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A XXa ediție a JOIURILOR DUMPItE DE VARA
NE ESTE DOR

AUR!
Privim la atletism și 

scriem, in același timp 
căci ora de telex cu 
Bucurețtiul e aproape. 
Ne presează graficul o- 
rar al apariției ziarului 
care este amenințător 
chiar și aici departe de 
tipografie. Iat-o pe Vio
rica pregătindu-se de 
săritură. Agitată, ner- 

„yoasă chiar, a avut, la
moment dat, locul al treilea. Perspectivă pentru o medalie de 

bronz. Dar îi lipsesc numai cinci centimetri de la 6.48 la 6,53 m, 
pentru a-și încheia cariera sportivă glorioasă cu incă o medalie 
olimpică. Ea continuă să lupte sub privirile și aplauzele admi
rative ale celor 80 000 de spectatori care umplu stadionul olimpic. 
Fantastic ecou are atletismul în inimile oamenilor. Abia a început 
și Mark Spitz, Roland Matthes, Shane Gould si compania din 
copleșitorul bazin de înot au trecut pe planul al doilea, deși am 
putea spune că fiecare sport are credincioșii săi. oameni specia
lizați sau simpli admiratori care au venit de la mari distante 
pentru a-și vedea un ido! sportiv într-o întrecere de citeva minute.

Clipe de încordare în stadionul olimpic. Aleargă Borzov în 
preliminarii. Pentru a doua oară. De această dată împotriva unui 
american. 5 a reuși oare Borzov să stăvilească o supremație ame
ricană aproape absolută în ultimii ani ? Pină in prezent el se 
dovedește in stare de o asemenea performanță. Iată, l-a învins 
pe Taylor șt a reușit 10,07 secunde. La această Olimpiadă crono
metrajul electronic a atins perfecțiunea. Miercuri am văzut cea 
mai senzațională departajare din istoria întrecerilor sportive. La 
cursa de 400 m mixt la înot, cîștigătorul — suedezul Larsson si 
învinsul, americanul Tim McKee au fost departajați de... două 
miimi de secundă, care transformate în unități ale metrului în
seamnă că Larsson a atins peretele bazinului, la sfîrșitul epui
zantei curse, cu 3,2 milimetri înaintea lui .McKee Nu, nti este nici 
o greșeală. Numai trei milimetri!... Fără faimosul sistem elec
tronic Siemens, despre a cărui funcționare vă vom informa intr-un 
reportaj viitor, egalitatea ar fi fost perfectă.

Astăzi luptătorul Vasile Iorga a cucerit a treia medalie olim
pică a delegației noastre, la lupte libere, prima medalie obținută 
in acest sport de către luptătorii români. Sînt foarte prețioase 
aceste medalii de argint ți de bronz: cîți n-ar dori să le aibă, 
dar parcă ni s-a făcut dor de o medalie de aur, de aceste medalii 
strălucitoare care dau ordinea clasamentului neoficial pe medalii. 
La anterioara Olimpiadă, Viorica Viscopoleanu deschidea drumul 
celor patru medalii de aur românești. După patru ani în atletis
mul nostru nu s-a găsit o urmașă care acum să poată concura la 
nivelul primelor trei locuri. Nu s-a petrecut la această probă 
ceea ce a fost posibil la aruncarea discului, probă la care Lia 
Manoliu are acum urmașe demne de ea. Dar aurul il aștentăm nu 
numai de la atletism, pentru care vor lupta Argentina Menis, 
Carmen Ionescu și Carol Corbu : ci și de la alte sporturi, în primul 
rînd de la lupte greco-romane, calac-canoe, handbal, tir și. cine 
știe, scrimă, box...

Astăzi a fost o zi normală pentru sportivii noștri, o zi în 
care comportarea lor a fost la nivelul așteptat. Luptătorul Iorga 
ne-a produs o mare satisfacție pentru că, accidentat fiind în pre
ziua finalelor, după ce n-a dormit întreaga noapte, astăzi s-a com
portat la acel nivel care se poate numi, fără exagerare, eroism 
sportiv. Apoi, canotorii noștri, pe splendida pistă de apă a sta
dionului nautic, în aplauzele a 40 000 de spectatori, și-au cîștigat 
dreptul la finale, cu întreaga flotilă a acestui sport. Trei echipaje 
de bravi flăcăi, puternici, dîrzi, care — sîntem siguri — că și în 
finale, vor lupta la fel împotriva unor adversari recunoscuți su
periori prin performanțe. Cu ce alt prilej mai bun. de autodepă- 
șire, se pot întîlni falnicii noștri canotori, decit cu un concurs 
olimpic care îți mobilizează ultimele fibre ale ființei, ultimele 
resurse omenești. Cel puțin schiful de patru a fost impresionant 
prin forța care a arătat-o. în acele clipe păreau de neînvins, 
oricine le-ar fi stat în cale.
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partidă, sau penultima, cine știe, din meciul secolului, dintre 
Fischer, este jucată, cu asemenea șahuri gigantice, în satul 

Ia Miinchen. De data aceasta spectatorii lipsesc fiind la 
■ i la antrenamente, dar in minutele de răgaz numărul lor

'Spasski
olimpic de
competiții ;
ca și al șahiștilor este cu mult mai mare.

Foto ; RADU CRISTESCU (Agerpres)
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Miinchen, 31 august.
Aurel NEAGU

Luptătorul VASILE IORGA
pe treapta a treia a podiumului,

la categoria semimijlocie
Născut la 12 februarie 1945, la Brăila. înălțimea — 1,71 m, 

greutatea — 84 kg. Lăcătuș la Uzinele de utilaj greu „Pro
gresul" Brăila. A început să practice luptele libere în anul 
1962. in cadrul asociației sportive Progresul Brăila, avindu-l 
antrenor pe Alexandru Tătara, in 1965 a. fost pentru prima 
dată selecționat in lotul reprezentativ al țării. Sub îndru
marea. atentă a antrenorului emerit Ion Crîsnic. luptătorul 
brăilean și-a desăvirșit măiestria sportivă.

Din 1969 și pină anul acesta Vasile Iorga a cucerit mereu 
titlul de campion al. țării.. Primul său succes pe plan in
ternațional l-a repurtat la. campionatele europene din 1970 
(Berlin) cind a cucerit medalia de. bronz. Apoi la campiona
tele mondiale din același an — la Edmonton a obținut 
tot medalia de bronz, succes pe care avea să-l reediteze la 
ediția de anul trecut la Sofia.

DE LUPTE LIBERE AU LUAT SFIRȘIT

UN BILANȚ RODNIC AL REPREZENTANȚILOR NOȘTRI
Dupâ cinci zile de dispute, in 

sala nr. 8 din Messegelănde, a luat 
sfirșit maratonul luptelor libere. 
Pentru prima dată o competiție de 
mare amploare la lupte s-a desfă
șurat de-a lungul atîtor zile, ma
joritateaconcurenților fiind ne- 
voiți sa se mențină, cu mari efor
turi, în limitele categoriilor lor de 
greutate. Subliniem în acest sens 
că unii luptători au renunțat la 
7—9 kilograme pentru a ajunge la 
categoriile respective. Printre aceș
tia s-a numărat și românul Petr» 
Cearnău care a „slăbit" nu mai pu
țin de 8 kg. Dar, dincolo de aceas
tă dificultate, la Miinchen. după 
cum apreciază toți specialiștii pre- 
zenți. confruntările au fost extrem 
de drastice. Numeroși luptători cu 
impresionante cărți de vizită, me 
daliați la Jocurile Olimpice, cam
pionate mondiale și europene nu 
și-au putut apară cu succes repu
tația. fiind învinși sau chiar eii 
minați din competiție înaintea tu
rurilor finale. Bunăoară la catego 
ria semimuscă. medaliatul cu ar 
gint Ia ultima ediție a campiona-

telor mondiale, mongolul Jamsram 
Bzarraghtcha a fost eliminat după 
numai două tururi. Iranianul Mo 
hamed Ghorbani, campionul mon
dial al categoriei muscă și bulga
rul Beiu Baev, clasat pe locul se 
cund, au ieșit și ei din concurs 
după tururile I și II. Campionul 
mondial al categoriei ușoare, Iuri

Gușov (U.K.S.S.) a fost eliminat în 
turul IV. La aceeași categorie, cu
noscutul luptător francez 
Robin — cîștigător 
de argint la ambele

Ion

Daniel 
al medaliilor 
stiluri la Ciu-

OCHSENFELD

(Continuare in pag. a 4-a)

ATLETISMUL A DEVENIT

CAPUL DE AFIȘ AL J.O
care o exercităFascinația 

atletismul asupra publicului nu a 
fost niciodată mai strălucit demon
strată decît în această dimineață 
însorită, pe stadionul Olimpic din 
Miinchen, care a înregistrat — la 
o aparent anostă reuniune atletică, 
compusă din calificări și serii -- 
fantastica sumă de 78.500 de spec 
tatori plătitori.'Cifrele acestea 
oferă subiect de meditație pentru 
cei ce prezic agonia lumii olimpice. 
A fost, în orice caz — după star
tul impetuos și, desigur, interesant 
al natației — 
ment de pînă 
curi. Biruința 
de preferințe 
netă. Este ceva extraordinar 
vezi aproape optzeci de mii 
oameni — și scriem dirt nou- tacest 
număr în litere eu o explicabilă 
plăcere — aplaudînd frenetic efor 
turile unor concurenți, adesea a-

nonimi pentru ei. de 
abia în primele faze 
propriu-zise, cum a fost cazul 
100 m. unde s-au 
puțin de 12 : seri i.

Două probe de 
interesat în mod 
cele rezervat» atletelor : la săritura

a se califica 
ale întrecerii 

la 
disputat nu mai

calificare ne-au 
deosebit pe noi.

cel mai frumos mo- 
. acum al acestor Jo 
atletismului în gama 
a publicului a fost 

să 
ci*

0 MEDALIE SCĂPATĂ PRINTRE DEGETE
l’entru Mihai Țiu turneul final 

al probei individuale de floretă a a- 
vut cîteva momente cruciale. Accesul 
său în finală nu a fost o surpriză pen
tru că de-a lungul fazelor anterioare 
micuțul nostru floretist a intrat 
fără dubii, în aprecierea specialiș
tilor, printre favoriți. Aprecieri con
firmate de debutul său în finală 
cu două victorii i la polonezul 
Marek Dabrowski și la francezul 
Christian Noel. Următorul său asalt, 
contra lui Vladimir Denisov, a fost 
primul moment decisiv de care 
vorbeam. Cu viteză fulgerătoare în 
atac, cu reflexele sale recunoscute 
care îi permit să anticipeze tenta
tiva de atac a adversarului, Țiu l-a 
condus pe Denisov cu 3—1, dar, 
după aceea, tratînd prea superfi
cial propriile sale atacuri, a fost 
egalat și întrecut cu 5—3.

Șansele încă nu erau - pierdute 
cînd a venit meciul său cu Jeno

ȚIU PROMITE, INSĂ, O REVANȘĂ 

IN PROBA PE ECHIPE A FLORETIȘTILOR
HEI Dl ROSEN D AH L

Experimentatul 
care concura,

GRUIESCU $1 CUȚOV
ÎNVINGĂTORI

gala de aseară au urcat în 
și doi pugiliști români. Tn limi- 

categoriei muscă Constantin

In 
ring 
tele 
Gruiescu o susținut o întîlnire difi
cilă în compania boxerului turc So- 
nonur, pe care l-a întrecut la puncte.

Calistrat Cuțov, la categoria ușoa
ra, a avut o evoluție remarcabilă in 
fața unui spottiv dîrz și combativ, 
reprezentantul Ugandei, Muluri. Afri
canul a expediat numeroase laterale 
pe care, atent, Cuțov le-a eschivat 
cu promptitudine, controatacind eficace 
cu lovituri la corp și la figura. Vic
toria la puncte a fost acordată,, în 
unanimitate, campionului nostru,

Kamuti (Ungaria), 
floretist maghiar, 
în acel moment, încă la medalia de 
aur, a fost surprins de dispoziția 
trăgătorului român pentru răstur
narea ierarhiilor. Deși condus cu 
3—1 și 4—2, Mihai Țiu — cu stilul 
său acrobatic, presărat cu sărituri 
și atacuri neașteptate — a reușit, 
în fata unui Kamuti uluit, să refacă 
handicapul și să restabilească e- 
chilibrul pe verticala tuburilor lu
minoase de marcaj. La 4—4, tot Țiu 
atacă dezlănțuit, intuind posibili
tatea unei mari victorii, dar pri
mele sale două tentative se încheie 
cu tușuri considerate de arbitrul 
italian Guido Malacarne drept lo-

vituri în zone nevalabile. Oarecum 
descumpănit, Țiu suportă cu greu 
atacul fulgerător al rutina tu'ui 
Kamuti și pierde asaltul care îl 
propulsează pe maghiar spre meda
lia de argint. Tn orice caz, specia
liștii au considerat că asaltul 
Țiu—Kamuti a fost cca mai dispu
tată și mai frumoasă dintre intîl- 
nirile turneului final.

Ultimul asalt al serii, înaintea 
ceremoniei premierii, a adus pe 
planșă, din nou, pe Țiu în fața ce- £

in lungime și la aruncarea suliței. 
Viorica Viscopoleanu și Elena Vin- 
tilă nu au avut nici un fel de di
ficultate în a se califica. Campioa
na noastră a sărit 6,39 m., iar Vin- 
tilă — 6,30 m., adică exact atît 
cît cerea baremul.

La aruncarea suliței lupta a fost 
mult mai îndîrjitâ pentru califi
care. Tînăra Eva Ileana ZSrgo .» 
reușit splendidă performanță ;de 
a se califica, încă de la prima a- 
runcare cu 54.34 m. (record per-

sonal), în schimb, 
în care se puneau 
nu a manifestat vigoarea Șl do
rința fermă, necesare pentru a 
obține promovarea în finala pro
bei. Prima ej aruncare a fost de 
aproximativ 45 m„ dar dîndu-și 
seama că e slabă a depășit voluntar 
linia elanului. Apoi, cu un elan 
prea scurt, lipsită — evident — de 
voință, a aruncat 48,70 m._ pentru 
ca, în ultima încercare, să reali
zeze 50,74 m, firește, insuficient 
pentru a se califica.

In categoria necalificatelor se 
află, în mod surprinzător, o . seamă 
de favorite, printre care campioana 
olimpică din 1968 Angela Ranky- 
Nemeth, campioana europeană din 
1971 Daniela Jaworska, Nina Ma- 
rakina, Ameli Koloska (a doua Ia 
C.E. de la Helsinki).

După-amiază, stadionul a fost 
plin pînă la refuz. Vorba aceea, un 
ac să fi vrut să arunci și n-aveai 
unde ! Spectatorii, a căror majori
tate o formează, firesc, localnicii, 
au exultat la prima săritură din 
concurs a marii lor speranțe, Heidi 
Rosendahl. Această încercare a mă
surat 6.78 m și avea o puternică 
strălucire de... aur. Aceiași specta
tori, dar încă și 
la fel de călduros 
a recordmanei 
6,76 m, așteptând 
Speranța acestui 
mai împlinit, iar 
atletei vest-germane 
moment dat, chiar, 
Campioana balcanică, atleta bulga
ră Diana Iorgova, a obținut, în a 
patra săritură, 6,77 m, și a beneficiat 
de dreptul de a fi fost ultima pe 
foaia de concurs a finalei. Iorgova

Marion Becker, 
mari speranțe.

alții, au aplaudat 
încercarea a doua 
mondiale, cea de 
un rezultat mare, 

rezultat nu s-a 
cea a victoriei 

fiind, la un 
amenințată.

(Continuare în pag. a 4-a)

Victor BANCIULESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

Generos cu inpinsul său boxerul spaniol de categoria cocoș Juan 
Rodriguez il poartă, pe umeri pe francezul Aldo Cosentino după ce l-a 
eliminat .'din competiție, îelefțst® ' AGERPRESJk, , ____ ... ....

Vasile loisa. in secundele următoare îl va fixa cu umerii pe saltea pe 
elvețianul Jimmy Martinttti, ..obținihd victoria prin tuș.

Telefoto : A'GERPRES

0 ZI FRUMOASĂ PENTRU
CANOTAJUL ROMÂNESC

Toate cele trei echipaje- calificate in finale!
:Canotajul româ

nesc a trăit joi o 
zi frumoasă la 
Oberschleissheim. 

Venit cu o carte 
de vizită modestă 
(un singur loc șase 
la Roma. în pro
ba de 2-4-1, echi- 

singur punct în întrea-valent cu un
ga istorie a J. Oi), acest David Cop
perfield al apelor noastre, în com
parație cu prinții caiacului și ai ,ca- 
noei, s-a emancipat, reușind perfor
manța de a intra cu toate 
echipaje în finale.

Gala semifinalelor a fost 
cu peste o oră, din cauza

cele trei

aminaty 
vîntului 

puternic. In momentul în care vite
za vîntului a ajuns doar la... 5,5 m 
pe secundă, s-a anunțat începerea 
întrecerilor. Prima noastră cursă (a 
doua probă a programului), cea a 
schifurilor de 2 fără cirmaci ne-a 
produs multe emoții. Pînă Ia 1500 m, 
[lie Oanță și Dumitru Grumuzescu 
s-au aflat în poziția a patra (îft 
frunte — polonezii și elvețienii), fă- 
cînd față cu dificultate strocului ri
dicat al echipajului vest-german, sti
mulat de cei peste 40 000 de specta
tori. Dar, in finiș, cei doi schifiști 
români au avut resurse mai multe, 
învățînd din lecția seriilor de du
minică, atunci cînd rataseră victo
ria in urma unui start peste pute-

rile lor. Astfel . ambarcația noastră, 
ev'oluînd mai bine tactic, s-a califi
cat cu multă ; siguranță, sosind la 
peste două secunde înaintea , echipei 
americane, iar ramerii vest-germani 
(sufocați de duelul cap la cap purtat 
cu Oanță și Grumezescu pe o por
țiune de 300 m) au sfirșit epuizați, 
pe ultimul loc. Iată rezultatele com
plete ale semifinalelor probei de 2 
fără cirmaci (cu mențiunea că pri
mele trei echipaje din fiecare semi
finală au obținut dreptul de a con
cura pe cele șase culoare ale fina
lelor de sîmbătă) : S 1 — 1. Polonia 
(Broniek—Slustarski) 7:42,41, 2. Elve
ția (Bachmann—Fischer) 7:44,91, 3. 
România (Oanță—Grumezescu) 7:47,77,
4. S.U.A. ’ ‘
5. R. F. a Germaniei 8:06,06 ;
l.R. D. Germană (Brietzke—Mayer) 
7:40,58, 2. Olanda (Luynenburg -Stok- 
vis) 7:41^(L 3. Cehoslovacia (Lakomy - 
Zapletal) 9:45,11, 4. U.R.S.S. 7:46,18, 
5. M. Britanie 7:56,59, 6. Iugoslavia 
8:01,58.

Apoi, după desfășurarea interesan
tei curse de simplu, au luat startul 
campionii mondali Ștefan Tudor și 
Petre Ceapura (cirmaci — Ladislau 
Lovrenschi), în a doua semifinală a 
probei de 2 + 1. Această dispută

7:50,26, 5. Norvegia 7:57,27,
------ s II —

loan CHIRILA

(Continuare in pag. a 4-a)

PENTRU MECIUL DE DUMINICA, CU AUSTRIA

REPREZENTATIVA DE FOTBAL S-A ANTRENAT IERI LA CRAIOVA
• Cu tricolorii, de la București spre Cetatea 

indisponibil • Interes
Băniei • lordanescu

mare pentru meci

telefon, de 
Pe cu totul 
trecutul se- 
finală cam-

ceva .'pentru c>-CRAIOVA, 31 (prin 
la trimisul nostru). — 
alte itinerarii față de 
zon, și ayînd ca țintă 
pionatul mondial, fotbaliștii din lo
tul național au început deplasările, 
inițial, miercuri, ei au avut de par 
curs .o rută mai scurtă, 60 km 
pînă la Oltenița (o datorie mai ve
che de indeplinit), pentru ca joi. 
Dinu. Răducanu. Dobrin. Domide 
I.ucescu et. comp, să se îndrepte 
cu autocarul, spre Craiova, orașul 
care găzduiește, duminică, meciul 
amical România—Austria.

Ne-am aflat alături de tricolori 
în ,.Setra“ care, in patru ore — 
cu două escale la Pitești și Scorni- 
cești —. a străbătut distanța de 
cca. 250 km. Au fost ore de com
panie plăcută, timp arhisufi<a«nt

pentru a nota cite 
titorii noștri.

Să începem prin 
absolut necesare : _  _____  _ __
luat loc 16 jucători.: Răducanu .și licărea 
Stan — portari : N. Ionescu, Dinu.
Dobrău. Antonescu. Deleanu. Velea 
— fundași: Radu Nunweiller, Haj- 
nal — mijlocași, Lucescu, Dem
brovschi Dobrin. Domide, Marco 
și Fl. Dumitrescu — înaintași. Cu 
Sătmăreanu ne-am întâlnit la Cra
iova, el'venind aici singur, ■ cu un 
autoturism, așa cum o va face 
sîmbătă și Dumitru, reținut 
acasă, pentru examene. Astă-searS 
e așteptat să sosească de la Izmir 
brașoveanul Adamache, cu. care nu
mărul . selecțjonabililor pentru par
tida cu Austria va'crește la 19. A 
rămas la București fteliețul lords,»

a furniza datei*, 
în autocar . au

reperat de localnici, care il pindeau 
de pe la ora 12. Cind „Setra“ a 
stopat în fața hotelului, numeroși 
iubitori ai fotbalului au înconjurat 
autocarul, dăruind cu generozitate 
aplauzele lor fiecăruia dintre jucă
tori

După-amiază, localnicii s-au re- 
intilnit cu tricolorii la stadionul 
Central, unde aceștia au efectuat 
un antrenament ușor, de menține
re. A participat și Dembrovschi, 
care acuză tot ntai puțin entorsa 
suferită duminică.

Si o ultimă relație : aici timpul 
s-a menținut închis toată ziua, spre 
seară chiar a plouat, dar fără re
percusiuni în ceea' ce privește ce
rerea de bilete. Augustin Brîndușe, 
președintele C.J.E.F.S., care ne-a 
întîmpinat la sosire, ne spunea : 
„N-avem stadion care să satisfacă 
toate cerințele pentru meciul 
România—Austria".

dupădevenit indisponibil 
cu C.F.R. Cluj, 
discutat, între timp.
Nîculescu care, după 
de la Oltenița, s-a arătat 

satisfăcut de evoluția apărării ime
diate, îndeosebi a lui Sătmăreanu. 
cel fixat, deocamdată să joace fun
daș central dreapta. Mijlocașii, cu ex
cepția lui Hajnal, și o parte dintre 
inaintași, a apreciat, în continua 
Te. Angelo Nîculescu, nu s-au an
gajat la efort cu toată capacitatea 
lor, evoluind in nota cu care abor
dează de obicei jocurile amicale d» 
la mijlocul săptăminii.

...Și, aproape pe nesimțite, la a- 
Tniază, am ajuns în orașul lui O- 
blemenco. și al lui Angelo Nicules- 
cu. în plin centrul Craiovei, auto
carul cu cojnponenții lotujui a fost

nescu, 
meciul

Am 
Angelo

și cu
veri-

©. NICOLA^CU



I

ESS

A'

PRONOSTICURILE SE CONFIRMĂ
ÎN TURNEUL DE HANDBAL

ÎNCĂ TREI MEDALII PENTRU 
GIMNAȘTII JAPONEZI!

Două remize" și, în general, re
zultate destul de strin.se după pri
mele 30 de minute de joc — iată 
ce s-a desprins, ca elemente esen
țiale, la .încheierea rundei inaugu
rale a turneului olimpic de hand
bal. Cele două draw-uri s-au con
semnat în aceeași serie și ele con
firmă pronosticurile specialiștilor, 
care încă înainte de începerea 
.ostilităților14, au apreciat că in 
prima grupă, unde își dispută 
sansele selecționatele Uniunii So
vietice, Suediei, Danemarcei ?i Po
loniei. echilibrul de forte este 
sensibil egal, formațiile calificate 
fiind greu de prevăzut. Primele 
rezultate au complicat și mai mult 
lucrurile (Danemarca — U.R.S.S. 
12—12, Suedia — Polonia 13—13). 
așa îneît nu este prea greu de 
bănuit că în această serie va fi

nevoie să se facă uz în întocmirea 
clasamentului și de prevederile de 
,,ape’“, în ordine î golaverajul prin 
scădere, numărul mai mare de go
luri marcate, rezultatul direct 
sau ... sortii!

în rest, rezultatele au fost nor
male, chiar dacă handbaliștii is
landezi. norvegieni și cei ai echipei 
S.U.A. au luptat — cum spuneam — 
în primele 30 de minute cu mult 
elan în fața unor adversari evident 
superiori, cum erau selecționatele 
R.D. Germane. României sau Iu
goslaviei. O excepție de la această 
caracteristică a echilibrului nu 
ir.ai în prima repriză a constituit-o 
meciul dintre reprezentativele R.F. 
a Germaniei ș; Spaniei, în care 
handbaliștii iberici au rezistat pină 
către finalul partidei, formația ță
rii gazdă fiind ’ obl.gată să facă

Nord-americanul John Writer (in virstâ de Î7 an: și
Chicago) in timpul probei de armă liberă — calibru rediu ta care 

a cucerit medalia de aur.
Tclefoto i AGERPRES

mari eforturi pentru « cîștiga 
(13—10).

Selecționate României s-a distins 
prin calm și joc organizat, știind 
-â-și mobilizeze forțele în apărare 

■ momentele de cumpănă ale con
fruntării cu echipa Norvegiei, cre- 

•<>:ă in acest sezon cu rezultate 
: emarcabile (victorii în fața for
ma'., lor Suediei și Danemarcei, în 
.eplasare A Dar. după meciul de 

azi cu Spania, greul abia începe 
oentru băieții lui N. Nedef și 
<». Mase. Drumul spre medalii tre
ce prin trei etape dificile: ultimul 
joc din grupa preliminară, cel cu 
rt F. a Germaniei (duminică, la 
Muncben și apoi două partide 

ecisive cu cele două prezumtive 
me clasate în seria D, adică 

echipele Iugoslaviei și Ungariei, 
-sie, totuși, de notat că după me- 
. :ul cu Norvegia, cei doi antre- 
■ ori s-au arătat sazisfăcuți de ran- 
ăameatoi lui Gunesch (goluri fru
moase. de pe extremă, prin plon- 

. de faptul că. în sfirsit. Gruia 
r«ie iTdtrai. precum și de com
portarea fc apărare a echipei fin 
f-state «ni Pene), unde de f=pt s-a 
consolida: victoria din Intilnîrea

Nareea-a. De asemenea. nu 
ooete f. omis faptul că. prin acest 
rezultat- echipa rxnână a făcut 

oas »prF grupa semi- 
* "U-- - OQSiăerînd-o. firesc. favo

sa ia cuBfnmiarea de astă seară 
recrezemvatva Spaniei.

Ser _rase teraMoe. prima etapă : 
GRUPA X a Ulm»: Daaemar.a 
— I B-S-S 12—12 (î—7F Soedia — 
Pal «aia U—13 (5—D: GRUPA B 

-- A «ban : R- O Gerraană - 
hl—4q 16—II (7—4*. Catelreaoa

S-a încheiat întrecerea indivi
duală și pentru gimnaști. 36 de 
sportivi, clasați pe baza notelor 
obținute în competiția pe echipe 
la impus și liber ales au participat 
miercuri seara la disputa pentru 
desemnarea medaiiaților și a ce
lorlalte locuri fruntașe în ierarhia 
olimpică. Performanța de a se nu
măra printre aceștia au obținut-o 
și doj component! ai selecționatei 
noastre masculine. Petre Mihaiue 
și Dan Grecu.

Este inutil a vă mal repeta că 
am fost din nou martorii unui 
spectacol sportiv de înaltă ținută, 
un veritabil recital de măiestrie, 
frumusețe artistică, cutezanță, per
fecțiune. Cum. desigur, vă imagi
nați. vedetele incontestabile ale 
concursului au fost gimr.aștii japo
nezi. Peste 1200C de spectatori pre- 
zenti in Parcul Olimpic i-ă'i 
ovaționat ndelung minute în 
șir pentru ceea ce ei au 
putut să realizeze și să prezinte la 
această edive - Jo-urilor Olimpice. 
De remarcat că txi componenții e- 
chipe: Japonie-, s-au numărat prin- 
tre corcurent.i care au evoluat în 
această întrecere, cu toții elasîndu- 
se :n primele 11 locuri ale clasa- 
n.-.ntului ! Medalia de aur și titlul 
de campion atinRric au revenit lui 
Sa«ao Kato cu n punctaj excep- 
ț tonal. 114.650. Ceielaîte medalii au 
fost curente, de asemenea, de
- aorta v japorres Eizo Kemmotsu. 
comptauil re*1*****"1 absolut de le- 
mondialele din 1979. medalie dc 
argint r '~ Afcnor; Nakayama
— nsedoHe de bronz, cu 114.325 o.

lati * a "e .oc ir4 : 4 Nikolai

Andrianov (U.R.S.S.) 114.200 p,
5. Shigeru Kasamatsu (Japonia) 
113.70(1 p, 6. Viktor Klimenko 
(U.R.S.S.) și Klaus Koste (R.D.G.) 
113,075 p, 8. Mitsuo Tsukahara 
(Japonia) 112,775 p, 9 Wolfgang 
Thuene (R.D.G.) 112,175 p, 10. Mat
thias Brehme (R.D.G.) 112,125 p. 
11. Teruichi Okamura (Japonia) 
112.050 p, 12. Mihail Voronin 
(U.R.S.S) 111,375 p. Concurent ii
români au ocupat următoarele lo
curi : 32. Dan Grecu 108,850 p,
34. Petre Mihaiuc 108,650 p.

Azi, gimnaștii încheie competiția 
olimpică prin concursul pe aparate.

«e«lș U—14 «1—m. B.F

GRUPA

GRUPA 
<4as a — 
caria —

■ Ger 
<7—41 .

0 MEDALIE
r ■
'* (Urmare din pag. 1)

SCĂPATĂ PRINTRE DEGETE...

lui care avea să devină campion 
olimpic și căruia, de fapt, rezulta
tul acestui asalt nu-i mai folosea 
decît pentru consolidarea poziției 
.sale — polonezul Witold Wojda. El 
câștigase pină atunci toate asaltu
rile avind doar grija de a nu pier
de 14 Țiu pentru a nu risca un ba
raj cu Kamuti. scorul fiindu-i »•>- 
solut indiferent. In ochimb, lui 
Mihai Ți» nu-i era ir.diferer.t 
scorul pentru că doar cu trei tușe 
obținute la Woyda el ar fi obținut 
medalia de bronz. Dar trăgători: 
român nu a mai putut face fa'ă 
acestei situații încordate. Cu o su
perioritate decisivă, Wojda ți-a 
netezit drumul spre medalia de

aur (nvingînd pe Tiu cu 3—0. ati: 
de net îneît, uluit. Țiu nu ți-a pu
tut reveni.

Din păcate această infringere -e- 
veră l-a trimis pe trăgătorul nos
tru pe locul patru, iăsind cale li
beră spre medalia de bronz învin
sului să i din finală, fnancm! 
Noel, care trectad vitejește peste 
o erampă a reușit. tu u:«n-al «*- 
asalt o senzațională nctc-fe ca 
5—1 asupra șovieticuiw Desise-. 
Dar aaa e Jocul rerultateăor ir’ 
scrimă—

Cu acest loc 4. Miiai Țîu ob
ține cea mai bună jesf-r ..-.sr-".â a 
carierei sale sportive in prooele 
dividuale. El a fost, pină acum, ce 
două orj al 6-lea. la Jocurile Oiim- 
pice de la Mexico și Ia rair.rr.cru 
tele mondiale din 1969. Rezultatei.

sau w.-firme. pe de o nerte. pâr
tia sa fruntașă în eine f.zeese 
mor.diaie și. pe de a.tă porte, rai- 
tmuă strălucita prezentă rocă 
reșcă in arena scrimat tneraota: 

râie Aceste ror.stslk-- *u era 
~:ră.re rercaloi 4e ive-cmă*. af«- 
mîcrcTxri vz.
n jTTjeros fâ pater — te
f yi 1 sMâ <5e Ba.»?'• -
bofitL

Tre Miji «mja p_ fvț i>-
rrtxșfc are perje} de a *e 

fe turret pe ectea» rere 
i -repe riaBA. O *•- oe ctaar T*

v** vAe vAe «A» adta add " _ _O ’ -

< nooe -’ •rto» Re aar- a ocaa

• z r Afne srt/tr-uffog re .'"bl

• re cooiedaae va ojș

»■ "Asie: AC£R^RES

fportivi — trei fete surizătoare I Explicabil : a luat sfirțit, 
de numai citeva clipe, festivitatea de premiere la sărituri de pe 
trambulină — întrecerea masculină. Trio-ul medaliafiior îl arc 
in centru pe noul campion olimpic Vladimir Vasin (U.R.S.S.) în
cadrat în stingă de Franco Cagnoto (Italia), iar in dreapta, de 
Lincoln Craig (S.U.A.)

Telefoto I AGERPRES

MARIAN LAZĂR-ÎNVINGĂTOR

NECONTESTAT
Miercuri seara, pe ringul de Ia 

Boxhalle au continuat întrecerile 
din cadrul turneului olimpic de 
box cu meciurile eliminatorii la 
categoriile cocoș și semimijlocie. 
Cu acest prilej a evoluat și tînă- 
rul nostru reprezentant la catego
ria cocoș, Marian Lazăr. El l-a 
avut ca partener de întrecere pe 
Flexitus Hitegeko (Tanzania). Pu- 
gilistul român a boxat bine în a- 
ceastâ partidă și, cu serii rapide 
în lupta de la semidistanță, l-a 
depășit clar pe Bitegeko — un boxer

înalt, dar mai lent decît el. Par
tida a avut o desfășurare intr-un 
singur sens — Marian I,azăr fiind 
superior pe parcursul celor 9 mi
nute de luptă. în final, toți cei 
cinci arbitri judecători au consem
nat pe buletinele lor victoria pu- 
gilistului român. în turul următor 
(optimi de finală), reprezentantul 
nostru va avea de susținut un 
meci dificil in compania campio
nului european de tineret din a- 
cest an (de la București), Vasili 
Solomin (U.R.S.S.), cel care l-a în-

S.U.A. (grupa A), U.R.S.S. 
Șl PORTO RICO (grupa B)

AU RĂMAS NEÎNVINSE
Cel mai important meci din 

ziua a patra a turneului olimpic 
de baschet a opus reprezentativele 
S.L„\. si Braziliei. Partida a fost 
extrem de dramatică. Echipa nord- 
- rr.erîcană, neînvinsă în istoria 
turneelor olimpice de baschet, a 
fest de această dată la un pas de 
a pierde. în prima repriză, dispu
ta a fost echilibrată, cțje două fbr- 
aațfi iatrlăd ia pauxă cu ar reor 
egaă îJ6—Lf . îm-ediat dune refuăre. 
rcăfcâre.n an foezalt nota Ai în min. 
XT aveau tm avantaj de 7 puncte. 
1b flăăl ÎWri. sud-americanii lip- 
wj ăe aportul celor mai buni re- 
■ ’Zăt-tarL Edward și Menon, nu au 
■M patut menține aceiași ritm, 
nerstttind haschetbaiiștilor din 
fi A. să egaleze și să ciștige cu 
61—54.

După o zi de pauză, cele 16 e- 
chipe își vor relua întrecerea as
tăzi, cînd este programat un nou 
derby : U.R.S.S. — Porto Rico. Iată 
și clasamentele în cele două grupe, 
după patru etape :

GRUPA A: 1. S.U.A. « p. 2- 
Brazilia 6 p (346—269), 3. Cuba 6 p 
(302—249). 4. Spania 4 p (273—278), 
5. Cehoslovacia 4 p (243—272). 6. 
Australia 2 p (289—305), 7. Japo
nia 2 p f270—349 . 8. A A. Egipt 
0 ?: - ,

GRUPA B : 1. U.R.S.S. 8 p
i354—24o). 2. Porto Rico 8 p (344— 
277). 3. Iugoslavia 6 p (361—296), 
4. Italia 4 p (304—277), 5. Polonia 
4 p (313—313). 6. R. F. a Germa
niei 2 p. 7. Filîpine 0 p (296—392), 
8. Senegal 0 p (224—373).

vins în finala' competiției aminti
te pe Marian Lazăr.

în aceeași reuniune, boxerul so
vietic l-a întrecut la puncte, A, 
V. Charndej CTanganica), iar H. 
Rodriguez (Spania) l-a eliminat din 
cursa spre Igcuxile fruntașe ale ca
tegoriei pe francezul Aldo Cosenti
no. La aceeași categorie, repre
zentantul R. D, Germane, Șt. For
ster a ciștigat un meci dificil. în 
compania nigerianului IM. Seydou, 
pugilist necunoscut, dar foarte pu
ternic. K. Careras (S.U.A.) l-a scos 
din luptă în ultîma repriză (aban
don) pe australianul M. Obrien. 
Alte rezultate la couoș: Saig Keun 
Koh (R.P.D. Coreeană) b.p. Aziz 
Hami (Tunisia), A. Samora (Mexic) 
b.ab 2 R. Fortaleta (Filipine).

Cu prilejul reuniunii de miercuri 
seara, campionul olimpic de la 
Ciudad de Mexico la categoria se- 
mimijlocie, Manfred Wolke (R.D.G.; 
și-a făcut debutul in întrecerile 
actualei ediții, învingirtdft-1 pe ’■ 
Panaiotis (Grecia) — la aceeași ca
tegorie la care deține centura <>- 
limpică (în ultimii ani, Wolke pă
răsise această categorie, evoluind la 
mijlocie mică). De asetnenea. fos
tul campion european <de la Bucu
rești. Gustav Mayer (Ft. F. a Ger
maniei) a debutat și el eu o vic
torie în fața lui J. Rackaley (Noua 
Zeelandă). Tot la sensimijloeie, ita
lianul D. Lassandro. in care an
trenorul italian Natale Rea își pu
nea mari speranțe, a fost învins 
la puncte de cubanezul Emilio 
Correa (participant la turneul 
..Centura de aur“ de la București). 
Reprezentantul Uniunii Sovietice, 
.Anatoli Hohlov l-a învins prin a- 
bandon în ultima repriză pe chi
lianul J. Medina, iar R. Sangnual 
(Tanganica) l-a întrecut la puncte 
pe K. Gschwiad (Suedia).

• Organizatorii Jocurilor Olimpice tin 
mult co atlejii sd olerge pe piste extrem de 
curate. Tn fiacara dimineața, otît piita de pe 
stadionul olimpic cît fi cele utilizate pentru 
antrenament» sînt spălate cu detergenți. Să 
nu uifârn că pistele din Munchen sînt din 
recorfan l.„.

• Din sutele oe mii de spectatori care se 
vor perinda în tribunele diferitelor arene o e 
întrecerilor olimpice, realizatorii filmului ce
lei de a XX-a Olimpiade au preferat pe fran
cezul Marcel Marceau. Est» vorba despre ce
lebrul mim a cărui artd de a comunica di
feritele stări de spirit ale unui spectator, re- 
curgind doar la mimica și gest. îi va ajuta 
pe “realizatorii filmului să sublinieze fie mo
mentele amuzante, fie cele dramatice ale 
competițiilor pe care — dupâ cum se știe — 
zece faimoși regizori le vor aduce pe ecran.

• Concursul olimpic de natajie reunește un 
număr record de frați fi surori, lată o liste 
a lor: americanii Lynn și Rick Colella, ta 
lienii Novella și Mauro Calligaris, vest-ge- 
manii Angola și Klaus Steinbach și Hans cu 
Werner Lampe, australienii Neil și Greg Ro
gers, libanezii Mireille și Bruno Bassoul. Nu 
se poate spune că Io Schwimhale nu dom
nește o atmosferă- frățească !

e Fotografii prezenji la Miinchen sînt an
grenați într-o pasionantă întrecere profesio
nală deoarece o firmă vest-germană a or- 
ganizot pentru ei un concurs, dotat cu pre 
mii ispititoare, intitulat „Cea mai frumoasă 
imagine a Jocurilor".

• la cursa cidistă de 100 km a asistat s 
cunoscutul as ol pedalei, Eddy Merckz pen 
tru a încuraja echipa Belgiei. El a avut două 
motive să facă acest lucru: era vorbe de 
compatriofii soi dar, totodată de „elevii' so

crului său Lucien Acou ca-« s-a oc.ec" se 
pregă’ rec rutier lor betg e- oe—ececs": 
ediție a J.O.

e Printre principalii favoriți la sontvra m 
lungime se numS-ă un nume nou : lasuc
Owusu, un ghonez de 2< de c" cere r.d-e 
zâ în S.U.A , co-e ore Io activ 10,5 oe s.*e 
de metri, 2,05 la săritura in nah —e și care

la un ontrenorre-t pe dm s'ca oc^e e
murreheneze c otnș a o doua soz-’u-â un 
promițător 8,06. „Cred câ pot sări 8,1$ — 
8,20 m și cu o asemenea performantă na se 
poate să nu iei o medalie", a dedare* e 
după această sorlturo *c**e-nd.-ș, cu ea o- 
t.'encmMtul. Așadar, atenție la Owusu !

• Dove Hemery. medaliat cu our l« Cnsdad 
de Mexico in proba de 400 m gc-dur. esre 
considerot d» antrenorul sou urnă e-n ac->♦-

ssnae e • aMn*< se

’«or. z o-ar ■ c- rre* că Dare esre -re-

oca de -a. *e e-re să •a- ceăe* *

<>n rCorenfl. □ -eeure șre-.-ore-s bă--
cir. O OCO
o»~* cu p- rrat de c-zeet țt Acer
o-triorip o—ă-ecre -*-re I# kg n tac Oi 
’00 kg »«, sjvt aorece* e ‘âcu-e w os. 
gu'3 un <rc~*o» ee o . -ș ~e s> n»-re*o-e oe 
.- ‘ ase. de 2000 ~er-

• fcs*» — oucu»ubl că le Mencben s« eep.- 
• forturi fără precedent pantre a tioe pubv- 
ewf le curent cu W ceee ee se intimată le 
OBmp'edă. 1- z« e e acc oe-’c e >• oocre
reiin' in ocerre z -e c rec'-ome ru* a -o 

dio-re-e*"z-.■ .«e-b."Ș-eze cere z-.—t 
că și-a assavra? se-.-c.^-hri Lave Srery* 
□ se 6*i tricit Segot ssentru zt>— e-*o- • 
soor^re d*" coc-'oic Bavorie-’.

• Tuniei«nu< Gammovdi ’mede CC.:. =
J. O. d>*t 968 in =*9oc ae 5000 m ș c„ 
bnxu oe IC OOC -" vizeoză o medalie in 
cursa de IC 30C metri. •e-*"u ocăatfa e și-a 
orapus s= -j ducă —en-c c să- ase pe 
□Iții Bedford. $cra<e*di*ov ce exemplu pos- 
rrindu-fi J="*e e pe'<m. fi- ș. „Cred că voi 
fi eel moi rapid dintre e* la sprintul final", 
a sec aro* Gammoud

VȘf •:>OO o v v <*- -■ ■ -■>

• COMPETIȚII LA ZI • COMPETIȚII LA ZI
UN INTERESANT CONCURS 

INTERNAȚIONAL DE 
MOTOCROS LA BRAȘOV

Duminică, se va desfășura la
Brașov. în organizarea F.R.M. și 
clubului sportiv Steagul roșu, un 
interesant concurs internațional de 
motocros. la care vor lua parte — 
alături de alergătorii noștri — 
sportivi din Bulgaria, Cehoslovacia 
și Ungaria.

întrecerile vor avea loc pe un 
traseu amenajat pe Valea Răcă- 
dăului. cu începere de la ora 10, 
doar la o singură probă : clasa 
pină la 500 cmc.

Printre participanții romani: 
St Chițu. A. Crisbay, P. Lucaci, 
Tr. Moașa și P. Filipeseu, iar din
tre oaspeți remarcăm pe J. Mo- 
hacsi și A. Demeter (Ungaria), J. 
Dlaxik și A. Klato'-ski (Cehoslova
cia).

Revanșa acestui concura se va 
«•pata la 19

CAMPIONATELE NAȚIONALE 
DE YACHTING

între 30 august și 3 septembrie, 
se desfășoară la Constanța, in rada 
portului Tomis, campionatele na
ționale de yachting pentru seni
ori. La competiție, participă 70 de 
ambarcațiuni, reprezentînd asocia
țiile sportive Electrica și C.N.U. 
București, Viitorul Drobeta Tr. Se
verin, Electrica, Știința și Marina 
din Constanța Pe primele locuri, 
la clasele respective, se af’.ă, după 
prima zi de concurs : F. I).: I. A- 
lexandru, D. Micu (Știința Con
stanța). Star: M. Dumitriu, N. Ili
escu (C.N.U, Buc.), Finn : D. Mi- 
haîlovici (CJN.U.), Snipe: Em. Gro
za, S. Agaehi (C.N.U.).

Campionatele naționale dc yach
ting pentru juniori — desfășurate 
pe Iacul Siutghiol — a luat sfîr- 
șit cu următoarele rezultate : clasa 
Snipe; R. Mânu, D. Belu (Electrica 
Buc.), F.D. : M. Cart, M. Boldlșor 
(C N'U,)ț (Finn j ID. Mihailovici

F, LAAUlk'it'Lf.N'

VALENTIN ILIE A CIȘTIGAT SI 
CURSA A DOUA DIN „CUPA 

ORAȘELOR" LA CICLISM
PLOIEȘTI, (prin telefon). — 

Trecind primul linia de sosire și 
în ziua a doua a „Cupei orașelor'*, 
brăilear.ul Lie Valentin a ciștigat 
detașat etapa a V-a a acestei com
petiții-

Proba finală a reunit Ia start 62 
de concurenți care s-au întrecut 
pe distanța de 44 km, pe șoseaua 
Ploiești-Văleni, primul sosit reali- 
zînd o medie orară de 39.100 km.

S-a alergat, in general, în pluton, 
orice tentativă de evadare (și au 
fost numeroase) fiind prompt ani
hilată. A plăcut duelul înverșunat 
dintre Valentin Iile și Valentin 
Hoța (Tg. Mureș). în final, a ciști
gat îlie Valentin care a parcurs 
distanța in 1 h 07:32 obținind ma
ximum de puncte posibile : 20. L-a 
urmat V. Hoța (Tg. Mure?) 15 p, 
Z. Elekeș (Brașov) 12 p, V. Căro- 
ianu (Clu.i) 10 p, T. Toro (Brașov) 

' 9 I, lAXASMCVJCrw»,

Majoritatea specialiștilor afirmă.
- _5 -ui din S.V.A. a făcut o 

w-r-.iă destul de slabă și că el 
este extrem de vulnerabil la a-
«Mtă edicte. Formația Iugoslaviei
- aupe dușul rece din meciul cu 

"’ce-- Rico — și-a regăsit caden-
intrecird categoric formația Fi- 

-P-.eGr cu 117—75 (58—33). Eh
rătaăMe astfel in cursa de califU 
are pentru turneu] final. La a- 

ceiasâ loc candidează și baschet- 
--- șui portoricani, care au între- 

m.errir’ noaptea echipa Sene- 
ga’mui e: 92—57 (39—28).

ALTE REZULTATE
SĂRITURI. Trambulină (b) : I. 

VLADIMIR VASIN (U.R.S.S.) <594.09 
p. 2. Georgio Cagnotto (Italia) 
592,13 p, 3. Craig Lincoln (S.U.A.) 
577,29 p, 4. Klaus Dibiasi (Italia) 
559.05 p. 5. Michael Finneran 
(S.U.A.) 557.34 p. 6. Viaceslav Stra
hov (U.R.S.S.) 556,20 p. 7. Falk Hof
mann (R.D.G.) 544.95 p. 8. Norbert 
Huda (R.F.G.) 544,95 p ;

o i ini d<‘ hochei pe iarbă dintre echipele Olandei și 
-."•.-*i •'•f’on* dr olandezi cu 5—1) cars demonstrează dinamis

mul acestui sport

TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ PRONOEXPRES
3 septemtyrie 1972

Participarea se face pe bdete 
de 3 iei. 6 lei și 15 lei varianta. 
Se mai poate participa pe varian
te combinate și combinații ..cap 
de pod-*.

Pentru stabilirea numerelor ci*- 
tigătoare se vor efectua 5 extrageri

iaaunund in total 4u de numere.
S-mbâtâ 2 septembrie 1972, este 

ULTIMA ZI pentru procurarea bi
letelor 1

I 
Rubrică redactată de LOTO ■— 

PRONOSPORT

EXCURSII CU 4S 
PETRECEREA 
REVELIONULUI LA

HALTERE (67.5 kg). 1. MUKAK- 
DI KIRȘINOV (U.R.S.S.) 460 kg, 2. . 
Mladen Kucev (Bulgaria.) 450 kg, 
3. Zbigniew Kaczmarek (Polonia) 
437.5 p. 4. Waldemar Baszanowski 
(Polonia) 435 kg, 5. Nasrol Dchnavi 
(Iran) 435 kg. 6. .Jeno Ambrazi (Un
garia) 427.500 kg.

SLALOM NAUTIC. Caiac (F): J. i 
ANGELEKA BACHMAN (R.D.G.),^
2. Gisela Grothaus (R.F.G ). 3. Mag
dalena Wunderlich (R.F.G.), 4. Ma
ria Cwiertniewicz (Polonia), 5. Ku- 
negunda Kodawska (Polonia), 6. 
Victoria Brown (Marea Britanie) ; 
Canoe dublu (m) : 1. WALTER
HOFMANN — ROLF DIETER A- 
MEND (R.D.G.). 2. Hans Otto Schu
macher — Wilhelm Baues (R.F.G.),
3. Jean Louis Olry — Jean Claude 
Olry (Franța), 4. Jurgen Kretzsch- 
mar — Klaus Tummer (R.D.G.), 5. 
Jan Fraczak — Ryszard Sergua 
(Polonia). 6. Jan Andrejasik — Petr 
Guzel j (Iugoslavia).

YACHTING. Clasamente după 
două regate: „F.D.” : 1. Vladimir 
I>eontiev (U.R.S.S.). 2. Anton Gregor 
(Iugoslavia), 3. Rodney Pattison 
(M. Brîtanie) ; TEMPEST : 1. Allan 
Warren (M. Britanie), 2. Valentin 
Mankin (U.R.S.S.). 3. Marcel Trou
pe! (Franța): STAR: I. Boris Bud
nikov (U.R.S.S.), 2. Willy Kuhweidc 
(R.F.G.), 3. Pelle Petersson (Sue
dia) ; SOLING: J. Stig Wenner- 
stroem (Suedia), 2. Harry Meiges 
(S.U.A.'. 3. David Miller (Canada); 
DRAGON : 1. John Bruce Cuneo

2. Franz Heilmeier 
Simon Tait (M. Brita-

(Australia >, 
(R.F.G.), 3. 
nie).

ÎNTREPRINDEREA DE TRANSPORTURI AERIENE

„TAROM“

organizează concurs pentru operatori radionaviganfi in ve
derea școlarizării la cursurile de scurta durata

Candidați! la concurs trebuie să îndeplinească următoarele condiții :

— să fie absolvenți ai liceului, cu sau fără examen de bacalaureat.

— să posede certificat clasa III, valabil în serviciile — fix și mobil 
— aeronautic, și care înainte de începerea cursului au un stagiu de 
1 an și 6 luni in serviciul fix aeronautic.

Cerenfe se primesc pină in tiua de 15 septembrie a.c. Ia serviciul 
personal TAROM — Băneasa, zilnic între orele 13.00 — 15,00

Concursul va avea l©« în ziua d« 20 septembrie 1972 la sediul în
treprinderi din șos. București-Pfesești nr, 38—40 sector 1.

strin.se
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UN „INVENTAR" AL LOTULUI REPREZENTATIV
CU DOUA ZILE ÎNAINTEA JOCULUI DE LA CRAIOVA

Tn etapa disputată miercuri In 
„Cupa României" s-aw înregistrat 
rezultatele :

Metalul Topleț-Meva Dnobeta Tr. 
Severin 4—1 (2—0), Industria sîr- 
mei C. Turzii — Arieșul Turda 
2—1 (0—1), C.S.M. SBceava —
A.S.A, Cîmpulung Moldovenesc 3—1 
(2—0), Chimia Gâești — Textilă 
Pitești 2—1 (1—0). Confecția Curtea 
de Argeș — Petrolul Tîrgovâțte 
0—2 (0—0), Șc. sportivă Curtea de 
Argeș — Dacia Pitești 0—7 (0—4), 
C.F.R. Tg. Mureș — C.F.R. Sighi
șoara 1—3 (1—1),. Unirea Tomna
tic — Gloria Arad 5—0 (3—0).
U. M. Timișoara — Constructorul 
Arad. 5—0 (3—0), C.F.R. Shmeria — 
Victoria Călart 9—0 (4—0), Con
structorul Botoșani — Străduința 
Suceava 3—3 (1—2), Unirea Trico
lor Birlad — Locomotiva Adjud 
5—1 (2—1), Oltul Sf. CSieorghe — 
Tractorul Brașov 2—1 (1—1). Par
tizanul roșu Malnaș — Forestierul 
Tg. Secuiesc 1—4 (0—0), Danubia
na Roman — Nicoltna Iași 4—1 
(2—1), Progresul Cataline — Car- 
.pați Covasna 0—1 (0—J), Spicul Dă- 
mășeni — Textila Buhtași 0—1 (0—1), 
Energia Paroșeni — Minerul Te- 
liuc 3—1 (1—0), Marina Mangalia— 
Portul Constanța 3—2 (2—0), I.M.U. 
Medgidia — Celuloza Călărași 4—0 
(3—0), Vitrometan Mediaș — U.P.A. 
Sibiu 5—2 (1—1, 2—2), Carpați Si
naia — I.R.A. Cîmplna 2—1 (0—1), 
Dacia Orâștle — Mureșul Deva 
0—2 (0—1), Ancora Galați — U- 
nirea Tricolor Brăila 0—1 (0—0), 
victoria T. C. Galați — Comerțul 
Brăila 0—4 (0—2). Automobilul 
Satu Mare — Voință Cărei 0—3 
(0;—1). Trotușul Gh. Gh. Dej —Rul
mentul Birlad 1—0 (1—0), Chimia 
Tr. Măgurele — Automatica Ale
xandria 0—0, după prelungiri (s-a 
calificat Automatica), C.F.R. Bis
trița — Foresta Susenii Bîrgăului 
2—4 (0—2)

Meciul cu Austria, reprezentiiid o 
mai veche datorie a forului din 
Viena față de federația noastră — 
revanșa deplasării la Linz, in i'--3 
— vine și nu vine la vreme. Ar 
reprezenta utilitate prin faptul ă, 
înaintea primului joc oficial. QcD.: 
de la Helsinki, de la 29 septembrie, 
se impunea in orice caz o verifi
care a naționalei în compania unui 
partener de o certă valoare. Incon
venientul stă — după op

mai
ju- 

Și 
există și

in ultimele sezoane, plus Stan, 
câtor care s-a afirmat constant 
sigur. Și, In spate, 
Iordache si Ștefan.

Fundașii : aici, trecerea aniloi
produs o primă vacanță — Lupescu. 
Deci, începe operațiunea pentru afla
rea titularului postului de fundaș 
central dreapta. Miercuri, la Olteni
ța, a fost încercat Sătmăreanu. E, 
ca să spunem ase. rezolvarea de 
urgență. Cu experiența lui, ținînd

FLORIAN DUMITRESCU SATM&iEMiU
Văzuți de AL CLENCIU

pot duce la alte prețioase descope
riri (Dumitriu IV, Beldeanu etc.), 

înaintașii : osatura compartimen
tului este oferită de cel trei „D“ 
(Dobrin, Dontide, Dembrovschi) plus 
Lucescu și lordănescu. Ultimul e ac
cidentat, nici Dembrovschi nu știm 
la ce potențial va evolua duminică. 
Marcu trebuie văzut intr-un meci 
adevărat. La Oltenița a avut și clipe 
foarte bune- dar și perioade de ne- 
inspirație. Evident, lipsește din lot 
tipul virfului de atac realizator, Do
brin, Dotnide și Dembrovschi fiind, 
și jucind și la cluburile lor, centri 
secunzi. Asta ni se pare cea mai 
imperioasă necesitate a momentului. 
Dumitrache a dat multe și conclu
dente probe de regăsire a formei 
(„Cupa Municipiului București" și
amlndouă etapele de campionat) și
credem că o" revedere a lui, acum, 
nu strică. Considerentele trecutelor 
merite — care operează pe bună 
dreptate pentru unii componenți ai 
lotului — puteau să opereze de ase
menea și pentru Neagu. Absența
unui „spărgător de apărări” ne apare 
drept cea mai gravă din actualul
lot.

Dar, se înțelege, tehnicienii 
avea ocazia celor mai 
concluzii în meciul de 
zile.

vor 
elocvente 

peste două

Eftimie IONESCU
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DEFAVORIZAȚI! FAVORIȚI
A circulat citeva zile prin București ideea încu

rajatoare. că noi, telespectatorii Olimpiadei vom fi 
mai fericiți decit spectatorii propriu-ziși de la fața 
locului : „O să vedeți mult mai multe decît noi, pa 
și puși I" ne încurajau cei plecați la luptă, ne săru
tau, țoc, țoc și eu, unul, i-am crezut. Mie îmi place 
să fiu îmbărbătat. De aceea, cu multă bărbăție și 
cu mai multă prudență, voi spune că pînă acum 
transmisiile de care avem parte de Io Munchen nu 
sînt de loc faimoase. Imaginile (de 
primul rînd) nu sînt de loc rele, dar 
Sînt corecte, exacte, dar lipsite de 
de mari momente memorabile. Ima
gini 
gini 
fără 
nii 
spontaneitate regizorală, prea puțină 
viață furată cu artă, multă sobrieta 
te, pînă la glacialitate. Idee bună, 
dar nelucrată, — culisele halterelor; 
idee poetică — adîncul bazinului in 
timp ce omul urcă la suprafață. Alt
fel — o corectitudine excesivă, exclu- 
zînd chiar fantezia. Poate că așa tre
buie, poate că gustul nostru latin, 
adorind transmisiile englezești de 
sport, nu se potrivește cu cel nem
țesc. Rezultatele acestea „mondiale" 
nu sînt nici ele rezumate — ci bucăți și bucățele 
netriate concludent. Tn mare formă mi se pare Țo- 
pescu. Activ, pe fază, suplu, uman, divers, dornic 
de a ne informa bogat și — mai ales — pasionat, 
înotul a fost transmis cu o patimă de parcă Slavic 
sau Anca Groza se bateau cu Spitz și Shane Gould. 
Bădescu e în progres evident, dar deloc suficient. 
Din studio, Groman e la locul lui, ca lector, dar 
încă inhibat și de o gravitate monotonă. Foarte plă
cută — această voce a lui Mihai Constantinescu, dar 
și prea informativă ; lipsește elanul de a comenta 
cu capul și ochiul nostru, de aici, din fotoliu, ne lă
săm dominați de năvala rezultatelor — să nu se 
înțeleagă câ mă gindesc la cine știe ce eseuri de 
more filozofie sau la comentarii „poetice și culte" 
cum au început să practice chiar și cititorii — do
vadă acea „ieșire" absolut înmărmuritoare dintr-un 
săptăminal care a publicat scrisoarea unui cetățean 
ajuns la ideea că „llie Năstase e un Chateaubriand

de rutină, nu de patimă. Ima- 
reci, cadrate cu șubterul, dar 
foc, deși acolo, in apă, oame- 

păreau incendiați I Prea puțină

ele vorbesc in 
nu-s faimoase, 

mari frumuseți,

'•

DUMINICĂ, FOTBAL NON-STOP. 
ÎN PARCUL SPORTIV DINAMO

Duminică va avea loc pe terenu
rile din parcul sportiv Dinamo, un 
bogat program de fotbal. La orele 
8.30 întîlnirea echipelor de tineret 
rezerve Dinamo — Rapid; de la 
ora 10 partida formațiilor prime, 
iar în continuare un meci din cam
pionatul Diviziei C (Dinamo Obor 
— T.M.B.) și unul din campionatul 
național de juniori (Dinamo — Azo
tul Slobozia).

în împrejurarea că selecțio
narea lotului tni a avut decit un 
singur moment drept criteriu și 
acesta l-a reprezentat intiia etapă a 
campionatului, știut fiind câ alcă
tuirea grupului de selecționați s-a 
făcut Înaintea celei de a doua apa
riții a candidaților Ia un loc tn se
lecționată. Deci, actualul lot repre
zintă mai mult meritele și conclu
ziile trecutului sezon decit ale celui 
in care ne aflăm. Dar... asta este 
situația, din păcate, si datele calen
darului nu mai pot fi schimbate !

Să vedem, acum, care este inven
tarul" primului lot al țârii si, in ace
lași timp, ce perspective există ca 

’■ fiecare loc al echipei naționale să 
aibă un grup de jucători cit de cit 
apropiați valoric. Și micul comen
tariu de față socotește deci partida 
cu Austria ca un moment al pregă
tirii și al unor foarte necesare sfa
turi pentru ceea ce mai poate fi fă
cut pînă la startul oficial In preli
minariile C.M.

Portarii : in momentul de față, lo
tul dispune de trei portari repre- 
zentînd toate categoriile de vîrstă și 
de grade de experiență. Răducanu 
și Adamache. această pereche care 
a risipit grijile privind tricoul nr. 1

FOREST HILLS *72

levantin" ba chiar „boleroul lui Ravel* I Responsa
bilul rubricii ii mulțumea cititorului atît de cult. Eu 
aș fi tras cu pistolul un glonț in aer.

Dar problema aceasta a favoriților învinși cam 
peste tot de oamenii decontractați, stimulați de a- 
cest fantastic sentiment numit pe românește „ce-am 
avut și ce-am pierdut", această problemă merită, 
cred, toată atenția noastră. Nu știu cum va fi la 
atletism — ceva îmi spune că acolo va fi și mai 
și —, ceea ce devine evident este că omul nu mai 
poate fi sigur 
tă, ce să mai

J

pe propria sa performanță (de soar- 
vorbim ?), intr-atit de violente sînt în
cordarea și solicitarea luptei cu per
formanțele celor numiți „outsideri* 
sau nefavoriți, dar și ei oameni eu 
aparat nervos. Cu cit ești mai puțin 
favorit sau mai puțin favorizat de an
tecedente, cu atît se pare că te miști 
mar bine și mai fericit Favorizat de
vine nefavorizatul, care din clipa cînd 
cîștigă (vezi campionul nord-coreean 
de tir I) pare la fel de vulnerabil ca 
orice „mare favorit". Cum devii sou 
îți spune că ești mare și tare și nu 
poți pierde titlul — mina începe să 
tremure, capul să vijiie, puterea să 
scadă. Nu vreau să dau exemple de 
la Olimpiadă — mă uit la Spasski 

ta a 13-a partidă (unde — cum zice.care, cam d(i
Gheller — ciștiga cu 24. pion eă ! si oricum avea 
remiză înainte de catastrofalul 69 șan cu turnul in 
dl), cam de cînd a înțeles că a pierdut titlul, s-ă 
decontractat atît de 
joacă sigur, ofensiv, reușind frumuseți ca acea par 
tidă a 19-a, absolut 
alta. De ce? De ce 
hic ? De ce ideea de victorie inhibă mai grav decit 
lipsa de șansă ? Dacă pînă la urmă favoritul e un 
nefavorizat ? Nu vreau să dau azi răspunsul, să 
mai așteptăm atletismul, problema e foarte expresivă 
pentru civilizația noastră. Și pentru campionatul nos
tru. De fotbal, docă mai știți acest joc în care, de 
pildă, nefavorizații de ia C.F.R. Cluj înving pe cei 
prea favorizați de soartă și imprejuiăti de la Steaua, 
deși antrenorul clujean susține că Io Constanța, eu 
Farul, echipa sa a jucat mai bine, pierzind I

BELPHEGOR

bine că — zic specialiștii

încîntătoore, de o parte și de 
se intimplă acest fenomen psi-

Meciul pentru titlul mondial de șah
și de împrejurarea că a mai 

jucat, la club, pe un asemenea post, 
vechiul nostru internațional se poate 
descurca. Ne întrebăm insă dacă nu 
este cazul si se înceapă verificările 
pentru găsirea unui titular de per
spectivă si, de aceea. Dobrău (luat 
oe acum in evidență directă), Boloni, 
Vlad. M. Olteanu. Ciugarin și alți 
eventuali candidați ar trebui să fie 
supuși unor probe succesive spre 
aflarea celui mai indicat să-i suc- 
ceadă, pentru cit mai multă, vreme, 
lui Lupescu. Dinu înlătură dubiile 
privind fundașul central stingă, iar 
Delcanu. pe care îl dorim mai linear 
în randament, pe acelea privind 
fundașul stingă, unde Velea, folosit 
o repriză la Oltenița, nu ne-a dis
plăcut.

Mijlocașii : „senatorii de drept", 
Dumitru (care are în aceste zile o 
‘uită de examene și nici nu va veni 
la Craiova decît in ajunul partidei) 
și Nunweiller, îl au „in spate" pe 
llajnal ; mureșeanul joacă degajat și, 
în consecință, credem că încadrarea 
sa In reprezentativă se va produce 
chiar mai repede decit ne-am fi aș
teptat. Prospectările în continuare

Primele partide,
NEW FORK, 31. - Pe cele 20 

de terenuri de la Forest Hills (Long 
Island), au început de miercuri 
partidele din primul tur al probei 
de simplu bărbați, din cadrul cam
pionatelor internaționale de tenis 
ale S.U.A. ‘ s
start.

Printre primele întîlniri progra
mate a fost și aceea pe care te- 
nismaiiul român Ion Țiriac o avea 
de susținut în compania austra
lianului Ray Keldle. Fostul cam
pion al României a cîștigat primul 

și în al 
scor, ad- 
că aban- 
întinderi

148 de jucători sînt la

Corespondență specială pentru SPORTUL

DRUMUL NAȚIONALEI AUSTRIEI
SPRE CM. TRECE PRIN CRAIOVA...

primele surprize!
s-a distanțat ceva mai greu de 
V. Korotkov (U.R.S.S.): 6—4, 7—5, 
7—6.

Iată alte rezultate din primul 
tur, înregistrate în ordinea tablou
lui : Graebner 
6—2. 
berg 6—4, 6—7, 
— Pinto Bravo
6— 4 ; Davidson
7— 6, 4—6, 4—6,

4—6,
Holm- 
Stone
6—7,
6—4,

I

Naționala de fotbal a Austriei, de 
rtvină 

de mai 
— pfin 
dreptul 

amin-

mai mulți ani încercînd să 
tn primul eșalon european, 
multe ori nereușind aceasta 
înfrîngeri Ia limită sau de-a 
nenorocoase — pare să-și 
tească mai bine acum de fosta ei 
glorie, punîndu-și înainte un nou 
obiectiv urmărit cu aplicație și pa
siune : calificarea fn turneul final 
al C.M. Din 1958, această perfor
manță lipsește din palmaresul fos-

tului „Wunderteam". Iii 1972, n-am 
luat parte pentru dubioase motive 
financiare, ca apoi, la edițiile 1966 
Si 1970, echipa noastră să fie elimi
nată de justețe.
— ar trebui să 
drept, primul 
competiție va fi _ 
dificil de întrecut. _Dar, încercăm...

Pentru reușita acestei tentative, 
testul ae la Craiova are o impor
tanță deosebită. De aci și pregătiri

Acum — pentru 1974 
reușim. In sfirșit. E 
adversar in marea 
Ungaria — un rival

După 180 de minute

CIFRELE VORBESC...
• tn etapa a doua a campionatului 

Diviziei A s-au înscris 26 de goluri (o 
medie de 3.25 goluri de meci). în total, 
în aceste prime două etape, s-au marcat 
47 de goluri,
• Ghlrca (Farul) a înscris primul auto

gol in actualul campionat.
• tn această etapă au fost acordate 

două lovituri de la 11 m, ambele tran
sformate (Pescarii șl Oblemenco).
• După două etape, echipele S.C. Ba

cău șl Steagul roșu, mai precis portarii 
acestora, — Gbiță și Adamache — n-au 
primit gol, tn timp ce Jucătorii reșlțeni 
n-au reușit să inscrie nici un gol.
• tn această etapă și-au mat tăcut 

apariția încă 20 de jucători ; pi.nâ în 
prezent, cele ÎS divizionare au folosit 2t8 
jucători : Sportul studențesc — 17, Unlv. 
Craiova — 15, șase echipe cîte 14, șase 
cite 13, iar U.T.A. șt Steagul roșu ctte 12-
• In etapa a doua s-au tras la poari-t 

236 de șuturi (pe spațiul porții numai 
106), marcindu-ae 23 de goluri (unul a 
fost autogol), deci un procent de efica
citate de 10.59 la sută, superior celui din

JUCĂTORI SUSPENDAȚI
Comisia centrală de competiții și 

disciplină a F.R. Fotbal a analizat 
în ultima sa ședință abaterile unor 
jucători și a luat următoarele mă
suri i

— Urme? (Jiul Petroșani) — sus
pendat pe patru etape pentru in
sultarea arbitrului;

— Broșovschi (U-T.A.). Petrcanu 
(C.F.R. Timișoara), Tifirei (Chimia 
Rm. Vîlcea), suspendați pe cîte 
trei etape pentru lovirea adversa
rului și, respectiv, îmbrîncirea ar
bitrului ;

— Lucaci (F.C. Bihor) — 
dat pe două etape pentru 
adversarului;

— Florea (Delta Tulcea) 
gaciu (Metalul Plopeni) «»• 
dați pe cîte o etapă pentru lovirea 
adversarului;

— Profir (Metalul București) și 
Zaiț (Delta Tulcea) — sancționați 
eu mustrare pentru gesturi ne
sportive.

prima etapă. Clasamentul eftcacltâțlt, 
după doua etape, se prezintă astfel : 1. 
S.C. BACAU 21,93 la sută; 2. Dlnamo 
26.68; 3. A.S.A. Tg. Mureș 18,33; 4. Stea
gul roșu 15,39: S. F.C. Argeș 15.58; ».
U.T.A. 15,39; T. Univ. Craiova 14,28; «• 
Steaua 11,42: 9. Jiul 9,32; 10. „U” Cluj
S89; ÎL Sportul studențesc 6.65; 12. Ra
pid 5,29: 13—14. Petrolul și Farul 2,94; 15. 
C.F.R. Cluj 2,43; 16. C.S.M. Reșița 0.
• Cronicarii zlaruhu nostru au acorcat 

celor cPt arbitri care au condus parti
dele etapei a doua 33 de stele : doi au 
primit cîte 5 stele, cinci cite 4. iar N. 
Curșaru doar 3.
• Partidele acestei etape au fost urmă

rite de aproximativ 110 509 de spectatori. 
Cel mai mulți — 25 000 — au asistat la 
meciul Rapid — U.T.A., iar cei mat
puțini — 3 500 — au fost prezenți In tri
bunele stadionului din Petroșani.
• Situația In „Trofeul Petschovsch:-. 

după două etape, este următoarea : 1—2. 
CRAIOVA și BACAU 10; 3. Cluj 9.50; 
4—3. Pitești, Arad. Constanța, Ploiești 
șf Tg. Mureș 9,00: 9. București 8.23; 10—12. 
Brașov. Reșița Și Petroșani 8.00.
• In prima etapă a campionatului s-a 

produs o eliminare (a brașoveanului An- 
ghet). in cea de a doua, tot o eliminare 
(arădeanul BroșovschU.

Adrion VASILESCU

minuțioase făcute de cadrele echipei. 
Prima verificare s-a 
localitate Neusiedl an 
sudul Austriei, unae 
n-au dat dovadă de 
reușind doar un 2—2 
c’esta echipă locală, din campionatul 
regional. Au marcat Starek și K6- 
gelberger dar și Schmidradner, care 
printr-un autogol a permis egalarea.

Antrenorul federal Leopold 
Stastny a renunțat la doi „senatori 
de drept-, căpitanul echipei Sturm
berger si stoperul Kigenstiller, care 
sînt ieșiți din formă. N-a fost chemat 
nici Hasil — actualmente activînd 
la Feyenoord — iar alt neo-olandez, 
Kreuz (Sparta Rotterdam), este și el 
absent

De marți, echipa este reunită la 
Viena, pentru antrenamente in co- 
-mzfi. Miercuri s-au alăturat Iotului 

■?: doi jucători de Ia Kickers Offen
bach (R.F.G.). Hickersberger și 
Schmidradner. Ieri, antrenamentul 
continua din plin, urmînd ca vineri 
(n.r. azi), întreaga echipă, împreună 
cu selecționata de tineret (sub 23 
ani) să ia avionul spre România.

Formula de echipă nu este încă 
fixată, Stastny așteptând probabil ul
timul moment. Totuși, sint indicații 
asupra formației probabile. Poarta 
va fi aoărată de Stachowicz» deși n-a 
impresionat la antrenamente. In apă
rare se poate conta pe Sara (De- 
mantke), Schmidradner, Horvath, 
Pumni, iar pentru mijlocul terenului 
sînt indicați Hickersberger, Starek și 
kttmayer. Tn atac au fost încercate 
variantele Stering — Kbgelberger — 
Jara și Stering — Kogelbergrr — 
Gallos.

Vom vedea cum vor funcționa 
toate acestea, pe stadionul din Cra- 
io'.a.

In obiectiv, Divizia C,

suspen- 
lovirea

și Bo-
suspen-

DE LA LE.A.B.S
Cu Începere de la 1 IX 1972 

se inaugurează la Bazinul aco
perit Floreasca cursuri de ini
țiere la înot pentru copii intre 
5—10 ani. Acestea vor avea îoe 
tn fiecare zi între orele 16—20. 
Informații !g telefon 33 65.01.

făcut in mica 
der Zaya, din 
seiecționabilii 
mare formă, 

(2—0) cu mo

M. SRIMS
A.P.A. Viena

după două etape

DIN 168 DE ECHIPE, DOAR UN SFERT
AU RĂMAS NEÎNVINSE

I

D«s; s-au scurs numai două etape. >n 
cea de a treia divizie a țării valorile au 
început să se cearnă. Numai 15 echipe 
din totalul, celor 163 al diviziei (8,3’.,; au 
izbutit să obțină maximum de puncte 
<<>: LT..U Iași, Petrolul Molnești, Pe
trolistul Boldești, Prahova Ploiești, Celu
loza Călărași, T.M.B.. Autobuzul Bucu
rești, Dacia Pitești, Victoria Călan, Mu
reșul Deva, Topitoru) B. Mare. Minerul 
CaVnlc, Gaz metan Mediaș, I.C.I.M. și 
Politehnica Brașov.

în seriile a IV-a. a VU-a și a IX-a nici 
o echipă nu a izbutit să obțină două vic
torii, lideri fiind formații care au acu
mulat 3 puncte.

Tot eu 3 puncte, deci neînvinse șupă 
două etape, sînt un număr de 27 de 
echipe, la oare dacă le adăugăm șl pe 
cele 13 cu doua victorii, obținem cifra 
de 42 de formații, deci exact. 25% din 
efectivul Diviziei C : Să recunoaștem, 
este puțin— Faptul că numai un sfert 
din echipele divizionare C au izbu+lt să 
scape (după nurnal două etape dispu
tate !) de infrtngere poate spune mai 
mult decît orice comentariu sau articol 
—. critic — despre valoarea întrtsecă a 
diviziei.

Un meci deosebit s-a disputat la Giur
giu. între una dintre cele mal slabe e- 
chipe ale diviziei, Olimpia din localitate 
W Autobusul București, Duși handicapați

de accidentarea gravă a fundașului cen
tral Popescu (fractură de tible), bucu- 
reștenil au Izbutit să învingă cu 1--0. 
După cum declară observatorul federal 
A. Ioniță, giurgiuveanul llie Emil — care 
n.cl măcar n-a fost eliminat I — l-a 
accidentat voluntar pe Popescu. Arbitrul 
I. Ciobanu (Roșiori) a fost depășit de joc. 
timorat, extrem de obosit (-nici nu mal 
putea să fugă" !> la sfârșitul meciului...

Un alt observator federal. P. Mărcu- 
lescu. prezent la meciul Voința — Spor
tul Ciorogirla (I__1), are termeni foarte
elogioși pentru noua promovată, aflată 
in deplasare : „O surpriză plăcută. F.ct'.i- 
pa practică un joc deschis, ofensiv, toar
te sportiv, și posedă un atac, percutant, 
redutabil, care va da mult de furcă și 
altor echipe...”.

S-au omologat meciurile Foreata Su
seni — Viitorul Tg. Mureș : 3—0 pentru 
gazde (mureșenii n-au. vrut să accepte, 
în lipsa arbitrilor delegați, un condu
cător al Jocului local, mai ales că el nu 
avea calitatea necesară, dar regulamentul 
trebuie respectat); și Șoimii Buzău — 
Victoria Horești (aminată din cauza 
ploii și a terenului impracticabil pentru 
a doua zi, cînd, îftsă, au s-a prezentat 
la joc nici una dintre echipe) : 0—3
pentru ambele echipe !

Pwnjlre GRAUS

set cu 6—4, conducînd 
doilea cu 1—0. La acest 
versarul său a anunțat 
donează, din cauza unei 
musculare, învingător fiind decla
rat Țiriac. El îl va întîlni în turul 
următor pe iugoslavul Nikola Pilici. 
învingător cu 6—1, 6—3, 7—5 asu
pra lui Patricio Rodriguez (Chile).

Dintre cei 16 capi de serie ai 
probei, unul a Și fost șters de pe 
tablou. Este campionul universitar 
american Jimmy Connors (nr. 15); 
eliminat de compatriotul său Tom 
Gorman : 1—6, 6—3, 7—6, 5—7, 4—6. 
Alți capi de serie au trecut însă 
relativ ușor primul examen. Oare- 
cari emoții a avut, totuși, primul 
favorit al turneului, campionul a- 
merican Stan Smith, care a cedat 
primul set tînărului său oponent 
Billy Martin, în vîrstă de numai 15 

Deținătorul titlului Și-a re- 
însă rapid, cîștigînd convin- 
cu 5—7, 6—1, 7—5, 6—3.

Billy
ani !
venit 
gător 
tre cele mai rapide victorii 
numărat acelea obținute de 
Laver asupra englezului 
Paisli (6—2 6—1, 6—3) și

Prin- 
s-au 
Rod 
John 
John 

Newcombe la sovieticul T. Kakulia 
(6—1, 6—2, 6—4). Andres Ginteno, 
campionul de la Roland Garros,

Pănatta
-5, 6—3 ; Munoz —

6—3, 6—4 ;
6—4, 6-4,

— Owens
6—3 , Maud

Kawimazutni 6—2, 6—7, 6—2, 6—4 
I.utz '"
6—2 ;
6—4,
6—3, 
6—1, 
6-4, 
6—4, 
malva 4—6 6—2, 6—3, 6 
sen
6— 3 ;
5— 7,
7— 6,
6— 1, .— y immj-'Vi- — in ait-
hews 6—7, 6—3. 7—6; 6— 1 Higgins
— Koch 4—6, 7—6, 7—5, 7—6:
Teylor — Pattison 3—6, 7—6, 6—3, 
3—6, 6—3 ; Pasarell — Addison
5— 7, 6—3, 6—4, 5—7. 6—4 ; Hardie
— Irvine 1—6, 6—3, 6—1,
6— 3 ; Drysdale
6— 4, 6—1, 6—1 ; Emerson — Borg
7— 5, 6—7, 6—4t 6—4 ; Okker — 
Cramer 6—2. 6-^3, 6—4 ; Stockton
— Barth 6—4, 6—2, 6—4 ; Cox — 
Estep 6—4, 6—1, 6—3.

Erik Van Dillen, unul din mem
brii echipei americane pentru „Cu
pa Davis", este eliminat din primul 
tur : 5—7, 6—7, 6—3, 6—7 cu Frew 
McMillan (R.S.A.). tnvins este și 
un fost membru al acestei echipe. 
Frank Froehling, care a pierdut 
cu 6—4, 4—6, 3—6, 2—6. în fața 
neo-zeelandezului Ony Parun.

— Dibley 6—4, 
Villas — Mottram

6—4 ; Fairlie — Austin 
6—2; Fiilol — Pali 

6—2 ; Kodes — O’Briant 
6—3; Mayer — Changreau

6— 1, 6—3 ; Ramirez — Giani-
•3; Ries-

— Tescher 6—3 7—5; 3—6,
Masters—Fletcher 7—5 7—6.

7— 5 ; Moore — Stilwell 6—3, 
6—3 ; Anderson — Holmes 
6—2, 7—-6 ; Rolyer — Matt-

Hocheiștii sovietici
și-au încheiat pregătirile

in vederea deplasării
în Canada

SCRISOARE DIN MOSCOVA

Dacă întrecerile din cadrul celei 
de a XX-a ediții a J.O. n-ar fi în 
plină desfășurare, desigur că aten
ția întregii lumi sportive ar fi fost 
îndreptată spre seria de meciuri 
dintre reprezentativele de hochei pe 
gheață ale U.R.S.S. — care rămîne 
principala forță a sportului cu cro- 
sa, deși la ultima ediție a campio
natului mondial a ocupat locul doi 
— și Canadei, formată de data a- 
ceasta din cei mai buni jucători 
amatori și profesioniști.

Primul meci va avea loc, după 
cum se știe, la 2 septembrie la Mon
treal, apoi cele două selecționate se 
vor intîlni la 4 septembrie la To
ronto, la 6 septembrie la Winnipeg 
și la 8 septembrie la Vancou
ver. în continuare hocheiștii Cana
dei vor întoarce vizita, deplasîn- 
du-se în Uniunea Sovietică.

Zilele acestea au avut loc ulti
mele pregătiri în ambele tabere. Ho
cheiștii sovietici au început pregă
tirile încă din luna iulie, în cadrul 
echipelor de club. La 21 august a 
avut loc reunirea lotului la Mos
cova. Au urmat antrenamente co
mune și participarea la turneul in
ternațional organizat de ziarul „So- 
vietski Sport", a cărui dată a tre
buit să fie devansată tocmai pentru 
a da prilej antrenorilor Vsevolod 
Bobrov și secundului său Boris Ku- 
laghin, de a vedea la lucru pe toți 
seiecționabilii.

în legătură cu 
hocheiștii sovietici

întîlnirile dintre 
și cei canadieni,

ECHIPA U.R.S.S.
MOȘCOVA, 31 (Agerpres). — Con- 

tinuihdu-si pregătirile în vederea 
apropiatului turneu pe care urmează 
să-1 întreprindă în Canada, repre
zentativa de hochei pe gheață a 
U.R,g.S. a intllait, la Moscova, ta

6—2,
7—5,
7—6, 
6—4.
6—2,

3—6,
Phil’ips Moore

□r^
Mihailov (stin

gă), unul din gol- 
geterii 
sovietic, 
gătește 
deze jocurile 
tipică 
canadiană".

atacului 
se pre

să abor- 
in 

„manieră

Remiza din partida a 20-a (a 7-a 
consecutivă și a 11-a din meci) l-a 
apropiat pe Fischer la un punct de 
titlul mondial, pe care marele ma
estru american îl visează de 15 am, 
din 1957, cînd — abandonînd școa
la — s-a consacrat exclusiv acestui 
sport.

Interesul pentru a 21-a întîlnire 
(care putea fi ultima, sau — la fel 
de bine — putea prelungi lupta) 
a fost imens. Sala sporturilor din 
Reykjavik era plină încă înaintea 
orei de începere (iar spectatorii 
rămași fără bilete jinduiau, desi
gur, la rîndurile din față, rămase

goale potrivit dorinței șalangeru- 
lui).

Spasskj s-a prezentat punctual, 
Fischer a întîrziat patru minute.

S-a jucat din nou Apărarea Si- 
ciliană (Spasșki — alb), Fischer 
adoptind, după primele patru mu
tări, o străveche variantă, pe care 
a utilizat-o în secolul trecut fai
mosul maestru german Paulsen.

La încheierea primei ediții a da
rului, lupta este în plină desfășu
rare. Iată primele mutări :

l.e4 c5, 2.Cf3 e6. 3.d4 c:d4, 4.C:d4 
a6, 5. Cc3 Cc6 6.Ne,3 Cf6, 7.Nd3 05, 
și Spasski se află la mutare.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
Celebrul inotociclist italian Gia

como Agostini a terminat învingă
tor în două probe din cadrul unui 
concurs internațional desfășurat la 
Snet.terton (Anglia). Concurînd pe o 
motocicletă „M. V. Agusta", Agostini 
s-a clasat pe primul loc la clasa 
500 cmc și — in încheierea concursu- 

la 
cei

lui — a cîștigat „cursa așilor", 
startul căreia au fost prezenți 
mai buni concurenți.

Turneul internațional feminin 
baschet de la Kosice s-a încheiat 
victoria reprezentativei Cehoslova
ciei, care a terminat competiția ne
învinsă totalizînd 6 puncte. Pe locu-

de 
cu

primul antrenorau atras aten-specialiștii sovietici
ția opiniei publice că la ora actuală, 
regulamentul de joc al hocheiului 
amator diferă prea puțin de cel al 
profesioniștilor, așa că nici una din
tre echipe nu va fi dezavantajată. 
Poate că jucătorilor sovietici nu le 
vor conveni, într-o oarecare mă
sură, dimensiunile suișratețelor de 
joc din Canada care sînt mai mici 
(60x26 m) față de 61x30 m, așa cum 
sînt suprafețele de joc din U.R.S.S. 
Dar, două saptămîni mai tîrziu, cînd 
va avea loc revanșa acestor întîl- 
niri, la Moscova, va fi rîndui jucă
torilor canadieni șă fie „dezavan
tajați" de dimensiunile terenului.

A părut oarecum surprinzătoare 
hotărîrea luată de antrenorul V. Bo
brov de a convoca la lot pe cel de 
al 4-lea portar, Sidelnikov (Aripile 
Sovietelor), a fundașilor Orlov (Di
namo Moscova) și Astafiev (Torpedo 
Gorki) și a atacanților Bodunov și 
Lebedev (ambii de la Aripile So
vietelor). Mai puțin surprinzător a

GATA DE START
tr-un meci amical, selecționata se
cundă, pe care a învins-o cu scorul 
de a—0 (1—0, 1—0, 3—0). Golurile 
au fost înscrise de Harlamov, Petrov, 
Poladev, Vikuloy și Mihailov,

părut faptul că 
a convocat la Iot pe trei dintre „ve
teranii" hocheiului sovietic și a- 
nume : Firsov. Starșinov și Davidov, 
care la recenta ediție a campiona
telor mondiale de la Praga nu au 
participat. Ulterior, s-a dovedit eă 
prezența lo? în echipă este încă ne
cesară- Bobrov este de părere că in 
partidele cu reprezentativa Canadei 
trebuie să joace cei mai buni jucă
tori la ora actuală, iar prezența 
și experiența „veteranilor” nu poate 
decît sa folosească întregii echipe.

Din Iotul de mai jos, care cu
prinde 31 de jucători, vor face de
plasarea 28. Iată componenta sa i 
portari : Tretiak (T.S.K-A.), Se- 
povalov (SKA Leningrad), Pașkov 
(Dinamo). Sidelnikov (Aripile So
vietelor) ; fundași — Ragulin, Lut- 
ccnko, Kuzkin, Gusev, Țigankov 
(toți de la T.S.K.A.), Vasiliev, Da
vidov. Orlov (Dinamo), Poladiev. 
I.iapkin (Spartak), Astafiev (Tor
pedo Gorki); atacanțj — Vikulov. 
Harlamov, Mihailov, Petrov, Bli
nov, Mișakov. Firsov (toți de la 
T.S.K.A.). Malțev (Dinamo), Zimin, 
Șandrin, Iakușev, Starșinov (Spar
tak), Soloduhin (SKA Leningrad), 
Anisin, Bodunov, Lebedev (Aripile 
Sovietelor).

V. SMIRNOV

rile următoare s-au clasat echipele 
R.S.F.S. Ruse — 5 p, Lokomotiv 
Kosice — 4 șl selecționata Budapes
tei — 4 p. Tn ultima zi a competiției 
s-au înregistrat rezultatele : Ceho
slovacia — sel. Budapestei 113—36 
(58—16) ; R.S.F.S.R.—Lokomotiv Ko
sice 80—45 (41—27).

A luat sfirșit turneul Internațional 
de tenis de la Santander (Spania). 
Proba de simplu bărbați a revenit 
jucătorului francez Francois Jauffret 
care, în finală, a dispus cu 6—4, 6—3. 
6—4 de tenismanul grec N. Kaloghe- 
ropoulos. în finala probei de dublu, 
perechea J. Ganzabai (Argentina)— 
Loyo Mayo (Mexic) a întrecut cu 7—5, 
4—6, 6—3, 6—3 cuplul Jauffret—Kalo- 
gheropoulos.

FOTBAL MERIDIANE
• Numeroși spectatori au urmărit 

la Praga întîlnirea internațională 
amicală de fotbal dintre selecțio
natei- Olandei și Cehoslovaciei. Fot
baliștii olandezi au obținut victoria 
cu scorul de 2—1 (1—0) prin co
lurile marcate de Cruyff (tnin. 23) 
și Neeskens (inin. 47). Punctul gaz
delor a fost înscris in minutul 
60 de Hagara

• Reprezentativele de fotbal (ju
niori) ale B tlgariei și R. D. Ger
mane s-au întîlnit la Sofia intr-un 
meci amical. Victoria a revenit ti
nerilor fotbaliști bulgari cu scorul 
de 2—1 (2—0).

• In primele meciuri din cadrul 
„Cupei ligii engleze" s-au înregis
trat următoarele rezultate '• Rea
ding — Fulham 0—1 ; Stockport — 
Fulham 2—0.

• Etapa a 17-a a campionatului 
Norvegiei : Hamarkamenatene — Vi
king 0—3 ; Brann — Rosenborg 
0—0 ; Lyn — Hoedd 3—0 ; Mjoelner
— Mjoendaien 3—0 ; Stroemsgod- 
set — Sarpsborg 4—0 ; Fredrikstad
— Skeid 2—0. In clasament con
duce echipa Viking cu 29 p

• Au început întrecerile noii edi
ții a „Cupei Haliei“ la fotbal. Iată 
citeva dintre primele rezultate i 
Juventus — Foggia 3—0 ; Verona - 
Varese 0—0 ; Cagliari — Ascoli 
2—0; Intemazionale — Catanzaro 
1—0; Monza — Fiorentina 3—0 j 
A. S. Roma — Atalanta 0—0 ; Na
poli — Brindisi 3—0; Arezzo 
Perugia 1—0.

MOI CAZURI DE DOPING
III WNIIM

BUENOS AIRES, 31 
pres). — Louis Manfredi, 
medic al echipei de fotbal 
Almagro, virtuală campioană a Ar
gentinei, a fost arestat, fiind acu
zat că a furnizat produse farma
ceutice interzise de legea anti-do- 
ping, mai multor jucători ai acestei 
formații. Tn fața tribunalului, Man
fredi șl-a recunoscut vina în parte, 
declarînd că a dat jucătorilor pro
duse farmaceutice ușoare, mai mult 
pentru recon forțare.

Este interesant de arătat că șl 
colegul său dr. Paglione, care a 
fost salariat mai înainte la acest 
club, a fost copdamnat pentru •> 
celași delict ■

(Agor- 
fostul 

Lorenzo
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Întrecerile de lupte libere au luat sfirsit

UN BILANȚ RODNIC AL REPREZENTANȚILOR NOȘTRI • .

CLASAMENT —N€OFKIAL

PE MEDALII

(Urmare din pag. 1)

r*j-

judecător, italianul Napuleune Me 
nardi. f.e rău intenționat, fie din 
neglijență, nu a marcat punctul p» 
tabela electronică și astfel Iorga a 
fast declarat îr.vins la puncte, con
form punctajului 
tabelă. în mod 
noastră a înaintat 
juriul după 
(în care s-a 
meatul dictat 
luptă pasivă) 
râtul acestei 
AstfeL Va«le 
dalia de bronz 
care ii adresăm

Ceilalți doi lu 
fiați în

care se afla pe 
firesc, delegația 
o contestație și 

developarea filmului 
văzut clar avertis- 
lui Tediașvili pent™ 
a hotărît ea rezul- 
partide să fie egai. 
Iorga a primi: me- 

; meritată, pentru 
sincere jelicftă-t 

□tăiorî români a- 
competiție n-au reușit sâ-și

>LA$V]

(ia

dad de Mexico — de astă data a 
fust întrecut de două ori. și în tu
rul V a părăsit saltelele de con 
curs.

Ea această ediție a confruntări
lor olimpice luptătorii --români au 
avut o frumoasă comportare,
ferind o 'medalie de bronz, prin 
VASIL.E IORGA, la categoria se 
nvmijlocie — prima medalie olim 
pică obținută de (ara noastră la a- 
cest stil — iar alți 4 reprezentanți 
ai României s-au clasat pe locurile 
4—6 : PETRE CEARNAU. locul 4-3 
c:i indianul Sudeh Sudeshkumar 
(la categoria muscă), ION ARAPU. 

semi muscă) și ENACHE PA
NAIT. (la semigrea) -— locul 5. s: 
PETRE COMAN. locul 6 la 
goria pană.

Dar. iată cîteva amănunte 
confruntările pe care le-au 
f‘t luptătorii noștri în ultima zi. 
Vasiie iorga asalta medaliile îm
preună cu alți trei concurenți. 
După ce americanul Jahn Peter
son l-a întrecut, surprinzător, la 

; puncte pe Horst Stottmeister (R.D. 
Germană) — deținătorul medalie: 
de argint la campionatele mondia
le de anul trecut — a urmat Iorga 
în meciul cu campionul mondial 
al categoriei, sovieticul Levan Te- 
diașvill. Cfnd a intrat. însă, pe po
diumul de concurs luptătorul ro
mân avea puternice dureri la bra
țul drept. în urma unei întinderi 
musculare suferită în ajun, în par
tida cu americanul Peterson.

în prima repriză Tediașvili e luat 
un avantaj de două puncte. Cu o 
excepțională voință Vasiie Iorga 
și-a învins durerea acumulînd 
punct după punct. Tn finalul me
ciului, cind rezultatul era de 4—3 
în favoarea luptătorului 
acesta a 
dictat de 
Svendsen

cate-

de la 
susți-

i
IOX ARAPU

depășească valoroșii adversari

j

Ivan 
pion

Uri&a.n
crtimpicaJ

Kitocam

'r.i

ENACHE PANAIT

■ x' '

R.D

-A.

<

PETRE CtARNÂU

*.

h i

c?

sovietic, 
primit un avertisment 
arbitrul de saltea. Odvar 
(Suedia), dar arbitrul

pe 
csre i-au întilnit. Petre Cearnău a 
pierdut prin tuș meciul cu japo
nezul Kiyomi Kato, cel care a și 
cucerit, de altfel, medalia de aur. 
iar Enache Panait a fost învins

0 ZI FRUMOASĂ
PENTRU CANOTAJUL ROMANESC

(Urmare din pag. 1)

pefttru calificare nu a mai avut dra
matismul imprimat de replica lui 
Oarfiță Și Grumezescu. încă din ple
care, Tudor si Ceapura s-au instalat 
ferm f\e poziția a treia — poziția ca
lificării — asistind, parcă, la strinsa 
întrecere .dintre ambarcațiile sovieti
ce și celioslovace, dar controljnd în 
permanența situația din spate. Pâs- 
trinti, deci, un tempo rezonabil, cei 
doi campioni mondiali și-au permis 
un sprint gioar în finiș, pentru a 
cîștiga confortabil, cu un avans de 
aproapa 10 secunde față de principa- 

canotorii bulgari. Re-
D. Germană 
2. R. F. a 
— Krause)

Iii urmăritori. 
t uitate : S I — 1. R.
(Kunkel—Lucke) 8:13,87, 
Germaniei 
8:19,86, 3. 
8:20.69, 
S.U.A.
S II - 
8:07,34, 2. Cehoslovacia (O. și P. Svo- 
ianovski) 8:07,88. 3. România (Tudor— 
Ceapura) 8:10,89, 4. Hulgaria 8:20,21, 
5. Norvegia 8:30,29, 6. Elveția.

Startul echipajului român de 4 
fără cirmaci a fost așteptat, să spu
nem drept, cu destulă teamă, dată 
fiind forța partenerilor și mai ales a 
ramerilor sovietici și danezi. Spre 
surprinderea publicului, echipajul 
nostru a trecut însă- la conducere 
după numai 300 de metri. Emerit 
Tușa, Mihai Nautnencu, Adalbert Agh 
și Francisc Papp nu au nsai cedat 
conducerea si — repetînd evoluția 
din. serii, cînd sosiseră pe primul 
loc, califieîndu-se direct în semifi
nale — „au defilat" în învingători,

(Al ■îssmann
Polonia (Repsz—DIugosz) 
M. Britanie 8:21,61, 5.

Canada 828,82;
4.
8:25,40, 6.

1. U.R.S.S. (Eșinov—Ivanov)

I

Ceea ce era de prevăzut incă după 
primele întreceri a devenit acum o 
certitudine. Mark Spitz este noul re
cordman al titlurilor olimpice la 
înot. Ieri, dupâ-amiază, la „Olympia 
■Schwimmhalle", el și-a adjudecat de 
o manieră impresionantă cursa de 
100 m delfin în 54,27 — nou record 
mondial, pentru ca 35 de minute mai 
tîrziu, să încheie cu succes ' efortul 
coechipierilor săi din cvartetul de 
4x200 m liber al S.U.A. intr-un timp 
ce corectează cu aproaoe 8 secunde 
vechiul record al lumii. Astfel, vi
itorul dentist, pregătit de celebrul 
Doc Counsilman, deține pină la a- 
ceastă oră 5 medalii de aur (și fie
care a fost însoțită de un nou re
cord mondial !), depășind performan
ta lui Don Schollander (4 titluri la 
J.O. din 1904).

Cel de-al treilea titlu, atribuit în. 
reuniunea de ieri, a revenit. în mod 
surprinzător, australiencei Gail Ncal 
(înotătoarele de la Antipozi domină 
actualele întreceri), care a încheiat 
letrationul de 400 m in 5:02,97, per
formanță superioară vechiului re
cord al lumii deținut de americanca 
Claudia Colb. Și pentru a nu rămîne

mai prejos, o europeaucă de această 
dată - este vorba de Andrea Gyar- 
maty: — a stabilit un. nou 
mondial în semifinalele probei de 100 
m delfin, cu 63.80.

Rezultate tehnice : 100 ni
(ni) : 1. MARK SPITZ (S.U.A.) 54.27 
— rec. mondial. 2. Bruce Robertson 
(Canada) 55,56, 3. Jerry Heidenreich 
(S.U.A.) 55,74, 4. Roland Matthes (R. 
D. Germană) 55,87 — rec. european. 
5. Dave Edgar (S.U.A.) 56,11, 6. By
ron McDonald (Canada) 57,27 ; 400 in 
mixt (f) : 1. GAIL NEAL (Australia) 
5:02.97 — rec. mondial. 2. Leslie Cliff 
(Canada) 5:03.57, 3. Novella Calligaris 
(Italia) 5:03.99 — rec. european. 4. 
.Jenny Bartz (S.U.A.) 5:05,56, 5- Eveli
ne Stolze (R. D. Germană) 5:06,80. fi. 
Mary Montgomery (S.U.A.) 5:09,98 ;
4x200 ni liber: 1. S.U. A. (J. KINSELA. 
F. TYLER, S. CENTER. M. SPITZ) 
7:35.78 — rec. mondial. 2. R.
Germaniei (K. Steinbach. W. Lampe, 
Ci. Voesseler, H. Fassnacht) 7:41.69 — 
rec. european. 3. U.R .S.S (I. Grive- 
nikov, V. Mazanov, G. Kulikov, X. 
Bure) 7:45.76. 4. Suedia ’7:47,37, o. 
Australia 7:48.66. 6. R. D. Germană 
7:49.11.

record

delfin

F. a

SI A-IUGOSLAVIA 5 3 LA POLO’
zi a preliminariilor 
polo s-a înregistrat

In ultima 
turneului d? 
cea mai mare surpriză. Confirmînd 
bunele sale rezultate din partidele 
anterioare, selecționata S.U.A. a în
trecut și pe cea a Iugoslaviei, cîști- 
gătoarea titlului olimpic la Ciudad 
de Mexico, cu scorul de 5—3 (1—0, 
1—1. 2—1. 1—1). Poloiștii nord-
americani au avut inițiativa în per
manență. realizînd o victorie pre
țioasă care le aduce locul I în gru
pa A și două puncte extrem de

2—0, 
Ger-
2—0,
2—fi

ATLETISMUL A DEVENIT
CAPUL DE AFIȘ AL

(Urmare din pag. li

sute de metri înaintea sosirii, prin 
fața tribunelor care le-au trimis ro
pote de aplaude. Rezultate : S I _
1. N. Zeelandă 7:03,99, 2. R. D. Ger
mană 7:06,88. 3. R. F. a Germaniei 
7:10,56, 4. Canada 7:13,61. 5. Italia 
7:14^0. 6 Cuba 7:36.30 ; S II — 
România (Tușa — Naurr.encu 
Agh —■ Papp) 7:12„70. 2. Danemarca 
7:16j01. 3. U.R.SA. 7:16A9. 4. AL B-- 
tanie 722’1, 5. Eveția 72X87. 6 Bul
garia 724^2.

Iată care sînt
44-1; SI - 

niei 7:19.43. 2.
3. N. Zeelancâ 
U.R.S.S. 7X19.06. 
7:11,12, X S.U_A

Schif simplu : 
Demiddi (Argentina) 8:10,01. _ ____
gang Guldenpfer.nig (R.D.G.) 8:16J5. 
3. Melchior Burgin (Elveția’ 8:16J6 : 
S II — 1. Iur: Malisev (V.R - ~ 
8:13,49, 2. James Dietz (S.U.A >
8:21,53, 3. Udo Hîld (R.F.G.) 826.37

2 risle : S I — 1. R. D. Germ.a 
7:29,13, 2. M. Britanie 7:31,62. 3
Cehoslovacia 7:36.83; S II — 1. Da
nemarca 7:35,03. 2.
3. Norvegia 7:î>,32.

8 J-1; SI — 1.
622,47, 2. UJt.S.S.
6:27,53 ; S II — 1. R. F. a Germa- ie: 
6:27,44. 2. N. Zeelandă 6:28,40. 3. Po
lonia 6:31,10.

După intermezzo-ul «finalekr 
mici" (pentru locurile 7—12), de vi
neri, vom putea urmări întreceri:» 
decisive programate pentru simbâtâ 
dimineață. Canotorii români sint de
ciși să fie mai mult decît simp? 
participar.ți Ia startul acestor fir.ale 
olimpice...

si ceilalți fiBalrști . 
1- R. F. a Germa- 

Cehcslovacta 73645. 
n — î. 
Germani

aC
72L9L S
2. R. D. 

7:1859.
S I — 1 x.oeru 

X U olf.

R. D. Germană 
6:24,80, X S.U.A.

PROGRAMUL ZILEI
ATLETISAJ : bărbați: 100 m (semifinale și finală), 800 m r<u»~ 

mg (semifinale). 3000 m obst. (serii), prăjină (calificări). disc (căLfi.căr. 
temei : 100 m (serii șî optimi de finală), 800 m (semifinale), suliță (fina'â).

BASCHET : preltaMnarii: grupa A : Australia — Cuba. R.Â. Eg:m — 
S.U.A., Cehoslovacia -- Brazilia, Japonia — Spania; grupa B : Senega: — 
Fillpine. Italia — Potenta, U.R.S.S. — Porto Rico. R.F. a Germaniei _ T jt- 
slavia.

BOX : meciuri in turul doi
CĂLĂRIE : proba completă (parcursul de obstacole)
CA.VOTAJ ! finalele pentru locurile 7—12
CICLISM; viteză (serii eliminatorii, recalificări și optimi de-finală), ur

mărire individuală 4000 m (semifinale și finale)
GIMNASTICA : finalele pe aparate-bărbafi
FOTBAL : preliminarii : grupa B : Sudan — Birmania, Mexic — U.R.S.S : 

grupa D : Polonia — R-D- Germană, Columbia — Ghana
HANDBAL : preliminarii : grupa A : Danemarca — Polonia. Suedia —

— U.R.S.S.: grupa B : R-D. Germană — Tunisia. Cehoslovacia — Islanda : 
grupa C : R.omârda — Spania. R.F. a Germaniei — Norvegia; grupa D : Iugo
slavia — S.U.A., Ungaria — Japonia.

HOCHEI PE IARBA : preliminarii î grupa A 5 Spania _ Franța, Pakistan
— Argentina. R.F. a Germaniei — Uganda, Belgia — Malaezia

IACHTING : regata a patra
ÎN<xr : bărbați : 400 m liber (serii șl finală); femei s 100 m spate (seni 

s: s^nlfinaîe). 100 m bras (serii și semifinale), MO m liber (serii si finala), 
100 m Ăi', fin (finala)

JUDO : categoria S3 kg
POLO : meciuri în cadrul turneelor finale pentru locurile 1—6 și 7—12.
s (CITURI : platformă femei (eliminatorii) 
SCR4MA : floretă bărbați echipe (eliminatorii) 
TIR : pistol viteză (manșa a H-a). skeet (manșa a n-a), mistreț alergător

Japonia 
Cuba —

(manșa a H-a) _VOLEI ! preliminarii : masculin, grupa B : România — Brazilia,
— R.D. Germană. Cuba — R-F. a Germaniei; feminin, grupa R : 
Cehoslovacia; Japonia — R.P.D. Coreeana

TRICOLORII ÎN ÎNTRECERE
AI IXTIS* : Gheorghe Cefan (3 000 m obstacole) j Ileana 

E'3 no? : cavegarta samiușoară. Antonia Vasiie — Abavoml 
HANDBAL : ech^>a națională
POLO : echfcja națională
S ĂRITURI : Metania Decuseară.
SCRIMA : echipa de floretă î 5fihai Țiu, Ștefan Hauxler, 

«linii li! 1 iu F"alb
tir : Dan luga și Ion Trlpșa (pistol viteză), Gleb Flntilie »i 

jocaru (skeet)
VOLEI : echipa național*

Bila) (»JB m),
(Nigeria).

Tinaae Mure-

Lucian Co-

PE MICUL ECRAN ȘI LA RADIO

fOtlOTa 16.301 Atletism: 100 m bărbați semifinale, suliță fwftel finala, 800 m 
bărbat) se~ilfinale (transmisiune directă)

ora 18.25 : Atletism : 100 m bărbați finala, 800 m femei semifinale (tran- 
SmiSre22ÎoTCGtainastieâ, clcJlMn (urmărire individuală), judo (transmisiune 
directă)

'De La ora-13*, din or* tn or*, - transmisiuni radiofonice pe programul S
■■

CU 
in-
et. 

din 
in

1. S.U.A. 
U.R.S.S.
R. I). Germană
Japonia 
Australia 
Ungaria 
Polonia 
Suedia

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10
7
fi

4
4
2
•>

ii
A
4
1

2
R, F. a Germaniei

1
10.
11.
12. R. F. D. Coreeană

1

Italia 
Bulgaria

I 
I

1
1
1

4
î
2

3
2

13—14. Franța
ROMANIA

15. Canada
16. Austria
17. Iran

18—20. Cehoslovacia
Finlanda 
''landa

1
1
2
1
1

*»
•>

1

I 
I
1

CLASAMENT — NEOFICIAL —
PE PUNCTE

a executat o săritură excelentă 
care ar fi putut, poate, cîștiga 
trecerea dar, spre ghinionul 
vîrful pantofului a ..mușcat* 
zidul de plastilină al pragului, 
cercarea ei fiind astfel depăși ’ă.

Campioana noastră. Viorica Vts- 
copoleanu, a evoluat la cel ma. 
bun nivel al ei din acest «ezxvn. 
realtzind de două ori 6.48 m. ce al
te două ori 6.44 m $1 cite o dată 
8.43 tn «j 8.3* m. Aceste reruNa-’ 
nj i-au fost însă su&feotr pc 
*-> a se mertțiae in f=pta ne— 
jocurile fruntașe ale clasamenm 
fimd nerottă să se mulțumească 
peritia a șaptea.

DAHL KF I

C3

HEIDI RCSEN- 
BMANTET». 8 7» 
> (Bafiairia) C.77

4. Marria
Fe
•Lai

; SchaBer (R.F. 
n» 6. Meva An 

6.49 ~L 7. Vkx 
Țtomăr_a> «4»

CEL MAI SEVER EXAMEN
a pentat

o triere < 
de sever

în felul acesta el a trecut in frun
te si a rfst*șat- in ertrefitîs. ritiui 
de campion olimpic. Rezulta» la 
cros: 1. Fox NL Britanici 1Z.35.G— 
1X0 p. X Taylor (SUA. 12 39.1- 
12$8 p. 3. Balezo ("nrariat 12:42.6— 
1279 p_21. Oniscenko (UJLS-S. 
13 35.2—1126 p Un frumos exem
plu a fost oferit de tînărul sportiv 
român Dtmim-j Spiriea care, deși 
accidentat, a luat stârni și a aco
perit cu bine cei 4000 de metri ai 
traseul tn.

Individual : L ANDKAS BALCZO 
(UNGAR1.A) 5412 D. 2. Boris Oms- 
cerAo (UJLSS.) 5335 p, 1 Pa- el 
Lednev (U.R.S.S ) 5338 p. 4. Robert 
Fox (Marea Britanie) 5311 p. ă. VTa- 
dtmir Str.elev fL'.R^S.) 5302 p. A 
Bjorn Ferm (Soedia) 5283 7. Hei
ner Thade (R.F. a German:eî) 5145 jx 
8. Risto Hurme (Finlanda) 5tb4 p_ 
21 Dumitra Spirlea 4754 p— 3*. Ma
rian Cosmescu 4490 R— 48. Albert 
Covaci 4381 p. etc.

Echipe : L UJLS.S. 1TK5 p. 2. Un
garia 15348 p. 1 F.nlar.da 14812 p. 
4. S.U.A. 1480! p. i Suedia 14798 p 
6. R. D.
14jo9 p.
Britanie 
13655 p.

VOLEI

Cea ce a doua reprezentantă a 
txas'+a. Kesa Vttr+lâ. eu 6 13 . m 
nu s-a calificat pentru finală (la 
atâettan toate T-^lele sint de opt).
Cursa de 39 km mars, a doua pro

bă a lntreceruor atletice în care 
s-a acordat ier. tflul olimpic, a 
prilejuit — «iritai ni așteptărilor — 
o luptă aprigă rme concurent ii din 
R.D Germană « ce: din Uniunea 
Sovietică. Vlesccta a revenit, la o 
diferență aproape mfimă. mârsA- 
ixr *- rulut Peter Frenkel.

CImmmM : I PETER FREN
KEL TLD GERMANA) 14S42J92 
X Vtaclmir &-.U&U+V tUALS^J 
i 3R-SS re x He.=.
Germană.- IJTtlCSt. 4. 
Sper_-.g (R-D. Germană
5. Xicoiai Smata (UX&S.)
6. Paul kdil Marca
L28:44.4«.

Re_mamt (RD
Gunther 
1227 A5A.

1.3:1O>.
Br.tamej

rii la djyecse probe. La 
m bărbați ta sfertur-.te de fin 
cele mai buae rezultate au'tost 
regîs-^a-.e de: Borzov R'kf 
10.97 s. Taylor CS-U-AA. 18.14 
Crawford (Jamaica t 19.18 s. S 
fidiuk tUJLKS i 1023 s. Doi d; 
favuriți. sprinterii americani

100 m, nu vor 
întreceri. Primul 
serii și a aban-

meni mondiali la 
mai participa la 
s-a accidentat in 
dona: competiția, celălalt a... absen
tat de ta startul sferturilor de fi
nală. deoarece a pierdut autobu- 
ul cu care trebuia să vină la sta

dion!
Ileana Silai a cîștigat, fără să 

forțeze, seria sa din cursa de 800 m 
cu 2:01.4. realizînd al treilea timp 
al zilei, după surprinzătorul 1:58.9 

sem.fond -:ej bulgare Svetlana 
Zlaiex» <*1 doilea rezultat mendiab 

’. 59.6 «1 .'Slave; Aera Niko-
liei. Cu 230LS sint notate două a- 
.:- i-:oare Nx.ie Sabaite (U.R.S.S.) 
- Hildegard Falk (R.F. a Germa
nei).

Luind startul ir. seriile cursei de 
< ’ ~ ; umorul Gheorghe Ghipu, 
locui patru (1:51.0), nu s-a calificat 
peatru semifinalele probei. La su
liță femei, in calificări, cele mai 
bune rezultate: Ruth Fuchs (R.D 
Germar.ăi 60.38 m. Jaqueline Tod- 
:er. ’R.D. Germană) 59.62 m, Kathy 

IS.U.A.) 58.84 m ; 400 m gar
den : David Hemmery (Marea Bri
tanie) 49.72. Dieter Buttner (R.F 
a Germanie;) 49.7

prețioase în turneul final ce începe 
astăzi.

Celelalte partide ale zilei s-au 
încheiat cu rezultate normale: 
Cuba—Canada 7—2 (2—0. 
I—2. 2—0) în grupa A, R.F. a 
maniei—Australia 6—3 (1—1, 
1—0, 2—2) și Grecia—Olanda
(1—0, 0—2, 1—3, 0—1) in grupa B. 
Italia—Japonia 12—5 (4—1, 3—0,
1—1. 4—3) în grupa C.

Pentru turneul final (locurile 
1—6) s-au calificat echipele S.U.A., 
U.R.S.S. (cu cite două puncte). Un-, 
«ariei și R.F. a Germaniei (cu cite 
un punct). Iugoslaviei și Italiei (cu 
0 puncte). Pentru locurile 7—1J 
vor juca Cuba, Olanda, Spania (cu 
cîte două puncte), România, Grecia 
și Bulgaria (cu 0 puncte).

Aseară, reprezentativa țării noas
tre a învins echipa Mexicului cu 
9—6 (2—3, 3—1, 2—0, 2—2).

Iată și programul meciurilor de 
astăzi : România—Spania, Olanda— 
Bulgaria. Cuba—Grecia (în turneul 
pentru locurile 7—12), Ungaria— 
Italia, S.U.A.—R.F. a Germaniei .și 
Iugoslavia—U.R.S.S. (în turneul fi
nal).

a

IN

Viktor Savcen-
49.90. Christian Ru-ko fUJLS.Sj

dolph (R.D. Germană) 50,0.

Singurul nostru reprezentant 
mas in competiția individuală 
sabie, 
șansa 
grupe ce echivala, 
reunite, aproape cu 
campionat mondial. Se aflau ală
turi de el : campionul lumii Mi
chele Maffei (Italia), campionul 
olimpic din 1968 și vice-campionul 
lumii în 1971 Jerzy Pawlowski 
(Polonia), redutabilii trăgători: Vla
dimir Nazlîmov

Iosif Budahazi 
să tragă în

râ
de 

he-a avut 
cadrul unei 
prin valorile 
o finală de

(U.R.S.S.), Peter

LUPTA PASIONANTA LA PISTOL VITEZĂ
Dan luga pe locul opt. cu 295 p. după prima manșă

de la HoPe standurile
iccepin urta dintre cele mai spe> - 
tarulcase probe ale tirului, cea de 
pistol viteză. 60 de focuri. Un pu
blic r.umerss s-a aflat in tribun=1* 
amenajate în jurul celor opț stan
duri. Întrecerile prime: manșe (30 
de focuri), disputată joi. a ofer-.t 
dispute dirze și extrem de pastcr- 
nar.te. Cu cite va excepții, cele șasz 
serii (cite două la opt. șase și pa
tru secunde) au adus pe primul 
plan t-ntași de valoare recunoscută, 
faroriți ai competiției. Astfel, din 
acest pluton fee parte cehoslovacu. 
Falta — campionul continental, po
lonezul Zapedzki — campionul o- 
limpic din 1968. sovieticul Torșin — 
medalie de argint la C.E. Intre pri
mii șapte concurenți s-au mai si
tuat și Bakalov (U.R.S.S) — locu
rile 13 la CLE. ți 15 la CAL. la- 
ranski (Australia) — locurile 19 la 
J.O. 1963 și 23 la CAL, Gonzales
Spania) — locurile 31 la J.O. 1968 

*: 45 la C-M- precum și Glock 
.R. F a Germaniei), creditat, in 
acest an. cu o performanță de 
596 p.

Pe următoarele patru locuri, cu 
cîte 295 p, se află românul Dan 
luga. italianul . Liverzani. campio
nul 'lumii, finlandezul Huhtinen 
Jocurile 15 Ia J.O. 1968. 34.— C.M.

ș: 36 — CE) și norvegianul EiAțsjo, 
trăgător fără rezultate notabile 

pînă în prezent.
Celălalt reprezentant al României. 

Ion Tripța n-a înscris decît 290 p, 
-uuindu-se pe poziția a 29-a.

Primul nostru trăgător. Dan luga, 
care este precedat în clasament de 
cite do-, ț’ntași cu 298 p (Falta și 
Bakalov) și 297 p (Zapedzki și Tor- 
- s: de trei concurenți (Taranski, 
Gonzales, Glock) cu 296 p, poate 
marca o ascensiune în cea de a 
doua manșă (ultima) de vineri. 
Pentru a ajunge însă pe podiumul 
premianților și avînd în vedere 
malta valoare a adversarilor, luga 
• a trebui să obțină azi aproape ci
fra maximă (300 p.)

Rezultate după manșa I '• 1- Falta 
Cehoslovacia) 298 p, 2. Bakalov 
U.R.SS.) 298 p 3. Zapedzki (Polo
na) 297 p. 4. Torșin (U.R.S.S.) 

.'•'■7 p, 5. Taranski (Australia) 296 p. 
o. Gonzales (Spania) 296 p. 7. 
Glock (R.F.G.) 296 p. 8. IUGA (RO
MANIA) 295 p. 9. Endsjo (Norve
gia) 295 p, 10. Liverzani (Italia) 
295 p, 11. Huhtinen 
295 p

cu cile 74 t, 
(Canada), 

Germană).
a Germaniei)

4—7. : 
Michael 
Konrad 
și Ev- 

73 t.
p-

Britanie), fiecare 
Bruno Decosta 
Buchheim (R. D. 
Wimhier (R. F. 
gheni Petrov (U.R.S.S.) cu cîte 
itintr-un grup de trăgători clasați 
locurile 10—17 fac parte și țintașii ro
mâni Gleb Pintilic 71 t Y i ; '
Lucian Cojocaru 71 t (25+214-23). 
remarcat cele două serii 
ma și a treia) realizate 
Cojocaru.

mistreț alergător 
1. Sjesniak (U.R.S.S.) 379 
grodt (Columbia) 376 p, 
rea Britanie) 
(U.R.S.S.) 371
Germaniei) 369 
369 p

(24 + 244-23) ți 
■■ I "i De 

maxime (pri
de tînărul

(manșa I) : 
p, 2. Bellin- 
Kynoch (Ma- 

373 p' 4. Postayonov 
Zeisner (R. F. a 
Moeller (S.U.A.)

3.
4.

1. S.U.A. 195.5 p, 2. 
Germană 125 p,
117.5 p, 4. R. F. a Germaniei
61.5 p. 5. Ungaria 59,5 p, 6. 
Japonia 47 p, 7. Polonia 44 
p, 8. Australia 37 p, 9, Sue
dia 31.5 p. 10. Italia 31 p, 11. 
Bulgaria 22 p, 12. Canada
17.5 P, 
14—15.
13 p.
R.P.D.
8.5 p,
Cuba 
nie 5 
landa
Ecuador, 
Birmania, 
29—31.
Porto Rico 1 p.

★
în aceste clasamente nu fi

gurează probele de Ieri la 
haltere, judo, ciclism, gim
nastică, scrimă și lupte (7 
categorii).

R .1).
3. U.R.S.S.

4

13. ROMANIA 17 p, 
Cehoslovacia, Franța 

16. Austria 12 p. 17.
Coreeană 9 p, 18. Iran

19. Olanda G p. 20.
5,5 p, 21. Marea Brita- 
p, 22—23. Brazilia, Fin- 

24—26. Belgia, 
27—28.

2

4 P,
India 3 p,

Norvegia 
Elveția, Iugoslavia,

V.

N-A MAI RLZISIAI
SLMIflNALL

italianul Maffei tot cu 
De reținut că marea 

a comentatorilor care 
turneul de scrimă au 

marea surpriză 
lv.i Paw-

Marot (Ungaria) și Bernard Vallee 
(Franța). In aedăstă companie, 
Budahazi n-a putut obține decît o 
victorie părăsind competiția alături 
de Pawlowski (2v) și Vallee (Ov).

Seria respectivă a fost dominată 
de Nazlîmov care a câștigat toate 
asalturile susținute. In urma lui 
s-au clasat maghiarul Marot cu 3 
victorii și 
3 victorii, 
majoritate 
urmăresc
comentat pe larg 
produsă de eliminarea 
lowski, unul din iluștrii „veterani" 
ai concursurilor de sabie.

în cealaltă semifinală forțele au : 
fost mai echilibrate după cum o 
dovedește și clasamentul următor: 
1. Viktor Sidiak (U.R.S.S.) 3 v
(17—21 tușe) ; 2. Tamas Kovacs
(Ungaria) 3v (17—20); 3. Regis
Bonissent (Franța). 3v (11—17): 
eliminați : Paul Apostol (S.U.A.) 2v 
(19—18); Paul Wischeidt (R.F.C.) 
2 v (17—16) ; Boris Stavrev (Bul
garia) 2v (21—15).

Tn încheiere oferim cititorilor 
noștri componența grupeior în în
trecerea de floretă pe echipe care 
începe vineri (N. R. azi), grupa 
I : R. F. a Germaniei. Argentina, 
Polonia ; grupa a Il-a: Anglia, Ita
lia, Franța: grupa a IJI-a: U.R.S.S.. 
Liban, Japonia, Cuba : grupa a 
IV-a : România, Ungaria. Canada, 
S.U.A.

2«* t (manșa 
guel Marina 
(Finlanda) și

SKEkT (talere aruncate 
întii de 75 t) 
(Spania). Ari
Joseph Neville

din turu) — 
: 1—3. Mi- 
Westergaard 

(Marea

(Finlanda)

FOTBAL

Malaezia

YCHTING

Hans Schroeder 
Victor Potapov 
Kjoelhede (Da-

Paul Elvstroem 
Barcells

UJLS5. — Ungaria 
—13, 9);
R.PJ). Coreeană — 

3—0 (3. 7, 8) — meci

Grupa B : Marea Britanie — 
Kenya 2—0 ; India—Polonia 2—2 ; 
Noua Zeelandă—Olanda 2—0 (0—0); 
Australia—Mexic 10—0 (6—0). : 1. Valentin

2. Allan Varren
3. Glen Foster

ALTE REZULTATE TEHNICE
Masculin — grupa A : - Cehoslo

vacia—Tunisia 3—0 (11. 4. 10); Po
lonia—Coreea de Sud -1—3 (—7, 13, 
—11. —«);

Feminin
Grupa A:

3—1. (12, 2, 
Grupa B:

cehoslovacia
desfășurat miercuri noaptea;

Boris Budnikov (U.R.S.S) ;
Tempeste

(U.R.S.S.),
Britanie),

Pinn : 1.Grupa A; Maroc
6—0 (4—0) ;

Grupa C : - Danemarca—Ungaria 
0—2 (0—1); Brazilia—Iran 0—1 
(0—0) 1

HOCHEI PE IARBA

Grupa A : Pakistan—R.F. a Ger
maniei 1—3 ; Argentina—Uganda 
0—0 ; Spania—Belgia 1—0 : Franța 
—Malaezia 0—i ;

Regata a 3-a —: Clasa Dragon : 
1. John Cuneo (Australia), 2. Allan 
Leibel. (Canada), 3. Joi'gen Sunde- 
lin (Suedia);

Clasa Star: 1. Pelle Pettersson 
(Suedia). 2. David Forbes (Austra
lia). 3.

Clasa
Mankin 
'Marea 
(S.UJL)

Clasa
(R.D. Germană), 2.
(U.R.S.S.). 3. Steen 
nemarca) ;

Clasa Soiling : 1.
(Danemarca), 2. Ramon
(Spania), 3. Harry Meiges (S.U.A.) ;

Clasa „F.D.“ : 1. Rodney Pattison 
(Marea Britanie), 2. Jock Bilger 
(Noua Zeelandă), 3. Ulrich Libor 
(R.F. a Germaniei).

(Agerpres)

Fază din meciul de volei masculin dintre echipele Cehoslovaciei fi 
Tunisiei (3—6) din cadrul preliminariilor. în prim plan: VI. Petlak 
și S. Lamouchi (stingă).
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