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Q29 A XX a ediție a MURILOR OLIMPIIE DE VARA
<

în unități ale industriei constructoare 
de mașini din județul Brașov

Î
ntrecerile olimpice continuă la Munchen în mij'loaul unui interes mereu 
crescînd. Zeci și zeci de mii de spectatori, mulți sosiți din cele patru 
zări, populează tribunele sălilor și stadioanelor, ii incuraj'ează frenetic pe 
favoriți, ii aplaudă cu căldură pe învingători ți învinși, deopotrivă. 

Dominată de cursele lui Mark Spitz, ale lui Shane Gould și Roland 
Matthes, scena olimpică scoate in evidență însă și extraordinarele 

eforturi ale pentatloniștilor, canotorilor, boxerilor, ale luptătorilor și rutierilor, 
ale tuturor celor ce asaltează cu fantastică dăruire podiumul olimpic.

In această atmosferă emoționantă, tricolorii luptă din răsputeri pentru o 
dobindi rezuitate remarcabile, fac tot ceea ce le este posibil pentru a trece 
prin sita deasă (și nemiloasă) a preliminariilor, pentru a-și reconfirma înalta 
reputație pe core și-au creat-o în ultimele două decenii in arena olimpică.

Să le urăm din Inimă succes I

REZULTATE EXCEPȚIONALE LA TIR 
ALE PENTATLONIȘTILOR

întrecerea pentatloniștilor în ca
drul celei de a treia probe, aceea 
de pistol, a prilejuit înregistrarea 
unor performanțe puțin obișnuite 
chiar și marilor competiții interna-

DUMITRU SPIRLEA

ționale ale acestui sport. Avem 
bucuria, în acest context de mari 
performanțe, să notăm rezultatul 
de 195 p (din 200 posibile) obținut 
de tinărul nostru sportiv Dumitru 
Spirlea. Dar cu un asemenea re
zultat excepțional nu s-a putut clasa 
decît al._ șaselea ; asta pentru a vă 
putea da seama de tăria cu totul 
remarcabilă a concursului de la 
Munchen.

Primul loc a revenit, am zice sur
prinzător, italianului Mario Media 
cu 198 p (1088 p). El a fost urmat 
de : Onișcenko 197 p (1066 p), Risto 
Hurme (Finlanda) 196 p (1044 p), 
Pavel Lednev 195 p (1022 p), Vla
dimir Smelev (U.R.S.S.) 195 p (1022 
p), DUMITRU SPIRLEA 195 p 
(1022 p). Ceilalți concurenți români 
au avut o evoluție mai modestă : 
Cosmescu 186 p (824 p), iar Covaci 
181 p (714 p — a scăpat o siluetă).

După trei probe, înaintea Înotu
lui și crosului, clasamentele gene
rale se prezintă astfel : individual: 
1. PAVEL LEDNEV (U.R.S.S.) 3101 
p. 2. Boris Onișcenko (U.R.S.S.) 
3087 p, 3. Andras Balczo (Ungaria) 
3073 p, 4. Bjorn Fern (Suedia) 3021 
p,’ 5. Robert Fox (M. Britanie) 2987 
p, 6. Heiner Thade (R. F. a Ger
maniei) 2983 p... 12. Dumitru Spirlea 
2807 p... 30. Marin Cosmescu 2527 
p... 56. Albert Covaci 2111 p.
Echipe: 1. U.R.S.S. 9095 p, 2. Un
garia 8531 p, 3. Finlanda 8260 p, 
4. Suedia 8193 p., 5. R. F. a Ger
maniei 8156 p. 6. Austria 7944 p... 
13. România 7475 p.

Senzație in turneul de baschet: formația Porto Rico a întrecut-o pe 
cea a Iugoslaviei, campioana lumii!

Telefoto : AGERPRES

TOATE ECHIPAJELE
ROMÂNEȘTI ÎN SEMIFINALE

în cursul zilei de marți, 29 au
gust. tovarășul N'.’colae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con- 
s:l:ulu; de Stat, a făcut o vizită de 
lucru în orașul și județul Brașov.

Desfășurată la scurt timp după 
lucrările Conferinței Naționale a 
partidului care a adoptat hotărîri 
de importanță istorică pentru per
fecționarea activității în toate do
meniile. in perioada de intens a- 
vint patr otic al întrecerii socialiste 
pe care oamenii muncii din întrea
ga tară o desfășoară în cinstea ani-' 
versării Republicii, pentru înfăp
tuirea circi naiului înainte de ter
men. vizita de marți a constituit 
un fructuos dialog al secretarului 
general cu mgineri:. tehnicienii, 
specialiștii și cercetătorii din în
treprinderi. cu cadrele de condu
cere ale Centralei industriale de 
autocamioane și tractoare, cu con
ducerea ministerului de resort, o 
vibrantă expresie a hotărîrii con
structorilor de mașini, români, 
germani, maghiari — de a >nft ?tui 
cu fermitate hotărîrile celui de al 
X-lea Congres al partidului.

In timpul vizitei tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost însoțit de 
tovarășul Constantin Drăgan, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean de partid.

La sosirea la Institutul de Cer
cetări și Proiectări pentru Auto
camioane și Tractoare, conducăto
rul partidului și statului este în- 
tîmpinaț cu puternice urale și o- 
vații de numeroși cercetători, pro- 
iectanțj și muncitori.

La invitația ministrului indus
triei constructoare de mașini, loan 
Avram, și a gazdelor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se îndreaptă 
spre platoul din fața institutului 
unde se află aliniate prototipurile 
unor noi tipuri de tractoare și au
tovehicule realizate de unitățile 
constructoare de mașini din Brașov, 
unele dintre ele după proiecte ale 
cercetătorilor acestui institut.

în fața unor panouri ilustrative. 
Alexandru Mărgări tescu, șeful De
partamentului mijloacelor de trans
port rutier si mașini agricole. 
Gheorghe Trică. directorul Centra
lei de autocamioane și tractoare, 
dau explicații asupra diversificării 
fabricației de mijloace de transport.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează îndeaproape de preocu
pările proiectanților și cercetători
lor pentru crearea unor mașini mo
derne, de mare putere. Sînt prezen
tate, apoi, rînd pe rînd, mașinile 
aflate pe platou : diferite tipuri

de tractoare, buldozere, autobascu
lante, autoscrepere.

Vizita continuă apoi prin diverse 
sectoare ale institutului, Un prim 
popas la laboiatorul de cercetări. 
Secretarul general al partidului, în- 
tîmpinat cu căldură de muncitori și 
specialiști, cercetează un stand 
pentru determinarea puterii motoa
relor, a consumurilor și a altor 
performanțe.

La încheierea vizi lei, conducătorul 
partidului și statului, s-a întîlnit, 
în sala de consiliu a Institutului, 
cu c dre d? conducere din Ministe
rul Industriei și Construcțiilor de Ma
șini, Centrala industrială- brașovea- 
nă, proiectant: și specialiști. Apre
cierile la adresa harnicilor construe-’ 
tori de mașini, a proiectanților și 
specialiștilor, indicațiile date și cu 
cest prilej de tovarășul Nicolae 

Ceaușescu reflectă preocuparea sa 
statornică, grijă neobosită pentru 
ridicarea la cote tot mai înalte a 
activității în toate domeniile, cores
punzător sarcinilor mobilizatoare 
puse în fața întregului popor, de 
Conferința Națională a partidului-

In continuarea vizitei, secretarul 
general al partidului a fost oas
petele colectivului întreprinderii de 
construcții aeronautice. în întâm
pinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au venit sute de munci
tori, înconjurîndu-1 cu căldură, ex- 
primîndu-și cu înflăcărare gîndu- 
rile și sentimentele de înaltă pre
țuire față de conducătorul iubit al 
partidului și statului nostru. Sînt 
prezenți Gheorghe Boldur, șeful 
Departamentului mașini-unelte, me
canică fină și aeronautică, din 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de mașini, ing. Traian Andreescu. 
directorul general al Centralei In
dustriei Aeronautice, membri ai 
conducerii uzinei și comitetului de 
partid.

în fata- unor panouri și grafice, 
care prezintă succint drumul par
curs de harnicul și talentatul co
lectiv al acestei uzine în cei aproa
pe cinci ani de existență, ing D. 
Barbu. directorul întreprinderii, 
infhrmează pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu privire la dezvolta
rea de pînă acum și cea de per
spectivă, precum și la principalele 
realizări obținute pe linia lărgirii 
și diversificării fabricației.

începe vizita. Un prim popas în 
secția de uzinare și de montaj eli
coptere. Aici, se raportează tova
rășului Nicolae Ceaușescu despre 
rezultatele obținute pe linia inte
grării procesului de realizare a eli
copterelor. Conducătorul partidului 
și statului nostru recomandă mun

citorilor și specialiștilor, care îl 
înconjoară cu dragoste, de a ridica 
gradul de integrare a pieselor com
ponente pe măsura dezvoltării pro
ducției.

Sînt prezentate, apoi, mal multe 
elicoptere aflate în diferite faze de 
montaj. La bordtil unuia dintre 
ele, gata pentru a fi dat în exploa
tare, tovarășul Nicolae Ceausescu 
examinează modul cum a fost rea
lizată cabina de comandă, apre
ciind rezolvările tehnice și execu
ția constructorilor.

Conducătorul partidului și statu
lui nostru se îndreaptă spre șan
tierul noilor construcții, care anS*. 
cipeaz.ă cu pregnanță profilul și 
dezvoltarea viitoare a producției.

Oaspeții se opresc apoi pe plat
forma amenajată in aer liber uncie 
sînt expuse principalele produse 
ale constructorilor aeronautici: a- 
vioane utilitare și planoare ale 
căror performanțe tehnice rețin a- 
tenția. Secretarul general al parti
dului asistă. în continuare, la in
vitația gazdelor, la o demonstrație 
practică a calităților aeronautice 
și utilitare ale unora din aparatele 
realizate în acest centru al indus
triei noastre. La despărțire, con
ducătorul partidului și statului fe
licită pe harnicii constructori ae
ronautici pentru realizările obți
nute și le urează în continuare 
succese în ridicarea nivelului teh
nic al producției, în diversificarea 
tipurilor și utilajelor. în îndepli
nirea angajamentului pe care și l-au 
luat de a îndeplini cincinalul îna
inte de termen.

Vizita ia .sfîrșit în aplauzele și 
uralele sutelor de muncitori, ingi
neri și tehnicieni ai uzine: brașo
vene, mîndri de a f: avut ca oas
pete pe conducătorul partidului și 
statului nostru, acest moment re
prezentând un nou imbold îrisu- 
flețitor pentru toți cei de aici — 
creatori ai aripilor românești, pri
lej de exprimare a hotărîrii lor 
ferme de a transpune in viață cit 
mai grabnic indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. de a fi la înăl
țimea încrederii acordate.

Mărturie pregnantă a preocupă
rilor pe care partidul, personal se
cretarul său general, le manifestă 
permanent, pentru ca activitatea po
porului nostru, însuflețit de' hotărî
rile Conferinței Naționale, să se 
ridice la noi cote, pe măsura o- 
biecțivelor aflate în fața României 
Socialiste, vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a constituit un nou și 
puternic îndemn, o înaltă pildă 
de exigență și responsabilitate față 
de destinele țării.

SUB PUTERNICA
ZODIE A ÎNOTULUI

stir 
numai

De dimineața pînă seara s-au 
desfășurat marți, pe pista de apă 
de la Feldmoching Oberschleis
sheim, în prezența unui public 
foarte numeros, recalificările între
cerilor de canotaj. în seriile celor 
7 probe aflate pe program au fost 
prezenți -și schifiștii români, com- 
ponenți ai echipajelor de 2 fără 
cîrmaci și 2 -j-1, care de data a- 
ceasta ne-au dat satisfacția unor 
frumoase evoluții, ambele ambar
cațiuni obținînd astfel dreptul de 
a participa la semifinalele care 
vor avea loc joi.

O comportare promițătoare, în 
perspectiva acestei deosebit de tari 
confruntări finale a celor mai buni 
vâslași și rameri din lume, au în
scris-o Ilie Oanță și Dumitru Gru- 
mezescu. in proba de schif 2 fără 
cirmaci. de dimineață. Luind star
tul in seria a patra a recalifică
rilor. cei doi rameri români n-au 
repetat greșeala din calificările 
de duminică (atunci ei porni
seră extrem de puternic, cu un 
stroc prea ridicat, din care 
cauză s-au resimțit in finiș, sosind 
pe locul secund după echipa R F. 
a Germaniei) și. dozîndu-și judicios 
efortul, s-au detașat ferm, termi- 
nînd cursa în 7:30,45, cel mai bun 
timp al recalificărilor în această 
probă, la peste 10 secunde de prin
cipalii adversari, schifiștii iugoslavi. 
Dar iată echipajele clasate pe pri
mele două locuri în cele patru se
rii ale recalificărilor, care își vor 
măsura forțele in semifinale, ală

turi de cîștigătoarele calificărilor 
de duminică (incă patru ambarca- 
ții) : S IV — 1. România 7:30,45, 
2.’ Iugoslavia 7:40.84 ; S, I — 1. 
Cehoslovacia 7:34,16, 2. S.U.A.
7:37,34 : S II — 1. Olanda 7:38,51, 
2. Norvegia 7:50,21 ; S III — 1. Po
lonia 7’34,77, 2. Marea Britanie
7:40,78.

Plină de speranțe este și evo
luția campionilor mondiali Ștefan 
Tudor și Petre Ceapura (cirmaci 
Ladislau Lovrenschi) în proba de 
2 — 1 a recalificărilor. Creindu-și 
un avans de jumătate de barcă, la 
200 m de la plecare, față de prin
cipalii urmăritori, schifiștii polo
nezi (care au avut adversari radu 
tabili în cei finlandezi), ramerii ro
mâni și-au menținut acest avantaj 
pînă la 300 m de sosire, cind au 
sporit cadența, ciștigind clar, cu 
o barcă. Iată rezultatele viitorilor 
semifinalisti la 2 — 1 • S I — 1. 
România 8:08,34 ; 2. Polonia 8:10,86, 
S II — 1. Bulgaria 8:10.94. 2. Ca
nada 8:12,69; S III — 1. Anglia 
8:01.14, 2. Norvegia 8:03.50; S IV 
—R. F. a Germaniei 8:07.95. 2. El
veția 8:11.53. Timpii ceva mai 
slabi realizați la toate echipajele 
pot fi explicați de vintul contra.

Așadar, pînă acum putem con
semna cu satisfacție prezența tu
turor echipajelor românești (schi- 
ful de 4 fără cirmaci, ciștigind se
ria de calificare, de duminică, a 
obținut același drept) in semifina
lele întrecerilor.

A V-a EDITIF A „CUPEI 
TINERETULUI DE LA SATE“

OINIȘTII Șl HANDBALIȘTII 
ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII 

PE ANUL 1972

Jucătorii din Frasin, la „bătaia mingii", in fața ultimelor speranțe în 
partida de baraj cu echipa Avintul Curcani, ciștigătoarea competiției. 

Foto: I. MIHAlCA

Cea de a cincea ediție a „Cu
pei tineretului de la sate" la oină 
și handbal a luat sfîrșit. ieri. în- 
tr-o atmosferă entuziastă. Peste 
1600 de jucători și jucătoare, în
cadrați în 120 de echipe care au 
mers din victorie in victorie în 
etapele precedente ale competiției, 
au pus stăpinire. timp de patru 
zile, pe mai multe stadioane și te
renuri din Capitală. La capătul a 
peste 300 de meciuri, marți la 
priftz. au fost cunoscute noile cam
pionate sătești pe anul 1972.

AVTNTUl CURCANI - 
ÎNVINGĂTOARE la oină

Principalele candidate la trofeu 
și la tricourile de campioni sătești. 
Avintul Curcani (jud. Ilfov) și A- 
vintul Frasin (Suceava), aflate la 
egalitate de puncte, după încheie
rea turneului final au susținut o 
dublă partidă de baraj, care urma 
să desemneze pe învingători. Abor- 
dlnd plini de ambiție jocul cu mai 
tinerii lor parteneri, sportivii din 
Curcani s-au concentrat incă de la 
prima prindere a mingii, au com
binat derutant, încheind acțiunile 
lor cu lovituri năpraznice care au

'%■ 1

ROMANI*
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MÎÎNCHEN'72

Cit de mare atracție 
nește înotul în lume 
aici, la Olimpiadă, îți poți da 
seama, după: a. — volumul 
imens de ore pe care-1 ocupă 
la televiziune, de dimineața 
pmă seara ;-b. — prima pagi
nă a ziarelor de pe tot glo
bul sosite la chioșcul interna
țional de la centrul de presă, 
toate inundate de titluri de o 
șchioapă și de fotografii ale
lui Mark Spitz și Shane Gould ; c. — disperarea ziariștilor care așteaptă 
Ia coadă, la biroul de presă, un eventual bilet cu Ioc în picioare, pe lingă 
cele 400 locuri cu pupitre, acordate anterior după interminabile discuții; 
d. — cota la bursa neagră a biletelor de la Marienplatz în centrul Miin- 
chenului, unde acum costul unui bilet este 
prețul plătit inițial.

Intr-adevăr, în prima zi, două medalii 
Spitz, acest Omar Shariff al înotătorilor, 
Shane Gould, această zină a apelor la numai 15 ani, în toate trei cazu
rile cu recorduri mondiale, repetările de azi, iată într-adevăr elemente 
de senzație care entuziasmează, pe drept cuvînt, pe toți cei ce cunosc va
loarea sutimilor de secundă furate rezistenței apei de către marii înotă
tori ai lumii. Mark Spitz își propune să cucerească, la Munchen, șapte 
medalii de aur, să se răzbune astfel pe eșecul personal de la Ciudad de 
Mexico. El vrea să spulbere recordul medaliilor de aur obținute la o sin
gură Olimpiadă, cucerind azi a treia medalie. Spitz are toate șansele să-și 
îndeplinească visul.

Slavic al nostru a fost amestecat și el într-o serie de celebrități. Ma
rian s-a luptat din răsputeri cu apa și cu marii lui adversari, s-a menți
nut pe poziția a treia pînă la 150 de metri ai celor două sute ai probei de 
înot liber, dar pînă în cele din urmă forța i-a cedat și a venit, în serie, 
pe locul al patrulea, fără să poată cobori sub granița celor două minute. 
N-avem ce-i reproșa. Decalajul foarte mare dintre performanța româneas
că de înot și performanța mondială nu poate fi redusă de doi sau trei îno
tători talentați, pentru că este vorba în primul rînd de dimensiunea tra
diției la înot, foarte săracă Ia noi. Probabil că numai atunci cînd părinții 
vor învăța ei înșiși pe copiii lor să înoate, nu ca acum, să-i aducă la 
grupa de copii de la ștrandul Tineretului, și să-i îndemne de pe marginea 
bazinului, cu cravata la gît, să fie curajoși în apă, numai atunci va pu
tea fi vorba de o creștere importantă a recordurilor noastre.

Adevărul este că în multe sporturi talentul tinerilor noștri a făcut 
adevărate minuni și a spulberat decalaje mari, dar la înot, fără școală de 
generații vor fi imposibile lansări solitare, de tipul lui Ilie Năstase la 
tenis. Numai realizarea unor baze și centre de înot extrem de puternice 
răspindite in întreaga țară, precum și o activitate intensă în această di
recție ar putea reduce din decalajul atît de mare în prezent și ne-am putea 
prezenta la Olimpiadă, în 1980, cu înotători capabili să intre în primul 
eșalon cu performanțele lor.

Și totuși satisfacția oferită lui Slavic de a concura la J.O. nu va fi 
zadarnică. Slavic va fi, în mod sigur, unul dintre aceia care vor ajuta 
substanțial la reducerea mai grabnică a decalajului, după cum aplauzele 
primite de micuța Sorana Prelipceanu și de Melania Decuseară la săritu
rile in apă ne-au bucurat.

A treia zi a Olimpiadei de la Munchen nu ne-a mai dăruit medalie. 
Trăgătorii Florescu și Dumitrescu n-au mai putut imita pe Iuga și Ro
taru. In schimb, canotorii ne dau îndreptățite speranțe pentru medalii, 
luptătorii de la libere sînt pe drum bun, alți boxeri caută drumul spre 
faza finală, în timp ce poloiștii, printr-un nou eșec la limită în partida 
cu Cuba, ies din cursa pentru un loc remarcabil.

Situațiile favorabile produc în rîndurile sportivilor prezenți aici un 
sentiment de angajare puternică pentru zilele următoare ale Olimpiadei, 
cind prezența românească va fi, sperăm, puternică și concretă pe tabelul 
de medalii și puncte.

de 20 de ori mai mare decit

de aur au revenit lui Mark 
și o medalie de aur pentru

Aurel NEAGU
Munchen, 29 august

Citiți in paginile 2 și 4

Alte cronici și comentarii 
de la întrecerile olimpice

OLIMPIADA FĂRĂ
Pronosticul 

lui Cristian Gațu

In ciuda marilor și binevenitelor 
avantaje procurate de televiziune, 
reporterul nu poate renunța la for
ma clasică a muncii sale, pentru că 
reportajul său se naște nu numai 
prin grația electronicii și a Golym- 
ului (acest Qolym plin de umor, une
ori, care nu scapă ocazia a-ți aminti 
că pentru salvele Uverturii festive 
au . fost consumate 60 de livre de 
praf de pușcă).

Cu îngăduința dv., să intrăm, deci, 
per pedes, apostolorum, în satul 
olimpic și să deslușim...

Taina
unei, infringed

Pfifnul întâlnit, boxerul Zilberman. 
Poartă un mare bandaj, fixat pe tot 
antebrațul.

*— Ce-i cu acest bandaj, „Zilbi" ?
— Mi-am fracturat un oscior -Ia 

pumnul drept.
— Cîrid? r .
— In minutul doi al meciului.
— Și-ai ■ boxat așa ?
— Era singura soluție. Pînă la 

urmă, după cum. știți, am pierdut cu 
2—3. Doi dintre arbitri m-au „văzut” 
cîștigător cu .60—58. Am boxat cu .’un 
braț și m-arri străduit să las impre
sia că am două...

— Felcitări, „Zilbi".
— Mulțumesc. Nu cred, Insă, că 

am făcut . mare .lucru. Și noi, ca și. 
unii fotbaliști, știm să simulăm. Ei 
că-i doare. Noi că nu ne doare,

— ppune, Gațule I
— Acum parcă e ceva mai bine. 

Am aflat numele arbitrilor. In me
ciul cu Norvegia, la Boblingen, ne 
arbitrează Siebert și Singer. La 
Augsburg, cu Spania, Janerstam — 
Larsson. Peste alte două zile, la 
Miinchen, cu echipa gazdă, Karlsson 
și Olsson.

— Un pronostic...
— Două. Primul : meciul cu Nor

vegia e foarte greu. Al doilea : echi
pa care clștigă !n meciul România— 
R. F. a Germaniei va avea și titlul 
olimpic.

— Ești categoric, Cristian.
— La handbal, și în sport în ge

neral, marele obstacol îl constituie 
jumătățile de măsură.

Directorul suporter

TELEVIZOR
— Un prohostic ?
— Muzeul liceului are nevoie de 

două medalii olimpice.

Recordul lui Corbu

II găsesc, prin mulțime, pe profe
sorul Rinderiu, directorul Liceului 
cu program de educație fizică din 
Craiova.

— Ce vint vă aduce la Miinchen?
— Mă aduc taifunul Argentina și 

torentul Ghiță.
— Cum adică ?
— E simplu. Argentina Menis si 

Gheorghe Berceanu sînt absolvenții 
liceului nostru din Craiova.

Ieri, la antrenament Carpi Corbu 
a executat un triplu salt cu elan de 
6 m. Rezultatul — 15,10* m — repre
zintă un nou record personal.

Ce bine ar fi ca, în sfîrșit, atleții 
noștri să iasă de sub tutela fetelor I

Forța japonezilor

Ii întâlnesc în satul olimpic pe vo
leibaliștii japonezi. Slnt neobișnuit 
de înalți. Păr foarte relaxați. îmi 
amintesc o scenă petrecută în tim
pul meciului de volei Japonia—Ro
mânia. Era în setul, al IlI-lea. Fai
mosul Oko, care condusese strălucit 
ofensiva echipei sale, a fost înlocuit 
pentru - a se odihni. In locul lui a 
intrat o rezervă. A rămas în teren 
aproximativ 10' minute. Apoi, antre
norul l-a rechemat pe Oko. Rezerva 
a luat drumul băncii japoneze. Aici, 
însă, s-a produs ceva neobișnuit pen
tru ochii unui spectator european:

loan CHIRILA

(Continwț îțț qaq. a

„spart" blocajul a șase dintre ad
versari. Condusă cu 12—3 la pau
ză, echipa din Frasin a încercat 
totul pentru a reduce handicapul 
în repriza de ..prindere", dar s-a 
lovit de o apărare ermetică, reu
șind să țintească doar un singur 
adversar. Superiori și în jocul la 
„bătaie" (5—3). oiniștii din județul 
Ilfov au cîștigat primul meci cu 
17—5. Evident solicitați,, jucătorii 
frăsineni au scăzut în par tida a 
dotia frecvența acțiunilor, victoria

oponenților lor conturîndu-se 
chiar după prima remiza, cind 
conduceau cu 12—0. Rezultat final: 
16—4 pentru Avintul Curcani, care 
devine astfel laureata celei mai 
spectaculoase ediții a „Cupei tine
retului de la sate” Antrenorul Ma
rin Gruianu a folosit de-a lungpl

Tr. IOANIȚESCU 
Dumitru NEGREA

(Continuare în p:ig. a 2-â)

„CUPA MĂRII NEGRE" LA BASCHET

AZI, DERBIUL ROMÂNIA-FRANTA
Sportivele noastre au pierdut

CONSTANȚA 29 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Ca și în 
prima zi, ’meciul inaugural al reu
niunii _ de marți din cadrul „Cu
pei Mării Negre" la baschet femi
nin a oferit o întrecere deosebit 
de interesantă, echilibrată, spec
taculoasă. Protagoniste au fost de 
astă dată reprezentativele Franței 
și Poloniei, ambele cotate ca va
lori certe ale baschetului euro
pean.

Sportivele franceze au aplicat ca 
de obicei o apărare în zonă foarte 
activă, datorita căreia au putut 
intercepta mțllte mingi și lansa 
tot ătît de multe contraatacuri. în 
plus, în atac au acționat cu multă 
viteză și fantezie, fiind ajutate 
pentru aceasta . și de talentul ex
cepțional al celebrei Chazalon. Po
lonezele s-au bazat pe pivoți și 
acțiunile acestora, au fost multă 
vreme determinante în menținerea 
unui scor strîns. Din minutul 30, 
însă apărarea om la om a echipei 
Poloniei nu a mai fost suficient 
de/ fermă și a cedat pasul, în spe
cial, în lupta sub panouri.

Scor final : Franța — Polonia 
74—64 (35—35). Au marcat: De- 
lamarle 2. Guidotti 16, Passemard 
18, Chazalon 17, Riffiod 17, Qui- 
blier, 4, pentru învingătoare, res-

J

ieri în fața celor cubaneze

pectiv Rogowska 14, Strozyna 9, 
Fromm 13, Zbikowska 8, Pulkow- 
ska 2, Wojtal 6, Marciniak 2, Ble- 
siekierska 10, pentru învinse.

Au arbitrat M. Rizea și N. 
Martin,

După o apărare presing excep
țională, echipa Cubei conducea pe 
cea a României cu 41—28 la pauză, 
dîiîd impresia că va.'.cîști’gă'cUușu
rință. Dar, aul urmat șapte .minute 
de joc excelent din partea sporti
velor noastre, care au egalat .țin 
min. 26 (44—44) și au cpndus cu 
49:—<44 în min. 28. în final,’ însă, 
eforturile depuse'în perioada ■ ante
rioară ;de -echipa Româriieii și-au 
spus cuvîntul, ceea ce a permis 
ca sportivele cubaneze să se im- 

. pună și să ciștige cu 74—63 (41— 
28). Au marcat : Gugiu 15, Szabâ- 
dos 15, Nicola 11, Cioca ■ 10, Dia- 
conescu 5, Szabo 3, Prăzaru 2, Tita 
2 (a mai jucat Vigh), pentru Ro
mânia. respectiv, Skeete 28. Borre
ro 15. Vasquez 6. Carrida 1, Chia- 
rro 11, Vova 9. Torres 4.

Au arbitrat-: M. Wezyk (Polonia) 
și G. Chiraleu (România).

Astăzi, de la orele 17,30 : Polo- 
nia-’Cuba și România-Franța.

D. STANCULESCU
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O MEDALIE DE AUR PENTRU
POPULARIZAREA LUPTELOR

Nr. 7160

A XXa ediție a JDLURILOR OLIMPIIE DE VARA
Interviu cu antrenorul emerit ION CORNEANU

Atmosfera de la Gelaendehalle dîn 
Miinchen, acolo unde se întrec • de 
trei zile, de dimineață și pînă la 
miezul nopții, cu o mică pauză la 
prlnz, luptătorii, este specifică între
cerilor acestui sport. Antrenori și 
numeroși suporteri, adevărați pasio
nați ai luptelor libere, se încadrează 
In rîndul spectatorilor obșnuițl din 
tribune, dau diferite sfaturi concu- 
renților, îl încurajează. Cuvintele 
sînt rostite In toate limbile. De ia 
arabă la japoneză, de la coreeană la 
mongolă și la spaniolă, ca să nu 
mai vorbim de limbile continentului 
nostru, se pot auzi aici In intensități 
diferite.

în acest conglomerat lingvistic 
am auzit strigîndu-se „Haide Ni* 
cule !„ Bravo Cearnău... Insistă Pa- 

în tribune,

teri români îșl încurajează compa- 
trioțil In vocabularul specific lupte
lor...

în acest timp, undeva intr-una din 
sălile de antrenament, îl găsim pe 
luptătorii de la greco-romane, care 
nu au intrat încă în concurs. Antre
norul Ion Corneanu conduce, cu o 

ți perseverența. 
Berceanu și Stoi-

un grup de supor-

deosebită răbdare 
antrenamentul lui 
ciu.

Cu cronometru!
gravă, Corneanu _ 
băieți". Antrenamentul a durat___
o oră și un sfert Schimbăm cîteva 
cuvinte cu antrenorul emerit Cbr- 
neanu care, de aproape două dece
nii, se ocupă de pregătirea loturilor 
noastre naționale.

— Cum se prezintă băieții 7
— Biae, chiar exceleM vă rog ai

în mină, cu vocea 
anunță: „Destul

exact

Mă credeți. Am lucrat cu cel doi, 
de față, intr-un tempo care depășește 
factura unui meci. Am făcut pauze 
scurte pentru a-i supune unui efort 
considerabil. Berceand, deși mai 
ușor decît Stoiciu, a luptat mai bine 
decit acesta și dacă ar fi fost un 
Med oficial i-aș fi' acordat victoria.

— Cum stau cu greutatea 7 Nu 
sint probleme legate de cîntar ?

— Ambii, foarte bine. Mă bucură 
prudența Iar ia privința aUmenta- 
țies. Vreau să spun ci nu sint gur-

0 ÎNVINGĂTOARE incontestabilă
ECHIPA FEMININĂ A U.R.S.S

reușesc să ocupe
6-lea, îmbunătățin-

băieților

LA LIBERE, LUPTĂTORII ROMAN -v. z

nastele noastre 
in final locul al 
du-și considerabil evoluția la pro
gramul liber ales. Elena Ceampe- 
lea (locul 18), Alina Goreac (3-J) 
și Anca Grigoraș (31) se numără 
printre cele 36 de gimnaste care 
vor participa la lupta pentru sta
bilirea învingătoarelor la Indivi
dual compus și a celor Clasate în 
finalele pe aparate.

Rezultate finale pe 
U-R-SS. 380.50 p. R.D.G. 
Ungaria 368,25 p. S.U.A. 
Cehoslovacia 365,00, ROMANIA 
360.70. Japonia 359,75 p, R.F.G. 
357.95 p. Olanda 353.50 p. Polonia 
3>)j90 p. La individual compus Tu- 
rișcera șl Janz se află la egalitate 
38.425k urmate de Korbut și La- 
zakovici cu 38,350Chiar din turul doi mulți dintre 

luptătorii de la libere au fost nevoiți 
să-și _ ia adio de la confruntările a- 
cestei ediții a Jocurilor Olimpice, 
deoarece au ajuns la fatidica cifră a 
celor 6 puncte de penalizare. Spre 
satisfacția noastră 9 din cei 10 lup
tători români au rămas în concurs, 
doar mijlociul Ion Marton părăsind 
competiția. Iată, însă, cîteva amă
nunte despre meciurile susținute, 1.-. 
gala de luni seara, încheiată aproape 
de miezul nopții,

în primul ,tur — duminică — Ion 
semimuscă) a ratat o 

de a repurta un succes 
în fața vicecamplonului 

ediția din 1970) Akihido

respectiv 38^50.

c» «

*■>
s»

echipe :
376,55 p,
365.90 p.

LUDMILA TURISCEV A

„UN SUCCES Șl LA PISTOL VITEZA
...iată ce așteaptă antrenorul Ștefan Petrescu de la Dan Iuga și Ion Tripșa

în primul 
Arapu (cat. 
mare ocazie 
de prestigiu 
mondial (la , . . __ . ______
Umeda (Japonia) pe care l-a condu», 
cu nu mai puțin de 5 puncte, pini 
fn ultima repriză a partidei cind, cu 
două fixări urmate de centurări La
terale, Arapu a fost egalat și între
cut la puncte. în cel de al doilea 
tur, insă, Ion Arapu s-a răzbunat, 
răscumpărîndu-și greșelile de la me
ciul inaugural, și dispunlnd clar la 
puncte de medaliatul cu argint 1a 
ultimele două ediții ale campionate
lor europene, Jurgen Mobius (R. D. 
Germană). O surprinzătoare elimi
nare la categoria semimuscă a fust 
aceea a vicecamplonului mondial 
Bzarraghtcha Jamsram (R. P. Mon
golă), care a fost învins prin tuș de 
iranianul Ibrahim Djavadi.

Tot luni seara reprezentantul țării 
noastre la categoria muscă, Petre 
Cearnău, a reușit să-1 învingă, înain
te de limită, pe luptătorul guatema
lez Rafael Pineda. In acest mec! 
Cearnău a finalizat, in repriza se
cundă, un atac Ia picioarele adver
sarului, continuat cu o fixare ți ape!, 
cu un rpbur la coapse, el a obținut 
tușul. La aceeași categorie Insă am 
asistat la una dintre cele mai sur
prinzătoare înfringeri, aceea a 
pionului olimpic de la Ciudad 
Mexico, iranianul Mohamed 
bani, în meciul cu Kiycrai 
(Japonia).

O nouă victorie prin tuș a repur
tat Petre Coman la cat. pană, tn fața 
englezului Ken Dawes, In ama 
atac la coapse cu ridicare si 
turnare, prin blocarea picioruitr 
rect 
torul 
gere 
pană 
liații 
lor mondiale : Zagalav Abduloexc-» 
(U.R.S.S.), Shamsedin Sayedaijasst 
(Iran) și Kiyoshi Abe (Japonia), ad-

cu omoplații pe saltea. Luptă- 
englez, după această Infrfc*- 

a fost eliminat. La categc-ta 
au mai luptat cu succes rreza- 
la ultima ediție a camptretat*-

a
în primele două

Ti

Succesul tirului 
zile ce concurs olimpic și pîrtia 
favorabili, cu totul molipsitoare, 
pe care au deschis-o tuturor ce- 
iurlalți clunpici români ne-au în
demnat sâ luăm un scurt inter
viu uneia dintre celebritățile ti
rului nostru, aflată aici nu atît 
ia calitate de fost campion olim
pic de pistol viteză în 1956, cit 
in aceea de antrenor al trăgăto
rilor noștri. Ați ghicit, firește, că 
este vorba de Ștefan Petrescu.

impresie v-au făcut re
da pini acum ?
eeî <rtn tir 
succesele 

in 1956 am 
medaUL apoi, 
de fiecare dată cite o 
lavă. acum reinnodăm 

tradiție a 
incă ne 

să balena 
tă direcție. Na 
XaLdle de acum

formanțele de pînă acum drept o 
mare realizare,

— Ce a determinat în lume creș
terea performantelor de care vor
biți 7

SURPRIZELE CONTINUA

cam- 
de 

C-hor-
KiU

ne-am 
o lini pice, 
obținut 

începi nd

— Ce 
ral ațele

PE RINGUL DIN BOXHALLE

li* .

M ți

J Skw a 3B

LA HALTERE

_ •>-? ?. a

«rir* as 
eițe a XC

SATISFACȚII RELATIVE
SCRISOARE DESCHISĂ

DELEGAȚIEI OLIMPICE ț5

CONNOLLY STRASSE 6, MUNCHEN

Din nou, această minunată născo
cire a minții, televiziunea, ne-a îmbogățit sufletele, făcîndu-ne sâ trâ-m 
momente de intensă emoție pr-3 
imaginile transmise din capitala ba
vareză.

Tribunei® arhipline, muzica orijt* 
nală. decorul stadionului, au ampL.fi- 
cat in mod inspirat solemnitatea mo
mentului deschiderii Jocurilor OLm- 
pice.Dar, dincolo da aceste artificii reu
șite ale tehnicii și esteticii modeme, 
de-a dreptul impresionantă, s-a do
vedit defilarea nesfirșite’.or coloane 
ale sportivilor din peste 12» de țări, de pe toate meridianele lumii, rare 
ca într-o magnifică apoteoză, sub-i- 
niau o dată în plus umanismul Jocu
rilor Olimpice, consacrate încă mu 
antica Eladă nobilelor idei ale păcii 
și prieteniei.Imaginea de pe sticla rece s-a stins 
și fără voie privesc înapoi. în urmă 
cu două decenii, la prima partimpore 
postbelică a României la 
Olimpice. O revăd, r alții, pe Lia Manoliu (recordmană *o- 
solută a longevității olimpice femini
ne) în decorul țării celor o mie de 
lacuri, frumos și puțin trist ca mu
zica lui Sibelius. Acolo la Helsinki, 
tînăra codană care abia părăsise bas
chetul pentru at'etlsmul ce avea r*-l dea au’tea satisfacții, ocupa un <mo- 
rabd Ioc 6. îl revăd mai ttrziu. de
parte (la Antipozi, tn 1956) pe neîn
fricatul și dtrzui Linca, care avea sâ 
cucerească (accidentat) cu o singură 
mină, dar cu un suflet dt șapte, 
medalia de aur.

Au mai trecut 4 ani. ti revăd pe Pirvulescu si Dumitrescu, pe malu
rile bătrinului Tibru. In »C:tta Eter
nă". luptând eu dirzenie, ața cum fără îndoială o vbr face șt uneriț de 
astăzi, la Muncben. pentru ca trico
lorul României socialiste să urce est 
mal sus pe culmi.

îi revăd, la Cludad de Mexlco.J* 
cei care au 
a lui Sirbu. 
landa Balaș, 
butului, dar 
mat departe -------- r —
Iată-I. de pildă, pe Cuțov. crud și toca necălit, pllngtnd in braiele maestrului 
Popa cînd cucerea medalia de bronz, 
pe Viorica Vlscopo’eanu expixfind 
de bucurie după senzaționala ei sări
tură, ce avea să-i aducă medalia de 
aur și un nou record mondial. Pe Lia Manoliu, tn nestăvilita-i fericire. 
Cînd a cucerit medalia olimpică a 
vieții sale. în admirația sinceră a prietenei și principalei rivale Wester- 
mann.tml amintesc însă, fn aceste momente. cu emoție (dar și cu un pic de 
regret) și ae învinșii glorioși, frumoși 
în frumusețea dramatică a infrtnge- 
rii. Oare se poate uita așa ușor, spre 
oildă. abisul de suferință și tristețe 
al celor 4 bravi fii al Deltei, ocupanți 
ai caiacului da 1 care pe apele mo- 
horite de la Xochimilco (Mexic) aveau să rateze cu atit de puțin o victorie, 
o medalie de aur. pentru care mun
ciseră și speraseră 4 ani...Aci șl numai tn asemenea momente 
se pot vedea valențele morale ala În
trecerii sportive, măreția sufletului 
uman în dimensiunile sale incomen-

Jorxrile 
printre mul ți

Am fi.

2»

X.

e-

preluat glorioasa ștafetă 
Rotman, Pirvulescj. Io- 
stăpiniti de emoțiile deși de dorința de a duce gloria sportivă a oa'riei.

Q3CT7.SX1-.
Pentru tzsre >-»*-*« ș. pentru multe 

ane-e sredare — to vx, vete
rana OLKpsdeMr. aa Veritasoi. 
O-ga. Socana ea ► fa Menta. Gruia, Cartaer. toneaeu. Gtapn. Cuțov, șl 
mnlp a_:t_ care au narea ș. nestăvi
lita torța a tarecețu a dormta arzătoare oe aLreuaca. Pu«u onora man
datul ca care an fost ravesttțu târind 
pentru aceasta um ee vă sia in puteri.

Dar să nu rUr câ. to food, o în
trecere cpocttva de propcruue cei» olimpice, tumireasa invregăiori și 
foarte tnulți învinși— Man dar Si tnsa. Dificultatea un*, asemenea lupte 
Împacă inair.te de «oare sa te întrec» 
pe urte insup, să-r. ir.vmgl emopiie, 
să-ți mobilizezi TOATE resursele, 
(decs sâ te depășești intti pe tine) ți 
apos pe ce. cu care te intrecț pentru 
laurii olirr pici.Am dori, dragi sportivi, ca ia toate 
aceste zLe să ne sunpți aproape, ali- 
tnH de voi Sâ ne sunțtți încurajările 
fierbinți. Să ne simțiți alături de voi 
și la izbinzi, dar și atunci cind sui
tes mibniți. Firește, dorim cit mal 
multe succese ș: bucurii. Dorim si 
•aceu totul In lupta pentru gloria 
sportivă a țării noastre, iar atunci 
ciad partenerul vostru de întrecere 
se va dovedi mai bun, dar numai 
după ce veți fi tăcut TOTUL, să fiți învinși demni și respectați. Suferința 
învinșilor, care au dat totul pentru 
gloria lor Și a sportului românesc, nu o vom transforma in tristețe. Ar £i 
nedrept I Aceasta este, de altfel, una 
din frumoasele legi nescrise ale spor
tului.

Am dori ca în fiecare seară, la casa cu r.r. 6 de pe str. Connolly, sâ 
fie veselie și optimism, iar noi cei 
de acasă să ridicăm o cupă și un gind cald pentru Iuga și Rotaru, pen
tru viitorii învingători aureolați, ca 
și pentru învinșii glorioși. 'Și chiar 
cind nu va ii veselia prea mare sâ 
nu uitați că. în fond, ziua următoare, 
care începe cu noi speranțe, sigut 
aduce ceva nou, ceva și mal frumos.

ION BALAȘ Spectaculosul slalom, nautic a o mare satisfacție sportivului
Reinhard Eiben (R.D. Germană). El a cucerit cununa olimpică în proba 

de canoe simplu.

celor două meda- 
este permisă spe- 
recordul in aceas- 
pot spune că me
sial chiar in afara 

dar trebuie U 
de aregău-

ȘTEFAN PETRESCU

ALTE REZULTATE
DIN ÎNTRECERILE
DISPUTATE LUNI

HALTERE, CatecorU 54 kg. 
Im re Foldy (Ungaria) 377.5 kg, 
Mohamed Nassiri (Irani 370 kg.

1.
2.
1 

Ghenadi Cetin (U.R.S.S.) 367,5 kg, 
4. Henryk Trebicki (Polonia) 365 
kg, 5. Atanas Kirov (Bulgaria) 
362,5 kg, 6. Giorgios Vasiltadis (A- 
ustria, 355 kg„. 11. Victor Rusu 
(România) 332,5 kg.

SLALOM NAUTIC: Caiac sim
plu : 1, Siegbert Horn (R.D.G.) 
268,56, 
tria) 270,76, 
(R.D.G.) 
(R.F.G.) 282,82, 
(R.F.G.) 282,82. 
cek (Cehoslovacia)

1, Siegbert
2. Norbert Satcier 

Harald
4.
5.
6.

3.
277,56, Ulrich 

Alfred 
Marian 

269,56 ;

(Aus- 
Gimpel

Toers 
Baum 
Havll-

Canoe simplu: 1.
ben (R.D.G.) 315,84, 2.
Kauder (R.F.G.) 327.89.
McEwan (S.U.A.) 335,95,
Forster (R.D.G.) 354,42,
gang Peters (R.F.G.) 356.25. 6. Jur
gen Kohler (R.D.G.) 3T2.88.

Reinhard Ei- 
Reinhold

3. Jamie
4. Jochen 
5. Wolf-

va simți în- 
acestui sport 

în special, un 
de pistol liber.

— Nu trebuie să uităm că nu 
numai noi ne pregătim. Pe urmă 
se constată o simțitoare propulsie 
a tirului in lumea întreagă. Și nu 
ia a! t Unto riad trebuie să luăm in 
eaasid orare perfecționarea continuă 
a materialelor de tir. In aceste 
reodiții. cu masa destul de mică 
de trăgători pe care-i avem in țară, 
cred că ne putem socoti realizato
rii unui rezultat mare.

— Ce explică, totuși, tradiționa
lele noastre rezultate bune in tir ?

— Js-aș putea spune cu preci
zie. cu precizia cu care trăgeam eu 
însumi cu pistolul. Puterea de 
muncă a românului, puterea lui de 
concentrare sint probabil bine va
lorificate la tir.

— Ce idee vâ sugerează rezulta
tele de pînâ acum ?

— Fără îndoială că performan
țele olimpice de Ia tir nu vor ră- 
mîne fără ecou în sufletul tinere
tului nostru care se 
curajat să se dedea 
frumos. Nădăjduiesc, 
progres rapid în proba
care era cam rămasă în urmă în 
ultimii ani, poate tocmai pentru că 
rezultate mai bune se obțineau în
deobște la pistol viteză. Acum Dan 
Iuga îi invită pe tineri la o nouă 
probă, care nu este de fapt decît 
o soră a celeilalte. Se spune cu 
prea multă ușurință că Iuga e spe
cialist în pistol viteză. De fapt, 
toate probele cu pistolul au trăsă
turi comune.

— Care e, totuși, deosebirea 7 Da 
ce dv. înșivă nu ați tras cu pre
cădere la pistol liber ?

— Diferența dintre pistol liber 
și pistol viteză e ca aceea dintre 
o cursă pe 10 000 de metri și una 
pe o sută. Tot alergare se chea
mă, dar parcă e altceva...

— Ce așteptați, in continuare, din 
partea trăgătorilor noștri care mai 
au cîteva zile de concurs ?

— Dacă ar fi să vă răspund P» 
scurt, aș spune: încă o medalie 
la pistol viteză, pentru că îl știu 
pe Dan Iuga capabil 
formanță repetată. Ar 
insă să-i nedreptățesc 
Rotaru însuși se simte
ambiționat de succesul avut 
torită 
nale — șl știu că și el se va bats 
pentru o nouă medalie. Nu trebu
ie să-1 uităm nici pe Tripșa. De 
la ceilalți, și în special de la ti
nerii Codreanu, Satala și Cojocaru, 
nu așteptăm decît . să-și îmbogă
țească experiența într-un concurs 
de o asemenea tărie.

de o per- 
insemna 

pe ceilalți, 
extrem de 

da-
urftei comportări except io-

Victor BANCIULESCU

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□
ACTUALITĂȚI

i i

Federația de specialitate a alcă
tuit loturile lărgite de juniori și ju
nioare Ir, vede-ea participării la 
jampi tr.r.* e europene (ediția a IlI-a, 
14Cehoslovacia). Pentru început 
au tow selecționați 16 tete și tot ati- 
da băieți intre 17 și 22 de ani (vi: sta 
limită es‘.e 13 de ani). Primul joc 
□e ve-if.c *e a ioturilor este progra
mat pentru zilele de 9—10 septem
brie, le Buc irești. iar primul con
tact internal o rial al echipelor noas
tre va avea loc pe 7—£ octombrie.

eu reprezentativele 
R.D. Germane. Reu-

•-'e va ave 
dubla Ictîlhire 
de junior, aie 
niunea ti a-ea ioc la Siănic Moldo
va UJ la Brorov, Din iot fac : arte, 
printre alții ■ Vasilica Pințca (Rapid 
Buc), Erica bzașz (Voir.ța Tg. Mu
rea), Eleaa Bălașa (Voința Buc), F)o. 
rica Tudor (Cetatea Giurgiu). I. Stc- 
fucz (Voința 
(Rapid BucJ 
Ploiești).

Cluj», T. Alexandru 
și L Scheftz (PetrKul

S-AU TRAS
DE

I.\ SORTI JOCURILE 
CAMPIONAT

După tragerea Ia sorți a jocurilor 
de campionat crima etapă a diviziei 
(23—24 sep embrie) va opune i 
le : FEMININ - SERIA 
Cetatea Giurgiu — Instalatorul 
rcșU. Frigul București — 
București, Met rom Brașov — 
Caastanța, Rapid București — 
București. Laromet București 
t rolei Băi coi ; SERIA NORD : 
ța Tg. Mureș — Voința

echine-
SUD : 

I Bucu- 
Gloria 
Voința 
Voința 
- Pe- 

Voin- 
Oradea.

C.Ș.M. Reșița — Voința Timișoara, 
'dința Cluj — Voința Craiova, Hi
dromecanica Brașov — Voința Me
diaș, Record Cluj — U.T. Arad. 
MASCULIN — SERIA SUD: Fla
căra Cimpina — Rapid București, 
Victoria Bod — Rulmentul Brașov. 
Constructorul București ■— Daromet 
București, Gloria București — Petro
lul Ploiești, Constructorul Galați — 
Vo:nța București ; SERIA NORD : 
C.F.R. Timișoara — I.C. Oradea. Vo
ința Tg. Mureș — Voința Lugoj, Jiul 
1’ rila — Olimnia Reșița, Electrica 
Sibiu — C.F.R. Tg. Mureș și Spartac 
Saiu Mare — Voința Cluj.

o Conform dispoziției F.R.P. toate 
meciurile de băieți, care se dispută 
pe arene cu două piste, se vor iuca 
sîmbătă după-amiază și duminică 
mineața.

• Toate arenele trebuie să fie 
zestrate cu tablă de afișare a 
zu't,re!or. Unul dint-e arbitrii reunl- 
vr.ii va avea obligația de a trece re
zultatele pe tabla de scor.

• La o serie de arene se fac fn 
prezent retușărî pentru aducerea pt»-

. r la cotele regulamentare, ra de 
pildă, la Petrolul Ploiești. Voința 
București, Flacăra Cimpina, Con- 
-tru- orul București și Jiul Petrila. 
în noul campionat echipa masculină 
Rulmentul Brașov va juca pe o are- 
:â -ouă. cu x-.tru piste. La fel șl noua 
promovată. Spartac Satu Mare, va 
avea la dispoziție, încă în toamnă, 
o r.suă sală, tot cu patru piste, (T.R.)

di-

în* 
re—

OINIȘTII Șl HANDBALIȘTII
ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII PE ANUL 1972

(Urmare din pag. 1)

turneului final următoarea echi
pă : I. Eftene, St. Eftimie, M. 
Gheorghe, C. Dan, A. Lădan, J. Co
păcel, Gh. Necula, I. Gruianu, St. 
Băjenaru, L Tene, T. Berbec.

Clasament final : 1. Avîntul Cur
cani 25 p (după baraj), 2. Avîntul 
Frasin 25 p (după baraj), 3. Bi
ruința Gherăiești, 23 p, 4. Viața 
Nouă Olteni 23 p (punctaveraj mai 
slab), 5. Drum Nou Boureni 19 p, 
6. Șiretul Suraia 15 p, 7. Dunărea 
Ciobanu 14 p, 8. Drum Nou Radu 
Negru 13 p, 9. Recolta Grasna 11 p, 
10. Unirea Băla 10 p.

UN ADEVĂRAT FESTIVAL DE 
HANDBAL

aprigă dispută în tur- 
unde echipele au fost, 
cazuri, departajate de

După o 
neul final 
în . multe 
golaveraj în clasamentele seriilor, 
cele opt formații feminine și tot 
atîtea masculine s-au întilnit ieri 
in jocurile decisive. Astfel, au apă-

rut, față 
pe același 
acestea
într-un adevărat festival al hand
balului
gustate meciuri au fost cele pen
tru șefia celor două clasamente, 
care au dat cîștig de cauză tine
rilor handbaliști din comunele Di- 
trău (F) și Periam (M). lată rezul
tatele finale în ordinea locurilor 
pentru care au fost angajate echi
pele: feminin: Recolta Ditrău (Har
ghita) — Recolta Bod (Brașov) 20— 
12, Energia Săbăoan (Neamț) — 
Vulturii Milaș (Bistrița Năsăud) 
11—7. Viitorul Teiuș (Alba) — Re
colta Stoicânești (Olt) 21—12, Ști
ința Beceni (Buzău) — Pescărușul 
Mahmudia (Tulcea) 16—4 ; mascu
lin : Avîntul Periam (Timiș) — Ști
ința Stîlpu (Buzău) 13—15. Avin- 
tul Berceni (Prahova) — Ponorul 
Vata (Hunedoara) 21—16, Recolta 
Săveni (Ialomița) — Recolta Dum
brăveni (Suceava) 28—21, Unirea 
Hereclean (Sălaj) — Progresul Cir» 
cea (Dolj) 25—22

în față, echipele aflate 
loc în seriile respective, 

întrecindu-se cu ardoare

sătesc. Firește cele mai
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DUPĂ CELE TREI VICTORII CATEGORICE DE DUMINICA
Azi, la Oltenița părăsit

consumate
puține echipe n-au

punctajul maxim.
doar

anun- 
al ță- 
astăzi
17 - 

la Ol- 
divizio-

Lotul reprezentativ - 
Șantierele navale j
După cum s-a mai 

țat, lotul reprezentativ 
rii noastre va susține
— începînd de la ora 
un meci de pregătire 
tenița, în compania 
narei B locale, S.N.O.

După cum ne-a comunicat 
antrenorul Angelo Niculescu, 
vor fi utilizați cu această o- 
cazie toți selecționabilii pre- 
zerrți în lot.

Prilejuind prima reunire
— din această toamnă — a 
jucătorilor care fac parte din 
Lotul național, partida de la 
Oltenița va constitui un în
dreptar pentru conducerea 
sa tehnică în alcătuirea „11“- 
lui care va fi opus echipei 
Austriei, duminică, La Cra
iova în prima partidă inter
națională a sezonului susți
nută de reprezentativa noas
tră.

LOTUL DE TINERET
SE AFLA LA CRAIOVA

Lotul reprezentativ 
află la Craiova unde, 
rea antrenorului Cornel Drăgușin, 
pregătește meciul amical, de dumi
nică, cu reprezentativa similară a 
Austriei. Lotul a suferit cîteva mo
dificări în ultima vreme, el pre- 
zentîndu-se, la ora actuală, astfel i 
lord ache. Ștefan, Jurcă, Ciugarin, 
Cristache, Grigoraș, Boloni, Tănă- 
sescu, Petreanu, Mulțescu, M. San
du. Năs(ase Troi, Marin Stelian și 
Dumitriu IV (care are însă piciorul 
în ghips). A mai fost convocat Bel- 
deanu. Din lot mai fac parte bra
șovenii M. Olteanu și Anghelini 
care vor veni la Craiova după 
toarcerea Steagului roșu de la 
mir.

de tineret se 
sub conduce-

în- 
Iz-

ÎNAINTĂRILE S-AU DOVEDIT IN VERVĂ,
DAR APĂRĂRILOR LE-A LIPSIT CUVINTUL...

/

Azi, la

STEAGUL
JOACĂ CU

Izmir

GOZTEPE
Azi, are loc la Izmir partida re

tur dintre formația locală Goztepe 
și Steagul roșu Brașov, din cadrul 
„Cupei Balcanice* intercluburi.

MECIUL RAPID - IANDSKRONA
VA FI CONDUS 

DE 0 BRIGADĂ AUSTRIACĂ
Așa cum se știe, miercuri 13 sep

tembrie, este programată la București 
întîlnirea din cadrul „Cupei Cupelor4, 
Rapid — Landskrona (9ued.a). t.a acest 
joc. U.E.F.A. a -__ -
austriacă care va avea următoarea com
ponență : Frant2 
Alois Romvvalter șl Heintz Fahnler, 
linie.

desemnat o brigadă

VVShrer, la centru, 
la

Moment dificil la poarta constănțeanului Ștefănescu. Pescaru a executat puternic o lovitură liberă de la 25 m, 
portarul n-a putut reține balonul ți Horescu 

din meciul Steagul roșu — Farul.
Se știe, campionatul nostru nu 

excelează prin goluri. N-avem — 
de vreo cîțiva ani — nici o echipă 
recomandată de o înaintare care 
să semene teroare în rîndu) porta
rilor. Și nu numai că nu avem ase
menea înaintări, dar oamenii de 
goi sînt căutați ca și pietrele pre
țioase de către toți antrenorii — 
începînd Cu Angelo Niculescu și 
terminînd cu oricare antrenor de 
la oricare din cele 16 divizionare A 
—, fiind descoperiți mult mai greu 
și mai rar decît pietrele prețioase...

Acestea fiind datele reale ale 
problemei, cele trei „festinuri” din 
etapa a doua, F. C. Argeș — „U“, 
Steagul roșu — Farul Și Dinamo — 
Universitatea Crafciva, pot ului pe 
orice spectator cumsecade al parti
delor din campionatul nostru. Ce 
s-a putut tntîmpla duminică ? S-au 
transformat oare, subit, capricioșii 
noștri atacanți în golgeteri cu 
namită în bocanci 7

Fără a minimaliza reușita 
datorată unui fericit apetit de 
luri, ca ș> unei forme care 
dori să-i țină cît mai mult, 
dem totuși că cele trei „echipe vic
time" au o cotă de participare cel 
puțin egală la înscrierea scorurilor- 
fluviu pe tabela de marcaj.

Nu ne bazăm — atunci cînd 
încercăm să acredităm această idee 
— numai pe precedentele grăitoare 
oferite de „U“ Cluj sau Universi
tatea Craiova (care în ultima edi
ție a campionatului au primit^ cîte 
27 de goluri în 30 de meci uri, iâr 
acum au încasat cîte 5 într-unul 
singur), Ci vrem să punem în discu
ție cîteva din elementele obiective 
care au favorizat duminică aceste 
scoruri neobișnuite.

In ceea ce o privește pe UNT-

(in stingă), marcat de

CRAIOVA, socotim 
marea r.eșansă să se

di-

lor, 
HO- 
am 

cre-

VERSITATEA 
că ea a avut 
vadă din primele cinci minute de 
joc fără portarul titular Oprea, ti- 
nărul Gunesch (căruia îi purtăm o 
plăcută amintire de la finala de ju
niori cîștigată cu școala sportivă din 
Sibiu) fiind realmente dezorientat 
și speriat în fața atacurilor dinam* 
viste. Avînd o contribuție directă 
la primirea golurilor (explicația 
nr. 1), Gunesch a influențat mo
ralmente. fără îndoială, și compor
tarea 
s-au 
după 
sigur 
cărei

Periculoasă și dăunătoare echipei 
proprii a fost și tendința repetată 
a fundașilor centrali (altfel valoroși) 
DeseiniCu și Bădin de a opri prin 
faulturi atacurile dinamoviștilor 
(explicația nr. 3).

La Brașov, FARUL a fost o „vic
timă- și mai comodă, cronicarul jo
cului remarcind „eleganța- stegari
lor, care la 5—0 au ocolit pur ?> 
simplu poarta constănțeanâ.

Cum se explică înfrângerea ustu
rătoare a marinarilor 7 .

O primă explicație ne-a oferit-o 
luni Antonescu. „Pe partea funda
șilor Stoica și Ghirca au fost ade
vărate bulevarde" — ne-a spus 
echilibratul și întotdeauna măsura
tul apărător constănțean, pe care 
nu avem nici un motiv să nu-1 
credem.

A mai contat de asemenea, se 
pare, și absența talentatului portar 
Popa, pe care în primăvară, de 
pildă, l-am văzut rezistînd unei 
teribile canonade dinamoviste, el 
reușind' să păstreze, cu prețul unor 
parade incredibile, rezultatul de

apărătorilor din fața sa. 
știut și s-au văzut (mai 
gotul ai doilea) fără un 
in primul post-cheie al 

echipe (explicația nr. 2).

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□:
TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ
PRONOEXPRES

Campionatele naționale

13 septembrie 1972

EXCURSII CU A»
PETRECEREA yF 

* REVELIONULUI LA

BANI Șl AUTOTURISME
SE ATRIBUIE

1N NUMĂR NELIMITAT 
PREMII ÎN

1300

de 3

drep-

• BANI de valoare fixă șl va
riabilă :

• AUTOTURISME DACIA 
și SKODA S. 100;

Puteți participa pe bilete 
lei, 6 lei și 15 lei varianta.

Variantele de 15 lei vă dau
tul de participare la toate extra
gerile cu șanse mari de ciștig.

Simbătâ 2 septembrie ultima zi 
pentru procurarea biletelor.

PRONOSPORT 
CONCURSULUI NR. 35 
S7 AUGUST 1972 I
1 : (13 rezultate) 99,45 va- 

02S lei.
n : (12 rezultate) ~ 1.441,95 

173 lei.

PREMIILE DIN

Pag. a 3-a

DOAR DOUĂ ECHIPE AU ACUMULAT
PUNCTAJUL MAXIM

G. LUPANCU [ROVINE CRAIOVA]

ÎNVINGĂTOR in proba de obstacole, categorie mijlocie

de 680 
o înăl-

Etapa a doua a campionatelor 
naționale de călărie (dresaj șl ob* 
staccle) se apropie de sfîrșit. Ieri 
dimineață, la baza hipică din Ca
lea Plevnei, s-a desfășurat proba 
de obstacole, categorie mijlocie, la 
startul căreia s au prezentat doar 
9 eoncurențl.

Disputa a fost, în general, strîn- 
sâ, oferind un spectacol plăcut nu
merosului public prezent în tri
bune.

Parcursul, cu o lungime 
metri, avînd 12 obstacole cu
țime maximă de T,30 m, a făcut o 
triere destul de serioasă, dar nu 
atît prin dificultatea obstacolelor, 
cit, mai ales, prin erorile comise 
de unii călăreți în conducerea cai
lor, nu totdeauna pe obstacolele 
cele mal dificile.

Pentru locul I lupta s-a dat în
tre Mihai Aluneanu (A. S, Filmul) 
și Grigore Lupancu (Rovine Cra
iova), primul călăreț termlnînd cu 
doi cai fără nici o penalizare. Pen
tru desemnarea învingătorului s-a 
executat un baraj pe șase obsta
cole cu o Înălțime maximă de 1,40

m. Mihai Aluneanu a reușit să ter
mine fără greșeală doar cu unul 
din cai, cu Arogant, în timp ce cu 
Ha.vdn a doborît ultimul obstacol. 
Grigore Lupancu cu Palermo a 
avut șl el o evoluție foarte bună, 
încheind barajul fără să comită 
nici o eroare.

Conform regulamentului, s-a e- 
xecutat un al doilea parcurs de 
baraj, înălțimea maximă a obsta
colelor fiind, de această dată, de 
1.50 m. Din nou, ambii călăreți se 
dovedesc în formă, astfel că pen
tru desemnarea cîștigătorului s-a 
luat în considerare timpul înre
gistrat. Grigore Lupancu cu Pa
lermo a fost cronometrat cu 1,5 s. 
mai puțin decît adversarul său, 
cîștigînd proba.

CLASAMENT : 
pancu cu Palermo

Grigore Lu- 
p (33,0 s.), 2. 
Arogant 0 p 
Aluneanu cu

1.
0

Mihai Aluneanu cu
(34,5 s.), 3. Mihai 
Haydn 4 p.

Azi. de la ora 11, se dispută pro
ba de obstacole, categorie semi
grea.

Emanuel FANTANEANU

Bălosu, a reluat pe lingă poartă Fază 
Foto i L. ADCRJAN

U'

0—0. Se spune că Popa (care a apă
rat remarcabil tot finalul de re
tur) s-a făcut vinovat de unele 
abateri disc.plinare care i-au atras 
scoaterea din prima echipă.

Cîteva cuvinte și despre
CLUJ, cea de toți (și pe merit) lău
dată în campionatul trecut. Preoc’i- 
patâ aproape exclusiv de marcarea 
golurilor, echipa universitarilor clu
jeni s-a dovedit (și in prima, dar 
mai ales in cea de-a doua etapă) 
foarte romantică în apărare, in- 
cepîr.d cu studentul în matematici 
Ștefan Ș> continuînd — spre sur
priza unanimă — cu „centralii” 
Pexa și Solomon, jucători apreciați 
dintotdeauna.

Trei infringeri 
ar putea — ar 
se transforme în

usturătoare care 
fi de dorit — să 
trei lecții...

Marius POPESCU

JUNIORII S-AU COMPORTAT

LA ÎNĂLȚIME ÎN ÎNTRECERILE „NAȚIONALELOR"

Categoria 
riant? a 1

Categoria 
variante a ... .....

întrucît premiul de. categoria a tllra 
cu 11 rezultate a tost sub plafonul mi
nim de 20 lei. conform regulamentului, 
fondul a fost atribuit celorlalte două ca
tegorii.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.

S-au încheiat întrecerile ediției 1972 a 
campionatului national de tir al junio
rilor. competiție care a scos tn evidență 
O serie de talente a!e tinerei generații.

La proba de pistol sport au dominat 
țlntașll arădeni, care au cucerit două 
titluri. Individual tete șl echipe băieți, 
iar la cele două concursuri individuale 
eu arma de vînătoare, talere aruncate 
din turn șl șanț, campioni au devenit 
tinerii „vinătorl* al clubului Steaua. O 
remarcă pentru echipa C.S. Școlarul, în
vingătoare la „șanț- cu un nou record.

REZULTATE ( Pistol sport 60 t luniori: 
1. L. Stan (Metalul) 564 p, 2. M. Bujdei 
(U.T.A.) 560 p 3. Gh Vasllescu (Dina-

ANUNȚ
Tîrgul de mostre de bunuri de consum din Complexul 

Expozittonol din Piața Scînteii se va închide la 31 august, 
orele 19. Unitățile comerciale din incinta tîrgului vor continua 
să funcționeze pînă la data de 3 septembrie inclusiv, dată 
pînă la care se vor vinde și autoturisme „Dacia 1300".

mo) 560 p. Pe echipe : 1. U.T. Arad 
1673 p, 2. Metalul 1655 p. 3. C.S. Școlarul 
Buc. 1612 p. Junioare : 1. Silvia Bujdei 
(U.T.A.) 559 p, 2 Cristina Paraschivescu 
(Metrom Brașov) 547 p, 3. Dana Teodo- 
rescu (1EFS) 544 p Armă standard 1x20 (. 
juniori : 1. L. tlovlcl (Activul Brașov) 
552 p, 2. R. Nicolescu (Petrolul Ploiești) 
555 p. 3 Al Coj-nel (Steaua) 554 p. Pe 
echipe : 1. Petrolul Ploiești 1645 p, 2. 
Steaua 1639 p. 3. Medicina Iași 1515 p 
Junioare: 1. Vasillca Manea (Unirea 
Focșani) 5« p, 2 Angela Tudorică (Dl- 
namo) 547 p. 3 Anca luga (Dinamo) 546 
p. Pe echipe ; 1. Unirea Focșani 1624 P, 
2. Dina mo 1620 p. 3 Medicina Iași 1567 
p Talere aruncate din șanț (150) s 1. Tr. 
Zaharescu (Steaua) 125 t, 2. A. Petrescu 
(Școlarul) 118 (barai 17), 3. Em. Panduru 
(Steaua) 118 t (b. 16) Pe echipe : 1.
C s. Școlarul 221 t — nou record (v.r. 
214). 2. Steaua 220 t. 3 Olimpia Buc. 211 
t. Skeet “ ~ ~ ' '
138 t, 2. 
mlșoara) 
123 t.

tn întîlnirea Internațională amicală de 
talere aruncate din șanț dintre C.S 
Școlarul București și Școala Sportivă 
Vama (Bulgaria) scorul a fost favorabil 
bucureștenllor cu 339—333 t.

T. RABȘAN

(150) : I. C. Loghlade (Steaua) 
S. Popa (Clubul vînătorflor Ti- 
131 t. 3. V. Petrovan (Steaua)

In cele două etape 
pînă acum, 
creat emoții susținătorilor lor și 
au acumulat
Dintre cele 32 competitoare, 
Politehnica Iași (seria 1) și Poli
tehnica Timișoara (seria a Ii-a) au 
cîte 4 puncte și, în conșecință, con
duc în clasamentele seriilor respec
tive. Dar, gustul amar al înfrînge- 
rii nu l-au cunoscut nici jucătorii 
echipei Olimpia Satu Mare (au ciș- 
tigat ambele partide) și ai Corvinu- 
lui Hunedoara (o victorie și un 
egal) — ambele din seria a Il-a. 
Cele două formații figurează însă 
în clasament cu zero puncte, deoa
rece au fost penalizate de F. R. 
Fotbal cu scăderea a cîte patru 
puncte pentru comportarea lor ne
loială din ediția 
natului. Așa că 
duminică vor.... 
iar Corvinului î 
încă un punct.

Un start promițător au luat Me
talul București (seria I) și Minerul 
Baia Mare (seria a Il-a), formații 
plasate, în urma cîte unui „egal" 
și o victorie, pe locurile secunde. 
Bucureștenii, handicapați de pleca
rea unor „piese" importante, vor 
să dovedească că acordă aceeași a- 
tenție campionatului ca și „Cupei 
României". La Baia Mape, o dată 
cu începerea unei noi ediții, renasc 
speranțele în revenirea pe prima 
scenă și, în consecință, minerii fac 
risipă de energie pentru a acumula 
cît mai multe puncte nu numai in 
partidele disputate pe terenul pro
priu, ci și în deplasare. In schimb, 
neașteptat de slabă ni se pare com
portarea, în acest început de cam
pionat, a unor echipe experimen
tate, cu vechi state de serviciu în 
divizia secundă. Ne referim, în spe
cial, la Clubul Sportiv Tîrgovtște 
(seria I) Și la Electroputere Craio
va (seria a Il-a). care nu numai că 
n-au realizat nici un punct, dar 
n-au marcat nici măcar un goi 1 
Că viața-i zbuciumată în acest eșa
lon al fotbalului nostru o constată

și noile promovate. Dintre acestea, 
doar Deita Tulcea a obținut două 
puncte (două egale — unul acasă 
și unul în deplasare la Rm. Vîlcea, 
unde echipe valoroase au 
terenul învinse), alte două (Gloria 
Buzău și Metrom Brașov) au cîte 
un punct, iar Metalul Drobeta Tr. 
Severin — zero puncte și fără să fi 
cunoscut bucuria marcării unui gol! 
Neconcludentă a fost și evoluția 
fostei divizionare A, F. C. Bihor. 
Orădenii au plecat învinși în prima 
etapa de la Anina, iar duminică au, 
întrecut la scor pe C.F.R. Arad, 
însă comportarea lor nu s-a situat 
la nivelul posibilităților și, mai a-

Ies, al unor pretendenți la șefia se
riei.

O surpriză neplăcută ne-a fost 
oferită chiar din primele partide 
ale noii ediții și anume apariția 
indisciplinei pe terenuri. Drept ur
mare, Comisia centrală de compe
tiții și disciplină a F.R.F. a fost ne
voită să aplice sancțiuni celor cer
tați cu disciplina.

Sperăm că sancțiunile vor consti
tui un avertisment pentru toți ju
cătorii și pe viitor nu vom mai 
consemna asemenea situații.

I». VINTILA

trecută a campio- 
sătmărenii de-abia 
începe întrecerea, 
se va mai scădea

AZI, ETAPA
IN „CUPA ROMÂNIEI11

Azi, 128 de echipe se vor întrece 
în cadrul unei noi etape din „Cupa 
României”, La fotbal, ediția 1972— 
1973. De menționat că în ' această 
etapă intră în competiție echipele 
de Divizia C.

Toate jocurile încep la ora 16,30.

1 1 1 ’ M 1 tw lip.l iB

Pornind de la cazul Broșovschi. 
singurul jucător care a suferit 
sancțiunea eliminării, în etapa a 
Il-a, nu ne vom opri prea mult 
asupra sancțiunii în sine, apreci
ată ca prea aspră de către cro
nicarii sportivi și, pe cîte am în
țeles, din formularea din raport, 
„încercare de lovire" (și de către 
observatorul federal, C, Drăgușin), 
pentru a ridica o problemă de prin
cipiu : există vreo deosebire, din 
punct de vedere a! regulamentului, 
între lovire și încercarea de lo
vire ? După cîte știm, nu Și una 
și alta se sancționează Ia fel, po
trivit regulamentului.

Dar iată că, arbitrul N. Cursaru, 
care a condus bine, o parte din 
timp, meciul Rapid — U.T.A., ne-a 
oferit, în lumina propriilor sale în
semnări din foaia de arbitraj, o 
dovadă de aplicare ncunitară a 
regulamentului de Joc. Astfel, N. 
Cursaru motivează eliminarea lui 
Broșovschi, prin faptul că acesta 
l-ar fi lovit intenționat pe Petrea- 
nu. In același raport, conducătorul 
partidei arată că l-a avertizat pe 
Neagu fiindcă „după ce a fost faul
tai, iar eu am acordat avantaj e- 
chipei sale. A ÎNCERCAT SA RI
POSTEZE FAȚĂ DE ADVERSAR.

avind și o atitudine necuviincioasă 
față de acesta". Cum spuneam, re
gulamentul nu face nici o deose
bire între lovire și încercarea de 
lovire. Atunci, de ce a făcut-o Ni- 
culae Cursaru ? Dar, dincolo de 
această întrebare de principiu, se 
pare, oricum, că, șl într-un caz și 
în altul, a fost vorba de aceeași 
infracțiune : încercare de lovire, pe 
care, în condițiile în general corec
te ale desfășurării partidei, ar
bitrul ar fi trebuit s-o sancționeze 
cu un avertisment.

Dar... au mai fost și alte meciuri. 
Să ne ocupăm și de ele. De pildă, 
de cel de la Tîrgu Mureș. Nicoiae 
Rainea se plinge (și observatorul 
federal, Robert Cosmoc, fostul an
trenor al Farului, actualmente an
trenor federal, face aceeași obser
vație) că jucătorii de la Sportul 
Studențesc au fost preocupați mai 
puțin de joc și mai mult de deci
ziile arbitrului, dînd 
excesivă nervozitate. Observatorul 
federal își exprimă dezamăgirea 
față de jocul slab al iul Mircea 
Sandu, pe care îl notează Cu 4 La 
acest capitol, al randamentului teh
nic al jucătorilor, nl s-au părut 
demne de reținut aprecierile pe 
care observatorul federal. Cornel

dovadă de

La 30 septembrie, ia Praga

INTILNIRE DE HOCHEI CEHOSLOVACIA-CANADA
După cum se știe. în a doua jumă

tate a lunii septembrie, echipa Ca
nadei, alcătuită din jucători amatori 
și profesioniști, va evolua în U R S.S., 
întorcînd în felul acesta vizita fio- 
cheiștilor sovietici.

Totodată, se anunță că federația de 
hochei din Cehoslovacia a dus tra-

tative cu reprezentanții federației 
canadiene de specialitate, pentru un 
meci între echipele celor două țări 
Forurile canadiene au fost de acord, 
astfel că la 30 septembrie va avea 
loc, la Praga, întîlnirea dintre echi
pele Cehoslovacei — campioană mon
dială — și Canadei.

LANDSKRONA Șl NORRKOEPING 
ACUMULEAZĂ PUNCTE

Tn etapa a 15-a a campionatului 
de fotbal al Suediei, echipa Lands- 
krona (viitoarea adversară a forma
ție Rapid București în „Cupa Cu
pelor) a cîștigat in deplasare cu sco
rul de 5—2 (0—2) tn fața echipei 
Gais. I F. K. Norrkoeping (care ur
mează să întîlnească în „Cupa 
U.E.F.A.” pe U.T. Arad) a jucat pe 
teren propriu cu formația Ham-

pe care a învins-o cu 4-1marby, 
(S-0).

Alte _____ _
1—1 ; Oerebro—Oergryte 0—2 ț 
ter—Halmstadt 0— 0| Djurgaarden—
Aatvidaberg 0—3.

Clasament i 1. Aatvidaberg — 21 
p î 2. A. I. K. — 21 p | 3. Norrkoe
ping — 20 p... 7. LandskrOria — 14 p.

rezultate r Malmoe—A. 1. K. 
Oes-

UN FAPT ȘI SEMNIFICAȚIILE LUI
SPECTATORI IN... OFSAID !

O parte, doar o parte din pu
blicul petroșenean, s-a derobat du
minică de Ia legea nescrisă a fair- 
play-ului. Să fi fost poate vreo 
douăzeci de oameni din cei 3 500, 
care au aruncat cu noroi în obrazul 
buneicuviințe. Aceștia au intrat, 
pe parcursul a 90 de minute, de 
două ori „în scenă" și vom po
vesti aici, în subordonarea lor cro
nologică, faptele lor străine de e- 
tica sportivă.

MAI ÎNTlI, au găsit de cuviință 
să-l huiduie pe Ion Constantin. Pe 
același jucător căruia îi ridicau O* 
sanale cu un an și jumătate în 
urmă, cînd -juca la Jiul, juca foarte 
bine și marca goluri prețioase (am 
spune salvatoare!) pentru echipa 
ai cărei „suporteri” se consideră. 
Inutil să spunem că Ion Constantin 
își vedea de treabă demn, prefă- 
cîndu-se că nu aude și nu 
lege corul de fluierături. Ion 
stantin și-a văzut de treabă, 
am spus, a driblat, a pasat 
șutat cu același talent și același zel, 
cunoscute de mult la poalele Parîn- 
gului. Un fotbalist stăpîn pe mij
loacele sale de exprimare și cu un 
moral de bună calitate, neintimi
dat, a învins cu indiferența lui su
perioară ostilitatea unor intruși pe 
un teren de sport. Iar intrușii, înver
șunați de a nu fi putut birui pe 
tărlmul delicat al „psihicului”, su
parăți și de platitudinea echipei lor 
ce nu putea marca un singur gol 
adversarului, nu s-au sfiit la sfîr- 
șitul meciului să coboare din tri
bună, să se lipească de gardul de 
sîrmă de la gura tunelului ce duce 
spre cabine și să încropească, de %

A DOUA SCENA repre- 
din istoria acestui, meci

ințe- 
Con-
cum 
și a

fapt, 
babilă 
(Jiul — Petrolul).

De data aceasta, victima agresiu
nii lor, cu tentă fizică diminuată de 
pavăza gardului de sîrmă, a fost 
arbitrul C. Dinulescu, care dăduse 
trei sau patru decizii greșite, dar 
neesențiale, în stabilirea rezultatu
lui. Povara nemulțumirii unui re
zultat egal pe teren propriu a fost 
aruncată în circa conducătorului de 
joc. Plasa de sîrmă putea bara un 
pumn ridicat, dar prin ochiurile ei 
au trecut vorba șuierată, injuria și 
— o scriem cu jenă — scuipatul... 
„Furcile caudine” pentru acest ar
bitru s-ar fi prelungit, poate, dacă 
organele de «rdirte nu ar fi luat 
măsuri prompte. încununate cu a- 
sigurarea deplasării din incinta sta
dionului sub caroseria protectoare 
a unei mașini a miliției.

Ce mentalitate primitivă și cîtă 
li) -ă de educație se mai poate as
cunde, pe ici pe colo, în masa de 
oameni care-și cumpără un bilet de 
intrare la o manifestație sportivă 1 
Este o datorie socială, să le demas- 
căm și să facem totul peptru eli
minarea lor.

Ion CUPEN

CSM SIBIU — HAPOEL
3-1 (2-0)

(Israel)

Au marcat: 
Schwartz (min. 
76). respectiv Sliome (min. 87).

Soos
42), Țurlea (min.

(min. 40),

Citiți azi numărul
327 al revistei

Siinionescu, le face Ini Ton Ilieș, 
portarul echipei C.S.M. Reșița. Le 
reproducem, de altfel, în ideea că, 
prin coloanele ziarului, aceste a- 
precieri au mai multe șanse de a 
fi cunoscute de către cei intere
sați decît dintr-un raport, 
putea fi uitat 
sainent foarte 
te, imbatabil 
un dezvoltat 
traiectoriei mingii. La fel de bun 
Ia mingile joase, ca și la blocaj. 
Propun ca ații el, cit și atacantul 
central, Szilaghi, să fie urmăriți 
special în meciurile viitoare, pen
tru o eventuală selecționare în lo
turile reprezentative”.

Este bine că a apărut la orizont 
ilieș, care, însă, la cei 26 de ani 
ai săi, nu mai este o tînără spe
ranță. Dar ce facem cu Ștefan, în 
care vedeam pe unul dintre... moș
tenitorii, lui Adameche și Rădu- 
canu, notat eu un indulgent 5. la 
Pitești, de către observatorul fede
ral ion Voica ? Și, dacă ne refe
rim și la evoluția lui din prima 
etapă, nici nu se poate spune mă
car că este vorba de un accident...

cuprinsul căreia vă recoman-

care ar 
într-un sertar i ,,PIa- 
bun, reflexe excelen
ta mingile înalte, cu 
simț de percepere a

Jack BERARIU

din ____ _
dăm :

• Cronici și comentarii asupra 
celei de a doua etape a Divi
ziei A (notele acordate jucăto
rilor și arbitrilor, formațiile la ti- 
neret-rezerve, echipa etapei, con
fidențe, clasamente etc.)

• O pagină dedicată Diviziei B
• Prezentarea partidei Romania- 

Austria, de duminică, de la Cra
iova.

• Rubrica „Dialog cu cititorii"
• Un reportaj de prezentare a 

lui Derby County, campioana An
gliei.

• Noutăți din campionatele na 
ționale in diverse țâri ale Eu
ropei.

• Cine va fi viitorul conducă
tor de joc al echipei Italiei ?

• O pagină de „Magazin ex 
tern*.

• Rubricile obișnuite : Prim-plan, 
Carnetul scriitorului, Carnet extern

• Alte numeroase știri și co
mentarii din fotbalul internațional

MECIUL PENTRU TITLUL MONDIAL DE ȘAH

PARTIDA A 20-a, ÎNTRERUPTĂ
de mai multe 

dar cu rezultate 
contradictorii, 
adversarii au

După partida desfășurată dumi
nică, interesul era imens pentru 
următoarea întîlnire a meciului, a 
20-a disputată aseară.

S-a utilizat clasica variantă a lui 
Najdorf, încercată 
ori în acest meci, 
neeoncludente și 
Probabil, insă, că
mai avut de verificat ceva, sau au 
pregătit — poate — o noutate.

Pînă la mutarea 11-a, cel puțin, 
nu s-a întîmplat așa ceva, jucîn- 
du-se după cele mai riguroase ca
noane ale teoriei.

Făcindu-se rocadele 
diferite, se presupunea 
nou o luptă tăioasă,
Dar Spasski a adoptat o variantă 
de simplificare, efectuîndu-se 
schimburi masive în centru. A re-

pe flancuri 
că va fi din 

combativă.

TURNEE INTERNAȚIONALE DE TENIS

zultat, astfel, la mutarea 20, un fi
nal de turnuri, pioni și piese ușoa
re, albul avînd majoritatea pe ari
pa damei și perechea de cai, ne
grul pe aripa regelui și cal și ne
bun. Poziția Iui Fischer părea ce
va mai activă datorită stăpînirii 
coloanei „d“ și a presiunii exerci
tate asupra minorității de pioni 
negri de pe flancul sting.

Căutînd să forțeze cu orice preț, 
șalangerul a dat posibilitatea li
nul contrajoc pe aripa regelui și 
negrul — activizîndu-și nebunul 
— a preluat inițiativa. Partida s-a 

- întrerupt într-o poziție ușor supe
rioară pentru Spasski, dar marele 
maestru Krogius apreciază că mi
cul avantaj nu poate fi realizat.

Jocul se reia astăzi după-amiază. 
Scorul: 11—8 (1) in favoarea lui 
Fischer. Partida a 21-a (Spasski cu 
albele) aste programată pentru joi.

Iată mutările partidei a 19-a pe 
care ni le-a transmis serviciul de 
noapte al Agerpres :

„SECUNZII" NOȘTRI AU EVOLUAT 
SLAB

români, participant la 
internaționale ale Po-

Tenfșmenii 
campionatele 
loniei, la Katowice, au evoluat sub 
așteptări, fn turneul de simplu mas
culin, singurul român prezertt în 
sferturi de finală a fost Ion Sântei, 
care a cedat sovieticului T Eejus cu 
1-6, 6—4, 2-6, 2-6. In tururile an
terioare, jucătorii noștri au fost eli
minați de gazde i Jamroz- Mureșan
6- 2, 6—2 î Dzjimahki —Ovic! 3—6,
7- 5, 6-0 I Gasiorek —V Marcu 6—3, 
6—1. Proba a fost cîștigată de 
slovacul Pisecky, învingător în 
asupra lui Gasiorek cu 2—6,
8- 6, 6-2, 11—9

Tot pînă în „sferturi* au 
avansa și cele două cupluri ale ro
mânilor i Barany, Benyik (Ungaria) —

Marcu, Ovtci 2—6, 6—3, 7—5 i Pise- 
cky, Sevclk (Cehoslovacia)-Mureșan, 
Sântei 1-6, 6-2, 7-6. In . finală i 
Nowicki, Niedzwlecki (Polonia) —Ba- 
rany, Benyik 6—2, 2—6, 8—6, 6-1.

Finala feminină a revenit polone
zei Kral, care învinge cu 6-2, 6—2 
pe Volakova (Cehoslovacia).

JUNIORII
CÎȘTIGAT

CEHOSLOVACI AU 
„CUPA VALERIO" ALB : Fischer NEGRU: Spasski

ULTIMELE FINALE LA HAVERFORD

sfîrșit întrecerile turneu- 
Haverford (Pennsylvania)

ceho- 
finală

1-6,
putut

Au luat 
lui de ia 
In finala probei de simplu femei, ju- 
câtoarea engleză Virginia Wade a 
tnvins-o cu 6—4, 6—1 pe americana 
Laurie Fleming. Proba de dublu băr
bați a fost cîștigată de cuplul aus
tralian Ross Case—Geoff Masters,
învingător în finală cu 6—7, 6—4,
6—4 în fața perechii americane Jeff 
Austin - Mike Estep.

Com petiția 
pentru juniori 
rlo" a fost ___
Cehoslovaciei. în finală, disputată în 
localitatea italiană Lesa, juniorii 
cehoslovaci au întrecut cu 3—2 se
lecționata U.R.S.S. în ultimele două 
partide de simplu, Pugaeev (U.R.S.S.) 
l-a învins cu 6—3, 6—3 pe Smidt, iar 
Granat (Cehoslovacia) a dispus cu 
6—3, 6—4 de Bogomorov. In proba 
de dublu, cuplul cehoslovac Granat— 
Slozil a învins cu 6—1, 7—5 pere
chea sovietică Bogomorov—Orisov.

In meciul pentru locurile 3—4, 
echipa Spaniei a cîștigat cu 3—2 în 
fața formației Italiei.

internațională de tenis 
„Cupa Vasco Vale- 

cîștigată de formația

c5, 2.Cf3
Cf6, 5.Cc3

a6, 8.0—0—0 Nd7, 9.f4 Neî(
0—0, ll.Nf3 h6, 12.Nh4 C:e4,

le4
4.C:d4
7.Dd2 
10.Ne2
13.N:e7 C:d2, 14.N:d8 C.f3, 15C:f3 
Tf:d8, 16.T:d6 Rf8, 17.Thdl Re7, 
18.Ca4 Ne8, 19.T:d8 T:d8. 2O.Cc5
Tb8, 21.Td3 a5, 22.Tb3 b5, 23 a3 al, 
24.Tc3 Td8, 25.Cd3 f6, 26. Tc5 Tb8, 
27.TC3 g5, 28.g3 Rd6, 29.Cc5 g4, 
30. Ce4 4- Re7, 31. Cel Td8, 32. 
Cd3 Td4, 33. Cef2 h5 34. Tc5 Td5, 
35. Tc3 Cd4, 36. Tc7 + Td7 37. 
T:d7 4- N:d7 38. Cel e5 39 f:e5 
f:e5, 40. Rd2 Nf5, 41. Cdl, și în a- 
ceastă poziție Spâsski a dat muta
rea în plic,

Cc6, 3 d4 c:d4, » 
d6, 6,Ng5 e6,
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CT LUPTĂTORUL PETRE COMAN ÎNVINGĂTOR 
«U PRIN TUS Șl ÎN TURUL TREI!PE MEDALII

S.U.A.
R. D. Germană
U.R.S.S. 
Australia 
Ungaria

6- 7 Polonia 
Suedia

8. Italia
9. R.P.D. Coreeană 

10-12. Austria
R.F. a Germaniei - 1

1 
1 
1

1

ROMANIA
13-14. Franța

Iran
15. Olanda

1
1
1

1

1.

Șl PE PUNCTE

VI-1 p)
S.U.A. 98,5 p, 2. R.... D.

Germană 57,5 p, 3. U.R.SS. 
29 Pi 4. R. F. a Germaniei 
23,5 p, 5. Ungaria 22,5 p, 
6. Australia 21 p, 7. Polonia 
18 p. 8. Suedia 163 P. 9. 
Italia 14 p, 10-11. ROMÂNIA 
și Austria 10 p. 12. R.P.D. 
Coreeană 8 p, 13. Canada 63 
p, 14. Cehoslovacia 6 p. 15— 
16. Franța și Iran 5 p, 17. 
Olanda 4 p, 18—21. Belgia 
Brazilia, Ecuador și Japonia 
3 p, 22—24. Birmania, Bul
garia și Norvegia 2 p, 25.

1 P. ♦
★ 

clasamente nu au 
In evidență pro- 

echipe

Porto Rico

In

în reuniunea de dimineață, cînd 
au fost programate întrecerile din 
cadrul turului trei, au concurat 
luptătorii de la categoriile mici de 
greutate. Primul dintre reprezen
tanții țărif noastre care a urcat pe 
podiumul de concurs a fost 
Arapu (cat. semimuscă). El 
apărat șansele în fața rutinatului 
luptător din țara gazdă, Rolf La
cour. Arapu a imprimat disputei 
un ritm foarte susținut chiar din 
primul minut al partidei. în con
tinuare, el a reușit să ia un avan
taj de două puncte, iar în timpul 
ultimei reprize Rolf Lacour nu a 
mai putut să facă față ritmului su
focant impus de luptătorul nostru 
și a abandonat. Astfel, Ioo Arapu 
nu a primit nici un punct de pe
nalizare, păstrind șanse mari de a 
Se califica în confruntările semi
finale. El va avea de susținut, în 
luptătorul ture Șefei* Baygin. îa 
cazul unui succes în această par
tidă Ion Arapu va lupta pentru o 
medalie.

Din nou Petre Cămin a ocr^i- o 
victorie înainte de limită. Intrecir.- 
du-1 prin tuș pe canadianul Pat Bol
ger. Așadar, Petre Coman a intrat în 
turul patru fără nici un punct de 
penalizare! Dar, în acest tur luptă
torul nostru va avea de înfrunta: 
un adversar redutabil, pe bulgarul 
Ivan Krastev, unul dintre favoriții 
categoriei.

în sfîrșit, ultimul reprezentant 
al țării noastre care a luptaf în a- 
ceastă reuniune, Petre Poalelungi

Ion 
și-a

ANGELO SCALZONE (Italia)- 
INVINGATOR LA TALERE

putut sâ 
(R. D. Ger-

• âe dimineață 
irite și âe la ca-

ra :a

Teiefoto : AGERPRES

GREU PE JONES (S.U.A.)
in

[CHIP! U.R.S.S

si:

IOD

excelentă, 
pe uiuma 
liber in

.4ip»l> Steins-.», neapeptatul învingător al probei 
de talere

(cat. semi ușoară) nu a 
treacă de Vdo Schroder 
mană), încheind partida cu un re
zultat de egalitate, la capătul unei 
dispute extrem de dîrae. După 
partidele pe care ie-a susținut în 
primele trei zile, Poale'.uug; are 
trei puncte de penalizare și ar pu
tea emite pretenții ;usri£rete ipre 
calificarea îa srmtfi.-a» compe
tiției, dacă va obțme un rezultat de 
egalitate In fața «ovxetcuju: 
Așurajev. principalul 
medaha tfe aur. 
succes însă. Poa 
concurs. Să rea=nm ei te pri-

In fața unul pu
blic numeros, pe 
standurile poligamu
lui de la Hoeh- 
oruck, s-a încheiat 
(după trei zile 
întreceri) proba 
talere arun?ate_ 
șanț 
de campion olimpic 
a revenit unui tră
gător mai puțin cotat . 
nui Angelo Scalzone (locul opt la cam
pionatele europene, ediția 1971). 
gă torul a realizat însă un rezultai

de
de

_______ din
200 t. Titlul

r

aceste 
luate 
de gimnastică 

și haltere (60 kg.).

Campionul olimpic Imre FSldi (Ungaria) a realizat un nou record 
mondial la stilul smuls cu 127,5 kg.

Teiefoto : AGERPRES

OLIMPIADA FĂRĂ TELEVIZOR
(Urmare din pag. 1)

jucătorul de rezervă s-a îndreptat 
spre antrenor, s-a oprit în fața lui, 
s-a înclinat, ca la judo, și apoi a 
făcut cîțiva pași, pentru a-și relua 
locul pe bancă. El îi mulțumea, ast
fel, antrenorului pentru faptul că ia 
acordat încrederea celor 10 minute. 
Aceasta este marea forță a voleiba
liștilor japonezi...

Vrea să-și apere poziția în clasa
ment. Vrea să păstreze echipa In 
concurs. Și asta cu orice preț. Dar 
ce va fi după proba de înot ? Doc
torii susțin că startul lui Spirlea la 
cros este aproape imposibiL Dar 
Spîrlea nu concepe să abandoneze. 
Va ‘alerga cu orice preț.

Nerăbdarea

lui Berceanu

Drama
lui Dumitru Spîrlea

treptele care duc spre blocul 
ale străzii Connolly urcă ane-

Pe 
nr. 6 
voie pentatlonistul Dumitru Spirlea. 
Șchiopătează. Are piciorul bandajat, 
în timpul concursului de scrimă a 
făcut o entorsă gravă. Medicul i-a 
recomandat repaus la pat pentru a 
doua zi, dar Dumitru Spîrlea s-a 
dus la poligon. A tras și a ieșit prin
tre primii. Acum a urcat pe locul 12 
în clasamentul general. Mîîne, Spîr
lea

Berceanu a revenit de la antrena
ment. E foarte obosit.

— Ce faci, Ghiță ?
— Am tras tare cu Stoiciu.
— Cum vezi concursul ?
— Am o oarecare bază. N-am pier

dut nici un meci din 1968.
— Crezi că vei 

aur ?
— Poate

să înceapă 
nerăbdător
primul meci cu sovieticul Zubkov, cel 
mal puternic adversar posibil ’.

cîștiga medalia de

SInt nerăbdător 
concursul. Atlt de

va lua startul în proba de înot.

*»✓ %iz M/, 
r o'

că da.
odată
tr.cît aș vrea să cad in

• Cu prilejul congresului Federației inter
naționale de scrimă, o fost ales noul comitet 
de conducere, prezidat de Pierre Feri (Franța) si 
din cate face parte, ca membru al comite
tului executiv, Vasile lonescu, președintele fe
derației române de scrimă. Cu aceeași ocazie 
s-a hotărit ca viitoarele campionate mondiale 
să aibă loc în 1973, la 
la Grenoble.

Gâteborg, și in 1974

internaționale de aț
in considerare propu-

• Consiliul Federației 
letism a refuzat să ia 
nerea ca la Jocurile Olimpice fiecare țară să 
poată prezenta doar cite doi concurenți, la 
fiecare probă în loc de trei ca pină acum.

• La probele de iachting care se desfă
șoară la Kiel, în vechiul port de la Schielksee. 
iau parte sportivi din 42 de țări

* In urma unui săndaj inițiat de Institutul 
de specialitate „Wickert* S-a constatat că in 
aceste zile 77 lâ sută din Doouîația vest-ger- 
mană, începind cu copiii de la vîrsta de 16 
ani, urmăresc Jocurile Olimpice

• Halterofilul maghiar Imre Foldi, învingă
tor la categoria cocoș, a așteptat timp de 12 
ani să-și vadă visul împlinit: cucerirea unei 
medalii olimpice de aut. Pină in prezent el 
„colecționase" două medalii olimpice de ar
gint, cu ocazia Jocurilor Olimpice de la To
kio și Ciudad de Mexico.

Spitz, care a 
in prima zi a

• înotătorul american Mark
cucerit două medalii de aur 
întrecerilor olimpice, o trecut cu succes și,, 
examenul antidoping. După numai 10 minute, 
el a fost prezent la o conferință de presă 
la care au participat aproape 200 comen-

adfea surpe ue in rea ne-a 
jniune finală a coecz-n^u. 
In ser. frXele probe oe IM s bras, 
recordul 'mil (65JB a fost tere-rtat 
mai Intii de John Hesekea (SVA) 
eu 65.6S, iar apoi de N'ofeataka T>- 
guchi (Japonia) cu ®.1X

Confirmînd forma sa 
Mark Spitz a cîstigat clar, 
lungime, cursa de 200 m 
1:52,78 (543 la 100 m). cifră ee con
stituie un nou record al lumii. Por
nind mare favorită în proba de IM 
m liber, austraiianca Shane Go°M a 
fost învinsă, la capătul unei dispute 
pasionante, de americancele Saoăra 
Neilson 58.59 (la o zecime de recor
dul mondial) si Shirley BabasbcJ 
59,02. Și brasista sovietică Gahaa 
Stepanova, care porttea cu prima șan
să la 200 m bras, a ccndus autoritar 
pină ia 1») m. dar in final a obți
nut doar medalia de bronz. învingă

toare — Beverley WhietfieM.
REZULTATE TEHNICE. IM ■ B- 

ber (f): L. SANDRA NEILSON

pînă acum, italia-

Invin- 
_____ ________ _______ t de
mare valoare. 199 t, depășind cu un ta
ler recordurile olimpic și mondial. Ma
rele favorit al competiției, francezul Mi
chel Carrega, campion al lumii, a fost 
nevoit să se mulțumească doar cu 
medalia de argint. El este urmat în cla
sament de un alt țintaș redutabil, Sil" 
vano Basagni (Italia), fostul campion 
continental din im.

Dintre ceilalți trăgători cărora 11 se 
tntrevedeau șanse la locuri fruntașe, ac
tualul campion al Europei, polonezul 
Adam Smelczynski, francezul Jean 
Baud. Jurgen Henke (R. D. Germană), 
spaniolul Jalme Bladas sau englezul John 
Braithwaite — campionul olimpic de la 
Ciudad de Mexico, nici unul n-a intrat 
între primii șase.

Cei doi reprezentanți ai noștri George 
Florescu (190 t) și Ion Dumitrescu (IM t). 
cu cifrele înscrise nu s-au putut clasa 
pe poziții mai avansate.

Talere aruncate din șanț — 200 t : 
Angelo Scalzone (Italia) 199 t — nou 
record mondial și olimpic (v.r. : 198 t). 
J. Michel Carrega (Franța) 197 t, 3. Sil- 
vano Basagni (Italia) 195 t, 4. Burckhardt 
Hoppe (R. D. Germană) 193 t. 5. Johnny 
Pahlsson (Suedia) 193 t, 6. James Poin
dexter (S.U.A.) 192 t... 14. George Flo
rescu (România) 190 t (71+72-4-47)__
Ion Dumitrescu (Bomânia) 183 t (TO.,A 
70-1-43).

1.

ȚIU ȘI HAUKL

totori de spedelitote. Incinte de a începe 
conferința antrenorul lui Spitz. Peter Deland, 
a atras otentia ziariștilor scunînd co Spitz le 
acordă numai 5 minute deoarece trebuie să 
se odihnească. Spitz a dederot cu ocest pri
lej următoarele ; „Eu am făcut tot co am 
putut Acum mă duc să mă odihnesc și *** 
dimineață încep din nou să înot Un ziarist 
m-a întrebat ce stil prefer. B răspund că luni

urnal
“X

IMPIC
30<|uSUSt

am preferat stilurile liber și delfin, iar miine 
pe cel in proba la care voi participa".

• Cunoscutul atlet finlandez Juha Vaatainen, 
dublu campion european in probele de 5 000m 

“ con- 
star- 
cam- 
pen- 
fiind

și 10 000 m, a anunțat ca la întrecerile 
cursului olimpic va fi prezent numai la 
tul cursei de 5 000 m. După cum se știe, 
pionul finlandez și-a început pregătirile 
tru Olimpiadă mai tirziu, multă vreme

FINALA
. V- Des>-

TREGUBOV (U.R.S.S.) L-A ÎNVINS

de marți dupâ-amiază. ală- 
âe jeneie* care și-au disputat 
Jele din turul doi. au urca: trep- 
r_ngutai olimpic și primii con
ți de ia categoria mijlocie mică. 

. au decis ca încă din prima 'zi 
meceriior pugilist: lor de la a- 
i categorie să se dispute un 

care, judecind după valoarea 
i competitori.' ar fi trebuit 
loc Ir semifinală sau chiar

l\ll\GU01Rf

finală : t aleri Tregubov (U.R.S.S.) 
ReginaM Jones (S.U.A.). Partida, 

așteptată cu deosebit interes, a co- 
respuas in totalitate așteptărilor. Me
trul a fost de o rară spectaculozitate 
Si................... ‘
de 
de 
de 
de 
vietx. Drumul campionului 
pean spre podiumul de premiere va 
fi ma; dificil in partidele viitoare 
. dacă nu va fi oprit de medic să 
mal boxeze) intrucit, In acest meci, 
și-a spart arcada.

La aceeași catewrie, E. Iconoma- 
cos (Grecia) b.p. N. AqUilino (Singa
pore:. D. Kotisch (R.F.G.) b.ab. 2. B. 
Auila (Columbia). La PANĂ, J. Lind
berg (Finlanda) b.p. D. Musoke (U- 
ganda). C. Rojak (Columbia) b.p. D. 
Andersen (Canada).

disputat sub semnul echilibrului, 
la primul pînă la ultimul sunet 
gong. La sflrșitul celor 9 minute 
luptă, juriul i-a acordat decizia 
învingător (cu 3—2) boxerului so- 

euro-

CUBA-ROMANIA
4-3 LA POLO

în oel de al treilea 
meci susținut 
cadrul turneului 
limpic de polo, 
chipa României 
jucat slab, i 
tind eforturile 
puse ta partidele an
terioare. F. 
țării noastre a 
întrecută de

m 
o

a 
reslm.- 

! de-

Formațta 
fost 

________ ___ repre
zentativa Cubei cu scorul, de 4—3 (3—0. 
1—2, 1—0. 0—1). învingătorii s-ău apărat 
cu multă dlrzenie șl au contraatacat 
viguros. Sportivii români âu acționat lent 
și au tras puțin la poartă. La scorul, de 
0—2, Zamfirescu a avut o ocazie bună, 
dar a ratat, iar la situația de 2—3 In 
repriza a treia, V. Rus a înscris; dar 
arbitrul olandez Goose a anulat golul..

Realizatorii celor 7 puncte : Almenei- 
ro (1,25) la o greșeală a lui Mihăilescu, 
Rizo (2.58) din 4 m, C. Rusu (7,02) din 
4 m, Almeneiro (7,50), C. Rușu. (8.50), 
Garda (14,58) și Culineac (19,33).

Alte rezultate : grupa A : S.U.A. — 
Canada a_1 (2—0, 3—0, 1—0, 2—1) ; Iu
goslavia — Mexic 5—3 (1—0, 1—1, 2—2< 
1—0): grapa B : R. F. a Germaniei — 
Olanda 4—4 (2—1. 1—0, o—1, 1—2) ; Un
garia — Grecia 7—1 ; grupa C : U.R.S.S. 
— Bulgaria 7—2 (2—0 2—1. 2-0. 1—1). .

PROGRAMUL ZILEI

ALTE REZULTATE TEHNICE
FOTBAL

F. a German iei -Grope A : R.
Maroc 3—0 (2—0) ; S.U_A.—Mala- 
et-a 0—3 (0—1);

Grapa C: Danemarca-Iran 4—0 
(3—Or Utuazia-Brazilia 2—2 (1—0).

HOCHEI PE IARBĂ
Grupa A : Pakistan-Uganda 3—1 

3—0); Spa-.ia-Malaezia 0—0; 
Beîgîa-Franța 1—0 (1—0); R. F. a 
German iei-Argentina 2—1 (2—0).

VOLEI
Masculin-grupa A: 

nisia 3-0 (6. 11, 1) »
Coreea de Sud 3—0 (15,

Grupa B : Brazilia-R. 
maniei 3—2 (7, 8, —17,
meci desfășurat luni noaptea.

Polon ia-Tu- 
Uui^SS- 

12, 4);
F. a Ger- 
—6. 9) —

Feminin grupa A: Ungaria-Co- 
reea de Sud 0—3 (7, IX 11);
grupa B : Japonia-Cehoslovacia 
3—0 (1, 7, 9) — meci desfășurat 
luni noaptea.

BASCHET
Grupa A: Japonia-Cehoslovacia 

61—74 (27—34) — meci desfășurat 
luni noaptea ; Brazilia-Spania 72— 
69 (43—38); Japonia-R. A. Egipt 
78—73 (45—31);

Grupa B: Porto Rico-Filipine 
92—72 (49—40) și Iugoslavia-PoIo
nia 85—64 (36—28) — meciuri des
fășurate luni noaptea ; Polonia-Se- 
negal 95—59 (49—25); UJLS.S.-Ita- 
lia 79—66 ; lugoslavia-Porto Rico 
74—79 (31—38) !

■ SM IM1 : pMMutBMli : grup* A : R A. Egipt — Spania. Japonia — 
A-vra a Ceb3s:>v»Qa — Cuba. Brazilia — S.U.A.; grupa B : U.R.S.S. — 
PoiaaS*. BJ. a Germameț — Italia, Ffiiptne — Iugoslavia, Porto Rico — Se- 

t •
BOX : ■letali ia cadrul primului tur
CALAC-C.VNOE : slatom naaw ’ 7,
CA1ABIF : proBa completă (dresa)). J
FOTBAL: prr—tmril : grupa B: Mexic — Birmania, U.R.S.S. — Su-

-*r. : crupe D : HJ>. Germană _ Columbia. Polonia — Ghana
GIMN ASTICA : exerciții liber alese femei (individual)

• HALTERE : categoria SîJ kg
handbal : preliminarii : grup» A : Danemarca — U.R.S.S., Suedia — 

P: grupa B : R D. Germană — Islanda, Cehoslovacia — Tunisia; grupa
c : R-x-lr-a — Nor-.ega. R.F. a Germaniei — Spania; grapa D : Iugoslavia
— Japoc-a. Ungaria — S.U.A >

HOCHEI PE IARBA : preliminarii : grupa B : Polonia — Mexic, Kenya —
O-zr-ta N~>ua Zeelandâ — Marea Britanie. Australia — India

LKCHTTNG : redata a doua
înot : txita m liber femei (serii șl finală). 400 m mixt bărbați (serii șl 

'-■ă '• “ delfin bărbați (serii și aemifinale), 400 m liber femei (serii șl
t-na r M» ni bras bărbați (finală).

LUPTE libere : meciuri in tururile patru și cinci 
PENTATLON* MODERN* : proba de inot
POLO : preliminarii : grupa A : Iugoslavia — Cuba, România — Canada. 

~**f s_- ,A-: grupa B : Australia — Ungaria. R.F. a Germaniei — Grecia;
grupa C : B.JU.-U — Japonia. Spania _ U.R.S.S.

SâRlTURI : trambulină bărbați (finala)
SCRIMA : sabie individual, floretă bărbați (semifinale si finala)
TTR : armă liberă calibru redus, 3x40 f z
VOln : preliminarii : masculin : grupa B : R.D Germană — Brazilia. 

R-F a Germaniei — România. Cuba — Japonia; feminin : grupa B : Cuba
— Japocna. Cehoslovaca — R.P.D. Coreeană 6 P

TRICOLORII ÎN ÎNTRECERE

sezon, Vaatainenocodertat în ocest
bei pat Io un singur concurs oficial, in 
căruia, in cursa de 
metret cu un timp

5 000 m, a fost 
modest : 14:03,0.

a par- 
cadrul 
crono-

care* Sportiva americana Micki King, 
ciștigat medalia de aur la sărituri de 
bulină, este in virstă de 30 de ani. 
do profesie- aviatoare (deține gradul de că 
piton in aviația militară a S.U.A.). Cu ocazta 
1 O. de la Ciudad de Mexico ea s a clasat 
ce locul 4, dar pentru un îndelungat timp 
a trebuit să-și întrerupă antrenamentele 
oarece și-a fracturat c mină.

a 
la tram- 
Ea este

de-

• Pentru primo oară in istoria J. O. 
sportiv de pe continentul asiatic reușește

un 
____ ___ _ ex
cepționala performanță de a cuceri medalia 
de aur la tir. Este vorba de țintașul Li Ho 
Yun 
mai 
dus,

(R.P.D. 
bun in 
poziția

Coreeană), care s-a dovedit 
proba de armă liberă calibru 
culcat 60 focuri.

Ho 
cel 
re-

indicațiilor C.I.O. potrivit caro-• Contrar
ro, la festivitatea de deschidere a Jocurilor, 
steagul fiecărei țări trebuie purtat de un spor
tiv ăl delegației respective, spaniolii au ape
lat la Francisco Ochoa Fernandez... campio
nul olimpic Io slalom special. Explicația lor a 
fost cceea că Ochoa este cel mai bun spor
tiv al țării sale și 
ofere o satisfacție 
de la Sapporo.

in acest fel ei au dorit sâ-i 
in plus pentru succesul său

primul schimb al ștafetei 
înotătorul sovietic Vladimir

• Coneurind in 
de 4x100 m liber 
Bure a corectat recordul european în proba 
de 100 m liber realizind timpul de 52,26. Ve 
chiul record era de 52,5 și aparținea compa
triotului său Givenikov.

YACHTING
Câștigătorii primei regate: 

„F. D.“ : Pattison și Davis (M. 
Britanie); Finn : S. Maury
(Franța); Dragon : Cuneo (Austra
lia) ; Star: Bemet (Elveția); Tem
peste: Troupel și Devillers (Franța).

(Agerpres)

■ox : eeregoria cocoș : Marian Lazlr — Bitegeko (Tanzania) - .
GIMN ASTICA : Elena Ceampelea, Anca Grigoraș. .Alina Goreae 
H.AVDB.A1. : echipa națională : Cornel Penu (Alexandru Dincă) — Ștefan 

Bircalaa. Adrian Cosma. Marin Dan. Cristian Gata. Gheorghe Gruia, Roland 
Guneaeh- GavrU KJesld. Ghtța Ucu. Valentin Samungt, Station Schdbel, Wer
ner SteckL Constantin Tudosie. Radu Volna (formația va fi alcătuită înain
tea par-de> e-j Norvegia).
_ 1I F1E UBEBE : Ion Arapu rcat. semlmuscâ). Petre Ceamiu (cat. muscă),
"etre Canaan mc. pan,' Petre Poalelungi (cat. semtaaoarâ). Ludovic Ambruș 
(cat. usoartt. Vastle Iorga (cat. semimljlode;. Enache Panait (cat. semigrea) și 
Ștefan SUoro rcat. grea). ’

PENTATLON MODERN : Cocmescu Cotari. Sptriea
POLO : eritina rai onali : Huber (FritiU) — zamfirescu, Mihăltescu, No

vae. Popeseu, Cullneae. LazAr, CL Rusu, C. Bura. But (formația va fi alcă
tuită riaunea paradei ca Canada).

SCRIMA : Dan Irlmlctae, Josir Budahaa. Octavian VlntUl (sabie), Mlhal lîu 
(floretă).

TIR : VieaLae Rotaru M Petre Sandor
VOLEI : echipa națională : Barta. Bala*. Chltisol, Codol. Dumănoiu, 

Ekiescu. Ion. Mimlnn. Om Schreiber, Siamate, Vdișteanu (formația va fi 
alcătanâ riaimea partdei cu R.F. > Germaniei).

PE MICUL ECRAN ȘI LA RADIO
ora li : R^zuniatu! filmat al unora dintre competițiile desfășurate 

tir, box, Uchtinț. pentatlon modern, fotbal, hochei pe iarbă, * 
basebet, volei, sărituri de la trambulină, călărie.

or» IX» : “
ora 1».» :

(tra nsmi $~e
ora 22-45 :

lupte
marți: 
libere,

Baschet si volei (transmisiuni directe) 
înot (finalele la IM m bras bărbați și 400 m 
directă) 
Gimnastică, sărituri de la trambulină Si haltere

★
13, din oră tn oră, transmisiuni radiofonice directe, pe pro-

femeiliber
(Înregistrare)

MIHAI ȚIU CONTINUA
CURSA...

întrecerile floretiștilor 
nuat ieri, pînă noaptea 
timp ce Ștefan Haukler 
obține. în sferturile de finală, de- 
cît o singură victorie, insuficientă 
pentru a-i asigura calificarea, Mi
hai Țiu, cu 4 v, s-a clasat al doi
lea, după francezul Daniel Revenu 
(tot 4 v) cucerindu-și dreptul de a 
evolua miercuri în semifinalele 
competiției individuale.

au conti- 
tîrziu. în 
n-a putut

ALTE SUCCESE ALE 
LUPTĂTORILOR ROMÂNI

în reuniunea de aseară a lup
tătorilor de la libere au evoluat 
concurenții de la categoriile mari, 
în turul trei. Iată rezultatele înre
gistrate de cei patru reprezentanți 
ai țării noastre: ușorul Ludovic 
Ambruș l-a învins prin tuș pe in
dianul Mukhtiar, iar semimijlociul 
Vasile Iorga a dispus, prin desca
lificare, de iranianul Hagîlu. La 
categoria semigrea. Enache Panait

s-a întilnit cu ■ elvețianul Jutzeler, 
pe care l-a întrecut prin descali
ficare. în sfîrșit, greul Ștefan 
Stîngu a terminat la egalitate me
ciul cu Germer (R. D. Germană).

reeană 545,05 p, 7. ROMAN IA 538,90 
p, 8. Ungaria 538,60 p.

POMETCU ÎNVINGĂTOR, 
GYORFFI ÎNVINS

DIBIASI SE DISTANȚEAZĂ
Situația în disputa săritorilor de 

Ia trambulină, după efectuarea a 
patru sărituri : 1. Klaus Dibiasi
(Italia) 170.82 p, 2. Vladimir Vasin 
(U.R.S.S.) 164,46 p, 3. Franco Cag- 
niotto (Italia) 162,18 p. Reprezen
tantul nostru Ion Ganea ocupă lo
cul 24 cu 135.81 p.

întrecîndu-1 la puncte pe pugilis- 
tul cubanez Orlando Palacios, cam
pionul român Gabriel Pometcu s-a 
calificat în turul al treilea al ca
tegoriei pană. La mijlocie mică, 
în primul tur. Ion Gyorffl a fost 
întrecut la puncte de redutabilul 
boxer Peter Tiepold din R. 
Germană.

D.

JAPONIA CAMPIOANA 
OLIMPICA LA GIMNASTICA 

MASCULINĂ

A

ca-

A luat sfîrșit întrecerea pe echi
pe a gimnaștilor. Titlul olimpic a 
revenit Japoniei cu 571,25 p. Ea a 
fost urmată de: 2. U.R.S.S. 564,05 
p. 3. R. D. Germahă 559,70 p. 4. 
Polonia 551,10 p, 5. R. F. a Ger
maniei 546.40 p. 6. R. P. D. Co-

tegoria pană : 1. 
KIAN (Bulgaria) 
mondial egalat, 
(U.R.S.S.) 400 kg,

PRIMA MEDALIE DE AUR 
SPORTIVILOR BULGARI

Clasamentul final la haltere,
norair nuri- 
402,5 — record 
2. Dito Sanidze 
3. Janos Bene-

dek (Ungaria) 390 kg, 4. Yoshi- 
nobu Myake (Japonia) 385 kg, 5. 
Kurt Pittner (Austria) 382,5 kg, 
6. Orlando Ciang (Cuba) 377,5 kg.
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