scorul pentru Steaua. Fază din primul 
joc, de miercuri, al cuplajului interbucureștean. " ' ----------------
-=- de după ușă — decît 
fulgerele și tunetele din 
tot universul, adunate în 
gura antrenorului Moldo
veanu, „Secundul" Colce- 
riu a rămas pe culoar — 
„nu pot sta acolo, e prea 
strimt"... Se 
colo, nervos, 
cînd în cînd 
balul 1 Asta „____
Iși aprinde apoi o țigară.
O „bea" 
„r ■ 
Ei — cîte 
goluri. Noi...”

★
■2—2 1 Tot Progresul 

salută golul. O sticlă cu 
apă minerală trece, pe 

de progres 
Mexico ’70

ale 
sini

ma-devenit mal

est»

în mod vizibil com-

a- 
să 
Să
Si 
Și

jucătorilor este 
dar nu ' trebuie 
aceasta un mit. 
că jucători buni

spiritul jocului ofensiv, și nu
mai în două partide » jucat 
slab, fiind dominată teritorial, 
l&sînd impresia că a premedi
tat un joo In apărare.

Amintind aceste jocuri, voi 
căuta să răspund și Ia unele 
întrebări care s-au pus privind 
progresul înregistrat de echipa 
națională, valoarea jucătorilor, 
reîmprospătarea lotului șl, mai 
ales, concepția de joo a echi
pei României.

Elementele 
echipei după 
următoarele :

— echipa a 
tură ;

— capacitatea de efort 
mai mare ;

— jocul este mai omogen :
— presingul, dublajul etc. se 

fa.: cu mâi multă eficiență ;
— sarcinile de apărare se cu

nosc mai bine față de cele de 
atac.

Dintre elementele deficitare, 
care sînt în atenția noastră, 
putem enumera următoarele :

— Tn atac nu s-a realizat per
fecționarea jocului, situație care 
se reflectă în scorurile strînse, 
în numărul mic de goluri în
scrise. Aceasta se datorează și 
mentalității .jucătorilor de a nu 
se angaja Ia un efort susținut 
și de a se mulțumi cu mini
mum posibil :

— Lipsa din componența ata
cului a doi jucători prin ex
celență combativi. Dar nici în 
echipele de club nu avem jucă
tori care în mod evident să-i 
depășească pe cei de Ia lot. 
Iată de ce l-am menținut pe 
Neagu îil echipă la Bratislava, 
deși nu era în formă și consi
der că am greșit.

— Aprecierile dese și de mul
te ori prea laudative apărute 
în presa sportivă i-au împău
nat pe unii jucători (Dinu, Ra
du Nunweiller. Răducanu, Du
mitrache. Neagu. Sătmăreanu, 
Dobrin, Domide, Tătaru) influ- 
ențîndu-le 
portarea.

Valoarea 
preciabilă, 
facem din 
nu uităm 
chiar foarte buni am avut 
în trecutul apropiat, fără insă 
să fi reușit alcătuirea unei e- 
ehipe naționale sudate, care 
să aibă Ia bază o anumită con
cepție de joc, cît de cît evi
dentă.

Apreciez că am reușit cu ac
tuala echipă națională mai 
mult decit. inainte și aceasta 
datorită atît contribuției jucă
torilor. cit și muncii perseve
rente de instruire, dar și con
dițiilor bune asigurate pregăti
rii. Toate acestea însă se uită 
sistematic de către comentato
rii fotbalului.

Actuala echipă națională are 
o concepție de joc, recunoscută 
la început peste hotare și mai 
apoi și la noi acasă. O concep
ție echilibrată, adecvată cali
tăților jucătorilor noștri, care 
se aseamănă. în multe privințe, 
eu aceea practicată în țările cu 
fotbal avansat. Diferența între 
noi și aceștia, ca de pildă Bra
zilia si Anglia, constă în aceea 
că fotbaliștii acestor tari o apli
că mai bine, datorită 
tential fizic superior, 
sușiri native și unui 
o clasă superioară 
nostru, în special la eșalonul 
campionatului.

Atît eu cît șî ceilalți antre
nori ne-am străduit; să impri
măm fotbalului nostru și echi
pei reprezentative un spirit o- 
fensiv mai pronunțat, dar a- 
ceasta nu depinde numai de 
antrenori. O mare importanță o 
au deprinderile jucătorilor, pu
ternic formate, mentalitatea lor, 
și un oarecare spirit de conser
vare. Apoi, trebuie luat tn 
considerație si adversarul, care 
și el vrea să joace ofensiv și 
se opune cu liotărîre. uneori 
încâlcind regulament"!, acți
unilor tale ofensive. M-am în
trebat dc multe ori dacă acest 
complex este luat în seamă a- 
tunci cînd se are în vedere Cri
tica jocului echipei naționale.

Concepția de joc recortianda-

unui po- 
unor in- 
fotbal cu 
fotbalului

Clasamentul final 
interbucureștean 

Rapid n-a cunoscut înfrîiv

rînd, de la Popescu — 
venit la margine — la 
Tudose, apoi la președin
tele clubului, Ion 
Setea i-a stăpînit

★
Pentru marele 

aproape nimeni 
prone ticuri. Doar Marin 
Bărbu.escu („iese meci 
nul”) și Gelu Popovicî — 
„1-1“ ■■ 
Aveau 
tige".

procedat

Italian, 
proble-

tă echipei noastre naționale 
cere șl obligă pe fiecare com
ponent al ci Ia o activitate 
continuă în ambele faze ale 
jocului. Aplicarea el pe teren 
depinde în mare măsură de 
pregătirea fizică a jucătorilor, 
cit mai complexă, dar care la 
ora actuală este Pe cale do 
îmbunătățire însă nu total re
zolvată. De aceea, jucătorii 
noștri treo dintr-o fază de apă
rare într-o fază de atao sau 
invers cu evidentă greutate, 
iar spre sfirșitul jocurilor ci 
renunță chiar Ia mișcarea do 
du-te-vino și adoptă un joo sta
tic, cum de altfel au 
și 1» Bratislava.

în fotbalul englez, 
german sau Bovietic, 
nta deplinei capacități fizice 
este soluționată. La noi, din 
păcate, există încă deficiențe și 
ele se reflectă ca atare In jo
cul echipei naționale Ia care 
situația nu se poate schimba 
peste noapte.

Iată deci și alte cauze decît 
acelea de suprafață, la care ar 
trebui să no gîndim, cauze care 
influențează ritmul progresului 
fotbalului nostru.

Sint pe deplin convins că nu 
numai eu m-am gindit Ia si
tuația actuală în care echipa 
națională reușește mai mult de
cît echipele de club, în con
fruntările internaționale alo a- 
cestora. Lucru firesc pentru ■ că 
echipa națională reunește ceea 
ce este mai bun în fotbalul 
nostru. Sînt însă situații în al
te țări în care echipele do club 
sînt extrem de puternice, frun
tașe în cupele europene, dar 
care nu au reușit calificarea 
la C.M. și nici performantele 
echipei României. Nu mă gîn- 
desc de fel să trag spuza pe 
turta mea, dar probabil că mo
dul de a acționa al federației 
noastre și al antrenorilor, la 
nivel de echipa națională (de 
reținut și echipa olimpică) a 
avut o influență oarecare, pen
tru că numai mult cîntata șan
să și aureolarca unor jucători 
nu sînt suficiente pentru a 
realiza mult sau foarte mult.

în ultimul timp m-am în
trebat : de ce se pune, oare, 
cu atita acuitate problema ope
rării unor schimbări în efecti
vul lotului reprezentativ, dc 
îndată cc am și chemat Ia lot. 
după C.M. ’70 juțători ca Vigu, 
FI. Dumitrescu. Anca, V. Ni- 
culescu, lanul, Ene Daniel. Mai 
valoroși decît aceștia nu am 
găsit. Alți jucători talentați sint 
discutabili, cum este 
Iordănescu, jucător 
perspectivă, dar încă 
multe accidentări. Șl 
atenția noastră, ea și Năstase 
și chiar Boc, pe care vom in- 
cerca să-1 recuperăm.

Scriu acum toate acestea de
oarece multe din preocupările 
noastre nu sînt publice, uneori 
și din vina noastră.

Aș dori insă ca iubitorii fot
balului să cunoască faptul că 
sintem in permanență preocu
pați de îmbunătățirea jocului, 
că știm cît mai avem de fă
cut, dar in același timp cu
noaștem și dificultățile din ca
lea noastră, că dăm atenție Jo
cului ofensiv și o vom faee cu 
toată grija în perioada care 
urmează, perioadă care cores
punde cu întîlnirî pe teren pro
priu și eu meciul în deplasa
re, cu Finlanda, pe care va 
trebui să-I cișligăm, dacă 
vrem să obținem calificarea.

Deși nu totdeauna condițiile 
noastre de lucru și starea *fe 
spirit în care activăm sînt din
tre cele mai favorabile, ba a- 
desea sînt demobilizante, atît 
noi antrenorii, cît și jucătorii 
încercăm, și de multe ori reu
șim. să depășim perioadele dc 
criză, cum este și cea pre
zentă. Sper să fim sprijiniți, 
■dacă euntva rîndurile de mai 
sus, sincere, au reușit să c- 
vidențieze situația de fapt a 
lotului reprezentativ, mai bine 
decît pînă în prezent.

cazul eu 
de certă 
fragil, cu 
el este în

Campionatul echipelor 
de tineret-rezerve

1. Petrolul
2. „U“ Cluj
3. Steaua
4. Sport C.
5. Dinamo
6. F.C. Argeș
7. Politehnica
8. „U“ Craiova
9. Rapid

30. C.F.R. Tim.
11. Progresul
12. Steagul roșu
13. C.F.R. Cluj 
M. U.T.A.
15. Jiul
16. Farul

27 18 4 5 51-24 40
27 18 3 6-48—21 39
27 16 6 5 46—29 38
27 14 6 7 46—23 34
27 12 8 7 34—18 32
27 13 2 12 39—33 28
26 13 2 11 32—31 2b
27 8 11 8 33—29 27
27 n 6 11 36—36 26
27 5 6 12 26—34 24
27 7 8 12 30—35 22
27 9 3 15 34—19 21
27 7 6 14 24—42 20
26 5 9 12 26—44 19
27 8 3 16 20—43 19
27 5 3 19 19—50 13

e cumpătat: „Haideți îna
poi..."

★
Ultimele minute. 

Popescu ratează,
îl sărută, în plasă, pe Lu- 
pescu...

Mai sînt două 
Rică pentru Lupescu 
atent, acum, Culai, că-mi 
place cum arată tabela"...

Ultimul minut. Egalare. 
Necaz și extaz. Pe teren 
și pe margine. Năstures- 
cu plînge — „Am pier
dut campionatul în ulti
mul minut". Cheran plîn
ge și el. Lacrimi amare. 
Lacrimi de bucurie—

Geo KAEȚCHI

fiind.de


Mîine, în sala sporturilor 
din Cluj, reprezentativa de 
gimnastică masculină a Ro
mâniei susține prima con
fruntare bilaterală din acest 
sezon: meciul cu selecționata 
Ilaliei.

Oaspeții au sosit în Capi
tală, cu avionul, joi la prînz, 
continuîndu-și călătoria, tot 
pe calea aerului, spre . locul 
de desfășurare a întâlnirii cu 
gimnaștii români. Antreno
rul Arigo Carnoli a deplasat 
un grup de 7 sportivi : Rober
to Palotti, Maurizio Montesi, 
Luigi Coppa (componenți ai 
echipei Italiei participantă la 
campionatul mondial de la 
Ljubljana, ’ primii doi concu
rând recent și la campionatele 
europene de la Madrid unde 
au ocupat locurile 39, respec
tiv 50 la individual compus). 
Reținut cu treburi profesiona
le. campionul european Gio- 

• van ni Carmipueci nu a putut 
fi inclus în echipa reprezen
tativă a Italiei.

în aceste condiții, se pare 
că misiunea gimnaștilor ro
mâni nu este prea dificilă, 
existind toate premisele ca ei 
să ob(ină un succes conforta
bil. Se află Ia Cluj, unde au 
.efectuat ultimele pregătiri 
pentru acest meci, Petre Mi- 
haiuc, Gheorghe Păunescu, 
Mircea Gheorghiu. Nicolae 
Achim, Vasile Coșariu, Dan 
Grecu, Nicolae Oprescu, Con
stantin Petrescu.

Concursul prevede numai 
exerciții liber alese.

CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX
(Urmare din pag. 1)

Emoțiile de care vorbeam 
s-au risipit spre prînz, după 
tragerea la sorți, cînd băieții 
noștri și-au aflat adversarii.

Iată primele meciuri ale 
boxerilor români : Aurel Mi
hai — Dogru (Turcia) marți 
15, Constantin Gruiescu — 
Khaloufi (Franța) sîmbătă 12 
iunie, Aurel Dumitrescu — 
Panaiotov (Bulgaria) dumini
că 13 iunie, Gabriel Pometcu 
— Lindberg (Finlanda) luni 
14 iunie, Antoniu Vasile — 
Gillan (Scoția) luni 14 iunie, 
Calîstrat Cuțov — Cristobal 
Rosado (Spania) sîmbătă 12 
iunie, Victor Zilberman — 
Miliției (Iugoslavia) duminică 
13 iunie, Ion Gyorffi — Hass
ler (Elveția) duminică 13 iu
nie, Alee Năstac — Boutureas 
(Grecia) sîmbătă 12 iunie, 
Horst Stump — Augusto Dos 
Santos (Portugalia) 
iunie. Ion Alexe — 
(R. F. a Germaniei) 
12' iunie.

luni 14
Bussing 
sîmbătă

’Ar
Monea,• în afară de Ion 

alt mare absent al actualei 
ediții a campionatelor euro
pene este iugoslavul Zvonko 
Vujin. Campionul balcanic nu 
a putut face deplasarea la 
Madrid datorită obligației de 
a-și satisface stagiul militar.

, ■ ... ....

LA CLUJ/

o
PEREVOZNIC ÎNVINGE PE HEEMSKERK?

de lupte de la Atena
ca-

FISCHER, FAVORITUL LUI SPASSKI
ti ga actualul turneu al

• •

Leningrad șj ParisConcursurile de la
Nicolae Achim evoluînd la sărituri

(74
aur

Pistarzii în plină activitate

Memorialul de șah ț,K. Haman‘«

EDIȚIA VIITOARE LA BELGRAD
într-o ședință animată, comitetul executiv al A.E.B-A. 

a discutat candidaturile orașelor Belgrad și Varșovia Ia 
organizarea viitoarelor campionate europene. După lungi 
dezbateri, s-a hotărit cu 9 voturi contra 7 ca a XX-a 
ediție jubiliară a campionatelor europene să aibă loc 
la Belgrad.

Tot in aceeași ședință, secretarul general al F. R. Box, 
C. Petroseneanu a fost primit ca membru în comisia teh
nică a A E.B.A.

S-a mai discutat propunerea forului finlandez privind 
folosirea mănușilor cu o bandă albă pentru a evidenția 
suprafața regulamentară de lovire. Comitetul executiv 
nu a luat nici o hotărîre în legătură cu această propu
nere. Urmează ca ea să mai fie studiată, pînă atunci fo- 
losindu-se mănușile obișnuite.

El a fost înlocuit cu semi- 
ușorul Milovanovici.

• Semimijlociul Alfonso 
Fernandez (Spania), un boxer 
cu o mustață respectabilă, 
consideră că, la categoria sa, 
printre favoriți se numără și 
Victor Zilberman.

• Cine este Horst Stump? 
Iată întrebarea la care a tre
buit să răspundem de mai 
multe ori ieri dimineața. Zia
riștii prezenți' aici sînt ebri- 
trariați de absența lui Mo
nea, apreciat ca boxerul 
nr. 1 la categoria semigrea, 
în lipsa campionului euro
pean Pozniak. Stump are o sar
cină dificilă, deoarece își.face 1 I

debutul, tocmai acum, la o 
categorie superioară.

• Oficialul Abmet Comerț 
(Turcia) ne-a spus, vorbind 
destul de bine românește, că 
vedetele echipei din Istanbul 
sînt Tatar (categoria semi- 
ușoară) și Sandal (categoria 
semimijlocie). Ambii pugiliști 
sînt cunoscuți publicului ro
mân, care i-a apreciat la Bal
caniadă și cu prilejul cam
pionatelor europene.

r
z

Virtosu și Ambruș-pe locul I 
la turneul internațional

Atena a găzduit, in aceste 
zile, un mare turneu interna
țional de lupte (greco-romane 
și libere), organizat de fede
rația greacă. La întreceri , au 
participat și șase sportivi ro
mâni. După cum ne spunea 
antrenorul federal. Ion Cor- 
neanu, turneul a fost deose
bit de disputat, în special la . 
greco-romane.

Reprezentanții noștri au 
avut o comportare, în gene
ral bună : doi dintre ei au o- 
cupat locul I, trei s-au clasat 
pe locul II, iar unul pe lo
cul IV.

Dar iată evoluția luptători
lor români. La greco-romane 
C. Vîrtosu (cat. 62 kg) a ocu
pat primul loc, după patru ' 
victorii. Printre învinșii săi 
se numără Vartas (Grecia) și 
Vukov (Iugoslavia). La cat. 
57 kg I. Baciu a ocupat lo
cul secund, iar vechiul său 
rival, maghiarul Varga (fost 
și el campion mondial), a ie
șit pe primul loc datorită u- 
nui tuș mai mult obținut pe 
parcursul turneului. I. Baciu 
a terminat meciul său cu 
Varga la egalitate — în tu
rul final. La 74 kg — M. 
Vlad n-a reușit să țină piept

Atletul C. Cîrstea
învingător

la Bratislava

Bratislava, 
Constantin 

de

FRAGA, 10 (Agerpres). — 
în cadrul concursului atletic 
desfășurat la 
sportivul român 
Cîrstea a cîștigat proba 
săritură în înălțime cu 2,02 . 
m. Campionul maghiar Ka- 
locsai s-a clasat pe primul 
loc la săritura în lungime, cu 
7,31 m, iar compatriotul său 
Fejer a terminat învingător 
la aruncarea discului, cu 
63,38 m.

Alte rezultate: masculin: 
200 m : Noster (Austria) — 
21,4; 800 m: Fedete (Unga
ria) 1:50,9 ; feminin : 100 m : 
Helga Kapfer (Austria) — 
12,0; greutate “. Judith Bog- 
nar (Ungaria) 16,85 m ; suli
ță : Maria Kucerka (Unga
ria) — 50,40 m.

adversarilor săi și a trebuit 
să se mulțumească cu pozi
ția a IV-a în clasamentul 
tegoriei.

La libere, L. Atnbruș
kg) a cucerit medalia de 
după ce l-a întrecut în. turul

Pascalidis. 
Ccrnău s-a 
surprinzător 
52 kg) fiind

final pe grecul 
Timișoreanul F. 
clasat, în mod 
pe locul II (cat.
învins de tînărul Tarakaridis 
(Grecia). Em. Cristian (cat. 
68 kg) n-a reușit să contraca
reze atacurile viguroase ale 
iugoslavului Georgevic, și a 
pierdut la puncte-în ultima 
reuniune, terrninind compe
tiția pe locul ■ secund.

LENINGRAD, 10 (Ager
pres). — Pe velodromul din 
Leningrad a, început un mare 
concurs internațional de ci
clism la care participă pis- 
tarzi din 12 
și România.

Proba de 
duală (4 000

tari, printre care

urmărire indivi- 
m) a fost cîști- 

gată de Aleksandr Hristenok 
(U.R.S.S.) cu timpul de 
5:07,29. Constantin Gonțea 
(România) a ocupat locul 15 
cu 5:21,16. în cursa de urmă
rire pe echipe, victoria a re
venit. formației R. D. Germa
ne, cronometrată pe 4 000 m 
cu 4:40,79 ; U.R.S.S. 4:41,28 ; 
R. F. a Germaniei 4:42,59.

PARIS, 10 (Agerpres). —

Din cauza timpului nefavorabil* 
in turneul de tenis de la Nottin
gham s-au disputat numai trei 
partide din sferturile de finală 
ale probei de simplu feminin : 
J. Heldamn (SUA) — B. Kirk 
(Republica sud-Af ricana) 6—1. 
6—3; H. Am os (Australia) — P- 
Rodriguez (Chile) 6—2, 6—0: B. 
Hawcroft (Australia) — R. Faul
kner (Australia) 6—0, 6—3.

Turneul de tenis de la Becken
ham (Anglia) a continuat cu tu
rul H al probei de simplu băr
bați. Jucătorul indian Premjit 
Lall l-a eliminat cu 6—3. 4—6,
10—8 pe australianul Ball, ‘ar 
francezul Jean Rouyer a dispus 
cu 9—8, 3—6, 6—4 de americanul 
Tom Gorman. Alte rezultate : J. 
Leschly (Danemarca) — Warboys 
(Anglia) — 8—9, 6—4, 6—4; Dl 
Matteo (Italia) — N’Godrella 
(Franța) 9—8, C—4. >

*

BUDAPESTA, 10 (Ager
pres). — Turneul feminin de 
șah „Memorialul Kato Ha
man" a continuat cu dispu
tarea partidelor din runda a 
9-a.

Maestra româncă Margare
ta Pcrevoznic (cu piesele ne
gre) a câștigat la olandeza 
Heemskerk. Veroczl a învin
s-o pe Bilek, Karakas pe 
Honfi și Finta pe Kalchbren-

MOSCOVA, 10 (Agerpres).
Ințr-un recent interviu, cam
pionul. mondial de șah Boris 
Spasski . (U.R.S.S.) și-a expri
mat părerea că jucătorul a- 
merican Bobby Fischer are 
cele mai mari șanse de a cîș-

Concursul ciclist de pistă 
„Marele premiu al orașului 
Paris" a scos în evidență 
forma bună a sprinterilor 
francezi Daniel Morelon și 
Pierre Trentin. Morelon a 
cîștigat proba de viteză, în- 
vingîndu-1 în finală pe ita
lianul Cardi (care realizase 
cel mai bun timp pe Ultimii 
200 m — 11,5). La tandem, 
Morelon și Trentin au. învins 
în finală perechea cehoslova
că Kucirek—Popelka. Cel 
mai bun timp al învingători
lor pe ultimii 200 m a fost 
10,8.

Cursa de semifond cu an
trenament mecanic a revenit 
belgianului VerschUren.

Simplu femei (turul TID: K. 
Melville (Australia) — G. Hansen 
(SUA) 6—2, 6—2; K. Pigeon 
(SUA) — O. Morozova (URSă) 
4—6, 6—3, 6—3; B. Stove (Olan
da) — G. Williams (Anglia) 3—6,

TELEX
6-2, 6—4; P. Hogan (SUA) - 
Truman (Anglia) 6—3, ,8—6.

r.

La Anvers a început competiția 
de tenis pe echipe „Cupa Flan- 
drei“ la care participă și o se- 

. lecționată a României. In primul 
tur s-au înregistrat rezultatele 
următoare: Franța — Olanda
3—0; Polonia — Belgia B 2—1 ; 
Australia — Belgia C 2—1 : 
Belgia A — România B

CORESPONDENȚĂ DIN PRAGA

ncr. Marla Pogorevicî a re4 
mizat cu șahista sovieticâ 
Ușakova, rezultat consemnat/, 
și în partidele Șinka—Kelef, 
și Porubski—Vokralova, 

în clasament conduc# Ve-< 
roezi (Ungaria) tu )*, ur-Ș 
mată de Perevoznid (RomâJ 
nia) — 6 p, Pogorevici (Ro-Ț 
mânia), Bilek (Ungaria), Po-ț. 
rubski (Ungaria) — cAt4'; 
5“7» p.

____ _________ _1 can2 
didați-lOTi „Dar, a adăugat 
Spasski, Fischer va trebui săi 
treacă de unul din cei doi 
mari maeștri sovietici Tigran 
Petrosian sau Victor Korcl» 
noi". Spasski a fost impre
sionat în mod deosebit de 
faptul că Fischer l-a învins 
cu 6—0 pe Marlc Taimanov, 
în sferturi de finală Ia Van
couver. »,Se întâmplă rar ca 
un mare maestrul să nu ob
țină nici măcar 6 jumătate 
de punct într-un meci de mal 
multe partide''.

GUSTA PETTERSSON 
A ClȘIIGAI „II GIRO’ 

Cea de a 19-a etapă a Turului 
ciclist al Italici, (Falcade — Fouls 
di Legno) a fost clștigată de ita
lianul Lino Farisato (172 km ir» 
511 10:54,0); 2. Ririi Wagtmans (O- 
landă). — la 13 sec.; 3. Felica 
Gimondi — 1a 3:39.

Cu o etapă contra-cronomelru 
desfășurată, joi, la Milano pa 
un circuit do 20 km, cea de a 
54-a ediție a turului ciclist al 
Italiei a luat sfirșit. Etapa a 
revenit danezului Oile Ritter in 
25:41. Ciștigătorul turului ests 
suedezul Gosta Pettersson urmat 
de belgianul Van Sprlngel la 
2:04 șl italianul colombo, la 
2:35. \

2—1 (Drossart — Santel 
7—5, 4—5, 7—5 ; Holinberger —
Mureșan 6—3, 6—1 ; Murețan,
Santel — Drossart, Hohnberger 
6-2, 6-4).

După 9 etape, In Turui ciclist al 
Angliei conduce francezul Marcel 
Duchemin, urmat de olandezul 
Den Hartog — la 1:14. Etapa a- 
9-a s-a disputat in două semleta- 
pe. în prima,, victoria a revenit 
englezului Phil Marrows, iar cea 
de-a doua a fost clștigată de Du
chemin.

In turul ciclist al Austriei (rezer
vat amatorilor) conduce — după 
5 etape — austriacul Roman Hu- 
menberger, urmat de compatrlo- 
țli săi.

Etapa a 5-a (Linz — Klagenfurt) 
a revenit lui Robert csenar (Aus
tria) : 145 km in 3h 32:28.

llie Năstase I
și Zeliko Franulovici I

In grupele C.E. liderii și-au menținut pozițiile
Echipa Cehoslovaciei în pragul

examenului de ia Helsinki

(Urmare din pap. 11
de mai multe ori în cariera 
lor sportivă. Apropierea lor 
valorică este reflectată de 
echilibrul care există _ deo
camdată în scorul ultimelor 
intilniri. în . sezonul trecut 
cei doi și-au împărțit victorii
le : 2—2. Pentru ca în acest 
an, în două meciuri susținute 
în circuitul american „indoor" 
egalitatea să persiste: Fra- 
nulovlci l-a învins pe Năsta- 
se în finala de la Macon 
(6-4, 7—5, 5-7, 3-6, 7-6), 
iar revanșa a urmat, imediat m 
campionatele naționale ale 
S.U.A.. la Hampton, unde 
Năstase în drum spre victorie,

CUPĂ DAVIS
(2ona europeană-semifinale)

GRUPA A
Barcelona : Spania — 

rranta ; Praga : Ceho
slovacia — U.R.S.S.

GRUPA B
București : România — 

Iugoslavia ; Munchen : 
R.F.G. — Ungaria.

întîlnesc pentru a tranșa o 
nouă rivalitate, cea a rache
telor secunde în reprezentati
vele țărilor lor. Revenirea în 
formă a veteranului tenisului 
iugoslav dă o notă de echili
bru și acestei partide, deși 
Tiriac are de departe superi
oritate în scorul general al 
întîlnirilor lor, cele din ulti
mul ' sezon înebeindu-se 
amîndouă în favoarea jucă
torului român.

Faptul că prima zi progra
mează două meciuri atît de 
importante dă un caracter ho- 
tărîtor acestei prime zile. 
Este de altfel și părerea că
pitanului echipei noastre, 
prof. Ștefan Georgescu: „Con
sider tragerea la sorți ca fiind 
bună deoarece ne va permite 
să vedem de la început jucă
tori apropiați ca forțe, evo
luînd în condiții optime, fără 
handicapul oboselii. Nu am 
avut preferințe în privința 
ordinii jocurilor. Continui să 
cred că echipa română va în
vinge. 3—2, 4—1
pentru noi, sînt 
rezultate pe care le 
sibile.

I
I
I
I
I
I

l-a eliminat pe Franulovici 
în semifinale (L—6, 6—0, 
6—2, 5—7, 7—5). Iată deci că 
acum, la București, unul din
tre cei doi mari rivali va tre
bui nemijlocit să ia avans.

Al. doilea meci nu se anua
lă mai' puțin interesant. Ion 
Tiriac și Bora Iovanovici. 
veelii adversari în turnee, se

sau 5—0, 
singurele 
văd po- 

Indiferent de scorul 
întregii intilniri, partida Ți- 
riac-Franulovici, de duminică, 
se anunță deosebit de intere
santă".

Toate cele de mai sus sînt 
desigur argumente pentru a 
vă invita de mîine după 
amiază, dragi cititori, în tri
bunele arenei Progresul, sau 
în fața televizoarelor, pentru 
a urmări o luptă sportivă de 
maxim interes.

Campionatul feminin de handbal
(Urmare din oag. 1)

— în prima repriză și în fi
nalul celei de a doua — un 
joc bine-orientat tactic, lucid. 
Prezentînd un portar în for
mă bună, Elisabeta Simo, be
neficiind de aportul substan
țial al Cristine-i Metzenrath 
(superbă juțătoare, cu fină in
tuiție și o n are putere de con
cretizare), de sîrguința Iolan- 
dei Rigo (un fel de jolly-joc- 
ker) și de contribuția așteptată 
a celorlalte componente, for
mația prof. Constantin Lache 
a făcut o primă repriză care 
i-a entuziasmat pe spectatorii 
obiectivi. După ce a fost con
dusă ou 1—0, Universitatea 
Timișoara s-a impus categoric, 
conducînd în 
permițindu-și 
a marca într-un minut 
două goluri (minutele 5. și 25). 
în final, Metzenrath și-a ridi
culizat adversarele.

Repriza a doua are un alt 
aspect. Elevele prof. Constan-

permanență și 
chiar luxul de 

cite

tin Popescu 
și evoluează 
valoni ea cunoscută, 
cilnd și de unele 
ale arbitrului. Egon 
în acest meci), ele 
permanență poarta 
celor și reușesc să 
handicap.

ies .din... transă 
mai paroape de 

Benefi- 
îngăduințe 

Ziska (slab 
forțează în 
timișoren-

. t_ .... . . reducă din 
handicap. De la 7—12, ele a- 
jung la 11—12 (min. 42) ți se 
părea că vor reuși să întoarcă 
complet soarta partidei. Dar, 
după 18 minute de ineficaci
tate (!), . Neghină înscrie pri
mul gol (din repriza ' a doua) 
pentru campioane. Jocul ia o 
nouă turnură, timișorencele 
recucerind diferența firească' 
pe tabela de marcaj (14—11 — 
irin. 45, 15—12 — min. . 46). 
Aii înscris : Ibadula 6, Furcoi 
3, Arghir 2, Scorțescu și Do- 
bîrceanu cite unul — pentru 
U București, Metzenrath 4, 
Neghină 4, Hrivniak 3, Otio- 
fraș 2. Gavrilov și Rigo cite 
unul — pentru U Timișoara. 
Au arbitrat O. Leikep și E. 
Zsika (Sibiu).

Miercuri seara s-au desfășurat cinci meciuri (lin prelimina
riile campionatului european și ale turneului olimpic. în C. E„ 
rezultatele înregistrate au confirmat din plin calculul hîrtiei. 
Italia a reușit să smulgă un punct prețios în deplasare, Bul
garia a realizat o victorie la scor la Oslo, confirmînd din nou 
forma remarcabilă în care se află, iar Danemarca (viitoarea 
adversară a olimpicilor noștri) și-a încheiat stagiunea în C. E, 
cu o victorie.

în preliminariile turneului olimpic s-au desfășurat alte două 
partide. Iată cîteva relatări de

ITALIA A TERMINAT ME
CIURILE ÎN DEPLASARE

la meciurile de miercuri.

DANEMARCA Sl-A ÎN
CHEIAT MECIURILE ÎN- 
VINGÎND PE SCOȚIENI

La Copenhaga, echipa Dane
marcei a obținut o Victorie ne
așteptată in fața reprezentativei 
Scoției : 1—0 (1—0). Acesta a 
fost ultimul joc al danezilor in

Stadion „Ulewal". spectatori 
30 000; arbitru U.J. Gow (Țara 
Galilor).

Au marcat : Bonev (min. 
și 42 din 11 metri). Jekov 
28). M. Vasilev (min. 36), 
sen (min. 79),

Echipele : NORVEGIA : 
persen — Nilsen, Torsen. 
sen (Hetlionen), Slining, O. Nil-

26 
(min. 
Iver-

Kas- 
Olaf-

Cu meciul de la Stockholm, 
reprezentativa Italiei și-a în
cheiat partidele în deplasare 
din grupa C. E. In intilnirea 
cu Suedia urmărită de 50 600 
de spectatori „Squadra Azzurra’’ 
a smuls un prețios punct, ter- 
minînd jocul cu un scor alb 
(0—0), după ce prima . repriză 
a fost echilibrată, iar în a doua 
gazdele au atacat puternic 
fără a putea, trece insă de pu
ternica apărare a italienilor. 
Arbitrul Scheurer (Elveția) a 
condus echipele: ITALIA: 
Zoff-Burgnkh, Facchettî, Ber
tini, Rosaio, Cera, Dotncnghini, 
Mazzola, Boninsegna. De Sistî,

FRAGA 10 (prin telex). Cu 
toate că ultima etapă a cam
pionatului cehoslovac nu s-a 
consumat încă, toate conturile 
au fost deja încheiate 1 Spar
tak Trnava va fi noua cam
pioană, iar din prima ligă vor 
retrograda formațiile PJzen și 
Gotwaldow, locul lor urmînd 
să-1 ia Zbrojovka Brnoși Jab- 
lonec sau Nitra.

Iată, așadar, că aeum din 
nou toată atenția se concen
trează asupra pregătirilor pe 
care le efectuează echipa-na
țională, care, la 16 iunie,, va 
susține meciul retur din ca
drul preliminariilor campio- 

. natului european, cu Finlan
da, la Helsinki. Ieri, Fede
rația de specialitate a alcă
tuit lotul pentru jocul cu 
Finlanda. Iată-1: PORTARI; 
Viktor, Flesar, FUNDAȘI SI 
MIJLOCAȘI : Dobias, Ilriv- 
niak, Desiatnik, Taborski. 
Pivarnik. Binovski, Pollak, 
Kuna. Hrdlicka. ÎNAINTAȘI 1 
F. Vesely, Stratil, Juki, Ada- 
niec, J. Capkovic.

De astăzi, lotul se află 
cantonat la Praga. Până la 
plecarea în capitala Finlan
dei (luni, 14 iunie) antrenorul 
Novak își va verifica jucăto
rii într-o partidă de antre
nament cu formația regio
nală Turuov.

’ întîlnîrea de la Helsinki ' 
este deosebit de importantă. 
Un puhet pierdut pe stadio-

Pollak, unul dintre cei mai 
valoroși jucători cehoslovaci.
nu.1 olimpic din „țara celor 
1000 de lacuri", poate fi ho- 
lărîtor pentru locul I in 
grupă. In mod normal însă 
echipa-Cehoslovaciei este fa
vorită în acest joc. Dacă ea 
va obține victoria, partida 
hotărîtoar.e se va desfășura 
la București, cu echipa Ro
mâniei. Dar să nu anticipăm 
nimic. La Praga, în- toamna 
anului 
putut învinge 
nordici !

trecut, gazdele n-au 
pe temerarii
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Bonev, flancat de doi ■ apărători norvegieni, înscrie prin foarfecă, primul gol al echipei 
bulgare. Fază din meciul Norvegia — Bulgaria (1-—4), desfășurat miercuri seara la Oslo, 
în C.E. de fotbal. Triefoto : A. P.-AGERPRESîn C.E. de fotbal.
preliminariile campionatului 
european și totodată primul 
succes repurtat în competiție. 
Danezii au meritat victoria ; 
ei au atacat mai mult, depă- 
șindu-și adversarii la capitolul 
pregătirii fizice. Singurul gol 
al. meciului a. fost marcat 
Landrup în min. 42.

Aii evoluat formațiile': 
DANEMARCA : Sorensen.

Nielsen, Berg, Arentost, Kas- 
suiusen, Bjere, Landrup (Oud- 
sen), Bjoermose, B. Nielsen, 
Petersen. Christensen.

SCOȚIA : Clark — Monroe, 
Dickson, McKinnon. Moncbur, 
Stanton, Forsigh (Robb). Me 
Lean. Stan, . Curran, Forrest 
(Scott).

Clasamentul
1. Belgia
■2. Portugalia
3. Scoția
4. Danemarca 

Următorul
Portugalia (13 octombrie).

VICTORIE CLARĂ 
A BULGARIEI LA OSLO

de

grupei a V-a :
4100'“ 
4 3 0 1
4 10 3
5 10 5 

meci : Scoția

io— i
8— 3
1— 6
2—11

sen, Petersen, Iohansen (Ful- 
gest). Set, Iversen, Lund. BUL
GARIA : Iordanov (Mihailos). 
Gaidarski, Penev, Veicikov. Je- 
cev, B. Kolev, Gh. Vasilev (Gh. 
Gheorghiev), Bonev, Jekov, Pet- 
kov, M. Vasilev.

Miercuri seara, naționala bul
gară a repurtat cea mai cate
gorică victorie in deplasare. 
Desfășurînd un joc 
din primul minut 
fotbaliștii bulgari 
copios, reușind să 
■1—0 in prima repriză. Jocul a 
fost mai echilibrat in repriza 
secundă, cind gazdele au ata
cat mai mult, reușind să re
ducă handicapul. în min. 85 și 
86 însă fotbaliștii bulgari au 
fost pe punctul de a mări sco
rul, dar. șuturile lui Bonev și 
Gh. Gheorghiev au nimerit bara 
transversală.

Frați. SUEDIA : Hellstrom — 
Huit, Kristensson, Nordquist, 
Grip, Svensson, Bo Larssoa, 
Eriksson, Kindvall, Johansson. 
Persson.

1. Bulgaria
2. Franța
3. Unga'r-i.a
4. Norvegia'

Vrniăiorul

ofensiv încă 
al partidei, 

au dominat 
conducă cu

Clasamentul
1. Italia
2. Suedia
3. Austria
4. Irlanda

meci :

Vl-a

3 2 1 0 8—2
2 110 4—2
3 1114-5
4 A 13 4—11

■5
3
3
î

3
o
1
0

1

o
1

0
0
2
1

7— 2
3— 1
5— 4
3—11

7
6
2
1

Următorul:
Suedia (5 septembrie)

Austria—

Se pare că va urma o vară 
agitată în fotbalul vest-ger- 
man și asta tocmai atunci 

. cînd se credea că toate lu
crurile au intrat pe făgașul 
lor normal: . campioana este 
cunoscută (Borussia Monchen- 
gladbach), iar cele două re
trogradate (Kickers Offen
bach și Rot. Weiss Essen), de 
asemenea. Și atunci ?

Iată însă că a doua zi după 
stabilirea clasamentului final, 
într-o emisiune televizată, 
președintele clubului Kickers 
Offenbach, Horst Kanellas, 
a afirmat în fața camerelor 
de luat vederi; că multe me-

ȘTIRI, REZULTATE
• Confederația braziliană a 

sporturilor a informat fede
rația internațională de fotbal 
că intenționează să instituie 
„Cupa Stanley Rous", ce ar 
urma să fie pusă în joc îm
preună cu trofeul pe care-1 
va atribui F.I.F.A. la viitorul 
campionat mondial. Spre 
deosebire de „Cupa F.I.F.A.", 
„Cupa Stanley Rous", ar urma

să rămînă în posesia echipei 
care o va cîștiga de trei ori 
consecutiv.

• La Rjeka : Iugoslavia — 
Irlanda 2—0 (1—0) meci tur 
— în preliminariile turneului 
olimpic.

• în preliminariile campio
natului Europei pentru tine
ret, Suedia a învins cu 2—0 
;(1—0) Austria, la Borlaiige;

ci uri din campionatul R. F. 
a Germaniei au fost măslui
te. Și el aduce ca ’ exemplu 
victoria mai mult decît ne
așteptată reușită de Arminia 
Bielefeld în fața formației 
mult mai puternice care este 
Hertha B.S.C., ceea ce a sal- 
vât-o pe Arminia de retro
gradare. Cum s-a reușit mi
nunea ? Kanellas a 
că internaționalul 
i-a cerut 140 000 de 
pentru ca Hertha să învingă 
pe Arminia. în felul acesta 
formația din Offenbach fiind 
salvată ea de la retrograda
re. în plus, președintele efu- 
bului acuzator mai aduce ca 
argument și convorbirea sa 
telefonică cu cunoscutul por
tar .internațional Manglitz, de 
la F. C. Koln. care i-a pro
pus și el să fie „amabil" cu 
înaintașii de la Kickers. Pen
tru că Horst Kanellas nu a 
vrut să ofere acești bani, e- 
chipa sa a pierdut cu 4—2 
în fața lui F. C. Koln și, cla- 
sindu-se pe locul 17, a re
trogradat din Bundesliga.

Iată de - ce ■ se așteaptă o 
vacanță fierbinte în fotbalul 
.vest-german.

afirmat 
Patzcke, 

mărci
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