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Vizita in tara noastră 
a ministrului Tineretului 
și Sportului din Franfa

La invitafia Consiliului General ai UCFS, duminică dimineața 
a sosit în Capitală, dl. Franțois Missoffe, ministrul Tineretului și 
Sportului din Franța-

La amiază, ministrul francez a făcut o vizită protocolară la 
președintele Consiliului General al UCFS, Anghel Alexe.

Au fost de față Mircea Anghelescu, președintele U.A.S.R., pre
cum și Philippe Richer, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Franței 
la 'București.

(Agerpres)

IERI, ÎN CAMPIONATUL DE FOTBAL AL EUROPEI

ITALIA—ROMÂNIA 1-0 (0-0)
0 ECHIPA NOASTRĂ A PRACTICAT UN JOC MODEST

Acțiunile atacanfilor noștri au rămas fără rezultat. In fotografie: Ion Ionescu încearcă o foarfecă. 
Foto : A. Ncagu

Iubitorii fotbalului, cei care au 
mplut ieri pină la refuz tribu- 
ele, ca și cei din fața televizoa- 

■lor și aparatelor de radio, au aș- 
;ptat cu interes jocul dintre se
cționatele României și Italiei, 
șa cum scriam șl in ziarul nos- 
u de simbătâ, așteptam și do- 
lam o ameliorare în jocul echi-

V. Costa—dublu 
învingător și ia Steyr
ÎMBATĂ: 1:09,9 LA 100 M 
RAS ; DUMINICA : 2:34,7 LA 

200 M BRAS

STEYR 25 (prin telefon), 
rintre performerii concursu
ri international de înot de 
î Steyr (Austria) se numără 
i românul Vasile Costa care, 
ominînd în mod categoric 
robele de bras, a realizat 
ouă noi frumoase victorii, 
ublate de data aceasta și cu 
szultate de valoare interna- 
onală. Sîmbătă, în proba de 
M) m, Costa a reușit în fine 
i depășească granița celor 70 
j secunde, fiind cronometrat 

1:09,9 (nou record republl- 
in). Timpul său îl situează 

ora actuală pe locul 6 în 
rarhia celor mai rapizi bra- 
>ti din lume. în cea de a 
>ua zi a concursului, timl- 
reanul a „mers* foarte bine 
în cursa de 200 m pe care 
cîștigat-o în 2:34,7 (rec.

rsonal), performanță la nu
li 0,4 sec. de recordul țării, 
zultate tehnice :
100 m liber (f): 1. Turoczy 
ng.) 63,2, 2. Kozicova (Ceh.) 
4, 3. Jackson (Anglia) 63,6;
> m bras (b): 1. V. COSTA 
9,9 — nou record, 2. Wis- 
k (Austria) 1:12,2, 3. Laak- 
len (Fini.) 1:1X7,-. 7. Teo- 
rescu 1:14,2; 200 m spate

1. Rother (R.D.G) 2:19,6;
i m spate (f): 1. Steinbach 
).G.) 2:33,7, 2. Hafner (Aus- 
i) 2:38,0; 400 m liber (b): 
Lohnicki (Ceh.) 4:28,8; 100 
delfin (b): 1. Kleisch (Aus- 
) 61,7; 100 m bras (f): 1. 
mmater (RFG) 1:17,5 —

record, 2. Radnage (An-

Continuare in pag. a 4-a)

pei noastre naționale de fotbal. 
Dar, cu toate eforturile făcute în 
ultimele săptămini, nici ieri , nu 
am putut prezenta în teren o echi
pă care, indiferent de rezultat, 
să ne satisfacă măcar prin joc. 
De altfel, nici nu era ușor. Ad
versarul întilnit, în general mult 
mai valoros față de posibilitățile 
noastre actuale, miza meciului 0- 
ficial, Ca și carențele mai vechi 
și-au spus dirt nou cuvîntul în 
jocul echipei noastre, dînd cîștig 
de cauză formației celei mai bune. 
Ne alinăm cu gîndul că am pier

Au fost desemnați campionii țării ia box pe 1967

dut la un scor minim, deși acest 
nu s-a mai petrecut de mulțl 

('bjjjffi^acasă și că, trăgîndu-se în 
"J^ffi’luarc concluziile cele mai 

jX-tste, vom porni de acum înainte 
. ■■treabă, cu mai multă seriozi

tate și competență.
în meciul de ieri, reprezentativa 

Italiei a aliniat o echipă formată 
din jucători cu o înaltă tehnicitate. 
Fotbalul valoros (e drept, puțin 
spectaculos), energic în apărare și 
în același timp calm, cu claritate 
în fazele de pregătire a atacurilor, 
bazat pe o concepție de joc rea

listă șl o tactică bine determinată, 
a fost apreciat de publicul bucu- 
reștean. Italienii au meritat pe 
deplin această victorie, pe care 
au obținut-o cu clteva minute îna
inte de fluierul final.

Desigur, o înfrîngere nu are da
rul să bucure pe nimeni. Dar re
prezentativa noastră, așa cum am 
mai spus, nu dispune la această oră 
de resurse care să-i permită să 
emită pretențiile unei victorii în 
fața italienilor. Fotbaliștii noștri 
au muncit mult, au... dorit mult 
un succes, dar au și greșit mult 
După părerea noastră, echipa a 
practicat un joc risipit, cu multe 
pase date la adversar, iar în atac 
înaintașii nu s-au găsit au practi
cat un joc static și individualist 
Noi credem că această partidă tre
buia abordată cu mai mult aplomb, 
într-un spirit ofensiv, mai cu sea
mă că am avut impresia că jucă
torii români nu au intrat pe teren 
intimidați de valoarea certă a ad
versarului. Spre surprinderea noas
tră, însă, pe măsură ce se scurgea 
timpul, unii jucători români au 
sfîrșit prin a-și pierde încrederea 
in ei (Dumitriu, Ionescu, Năftă- 
năilă) și au căzut lntr-un joc la 
întîmplare, pe care italienii l-au 
anihilat cu ușurință.

Publicul nostru a susținut cu în
suflețire echipa, a sperat într-o 
comportare bună, dar jocul încîlcit 
și confuz a fost o mare decepție.

Infringerea de ieri este urmarea 
stărilor de lucruri nesatisfăcătoa
re din fotbalul nostru. După Ziirich,

C. MANTU 
GH. NICOLAESCUâ

(Continuare In pag. a 3-a)

Un excelent 
spectacol 
de motocros
A Vl-a ediție a ,,Cupei ora

șului București' Ia motocros a 
constituit un real succes. Or
ganizarea (F. R. M. șl clubul 
sportiv Metalul), participant 
(sportivi de valoare din 6 țări) 
și desfășurarea curselor s-au 
situat la înălțimea exigențelor 
publicului spectator și ale 
specialiștilor. Fără îndoială că 
cel peste 10 000 de iubitori al 
sportului cu motor, prezent! 
duminică dimineață pe traseul 
din șos. Pantelimon, ar fi do
rit e victorie a culorilor 
noastre. Dar, evidenta dife
rență de clasă dintre învingă
tori — DIETER KLEY, la 250 
cmc șl FRED WILAMOWSKI, 
la 500 cmc — ambii din R. D. 
Germană — și restul concuren
țelor n-a lăsat nici o clipă de 
îndoială asupra ocupanților 
primului loc. în schimb, măies
tria pe care ne-au dovedit-o 
în evoluția lor din ambele 
manșe, disputa dîrză pentru 
celelalte locuri și clasa ridi
cată la care s-au situat între
cerile au recompensat din plin 
generosul public. Nu sîntem 
încă la nivelul așilor moto- 
crosului — aceasta este con
cluzia care s-a desprins clar 
duminică dimineață. Și mai 
este ceva de spus: actualii 
componenți ai echipei noastre 
naționale nu sînt la fel de 
valoroși ca trio-ul Dănescu — 
M. Pop—Gh. Ion cu care mo- 
tociclismul nostru a cucerit 
galoane în ierarhia interna
țională. Nu trebuie însă să 
descurajăm. Cit mai multe con
fruntări internaționale în com
pania celor mai valoroși moto- 
crosiști, creditarea tineretului 
și găsirea unor trasee din ce 
în ce mai dificile — iată ce 
ne poate purta spre vîrful pi
ramidei pentru a culege satis
facții similare cu acelea pe 
care le-am avut în întrecerile 
de regularitate și rezistență 
(„Cursele de 6 zile' organi
zate de F.I.M.).

Revenind la concursul de 
duminică nu putem sublinia în 
mod deosebit decit comporta
rea lui ERWIN SEILER, sin
gurul care a fost ceva mai 
aproape de cîștigător. Menți
uni pentru Petre Paxino, Puiu 
Ovidiu și — în mai mică mă
sură — Cristian Dovids. Am 
avut bucuria de a remarca în 
acest concurs două autentice 
tinere talente : Constantin Go-

HRISTACHE NAUM 
ION DUMITRESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

Iată-i pe ctstigătorii tricourilor 

fi centurilor de campioni ai țârii: 

Aurel Mihai, C-tin Gruescu, 

Nicolae Giju, C-tin Stanef 

(rindul de sus), Mihai Goan. 

ță, Mihai Dumitrescu, C-tin 

Ghiță, Ion Covaci (rindul din 

mijloc), Gheorghe Chivăr, Ion Mo- 

nea, Ion Alexe (rindul de jos).

(Citiți în pagina a Iî-a cronica 

reuniunii finalelor)



campionii
Finalele campionatelor republica

ne de box pe 1967, urmărite de un 
număr impresionant de spectatori, 
au prilejuit partide foarte inter e- 
Bante și, in general, de o bună va
loare.

Iată, pe scurt, cîteva însemnări 
de la reuniunea de sîmbătă 6oara :

„SEMIMUSCA" : UN URMAȘ 
AL LUI DOBRESCU ?

Nimeni nu se Îndoia că tînărul 
brăilean Mihai Aurel (Voința) va 
lupta cu mare ambiție pentru a do
vedi că a meritat cinstea să boxe
le in finală. Dar că elevul lui I. 
Zlătam îl va învinge pe experi
mentatul Dumitru Davidescu (Di
namo Buc.), puțini credeau. Și to
tuși, întrecind orice așteptări, bră- 
fieanul, o adevărată „mașină de 
pumni", a obținut o categorică vic
torie asupna dinamovi-stului. în 
primele două reprize, Mihai a ata
cat „în trombă", reușind să plaseze 
cîteva serii rapide la cap. Dina- 
movistul a... dansat (frumos, ce-i 
drept), dar n-a contrat absolut ni
mic. Abia In a treia s-a decis Da
videscu să Încerce cîteva lovituri 
scurte la corp, dar la un moment 
dat a recepționat un croșeu de 
dreapta la plex, simulând însă că 
lovitura a fost sub centură. Pentru 
moment, arbitrul Dimulescu a fost 
derutat. U l-a numărat pe Davi
descu și apoi i-a dat un avertis
ment lui Mihai! Dinamovistul a 
reluat însă lupta, ca și când nu s-ar 
fi întâmplat nimic, pierzând — în 
cele din urmă — de Justețe.
„MUSCA": TEHNICA LUI GRU- 
ESCU A FOST HOTĂRÎTOARE

Ieșeanul Ion Nicolau (Nicolina) 
• constituit o plăcută surpriză in 
semifinalele competiției, prin sti
lul său bătăios, prin ardoarea cu 
care și-a apărat șansele. Dar, în 
finală, aceste „arme” nu i-au fost 
suficiente pentru a înclina, în fa
voarea sa, balanța victoriei. C-tin 
Gruescu (Steaua) a știut să-i de
joace tactica, impunîndu-se prin- 
tr-o tehnică superioară. Această 
tehnică l-a dus în repetate situații 
să puncteze eficace, mai ales cu 
lovituri de stânga și să acumuleze 
puncte prețioase pe buletinele ar
bitrilor. A condus în ring V. Ca- 
zacu.

„COCOȘ": DEMONSTRAȚIA 
MAESTRULUI

Proaspătul campion european al 
categoriei cocoș, Nicolae Giju 
(Steaua), a făcut o adevărată 
demonstrație demnă de renu- 
mele său, ta compania timi- 
șoreanului Ștefan Molnar. Ca 
de obicei Glju a fost o în
otatele pentru miile de spectatori 
care l-au aplaudat cu căldură. Un- 
doi-urile sale clasice, excelentele 
directe de dreapta, ca să nu mai 
vorbim de eschivele derutante, 
i-au tăiat elanul lui Molnar, ale 
cărui atacuri, ta asemenea situa
ție, au fost dt se poate de timide. 
In momentul în care arbitrul Epu- 
reanu i-a ridicat mina, Giju intra 
In posesia celui de al treilea titlu 
de campion al țării (primele două 
le-a realizat in 1965 și 1966).
„PANA": CEA MAI FRUMOASA 

INTILNIRE
Există părerea că de la o intilnlre 

dintre doi colegi de sală să nu aștepți 
mare lucru, ta fond, pentru că nu o 
dată au făcut antrenamente comune, 
pugiliștli se cunosc foarte bine. Pen
tru că Ișl știu perfect punctele forte, 
ca și cele slabe, el acționează in con
secință.

Partida dintre dinamovlștii C-tin 
Crudu si C-tin Stanei a făcut însă 
excepție de la această, să-i zicem, 
regulă ! Am asistat la un meci foarte 
frumos (poate cel mai frumos din re
uniunea finalelor), in care ambii 
sportivi au luptat cu o ardoare deo
sebită pentru cucerirea centurii de 
campion. După o repriză în care a 
avut un ușor avantaj, Crudu a fost 
net depășit ta următoarele. Adversa
rul său a demonstrat o gamă variată 
de lovituri, blocaje $1 eschive prompte. 
In ultimele minute, Stanei l-a contrat 
puternic la bărbie pe Crudu. Acesta 
•-a resimțit vizibil și a „Încasat" in 
continuare toate loviturile adversaru
lui său. Evident, Crudu era „groggy", 
situație care l-ar ti putut decide pe 
arbitrul M. Volculescu să oprească o 
luptă devenită inegală.
«SEMIUȘOARA": UN TITLU LA... 

BATRINEȚE I
Iată că după mulți ani de mun

că, craioveanul Mihai Goanță 
(Dinamo) și-a văzut visul realizat. 
Simbătă seara, o dată cu victoria 
asupra lui Gheorghe Bădoi (Dina
mo Buc.) Goanță a cucerit primul 
Bău titlu de campion. întrecerea a 
fost dură, grea, atît pentru boxeri, 
dt și pentru arbitrul Aii Rișat, ne
voit să intervină destul de des 
pentru a tempera „zelul" cu care 
Bădoi ținea ta momentele cind tre. 
«M prin clipe grele. Și au fost

Au fost desemnafi
țării pe anul 1967

Grivița Roșie a stabilit scorul 
campionatului: 61-8 cu Precizia!

destule asemenea situații. La În
ceputul meciului Bădoi ni s-a pă
rut mai activ, mai sigur pe el, 
dar în repriza secundă Goanță a 
preluat inițiativa și a reușit să 
plaseze excelente directe de stingă 
la față și la corp, situație care s-a 
repetat și în ultima repriză, cind 
Bădoi a trecut prin cîteva mo
mente foarte grele.
„UȘOARA": UN MECI ECHILI

BRAT...
...au furnizat Ion Dinu (Farul C-ța) 

și Mihai Dumitrescu (Dinamo Buc.). 
Constănțeanul, mai combativ s-a im
pus printr-o serie repetată de lovituri 
încă de la începutul partidei, cău- 
tînd-o pe cea decisivă. Dumitrescu 
s-a blocat bine și prin eschive sigure 
a dejucat intențiile adversarului. In 
repriza secundă Dinu s-a apropiat cu 
destulă regularitate, în pofida repe
tatelor stingi cu care a fost întâmpi
nat de Dumitrescu și a terminat în 
avantaj cele 3 minute. Ultima parte 
a întîlnirii a fost extrem de dîrză. 
Dinu a atacat cu hotărîre, a lovit de
cis, dar Dumitrescu a făcut totul 
pentru a-i tempera rîvna constănțea- 
nului și, lucru foarte important, nu 
i-a rămas ,,dator“. Ba, în final, el 
a fost cel care a avut inițiativa, ter- 
minînd mai bine. Decizia de învingă
tor la puncte i-a fost acordată bucu- 
reșteanului cu 3—2 ! A condus E. 
Grosso (Italia).
„SEMIMIJLOCIE" : BOX ? NU, 

LUPTE !.„
Disputa dintre Constantin Ghiță 

(Dinamo Buc.) și Arpad Majai 
(C.S.M. Cluj) a distonat puternic 
cu partidele la care asistaserăm 
pină atunci. Ambii boxeri au... de
monstrat că stăpînesc mai bine 
procedeele specifice luptelor decît 
acele ale „scrimei cu pumnii". Am 
răsuflat ușurați (și desigur, și ar
bitrul din ring, B. Robert), cind 
gongul a vestit încheierea celor 
nouă minute de (repetăm)... lupte. 
Ghiță a ciștigat la puncte.

„MIJLOCIE UȘOARA": DE DATA 
ACEASTA TEHNICA A FOST 

ÎNFRÎNTA !
Partida dintre Ion Pițu (Farul C-ța) 

și Ion Covaci (Dinamo Buc.) n-a răs
puns pretențiilor de tehnicitate ale 
unei finale de campionat, dar a fost 
urmărită cu interes. Tehnica lui Pițu, 
evident superioară celei a adversaru
lui său, n-a fost însă în măsură să-i 
aducă succesul, Covaci fiind — așa 
cum îl știm — foarte agresiv, mereu 
în ofensivă, lovind cînd și cum a pu
tut. Acesta a terminat mai bine cele 
9 minute ale meciului. Victoria sa 
n-a lăsat nici un dubiu. Totuși nu-1 
înțelegem pe arbitrul din ring, polo
nezul Cent, care l-a făcut „atent* de 
9 ori pe Covaci (pentru țineri, lovi
turi cu capul și cu mănușa deschi
să) fără să-i fi dat, așa cum s-ar fi 
cuvenit, și un avertisment. (De fapt, 
toți arbitrii au procedat astfel).
„MIJLOCIE": CÎND UN BOXER 
CU ALONJA LUCREAZĂ NUMAI 

LA CORP !
De doi ani încearcă Ion Olteanu 

(Dinamo Buc.) să-1 deposedeze de 
titlul de campion pe Gheorghe 
Chivăr (Steaua). Simbătă, acești 
boxeri au stat din nou față-n 
față. Dinamovistul s-a dovedit 
mai decis ca oricînd, insă și de 
data aceasta el a coborît învins 
scările ringului. Olteanu a plasat 
serii spectaculoase la corp, dar 
numai cu astfel de lovituri nu a 
reușit și nu va reuși nici de aci 
înainte să realizeze prea mult. Este 
surprinzător cum un boxer cu a- 
lonja sa preferă lupta de aproape, 
în loc să-și țină adversarul la dis
tanță cu lovituri directe. Chivăr 
a răspuns cu contre puternice și 
precise la corp și la față, făcîn- 
du-1 pe dinamovist să-și piardă, 
pas cu pas, potențialul de luptă. 
In finalul meciului Olteanu a pri
mit și un avertisment din partea 
arbitrului Mihelfi, după nenumă
rate „atenții” și la... insistențele 
publicului.

AGENDĂ
ACTIVITATE INTERNA

CICLISM: 1-2. VII. Finala con
cursului cu biciclete de turism, 
la București ; 31.VI-2.VII - fi
nala campionatelor republicane 
de contratimp pe echipe și 
semifond.

POPICE : 28-29.VI. - Compe
tiția dotată cu „Cupa de va
ră", în sălile Constructorul, 
Voința și Laromet din Bucu
rești.

ATLETISM: 1-2.VII. Concursuri 
de verificare pentru alcătuirea 
echipelor reprezentative în ve
derea „Cupei Europei*.

„SEMIGREA": AL 8-LEA TITLU 
AL LUI MONEA

Loviturile dure, cele mai multe de 
la distanță, au caracterizat prima 
parte a meciului dintre Ion Monea 
(Dinamo Buc.) și Vasile Trandafir 
(Steaua), condus de M. Stănescu. 
Mai activ și ceva mai ofensiv, Tran
dafir părea că-i va pune probleme 
serioase vechiului său rival, dar un 
croșeu de dreapta pe care l-a recep
ționat la bărbie l-a expediat pe Tran
dafir la podea la începutul reprizei 
secunde. Mai apoi, el a atacat dez
lănțuit, ce e drept, dar nervos și 
dezordonat și a fost contrat cu regu
laritate. în ultimele minute Tranda
fir ni s-a părut mai lucid, mai vigu
ros în ofensivă, reușind chiar să pla
seze cîteva lovituri acuzate de dina
movist. Experiența competițională l-a 
ajutat însă pe Monea să depășească 
momentele critice și pentru că ulti
ma impresie este de obicei hotărîtoa- 
re, în final el a revenit în atac, ter- 
minînd în forță și obținînd o victorie 
meritată.

„GREA" : . DUPĂ C1OBOTARU, 
MARIUȚAN !

Vă mai amintiți ? La finalele 
anului 1958 Vasile Mariuțan l-a 
învins pe Dumitru Ciobotaru, ba- 
rîndu-i acestuia drumul spre cu
cerirea celui de al 10-lea titlu de 
campion al țării. Simbătă seara, a 
fost rindul lui Mariuțan să se re
cunoască învins, tot după ce cîș- 
tigase de 9 ori titlul la categoria 
grea. Mariuțan nu și-a putut serba 
jubileul, deoarece a întîlniț în co
legul său de sală Ion Alexe un 
adversar extrem de hotărît. Pină 
la mijlocul reprizei secunde cam
pionul părea că va termina învin
gător, atacurile sale în forță punîn. 
du-1 la... respect pe Alexe. A fost 
însă de ajuns ca Mariuțan să re
cepționeze cileva directe de stingă 
la față pentru a se enerva. La ori
zont îi apărea spectrul înfrîngerii, 
astfel că în repriza a treia campio
nul și-a jucat ultima carte. Dar 
a jucat-o prost ! Alexe l-a zdrun
cinat cu o nouă directă de stingă 
la corp, din acest moment atacurile 
lui Mariuțan fiind tot mai dezor
donate și, deci, mai lipsite de 
perspectivă.

ROMEO VILARA 
ROMEO CÂLÂRĂȘANU

H. RUSSEL (președintele A.I.B.A.): 
ACUM ÎMI EXPLIC MAI BINE 

SUCCESELE BOXERILOR 
ROMANI

Răspunzînd invitației Federației 
române de box, printre spectatorii la 
finale s-au aflat și doi oaspeți de sea
mă : DL. H. RUSSEL, președintele 
A.I.B.A. (Asociația internațională a bo
xului amator) și DL. J. BANKS, se
cretarul general.

La încheierea întrecerilor, DL. 
RUSSEL a avut amabilitatea să ne 
facă următoarea declarație : „Sînt 
mulți, foarte mulți ani de cînd asist 
la tot felul de competiții de box, în 
numeroase țări ale lumii. Dar, vă 
rog să mă credeți, ceea ce am văzut 
aici la București a întrecut toate în
chipuirile mele. In primul rînd publi
cul 1... Peste 15 000 de spectatori la 
o finală de campionat național este 
un lucru puțin obișnuit. înseamnă 
deci că boxul se bucură în România 
de multă popularitate, că are foarte 
mulți prieteni. Asemenea spectatori 
entuziaști, pasionați și obiectivi re
prezintă un lucru mai mult decît 
încurajator pentru acest sport.

In altă ordine de idei, finalele pe 
care le-am urmărit le apreciez de o 
bună valoare. Am văzut în ring 22 
de pugiliști care s-au luptat cu toată 
energia pentru victorie. Strădaniile 
acestora și organizarea perfectă a 
reuniunii au făcut din acest campio
nat o adevărată sărbătoare. Acum 
îmi explic mai bine succesele boxeri
lor români la recenta competiție con
tinentală de la Roma.

Pe pugiliștii dv. i-am urmărit în 
nenumărate ocazii, la „europene”, la 
Olimpiade și cu alte prilejuri. Con
stat cu satisfacție că, în ultimii ani, 
ei pun mai mult preț pe latura teh
nică a evoluției în ring, că se orien
tează mai bine în luptă, adaptîndu-se 
cu promptitudine diferitelor situații, 
că, mă rog, se află pe drumul cel 
bun, al boxului... nobilă artă !

COMPETIȚIONALĂ
(Săptămina 26 iunie — 2 iulie)

ACTIVITATE INTERNAȚIO
NALA

HANDBAL : 30.VI-2.VII. Tur
neul echipelor reprezentative 
ale României în Iugoslavia 
(fetele la Zagreb, băieții la 
Belgrad).

ȘAH : 26-29.VI. Întîlnirea a- 
micală Polonia - România (e- 
chipe mixte), la Varșovia.

TENIS DE MASA: 1-2.VII. 
Concurs pentru juniori și ju
nioare, la Cluj.

VOLEi : 26-31 .VI. Turneul lo
tului republican feminin în 
R.D.G.

CAIAC-CANOE : 1-3.VII. „Re
gata Tampere" - Finlanda și 
„Regata Grunau' - R.D.G.

CICLISM: 26.VI - l.VII.
„Marele premiu de pistă al
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După ce dumi
nica trecută a 
întrecut de o 
manieră catego
rică pe Gloria cu 
87—0, în cuplajul 
de pe „Ghencea", 
campionii tării, 
rugbiștii de la 
Grivița Roșie i-au 
surclasat pe cei de 
la Precizia Săcele 
la scorul de 61-8 
(37-3). Scorul eta
pei și totodată al 
turului campiona
tului republican !

La drept vor
bind rugbiștii
bucureșteni ar fi 
putut realiza un 
rezultat și mai se
ver (dacă ne pu
tem exprima ast
fel) dar, după pau
ză ei au avut o 
scurtă perioadă de 
relaxare care a 
îngăduit oaspeți
lor să mai redu
că din handicap.

La dimensiu
nile acestui scor, 
desigur, prea multe nu sînt de 
spus. Grivița Roșie a terminat 
prima parte a campionatului în 
mare formă. O mențiune pentru 
verva de care au dat dovadă — 
în totalitate — jucătorii din linia 
de treisferturi precum și înaintașii 
Demian, M. Rusu, Dinu și Ve- 
luda.

Cît privește pe oaspeți, evoluția 
lor a surprins neplăcut. Firește, nu 
putea fi vorba de o victorie a 
rugbiștilor din Săcele, însă o în
frângere la un asemenea scor este 
dc neînțeles. Oaspeții, cunoscuți ca 
foarte, buni la placaj și foarte 
rapizi, n-au arătat nimic din a- 
ceste calități. Scurta lor revenire 
(circa 10 minute) din repriza a 
doua — determinată, cum am ară
tat și de scăderea ritmului de că
tre gazde — a fost d r un „foc 
de paie“.

A condus excelent P. Niculescu. 
In „deschidere" Steaua n-a avut 

nici ea probleme în fața rugbiș
tilor de la Agronomia Cluj de

Și Steaua
I a realizat a 6-a victorie consecutivă
I Cel mai important meci al cu- 
’ plajului de ieri dimineață de la 
{„Tineretului”, programat in cadrul 

celei de a Vl-a etape a campiona
tului republican a opus echipei 
Steaua pe proaspăta promovată în 

I categoria A, formația studenților 
de la I.C.F. Jocul nu a corespuns 
nici pe departe așteptărilor, repli- 

Ica icefiștilor fiind extrem de slabă. 
Lipsită de aportul Iui Lesa: și 
preocupată doar de limitarea sco- 

Irului, echipa I.C.F.-ului s-a dove
dit în cele din urmă o „pradă” u-

Ișoară pentru „7“-le stelist, care 
angajat în lupta directă pentru 
titlul de campioană, nu a scăpat

I prilejul de a-și mai rotunji gol
averajul. Scor final 8—2 (0—0, 2—1,

4—0, 2—1), dar Steaua putea realiza

Io diferență mult mai mare dacă 
jucătorii ei s-ar fi concentrat mai 
mult în fazele de finalizare. Au

■ marcat: Firoiu 3, Szabo 3, Culi- 
I neac 2 pentru învingători, respec

R.D.G.', la Leipzig, Dresda, 
Berlin.

GIMNASTICA: 29.VI-3.VII.
Participare la un turneu în 
R.D.G.

LUPTE GRECO ROMANE: 
1-2.V.. Concursul internațional 
al României, pe patinoarul „23 
August' din București ; 28.VI.
întîlnirea Energia Constanța - 
Hebi (Suedia), la Constanța.

ÎNOT : 26-30.VI. Concursul
internațional „Cele 7 coline" - 
Roma; 1-3.VII. Participări la 
concursurile de la Viena și Mi
lano.

POLO : 2-6.VII. Turneul echi
pei de juniori Halle (R.D.G.) 
la București.

ATLETISM: 1-2.VII. „Memo
rialul Rosicki' - Praga și Jocu
rile mondiale - Helsinki.

Fază din meciul Grivița Roșie—Precizia Săcele : o re
punere din margine in care se evidențiază Mircea Rusu. 

Foto: A. Neagu

care a dispus cu scorul de 28—0 
(13—0). Și în acest caz este de 
subliniat dispoziția de joc a ■ 
biștilor gazde, a lui Pcmciu ■ iS 
mod special, care au avut meciul 
la discreție.

De cealaltă parte Agronomia a 
dat impresia unei echipe care a 
cam oco’it... antrenamentele (într-o 
măsură acest lu^ru este explicabil, 
fiind în plină .esiune de exame
ne). Fiindcă, oricum, la valoarea 
reală a formației studenților clu
jeni scorul ar fi fost mult mai 
strîns.

Arbitrajul lui N. Cervinschi — 
bun. O notă proastă, în schimb, 
pentru arbitrii de tușe (în ținută 
de stradă !?).

T. STAMA

în cadrul aceleiași etape, Glo
ria — Farul Constanța 12—8.

în țară : Știința Petroșeni — 
Dinamo 3—6 (3—0) și Rulmentul 
Bîrlad — Progresul 1F—3 (10—0).

tiv R. Lazăr și Păun pentru În
vinși Autoritar arbitrajul dr. I. 
Drăgan (Buc.).

Singurul semn de întrebare ridi
cat de cel de al doilea meci din 
program a fost cel asupra scorului 
cu care Rapid București va întrece 
pe Mureșul Tg. Mureș. Oaspeții, 
care la ora actuală alcătuiesc o for
mație modestă cu o surprinzătoa
re prezență in prima categorie, au 
făcut doar un simplu act de pre
zență ! Or, in această situație, fero
viarii bucureșteni s-au întrecut în 
a „percuta" de cît mai multe ori 
poarta lui Tanczos, dorind parcă 
să stabilească scorul-record al cam
pionatului. Ei nu au reușit însă 
decît un 13—0 (3—0, 5—0, 3—0, 
2—0), prin golurile înscrise de 
Chirvăsuță 4, Rizea 6, Bartolomeu, 
Băjenaru și Rusu, care ne scuteș
te de orice alt comentariu. A con
dus N. Nicolaescu (Buc.).

© La Arad, Vagonul a întrecut
la mare luptă pe Voința Cluj cu 
6—5 (1—1, 2—2, 1—1, 2—1) într-o 
partidă corect arbitrată de H. Ia
cobini (Buc.). Autorii golurilor : 
Capotescu 3, Unc 2, Kincs de la 
Vagonul și Fiildp 2, Rusu, Zete, 
Hitf de la Voința. (Ș. tacob-coresp).
• La Oradea, Crișul a învins pe 

Ind. linii Timișoara cu 10—4 (1—1, 
2—0, 3—2, 4—1) (/. Boitoș-coresp.).

0PORTURI
I NAUTICE

Cupa „Metalul" la canotaj

Azi, la ora 16,30, se va da 
startul în prima cursă a tradițio
nalei întreceri de canotaj dotată 
cu „Cupa Metalul*. Competiția 
are loc pe lacul Herăstrău și în 
cadrul ei vor participa canotori 
(juniori și tineret) din toate clu
burile bucureștene.



FILMUL JOCULUI Cinci minute după meci
I Ora 17,28... In aplauzele celor 

peste 65 000 dc spectatori echipele 
își fac apariția pe teren. In frunte, 
căpitanii: T--------
gîndurat, parcă nici nu aude vuietul 
mulțimii; 1 '
dezinvolt, 
dreapta.

Nunweilier III pășește în-

lingă el, Facchetti este 
privește în stînga și în 

___ . Fizionomia celor doi ex
primă, de fapt, starea de spirit a 
echi[clor respective, stare de spirit 
care avea să-și lase amprenta pe jo
cul celor 22 de fotbaliști.

După ce fanfara intonează imnurile 
naționale ale celor două țări, arbi
trul spaniol Manuel Arribas dă sem
nalul începerii. Era ora 17,33. S-au 
aliniat echipele :

ROMÂNIA : Răducanu—I.upescu. 
Nunweilier III, Barhu. Mocanu— 
Ghergheli, Năftănăilă—Lucescu, Du
mitriu, Ionescu, Nunweilier VI.

ITALIA : Albertosi—Picchi—Gori, 
Guarneri, Bertini, Facchetti—Rivera. 
Bulgarelli, Juliano—Zigoni, Pascutti.

Lovitura de începere aparține echi
pei noastre. Asistăm la o serie Je 
acțiuni purtate cînd pe dreapta — 
de Lucescu, cînd pe stînga — de 
Nunweilier VI, cînd de Mocanu. trans
format în extremă. Numai că apăra
rea italiană, j racticlnd un excelent 
joc om la om (Gori l-a avut tot 
timpul in grijă pe Ionescu, Guarneri 
l-a sufocat pe Dumitriu. doar Picchi 
pendulînd pe toată lățimea terenului, 
în urma liniei de fundași), nu s-a 
lăsat niciodată descoperită. Iar atunci 
cînd, totuși, acest lucru s-a întîm- 
plat, Albertosi a rezolvat cu succes 
situațiile de la poarta sa. Nu este 
mai puțin adevărat că jocul apărării 
italiene a fost facilitat și de cel 
foarte lent al înaintării noastre (Lu- 
cescu, Ghergheli. Nunweilier VI sint 
cîteva exemple).

In min. 7 notăm primul șut ia 
poarta noastră. Autor -— Bulgarelli. 
Apoi (min. 10) Năftănăilă pierde o 
situație favorabilă creată de Lucescu, 
iar Nunweilier VI (min 11) șutează 
fe lingă poartă. Italienii răspund cu 
o acțiune purtată în marc viteză : 
Bulgarelli-—Juliano—Rivera, șutul a- 
cestuia liind blocat de Răducanu. 
De la (tunarul nostru balonul ajunge 
la Dumitriu care trimite peste toată 
apărarea italiană la Ghergheli. aflat 
in situație excelentă, dar Picchi. cu 
un efort exemplar, degajează tere
nul în ultima clipă. Dumitriu este, 
în această perioadă, cel mai activ a- 
tacant român. In min. 14 el face o 
cursă de unul singur, trece pe lingă 
eiliva apărători italieni, printre care 
și adversarul său direct, Cuarneri, 
dar șutează în Bertini și situația este 
pierdută. De prin min. 22 iese tot 
ntai mult în evidentă jocul excelent 
al Iui Zigoni Astfel, după ce Alber
tosi j rinde o minge trimisă cu capul 
de Năftănăilă (min. 29). Zigoni, 
împreună cu Facchetti. inițiază o ac
țiune purtată în mare viteză (min. 
34). In cîteva clipe mingea e la Ri
vera și de la acesta la Pascutti. dar 
ultimul șutează peste bară. După un 
minut Zigoni scapă din nou, îi are 
doar pe Răducanu în față și golul 
pare inevitabil. Dar portarul nostru 
intervine miraculos „hipnotizindu-l" 
parcă pe Zigoni care nu mai șutează 
și mingea ajunge la Răducanu. Fa
zele se succed cu repeziciune de la 
o poartă la alta. In 
luptă pentru balon 
mite hent în colțul 
de 16 metri. Toată 
numeroșii gazetari  r_
la masa presei) vede penalti. Arbi
trul, însă, nu! In min. 39 Zigoni 
scapă din nou, șutează periculos, dar 
arbitrul indică ofsaid la atacantul

italian, după părerea noastră o sanc
țiune dată in compensație. Repriza se 
încheie cu cîteva acțiuni ale trico
lorilor noștri, rezolvate de Albertosi. 
în min. 47 Năftănăilă pierde din 
nou o mare ocazie, trimițînd peste 
poartă balonul primit de la Dumi
triu II, după ce trecuse de Gori și 
Guarneri. Italienii joacă economicos, 
nu se avîntă in... necunoscut. De a- 
ceea, noi dominăm și in min. 53 nu
mai neatenția lui Dumitriu a făcut 
ca tabela de marcaj să indice in con
tinuare 0—0: după ce Lucescu 
construise, împreună cu Ionescu, un 
atac, Bulgarelli (notați : înaintaș 1) 
aproape de linia de corner, trimite 
o minge acasă, minge care trece la 
5 cm de piciorul lui Dumitriu !! Cu 
toate că și in continuare atacanții 
noștri inițiază multe acțiuni, ei nu 
se arată de loc periculoși. In schimb, 
fiecare contraatac al italienilor (spe
cialitatea casei !) se termină cu breșe, 
cu șuturi. In ultimele 20 de minute 
oaspeții schimbă tactica, trimițîndu-i

în alac și pe Facchetti și pe Bertini. 
In echipa noastră Dumitriu. Năftănă
ilă, Ionescu, Mocanu parcă dispă
ruseră... In min. 77 Bertini anunță 
parcă golul pe care îl va înscrie 5 
minute mai tirziu, trimițînd cu capul 
-— prin surprindere — dar Răducanu 
se întinde cît poarta de mare și 
prinde. Și, urmează golul (min. 82): 
mingea ajunge la Juliano care de la 
marginea careului de 16 m o trimite 
la BERTINI, aflat la 5—6 m de 
poartă, lateral. Urmează un șut In 
coltul lung și Răducanu este învins : 
6—1- Ultima noastră ocazie este ra
tată în min. 89, cînd Dumitriu și 
Ionescu ar fi putut trimite balonul 
în poarta goală, dacă ar fi acționat 
mai iute.

Meciul se încheie cu victoria meri
tată a reprezentativei Italiei, echipă 

din jucători mai tehnici, 
avut un fir călăuzitor în

De fapt, încă nu se scurseseră 5 
minute de la fluierul final al arbi
trului și Feruccio Valcareggi, selec
ționerul „azzurrilor" a și fost asal
tat de ziariști. Fericit, tehnicianul 
italian spune :

— Consider rezultatul just. Echi
pa noastră a fost mai bună in a- 
cest meci., la această diferență, de 
un gol. Evidențiați ? După opinia 
mea întreaga 
de la români 
și Răducanu.

Cîțiva pași 
loarul care duce la cabine, l-am 
întîlnit pe antrenorul Angelo Nicu- 
lescu. Afectat de comportarea fot
baliștilor români, interlocutorul ne 
răspunde la cîteva întrebări.

formație italiană, iar 
Barbu, Nunweilier VI

mai în urmă, pe cu-

alcătuită 
care a u 
acțiuni.

— Cum apreciați evoluția selec
ționatei noastre ?

— Linia de atac a manifestat 
surprinzător de multe deficiențe. 
Cu un astfel de randament nu poțiMIRCEA TUDORAN

/fșa s-o marcat golul care a adus victoria echipei Italiei. Autor: Bertini.
Foto: I. David

ITALIA—ROMÂNIA 1-0 (0-0)
(Urmare din pag. 1)

min. 36 Gori. în 
cu Ionescu, co
sting al careului 
lumea (inclusiv 

italieni prezenți

nu
mult. Colectivului de antrenori în
sărcinat cu formarea echipei pen
tru meciul de ieri i-a fost greu ca 
numai în cîteva săptămîni să în
lăture greșeli comise ani și ani. 
Cel puțin acum, conștienți de lip
surile noastre, nu se vor mai căuta 
ca în trecut „explicații” și „moti
ve obiective" care să satisfacă pe 
antrenori și federația ci se va cău
ta adevărata cale de redresare și 
îmbunătățire a fotbalului românesc.

Vom începe aprecierile noastre 
tehnice vorbind despre echipa ita
liană. Nu cu scopul de a respecta 
un protocol — „mai întîi formația 
învingătoare" — ci pentru că, după 
părerea noastră, în meciul de ieri 
„squadra azzurra" deși n-a evoluat 
la un potențial maxim, a reușit să-și 
impună jocul, demonstrînd superio
ritate la toți factorii : fizic, teh
nic și tactic.

ne puteam aștepta la prea

Ce fel de joc ? Firește, „beto
nul", faimosul beton italian, o lec
ție învățată bine de toate echipele 

tocmai de 
pozitive și

Rezultatele concursului excepțional Pronoexpres 
cu atribuire de autoturisme din 25 iunie 1967

NUMERELE IEȘITE LA TRAGERE

FAZA I (bilete N de 30 lei, 
autoturisme Renault

EXTRAGEREA

AȘA ARATA O VARIANTA CU 
REZUTATE EXACTE

CONCURSUL PRONOSPORT NR. 
ETAPA DIN 25 IUNIE 1967

13

2516)

9 31 35 46 14 47 16 40
25 46 12 27 38 34 45 7
37 27 46 13 47 43 10 45
48 47 26 36 8 7 16 20

(bilete N de 30 1ei și

10
15
24
35

I :
a II a : 
a Iii-a 
a IV a :

FAZA a II-a
de 13 lei, autoturisme Skoda M.B.

a V-a : 
a Vl-a : 
a Vll-a :

9 12 24 35 33
38 16 24 25 33
35 21 38 13 12

FAZA a IlI-a (bilete N de 
de 18 lei

M 
1000)

34 39
47 22
47 31

Și

a Vili-a : 
a TX-a :

B de 9 lei, 
„Fiat 850“)

7 43 38 48
46 8 34 49

46 17
23 32
44 5

30 lei, M. 
autoturisme

42
23

(bilete N deFAZA a IV-a_____ __ -
de 18 lei, B de 9 lei și A 

autoturisme ~

30 lei, M 
de 3 lei, 

601“)

2
1
1 
1

Cîmpina Anulat
1
1
1
1
1

FI. roșie B.—Met. Buc. Anulat
Rapid C.F. Buc.—Din. Vie. 1
Victoria Tg. Jiu—Electrop. Cr. x

Fond de premii : 177.706 lei.
Meciurile V șl XI fiind anulate (nu 

s-au disputat), toate variantele pri
mesc pronostic exact la aceste me
ciuri.

„Trabant
a x-a : 12 32 2 11 49 25 18 16 30

FOND DB PREMII; 2.963.601 lei.

I. România—Italia
II. Metalul Răd.—Foresta 
ni. Petrolul M.—Ceahlăul 

IV. Textila Buhuși—Vie. Roman
V. Met. Buzău—P.

VI.
VILvm.
IX.
x.

XI.
xn.

xin.

Fălt. 
P.N.

Met. Tgv.—FI. Moreni
Gloria CFR Gl.—Prog. Brăila 
Ancora Galați—Oțelul Galați 
Stuful Tul.—Electrica Const. 
I.M.U. Medgidia—Portul C-ța 

roșie B.—Met. Buc.
Buc.—Din.

(Rubrică redactată de Admi
nistrația de stat Lot o-Pronos port).

de club și aplicată — 
aceea — cu rezultate 
la națională.

A fost interesant și 
totodată să urmărești această for
mație „mozaic", cu jucători de la 
mai multe echipe, acționînd în 
bloc unitar, după o idee precisă. 
De la cabină, fiecare jucător și-a 
știut sarcina : din primul minut, 
Gori l-a luat în primire pe Ion 
Ionescu, Guarneri pe Dumitriu, 
Facchetti pe Lucescu, urmărindu-i 
peste tot. Și, cu aceasta, în linii 
mari, vîrfurile noastre de atac au 
fost 
strict individual.
rămas Nunweilier VI, lui Bulga- 
relli — Ghergheli, lui Juliano — 
Năftănăilă. Intr-un cuvînt, omul 
și umbra, ca să nu scape nimeni 
neobservat în apropierea careului 
de 16 m. Și, ca surplus, mai era 
Picchi, „măturătorul" din fața por
ții lui Albertosi.

O dată însă aflați în posesia 
mingii, oaspeții treceau la creație. 
Nimeni nu mai știa de unde, ală
turi de vîrfurile Rivera, Zigoni și 
Pascutti, răsăreau Juliano și Bul
garelli și chiar și cei din ultima 
linie, Facchetti și Bertini. Acesta 
din urmă a și fost, de altfel, auto
rul golului victorios.

In concluzie, sistem bine pus la 
punct, bazat pe o mișcare impresio
nantă în teren (presupunînd o ex
celentă pregătire fizică 
campionatul 
lia), tehnică 
tinental.

instructiv

semianihilate prin marcaj
Lui Bertini i-a

deși 
s-a încheiat și în ita- 
în viteză la nivel con-

★ 
opus noi ? Un 1-4-3-3,Ce le-am

prin retragerea lui Nunweilier VI 
la mijlocul terenului, lîngă Gher- 
gbeli și Năftănăilă. Idee de joc, 
conturată în (liniile ei mari, încă 
de la meciurile cu caracter de veri
ficare. Este o idee destul de răs- 
pîndită în fotbalul internațional, 
datorită posibilităților ei largi și va
riate de manevrare — în ambele 
situații ale jocului — dar care 
prin ea însăși nu poate hotărî fa
vorabil rezultatul unei partide. 
Este, se pare, un adevăr necunoscut

unora dintre componenții formației 
noastre, de vreme ce ieri au ac
ționat așa cum au... acționat. Ne 
referim atît la vîrfurile noritre 
de atac, Dumitriu și Ionescu, care 
nu s-au priceput să dejoace planu
rile adversarului : s-au demarcat 
mai greoi, n-au manevrat cu rapi
ditate în zona de finalizare. Le 
reproșăm aceasta lor, în primul 
rînd, din cauza funcției deosebite 
pe care au avut-o în linia de atac. 
Aceleași carențe — încetinirea vi
tezei de joc în apropierea careului 
advers — a vădit și Lucescu. Sla
bul randament al echipei în situa
țiile de atac se explică și prin jo
cul necorespunzător practicat de 
cei de la mijlocul terenului. Năf- 
tănăilă a acționat lent și cu tran
smiteri defectuoase, Nunweilier VI 
și-a irosit deseori forțele, conducînd 
balonul la picior și întîrziind ast
fel acțiunile. Doar Ghergheli a 
evoluat la un nivel mai satisfăcător, 
acoperind o zonă mare și îndepli
nind cu conștiinciozitate sarcinile 
avute în cadrul unei scheme : apa
riție surprinzătoare pe aripa 
dreaptă în spațiul liber. Dar și el 
a irosit unele acțiuni, centrînd la 
întîmplare în fața porții lui AJ- 
bertosi, unde se aflau în permanen
ță 5—6 apărători italieni.

Și pentru că a venit vorba de 
centrările la întîmplare, să subli
niem aici o carență ținînd de ca
pitolul ORIENTARE ÎN JOC: în 
meciul de ieri au abundat astfel 
de execuții, centrări înalte deasu
pra careului mic, pradă ușoară pen
tru masivii fundași ai oaspeților, 
ca Și pentru Albertosi.

Apărătorii — pierind 
ideea centrală de joc — 
cut, în general, datoria, 
cînd dintre ei 
și pe Barbu. Lupescu și Mo- 
canu au muncit mult, dar uneori 
au fost depășiți prea ușor de Pas- 
cutti și de Rivera.

Intenționat l-am lăsat la urmă pe 
Răducanu. Deși la debut, portarul 
echipei noastre naționale a dat de
plină satisfacție : calm, sigur pe el, 
a avut o serie de intervenții de-a 
dreptul miraculoase și ieșiri inspi
rate la om, salvînd cîteva goluri 
gata făcute.

de la 
și-au fă- 

remar- 
pe Nunweilier III 
Lupescu și

emite pretenții la victorie. Atacan
ții nu au făcut eforturi suficiente 
pentru a depăși apărarea italiană, 
nu s-au demarcat și nu au tras la 
poartă. Dintre jucătorii selecționați, 
doar Nunweilier III, Barbu, Lupes
cu, Ghergheli și Nunweilier VI au 
corespuns.

— Dar de la oaspeți ?

— S-au detașat Gori, Bertini și 
Zigoni. O proastă impresie mi-a 
făcut jocul din repriza secundă a 
lui Juliano, care — am avut im
presia — a urmărit scoaterea din 
joc a lui Nunweilier VI,

Un popas în cabina arbitrilor, 
să cerem părerea lui Manuel Arri
bas .

— Ce impresie aveți despre joc ?
— O partidă disputată in ritm 

lent, care nu s-a ridicat la nivelul 
tehnic așteptat de la un joc inter
național. Formația română a avut 
mai multă forță, dar — in același 
timp — a manifestat și multă nesi
guranță in conducerea balonului, 
in finalizarea acțiunilor. Italienii 
au fost ceva mai lucizi, mai calmi. 
Datorită acestui lucru au reușit să 
speculeze una din puținele ocazii 
avute.

— De ce n-ați acordat penalti la 
hențul lui Picchi ?

— Vă mărturisesc cu toată sin
ceritatea că n-am văzut cînd fun
dașul italian a lovit mingea cu 
mîna. Dacă aș fi văzut și dacă aș 
fi fost convins că a făcut-o inten
ționat n-aș fi ezitat nici o clipă. 
Dar, tot atît de sincer sînt cînd 
spun că nu pot da o decizie după 
aprecierile publicului.

Alături de noi se află și tov. ing. 
Ion Dumitrescu, însărcinat cu con
ducerea federației de fotbal. A 
mulțumit celor trei arbitri spanioli 
și n-am scăpat — după aceea — 
ocazia de a-i solicita părerea : „A 
fost o partidă de luptă, modestă ca 
nivel tehnic. Italienii au fost foar
te economici in eforturi. In ce pri
vește echipa română, satisfacție a 
dat numai apărarea. Atacul a ju
cat foarte slab. Cea mai mare deza
măgire mi-a produs-o Dumitriu...’’,

Afară, pe stadion, ne întîmpină 
tribunele... goale. Tumultul de a- 
cum cîteva minute s-a șters ca prin 
fanmec. Doar la masaji presei acti
vitatea este în toi. Masivul grup 
de ziariști italieni lucrează de zor. 
Reușim totuși să smulgem unele 
aprecieri de la confrații noștri.

Trimisul ziarului „La Stampa" 
din Torino este octogenarul Vitto
rio Pozzo, care timp de 20 de ani 
a fost selecționerul celebrei „squa
dra azzurra", de două ori campi
oană mondială. El ne declară: 
„Mă așteptam la o replică mai vi
guroasă din partea românilor. Jo
cul, in general, a fost de un slab 
nivel tehnic. In ce vă privește, cred 
că veți fi de acord cu mine că daci 
nu tragi la poartă nu poți ciștiga. 
Este drept că arbitrul trebuia să 
acorde penalti la hențul comis de 
Picchi".

în vălmășagul de fraze italiene 
rostite la telefon, dintr-un colț au
zim vorbindu-se franțuzește. Cine 
transmite ? Trimisul special al zia
rului „L’Equipe" din Paris, cunos
cutul comentator J. Ph. Rethaker. 
Așteptăm să-și încheie reportajul 
și îi solicităm impresiile. „Atacul 
echipei române, prea fragil, s-a 
frlnt in fața masivității apărării 
italiene. Aci a fost cheia jocului. 
Cu privire la penaltiul refuzat fot
baliștilor români, eu cred că faza a 
fost discutabilă".

Treptat și aci, la masa presei, 
se așterne liniștea. în înserarea 
care a coborit pe stadion grupul de 
ziariști italieni se readună lingă 
autocarul care îi va duce în oraș. 
Sint ultimii care părăsesc stadio
nul.

CĂLIN ANTONESCU 
ION OCHSENFELD



„DINAMOVIADA" DE BASCHET

Diaoms Buciiîeșii pe lecui III, la egalitate de puncte 
cu primele două clasate

Prin telefon de la trimisul nostru special, 
CONSTANTIN FIRĂNESCU:

întrecerile sportive din cadrul Festivalului
SOFIA. 25 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru). Dună ce a 
dispus sîmbătă de selecționata 
Gwardia (Polonia) cu 71—66 
(42—25), Dinamo Bucurașt; a sus
ținut duminică seară, în compania 
echipei Spartak (Bulgaria), partida 
decisivă pentru cîștigarea celei de 
a VlIl-a ediții a „Dinamoviadei“. 
Din păcate, în această confrunta
re, baschetbaliștii români nu au 
mai reeditat buna comportare din 
jocurile anterioare și au pierdut 
la o diferență de 19 puncte (67-8G, 
la pauză 27—41), datorită căreia

V. Costa—dublu învingător 
și ia Steyr

(Urmare din pag. 1)

glia) 1:20,4; 100 m liber (b) :
1. Huttunnen (Finlanda) 55,7, 2.
Wieland (Austria) 56,5; 100 m
spate (f) : 1. Hafner (Austria)
1:11.8 — nou record, 2 Pilici 
lug.l 1:12.4, 200 m bras (b) :
1. V COSTA 2:34,7, 2. Turpe 
(R.D.G.) 2:39,8, 3. Laaksonen
(Finlanda) 2:39,9, ...6. Teodorescu 
2:42.0; 100 m delfin (f): 1. Stein
bach (R.D.G.) 1:09.9, 2. Egervarv 
(Ung.) 1:10.7. 3. Turoczy (Ung.) 
1:116, ...7. Șțerner 1:13,3; 100 m 
spate (b): 1. Steiner (Ceh.) 64,7;
200 m liber (f): 1. Kozicova
(Cehoslovacia) 2:17,9; 200 m del
fin (b): 1. Kleisch (Austria)
2:19.0; 200 m bras (f): 1. From- 
maler (R.F.G.) 2:47,0 — nou re
cord.

Un excelent spectacol 
de motocros

(Urmare din pag. ])

ran și Aurel lonescu. Evoluția 
lor în compania unor alergători 
cu vastă experiență internațio
nală a fost surprinzător de bună 
și socotim că federația de spe
cialitate va trebui să-i aibă în 
vedere în ceea ce privește pro
movarea in marile întreceri in
ternaționale. Si acum o succintă 
relatare a întrecerilor:

250 cmc. Așa cum spuneam, 
cîștigătcrul, Dieter Kley, n-a a- 
vut... probleme. In ambele man
șe, el s-a instalat în fruntea plu
tonului și a condus de la pri
mul și pînă la ultimul tur. Dife
rențele cu care și-a întrecut ad
versarii (19 secunde în manșa I 
si — respectiv — 25 de secunde 
în manșa a Il-a) sînt grăitoare. 
Al doilea clasat Wolfgang Eissner 
— a avut de luptat serios cu 
Dovids. Paxino și Stephani, dar 
o mai bună stăpfnire a mașinii, 
o pregătire fizică superioară și o 
orientare tactică spontană care 
ne-a impresionat i-au permis să 
cîstiqe disputa cu reprezentanții 
noștri. Campionul republican 
PETRE PAXINO a contat perma
nent în dispută și a obținut în 
final un merituos loc III. Iată 
clasamentul final : 1. DIETER 
KLEY. (R D.G.) — a parcurs 30 
de ture '84 km) în lh 20:51,1 ;
2. Wolfgang Eissner (R.D.G.) lh 
21:34.8; 3. Petre Paxino (Ro
mânia) lh 22:13.7; 4. Cr. Dovids 
(România); 5 Otto Stephani (Ro
mânia); 6. C. Goran (România);
7. Per Ohlson (Suedia); 8. E. 
I-Iuszar (România); 9. C. Coman 
(România); 10. Bruce Thompson 
(Irlanda).

500 cmc. Pentru toți cei pre- 
zenti pe traseu, evoluția lui 
FRED WILAMOWSKI a fost o a- 
devărată îneîntare. Posesor al u- 
nei tehnici excelente, acumulată 
într-o îndelungată activitate in
ternațională. reprezentantul R.D. 
Germane n-a avut altceva de fă
cut decît să-și dozeze efortul de 
așa manieră îneît să-t țină în per
manentă la o distantă convena
bilă pe adversari. Aplauzele pe 
care le-a primit sînt o confir
mare a competentei publicului 
nostru. Erwin Seiler — plecat de 
fiecare dată slab din start — a făcut 
curse spectaculoase de urmărire și 
a reușit să depășească adversari 
redutabili. Păcat însă că nici acum 
el nu are suficientă stăpînire de 

s-au clasat pe locul al treilea, la' 
egalitate de puncte cu Spartak și 
Dinamo (U.R.S.S.), dar cu coșave- 
raj direct inferior.

în întrecerea cu Spartak, dina- 
moviștii bucureșteni au deziluzio
nat din cauza apărării care a co
mis multe greșeli. în atac s-a ra
tat mult sub panou, iar acțiunile 
nu au avut varietate. Sportivii bul
gari. în schimb, au „punctat” pre
cis de la distanță, iar apărarea a- 
gresivă practicată s-a dovedit bine 
pusă la ’ unct. Pentru formația 
română au marcat : Spiridon 2,

„Regata Rubring-Thaling“
Enns, 25 (prin telefon). Sîmbătă 

și duminică, reprezentanții caiacului 
nostru s-au întrecut in compania u- 
nor valoroase echipaje din Austria 
(țara organizatoare a acestei între
ceri) și Ungaria. Sfortivii români au 
cîștigat cinci locuri I din cele 8 
probe ale întrecerii.

Rezultate tehnice : K 1—500 :
1. AUREI. VERNESCU 1:46,2; 2. 
Pfaff (Austria) 1:47,6; 3. Urogy 
(Ungaria) 1:48.7 : K 2—1 000 :
1. Austria 3:20,3; 2. Ungaria
3:20.7 ; ...4. România (Nicoară, Iva
nov) 3:30,7; K 2—10 000: 1. RO
MANIA (Nicoară, Ivanov) 42:37,8;
2. Austria 44:11,6; 3. Austria II
45:12,4; K 1—10 000: 1. Timar
(Ungaria) 44:13; 2. Ion lacob (Ro
mânia 46:23; 3. Marktier (Aus
tria) 18:10; K 1—4x500: 1. RO
MÂNIA (Vemescu, Sciotnic, Țurcaș, 
Conțolenco) 7:41.5; 2. Austria

sine. Elvețianul Albert Courajod 
r n a putut face dovada între
gii sale capacități din cauza unor 
defecțiuni mecanice care l-au o- 
bligat să abandoneze în prima 
manșă și i-au răpit minute pre
țioase în cea de a doua. Inexpli
cabil de slabă comportarea din 
prima manșă a lui Eugen Keres- 
teș. Clasament final : 1. FRED 
WILAMOWSKI (R.D.G.) lh 20:07,2;
2. Erwin Seiler (România) 1 h. 
21:04,2; 3. Puiu Ovidiu (Româ
nia) lh 21:37,8; 4. E. Keresteș 
(România); 5. Anton Kleele (R.F. 
a" Germaniei); 6. A. lonescu (Ro
mânia),- 7. FI. Ștefan (România);
8. Albert Courajod (Elveția); 9. 
Andrei Stouder (Elveția); 10. Al. 
I. Cristea (România).

ULTIMELE ȘTIRI EXTERNE • ULTIMELE ȘTIRI EXTERNE
DOUĂ NOI RECORDURI MON

DIALE LA ATLETISM

NEW YORK (Agerpres). —Ziua 
a doua a campionatelor de atle
tism ale S.U.A., care se desfă
șoară la Bakersfield (California), 
a fost marcată de două noi re
corduri mondiale. Paul Wilson a 
stabilit un nou record al lumii la 
săritura cu prăjina trecînd peste 
ștacheta înălțată la 5,38 m. (Ve
chiul record mondial era de 5,36 
m și fusese stabilit în urmă cu 
două săptămîni, la San Diego, de 
Bob Seagren).

în cursa de o milă, Jim Ryun 
și-a îmbunătățit propriul record 
mondial cu două zecimi de se
cundă, realizînd timpul de 3:51,1. 
Alte rezultate: 220 yarzi Tommie 
Smith 20,4; 440 yarzi Lee Evans 
45,3; 880 yarzi Wade Bell 1:46,1 
(cea mai bună performanță mon
dială a sezonului); 3000 m obsta
cole Pat Traynor 8:42,0; 6 mile
Van Nelson 28:18,8 (cea mai bună 
performantă americană a anului); 
triplu salt Charles Craig 16,19 m; 
greutate Matson 20,39 m; suliță 
Delmon Monabb 81,76 m.

• PARIS. Rezultate din întîl- 
nirea internațională de atletism 
dintre selecționatele masculine ale 
U.R.S.S. și Franței, cîștigată de 
oaspeți cu 110-102. 100 m: Bam- 

I buck (F) 10,3; 110 mg Duriez 
(F) 14,3,- 400 m Nallet (F) 46,6;

Albu 12, Novac 11, Cernea 12, 
Dragomirescu 4, Giurgiu 10, Dia- 
conescu 14, Viciu 2.

Alte rezultate : Dinamo (URSS) 
— Gwardia (Polonia) 78—66 
(40-33), Ruda Hvezda (Cehoslova
cia) — Dynamo (R.D.G.) 76—69 
(38—34). Clasament final : 1.
Spartak (Bulgaria), 2. Dinaaao 
(U.R.S.S.), 3. Dinamo București, 4. 
Gwardia (Polonia), 5. Ruda Hvez
da (Cehoslovacia), 6. Dvnamo 
(R.D, Germană), 7. Dozsa (Unga-

TOMA HRISTOV

7:43,3; 3. Ungaria 7:45; K 1 — 
10 000: 1. Urogy (Ungaria) 3:41;
2. Pfaff (Austria) 3:44,1 ; 3. Sciot
nic 3: 45.6; K 2-500: 1. ROMA- 
NIA (Vernescu, Sciotnic) 1:35.2 : 2. 
Ungaria 1:38,2; 3. Austria 1:39; 
K 4—1000: 1. ROMÂNIA (Ni
coară, Ivanov, lacob, Țurcaș) 
3:07,2; 2. Austria 3:07,6; 3. Un
garia 3:08,4.

- in iulie, la București

BALCANIADA DE TENIS
S-a stabilit ca balcaniada de te

nis să se desfășoare anul acesta în
tre 18 și 24 iulie la București. în- 
tîlnirile vor avea loc pe terenu
rile clubului Progresul. La între
ceri și-au confirmat participarea 
și cunoscuții tenismani Kaloghe- 
ropulos (Grecia), Iovanovici și Pi
lici (Iugoslavia). Campionatele in
ternaționale de tenis ale țării noas
tre au fost programate pentru în
ceputul luni; septembrie.

ECHIPA ROMÂNIEI Șl
AU CÎȘTIGAT BALCANIADA DE TALERE
ATENA, 25 (prin telefon). — 

Timp de două zile — sîmbătă 
și duminică — capitala Greciei 
a găzduit întrecerile Balcania
dei de talere aruncate din șanț. 
Competiția s-a încheiat cu du
bla victorie a trăgătorilor ro
mâni, la individual — prin Gh. 
Enache și la echipe. După ce 
a condus în prima zi a con
cursului (93 t.) Ion Dumitrescu 

i a avut în ultima zi o defecți
une la armă și a fost practic

suliță: Paama (U.R.S.S.) 83,88 m,- 
prăjină D'Encausse (F) 5,00 m; 
disc: Iaras (U.R.S.S.) 59,38 m,-
lungime: Igor Ter Ovanesian
(U.R.S.S.) 8.05 m, ștafeta 4x100 m 
Franța 39,4.

„MEMORIALUL KUSOCINSKI"

VARȘOVIA, (Agerpres). în 
prima zi a tradiționalei com
petiții internaționale de atle
tism „Memorialul Kusocinski", 
care se desfășoară la Poznan, 
sprinterul polonez Maniak a 
egalat recordul mondial în 
proba de 100 m plat cu 
timpul de 10,0. Performanta sa 
nu va putea fi însă omologată, 
deoarece vintul a bătut cu mai 
mult de 2,80 m pe secundă, 
în proba feminină, polonezele 
Klobukowska și Kirszenstein au 
fost cronometrate în 11,0 (re
cord mondial egalat care, de 
asemenea, nu poate fi omolo
gat din cauza vitezei vîntului 
de 2.80 m pe secundă).

• La Copenhaga se desfă
șoară meciul dintre echipele 
Olandei, Turciei, Danemarcei și 
Austriei din cadrul „Cupei 
Europei* Ia atletism pe echipe 
(masculin). Citeva rezultate: 
100 m Bloom (Olanda) 10,7; 
înălțime: Breum (Danemarca) 
2,05 m; 10 000 m Saban (Tur
cia) 29:48,2 ; lungime : Pedersen

ziarului vienez
Tradiționalul Festival anual or

ganizat de ziarul „Volkstimme” în 
fermecătorul cadru natural al Pra- 
terului, a constituit pentru foarte 
mulțî dintre locuitorii capitalei 
Austriei principalul punct de a- 
tracție în cele două zile ale 
week-end-ului.

Programul festivalului, deosebit 
de bogat în manifestări cu carac
ter cultural-artistic, a cuprins și 
interesante întreceri sportive. Pe 
listele participanților la aceste 
competiții sportive au figurat, ală
turi de cei mai buni reprezentanți 
ai gazdelor, peste 130 de sportivi 
din alte 7 țări: Cehoslovacia, Iugo
slavia, Polonia, R. D. Germană, 
ROMANIA, Ungaria și Uniunea 
Sovietică. Țara noastră a fost re
prezentată, după cum se știe, de 
Maria Alexandru și Dorin Giur- 
glucă (tenis de masă) și Ștefan 
Suciu ți Constantin Grigore (ci
clism).

Concursurile sportive au fost 
concentrate în după amiaza zilei 
de sîmbătă. Primii care și-au în
ceput evoluțiile au fost jucătorii 
de tenis de masă. întrecerile lor 
au avut loc în condiții originale, 
neobișnuite pentru sportivi. Cele 
două mese de joc au fost instala
te în aer liber, într-o mică poieni
ță, pe un podium de lemn. De 
jur-împrejur, la diferite chioșcuri, 
megafoane puternice invitau pe 
vizitatori să consume delicioasele 
„langoș” (plăcinte), să bea bere rece 
sau să tragă la semn cu arcul. 
Zgomotul, căldura greu suportabilă 
și mișcările curenților de aer, care 
dădeau mingii efecte neașteptate, 
au influențat calitatea tuturor par
tidelor din concurs. Printre cei 
care nu s-au acomodat acestor 
condiții de joc a fost și sportivul 
nostru Dorin Giurglucă. El l-a 
învins pe austriacul Miillauer, în

GHEORGHE ENACHE

scos din cursa pentru primul 
loc.

Rezultate : individual: 1. Gheor- 
ghe Enache (România) 186 t. — 
campion balcanic, 2. Pangalos 
(Grecia) 185 t., 3. Zatnikar (Iugo
slavia) 182 t., 4. Ștelan Popovici 
(România) 180 t„ 5. Ion Dumi
trescu (România) 179 t., 8. Gheor- 
ghe Florescu (România) 174 t.

Echipe : 1. România 719 t. — 
campioană balcanică, 2. Grecia, 
G99 t., 3. Bulgaria 664 t., 4. Iugo
slavia 661 t, 5. Turcia 585 t.

(Danemarca) 7,21 m; ciocan 
Winther (Austria) 61,15 m.

FOTBALIȘTII DE LA DINAMO 
BUCUREȘTI ÎNVINGĂTORI 

ÎN IRAN

TEHERAN, (Agerpres). — În 
cel de-al treilea meci din cadrul 
turneului pe care îl întreprinde 
in Iran, echipa de fotbal Dinamo 
București a jucat la Teheran cu 
formația Daral. Victoria a revenit 
fotbaliștilor români cu scorul de 
3-0 (0-0).

• În ziua a doua a turneului 
international de baschet (feminin) 
de la Caserta, echipa Rapid Bucu
rești a jucat cu formația italiană 
Recoaro Vicenza. Baschetbalistele 
italiene au cîștigat cu scorul de 
65-55 (36-28). Reprezentativa
U.R.S.S. a învins cu 97-51 (41-20) 
echipa cehoslovacă Slovan Bra
tislava.

DE PE TERENURILE DE 
TENIS

Proba de simplu bărbați din 
cadrul turneului internațional 
de tenis „Queen’s Club' de la 
Londra a fost cîștigată de 
sportivul australian John 
Newcombe, care în finală l-a 
învins cu 7-5, 6-3 pe englezul 
Roger Taylor. În semifinale, 
Newcombe l-a eliminat cu
6-1,  11-9 pe compatriotul său

„Volkstimme"
două seturi (21—15, 21—14), dar a 
fost eliminat în turul următor de 
cehoslovacul Chmelik, cel care a- 
vea să devină finalist al probei de 
simplu. Giurgiucă a cîștigat pri
mul set cu 21—14, dar l-a pierdut 
prea ușor pe al doilea : 6—21. In 
setul decisiv jucătorul român a 
condus la un moment dat cu 10—4, 
însă Chmelik a refăcut. Finalul 
setului a fost dramatic dar, spre 
decepția noastră, Giurgiucă a gre
șit mai mult decît adversarul său, 
facilltîndu-i acestuia victoria: 
22—20 Primul loc la simplu mas
culin a revenit iugoslavului Vecko, 
care l-a învins cu 3—1 (finala s-a 
jucat după sistemul 3 din 5) pe 
cehoslovacul Chmelik. în întrece
rea feminină, care s-a desfășurat 
sistem turneu, Maria Alexandru 
(care se bucură aici la Viena de 
o foarte bună apreciere) s-a dove
dit net superioară partenerelor 
sale. Ea le-a învins pe rînd pe 
austriaca Zacek, pe sovietica Go- 
lupkova și pe cehoslovaca Karli- 
kova, fără a pierde nici un set.

In afara concursului, a avut loc 
și o partidă demonstrativă de du
blu mixt, în care Maria Alexan
dru și Dorin Giurgiucă au învins 
perechea sovietică Golubkova — 
Eglitis.

In timp ce Maria Alexandru și 
Dorin Gurgiucă participau la fes
tivitatea de premiere, de pe Ro
tunde Alee s-a dat startul într-o 
cursă ciclistă pe circuit. Aproape 
90 de concurenți au acoperit de 30 
de ori circuitul care a măsurat 
3 200 m. Printre animatorii între
cerii s-a aflat și ciclistul român 
Constantin Grigore, care în ultimul 
tur n-a mai putut face față ata
cului întreprins de alergătorii po
lonezi și germani. Primele trei 
locuri au fost ocupate, in ordine, 
de Janusz Kierzikowski (Polonia). 
Axel Peschel (R. D. Germană) și 
Reszerd Szalapsci (Polonia). Con
stantin Grigore s-a clasat pe locul 
7, iar Ștefan Suciu pe locul 10.

Pe lingă concursurile de tenis de 
masă și cursa ciclistă, au mai 
avut loc întreceri de judo, haltere- 
și volei.

Sîmbătă seara, la lumina reflec
toarelor, s-a disputat întilnirea in
ternațională de box dintre echi
pele Cehoslovaciei și Austriei. 
Pugiliștii cehoslovaci, în frunte cu 
proaspătul campion european Ne- 
mecek, au obținut o victorie cate
gorică, cu 9—1.

Duminică, în Prater, au conti
nuat manifestările cultural-artisti- 
ce din cadrul Festivalului. Zeci de 
mii de vienezi au participat cu 
entuziasm la dansurile populare, 
la jocurile demonstrative, la cele
lalte manifestări organizate aici.

John Cooper, iar Tavlor l-a 
învins cu 6-4, 6-4 pe David

son (Australia).

• în finala probei feminine 
Nancy Richey (S.U.A.) a dis
pus cu scorul de 2-6, 6-2, 6-4 
de Kerry Melville (Australia).

F. C. SANTOS ÎN ITALIA

Continuîndu-și turneul în Eu
ropa, echipa braziliană de fot
bal F.C. Santos a jucat la Lecce 
cu echipa locală A.S. Lecce, care 
activează în liga a treia a cam
pionatului italian. Fotbaliștii bra
zilieni au obținut victoria cu sco
rul de 5-1 (3-0). Pele a înscris 3 
din cele 5 puncte.

• In meciurile retur din ca
drul semifinalelor „Cupei Spa
niei' la fotbal, Atletico Bilbao a 
învins cu 2-0 pe Cordoba, Iar 
Valencia a cîștigat cu același 
scor în fața lui Elche.

• Selecționata olimpică de 
fotbal a Cehoslovaciei a susținut 
un meci de verificare la Karlovy 
Vary în compania formației da
neze B.K. Esbjerg. Tinerii fot
baliști cehoslovaci au obținut vic
toria cu scorul de 2-0 (1-0).
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