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ANIVERSĂRI A REPUBLICII

ÎNTRECEREA socialistă 
CONTINUĂ SUB DEVIZA :

CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN!
Din toate colțurile țării ne sosesc in conti

nuare vești despre hotărirea cu care oameaii 
muncii români, maghiari, germani, lirbi, 
alte naționalități își încordează eforturile 
producție, intensifică întrecerea socialistă.

In fața poporului nostru stă acum un
eveniment de anvergură istorică, aniversarea 
pătrarului de veac de Ia proclamarea Republi-

de 
in

alt

cit Și el vrea să-i aducă in dar noi succese 
și izbinzi pe marele front al muncii construc
tive, al îndeplinirii Înainte de termen a sar
cinilor pe 1972, pentru a se crea premisele 
abordării obiectivelor anului viitor de pe un 
fundament solid, răspunzind prin fapte vi
brantei chemări a partidului, „Cincinalul — in 
patru ani și jumătate !*
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iA XX a ediție a JOCURILOR OLIMPItE DE VARA

MIRAI nu Al PAIRUItA IN FIIIAIA LA ROREIA
• Medalia de bronz a £ost

curtea interioară 
de vorbă cu de-

.___ _ ___ Adunare Națio
nală_Gheorghe_Stancu, maistru șl
secretar al comitetului de partid
de la Șantierul 1. al întreprinderii 
de construcții montaj nr. 2. Am 
rămas după ce se terminase, doar 
de cîteva minute, adunarea gene
rală a oamenilor muncii — coloc
viu de înaltă ținută muncitorească, 
de exigență și responsabilitate co
munistă — admirind un steag roșu 
cu literele aurii aflat în mîinile 
lui. L-am întrebat i

— Cum reușește 
care faceți parte să 
reu în ultimii ani 
trecerii socialiste ?

— Avem oameni

...Am rămas în 
a grupului social 
putatul în Marea

șantlerul din 
se situeze, me- 
în fruntea în-

destolnici. I-ați 
ascultat în adunarea generala. Știu 
precis ce au de realizat, cum tre
buie să acționeze in momentele 
mâi dificile ivite în procesul de 
producție. Șl cred că nu este pu
țin că șantierul nostru a contri
buit la încheierea lucrărilor la 22 
de apartamente peste plan in cin
stea zilei de 23 August, zi pe care 
am sărbătorit-o sub semnul marilor 
energii declanșate de Conferința 
Națională a partidului. Am intrat 
in cel de al doilea semestru al a- 
nului hotărîți să ne înfăptuim e- 
xemplar sarcinile de plan, să în- 
tîmpinăm cu cinste sfertul de veae 
de la proclamarea Republicii. Gîn- 
dul ne poartă, însă, spre anul 1973. 
Avem de realizat o producție de 
peste 300 milioane Iei și de predat 
beneficiarilor 4 900 de apartamente, 

^^ton^ucr^l^rnagazinuluniversal

din Piața Unirii la căminele mun
citorești pentru Uzinele Semănă
toarea, cu o capacitate de 400 de 
Jocuri, la școala Tudor Arghezi, 
eu 16 clase ți o sală de gimnastică, 
la școala din Drumul Taberei, cu 
24 de clase și la numeroase alte 
obiective eu caracter social-cultu
ral.

de export Îndeplinit

★

_.Dialogul cu deputatul Gheorghe 
Stancu putea continua multă vre
me, dacă un grup de tineri con
structori nu l-ar fi solicitat insis
tent pe maistrul lor. Și aveau de 
ce« steagul roșu al întrecerii era 
purtat din mîinl în mlini de către 
cei care îl câștigaseră.

Nu oricine se poate mtadri cu 
realizări față de sarcinile planifi
cate, ca acelea obținute de colec
tivul întreprinderii viei și vinului 
Argeș—Pitești, condus de directo
rul ing. Gheorghe Stănciulescu, 
maestru al sportului Ia radioamato
rism.

După ce au îndeplinii sarcinile la 
export pe 1972 cu aproape o jumă
tate de an mai devreme, muncito
rii, inginerii și tehnicienii acestei 
unități și-=u propus să livreze su
plimentar, la expert, ptaă la ani
versarea Republicii, produse de 
peste un milion lei valută.

De remarcat că și la ceilalți in
dicatori principali (producția glo
bală ți marfă) angajamentul anual 
de 10 milioane lei și, respectiv, 7 
milioane lei suplimentar, a fost 
depășit.

A fost rîndul scrimei să poUri- 
zeze. miercuri seara, atonția iab:- 
toriJor de sport din țara noastră 
pentru că Mihai Ti» a connnsat 
să evolueze la un înalt nivel s. tn 
semifinalele care aj efectuat o at: 
de severă triere, incit aseapăe de 
presă au comparat-o cu o .heca
tombă a favoriților". După ce. te 
primele două tururi, s-a Ktua: iz 
postura lăudabilă de cap de serie, 
in sferturi de finală, campcn-1 
nostru s-a clasat al doilea in seria 
dominată de francezul Rerenu 
4 v, tot atitea ca și spcrtmj 
mân).

tn semifinale, Uihai Țiu a 
trimis de sorți să lupte intr-o
rie foarte dificilă, alături de dublul 
campion mondial Fr. Wessel (R_F 
a Germaniei), de experimentării 
francezi Ch. Noel și B. Talvard, 
polonezul L. Koziejowski și sovie
ticul VL Denisov. Flore tis tul nostru 
a purtat o luptă aprigă cu majo
ritatea competitorilor din seria sa 
și a obținut trei victorii (cu 5—4 
la Wessel și la Talvard, cu 5—2 la 
Denisov), pierzînd, la limită, ta

(CJ 
ro-

fost
se-

Petre GHEORGHIU Ilie FETE ANU, coresp. județean

■■Mii
ți a polonezului Ko-

decisă de... tușe!
MIHAI TIU (ROMÂNIA) 2 v, 
Vladimir Denisov (U.R.S.S.) 2 
6. Marek Dabowski (Polonia) 0 v.

Turneul individual de sabie a pri
lejuit o serie de surprize, cea mai mare 
a:ectindu-l pe multipiul campion mon
dial Tibor Pezsa (Ungaria), eliminat in 
turul II impreună cu irimiciuc.

trimiciuc luase un start (oare bun 
tund cap de serie în primul tur, _ însă 

turul următor el nu a mai ciștigat 
ăedt un asalt. C. N’colae, clasat al 2-lea 
leu 3 victorii! in turul de debut a fost 
și e! eliminat in turul îl. Budahazi, în 
schimb, a început mai modest (locul IV 
cu... o singură victorie) dar, în urmă
torul' tur, s-a clasat pe locul IU (3 v) 
in urma cunoscuților Peter Marot, 
(Ungaria) șl Viktor Sidlak (U.R.S.S.), am- 
b.: eu 4 v. El rămine. deci, singurul nos
tru reprezentant in sferturile de finală

TOTUȘI, LUPTA PENTRU

SPORTIVII COOPERATIVEI
IN PRIMELE RlNDURI

Membrii coopera
tivei meșteșugărești 
„Retezatul” din Ha
țeg, Intenslficînd în
trecerea socialistă, 
au reușit să obțină 
frumoase succese în 
producție. Astfel, la 
data de 17 august — 
deci cu 14 zile înain
te de termen — ei 
au realizat la prin
cipalii indici planul 
pe primele opt luni 
ale acestui an, în 
proporția următoa-

re : 101,2 Ia sută, la 
valoarea 1 
marfă ; 105,1 
la livrări de 
către fondul 
122,6 la sută 
faceri de mărfuri cu 
amănuntul și 102.5 la 
sută la încălțăminte 
de comandă.

In obținerea aces
tor frumoase suc
cese, o contribuție 
de seamă și-au adu
s-o și unii dintre 
sportivii fruntași

producției 
la sută 
mărfuri 

pieții ; 
la des-

acestei 
cum ar 
Grozoni, 
campion 
lui la cros, 
Schenk, schior, volei
balist și 
Dumitru 
fotbalist șl 
list ; Aurel 
jucător de tenis 
masă ; Eugen Roția- 
nu, fotbalist și volei
balist.

Nicu SBUCHEA, 
coresp

cooperative, 
fi — ’
al

Viorel 
fotbalist, 

orașu- 
Norbert

alpinist ; 
Giuroni, 
volelba- 

Ilioni, 
de

Invinglnd la scor, 73 — 48 (I), echipa Franței

AU CUCERIT „CUPA MARII NEGRE
teleton,CONSTANTA, 30 (prin 

de la trimisul nostru). Deosebit de 
aprig și-au apărat șansele baschet
balistele Cubei și Poloniei miercuri, 
în ultima zi a „Cupei Mării Ne
gre1*. Combativitatea jucătoarelor, 
rapiditatea fazelor și evoluția sco
rului au creat un spectacol foarte 
gustat, la capătul căruia victoria 
a revenit reprezentativei Cubei cu 
75—73 —(39—33). Din evoluția sco
rului vom reține că Polonia s-a de
tașat în min. 27 cu 5 puncte (48 
—43), dar pentru puțină vreme, 
deoarece sportivele cubaneze au re
venit și a fost rîndul lor să obți
nă un avans mai mare (74—67), de 
astă dată decisiv, în ciuda efortu
rilor disperate ale echipierelor Polo
niei, care au refăcut din handicap, 
dar insuficient. Au marcat: Skeete 
27, Chiârru 17, Borero 9, Carida 9, 
Vasquez 6, Vova 7 pentru Cuba, 
respectiv Fromm 27, Strozyna 15, 
Rogovska 13, Kanieska 8, Smolen- 
ska 6, Pulkovska 5. Au arbitrat 
bine G. Ghiraleu și N. Martin

Ultima tntîlnire a ediției a Xl-a 
a „Cupei Mării Negre" a furnizat

o surpriză de proporții, datorată — 
spre lauda lor — reprezentantelor 
țării noastre. Evoluînd excepțional 
(în special Gugiu, Szabadoș și Sza
bo), formația României a condus 
permanent, iar în repriza a doua, 
datorită unei apărări combinate, 
unei succesiuni de Intercepții ți 
contraatacuri, recuperărilor și pre
ciziei în aruncările de la semidis- 
tanță, s-a distanțat treptat, în- 
vingînd in final cu o diferență de 
25 de puncte — 73—48 (27—26) e- 
chipa Franței, medaliată cu argint 
la ultimul campionat european Au 
marcat: Szabo 22, Szabadoș 22, 
Gugiu 14, Diaconescu 4, Ciocan 4. 
Prăzaru 3, Nicola 2, Tita 2 pentru 
România, respectiv Quiblier 12, 
Riffiod 11, Chazalon 9, Bassemard 
6, Delamarle 5, Guidotti 4, Dela- 
chet 1. Au arbitrat bine M. Wezyk 
(Polonia) și M. Rizea (România).

CLASAMENT : 1. România 5 p 
(+14), 2. Cuba 5 p (+9), 3. Franța 
5 d (—23), 4. Polonia 3 p.

D. STANCULESCU

IERI, LA OLTENIȚA

MECI DE VERIFICARE
A LOTULUI A DE FOTBAL

Peste 8 000 spectatori, record în 
materie, au luat literalmente cu a- 
salt stadionul din Oltenița, unde lo
tul reprezentativ a susținut ieri 
după-amiază un meci-test în compa
nia divizionarei B din localitate. 
Rezultat final: 2—1 (0-1) în favoa
rea lotului. Autorii golurilor : Do- 
mide (2) și,- respectiv, Enculescu. A 
arbitrat Mircea Bică (București).

Lotul a început cu următorul 
„unsprezece" : Răducanu — N. lones- 
cu. Sătmăreanu, Dinu, Deleanu — 
Dumitru, Nunweiller — Lucescu, Do- 
mide, Dobrin, Marcu. La pauză, Stan 
a luat locul lui Răducanu, Velea pe 
acela al lui Deleanu, iar Hajnal a 
făcut pereche în linia de mijloc cu 
Nunweiller. Tn min. 64, pe extrema 
stingă a apărut Fl. Dumitrescu, în- 
locuindu-1 pe Marcu.

După aceste informații ..sacramen
tale",' cîteva rapide considerații; joc 
foarte bun, sub raportul verificării 
tricolorilor și aceasta datorită repli
cii excelente dată de Ș. N. Oltenița, 
o formație care, sub raportul tactic, 
joacă un fotbal cum nu reușesc chiar 
echipe de prima divizie. Mai cu sea-

mă în prima repriză, avînd în Cim- 
peanu, Enculescu, Rateu și Păunescu 
oamenii de prim plan, gazdele au în
tins la maximum lotul reprezentativ. 
Angelo Niculescu a recurs, cum ați 
observat din prezentarea formației, 
la soluția cea mai prudentă pentru 
cuplul de fundași centrali, prin uti
lizarea lui Sătmăreanu, față de îm
prejurarea că Nae Ionescu prezintă 
garanții ca fundaș dreapta. E o re
zolvare de moment, care nu a ne
mulțumit Nemulțumitoare au fost 
gradul de angajare din prima parte 
a partidei, insuficienta mobilitate 
(tot in acea perioadă), gradul de e- 
ficacitate al combinațiilor atacului, 
în general.

Iordănescu, accidentat în jocul de 
la Cluj, nu s-a restabilit și nu mai 
face deplasarea la Craiova; “
brovschi — care

Dem- 
a suferit o entorsă 

la piciorul drept — a 
J- A. i apt

fost scutit ieri 
pentru partida 
intrat în meci 
Tn această di- 
Ia Craiova, cu

de efort, dar e 
de duminică. Nu au 
Antonescu și Dobrău. 
mineață, lotul pleacă 
autocarul, continuîndu-și acolo pre
gătirile.

decit 
: L 
5 v.

v. X
v. 4

VICTORIE SCONTATA
A VOLEIBALIȘTILOR

Voleyballhalle" reprezentati
va masculină de volei a țării noas
tre a susținut cea de a doua întîl- 
nire din cadrul seriei, întîlnind 
formația R.F. a Germaniei. După 
o partidă la discreția jucătorilor 
români, victoria le-a revenit cu 
scorul de 3—0 (9, 1, 8). De altfel, 
era de presupus ca voleibaliștii ro
mâni să cîștige întîlnirea, dată 
fiind superioritatea lor pe toate 
planurile. Echipa R.F. a Germaniei 
a opus o rezistență mai consisten
tă doar la începutul primului set, 
după care sextetul român a domi-

nat copios finalul acestuia și setul 
următor.

în această perioadă de timp an
trenorii au trimis în teren jucăto
rii de bază : Udișteanu, Oros, Du- 
mănoin, Schreiber, Codoi și Stanța
te. Replica din ce 
zută a gazdelor a 
antrenorii noștri să 
de al treilea set și 
zervă: Enescu, Cristian Ion și Mo 
culescu. Aceștia au suplinit destul 
de bine pe titulari, echipa Româ
niei cîștigînd cu facilitate setul și 
punînd capăt partidei la exact o 
oră după ce începuse...

în ce mai scă- 
determinat pe 
utilizeze în cel 

jucătorii de re

PERFORMANȚE EXCEPȚIONALE
LA ÎNOT

MEDALII CONTINUA
ROMANIA

După

Vremea e variabilă la 
Muacben. Cind soare. cind 
nor. cind cald, cind rece, al
ternanțe ca și in performan
țele sportivilor noștri de la 
care așteptăm zilnic să intre 
pe culoare favorabile pentru 
obținerea de medal u
debutul spectaculos al prime
lor două zile, in a 3-a și 
a 4-a zi a Jocurilor Olimpi
ce.- exceptind la numărătoare 
ziua inaugurării, obiectivele unor participări românești s-au situat sub 
limita propusă sau n-au fost îndeplinite, ața cuin este cazul boxului la 
care s-au înregistrat cunoscutele eliminări ale lui Gvorffi și Năstac, pur 
și simplu decepționante. Apariția unor boxeri talentați și puternici din 
Africa și America era de prevăzut ; puțini au 
așteptat ca africanii și cubanezii de pildă, să fie atît de valoroși. Prin 
urmare, limitarea și mulțumirea manifestată, de 
zumarea la raportul „europenelor" 
box, ci in majoritatea sporturilor 
precis valoarea 
plan olimpic și 
terminate și ar 
și cit ar trebui 
perior: Dacă ne ... ____
nouă prezențe românești in semifinalele campionatelor europene de ta 
Madrid mai au o valoare la eșalonul olimpic. Pentru moment este clar 
că situația de la „europene" nu va mai fi repetată nici pe departe aici 
la Miinchen. Rămine de văzut. insă cu cine și la cite categorii va pă
trunde boxul românesc in semifinale și in finale.

fost insă aceia care s-au

obicei, și- la not prin re- 
va trebui îndepărtată. Nu numai in 
va fi necesar să se cunoască mai 

reprezentării pe plan național, pe plan european, pe 
mondial, pentru că aceste planuri au granițe bine de- 

trebui să se știe in care dintre acestea se află un sport 
să se mai facă pentru a avea pretenții Ia un nivel su- 
referini tot la box. rămine de văzut in ce măsură cele

în reuniunea de aseară a 
înotătorilor, am avut prilejul 
să asistăm, mai întîi, la o 
fantastică dispută între cvar
tetele S.U.A. și R.D. Germa
ne in proba de 4x100 m li
ber feminin, în care primele 
trei clasate au coborît sub 
recordul mondial (3:58,13) 
stabilit în cursul dimineții. 
Au învins înotătoarele ameri
cane. datorită unei excepțio
nale „lungimi" de 50 m a 
lui Shirley Babashof în fi
nalul întrecerii.

A urmat succesul lui Gun
nar Larsson (excepțional pe 
porțiunea de bras) la 400 m 
mixt, care l-a 
două miimi de 
pe Tim McKee, 
nul lumii, Gary 
ocupat decit locul V. în fi
ne, după o perioadă de 16 
ani, un japonez cîștigă din 
nou o cursă de bras la Olim
piadă. Nobutaka Taguchi, 
proaspătul recordman al lu
mii, a impresionat și aseară 
prin finișul său fantastic, co- 
rectîndu-și performanța opti
mă cu două zecimi (64 94) 
Ultima finală a zilei i-a pri
lejuit australiencei Shane

I 
I

I 
I 
g g f

întrecut cu 
secundă (!) 
Recordma- 

Hall, nu a

Japonezul Nobutaka Taguchi a realizat o 
victorie mult aplaudată in finala cursei de 
100 m bras pe care a dominat-o de o manieră 
catecorică

Telefotoi AGERPRF.S

A VENIT ORA
ATLETISMULUI

Reportaj înainte de start
A sosit și ora atle

tismului ! Ieri, frumo
sul pătrat verde de 
lingă „Wolleyball-Hal
le", încadrat de hiper
bola 
fost 
din 
fost 
dete. 
continuat 
in bandă, pentru ca în 
final să pozeze foto
reporterilor. cu copilul 
său în brațe... 
favoritul 
nit din i 
la grea 
litatea 
Drehmei, 
Corbu, e înconjurat 
o întreagă armată 
specialiști, care îi 
măresc toate
le... Aruncătorii de 
greutate americani, în 
frunte cu Steinhauer,

roșie a pistei, a 
invadat de atleți 
toate
toate
Jim

țările, 
marile

Ryun
sprinturile

Au 
ve- 
și-a

Borzov, 
vitezei, a țîș- 

start, punînd 
încercare agi- 
spectatorilor... 

, rivalul lui 
de 
de 

ur- 
mișcări-

sînt oarecum plictisiți, 
pentru că atît sectorul 
de la „Wolleyball-Hal- 
le“, cit și cel de în
călzire de la „Olympia 
Stadion", măsoară doar 
20 de metri. Așa 
face că. de cele 
multe ori. bila i 
zează pe gazon, t 
nînd firele.

în tabăra 
domnește calmul, 
rica Viscopoleanu 
chide seria... Iată 
mi-a spus 
înainte de 
că foarte 
m-a uitat, 
uitare va da mai mul
tă vigoare 
ntcu. Asta-mi 
dispoziție 
S-ar putea 
ritoarele, 
„pachet" 
poate că

i se 
mai 

ateri- 
măci-

noastră
Vio- 
des- 

ce 
ore 

„Știu 
lume

cu 16 
start: 
multă 
Dar această

startului 
creează 

favorabilă, 
ca noi, să- 
să 
Si

experiența

venim 
atunci

BARK-

Gould o revanșă categorică 
In fața craulistelor din S U.A. 
la 400 m liber, cursă pe care 
a lncheiat-o intr-un nou re
cord mondial (4:19,04).

REZULTATE TEHNICE : 
4x100 m liber (f) : l S.U A. 
(NEILSON. KEMP.
MAN, BABASHOF) 3:55,19
— record mondial, 2 R D.G. 
3:55,55 — rec. european. 3.

3:57,93, 4. Ungaria 
4:00.39, 5. Olanda 4:01,49. 6. 
Suedia 4:02,69 ; 400 m mixt 
(m) : GUNNAR LARSSON 
(Suedia) 4:31,981, 2. Tim Mc
Kee (S.U.A.) 4:31,983, 3 An
dras Hargitay (Ung.) 4:32,70,
4. S. Furniss (S.U.A.) 4:35,44,
5. G. Hall (S.U.A.) 4:37,38. 6. 
B. GingsjS (Suedia) 4:37.96 : 
100 tn bras (m) : 1. NOBU
TAKA TAGUCHI (Japonia) 
64.94 — rec. mondial, 2. Tom 
Bruce (S.U.A.) 65,43, 3. John 
Hencken (S.U.A.) 65,61, 4. M. 
Chatfield (S.U.A.) I 
W. Kusch (R.F.G.) ( 
J.S. Fiolo (Brazilia) 
400 m liber (f) : 1. 
GOULD (Australia)
— rec. mondial, 2.
Calligaris (Italia) 4’22.44 —
rec. european, 3. Gudrun 
Wegner (R.DG ) 4:23,11. 4. 
Babashof (S.U.A.)
J. Wylie (S.U.A.)
K. Rothammer 
4:24,22.

R.F.G.

66 01, 5. 
66 23, 6.

66.24 ; 
SHANE 

) 4:19 04
Novella

S.
5.
6.

mea de campioană o- 
limpică iși va spune 
cuvîntul... Vreau să în
chei frumos cei zece 
ani pe care i-am dă
ruit Jocurilor Olimpi
ce. La Tokio am obți
nut două puncte... La 
Ciudad de Mexico am 
adunat șapte puncte, 
de aur... Acum, cind 
aproape toți mă pri
vesc doar recunoscă
tori pentru ceea ce am 
făcut, ard de dorul 
nei revanșe față 
mine insămi".

La o jumătate de oră 
după startul 
vor

Prezența olimpică va constitui, mai mult decit in orice alte împre
jurări precedente, o verificare a forței și o cunoaștere a puziției pe plan 
mondial a fiecărui sport. Din acest punct de vedere prezența noastră 
la 16 ramuri sportive, mai largă decit intotdeauna la Jocurile Olimpice, 
va ajuta conducerea mișcării noastre sportive, oficialii, specialiștii și 
pe antrenori să știe mult mai precis decit pină acum in ce direcție de 
dezvoltare să activeze, ce sporturi să sprijine cu precădere și care sînt 
perspectivele reale, de a cuceri medalii, ața cum alții o cunosc mai pre
cis decit noi chiar dacă este vorba de slalom nautic, ca la Miinchen sau 
Ia săniuțe ca la Sapporo.

Am văzut la lucru, aici, pe sportnii noștri intrați in competiții și 
după modul cum ei au concurat se poate afirma, cu foarte puține ex
cepții, că s-au străduit să etolueze la cel tnai bun nivel al clasei lor 
actuale. Gimnastica noastră, de pildă, a fost reprezentată ia Miinchen 
cu tot ceea ce are mai bun și chiar dacă nu a obținut mai mult decit 
locul ai șaselea, copilele trimise aici s-au comportat bine ca. de altfel, 
și băieții. Mihaiuc, de exemplu, a fost indelung aplaudat pentru exer
cițiul la sol.

Gimnastica n-a făcut parte din categoria sporturilor de la care se 
așteptau medalii. De altfel, din delegația română, care cuprinde mai 
multe elemente de perspectivă, ca nici o altă expediție olimpică, fac 
parte numeroși tineri care privesc, pe deasupra înaltului turn de te
leviziune din Olimpiapark, spre Montreal. Declarația unuia dintre aceș
tia, Gheorghe Ghipu, este edificatoare La 18 ani neîmpliniți el vrea 
acum numai să bată recordul românesc ta 800 m. in compania unor re- 
cordmeni olimpici și mondiali, pe care știe că. in prezent, nu poate să-i 
învingă.

Cu toate aceste elemente de conjunctură, de perspectivă, gindurile 
și acțiunile delegației române pentru cucerirea medaliilor olimpice nu 
scad in intensitate. Ultimele 48 de ore au fost, intr-un fel, deconcertante 
prin aceea că unele socoteli de acasă nu s-au potrivit cu acelea din 
„tirgul de aici. Toți au uitat, parcă de cele două medalii realizate in 
primele două zile. In general, toată mica lume românească de aici știe 
ca angajamentul luat la plecare anume depășirea numărului de medalii 
olimpice de la Ciudad de Mexico (15) trebuie respectat Deci mai sini de 
obținut minimum 14 medalii dintre care patru de aur. pentru a intrece,
măcar cu șapte la sută, anterioara realizare olimpică Toți cei de aici 
spun că este posibil pentru că afirmă ci de la haltere gimnastică polo 
volei natație. pentatlon modern și thiar de la lupte libere, nu se aș
teptau medalii deși la ultimul sport citai n -ar h exclusă posibilitatea 
obținerii unei medalii. Rămin. deci, incă pretenții la medalii de la tir. ca
notaj. box, scrimă, lupte greco-romane caiac-canoe și atletism fată 
deci sporturi care ne-au dăruit intotdeauna medalii, plus handbalul care 
rămine să vedem, dacă va reuși să schimbe aurul mondial pe cel’ olimp’c.

intra în

loan

4:23,59, 
4:24,07.

(SU.A.)

/Continuare 
n pag. a 4-a)
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Vioricăi. 
concurs

Cubanezul Rolando Garoey expediază un upercut pe care austriucui 
Franz Czandel il ta recepționa in plin

Aurel NEAGU

Alte știri 
și comentarii 

olimpice:
• Pometcu vi.eaza

revanșa pentru 
europenele 
de la Madrid

• Spectacolul
de neuitat al 
gimiiașlilor japonezi
(in pagina a ll-a)

• Luptele libere
in piagu) finalelor

• Handbalist!* noștr< 
au debutat
învingător*

• Mărit Spitz 
va fi ce calificat ?
(in pagina a IV-a)
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POMETCU VISEAZĂ REVANȘA
PENTRU „EUROPENELE" DE LA MADRID

LUPTĂTORUL V. IORGA

CATEGORIEI
PRINTRE FAVORIȚII 

SEMIMIJLOCIE
Confruntările de lupte libere din 

gala de marți seara, ne-au prilejuit 
satisfacții deosebite. Trei dintre cei 
patru reprezentanți ai țării noastre, 
care au susținut partidele în cadrul 
turului trei, au cîștigat înainte de li
mită, iar cel de al patrulea luptă
tor român a terminat meciul 
'litate. Iată cîteva amănunte 
această gală.

La categoria ușoară, mai

la ega- 
de la

_______ înainte 
de a intra pe podiumul de concurs 
Ludovic Ambruș, am asistat la una 
dintre cele mai mari surprize ale a- 
cestei ediții a Jocurilor Olimpice. 
Actualul, campion mondial, luptăto
rul sovietic Iuri Gușov a fost între
cut la puncte de vest-germanul Adolf 
Seger care la mondialele de anul 
trecui nici măcar nu s-a clasat prin
tre primii sase. După acest spectaculos rezultat,_____________ . - -
dovic Ambrus 
dia). Cum In 
aflau nu mai
— trecuțl de__ _ ,___
tururi — Ambruș a forța] 
prin tuș chiar de la înceț 
mei reprize. Indianul s-a apărat Ir.si

a susținut meciul Lu- 
cu Hatf Mukhtiar (In- 
concurs Ia ușoară se 
puțin de 16 luptători 
trialul primelor două 

victoria 
11 pri-

Șl, TOTUȘI,

FOTBALUL.
Deși nu ține 

pul de 
jocurilor 
Sotbalul adună, 
tuși, numeroși spec
tatori în tribune. 
Marți, meciul vedetă 
a fost cel dintre 
echipele Ungariei și 
Braziliei, desfășurat 
pe stadionul olim
pic. După cum se 

încheiat la egalitate
maghiari au 

l—0. tn repriza a 
forțat ritmul, au

,ca- 
afiș" al 
Olimpice, 

țo-

știe, meciul s-a
(2—2), după ce fotbaliștii 
condus la pauză eu . 1- 
doua, brazilienii au 
desfășurat un joc variat, în viteză, pre- 
luînd conducerea prin înscrierea a două 
goluri de 
egalizator 
tuziasmat 
din vple, 
rabit.

Vedeta turneului este însă, incontesta
bil, reprezentativa Danemarcei (cea care 
a eliminat echipa noastră in preliminarii). 
Ea a dispus de formațiile Braziliei și 
Iranului, dovedindu-se o plăcută sur
priză. Aici, la Miinchen, este așteptat eu 
deosebit interes meeiul care va decide 
primul loc In serie, meci care opune 
teamului danez echipa Ungariei.

Fără îndoială, turneul olimpic de fot
bal va cîștiga în popularitate odată eu 
intrarea sa în fazele decisive, adică 
atunci cînd se vor desfășura partidele 
pentru desemnarea 
tine medaliile.

o rară frumusețe. Șl gotul 
al lui Juhasz (mtn. 83) a en- 
publioul. El a șutat năpramie, 
de la 20 m și a înscris impa-

cu o Indlrjlre demnă de admirație, 
dar, numai pînă în rundul doi. cînd 
Ludovic Ambruș și-a fixat adversa
rul cu umerii pe saltea.

Semimijlociul Vasile lorga a aștep
tat cu mari emoții partida sa cu ira
nianul Aii Hagilu care terminase la 
egalitate cu japonezul Tatsua Sasaki, 
finalist la campionatele mondiale de 
anul trecut. Luptătorul nostru a a- 
bprdat cu multă prudență 
partidă, căutînd cu maximă 
cele mai convenabile prize și 
lași timp, parind foarte bine 
atacuri aie iranianului. în 
pi imei reprize, antrenorul Ic 
nic l-a sfătuit pe lorga să 
ritmul pentru a-l determina pe ira
nian să intre tn defensivă, lorga s-a 
conformat Întocmai, astfel tă t- r-*- 
dul doi Hagilu a rrimit al doâet 
avertisment pentru refuzul luptei. îs 
ultima parte a meciului reprezentan
tul țării noastre, spre marele 
merit, a găsit resurse centru a 
prima Luptei ‘ *
nu i-a mai 
rul și acesta 
lea 
Deci _ __ _____ __ _____ __  _ -
aingunil oa-.et de oenalizare. orfiă' 
dujâ victoria la ptraete avsftma frar 
cezului Andre Bouebce 
Ir.tiL înaintea eorjm 
miercuri, cea mai btmâ 
semimijlocie o avea bulgai 
Iliev, cu nici un punct de petra 
zare, urmat de lorga șl de amerit 
nul John Peterson, fiecare cu d 
un punct. Campionul mondial. Bevxn 
Tediașvili, avea L-5 p. în afara aces
tora, se mai aflau in concurs alți 4 
sportivi, printre care sdcecampfor.ul 
mondial Horst Stottmelster (R. D. 
Germană).

După înttlnlrile de la categoria 
mijlocie, la care Ion Marton n-a mai 
participat fiind eliminat în turul an
terior, au urmat cei de la semigrea. 
Ttnărul Enache Panait a avut un ad
versar cunoscut în arena internațio
nală, pe elvețianul Bruno Jutzeler. 
$i Panait a fost sfătuit să folosească 
îndeosebi lupta activă, fără să rlș'e 
procedee tehnice mai complicate, si 
cstfel în rundul trei elvețianul a 
primit avertismentul descalificării. 
Enache Panait a rămas cu un sin
gur punct de penalizare după trei 
partide, dar el nu a întîlnit pe cei 
mai valoroși adversari î Ivan Iarl- 
ghin (U.R.S.S.), Joszef Csatari (Unga
ria), Vasil Todorov (Bulgaria) si 
Khorlo Balanmunc (B- P. Mongolă . 
aflați 
dalii

în 
nu a 
Germer (R. D. Garmxr.â; tnr^eied 
partida la egalitate, la capărul asei 
dispute epuizante, dar lips -e de pro
cedee tehnice finalizate S’.'ngo «vea 
4,5 puncte de penalizare.

un ritm tr.dririt 
mtu: face feU sri 
a P'^nît zel ie ai trei

lorga a intrat ta taral « n

areas* 4 
atenție

SOVIETICI 0 SURPRIZA?

h. *

ESTE VICTORIA RUTIERILOR

caatre ret
xpe ae
«ei de a X

riJor Oilîmpice se I
cesal rutierilor tot
i«e km eoatratiflB*
priză?
Pentru eâ victoria
gătorii
fi surp:Inzâtoare d
bloul ir.vi.-gă‘.orilor

campion al R.D.G., Jochen Bachfeld 
care a lăsat o excelentă impresie 
în meciul cîștigat împotriva engle
zului William Taylor. învingătorul 
ar urma să-l întîlnească pe eîști- 
gătorul altui meci foarte important, 
Kuznețov (U.R.S.S.) — Tomczyk
(Polonia). Plin de ambiție, Pomet- 
cu visează la o revanșă, cu cam
pionul european Tomczyk, convins 
— că de data aceasta — l-ar putea 
învinge.

fața argentinianului Cuello. care 
l-a Scos din luptă pe Sachse 
(R.D.G.) șj în caz de victorie el 
va avea de înfruntat pe cîștigăto- 
pul meciului dintre 
Pariov — campion 
maghiarul Toth, 
oferă șanse prea 
în inexplicabila slăbiciune 
dovedită la primul 
Pometcu a cîștigat i 
dar de loc ușor P®

încă nici nu s-a încheiat primul 
tur la toate categoriile de greutate 
în turneul olimpic de box și re
prezentanții pugilismului nostru 
înregistrează un bilanț nu tocmai 
fericit. Din șase boxeri români care 
au urcat pînă acum ringul, patru 
au și părăsit arena, învinși* încă 
de la primul meci. Dacă tînărul 
Alexandru Turei are scuza lipsei 
de experiență (pe lîngă faptul că 
nici nu se aștepta din partea Iui o 
performanță extraordinară), iar 
Victor Zilberman primește circum
stanțele atenuante ale fisurei la 
metacarp (fără a putea fi absolvit 
însă de încetineala mișcărilor sale 
în ring) în schimb sînt cu totul 
neașteptate înfrîngerile lui Ion 
Gyorffi și mai ales cea a lui Alee 
Năstac.
nota sa 
în ring, 
tativele
Tiepold, 
manifestat o anumită apatie în acți
unile ofensive care nu aveau darul 
să impresioneze favorabil juriu} 
de arbitri, ceea ce i-a și adus înfrîn- 
gerea cu 4—1. La Alee Năstac lu
crurile s-au petrecut cu iuțea! a 
fulgerului, fapt care era de altfel 
de prevăzut. Cubanezul Alessandro 
Montoya ne era cunoscut ca un 
p- ncher redutabil, așa că — încă 
la cabină — înainte de meci, spe
cialiștii pretindeau că victoria în 
creastă partidă va reveni celui ce 
v- apuca să lovească primul. Așa 
a și fost. După un minut de studiu, 
t mo in care adversarii și-au căutat 

vulnerabile, Năstac și 
au lansat un atac conco- 
brațele lor au pornit nă- 
dar viteza de execuție — 

recunoscută — a cubanezului a 
f-.st mai mare și pumnul său la 

r -t da lui Năstac a ajuns mai 
repede, făcî.ndu-1 ne boxerul ro
mân să îngenuncheze, iremediabil 
i.-.v:'.s. Ir.tr-o luptă în care numai 

acele mai bune de apărare 
vie

Dinamovistul a boxat în 
obișnuită „dansînd" mult 
răspunzînd promt la ten- 

de atac ale lui Peter 
dar, tot ca de ob:cei, a

punctele 
Montoya 
mintent, 
praznic,

m
i-ar fi

CW J3T1 
cepan* 

LX-a eds:

u <se ftS.S, p 
rcetezi

va f i crea 
Ps»1* ăex 
ut să scees 
pcc.

putut oermite să obțină

iugoslavul 
european și 

ceea ce nu-i 
mari, mai ales 

fizică 
I său meci, 
două partide, 

cea de a doua

yicto- 
pași 
spre

Gabriel Pometcu 
este singurul pu
gilist român care 
în întrecerile o- 
limpice de la 
Miinchen a rea
lizat două 
rii, făcînd 
însemnați
podiumul de pre-, 
miere. Pentru a 
obține medalia 
de bronz repre
zentantul nostru 
trebuie să mai 
ciștige încă două 
meciuri, unul cu 
învingătorul din 
partida Kuznețov 
(U.R.S.S.)— Tom
czyk (Polonia), 
dar el este foarte 
decis să o reali
zeze.

Mai rămîn patru boxeri români 
care poartă nădejdile noastre. 
Constantin Gruiescu, Antoniu Vi
sile, Calistrat Cuțov și Ion Alexe. 
Ei pot face ca renumela boxului 
românesc pe plan internațional 
rămînă la înalta cotă U care 
Află, independent de rezultatele 
circumstanță. De altfel, pentru 
înțelege mai bine dificultatea tur
neului olimpic esțe suficient să 
reamintim că se găsesc în întrecere 
boxeri din 80 de țări, în majoritate 
debutanți în marile competiții 
pugilistice, ceea ce ridică foarte 
mult cota de risc în aprecierea 
prealabilă a valorilor. Sînt pre- 
zenți aici pugiliști din 21 de țări 
africane (față de 23 de țări euro
pene), din 15 țări ale Asiei, din 11 
țări ale Americij de Sud. Cine 
poate pretinde că-i cuncffșțe pe 
boxerii din Dahomey, din Barba
dos, din Singapore ? Această im
portantă cantitate de imprevizibil 
face extrem de grea promovarea 
spre nivelele superioare ale tur
neului. Dar, să avem încredere în 
posibilitățile și voința reprezentaț
iilor noștri care au mai rămas în 
cursa spre medalii.

Campionul european al pene
lor. polonezul Tomczyk a trecui 
pr.n mari emoții în partida cu 
elvețianul Fogel. In urma unei lo- 
V'turi dubioase, Fogel a căzut și 
nu s-a mai ridicat. Unii arbitri 
susțineau că este k.o., alții că este 
descalificare. în cele din urmă, me
dicul reuniunii a stabilit că n-a 
fost vorba de o lovitură neregula
mentară. deci k.o. •

Alte rezultate (Cat. pană): P. 
Morbidelli (Italia) b.p. S. Tatar 
(Turcia) B. Kuznețov (URSS) b.p, 
J. Baptista (Venezuela), A. Botoș 
(Ung.) b.p. M. Andrews (Nigeria), 
L. Self (SUA) b.p. A. Theotokos 
(Grecia); mijlocie mică : R, Garbey 
(Cuba) b.p. Fr. Csandl (Austria); 
mijlocie: V. Lemeșev (URSS) b.
k.o. 1 W. Commies (Indonezia), H. 
Brauske (RDG) b.p. A. Sșlih (Sudan), 
W. Knicht (Anglia) b.p. J. Jmipa 
(Zambia).

eu cubanezul Orlando Palacios, 
cînd doar patru judecători i-au acor
dat victoria. Palacios, cu brațele sale 
lungi, l-a obligat pe Gabriel Po
metcu să adopte o nesfîrșiță luptă 
porp la corp unde a putut valori
fica mai bine loviturile sale scurte 
și puternice, precum și să eschiveze 
permanent reacțiile adversarului, 
nu lipsit de forță și îndemînarei 
Misiunea Iui Pometcu devine'grea 
în turul următor în fața tînărului

sâ 
se 
de 

a
dar un bilanț negativ 
salvează doar primul 
de Culineac și cele două 
de Dină acum, ale

pe 
tur 

vic- 
lui 

Pometcu. Tînăru] Marian Culineac 
va avea Insă o misiune dificilă în

tă probă _
n-au mai figurat nici o date pe 
tablou de onoare ți nici na 
apropiat ât de dt — ca perfora 
— de primul loc. Nu este insă o 
priză pentru cei ce au urmărit 
ția din acest an a .Cursei Pâri 
au constatat tendința cicliștilor s 
tici spre o intensă pregătire spei 
zată în probele de contratimp, < 
pentru cei ee an urmărit fit | 
rezultatele concursului-test, desd 
rat în această vară ia b.R>K, 
cadrul căruia nu m=i pc-țin ir 1 fe-- 
matii sovietico s-au elevat f—elao 
echipelor de peste hotare (pcian 
care și cea a R.D. Germane.

De altfel, cronicarul de tasrhhTj 
te al cotidianului sportiv francez 
I’Equipe indica — Ia avapcrecrcă — 
ea favorite reprezentat.’, ele Belgret <: 
Uniunii Sovietice. In Usoo ee or* a- 
daugam retor dop* șt teera-U eăor- 
daz.

Fără îndoisli. Vutîor E 
campionul prober > . i 
ora cu eiperton a issrecer-jo 
te. s-a k:
«teritsa fie —cunaszp
R«ri* erfaU «ar Sm
ța să ' 
-a'rUț -e

ali- 
! U

SPECTACOLUL DE NEUITAT
AL GIMNAȘTILOR JAPONEZI

COMPOJCTARE BUNĂ A ECHIPEI NOASTRE MASCULINE-LOCUL 7
- Kecjratss, Sawao 

ariarz. Siugeru Ka- 
tu Okamura. Ăa» 
cui Y Auo Enăa,

noastră a întrecut cu aproape două 
puncte rezultatul obținut la mondia
lele din 1970 ți că cei mai mulți din
tre eomponenții ei au realizat rezul
tase superioare celor din concursu
rile jxmrergătoare Jocurilor Olimpice. 
O raatrikruție substanțială la clasa- 
r» • a eckipei noastre (gimnaștii

i-au depășit ne sportivii un
gari. cehostooaci ți elvețieni cotați cu 
șanse faarte apropiate de aie noastre 
îmbunătățindu-șl cu două locuri si
tuația In ierarhia mondială) a avut 
Petre Mihaiue. cere • reușit să-și

*.
1

echipelor ce vor ob-

în sine și să 
lui cunoscută.

Neilson 
cea mai 

inotătoa-

eu toții în cursa peaîru 
înaintea turului 4, 
sfirșit, la frea. Ștefan Stiffs 
putut să mai treacă de Pei^r
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d reap- 
Endo, 

. selec- 
nipone,

Nakaya- 
O- 

Eizo 
Sa-

Mitsuo 
și Shi-

ri— *31 >
■tiuar a* •

4

U4J5 p.

BUNICA OLIMPIADEI

r

Telefoto :
AGERPRES e$er- 

note 
com-

de 
re- 
re- 
e-

Mark Spitz a 
care au ve-it 
pentru a-l ur

Această bunicuță surizătoare. care și-a serbat, de

rermației sovietice,
7 puncte față 
cea de bronz 
Germane. O 

realizează

■t < 
a as

DE MARII

LA SĂRITURILE

fată-i pe gimnaș- 
tii japonezi, cam
pioni olimpici pe 
echipe, jotogrgji- 
ați imediat după 
încheierea com
petiției : de la 
stingă la 
ta: Yukio 
antrenorul 
ționatei 
Akinori
ma Teruichi 
kamura, 
Kenmotsp, 
xvao Kato, 
Tsukahara
geru Kasamatsu.

Victor 8ANCIULESCU
z-

DE LA TRAMBULINĂ PORTORICANII
Sandra
(SV.A). 
rapidă 
re a actualei O-
limpiade, plinge 
de bucurie 
podiumul de 
miere după 
așteptata sa
tgrie in cursa de 
100 m craul. Ală
turi de ea, aus- 
tralianca Shane 
Gould, marea în
vinsă a probei

*

*
l'-
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• La unul din ultimele antrenamente, arun
cătorul de greutate Feuerbach (S.U.A.) a ob
ținut o excelentă performantă • 21,85 m. At
letul american o declarct, după realizarea a- 
cestui rezultat, că pentru primul loc !a arun
carea greutății se va do — la această en : e 
a J.O. — o luptă deosebit de acerbă intre 
el și Briesenisk. „Eu sper — n sn-î :::
— să realizez o performanță in jurul a 22 m.“

• După Tom Burlesson (S.UA) — 2,23 m
— cel mai inait om din satul olimpic este, 
bineînțeles, tot un baschetbalist : Serghei Ko- 
walenko (U.R.S.S.) : 2,16 m !

• In satul olimpic există cîteva restricții. 
Printre ele : sportivii nu pot iocui împreună 
cu soțiile, nu se admit nici chiar vizite in ca
merele soților sau ale soțiilor, aceștia neputînd 
locui împreună cu copiii lor. O singură 
cepție s-a făcut, totuși : soților Artunian 
Columbia (ambii atleți) care au motivat 
tu! că pur si simplu n-au avut în grija 
să-și lase, la Bogota, fetița în virstă de 
ani I...

• La Miinchen au sosit doi oameni de
din Uniunea Sovietică care au compus textul 
și melodia unui merș olimpic ce va fi pre
zentat, în premieră. în zilele Olimpiadei. Este 
vorba de compozitoarea Alexandra Pahmuto- 
va și de poetul Nikolai Dcbraravov.

• Pină acum au dispărut peste 200 de stea
guri olimpice din incinta complexelor sportive 
de la Miinchen. Majoritatea lor au fost găsite 
la diferiți „colecționari" cere, însă, nu au 
fost iertați de poliție. Ei au fost amendați 
cu suma de 1 800 mărci vest-germane și au 
primit pedepse pinfi la 6C de zile închisoare.

• După cum se știe. Congresul Federației 
internaționale de haltere a luat dtevc beton ri 
importante, in cfara desființării stlx-ui â»p.-s
— care va intra in vigoare Io 1 ianuarie 1973
— s-o mai hotărit ca, in cazul doboririî unor 
recorduri mondiale, să nu se mei efectueze 
cîr.tarul sportivilor după realizarea performan
ței. Această măsură a tost aplicată inceoind 
cu întrecerile olimpice de la Miinchen.

llurnal 
OLIMPIC

t F. a Gerssa^ci part-j aceste Jocuri 
hmpice.

• Cow>ion»l otepk te tăiem, i tafia nul 
gete Scateone. a oct*-»ut o «u-pri-zătoa’-e 
tone cu on fe-tostlc : 199 de taiere
cin 200 posîb e ! B nu se afle printre fcvorrti, 

i cvec in pc -ares rezultate d* 
1971, te iz»o ocupat locul l! 

in ceest cn o 
Itcltei, insă cu 
t. Scalgone s-s 

lingă Caserta. 
și 1,77 m.

răsunet In 1
la Jocurile --edMe-c- ene, ar 
cucerit titlul de cc>wp*o-x c* 
rezultate nese—-îxlca» -.e : 192 
născut la Casei Precipe, 
la 2 ianuarie 1931. Are 92 kg

• Ziarele vest-germane de miercuri critică 
vehement comportarea reprezentativei R. F. a 
Germaniei in cursa ciclistă de 100 km contra
timp pe echipe, competiție în care a ocupat 
locul 20. Ziarul „Sport Kurier" din Miinchen 
își intitulează astfel cronica : „Cel mai mare 
vot de blam din toate timpurile". Este aspru 
criticat și Rudi Altig care a pregătit (dacă 
se poate spune așa) echipa de ciclism a

ri Intr-o emisiune televizată, 
apărut alături de pârirjS săi, 
de Ic Sacramento (California) 
mări. El o declarat că nu se simte deloc obo
sit după cele trei curse din primele zile (care 

adus trei medalii de aur !...) și că va 
lua startul in alte 4 probe, in care ar 
să obțină încă 4 medalii de aur.
Agențiile internaționale de presă il de

numesc pe Roland Matthes „regele incontes
tabil al inotului pe spate". Intr-adevăr, spor
tivul din 
tr-un stil 
spate, a 
mai bun

R. D. Germană, care q cîștigat în
de mare campion proba de 100 m 
confirmat, încă odată, că este cel 

specialist al genului.
• Neașteptata învingătoare în proba de 1C0 

m liber, înotătoarea americană Sandra Neil
son, este... timidă și foarte rezervată. Ea este 
elevă și are vîrsta de 16 ani. Neilson a invâjai 
să înoate la vîrsta de 4 ani. Campioana olim
pică (1,73 m — 63 kg) locuiește la Burbank, 
în apropiere de Laș Angeles.
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alese pe primeie patru locuri 
ixmai gimnaști japonezi 1 
tia de argint In concursul pe 
a revenit 
ferer.țâ de 

Î3T 
ăveî R D.
i performanță

e e R.F. a Germaniei și R.P.D. 
sate pe locurile 5 și res- 
ul 4 ocupat de reprezen- 
liei constituind un fapt 

firesc, dacă ne gîndim la 
are alcătuiesc echipa, 
d mult mai bine la 

liber alese și obținînd 
sre la toate aparatele în 

cj programul impus, echipa 
-_â a țării noastre a realizai
I 338.90 p cu care se clasează
II 7. De remarcat că formația

regăsească încrederea 
concureze la valoarea 
(lociil 30 ia individual compus — cu 
109,30 p.). De asemenea, Dan Grecu, 
campionul atsolut al României, a fost 
util echipei, obținînd al doilea punc
taj dintre gimnaștii români și cla- 
sîndu-se al 34-lea la individual com
pus 108.10 p. Iată punctajele realiza
te la liber ales de echipa noastră : 
sol — 45,50 p, cal cu minere — 44,85 
p, inele — 45,05 p, sărituri — 45,85 p, 
paralele — 45,10 p, bară fixă — 45,75 
P-

La individual compus ceilalți com
ponent! ai echipei române au ocupat 
următoarele locuri : 42. Gh. Păunes- 
cu 107,25 p, 63. Mircea Gheorghiu 
105,00 p, 67. Nicolae Oprescu 104,60 
p, 74. Constantin' Petrescu 103,70 p. 
Au luat parte 113 gimnaști.

AU FURNIZAT
MAREA SURPRIZĂ

A TURNEULUI
UE BASCHET

Cea de a treia 
zi a turneului o- 
limpic de baschet 
a furnizat una 
din marile sur
prize ale actua
lei ediții a J.O. 
Echipele Iugosla
viei și Porto Ri
co au oferit o 

partidă de o rară spectaculozitate, 
încheiată, în mod surprinzător, cu 
victoria sportivilor portoricani. A- 
ceștia au avut inițiativa din pri
mele minute (18—11 în 
impresionînd prin viteza 
euție 
toare, 
slavi, 
face față.

După 20 
Porto Rico 
38—31. La 
pulsionați d<

min. 11), 
de exp- 
fulgeră- 

baschetbaliștii iugo- 
Imau putut

și contraatacurile 
cărora 
mai ieziți, nu

echipa din 
avantaj ey

curind. cea de a 
șapteze^ea aniversare, se numește Lorna Johnstone, este originară din 
U c-ccr.- s. ’r-prezinld Marea Britanie la J.O. la probele hipice,
svectalitcea d-esaj Este la cea de a doua participare, iar faptul că atît 
de tirziu descoperit vocația pentru o asemenea dificilă probă se da- 
! rcă rămintnd văduvă și moștenind o crescători? de cai, a
prins gust pentru echitație Calul prezentat de bunieg Lorna se numește 
..El Fa-uV și este, după părerea cunoscătorilor, un concurent cu mari 
șanse. întrebată ce ii place cel mai mult la Jocurile Olimpice, bătrînica 
a răspuns cu simplitate: „Faptul că mă găsesc întră atîția tineri'1.

de minute 
se afla în 
reluare, iugoslavii im-

Simonoviei și Cer-
rnak au făcut mari eforturi pentru 
a reface din handicap, reușind să 
egaleze în min. 32 (54—54). Fina
lul a aparținut însă tot jucătorilor 
portoricani. Cruz (16) și Rodrigue? 
(16) au fost cei mai buni de pe 
teren, iar echipa lor a obținut o 
mult aplaudată victorie cu 79—74. 
Astfel că, după 3 zile, cîștigătorii 
— alături de formația Uniunii So
vietice — au realizat 6 p din toț 
atîtea posibile. în cealaltă grupă, 
marile favorite S.U.A. și Brazilia 

. au repurtat cîte trei succese, me
ciul lor de vineri seara amințîn- 
du-se extrem de interesant.

<

S.UA
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Interviu cu prof. AL. LĂZĂKESCU, secretarul F.R.T,

DUMINICA, 3 SEPTEMBRIE

PRIMA ETAPĂ 
A CAMPIONATULUI 

DE JUNIORI

SIGURA LA RETROGRADARE
După disputarea primei etape de 

campionat s-au făcut auzite multe 
păreri care emiteau adevărate sen
tințe în cazul noilor promovate. 
„Cum au intrat, așa vor ieși !" se 
grăbeau să anticipeze aceste voci, 
punînd cam în aceeași oală pe 
C.S.M. Reșița și Sportul studențesc, 
deși rezultatele obținute de ele e- 
rau, totuși, diferite.

în cazul echipei reșițene, jude
cata emisă șe dovedea cu atît mai 
pripită și mai nefondată omițîn- 
du-se „amănuntul" că aceasta în
tâlnise un adversar nu numai re
dutabil, în general, dai- și aflat în 
mare formă, după cum o demon
strase recentul succes din „Cupa 
municipiului București'* și cum 
avea să o confirme severa Infrin
ger® administrată Farului în a doua 
etapă de campionat.

Duminică, la Bacău, în primul ei 
joc din deplasare în Divizia A, 
C.S.M. Reșița a pierdut — cum 
bine se știe — partida cu liderul 
clasamentului, dar n-a lăsat nici
decum celor prezenți în tribune 
impresia unei candidate sigure la 
retrogradare. Dimpotrivă, 
acestei echipe —• chiar dacă 
putut 
vedit 
aa^de, 
lejeră, 
sebită 
cit mult în teren, au făcut o ade
vărată risipă de efort. Și dacă ran
damentul nu a fost pe măsura e- 
nergiei consumate, a combativității 
manifestate în joc, explicația tre-

replica 
n-a 

evita înfwngerea — s-a do- 
destul de incomodă pentru 
care sperau într-o victorie 
Reșițenii au jucat cu deo- 

ambiție și ardoare, au mun-

buie căutată atît în unele greșeli 
de apărare la primirea golurilor, cît 
?i într-o anumită incapacitate de 
finalizare a propriilor atacuri, care 
sînt bine construite, dar risipite, 
apoi, prea ușor în fazele decisive, 
precizia șuturilor lăsînd, îndeosebi, 
de dorit. (De altfel, reșițenii sînt 
singurii care n-au înscris încă nici 
un gol în actualul campionat).

Evident, echipei îi lipsește încă 
experiența necesară pentru a valo
rifica Ia un nivel superior poten
țialul fizic și tehnic de care dis
pune, îi lipsește încă forța și pre
cizia în atac, dar evoluția ei de 
ansamblu lasă să se întrevadă fru
moase perspective de progres. Fără 
a cuprinde individualități de mare 
clasă, pa alte colege de întrecere, 
echipa reșițeană se sprijină în toa
te compartimentele sale — așa cum 
ne-a demonstrat-o și la Bacău — 
pe cîțiva jucători de bună valoa
re : portarul Ilieș (plasament exce
lent, intervenții oportune), funda
șul central Georgevici (forță și si
guranță), mijlocașul Beldeanu (foar
te activ și inteligent în joc). îna
intașii Atodiresei (remarcabilă vi
teză de acțiune) și Szilaghi (alură 
atletică, bătăios și insistent).

Nu știm dacă, așa cum 
— a afirmat antrenorul 
C.S.M. Reșița va deveni „__ _
U.T.A., dar este cert că ea se află 
pe un drum ascendent, 
duce și spre succesele dorite și aș
teptate de suporterii săi.

Duminică 3 septembrie, 112 echi
pe se vor alinia la startul noului 
campionat republican al juniorilor 
și școlarilor. Dintre acestea, 20 vor 
fi debutante, deoarece, în scopul 
sporirii numărului de jocuri oficiate 
pe sezon, F.R.F. a hotărît ca fiecare 
serie a campionatului să fie alcătuită 
din cîte 14 formații. Iată numele e- 
chipelor care vor participa pentru 
prima dată la cea mai puternică în
trecere a juniorilor : Școala sportivă 
Oraș Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
sp. Tecuci, Azotul Slobozia, Șc. 
Călărași, Gloria Buzău, Liceul 
fotbal București, Dinamo Obor, 
ncrul Motru, Șc, sp. Pitești, Șc. . 
Curtea de Argeș, Șc. sp. Petroșani, 
Gloria Arad, Șe. sp. Caransebeș, Mi
nerul Baia Sprie, Metrom și Tracto
rul din Brașov, Șc. sp. Odorhei, Uni
rea Alba lulia, Vitrometan Mediaș 
și Chimica Tîrnăveni.

Pentru a-și atinge țelul — acela 
de a deveni principalul izvor de 
promovare a elementelor de valoare, 
de asigurare a schimbului (corespun
zător) de miine al fotbalului nostru 
— campionatul de juniori trebuie să 
polarizeze atenția tuturor factorilor 
răspunzători de corecta lui desfășu
rare : conduceri de cluburi, asociații 
și scoli, antrenori și profesori de 
specialitate. Ministerul Educației și 
Invățămîntului, federația de specia
litate.

Șc. 
sp. 
de 

Mi-
sp.

în 
de

— pare-se
Reinhardt, 
o a doua

care o va

„Cupa Speranțelor" 
FINALISTA VA PRIMI 
UN FRUMOS TROFEU 

DIN PARTEA 
REVISTEI „FOTBAL"

La Constanța se desfășoară 
aceste zile turneul final al celei
a doua ediții a „Cupei Speranțe
lor", la care participă 20 de echi
pe din țară. Pe lîngă numeroasele 
premii în obiecte acordate laurea- 
ților competiției de către Consi
liul Național al Pionierilor șl 
F.R.F., revista „Fotbal" va acorda 
o frumoasă cupă echipei finaliste 
a întrecerii.

Constantin FIRANESCU

Portarul Iheș a fost unul dintre cei mai buni jucători ai echipei reșițene in meciul de la Bacău
Foto : V. BOGDANEȚ

SIMPLA NEH0TAR1RE SAU TACTICA CHILIPIRULUI?
în fiecare an — în intervalul din- 

există, prin 
. ’ -A deJucătorii care doresc, 

sau mai 
de la un 
o cerere 

solicită 
dezlegare

tre două campionate — există, 
regulament fixată, o perioadă 
transferări.
dintr-un motiv mai mult 
puțin întemeiat, să treacă 
colectiv la altul, semnează 
In favoarea celor cărora 
transferul și anexează o _ -
din partea echipei de unde pleacă, 
sau, în cazul că nu pot obține un 
astfel de document, acceptă carantina 
respectivă, de la 6 la 12 luni.

Am reamintit toate acestea nu pen
tru că nu s-ar fi cunoscut o anumită 
prevedere regulamentară, devenită 
de mult o practică obișnuită și, în 
general, necesară. Ci pentru a arăta, 
o dată în plus, care este calea nor
mală de urmat într-o asemenea si
tuație, calea celor de bună credință, 
calea corectă, fără echivocuri, fără 
complicații inutile. Și nu întîmplă- 
tor am făcut acest lucru. Ideea ne-a 
fost sugerată de numărul neobișnuit 
de mare, în acest an, al acelora care

s-au făcut vinovați de o atitudine de 
duplicitate, de ncsinceritate și biza
ră nehotărîre, în spatele căreia au 
vehiculat permanent diverse interese 
sau dorința de căpătuială. în aceas
tă categorie, de excepție, totuși, în 
fotbalul nostru, se înscriu jucătorii 
care, nesocotind cu bună știință ca
lea legală a transferului, au semnat 
cereri pentru două, sau trei colective 
sportive, crelnd, în acest fel multe, 
foarte multe litigii, cu prețul greu 
de estimat al unor mari cheltuieli de 
timp, de bani și energie.

Și care sînt acești Ianusi moderni, 
adepți ai tacticii chilipirului, indivizi 
cu o înfățișare de oameni nevinovați 
atunci cînd sînt chemați să răspundă 
pentru incorectitudinea lor ? I-am ur
mărit, pe numai o parte dintre 
ei, trecînd prin fața comisiei de 
competiții și disciplină a F.R.F., no- 
tînd în dreptul fiecăruia : Gh. Tur
tea. de la C.S.M. Sibiu, semnează 
pentru U.T.A., se răzgîndește apoi 
revenind acasă și, după aceea, soli-
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cită din nou echipa arădeană; T. 
I'Ioareș, de la C.F.R. Timișoara vrea 
mai întîi să joace la U.T.A., pleacă 
cu aceasta în turneu în străinătate 
și la înapoierea în țară cere un al 
doilea transfer...__ pentru Politehnica 
Timișoara <!); I. Tismănaru, de la 
Electromotor Timișoara, își dă în a- 
celași timp un dublu consimțămînt 
pentru C.F.R. Timișoara și C.S.M. 
Reșița ; C, Stan de la Gloria Buzău 
semnează pentru F.C. Argeș și apoi 
revine cu o a doua cerere în favoa
rea echipei de unde plecase; Tr. 
Popescu (Poiana Cîmpina), dublă 
semnătură Dentru Gloria Buzău și 
Victoria Florești ; Oct. Cîmpu (Șoimii 
Buzău) depune mai întîi o cerere și 
dezlegarea în favoarea Olimpiei Rm. 
Sărat, după care o altă asociație, 
Flacăra Moreni, se prezintă cu sem
nătura aceluiași jucător și cu o a 
doua dezlegare de la Șoimii Buzău 
(cum a obținut-o ?) pe care le înain
tează F.R.F., solicitînd transferul respectiv.

Ne oprim deocamdată aici cu enu- 
■ merarea unor astfel de cazuri. Mai 

bine zis. ne-am rezumat numai la 
acelea pe care, recent comisia de 
resort a F.R.F. le-a avut înscrise pe 
agenda sa de lucru. Pentru că, așa 
după cum am mai spus, numărul 
„nehotărîților", al autorilor de dublă 
semnăturăt este mult mai mare și în 
el sînt cuprinse și alte exemple.

Cum de s-a ajuns la o astfel de 
situație ? Evident, primii vinovați sînt 
jucătorii în cauză, în mentalitatea 
cărora s-a cuibărit probabil ideea 
asocierii transferului cu aceea a li
citației. Nu mai puțin vinovate, sînt 
însă, și asociațiile sportive care, prin 
atitudinea lor îngust interesată, ego
istă, încurajează incorectitudinea, ser
vind ele înșile un prost exemplu 
pentru educația celor cărora sînt 
chemați să o facă.

De aceea, credem că este timpul 
ca F.R.F. să nu mai tolereze asemenea 
rabaturi de la principiile morale ale 
mișcării noastre sportive și să acțio
neze cu toată fermitatea necesară nu 
numai împotriva jucătorilor (a căror 
sancționare trebuie să meargă pînă 
la limita maximă prevăzută de re
gulament), ci și impotriva acelor 
conducători care încearcă să facă, 
din actul legal al transferului, o prac
tică respinsă cu hotărire de etica so
cialistă.

Mihai IONESCU
Minutul 42 al intilnirii F. C. Ar

geș — Universitatea Cluj. După un 
atac al oaspeților, respins de Ol- 
teanu, pasa acestuia ajunge la Pi- 
gulea, care se lansează ca o veri
tabilă extremă într-o cursă pe par
tea dreaptă a terenului, pe un cu
loar neasigurat de apărarea clu
jeană. La aproximativ 30 de me
tri de poartă, Pigulea trimite min
gea. în adîncime, „la întîlnire", lui 
Troi, care, de pe poziția de înaintaș 
central, se deplasase lateral către 
dreapta și care, dintr-un unghi des
tul de dificil, șutează în plină vi
teză la colțul lung al porții, peste 
Stefan, ieșit în întîmpinarea lovi-

ÎKAGfftEA EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES

♦urii
A fost o acțiune extrem de sim

plă și rapidă, încheiată cu o exe
cuție măiastră, care a dus la în
scrierea celui de-al treilea gol al 
gazdelor.

tie dls- 
decurs

a tre-

luat 
tenis 
aceș

Revenit marți seara de dincolo 
de Ocean, prof. Alexandru Lăză- 
rescu, secretarul Federației româ
ne de tenis, ne împărtășește — în 
rînd urile ce urmează — rezultate
le convorbirilor pe care le-a pur
tat, săptămîna trecută la New York, 
cu reprezentanții forului american 
de specialitate, în legătură cu mult- 
așteptata finală a „Cupei Davis".

★
— După cum s-a anunțat, finala 

a fost fixată pentru București, in
tre 13 și 15 octombrie. Cum s-fl a- 
juns la această hotărire 7

— Reuniunea la care am 
parte, la sediul federației de 
a S.U.A., cu reprezentanți ai
tui for și cu cei ai comitetului de 
organizare al „Cupei Davis", a avut 
pe ordinea sa de zi, în primul rînd, 
fixarea datei și a locului de dispu
tare a finalei. Pentru primul punct 
s-a ajuns repede la un acord. Atît 
jucătorii echipei americane, cît și 
cei ai reprezentativei țării noastre 
sînt angrenați actualmente In dis
putarea turneelor din S.U.A., tn ca 
drul Marelui Premiu — F.I.L.T. 
Cum în special Ilie Năstase și Stan 
Smith, clasați pe locuri fruntașe 
îp acest circuit, sînt direct intere
sați de a nu întrerupe participarea 
*or la ultimele turnee, cu caracter 
decisiv, am convenit ca finala să 
sufere o amînare. Acesta este mo
tivul pentru care au fost stabilite 
datele de la mijlocul lunii octom-

brie, după ce seria de turnee or
ganizată de federația americană 
va lua sfirșit

— Iar în privința locului 
putare a finalei, cum au 
convorbirile 7

— Asupra acestui punct
buit să purtăm discuții mal în
delungate. Deși existase un acord 
prealabil cu forul american, preci- 
zînd ca finala să se dispute la 
București, conform prevederilor 
regulamentare, iatâ că am fost 
puți în fața unor interpretări noi 
a literei acestui regulament, prin 
care viitorii noștri adversari ar fi 
dorit să schimbe locul de dispu
tare. Mai exact, americanii voiau 
să joace din nou pe teren propriu, 
ca în Challenge-roundurile din 1969 
și 1971. Bineînțeles, ne-am opus Ia 
această propunere. Vechea regulă 
a Challenge-roundului este abolită, 
iar noul regulament al „Cupei Da
vis* — intrat în vigoare la 1 ia
nuarie 1972 — precizează că în
tre echipele finaliste să existe ace
leași principii de reciprocitate, a- 
supra dreptului de alegere a tere
nului, ca in toate fazele competi
ției. Noi am cerut ca atît litera, 
cit și spiritul regulamentului 
fie respectate. Cum echipa româ
na a jucat anul trecut finala în 
S.U.A., de data aceasta campionii 
trebuie să se deplaseze pe terenul 
nostru. Pină Ia urmă a Intervenit

să

un nou acord, în acest sens, între 
cele două federații. Am trecut apoi 
la precizarea celorlalte detalii or
ganizatorice.

— Care
—> Cele 

tării unui 
mul rînd, 
condițiile 
pectivă a anului, adică aspectul 
climatic și meteorologic. Ora de 
începere creează și ea 
trebuind să începem, 
brie, mai devreme ca 
S-au fixat și mingile, 
rate cele fabricate' de 
Pentru desemnarea arbitrului prin
cipal au fost propuse trei nume, 
din care urmează să alegem ulte
rior : argentinianul E. Morrea, en
glezii J. Barrett și D. Hartwick. Tn 
rest, au fost abordate numai tan
gențial cîteva amănunte organiza
torice ale întîlnirii. Desigur, avem 
acum în față sarcina dificilă de a 
asigura cele mai bune condiții de 
desfășurare a unei asemenea ma
nifestări sportive de cea mai mare 
anvergură. Dar, totodată, sîntem 
convinși că vom reuși.

— Deci, care este programul e- 
chipierilor reprezentativei noastre 
de tenis, pină la data finalei ?

— Așa cum am spus, Ilie Năs- 
tase și Ion Țiriac rămîn în con
tinuare la New York pentru cam-

au jost acestea ? 
obișnuite înaintea dispu- 
meci pe echipe. în pri- 
s-a mai discutat despre 

de joc în perioada res- 
anului,

o problemă, 
în octom- 

de obicei, 
fiind prefe- 

„Dunlop**.

Meciul de șah
al secolului FISCHER LA UN PAS DE TITLU

pionatele internaționale ale S.U.A. 
După Forest Hills, urmează seria 
de concursuri pe coasta de vest, 
incepînd cu Los Angeles și Sacra
mento, la care participă Năstase. 
In același timp, Țiriac se va în
toarce în Europa, pentru alte con
cursuri. Aflîndu-mă la New York 
am luat parte la tregerile la sorți 
pentru Forest Hills. Acestea au a- 
vut loo într-un cadru festiv, la se
diul O.N.U., gazda tradițională a 
prologului acestui mare turneu. 
După cum știți, Năstase este ca - 
pul de serie nr. 4 al probei de 
simplu, după Smith, Rosewall și
Laver, dar înaintea tuturor celor
lalți ași ai tenisului amator și
profesionist. Este, desigur, o nouft 
recunoaștere a valorii marelui nos
tru tenismen. în primul tur, el are 
de jucat cu vcnezueleam.il Velasco, 
după care urmează să întîlnească 
pe primul clasat dintr-o suită de 
dificile calificări. Pe partea lui 
Năstase se mai află teuismeni ce
lebri ca Taylor, Drysdale, Newcom
be, Rosewall. O serie formidabilă 1 
Țiriac are ca prim adversar pe 
australianul Ray Kekdie, după care 
ar trebui să joace cu iugoslavul , 
Pilici sau chilianul Rodriguez. Me
ciuri grele pentru amîndoi, dar 
tenismenii noștri demonstrează o 
bună dispoziție de joc. Am avut 
prilejul să-1 văd pe Năstase jucînd 
la South Orange și pot să vă asi
gur că se mișcă excelent. în plus, 
victoria de la dublu, cu Țiriac, în 
precedentul turneu de la Toronto, 
ne îndreptățeso așteptările într-o 
comportare bună și pe viitor. Să 
sperăm ca în octombrie, la marea 
finală, amîndoi să fie în maximum 
de formă...

Radu VOIA
în contrast cu începutul 

sfîrșltul pasionantului meci 
campionatul mondial dintre Fi-cher 
și Spasski se desfășoară sub semnul 
prudenței — exprimată cifric prin- 
tr-o serie de remize. Este adevărat 
că n-a fost nici un moment vorba des
pre așa numitele remize „de salon* 
practicate de către unii mari maeș
tri pentru economisirea forțelor. In 
fiecare partidă lupta a fost acerbă 
și campionul mondial a făcut tot ce 
i-a stat în putință pentru a mai re
duce din dezavantajul de 3 puncte 
survenit după prima jumătate a in
tilnirii. Este însă foarte greu să 
ciștigi în fața unui jucător de talia 
lui Fischer, dacă acesta se menține 
în limitele riscului rezonabil.

In partida a 20-a, s-a utilizat din 
nou varianta Richter — Rauzer, ca In 
partida a 18-a. De data aceasta, însă, 
Fischer a jucat mai activ în deschi
dere și a obținut un foarte mie a- 
vantaj de spațiu. Evitînd schimbul 
turnurilor la mutarea a 20-a, șalange- 
rul a încercat să-și amplifice avanta
jul In final, dar a jucat la un mo
ment dat imprecis și inițiativa a tre
cut de partea lui Spasski, care a 
păstrat și în poziția de întrerupere 
șanse ceva mai bune.

APARAREA SICILIANA
Alb : Robert FISCHER

Negru : Boris SPASSKI 
Partida a 20-a. Reykjavik 29 și 30 

august
1. e4 c5 2. Cf3Cc6 3. d4 c:d4 4.C:d4 Cf6 

5. Cc3 d6 6. Ng5 e6 7. Dd2 a6 8. 0—0

furtunos, 
pentru

—« Nd7 St. f4 NeT 10. Ne2 (în parti
da a 18-a Fischer a jucat continua
rea teoretică 10. Cf3) 10... 0—0 (într-o 
partidă Sokoiski — Kopilov, din al 
17-!ea campionat al U.R.S.S., 1949, s-a 
jucat 10... Tc8 11. Nf3 Caă 12. e5 Cc4 
13. Del Db<5 14. Cb3 d:e5 15. f:e5 Cd5 
16. N:e7 C:c3 17. D:c3 R:e7 cu joc 
bun pentru negru) 11. Nf3 h6 12. Nh4 
C:e4 (O variantă de simplificare, de
terminată de necesitatea de a para 
amenințarea e4—eo) 11 Nx7 C:d2 14. 
N:d8 C:f3 15. C:f3 Tf:d8 16. T:d6 (Din 
deschidere s-a trecut aproape fără 
tranziție. In final, albul păstrind un 
mic avantaj pozițional) 16... Rf8 17. 
Thdl Re7 18. Ca4 Ne8 1». T:d8 T:d8 
20. Cco (Cu aceasta Fischer mai În
cearcă si joace la cîștig. După 20. 
T:d# R:dB remiza ar fi fost sigură) 
20... Tb8 21. Td3 a5 22.Tb3 b5 33. a3 
(Poate că mai bine era 23. a4) 23,„ 
a4 24. Tc3 (Și aci era de considerat
24. Td3 cu intenția de a continua cu 
b2—b4. Jocul lui Fischer în această 
fază a partidei este nesigur) 24— Td8
25. Cd3 £6 26. Tc5 TbS 27. Tc3 g5 ! 
(Profitind de manevrele nu prea pre
cise ale lui Fischer, Spasski preia 
inițiativa) 23. g3 28... Rd6 29. Cc5 g4 
30. Ce4+Re7 31. Cel Td8 32. Cd3 Td4 
(Treptat piesele negre se activizează) 
33.Cef2 h5 34. Tc5 Td5 35. Tc3 (Și 
acum schimbul la d5 ar fi fost mai 
simplu) 35...Cd4 36. Tc7- TdT 37. T:d7 
4-N:d7 38. Cel e5 39. f:eă f:e5 40. Rd2 
Nf5 41. Cdl. în această poziție, parti
da s-a întrerupt și a fost reluată asea
ră.

Boris SPASSKI

Poziția de întrerupere

astfel :
42. Ce3
45. Rd3
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PE SCURT
International de șah de la 
fi invitat și actualul cam-

Campionatul national

C. VLAD 
AL

Mai puțin, de o jumătate de oră 
a durat proba de obstacole, cate
gorie semigrea, la startul ei pre- 
zentîndu-se doar patru călăreți. 
Această situație este deosebit de 
îngrijorătoare, dacă avem în vedere 
faptul că în concursurile interna
ționale de anvergură probele prin
cipale sînt tocmai la categoriile 
mari (să mai adăugăm că, din 
lipsă de concurenți, ultima probă, 
cea de categorie grea, nu se mai 
dispută I). De asemenea, trebuie să 
mai notăm că doar reprezentanții 
cluburilor Dinamo și Steaua s-au 
prezentat la startul probei de ieri. 
Este deci firească întrebarea; ce 
aport își aduc celelalte cluburi și 
asociații, la dezvoltarea la un

A „CURSA 
MUNȚILOR"

va desfășura eon- 
,Cursa munților",

Duminică se 
cursul de marș 
35 km pentru seniori și 15 km pen
tru juniori I. Startul se va da la 
ora 10,30, pe stadionul din Predeal, 
înscrierile la locul startului.

SELECȚIONATA SINDICALA 
BUCUREȘTI —

BUNNA HALLE (R.D.G.) 2517 — 2372
Arena Laromet din Capitală a 

găzduit întîlnirea internațională a- 
micală de popice femei dintre Se
lecționata sindicală București și 
Bunna Halte (R.D.G.). Echipa ro
mână, alcătuită din jucătoare de 
Ia divizionarele A Laromet și Glo
ria, a întrecut-o pe fosta campioa
nă a R.D. Germane la un scor 
concludent: 2517—2372 p d. Echi
pa bucureșteană a evoluat astfel: 
Margareta Bordei (Gloria) 408 p d, 
Ana Petrescu (G) 436 p d, Silvia 
Maxim (Laromet) 408 p d, Elena 
Trandafir (L) 421 p d, Stela Andrei 
(L) 423 p cl, Florica Neguțoiu (G) 
421 p d. De la oaspete cea mai 
precisă jucătoare a fost ca și în 
prima întîlnire de la Brașov, As- 
tried Wloka — 439 p d.

3 SEPTEMBRIE 1972
Ultimele 3 zile pină la închiderea vînzării biletelor

Participînd la tragerea excepțională Pronoexpres de 
puteți cîștiga : autoturisme DACIA 1300 și SKODA S 100 
GA cu petrecerea REVELIONULUI (durata oca. 6 zile). Mal putetl obține numeroase 
premii în bani de valoare fixă și variabilă. Toate aceste cîștiguri se acordă în nu
ni ăr NELIMITAT.

Procurați-vă chiar acum biletele 1

NUMERELE EXTRASE LA CONCURSUL
PRONOEXPRES

duminică 3 septembrie a e„ 
precum și excursii la PRA-

NR. 35 DIN 30 AUGUST 
1972 :

de cîștigurl : 2 019.130 te! 
lei report.

Fond general
din care 996 783

Extragerea I : 26 33 49 32 35 43
Fond de cîștiguri : 1 471 926 lei, din care 

945 220 lei report
Extragerea a ll-a ; 2 31 45 44 20

Fond de cîștigurl : 547 204 lei, din care 
51 563 lei report.

CIȘTIGURILE TRAGERII EOTO DIN 25 
AUGUST 1972 :

Extragerea I : Cat. 2 : 2,19 variante a
24 816 lei ; cat. 3 : 15,20 a 3 429 Iei ; cat.

Rubrică

(Dinamo), CIȘTIGATOR 
ULTIMEI PROBE

nivel corespunzător a sportului că
lare ?

Dar, să revenim la concursul de 
ieri. Lupta pentru primul loc s-a 
dat între Constantin Vlad (Dinamo) 
cu Spirt și steliștii Dumitru Velca 
cu Viorica și Cornel Ilin cu Zefir, 

de 
cu

După efectuarea parcursului 
bază — 12 obstacole (15 sărituri) 
O înălțime maximă de 1,40 m 
C. Vlad cu Spirt și D. Vclea 
Viorica au terminat fără nici o pe
nalizare, în timp ce C. Ilin cu Zefir 
a comis două erori, ieșind din cursa 
pentru locul întîi.

Pentru desemnarea învingătorului 
s-a executat un parcurs de baraj, 
obstacolele avînd. de această dată, 
o înălțime maximă de 1,50 m. 
C. Vlaid cu Spirt a doborît numai 
un obstacol, în timp ce D. Vclea cu 
Viorica două, ceea ce i-a adus călă
rețului dinamovist primul loc.

CLASAMENT : 1. C. Vlad cu Spirt 
4 p. 2. D. Velea cu Viorica 8 p, 3. 
C. Ilin cu Zefir 8 p.

Emanuel FANTÂNEANU

CU

Partida a continuat
...Rd6 (mutarea secretă)
43. Kd3 Nf7 44. Rc3 Rc6
46. Re4 Rd6 47. Rd3 N’g6Ț- 48.-------- ---- ---- Cel Rcg 51

53. Cel Ce6 
s-a dat re-

41. 
Ne6 
Rc5 
Rc3

Rc5 49. Cd3-|- Rd6 50.
Rd2 Rc5 52. Cd3-j- Rd6
54. Rc3 Cd4 și partida 
miză.

Scorul 
favoarea 
se joacă astăzi, Spasski avînd pie
sele albe.

lb,,—8'/, îneste acum de
lui Fischer. Partida a 21-a

Sergiu SAMARIAN

ILIE VALENTIN

PLOIEȘTI (prin telefon). — 59 de 
concurenți s-au prezentat la startul 
celei de a V-a etape a „Cupei orașe
lor", disputată pe șoseaua Ploiești— 
Slănic—Ploiești : 70 km. Cursa a fost 
lipsită de istoric, singura acțiune mai 
importantă produeîndu-se la ieșirea 
din Slănic, unde Eugen Dulgheru 
(Ploiești) a reușit să se desprindă de 
pluton. Acesta a fost însă prins cu 
15 km înainte de sosire, astfel că la 
sprintul final s-au angajat în luptă 
pentru întîietate un grup masiv de 
cicliști. Victoria a revenit lui Ilie 
Valentin (C.S. Brăila), care a par
curs distanța în 1 h 47:58, acumulînd

4 : 19,60 a 2 659 Iei : cat. 5 : 7J,ÎO a 693 
lei ; cat. 6 : 127,55 a 409 tei.

Report categoria 1 : 199 532 lei.
Extragerea a II-a : Cat. A : 1 variantă 

a 80 753 lei ; cat. B : 1 variantă 25% a 
16150 lei și 5 variante 10% a 6 460 lei ; 
cat. C : 3 variante 25% a 4 944 lei ți 17 
variante 10% a 1978 lei ; cat. D : 8,95
a 5 414 lei : cat. E : 8.65 a 5 601 lei ; cat. 
F : 29 a 1 671 lei ; eat. Z : 823,8 a 100
iei.

Ciștigul de categoria A, a tost obținut 
de GHEORGHE CONSTANTIN din Bucu
rești. care cîștigă un autoturism la 
legere plus diferența în numerar.

redactată de LOTO-PRONOSPORT.

a-

CAMPIONATUL NATIONAL 
DE VITEZA TN COASTA

Ta aceste zile, la Automobil Club 
Român se pun la punct ultimele a- 
mănunte tn vederea importantelor 
întreceri de la sfîrșltul săptămînil. 
Slmbătă și duminică Sinaia va găzdui 
etapa a treia a campionatului națio
nal de viteză în coastă. Termenul 
înscrierilor a expirat. Listele de 
participare sînt... aproape complete. 
De ce aproape ? Nici de data aceas
ta filiala A.C.R. din județul Argeș 
nu a găsit de cuviință să se înca
dreze în limitele dispozițiilor de re
gulament care prevăd un termen fix 
pentru operația înscrierilor. De ce 
de fiecare dată este necesar ca în
scrierile concurenților argeșeni, res
pectiv ai reprezentanților Fabricii 
de autoturisme, să se facă în ulti
mul moment și cu... penalizări ?

Incepînd chiar din aceste zile, mulțl 
dintre concurenții campionatului de 
viteză tn coastă se vor deplasa la 
Sinaia pentru a face mai devreme cu
noștință cu traseul de concurs. Aces
tora le recomandăm multă pruden
ță, întrucît circulația spre Cota 1400 
este deosebit de intensă. Traseul 
pentru restul autovehiculelor nu va 
fi închis, decît sîmbătă, în timpul 
antrenamentelor oficiale.

La turneul 
Hastings va 
pion mondial Boris Spasski. La turneu 
vor participa 16 dintre cei mai buni ju
cători din lume.
Pe circuitul de Ia Brands Hatch a avut 
loc o cursă internațională automobilistică 
de formula I, la startul căreia au fost 
prezenți majoritatea plloților de renume. 
Conflrmtndu-și forma exoelentă, brazilia
nul Emerson Fittipaldi (pe „Lotus") și-a 
adjudecat victoria, realizind o medie 
orară de 176:800 km. Pe locurile urmă
toare s-au clasat englezul Brian Redman 
(pe ,.McLaren“) și francezul Henri pes- 
carolo (pe „March").
In cadrul turneului Internațional femi
nin de baschet de la Koslce, echipa RSr S 
Kuse a învins cu scorul de 85—36 (33-16) 
selecționata orașului Budapesta. Intr-un 
alt joc, reprezentativa Cehoslovaciei a 
dispus cu 72—51 (39—29) de formația lo
cală Lokomotiv.
Concursul internațional dc patinaj artis
tic desfășurat la St. Gervais (Franțal a 
fost dominat de patinatorii americani, 
clasați pe primele două locuri. A cîști
gat Robert Bradshaw, urmat de Terry 
Kubicka. Pe locul trei s-a situat cana
dianul Patrick McKilligan. Primul clasat 
dintre concurenții europeni a fost finlan
dezul Pekka Leskinen, pe locul cinci. 
Turul ciclist al Portugaliei s-a încheiat 
la Lisabona eu victoria rutierului portu
ghez Joaquim Agostinho. Pe locul secund 
s-a clasat compatriotul său Jose Martins 
— la 5:46. iar locul trei a fost ocupat 
de spaniolul Jose Galdanez — la 6:52.

f

CAMPIONATUL NATIONAL z 
DE AEROMODELE 

ZBOR LIBER

O EDIȚIE CU PARTICIPARE RECORD!
Zilele 

dromul 
nai de 
participat la această ediție un nu
măr 
286 
sînt 
nic. 
clă, 
și elicea cu pas variabil.

Iată primii clasați în cele cinci 
probe :

I. Planoare Al
— seniori: Eugen Pop (Tehnofrig 

Cluj) 787 p.
— juniori: Aved Levente (Avîn- 

tul Gheorghieni) 676 p.
II. Planoare A2 „NORDIC"
— seniori; Aurel Lazăr (Con

structorul Constanța) 1165 p.
— juniori: Vasile Niculescu (Me

talul Cîmpina) 808 p.
III. Propulsoare Bl

D'HIVER".
— seniori i Ion Șerfaan. 

Roșie București) 576 p.
— juniori: Mugurel

(Grivița Roșie București)
IV. Propulsoare R2 

FIELD"

trecute a avut loc pe aero- 
Bacău campionatul națio- 
aeromodele zbor liber. Au

record de concurenți, 154, cu 
de aparate. Demne de relevat 
și noutățile din domeniul teh- 
ca fuselajul din fibre de sti- 
fuselajul metalic demontabil

(Avîn-

(Victo- .

— seniori: Dan Voinescu (Ote
lul Galați) 1167 p.

— juniori: Aved Levente 
tul Gheorghieni) 689 p.

V. Motomodele C
— seniori: Radu Mircea 

ria Bacău) 1253 p.
— juniori i Bogdan Ncagu (Mo

dern club București) 376 p.
CLASAMENTUL PE ECHIPE : 

seniori: 1. Tehnofrig Cluj 4377 p ; 
2. Avia București 4361 p ; 3. Vic
toria Bacău 4072 p; juniori: 1. 
Dacia Pitești 2137 p, 2. Rovine Cra
iova 2040 p, 3. Avîntul Gheorghi
eni 1917 p.

„COUPE

(Grivița

lonescu 
355 p.

„WACK.E-

„Cupa orașelor14

ÎNVINGĂTOR ÎN PRIMA ETAPĂ

maximum de puncte : 20. E-a urmat 
G. Hianu (C.S. Brăila) 15 p, 3. T. 
Toro (CIBO' 12 p, 4. N. Voican (Bucu
rești) 10 p, 5. E. Dulgheru (Ploiești)

I. TANASESCU — coresp.

DINAMOVISTELE BUCUREȘTENE

Cupa Medicina4*

ÎNVINGĂTOARE,

ECHIPELE BUCUREȘTENE 
TN ÎNTRECERE

tn prima rundă a întrecerilor dintre 
formațiile bucureștene, echipa campioană 
Dinamo a învins detașat pe foștii deți
nători ai titlului C.S.U. Construcții : 
18—6. Cîteva rezultate : V. Mareu — 
Sântei 3—6, 2—6; Almăjan — Rush 6—4, 
3—6, 6—3; Mareu — Rusu 6—1, 8—6; Al- 
măjean — Sântei 2—6, 5—7; Virginia 
Ruzlci — Elena Cotuna 6—4. 4—6, 6—4: 
Mariana Slmlonescu — Florica Butoi 
6—2, 6—1; Mareu, Almălean — Sântei, 
Leonte 6—3, 11—9;

Progresul s-a impus mai greu deeit 
se aștepta în meciul cu Steaua : 14—10. 
Rezultate : Ovici — Popovici 6—4. 6—1 ; 
Mureșan — Sotiriu 6—2. 6—2; Ecaterina 
Roșianu — Valeria Balai 6—1, 1—6, 6_a; 
Elena Takaci — Elena Trifu 3—6 4—6: 
Ovici — Sotiriu 6—2. 6—3; Mureșan — 
Popovici 6—4, 6—1; Ecaterina Roșianu — 
Aurelia Trifu 1—6, 3—6: Elena Taksci — 
Valeria Balaj 5—7, 3—6, Ovici. Mureșan 
— Mârmureanu, Sotl.riu 7—5. 6—3. Jn 
curs de desfășurare sînt meciurile Di
namo — Steaua și Progresul — Con
strucții.

S. IONESCU

Timp de trei zile în sala Dinamo 
din Capitală s-au desfășurat întrece
rile competiției feminine de 
dotată cu „Cupa Medicina", 
au participat trei echipe divizionare 
(A și B) din București : Dinamo, Fla
căra roșie, Medicina, precum și for
mația K.S.C. Budapesta.

De-a lungul competiției am remar
cat jocul bun practicat de Ilelga Bog
dan, cea mai bună voleibalistă a tur
neului, Mariana Popescu, Maria Do-

volei, 
la care

brogeanu (Dinamo), Venera Zahareseu 
și Gabriela Popa (Medicina), surorile 
Eva șl Szusza Diszku (K.S.C.)

Rezultate : Medicina — Flacăra ro
șie 3—0, Dinamo — K.S.C. 3—0 ; 
K.S.C. — Flacăra roșie 3—0, Dinamo 
— Medicina 3—1, Dinamo — Flacăra 
roșie 3—0, Medicina — K.S.C. 3—1.

Clasament : 1. Dinamo 
cina 5 p, 3. K.S.C. 4 p, 
3 p.

Iulian

UNIVERSITATEA TIMISOARA 
A CÎȘTIGAT TURNEUL DE LA SIBIU

Timp de trei zile în sala Școlii 
sportive din Sibiu s-a desfășurat un 
turneu internațional feminin de vo
lei la care au participat echipele U- 
niversitatea Timișoara, Drapelul roșu 
Sibiu, Școala sportivă Sibiu și for-

6 p, 2. Medi-
4. Flacăra r.
COSTINIU

mația de junioare „Praga“ din Varșo
via. Victoria finală a revenit voleiba
listelor de la Universitatea Timișoa
ra, care au cîștigat toate întîlnlrile. 
(I. IONESCU — coresp. județean)

'ANUNȚ
Tîrgul de mostre de bunuri de consum din Complexul 

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

*
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CLASAMENT —NEOFICIAL
PE MEDALII

R. P. D. Coreeană

1. S.U.A. 7 9 5
o R.D. Germană 5 4 6
3. U.R.S.S. 3 3 3
4. Australia 3 — 1
5. Suedia 2 1 —
6. Japonia 2 — —
7. Ungaria 1 1 4
8. Italia 1 1 1
9. Polonia 1 1 —

10—It. Bulgaria l — _

R. F. a Germaniei12.

13—15. ROMÂNIA — 1 1
Austria — 1 1
Franța — 1 1

16. Iran — 1 —
17. Olanda — 1

III-4 0... VI-1 p)
1. S.U.A. 145,5 p, 2. R.

Germană 100,5 p, 3. U.R.S.S. 
54 p, 4 R. F. a Germaniei 
45,5 p, 5. Ungaria 33,5 p, 6. 
Polonia 29 p, 7, Australia 28 
p, 8. Suedia 25,5 p, 9. Japo
nia 20 p, 10. Italia 19 p, 11. 
Austria 12 p, 12. ROMÂNIA 
10 p, 13—16. Bulgaria, R.P.D. 
Coreeană, Cehoslovacia, Fran
ța cîte 9 p, 17. Canada 6,5 
p, 18. Olanda 6 p, 19. Iran 

*5 p, 20. Brazilia 4 p, 21—22.
Belgia și Ecuador cîte 3 p 
etc.

Șl PE PUNCTE

LUPTELE LIBERE 
IN PRAGUL FINITELOR

de a 
con-

toți 
Tă

în cea 
patra zi a 
fruntărilor de lup
te libere 
concurenții
mași în compe
tiție (care n-au 
atins pragul celor 

penalizare) au sus- 
decisive pentru in- 

final. în sală.

Cu acest atac bul
garul Ivan Krastev 
l-a învins pe Petre 
Coman.

PROGRAMUL ZILEI
800 m (serii), 10 MO 
m (serii), lungime

ATLETISM : bărbați : 100 m (serii și sferturi de finală), 
m (serii), 400 mg (serii). 20 km marș (finală); femei : 800 
(finală), suliță (calificări).

BOX : meciuri in cadrul primului tur
CĂLĂRIE : proba completă (cursa de fond) 
CANOTAJ : semifinalele
CICLISM : urmărire individuală (eliminatorii ți sferturi 

contracronometru (finală)
FOTBAL : preliminarii : grupa A : Maroc — Malaezla, 
S.U.A.: grupa C : Danemarca — Ungaria, Brazilia — Iran 
GIMNASTICA : concursul pe aparate femei
HALTERE : categoria 75 kg
HOCHEI PE IARBA : preliminarii : grupa A : Pakistan — R.F, 

niei. Argentina — Uganda, Spania — Belgia, Franța — Malaezia ;

de finală), l«#0 m

Germaniei.R.F. a

Telefoto :
Radu CRISTESCU 

(Agerpres)
a Germa

nic: ___ . _______ _________ grupa B :
Kenya1—C*Ma?ea Britanie?’Indil'“— Polon Ta.'Olanda _ Noua Zeeîandâ, Aus
tralia — Mexic

IACHTING : regata a treia
1 . .. . .

100 m delfin (serii și semifinale), 400
JUDO : categoria +93 kg 
LUPTE LIBERE : tururile VI—Vin 
PENTATLON MODERN : cursa de 
POLO : preliminarii : grupa A :

șase puncte pe 
ținut partidele 
trarea în turneul 
mare animație. Antrenorii, membrii 
delegațiilor stăteau cu foile de re
zultate în mină și calculau... punc
tele rele. în reuniunea de diminea
ță, doi dintre luptătorii români 
și-au înscris în palmares noi victo
rii prețioase.

După succesul repurtat în fața 
iranianului Aii Hagiiu, semimijlo- 
ciul Vasile Iorga l-a eliminat pe 
cunoscutul luptător elvețian Jimmy 
Martinetti, în repriza secundă, cînd 
reprezentantul țării noastre a fina
lizat tușul. Iorga a încercat de cî- 
teva ori să prindă un picior al ad
versarului. dar de fiecare dată 
Martinetti a reușit să scape. în mi
nutul 6 însă, luptătorul român s-a 
aruncat decis la picioarele elve
țianului. și l-a fixat in parter. Din 
această poziție, cu o „cheie" dublă 
a finalizat tușut

O partidă de mare spectacol a 
furnizat și Petre Cearnău (cat. 
muscă) în compania australianului 
John Francisc Kinsella. Asa cum 
anticipam în relatarea noastră din 
ajunul acestei întilniri, luptătorul 
român s-a impus cu autoritate de 
la primul pînă la ultimul gong. De 
cîteva ori Cearnău a fost pe punc
tul de a cîștiga prin tuș, dar aus
tralianul a scăpat ca prin urechile 
acului. în final, arbitrii au consem
nat, pe foile de punctaj, superiori
tatea netă a luptătorului român. 
Așadar, Petre Cearnău nu a pri
mit decît o jumătate de puncte 
penalizare. Intrînd în turul 5 cu 
un punct și jumătate el 
țat candidatura pentru 
nai. Tot în acest tur, 
Arscn Alașverdicv — 
principal Ia medalia de 
întrecut prin 
cenzo Grassi 
campionatele 
an și pe 5 la 
la Ciudad de

și-a anun- 
turneul fi- 

sovieticul 
favoritul 

aur— l-a
tuș pe italianul Vin- 
(clasat pe locul 4 la 
europene din 
Jocurile Olimpice de 
Mexico), eliminîndu-1

acest

Primele care o felicită pe noua campioană olimpică. Ludmila Turiș- 
eeva (in centrul imaginii) sint colegele sale din echipa U.R.S.S. : Liubov 
Burda și Tamara Lazakovici.

★
Clasamentele au fost întoc

mite fără probele de floretă 
bărbați, gimnastică bărbați, 
haltere cat. 67,5 kg și sări
turi de la trambulină băr
bați încheiate foarte tîrziu.

Telefoto : AGERPRES

din compet+pe. O 
pentru toți speeaLș*-:: a conspt 
apariția indiasuTX Sadesh Sade^b- 
kamath. care și-a tarta» tot ad
versarii pe care i-a tatilni; ta pri
mele 4 bran, ultimul fiind tum> 
AM Alan Klzs.

în această reuniune am asistat 
insă și la citeva rexultate nefavora
bile ale luptătorilor noștri. La ca
tegoria pană. Petre Coman a fost 
stopat, dia exce!enta-i cursă, de 
bulgarul Ivan Krastev. un tinăr 
debutant la întrecerile olimpice, in 
fata căruia a pierdut la puncte. A 
fost suficient doar o fracțiune de 
minut pentru ca luptătorul bulgar 
să finalizeze o cosire. cu care l-a 
fixat în parter pe Coman. luînri 
astfel un avantaj minim, dar sufi
cient pentru a i se acorda victoria 
la puncte.

Mult sub posibilități a concurat 
însă ușorul Ludovic Ambruș, în 
duelul cu francezul Daniel Robin. 
Este adevărat că Robin a cucerit 
două medalii de argint Ia Ciudad 
de Mexico (și la lupte libere și la 
greco-romane), dar în ultimii doi 
ani el a fost departe de forma 
care i-a adus reputația. La cam
pionatele mondiale a fost eliminat 
în tururile preliminare, iar la cele 
europene din primăvara acestui an 
s-a clasat doar pe locul 4. în 
schimb, Ambruș deține titlul de vi- 
ceeampion 
tea el a 
meci și a

Ultimul

pe Poalelungi, eliminindu-1 din 
cursa pentru un loc fruntaș. După 
cum a luptat pină acum sovieticul 
Ruslan Așuraliev se anunță favori- 
tul principal la medalia de aur, a- 
lături de americanul Dan Gabie.

Ion OCHSENFELD

ÎNOT î bărbați : 4x200 m liber (serii și finală), 100 m delfin (finala); femei. 
.. ...................~ m mixt (serii și finală).(serii și finală).

(finale? 
cros 

_______ r______________ _ . Iugoslavia 
România — Mexic ; grupa B : R.F. a Germaniei

; grupa C : Italia — . '

— S.U.A., Cuba — Canada, 
_ _________ _ _____ _ — Australia, Grecia — Olan- 

„___ ____ ______ Japonia, Spania — Bulgaria.
SCRIMA : sabie individual (semifinale șl finala)
TIR : pistol viteză (manșa I). skeet (manșa I) și mistreț alergător (manșa I) 
VOLEI : preliminarii, bărbați : grupa A : Tunisia — Cehoslovacia, Poloaua 

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

TRICOLORII IN ÎNTRECERE
Vlscopoleanu, Elena Vintllă, Valeria Bufxnu (lungime), 
- • - ' - (suliță), Gheorghe Ghipu

mondial. Cu toate aces- 
pierdut la puncte acest 
fost eliminat 
luptător român care a

întrecerile
de pentatlon

modern

SPORTIVII

SOVIETICI LIDERI
ÎN AMBELE

CLASAMENTE

Nicolae

ÎN FINE, UN FAVORIT
ÎNVINGĂTOR LA TIR!

Rotdru pe locul opt la 3 X 40 de focuri —
U tir, medaliile nu 
chiar ta fiecare zi. 

le avem ne amintim 
bătălia extraordinară 

ie orice intre- 
și locurile me-

oesorate. Miercuri 
de armă liberă

Nici măcar 
se pot ciștiga 
Abia cînd nu 
că de fapt ta 
pe care o prer+p--. 
cere olimpică. p;-^ 
rituoase trebuie 
la startul prcoi 
calibru mic 3 poahii s-au prezentat 
74 de concurent: di.-, lumea întrea
gă. în aceste ccrc.u:. locul 8 o- 
cupat de Nkotae Rotam devine o 
performanță dr. c neg+.ab+L

Ciștigătorul, căpitan-u american 
John Writ ter și eotegul său de e- 
chipă Lonny Rassham au tras im
pecabil. repede « sigur, nelâsind 
nici o speranță celoriaiti concu- 
renți.

Nicolae Rotam a terminat exce
lent seriile la culcat (eu 397. ob
ținute astfel: 99 — IX — 99 — 99. 
el deținea poziția a .reia în primul 
clasament, al pcritieil 
slab cin picioare (exen 
deficitar dintotdeauna. chiar 
cursul antrenamentelor de ai 
alizind 361 puncte (90—88—8 
și a rever-it foarte bine la ultima 
poziție, in genunchi, tctalizîr.d 390 
puncte (97—98—99—96-. Toate aces
te rezultate însumate dau totalul 
de loc minor ce 1148 de ptmete 
cu care Rotaru nu s-a putut insă 
clasa decit al 3-lea. spre disperarea 
prietenului său Dan Popper, me
todistul care i-a tinut pumnii cu 
încredere tot timpul lingă standul 
de tragere. Lui Rotaru îi rămine

a tras mai 
u la el 

și in 
i) re-

consolarea că l-a întrecut pe proas
pătul campion olimpic de luni, 
nordcoreeanul I.i Ho Iun care nu 
a realizat decît 1147 de puncte.

Nicolae Rotaru nu a fost nici O 
dată un băiat prea vesel. Dar par
că de astă dată, în scuarul poli
gonului. l-am văzut mai mîhnit de
cit oricind. „Păcat — ne spunea el, 
aș fi vrut atît de mult să mai a- 
Juc acasă o medalie. Cinci puncte 
in plus la poziția in picioare și 
aș fi fost din nou pe podium. Dar 
nu-i nimic. îmi rămine speranța 
pentru Montreal".

Petre Șandor. în limitele posibi
lităților sale, a totalizat 1139 punc
te (387—369—383), ocupînd locul 
20. ^.Iș fi fost bucuros — ne 
nea șăgalnic Șandor — să-i 
oferi lui Rotam rezultatul 
din poziția in picioare, care 
fi adus o medalie".

Armă liberă calibru redus
de focuri : 1. John Writter (S.U.A.) 
1166 p. — nou record olimpic și 
mcnd.al (VJ-.O. — 1164 p. v_-m. — 
1165 pL 1 Lonny Bassham (S-L'.A.) 
1157 pi X Wemer Lzppoldt (R. D. 
Germană) 1153 p. 4. Petr Kovarik 
(Cehoslovacia) 1153 p, 5. Victor A- 
gt-zșev (L'JLSS.) 1152 p. 6. Andrzej 
Sîeledcow (Polonia» 1151 p, 7. Gott
fried Kustermann (R. F. a Ger
maniei!
TARU 
PETRE 
1139 p.

spu- 
pot 

meu 
i-ar

3x40

1149 D. 8. NICOLAE RO- 
(ROMÂNLA) 1148 P- 20.

SANDOR (ROMÂNI?.)

r

A

LUDMILA TURISCEVA-
CAMPIOANĂ LA INDIVIDUAL
oară în IstoriaPentru prima

Jocurilor Olimpice, învingătorii la 
individual compus sînt desemnați 
pe baza unui concurs suplimentar 
cu exerciții liber alese. 36 de spor
tive s-au prezentat miercuri după- 
amiază în sala din Parcul olimpic, 
desemnate pe baza punctajului ob
ținut la exercițiile impuse și liber 
alese din cadrul întrecerii pe echi
pe. Așa cum era de așteptat, cam
pioanele europene de anul trecut, 
Ludmila Turișceva și Tamara La
zakovici, ambele din echipa U.R.S.S., 
ca și Karin Janz și Erika Zuchold, 
din formația R.D.G., au fost prin
cipalele candidate la medaliile a- 
limpice,

Prezentîndu-și exercițiile cu o si
guranță și o precizie uimitoare. 
Ludmila Turișceva își adaugă în 
bogatul său palmares și titlul de

campioană olimpică. Medalia de 
argint a revenit tradiționalei sale 
adversare, Karin Janz (R.D. Ger
mană), iar medalia de bronz a re
venit Tamarei Lazakovici (U.R.S.S.).

De remarcat că în primele 10 
locuri ale clasamentului final și-au 
făcut loc, în afara a 4 gimnaste din 
U.R.S.S. și 4 din R.D. Germană, o 
sportivă din Ungaria și o alta din 
S.U.A.

Iată primele clasate: Ludmila 
Turișceva 77,025 p, Karin Janz 
76,875 p, Tamara Lazakovici 76.850 
p. Erika Zuchold 76,450 p, Liubov 
Burda 75,775 p. Angelika Hellman 
75,550 p. Olga Corbut 75,100 p. El
vira Saad 75,075 p. Ilona Bekessi 
74,950 p, Cathy Rigby 74,925 p.

Astăzi, sînt programate finalele 
pe aparate.

Pentatloniștii au susținut miercuri 
examenul natației. După clasarea 
bună a lui Dumitru Spîrlea în pro
ba de tir (de marți), iată că și as
tăzi un component al echipei noas
tre apare în primele rînduri ale 
disputei. Este vorba de Albert Co
vaci, care după o cursă excelentă 
— realizează rezultatul de 3:28,5 
pentru care obține 1 204 p, clasîn- 
du-se pe locul 4 în această probă, 
la egalitate cu sportivul american 
John Fitzgerald. Cîștigător al probei 
a fest Charles Richards (S.U.A.) cro
nometrat cu 3:21,7 — 1260 p. Fin
landezul Veikko Salminen (3:27,4 — 
1216 p) s-a clasat pe locul al doi
lea, iar Rob Vonk (Olanda), pe lo
cul 3 cu 3:28,3 — 1208 p. După pa
tru probe lider al clasamentului ge
neral este Boris Onișcenko (U.R.S.S.) 
cu 4 215 p, urmat de compatriotul 
său Pavel Lednev cu 4 193 p și de 
Bjorn Ferm (Suedia) cu 4 133 p. 
Spîrlea, campionul țării noastre o- 
cupă locul 20 cu 3 739 p. Pe echipe 

cu 12 492 p. Pe
Ungaria — 11 811 
11560 p. Echipa 
pe locul 12 cu

conduce U.R.S.S. 
locurile următoare 
p, și Finlanda — 
României se află 
10 607 D.

MARK SPITZ
VI FI DESCALIFICAT ?

Supercampionul american de 
înot Mark Spitz este amenințat, 
în momentul de față, cu descali
ficarea. Această știre s-a răspîn- 
dit cu iuțeala fulgerului la cen
trul de presă. In fapt, ce s-a în- 
tîmplat ? Ea festivitatea de pre
miere de marți seară, Mark Spitz 
s-a urcat pe podium cu o cutie de 
pantofi în mină, cutie pe care se 
afla reclama comercială a unei 
firme vest-germane. El primise 
pantofii în dar, în drum spre 
podiumul de premiere. După cî
teva momente de la urcarea pe 
podium, Spitz a lăsat cutia jos,

tot pe podium. După cum se știe, 
această premiere a fost televizată.

S-a cerut descalificarea înotăto
rului american care, pînă la a- 
ceastă oră, deține trei medalii de 
aur la J. O. de la Miinchen. Ur
mează ca C.I.O. să discute cazul.

Hans Klein, șeful de presă al 
J. O., întrebat de noi astăzi cum 
se va rezolva „problema Spitz", 
ne-a răspuns că nu este încă în 
măsură să dea relatări oficiale.

Pentru sportivul american 
cesta este un moment dificil.

a-

ATLETISM : Viorica------ ------
Ileana Silaj (800 m), Marion Becker, Eva Zorgo
(800 m). ,

BOX: categoria muscă Constantin Gruiescu — Sononur (Turcia), categoria 
ușoară Calistrat Cuțov — Muluri (Uganda)

CANOTAJ : Grumezescu — Oanța (schif 2 f.c.), Tudor — Ceapura ți LOV- 
renschi (schif 2 + 1), Tușa, Agh, Naumencu, Papp (schif 4 f.c.) ,

LUPTE LIBERE : Petre Cearnău (cat. semimuscă), ’■
mijlociei și Enache panait (cat. semigrea).

PENTATLON MODERN : Cosmeseu, CovacL
POLO : echipa națională
TIR : Dan Iuga și Ion Tripța (pistol viteză). Gleb 

caru (skeet)
VOLEI : echipa națională.

Vaslle iorga (cat. semi-
> J

PintUle »i Lucian Cojo-

PE MICUL ECRAN ȘI LA RADIO
ora 10.30 : Rezumatul filmat al unora dintre competițiile desfășurate 

miercuri : tir, lachting, pentatlon modern, box, scrimă, handbal, fotbal, volei, 
baschet, hochei pe iarbă, polo, călărie, lupte libere

orele 16.30 și 17.45 : Atletism (transmisiune directă)
ora 18.25 : înot : finale la 100 m delfin bărbați și 400 m mixt femei (tran

smisiune directă)
ora 22.20 : Box, pentatlon modern, gimnastică, haltere (înregistrare)

ÎNTRECERILE boxerilor
DE LA COCOȘ SI SEMIMIJLOCIE

După cum s-a anunțat inițial, me
ciul reprezentantului nostru la cate
goria cocoș, Marian Lazăr cu Bite
geko (Tanzania) urma să se dispute 
în reuniunea de ieri după-amiază. 
Dar, datorită numărului prea mare 
de meciuri programate în această re
uniune, comisia tehnică a A.I.B.A. a 
hotărît ca trei partide să fie ami
nate pentru reuniunea de seara. In 
disputele de ieri ale „cocoșilor", 
după-amiază s-au înregistrat urmă
toarele rezultate mai interesante : G. 
Turbin (Marea Britanie) b.p. P. 
Diaye (Senegal). O. Martinez (Cuba) 
b.o. M. Win (Birmania). G. Destimo 
(Ghana) b.p. W. Schefer (R. F. a 
Germaniei), A. Fernandez (Spania) 
b.p. H. Sozen (Turcia). La categoria 
semimijlocie : J. Kajdy (Ungaria) b.p. 
J. Vrij (Olanda), D. Tiger (Kenya) 
b.p. A. Stawski (Polonia), S. Lazano 
(Mexic) b.p. J. Mersan (Nigeria).

Cu prilejul primei reuniuni de 
Ieri, H. Banks (Anglia), secretarul 
general al A.I.B„A. a anunțat pre-

sei că In urma controalelor aati-do- 
ping efectuate — prin tragere la 
sorți — sportivilor care au evoluat 
în primele trei zile de concurs, hu 
s-a constatat nici un caz în care 
vreun boxer să fi folosit substanțe 
dopante.

SLALOM NAUTIC
LA AUGSBURG

i

Pe parcursul de 
slalom nautic de 
Ia Augsburg re
prezentanții R. D. 
Germane au cu
cerit ieri încă 
două titluri de

HANDBALIȘTII NOȘTRI AU DEBUTAT ÎNVINGĂTORI
• 9«

România — Norvegia 18 — 14 (11 — 10)

campioni olim- 
pici. Iată rezultatele : caiac 1 fe
mei : 1. ANGELIKA BAHMÂNN 
(R.D. Germană), 2. Gisela Orot- 
hauss (R.F. a Germaniei); 3. Mag
dalena Wunderlich (R.F. a Ger
maniei) ; canoe 2 bărbați: 1. R.D 
GERMANĂ (Walter Hofmann și 
Rolf-Dieter Amend), 2. R.F. a Ger
maniei, 3. Franța.

(prin telefon, deBOBLINGEN, 30
la unul din trimișii noștri speciali).

Primele partide ale turneului o- 
limpic de handbal nu se putea sâ 
nu constituie un eveniment, chiar 
în vîrtejul acesta uimitor de com
petiții. în țara care se mîndrește 
cu „inventarea" acestui sport. .Așa 
că. apreciez inutil să mai lac refe
riri la numărul mare de specta
tori, la participarea lor orală in 
fazele de joc, la gustul dezvoltat 
cu care sint apreciate 
formațiilor participante 
întrecere.

Handbaliștii români 
„campania" lor olimpică 
tul. Și aceasta nu atît 
în primul meci au învins Norvegia 
cu scorul de 18—14 (11—10), ceea 
ce poate da o imagine asupra di
ferenței valorice dintre cele două

evoluțiile 
la această

au pornit 
cu... drep- 
pentru că

competitoare, cit mai ales pentru 
maniera in care ei au evoluat 
Extrem de disciplinați tactic, lup- 
tir.d cu multă ambiție în apărare, 
unde în prima repriză au reușit 
să „macine" incet-incet toate aspi
rațiile de atac ale jucătorilor scan
dinavi și pornind după pauză un 
iureș ofensiv, care a impresionat 
avizatul public din acest oraș, prin 
rapiditatea și fantezia combinații
lor — handbaliștii români și-au 
ciștigat aici multe și trainice sim
patii.

în general jocul a fost aspru, 
adică așa cum era de așteptat, cu
noscută fiind miza întrecerii. Aș 
mai adăuga și o firească crispare, 
evidentă la ambele formații în pri
ma parte a meciului. Cum era 
normal, din cleștele emoției a scă
pat prima echipă mai bine pregă-

A VENIT ORA ATLETISMULUI...
(Urmare din pag. I)

sulițașele Marion Becker și Eva 
Zorgo. Iată ce spunea Săter despre 
Marion...

„Vreau să cred că Marion va 
reuși să se califice din prima în
cercare, pentru finală... Un 56 m ii 
este accesibil. Din „prima", chiar 
cu marele handicap al durerii de 
la cot. Apoi, pentru finală va ris
ca. în fond. Jocurile Olimpice sint 
o întrecere pentru care merită să 
riști orice...".

După-amiază, la 15,20, va 
startul Gheorghe Ghipu.

— Ce speranțe ai, Ghipule ?
— Aș vrea să mă calific în 

mitinală. Dacă nu, măcar să
recordul țârii noastre la 800 m, pe 
care l-am mai bătut la Siena, in 
cursa cu Arese.

— Bătrînul record al lui Vamoș ?
— Da. Aveam 5 ani cînd l-a 

bătut Vamoș.
— Cîți ani ai, Ghipule ?
— împlinesc 18.
— Ce impresie îți produce Olim

piada ?
— Nu-mi vine să cred că sînt 

aici. Acum trei ani nu făceam atle
tism.

— L-ai văzut pe Ryun ?
— Da. I-am și
— Cînd ?
— Cînd a venit 

chidere, după ce
Keyno, o dată cu flacăra, 
treptele care duceau sus...

— L-ai văzut la antrenament ?

foarte obosit. Asta 
înseamnă că și el

obosit din pricina

Mi-am no-

Silai, medalia de argint mexicană.
— Ce zici, Ileana ?
— Am muncit prea 

aleg vorbe frumoase, 
ce pot. Ce

inuit ca să-mi 
O să fac tot 

putea spune ?

lua

se- 
bat

dat flori.

pe gazon. La des- 
a alergat lingă 

spre

— Da. Și era 
mi-a dat curaj, 
e doar un om...

.— Poate că-i 
muncii intense.

— Și asta-i adevărat, 
tat eu totul in jurnal.

— Ai un jurnal ?
— Trebuie. Toate au 

repede, și trebuie să mă dumiresc. 
Am pornit la drum din Dascăiu 
Creața, de lingă Afumați, și am 
ajuns să-i dau flori lui Ryun, pe 
Stadionul Olimpic din Miinchen. Și 
unde mai 
număr pe 
astea dacă 
visat...

La ora

venit prea

altceva aș
★

ora atletismului ! Prin 
la care scriu — mă aflu

puneți că am și eu un 
spate, ca și el. Toate 
nu le scrii, crezi că le-ai

la start Ileana

A venit 
fața mesei 
în Connolly Strasse 6 — trece 
Corbu... Se uită pe fereastră... Jos, 
într-un mic amfiteatru de beton, o 
fanfară bavareză, în haine de cu
loare verde, veste roșii, ciorapi 
albi pină la genunchi și pălării cu 
două pene albe, cîntă dansuri și 
contradansuri germane. Corbu ride. 
11 întreb de ce. Se uită la mine : 
„Priviți, acolo, jos, cit e de grav 
John Carlos...".

tită și aceasta a 
româră ca-e a 
5— .. 6—4. lăsînd 
obține o victorie facilă. Numai că, 
nici adversarii n-au 
timp fără replică.
(6—6, min. 16) și chiar au 
conducerea : 7—6 (min. 1
tunci 
plină 
care 
șit cu 
parte 
luare, . ____ ____ ___
pini pe mijloacele tehnice și tac
tice ce le sînt specifice și cu un 
Gunesch în vervă de Șut. cu un 
Gruia calm și foarte oportun, cu 
un Gațu a cărui fantezie a îneîn- 
tat din nou tribunele, dar și cu 
aportul portarului Penu, foarte in
spirat sau al lui Stockl și Licu, 
adevărați „robi" în apărare — au 
putut să se detașeze de un adver
sar puternic și incomod.

Arbitrii Hans Singer și Hans 
Siebert din R. D. Germană au con
dus corect următoarele formații:

ROMÂNIA: Penu (Dincâ, intrat 
numai pentru apărarea aruncărilor 
de la 7 m) — Gațu. Kicsid (2), 
Gunesch (6). Gruia (6), Cosma (2), 
Lieu (1), Stockl (11. Tudosie, Voina, 
SchobeL

NORVEGIA : Bye — Ankre. Ra- 
nertssen, Osther (4), Hansen I (4), 
Hansen 11(1). Tyrdal (4). Magnus- 
sen (1).

fost selecționata 
.•or. dus cu 3—1, 
impresia că va

rămas mult
Ei au egalat 

luat
A- 

de- 
din 
ie-

7—6 (min. 17). 
a fost momentul de 
încleștare sportivă, 

jucătorii români au 
fața sus. terminînd prima 

a partidei în avantaj. La re- 
ei au acționat dezinvolt, stâ-

ALTE REZULTATE
FOTBAL : Grupa II : Mexic 

Birmania 1—0 (0—0) ; UiR.S.S. — Su
dan 2—1 ; Grupa I) : R. D. Germa
nă — Columbia 6—1 (4— lj ; Polo
nia — Ghana 4—0 (l—0).

VOLEI : Masculin — grupa A : 
Bulgaria — Cehoslovacia 3—2 (11, 
11, —12, —14, 9). — meci disputat 
marți noaptea ;

grupa B : R. D. Germană — Bra
zilia 3—1 (5, —7, 14, 10) ; Japonia — 
Cuba 3-0 (10, 9, 5) ;

Feminin — grupa A : U.R.S.S. — 
R. F. a Germaniei 3—0 (3, 7, 9) — 
meci disputat marți noaptea ;

grupa B : Cuba — Japonia 0—3 
(2, 3. 5).

HOCHEI PE IARBA : Grupa 
Polonia — Mexic 3—0 (1—0); 
nya — Olanda 1—5 (0—2) ; Noua
Zeelandă — Marea Britanie 2—1 
(2^+)^: Australia — India, 1—3 (1—2).

BASCHET: Grupa A : Ceho
slovacia — Australia 69—68 (39—38) 
și S.U.A. — Cuba 67—46 (33—21) — 
meciuri disputate marți noaptea ; 
Spania — R. A. Egipt 72—58 (33—26); 
Japonia — Australia 76—92 (36—45) ; 
Cehoslovacia — Cuba 65—77 (32—
41). . >

Grupa B: R. F. a Germaniei — 
Filipine 93—74 (46—37) — meci dis
putat marți noaptea ; U.R.S.S.; —
Polonia 94—64 (50—23) ; Italia -

F. a Germaniei 68—57 (35—24).

B:
Ke-

17,00

polo

PRIMA VICTORIE
A POLOIȘTILOR ROMÂNI

a României a 
prima sa victorie 

formația 
înregistrat 

eîștigînd 
cu 16—4 (1—1. 6—1. 5—1, 4—1). Punctele 
echipei române au fost înscrise de V. 
Rus 6, D. Popescu 3. CI. Rusu 3, Zamfi- 
rescu 2. C. Rusu și Culineac, în ulti
mul meci din grupă, echipa României va 
întîlni naționala Mexicului, -iar în caz 
de victorie va ocupa locul IV și va con
tinua întrecerea în turneul pentru locu
rile 7—12.

Naționala de 
obținut ieri dimineață I 
în turneul olimpic. Intilnind 
Canadei, sportivii noștri au 
scorul-record al competiției.

In celelalte serii apele s-au limpezit. 
Alături de Iugoslavia șl S.U.A. (se in- 
tilnesc astăzi) dih grupa A, vor mai 
juca în turneul final Ungaria, R. F. a 
Germaniei (grupa B), U.R.S.S. și Italia 
(grupa C).

Celelalte rezultate de ieri : Iugoslavia — 
Cuba 7—5 (0—2. 3—1. 2—1. 2—1) ; Bulga
ria — Japonia 7—4 (3—1, 0—1, 2—1, 2—1): 
U.R.S.S. — Spania 8—5 (1—1, 2—1, 
3—1); Ungaria — Australia 10—2
2—1, 3—0, 2—1); S.U.A. — Mexic
(1—1. 4—1, 1—1. 1—2).

LA BASCHET i Iugoslavia — Filipine 117—75 (58—33).

IN CONCURSUL INDIVIDUAL DE GIMNASTICA fetele noastre 
au ocupat următoarele locuri : 22. Elena Ceampelea 73,375 p, 29. Anca 
Grigoraș 72.850 p. 31. Alina Goreac 72,825.

Surpriză la săriturile de la trambulină 1 Titlul olimpic a revenit spor
tivului sovietic VLADIMIR VASIN cu 594,09 p. El a fost urmat de ita
lianul Franco Cagniotto 591,69 p și Lincoln Craig (S.U.A.) 577,29 p.

REZULTATE DIN TURNEUL DE HANDBAL ; Danemarca — 
UH S.S. 12—12 (7—6). R. D. Germană — Islanda 17—11 (7—6), Iugoslavia 
— Japonia 20—14 (11—7),

BOXERUL ROMAN Marian Lazăr l-a întrecut la puncte, în limitele 
categoriei cocoș, pe tanzanianul Bitegeko.

IN COMPETIȚIA DE LUPTE LIBERE sportivii români au obținut 
aseară următoarele rezultate i Enache Panait (cat. semigrea) a pierdut 
prin tuș meciul cu Baianmunkh (R. P. Mongolă). Petre Cearnău (cat. 
muscă) egal cu Alașverdiev (U.R.S.S.) și are șanse la o medalie. I. Arapu 
(cat semimuscă) a pierdut la puncte partida cu turcul Bayagin, P. 
Coman (cat pană) învins la puncte de Akdag (Turcia) și Șt. Sttagu (cat. 
grea) întrecut prin tuș de Medved (U.R.S.S.) nu s-au clasat pentru parti
dele finale.

Vasile Iorga, la semimijlocie. a pierdut la puncte meciul cu ame
ricanul John Peterson. dar el famine pentru turul final.

LA HALTERE, categoria 67,5 kg, titlul a fost ciștigat de sovieticul 
MUKARDI KIRȘINOV cu 460 kg - record mondial.

JAPONEZUL SAWAO KATO este noul campion olimpic Ia gim
nastică.
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