
TINERETUL SPORTIV AL PATRIEI ISI EXPRIMĂ
»

RECUNOȘTINȚA FAȚĂ DE PARTID

ANUL XXVIII — Nr. 7156 4 PAGINI 30 BANI §|||||^ Sîmbătă 26 august 1972

AZI ARE LOC LA mUNCHEN

DESCHIDEREA CELEI DE A XX-a EDIȚII 
A JOCURILOR OLIMPICE DE VARĂ

Ne sînt proaspete in memorie imagini. ■ splen
didei parăzi a sportivilor bucureșter.;. des- 
fășurată cu-prilejul sărbătoririi zile. de 

23 August. Tineretul stadioanelor a ținut ți cu 
acest prilej să-și arate prinosul de recur.

safață de partid ți față de patrie 
angajamentul ferm de a munci, uc 
se pregăti în spiritul înaltei exige 
de Conferința Națională ți care rep 
întregul nostru popor o Ir.
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PE MAI MULTE STADIOANE Șl TERENURI DIN CAPITALA
• Flacăra aprinsă la Olimpia va ajunge astăzi pe stadionul

CELE MAI BUNE ECHIPE DE OINĂ ȘI HANDBAL 
DE LĂ SATE - 1N ÎNTRECERI DECISIVE

„Cupa tineretului de la sate“, 
competiție care a intrat în tradiția 
activității sportive de masă din 
țara noastră, a atras — din nou — 
mii si mii de fete și băieți la star
tul diferitelor concursuri. Echipele 
de handbal și oină, care au mers 
în etapele de pînă acum din vic
torie in victorie, s-au calificat în 
întrecerile finale ale acestei com
petiții, programate pe mai multe 
stadioane și terenuri de sport din 
Capitală în perioada 26—29 august. 
Astfel, 40 de formații feminine de 
handbal, tot atîtea masculinfe și 40 
de echipe de 'oină, însumînd peste

1600 de participant:, și-au cucerit
— în urma unor dispute entuziaste
— dreptul de participare la con
fruntările decisive de la București.

Capitala s-a pregătit să-j pri
mească cum se cuvine' pe repre
zentanții sportului d:n meciul ru
ral Stadioanele „Tineretului", „Pro
gresul”, ..Dinamo”, „Voința” și ce
lelalte baze sportive care vor găz
dui întîlnirile au îmbrăcat haine 
de sărbătoare. Meciurile vor fi 
conduse de arbitri experimentați 
Sîntem informați că. la rindul lor. 
tinerii jucători de oină și handăal 
s-au pregăti: cu asiduitate în ve-

AU FOST STABILITE DATELE

derea actului final, dornici de a re
prezenta cu cinste culorile asocia
țiilor din care fac parte, ceea ce i 
ne îndreptățește să sperăm că lupta : 
pentru cucerirea trofeelor puse în 
joc va fi deosebit de dirză.

Primul stail se ia da astăzi, după I 
un program pe care amatorii unor ! 
astfel de reuniuni îl pot găsi la i 
rubrica noastră „Unde mergem ?” . 
fdin pagina a î-a a ziarului). Fes
tivitatea de deschidere a competi- I 
ției va arta loc mi Ine, pe stadionul 
.,23 August”, la ora 18.45, in pauza ■ 
cuplajului de fotoal.

Cu convingerea că întrecerile de 
la București vor avea o reușită 
deplină, că ele se vor bucura de in
teresul iubitorilor de sport, adre
săm calde urări de succes tuturor 
pârtiei pan ți lor. *
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FINALEI „CUPEI DAVIS '
13, 14 ȘI 15 OCTOMBRIE - LA DLCIREȘII
NEW YORK, 25 (Agerpres). 

— Au fost perfectate datele fina
lei „Cupei Davis", ediția 1972. 
care va opune reprezentativele 
de tenis ale Statelor- Unite — 
deținătoarea trofeului — și Ro
mâniei. întîlnirea va avea Ioc la 
București în zilele de 13, 14 și 
15 octombrie a.c. Stabilirea a- 
cestor date a fost făcută în ca
drul unei reuniuni care a avut 
'oc joi, la sediul federației de 
tenis a S.U-A, Ia New York Au 
luat parte Robert S. Malaga, di
rectorul executiv al forului 
american de special’tate, și prof. 
Alexandru Lăzărescu secretarul 
Federației române de tenis.

Comentind acordul intervenit, 
agențiile internaționale de presă 
subliniază că este pentru a treia 
oară că aceste două echipe se 
întilnesc in finala marii compe
tiții. De două ori, tenismenii ra 
mâni s-au deplasat în America, 
pentru finalele din 1969 și 1971. 
iar de data aceasta echipa ame
ricană va trebui să joace in de
plasare. Totodată, se remarcă 
faptul că este pentru prima oară, 
după un interval de 35 de ani. 
că finala „Cupei Davis” se va 
juca din nou pe continentul 
european.

Astă seară, la Constanța

SECȚIONATA LOCALĂ DE BOX 
ÎNTiLNEȘTE CONSTRUCTORUL GALAȚI

Astă-seară, cu începere de la 
orele 19,30 sala Sporturilor din 
Constanța va găzdui o atractivă 
reuniune pugilistică în care se vor 
întîlni Selecționata Constanța — 
Constructorul Galați. Gala progra

mează cîteva partide de mare inte
res, dintre care se remarcă meciu
rile : Aurel Mihai — Petre Ganea 
(semimuscă), Traian Cerchia — An
ton Cojan (muscă) și Ilie Dascălu 
— Vasile Lehăduș (grea).

PROGRAMUL ZILEI
ora 16,00 Festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice (va 

fi transmisă în direct de televiziunea română)

după-amiaza, 
cid al bizarul: 
80 000 de sper 
cu entuziasm 
a Jocurilor Ol

Primul mare 
evenimentului 
vineri, sosirea 
lei bavareze 
purtată de atle 
virstnici, trave 
mate de mari 
orașului.

Pină la ora 
sosit în satul 
sportivilor concurer': Pe toți 
acești sportivi îi vom revedea cu

e-au obișnui: ecitii-e prs- 
Ie J. O.: înălțarea drape- 
pic. lansarea stolurilor de 
sosirea flăcării olimpia 

n. pronunțarea jurămin
ilu! olimpic eîc.
Onoarea de a efectua ultimu 

schimb al ștafetei olimpice va re
veni’ tinârului atlet bavarez Gun
ther Zahn, din Passau. în virsti 
de 18 am. campion de junior: a 
R. F a Germaniei în proba de 150 
m. iar aceea de a rosti jurămintu' 
atletei vest-germane Heidi Schul-

p

au

La defilare, 
română va 
ximativ 150 
ca purtător 
tul caiacist 
cipant pentru a patra oară la Jocu
rile Olimpice.

delegația olimpică 
compusă din apro- 
persoane și va avea 
drapel pe cunoscu-

fi
de
de
Aurel Vernescu, parti-

COMPUTERUL Șl FLACĂRA
In satul olimpie e cald si 

soare. Sportivii înaintează cu 
pas ușor pe micile bulevarde 

de beton și sticlă. Culorile curg în 
cascadă, ca pe stradă, noaptea, în 
Montmartre, tn satul cu blocuri de 
20 de etaje, ritualul promenadei 
celor 111 națiuni ale globului pare

un fel de joc a. fanteziei. Noul 
Babilon are o ambianță extraordi
nară. Dacă n-ar f: blocurile, dacă 
n-ar fi reclamele, am putea crede 
că sintem într-un for fabulos, la 
Roma, acum două milenii. Dar jo
cul fanteziei nu e posibil chiar 
dacă această fată frumoasă din Ke-

Boxerii români au răspuns amabilei invitații a tinerelor indience de a 
face cunoștință cu savoarea ceaiului din patria acestora 

Telefoto: AGERPRES

nya ar putea fi confundata oricind 
cu o dansatoare numidă.

Pe bulevardele forumului cei 
care atrag mai mult privirile sînt 
sportivii de culoare. Cei africani 
par a fi mai simpatici. Ghanezii 
poartă turbane. Tanzanezii des: âșo3- 
ră anterie brodate cu fire de aur 
Jupele lungi ale fetelor au desene 
complicate, ca o pardoseală de 
moschee. Negrii americani sînt ma 
absenți. Umblă în maiouri albe 
simple, cu pantaloni largi, ca ma
rinarii de pe treptele Odesei. Cei
lalți îi urmăresc cu atenție Ei fac 
totul ca să se relaxeze Această 
mișcare pendulată a piciorului este, 
bineînțeles, calculată. La fel - 
mișcările faciale, provocate de e- 
ternul chewing-gum, sau aplecările 
leneșe, după paharul de Coca, uitat 
undeva în față.

•Jos, în valea forumului se joacă 
un fel de golf. Alături, în sală, bi
liard cu bile numerotate. Iată ți 
autodromul jucărie, urmărit cu 
ochi avizi de copil. Copilul apasă 
eu febrilitate butoanele de mane 
vră. Rîde Are peste 100 de kg. E 
un halterofil sud-american.

în sală abundă jocurile mecani
ce. Butoanele sînt în plină ofen 
sivă. La tot pasul, flipere, pistoale 
automate cu focuri albastre, ma 
carale perfide pentru pescuit cea
suri, care scapă din undiță cind 
ți-e lumea mai dragă. Computerul 
Golym, acest summum de automati

loan CHIRILA

(Continuare in pag. a 4-a)

PA TRU ANI AU TRECUT, 
CA 0 CLIPĂ!
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a și la Sapporo ne aflăm 
la marginea orașului 
care găzduiește Jocurile 
Olimpice, intr-un car
tier nou al Miinchen u- 
lui, construit special ma' 

pentru olimpicii anului 
tnai apoi pentru apro- 

38 OM de locuitori 
vor instala în blocurile 
mari, cu o arhitectură 
și modernă. Un fel de 
Drumul Taberei, in

Șl

SC 
și

var-.at 
cartie
care _ 
de la Mangalia Nord, dar 
moderne.
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- r g.l'i loc și construcțiile moderne ale stațiunilor Venus și Olimp 
ar avea loc desigur și instalațiile sportive ultra-

De la locuința noastră ochii cuprind cu ușurință panorama de aproxi
mativ 15 kilometri patrați pe care se înghesuie complexul olimpic miin- 
chenez citadin, asaltat mai puțin de actualii locatari ale căror cărări sînt 
acum bătute și mai mult de curiozitatea zecilor de mii de turiști, dintre 
care mulți vor trebui să se mulțumească doar cu promenada olimpică. Un 
bilet de intrare la deschiderea Jocurilor Olimpice este cotat la bursa neagră, 
acum in ajunul ceremoniei, la 30 de dolari. Peste 1000 de ziariști străini, 
sosiți in speranța că vor obține acreditări de ultima oră, au găsit ușile 
închise. N-au obținut nici măcar permisiunea de a intra la centrul de presă 
deoarece totul esie calculat ca numai 4 000 de ziariști și reporteri t.v. plus 
2 500 de tehnic.eni pentru presă și t.v. cu acreditări în timp, să aibă con
diții. normale de lucru. Iată deci că pentru doi concurenți se află aici citi* 
un ziarist, iar in cazul citorva delegații numărul ziariștilor îl întrece pe cel 
al concurenților din țările respective.

Cind acum patru ani, la Ciudad de Mexico a apărut pe tabelele elec
tronice de p stad.onul Universilaria salutul „La revedere, la Miinchen", ni 
s-a părut că intermezzoul olimpic de patru ani este foarte lung; pe cind 
a<uni . m senzația că a fost foarte scurt. Iar aceste geometrii de beton, 
plastic și oțel de pe perimetrul olimpic de azi, erau — cu doi ani în urmă 
— aut de neconturate pe cîmpul de la Oberwiesenfeld, plin încă de stive 
de dărimături ale caselor bombardate in timpul războiului, incit cu greu 
iți pui ai imagina atunci că totul va arăta ca acum : un adevărat decor 
suprarealist de teatru gigantic. De azi, televiziunea noastră va arăta zilnic 
un mare spectacol sportiv cu toate ungherele Iui de umbre și lumini, de 
cuburi triunghiuri tuburi și paralelipipede. Mi-ar place insă ca televiziunea 
noastră să arate și cițiva din trandafirii multicolori de pe fostele movile ale 
plingerii. plantate acum cu gazon și arbori, trandafirii roșii din fața fe- 
. vstreloi noastre, flori crescute din pămintul aruncat peste dărimături, peste 
durerea și lacrimile produse de nazism Europei și revenite apoi, ca un bu
merang al istoriei, la autorii dezastrului. •

De altfel, vineri dimineața, a avut Ioc Ia Dachau — lingă Miinchen — 
o adunare comemorativă in memoria victimelor hitlerismului la care au 
part.cipai sportivi, oficiali și ziariști prezenți la Jocurile Olimpice.

Acum filfiie peste aceste locuri steagurile olimpice, steaguri ale păcii, 
spre care tineretul lumii va privi miine de pe toate continentele cu pri
lejul inaugurării celei de a 20-a Olimpiade de vară cu speranța că răz
boaiele vor rămîne de domeniul istoriei și al amintirilor,

Programul solemnității de simbătă după amiază este cunoscut. Intr-un 
fel, tipicul e de fiecare dată același. Și totuși niciodată un asemenea moment 
nu a semănat cu cel anterior din cauză că ambianța este întotdeauna alta, 
iar perioada inter-olinipică, de patru ani, deși relativ mică, aduce progrese 
tehnice incomparabile cu intervalul de timp scurs, progres care, intr-un fel 
sau altul, iși face loc in programul olimpic.

Totul este gata pentru a vedea, peste cîteva ore, floarea sportului mon
dial detilind prin fața unui miliard de telespectatori, față de care cifra de 
S0 000 de spectatori privilegiați de aici, apare ca o repetiție la teatru în 
fața peisonalului de serviciu,.,.

Cu toate că inaugurarea Olimpiadei monopolizează atenția generală, pe 
perimetrul satului olimpic nu uită nimeni că a doua zi, duminică. încep 
concursurile. La nouă ramuri sportive vor lupta pentru calificări și reprezen
tanții noștri. Enorm de mujți concurenți la fiecare probă. Puțini cunoscuți. 
mulți necunoscuți, înscrieri care depășesc toate precedentele. Acum cind scriu 
s-a inapoiat reporterul nostru de la tragerea la sorți a boxerilor. A durat 
patru ore această operație maraton, 45 de boxeri ia o singură categorie, la 
pană unde participă și Pometcu și la care vor fi necesare 6 partide pentru 
a se ajunge in finală. Alcătuirea programului a durat pină noaptea tirziu.

începe deci lupta pentru o poziție cit mai în față, pentru cit mai multe 
puncte, pentru cît mai multe medalii. Simbătă, spre ora 17, veți vedea la 
televizor, pe fetele și băieții noștri, defilind. Să le ț:nem pumnii strinși ; 
să le urăm succes.

Miinchen, 25 august Aurel NEAGU



călărie
MARIAN SIMION

CAMPIONATELE NAȚIONALE

[Dinamo], ÎNVINGĂTOR

ÎN PROBA SEMIUȘOARĂ DE OBSTACOLE

Baza hipică din Calea Plevnei 
a arborat din nou ținuta obișnuită 
de concurs. Ieri de dimineață, la 
startul etapei a doua a campiona
telor naționale, ce-și va eșalona 
întrecerile — la toate probele — 
pe parcursul a șapte zile, s-au ali
niat călăreți reprezentînd zece clu
buri și asociații sportive i Steaua, 
Dinamo, „Filmul" București, C.S.M. 
Sibiu, Petrolul Ploiești, Rovine 
Craiova, Recolta Mangalia, C.S.M. 
Iași, Mondial Lugoj și Timiș Izvin.

„Runda" a doua a compionatu- 
lui național a început, așadar, ieri 
dimineață, cu obișnuitele probe

PROGRAMUL DE AZI

Ora 8: proba ide dresaj (cat. 
semiușoară-Juniori)

9,30: proba de dresaj (cat. 
ușoară).

11,00 : proba de obstacole (cat. 
ușoară).

nul înmuiat de ploaie a stînjenit, 
oarecum _ pe concurenți, iar majori
tatea cailor Înscriși In probă aveau 
scurte state de activitate pe obsta
cole, am asistat la clteva „par
cursuri" reușite. Ea startul probei 
s-au înscris 31 de concurenți, din
tre care șapte au parcurs traseul 
fără greșeală, participînd la barajul 
pentru desemnarea câștigătorului : M. 
Slmion cu Clopoțel, E. Boiangiu cu 
Merzuh, D. Clipiri cu Matroz, AL 
Bozan cu Cerbu, C. Illn cu Coniac, 
M. Slmion cu Vals și H. Muller cu 
Călin. Primele patru cupluri au ter
minat din nou fără greșeală și a 
fost necesar un nou baraj, la crono
metru. A ieșit învingător pe merit 
MARIAN SIMION (Dinamo) cu Clo
poțel cu 0 p (30,2), urmat de Al Bo
zan (C.S.M. Sibiu) cu Cerbu, cu 0 p 
(30,5), D. Clipiri (Recolta Mangalia) 
cu Matroz 4 p și E. Boiangiu (Fil
mul Buc.) cu Merzuh 12 p.

Aurelian BREBEANU

UI

/ U ECHIPA ROMÂNIEI

PENTRU ULTIMA ETAPĂ A „CUPEI DUNĂRII" LA MOTOCROS

- A fost stabilită etapa finală a campionatului de viteză -
• Echipa națională de motooros, 

alcătuită din Adam Crisbay, Mihai 
Banu, Traian Moașa și Petre Lucaci, 
a părăsit țara, cu destinația Tabor 
(Cehoslovacia), unde va participa 
astăzi la un concurs internațional. 
De aid, alergătorii români se vor 
deplasa în localitatea cehoslovacă, 
Nitra, pentru a se alinia la startul 
ultimei etape a „Cupei Dunării" la 
29 august. Sportivii noștri sînt înso
țiți de antrenorul Ion Spiciu. Re
amintim că reprezentativa țării 
noastre se află în luptă directă cu 
selecționata Bulgariei (de care o 
despart doar trei puncte) pentru 
locul III in această prestigioasă com
petiție internațională.

• Amînată din motive tehnice, 
ultima etapă a campionatului națio
nal de viteză a fost reprogramată 
pe un traseu ales în centru; orașu
lui Tg. Mureș. întrecerile decisive 
ale actualului campionat vor avea 
loc în ziua de 10 septembrie.

• După cum am anunțat, rnoco

crosiștii români au participat la un 
interesant concurs internațional, 
desfășurat în localitatea bulgară 
Berkovice. Rezultatele înregistrate : 
500 cmc. — l.B. Krasnoscenko 
(U.R.S.S.), „ 7. Petre Lucaci ...
9. Traian Moașa ; 250 cmc. — 1. V. 
Manolov (Bulgaria). _ 12. Adam 
Crisbay. Alergătrul Mihai Banu a 
sosit în prima manșă pe locul IV, 
dar apoi a suferit o defecțiune me
canică, care l-a scos din concurs.

• Iubitorii reuniunilor de moto- 
cros din Brașov și Moreni vor avea 
posibilitatea să asiste in curînd la 
două importante confruntări inter
naționale. Pînă la ora actuală au 
confirmat prezența la start motori
ei iști din Cehoslovaca. Ungaria și 
Bulgaria. In pre zram figurează o 
singură probă: clasa pînă la 500 
cmc. Prima reur ure va avea loc la 
Brașov în ziua ce 3 septembrie, iar 
revanșa întrece-.: se va desfășura 
la 10 septembrie De un traseu si
tuat te apropierea aratului Moreni.

DE LA MAMA LUI NAPOLEON 
LA MAMELE NOASTRE

de calificare. Prima dintre aces
tea. cea rezervată remonților, a 
adus pe dreptunghiul pentru dre-* 
saj caii i Paring și Guran (con
duși de Eugen Ionescu), Alun 
(Mircea Silea), Spiriduș (Gheorghe 
Moișanu), Clopoțel (Marian Si- 
mion) — toți de la Dinamo și 
Dacu (Bogdan Ionescu) de la „Fil
mul" București Ei au reușit să 
obțină punctajul necesar abordării 
probei următoare de calificare i 
obstacolele. Doar Bogdan Ionescu 
cu Dacu nu a reușit să promoveze 
această a doua probă (trei opriri 
la unul dintre obstacole), ceilalți 
cinci cîștigînd dreptul de a parti
cipa la ultimul test al remonților 
(un cros de 2400 m cu 10 obsta
cole), care le va da dreptul să 
intre în concursurile de obstacole 
ale campionatului.

După-amiază a avut Ioc proba 
semiușoară de obstacole. Deși tere-

ECHIPA DE
PENTRU CÎȘTICAREA TITLULUI BALCANIC,

JUNIORI A MUNCIT MAI MIT CA NICIODATĂ!

Campionatul — vorba plină de umor a lui Cristian 
Gațu : „mie dacă-mi fluturați și un tren, eu tot. me
dalii văd”, iar mie dacă-mi fluturați handbal în 7, 
eu tot fotbal in 11 văd —, campionatul a început 
atit de frumos, atît de simpatic, cu otita viață ți 
deci cu atîta umor incit mă trezesc vorbind ca mama 
lui Napoleon, după ce băiatul ei o început, să aibă 
succese mori în activitatea sa, devenind împărat : 
„Măcar să țină l.„*

Ce-au putut Juca Dinamo ți Petrolul pe udătura 
aceea a fost îneîntător. Băieții au jucat ca dracii, 
murați pînă Io piele, ferice de momele lor ți chior 
de mamele noastre, ale suporterilor, deși eu nu știu 
al cui suporter sînt. Radu a fost în zi mare, Dumi- 
trache a jucat așa de parcă Fânuș 
are dreptate zilnic, Constantinescu a 
apărat de cîteva ori ta nivel To- 
mango, Lucescu ajunsese chiar și ol 
naibii, iar Stoenescu — omul acesta 
care a scăpat de o afecțiune car
diacă pentru a se întoarce la fotbal, 
ceea ce în ochii mei e cea mai mare 
bucurie pe care o poate încerca un 
om. să se facă sănătos — Stoenescu 
m-a impresionat pînă la lacrimi. Mă
car să țină ! O clipă — merg pînă 
ia aceste sincerități niciodată bine 
primite, totdeauna periculoase — 
mi-a trecut prin cap să țin anul 
acesta cu Dinamo. Dar Petrolul a
avut si el pe vino-ncoace. Nae Ionescu are șanse de 
serial în națională. Grozea mi s-o părut că e altul, 
iar despre Ion Constantin sînt gata să scriu că a 
fost mult mai bun decit s-o scris. Omul acesta poate 
trage o echipă după el — e ceva care-mi place 
in chelia lui de Bene și in fuleul lui de Uwe Seeler, 
uite osa, să citească și să dirdîie de furie cei care 
au ținut să-l îngroape un an pe o tușă nemerîtată. 
Anul acesto n-o văd pe Petrolul la marginea nebu
niei de anul trecut cînd un meci cu Jiul, în ultima 
zi, era chestiune de viată sau de moarte. Anul acesta 
va retrograda cine nu te aștepți — ascuitati-mă ne 
mine, numai că nu știu cine, ca să țin din prima 
etapă cu ei. Nu vă gindiți la C.S.M. Reșița. O echipă 
cu Kofka (și Beldeonu I) nu moare după un an de 
„A*, după cum veți vedea că Rapidul n-a intrat în

anul morții după ce a schimbat regina pentru un 
nebun ți doi pioni I Cunosc pioni care s-au trans
format în regină — chiar și în fotbal, și toi așa nu 
toți cei care visează so fie Fischer in campionatul 
nostru de fotbal vor și izbuti ! Numai să plouă Io 
timp, să aibă băieții de ce alerga ca dracii, să nu-i 
moleșească soarele șl cerul senin, să fie băltoace 
bune și sănătoase pe teren I Să mal adaug că și 
transmisia a fost excelentă (regia : R. Georgescu) 
eu rămînînd Ia părerea că terenul din Ploiești o eeo 
mai telegenică arenă din țară, permitind plonjeurite 
șl unghiurile cele mai expresive.

Cit despre umor — din nou ferice de mamele noas
tre — îl putem produce și involuntar. Progresiștii tre

ziți din somn mai tîrziu i-au dat te
lefon lui Țopescu că de ce n-a anun
țat ce a făcut Dudu cu Bocăul. Țo
pescu spusese: 1—0, la timp — omul 
dormea, dar avea telefon. De ce să 
nu-l folosească, că „de-aia e tele
graf, ca să bată I" — cum . bine 
zicea nea lancu, cel care n-a văzut 
în viața lui un meci de fotbal I Ol
teni bucuresteni sună și ei, in plină 
emisie, că de ce Țopescu n-a anun
țat că la Craicva s-a egalat în mi
nutul 45 — deși ei știau că s-a ega
lat, dovadă că au telefonat, dar uite- 
așa, de-al dracului, parcă tele
spectatorul n-ar asculta și tranzis

torul... Lui Țopescu i-a sărit și lui o așchie — dar 
n-avea de ce : în fond, mai rîzînd, mai plingind, ce 
vrea Iot teleromânul ? Să fie ținut la corent cu exac
titate, că de-aia a plătit abonamentul, și de-aia are 
telefon.,.

Vorba tot a lui Cristian Gatu. in mare vervă : „Ne-am 
făcut răi in apărare — pe principiul că decit să 
plingă mama mea, mai bine să plîngă mama lui !“... 
O, dacă i-ar merge la Munchen fentele, cum i-au 
mers mintea si replicile duminică, în studio, atunci 
să vedeți ce mame fericite de handbaliști ar crește 
în România I Iar mie atita-mi trebuie, să-mi fluturați 
handbal în 7 in fața ochilor... Ce, noi, fotbaliștii, n-a
vem mame ?

BELPHEGOR

Șl TURNEE
Recent, mai multe orașe din țară 

âu găzduit turnee și jocuri de hand
bal. Iată relatările primite de la 
corespondenții noștri :

LA TG. MUREȘ s-a desfășurat 
„Cupa Eliberării", organizată — 
pentru echipe feminine și masculine 
— de către Școala sportivă din lo
calitate. La capătul a trei zile de 
întreceri clasamentele arată astfel i 
MASCULIN — 1. Șc. Sp. Tg. Mureș; 
2. Ferencvaros Budapesta ; 3. Dozsa 
Debrețin ; 4. Șc. Sp. Năsăud. FEMI
NIN — 1, Șc. Sp. 2 București ; 2. 
Șc. Sp. Tg. Mureș ; 3. Maraton Ko
sice. (IOAN PAUȘ — coresp. ju
dețean).

LA PIATRA NEAMȚ s-a desfă
șurat „Cupa 23 August" rezervață 
formațiilor feminine, la care au par
ticipat patru echipe. Trofeul pus în 
joc de CJEFS Neamț. în colaborare 
cu Șc, Sp. Piatra Neamț, a fost 
cucerit de formația Școlii Sportive 
Constanta (antrenor Traian Buco- 
vală). urmată în clasamentul final 
de Șc. Sp. Piatra Neamț, Șc. Sp. 
Tecuci și Liceul 1 Vaslui. (prof. 
C. CRICOPOL — coresp.).

LA ORADEA a avut Ioc întîlni- 
rea dintre echipele masculine Cons
tructorul 'din localitate și Dozsa 
Debrețin. Deși oaspeții alcătuiesc 
un team redutabil (care activeaz/î în 
prima divizie a campionatului ma
ghiar), echipa gazdă proaspăt pro
movată în divizia B, a obținut vic
toria cu 22—17 (11—6). (ILIE GHIȘA 
•— coresp. județean).

VOINȚA BUCUREȘTI (masculin), 
a participat la un turneu interna
țional în Ungaria alături de divi
zionarele A Spartakus Budapesta, 
Ujpesti Dozsa Și Szarvas S.S.G., 
clasîndu-se pe 1‘ocul doi, după Spar
takus.

Drumul ascendent al reprezenta
tivei de juniori a României este 
incontestabil. După ce patru ar.: ta 
șir s-a clasat pe ultimul loc fa cao 
pionatul balcanic, echipa a îzbct.t 
ca anul trecut, la Izmir, cub șoca 
conducere tehniră as ruratâ de Gl 
Chiraleu și T. Giurcsjesra. să oecpe 
locul al treilea. la egal ",e dețnac- 
te cu primele două (Tucoslma si 
Turcia). In 1972. tinerii basebetba- 

-îiști români au deținut, in ord.ae, 
locurile 4 la turneul de la Ostrava. 
3 la „Cupa Prietenia" si 1 la Balca
niadă, ultima performanță Stad rea
lizată în urma a patru victorii mult 
aplaudate de publicul prezent ta 
sala Victoria din Ploiești.

Firesc, la capătul unui drum pre
sărat cu succese apare întrebarea 
ce a determinat evidentul salt cali
tativ al selecționatei de junior ț: 
care sînt perspectivele reale pro
gres ale speranțelor baschetuhd ro
mânesc? Prima Întrebare îs: are 
răspuns In cantitatea ș calitatea 
muncii depuse la antreramer.trie 
lotului. Este suficient, de pildă, să 
arătăm că în perioada de vară cele 
trei antrenamente z.i" re cuprn- 
deau exerciții cit poate *e eștecu’tu 
într-o săptămînă în restul aauhd.

Tn aceste condiții, nu este de mi
rare că reprezentanții României la 
Balcaniada de la Ploiești au entat 
lupta cu energie din prim zT ptr-S 
în ultimul minut al fiecărui trecu 
și că finalurile i-au găsit în pleni
tudinea forțelor fizice. tehnice « 
tactice. Baza acumulată ia antrena
mente a fost determinantă tn rezol
varea favorabilă a trei fui aluri dra
matice (tocurile cu Grecia. Bulgar-a 
și Iugoslavia) si acest lucru trebee 
subliniat tn mod dposebit. decirece 
el demonstrează că atunci efed o 
echipă este cu adevărat bine pregă
tită. așa-zjsul ghinion trece ce par
tea adversarilor. Desigur, nu poate 
fi omisă selecția bună. In echipa A 
au evoluat cinci jucători cu tale 
între 1,95 și 2.01 m. ceea ce consti
tuie un progres față de anii trecuți 
și a permis o luptă de la egal la 
egal, sub panouri, cu toți adversa
rii, mai puțin cu sportivii iugoslavi. 
De asemenea, presingul, atacurile 
rapide și precise, intercepțiile și 
contraatacurile au fost arme de bază 
cu care formația română și-a adju
decat cele patru victorii interna
ționale. Dar. toate aceste laude nu 
trebuie să ne facă să uităm că re
prezentativa României nu are încă, 
măcar un gigant (prin acesta înțe- 
legînd un jucător cu talie de la 2.05 
m în sus), așa cum au alte selecțio
nate fruntașe în baschetul euro
pean. De altfel, singura formație1 
cu jucători cu talie impresionantă 
a fost Iugoslavia, ca și în alte oca
zii de altfel, pe vremea cînd Jelovac 
și Knezevici (acum titulari la se
niori) evoluau în rîndul juniorilor.

Grecia s-a prezentat cu o forma
ție foarte tehnică (Sakelariou a pri

mit distracția de cel mai bes ju
cător al tzraetxufl cu atJ: deru
tant de rapode. e> tare-g-jsrtasf era 
f*-T-r tssxes. ia lasută. fa fața 
ter=sat«ri ror=fc>e; Tsrca a etci- 
=ct fa sriss s o vxtare s-rpre- 
zătoare asupra lfiltre, dar. Ia 
eoetfauare. alia recast a maitoe 
î arterei bu t-a mai je---- a niri un
reruitat frrerabu: Ru ga—a r-a pre- 
aentaâ Kffprtsxfacr de sLab. ca ta

lie rregâLre teririrâ si chiar fizică- 
CU privette aeterțamata secundă a 
tin noastre, yere ta ei s-a dovedit 
bene-rm ti deoarece. pe lingă faptul 
c* te motoritetea «nurilor a dat o 
repLcă <9rză adwnarilar. a prile- 
jaât evoluția «mor facteori trie n tați, 
■mi toarte tteeri. Dar. din păcate, 
■id Iu ifadmiț auutuia nu. am 
oteervat prezența ngantuor-

de
Poligonul Tunari găzduiește, în- 

eepind de mîine. două importante 
competiții : campionatul national al 
juniorilor și un concurs de selecție 
pentru seniori in vederea partici
pării la „Cupa Prieteniei."

Ediția ’72 a campionatului na
țional al juniorilor va avea o bo
gată participare. Aproape 200 de 
concurenți vor fi prezenți pe stan
durile de tragere de ia Tunari. 
Este vorba de sportivi din Bucu
rești, Ploiești, Cluj. Brașov, Iași, 
Focșani, Baia Mare șl Oradea. Pro
gramul întrecerilor este deose
bit' de bogat. Duminică. în pri
ma zi, se va trage la dificila probă 
de armă liberă calibru redus 3 X 40

TREI ZILE PLINE LA TUNARI

național al juniorilor • Concurs 

selecție pentru seniori
focuri și pistol viteză (ambele man
șe). In continuare, luni și marți, 
tinerii țintași își vor etala măiestria 
la pistol liber, armă standard, talere 
(skeet și trap) și pistol sport

Concomitent, are loc. tot pe poli
gonul Tunari, un important test 
pentru alcătuirea selecționatei care 
ne va reprezenta la „Cupa Priete
niei", competiție internațională 
care va avea loc luna viitoare în 
Cehoslovacia. Selecționabilii se vor 
întrece la armă liberă calibru 
redus 3 X 40 focuri, pistol viteză, 
pistol liber (bărbați) și armă stan
dard — 3 X 20 f. și 60 f. culcat (fe
mei).

AZI Șl MÎINE, ÎN SALA FLOREASCA

MASĂCOMPETIȚIA INTERNAȚIONALĂ DE TENIS DE
• J /

Alexandru,

CUPA PROGRESUL14

O. STANCULESCU

BOGATA

ACTIVITATE COMPETITION ALĂ

Dexr-s N&AGU

LOTURILE PAITKPANTHOR

UNDE MERGEM?
StMBATATaA'

sărai

TURNEUL PRIETENIA44

PE LOCUL 5ECHIPA ROMÂNIEI DOAR
CAMPIONII

ELIMINARELA UN PAS DE
(prin telefop, de 
nostru). întrece- 
„Turneului Prie-

prima etapă a „Cupei 
competiție aflată la 
7-a ediție a sa. Prima 

va disputa individual.

U ngariei, ocupînd

i 29 și
cei mai

CĂLĂRIE : Baza hipică din Calea 
Plevnei. de la ora 8 : campionatul 
național, etapa a doua : proba de 
dresaj categoriile semiușoară (juniori) 
și ușoară, proba de obstacole catego
ria ușoară.

HANDBAL : Stadionul Tineretului. 
Dinamo, Progresul, Voința, Electra 
C.P.B., de ta ora 8 : întrecerile finale 
ale „Cupei tineretului de la sate".

OINĂ : Terenurile c.P B.. Parcul 
Copilului, Institutul agronomic șl 
Stadionul Tineretului, de la ora 15: 
grupele preliminare ale „Cupei tine
retului de la sate".

DUMINICA

nou. în
importante con-

(14-l.M). O 
Sarcre. <’.< 
(12—1J87) ; ROM 
conescu (4- 
•MO). Erate 
Szabo (7- 
Ana Pop 
(11—1.79).
Gabriela
Prăzaru (14—1.84). A 
IAD.

Sîmbătă și duminică, sala Flo- 
reasca va găzdui competiția inter
națională de tenis de masă, „Cupa 
Progresul." Au fost invitați jucă
tori și jucătoare din Iugoslavia și 
Austria în compania cărora vor 
evolua și o serie de sportivi români

printre care Maria
Teodor Gheorghe, Sergiu Luchian, 
Virgil Sindeanu, Aurel Ovanez etc.

Vor avea Ioc turnee individuale, 
în prima zi jocurile încep la ora 9 
și ora 17, iar duminică, de lă ora 9.

CAMPIONATUL NAȚIONAL 
DE LANSETA

In zilele de 8 și 9 septembrie, la 
București, se va desfășura campiona
tul național de aruncare cu lanseta 
— adulți și tineret. La întreceri pot 
participa toți pescarii sportivi adulți 
care au întrunit, la ultimele două 
concursuri județene sau pe asociații 
(ale vlnătorilor si pescarilor sportivi 
din municipiul București) o medie 
minimă de 400 puncte; la categoria 
tineret nu se impune o asemenea 
normă.

înscrierile -pentru participare se 
pot face la sediile asociațiilor, pînă 
la data de 1 septembrie a.c.

IN SPRIJINUL VlNATORILOR

La 15 august a început nou! sezon 
de vînătoare la păsările acvatice și 
cele de pasaj. Odată cu aceasta au 
aoărut noi reglementări privind prac
ticarea vînătorii. Astfel se prevede 
ca între asociațiile județene ale vînă-

torilor șl pescarilor sportivi sau a- 
sociațiile din municipiul București să 
nu se mai plătească nici o taxă pen
tru vinătoarea la pasaj. Intr-o zi de 
vînătoare, vînătorul poate împușca și 
reține cinci glște sau rațe sălbatice 
în mod gratuit și un număr nelimi
tat de piese din vînatul de pasaj (po
rumbei, turturele, prepelițe, sitari 
etc.). Incepînd tot de la data aminti
tă, autorizațiile de împușcare la că
prior șl capră neagră ii dau vînă- 
torulul dreptul de a reține piesa în
treagă șl nu numai trofeul, pentru 
care, înainte se plătea o taxă separa
tă. La mistreți, în funcție de realiza
rea planului, vlnătorilor participant! 
li se oferă pînă la trei kg de carne la 
o vînătoare de mistreți Pentru vână
toarea „la picior", la iepuri și fazani, 
nu se percepe nici o taxă. Celor care 
vin la vînătorile colective de iepuri 
și fazani însoțiți și de clinele lor de 
vînătoare. li se atribuie la sfîrșitul 
vînătorii cite un iepure sau un fazan 
în plus, din vînatul recuperat de acest 
prețios auxiliar al vînătorului.

După rum am ma: 1: 
Sporturilor din Constări 
de l”ni pică miercuri edipa a Xl-a 
a competiției feminine de baschet <k>- 
tatâ eu -Cupa Mărfi Negre", la eare 
participă reprezentativele Franței t 
cui 2 la ultimul campionat europea 
Cubei, Poloniei ți României.

în veăerea acestui turneu, federa
țiile naționale au anunțat 
reie loturi (între paranteze, 
de pe tricou si înălțime) :

FRANȚA: Christine Duiae (4—IA®. 
Francoise Quibîier (5—L85K Irene 
Guidotti (6—1,70). Christine De’.marie 
(7—1,79), Jarouie Delachet (8—!«). 
Colette Passemard (9—I18m, Jaccuie 
Chazalon (10—1,72), Dotninigne Lerajr 
(11—1,89), Genevieve Guir.ehard (12— 
1,78), Eii-abeth Riffiod (13-1^7). Ca
therine Malfois (14—1,77). Dor.:ntoue 
Sinsoilliez (15—1,88) : POLCNLA :
Lucyna Kaiuzna (4—1.7'1, Halina .«ika 
(5—1,70), Tere<a Strumillo ș6—1JB2). 
Malgorzata Smolenska (7—1,78). Ban-

ECHIPA FEMININA 
BUNNA HALLE (R.D.G.) 
EVOLUEAZĂ LA BRAȘOV

dmtre ceie msi valoroase 
nsiniBe ce popice din R- D 

B-j-ina Halle. întreprinde 
eu in tara noastră. Sporti- 
nane vw juca duminică Ia 
ne arena Me: rom. tn eom- 
■iecttor.atei sindicale locale, 
partidă va avea loc marți 

resti, pe pistele de la La- 
mde formația oasoe va fi 

s:.ec;.onatei sindicale a Ca-

Astăzi și mîine și, în continuare, 
săptămina viitoare, marți 
miercuri 30 septembrie, i 
bum rieliștt juniori din tară își 

~ăsx~a forțele, din 
cadrul a două 
ș uimii L

în această dimineață, pe șoseaua 
Pto.eșn-Tlrgortjte, Juniorii vor lua 
startul in 
Petrolul", 
cea de-a 
etapă se 
contracronometru, pe distanța de 
30 km, 
amiază, 
trolul" 
doua a 
șoseaua 
(o șosea secundară, 
gătura între Ploiești 
70 km. Ultima etapă 
va disputa duminică 
orașul Ploiești, pe un 
cuit pe care concurenții îl vor par
curge pînă la acoperirea distanței 
de 30 km.

După o zi de pauză (luni), săp- 
tămîna viitoare, aceiași concurenți 
(poate și alții) se vor alinia la

Și tot astăzi, însă după- 
participanții la „Cupa Pe

se vor Întrece în etapa a 
competiției, programată pe 
Ploiești-Stoienești-Cîmpina 

care face Ie
și Cîmpina), 
a „Cupei" se 
dimineață. în 
traseu în cir-

startul primei etape a celei de-a 
V-a faze a „Cupei orașelor". Tra
seul primei etape măsoară 60 km 
și a fost Cxat pe șoseaua Ploiești- 
Cheia. Etapa a Il-a a „Cupei ora
șe tor*. se va disputa conform 
uzanței, pe un circuit de 30 km 
înscris pe .străzile orașului Ploiești.

Printre participant» la cele două 
competiții amintim alergători cu 
frumoase state de servicii ca : Va
lentin Hie, (C.S. Brăila). Valentin 
Hoța (Mureșul), Zoltan Eîekeș 
(Steaua), Tiberiu Toro (C1BO), 
Georgiu Hianu (C.S. Brăila) etc.

în Capitală activează cîteva din
tre cele mai valoroase echipe de 
oină, printre care și actuala cam
pioană a țării — C.P.B. și fosta 
deținătoare a titlului — Dinamo 
Prin urmare, faza municipală a 
campionatului republican pe anul 
1972 a fost așteptată cu justificat 
interes de către iubitorii sportului 
nostru naționaL

Spectatorii au fost saiisfăcuți pe 
deplin, cele patru formații bucu- 
reștene. calificate ta turneu! F.nal. 
oferind partide de bună calitate și 
viu disputate Principalele favorite 
C.P.B. și Dinamo au fost neaștep
tat de mult solicitate de oiniștii de 
la Universitatea și Gloria, iar d»r- 
byui s-a încheiat eu o surprinză
toare înfrîngere a campionilor Dar. 
pentru a vă face o imagine com
pletă asupra confruntărilor de pe 
stadionul Gloria, redăm rezultatele 
înregistrate : Dinamo : 21—8 cu
C.P.B., 16—14 cu Universitatea și

CU DISPUTE
La pumei trei zile după disputele 

din etapa precedentă, echipele de 
rugby din prima divizie vor apărea, 
din. nou, pe teren pentru a susține 
întîlnirile etapei a IH-a.

Dar, iată programul complet al 
acestei etape: Precizia Săcele- 
Sportul Studențesc ; C S.M. Suceava- 
Farul (după ce au trecut pe lîngă 
victorie la Iași, sucevenii speră să 
întreacă robusta formație constăn- 
țeană. Greu, dar nu imposibil); 
Politehnica Iași- Universitatea Timi
șoara (derbyul studențesc are, cre
dem, favorită echipa campioană); 
Rulmentul Birlad-Grivița Roșie; 
Dinamo-Gloria : Vulcan-C.S.M. Sibiu 
(echipele gazdă au prima șanșă); 
Steaua-Știința Petroșani (derbyul 
etapei).

După rezultatele înregistrate în

CU v» 
Gloria 
vedea. 
ech.tr? I>

9—0 cu Gloria ; C.P.B.: 9—S 
Universitatea și 10—8 
Universitatea : 9—1 cu

După cum se poate 
formera etapei a fost
namo. care a acționat, art: 
„prindere", cît și la „bătaie*, 
un ansamblu bine armonizat O 
pionii, lipsiți de o pregătire fi 
și tactică corespunzătoare, au 
cat șters, fiind la un pas de t 
eliminați din cursa pentru t 
în schimb, în progres evident s 
prezentat formațiile Ur.iversit; 
și G.oria. care supuse în continu
are unui atent antrenament se vor 
număra, cu siguranță, printre can
didatele la locurile fruntașe ale 
viitoarelor competiții republicane

Clasamentul : 1. Dinamo 9 p. 2 
C.P.B. 7 p, 3. Universitatea 5 p. 
4. Gloria 3 p. Primele două clasate 
s-au calificat în penultima fază a 
campionatului naționaL

O NOUA ETAPA

INTERESANTE
etapa a Il-a : Sp. Studențesc — Rul
mentul Birlad 12—6 (9—0) : Gr. Ro
șie — Vulcan 9—10 (3—10) ; Univer
sitatea Timișoara — Dinamo 21—12 
(13—0) ; Precizia Săcele — Știința Pe
troșani 4—4 (4—0); Politehnica Iași
- C.S.M Suceava 11—9 (7—9) : Glo
ria — Steaua 3—9 (3—6); C.S.M. Sibiu
— Farul Constanța 6—0 (0—0) — cla
samentul are următoarea

1. Steaua
2. Vulcan
3. Știința
4. Farul
5—6 Universitatea
5—6 C.S.M. Sibiu
7. Sportul studențesc
8. Dinamo
9. Rulmentul

2
2
2
2
2
2
2
2
2

BOTOȘANI. 25 
la corespondentul 

din cadrul 
a*, la care au participat zece
:pe feminine, sau încheiat, 

aseerâ. tn sala sporturilor din lo- 
regretul tuturor, e- 

a României nu a 
claseze 

valoarea

cali'-jîri Spre 
etapa primă 
reușit să se 
fruntaș, deși 
trior sale o îndreptățea

Joi seara, formația 
depășit In cinci seturi pe cea a Po
loniei tn urma unei partide echi
librate. Cu excepția setului. 4. cînd 
*<• cabalistele noastre au fost mar 
este de efortul depus in preceden- 
’.ete. sextetul român a jucat bine, 
remarrindu-se. cu deosebire, bloca
jul. care a stopat multe din atacu
rile adverse, precum și plasamentul 
bon tn teren Scor fina] : 3—2 '— 11. 
S. 9, — 13, 6) pentru România.

In prima partidă a zilei, echipa 
Poloniei a învins cu 3—0 (12, 10. 9)

pe un loc 
componen- 
la aceasta 
română a

reprezentativa
locul 7. Ungaria s-a clasat pe lo
cul 8 Pentru stabilirea ocupantelor 
locurilor 5—6 s-au întîlnit forma
țiile României și Cehoslovaciei. E- 
chipa noastră, la capătul unui meci 
destul de echilibrat, a terminat în
vingătoare cu 3—2 (10, —5, l, —4, 4). 
Unele greșeli comise la preluare, 
slabul randament al ridicătoarelor, 
diminuarea potențialului fizic au 
fost determinante în pierderea celor 
2 seturi. S-a remarcat doar Paula 
Cazangiu. în urma acestui rezultat 
reprezentativa României a ocupat 
locul 5, Cehoslovacia clasîndu-se 
pe locul 6. In Dartida pentru locu
rile 1—2: V.R.S.S. — R.P D. Co
reeană 3—0, iar în întîlnirea pen
tru locurile 3—4 R. D. Germană — 
Bulgaria 2—3 (—7, 10, 7, —9, 
—7). Trofeul a fost cucerit de echipa 
U R.S.S„ urmată în clasament de 
R.P.D. Coreeană și Bulgaria.

S. LAMITT

CALABrE : Baza hipică din Calea 
Plevnei. de la ora 8 : campionatul 
național : nroba de dresaj ..St. Gneor- 
ghe", proba de obstacole De echipe, 
proba de obstacole fete.

HANDBAL : Stadionul Tineretului 
Dlnamo, Progresul, voința. Electra șl 
C.P.B., de la ora 8 : întrecerile iinale 
ale „Cupei tineretului de la sate".

RUGBY : Teren Steaua, ora 9.30; 
Steaua _ Știința Petroșani, ora 11 : 
Dinamo — Gloria : teren Vulcan, 
ora 10 : Vulcan — C.S.M. Sibiu.

OINĂ : Stadionul Tineretului, de la 
ora 8 : turneul final al „Cupei tine
retului de la sate".

VOLEI : Sala Dlnamo, ora 9 : „Cupa 
Medicină" (feminin).

TIR ; Poligonul Tunari, de la ora 
9 : campionatul national de juniori 
și concurs de selecție pentru seniori.

FOTBAL : Stadion Dlnamo. ora 17: 
Dinamo — Univ. Craiova (div. A) : 
ora 15 : Dinamo — _U" Craiova (ti
neret); Stadion „23 August", ora 19 30: 
Rapid — U.T.A. (div. A): ora 17.30 : 
Rapid — U.T.A. (tineret) ; Stadionul 
Metalul, ora 11 : Metalul Buc. — C.S. 
Tîrgoviște (div. B); Teren Laromet, 
ora 11 : Laromet — Electronica (dlv. 
C); Teren Voința, ora 11 : Voința — 
Sportul Clorogtrla ; Teren Dlnamo, 
Obor, ora 11 : Dinamo Obor — Uni
rea Tricolor: Teren Timpuri Noi, ora 
11 : Flacăra roșie — Celuloza Călărași; 
Teren TtM.B., ora 11 : T.M. Bucu
rești — Tehnometal

înfățișare :
2
2
1
1
1
1
1
1
1

0 0 
0 0 
1 0 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1

28- S
25—21

8— 4 
18—12 
21—16 
12— 1 
24—21 
19—21 
13—18

10. Politehnica 2 1 0 1 17—28
11. C.S.M Suceava 2 0 1 1 9—11
12. Gloria 2 0 1 1 3— 9
13. Precizia 2 0 1 1 4—11
14, Grivița 2 0 0 2 15-28

c
6 
$
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
2

JOCURILE OLIMPICE
Astăzi este ULTIMA ZI în care 

vă mai puteți depune bulet:nele la 
concursul suplimentar Pronosport 
al cărui program este axa» De cele 
mai atractive si echilibrate Dartide 
din cadrul turneului olimpic de 
fotbal, concurs organizat de A S- 
Loto-Pronosport în cinstea acestui 
eveniment de mare rezonantă în 
viața sportivă mondială. Dar iată 
cum arată acest program 1 I > Bra
zilia — Danemarca (Passau la 27 
august); II1 Maroc — S U.A. (Aug
sburg Ia 27 august); III: R F.G. — 
Malayezia (Mîinchen 27 august): 
IV 1 Ghana — R.D.G. (Munchen 28 
august): V 1 Columbia — Polonia 
(Ingolstadt ta 28 august); VI1 Un
garia — Brazilia (Munchen la 29 au
gust) ; VII 1 Iran — Danemarca 
fAugsburg la 29 august): VIII: RF.G 
— Maroc (Passau la 29 august): 
IX 1 Columbia — R.D G. (Passau la 
30 august); X1 Ungaria — Dane-

LA PRONOSPORT
marca (Augsburg la 31 august); 
XI i U R.S.S. — Mexic (Regensburg 
Ia 1 septembrie): XII : Sudan — 
Birmania (Passau la 1 septembrie); 
XIII i R.D.G. — Polonia (Nurnberg 
la 1 septembrie).

LOTO

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA DIN 25 AUGUST 

1972 :

Extragerea
43 67 6

1 s 84 14 19 63 74 65

FOND DE
din care 112.675 lei REPORT

PREMII : 459.611 lei,
MiÎNCHEN

Extragerea a Il-a : 23 38 77 
62 89

FOND DE PREMII : 404.760 lei.

Rubrică redactată de LOTO- 
PRONOSFORT Q29
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> RAPID - lJ. T. /1,

l
Lumea hocheiului va trăi în pri

ma decadă a lunii septembrie un 
eveniment fără precedent, o con
fruntare pasionantă intre cele mai 
puternice forțe ale acestui sport. 
Meciul „jucat" de atitea ori în 
mințile iubitorilor de hochei de 
pretutindeni va deveni realitate: 
campioană mondială, echipa URSS, 
va întîlni o 
nă, alcătuită

selecționată canadia- 
din •ei mai buni ju-

excursiei în U.R.S.S., înregistrîn- 
du-se deja 3000 de solicitanți (care 
se vor alătura celor 150 de ziariști 
și comentatori de radio și tele
viziune canadieni care vor fi pre- 
zenți la Moscova).
. Avînd în vedere că meciurile 
vor avea loc la intervale scurte, 
s-a hotărît ca antrenorii echipei 
gazdă să aibă latitudinea de a-și 
alege formația dintr-un lot de 35

canadiene șl jucători canadieni din 
echipele americane care joacă în. 
Liga Națională (N.H.L.).

Cîteva nume celebre se ventilea
ză de pe acum : portarul Ken Dry
den (Montreal Canadians); fundașii 
Brad Park (New York Rangers) 
și Bill White “ ’ ’
Hawks); centrul 
(Boston Bruins) — golgeterul abso
lut al Ligii; aripile Yvan Curnoyer

(Chicago Black 
Phil Esposito

Partida poate fi denumită „me
ciul U.E.F.A.". Duminică seara, sub 
reflectoarele de la „23 August", vor 
fi față în față două dintre repre
zentantele noastre în marile cupe 
continentale. Ne interesează, în 
egală măsură, cum funcționează 
mecanismele din Giulești și Arad 
oare, peste două săptămîni și ceva,

vor fi la examenul cu necunoscu
tele dar periculoasele suedeze, 
Landskrona și Norkoping. Din veș
tile ce le deținem, nici la Rapid și 
nici la U.T.A. nu intervin schim
bări. E normal. încă o verificare 
a „distribuțiilor" alese pentru pri
ma etapă se impune! (Eftimic 
IONESCU).

SPORT CLUB BACAU
După ce, duminica trecută, a în- 

frînt elanul și ambițiile de debut 
în prima divizie ale Sportului stu
dențesc, echipa din Bacău va primi 
acum replica celeilalte nou pro
movate, C.S.M. Reșița. Evident, per
formera primei etape a campiona
tului are de astă dată — evoluînd 
pe propriul teren — șanse și mai 
mari de victorie. La ei acasă, în 
fața publicului care-i înconjoară cu 
atîta simpatie, fotbaliștii băcăuan; 
au fost întotdeauna deosebit de 
redutabili. Cu atît mai mult acum, 
în condițiite startului foarte pro
mițător luat în noul 
Ghiță. Dembrovschi și coechipierii 
lor vor căuta să se impună asupra 
partenerilor de joc și să obțină un 
rezultat favorabil, cu care au pers
pectiva de a rămîne la șefia clasa
mentului. (Constantin FIRANESCU).

campionat.

C.S.M. REȘIȚA

GHÎȚA: -Voi facem rodajul ce
lor ventfi tn „A"; acum e rindui 
vostru

F.C. ARGEȘ : Campionii, des! învinși duminică la Arad, nu anunță 
totuși nici o schimbare în formație.

„U" CLUJ: Antrenorul Oaisîe va trimite și el în terenul din 
Trivale același .,11“ ca în meciul cu Jiul.

STEAGUL ROȘU : După toate probabilitățile. In locul lui Anghel 
va fi folosit Șerbânoiu.

FARUL: Antrenorului Has :: i se ridică o singură problemă în 
alcătuirea formației pe care o va prezenta la Brașov — Ologu, reți
nut acasă pentru susținerea examenului de bacalaureat, va fi înlocuit, 
probabil, cu Stoicescu.

C.F.R. CLUJ : După frumoasa evoluție avjtă de feroviari la Con
stanta, dr. C. Rădu’escu nu anunță nici o schimbare in echipă.

STEAUA: Singurul semn de întrebare In alcătuirea formației 
militare îl constituie Dumitriu IV, care. - r accidentat, așteaptă avizul 
medicului. In cazul că nu II va prim: fa orabil. locul său va fi luat 
de Ștefănescu.

SPORT CLUB BACAU : Actualei lider r.j anunță nici o schimbare 
în formația care a învins Sportul studențesc la București.

C.S.M. REȘIȚA : Reșițeni: efectuează d;_ă -n.edificări în formație. 
Vor fi introduși Silaghi șj Kiss.

A.S.A. TG. Ml KEȘ : Antrenorul T. ftor.e nu s-a fixat 
.,ll*-lui care va fi opus st-udențîtor buc-reșteni. Se anunță, 
reintrarea fundașului central Ispir.

SPORTUL STUDENȚESC: Datorită 'rdispor.i nil etăților de 
oră ivite In formație, antrenorul Motroc are prooieme deosebite 
cât ui rea echipei. ~ -
oră Inair.te de joc.

JIUL PETROȘANI : Se pare că ar.trenor-u! Caidi 
epa care a reaniat un prețios egal ts fața
PETROLUL: Nici antrenorul Die Oaaă 

echipă.
DINAMO: După buna evotoție a iumo; ițtitor la Ploiești, proas

pătul antrenor al s-ucureștenitor, Nelu N-n'*?.l.er. au va face aid o 
modificare Ir. echipă.

UNIV. CB.MOVA : Se oare că C. Ccrsăiaau U va prefera pe Bădia 
iui Sameș.

De asemenea *e anmțâ reia maree 
pirat darea) ta Li-;a de •nijtoc.

RAPID: GaLeitemi vor “uca In areeed Ceămfre ca șl tn medul 
de ia Cratova.

U.T_A_ : Arădenii nc aeastl

asupra 
totuși.

ultimă
____ In al-

ce va fi opus mureșer.i.or .a fi cunoscut cu o

nu va schimba 
.șepcilor roșii' la Cluj. 
> anunță schimbări in

Sri !'■>>«■« (căruia i-a ex

is forma (ia care a ia

Piteștiul găzduiește „capul de a- 
fiș" al etapei. Campioana „en tit
re" — învinsă cu o duminică în 
urmă la Arad — vs căuta de astă 
dată, folosind avantajul terenului 
propriu, să nu piardă prilejul unei 
reabilitări în disputa cu cea de a 
doua mare rivală a sa din recent 
încheiata întrecere competițională. 
Universitatea Cluj. La rîndul ,ei,

formația antrenată de Șt. Or.isie — 
una dintre specialistele jocului ta 
deplasare — urmărește să infirme 
impresia unui debut neeonvingâior 
și să recupereze punctul cedat a- 
casă Jiului. In perspectivă deci, o 
întilnire echilibrată și un test util 
ambelor echipe. înaintea apropia
tului lor start oficial interaațioBal 
(Mihai IONESCO.

STEAGUL ROȘU-FARUL
în campionatul trecut, cele două 

echipe nu s-au menajat de loc. Cînd 
au beneficiat de avantajul terenu
lui, fiecare și-a luat „cota" de 
puncte, fără bătăi de cap : la Con
stanța, 2—6 pentru Farul ; la Bra
șov, 3—0 pentru Steagul roșu. în
tîlnirea de mîine ni se 
mai echilibrată. De ce ?
stegarii arătau la Reșița o bună

pare. însă, 
în timp ce

pregătire și aceeași maturitate tac
tică, Farul realiza în compania ce
feriștilor clujeni un meci spectacu
lar. Acum ambițiile sînt și mai 
mari. Pentru prima oară. Proca și 
Hașoti, foști colegi de echipă, mai 
bine de 10 ani, se află față în față 
ca antrenori de „A". Steagul roșu 
rămîne. însă, favorită. (Constantin 
ALEXE).

C. F. 1L (IU J - STEAUA

Aoleu, ce de... stele vin spre

Iată un meci al cărui rezultat 
este greu de anticipat Considerăm 
că oricare dintre cele două echipe 
POATE cîștiga. Steaua, pentru că 
în rîndurile sale evoluează ei ți va 
dintre jucătorii noștri cei mai 
buni; C.F.R. Cluj, deoarece este 
o echipă care în campionatele tre
cute i-a învins pe bucureștenl, o 
dată chiar la scor. Va fi. credem, 
o încleștare pasionantă între teh
nica și inteligența în joc ale ste- 
liștilor și risipa de energie, ambiția 
și dăruirea ceferiștilor. Există su
ficiente premise pentru ca întîlni- 
rea să devină un derby de cea mai 
bună calitate. (Laurențiu DUMI
TRESCU).

A. S. ARMATA - SPORTUL STUDENȚESC4

La Tg. Mureș se întîlnesc două 
echipe care în prima etapă n-au 
obținut nici un punct. Acesta ni se 
pare, însă, a fi singurul fapt co
mun al momentului. Pentru 
timp ce A.S.A., formație cu 
riența primei divizii — în 
tinereței sale — a pierdut în 
sare, în fața unei echipe cu mari

că, în 
expe- 
ciuda 

depla-

veleități (Steaua), practicînd însă 
un fotbal de calitate, noua promo
vată în „A", Sportul studențesc, n-a 
putut depăși tracul debutului, ca
potând chiar pe teren propriu în 
fața băcăuanilor, după o evoluție 
debusolată. Cea mai normală ni se 
pare, deci, o victorie a elevilor lui 
Bone. (Paul SLAVESCU).

partidei
și la a

Doar vremea a fost un element 
negativ în peisajul primei etape a 
campionatului Diviziei A, ploaia 
înmuind terenurile și influențînd, ta 
unele cazuri, desfășurarea jocuri
lor. în rest, însă, etapa inaugurală 
a campionatului ne-a oferit aspecte 
pozitive, fie că ne referim Ia ar
doarea cu care și-au apărat șansele 
jucătorii, fie că luăm în discuție 
arbitrajele sau atmosfera din tribu
ne.

Ne-a bucurat, în primul rînd, fap
tul că, deși meciurile n-au fost 
ușor de condus — forțe echilibrate 
în teren, scoruri strînse, terenuri 
alunecoase, pline cu apă, — au pu
tut fi consemnate arbitraje bune și 
foarte bune, notate, de altfel, ca 
atare, și de cronicarii ziarului 
nostru. Cercetînd rapoartele obser
vatorilor federali, am întîlnit, în ge
neral, aceleași păreri. Astfel, Bu
jor Pătruțescu, trimisul Federației 
la meciul C.S.M. Reșița-Steagul 
roșu, elogiind întreaga brigadă de 
arbitri, acordă nota 10 arbitrului 
de centru, C. Petrea, confirmînd 
prin aceasta și justețea deciziei a- 
eestuia de a nu valida golul înscris 
de jucătorul brașovean, Anghel, 
la semnalizarea (ofsaid) a tușierului

Buzea. Conducătorul 
avea să procedeze bine 
doua... semnalizare a aceluiași Bu- 
zea, privind de data aceasta afron
tul adus de Anahel. Cu cunoscuta-i 
autoritate, C. Petrea l-a eliminat 
prompt de pe teren pe jucătorul 
necuviincios.

Din raportul observatorului fe
deral, reiese că Reșița vrea să se 
afirme în Divizia A, și sub aspectul 
sportivității, fiind lăudată atitudi
nea celor 15 000 de spectatori, care 
„și-au încurajat frenetic echipa, 
dar au aplaudat și acțiunile frumoa
se realizate de Steagul roșu".

Aite două arbitraje care au mul
țumit pe deplin au fost cele prestate 
de Chevorc Ghemigean, în meciul 
Universitatea Cluj — Jiul, și Gheor- 
ghe Limona, în derby-ul etapei, 
U.T.A. — F.C. Argeș. Ion Voica re
marcă prezența permanentă în a- 
propierea fazelor de joc a lui C. 
Ghemigean, iar Angelo Niculescu 
scoate în evidență obiectivitatea și 
autoritatea lui Gh. Limona Preșe
dintele Comisiei centrale de compe
tiții și disciplină, Șt Socaciu, pre
zent la meciul Petrolul — Dinamo, 
se declară mulțumit și de arbitrajul 
lui Mircea Rotaru, „unele ezitări ale

stingă) și pa- 
dintre marile 
vedete: Sa- 

Mahovlich. 
și Sander-

tru 
sale 
vard. 
Parte

..........

Antrenorul 
nadian John Fer- 
gusson (al doilea 
din

son
hocheiului-*, 

cei
și Fred Mahovlitch (ambii de la 
Montreal). Este nesigură partici
parea celebrului Bobby Orr, care 
a suferit o intervenție chirhrgi- 
cală la un genunchi, precum și a 
faimosului Bobby Huli. Lotul se
lecționat se află, de la 13 august, 
în febrilă pregătire, la Toronto.

Pe de altă parte, sin tem anun
țați că echipa sovietică va deplasa 
tot ce are mai bun la această oră. 
Nu vor lipsi din formație cunos- 
cuții Harlamov, Malțev. Ragulin, 
Iakușev, Mihailov, Petrov — cîteva 
dintre vedetele ultimei ediții a 
„mondialelor" de la Praga.

Iată, deci, cîteva noutăți în preaj
ma celui 
cheist de

de jucători, anunțind în ziua me
ciului pe cei 19 pe care intențio
nează să-i utilizeze în întîlnirea 
respectivă.

Sarcina selecționării și pregăti
rii totului canadian a fost încre
dințată celebrului antrenor Harry 
Si'
-Boston Bruins,- la cîștigarea Cu
pe*

că tori 
sponivi amatori alături de 
profesioniști.

Acordul asupra turneului repre
zentativei sovietice in Canada 
(r.n. perfec tat cu ocazia Congre
sului î-T H C. de la Mamaia) pre-

To-
cei care a condus echipa

G. BADEA
— Va ține podi 

Desene de S. NOVAC și

PETROLUL
Meci interesant Intre două for

mați cane iși import ssufa—_i o- 
nui debut bun in camptoaatu’ ac
tual Teoretic, șansa cea mane este 
de partea gazdelor. dar mizsaftru 
tor vor ree: să se bată ei km Con
stantin în linia de asalt; ea ace
lași tor. Constantin tare, penă na 
de mult. îndeplinea la P^— 
fvmcția de golgrter. Antiteza poate 
fi dezvoltată și pentru că intuim 
un meci ofensiv, rămîne de văzut 
dacă tenacele Ion Constantin va 
putea să învingă un cvasi-debutant 
ca Marincan, sau dacă rutinatul 
Mihai Ionescu îi va impune într-un 
fe> subtilitatea lui Mulțescu. (Ion 
CCPEN).

DINAMO UNIVERSITATEA CRAIOVA
Luind un start bun la Ploiești și 

împrumutînd. se pare, din tenaci
tatea noului antrenor, băieții lui 
Kelu Nunweiller țin să-și continue, 
lansați, cursa spre 
dar accesibile tor, 
lut Sînt eonstienți 
cei patru jucători 
nu. Dinu, Lucescu și Radu Nun-

piscurile înalte, 
ale clasamentu- 
oe resursele lor 
tricolori (Delea-

. Mo 
si W

va disputa 1< 
rasul OUmpja 

iar celeb 
In două t

•tul lunii septembrie (.
_ X-u canadieni vor in- 

vizita sportivilor sovietici 
susține Ia riadul lor 4 in
ia Moscova. , -

stirnit în Canada de 
cu maeștrii sovietici ai 

este imens. Pentru cele pa- 
neciuri s-au înregistrat mai 
de 1 milion de cereri de bi- 
în vederea desemnării fe- 

itilor posesori a fost organizată 
chiar o loterie. Celor care nu vor 
putea urmări jocurile disputate în

partide in oraș 
rcHito^ \ ancouv 
prima decadă a
Primul meci se 
septembrie in <
dm 1976. Montreal, 
vor avea loc din două

hocheiștii 
tcarce 

vor 
iniri 
Intereswl 

în ti ini rea 
crasei

La sfir
I

.te

Stanley (trofeul suprem în ho
ții profesionist).

Misiunea acestora a fost dificilă, 
căci este pentru prima dată în 
istoria hocheiului cînd se alcătu
iește o selecționată cu jucători 
amatori și profesioniști. în alcă
tuirea echipei s-a căutat formarea 
de linii omogene și in acest scop 
s-a preferat alegerea liniilor com
plete ce sînt obișnuite să evolueze 
in cadrul aceluiași club. Au fost 
selecționați jucători din echipele Montreal,

mai mare eveniment ho- 
la început de sezon.

D. FABIAN
august

Tragere la sorți pentru Forest Hills
y Canada, li s-a_j>ferit posibilitatea

PREGĂTIRILE HOCHEISTILOR
9

weiller), proaspătul chemat la tot, 
ex-juniorul Dobrău. precum ji Du- 
mitrache, ex-intema;soaalul care 
vrea să revină.

Dificilă, in aceste coc di ții. sarcina 
studenților cratover.; in partida de 
mîine ; un fel de probă de foc, un 
examen de maturitate (G. NICO
LA ESCO.

SOVIETICI
MOSCOVA 25 (Agerpres). — Se

lecționata de hochei pe gheață a 
L’.R.S.S„ care se pregătește în ve
derea apropiatului turneu pe care-1 
va întreprinde în Canada, a susți
nut un joc de verificare la Mos
cova cu formația Ț.S.K.A. Moscova. 
Seiecționabilii au obțțnut victoria cu 
scorul de 8—1 (4—1, 1—0, 3—0) prin 
punctele marcate de Starșinov (2), 
A-, sin (2), Zimin (2), Bodunov și 
Șadrin.

NEW YORK, 25 — Jack Kramer 
și Bill Talbert, două foste glorii ale 
tenisului american, au scos din 

urnă numele participanților la pri
ma rundă a turneului „open" de la 
Forest • Hills, care începe miercurea 
viitoare. Adversarul lui Ilie Năs- 
tase va fi Jairo Velasco (Venezuela). 
Iată alte partide din primul tur, 
ale capilor de serii :
Curtis. (Anglia), Laver—Paișh (An
glia), Newcombe-Kakulia (U.R.S.S), 
Ashe—Rahim (Pakistan). Adversa-

Rosewall—

rul lui Stan Smith va fi desemnat 
după epuizarea meciurilor de cali
ficare.

Iată și cîteva dintre meciurile 
nyimului tur din cadrul turneului 
feminin i Billie Jean King — Patty 
Hogan (S U.A ), Evonne Goolagong 
— Brenda Kirk (R.S.A.), Rosemary 
Casals — Natalie Fuchs
Margaret Court — Pat Pretorius 
(R.S.A.), Virginia Wade — Isabella 
Fernandez (Columbia).

(Franța),

ÎNTRECERILE TENISMENILOR
HAVERFORD. — în optimi de 

finală, jucătorul englez Mark Cox 
l-a învins cu 6—4, 6—2 pe chilianul

BALCANIADA DE ȘAH

LOTUL DE FOTBAL AL AUSTRIEI 
PENTRU MECIUL DE
Federația de fotbal a Austriei 

a comunicat lotul pe care 11 va 
deplasa pentru întîlnirea cu re
prezentativa țării noastre, pro
gramată la 3 septembrie la 
Craiova.

Iată jucătorii anunțați de forul 
de specialitate din Viena: 

Stachowitz (Admira Wacker), 
Fuchsbichler (Wiener Sportklub), 
Sara (Austria Viena), Demantke 
(Admira Wacker), Horvath 
(Voeest Linz), Schmidradner 
(Offenbach Kickers), Krieger 
(Austria Viena), Pumm (D.S.V. 
Alpine), Hickersberger (Offen
bach Kickers), Hattenberger 
(Swarovski Innsbruck), Starck 
(L.A.S.K), Ettmayer (V.F.B. 
Stuttgart), Koegelberger (Austria 
Viena), Kreuz (Sparta Rotterdam),

(Swarovski Ir.nsburck). 
(Rapid Viena).

LA 3 SEPTEMBRIE
Jara 
Gallos

După cum se vede, fa lot au
fost incluși șț jucători care fac 
parte în prezent din cluburi 
din afara Austriei, ceea ce arată 
dorința selecționerului Stassny 
de a prezenta la Cra:vva cea mai 
bună formație a momentului.

CONDUC ECHIPIERII IUGOSLAVIEI
SOFIA 25 (Agerpres). — La Sofia, 

au continuat întrecerile Balcania
dei de șah. In competiția masculină 
pe echipe, selecționata României a 
întilnit formația Greciei. în fața 
căreia conduce cu 4—0, două parti
de fiind întrerupte. La primele 

două mese de joc, Florin Gheor
ghiu l-a învins pe Siaperas, iar 
Victor Ciocîltea a cîstigat la Vizan- 
tiaris. Intr-un alt meci, Bulgaria a 
întrecut cu 6—C selecționata Tur
ciei.

în • clasament conduce Iugoslavia 
eu 13 puncte, urmată de România 
— 12 puncte (două partide între
rupte). Bulgaria — 12 puncte. Gre
cia — 61/2 puncte (2) și Turcia — 
21/» puncte.

în turneul individual feminin, în 
care acum se dispută partidele re
tur, Elisabeta Polihroniade a cîș- 
tigat la Czaky (Turcia). Lidera cla
samentului, Gheorghieva (Bulga

ria). a întrerupt partida cu Stadler 
(Iugoslavia).

A 5-a REMIZA CONSECUTIVA

Pinto Bravo, iar americanul Tom 
Gorman a dispus cu 6—2, 6—2 de 
compatriotul său Harold Solomon, 
într-o altă partidă, Roger Taylor 
(Anglia) l-a întrecut cu 6—3, 6—3 
pe Patrick Cramer (R.S.A.).

PRAGA. — Meciul internațional 
de tenis dintre echipa locală Ruda 
Hvezda si formația Spartak Levski 
Sofia a revenit tenismenilor ceho
slovaci cu 7—0. Hrebec l-a învins 
cu 6—0, 6—2 pe Ghenov, iar Gutjka 
a dispus cu 6—2. 4—6, 6—3 de 
Pampulov- în singura partidă fe
minină disputată, Volakova a între- 
cut-o cu 6—0. 6—2 pe Teodorova.

LISABONA. — Au luat sfîrșit în
trecerile campionatelor internațio
nale de tenis ale Portugaliei. Proba 
de simplu bărbați a fost cîștigată 
de iugoslavul Bora Jovanovici. în
vingător în finală 
3—6. 6—4 în fața vest-germanului 
Elschenbroich.

în finala probei de dublu mascu
lin. perechea Jovanovici (Iugosla
via) — Pietrangeli (italia) a întrec 
cut cu 10-—8, 7—5 pe Elschenbroich 
(R.F.G) — Alvarez (Columbia).

cu 7—5, 6—J.

DREPTUL...
acestuia fiind determinate și de 
dificultățile de apreciere create de 
terenul greu."

Nu numai arbitrii, ci și tradiționa
lii lor... adversari, spectatorii, au 
primit calificative bune, âtît din 
partea arbitrilor, cît și a observa
torilor federali. Clujul, Constanța, 
Aradul oferă cele mai bune exem
ple în această privință. Dar, oare 
București ul nu vrea cu nici un chip 
să-și pună candidatura la „Trofeul 
Petschovschi" ? Așa cum s-a com
portat „galeria", la meciul Steaua 
— A.S.A. Tîrgu Mureș, ea nu ne-a 
dat prea multe iluzii în această 
privință. Și se spunea, într-o vre
me — și nu fără dreptate — că pu
blicul din Capitală poate constitui 
un model în privința obiectivității 
și a sportivității. Să sperăm că, In 
etapele viitoare, va face 
tru a-și onora „firma".

totul pen-

Jack BERARIU

P.S. în raportul de la 
găsit în dreptul numelui 
nota 10. La Craiova,

Reșița, am 
Adamache, 

Răducanu a 
fost și el notat cu 9. întrecerea con
tinuă ! în avantajul fotbalului și al 

echipei naționale..» ------ .

Ultimele 2 partide ale meciului 
pentru campionatul mondial s-au 
desfășurat sub semr.uî eforturilor 
lui Spasski de a reduce scorul. Re
acția lui Fischer este caracteristică: 
el nu a adoptat o tactică de ex
tremă prudență, care 
nic al acestui meci 
proape cu siguranță 
obligă pe adversar 
riscuri mult prea mar:) — ci a ju
cat întreprinzător, riscant chiar. 
Astfel, în partida a 16-a. după ce a 
sacrificat (sau a pierdut 7) un pion, 
el s-a apărat cu siguranță într-un 
final de turnuri, iar în partida a 
17-a> pentru a evita 
plăcut Ia rege, a 
tea. obținînd din 
final.

Lupta a fost și 
partida a 18-a. în care șalangerul a 
trebuit să facă față unui periculos 
atac al campionului asupra roca
dei mari. Manevrind cu 2 cai în 
centrul tablei, Fischer a reușit să 
blocheze pionii adverși de pe flan
cul damei dar. după o serie de 
schimburi provocată de încercarea 
lui Spasski de a deschide jocul, 
s-a ajuns la o poziție extrem de 
tăioasă, numai cu piese grele pe 
tablă. în care Fischer are un pion 
în plus, dar regele său este blocat 
în colțul tablei — subiect de difi
cilă analiză pentru ambele tabere.

APARAREA SICILIANA 
ALB; Robert FISCHER

NEGRU : Boris SPASSKI 
Partida a 18-a, Reykjavik 

24 și 25 august
l.e4 c5 2.Cf3 d6 3.Cc3 Cc6 

c:d4 5,C:d4 Cf6 6.Ng5 e6 7.Dd2 a6 
8. 0—0—0 Nd7 9.f4 Ne7 10.Cf3 l>5 
ll.N:f6 g;£6 (Pină aici totul după

la nivelul teh- 
garantează a- 
remiza (sau 

să-și asigure

un atac ne
sacrificat calita- 
nou remiza în

mai dificilă în

4.d4

>
>

ultimul cuvînt al teoriei. Boleslav- 
ski consideră mai tare 11... Nf6) 12. 
Nd3 (Continuarea teoretică este 12. 
fi> cu avantaj pentru alb. Probabil, 
Fischer a vrut să evite o eventuală 
întărire a jocului negru) 12.

13.Rbl b4 (într-o partidă Aver
bach — Ciocâltea, Dresda 1956. s-a 
jucat 13... Tc8 cu egalitate) 14.Ce2 
Dc5 15.f5 a5 16.Cf4 a4 17.Tcl Tb8 
18.c3 ! b3 19.a3 Ce5 2O.Thfl Cc4 21. 
N:c4 
negru 
23Ral 
timp
aibi sînt foarte bine plasați)
Rc7 26.Cb4 h5 27.g3 Te5 28.Cd3 
TbS ! 29De2 (Acceptarea sacrificiu-

lui de calitate n-avea nici un sens. 
Turnul și cei 2 nebuni ai negrului 
ar fi fost mai tari decît 2 turnuri 
și un cal ai albului) 29... Ta5 30. 
f:e6 f:e6 31.Tf2 e5 ! (Negrul luptă 
pentru deschiderea jocului) 32 Cf5 
N:f5 33.T:f5 d5 ! 34.c:d5 D:d5 35. 
Cb4 Dd7 36. T:h5 (Cîștigă un pion, 
dar turpul alb se îndepărtează de 
teatrul principal de operații) 36... 
N:b4 37.c:b4 Td5 38.Tcl + Rb7 
39.De4 TcS 40Tbl (Necesar, la 40. 
Tel ar fi urmat Dc6 !) 40... Rb6 41. 
Th7 Td4 42.Dg6 (Vezi diagrama), 
în această poziție partida s-a între
rupt și Spasski a dat mutarea se
cretă.

Majoritatea comentatorilor au soco
tit că situația este favorabilă campio
nului lumii, din cauza poziției precare 
a regelui alb, aflat „în cușcă", Fischer, 
însă, șl-a axat apărarea pe slăbiciu
nea orizontalei a 7-a a negrului, com
binată cu posibilitatea unui șah ex
trem de periculos la „e3“.

După reluare s-au 
mutări :
42. ...Dc6 (mutarea

de către Spasski), 43.
Dh6 Df3, 45. Dh7 Dc6, 46. Dh6
47. Dh7 Dc6 remiză prin repetare de 
mutări.

Scorul este 10'/2—7*/2 în favoarea 
lui Fischer. Partida a 19-a (Spasski 
cu albele) este programată duminică.

doar
6

înscrisă în
Tf7 Dd6,

PE SCURT
Etapa a 3-a a campionatului francez de 
fotbal s-a încheiat cu următoarele rezul
tate : Strasbourg — St. Etienne 0—0: 
Bastla — Marsilia 0—0;'Angers — Metz 
3_2: Nisa — Ajaccio 5—3: Nancy — 
Nantes 1—1: Rgnnes — F.C. Paris 2—11 
Bordeaux — Red Star I—1: Nimes — 
Sochaux 3—0: Lyon — Reims 1—1: Se
dan — Valenciennes 3—1. Clasament : 1- 
Nisa — 6 puncte; 2. Angers — 6 puncte; 
3, Marsilia — 5 puncte.

Turneul international de fotbal de la 
Barcelona s-a încheiat cu victoria for
mației Borussia Moenchengladbach. In 
finala competiției, fotbaliștii vest-germani 
au învins cu scorul de 3—2 (1—1) echipa 
ȚSKA Sofia.

Aflată în turneu In SUA, echipa <3e fot
bal Dinamo Moscova a susținut un meci 
demonstrativ la Atlanta cu o selecționată 
locală. Fotbaliștii sovietici au terminat 
învingători cu scorul de 3—0 (1—0) prin 
golurile marcate de Kozlov (2) și Estreev.

tn runda a sa a turneului Internațional 
de șah de la Suhuml, campionul unional 
Savon l-a învins pe Ree, Holmov pe 
Kirov, iar Bellavski a cîștigat la Gufeld. 
A fost consemnată remiză în partidele 
Espig — Talmanov și '" “ '
In clasament conduce 
mană) cu 4 puncte.

Liberson — Tal. 
Espig (R.D. Gar-

Turului ciclist al

D:c4 22. Tcel Rd8 ! (Regele 
părăsește coloanele centrale) 
Tb5 24.Cd3 Ta5 25.Cd4 (Cît 

poziția rămîne blocată, caii
25...

plic
44.

Df3,

Cea de-a 19-a etapă a ______ ____  __
Portugaliei disputată între Montemor și 
Novo Evendos (147 km) a fost cîștieată 
de spaniolul Zurano în 3h 50:40. In cla
samentul general individual continuă să 
conducă portughezul Agostinho.

Sergiu SAMARIAN

Cursa clcllstă internațională desfășurată 
la Mende, pe un circuit în lungime de 
100 km, a fost cîștigată de sportivul bel
gian Walter Godefroot. El a fost cro
nometrat cu timpul de 2h 15:23, fiind 

de 10 cl- 
francezii 
englezul

urmat, la 1:30, de un pluton 
cliști printre care se aflau 
Moneyron, Matignon. Riotte, 
Hoban șj spaniolul Ocana.
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ULTIMELE NOUTĂȚI ÎNAINTEA 
STARTULUI SPORTIVILOR ROMÂNI V

A XXa ediție e JUtlliillDIi OIIMNIE DE VARA
Firesc, atenția ne-a fost îndreptată in mod deosebit spre eveni

mentele care precedă Intrarea în competiție a sportivilor români. Este vorba de tragerile la sorți • ..../. .. .
de cunoașterea adversarilor, 
mărul de înscrieri etc.

Pentru astăzi, o scurtă 
notaj academic.

MULȚI ADVERSARI

- cu obișnuitele lor emoții și implicații —, 
și a altor amănunte privind programul, nu-

avancronică la box, eaiac-canoe, volei, ea-

NECUNOSCUTI PENTRU BOXERI
Intr-o ambianță plină de ne

răbdare și curiozitate, creată de 
numeroșii specialiști, antrenori, 
oficiali și ziariști prezenți în sa
lă, a avut loc vineri la prînz 
tragerea la sorți a turneului o- 
limpic de box. Pe listele de în
scrieri sînt înregistrați 358 de 
boxeri din peste 60 de țări. Cea 
mai „îpcărcată" categorie este 
pana, care cunoaște 45 Se com
batanți, iar cea mai slab popu
lată este categoria grea, cu nu
mai 14 participanți. La prima 
privire asupra tablourilor da 
concurs, cele mai bune șanse

dintre boxerii români de a a- 
junge în finală le au Calistrat 
Cuțov și Ion Alexe.

Iată, de altfel, primii adver
sari al pugiliștilor noștri, în or
dinea categoriilor : 
driguez (Spania), 
Sonunur (Turcia), ___ _
tegeko (Tanzania), Pometcu — 
Stromme (Norvegia), Antoniu 
Vasile — Abayomi (Nigeria), 
Cuțov — Muluri (Uganda), Zil- 
berman — Jackson 
Gyorffi — Tiepold 
Năstac — Montoya (Cuba), Cu
lineac — Vright (Jamaica), A- 
lexe — Reder (Ungaria).

Turei — Ro- 
Gruiescu — 

Lazăr — Bi-

(Uganda).
(R.D.G.),

IN TURNEUL DE VOLEI — PRIMUL MECI CU ECHIPA JAPONIEI
• Iată programul echipei de

volei a României din
grupei B a turneului:
gust, ora 14 du Japonia,
gust, ora 19,30 cu R. F.

I
TRAGEREA LA SORȚI LA CANOTAJ

cadrul 
28 au- 
30 au- 
a Ger-

maniei, 1 septembrie, ora 10 cu 
Brazilia, 3 septembrie, ora 19,30 
cu Cuba, 5 septembrie, ora 
cu R.D. Germană.

21

• Au fost stabilite seriile la 
canotaj. Cele trei echipaje ro
mânești înscrise în competiție 
fac parte din seria întîi. La 
2f.c. echipajul țării noastre face 
parte din serie cu R. F. a Ger
maniei, Anglia. Ungaria și 
Mexic. La 24-1 cu Cehoslova
cia, Elveția, Canada, Norvegia. 
Belgia, Iar la 4 f.c. cu RP.D. 
Coreeană, Norvegia, Canada, Iu
goslavia.

SERII CU ASPECT DE...

sePrimele clasate din serii 
califică în semifinale.

Comentînd această tragere 
sorți, secretarul general al F.R. 
Canotaj, Gheorghe Giurcăneanu, 
ne-a spus : „Tragerea este cit 
se poate de favorabilă. La 2Lc. 
vom lupta cu echipajul vest- 
german, la 2+1 cehoslovacii se 
anunță cei mai periculoși, și. in 
fine, la 4f.e., norvegienii sint ad
versarii noștri cei mai tari*.

FINALA LA CAIAC-CANOE

la

• La întrecerile de caiac-ca- 
noe s-au înscris un număr re
cord de participanți. Echipaje 
din 31 de țări luptă pentru cu
cerirea celor 21 de medalii. Nu 
mai puțin de 120 de echipaje 
vor fi prezente la start, cifră 
record în istoria J.O. Pe pista 
de la Feldmoching, 
Canada, Ungaria,

România, 
U.R.S.S..

S.U.A., R. D. Germană și R. F. 
a Germaniei vor participa la 
toate probele. Bulgaria se ali
niază la start cu șase echipaje. 
Dte notat că din cele 31 de țări 
înscrise, un număr de 22 sînt din 
Europa. Cel mai mare număr de 
ambarcațiuni se aliniază la star
tul probei de caiac simplu — 24. 
Urmează ; caiacul dublu — 23, 
caiacul 4 — 20, canoea 1 — 18, 
canoea dublu — 15, caiac 1 fete 
— 14, și caiac dublu

• După tragerea la 
riilor în competiția de caiac- 
canoe, toată lumea a 
cord că la majoritatea probelor 
întrecerile inaugurale au aspec
tul unor veritabile... finale. în 
locul oricăror alte comentarii, 
vom aminti sorții rezervați e-

chipajelor noastre și principalii 
adversari ai sportivilor români 
în serii

K 1 — 1 000 m : I. Dragulschi, 
în seria a III-a, cu Saporenko 
și Mattern.

C 1 — 1000 m : Ivan Patzai- 
chin, în seria a II-a, cu Lewe, 
Weisse și Jurcenko !

K 1 — 500 m (f) t Maria Ni- 
chiforov în seria I, cu Riabcin- 
skaia și Sydlowska.

K 
niță 
cu 

tern
C

Coș- 
serie 
Mat-

fete — 11. 
sorți a se-

fost de a-

2 — 1000 m : Costel
— V. Simiocenco, în 
Gorbacev-Kratassiuk, 
— Riemenschneider.

2 — 1000 m : Gh. Danilov
— Gh. Simionov, în seria a II-a, 
cu Weissen — Lichtenberg, Dar- 
vas — Povaszay.

K 2 — 500 m (f) : Viorica 
Dumitru — Maria Nichiforov, in 
seria a II-a cu Esser — Breuer, 
Fridrichova — Kaplanova.

K 4
— M.
— A. 
Szabo 
Varga
nes — Pasch.

— 1 000 m s
Zafiu — R.
Sciotnic, în seria I

— Varthely — Bako
Plass — Fischer — Hen

A. Vernescu 
Vartolomeu 

cu

DUPĂ ce a fost învins la un con
curs recent, Bob Seagren a decla
rat că nu-și pierde speranța In me
dalia de aur. întrebat dacă Trăn
cănelii nu-l va învinge și dacă d- 
cesta va putea sări 5,50 m, Seagren 
a spus s „El va putea obține aceas
tă performanță doar dacă va sări 
de pe... acoperișul stadionului!" 
-k
CAMPIONUL mondial de automo
bilism, Jackie Stewart, se află la 
Munchen și va urmări probele de 
tir. De notat că Stewart a fost la 
J.O. din 1964 component al echi
pei Marii Britanii la talere.
■*
CEL MAI TÎNAR fotbalist al 
neului olimpic este brazilianul 
livar Modualdo, în vîrstă de 17

BREVIAR

ani. Cel mai în vîrstă 
vinski (S.U.A.), în vîrstă 
ani.
-K
SINGURUL handbalist 
man care locuiește în satul olimpic 
este Braun. „Mă simt atit de bine 
aici, incit am cerut să locuiesc în 
această atmosferă". Restul jucăto
rilor se vor instala în sat abia tn 
ziua deschiderii Jocurilor.
+
EUGEN ALMER, care va 
startul în proba de 1500 m liber 
face parte din seria a 3-a, împreu
nă cu Pavlovici (Iugoslavia), Kile 
(Norvegia), Burton (S.U.A.), Gonza- ’ 
Ies (Argentina) și White (Austra
lia).

ește Bok- 
de 38 de

vest-ger-

lua

CURIERUL SATULUIÎNSEMNĂRI

OLIMPICDE REPORTER
1

MUNCHEN, 25 (prin telex).
Spre seară, în satul olimpic, pe 

Connoly strasse, în dreptul blocu
lui de la numărul 6 îi regăsim pe 
sportivii români. Canotorul Ceapu- 
ra privește îngîndurat un havuz 
multicolor: .JSorții an fsst buni 
sau mai bine zis corecți. Principa
lii noștri adversari sint cei trei ce
hoslovaci. Cred că vom cistiga due
lul cn ei, nn chiar cu opt secunde, 
cum s-a intimplat acum • lună la 
Lucerna, dar, in orice caz, vom ciș- 
liga, pentru că nnmai învingătorii 
intră direct in semifinale. Astăzi 
am tras 16 kilometri, in nenumăra
te combinații de viteză și lungi
me. Ieri, Ia fel. Și n-a fost ușor. 
Apa acestui canal artificial, de la 
Oberschleissheim, e mai grea decit 
cea de pe Snagov. pentru că e o 
apă rece care vine dinspre munte*.

Se apropie grupul per.iatloniștilor 
noștri. împreună cu ei e și faimo
sul campion ungur Balczo. Ne spu
ne că s-a pregătit chiar aid. in

Fotoreporterul tunisian Bechtr 
Manoubi este o figură foarte 
pitorească printre participanții, 
la Olimpiadă, datorită sutelor de 
insigne șt ecusoane din toate 
fările. cu care și-a ornat imbri- 

cămintea
Tdefoto: AGERPRES

satul olimpic, pină la 15 august dar 
că apoi a preferat să se întoarcă 
acasă, pentru a reveni astăzi. „E 
prea mult zgomot, prea multă agi
tație" (Cită dreptate are Argentina 
Menis rămînind acasă pînă în ul
tima clipă 3.

în tabăra pentatloniștilor dom
nește optimismuL Covaci rîde a- 
m:ntindu-$i de caii care i-a avut 
astăzi la antrenament „Unii semă
nau cu celebra Rosinanta". Cineva 
din grupul pentatloniștilor îmi șop
tește : fi tare fericit ca Spîr-
lea. m special, să nimerească un 
cal bun. Cu forma pe care o are 
ar putea să facă saltul spectaculos 
de la teoreUcnl loc 15 la, de toți 
doritul, fotoliu ai primilor 6".
Trece Coțjbu. E atit de concentrat, 

incit nu ne vede. Tresare cînd îl 
strigăm, „tn virat pista olimpică, 
am măsurat distanța de la prag Ia 
graa*a ea nisip. îmi convine lun
gimea — 13 metri. Pista e mai 
moale decit cele pe care am lucrat 
in ultimul timp. Îmi convine și 
asta. Un săritor cu segmentele 
lungi e mai avantajat de o pistă 
mai moale. Să nu uităm că incăr- 
cătnra pe care • suportă articula
țiile la cei trei pași e de cîte 
550—609 de kilograme forță... Sa- 
neev cind a sărit 17.25 m. la Miin- 
chen a făcut-e pe altă pistă. Mă 
simt in formă. Ieri am lucrat ca 
pentru calificări ; astăzi am lucrat 
ca pentru finală. Am mari spe
ranțe".

Cu o oră in urmă l-am văzut pe 
Corbu lucrînd pe stadionul secun
dar din apropierea celui olimpic. 
Era acolo ș: Prudencio, medaliat 
cu argint la Mexico. Se mișcau, în 
tăcere, ca niște umbre...

Iatâ-1 și pe Ștefan Petrescu, an
trenorul pistolarilor :

„Dan Iuga care intră in concurs 
duminică, la pistol liber (adică nu 
la proba l_i de bază), va fi primul 
sportiv român care-și va cunoaște 
rezultatul final. Am fost la antre
nament Poligonul e o adevărată 
operă de artă. Toți trăgătorii mi 
s-au părut intr-o formă extraordi
nara. Diferențele sini minime. Lup
ta sa fi deosebii de grea. Am vă
zut iastalațziie tehnice. Sint irepro
șabile. La mistreț, de pildă, focul 
apare simulua pe micul ecran al 
trăgătorului, pe marele ecran al 
publicului, iar cifra apare, tot si
multan. pe n tabel mare, tot după

Se aprc-p.e Rotară. Zlmbeș-e cu 
subtnteLes; ^oBgooul e perfect

i 
pentru pistolari, dar nu și pentru 
noi, pușcașii. Am simțit, deseori, 
rafale de vînt“. Rotaru e grav. Cum 
ar putea fi altfel un trăgător care 
nu-și poate permite luxul de a rata 
mai mult de doi decari din 60 ? în 
lotul nostru olimpic Rotaru este o 
mare și tainică speranță.

Echipa de handbal își continuă 
antrenamentele cu mare intensita
te. Joi a jucat un meci de două 
reprize, a cîte 30 de minute, cu 
Post Miinchen. Vineri a jucat din 
nou, de data aceasta, cu america
nii, la Allach. Toate aceste meciuri • 
se joacă cu porțile închise. E un 
sistem pe care-1 practică toate e- 
chipele de handbal.

în cursul zilei de ieri handbaliș- 
tii au vizitat Sporthalle, unde se 
vor desfășura jocurile. Inginerul 
constructor Cristian Gațu, a expli
cat coechipierilor săi secretele de 
fabricație ale acestei mari realizări 
arhitectonice care copleșește. De 
altfel handbaliștii, debutanții olim
pici, se simt, în general, impresio
nați de' ambianța olimpică, 
depășește 
s-a văzut 
diaL

Echipa 
meci foarte 
Olandei. Rezultat 
marcat: Rusu 2, 
hăilescu și Novac. Printre cei 
buni : Frați lă, care, cu o oră 
inte de meci, a primit un telefon 
din București, prin care i s-a co
municat un... băiețel de patru kilo
grame ! După meci, antrenorul 
Grințescu era satisfăcut de plusul 
de formă marcat, în ultimele zile, 
de echipa noastră. Cei mai tineri 
componenți ai echipei de polo vi
zează o performanță fără prece
dent. Ei știu foarte bine că echipa 
noastră nu s-a ridicat niciodată 
deasupra locului 5. „Iată o ștache
tă de trecut

Aseară, înainte de stingerea lu
minilor din satul olimpic l-am în- 
tilnit pe proaspătul bacalaureat 

Gheorghe Berceanu. Foarte aferat, 
cel mai mic și mai aprig luptă
tor român era vizibil preocupat de 
obiectivul operativ, medalia de aur, 
și de cel de perspectivă, examenul 
de admitere la Institutul de edu
cație fizică și sport

Victor BANCIULESCU

în 
la

de

care 
intensitate tot ceea ce 
vreun campionat mon-

polo 
tare

a susținut un 
cu selecționata 
final 6—3.

Culineac 2,
Au 

Mi
mai 
îna-

VA DEPĂȘI TIRUL NOI PRAGU Rl ALE PERFORMANTEI ?
1

Printre diacjpttnate o&mpice progra
mate pe o durată mal lungă se aOl s; 
tirul : șapte ziie. din 27 august șl pcr_» 
la 2 septembrie inclusiv. De altfel, tcr-1 
a figurat la ultimele J O. (lMt) ca al 
patrulea sport in privința numântu; de 
participanți. Șl de data aceasta se așteap
tă o rn^pe afluență pe standurile de la 
Hochbruck. cu toate că o țară are drep
tul să înscrie doar doi conc-urenț; la 
fiecare dintre cele opt probe (eu una în 
plus față de Ciudad de Mexico, cea cc 
țintă mișcătoare). Dar. avînd in vedere 
rezultatele mereu mai Înalte care se 
obțin pe poligoane, dovadă șl cele din 
actualul sezon, se așteaptă ca și ediția 
muncheneză să marcheze un nou nre- 
gres în domeniul performantelor. Cine 
vor fi cel care se vor încununa cu laur-, 
sau se vor situa în eșalonul fruntaș este 
greu de întrevăzut. Deși la ora acrualî 
competițiile s-au încheiat șî dispunem 
de toate rezultatele și Informațiile nece
sare, revista de specialitate, A-e tir spor- 
tit“, flindu-ne un prețios Îndreptar. To
tuși, se știe, cite lucruri neprevăzute pot 
interveni pe parcursul unui concurs și 
mai ales într-unul de amploarea J- O. 
în pofida acestor dificultăți vom încerca 
să aruncăm o privire de ansamblu asu
pra șanselor celor care se vor înfrunta 
Pe standurile poligonului ollmp-.c de ia 
Hochbruck (în ordinea programării în
trecerilor) .

Pistol liber «0 de focuri. (27 august). 
Se anunță o luptă foarte strinsă între 
Vollmar (R.D.G.) — campionul lumii — 
și cei doi reprezentanți ai U.R.S.S. care 
vor fi aleși dlntr-un număr de cinci 
trăgători, extrem de redutabili : Kosih, 
medaliat cu aur la Ciudad de Mexico și 
campion olimpic și mondial. Jermakov 
— campionul continental. Stolîpin, Sapol- 
skih și Papawa. Printre protagoniști se 
vor mai număra șl vest-germanul Mer- 
tel, englezul Wyatt, bulgarul Denev, ce
hoslovacul Hromada și austriacul Gar- 
schall. Performerii anului : 569 p : Stoli- 
pln, Vollmar, Hromada; 567 p: Sapolskih; 
566 p : Kosih; 565 p : Mertel ; 564 p : 
Wyatt, Garscball, Fretwurst (RFG), Fe- 
dyczak (Polonia); 556 p : Iuga.

Talere lansate din șanț — 200 t — (27— 
28—29 august), tn impozanta sa colecție
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• Gheorghe Berceanu nu se teme de numărul 
mare al adversarilor înscriși la categoria sa. Nu mai 
puțin de 25 de luptători vor lua parte la categoria 
48 kilograme. Este un număr record de concurenți, 
dar nici cifra și nici valoarea lor nu-l intimidează 
pe scundul, dar marele nostru luptător.

• Bătălia pentru bilete 
continuă la bursa neagră. 
Nici ziariștii acreditafi nu 
vor putea viziona cu toții 
întrecerile sportive pe care 
doresc să le vadă. Pentru 
notație, de pildă, au prezen
tat cereri 1500 de ziariști 
pentru cele 400 de locuri 
ale piscinei. Unii dintre ei 
au recurs la o stratagemă 
pentru a fi siguri de loc. 
Au plătit telefon la pupitru, 
chiar fârâ a avea nevoie 
de el I

• Pînă în prezent —- „Pă
durea olimpică" de la 
Oberwiesenfeld numără 150
de arbori plantafi de reprezentanții o 43 de națiuni 
europene, printre care și România. Urmează contri
buția unor târî mai îndepărtate. La 24 august, India, 
S.U.A., Chile, Mexic, Tailanda și R.A. Egipt au plan-

ediție a J.O. Astfel, cele multe vor fi doborite la 
natafie. Urmează halterele și atletismul.

• Timpul se anunță frumos Pentru sîmbătă la 
deschiderea J. O. meteorologii au prevăzut timp 
frumos și o temperatură de peste 20 de grade.

urnal
IMP1C

accidentat la arcadă, 
cut. Meciul cu S.UA

• Arbitrul Comei Mărcu- 
lescu care va conduce u- 
nele meciuri din turneul de 
polo și care a văzut jucînd 
echipa țării noastre în por- 
tidele de antrenament a re
marcat faptul că, de la joc 
la joc, formația noastră s-a 
prezentat mai bine după 
ce am pierdut partidele 
test cu R.F.G. (7—5) și cu 
Italia (5—3), am ciștigat 
convingător (6—3) cu Olan
da. „Meciul cu S.U.A. va fi 
greu dar sperăm să-l cîști- 
gâm dacă formația va juca 
la fel de ofensiv ca și cu 
Olanda". Rus o fost ușor 

dar acum este complet refă- 
este programat la ora 1?.

ldt noi pomf.

• După ce au sosit la MOnchen o serie de perso
nalități sportive, ieri au mai venit Emil Zafopek Vera 
Ceaslavska. Fanny Blankers-Koen și Cassius Clay.

• Mai mulji ziariști au făcut unele pronosticuri 
privind doborîrea recordurilor mondiale la actuala

• S.UA a deplasat 51 de Înotători dintre core 24 
în probele masculine și 27 în cele feminine. Antre
namentele lor se desfășoară, spre stupefacția antre
norilor și a ziariștilor, noaptea, Intre orele 1 și 2. 
Motivul real nu-l știe nimeni Secrete, discreție sau 
fugă de asaltul ziariștilor ? Alții cred că diferența 
de fus orar ti determină să se antreneze noaptea. 
Cine poate ști ?
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ft coreeor±=ja M War Twr>~
— k Ifcrcpc. Sperai —
wr rexJtfpra —-* -r. * y;-**-
peax w—iBFC-- treoaess; P-oau 
poî-ner:: G»w_ko*r»c « Sae±ue-s£. 
Br*ceke TUXG ). C«te wm X* rem*- 

TX <i* CJE.) : »■itrm ■ U# v Pe—
BT t. Txr«=av IM t. G—r li'rw ifc US t 
PtsSBe r Cojocarii n sres s* careaî 
acese^z aa 1SS t S: resoacEx. MC t.

Ptatat vt-exă S» Ce !•«=-. T.
S9« S> : Kamaeta (Japocsa.• STt p : z*- 
perfrt-. (Pofixua). Trtpaa SM >: GtocSc 
(RFG). 95 p : Tușa. Per—m.x.
FaJta reelK*:ov*cta). S««*er *FG>. M4 
p : FeCer (R.F.G.). H-- (CctacterMaj. 
Sujeimaaov fU.R-S S) £» 'ir*~T 1 ca 
aceasta probă atj-, <5e &Sc£ă ba.- F be 
(pectacul oasâ. ta re vaca JLt ar iș-euf- 
ae scr.e tex—bal : -Friaue ^rrliail r^- 
măm al probei, Dac laga te *cOa*e ea 
toca: special tn aeex ma*e«. Care 
reațit săi cei mal seriect » **
pionul olimpic 190). FaHa «aaae*e«al 
continenal). Suleimaner | 
bronz la ultimele J.O-). Xa_____
nici campionul lumii italiana: LT'< i >■>#. 
Berntsson. Feller, Glock saa val «ttre 
țiutașii Japonezi, fiecare ar-=4 rae#»CS- 
tatea să ciștlge o meAaBe-

Țlntă mișcătoare <31 azgzsc — 1 sep
tembrie). In această prob* de bibai ia XO. 
este de prevăzut un dad bet saeBeMt 
Gaard (campion mond a' st cor—--er—a . 
și Nordfors. sovietici: Buris F S^eamak 
(s-su dacă vor participa. Staretetes. JC-- 
kitin, Farafanov), maghiare: Scai: sac 
Zetsner (RFG).

Armă liberă calibru mare IM ca ~J» 
de focuri) — 2 septembrie. Pe tahe — 
celor mal bune rezultate ale aaaCs cz-- 
rează cele înscrise de Luscikor fU_B_s_S-) 
1161 p (cu patru puncte peste reo-±— 
lumii). Vogt (Elveția) U5« p. Lcstoerg 
(U.R.S.S.) și Ejov (U-R.S5.) c= Iri'j p 
Beyeier (Elveția). Raschotnoz (UB-SE-). 
1149 p. Ditzler (Elveția). Seieree 
(U.R.S.S.) 1148 p, Wrttter (S-U_<) șc
Truttmann (Elveția) 1147 p. All—- de 
aceștia aspiră la medalii șl sovteacri Kor
neev (campionul mondiai) și Meiz-k. 
WunderUch (R.D.G.) — camp-.cnu: eoc- 
tinentului, americanul Foster- Des; Tri
este vorba numai de cei doi spor-.; . 
care vor reprezenta fiecare tară. Trăgă
torii noștr: Sandor și Satala au .marca-.- 
1140 p și 1125 p.

Indiscutabil, așa cum am mat sabUreat, 
orice pronostic este riscant, ne&nd ex
clusă nici o surpriză. Bunăoară. fc> afara 
numelor amintite, pe listele !aurea-.£;r 
pot apărea altele, ale unor trăgători tot

vateeoci. a eăree formă sportivă nu a 
ae-s plnă aeoa psocsnl maxim. Și care 
ar puaea ajunge la acest mult dorit mo- 

se virf tocmai In timpul J. O. Ne 
gtadta. de 1> polonezul Malek
cam ubel. sparuofi: Sancho șl Saras- 
«aesa. saedesn Flodman (talere arun
case Sta sărit). Jobanssac (Suedia), Eula- 
■a ■sMarita (Polonia). Hammer (Unga- 
zM)- la vreaa tinta* canadian și neoze- 

armă liberă cafibru redus 
M « AgMaev (UJL&S.). la redutabilii 
rpemariSri ta materie <am Ungaria și Po- 
loate la ats* Hberă calibru redus, trei 
p:ri_ .s Garagr.ani, Bec-
eftarars saa sltl trăgători recunoscu ti din 
ILD. Germană. Saedia. Spania și țările 
sod-amm-.rane la skeet- După cum, este 
toane probaoa ca la talere și pistol vi- 
ot-r.ț =.F_?i::re st departajați abia
te urma seriilor de baraj. Iată cite aîter- 
namre. Tumecerlle care se inaugurează 
d-mmjeâ pe standurile de la HochbrJck 
vor area darul să deshișeascl. fără dis- 
tspe. toau- aceste emgme.

Intilnire prietenească intre luptătorii români și cifiva dintre viitorii lor 
adversari

Telefotoi AGERPRES

COMPUTERUL
Șl FLACARA

(Urmare din pag. 1)

zare olimpică, e singurul care mi
mează jocul. Ciclistul danez Peder
sen îi cere, din curiozitate, fișa bio
grafică. Golym i-o oferă în cîteva 
secunde. Pedersen rîde, contem- 
plîndu-și tinerețea cifrată. Golym 
continuă jocul. îi oferă biografia... 
Litere reci, impersonale, pe o hîr- 
tie de serie.

Ieșim din sala de jocuri meca
nice. Discoteca de muzică clasică e 
închisă. Sălile cu televizoare așteap
tă în umbră. Uriașe divane turcești 
cu zeci de scrumiere imense, pen
tru ca mucul de țigară să cadă 
măcar aproximativ la țintă.

La primul colț o biserică. Ciuda
tă, ca un garaj. înăuntru nu e ni
meni. Scaune nevopsite, probabil 
în numele austerității. O tribună- 
amvon, cu microfoane ca la O.N.U. 
O mică orgă albă, cu tuburi mul
ticolore. Două, trei vaze cu flori 
artificiale. Reflectoare pe tavan^ca 
deasupra unui ring de box. 
vim această biserică ciudată, 
intră nimeni.

Din nou afară. Soarele e 
Frumoase ceyloneze oferă trecăto
rilor ceaiul parfumat al insulei lor. 
Toate sînt îmbrăcate în mov. Foto
reporteri cu tunuri transfocatoare 
nu scapă ocazia de a combina cu
lorile. Se caută negri în cămăși 
portocalii. Și există din belșug.

Foarte mulți dintre locuitorii sa
tului olimpic poartă, îmi dau sea
ma, pantofi ADIDAS. Zăresc și că
măși Puma. Legea 26, atît de 
scumpă lui Avery Brundage, pare 
uitată. Lordul Killanin pare un om 
mai modern. I-am citit biografia. 
Are un băiat fotograf, un altul — 
antrenor de cai de curse, un al 
treilea — director adjunct la o casă 
de filme și o fată — actriță. Timpul 
curge peste titlurile de noblețe. în 
fond, cine și-ar fi închipuit atunci, 
la Atena, in 1896, că flacăra olim
pică în 1968 va fi, de fapt, o bri
chetă cu gaz traversînd oceanul...

Gruia și Gațu joacă golf. Mini- 
golful de la Neptun. De fapt, sa
tul olimpic e un fel de Neptun al 
nostru, cu singura diferență că aici 
totul pare mai calculat. Construc
torii nu s-au jenat, de pildă, să 
pună la vedere țevile de calorifer, 
care se plimbă în jurul statuilor 
moderne, fără ca să deranjeze, de 
altfel, cadrul artistic.

Ne continuăm promenada. Iată-i 
și pe boxeri. Schimbăm două vor
be cu Pometcu și Culineac. Zărim 
o fată frumoasă. Seamănă cu So
phia Loren. O privim instinctiv. 
„Bine, dar asta este Olga Fikotova-

Pri- 
Nu

sus.

• •
VARIETĂȚI MUNCHENEZE

LA SALA Siegenburger-strasse, 
unde se va desfășura turneul olim
pic de baschet, dușurile au fost 
înălțate Ia 3.30 m. Prezența gi- 
ganților face ca această măsură să 
fie foarte normală.
♦

EXISTA tn satul olimpic un lo
cal ciuda:, numit „Taverna bava
reză'". unde o orchestră lan- 
gwroasă cintă pentru locuito-

mai 
ne-

rii satului. Cuplurile cele 
frecvente sint formate din 
gri americani și blonde suede
ze. Acum trei zile Robert Bobin, 
unul din conducătorii delegației 
franceze, după ce a vizitat localul 
a convocat lotul Franței, a aban
donat tonul olimpian fi a spus 
răspicat: «Primul care va intra în 
acest local, înainte de a-și fi ter
minat competiția, va fi trimis cu 
primul avion, acasă".

CANOTAJUL FEMININ PE LISTA
SPORTURILOR OLIMPICE

ca

rea «Erie a J. O. vor avea loc 
următoarele 6 probe : schif sim
plu. dublu vîsle. 2 fără cîrmaci, 
4—1 rame. 4-J-l vîsle și 84-1. 
Thomas Keller (Elveția), pre- 
ședi-.tele FIS.A„ a precizat că 
aceste 6 probe vor figura și în 
programul 'campionatelor eu
ropene.

I

Connoly !“ — exclamă cel maî ver* 
sat dintre noi. E contrazis pe ioc, 
Ne scoate din încurcătură Pometcu. 
O întreabă dacă e într-adevăr Fi- 
kotova. Și Olga îi zîmbește, frumos, 
mai ales că află că e român și că 
locuiește pe strada... Connolly. în
tre timp, micul Pometcu a și reușit 
să se fotografieze cu Sophia Lo
ren...

Trec atleții englezi. Fiecare își 
ia paharul de Ceylon. Melancolii 
seculare...

în toată această lume colorată, în 
care libanezii își umplu pălăriile 
cu insigne, iar atleții Africii-cen- 
trale arborează coifuri țepoase ca 
o colibă de junglă, cei mai sobri 
îmi par a fi grecii și italienii. Ele
nii visează în șezlonguri cu ochii 
închiși. Poartă un simplu trening 
bleumarin pe care se vede desenul 
celor două lamda. Italienii, și ei în 
treninguri albastre, oferă privirilor 
litera Antiqua a țării lor... E o plă
cere să-i văd pe Corbu și pe Alexe 
trecînd în același trening albastru, 
cu arcul de cerc al României pe 
piept

„.Lăsăm în urmă satul olimpia 
Trecem prin fața bizarelor corturi 
de sticlă ale stadionului cel mare. 
Nu știu de ce, privind aceste cor
turi de sticlă mă gîndesc la șatre* 
le noastre de pe vremuri fumegînd 
în lumina apusului.

Revenim la centrul de presă. Se 
îmbulzesc fotoreporterii și opera* 
torit Peste cîteva minute vor fi 
prezentați cîțiva dintre realizato
rii viitorului film al Olimpiadei. 
Primul e regizorul japonez Ishi- 
gava. Se apropie de microfon. Ros
tește cîteva cuvinte. Va interpreta 
în manieră proprie cursa de 100 m 
plat. O va face cu 34 de operatori 
simultan. O secvență de 10 minute 
pentru o probă de 10 secunde. Mă 
gîndesc că acesta e, de fapt, regi
zorul cel mai potrivit pentru O- 
limpiada Golym-ului și, în gene
ral, a ciberneticii... Urmează Iuri 
Ozerov. Se înclină adînc, rusește. 
Și-a ales pentru filmul Olimpiadei 
momentul premergător startului Va 
încerca să filmeze gîndurile spor
tivului înainte de start. Blitz-urile 
salută ideea, supunîndu-1 pe Ozerov 
unui foc concentric.

Iată-1 și pe Lelouch. Cercul se 
strînge. Lelouch produce impresie. 
Un băiat, acolo, într-o scurtă al
bastră, de muncitor la Renault. 
Poartă părul foarte scurt. Nu are 
favoriți. Se apropie de microfon, 
începe să „cînte" în limba lui Az
navour : „Există aici sute de ope
ratori de film și televiziune. Eu. cu 
cele 10 minute ale mele nu vreau 
să le iau pîinea. Iată de ce m-am 
gindit să-i filmez pe cei învinși. 
Vreau să filmez frumusețea tragică 
a infrîngerii. Vreau să aduc oma
giul meu celor care s-au zbătut, la 
tel ca și invingătorii, pentru a pier
de apoi cu un centimetru sau cu o 
zecime de secundă".

După panopticumul colorat din 
satul olimpic, după butoanele ne
numărate din sala jocurilor meca
nice, cele două litere străvechi de 
pe pieptul grecilor și aceste cuvinte 
pure ale lui Lelouch ne reamintesc 
că prin pădurile Bavariei a sosit 
flacăra Olimpiei, ca un simbol al 
valorilor morale pe care nu le poa
te programa nici cel mai perfect 
computer din lume.

BASCHETBAUȘTII IUGOSLAVI
Ill VERVA

Reprezentativa de baschet a lu- 
goslaviei, medaliată cu argint la 
Jocurile Olimpice de la Ciudad de 
Mexico, a susținut la Miinchen un 
meci de antrenament cu formația 
Cubei. Manifestînd o «bună pregă
tire tehnică și fizică, baschetbaliștii 
iugoslavi au obținut victoria cu sco
rul de 76—66 (34—32).

• TELEX OLIMPIC • TELEX OLIMPIC • TELEX OLIMPIC • TELEX OLIMPIC
Cu prilejui unui concur» atletic deefă- 
țurat la Praga, aportivU cehoslovac; au 
«tabiltt noi recorduri națlceiale ta proba 
de aâriturl tn tnllțlma. La feminin, Mi
lana Kdbnarova, oomponentl a torul- 
olimpie, a realizat 1,87 m, tar la mia- 
euUn, Alexa a obținut Î41 m, a țavea 
performanți mondiali a anului. De re
marcat cl Alexa nu a fost aetecțlor-at 
pentru Jocurile Olimpice de la MOnchen !
4t
Pe stadionul olimpic, au continuat între
cerile concursului de atletism, la startul 
căruia sint prezenți o mare parte dtntre 
viitorii concurenți ai Olimpiadei. Perfor
merul celei de-a doua zile de întreceri 
a fost sportivul vest-german Klaus Wol- 
fermann (în vîrstă de 24 de ani) învin
gător în proba de aruncarea suliței cu

performinț* de 98,4» a Ca a timp 
exoelesrt e-a inches*: cursa —aWnl de 
♦M m piat ta oare amencanul Vtaev 
Manta** a fo« cronomerix: te M.7. P* 
locul eecuad «-a eiaaat ecmprs-.oml său 
ta« Evaaa — 44.8. roa.--e fcaputaU » 
foot proba de săritură ta rimgun*. ta- 
cbeial» cu victori* sporcvuiu: ghăies 
Owusu — 8,09 m. urmat da B*u=garir.er 
(TUF. a Germinlei) — I.M = P WCUams 
(SUA) — 8,90 m. Definltore: recordului 
mondial ta proba de săritură eu prt- 
Uni, americanul Bob Seagrer. a suferrt 
o surprinzătoare tnfrtagere in !*’.* veet- 
«ermanului Kuretzky. Ambii sportivi au 
obținut aceiași rezultat : 5.S0 m. In con
cursul feminin, cel mai bun rezultat a 
fost realizat de sprinterele B. Fe-reU 
(S.U.A.) și S Chivas (Cuba). ambele 
cronometrate hi cursa de 190 m plat cu

de UA Alta recultate : masculin: 
I sa# m : Steve Prejc..taine (BUA) — 
7:474; IMS obetacoie : T. Koyama 
Uapeoia) — rn,l; etoess: Tom Gage 
OUA) — 11,44 a.

«
Beuan u Mâachen, tub prwedlrrt» Iul 
Abdtf Wihby, pweedintte F«-
daratiei axeaatlaBale de baachet. Con
gresul acestui lor a audiat raportul pre- 
scntat de secretarul feneral al nBA, 
tViTlarr Jar ea. Raportul a fost o trecere 
ta revtsti a activității federației tater- 
r.ațior-aie, tn perioada care a trecut de 
La Încheierea Jocurilor Olimpice de ia 
Ciudad de Mexico. Congresul a hotărtt 
ca la viitoarea ediție a Jocurilor Olim
pice. care se vor desfășura la Montreal

ta anul 1978, turneul masculin si cu
prindă numai 13 echipa. Primele trei cla
sate la actuala ediție a J.O. șl echipa 
Canada (ea țară organizatoare) vor fl 
calificate direct pentru Întrecerile de la 
Montreal. Pentru celelalte 8 locuri se vor 
disputa turnee de calificare. De 
menea, a fost luată hotărtrea ea la 
de la Montreal să se dispute și un tur
neu feminin, Îs esre să participe șase 
echipe : cea a țării organizatoare. 
mele trei clasate la campionatele mon
diale din anul 1975 și primele două for
mații clasate la turneul de calificare, 
care va avea loc în anul 1976, tn Canada. 
Congresul a reales în funcția de preșe
dinte pe Abdel Moneim Wahby (Repu
blica Arabă Egipt). Iar în cea de se
cretar general pe William Jones (Anglia).
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