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0 NOUĂ MEDALIE OLIMPICĂ

BRONZ LA TIR
60 DE FOCURI CULCAT

DOUA MEDALII

NICQLAE ROTARU, născut la-16 iulie 1935 in București, 
înălțimea ; 1.77 m., greutatea: 67 Jeg. Necăsătorit. Profesor 
de educație fizică. Practică tirul din 1956 la clubul Dinamo 
București, avindu-l ca prim antrenor pe Grigore Ioanide. In 
prezent face parte din clubul Metalul București (antenor Du
mitru Pineta). In cadrul lotului republican el s-a pregătit sub 
îndrumarea porf. Paul Goreti.

De nenumărate ori campion al țării, maestrul sportului Ni
colae Rctaru se află la a patra participare olimpică. La Olim
piada precedentă, cea de la Ciudat de Mexico cind s-a clasat 
al patrulea, el s-a aflat la egalitate cu neozeelandezul Roy 
Ballinger: fiecare cu cite 597 p., dar cu un punct mai puțin 
in penultima decadă (99 p față de cele 100 p. ale medaliatului 
cu bronz de atunci). Și acum istoria s-a repetat, numai că 
excelentul nostru fintaș a pierdut locul doi, in fața ameri
canului Victor Auer, avind insă același rezultat (598 p.), dar 
cu ultima decadă inferioară cu un punct.

nici

Maratonul întrecerilor olim
pice intră cu 
tr-un ritm tot 
mișii speciali 
cep să-i facă 
greu, peniru 
mult ar dori s-o facă, ei nu 
pot să fie prezenți, în același 
timp, Ia 2, 3 sau 5 manifes
tări sportive. Un singur ziar 
de sport a reușit turul de 
forță să acopere toate cele 
21 de sporturi olimpice cu redactori de specialitate; l'Etiuipe din Pans cu 
cei 27 de trimiși speciali prezenți aici.

De aceea, foarte mulți ziariști preferă somptuosul centru de presă locu
rilor de disputare ale concursurilor, pentru motivul că un sistem de tele
vizoare în circuit oferă vizionarea simultană și directă a programelor spor

tive de Ia aceeași oră, pe ecrane mari, majoritatea in culori. Dacă se asiaugă 
contribuția computerului „Golym“, datorită căruia se primesc instantaneu 
rezultate de la diferite probe, apoi apropierea de cabinele telex și tetefon 
precum și serviciul permanent de ceai, cafea și băuturi răcoritoare aton- 
aglomerația este justificată iar reportajele se lucrează bine Ba s-ar p«Mea 
spune că acest mod de lucru are și avantajul unei exactități tparne dMa- 
rită repetărilor de faze „au ralenti".

Toate acestea, la un loc, reprezinți totuși foarte paUn. dacă nu ai prile jal 
să palpiți lingă concurenții care iți sini drace să împărți e« ei sarisfac- 
țiile și necazurile, in așa fel inch transmisiunea ia redacție să aibă dia 
emoția de lingă ring sau de la standul de tir. așa cum a fast cazul eu me
dalia de argint cucerită de Dan Iuga la pistol liber iar astăzi cu medalia 
de bronz a lui Nicolae Rotaru. A doua medalie r»maarai~* de data aceasta 
de bronz, a fost o completare de mare satisfacție, de .aceană dacă așteptată 
sau, după cum ne exprimam ieri cu un joc de cwviate adecxai medaSsa 
lui Rotaru era... planificată și admirabilul nostru campion a fast ia mi 
pas să-și adjudece medalia de argint.

Iată deci că tirul românesc continuă să se evidenueze la Uttmpiadă 
fără, ca, prin cele două medalii realizate piuă acum să-st L cp-, tzac pre 
tențiile la această ediție. Datorită succesului de azi Recan se omte iacu- 
rajat pentru următoarea probă de armă liberă cai bra redas pe tra panta 
pentru că. atît el. cit ți Iuga mai poartă in ei uădefaea ascuns* să phtmă. 
Ia aceste Jocuri Olimpice, cite două medalii. Dar Tripsa, la pasta! riaeză. 
vizează, ca și Iuga, o medalie. Să le dorim succes ia această teaiativă spec 
taculoasă trăgătorilor români.

în primele două zile de întreceri medaliile au fost pcuae la 
faptul că România a cucerit două dintre ele a produs • bună uni 
in satul olimpic, cit și in centrul de presă. Ceea ce este mai 
constituie emulația din rindul delegației noastre ți. in special, ia rindul ace
lora de la sporturile individuale, la care drumul spre medalii este mi 
decit la jocurile sportive. în legătură cu numărul de medalii olimpice 
să facem observația că numărul de 1 109 medalu ai_-unțate reprezintă 
total global în care sint incluse ți medaliile de la echipe care insă, indiferent 
de numărul de sportivi din echipă, nu contează in clasament decit trei me
dalii, cite una de aur. bronz, și argint. De pildă, pentru fotbal sint incluse 
in numărul de 1 109 medalii — 45. Medalii pentru fotbal, in realitate, vor fi 
doar trei. La fel la volei, la polo, la handbal etc. Prin urmare numărul me
daliilor în clasamentul — neoficial este numai de 582.

Cele două medalii cîștigate pină in prezent, de sportivii noștri, precum 
și alte calificări îmbucurătoare la lupte libere, canotaj, box, nu pot acoperi 
insuccesele de la polo și volei. I-a polo echipa noastră a avut posibilitatea 
să cîștige și n-a profitat de un moment extrem de favorabil iar Ia volei 
clasa de joc a japonezilor, mult Îmbunătățită față de Ciudad de Mexico 
marea agilitate Și viteza acestora au derutat pe sportivii noștri, care n-au 
avut tăria necesară pentru a opune o rezistență ntai puternică, mai ono
rabilă '

Dar abia sîntem la început. Sportivii noștri se află și ei Ia 
contacte, manifestă multă ambiție, multă dorință de a se afirma și 
că, in curind, ei să ne ofere și alte satisfacții.

Pentru citva timp, înotul — care a începui să împartă zeci de 
intre americani și australieni, va monopoliza atenția unanimă cu i 
rile mondiale care au început să fie doborite în serie.

Pină la epuizarea acestora calificările la care vor 
noștri se vor apropia de fazele finale și atunci vom ști 
tăm, in continuare, de la evoluțiile sportivilor noștri.

fiecare oră în- 
mai alert. Tri- 
ai ziarelor în- 
față tot mai 
că, oricît do
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VICTORIA SURPRINZĂTOARE A LUI II HO IUN (R.P.D. Coreeană)
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participa 
mai exact

-De 12 ani 
■>arcă tot nu 

•fost f rima 
medaliat olimpic 
taro. El are perfectă dreptate și ori
cine va confirma justețea necazului 
trăgătorului nostru prin simpla ci
tire a palmaresului său olimpic — 
care Înglobează acum natru ediții — 
fără a mai vorbi de seria rezultatelor 
sale In tragerile de luni dimineața 
de la Hochbruchk.

Si recapitulăm : ai 24-lea Ia Roma, 
in I960, al 3-lea la Tokyo, in 1964. al 
4-lea la Mexico, In 1968 si acum al 
treilea, .a Murtchen. -Dacă seria con- 
tinuă așa — spune Rotaru — nu-mi 
rătmne decit să aștept să fiu al doi
lea la Montreal, in 1976 și poate cam
pion oiuațnc. event<*al, la Moscova, 
in I’d». Aș as ea atunci 45 de ani ceea 
ce m e mult pentru un trăgător—* 
Trăgătorul suedez Oscar 
campion olimpic la 72 de

Necazul Ini Nicolae Ro 
drepcâțiî și centru că el s-a pregăti 

os, a dorit oii 
eoEsa-rarea o’Jnricd du-_ 

aSya ani de activitate sportivă. ju 
•ret — strune el — că au mi-am e- 
țalat recordul personal, care este de 
-5*7. cu care puteam fi chiar cam- 
bfa*. astăzi. la Muchea*.

r fi. reantatea ar«si 
mp.ee este intotoeax*. • 
«dalta de prânz onor 

osae Rctaru. profesor de 
laică jir. Bue-uresti. L-am 

poda

*<•

UMUi DRAMATIC MECI DE POLO
rozstu

■*r sa

rnt « C
A*

aștept clipa aceasta și 
sînt mulțumit !“ — a 

declarație a noului 
.român, Nicolae Ro-

te

an

1—N 3—1 • Ș 
errSaniei 3-

a revenit din nou excelent si doar ul
timul foc al concursului, cel de al

- la Kiel, unde tx>r avea 
imptcd a percu-s aproape 
1 pe țdrmul Md-ii Ncedu-

Te.efota • AGERPRFS

primele 
sperăm

! medalii 
recordu-

sportivii 
ce ep-

Aurel NEAGU

ua S.l 
să cis

învinsă și in acest meci, ec 
țării noastre, care mai are de ju 
cat cu echipele Cubei, Canadei și 
Mexicului a pierdut, în mod teore
tic, orice șansă de a se mai cali
fica în turneul final, ea urmind să 
continue întrecerea in turneul 
pentru locurile 7—12. Cele 15 go-

4—2 (0—1. 
Ha — R. F
1—0, 2—0. 0—21 — marea surpriză 
în grupa B; S.U.A. — Cuba 7—6 
(1—1, î—0. 2—1. 3—4) și Mexic — 
Canada 7—3 (2—1. 0—1, 1—0, 4—1) 
in grupa A : Italia — Bulgaria 8—5 
(3—1 3—2. 2—1. 0—1>. și U.R.SA — 
Japonia 11— ), 4—1, 3—0, 3— 0)
in grupa C.

sama «a pe x< 
‘-ga pe Israelis 

ceste amănunte 
#i cei așezați 
lastic, pentru 

>reocupa; cecit 
ie țintă.

«Meciul englez* — cum e denumită 
proba ue arma lioerâ, calibru mic, 
60 de focuri culcat — a început și 
va avea un cîștigător cu totul ’ neaș
teptat : ostașul nord-coreean Li Ho 
Iun, al cărui rezultat de 599 repre
zintă noi recorduri mondial și olim
pic. Sportivul din Phenian a greșit

lae Rotaru a fost primit cu multa bucurie de membrii delegației olim-
• a furii noastre. Caiacistul Aurel Vernescu. prezent ca și Rotaru, pentru 

i ară la J.O.. u stringe cu efuziune mina colegului1 său. Poate, cine 
peste citeva zile va fi rindul lui Rotaru să-i întoarcă felicitarea..", 

Telefoto ; Radu CRISTESCU (Agerpres)

gur toc (9) ia prima serie. In 
rest a avut numai 10.

CI acest tffflp Nicolae Rotaru a În
ceput concursul foarte bine. A tras 
impecabil primele 30 de focuri, apoi 
la cel de ai 38-lea foc a obținut un 9,

Victor BANCiULESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

SUCCESE ALE LUPTĂTORILOR NOȘTRI

cărei
ALTE CRONICI

OLIMPICE

In paginile 2 și 4

Aspect din meciul de polo România — S.U.A.
Telefoto : AGERPRES

Șl COMENTARII 
DE LA ÎNTRECERILE

Ca 
lupte 
s-au

și in prima zi, 
libere de la 

desfășurat ,sub

IN FINALA DE LA SOUTH ORANGE

NÂSTASE ÎNVINGE
NET PE ORANTES!
• Un preludiu de bun augur pentru apropiatul start de la Forest Hills

NEW YORK, 28 (Agerpres). — Tenismanul român Uie Năstase 
a repurtat un nou și remarcabil succes, cîștigînd în stil de mare cam
pion turneul internațional de la South Orange (New Jersey). Lui 
Năstase i-au trebuit numai 46 de minute pentru a-1 învinge în ținală 
pe redutabilul jucător spaniol Manuel Orantes. In vervă deosebită, ro
mânul a cîștigat cu 6—4, 6—4. Astfel Ilie Năstase și-a înscris numele 
pe lista cîștigătorilor celei de-a 46-a ediții a tradiționalului turneu 
american, premergător campionatelor internaționale de tenis ale S.U.A., 
care încep în această săptămînă la Forest Hills. Orantes se califi
case pentru finală, învingîndu-1 cu 6—4, 6—4 pe americanul Bob
McKinley.

In proba de simplu feminin, victoria a revenit jucătoarei sovietice 
Olga Morozova, care a învins-o cu 6—2. 6—7, 7—5 pe compatrioata 
sa Marina Kroșina.

Cele două jucătoare sovietice au cîștigat și proba de dublu între- 
cînd cu 6—7, 6—2, 6—2 cuplul american Carole Graebner — Patti Hogan.

In sfîrșit, proba de dublu masculin s-a încheiat cu succesul ameri
canilor Gonzales și Graebner, învingători cu 7—6, 6—1 în fața com- 
patrioților lor Tanner și Mayer.

v

CIPA MARII NEOBE LA BASCHET FEMININ

CONSTANȚA 28, (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Ediția a 
Xl-a a „Cupej Mării Negre", la bas
chet feminin a debutat cu un meci 
excepțional de disputat și specta
culos i Franța — Cuba 64—62 (35— 
28). Pe durata celor 40 de minute 
de joc, baschetbalistele acestor va
loroase formații au luptat din răs
puteri pentru victorie, fâcînd uz de 
toată gama cunoștințelor lor teh
nice și tactice. Scorul s-a menținut 
aproape în permanență foarte 
strîns, doar la începutul reprizei , 
secunde echipa Franței izbutind să 
se detașeze : 43—30 în min. 22. Pen
tru scurtă vreme însă, deoarece, 
presingul sportivelor cubaneze a 
dus la reducerea handicapului pină 
la un coș i 43—41 în min. 27. La 
intrarea în țțltiițieje 3 jnijțuțș, Șbb-

rul era egal: 59—59, iar în final, 
zona foarte agresivă a franțuzoaice
lor a recuperat cîteva mingi ce s-au 
dovedit decisive, mai cu seamă, că 
echipa Cubei a ratat unele situa
ții clare.

Au marcat: Guidotti 4, Delachet 
1. Passemard 10, Chezalon 27, Le- 
ray 4, Riffiod 14, Quiblier 4 pentru 
învingătoare, respectiv Vasquez' 6, 
Carrida 9, Orrera 9, Chiarro 10, 
Sova 13, Skeete 15 pentru învinse.

Selecționata României a avut o 
misiune dificilă în partida cu for
mația Poloniei, câștigătoarea recen
tului turneu desfășurat la Budapesta 
(au mai participat Bulgaria, Franța. 
Oianda și Ungaria). Sportivele noas
tre au evoluat mediocru pină spre 
sfîrșitul celor 40 de minute de joc. 
Abi^ în ulțițpg pijrțș iljțilpjni;

aplicînd un prosing foarte energic, 
echipa noastră a izbutit să recupe
reze handicapul și să egaleze in 
ultimele șapte secunde (Nicola, două 
aruncări libere). în prelungiri a ju
cat cu mai multă energie și și-a ad
judecat victoria cu 76—72 (25—32. 
61—61).

Au marcat:
14, Tita 14, Nicola 
9, Ciocan4, Szabo 3, 
tru România, Wctal 
Biesiekierska 10, 
Smolenska 4, Rogowska 6, Marci- 
niak 8, Strojina 2, Zbikowska 2.

Azi sînt programate, de la ora 
17,30, partidele: Polonia—Franța și 
România—Cuba.

Gugia 17. Szabados
13, Diaconcscu 
Prăzaru 2 pen-
21, Fromm 11, 
Kaniewska 8,

P, WWSY.

A DOUA LA HBEflE
întilnirile de 
MesscgeLande 
semnul unui 

interes • deosebit. Peste 1 000 -de 
spectatori au fgst prezenți ;la în
treceri. în această a doua zi am 
avut . bucurii șî regrete. La cate
goria ușoară, Ludovic Ambruș s-a 
răzbunat după insuccesul din pri
mul tur surclasîndu-1 pe austra
lianul Bruce Ackers Spre sfîrșitul 
partidei Ambruș conducea cu o 
diferență de 25 de puncte deter- 
minîndu-și adversarul să intre in
tr-o apărare disperată. Cu toate 
acestea doi dintre arbitri (italianul 
Galegati și japonezul Azuma) nu 
au dictat — așr. 
venit — cel de 
ment împotriva 
tralian și astfel : 
iat cu victoria 
puncte in favoarea lui Ambruș. 
Semimijlociul Vasile lorga a pus 
capăt partidei sale cu argentini
anul Jesus Bianco în minutul 4 
cind a finalizat tușul. Deci larga. (Continuare in pag, a 4-a)

. cum s-ar fi cu- 
al treilea avertis- 
luptătorului aus- 

meciul s-a înche
ia diferență de

va intra în turul 
confruntări sînt programate în re
uniunile de miercuri, cu un singur 
punct de penalizare, primit, de la 
primul meci, cel cu francezul An
dre Bouchoule. încheiat cu victo
ria la puncte a luptătorului nostru. 
O victorie la puncte a obținut in 
turul Ii semigreul Enacne Panait 
care l-a învins pe canadianul Har
ry Gerris.

Avind tur liber în prima zi gre
ul Ștefan Stîngu a susținut primul 
meci, luni dimineața, cind l-a in- 
tîlnit pe polonezul Stanislaw Ma- 
kowiecki. Cu o fixare greul nostru 
a obținut un avantaj de un punct, 
avantaj pe care l-a menținut pină 
in cea de a treia repriză cind a 
primit însă un avertisment pen- 
trii luptă pasivă si astfel meciul 
ș-a încheiat cu un rezultat de e- 
galitate. Așa dar, Stîngu are două •

Ion OCHSENFELD

în umbra marii Olimpiade, cam
pionatul nostru cel de toate zilele 
și-a mai disputat o etapă, intrînd, 
la numai o săptămină după debut, 
în problemele sale vitale. N-a mai

APRECIERI DE-O ETAPA
ȘI (poate) DE-UN CAMPIONAT

București, Pitești și Brașov !) și 
din punctul acesta de vedere pu
tem pleca în 
formă și de 
categoric.

După acest 
fan_ joc acasă, unul în deplasare) 

mai ales, supozițiile 
clasamentul definin- 
cei doi poli și 

de gravitație. După 
runde este clar că

„cursa reflexiilor" de 
fond, dar nu absolut 

I
prim „tur de scrutin"

Minutul 30 al partidei F. C. Argeș — Universitatea Cluj.Marian Popescu, excelent servit du Dublin, șutează pe 
jos, printre apărătorii adverși, invingindu-l cu destulă ușurință pe Ștefan și înscriind cel de al doilea gol al

ambițiile și, 
s-au filtrat, 
du-și deja 
sferele sale 
aceste două ___ ___ __
multe din cele 16 team-uri intrate 
in luptă și-au pierdut „bastonul 
de mareșal din ranița de soldat" cu 
care porniseră la drum, jocul și 
resursele lor fiind vizibil compati
bile doar cu jumătatea inferioară 
a clasamentului. S-ar putea ca 
afiimația să pară și să fie prema
tură,' dar de foarte multe ori un. 
start ratat a atîrnat ca'o piatră de 
moară în întreaga cursă a campio
natului. Iar Sportul Studențesc, 
„U“ Cluj și Rapid se pare că au 
cam grdșit startul, și dacă în ca
zul promovatei bucureștene (sin- / 
gura echipă de zero puncte) există 
circumstanțe atenuante, în privința 
„șepcilor roșii" și a deținătoarei 
Cupei, circumstanțele devin agra
vante, mai ales că la 13 septem
brie aceste două teamuri vor de
buta în cupele europene.

Saltul la antipozi ne prezintă 
„echipa Răduleștilor", Sport Club 
Bacău, drept lider cu punctaj ab-

Mirceu M. 1ONESCU



Pag. a 2-a Sportul i Nr. 7159
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ceJoe

următoare, semi-

că învins podiumul de concurs, fi
ind întrecut la puncte de bulgarul 

medaliat cu bronz 
europene din a-

eoKfrv«t«rea dintre Ognian Nikolov (Bulgaria} și Sefer Baygin (Tur- 
îwrr a "«cianșat «m atac la picioarele adversarului reușind, să acumu- 
t^rz.^a i-a i'șche’.a: cu un rezultat de egalitate

Telefoto : AGERPRES

Vă invit stimați cititori la Ober
schleissheim, deși amfitrionii noștri 
Tudor și Ceapura sînt necăjiți. O fac, 
dacă vreți, pentru că nu pot uita sfa
tul^ unui bătrîn antrenor de fotbal : 
„Să nu eviți niciodată vestiarul învin
șilor !“. Vă amintesc că s-au scurs 
doar cîteva minute de la cursa neaș
teptatului lo<* trei al campionilor 
mondiali — cum a fost anunțat, în 
aplauze, înainte de start, echipajul 
de pe culoarul șase la megafoanele 
răspîndite pe zeci de hectare.

încep să sosească foile cu timpii 
cursei. Tudor le examinează atent. 
Ceapura privește departe, imperso
nal și absent. Tudor continua să exa
mineze foile. îl aud spunînd lui 
Lovrenschi : „Știam eu Popi că tre
buie să fie ceva la mijloc, la uită-te 
aici. Timpul nostru e 7:47,98.

Cei patru fără, au cîștigat seria. 
Antrenorul Popa e fericit. Ceapura 
și Tudor se apropie de ponton. 
String mina băieților. O fată vrea să 
fotografieze grupul celor patru în
vingători. îi roagă să-și scoată bo
netele albe. Băieții se supun. Am im
presia că e prematură această foto
grafie. Tudor îmi explică : „Nu e o 
poză pentru ziar. Judecătorii au ne
voie de ea joi la startul semifinalei 
ca să confrunte chipurile".

— . Sînt foarte curios — spune. 
Popa — să văd timpul la patru fără. 
Nu-mi explic încă timpul lui Tudor 
și Ceapura. Ei reprezintă, de fapt 
clasa in lotul nostru de canotaj. Ki 
sînt cu zece secunde mai buni decit 
echipajul de patru. Popa mă vede 
nedumerit și-ml explică : „într-o 
cursă de două mii echipajul

LA OBERSCHLEISSHEIM
să mă gindesc puțin la cursa asta. 
Pină marți mai e foarte puțin. Vino 
și tu. Mai schimbăm o vorbă".

Ne îndreptăm spre vestiar. Trec 
italienii : „Ce s-a intimplat cu voi 
băieți ?“ Trec ungurii: „Ce s-a în- 
tîmplat cu voi băieți 7“

Ceapura și Tudor încearcă să zim- 
bească...

★
Duminică seara, ia Schwunmhalle, 

după meciul de polo România— 
S.U.A. am coborît spre vestiar Intr-o 
adevărată cursă de obstacole, prin
tre nenumărați cerberi. To.ea Grie- 
țescu era abătut. Am încercat să 
adun citeva cuvinte : -Ce păcat că 
Rusu, pe contraatac*— M-a inîrer_j: 
imediat : „Nu e numai asta **. 
continuat: —A mai fost și faza 
de patru metri*. M-a inarer-ax

4rkttr*l i

MECIURI APRIGE DIN PRIMUL TUR
LA CONFRUNTĂRILE DE LUPTE LIBERE
reprezentant; 

zastre _  — apere șan-
a-ul Ludovic Ar-hruș a a- 

daurată sor
in meciul său 
ionul mondial 

Lniune® Sovietică 1. în 
estui val ova adversar. Am- 

•oate strădaniile sale de 
asalturile dezlănțuite ale 
lui sovietic, a fost sur- 

douâ fixări ți astfel a 
partida ia puncte. Și vice- 
ul oiimpic Daniel Robin 

Franța) a fost nevoit să părăseas-
schimb, în grupa a treia R. D. Ger
mană a cîștigat cu 7:54,11... Am fost 
în grupa cea mai tare. Deși sînteni 
pe locul 3, avem al patrulea timp 
între toate cele 24 de bărci"... Cea
pura se trezește : „Mingăie-te fratele 
meu cu cifrele. Sau poate vrei să uiți 
că cehoslovacii au venit cu o barcă și 
jumătate înaintea ta". Intervine di
plomatic Lovrenschi : „Amîndoi aveți 
dreptate. Dar și eu am dreptate. Nu 
ne-am încălzit destul. Deobicei fa
cem șase mii de metri. De astă dată, 
am tras cel mult 3 500".

Bărcile de 4 fără cîrmacî se apro
pie de 1 000 de metri. Echipajul nos
tru e în frunte. Tudor și Ceapura 
privesc încordați spre libelulele de 
pe apă. Ochii lor versați nu au ne
voie de ajutorul televizorului, 
aceste momente, toți cronicarii

In
_____ _______ , ... ________ se 
uită la cele 100 de televizoare de la 
masa presei. Fac cîțiva pași spre 
restaurant ca să văd a doua mie 
pe micul ecran. Mă însoțește Lovren
schi. Ne așezăm. Pepi îmi șoptește : 
„II cunoști pe cel din dreapta 2 E 
Viacesiav Ivanov, triplu campiQn 
olimpic și invitat de onoare la aceas
tă Olimpiadă". Mă uit spre Ivanov. 
Trage în liniște, din celebra „papi- 
rosa“ cif-eartonul lung. Mai sînt 200 
de metri. Echipajul bătrînului Tușa 
nu mai poate pierde. Ieșim din res
taurant. Ne apropiem de pontoaneie 
potoului. Sus, pe copertina de beton 
a tribunei, pe o distanță de 200 de 
metri, travelling-ul televiziunii alear
gă ca un vagonet pe o mini linie fe
rată acționată electronic de jos din 
cabina de comandă.

4 f.c. trebuie să bată eu un minut o 
barcă de 2-f-L La noi insă Tudor și 
Ceapura pierd întotdeauna doar cu 
50 de secunde în fața lui Tușa, lată 
de ce abia aștept să - - - 
lor de la patru".

Prin fata noastră 
vest-germanl Krauss 
ei au venit pe locul _______
grupe. Se uită la Ceapura. li zlm- 
besc cu ușoară ironie. Lovrenschi îi 
fugărește. Ceapura schițează un zim- 
bet. Sint prieteni. îmi dau seama 
că toți vîslașii de aici slnt prieteni. 
Ii unește poate truda aproape Inu
mană. De cele mai multe ori, după 
potou, se prăbușesc cu capul Intre 
rame.

Au venit foile. Popa aleargă să le 
ia. Le cercetează din mers. Ceapura 
îl privește întrebător. Popa se lumi
nează : „Aveți rezerve băieți. Ați 
fost mai buni doar cu două secunde, 
încălzirea a fost de vină. Nu-i ni
mic. E o lecție. Ați economisit două 
mii de metri la încălzire. O să le 
plătiți Ia... recalificări".

Tudor continuă să .examineze foile^ , 
Pare obsedat. Mai descoperă ceva : 
„Fii atent aici. Pină și ia o mie de 
metri, cind mă ardea pieptul, tim
pul nostru a fost mai bun decit al 
ÎLD.G.-ului" Ceapura e puțin ener
vat : „Lasă Tudore cifrele. Oricum 
ai intoarcc-o important e că ne 
frigea pieptul. Poate că intr-adevăr 
Încălzirea a fost de vină. Poate că 
a mai fost o prea mare siguranță 
după Lucerna aia blestemată. und- 
frații Stoianovski ne-au cam dat 
apă. Eu mă duc să mă întind. Vreau

văd timpul ce-

trec canotorii 
și Musmann. Și 
trei la una din

DISPUTE EXTREM DE DIFICILE
LA CATEGORIA PANA

lancev Pavlcv, 
la cam pion ațele 
cest an.

La categoria
mijlocie. Vaslle lorga I-a întilnit 
pe Andră Bouchoule (Franța), un 
luptător foarte bătăios, prezent la 
toate confruntările de amploare 
din ultimii ani. Atent, declanșînd 
atacuri bine pregătite, Vasile Ior- 
ga a obtinut victoria la puncte. 
Tot la această categorie, vicecam- 
pionul olimpic de la Ciudad de 
Mexico, japonezul Tatsua Sasaki a 
..scos" cu mare dificultate un re
zultat de egalitate în meciul cu 
iranianul Aii Hagilou.

în continuare a concurat mij
lociul Ion Marton, avindu-l ad
versar pe luptătorul cubanez Bar
bare Morgan. Deși aproape necu- 

arena internațională, 
a reușit să-l 

puncte pe Ion 
este mai puțin

SUEDEZA KNAPPE CONDUCE
IN CONCURSUL SĂRITOARELOR

PRELIPCEANU pe locul 25, iar DECUSEARĂ pe 27

Concursul feminin de sărituri în apă 
a fost dominat în prima zi de sue
deza Ulrika Knappe care se află la 
mai mult de două puncte diferență 
de nord-americana Miki Ring. Pe ur
mătoarea poziție se află sportiva din 
R.D. Germană Heidi Becker.

Dintre concurentele noastre s-a 
impus tînăra Sorana Prelipceanu 
care a depășit-o cu peste patru punc-

te șl cu două locuri In clasament 
pe colega sa de echipă Melania De- 
cuscară.

Iată rezultatele tehnice : 1. Ulrika 
Knappe (Suedia) 120,42 p ; 2. .Milei 
King (S.U.A.) 118,32 p ; 3. Heidi Bec
ker (R.D. Germană) 115,98 p;... 25. 
Sorana Prelipceanu (România) 95,76 p; 
...27. Melania Decuseară (România' 
91,71 p.

După cum am 
nostru de ieri. 
Eissporthalle din 
nuat întrecerile eliminatorii di 
drul turneului olimpic de box. 
era și firesc, in prima zi au fost pro
gramate meciurile de la cate 
cele mai populate : muscă, 
pană. La una dintre acestea 
a evoluat și reprezentantul 
noastre, Gabriel Pometcu. In 
sa partidă susținută pe ringul 
pic, Pometcu l-a întilnit pe multi 
campion al Norvegiei. NiK 
Stromme, un pugilat cu c baga'-, 
ttperțer.ț^ late.—■naa. 5i««. 
a participat si ia Jccurtze <T~ — 
de la Ciuoa.i de Mex«c„. cede a 
învins. In sferturi de finale, re 
tre bulgarul Mihailov tnsetîajjae 
broszj. Pometcu a Incepa: șa 
foarte decis si eu serii putemă( 
lovituri la cap p rorp î-a «ces *n 
luptă pe boxerul teenegap 5n taittu- 
două minute. V&ewcw pent km. a 
reprezentat-tel _i aoatro s-a șretiss ăt 
prima repriză, si ms Sa cea de a 
doua, asa cum. dirtr-c erozct 
rut în număr— nostru fe

Dintre celelalte mecsuri 
duminiră seara. sserită 
victoria francezului -Uda 
teat. cocoș) naș» a repraoets 
Poloniei. Josef Resrpi ădrfc. pugjm-t 
in care speciaistu pcjonw ist re-- 
neau mari speranțe. La penă, cam
pionul european R. Tatac ijă < Pu*s- 
nia) l-a Întrecut, ca riesr./â dSfxuw- 
tate. pe mexicanul Fr. Garria.

Judecind Cupă meciurue «fscxataae 
ieri In cadru! cele: nu: ca
tegorii (pană), ue permitem să arzt- 
cipăm o'dispcU extrem de grea 
partea de jos a tabloul 
la sorți. Ir. rîudui cckw 
preliminare, care 
pute pentru a s 
32 de concurențe, figurează T—rrjt- 
Pometcu. Self (S.UJLX 
(U RSA) și alți nexeri ce x 
să se IntEnească chiar Ina 
semifinale.

anunțat în număr-— 
dutninicâ seara, ia 
MUnchen au

noscut în 
cubanezul 
treacă la 
ton. Nu _ .
vârât că luptătorul cubanez 
nalizat atacurile cu o viteză 
toare. O surpriză de proporții a 
constituit-o înfrîngerea la puncte 
a medaliatului cu argint de la 
Ciudad de Mexico, luptătorul din 
R. P. Mongolă, Jigjid Munkhbad 
în partida cu Mehmet Gticlu (Tur
cia). Neașteptată a fost și victo
ria la puncte obținută de Ben Pe
terson (S.U.A.)

tn- 
Mar- 
ade- 
a fl- 
ulmi-

T-

în fata polonezu-

PE ECHIPE

sutimi.
1. care a evoluat în

oegrxoă ervdem
Itr (Ml Basdk _ _ .
W-â âe echipa R_P. Polone, situată 
la naroai 2â de

lui Pevel Kurczewski, clasat pe 
locul trei la campionatele europe
ne 1972.

Semigreul Enache Panait a re
purtat un frumos succes în prima 
sa partidă, întrecîndu-1 înainte de 
limită pe Robert Ndiaye (Senegal). * 
Luptătorul nostru a imprimat dis
putei un ritm sufocant și astfel 
adversarul său a primit cel de al 
treilea avertisment, ființi descali
ficat. La această categorie însă 
sînt înscriși concurenți deosebit de 
valoroși și deci partidele următoa
re ale lui Panait vor fi extrem de 
dificile. Dintre rezultatele mai im
portante la semigrea notăm: Va
sil Todorov (Bulgaria) b.p. " 
Bachman (R. D. Germană), 
Gerris (Canada) b.t. Shizuo Yada 
(Japonia), Khorlo Baianmunkh 
(R. P. Mongolă) b.p. Alfons Hecker 
(R. F.

în
grea, 
avînd 
turul 
nalizare. Principalii favorlți la me
dalia de aur, Alcxandr Medved 
(Uniunea Sovietică), și Osman Du- 
raliev (Bulgaria) au ieșit învin
gători, dar numai la pupcte. Luptă
torul sovietic l-a întrecut pe Chris 
Taylor (S.U.A.) iar cel bulgar pe 
Peter Germer (R. D.
Doar Wilfred Dietrich (R. 
Germaniei.) a reușit să termine pri
ma sa partidă, cu Istvan Marothy 
(Ungaria), prin tuș.

Gert 
Hari

a Germaniei).
sfîrșit, la ultima categorie, 
Ștefan Stîngu nu a luptat 
tur liber calificîndu-se în 

doi fără nici un punct pe-

Germană).
F. a

JAPONEZI, LIDERI
SI LA INDIVIDUAL

-sarez Alde C 
Epo«ce< pe cs-t 

coeof.

așteptat și cum 
altfel, specialiș- 

rompetiția masculină de gimnas
tică se desfășoară pină în prezent 
sub semr.-j! disputei dintre selecțio
natele Japoniei, Uniunii Sovietice și 
R-D. Centre pentru cucerirea me

ilor pe echipe. Ca si la prece- 
tele mari întreceri, după prezen- 
a exerri'.îiior impuse conduc 

japooai si se pare că va 
:. zr-.e gz-- za ei să mal fie ajunși 
li tntnentL deoarece este bine cu- 
nosru.i înalta lor măiestrie la liber 
a Sene. Diferența de aproape trei
capete care B separă de cei sovie
tici poate avea un caracter decisiv. 
De ai- cel puțin In ce pri-
es.e rrime-e locuri, situația este și 

*a_ pentru ca intre locul al 
treilea pe care se află reprezenta- 

RD. Germane si locul al pa- 
a ocdcat de gbnnaștii din R.F. 
i imsriri sînt șase puncte Mai 

că pozipa gimnaști- 
este serios amenin-

aceeași serie cu selecționatele R.F.G., 
U.R.S.S., Bulgariei, Elveției și Tugo-

. slaviei, se află după prima zi pe lo
cul 9, cu 266,80 p. Pe aparate, glm- 
naștii români au înregistrat urmă
toarele rezultate : sol — 44,80, cal 
cu minere — 43,70 ; inele — 44,05 ; 
țărituri — 45,85 ; paralele — 44.40; , 
bară fixă — 44,00. în general, com
portarea sportivilor români poate fi 
apreciată ca satisfăcătoare. N-au in
trat însă în calculele specialiștilor 
români posibilitatea clasării înaintea 
noastră a echipelor R.F. a Germa
niei, Cehoslovaciei și Ungariei, 
că... Iată rezultatele tehnice, 
chipe : Japonia 285,05, U.R.S.S. 
R.D. Germană 278,40, R.F.G. 
Polonia 272,00, Cehoslovacia și 
ria 268,00, R.P.D. Coreeană 
România 266,80, Elveția 263,80. 
dividual compus conduce japonezul 
Sawao Kato cu 57,35 p, urmat de Ni
kolai Andrianov (U.R.S.S.) — 57,30 
p, Eizo Kenmotsu (Japonia) — 57,20 
p. Akinori Nakayama (Japonia) — 
57,00 p etc. Astăzi, după desfășura
rea exercițiilor liber alese vor fi cu
noscute clasamentele finale pe echipe.

asa 
pe e- 
282.20, 
272.25, 
Unga- 
267,80, 

La in- *1

Azi, pe stadionul Tineretului din Capitală

JOCURI FINALE ATRACTIVE

ÎN „CUPA TINERETULUI DE LA SATE"
Intrată în tradiția activității spor

tive de masă, „Cupa tineretului de 
la sate", competiție organizată anual 
de C.C. al U.T.C., a programat ieri, 
pe stadioanele Tineretului și Giulești. 
întîlnirl hotăritoare în turneele finale 
de oină și handbal.
PROTAGONISTELE AU CONFIRMAT

Printre cele 10 echipe care au 
mers din victorie în victorie, califi
cîndu-se în turneul final de oină, 
cinci sînt formații cu vechi state de 
serviciu, prezente adesea printre lau
reatele marilor concursuri republica
ne. Astfel Avîntul Frasin (jude
țul Suceava), Biruința Gherăiești 
(Neamț), Viața Nouă Olteni (Teleor
man), Avîntul Curcani (Ilfov) și Drum 
Nou Boureni (Dolj) au confirmat aș
teptările, partidele dintre ele fiind 
mult gustate de public. Dacă fosta 
campioană a țârii, Avîntul Curcani 
era după primele două reuniuni ne
învinsa, acest fapt nesurprinzlnd pe 
nimeni, în schimb evoluția oiniștilor 
din Frasin a fost o revelație pentru 
toată lumea. După ce a dispus cu 
16 14 de Viața Nouă Olteni, repre
zentanta județului Suceava a mai 
făcut încă un pas spre pozițiile su
perioare ale clasamentului general, 
învingînd într-o manieră spectacu
loasă formația lui Eugen Cocuț, Bi
ruința Gherăiești. După prima re
priză, gherăieștenii, allațl la „bătaie", 
conduceau cu 18-8 și nimeni nu
credea că mai pot scăpa victoria.
Dar elevii maestrului sportului Ion
Munteanu, antrenor și jucător, s-au
aoărat aproape fără greșeală, iar Fi
laret Pitișuc (2), Ion Drelciuc (2). 
Oct. Sâhleanu (1) șl antrenorul lor 
(1) au realizat prețioase puncte su
plimentare, obținînd un nesperat, însă 

.pe deplin meritat succes, cu 14—12.
Cea de a doua formație neînvinsă. 

Avîntul Curcani, s-a impus cu 9—7 
(3 6), la capătul unei partide cu 
palpitante răsturnări de scor, în 
fata jucătorilor din comuna Olteni, 

In reuniunea a treia, desfășurată 
ieri după-amiază. Biruința Gherăiești, 
renăscută parcă lupă înfrîngerea su
ferită în "ursul dimineții s-a răz
buna' pe Avîntul Curcani, de care 
q dispus cu 19-11 Acest duș rece

l-a trezit pe oiniștii din județul Il
fov In meciul decisiv cu formația 
Avîntul Frasin, pe care l-au cîștigat 
categoric 1 12—0. Confuz și nîatent 
arbitrajul prestat de C. Niță (la cen
tru), C. Cazacu .și C. Cîrjan.

Cu cite o lnfrlngere și mai avînd 
de susținut azi meciuri ușoare, Avîn
tul Frasin și’ Avîntul Curcani se vor 
întîlni, probabil, într-un joc de ba
raj pentru desemnarea campioanei 
satelor.

O INTERESANTA FINALA 
LA HANDBAL

Fiind de forțe sensibil egale, echi
pele calificate In turneele de hand
bal au furnizat partide viu dispu
tate, fiind departajate — în multe 
cazuri — de golaveraj în clasamen
te 1 Masculin : seria I — 1. St. Stiipu 
4 p, 2. Ponorul Vața 4 p, 3. Rec. 
Săvenl 4 p, 4. Unirea Hereclean 0 pt 
seria a Il-a : 1. Av. Periam 5 p, 1 
A.V. Berceni 5 p, 3. Rec. Dumbrăveni 
2 p, 4. Prog Cîrcea Op. Feminin: se
ria I — 1. Rec. Ditrâu 5 p, 2 Ener
gia Săbăuan 5 p, 3. Viitorul Teiuș 
4 p, 4. Pescărușul Mahmudia 0 p; 
seria a H-a — 1. Rec. Bod 6 p. 2. 
Vulturii Milaț 4 p, 3. Rec. Stoică- 
nești 2 p, 4. St Beceni 0 p. Echipele 
aflate pe același loc se vor tntllni 
Intre ele, azi pe stadionul Tineretu
lui (de Ia ora 8), pentru stabilirea 
Ierarhiei finale.

Usenet h
• La filialele ju

dețene ale B.T.T. 
și la federația 
ie specialitate se

primesc înscrieri pentru excursia 
ce se va organiza la Burgas șt la 
Varna, cu prilejul campionatului 
european de baschet feminin (8-15 
octombrie 1972).

• La Toplița, pe terenul din sta
țiunea Bradul, s-a desfășurat un 
turneu internațional, în cadrul că-

CAMPION AȚELE NAȚIONALE

DANIA POPESCU (Sre auaj-PERFORMERA ZILEI A 4-a
Ziua a patra a caopKcatel<* 

naționale de călărie (etapa a n-a) 
a debutau ieri drm:~șeațâ, la baza 
hipică din Cafes Plemes, cu proba 
de dresaj, eateaorie mtermediart. 
Doar patru concurent; — L Mxnar 
(Steaua' cu Suspin. D. VeLeu Sses- 
ua) cu Peieș, Eug. Cotar. (AS. F2- 
mul) cu Baba Novac și V. Pc«e;- 
nicu (Recolta M&ngallai eu Bre
benel — s-au prezentat la startul 
acestei probe Conform astept-irilor. 
multiplul campijn Iosif Molnar eu 
Suspin a efectuat ! arte cj-. ma 
joritatea figurilor progresiei, fiind 
cotat de către toți arbitri e-j note 
mari, ceea ce i-a permis să acu
muleze $K)3 p. 5i să ocupe iocul 1 
în clasament Principalul său ad
versar. Dumitru Veticu cu Peleș 
a obținut note ceva mai miei. In 
special la schimbări de mină în 
pas alungit la schimbare de pi
ctor și pe diagonală 5 schimbări de 
picior ia 4 timpi, ocupînd poziția 
secundă eu 35 p mai puțin decit 
colegul său de dubi

CLASAMENTUL PROBEI i 1. 
L Molnar cu Suspin 903 p., 2. D. 
Velicu cu Peieș 868 p._ 1 Eug. Co
lan cu Babe Novac "39 p., 4. V. 
Postelnicu cu Brebenel 746 p.

A urmat Întrecerea celor mai

i uosiaoolițli: juniori *e 1<
ani Cei 14 concurenți Inscms. ia 
start au avut de trecut peste dîfc- 
mitâtile unui parcurs de 5f»9 c 
lungime, cu 10 obstacole, avînd o 
înălțime maximă de 1.10 m. O 
exceientă comportare a avux-t rf- 
lăreata Dania Popescu Steane ture, 
evuluind cu doi cai (Sonor 5. Pier
sic) a terminat parcursul fâr» niri 
un punct penalixire. Ea a impre
sionat prin ținuta călare S’ prin 
siguranța cu care a abtrdat fle
care obstacol.

CLASAMENTUL PROBEI t 1. 
O Popescu cu Sonor 0 p„ (lillA.
2. D. Popescu cu Piersic 0 p. (1:13.61,
3. Klaus Schneider (CRlM. Sibiu) 
cu Călin 3 p.

După-amiază s-a discutat probe de 
obstacole pentru juniori de 18 ani. 
La start s-au prezentat 21 de că 1- 
reți reprezentînd 6 cluburi si aso
ciații sportive. Doar trei dintre eî. 
Marius Burtea (C.S.M. Sibiu) cu Ba
rosan. Nicolae Piculeață (Rov -e . 
Craiova) cu Palermo și Dania Po
pescu (Steaua) cu Sonor, au termi
nat fără nici un punct penaiizare- 
Pentru desemnarea învingătorului s-a 
etectuat un parcurs de baraj. Dar, 
nici după acest baraj nu s-a putut 
stabili clștigătorul probei. în cei de 
al doilea baraj, Nicolae Piculeață cu 
Palermo comite o eroare la un ob
stacol. în timp ce Dania Popescu cu

x a âro» sori la 
4u-eaKă ri CLAS KMENT . L y-RG-

sg. t M Bunua n âa~nu= 
(Xta » 3 X cs

• KCrF CAMF7ONATELE BALCANICE 
ALf JUNIORILOR

Mim#, la Ankara încep Campio- 
naaeie hc.rsnâce de volei pentru ju- 
niarl ți judoare. în vederea par* 
tîcripdrn ia această competiție, e- 
chtpeăe de fete ti băieți ale Româ- 
uer aa pâr cot ieri spre capitala 
Turcâti. Ccoapetiția se va încheia

ȘI LA TUNARI

REZULTATE BUNE...

„3 SECUNDE4
ruia au fost înregistrate următoa
rele rezultate i băieți: Șc. sp. Cluj 

M.K.S. — Zabrze (Polonia) 64—55, 
Sc. sp. Cluj — Șc. sp. Mediaș 74—57. 
.M.K.S. - Șc sp. Mediaș 100—53: 
fete : Șc. sp. Cluj — M.K.S. 39—31, 
Șc. sp. Cluj — Șc sp. Mediaș 
61—39, M.KS - Șc. sp. Mediaș 
70—52. Reprezentanții Școlii spor
tive din Cluj au cucerit primul loc 
și la băieți și la fete. (V. PAȘCA- 
NU—coresp).

• La Cluj, în sala Sporturilor, 
după încheierea meciului Univer
sitatea — St. Joseph’s College 
Pennsylvania, a avut Ioc o emo
ționantă festivitate prilejuită de 
retragerea din activitatea cbmpe- 
tițională a dr Mircea Ionescu, com
ponent timp de 16 ani al echipei 
„U“, exemplu de seriozitate, con
știinciozitate și disciplină.

• Ultime vești din Timișoara 
noul antrenor al formației mas
culine Universitatea este Nicolae 
Ionescu ; Nicolae Viciu va activa 
la Voința Timișoara ca antrenor 
și jucător.

Ieri, in cea de a <Lui ti a caen- 
ptocatulu: national al jm» lorilor, 
protagoniștii probelor au dat o 
luptă sarinsă per.tru ad.-jdecana 
titlurilor, unii cmtre ei reușind 
rezultate vai-uroase. noi reroeduri. 
sau egalarea celor «eefai. 3me 
s-au rom periat. în primul rînd. 
tinerii pistolari ai cljbuh-i Meta
lul București (antrenor vectmtar 
T. JeglinscliîL care ia .jeecizie* 
au ocupat primeie locuri atit la 
individual, cit și pe echipe. Exce
lent au „mers" și junioarele di- 
namoviste (antrenor V. Manciuy 
câștigătoarele titlurilor, cu -.ifre va
loroase, ia armă standard 60 focuri 
culcat, individual și pe echipe. 
Dintre cei trei juniori- carș s**&u 
„bătut" cum rar se pcate vedea 
la un concurs de tir pentru su
premația la armă stand"-d felici
tări se cuvin ieșeanului Lten 
Lucache. Remarcabil s-au compor
tat și ceilalți doi sportiv: — L. 
Ilovici și AI. Cornel — c a> ■.*: :r. 
urma campionului.

REZULTATE: pistol liber no
focuri juniori: 1. I_ Stan (Metalul) 
527 p, 2. I. Andiei (Metrom Bra
șov) 525 p, 3. M. Vieru (Metalul)

313 p Pe echipe : 1. Metalul 1548 p 
— twa nrcord oa-ional (v.r. 1532), 
X Petrtxul Ptcâești 1462 p. 3. Di- 
nan» 1433 p. Armă standard 60 f.
. ,-t jaaioare: L Dumitra Matei 

(Dînamo) 5>2 p — record egalat, 
2. Vatilica Manea (Unirea Focșani) 
566 p. 1 Angela TudOrică (Dina
mul 584 p. Pe echipe: 1. Dinamo 
1751 p — nou record național (vx. 
1736'. 2. Unirea Focșani 1727 p, 3. 
Medicina Iași 1663 p. Juniori: 1. 
D. Lucache (Medicina Iași) 5S2 p. 
(pe decade: 99—95—99—100—99— 
1001, 2. L. novici (Activul Brașov) 
592 p (93—99—96—100—99—100), 3.
AI. Cornel (Steaua) 592 p (97—100— 
98—100—99—98). Pe echipe : 1. Stea- 
ua 1747 p. 2. Dinamo 1744 p, 3. 
Petrolul Piriești 1744 p.

tn cadrul concursului de selec
ție (seniori! s au obținut urmâtoa- 

rezuitate . pistol liber : 1,
T. Mihai (Steaua) 535 p, 2. N. Ciot- 
ioș (Steaua' 530 p. 3. P. Buzatu 
(Olimpia 522 p. Armă siandard 
■ăl focuri culcat senioare: 1. Ana 
Goreti (Olimpia) 590 p. 2. Mari
na Vasiliu (Dinamo) 589 p. 3. Me » 
iania Petrescu (Dinamo) 587 p.

T. RĂBȘAN *

L0T0PRONOSPORT
BANI, AUTOTURISME Șl 

EXCURSII LA TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA 

PRONOEXPRES DE DUMINICA 
3 SEPTEMBRIE 1972

Un nou prilej de a obține autoturisme, 
excursii peste hotare și premii în bani 
vă este oferit de noua tragere excepțio
nală Pronoexpres care va avea loc du
minică 3 septembrie 1971.

într-adevât această tragere excepțio
nală. acordă in număr NELIMITAT : 
auv&tur.sme DACIA 1300 și SKODA S 100. 
excursii la PRaGa cu petrecerea REVE
LIONULUI precum și numeroase premii 
tr. bani de valoare fixă și vartaoi:â.

Pentru staiaurea numerelor câștigătoa
re se vor efectua S extrageri insumind 
in total de numere.

Par*iiiparea se va face pe bilete de 3 
lei, • lei șl 15 lei varianta. Variantele de 
15 lei vă dau posibilitatea de participare 
la toate extragerile eu șanse mari de 
ctȘtig- Se mai poate participa pe variante 
c - tmate și combinații „cap de pod*. 
NUMAI cine joaca poate ciști- 
GA !

• Astăzi este ULTIMA ZI în care vă 
.T.ai pute;i procura biletele pentru trage
rea Pronoexpres de miercuri 30 august, 
tragere ce va fi televizată direct din 
Studioul de Televiziune cu începere de 
la ora 19.00.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES Nr. 34 DIN 23 
AUGUST 1972 :

Extragerea I; Cat. 1 : 1 variantă 
10% a 100.000 lei; Cat. 2: 1 va
riantă 25% a 22.876 lei și 4 variante 
10% a 9.151 lei ; Cat. 3 : 8 a 7.435
lei; Cat. 4: 41,05 a 1.449 Iei; Cat. 
5: 157,30 a 378 lei; Cat. 6î
4.502.70 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1: 
945.220 lei.

Extragerea a II-a : Cat. A ! 1 va
riantă a 100.000 lei; Cat. B : 16,45 
a 3.259 lei ; Cat C : 36,50 a 1.469 
lei ; Cat. D ; 2.195,25 a 60 lei;
Cat. E : 147,15 a 200 lei ; Cat. F.: 
3.217,10 a 4u lei.

REPORT CATEGORIA A: 
’>1.563 lei.

Rubrică redactată de
LOTO PRONOSPORT



MARELE PREMIU F.I.LT.
turneului da laînaintea

Forest Hills și după încheierea 
celor de la South Orange 
Haverford — cotate 
ria D — punctele 
ale primilor clasați 
toarele :

L NASTASE
424 p; 2. Orantes
491 p; 3. Smith (S.U.A.)
A Gimeno (Spania)
5. Kodes (Cehoslovacia)

5*la catego- 
neoficiale 

sînt urmă-

l'i

? i lume
(România) 

(Spania) 
‘ 292 p;

253 p;
220 p.

FOREST HILLS 72
TURNEE

DE TENIS

PENTRU NAȚIONALĂ, „CAMPANIA DE TOAMNĂ" A ÎNCEPUT IERI...

la stingă la dreapta:

xhimMnJar. ca atit mai mult cu 
cit majoritatea vechilor titulari te 
arenati Mac. Nu resping. firește, 
e temea toi Ml valoros, convocările 
■•or tiaeri care promit atestind toc- 
=a- preocuparea de a inlări echipa 
pe rare • avem. Cei care vor con
firma. vor rimine. O primi șansă i 
te aderi tai Marco, care va debuta 
duminici ia reprezentativa naționali.

SnHiniez. pe ansamblul ei, echipa 
rji va imbonititi. ia continuare, jo
cul — cate apti de progres — ti va 
ataca noul sezon competitions! hoti- 
riti să se comporte cit mai bine.

— Uîtamai meci cu Austria situin- 
‘--se cntru ani în urmi (la Lins, 

-u. 1PV scor : 1—1), cum apre- 
pârtii» de duminici, de la 

Crnioeu î
— I rr.pa amtriaci este puternică. 

szm U >ac» ta deplasare, tUpinind 
taae arase contraatacului. Va fi un 
meci dtffail dar ca atit mai util 
nomi. In ineepetnl unui drum care 
■n se anuatâ detac nsor.

Aortas POPESCU

O primă jotagrajie, „de album**. De 
Răducanu, Dobrin și Dumitru.

...Tablou viu intrat in tradiție. 
Ieri, în fața sediului C.N.E.F.S., s-a 
reîntîlnit, pentru prima oară în acest 
sezon, familia lotului reprezentativ 
de fotbal. Strîngerl de mină, îmbră
țișări, emoții, timiditate (mascată 
stîngaci de „bobocii" Marcu sau Ve- 
lea), glume de vechi prieteni (Râdu- 
canu, Dobrin, Domide, Deleanu, 
Dembrovschi Sătmăreanu etc.). Dis
cuții aprinse, pasionante, pe „teme 
publice1* — meciurile de duminică —, 
sau pe teme strict 
de familie etc.

Cel mai solicitat 
cel mai tinăr tată 
șapte zile, gîndurile 
locaș al reprezentativei au un nume 
cald, gingaș, Dalina. Colegii îl îm
brățișează, il felicită și-i urează . 
Daiinei un frățior, un Dumitru Iî, 
fotbalist pe măsura tăticului.

Alt sărbătorit de marcă. Dobrîn, 
care și-a serbat duminică, după 
„fiesta" cu „U“, implinirea a 25 de 
ani. Alte îmbrățișări, aite urări de 
succes in viață și bineînțeles pe te
renul de joc.

Printre cei mai „cuminți", 
vați ca niște elevi la începutul 
lui an școlar, Marcu. Dobrâu, An
tonescu, Velea, HajnaL Fiecare iș; 
rostește gîndul ca pe o șoaptă, jenat 
de perspectiva de a fi auzit de vreun 
„senator" atit de respectat de toți.

Marcu : „Știu, cu Dinamo, nu 
l-am mulțumit pe Nea Angelo (n.n. 
A. Niculescu ă fost observator fede
ral la jocul cu Universitatea Craio- 

am 
să-i 
pri

personale, viață

— Dumitru — 
al lotului! De 
valorosului mij-

rezer*

va). Duminică însă, la Craiova, 
să fac tot ce-mi stă in putință 
produc prima bucurie în ce mă 
vește".

Dobrău: „Nu-mi vine încă
cred că am fost chemat la LOTUL 
MARE".

Antonescu : „Ce-aș putea să spun

ARBITRI IUGOSLAVI 
LA MECIUL 

ROMÂNIA—AUSTRIA
Meciul amical România — Austria, 

care se dispută duminică la Craiova, 
va fi condus de o brigadă' de arbitri 
din Iugoslavia Nikolo Mladenovici va 
funcționa la centru, iar I. Sellmovici 
și P. Ristici — la tușă.

Jocul dintre reprezentativele de ti
neret ale României și Austriei va fi 
condus de arbitrul bulgar Atanas Mateev. 

f •------------------------------------------------------

APRECIERI DE-O ETAPA Șl (poate) DE UN CAMPIONAT
(Cm

> gengea 5

• Primul „open" al anului • NASTASE înaintea lui NEW
COMBE! • Vechii oii mai au o șaniâ • Etapa decisivă 

------------------- r-------- ...-------------- FORȚA SAUpentru MARELE PREMIU 
TEHNICA?

De miine, ir.tr-unul din cartierele 
mărginașe ale citadelei new-yorkeze, 
se dă startul In cel mai mare turneu 
de tenis al sezonului internațional. 
Eclipsfnd ca participare ți miză Wim- 
biedan-ul sau campionatele de la 
Roland Garros, ediție din acest an a 
turneului de la Forest Hills »e anun
ță, intr-adevăr, de maxim interes. 
Aceasta, in special, pentru două mo
tive.

în primul rlnd, este cel dinții con
curs de anvergură deschis atît tenis- 
menilor de sub egida federației in
ternaționale (F.IU.T.) cit și acelora 
angajați cu contract la grupările pro
fesioniste (W.C.T. și W.T.). Este re
luarea sistemului „open", abolit dupâ 
binecunoscuta sciziune da la începu
tul acestui an și legiferat din nou 
prin acordul din iunie. Vor fi tran
șate pe teren rivalități mai vechi, 
altfel decit prin calculul hlrtiei și 
speculațiile comentatorilor. Pentru 
moment, organizatorii au ales un 
compromis pentru alcătuirea afișului. 
Favoritul nr. 1 a fost ales Stan Smith, 
campionul de anul trecut, iar cu nr. 
4 este creditat Ilie Năstase liderul 

doi 
Ken

Marelui Premiu. Intre aceștia 
ănt inserați așii profesioniști _ _
Rosesrali (i) și Rod Laver (3), care 
— aparțir.ir.d unei alte generații — 
iși joacă acum poate ultima șansă de 
a rist:ga lauri ir. prestigiosul turneu. 
Oricint. făptui câ Năstase este clasat 
ir-aintea -unor asemenea mari vedete 
ca J. Newcnn-.be (5), A. Ashe (6), T. 
Dkker (7) sau M. Orantes (10-.), «ste 

set de cnoare pentru tenisma- 
trâ-..

HOCHEI ȘTII SOVIETICI SE 
PREGĂTESC

• VA DECIDE

Apoi, întrecerile turneului american 
vor fi mai cu seamă interesante pen
tru faptul că ele vot reprezenta o 
etapă decisivă in circuitul Marelui 
Premiu — F.I.L.T. Dotat cu maxi
mum de puncte (100 pentru primul 
lOC), Fuies; m;is 
tului o configurație anticipînd rezul
tatul 
tase 
locul _ .. . ,
23 puncte. Dar chiar și Cele 132 
care-1 separă pe jucătorul român de 
Smith — al treilea în clasament — 
nu este un handicap imposibil de re
montat, cel puțin teoretic.

Cele 20 de terenuri care găzduiesc 
întrecerea se află amplasate într-un 
parc pitoresc din Long Island, una 
din insulele pe care este clădit New- 
Yorkul. Pentru prima oară, campio
natele S.U.A. s-au jucat aci în 1915. 
Dar primele ediții avuseseră loc la 
Newport, încă din 1881, ceea ce așea
ză aceste întreceri printre cele mai 
vechi și prestigioase ale sportului alb. 
Este a 92-a ediție care se dispută 
acum.

Gazonul de la Forest Hills — după 
părerile specialiștilor — nu are, to
tuși, calitatea celui de la Wimbledon 
sau a terenurilor australiene. Este o 
suprafață de joc dură și foarte ra
pidă, ceea ce poate constitui un han
dicap pentru jucătorii tehnici prin 
excelență, așa cum este Năstase. 
Forța loviturilor s-a arătat adeseori 
decisivă ac:. Dar și Ilie știe să lo
vească tare...

Primul său adversar va fi jucătorul 
veneauelean Jairo Velasco. Un obsta
col care nu pare periculos, la prima 
vedere. Apoi — (*kcă ordinea tradi
țională pe tablou este respectată la 
această ediție — Năstase trebuie să 
te aT.e în aceeași jumătate de tablou 
cu Okker, Newcombe și Rosewall. Să 
așteptam semnalul de start!

Roda VOIA

Forest Hills poate da clasamen-

final. Să nu uităm că intre Năs- 
și Orantes — actualmente pe 
doi — este o distanță de numai

.................................. ,P

NEWPORT. — în finala probei de 
simplu, a turneului internațional fe
minin, Margaret Court (Australia) a 
învins-o cu 6—4, 6—1 pe Billie Jean 
King (S.U.A.). Margaret. Court eli
minase în semifinale și pe ameri
canca Chris Evert, cu 6—3, 6—0. La 
dublu, perechea australiană Marga
ret Court-Lesley Hunt a dispus cu 
6—2, 6—2 de cuplul american Billie 
Jean Kink-Rosemary Casals.

HAVERFORD. — Proba de simplu 
bărbați a fost cîștigată de jucătorul 
englez Roger Taylor, care, în finală, 
l-a învins cu 6—4, 6—0, 6—4 pe aus
tralianul Mal Anderson.

MUNCHEN. — Proba de simplu 
femei din cadrul campionatelor de 
tenis ale R. F. a Germaniei a fost 
ciștigată de Helga Masthoff, care, în 
finală, a învins-o cu 6—1, 5—7, 6—4 
pe Katla Ebbinghaus. In finala de 
dublu bărbați, cuplul Jiirgen Fas
sbender—Hans Jiirgen Pohmann a în
trecut cu 6—4, 6—7, 7—6, 6—ă P® 
Uwe Gottschalk—Karl Meiler.

PRIMA ECHIPĂ DE RUGBY , 
AMERICANĂ ÎN ROMÂNIA

SPORTIVII AMERICANI VOR 
JUCA LA BUCUREȘTI (MARII) 

SI TIMISOARA (JOI)

Duminică 3 septembrie va sosi 
la București o selecționată ameri
cană de rugby în XV — prima care 
vizitează România. Este vorba de 
echipa BAY AREA TOURING SI
DE din San Francisco (California). 
Rugbyștii americani deplasează un 
lot de 35 de jucători dm care vor 
alcătui două echipe. In cadrul scur
tului lor turneu din țara noastră 
ei vor susține partide la București 
și Timișoara. Astfel, în Capitală 
sportivii americani vor întîlni marți 
5 septembrie echipei® Sportul stu
dențesc (formația primă) și Grivița 
roșie (formația Secundă). Ambele 
meciuri vor avea loc în cuplaj pe 
stadionul Parcul Copilului. Apoi 
teamul american se va deplasa Ia 
Timișoara unde joi va juca în com
pania echipei noastre campioane. 
Universitatea și a rezervelor ei 
pe stadionul 1 Mai.

ne sub 
11€T C& 
crete 
ceielalâe oouâ pârocioaaie ia cto- 
pe~Uiie earopeae. U-TJL. fi F. C- 
Argeș, in ipostaze im plc—
La Bucureșt.. in zoc.-mi. in taft 
Rapidului: (care se vece bene că 
resimte lipsa t earned de 
bază — Lupescu și Dumitru). 
U.T.A. a demonstrat, că a rămas 
aceeași echipă metodică, echili
brată în pofida „uratului său mt 
de 3—4 ani“ și a atîtor temeri. Iar 
în Trivale, campionii au vrut să 
arate că, dacă au pierdut în prima 
etapă. Ia Arad, nu și-au pierdut 
ambițiile și valoarea, ei surciasînd, 
duminică, cu 5—0, după un joc 
foarte bun, 11-le studenților clu
jeni serios obosit (ca și echipa din 
Craiova) după universitarele euro
pene. întrebarea fundamentală 
care se pune, acum, pentru aceste 
cinci formații din vîrf este dacă 
reușitele lor din începutul noului 
campionat sînt rodul valorii intrin
seci și a perioadei de pregătiri sau 
a unor conjuncturi favorabile ca : 
adversari nepregătiti („U" Cluj. 
Universitatea Craiova, Farul), ne
experimentați (Sportul studențesc, 
C.S.M. Reșița), programări avan
tajoase (S. C. Bacău care a jucat 
în primele două partide cu... am
bele promovate), accidentări subite

Ne 
ai 
eu

■k Mureș-.
ot 3 âe jo. ar. 

Ouă I3 i
tperferazei e PetnfjJ

UTA.) posta fi fatr-ca feL 
revelatorul manșelor vtitoere. 
gîndim la victoria și jocul bun 
feroviarilor clujeni in partida
Steaua, elemente ce vor să spună 
câ anul acesta C-FJL-uî nu se va 
mai zbate în frigurile retrogradăm: 
ne gindim la formația plină de 
nume valoroase a Stelei care, caoi- 
tulind in prima de 
țelege ■ 
namovi 
cut — 
nă into 
ne
bile scoruri 
Bi 
grea.
dacă 
mat

ire. va in- 
- a se vedea experiența di- 
jtilor în campionatul tre- 
■â un lot valorcs nu inseam- 
deauna și o echipă de aur; 

mai gîndîm că aceste incredi- 
oe 5—0 semnate la 

tșov și Pitești anunță o toamnă 
pe litoral »: la Cluj, chiar 

s-au găsit optimiști ce au afir- 
câ Bayern Munches a pier- 
acasă. cu 5—0 in fata iui

— ; ne gindfm că din cele opt 
raje doar două au primit.. 
elațta întreagă de cinci stele.

$: ne mai pu'em ghidi la încă 
multe atîtea. pornind de la spiritul 
combativ din prima etapă si pînă

eu siguranță 
din 10 sep- 
cu trei zile 
cupe.e euro- 

prugrameză 
» importanță

pene, campionatul 
citeva partide de mar 
și atracție : V.T.A. — Dinamo. „U“ 
Cluj — Rapid. Vniversita’ea Cra
iova — F.C. Argeș. Petrolul — S.C. 
Bacău, Sportul studențesc — Stea
gul roșu— Pînă atunci însă, citeva 
zile de întrerupere, după care, pen
tru uneie echipe, acate urma un ai 
doilea start. Mai spectaculos, mai 
favorabil, mai coneiuăent—

DIVIZIA C-REZULTATELE ETAPEI A ll-a
SERIA. I

I.T.A lași — Străduința Suceava 1—0 
(0—0)

Avîntui Frasin — Unirea iași 1—0 (1—0)
Foresta Fălticeni _ Textila Botoșani 

2—1 (2—0)
Nicolina lași — Victoria Roman 2—1 

(2-0)
Danubiana Roman — Minerul Gura 

Humorului 5—0 (1—0)
Rapid Suceava — Fulgerul Dorohoi 

5—0 (3—0)
Minobradul Vatra Dornei — A.S.A. 

Cimpulung 2—0 (0—0)(Corespondenți : D. Dumitru, I. Bod
nar, D. Crăciun, V. Diaconescu, G. 
Groapă, C. Alexa și P. Spac).

Conduce în clasament : I.T.A. Iași cu 
4 p (2—0 golaveraj).

Etapa viitoare (3 septembrie) î Mino
bradul Vatra Dornei — Minerul Gura 
Humorului, Foresta Fălticeni _ Danubia
na Roman, Unirea Iași — A.S.A. Cîm- 
puiung, Avîntui Frasin — Rapid Sucea
va. Străduința Suceava — Nicolina Iași, 
Victoria Roman — I.T.A. Iași, Textila 
Botoșani — Fulgerul Dorohoi.

SERIA A II-A
Petrolul Moinești — Minerul Comănești 

2—1 (2—0)
Relonul Săvinești — Constructorul Gh. 

Gheorghiu-Dej 3—1 (2—0)
Viitorul Vaslui — Unirea Tricolor Bîr

lad 6—0 (5—0)
Trotușul Gh. Gheorghiu-Dej — Letea 

Bacău 0—0Rulmentul Bîrlad — U.R.A. Tecuci 
5—1 (3—1)

Oituz Tg. Ocna — Locomotiva Adjud 
2-0 (2-0)

Cimentul Bicaz — Textila Buhuși 2—2 
(0—2) s-a jucat la Tg. Neamț.

(Corespondenți : Al. Stolanovlci, C. 
Nemțeam?, M. Florea, G. Gorun, L, So
lomon, AI. Ave] și St. Ghimpe).

Conduce în clasament : Petrolul Moi- 
nești cu 4 p (5—2),

Etapa viitoare : Unirea Tricolor Bîrlad 
— Trotușul Gh. Gheorghiu-Dej, Letea 
Bacău — Rulmentul Bîrlad, Constructo
rul Gh. Gheorghiu-Dej — Oituz Tg. Ocna, 
Vi torul Vaslui — Relonul Săvinești, Pe
trolul Moinesti — Cimentul Bicaz, Tex
tila Buhuși — U.R.A. Tecuci, Minerul 
Comănești — Locomotiva Adjud.

seria a ni-A ,
Caraimanul Bușteni — Olimpia Rm. 

Sărat 1—0 (0—0)Petrolistul Boldești — Șoimii Buzău 
1—0 (0—0)

Prahova Ploiești — IJ.C.M. Focșani 
1—0 (0—Oț

Poiana Cîmpina — Carpați Sinaia 0—0
Petrolul Berea — IR. A. Cîmpina 1—0 

(0—0)
Victoria Florești _ Metalul Mija 3—0 

(0—0)
Chimia Buzău — Chimia Brazi 1—1 

a—0) — s-a jucat la MlzilfCnre^nondenți : V’. Zbarcea, N. Olnca, 
V AJbu. C. Virjoghie, M. Irfania, N. co- 
man «i l Vlalcu).

Con mice in clasament : Petrolistul Bol
dești CU 4 p (4—1).

Etapa viitoare : Carpați Sinaia — Ca- 
r< mânui Bușteni. Șoimii Buzâu — Chi
mia Bu’ău. I.J.C.M. Focșani — Victoria 
F’or««ti. Poiana Cîmpina — I-R-A Cîm
pina "letalul Mija — Petrolul Berea.. O- 
limpia Rm. Sărat — Prahova Ploiești, 
Chimia Brazi — Petrolistul Boldești»

SERIA A IV-A
Marina Mangalia — Chimia Brăila 3—i 

(1—0)I.M.U. Medgidia — Știința Constanța 
1—1 (1—0)

Dunărea Tulcea — Cimentul Medgidia 
2—1 (1-1)

Constructorul Galați — Electrica Con
stanța 1—0 (0—0)

Portul Constanța — Ancora Galati 5—0 
(1—0)Granitul Babadag — Comerțul Braua 
1—1 (1-1)

Viitorul Brăila — Oțelul Galați 0—0(Corespondenți : I. Cioboată, R. Avram. 
I. Turșie, V. ștefănescu, N. Teodorescu, 
N. Fucigiu și D. Cristache).

Conduce în clasament : Constructorul 
Galați cu 3 p (1—0).

Etapa viitoare : Știința Constanța — 
Viitorul Brăila, Dunărea Tulcea — Elec
trica Constanța. Chimia Brăila — I.M.U. 
Medgidia, Comerțul Brăila — Oțelul Ga
lați. Cimentul Medgidia — Granitul Ba
badag, Constructorul Galați — Portul 
Constanța, Ancora Galați — Marina 
Mangalia.

SERIA A V-A
Azotul Slobozia — Sirena București 

5—0 (2—0)
Olimpia Giurgiu — Autobuzul bucu

rești 0—1 (0—0)
Laromet București — Electronica Bucu

rești 1—0 (0—0)
Voința București — Sportul Ciorogîria 

1-1 (1-0)
Dinamo Obor București — Unirea Tri

color București 0—o
Flacăra roșie București — Celuloza 

Călărași 1—2 (1—2)
T.M. București — Tehnometai Bucu

rești 2—1 (2—1)(Corespondenți : I. Matei. P, Burcîn, C. 
Secară. Gh. Vlad, O. Guțu. C. Toader 
și G. Rosner).

Conduce în clasament : Autobuzul
București cu 4 p (6—1)

Etapa viitoare : Celuloza Călărași — 
Voința București, Tehnometai București
— Unirea Tricolor București, Flacăra ro
șie București — Azotul Slobozia, Electro
nica București — Olimpia Giurgiu, Spor
tul Ciorogîria — Sirena București, Dina
mo Obor București. — T.M. București, 
Autobuzul București — Laromet Bucu
rești.

SERIA A VI-A
C.F.R. Roșiori — Chimia Găeștl 1—1 

0-0)Petrolul Tîrgoviște — Textillstui Pitești 
4—1 (1—0)

Răsăritul Caracal — Oltul Slatina 0—0
Dacia Pitești — Recolta Stolcănești 6—2 

(5-1)Flacăra Moreni — Petrolul Videle 0—o
Unirea Drăgășani — Chimia Tr. Mă

gurele 1—0 (0—0)
Progresul Corabia — Automatica Ale

xandria 2—0 (2—0)
(Corespondenți : T. Negulescu, M. A- 

vanu. Gh. Donciu, Al. Momete, Gh. Ilin- 
ca, D. Denghej și C. Fillp).

Conduce în clasament : Dacia Pitești 
cu 4 p (*—2).

Etapa viitoare : Chimia Tr. Măgurele
— Petrolul Tîrgoviște. Petrolul Videle — 
Unirea Drăgășani, C.F.R. Roșiorii de 
Vede — Recolta Stoicănești, Textilis‘.ul 
Pitești — Progresul Corabia. Răsăritul 
Caracal — Automatic^ Alexandria, Fla
căra Moreni — Dacia Pitești, Oltul Sla
tina — Chimia Găești,

SEAL< A VII-A

Metalul Oțelu Roșu — Mxerui Rovi
na-! o—o

Pandurii Tg. Jiu — Metrul Bjcșa
1— 5 (1—0)

Meva Drobeța TT Severtn — Gorjcl 
Tg. Jiu 3—j\ (fr—«)

Victoria Craiova — Știința Petroșani 
3—2 (0—1)

Vulturii textila Lugoj — Steagul 
Plenița 2—0 (0—0)

Minerul Motru — Dunăre* Calafat I—1 
(2-1)

Metalul Topieț — Minerul Moldova 
Nouă 1—0 (1—0)

(Corespondenți : R. Zeno. B. Manele 
M. Focșan, T. Costin, C. Oiaru, V. Cră
ciun si R. Predescu).

Conduce în clasament : Meva Drobeta 
Tr. Severin cu 3 p (3—0).

Etapa viitoare : Vulturii textila Lugoj
—_ Minerul Motru, Metalul Oțelu Roșu 
_  Mineral Moldova Nouă. Victoria Cra
iova — Pandurii Tg. Jiu. Minerul Bocșa
— Metalul Topleț, Gorjul Tg. Jiu, — Du
nărea Calafat, Meva Drobeta Tr. Severin
— știința Petroșani, Steagul roșu Plenița
— Minerul Rovinari.

SERIA A VID-A
Gloria Arad — Unirea Tomnatic 4—2 

(1-0)Victoria Călan — Minerul Lupeni 2—1 
(1-0)

U.M. Timișoara — Vagonul Arad 2—0 
(2-0)Progresul Timișoara — Constructorul 
Arad 4—0 (3—0)

C.F.R. Simeria — Electromotor Timi
șoara 1—1 (1—0)

Mureșul Deva — Furnirul Deta 1—0 
(1-0)

Minerul Ghelar — Minerul Teliuc 1—1 
(0—0)

(Corespondenți î G. Herman, A. Gunt
her, C. Crețu, I. Ene, M. Munteanu, I. 
Jura și FI. Oprița).

Conduce în clasament : Victoria Călan 
CU 4 p (5—2).

Etapa viitoare : U.M. Timișoara — Pro
gresul Timișoara, Vagonul Arad — Elec
tromotor Timișoara, Furnirul Deta — 
Gloria Arad, Victoria Călan — Minerul 
Teliuc, Constructorul Arad — Minerul 
Lupeni, Unirea Tomnatic — Mineral 
Ghelar, Mureșul Deva — C.F.R. Simeria.

SERIA A IX-A
Aurul Brad — C.I.L. Blaj 2—0 (1—0)
C.I.L. Gherla — Industria sîrmei Cîm- 

pia Turzii 3—2 (1—1)
Arieșui Cîmpia Turzii — Dermata Cluj

2— 0 (2—0)
Tehnofrig Cluj — Unirea Alba lulîa 

2—0 (0—0)
Minatir Zlataa — Arieșui Turda 3—2 

(1-0)Unirea Dej — Minerul Bihor 3—1 (2—0)
Soda Ocna Mureș — Metalul Aiud 1—0 

(0-0)
(Corespondenți : M. Susan, A. Sa'oo, v». 

Stefan, E. Fehervari, N. Bâlșan, T. Pro
dan și Em. Tîrnăveanu).

Conduce in clasament : Aurul Brad eu 
3 P (2-0).

Etapa viitoare : Soda Ocna Mureș — 
Tehnofrig Cluj, C.I.L. Blaj — Arieșui 
cîmpia Turzii, Industria sîrmei Cîmpia 
Turzii — Aurul Brad, Dermata Cluj — 
Minerul Bihor. C.I.L. Gherla. — Unirea 
Dej, Minaur Ziatna — Metalul Aiud, 
Unirea Alba lulia — Arieșui Turda.

SEUA A X-A

Tojxuxul Bara Mare _ Recolta Salon- 
ta i—» (1—+•

Mmerui Cavidc — Minerul Baia Borșa 
»-l >-»)Voința Care: _ Caestrurtorui Baia 
Mane 1—» >1—«)

C-I Sigheru: Mamav*l — Unirea 
Zaila • ri—r,

Bratai Vlșe-_ — VTctarta Care! 9—3
KBceeana Margrnta — Soraeșu; Satu 

Mar„ •—e a—«j
Mmerul Bata Spe-.e — Hap-.d Jibou 4—9 

o-e.Corespondenți ; T. Toftâ'.an, Z. Debre- 
fenl, Tr. SUa<tn, V. Mlhali. A. Ghllezan, 
A. PaaealAui.

Co&ta» ts r'asaatent : 1 ajutorul Baia 
Mare ea < p O—M.

Etapa rUMre : i -ursa Zatau — Voin
ța Car»:. Braeu. vișeu — C.LL. Sigae- 
Uu Marmațleu Vanccta Car»! — Toptfo- 
tal Baia Mare. B-ioeeazta Marghita — 
Mir-erui BaA Sprie Raxlaa Satanta — 
Minerul Bata B->rșa_ Someșul Sata Mare
— Minerul Cavnar, C <xistrucue-.il Baia 
Mare — Ratai Jîtaxs.

SEXLt A XI-A

Forestierul Tg. Sseuîesr — Lacul Ursu 
Sovata 3—3 (î—

Viitorul Tg. Mureș — Mureșul Toț^ița 
3—0 (1—0)

Gaz metan Me&aș — Textaa Odorhet 
1—0 (1—0)

Someșul Beclear. — vnrometaa Mediaș 
â—2 (2—1)

Viitorul Gheorglu-nl — Oltul St Gheota 
ghe 1—0 (1—0)

Carpați Covasna — Mrterui Bălan »—0
Unirea Cristar — Foresta Suseni 4—1 

(1—0)
(Corespondenți : L- Burs, A. Szabo, Z. 

Medeșan, I. Plutea, Cs. Mainasi, Fr. Gaz- 
dag și V. Lorintzi).

Conduce In clasament : Gas metan Me
diaș cu 4 p (3—1).

Etapa viitoare : Mureșul Tepfița — So
meșul Beclean. Mineral Bălan — Gas 
metan Mediaș. Forestiera: Tg. Seru.-sc
— Foresta Suseni. Oltul Sf. Gbeorgne — 
Textila Odorhei, Lacul Urau Sovat* — 
Carpați Covasna, Vitrometan Mediaș — 
Unirea Cristar. Viitorul GheorgMeK — 
Viitorul Tg. Mureș.

SERIA A Xn-A
Tractorul Brașov — Oltul R.r. VLeea 

3—1 (1—0)
C.F.R. Sighișoara — Lotru! Brez j> .—1 

(2-1)Metalul Copșa Mică — I.C.I.M Bra’ov 
0—1 (0—0)

Textila Sebeș — Independența Cisnâdie 
1—0 (1—0)

Torpedo Zărnești — Chimia Or. Vic
toria 3—1 (2—1)

Chimica Tirnăveni — Carpați Brașov 
2—0 (1—0)

Politehnica Brașov — U.P.A. sibiu 0—3 
(3-2)(Corespondenți : G. Lorae, L Turjan, 
M. Faliciu, D. Lădaru, C. Chirlac, I. Du- 
can și I. Hirșu).

Conduce ’n clasament : I.C.I.M. Brașov 
cu 4 p (6—0)

Etapa viitoare : I.C.I.M. Brașov — Cni- 
mica Tîrnâvenl, U.P.A. Sibiu — Tracto- 
ru.1 Brașov, Chimia Orașul Victoria — 
Independența Cisnădie, Oltul Rm. Vilcea 
_ Politehnica Brașov. Carpați Brașov — 
Torpedo Zărnești, Textila Sebeș — C.F.R. 
Sighișoara, Lotrul Brezoi — Metalul 
Copșa Mică,

■ ■ul,

PREGĂTIRI
DE TENIS

PENTRU CAMPIONATUL 
MASÂ DIN ASIADE

— La Pe-
Comltetului

PEKIN, a (.Merpres). 
kin a avut loc ședința 
Executiv al Uniunii asiatica de tenis 
de mata (ATTU), care a examinat 
ansamblul pregătirilor pentru primul 
campionat ce tenis de masă din Asia 
$i modul în care organizațiile de 
specialitate din țările șl regiunile

invitația de a
cum

acceptat 
campionat. După

asiatice au 
participa la 
relatează agenția China Nouă, Uniu
nea va saluta dacă echipa de tenis 
de masă a Taivanului va participa 
la activitățile ATTU sub numele de 
echipă provincială Taivan a R. P. 
Chineze.

PARTIDA A 19-a A MECIULUI PENTRU TITLUL MONDIAL DE ȘAH
V A sy

După desfășurarea furtunoasă a 
primei jumătăți a meciului (7 par
tide clșt gate d;n 11), seria de remi
ze care a început cu partida a 14-a 
a decepționat in oarecare măsură 
pe amatorii de „suspense". In reali
tate, lupta extrem de dirză și în 
unele din remizele înregistrate au 
fost tot atit de interesante ca și 
partidele decise. Campionul mondial 
a depus mari eforturi pentru a re
duce diferența de 3 puncte care-1 
separa de șajanger. El a avut ini- 
țiauva și a obținut chiar avantaje 
poziționale sau materiale, dar de fie
care dată Fischer a reușit, condu
cted cu abilitate apărarea, să ob
țină remiza.

Partida a 19-a s-a situat pe aceeași 
linie. Spasski a obținut inițiat'va din 
deschidere șț cu o interesantă com
binație la mutarea a 18-a a pus pro
bleme adversarului. Fischer n-a ac
ceptat insă sacrificiul de figură și 
manevrind foarte ingenios a resp ns 
atacul, râmlnind chiar cu 2 figuri 
pentru turn. Pină la urmă poziția 
s-a simplificat și partida s-a dat re
miză Intr-un final de turnuri egal. 
Astfel, după partida a 19-a, Fischer 
continuă să păstreze avansul de 3 
puncte (11—8) și mai are nevoie de 
ll/s puncte pentru a cuceri titiul de 
campion al lumii.

APARAREA ALEHIN
ALB : Boris SPASSKI 

NEGRU : Robert FISCHER

Partida a 19-a. Reykjavik 27 august

J. e4 Cf6 2. e5 Cd5 3. dl di 4 Cf3 
Ng4 (O caracteristică a acestui meci 
este diversitatea deschiderilor șl va
riantelor folosite. în partida a 13-a, 
Fischer a jucat 4...g6) 5. Ne2 e6 S. 
0-0 Ne7 7. h3 (Continuarea obișnuită 
este 7. c4 Cb6 8. e:d6 c:d6 9. Cc3 
Cc6) 7„.Nh5 (Mai slab este 7...N:f3 8. 
N:f3 Cc6 9. e:d6 D:d6 10. c4 Cf5 11. 
Df3 eu avantaj pentru alb, Matulc- 
vici-Damianovici. 1966) 8. c4 CbO 0. 
Cc3 o-e (O mică întărire față de 
continuările Încercate pînă acum : 
9...d:e5 și 9...C8d7) 10. Ne3 d5 ÎL c5 
N:f3 12. N:f3 Cc4 lLb3 ! (Forțează ur
mătorul schimb care consolidează 
centrul alb) 13...C:e3 14. f:e3 b« (Ne

grul este obligat să atace centrul alb 
pentru a-și crea contrașanse). 15. e4 
c6 10. M b:c5 17. b:c5 Da5 18,C:d5 ! 
(Vezi diagrama Cu acest sacrificiu 
albul Iși valorifică superioritatea de 
pioni, în centru, specultnd. in ace
iași timp deschiderea posibilă a dia
gonalei I3-a8) U...Ng51 (Acceptarea 
sacrificiului era periculoasă . După 
l«...e :d5 19. e:d5 Da6 20. Db3 ne
grul are mari dificultăți) 19. Nh5 (Al
bul continuă jocul la complicații. Dt 
considerat era 19. Db3 aslgurlnd un 
clmp de retragere calului, dar după
19.. .Ca8 ! 20. Ce3 Dd2 21. Cc2 Tab8 
inițiativa trece de partea negrului. 
Nu merge 22. Tadl T:b3 23. T:d2 T:f3l, 
iar la 22. Da4 urmează 22...Cb4 !)
19.. .c:d5 M .N:f74-T:f7 21. T:f7 Dd2 I 
(O excelentă mutare de apărare. Bi
neînțeles, turnul f7 nu putea fi luat 
din cauza 22. Dh5+ cu atac de mat) 
22. D:d2 N:dZ 23. Tafl Cc« (Timp 
de glndire : Spasski 105 minute ; Fis
cher — 75 minute. Atacul alb a fost

Tff7 atunci N:e5 șl negrul apără 
punctul g7) 27...Ne5 (Pionul c6 nu
poate fi luat din cauza Tc7) 28. T:d5 
Teă 29. Tel T:e6 30. Td6 Rf7 (Nu 
merge 3O...T:d6 31. c:d6 N:d6 32. Te6 
și se pierde o figură) 31. T:c6 T:c6 
32. T:e5 Rfo 33. Td5 Re6 34. Th5 h« 
(Finalul de turnuri este remiză) 35. 
Rh2 Ta6 36. c6 T:c6 37. Ta5 a6 38. 
Rg3 RfS 39. Rf3 Tc3-P 40. Rf2 Tc2 + 
Remiză.

O partidă de mare luptă, intere
santă în toate fazele. Meciul con
tinuă astăzi, cu partida a 20-a te 
care Fischer joacă cu piesele albe.

Sergiu SAMARIAN

FOTBAL MERIDIANE
ROBERT FISCHER

Poliția dupâ 18. C;d5
respins; eu turn și 2 pioni pentru 
2 figuri șansele sînt echilibrate, dar 
albul trebuie să joace cu atenție 
deoarece centrul său de pioni este 
vulnerabil) 24. e:d5 e:d5 25. Td7 
Ne3u- M. Rhl N:d4 27. e« (Dacă 27.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
Cea de-a »-a etapă * Turului <s«Ust 
al Portugaliei, desfășurata pe traseul 
Branco-Santarem. a fost etatizata de 
rutierul portughez OU'.eira. crooomatrat 
pe distanta de 1» tan. cu timpul de 
5M3.-CT. L-au urmat xxnpatrioții săi 
Agost-nfco — la 1-27 și Mer.des — la 
2:»1. In etasamavul general individual 
cociin-ă să cottduta Joaquim AgoetinJio. ■
te prima zi a turneului internațional 
de hochei pe gheață Qunlori) de ta 
Novy Târg (Polonia), reprezentativa Po- 
. a întrecut cu scorul de S—4 
O—L î—4. 4—î) formația Dinamo Mos
cova.■
Turneul internațonal feminin de bas
chet, desfășurat la Szekesfehervart s-a 
încheiat cu victoria selecționatei Po
loniei. Pe locurile următoare s-au 
clasat formațiile Ungariei, Franței. Bul
gariei, selecționata orașului Szekes- 
fehervar și Olanda. te ultima zi a 
competiției s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Bulgaria — Polonia 85—58 
(52—33) ; Ungaria — Franța 59—44 
(36—20) ; Selecționata Szekesfehervar — 
Olanda 57—54 (29—23).■
Campionatul european de automobilism 
(viteză în eoasts') a fost ctștigat în acest 
an de sportivul elvețian Xavier Perrot 
cu 150 p. urmat de Herve Bayard (Fran
ța) — 42 p, Jean Claude Andruet (Fran
ța) — 31 p. etc. In ultima cursă a com
petiției, desfășurată Ia Les Rangiers 
(Elveția) victoria a revenit lui Xavier 
Perrot, care a concurat pe p mașină 
..March-722".

Turneul mtemațtaul de șah „Memoria
lul A. Rubinstein* s-a Încheiat la Varșo
via cu victoria mareiul maestru ceho
slovac Jan Smejkai. S a totalizat 11 
puncte din 15 posibile, fiind urmat în 
clasamentul final de Vasiukov (U.B.S.S.) 
— 10' ’i P, Luakov șl Rozuvaev (ambii 
U.R.S.S.) — M't p. Liebert (H.D.G.)
8*/i p, Zuckermann (S.U.A.) — 8 p, 
Kostro (Polonia) — 7'i p etc.

•
Curea ciclist* Internațională, desfășurată 
in șapte etape pe șoselele Elveției, a fost 
ciștigata de rutierul englez Dave Lloyd. 
El a fost urmat în clasamentul final de 
spaniolul Jose Luis Viego — la 1;15, 
polonezul Jerzy Swlrko — ta 1152. so
vieticul Aleksandr Gusiatnikov — la 
i;58, belgianul Louis Verreydt — la 
1;59 etc.

Numeroși spectatori au urmărit la Pe
saro un mare concurs de motocicliam, 
la startul căruia au fost prezenți con- 
curenți din mai multe țări europene. La 
clasa 500 cmc., victoria a revenit fin
landezului Jarno Saarinen, care a con
curat pe o motocicletă ,,Benell!". Ma
rele favorit al cursei, italianul Giacomo 
Agostini (pe „M.V. Augusta"), a fost 
silit să abandoneze din cauza unor de
fecțiuni mecanice. în momentul aban
donului, Agostini conducea detașat cursa, 
întrecerea rezervai? motocicletelor de 
la clasa 250 cmc. a revenit tot lai Saari
nen, secundat de italianul Bsnzo Pa
solini tee ..Aeimacchi"),

MECIURI AMICALE
Peste 40 000 de spectatori au urmărit 

pe stadionul „Sau Slro" din Milano In- 
tîlnirea internațională amicală de fotbal 
dintre echipele A.C. Milan și Atletico 
Madrid. Fotbaliștii italieni au terminat 
învingători cu scorul de 2—1 (1—0). Bi- 
gon a deschis scorul in mln. 40, ier 
Irueta a egalat situația în min. 61. Go
lul victoriei a fost înscris în min. 66 de 
Rivera.

într-un med internațional amical, des
fășurat la Atena, în fața a 15 000 de 
spectatori, echipa locală AEK a terminat 
la egalitate : 1—1 (1—0) cu formația bel
giană Racing White. Gazdele au deschis 
scorul în min. 35 prin Simoyanos, iar 
oaspeții au egalat prin golul înscris de 
Teuguells (min. 58).

în cadrul turneului pe care-1 între
prinde în Spania, echipa Honved Buda
pesta a întîLnit formația F.C. Sevilla. 
Fotbaliștii spanioli au cîștigat cu scorul 
de 1—0 (0-0).

Finala turneului internațional de la 
Cadiz a revenit echipei Atletico Bilbao, 
învingătoare cu 2—1 (după prelungiri) 
în fața formației Benfica Lisabona. Pentru 
Jocurile 3—4 s-au întîlnit Botafogo șl 
Bayem Munchen. Fotbaliștii brazilieni au 
terminat învingători cu 4—2 (2—1).

CAMPIONATE
FRANȚA (etapa a 4-a): Metz — Stras

bourg 1—1 ; Rennes — Nancy 4—1; Va
lenciennes — Bastia 1—0; Ajaccio — Bor
deaux 2—2; Reims — Nimes 0—1; An
gers — Sedan 2—2; Marseille — Nantes 
1—0; Sochaux — Lyon 3—1; St. Etienne
— F.C. Paris 3—0; Red Star _ Nice 1—1. 
te clasament : Nice, Angers și Marseille
— rite 7 p

ELVEȚIA (etapa a 4-a) ; F.C. Basel — 
Servette Geneva 2—2; chaux de Fonds
— Young Boys Berna 2—1; Granges — 
Lugano 0—1; St. Gall — Winterthur 0—4; 
Chiasso —■ Sion 1—0; Lausanne — FC Zu
rich 1—2; Grasshoppers Zurich — Fri
bourg 3—1. Clasament : Chiasso — S p 
(un joc mai puțin); Winterthur și Gras
shoppers — 6 p.

OLANDA (etapa a 3-a) : Ajax Amster
dam — GO Ahead Deventer 6—0 (Cruyff 
a marcat patru goluri): Sparta Rotter
dam — FC Utrecht 6—0; Excelsior Rotter
dam—MV. Maastricht 0—0; FC den Haag — 
AZ 67 Alkmaar 4—0; FC den Bosch — 
Haarlem 0—0; FC Twente Enschede — 
FC Amsterdam 2—1; Telstar — PSV Eind
hoven o—i; NAC Breda — NEC Nijmegen 
1—0; FC Groningen — Feyenoord Rotter
dam 1—4. Conduc Ajax și Feyenoord cu 
rite 6 p, urmate de PSV — 5 p.

IUGOSLAVIA (Etapa a 2-a) : Vojvodi- 
na Novi Sad — Spartak 3—0; Sloboda 
Tuzla — Cellk Zeiilka 0—0; Sarajevo — 
Olympia Liubllana 3—2; Dynamo Zagreb
— Partizan Belgrad 0—1; Steaua Roșie 
Belgrad — Velez Mostar 1—1; Hajduk 
Split — Zeleznieiar Sarajevo 3—2; Rad
nick! — Borac Banja Luka 1—0- Vardar 
Skoplie — Bor 1—0: OFK Beograd — 
Sutjeska 2—1. Pe primele locuri Steaua 
Roșie, Velez și Radnlkj — 3 P.

CEHOSLOVACIA (etapa a 4-a) : Zbro- 
jovka Brno — AC Nitra 3—1; Sparta 
Hradec Kralove — Tatran Preșov 0—0; 
ZVL Zlllna — VSS Kosice 2—0; Banik 
Ostrava — Slavia Praga 2—0; Lokomotiv 
Kosice — Dukla Praga 2—0; Sparta Pra
ga — TJ Trjtnec 2—0; Skoda Plsen — 
SKLO Union Teplice 0—1. Clasament : 
1. Tatran Preșov — 7 puncte; 2. SKLO 
Union Teplice — 5 punctaj 3, Dukla 
Praga — 5 puncte,
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EȘALONUL SECUND
Marea sală din 

Parcul olimpic a 
fost luată pur și 
simplu cu asalt 
în cursul zilei de 
luni. Era și nor
mal acest lucru, 
dacă avem în
vedere că astăzi au fost programa
te aici exercițiile liber alese ale 
gimnastelor, care asigură întotdea
una un spectacol de mare măies
trie. Și așteptările spectatorilor nu 
au fost cu nimic înșelate. Atît la 
întrecerile desfășurate în cursul 
dimineții, cît mai ales la concursul 
de după-amiază, sportivele s-au în
trecut parcă pe sine, oferind celor 
prezenți execuții de o deosebită 
valoare tehnică, cu multe elemente 
de mare dificultate, care au smuls 
deseori ropote de aplauze. Pe pri
mul plan s-au situat în concursul 
de dimineață echipele Olandei, Po
loniei ți Italiei, ale căror compo
nente au fost evident superioare 
adversarelor lor din celelalte for
mații. Van Gervven, de pildă, din 
selecționata Olandei a primit note 
foarte bune la unele aparate, la fel 
ca și celelalte colege de echipă, 
ceea ce a avut în final drept re
zultat clasarea formației Olandei 
prima între echipele din eșalonul 
secund al participantelor la aceste 
jocuri. Punctajul — destul de ridi
cat: 353,50 p. O frumoasă impresie 
au lăsat și sportivele poloneze. E- 
chipa pare foarte omogenă, execu
țiile sînt curate, toate gimnastele 
au manifestat multă siguranță, rea- 
lizind la sfîrșitul evoluției lor olim
pice un punctaj de 350,90. Mai bi
ne clasate după impuse, gimnastele 
bulgare emiteau pretenții pentru 
un rezultat bun și la liber alese. 
Dar, doar cu Maia Blagoeva în 
formă, sportivele bulgare n-au mai 
reeditat buna evoluție din prima 
zi, fiind nevoite ca în final să o- 
cupe o poziție modestă, evident 
sub așteptările specialiștilor din 
țara vecină.

De asemenea, se cuvine să men
ționăm că evoluții remarcabile, 
mai ales la sol și paralele, au avut 
luni și gimnastele din Elveția și 
Franța, ale căror execuții s-au si
tuat uneori Ia nivelul celor mai 
bune dintre maestrele prezente 
aici.

Dar,., iată rezultatele tehnice ale 
formațiilor care s-au întrecut în 
cursul dimineții de luni: Olanda 
353,50 p, Polonia 350,90 p, Italia 
349,80 p, Elveția 348,30 p, Franța 
346,20 p, Bulgaria 346,05 p, Iugo
slavia 339,50 p, Anglia 333,95 p.

U.R.S.S. — 1 —

1. S.U.A. 1 2 3
2. R. D. Germană 2 1 2

3— 6. Australia 1 — —
R.P.D. Coreeană 1 — —
Polonia 2 — —
Suedia 1 ~ —

1— 9. Austria — 1 1
ROMANIA — 1 1
Ungaria — 1 1

10—11. R.F.G. — 1 —

Șl PE PUNCTE
(locul 1-7 p. 11-5 p,

III-4 p... VI-1 p)
1. S.U.A, 39 p, 2. R.D. Germană 30 P. 

3. Ungaria 10.5 p. 4. Poionia 10 p. 5—6. 
ROMÂNIA Șl Austria 9 p. 7. R.P.D. 
Coreeană 8 p. S—9. Australia și Sue
dia 7 d, 10. R. F. a Germaniei 3.5 p. 
11. U.R.S.S. 5 p. 12. Canada 4 p. 15—17. 
Brazilia, Cehoslovacia. Ecuador. ra
lia și Japonia 3 p, 16. Binnama I p, 
19—20. Franța Si Porto Rico 1 p.

In aceste c’asamente nu au (ost 
luate tn evidență probele de săn- 
r:ri de Ia trambulină (f>. haltere 
56 kg șl gimnastică echipe O-

PROGRESIA ARITMETICĂ A LUI ROTARU
(Urmare din pag. I)

60-lea, poate de emoția rezultatului 
bun, poate din alte cauze — pe care 
numai sufletul bizar al unui mare 
campion le cunoaște — Rotaru l-a 
ratat, dacă se poate spune așa pentru 
un 9 pe care mulți mari trăgători și-l 
doresc in momentele de dificultate. Să-1 
ascultăm pe Rotaru însuși : „Au fost 
răstimpuri în această dimineață cu 
soare cînd, exact peste ținta mea, s-a 
așezat o dungă in diagonală, un fel 
de umbră care mi-a tulburat desigur 
șederea. Altfel nu-mi pot explica cele 
două rateuri, dar, in special, ultimul 
care m-a privat de locul doi". Pe lo
cul acesta doi, rîvnit de Rotaru, s-a 
clasat americanul Auer cu același nu
măr de puncte, dar cu ultima serie 
de 100 (după ce greșise două focuri in 
seria a doua, clnd a totalizat doar 
98 puncte).

Ha 37 de ani, Nicolae Rotaru obțir.e 
medalia de bronz a Jocurilor Olim
pice, la capătul unei tensiuni de con
curs care pentru el a durat o oră si 
20 de minute, făcînd cinste sportul::- 
românesc care, la capătul primelor 
două zile de întreceri, a obținut a 
doua medalie, datorită tirului. Victo
ria lui Rotaru — pentru că și me
dalia de bronz este o victorie — de
vine șt mai semnificativă dacă ți
nem seama de faptul că au fost la 
start șl s-au clasai XI aaacurentl

în prima sa declarație făictă pre
sei, Nicolae Rctarj nu a uitat să re 
roage să transmitem îmbrâțisă-iîe sale 
mamei și sore: afate Ia Securest.

Tînărui Die Codreana, cel de a! 
doilea concurent român la aceasta 
probă a tras foarte bine, obținînd 
590 de puncte si ciasîndu-se, datorită 
numărului mare de trăgători de clasă, 
pe locul 53.

Pe poligonul Învecinat, cel de ta
lere, care atrage un mare număr de 
spectatori datorită spectaculozități: 
probei, efectul focurilor fiind vizib.l, 
George Florescu si Ion Dumitrescu 
continuă lupta pentru o clasare ono
rabilă. Marți se Încheie proba. Pir.ă 
acum rezultate mai bune deține Flo
rescu care este destul de constant la

LI HO IUN

Campionul olimpic la armă li-' 
berâ, calibru redus, 60 de focuri 
culcat, este ostasul din Phenian, 
capitala R.P.D. Coreene. Noul re
cordman olimpic ți al lumii este 
născut la I decembrie 1950. Are 

■ înălțimea de 1,75 m și greutatea 
| de 70 kg.

Este debutant în marile compe- 
i tiții internaționale ale tirului.

24 de reușite din 25 posibile. in timp 
ce o mulțime de favoriți. după serii 
excepționale de 25, sint in stare să 
coboare la serii de 21 «au 22. Dac-a 
Florescu va evolua la fel si marți se 
poate nădăjdui ca el să intre prmtre 
primii 10 clasați.

> Urii tibevă ae> bea reia: a» 4e 
«acari culcat : L V Ho 1~ 6LP5 
Coreeană» y» p — sas recom «*■•- 
pic și pwooial (i_r.: 5dB pl. 1 ' arțar 
Aaer ȘS-UJ\ ) 5SB p. X MCOL-.£ RO
TARU ROMÂNIA) p. 4. Giver e 
de Ctăric? .Italia) 5<ăff p. 5l Jfett Vagtcr 
(CeiwCovacal 587 p. 4 Ja-xe San
tiago (Porto R:cc) ăF7 p. 7. laooes

PROGRAMUL ZILEI

,„c-. ,- u a p-nentat de presa vest-germană drept
ce* at*f aeweafăoaaU a» firii * zilei de duminică. Ziarul „Sport Kurier" 
din Mfindben pnbiied fa codrul cronicii declarația lui Dan luga, care a 
arătat d, deși pistolul liber nu este specialitatea sa, a reușit totuși o 
perftrnznți neMmuld. „Timpul excelent și perfecțiunea poligonului 
Mn ajutat a* obțin medalia de argint A fost un excelent antrenament 
Înaintea probei mele favorite*, a spus luga, fără a face însă vreun pro
nostic asupra pirtciulut citezi

Telefoto : Radu CRISTESCU (Agerpres)

UN 0-3. FARA DREPT DE APEL, g»
CU JAPONIA, LA

Echipa ppistcă de volei a pierdut, 
fără drept ie apeh cu Japonia. Sco
rul este eqffîr=tar t 4—15, 5—15, 
6—15 1 Jocul a fosî fără istoric. Am 
condus de ncmai două ori in tot 
meciul: Z—• fa primui set și 4—3

opus o rez^-eetă s'poă Dar asta s-a 
intjmplM ma pentru că ea ar fi 
avut o zi oefasni. ei. mai ales, per- 
tXTl C3 ~ ~ TM «aâI surclasat

azi se datorează unei munci neîn
trerupte de opt ani. El a sperat 
să obțină medalia de aur, In Mexic 
dar a fost nevoit să amîne cu pa
tru ani acest ideal. Oricum, după 
jocul de ieri, echipa Japoniei se 
constituie într-o mare favorită la 
titlul olimpic. Antrenorul Sotir a 
fost întrebat și el dacă mai păs- 
:reeză speranța calificării în turneul 
final al primelor patru.

A răspuns că păstrează încă a- 
cvastă speranță ! în această situa- 
t e echipa noastră trebuie să cîș- 
tlge toate meciurile și să Învingă 
deci, în ultimul joc. și echipa 
R.D. Germane — campioana lumii. 
Antrenorul echipei R.D. Germane 
a spus că a fost de-a dreptul sur
prins de fragîhtatea biocajuiui

Au ;„cxt echipei ■ ROMÂNIA :

Loesrii, Ioc. MoculescuC ; JAPO
NIA : Mmani, Nekoda, Oho, Ki
mura. Noghuki, Merita (Nakammu-

CWIUNUI OLIMPIC RODHIGUEZ-

8

â (5—0) 
l-a

Talere aruncate 
(după două m. 
Scalzone
Carreca

si George Florescu. 
Ion Dumitrescu a d<

Americanul Mark Spitz, prin cele două medalii de aur cucerite ier", lasă 
să se întrevadă că recordul — <’ .

va putea fi depășit. Să vedem

— 3») t 
. Angelo

Michel
Basagr.i
Fohnny 
dexter

LLIMIW h PRIMUL TUR!

BASCHET : preliminarii : grupa A : Brazilia — Spania, Japonia — R.A. 
Egipt, Cehoslovacia — Australia. S.U.A. — Cuba; grupa B: Senegal — Po
lonia, U.R.S.S. — Italia, Porto Rioo — Iugoslavia, R.F. a Germaniei — F1U- 
pine.BOX : meciuri în cadrul primului tur.

CĂLĂRIE : proba completă (dresaj)
CANOTAJ : recalificări pentru semifinale
CICLISM : cursa pe echipe (100 km) .
FOTBAL: preliminarii: grupa A: R.F. a Germaniei — Maroc. S.U.A. — 

Maiaezia ; grupa C : Danemarca — Iran, Ungaria — Brazilia.
GIMNASTICA : exerciții liber alese, echipe bărbați
HALTERE : categoria 60 kg
HOCHEI PE iarba : grupa A : Pakistan — Uganda, Spania — Maiaezia. 

Belgia — Franța, R.F. a Germaniei — Argentina
IACHTING : regata I
ÎNOT : 200 ni liber bărbați (serii și finală), Î00 ni bras teniei (serii și fi

nală). 100 m bras bărbați (serii și semifinale). 100 m liber femei (finală). lw> 
m spate bărbați (finală) _LUPTE LIBERE : meciuri in cadrul turului al Hl-Iea. 

PENTATLON MODERN : proba de tir.
POLO : preliminarii : grupa A : S.U.A. — Canada, Mexic Iugoslavia, 

România — Cuba; grupa B : R.F. a Germaniei — Olanda. Grecia — Ungaria: 
grupa c : U.R.S.S. _ Bulgaria. Italia — Spania.

SĂRITURI : trambulină bărbați, preliminarii 
SCRIMA : floretă bărbați — turneul individual 
TIR : talere (manșa a ni-a, 50 t)
VOLEI : preliminarii : bărbați : grupa A : Polonia — Tunisia, Coreea de 

Sud — U.R.S.S., Bulgaria —.Cehoslovacia ; femei : grupa A : Ungaria — Co
reea de Sud, U.R.S.S. — R.F. a Germaniei.

Tricolorii în întrecere
BOX: categoria pană: Gabriel Pometcu — Orlando Palacios (Cuba) in‘turul 

doi categoria mijlocie mică: Ion Gyorffl — Peter Tlepold (R.D.G.), categoria mij
locie : Alee Năstac — Alessandro Montoya (Cuba) în primul tur.

CATONAJ : Dumitru Grumezeseu — Hie Oanță la schi! 2 f.c., Ștefan Tu
dor, Petre Ceapura + Ladislau Lovrenschi la schlf 2-4-1.

GIMNASTICA : echipa masculină : Gheorghiu, Grecu, Mihaluc, Opresctt. 
Pâunescu, Petrescu.

ÎNOT : Marian Slavic la 200 m liber
LUPTE LIBERE : Ion Arapu (cat. semimuscă), Petre Cearnău (cat. mus

că), Nicolae Dumitru (cat. cocoș), Petre Coman (cat. pană), Petre Poalelungl 
(cat semlușoară). Ludovic Ambruș (cat. ușoară), Vaslle lorga (cat. semimijlo- 
cie). Enache Panalt (cat. semigrea) și Ștefan Stlngu (cat. grea). r

PENTATLON MODERN : Cosmescu, Covaci, Spirlea.
POLO : echipa națională.
SĂRITURI : Ion Ganea
TIR : Ion Dumitrescu șl George Florescu. 
SCRIMA : Ștefan Haukler, Tănase Mureș an, Mlhal Țiu.

Pe micul ecran și la radio
ora 11.30 : rezumatul filmat al unora dintre competițiile desfășurate luni : 

tir, box, pentatlon modern, lupte libere, fotbal, volei, baschet, hochei P« 
iarbă, polo.ora 13.20 : baschet, volei, gimnastică (transmisiuni directe).

ora 18.30 : înot — finalele la 100 m liber femei și 100 m spate bârbaj 
(transmisiune directă).ora 22.30 : gimnastică _ echipe bărbați și haltere — categoria 60 kg (în
registrare).

De la ora 13, din oră în oră, transmisiuni radiofonice directe pe progra
mul I.

VA FI REEXAMINATĂ CHESTIUNEA RfADMITERII 
R.P. CHINEZE ÎN FEDERAȚIA Dt VOIEI
MUNCHEN 28 (Agerpres). — 

La cererea a 4 federații națio
nale, cele din România. R.P.D. 
Coreeană, Japonia și Peru, fe
derația internațională de volei 
a stabilit să reexamineze pro
blema readmiterii federației din 
R. P. Chineză ca membră a a- 
cestui for. Această problemă va 
P. discutată la 4 septembrie la 
Mhnchen în cacrul adunării ge
nerale a federației internaticr.ale 
de volei.

★
Amintim că. la actuala ediție 

a JocurhvT Olimpice de la Mun
ches, pe lista țărilor participan
te la marea competiție nu figu
rează delegația sportivă a R. P.

Chineze. Oficialitățile din R. P. 
Chineză au refuzat să participe 
la J.O. sau să trimită observa
tori deoarece la întreceri au 
fost acceptați sportivi din Tai- 
van.

în scrisoarea adresată lui 
Willi Daume, președintele comi
siei de organizare a celei de-a 
XX-a ediții a J.O., secretarul 
general al federației sportivilor 
din întreaga Chină, Sun Ciun, 
arată printre altele: „După cum 
este cunoscut există o singură 
Chină in lume, și aceasta este 
Republica Populară Chineză, 
Taivanul este o provincie a Chi
nei".

ALTE REZULTATE TEHNICE
_ AUS- 

durainicA 
: Brazilia — R. A. Egipt 11»—34 
S.U.A. — Australia 81—55 (36— 

24) : Cuba — Spania "4—53.

BASCHFT : Grupa A : Spania
(36—41) (disputat

Feminin — grupa B : Cuba — R.P.D. 
Coreeană 0—3 (1, 8, 3).

HOC

Grupa B : U.R.S.S. — Senegal 91—52 
154—25) : Porto Rico — R. F. a Germa
niei 81—74 (41—35) (disputate duminici

PE IARBA. Grupa A : R. F. a 
Germazueș — XLxaezia 1—0 ; Belgia — 
Argentina 1—1 ; Pakistan — Spania 1—1 
(1—•) ; Franu — Uganda 3—1 (1—0).

SUCCESE
3—1
7—0

5—0;

HALTERE : Categ. 52 kg (desfășurată 
duminică noaptea) • 1. ZYGMUND SMAL- 
CERZ (POLONIA) 337,5 kg, 2. J^ajas 
Sztfcs (Ungaria) 330 kg, 3. Sandor Hol- 
czereiter (Ungaria) 327.5 kg, 4. Tetsuhide 
Sasakl (Japonia) 322,5 kg, 5. G^i Au.xf 
(Birmania) 
Coreeană) 
(România)

320 kg, 6. Dong Pak (R.P.D.
317,5 kg. .. 8. Ion Hortonan
310 kg.

ÂLE LUPTĂTORILOR
[ NAUTIC : 
’ HORN 
(Austria),

SLALOM 
SIEGBERT 
Sattler ( 
(R D.G.).

Caiac simplu : 1.
(R.D.G.), 2. Norbert

3. Harald Gintel
— Mexic 
nla 1—0 
Columbia 

Ghana

vântul, el obținând 
Campionul polo- 

J. Gortat l-a Întrecut categoric 13 
ne (5—0) pe cehoslovacul J. Kral, de- 
idu-se 1° ultima repriză, cind Kral 

fost numărat. Reprezentantul Sta-
• Unite, R. Russell, un boxer cu a* 

de baschetbalist (19o cm înălțime) 
scos din luptă in repriza secundă 
indon) pe kenyanul S. K. Tbega. 
â ce a probat tăria loviturilor sale 
cte de dreapta. Din păcate, sorții 

au decis ca acești doi pugiliștl valoroși 
(Gortat Și Russell) să se întîlnească in 
turul următor, astfel că unul dintre ei 
nu va putea continua drumul spre trep
tele podiumului de premiere. In cele
lalte partide ale categoriei : I. ikhouria 
(Nigeria) b.p, A. Schaer (Elveția), V.P 
Oliveira (Brazilia) b.p. N. Mehtabs (In
dia), A. Mahmoud (Egipt) b.p. G. Zorig 
(R. P. Mongolă).

In cadrai categoriei mijlocie mică, me
daliatul cu argint la Ciudad de Mexico, 
R. Garbey (Cuba) l-a învins la puncte 
pe J. Bamor (Ghana), iar iugoslavul S. 
Belici l-a întrecut, tot la puncte, pe 
O. Făli (Senegal).

'i* 7|C “ț-T /j* "zțC 7,“ zj< zfx "j* “j" 7ț“ 7,” Zțx zțp 7-,C

■ Citeva amănunte de la primo zi o 
concursului de pentatlon modern. Au surprins 
mult rezultatele modeste ele pentatlcnistilor 
sovietici și unguri. Explicația specialiștilor: o 
crispare reciprocă, determinată de duelul pen
tru primul loc. Campionul mondial Oniscenko 
și binecunoscutul pentatlonist maghiar Balczo 
s au clasat mai slab decît Spirlea, o cărui 
performanță n-a fost deloc strălucită (975, p).

O notă bună pentru Marian Cosmescu. Va
lorosul pentatlonist englez Taylor, care a con
curat pe același cal in prima grupă, a obți
nut cu 135 de p. mai puțin.

■ Afluență extraordinară pe toate terenurile. 
Peste 20 000 de spectatori la proba de călă
rie a pentatlonului... Peste 40 000 în prima 
zi la canotaj. Tribune arhipline la box și na
tație, deși semifinalele sînt încă departe. Toa
te acestea in ciuda concurenței formidabile o 
televiziunii, care filmează starturile înotătorilor 
cu camere subacvatice sau care fixează po
ziția bărcilor Io canotaj la fiecare sută de 
metri I

ii în seara Uverturii festive, la Sporthalle 
s-au aflat Bikila Abebe, Emil Zatapek, Jesse 
Owens, Fanny Blankers-Koen și astronautul a- 
merican James Lowell. Fiecare a rostit citeva 
cuvinte în uratele sălii. Io întrebarea : „Ce vă 
mai fac copiii 
bit fermecător: 
26 de ani...’

• Mulți dintre 
chen nu reușesc 
nastico sau la _____ _________ ,__ ______
Numărul soticitonților depășește locurile de Io 
masa presei...

de patru medalii — al lui Don Schollander 
ce

MARK SPITZ DOUA MEDALII
DE AUR

(Urmare din pag. 1)

va aduce întrecerile următoare. 
Telefoto i AGERPRES

clad oe Mexico, mex:- 
canal B. Rodrlcuez a fost eliminat in 

rlnger.i prin k-o. 2 in fața aus- 
2i A. Taiboc. Dublul campion al 
maghiar*-! Gh- Gedo și-a con- 

aioarea. obtzHlnd o victorie ca- 
(abandon tn ultima reprizâ) a- 
ti L Surapons (Tailanda). La 
?ate?orie, H. Xicolov (Bu ~

b.p J. Aragakj (Japonia), iar V. Ivanov 
(U.R.S S.) b p. K- Lees (Argentina).

tn Ir.țrecerJe semigreilor au evoluat Ti 
trei dintre principal.; pcetendenți 1 * 
fr.edaui : N- Anfimov (UJLS.S.), J. Gortat 
(Polonia) $i B. Rus sell (S.U.A.). Pugilis- 
tu: sovietic a întimpmat o dîrzâ rcu-- 
tențâ <kn partea t-t Gh. Stankov (Bu*« 
garia) — boxer foarte bine dotat fizic, 
crj gardi inversâ șt posesor a! unei lo- 
vnuri foarte dure. în final, clasa lui

puncte de penalizare în urma a- 
cestui draw.

Mijlociul Ion Marton a pierdut, 
la puncte, și partida cu sudeoreea- 
nul Wan Kwak fiind eliminat din 
competiție.

La sfîrșitul celei de a doua zi 
a competiției medicul lotului, dr. 
Nicolae Lazâr ne-a declarat că 
băieții se află într-o bună dispo
ziție și 
sănătate, 
rea unor 
și poate 
pinde de 
porta, în 
man, lorga, Poalelungi și Dumitru.

VOX-EI. MÂscuiin — Grupa B : R.D*
Germană — C-ba 3-0 (7, 13, 7) :

SIMPLU:
2. Reinhold Kauder (R.F.G.), 3.

Jamie McEvan (S.U.A.).

CANOE 
(R.D.G.),

1. REINHARD EIBEN

(Agerpres)

ÎN PRIMA Zi
debutExcelent

al întrecerilor de 
înot în actuala e- 
diție a J.O.. în 
primele trei fina
le s-au înregistrat 
tot atîtea recor
duri ale lumii.
Omul nr. 1 al zi- 

îndoială americanul 
după ce și-a învins

le, d fost fără
Mark Spitz, care —,— — .- - 
de o manieră netă toți adversarii 
finalei de 200 m delfin a adus apoi 
și ștafeta de 4x100 m liber a S.U.A. 
srre victorie cu aproape trei metri 
înaintea următoarei clasate. AI trei- 
le: titlu, la 200 m mixt, a revenit 
australiencei Shane Gould, care & 
avut o revenire formidabilă pe ulti
mii 50 de metri de craul.

REZULTATE TEHNICE. 200 m delun 
(m) : I. MARK SPITZ (S.U.A.) 2:00,70 - 
record mondial, 2. Gary Hali (S.U.A.) 
2:02,80, 3. Robyn Backhaus (S.U.A.) 
2:03,23, 4 Jorge Delgado (Ecuador) 2:04,60, 
5. Hans Fassnacht (R.F.G.) șl Andras 
Hargitay (Ungaria) 2:04,69 200 ni ml-x»
(0 : 1. SHANE GOULD (Australia) 2:23,07 
— record mondial, 2. Komella Ender 
(R D G.) 2:23.59 — record european, 3. 
Lynn Vldnli (S.U.A.) 2:24,06, 4. Jenny 
Bartz (S.U.A.) 2:24,55, â Leslie Cliff
(Canada) 2:24,33. 6. Evelyne Stolze
(R.D.G.) 2:25,90 ; 4x100 ni liber (tn) : !• 
S.U.A (D. EDGAR. J. MURPHY, J. 
HErDENREICH. M. SPITZ) 3:26,12 — re
cord mondial. 2. U.R.S.S. (V. Bure, V. 
Mazanov. V. Abolnov. I. Grlvenlkov) 
3:29.72 — record european. 3. R. D. Ger
mană (R. Matthes, W. Kartung, P. 
Bruch. L. Unger) 3:32,42. 4. Brazilia 3:33,14, 
5. Canada 3:33,20. 6. Franța 3:34,13.
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Fonny Blar.kers-Koer> a 2Îm- 
„Copiii ? Cel mai mare are

ziariștii acreditați la Mun- 
sâ pătrundă in sala de gim- 
bazinul de natație. Cauza ?

într-o perfectă stare de 
Se scontează pe obține- 
Iocuri prinire primii șase 
chiar medalii. Totul de- 
felul în care se vor com- 
continuare. Cearnău, Co

n‘z '

■ Echipa »est-germonâ de fotbal criticată 
per-tru jocul cu Maiaezia (3—0). Fotbaliștii 
vest-aermani au deschis scorul, după pauză, 
printr-un autogol. Se omite insă faptul că 
fotbaliștii malaezieni au fost o adevărată re
velație prin viteză și tehnică.

■ în timpul desfășurării festivității de des
chidere, Dan luga" se afla în dreapta antre
norului Dumitru Popa de la canotaj. Pe ga
zon, așteptind adunarea tuturor delegațiilor 
Dan luga spunea lui Pooa : „Dacă aș trage 
in zona performantei mele maxime, aș putea 
veni pe locul patru." După cum vedeți nici de 
această dată socoteala de acasă nu s-a po
trivit cu cea de pe poligon.

■ Comisia executivă a federației internațio
nale de atletism a decis să permită utilizarea 
Ia J. O. de la Miinchen a noilor prăjini, în
trebuințate pină in prezent cu mare succes de 
cunoscuții recordmeni Bob Seagren (S.U.A.) și 
Kjell Isaksson (Suedia) 
produs o mare surpriză 
lor |i concurenților. Cu 
inte. Comisia executivă 
pentru utilizarea acestui 
mai ușoară și fabricata din fibre de sticlă 
mai roouste care permit o mai bună cata
pultam a concurentului.

■ Cu prilejul lucrărilor Congresului federa
ției internaționale de handbal s-a stabilit ca 
întrecerile campionatului mondial feminin să 
aibă loc in noiembrie 1973, in Iugoslavia. Cel 
de-al 15-!ea congres al acestui for va avea 
loc in 1974 in Italia.

■ La Miinchen a avut loc Congresul Aso
ciației internaționale a arbitrilor de polo pe 
apă. Cu acest prilej, Congresul a adoptat un 
regulament de clasificare a oficialilor de polo 
pe apă, care urmează să fie înaintat pentru 
aprobare federației internaționale. Ca membru 
al biroului Congresului Asociației internațio
nale a arbitrilor a fost ales și Cornel Mărcu- 
lescu (România).

■ Unul din marii favoriți la haltere, maghia
rul Holczreiies (cat. 52 kg), clasat pe locul 
trei, a ratat ocazia de a-și înscrie numele pe 
lista campionilor olimpici. Motivul : el s-o pre
zentat pe podium, In întrecerile ultimului stil, 
vlăguit, deoarece a trebuit să slăbească in 
două zile 4 kg, pentru a face greutatea cate
goriei muscă.

‘z x*.

PUGILIȘT1I ROMANI programați 
în gala de aseară au avut evoluții 
puțin concludente, fiind eliminați 
d:n competiție. Este vorba de se- 
mimusca Alexandru Turei, învins 
la puncte de spaniolul Rodriguez 
(cel pe care-1 întrecuse, cu ci te va 
luni in urmă, eu prilejul campio- 
nstdor P'-irx •perte de tineret de la 
București) și de semimijlociul Vic
tor Zilbertzun depășit, tot la punc- 

. te. de ugandezul Jackson. Semi
greul Marian Culineac a fost sin- 

lător, dispunind la 
L-naicasul Wright

Andras Balczo a avut 44 de victo
rii (1057 p), iar englezul Fox — 

victorii (1019 p). Sportivii 
au totalizat: Spirlea (XV) 

Cosmescu 660 p și Covaci 
în clasamentele generale 
Fox (M. Britanie) 2119 p 
— XXVIII cu 1785 p) și 

U.R.S.S. 5985 p (România 
cu 4915 p).

42 de 
români 
840 p, 
580 p. 
conduc 
(Spirlea 
echipa
— XVI

gunii învins 
puncte de j&

Această hotărire a 
in rîndurile tehnicieni- 
citeva săptămîr.i ina- 
refuzase autorizația 

tip de prăjină, mult

*1 ?‘x.
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LVPTATORUL Ion Arapu. 
tegoria 43 k 
cuk»asâ vied 
cunoscutului 
Germană) — 
„europenele*4 
felul

ca-
t a obținut o specta
cle la puncte în fața 
Jurgen MSbius (R.D. 
medaliat cu argint la 
din 1970 și 1972. în 
el iți menține șansa 

de a evolua și în tururile urmă- 
jș a învins „pana“

acesta

Pri!toare.
Petre Coman, pe Ken Dawes (Ma
rea Britanie). El intră în turul trei 
cu 0 puncte penalizare! A treia 
victorie, tot prin tuș, a izbutit-o 
și musca Petre Cearnău asupra gu
atemalezului Pineda. O frumoasă 
victorie a repurtat semiușorul Pe
tre ~ 
tuș 
La 
tru 
partida cu Richard Sanders (S.U.A.), 
vlcecampion olimpic la Ciudad de 
Mexico.

Poalelungi care l-a învins prin 
pe Gabriel Jesus Ruz (Mexic), 
categoria cocoș Nicolae Dumi- 
a pierdut înainte de limită

PROBA DE SCRIMA DIN CA
DRUL PENTATLONULUI MO
DERN, desfășurată de-a lungul a 
peste 10 ore, s-a încheiat cu vic
toria sportivului sovietic Boris O- 
niscenko. El a realizat 45 de victo
rii pentru care a primit 1076 punc
te. Redutabilul pentatlonist maghiar

ÎNTRECEREA SĂRITOARELOR 
DE LA TRAMBULINA (3 m) a 
luat sfîrșit cu victoria americancei 
M1KI KING care a totalizat 450.03 
puncte. Pe. locurile următoare s-au 
clasat : 2. Ulrika Knappe (Suedia) 
434,19 - — ■ “ ‘
430,92 
420,99 
418,89 
(Suedia) 417,48 p.

p, 3. Marina Janicke (S.U.A.) 
p, 4. Janet Ely (S.U.A.) 
p, 5. Beverli Boys (Canada) 
p, 6. Agneta Nenriksson

LA HALTERE au luat sfîrșit în
trecerile de la categoria 56 kg. Me
dalia de aur a fost cucerită -ie 
Imre Fol di (Ungaria) care a tota
lizat 377,500 kg — nou record mon
dial și olimpic. Medalia de argint 
i-a revenit lui Mohamed NassirI 
(Iran) 370 kg, iar cea de bronz lui 
Ghenadi Cetin (Uniunea Sovietică) 
cu 367,500 kg. Victor Rusu s-a cla
sat pe locul 11 cu 332,500 kg (105 ; 
95 ; 132,500 kg).

CONFORM AȘTEPTĂRILOR, RE
PREZENTATIVA FEMININA DE 
GIMNASTICA A UNIUNII SOVIE
TICE și-a adjudecat titlul olimpic 
pe echipe, realizînd 380,50 p. Pe 
locurile următoare : 2. R.D. Ger
mană 376,55 p, 3. Ungaria 368,25 
p (!!), 4. S.U.A. 365,90 p (! !), 5. 
Cehoslovacia 365,00 p, 6. ROMÂ
NIA 360,70 p, 7. Japonia 359,75 p.
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