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z. ■ ION CERNEA
Alături de ceilalți oameni ai muncii, sportivii patriei au luat cunoștință cu nemărginită 
bucurie de proiectele de Directive ale celui de-al IV-lea Congres al partidului. In foto
grafie, sportivi ai clubului Dinamo București studiind importantele documente publicate * 

în presa centrală.
Foto : A. Neagu

LUCIRI DE ARAMĂ
be la poarta Uzinei de larni
te n-eie roase, pînă la sec- 

i tpvi și bare nu mergi 
rit. Asta daca ești de-al „ca-

Dacă ești însă reporter... 
rialul proaspăt prelucrat, te 
ciută... Cuprul — 
; bătaia soarelui 
>ară...
Aceleași luciri de 
zi și mai tirziu. In 
rlierele uzinei, pe 
onzate ale tinerilor

scinteiază 
ca o co-

Iosif 
pe toii 
ai uzi- 
vorbit 
despre 
parte, 
tinerii,

CAMPION MONDIAL ȘI EUROPEAN!
Prin telefon de la trimisul nostru

aramă le 
halele și 
chipurile 
muncitori 

• intați in întrecerea socialis- 
oenttu îndeplinirea angaja- 

pnte/or luate in cinstea celui 
al IV-lea Congres al parti- 

lui. Entuziasmul crescînd al 
berilor care lucrează aici im- 
Cesionează. Prin munca lor 
cotoare, metalele neferoase 
luminiul, zincul, cuprul, a- 

2ma. bronzul ele.) trecute prin 
impiexui proces al laminării, 
;pătă prețuiri noi.
In vizita tăcută, am cunoscut 
jivu dintre ei. Intli, pe șeful 

de la secția țevi și

bare, meșterul termist 
Dick. Apoi, prin el, 
ceilalți sportivi fruntași 
nei. Meșterul Iosif ne-a 
cu pasiune și mindrie 
munca fiecărui linăr in

Ii cunoștea pe toți 
fiind unui dintre cei mai vechi 
muncitori din uzină și in același 
timp și președintele asociației 
sportive, lată numele 
mai destoinici sportivi 
uzina Laromet: Stefan

REPOnx.WLL

NOSTRU

celor 
de la 
Bojan,

mun-

ACTUALITATEA
MECIUL PORTUGALIA— 

ROMÂNIA, VA FI 
TRANSMIS LA RADIO

frezor la secția sculărie, 
citor evidențiat In Întrecerea 
socialistă; Gheorghe Berlea, 
controlor tehnic la secția la
minoare; Ștefan Rusu, electri
cian; Ștefan Apostolescu, mun
citor la secția piese turnate 
ș. n.

„Publicarea proiectelor de 
Directive ale Congresului 
IV-lea al partidului — 
spunea meșterul — a fost întîm- 

pinată în atelierele și secțiile 
uzinei noastre cu bucurie și 
nețărmurită încredere. In înfăp
tuirea acestui luminos program 
al înfloririi și prosperității pa
triei socialiste, ne vom consa
cra toate forțele, întreaga 
noastră capacitate".

al 
ne

și principalele angaja- 
ale colectivului de nun

ele la Laromet. luate — 
sarcina planificată — in 

Congresului
2 185 000 lei

1 350.000 
100.000

special V. GRÂDINARU

parti- 
pro- 

lei 
lei

Iată 
mente 
citori 
peste 
cinstea 
dului:
ducție globală, 
producție marfă, 
economii la prețul de cost, 
creșterea productivității muncii 
cu 0,1 la sută, 160 000 lei be
neficii — toate peste plan.

Vorbeam ia început despre 
acele luciri de aramă. Le-am 
văzut și după terminarea lu
ciului, pe corpurile frumos 
bronzate ale atleților și fot- 
baliștiloi care se Întreceau pe 
stadionul „Laromet", In ca
drul Sparlachiadei de vară. 
Le-am văzut și pe arena de 
popice a uzinei, unde maes- 
trele sportului Elena Trandafir, 
Elena Predeanu Împreună cu 
colegele lor de echipă se an
trenau intens pentru apropiata 
finală lepublicană. Asemenea 
luciri de aramă vor fi văzute 
și la tinerii care, prin muncă 
patriotică, urmează (duminica 
viitoare) să reamenajeze te
renurile de fotbal și volei, 
pista de atletism etc. Adică 
să realizeze unui dintre an
gajamentele luate de asociația 
sportivă in cinstea Congresu
lui partidului

TAMPERE, 8
Marti, la începerea întreceri
lor finale din cadrul campiona
tului de lupte greco-romane, 
delegația noastră a trăit momen
te de înaltă tensiune, la gîndul 
că Cprnea ar putea obține me
dalii de aur, de campion mon
dial și al continentului nostru. 
Și Cernea a oferit meciuri de 
înaltă factură tehnică, din pri
mul și pînă în ultimul minut. 
Cea mai frumoasă comportare 
a avut-o în compania lui Knit-

tunhnă

Meciul de fotbal dintre echi- 
.pele naționale ale Portugaliei 
și României, care se dispută 
duminică 13 iunie pe „Estadio 
Nacional“ din Lisabona, via fi 
(transmis în întregime de pos
turile noastre de radio.

PREGĂTIRILE LOTULUI 
REPUBLICAN DE JUNIORI 

(RUGBI)
Lotul republican de juniori 

(rugbil susține un nou meci 
de verificare în compania e-

JțȘei Steaua. Meciul va aven 
joi, pe stadionul Tineretu

lui IV, Incepînd de la ora 
17.30.

V. TOFAN

„Duminică sportivă “ la Dinamo

„Aici, departe de țară, am 
fost cu gîndul mereu Ia 
de acasă, la patrie. Atît 
cît și ceilalți luptători 
mâni ne-am străduit să 
cem față întrecerilor, să 
prezentăm cu cinste culorile 
patriei, mișcarea noastră 
sportivă. îmbărbătat de scri
sorile primite, mi-am mobi
lizat forțele, mi-am pus în 
joc toate cunoștințele mele, 
pentru obținerea acestei per
formanțe. închin victoria 
obținută în această mare 
întrecere celui de al IV-lea 
Congres al partidului nostru 
drag și mă angajez să 
muncesc cu și mai multă pu
tere 
triei 
triei

cei 
eu, 
ro- 
fa- 
re-

ION CERNEA

CENTRU DE INIȚIERE 
ÎN NATATIE ORGANI

ZAT DE S.S.E. 2.

Ziarul „Sportul popular" și 
clubul sportiv Dinamo organi
zează duminică dimineața în 
parcul Dinamo o interesantă 
„duminică sportivă" din cuprin
sul cărei desprindem : concurs 
de călărie ou participarea pri
milor clasați la campionatele 
republicane; concurs de călărie 
pentru actori (participă Dina 
Mihalcea, Flavia Buref. Horia 
Căciulescu ș. a.); demonstrație

de handbal în 7 (echipa cam
pioană mondială); gimnastică ar
tistică (ansamblul I.C.F.) și me
ciul de fotbal revanșă dintre se
lecționatele actorilor bucureșteni 
și ziariștilor sportivi. Programul 
concursului, editat de organiza
tori, va fi numerotat. Câștigători
lor prin tragere la sorți le vor 
fi oferite premii de către I. S. 
„ Loto-Pronosport“.

pentru înflorirea pa
și desăvârșirea măies- 
mele sportive”.

ION CERNEA

.—■ -.A

ter (Polonia), un luptător foarte 
talentat și rezistent.
s-a desfășurat 
decisivă : chiar 
cundă sportivul 
dezlănțuit, dar

Iată cum 
această partidă, 
din prima se- 
român atacă 

polonezul evită

lupta, căutând momentul priel
nic pentru a executa un tur de 
cap. I. Cernea, este mai activ 
și în min. 3 obține o trecere la 
spate, pe care arbitrii nu o 
punctează însă. La începutul 
reprizei a doua ambii sportivi 
primesc câte un avertisment. Din 
acest moment, Cernea atacă ho
tărât, încearcă o rupere din 
fată, dar acțiunile lui nu sînt 
duse pînă la capăt. In min. 9 
Knitter se angajează în procedee

riscante, încercând un tur da 
braț. Sportivul român contrează 
și trece la spate, acumulind

(Continuare în pag. a 4-a)

ÎCEL MAI BUNt 
: DIN LUME! I

Școala sportivă de elevi nr. 
2 organizează la bazinul el 
din bd. Gh. Dimitrov nr. 141 
(fostul ștrand Obor), un cen
tru de inițiere și perfecționa
re în natație. Centrul va 
funcționa zilnic (între orele 
8—18).

înscrierile se primesc zilnic 
la bazin.

I„CUPA TÎNĂRUL DINA- 
MOVIST" LA HANDBAL

Clubul Dinamo organizează 
mîine și duminică o interesan
tă competiție de handbal pen
tru echipe de juniori (m). de
numită „Cupa Tînărul Dina- 
movist“. La această întrecere 
participă patru din echipele 
care au jucat în fazele supe
rioare ale campionatului re
publican : Rafinăria Teleajen, 
Știința Palatul Culturii Plo
iești, C.S.S. București — cam
pioana R.P.R. la juniori — și 
Dinamo București. întîlnirile 
vor avea loc pe terenul din 
Parcul Dinamo, joi de la oua 
16, și duminică de la ora 9.

IJOC INTERNATIONAL
DE FOTBAL LA PITEȘTI

>
TVzi la ora 17 are loc la Pi

tești meciul internațional de 
fotbal Dinamo — Szeged (R.P. 
Ungară).

SPORTIVĂ

în vederea finalei „C. C.E.“

Voleibaliștii de la Rapid pleacă miine in Belgia
După-amiază, la Giulești, ultima verificare

T-am vizitat pe voleibaliștii 
echipei noastre campioane, Ra
pid București. Sîrguință, dărui
re, cu maximă seriozitate, lucru
lui. Poftă de joc, dorință de a 
învinge. Și optimism pentru fi
nala „Cupei campionilor euro
peni" de duminică, de la Bru
xelles. Cu sănătoasă circumspec
ție însă, nelăsînd cale liberă nici 
măcar unui dram de înfumurare, 
ci cu lăudabile rezerve și cu 
respectul cuvenit redutabilului 
adversar din întîlnirea decisivă. 
Davila Plocon ne și spunea : 
„Nu-i de loc ușor meciul din 
Belgia. Minior Pernik, cum v-ați 
putut da seama la 16 mai la 
Floreasca, are o echipă omogenă, 
tehnică, bătăioasă, dificil de în
vins. Nu uităm asta și, normal,

ne luăm măsurile de precauție !" 
Adică, pînă una-alta, în lipsa vo
leibaliștilor bulgari, „șutul" lui 
Plocon și-al celorlalți „tunari" 
ai Rapidului îi pune „tuș" pe 
coechipierii aflați în antrena
ment defensiv.

Rîvnă de albine, care nu în
găduie multă vorbă. Dar o de
clarație tot i-am smuls antreno
rului rapidiștilor, doctorul Jean 
Ponova : „Muncim. Cu cită gri
jă s-or fi pregătind și bulgarii /... 
Ei n-au mai cucerit Cupa. Noi 
da. Încă de două ori pînă în 
prezent. Avem deci mai multe 
obligații decît ei. Le avem și 
față de... Cupă, care parcă vrea 
să ne spună din vitrina noastră 
că s-a obișnuit cu noi. O urcăm 
și pe ea in avion : să vadă și...

Bruxelles-ul... Pînă 
atunci însă, an
trenament, antre
nament și din 
nou antrenament. 
Miercuri, la ora 
17, aici în Ciu
lești, susținem un 
meci de ultimă 
verificare, în com
pania Selecționatei 
divizionare care se 
pregătește pentru 
turneul de la Leip
zig. Nu mă-ndoiesc 
că vii să ne vezi..."

Bineînțeles. Și astăzi după-a- 
miază, și mîine dimineață la ae
roport : ca să le urăm o dată în 
plus campionilor „succes 1“ Și să 
le spunem „lă revedere !“. Lor 
și.. Cupei I

— C. F. —

Maestrul emerit al spor
tului, Aurel Dragau, „moto
rul" Rapidului, în acțiune, 
anihilind — sîmbătă la Flo- 
reasca — un atac al dinamo- 
viștilor.

Foto : T. Roibu

mulți ani, ziarul? 
și întreaga .presă*? 

în evidență rezulta- ± 
^.tele obținute pe plan inter- T 
t național de talentatul luptă- +

tor ION CERNEA. La ma-? 
+ joritatea concursurilor mari,? 
•^■sportivul român a trecut de? 
4puțin pe lingă... locul 1. Așa'? 
?s-au petrecut lucrurile la 4 
4campionatele mondiale de laT 
? Yokohama (medalie de ar-± 
?gint), la Jocurile Olimpice de 4. 
Tla Roma (medalie de argint),ț 
Țla J.O. de ta Tokio (meda~ + 
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4>‘it de această dată să cîști-4 
4pe titlul ruprem, de campion? 
4al lumii și al continentului? 
? nostru. Două medalii de aur.? 
+BRAVO CERNEA !... Ț
4. Cină am primit vestea mult-4- 
.^așteptată am trecut repede? 
4-pe la federație. Ușa era în-? 
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?gust“ unde se desfășura 
?tîlnirea de lupte libere R. 
? Română — Japonia. Prins cu 
?un ac, pe ușă se găsea un, 
4 bilet scris în fugă care re- 
?flecta bucuria tuturor iubitori-, 
?lor sportului: 
Tluptători, care 
^.țară două noi 
?aur !“ Semnătură 
4- Dar sa vă facem 
4țâ cu I. Cernea. El 
?cut la 2 octombrie 
?comuna Rîul alb, 
4 Cîmpina, regiunea 
?Este de profesie 
4 A practicat acest 
?cu mici excepții — 
?cadru1 categoriei 57

olimpiada" de la Roma a de-? 
țvenit maestru emerit al spor-? 
?tultii. ț
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„Cinste vouă, 
ne aduceți în 

medalii de 
nu exista, 

cunoștin- 
s-a năs- 
1935, in 

raionul 
Ploiești, 

strungar, 
sport — 
numai în 
kg. După



SPRE NOI SUCCESE
\ Făcîni parte integrantă din stilul de muncă al consiliului orășenesc UCFS 
ț București, ședințele de analiză a muncii comisiilor au devenit adevărate con- 
} sfătuiri in care activiștii sportivi fac un bogat șt deosebit de util schimb de 
7 experiență. De acest lucru ne-am convins încă o dată zilele trecute, asisiind 
} la ședința comisiei de propagandă și educație. Activiștii cluburilor sportive 
7 și ai consiliilor raionale UCFS din Capitală au înfățișat aspectele pozitive 
; ale muncii lor, metodele de lucru, lipsurile și greutăți din activitatea pe care 
; desfășoară.
} Trâgînd concluziile acestei adevărate consfătuiri, președintele consiliului 
* orășenesc UCFS București, tov. Petre Capră, a relevat mijloacele cele mai 
( eficiente pentru îndeplinirea sarcinilor majore ce stau în fața mișcării spor- 
ț tive. Apoi, s-a ccupat pe larg de obiectivele perioadei actuale. închiderea 
ț anului de învățămînt politic cu sportivii, desfășurarea unei vaste propagande 
ț pentru atragerea maselor de oameni ai muncii la activitatea sportivă în aer 
ț liber, munca în secții pentru ridicarea nivelului procesului instructiv-educa- 
ț tiv și intensificarea activității de cuprindere a copiilor în centrele de inițiere 
i în sport sînt — așa cum am reținut din cuvîntul tov. Petre capră — dintre cele 
ț mai importante sarcini care stau în fața activiștilor sportivi în momentul de 
ț față. Și nu încape îndoială, că entuziaștii activiști obștești din Capitală vor 
| reuși să obțină și in viitor succese la nivelul condițiilor și al posibilităților 
| existente in cel mai mare oraș al țării.

Concursuri... rezultate...

Cu etapa de du
minică s-a încheiat 
și turul categoriei 
B al campionatului 
republican pe echi
pe. De acum, pînă 

la toamnă, în desfășurarea acestei com
petiții intervine o perioadă de „li

Elena Mirza (S.S.E. 1) in plin efort.
Foto : A. Neagu

Actualmente 
curs de desfășura

re, etapa regională a campionatelor 
de calificare ia sfîrșit la 20 iunie. 
Pentru sîmbătă 26 și duminică 27 iu
nie sînt programate turul și returul 
jocurilor preliminare eliminatorii în
tre echipele campioane ale regiunilor 
Ploiești și București, cele masculine 
în reg. București, iar cele feminine 
în reg. Ploiești. Turneele din etapa 
interregională se vor desfășura în 
zilele de 2, 3 și 4 iulie, în orașele 
echipelor campioane ale regiunilor

în pragul sezonului

competițional 1965
Prima compe

tiție importantă a 
anului 1965 va fi 
„Cupa regiunilor". 
Ajunsă la a treia 
ediție, această com
petiție va avea 
loc, de data 
aceasta, la Manga

lia, în organizarea consiliului regio
nal UCFS Dobrogea. La întrecerile 
programate în zilele de 26—27 iunie 
vor participa 9 echipe, care vor re
prezenta regiunile Bacău, Maramureș, 
Suceava, București, Oltenia, Argeș, 
Dobrogea și orașul București (cu 
două formații). Jocurile se vor des- 
iășura sistem turneu în două serii, 
iar cîștigătoarele acestora vor juca 
apoi tur-retur, în finală.

Pregătirile în vederea întrecerii de 
la Mangalia au început de mult. In 
reqiunea Maramureș au loc con
cursuri pentru desemnarea echipei 
care va participa la „Cupa regiuni
lor". Cele două echipe din orașul 
București, Dinamo și C.P.B., se an
trenează intens. Ele au susținut re
cent, pe stadionul „23 August", un 
joc de verificare terminat la egali
tate : 12—12. Avîntul Valea Roșie 
(fosta echipă Avîntul Curcani) din 
raionul Oltenița, reprezentanta re
giunii București, va întîlni duminică, 
pe stadionul din parcul sportiv Di
namo, pe campioana țării, Dinamo. 
Astfel de meciuri de verificare au 
Joc în aceste zile și în celeialte re
giuni participante la „Cupa regiu- 
loilox*.

OGLINDA ACTIVITATH
niște". Am fi bucuroși dacă această 
„liniște" va fi folosită cum se cu
vine (în folosul echipelor respective), 
adică în direcția depistării și pregăti
rii corespunzătoare a noi elemente ta- 
lenlate și pentru înlăturarea tuturor 
deficiențelor constatate în cele două 
etape de pînă acum la categ. B (pa
iri etape la categ. A).

Pentru ca activiștii sportivi să aibă 
o „oglindă" clară a muncii desfășurate 
pînă acum, publicăm clasamentul ge
neral al echipelor de categoria B, din
tre care cele mai bune trei la sfîrșitul 
turului vor evolua într-un meci de ba-

cest clasament a fost întocmit pe baza 
tabelei internaționale de punctaj. Cu 
alte cuvinte, s-a luat în considerare 
CALITATEA. Aceasta așadar,

raj pentru promovare în cat. A :
Total Bărbați Femei

1. Argeș 71674 42807 28867
2. Bacău 69102 42378 26724
3. Hunedoara 67621 45575 21046
4. Iași 67092 43331 23761
5. Ploiești 65066 41536 23530
6. Mures A. M 58607 35325 23282
7. Galați 52647 35853 16794
8. Oltenia 51343 31066 20317
9. Dobrogea 49981 30150 19831

10. Maramureș 45299 27507 17792
11. București 44012 28723 15289
12. Suceava 35351 20605 13633

Reamintim cititorilor noștri că a-

Maramureș, Hunedoara, Brașov și 
Bacău, regiunile fiind repartizate ast
fel: I) Maramureș, Cluj, Crișana, Mu
reș-A.M.; II) Hunedoara, Banal, Argeș, 

Oltenia; III) Brașov, Dobrogea, orașul 
București, reg. Ploiești (București); 
IV) Bacău, Suceava, Iași- Galați. Tur
neele finale ale campionatelor de 
calificare vor avea loc, în orașe încă 
nefixate, în zilele de 23, 24 și 25 iulie.

In campionatele republicane de 
juniori, turul și returul jocurilor pre
liminare eliminatori pentru califica
rea în etapa interregională, se vor 
juca, între echipele campioane ale 
regiunilor Argeș și Oltenia, sîmbătă 
26 și duminică 27 iunie: junioarele 
se vor întîlni în reg. Argeș, juniorii 
— în reg. Oltenia. Pentru etapa inter
regională, care se va desfășura în zi
lele de 9, 10 și 11 iulie în orașele 
echipelor campioane ale regiunilor 
Banat, Mureș-A.M., Dobrogea și Cluj, 
regiunile au fost grupate astfel: 
I) Banat, Crișana, Maramureș, Hune
doara; II) Mureș-AM., Ploiești, Bra
șov, Argeș (Oltenia); III) Dobrogea, 
Galafi, București, orașul București; 
IV) Cluj, Iași, Suceava, Bacău. Eta
pa finală — în zilele de 6, 7 și 8 au
gust, în centre care urmează a fi de
semnate.

Și marți meciuri
le feminine ale cam
pionatului individu
al de tenis au prile
juit întreceri mai 
disputate d e c î t

cele masculine. Din păcate nu putem 
spune lucruri bune și despre nivelul 
tehnic arătat de jucătoare. în special 
partida Mariana Ciogolea—Eleonora
Roșianu (6-—3, 0—6, 6—3) a dat loc la 
schimburi plictisitoare de mingi, punc
tate foarte rar cu cîte o încercare de 
atac, de cele mai multe ori ratată. De 
o factură tehnică ceva mai bună a fost 
întrecerea dintre Iudit Dibar și Ecate- 
rina Horșa, încheiată cu victoria pri
mei sportive în două seturi : 6—1,
9-—7. Ca și în meciul cu Eleonora Ro- 
șianu, cu o zi mai înainte, Iudit Dibar

Intr-un concurs desfășurat recent la 
Tg. Mureș, tînărul înotător Adalbert 
Kovacs a stabilit un nou record repu
blican de juniori categ. a Il-a în proba 
de 100 m fluture cu timpul de i:09.1 
(v. rec. Zeno Giurasa 1:09,9). Alte 
rezultate: MASCULIN — 100 m liber: 
Ad. Kovacs 1:02,5 — rec. regional; 
400 m liber: D. Nagy 4:57,4; 100 m 
spate: Gh. Pasat 1:18,0; 100 m fluture: 
Fr. Fulop 1:08,8;

FEMININ — 100 m spate: Eva 
Nagy 1:29,0; 200 m bras: Maria Klosz 
3:08,1; 100 m bras: Maria Klosz 1:27,4.

COPII — 50 m bras: Peter Szekely 
46,0; 50 m liber: Jolan Simon 37,7; 
50 m spate: Ștefan Meras 39,6; 50 m 

principala direcție spre care trebuie 
să se îndrepte toate eforturile.

COMPETIȚII
CLUJ. Peste 200 de elevi din 

raioanele regiunii (mai puțin 
din și Gherîa) au participat la 
regională a campionatelor școlare. 
C. Szekeli a stabilit un nou record 
regional la suliță (800 gr) pentru 
juniorii mici : 53,80 m. JUNIORI I : 
400 m: Rusu 52,9; 110 mg: Șepci 
15,1; înălțime: Bocu 1,86; prăjină: 
Pop 3 50; triplu: Gligor 13,50; disc: 
Irani 41,24; JUNIOARE I: 100 m: 
Toader 12,8; 80 mg: Tănase 11.9: 
lungime : Gheorghieș (Turda) 4,70 ; 
disc: Odorheian (Bistrița) 30,57 ; JU
NIORI II: 80 m: Lența 9,4; 300 m: 
Ilieș 38,4; 1000 m: Ilieș și Lenghiel 
2:49,2; 90 mg. Nedelcu 13,2; disc: 
Moldovan (Bistrița) 44,28; suliță: 
Szekeli 58,80; JUNIOARE II: 500 m: 
Ilădăreanu 1:23,8; 60 mg: Tănase 9,0; 
lungime: Tănase 5,27; greutate: Pop 
(Bistrița) 10,55. (P. Naghi - coresp.).

BUCUREȘTI. Cîteva sute de copii 
au evoluat pe „Tineretului". Mențiuni 
speciale se cuvin Elenei Mirza — 
5,08 m la lungime și Milianei Mic-u 
— 11,24 m la greutate. Cîștigătorii 
probelor: 60 m: Ionescu 7,4; 500 m: 
Vasile 1:16,2; lungime: Calan 5,41; 
înălțime: Măzgăreanu, Truică și Ciuc 
1,45; greutate — 4 kg: Arghir 11,24; 
mingea de oină : Bleancă 69,00; FETE: 
60 m: Pretorian 8,1; 300 m: Pretorian 
45,2; înălțime: Popescu și Mîrza 1,33; 
mingea de oină: Preda 40,20. (N. D. 
Nicolae - coresp.).

CUGIR. Concurs de verificare: disc: 
G11. Ponescu 43,30, disc (1,5 kg.): 
Gh. Dăian (născut 1948) 46,28; suliță: 
M. Petra (1947) 62,09 m. (Em. Schnei- 

ooresp.) i

toate 
Hue- 
etapa

întrecerea
Sîmbătă seara, 

pe arena Voința 
din Capitală a 
avut loc o reuniu
ne la care au luat 
parte boxeri frun
tași din cluburile 
bucureștene Voin

ța, Dihamo, Progresul și S.P.C. Au ieșit 
în evidență N. Mîndreanu, C. Ghiță, 
I. Pițigoi, dar și insuficienta pre
gătire tehnică și fizică a altora de 
la care așteptam mai mult (Gh. Vlad, 
M. Băloiu).

Revelația ultimelor reuniuni din 
Capitală, tînărul C. Ghiță (Voința) 
a entuziasmat prin buna pregătire de 
care a dat dovadă în meciul cu 
Gh. Vlad (Dinamo) pe care l-a în
vins la puncte.

A plăcut, de asemenea, evoluția 
„cocoșului" N. Mîndreanu, decanul 
de vîrstă al boxerilor noștri, care 
continuă să se numere printre cei 
mai buni pugiliști ai țării. El l-a în- 

Astăzi, meciuri interesante

in campionatul individual
aa fost mai ofensivă în prima parte 

jocului, pentru ca pe parcurs, să slă
bească ritmul, să nu mai acționeze cu 
curaj. Invingătoarea a fost totuși mai 
insistentă în atac deoît adversara sa 
care a preferat jocul de regularitate, 
dar fără succes.

Cele mai importante partide mascu
line, Bosch—Serester (ambii de la Pro
gresul) 8—6, 6—0, 6—1 și Mărmurea- 
nu (Steaua)—D. Viziru {Steaua) 6—2, 
6—3, 6—3 s-au desfășurat în „familie", 
cîștigătorii neavînd probleme grele de 
rezolvat.

Campionatul continuă azi de Ia orele 
9 și 15,30 pe terenurile Progresul. 
După-aniiază sînt programate și parti
dele Bosch—Mărmureanu și Iudit Di
bar—Mariana Ciogolea,

m fluture : Alex.

bras : E caterina Bi
ro 51,0; 50 m li
ber : Ștefan Mera 
30,8 — rec. regio
nal ; 50 m spate : 
Jolan Simon 43,6 
— rec. regional; 50 
Jozsa 4S,0.

• Și la Cluj a avut loc zilele tre
cute un concurs rezervat celor mai ti
neri înotători din oraș. Iată cîștigă
torii întrecerilor:

BĂIEȚI —100 m liber: Dorin So- 
fineț 1:13,8; 50 m liber: Zeno Opri
țescu 33,3; 100 m fluture: Sergiu Ca- 
priș 1:33,1; 50 m fluture: Iuliu Kokai 
41,1; 100 m bras: Ioan Vlad 1:30,1: 
50 m bras: Zeno Oprițescu 43,9; 100 
m spate: Mihai Olar iu 1:36:8; 50 m 
spate: Zeno Oprițescu 43,5 — rec. 
regional;

FETE — 100 m liber: Eniko Dobri 
1:20,3; 50 m liber: Viorica Szilagy 
41,2; 100 m fluture: Edita Papp 1:41,0; 
50 m fluture: Viorica Szilagy 52,4; 100 
m bras: Ildiko Szabadi 1:30,2; 50 m 
bras: Viorica Szilagy 46,4; 100 m spate: 
Clara Kokai 1:22,5 — rec. regional; 
50 m spate: Viorica Szilagy 47,7.

Un concurs reușit: 
„Cupa Ș.S.E. 1“

Duminică dimi
neața a avut loc în 
sala de scrimă de 
sub tribunele sta
dionului Republi
cii, un concurs de 

floretă pentru pionieri dotat cu „Cupa
Ș.S.E. 1". Concursul s-a bucurat de o
largă participare, a evidențiat calită
țile în acest sport ale multor copii 
printre care Natalița Popa și Ștefan 
loniță. Prima, scrimeră în cadrul aso
ciației sportive S.P.C., a câștigat de
tașat, cu 5 victorii. întrecerea băie
ților a fost mai echilibrată, Ștefan 
loniță, din secția de scrimă a S.S.E.l,
reușind să termine victorios, după un 
turneu de baraj.

In clasamentul general, locul I l-au 
ocupat scrimerii de la S.P.C., care au 
totalizat 25 p.

A fost un concurs reușit, la care 
și-a adus aportul atî. Școala sporti
vă de elevi nr. 1 (prin responsabilul 
secției de scrimă, profesorul de edu
cație fizică Cornel Pelmuș, fost cam
pion republican), cît și asociația spor
tivă S.P.C., care a pus la dispoziție 
sala. O acțiune frumoasă menită să 
popularizeze scrima în rîndul celor 
mai mici sportivi. Pe cînd asemenea 
inițiative și la nivelul altor școli, a- 
sociații sportive sau cluburi din Ca
pitală sfiu din țară?...

pugilișliior bucureșteni
vins la puncte de D. Miron. în me
ciul M. Băloi (Voința) — M. Dincă 
(Progresul) s-a dat o decizie de ega
litate, dar ea îl nedreptățește pe ul
timul.

Iată celelalte rezultate înregistrate : 
JUNIORI : C. Boțea (Voința) b.p. 
T. Ștefănescu (Voința) ; Gh. Gri- 
gore (Voința) b.p. Gh. Bădifă 
(S.P.C.) ; SENIORI : T. Miron 
(Voin(a) m.n. V. Nițoi (Progresul) ; 
N. Aliuță (Voința) c.p. N. Badea 
(Progresul) ; I. Marin (Progresul) 
b. dese. III D. Ionescu (Voința) ; 
I. Pițigoi (Voința) c.ab. I I. Tudor 
(Dinamo) ; F. Mustață (Voința) p.p. 
Gh. Preda (Dinamo).

D. DUMITRESCU — coresp.

Vizitați stațiunile și cabanele întreprinderii 
balneo-climaterice Păltiniș-Sibiu

Păltiniș, Ocna Sibiului, Rodbav

Regulamentele 
competițiilor ciclis
te de fond pre
văd acordarea de 
bonificații de timp 
la sprinturile fi
nale ale etapelor 
și la unele sprin
turi de cățărate. 
In momentul de
față — se pune însă în mod aci 
problema dacă aceste bonificații îl 
prezintă un stimulent sau o... irit 
pentru realizarea de performant 
mari în competițiile cicliste.

După părerea noastră, ele sînt 
rămășifă a unor vechi regulament 
Și faptul că bonificațiile — care favr 
rizează evident pe sprinteri — sil 
o irlnă, se poate vedea din desfășuri 
rea celor mai multe Întreceri de Ioni 
Astăzi, cind tehnicienii se glndesc s 
Înlocuiască competiția pentru desen 
narea campionului mondial, devenit, 
aproape o loterie, cu o întrecere d 
trei etape (plat pentru viteză, munt 
si contratimp) nu este posibil ca, d 
pildă, în „Cursa Păcii", să se acord’ 
?1 de minute bonificație pentru sprir 
turile finale (deci pentru sprinteri

OPINII
4 min. și 30 sec. pentru cățărare ș 
.1 min. și 30 sec. la contratimp. Cichs\ 
tul trebuie să fie un sportrv complet 
care să alerge cu viteze mari, să urci 
bine în etapele de munte și sa-și ao 
vedească pregătirea personala ti 
cursele contratimp. Or, vechile re 
gulamente — care sînt și astăzi lr. 
vigoare — permit rutierilor să-și per
fecționeze în principal sprintul și s& 
cîștige, în primul rînd pe baza aceste' 
calități, competiții de amploare.

In unele țări au început să se afir
me tendințe de diminuare a acestui 
handicap. Bonificațiile au scăzut la 
45—30—15 sec. sau chiar la 30—20— 
10 sec. Firește, acesta este un drum 
just care va contribui la creșterea, 
nivelului de pregătire a cicliștilor.. 
Tocmai pe baza acestei tendințe, pro
punem și noi ca în cursele pe etape 
pe care le organizăm să se acorde 
bonificații primilor trei alergătoriJsil 
nu primilor doi ca pînă acum), 
cîndu-se și valoarea acestora la 3i 
sec. pentru primul loc, 20 pentru lo
cul II și 10 pentru locul III. In spri
jinul acestei propuneri vine și faptul 
că primilor clasați li se acordă în
deobște și premii, ceea ce vine să 
mărească stimulentul pentru o bună 
comportare în final.

Pe de altă parte, în acest fel se 
micșorează posibilitatea distanțării 
sprinterilor în clasamentele generale 
și se creează premise pentru realiza
rea unui număr sporit de acțiuni pe 
traseu.

De asemenea, socotim că trebuie 
să se acorde și In cursele piastre 
bonificații la etapele contratimp (ori
ce Competifie pînă la 8 zile ar trebui 
să aibă în program o astfel de etapă- 
iar cele de 14—15 zile chiar doM, 
și la sprinturile de munte. In acest 
fel Repartizarea boniiicațiilor devine 
mai echitabilă, iar cursele fără îndo
ială mai dinamice.

HRISTACHE NAUM



5 MINUTE CU BAZIl MARIAN

Prin telefon de Ia trimisul nostru special RADU URZICEANU

ECHIPA ROMÂNIEI, LA ANGERS • NU TREBUIE ACUZA lE... PISTELE • PORT1 ÎNCUIATE 
PENTRU ELEMENTELE TINERE • UNDE I ANTRENORUL 

ECHIPEI NAȚIONALE?

Astă-seară. meci de verificare cu S. C. 0. Angers
lui și presa locală prezintă călduros 
iubitorilor de fotbal echipa României 
și insistă îndeosebi asupra ultimei sale 
performanțe : victoria asupra Ceho
slovaciei.

Adversarul nostru de miercuri, 
S.C.O. Angers, activează în prima 
ligă profesionistă franceză și a termi
nat pe locui 13 (din 18) în recentul 
campionat. Printre rezultatele sale 
cele mai recente se numără victoria 
cu 1—0 asupra echipei iugoslave Sa
rajevo și cu 3—1 asupra lui A.I.K. 
Stockholm. De asemenea, localnicii își 
amintesc cu mîndrie și de faptul că în 
acest campionat au cîștigat trei puncte 
în fața actualei campioane, Nantes : 
2—2 la Angers și victorie în deplasare, 
cu 2—1.

După o scurtă vizită făcută marți 
dimineața la renumita fabrică de li
chioruri Cointreau, jucătorii noștri 
s-au antrenat după-amiază pe stadio
nul Bessoneau, după care au fost in
vitați la o recepție la primăria ora
șului. Antrenorii Oană și Covaci au 
stabilit pentru jocul de miercuri (care 
se dispută în nocturnă și va începe 
la ora 22, ora României) următoarea 
formație : Haidu — Popa, Hălmăgea- 
nu, C. Dan., Greavu—Ghergheli, Nun 
weiller III — Pîrcălab, Mateianu. 
Sasu, Avram. In funcție de comporta
rea lui Hălmăgeanu (care resimte ac
cidentul din jocul de antrenament de 
duminică) și de randamentul celorlalți 
jucători, va fi definitivată echipa 
pentru meciul de la Lisabona. Ple
carea de la Paris spre Lisabona este 
prevăzută pentru vineri la prînz.

ANGERS, 8. — După o scurtă 
escală la Praga și o după-amiază pe
trecută la Paris, rezervată vizitării o- 
rașului cu autocarul, luni seara am so
sit Ia Angers, localitate situată în ves
tul Franței, pe malul rîului Maine.

Vizita echipei României, constituie 
evenimentul sportiv nr. 1 la Angers. 
Se crede că numărul de spectatori 
care vor fi prezenți miercuri seara 
pe stadionul Bessoneau va fi cu mult 
mai mare decît cel ce se înregistrează 
de obicei la meciurile de campionat. 
Afișele care împînzesc străzile orașu-

Despre pregătirile echipei de tineret 
în vederea meciului cu U.R.S.S.

M B Majoritatea jucă- 
'---------------—™ torilor din echipele

finaliste ale campionatului republican 
masculin s-au... plîns că arena a fost 
extrem de grea. într-adevâr, arena 
din Zărnești e dură, punîndu-i în 
mare dificultate pe concurenți. 
Aceștia au fost nevoiti să facă uz 
de tot bagajul lor de cunoștințe pen
tru a 
patru 
laltă). 
bună 
jucat
nească în scurt timp pistele, obtinînd 
rezultate remarcabile. Iată-i pe spor
tivii ale căror rezultate merită să 
le consemnăm : I. Micoroiu (Olimpia 
Reșița) 891 și 866 p.d., C. Rădulescu 
(Olimpia Reșița) 884—867 p.d., C. 
Vînătoru (Rafinăria Teleajen) 881—

descoperi particularitățile celor 
pisle (una nu seamănă cu cea- 
Și, jucătorii care au avut o 

pregătire tehnică și fizică (s-a 
tur-retur) au reușit să... stăpî-

și alti cunoscufi jucători, enervați 
că nu-și regăsesc ritmul, 
bilele parcă la întîmplare) ; 
tivitatea unor popicari care evoluau) 
pentru prima oară într-o finală pe 
tară.

în încheiere, o întrebare: de ce 
echipele finaliste, cu excepția Rafi
năriei Teleajen, n-au utilizat elemen
tele tinere, ținîndu-le ca rezerve ? 
Gh. Botu (Flacăra Cîmpina) a dat de-t 
plină satisfacție la acomodare, I. To- ' 
rdk (Voința Tg. Mureș), marcat cui 
425 p.d. din 100 de bile, a fost in-i 
trodus în echipă cînd C. Soos lăsa 
să se întrevadă că nu va putea de
păși nici cifra de 700 p.d., iar I. Bă- 
iașu (Olimpia Reșița), care a jucati 
în afară de concurs, a înregistrat re
zultate mai bune decît unii coechi
pieri. Urmărind evoluția sub orice

aruncau
4. emo-

După cum se știe, echipa de tiDe- 
țet a țării noastre va susține un meci 
amical cu selecționata de tineret a 
U.R.S.S. Partida se va disputa la 
Tbilisi în ziua de 16 iunie. Antreno- 
nl Bozii Marian ne-a răspuns la el
eva întrebări privind această întîl- 

; 'hire sa
— Ce pregătiri faceți pentru a- 

"ceasta partidă ?
— Cele obișnuite. Adică, am eon- 

"ocat întregul lot la București pentru 
> serie de antrenamente de omogeni
zare și pentru jocul de sîmbătă de pe 
stadionul Republicii cu echipa bul
gară Ț.S.K.A. Cerveno Zname.

— Ce jucători ați convocat ?
— Duca și Gaboraș (portari), Al.

Georgescu, Lupescu, Petescu, Dumi
tru Nicolae, Ștefan (fundași), Năftă- 
năila, Stoenescu, Pescaru (mijlocași), 
Năsturescu, Frățilă, Naghi, Voinea, 
Racksi, Haidu (înaintași).

— Cînd plecați?
— Luni dimineață. Vom face o 

escală la Moscova apoi ne vom con
tinua drumul spre Tbilisi. Marți vom 
face un antrenament de acomodare 
pe stadionul din Tbilisi, iar miercuri 
16 iunie vom susține meciul.

— Un pronostic ?
— Cred că echipa pe care o pre

gătesc împreună cu antrenorul An
gelo Niculescu va avea o comportare 
bună pe linia focurilor susținute la 
Istanbul și Nitra.

Probleme actuale în fotbalul modern
Sarcinile defensive ale înaintașilor

Articolul publicat de tov. Tudor Va
sile în colcunele „Sportului popular", pri
vitor la sarcinile defensive ale Înain
tașilor este un semn îmbucurător : de
nota că SPECIALIȘTII noștri au început 
a Ii preocupați din ce în ce mai serios 
<lc problemele jocului, ca și de căutarea 
celor mai bune soluții.

Intrucit la întrebarea „pot avea înain
tașii sarcini defensive ?", tov. Tudor 

. ifSle dorește un răspuns și din partea 
.itor tehnicieni, considerăm că avem 

. datoria să venim cu o serie de lămuriri 
absolut necesare pentru deplina înțele
gere a problemei. A^i cum subliniază 
șl autorul articolului, „apărarea agre
sivă” sau presingul a constituit și con
stituie și astăzi una din acțiunile fun
daments le pentru înaintașii celor mai 
mari echipe. De In englezi (care au creat 
termenul „presing”), obligația „apărării 
agresive" pentru atacanți a fost preluată 
și de către echipele cehe, maghiare, so
vietice — llustrîndu-se mal ales în Cam
pionatul mondial din 1962.

La baza acestei acțiuni stau două din 
premisele esențiale ale fotbalului mo
dern : .a fi primul la minge” și „a nu 
lăsa pe adversar să-și facă nestingherit 
jocul".

Valabile pentru toți componențli unei 
echipe, aceste comandamente impun sar- 

. cini defensive și atacanților, chiar dacă 
' ei nu sint „centru retras" sau „aripă 

retrasă", care au roluri mai accentuate 
in apărare.

In "practică aceasta se traduce prin 
obligația oricărui înaintaș de a realiza 
in orice fază defensivă următoarele o- 
biective ;

a nu-1 lăsa pe adversari să primea- 
ca liberi mingea ;
b) dacă n-au reușit aceasta, să-i ur

mărească, umăr la umăr, spre a nu-1 lăsa
. s-o joace în voie ;

c) îndată ce au fost deposedați, ata- 
canții nu vor abandona lupta pînă nu 
vor reintra in stăpinirea mingii sau, în 
cel mai rău caz, pînă nu-I vor împiedica

pe posesorul ei să facă o pasă precisă.
Extinderea „apărării agresive* la în

tregul teren nu este decit o consecință 
logică a unei corecte aplicări a acestui 
principiu capabil să confere un maximum 
de eficiență atît atacului cît și apărării, 
transformînd pe fiecare înaintaș în pri
mul factor defensiv al echipei.’

Autorul articolului mai are o sugestie: 
nu numai apărătorii, dar și înaintașii 
să capete sarcina de a marca .cîte un 
adversar dinainte desemnat. Prin acea
sta, se readuce în actualitate vechea 
problemă a „perechilor antagoniste*, 
ce-și găsise o amplă dezvoltare în 
WM-ul modern (sistem cu trei fundași), 
întrebăm însă : trebuie, oare, înțeles 
marcajul individual, tot în forma să de 
odinioară, cînd un înaintaș sau un apă
rător se ținea scai de adversarul său di
rect, în orice parte a terenului se ducea 
acesta ?

într-o asemenea postură s-ar reveni 
la „jocul cu umbra*, care ar readuce 
fotbalul la sterilitatea și lipsa de ori
zont ce ni le mai rezervă, din nefericire 
și astăzi, unele echipe cu jucători an
grenați în înverșunata urmărire a unui 
adversar de-a lungul și de-a latul în
tregului cîmp de joc.

Noi credem că în intenția tov. Tudor 
Vasile există numai o singură interpre
tare : — adversarul nu trebuie lăsat 
liber în nici o parte a terenului, urmîrid 
a fi „luat în primire* <3? oricare echi
pier în zona căruia el a intrat.

Prin enunțarea acestui imperativ de 
luptă, înseamnă că marcajul individual 
va fi sporit în permanență și prin „a- 
părarea în zonă”, din combinația ambe
lor modalități putîndu-se realiza „jocul 
de continuă mișcare*.

Pentru că nu trebuie să uităm ; nici 
o clipă importanța majoră ce o pre
zintă pentru atacanți problema „de
marcării” care, alături de „schimbul de 
locuri”, constituie o trăsătură caracteris
tică a fotbalului contemporan, bazat pe 
un ritm debordant și deci pe o dinamică 
uluitoare.

Concomitent cu supravegherea adver
sarului, atacantul trebuie să fie preo
cupat și de modul cît mai abil și mai 
rapid în care se poate desprinde, la 
momentul oportum, de „perechea* sa 
incomodă, spre a realiza ceea ce astăzi 
se numește „chemarea mingii*. Intr-ade
văr, printr-o bună și inspirată demarcare 
într-un sector rămas sau creat liber, 
înaintașul fără minge va reuși să indice 
coechipierului ce conduce atacul nu 
numai direcția, dar și locul unde acesta 
ti poate adresa pasa, spre a continua și 
finaliza acțiunea începută.

Dar, un asemenea îndoit și sincronic 
proces „marcare și ’’-----
o mare subtilitate, 
decît din îmbinarea 
flexiuni tactice cu 
execuție tehnică.

Jucătorii noștri vor putea atinge acest 
ridicat nivel, numai respectînd toate 
consemnele unei pregătiri riguroase și 
multilaterale, in care condiția fizică, fă- 
cînd corp comun cu cea moral-volitivă, 
vor constitui coordonatele optime înlăun- 
trul cărora ei își vor valorifica însuși
rile native, ca și cunoștințele teoretice 
și practice acumulate între timp (așa 
cum am putut înregistra, cu satisfacție, 
tn meciul R. P. Română — R. s. Ceho
slovacă).

De aceea, nu putem sublinia îndeajuns 
stringenta actualitate a problemei 
dicate, la dezbaterea căreia ar trebui 
participe un cît mai mare număr 
specialiști.

demarcare* reclamă 
ce nu poate reieși 

unei fulgerătoare re- 
o cit mai spontană

VIRGIL ECONOMII

ri- 
sâ 
de

Jucătorii echipei Olimpia Reșița la cîteva minute după ce au îmbrăcat 
tricourile de campioni pe anul 1965. 1

Foto : I. Neaga - Zărnești ț 
critică a unor vechi popicari, ne în- , 
trebam dacă nu cumva este vorba de ■ 
o „blocadă”, în care sportivii vîrst- . 
nici (unii dintre ei sînt antrenorii 
sau instructorii formațiilor UDde 
joacă) s-au „încuiat" în... echipă pen- j 
tru a nu mai putea pătrunde elemen- ' 
tele talentate ? Iată o întrebare care 
așteaptă răspuns de la conducerile • 
asociațiilor vizate.

TR. IOANIȚESCU
P. S. Am lost informați ca antrenorul I 

echipei naționale masculine, F. Po
pescu, avea delegație să se depla
seze la Zărnești pentru a completa 
lotul republican în vederea confrun
tărilor de luna viitoare cu reprezen
tativele Austriei. Nu cunoaștem încă 
motivele pentru care selecționerul a , 
absentat Cert este însă un lucru, și " 
anume: cu o verificare atît de severă 
a jucătorilor fruntași nu se va mai 
întîlni curînd. Poate, antrenorul F. 
Popescu a uitat că ia Budapesta am 
avut, cu toate că am cîștigat, două 
căderi în echipă.

, M. Silvestru (Rafinăria Te
leajen) 852—862 p.d., D. 
(Rapid București) 856—848 
Elănaru (Flacăra Cîmpina) 
p.d., Gh. Sclipcea (Flacăra 
818—827 p.d., D. Farcaș (Voința Tg. 
Mureș) 832—809 p.d., Gh. Silvestru 
(Rafinăria Teleajen) 803—836 p.d.,
A. Mayer (Olimpia Reșița) 808—842 
p.d., Dumitru C. Dumitru (Voința Tg. 
Mureș) 823—804 p.d., N. Gruia (Fla
căra Cîmpina) 830—803 p.d., A.
Șucatu (Flacăra Cîmpina) 806—826 
p.d., C. Balaban (Rapid București) 
804—830 p.d., M. Constantin (Rafi
năria Teleajen) 848—802 p.d. și... 
cam atît. Ceilalți finaliști au... acuzat 
pistele, care nu le-nu iertat lipsa 
unei pregătiri temeinice. Explicația 
rezultatelor nesatisfăcătoare: 1. in
suficientă tehnică în lansarea bilei ■,
2. slabă pregătire fizică (T. Szemany 
— Voința Tg. Mureș a doborît în 
tur 860 iar în retur 802 popice, Gh. 
Mircea — Rafinăria Teleajen a rea
lizat 803 p.d. și apoi 748 p.d. etc.) ,-
3. nervozitatea (P. Purje — Flacăra 
Cîmpina, C. Soos — Voința Tg. Mureș

Ivanciu 
p.d., N. 
817—821 
Cîmpina)

p.d., A.

TR. I.
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Peste 20 000 de 
spectatori prezenți 
duminică în jurul 
traseului amenajat 
în apropierea Ora
șului Gheorghe 
Gheorgliiu-Dej au 
fost martorii unor 
curse interesante.

Și în concediu puteți obține un autoturism
Este bine de știut că și în concediul 

de odihnă se pot obține premii de 
valoare. Cum ? Participînd în conti
nuare la sistemul preferat. In anii 
trecuți, numeroși participanți care se 
aflau în concediu de odihnă, au cîș
tigat ia agențiile Loto-Pronosport. 
Dintre aceștia amintim pe partici
pantul Stancu Stefan din B-ucurești, 
care jucînd la o agenție din Poiana 
Țapului a cîștigat 80.673 lei la Pro- 
noexpres și pe participanta Lupcanu 
'Țaria din București, care aflîndu-se 
.8 Eforie Nord, a cîștigat un auto
turism la Loz în plic.

Urmîndu-i exemplul, o altă parti
cipantă, Dumitra Cazacu din Negru 
Vodă, reg. Dobrogea, a cîștigat tot un 
autoturism. Numărul participanților 
care au obținut cîștiguri. în timp ce 
se aflau în concedii de odihnă este 
mult mai mare.

In concediu, la munte sau la mare, 
nu uitați sistemul preferat. Pe litoral 
și în localitățile balneoclimaterice din 
întreaga țară vă stau la dispoziție a- 
gențiile Loto-Pronosport, multe dintre 
ele date în folosință cu prilejul nou
lui sezon. Și nu puțini pârtie'panți 
sînt aceia care, fiind în concediu, 
au realizat succese remarcabile.

• Dăm mai jos lista tragerilor 
Loto și Pronoexpres pe luna iunie a.c.: 
miercuri 9 iunie Pronoexpres la Satu 
Mare, vineri 11 iunie — Loto la Cărei, 
miercuri 16 iunie — Pronoexpres la 
București, vineri 18 iunie — Loto la 
București, miercuri 23 iunie — Pro
noexpres la Oradea, vineri 25 iunie 
— Loto la Slmleul Silvaniei, miercuri 
30 iunie — Pronoexpres la București.

Rubrică redactată de Loto-Prono
sport.

Duritatea deosebită 
a traseului și mai ales ploaia toren
țială care a căzut pe ultima parte a 
concursului i-au supus pe alergători la 
eforturi sporite. Se cuvine — in a- 
reste condiții — o mențiune specială 
nu numai pentru alergători ci și pen
tru miile de spectatori care au înfrun
tat cu stoicism ploaia și au rămas 
pînă la ultimul tur pentru a-i aplau
da pe concurenții care au învins a- 
ceste dificultăți.

In etapa a 111-a a ieșit în evidență 
creșterea nivelului pregătirii unor a- 
lergători consacrați precum și a unor 
tineri care au demonstrat reale cali
tăți și talent. Dacă de la M. Dănescu, 
M. Pop, Tr. Macarie, Cr. Doviț și Șt. 
lancovici (250 cmc), O. Puiu, Gh. 
Ion, E. Seiler, E. Kercsteș, O. Ștefani 
și V. Sabo (500 cmc) ne așteptam la 
asemenea evoluții, a fost deosebit de 
îmbucurător pentru noi să-i vedem pe 
tinerii lor colegi P. Paxino, Al. Șuier, 
V. Savin și C. Coman (250 cmc), Al. 
Ionescu și FI. Ștefan (500 cmc), N. 
Dumitrache, D. Matei și P. Ciobă-

nescu (125 cmc), D. Ionescu, Tr. Moa
șa, Gh. Munteanu și FI. Davidescu 
(175 cmc) cate s-au întrecut pe ei 
înșiși demonstrînd în timpul cursei 
talent, vigoare și ambiție de a în
vinge.

Și acum cîteva secvențe din filmul 
curselor. La clasa 125 cmc principa
lul favorit, N. Dumitrache, s-a răs
turnat și a pierdut timp prețios. D. 
Matei care-1 talona s-a instalat în 
frunte și se părea că va termina în
vingător, dar, în ultimul tur a fost 
întrecut de Dumitrache venit puter
nic din urmă. La 175 cmc dinamovis- 
lul D. Ionescu a condus autoritar și 
a cîștigat detașat în fața „stegarilor" 
Tr. Moașa și Gh. Munteanu. întrece
rea de la clasa 250 cmc a fost domi
nată de duelul dintre Macarie și Dă
nescu — în prima parte — și de cel 
dintre Dănescu și Pop — în partea a 
doua a cursei. Lupta dintre acești 
„eterni rivali’ a ridicat considerabil 
nivelul cursei. In final, M. Dănescu 
a trecut primul linia de sosire, urmat 
la mai puțin de trei secunde de că
tre M. Pop. Cursa motocicletelor de 
500 cmc a avut două aspecte. Prima 
manșă (disputată pe un traseu uscat)

a fost dominată de duelul O. Puiu— 
E. Kerestcș. Aceștia au condus pe rînd 
și în final a cîștigat Keresteș. în man
șa secundă ploaia a devenit torenția
lă transformînd traseul într-un veri-, 
tabil patinoar (cu noroi în loc de 
gheață...) și astfel pentru cei mei 
mulți a devenit o problemă chiar și 
mersul obișnuit. în această manșă dis
puta s-a dat între Gh. Ion talonat de 
O. Puiu și E. Keresteș. în final O. 
Puiu s-a impus printr-o mai bună pi
lotare a mașinii și a cîștigat în fața 
lui Gh. Ion.

REZULTATE TEHNICE: el. 125 
cmc — 1. N. Dumitrache (Dinamo);
2. D. Matei (Dinamo), 3. I. Gabor 
(Steaua) ; 175 cmc — 1. D. Ionescu ; 
'Dinamo), 2. Tr. Moașa (St. r. Bra- I 
șov), 3. Gh. Munteanu (St. r. Brașov); ' 
250 cmc — 1. M. Dănescu (Steaua), 
2. M. Pop (Dinamo), 3. Tr. Macarie 
(Dinamo), 4. Al. Șuier (Steaua), 5. P. 
Paxino (Steaua), 6. V. Savin (Meta
lul); 500 cmc — 1. O. Puiu (St. r.; 
Brașov), 2. Gh. Ion (Steaua). 3. E. 
Keresteș (Steaua), 4. E. Seiler (Meta
lul), 5. O. Ștefani (St. r. Brașov), 6. 
Al. Ionescu (Steaua).

I. DUMITRESCU

Angajăm CONDUCĂTOR AUTO. Doritorii se vor adresa la 
telefon 11.10.05, interior 295.
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Deschiderea festivă a celui de al 25-lea Congres 
al federației Internaționale de Schi (f.I.S.)
MAMAIA, 8 (prin telefon de la 

trimisul nostru). Marți seara, „Tea
trul de vară" din Mamaia a găzduit, 
intr-un cadru festiv, deschiderea ce
lui de al 25-lea Congres al Federa
ției Internaționale de Schi (F.I.S.). 
în cuvîntul său de deschidere, pre
ședintele UCFS și al Comitetului 
Olimpic Român, Aurel Duma, i-a sa
lutat pe cei 180 de participanți din 
35 de țări, exprimîndu-și satisfacția 
pentru posibilitatea de a le face 
cunoscută ospitalitatea poporului 
nostru. El a urat deplin succes lu
crărilor Congresului Jubiliar al F.I.S. 
Oaspeții au fost salutați apoi de către 
prof. Anghel Vrabie, președintele 
Federației Române de Schi.

în cuvîntul de răspuns, dl. Mark 
Hodler (Elveția) — președintele Fe
derației Internationale de Schi (F.I.S.) 

. și membru al Comitetului Internațio-

nai Olimpic (C.I.O.) — a exprimat 
mulțumiri pentru călduroasele cuvinte 
de bun sosit, ca și pentru ospitali
tatea caldă, generoasă, de care s-au 
bucurat toți oaspeții din momentul 
sosirii lor in România.

Tot în cadrul festivității, cel pre 
zenți au putut urmări un film docu
mentar, redînd momente din activi 
tatea forului international al schiu
lui, care își sărbătorește, tot aici la 
Mamaia, 40 de ani de existentă.

Festivitatea a fost încheiată cu 
programul folcloric prezentat de an
samblul „Brîulețul" din Constanța, 
care a fost îndelung aplaudat de 
asistentă.

Miercuri dimineață, Congresul F.1.S 
își începe lucrările în sala Turist 
clubului din Mamaia.

GH. RUSSU-ȘiRlANU

INIRfCERHE CAMPIONATULUI Ulii lll'IAN DE BASCHET
SE REIAU ASTĂZI EA MOSCOVA

baschet 
continuă 

Din

Un Srumos succes al luptătorilor români

La „libere“, România — Japonia: 5-3

Proaspătul campion european la lupte libere, F. Boll a, a prins gamba ad
versarului său, Akihiro Tonomura, și va reuși o nouă „lixare".

Foto : T. Roibu

Campionatul european de 
masculin de la Moscova 
astăzi cu meciurile semifinale, 
grupa A s-au calificat în turneul fi
nal echipele U.R.S.S. 14 p. (neînvin
să) și Italiei 12 p. (datorită victoriei 
directe asupra Cehoslovaciei). Ele au 
fost urmate în clasament de : 3. Ce
hoslovacia 12 p; 4. Izrael 11 p; 5. 
Finlanda 10 p ; 6. R. D. Germană 

7. România 9 p și 8. Ungaria 
Și 

B:
P ; 
p;
7.
P 

a comportării sale ne 
reprezentativa

torii, va juca mîine cu 
din partida Ungaria—R. 
Iată și celelalte meciuri

Locurile 1-4 : ( 
Italia-Iugoslavia ; locurile 5—8 : 
lioslovacia-Bulgaria și Grecia-Izrael ; 
locurile 9—12 : Finlanda-Franța și 
R. D. Germană—Spania.

învingătoarea 
F. Germană. 
de azi:

U.R.S.S.-Polonia și 
............................Ce-

Reprezentativa de lupte libere a țării 
noastre a obținut marți seara o valo
roasă victorie în fața puternicei for
mații a Japoniei. Scor final : 5—3.
Spectatorii, prezenți în număr foarte 
mare pe patinoarul artificial „23 Au
gust", au răsplătit cu aplauze „la 
scenă deschisă" frumoasa victorie a 
sportivilor români... Aveau și de ce. 
Nu este la îndemîna oricui o victorie 
asupra luptătorilor japonezi. Și, în ace

lași timp crainicul anunța o altă mare 
victorie • a sportului îomânesc : „La 
Tampere, Ion Cernea a cucerit titlul 
de campion mondial !“.

Iată cîteva aspecte ale întîlnirii. La 
categoria 52 kg. Gh. Tăpălagă l-a în
tîlnit pe campionul mondial Yoshida.

Sportivul nostru s-a apărat neașteptat 
de bine și i-a „smuls" campionului 
mondial un rezultat de egalitate. La 
cat. 57 kg., Tanaka (Japonia) l-a în
vins prin tuș în min. 3 pe tînărul 
Nicolae C.ristea. Alexandru Geantă 
(cat. 63 kg.), deși a luptat bine in 
partida cu campionul mondial Fukuda, ' 
a părăsit salteaua învins la puncte.

Reprezentantul nostru la cat. 70 kg., 
Petre Poalelungi, a luptat foarte cu- ț 
rajos în meciul cu Morita (locul III la 
C. M.) și și-a asigurat un serios avan
taj încă din prima repriză. în repriza I 
secundă, el s-a apărat bine, și-a men- 1 
ținut avantajul și a obținut victoria la 
puncte. I. Popescu (cat. 78 kg.) a reali- • 
zat un meci egal în fața fostului cam- ! 
pion mondial Iwao Horiuki. Proaspă- , 
tul campion european la cat. 87 kg., 
I'rancisc Bolla, și-a dovedit și de data ; 
aceasta calitățile sale deosebite. „Ma
caraua" sportivului român a funcțio
nat... automat și i-a adus aoePuia 
puncte prețioase. El I-a învins la punc-c 
te pe Tonomura. în ultimul meci, A? 
Balogh (cat. 97 kg) l-a întrecut cate
goric la puncte pe Takizawa. Ion Her
man a cîștigat prin neprezentare, la 
cat. grea.

Joi, la Constanța, reprezentativa 
noastră secundă întâlnește echipa Ja
poniei.

MIHAI TRANCĂ

Ion Cernea campion mondial și european!
« !>• ’ - ..... . . . -x . ..
7 p. Iată cum arată clasamentul 
la-Încheierea meciurilor din grupa 
1. Iugoslavia 14 p ; 2. Polonia 13 
3. Grecia 12 p ; 4. Bulgaria 11

Campionatul european de șah

Echipele Uniunii Sovietice și Iugoslaviei

(Urmare din pag. 1)

In-

Spania 10 p ; 6. Franța 9 p :
R. F. Germană 8 p; 8. Suedia 7 

Ca urmare
corespunzătoare, reprezentativa țării 
noastre va juca în grupa pentru locu
rile 13—16. Ea va întîlni astăzi for
mația Suediei și, în cazul unei vic-

Raliul balcanic 
de automobilism

„Raliu! balcanic", de automobilism 
s-a încheiat cu victoria echipajului 
grec Stavros Zalmas, Sandis Aposto- 
lides (fără nici o penalizare) pe o 
mașină „Austin-Cooper". Pe locul doi 
s-au clasat bulgarii Birdarov și Va- 
siliev care au pilotat un automobil 
„Volkswagen". Pe echipe a cîștigat 
R.P. Bulgaria, urmată de Grecia și 
Iugoslavia. (Agerpres).

pe primele locuri
s-a 
în-

HAMBURG, 8 (prin telefon). După 
primele două runde, clasamentul finalei 
campionatului european de șah are în 
frunte echipa Uniunii Sovietice, urma
tă de cea a Iugoslaviei, păstrîndu-se 
astfel ordinea înregistrată în prece
denta ediție a întrecerii. Deținătoarea 
titlului a jucat în runda a doua eu 
echipa României, întîlnire în care și-a 
spus pe deplin cuvîntul forța și expe
riența campionilor europeni. Numai 
Florin Gheorghiu, Radovici, Giinsber- 
ger și Pavlov au reușit să țină pient 
puternicilor lor adversari. De remar
cat, că la prima masă campionul mon
dial de juniori a atacat insistent 
poziția campionului mondial de seniori 
1 igran Petrosian, care, intr-un mo
ment de mare tensiune a propus remi
za. pe care Florin Gheorghiu a accep-

tat-o. Celelalte
Ciocîltea 1—0,
1—0, Smîslov
Bronstein — Gunsberger remiză, Stein
— Saho 1—0, Taimanov — Stanciu

Averbach — Pavlov remiză, 
Botez 1—0, Lutikov — Nacu

rezultate : Botvinik — 
Korcinoi — Ghițescu 

— Radovici remiză,

1—0, 
Lein
1—0. în runda următoare echipa ro- 
inină joacă cu formația țării gazdă, 
R. F. Germană. De notat rezultatul 
final din runda I : Romînia — Olan
da 5% — 4% p.

Rezultatele din runda a Il-a: Jugo
slavia a dispus de Olanda cu 7—2'<2 
(Donner l-a învins pe lvkov), și Un 
garia a întrecut RF.G. cu 6—4. în 
prezent, clasamentul se prezintă astfel : 
U.R.S.S. 14%, Iugoslavia 12, Ungaria 
1U/2, România și R.F.G. cite 7,*/2 și 
Olanda 7.

Corespondență specială din Elveția

Ion Țiriac desemnat învingător Ia Lngano
Campionatele internaționale de te

nis ale Elveției au avut un epilog 
neprevăzut. Aminate din cauza ploi
lor, meciurile finale n-au putut fi 
disputate în tot cursul zilei de luni 
— nici în „nocturnă", așa cum în
cercaseră prinți-o soluție de ultim 
moment organizatorii. Unul singur 
dintre trofeele puse în joc a putut fi 
decernat prin luptă în fața fileului, 
cel din proba de dublu femei, in- 

posesia sportivelor franceze 
și Jaqueline Liefrig.

trat în
Francoise Durr
Toate celelalte titluri au fost atri
buite nu pe terenul marcat cu linii 
albe, ci alături, în eleganta cabană 
a Tenis-Clubului din Lugano, prin 
tragere la sorți.

Desigur, interesul major revenea 
finalei de simplu bărbați, unde ur

mau să se întîlnească românul Ion Ți
riac—marea revelație a acestor campio
nate — și australianul Fred Stolle, re
centul învingător de la Roland Gairos. 
Sorții au preferat pe „autsaider"! Și 
astfel, Ion Țiriac devine campion in
ternațional de tenis al Elveției, în proba 
de simplu masculin. O satisfacție bine
meritată pentru cel care se dovedise 
„prima vioară" a acestui turneu, în
vingător asupra lui Bungert și Pie- 
trangeli — tenismeni considerați prin
tre primii jucători din Europa.

Un amănunt demn de reținut. 
Stînd de vorbă cu Ion Țiriac, în 
cursul zilei de luni, el ne declara că 
este nerăbdător să-l înfrunte pe 
Stolle în meciul final, pentru a-și 
lua revanșa unei alte finale, cea de 
la Cairo din 1962, cînd australianul

se
că

justețe, după cinci 
luptă. Se pare însă 
nu era atît de dispus 

~ .El

In sala „Universiada" din Sofia au 
început campionatele europene de 
haltere la care participă sportivi din 
19 țări. La categoria cocoș, pe primul 
loc s-a clasat Alexei Vahonin (U.R.S.S.) 
campion olimpic la Jocurile de la To
kio. El a ridicat la cele trei stiluri 
350 kg (110 plus 107,5 plus 132,5) și în 
afară de concurs a corectat recordul 
mondial la stilul „aruncat" cu perfor-

manta de 140 kg. In urma lui Vaho
nin s-au clasat în ordine: Imre Foel- 
di (R.P.U.) 347,5 kg (120 plus 97,5 plus 
130), Henri Trebicki (R.P.P.) 332,5 (105 
plus 102,5 plus 125). Foeldi a stabilit 
și el un nou record mondial la stilul 
„împins" (120 kg.), dar depășind 56 
kilograme la „cîntar" performanta nu 
a putut fi omologată. (Agerpres).

a cîștigat de 
turi de mare 
tocmai Stolle 
să-i acorde lui Țiriac revanșa..._
a refuzat să joace meciul în nocturnă, 
pretinzând că lumina este insuficien
tă. Iar a doua zi, marți, indiferent 
de reprogramarea finalei, Stolle n-ar 
mai fi fost disponibil, ei fiind anun
țat în primul tur al campionatelor 
de la Beckenham (Anglia). Ne aflam, 
de fapt, în fața unui adevărat /or- 
fait. Organizatorii de la Lugano au 

o altă soluție 
aflau, procedînd 
Iar aceasta l-a 
român!
neașteptat, dar

dorit totuși să dea 
impasului în care se 
la tragerea la sorți, 
indicat învingător pe

Un punct final 
care, prin prisma rezultatelor din pre
cedentele tururi ale competiției, a- 
pare ca un adevărat act de echitate. 
A fost clasat pe locul 1 jucătorul 
ca^e s-a dovedit cel mai combativ, 
cel mai rez.istent și cel mai bine 
gătit, în această competiție de 
a tenisului.

In celelalte probe, campioni 
fost desemnați: Norma Baylon 
gentina)
(S.U.A.), 
dublu bărbați

pre- 
elilă

au 
(Ar- 

- simplu femei, C. Richey 
T. Ullrich (Danemarca)—

GASTON NICOLE

Lausanne, 8 iunie.

puncte suficiente pentru victorie, 
tregul meci a fost televizat.

La salteaua nr. 1 Martinescu 
întîlnit cu Anisimov (LhR.S.S.). A 
vins la puncte luptătorul sovietic.
Martinescu a scăpat printre degete o 
mare victorie. El a încercat un tur de 
cap, dar nu a reușit să finalizeze ac
țiunea și a rămas la parter. După 
părerea mea și arbitrajul a fost inco
rect, deoarece luptătorul sovietic a 
executat țirocedeui în afara saltelei. 
Oricum însă, dacă era mai 
tinescu putea să aibă 
bronz.

La cat. 52 kg. Stoiciu 
pe campionul mondial și 
balko (U.R.S.S.). Stoiciu s-a prezentat 
foarte bine în prima repriză, incomo- 
dîndu-și serios adversarul. în repriza 
a doua (m. 8) Ribalko a suferit o 
scurtă comoție dintr-o cădere greșită 
în afara saltelei. Stoiciu nu s-a o- 
rientat tactic, adică n-a atacat în con
tinuare, deși arbitrul nu fluierase în
treruperea luptei. După ce și-a reve
nit, Rîbalko a executat un tur de 
braț, l-a dus la parter pe Stoiciu și a 
cîștigat un punct. în cele din urmă, 
Stoiciu a ocupat locul 4, obținind to
tuși o performanță valoroasă.

După ; consumarea ultimei partide, 
la categoria grea, a avut loc festivi
tatea de închidere. în sală au răsu
nat doar imnul Uniunii Sovietice și 
cel al R. P. Române. Președintele fe
derației ihternaționale, dl. R. Coulon, 
ne-a declarat: „Sportivii români s-au

atent, Mar- 
medalie de

1-a întîlnit 
olimpic Rî-

prezentat foarte bine. Toate felici
tările pentru comportare ! Cernea a 
luptat cu ardoare pentru victorie și 
prin cucerirea medaliilor de aur, de 
campion mondial și european, a con
firmat valoarea sportului luptelor 
din România".

De asemenea, I. Corneann ne-a 
spus, printre altele : „Numai cuvinte 
de laudă în privința comportării lui
1. Cernea. Deși a fost ușor accide.’ 
tat, el a luptat cu o voință deose-. 
bită pentru victorie, reprezentind cu 
cinste culorile patriei. I. Cernea, așa 
cum subliniau mai mulți specialiști, a 
fost unul dintre cei mai calculați și 
atenți sportivi. Pentru îiecare adver
sar a adoptat tehnica potrivită și a 
acționat cu diverse procedee numai 
cînd era sigur că poate acumula 
puncte".

Iată medaliații campionatelor mon
diale : cat. 52 kg : 1. RIBALKO 
(U.R.S.S.), 2. Lakour (R.D.G.), 3. Ke- ■ 
rezov (R.P.B.); cat. 57 kg: 1. I. CER
NEA, 2. Stange (R.D.G.), 3. Knitter 
(R.P.P.); cat. 63 kg: 1. GRIGORIEV 
(U.R.S.S.), 2. Laakso (Finlanda), 3. 
Schneider (R.D.G.); cat. 70 kg: 1. 
SAPUNOV (U.R.S.S.), 2. liyvat
(R.S.F.I.), 3. Tapio (Finlanda); cat. 
78 kg: 1. KOLESOV (U.R.S.S.), 2.
Petrov (R.P.B.), 3. Akar (Turcia); 
cat. 87 kg: 1. BOGDANEȚ (U.R.S.SȚ,
2. Mackiewici (R.P.P.), 3. Kormanik
(R.S.C.); cat. 97 kg: 1. ANISIMOV 
(U.R.S.S.), 2. Kiss (R.P.U.), 3. Kwie-
cinski (R.P.P.); cat. grea: 1. OBMA- 
KOV (U.R.S.S.), 2. Cozma (R.P.U.),
3. Cment (R.S.C.).

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI
• Tînărul pugilist francez Marcel 

Cerdan jr., fiul regretatului Marcel 
Cerdah, fost campion mondial la cate
goria mijlocie, conlină seria succese
lor internaționale. Cu prilejul ultimei 
reuniuni disputate la Paris, el l-a în
vins prin k.o. în rundul doi pe spa
niolul J'aimfe Apatici. în cadrul ace
leiași gale, medaliatul cu' argint la J.O. 
de la Tokio, francezul Gonzales, care 
a trecut la profesionism, a dispus prin 
k.o. în repriza a 7-a de Johnny Angel 
(Nigeria)'. Aceasta a fost cea de a 11-a 
victorie consecutivă a lui Gonzales, în 
al cărui palmares nu figurează nici o 
înfrîngere ca profesionist.

DUPĂ 9 etape, in turul ciclist al 
Angliei conduce spaniolul Santamarina, 
urmat de compatriotul său Canet la 
4.57,0 și de englezul Bettison la 5:32,0. 
Etapa a 9-a a fost ciștigată de engle
zul Metcalfe care a parcurs 156 kilo
metri în 3 h 32:12,0.

ATLETA poloneză Irena Kirszenstein 
a stabilit un nou record al tării sale 
Ia pentatlon, realizînd la Varșovia 
4747 puncte (80 m garduri 11,2; greu
tate 8,72 m; înălțime 1,60 m,- lungi
me 6,36 m,- 200 m 23,5). Tînărul Jozef

Glogowki a obținut la 
liței rezultatul de 82,41
• Italianul Frinolli a 

de 440 yarzi în concursul internațio
nal de atletism de la Londra, reali- 
zînd timpul de 51,3. Englezul D. Gra
ham a terminat tnvingător în proba 
de 2 mile cu timpul de 8:33,8. (Ager
pres).

• Pentti Nikula, campion european 
și recordman mondial în sală la să
ritura cu prăjina, a anunțat în orașul 
Lahti că se retrage din activitatea com- 
petițională. Valorosul atlet finlandeza 
explicat această liotărîre prin durerile 
care le resimte în urma accidentului 
la umăr suferit anul trecut cu prilejul 
unui antrenament.

PRESA braziliană consideră că reve
lația meciurilor de totbal susținute în 
ultimele zile de reprezentativa Brazi
liei cu echipele Belgiei și R.F. Germa
ne a constituit-o mijlocașul dreapta 
Adhemir da Guia. în ce-1 privește pe~^ 
Pele, acesta a jucat atît de bine în 
meciul cu Belgia, îneît după înscrierea 
celui de al treilea gol (în prealabil 
driblase patru apărători), a fost feli
citat de... portarul belgian Nicolay,

aruncarea su
in.
cîștigat proba
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