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Mark Spitz are toate motivele să fie satisfăcut. Renumitul înotător ame- 
r; jr. a adăogat o nouă medalie colecției sale, unică în lumea sportului.

irnx~e fa pag s l-a)

Valeri Borzov, indis
cutabil cel mai bun 
sprinter mondial la 

această oră

VN FRLAfOS SUCCES AL LUPTĂTORILOR NOȘTRI

a schemelor de pă- 
sistemul defensiv
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lor tot în” arest timp, deși * pă7^~pr^iMM. fact* aM fad JK ari» 
mele concluzii ale acestei Olimpiade, care a Aebaaat MteerMer Mate 
punctele de vedere. Rezultă din opiniile nor tMaea. r notrr 4e ivrrr» 
litaie. prezenți La toate edifnle postbelt re ale ăecanfar Otefaa. că fa 
această dată se cristalizează mai precis deeă sil ind refer* 
pectivele in materie olimpică. Trebuie să fie a&k afavăr 
mărturisiri, deindată ce și noi, mai de cvrfad s 
simțim — numai după o săptâmină de preaeată 
car ea multor dubii și obținerea unor prețmi

Desigur, încă nu e cazul să le expunes 
putea afirma că dacă pînă acum unii au a 
formanță este încă o joacă, de aici înainte 
performanță trebuie sâ respecte legile 
pe viitor cit mai mulți supercampioni. 
ca mișcarea sportivă să aibă suportul a 
să și respecte rigorile acesteia.

Pe spații largi, ziarele discută viitorul 
tură cu barierele puse in-față de Avery Br 
dul Killanin va aduce un dezgheț fa axau 
sportive să poată să beneficieze, pe viitor, de 
portant decit pină acum, inclusiv d-a partea g 
sportive. O asemenea viitoare reglementare, c* 
acord cu ea, va avea o influență extrem fa îi 
tării performanței sportive și vor fi necesare __
partea fiecărei țări care dorește să fie prezentă pe 
mondial.

Rivalitatea sportivă dintre diferitele țări aflate fa 
de clasamentul pe medalii și puncte, pupnfa 
care le oferă un titlu olimpie este, de asenses 
cei prezenți aici, dar și in coloanele presei 
făcut o propunere ca acest clasament pe med 
categorii de țări, in funcție de mărimea po, 
susține că este neiogic și nejust ca țări cu p 
tori (și se referea, desigur, la cele două a 
și S.U.A.) să fie in aceeași categorie de țâri 
20 milioane de locuitori, pentru că este norm 
meroasă să rezulte o bază de talente poit-i c. 
celorlalte populații ntai reduse. Părerea zranf 
de foarte mulți din cei prezenți aici și s-ar | 
rabil pe viitor. Pe de altă parte, nimeni nu ne 
acum, asemenea clasamente deindată ce ș> 
prezent, este, de asemenea, neoficial din punct. 
Olimpic Internațional, Insă luat in considerare, n

Un alt clasament este pe cale de a 6 fatnc*c dfa < 
rivalități care se conturează și anume, aceia al >erwhiei 
nente. Deci, acestea sint Jocurile Olimpice, en 
tăți, deoarece la Miinchen concurenta apare 
care din precedentele Olimpiade. Intr-adevir 
Sud și ehiar al unei părți a Asiei, incepe sâ se 
fiecare sport dintre care cel mai impresionai 
a fost leagănul sportului mondial, a avansat p 
greșul Americii de Nord, in timp ce celelalte < 
urmă foarte puternic. Deși această rivalitate i 
ficială, mai mult de domeniul statisticii, este Mtuși 
seamă pentru viitorul apropiat pentru proporțiile pe care le vw 
Jocurile Olimpice atunci cînd și Republica Popolară Ckîat 
ci potențial uman, iși va face intrarea fa arena etua

Pentru noi, toate aceste dezbateri, presapwaeri. szat < 
în seamă pentru că va fi absolut necesar sâ gindim și sâ 
sport, ca și in domeniul economic și industrial, ca proganza 
dovedită atit de utilă pentru a ști unde vreai sâ ajungea 
Olimpiada din 1980), cu ce și cum să realizăm țetal pe care ar-1 v 
propune, asupra căror obiective merită, ca adevărat, să i» 
trebuie să abandonăm, să știm cu re ne putem prezenta Ia 
fața acestei lumi avide de spectacol sportiv, care s-ar 
citeva Olimpiade să dubleze miliardul de spectatori fa azi.
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PRIMA MEDALIE

BORZOV Șl RUTH FUCHS
CAMPIONI OLIMPICI INDISCUTABILI

Ileana Sila! in finală la SOO
.Atletismul olizr 

sideral ca o sinai 
stituie. dacă vrei 
Mur.chen aureolați de mar. succese s 
sunătoare și care, drntr-an moCrr ss 
face față nici măcar pretest: dor prince: etape 
lificârilor. adevărate ..furci caudine* c 
personalități ale stadionului. Asa se ti 

n-au avut acte 
mă ce per!orc 
nă. aruncotcar 
peste 60 de 
petrecut întocmai și la prăjină, in 
calificări p-nod-jcmdu-se ieri, la di 
minarea din concurs a numeros 
săritori între care — citiți bine - 
suedezul Kjell Isaksson (5.58 m in 
1972), americanul Steve Smith (5jd 
m) și italianul Renato Dior.isi 
(5.45 m). Și standardul de intrare in 
concurs n-a fost decit de 5,10 m! 
în această situație comentariile 
chiar că devin de prisos!_ Și to
tuși trebuie să mai arătăm, apropo 
de prăjină, că baremul n-a putut 
fi îndeplinit decît de 7 săritori, 
astfel că pentru a se completa nu
mărul minim de 12 finaliști au

-icrL.— 
uw si săr-
Znei 5ene-_

VILTORILE DE LA AUGSBURG
Aceste J.O. ultramoderne seamănă, 

într-un fel, cu viltorile de la Augs
burg, unde slalomiștii spumei dintre 
bolovani încearcă să-și închipuie că 
ei sînt cei care duc barca spre so
sire. Aici totul plutește torențial — 
o adevărată coajă de nucă aruncată 
In șuvoiul Urlătoarei. Bombardamen
tul de informații și imagini este atît 
de obositor, încît parcă și specta
torul inocent cade frînt, spre seară, 
fără • să mai poată urmări rezumatul 
filmat în care fetița cea blondă, Olga 
Korbut, face un mare efort pentru 
a-și ascunde oboseala, zîmbind.

■ ...Ultima zi de august la Ober
schleissheim. Semifinalele canotori
lor. încep cursele. încep emoțiile 
Canonada informațiilor și a imagi
nilor se desfășoară din plin. Crai
nicul urmărește cursa cu voce gravă. 
Tabela electronică imensă, ca un 
zgîrle-nori, fixează mereu poziția 
bărcilor, cu mii de becuri care se 
ambiționează să imite și forma am- 
barcațiilor. Televizorul oferă amă
nunte pentru definirea tehnicii schi- 
fiștilor. Din minut în minut, băieț: 
și fete in costume portocalii aduc 
foile oficiale, în care computere 
înregistrează toți timpii intermediar:. 
viteza vîntului, temperatura apei, a 
aerului, umiditatea, presiunea atmos
ferică și nu mai știu ce...

In sfîrșit, echipajul lui Tușa se a- 
propie de sosire. Alerg la birtul de 
presă. Dau tichetul de intrare și ob
țin un altul pentru interviul de la 
ponton. Adică pentru singurul 
ment în care cronicarul face 
In plus față de telespectatorul 
de griji Cu tichetul In mină, 
vreo doi kilometri, coborind

mo
re va 
lipsit 
alerg 

. pe
lîngă turn. Arăt tichetul celor 15 sau 
20 de controlori. Schimb două vorbe 
cu Tușa. Reiau cursa în sens invers. 
Recapăt tichetul de intrare. Telefo
nez rezultatul și pornesc spre auto
buzul Presse 7, care e în pădure la 
\Teo 300 m. Urmează o r.ouâ cursă. 
După ce trecem de încrucișarea cu 
tabela care Indică drumul spre 
Dachau, Încep ambuscadele. Autobu
zul este nevoit să aștepte. Orice ocol 
spre stânga înseamnă minute. Sema
forul verde clipește neputincios.

Ajungem, în sfîrșit, la centrul de 
presă din M&nchen. Cîteva rînduri 
scrise pe genunchi, pentru că holul 
e plin. Cronicarii își păstrează cu 
Înverșunare locul din fața televizoa
relor, ca într-o gară în care se mai 
așteaptă un singur tâen. E trecut de

Pugilistul român Antoniu Va- 
sile a avut o evoluție remar
cabilă în partida susținută 
aseară în compania nigerianu
lui Abayomi pe care, in urma 
unor atacuri dezlănțuite, l-a 
obligat să abandoneze lupta 
în repriza a doua.

AUGSBURG, 1 (prin telex de la u- 
aal dfa trimișii noștri speciali'.

Cocheta ..Sportha'.’.e" din această 
iocahtate a găzduit un cuplaj in
teresant din cadrul seriei C a tur
neului preolimpic de handbal, in 
cadrul căruia selecționata țării 
noastre a întâlnit reprezentativa 
Spaniei. Favoriți indiscutabili, 
handbaliștâi români au cîștâgat a- 
ceastă partidă eu scorul de 15—12 
<6—I), asigurindu-ș: in acest fel un 
loc in grupa semifinală

Deși au ciștigat partida, jucăto
ri: noștri nu au fost lipsiți de emo
ții. pentru că — așa cum s-au pre
figurat lucrurile încă de la primele

LA LIBERE

întâlniri — fiecare outsider al a- 
cestui turneu luptă din răsputeri 
pentru a realiza un rezultat cît 
mai onorabil, fapt care duce la un 
echilibru de forțe rar întâlnit în 
marile turnee ale acestui joc spor
tiv. Echipa Spaniei a constituit, 
deci, un adversar redutabil, care a 
încercat să-și pună în 
principalele sale calități: 
pătrunderile individuale.
rile rapide, prin procedee tehnice 
de mare finețe. Acestui stil de joc, 
selecționata română i-a opus o apă
rare mobilă, foarte atentă, promptă 
in intervenții, folosind în atac ac
țiunile lungt cu o rregătire calmă 
și minuțioasă 
trundere prin 
advers.

Spaniolii au
mult aplomb și au condus cu 1—0 
(mm. 3) și cu 3—2 (min. 8), după 
care inițiativa a trecut total de 
partea echipei române. Aceasta s-a 
impus clar, ajungind să conducă cu 
10 minute înainte de fluierul final 
cu 13—8 și permițîndu-și chiar să

se relaxeze în această parte a în
tâlnirii, cînd victoria sa nu mai 
putea fi pusă la îndoială.

Este de subliniat și faptul că an
trenorii români au utilizat în acest 
joc rezervele primei formații. In 
poartă a evoluat, de pildă, Dincă, 
iar Gruia nu a intrat în teren, de- 
cît cîteva minute din repriza se
cundă. Dintre cei ce au jucat, mai 
bine s-au comportat Dincă, Scho- 
bel, Gațu și Gunesch.

Punctele au fost
Gruia (3), Tudosie (3), 
Kicsid (2 — unul din 
nesch (2), Gațu, Stockl 
rin pentru România; 
(5
Medina 
Andreu 
bine T. 
Suedia.

înscrise de s 
Schobel (2), 
7 m). Gu

și Dan Ma- 
De Andres 
Morera (2),

Alte rezultate : Polonia 
nemarca 11—8 (6—4), R.D. 
nă— Tunisia 21—9 (II—2), Iugo
slavia — S.U.A. 25—15 (11—9),

federal 
care mi-a cllxazit 

E.-1.L1 antrenorul Ale- 
a adâ-jgai praaspâtui 

■ mi» și devotamea- 
•găzn.
Ierga și alp tap

etat bir.e.
ar 3îm la ton 

e Coman și 
at de Arapu 
cu toate că 

__ _  __ său este 
aviăd in vedere numărul 
r ta categoria sa (semi- 
e: a pierdut șansa !a c 

fa pri*rt meci, eu japonezul 
tr n i aut parudâ Arapu a a- 
ai-acra: de » pmxxe. foarte
ptofad riad mai era doar un 

• -iptă. CU toate aces-^a Arapu
■. sS-l —en-.-.nâ. f.ind in trecut
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DEBUT DE SEZON AL REPREZENTATIVEI DE FOTBAL1949' 
prin< 
sa evoluție fa cadr*I sertâlcr c 
de 100 m. ape» fa sferturile <5 
nală și in sem^fazie pe care 
dominat cu aiuri senioraiă. 
zov, de două cri campion ci 
nental pe această distanță, re 
figura lui Armin Harry, aia 
făcind o breșă in palmaresul s] 
terilor ameriraei obtșnuîu invi 
tori ai Ollmp.Jeior. Potrivit 
diției anticekx Jocuri, cine nu 
învingătorului cursei de viteză 
dat întregii Olimpiade, ar inse 
că aceasta sâ se numească, d, 
cum înainte. Olimpiada-Borzov

Clasamentul: 
ZOX (LIRAS.) 
(S.U.A.) 10X4 s, 
ca) 10,33 s. 4. 
10,36 s, 5. Fray 
6. Hirsch (R. 
10,40 s.

In ceea ce privește ar-^=narea sn- 
liței exista, pină vmer. o 
tradiție, aceea că priTir ța a 
rită să nu fi p-rri incrira i 
oasă competiția c~ mpfat Xfa Tokyo 
a cîștâgat o nec-r.csrirti — M_me- 
la Peneș, la Mexico o arjacătoare 
fără prea mari șanse — Aa^ela 
Nemeth-Ranki. De data aeeaata. la 
Munchen, victoria a reveent cele, 
mai îndreptățite dintre coapetfaa*- 
re. actuala recordmană a kzm

0 PARTIDA CARE SUSCITA UN VIU INTERES
1

ROMANIA
NL KWESCU DELEANU

LUCSSCJ MARCU

loan CHIRILA

(CorUfaaarc fa ml ■ 4-cj(Continuare în pag. a 2-a)

se tot mtilni echipele de tineret

RĂDUCANU
SATMAREANU DINU

DUMITRU NUNWEILLER
DOMJDE DEMBROVSCHI) DOBRIN

«n 4 Mâni ■ locafitate • Un singur semn de întrebare in alcătuirea JV'-lui

x:v .Tcăe:

AUSTRIA

DUMITRU

»>-

G. NICOLAESCU

(Continuare în pag. a 3 a) .

MARCU
Văzuți de AL. CLENCIU

KOGEL8PRGER HICKERSBERGER
STAREK HATTENBERGER

SCHMIDRADNER (KRIEGER) SARA
STACHOWICZ

Halterofilul bulgar Mladen Kucev, învingător la categoria 67,5 kg la care a stabi.it p- un » 
mondial. Telefoto: AGERPRES

MIA
ETTMAYER
RUJAM HORVATH

două. Nu mai e timp pentru masă. 
Fuga la atletism ! Mă gindesc că 
acolo va fi puțină liniște. Intrăm 
greu prin labirintul de Ia Olympia 
Stadion. Mă opresc, o clipă, în fața 
unui grup de atleți, aflați la încăl
zire. Ur.de e Borzov ? Unde e Taylor? 
Dar curiozitatea mă costă. Va tre
bui să ocolesc enorm, pentru că 
orice intrare e o supapă care se în
chide.

în fine, la masa presei. Uit obo
seala. Viorica are locul trei pe ta
bela electronică. Mă aflu între doi 
cronicari bulgari care suferă pen
tru Diana Iorgova. Seriile de 800 m 
fete se succed din trei In trei mi
nute. Fără să vrei, privești tabela. 
Fără să vrei, privești spre televizo
rul de jos, unde Karin Janz lucrează 
la paralele. Fără să vrei, privești 
peste alte două televizoare (și sînt 
2 000 la masa presei), unde un călă
reț mexican cade dincolo de gardul 
de sirmă. Fără să vrei, asculți ex
clamările cronicarului francez, care 
a întors butonul spie ciclism...

Bombardamentul continuă, haotic, 
ca viltorile de la Augsburg. Italienii 
comentează cazul Spitz. Unii sînt 
de părere că americanul a venit in
tenționat cu pantofii Addidas în 
mină, pe podium. Alții se revoltă, 
condamnînd procesul de intenție. 
Unul dintre ei strigă în gura mare : 
„De ce mai veniți la Olimpiadă, dacă 
sînteți gata să jigniți un om, cu o 
simplă bănuială ?“ Oricum, casa 
Addidas realizează cel mai mare suc
ces publicitar din istorie. Un miliard 
de oameni știu astăzi că Mark Spitz 
preferă pantofii Addidas...

Torentul continuă. Ia startul Bor
zov. Aleargă fantastic. Taylor e li
pit de el. Tabela amuțește întregul 
stadion : 10,07 ! !

Sare, din nou, Viorica. O văd de 
la 100 m, pe viu. O văd de la o ju
mătate de metru, simultan, în prim 
plan, pe micul ecran. Operatorii o

1. VALERI faOB-
10.14 s X tayitr
X XIii.fr 
Komeîiuk <VRSS- 
(Jamaica > 1. .40 a. 
F. a Gerssasâei

tacaâhi ai ar. I ? Dosire sm Deabronchi • Craiovea iul Marcu debutează in echipa 

• h decMere. de la oca 14,

^0

tentă V atașată tr.colorilor încă din 
pr-meje ere ale sosirii noastre aici.

' e- ce căldnra cu care
fae^latalii _tâfosi“ craioveni îi In- 
amyoerâ pe tricolori, peste tot i la 

e as.stă ;n 
- aalr mrresicnar.t. la plimbările 
acestora prin oraș, prin pitorescul 
-Pare al poporului", în sălile de 
soeccacoL seara, Aceiași teribili 
5 > teri care, cu numai două săp- 
tămîni în urmă, exultau cînd 
Răducanu scotea balonul din plasă, 
expediat acolo de Oblemenco, îi 
direse din tot sufletul bună șansă

portarului rapidist, cuno6CÎnd parcă 
intențiile antrenorului Angelo 
Niculescu în privința 11-lui de du
minică...

...Aseară, după antrenamentul ce 
a durat 60 de minute, cunoșteam și 
noi — cu un singur mare semn de 
intrebare — formația pentru meciul 
cu Austria. în poartă, Angelo Nîcu- 
lescu va începe cu Răducanu, în 
favoarea lui pledînd o recentă evo
luție foarte bună, aici, la Craiova. 
Un argument psihologic. Apoi, în 
apărarea imediată — noutatea se
zonului i Sătmăreanu va apărea pe 
post de fundaș central dreapta, lo
cul lui fiind luat de ploieșteanul 
Nae lonescu. Ceilalți doi fundași i 
Dinu (care acuză totuși o ușoară 
contuzie la gamba piciorului drept 
și urmează tratamentul indicat de 
dr. Dumitru Tomescu) și Deleanu. 
La mijloc, un statu quo absolut de 
înțeles, Dumitru — Radu Nunweil- 
ler, urmînd ca, numai în caz 
de nevoie, să se apeleze și 
la serviciul lui Hajnal. Miercuri, la 
Oltenița, mureșeanul a făcut, în 
repriza a doua, pereche cu Radu 
Nunweiller, prilejuind, la sfîr
șit, o observație demnă de luat în

seam* i fiind amîndoi mijlocași 
dreapta, la echipele lor de club, 
nici unul nu-și îndeplinește, așa 
cum ar dori antrenorul naționalei, 
larcinile defensive, îndeosebi pro
cedeul deposedării. Semnul (mare) de

stabi.it
Ur.de
XIii.fr
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CINCINALUL IN PATRU ANI $1 JUMĂTATE

CHEMAREA PARTIDULUI

929
'/ȘL 'Ș? A XXa ediție a JOtUHllOH DUMPKf Dl VARA

VA DEVENI FAPTĂ!
Ne sînt încă proaspete In amintire 

manifestârile de înalt patriotism so
cialist prilejuite de Conferința Națio
nală a partidului, de sărbătorirea Zi
lei de 23 August, de aniversarea sfer
tului de veac de Io proclamarea Re
publicii. Torentul de știri anunțind re
marcabile rezultate in industrie și ă- 
griculturâ, in construcții și transpor
turi, in toate domeniile activității ma
teriale și spirituale a poporului nos
tru, continuă. Aflăm mereu noi ți 
îmbucurătoare vești despre avîntul cu 
care oamenii muncii iți îndeplinesc 
și iși depășesc sarcinile de plan, dind 
țării produse mai multe, mai bune, 
mai ieftine, mărind necontenit avuția 
națională.

Chemarea partidului, „Cincinalul — 
în patru ani ți jumătate I" va deveni 
faptă I

I OLGA KORBUT SI KARIN JANZ
5

OVAȚIONATE DE 12000 DE SPECTATORI
După neuitatul spectacol oferit 

de gimnaștii japonezi la liber ale
se, iată că joi seară a fost rîndul 
fetelor să cucerească publicul spec
tator prezent la finala pe aparate

1. Olga Korbut 19,490 p; 2. Tamara 
Lazakovici 19,375 p ; 3. Karin Janz 
18,975 p; 4. Monika Csaszaz (Unga
ria) 18,925 p ; 5. Ludmila Turișceva 
18,800 p; 6. Erika Zuchold 18,700

p; sol: 1. Olga Korbut 19.575 p;
2. Ludmila Turișceva
3. Tamara Lazakovici ...
4. Karin Janz 19,400 p; 5. Liubov
Burda și Angelica Hellman 19,100 p;

19,550 p ;
19,450 p:

PAGINI DE EROISM 

COTIDIAN

După titlul de 
campioană a Eu
ropei (cucerit in 
1969 la Laiulskro- 
na) și după cele 
trei titluri de 
campioană mon
dială (Ljubljana 
— 1970), iat-o pe 
Karin Jam pe 
cea mai înaltă 
treaptă a podiu
mului olimpic: 
campioană la să
rituri ți paralele.'

S-AU ÎNCHEIAT ÎNTRECERILE
PRELIMINARE LA POLO

Ca tn toate întreprinderile ță
rii, șl la Făgăraș, la marele 
Combinat chimic, inteligența 
creatoare, abnegația și hărnicia 
colectivului de muncă, racorda
te la entuziasmul marii între
ceri socialiste și stimulate de 
hotărîrile Conferinței Naționale 
a partidului, scriu zilnic, ceas 
de ceas, prin fapte și realizări 
de seamă, pagini de istorie vie, 
contemporană, pagini de victorie 
socialistă.

Chimiștii făgărășeni se află 
angajați într-o uriașă acțiune 
de intensificare a producției ți 
de perfecționare tehnologică, 
transpunînd în viață sarcinile și 
indicațiile trasate personal de 
către tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU cu ocazia vizitei 
prilejuite de sărbătorirea semi
centenarului uzinei.

Performanțe remarcabile ob
țin toate unitățile de producție 
ale combinatului, astfel că pe 
ansamblu au fost realizate si

depășite toate angajamentele a- 
i’jman tn cinstea zilei de 23 
August, puHndu-ae raporta ob
ținerea peste prevederile planu
rilor a unei producții globala 
de 19 milioane lei și a unei pro- 
ductii-marfă în valoare de 23 
milioane. 9-au înregistrat peste 
plan beneficii de peste 18 
milioane, printr-o folosite mai 
bună a potențialului tehnic al 
instalațiilor, concretizată în 2630 
tone îngrășăminte azotoase, 583 
tone anilină, 113 tone săruri or
ganice, produse din masă plas
tică etc.

Sînt realizări de seamă aie în
tregului colectiv de muncitori, 
ingineri și tehnicieni, în fruntea 
cărora se află, ca de obicei, 
maiștrii Ion Milea, Gh. Maier 
și Vichenție Pică, operatoarele 
Maria Tănase și Aurelia Grama, 
eroi ai muncii socialiste din uzi
na chimiștilor făgărășeni.

M BlRA

S-au încheiat întrecerile prelimi
nare ale turneului de polo. în ul
timul meci — o nouă surpriză de 
proporții, echipa Spaniei nereușind 
decît un scor egal (6—6) în fața 
formației Bulgariei. După cum se 
știe, reprezentativa României, pier- 
zînd la limită întîlnirile eu S.U.A. 
(3—4), Iugoslavia (7—8) și Cuba 
(.3—4) a ocupat locul IV în grupa 
A, urmînd să continue întrecerea 
în turneul pentru locurile 7—12 
alături de selecționatele :
Olandei, Australiei, Spaniei 
gariei.

Pentru titlul olimpic au 
- în cursă reprezentativele

Cubei, 
și Bul-

rămas
S.U.A.,

VILTORILE DE
(Vrmare din pag. 1)

Ungariei, R.P. a 
V.R.S.S. Si Italiei.

Ger» 
Iată 

celor

Iugoslaviei, 
maniei (1), « *«»•
și clasamentele finale ale 
trei grupe 5

Grupa A : 1. S.U.A. 10 p (31—18), 
2. Iugoslavia 8 p (35—24), 3. Cuba 
6 p (28—23), 4. ROMÂNIA 4 p
(38—26), 5. Mexic 2 p (25—30), 6. 
Canada 0 p (14—50).

Grupa B : 1. Ungaria 7 p (23—6), 
2. R.F. ® Germaniei 6 p (21—13), 3. 
Olanda 5 p (14—11), 4. Australia
1 p (14—27), 5. Grecia 1 p (13—28);

Grupa C : 1. U.R.S.S. 8 p (30—9). 
2. Italia 6 p (27—16), 3. Bulgaria 
3 p (20—25), 4. Spania 3 p (19—24), 
5. Japonia 0 p (11—36).

LA AUGSBURG

Eroina se- 
tînăra con- 
Korbut, o- 
pentru ex-

a concursului feminin, 
rii a fost fără îndoială, 
curentă sovietică Olga 
vaționată minute în Șir 
cepționalele ei exerciții Ia para
lele, bîmă și sol. O excelentă im
presie a lăsat, de asemenea, Karin 
Janz (R.D.G.), cîștigătoare 
medalii de aur 
lele.

Iată primele
Sărituri — 1.

la sărituri

aparate iclasate la
Karin Janz (R. D. 

Germană) 19.525 p ; 2. Erika Zuc
hold (R. D. G.) 19,275 p ; 3. Lud
mila Turișceva (U.R.S.S.) 19.250 p; 
4. Liubov Burda (UR.S.S.) 19.225 
p; 5 Olga Korbut (U.R.SÂ) 19.175 
p ; 6. Tamara Lazakovici (U.R.S.S-) 
19,050 p; paralele: 1. Karin Janz 
19,675 p; 2. Olga Korbu- și Erika 
Zuchold — 19.450 p ; 4. Ludm 15 
Turișceva 19,425 p ; 5- Ilcna Beies; 
(Ungaria) 19,275 p; 6. Angel .ca
Hellman (R.D.G.) 19-00 p; biraă:

insistență. Doar ea • 
olimpică. Dar Viorica 

.. . ' 1 cu cite o
tabelă, deși face eforturi 
O clipă am iluzia că 

cuceri punctul de onoare, 
își rectifică greșeala, rea- 
Meta Antenen pe locul

mrii iHi r minerilor
DIN ANINA

a două 
și para

GRUIESCU ȘI CUȚOV

AU EVOLUAT BINE
ÎN PRIMELE LOR MECIURI

«un lucea

PRIMA MEDALIE

Anul 1972 consfințește două 
veacuri de existență a Aninei și 
180 de ani de minerit în vatra 
cărbunelui din Banat. Este și 
firesc ca aceste aniversări să fie 
întîmpinate și sărbătorite cu 
succese de seamă în cele mai 
adînci abataje ale Balcanilor. A- 
dăugînd și apropiata împlinire 
a unui sfert de veac de Repu
blică. ne putem da seama de 
marele avînt ce caracterizează 
munca minerilor Aninei, alături 
de acela al întregului popor.

Gîndurile celor de la I. M. 
Anina se îndreaptă acum către 
realizarea și depășirea planului 
anual, pregătirea producției pe 
1973, a îndeplinirii sarcinilor din 
cincinal în patru ani și jumă
tate. „Angajamentul anual al 
harnicilor mineri — ne spunea 
ing, Mircea Guran, directorul în
treprinderii, este deosebit de va
loros, el fiind de 4 ori mai mare 
decît cel inițial, reflectind prin 
aceasta maturitate, simț de răs
pundere, devotament. Aș vrea 
să menționez aportul adus de 
sectorul III vest, condus de 
Romulus Hîrjete. De asemenea, 
vrednicia celor care lucrează în 
sectorul conăcie, îndrumat cu 
competență de ing. Mihai 
Scurtu, de sectorul atelierelor 
centrale In fruntea căruia se 
află Nicolae Ardelean. Remarca
bil este și faptul că producția 
globală în primele șase luni a 
fost Îndeplinită In ritmul reali

zării Înainte de termen * ciari- 
■atatat”.

Iată deci cum știu miaerii 
bănățeni să traducă in fapte di
rectivele Conferinței Naționaie 
a partidului, să adere la efortul 
generai al națiunii, de a impul
siona ritmul vieții noastre eco
nomice, un ritm al progresu'.u. 
și al propășirii.

întregul oraș 11 cunoaș:* pe 
ing. Vacile Tudor. După absol
virea liceului, el a plecat ă Pe
troșani. la facultate, revenind 
după terminare latre cei dragi. 
Pasiunea sa pentru fotbal a ră
mas aceeași. Acum este titular 
în echipa de divizie B. Mine
rul Anina. Iată ce ne-a spus 
el: „Nu-mi confund pasiunea 
sportivă eu profesia, ci încerc 
să le armonizez. Sînt indisolubil 
legat de locul meu de muncă — 
sectorul III vest — caut să fin 
tot mai atașat de tovarășii mei, 
să-i ajut cu tot ce îmi stă in 
putință, să mă consider o păr
ticică din marele nostru colec
tiv care obține zi de zi rezulta
te deosebite. Sînt conștient de 
misiunea grea pe care o avem 
de a îndeplini angajamentul luat 
in cinstea zilei de 30 Decembrie. 
Am însă convingerea că acești 
oameni minunați care m-au 
crescut și educat, știu să-și res
pecte cuvîntul dat Ei vor avea 
in mine un ajutor de nădejde**.

Doru Dinu GLAVAN 
corespondent județean
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Marea revelație a te—e< 
lim pice de gimnastici est 
guranță, Olga Korbut 
autoare a unor exe~rrt i 
ficultate ți spectacu'.'z'-f.. 
fntilni:?

-S

.î

gâlorul său la Balcaniada din acest 
an. de la Istanbul. De data aceasta, 
Gruiescu a boxat cu mai multă de
cizie, a condus lupta de la primul 
pînă Ia ultimul minut al meciului, 
depășindu-și clar adversarul. Numă
rat, tn ultimul rund, pentru că se 
afla intr-o situație dificilă, Sonunur 
a fost oprit apoi să mai boxeze — 
evident, in scopul de a fi declarat în- 

prin abandon. Dar, spre sur- 
ț r..-.Jerea generală, arbitrul de ring 
i-a ccr.vins pe cei de la mese să 
rortsemneze pe buletinele lor vic
toria la puncte a boxerului român 
și nu prin abandon, deși timpul re- 
gt-u—■ *.tar de luptă nu se terminase.

Mai muiți cometr-aiori, prezenți 
ia turneul olimpic de box. s-au de- 
clarat total nemulțumiți de maniera 
ia care unii arbitri Înțeleg (sau știu) 

iepli.-.ească misiur ea. De pil- 
A. 3—ae-ra- il agenției Prance 

tr- Calscrat Ctau:» si ugar.aezul 
M__ n. reâe • i urtnă-.carele : ..Koou-

CU|»s. vicrcaapioti al Loropci. 
șa-a astgxrat, fără probleme, califi
carea ia fața rarajosalui ugandez 
Matari. Ne iatrebăm. lotuși, pentru 
ce aaal dîatre oficiali l-a preferat 
pe Maiori?-

Este ade-ârat, reprezentantul nos
tra a boxat excelent In această par- 
: făclnd dovada unor calități de
mare campion. In fața unui adver
sar cu multă experiență internațio
nală tMuiuri a participat și la Jocu- 
r-Je OLmpite de la Ciudad de Mexi
co — la aceeași categorie ca și Cu- 

. pe atunci semiușor și au fost 
lavtial de același adversar, ameri- 
rvai Rennie Harries, campionul 
□Lenr; ■ si foarte puternic, campio- 
■ai romin a adoptat cea mai potri- 
v*â tactică. In continuă mișcace, Cu
ier a eschivat frumos și și-a sur- 
ccrtss am ersarul cu serii scurte de 
xc -riuri :n viteză. Stilul său de luptă 
i întreaga asistență, iar spe-
ciaBltS rid hi el un serios preten
dent la o medalie olimpică. Studiind 
tabuoal tragerilor la sorți — atit cit 
se poate anticipa — Cal ist rat Cuțov 
are loete șansele să se califice in fi
nala ca^soriei ușoară.

urmăre&c cu 
campioana 
Viscopoleatru coboară 
treaptă pe ’ ' **
admirabile.
Viorica va 
dar tabela 
duclnd pe 
șase.

Pe neașteptate, cronicarii bulgari 
se prăbușesc peste televizoare. Pe 
Diana Iorgova o separă un singur 
centimetru de Heidi Rosendahl Bul
garii scandează : „Prima noastră me
dalie olimpică la atletism !“ E o for
mă de exuberanță pe care o invidiez. 
Să fi obosit oare atletismul nostru ?

Pleacă Vera Nikolici in Cursa de 
800. Tempo-ul e dur. Vera forțează. 
Iată însă că pe linia dreaptă aș
teaptă Zlateva. Sutimile de secundă 
ale tabelei electronice se succed a- 
mețitor. Cronicarii bulgari se urcă 
pe scaune : Zlateva — 1:58,93, nou 
record olimpic 1

Ileana Silai ia startul cu acest re
cord în minte. Pornește tn viteză. 
Respinge orice idee tactică. Nu mai 
e timp de calcule. Cîștigâ ușor se
ria. Bulgarii mă felicită, dar eu știu 
că nici Ileana nu mai e la Zenit.

Pornește Bedford în cursa de

ALTE REZULTATE

de

CICLISM. 1000 m cu start de pe 
loc : 1. ' ~ ~
marca) 
tralia) 
(R. D.
K6ther 
3. Janusx 
1.-67.22, 6. 
1^735.

SCRIMA.
TOR SIDIAK (U.R.S.S.) 4 v, 2. Pe
ter Maroth (Ungaria) 3 v (1,050), 3. 
Vadimir Nazlimov (U-R.S.S.) 3 v
(1,00), 4. Michelle Maffei (Italia) 3 v 
(0,952), 5. Regis Bonissent (Franța) 
l v (0,863), 6. Tamas Kovacs (Unga
ria) 1 v (0,727).

HALTERE. Categ. 75 kg : 1. IOR
DAN BIKOV (Bulgaria) 485 kg — 
rec. mondial, 2. Mohamed Trabulsi 
(Liban) 472,500 kg, 3. Anselmo Silvi- 
no (Italia) 470 kg, 4. Ondrej Hekel 
(Cehoslovacia) 462,500 kg, 5. Fran
klin Zielecke (R.D. Germană) 460 kg, 
6. Andras Stark (Ungaria) 460 kg.

YAHTING. Clasamente după 3 re
gate. Clasa Soling : 1. Harry Meiges 
(SU..A.) 8,7 p, 2. Stig Wennerstroem 
(Suedia) 25.0, 3. David Miller (Cana
da) 25,4 ; Clasa Dragon: 1. 
Cuneo (Australia) 0 p, 2.
Leibel (Canada) 13,0 p, 3. Donald
Cchan (S.U.A.) 18,0 p ; Clasa Tem
pest : 1. Alan Warren (Marea Brita- 
nie) 11,0, 2. Valentin Mankin
(U.R.S.S.) 13.7, 3. Bernard Staartjes ------ - - „ _ ------ . j

2. 
1

NIELS FREDBORG (Dane- 
1:06,44, 2. Daniel Clark (Aus- 

3. Jurgen Schiitze 
1:07,02, 4. Karl 

F. a Germaniei) 1:07,21, 
Kierzkowski (Polonia) 

Dima Toncev (Bulgaria)

10 000. Tribunele îi scandează numele 
și renumele. Nu mai e cazul să re
povestesc această cursă „in doi", cu 
Puttemans învingătorul, care face 
din Heino, Zatopek ți Kuț trei moș
negi In redingotă.

Avalanșa de cifre ți imagini îșl 
continuă cursa. Timpi intermediari ?
la tot pasul. Sosirea mărșăluitorilor. \ 
Heidi Rosendahl traversînd gazonul 
în urale. Cursa delfin a lui Spitz, 
la TV, cu un nou record mondial 
(mă gindesc că acest Spitz, cu zîm- 
betul lui de prim-amorez, va totali
za pină la urmă, singur, mai multe 
medalii de aur decît 100 de țări 
laolaltă).

Torentul continuă. In cursa de 
10 000 a mai rămas un singur aler
gător. Italianul Cindolo. Uralele unul 
întreg stadion îi însoțesc ultimii 
pași. în turul trei, Cindolo a avut 
o criză de ficat. S-a chircit de du
rere. S-a oprit. Am avut impresia 
că intenționa să abandoneze. Dar, 
cu prețul unor mari eforturi, italia
nul a continuat alergarea. Criza s-a 
repetat peste cîteva ture. Insă Cin^ 
dolo n-a cedat nici de această dată. 
Apoi, am asistat, poate din întim- 
plare, la cel mal frumos gest al pri
mei zile a atletismului. In clipa în 
care Cindolo simțea apropierea unui 
alergător venit din spate, el să 
îndreaptă spre culoarul al doilea, pen
tru a-i economisi puterile parteneru
lui de întrecere. A făcut asta de mai 
multe ori, pină pe ultima sută de 
metri, cînd a rămas singur.

Cindolo I... O coajă de nucă, dar o 
coajă mai puternică decît vîltorile 
de 
de

la Augsburg, care reprezintă atit 
bine Olimpiada anului 1972.

Telef,

ÎNCEPÎND DE DUMINICA -10 ECHIPE FEMININE DE DIVIZIA A
LA STARTUL UNEI NOI EDIȚII A CAMPIONATULUI OE HANDBAL

1:06,87, 
Germană) 
(R- ‘ BRAZILIA

Sabie individual : 1. VIK- PE ULTIMUL LOC
ÎN GRUPĂ!

Cu toate că, 
cum se spune, 

are _
Olimpice 

atletis- 
al nata- 

este oon- 
printre 
princi- 

Olimpla-

așa 
iot- 

labalul nu 
Jocurile 
parfumul 
mului sau 
țlel șl nu 
siderat, 
sporturile 
pale ale 
delor, zed de mii 

sînt 
parti- 

«ub

John 
Allan

de spectatori 
prezenți la 
dele Jucate 
emblema cercurilor 
olimpice, fie că a- 
1a Mtlnchen. Augs-

(Olanda) 27,7 p; Clasa Star : 
Pelle Pettersson (Suedia) 16,0, 
Boris Budnikov (U.R.S.S.) 18,7 p, 
David Forbes (Australia) 22,7 p.

FAVORITA MEA LA 100 m ESTE ALICE ANNUM DECLARĂ WILMA RUDOLPH
MvNCHEN, 1 (prin telex. de ta »- 

md dintre trimișii noștri specia*’).

ce

vi tații de onoare ta Joca- 
•e se afla și fosta cxm- 
ipică la Roma, celebra 

culoare W lima Radolph. 
in urmă ea a urcat de 
treapta cea mal înaltă a 
de premiere In prooele

In prima zi a întrecerilor ce atle
tism. firește, .gazela neagră* a fost 
prezentă ia tribune. Un prilej exce
lent pentru a schimb» cîteva cuvinte, 
pentru a vedea, prin prisma ochiului 
ei de specialistă, unele aspecte care 
pot scăpa, de mâite ori. spectatorilor 
obișnuiți și chiar gazetarilor.

— Ce v-a impresionat, pină acum 
cel mai mult la această Olimpiadă ?

— Marile performanțe; recordurile 
mondiale : splendoarea întrecerilor ta

unde a-i numi pe acești 
. scrnhsp* ărept sportivi e încă pu
țin s*es: medaliile lui Mark Spitz.

— Dar acum începe atletismul ; -- 
ce părere aveți despre favoritele fos- 
te.tr probe Ia care ați concurat cu 
ot&a sacees ?

— Toată lumea 
proba de 16» m. 
E.«e adevărat că _ _
H mai repede decit conaționalele mele 
Ferrel și Davis. Dar favorita mea 
este Alice Annum din Ghana. Are un 
stil splendid. O veți vedea. Poete îmi 
ți seamănă și de aceea o indic fa
vorită—

— Dacă 
pista de rekortan și, bineînțeles, 

vîrsta

-3

o indică favorită in 
pe Renate Sticher, 
ea aleargă in forță

ați alerga dv., astăzi, pe 
. ' ’ ‘ . ați

avea vîrsta de acum 12 ani ați pu
tea realiza rezultate mai bune ?

— Desigur. Sint convinsă că aș fi 
alergat sub 11.0 secunde pe IM rn. 
Veți ride, probabil, dar zilele trecute

am alergat și eu aici, la un antrena
ment al fetelor, pentru a încerca pista 
de rekortan. Ce diferență enormă 
tre zgură, și acest rekortan...

— Și eît ați înregistrat pe 100 
metri ?

— Nu are importanță. Firește, 
sub 12 secunde. Am abandonat 
mult atletismul. Acum mă ocup 
educația copiilor mei. Sint casnică.

— Ați fi fericită dacă ați fi și azi 
sportivă ?

— Sinceră să fiu, nu. Sportul mi-a 
dat atitea satisfacții și mă mulțumesc 
să mă gindesc doar la ele. Acum 
trăiesc din amintiri și — poate — e 
mai bine așa. E mai bine să te re
tragi la timp. N-aș vrea să se spună 
despre mine _bătrina“ Wilma după ce 
am fost numită „perlă", „gazelă". As
tăzi mă simt bine dacă mi se spune 
mrs Wilma Eldrigc, pentru că sînt 
măritată cu domnul Eldrige.

în-

de

nu 
de 
de

cestea se dispută 
burg, Passau sau la Niirnberg.

Turneul este destul de Interesant. 
Spunem destul, ținînd seama de dife
rențele de valoare existente între echi
pe : unele dintre ele sînt prezente aci 
cu tot ce au mai bun, altele — cele 
în care există fotbal profesionist. — cu 
jucători care vor să se afirme, iar cea 
de a treia categorie, deși prezintă cele 
mal bune garnituri — așa cum este 
cazul echipelor din Africa sau din Asia 
— slnt totuși departe de standingul 
soccerului mondial.

Se află la Milnchen doar cinei dintre 
echipele ce au fost de față și la olim
piada aztecă : Ungaria, campioana din 
1968, alături de ea Brazilia, Columbia, 
Ghana și Mexic. Brazilienii, însă, deși 
prezintă un „11“ cu jucători de la ma
rile cluburi din Rio și Sao Paulo, nu 
e-au Impus. Ba. dimpotrivă, au ocu
pat ultimul loc în grupă.

Scriem aceste rtnduri fără a cunoaște 
rezultatele partidelor ce se dispută vi
neri. Le veți găsi în altă parte a zia
rului. Este vorba de jocurile ee au loc 
în grupele B șl D. In celelalte 
partidele s-au încheiat, cli— 
arătind astfel :

GRUPA
1. R. F. a Germaniei
2. Maroc
3. Malayezia
4. S.U.A

Ultimul rezultat : R.
5. U.A. 7-« (3—6).

GRUPA

! două, 
clasamentele

A

F.

C

3
3
3
3 
a

3 0 0 13— 0 I
111 6—3 2
1 0 2 3— 9 2 
0 12 0—10 1 
Germaniei—

3
3
3
3

3 10 9—2 5 
2 0 1 7-H 
10 2 1—92
0 12 4—S 1 
competiției 

pe primele

1. Ungaria
2. Danemarca
3. Iran
4. Brazilia

Conform regulamentului 
olimpice, echipele clasate . .
două locuri In flecare grupă vor lua 
parte la următorul tur de finală. Pri
mele patru formații slnt cunoscute, ur
mează să le cunoaștem și pe celelalte.

Duminică,Ia București, Timișoara, Bra
șov și Tg. Mureș, Începe o noua ediția 
a campionatului național feminin de 
handbal, divizia A. 10 formații — prin
tre care șl noile promovate Progresul 
București și Constructorul Timișoara — 
pornesc să străbată maratonul ia sftiși- 
tul Căruia va tl desemnată (In primă
vara anului 1973) noua campioană a tâ
rli. Vom urmări cu atenție .etapă de «- 
tapă, evoluția celor zece team-uri, dar 
ne vom preocupa îndeosebi de com-

Cft. V-

★

fi
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TIMIȘOARA : Elisabeia Slmo s'. Car- 
Terezia Popa. Nadire Ibadula.

UNIVERSITATEA
nella Hrsttov (portari) -------- . ----
Hilda Hrivnak, Elena Onofraș. Edeltrauț Franz-Sauer. i°~ 
landa Rigo, Geriinde Oprea. Georgeta Piscu. Crteti-ui M«“- 
zenrath, Gorița Gavrilov, Ileana șteran. Georgeta Prund.: j 
șl Dorina Damlan.

Antrenor-leetor utUv. Constantin Lache.
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI : Elisabeta Ionescu ț! Lu

cretia Anca-Moise (portari) — Doina Funeoi, Lidla Scorțeșc.:. 
steliana Dlacoriescu, Slmona Arghlr. I2ena RSducanu. Nicu- 
lina lord ache, Marla Mereu, Mirela Drago?, ioana Surugiu 
șl Lorena Stoica.

Antrcnor-prof. Constantin Popescu.
IEFS BUCUREȘTI : Irina Cllmovschl. Elena Oprea și Liana 

Ficlu (portari) — Doina Bălcolanu, Aurelia Costandsche. 
Rodlca Bunea Florentina Gută, Elena Frineu, Natalia R’ib- 
lenco, Vaslle Nlculina, Maria Bota, Cornelia Mohânu, Mari» 
Nlță, Lucia Osman, Marla Gheorghe.

Antrenor-prof. Ion Bota.
MUREȘUL Tg. MUREȘ : Ana Man șl Irina Burlan (portari) 

— Maria SzdlCșl, Rozalia Buta. Elena Ungur. Marla Bartha. 
Magda Szebeny, Eva Lukacs, Ana Birtalan, Viorica Bartha. 
Iudit Demeter și Iustina Horvath..

Antrenor-prof. WUhem Helvig.
RAPID BUCUREȘTI : Maria Buza? »£ Violeta Dumitru (por- 

țarp _ Ana Starck, Vasilica Șerban, Carolina Mănăsttriă. 
Nela Vasilescu. Stefania Oanoea. Juliet» Țopîrlan-Crișu, Ște
fani» Constantin și Victoria Amarandel.

Antrenor-prof. Ion Ianescu.
rulmentui, BRAȘOV : Olimpia Armanou si Ioana Ca- 

raclca (portari) _ Irene Oanoea, lullana Nako, Cornells Șerb, 
Eeatertaa B6yte, Adriana Căciulă, Cornelia Bartolc. Mariana 
Menet. Mariana Constantin, Valentina Ianescu, Mariana Fațai? 
Doina Radu, Elena Seceleanu, Elena Gheorghe, Valeria Urde» 
și Mihaela Habric.

Antrenor-prof. Ferencî Lechner,

.- s. Maria Doxa (portari) 
Rasa Seroan-Scariat, Va- 

i Sseiect, Nicullna Cara- 
Focea. Elena Asevoaie și

Numele «rnrenomha echipei nu ne-a fost comunicat.
PROGRESUL. BUCUREȘTI : Gebrieia velicu, Elisabota

cozma și Maria Porcel (portari) — Mana Constantinescu. Ll- 
M»IM "ir-rrlT-. Agripina Hargel. Gabriela Mărmureanu, 
Mariana Bivotaru. EUsabeta Catarig. Rodlca Achim. Georgeta 
Bra::e. Aurelia Rog»*1»" Llria Lupșor. Eva Szebeni, Cornelia 
Popescu. Vasiiie» Die si Paula Naghy. v

Artrecior-proi. Sava Beets.
CONSTRUCTORUL TOUȘOARA : Elvira Mareu. Angela Mo- 

ro-.an si Marta OtoiU (portari) — Camelia Gheorghiu, Dorina 
Evoniu, Verotuca Marecv. Eva Kaspar: Mihaela Rădici. Clara 
Schnur, Rod.ea Ctsmas. Carmen Dceictu. Natașa Veseliei, 
Aurora Crtșar. F- Lucia Balc-g.

Anlrsnar-prot VasEe Farcaș.
PROGRAMUL PRIMEI ETAPE 

(duminică 3 septembrie)
Constructorul Timișoara — Universitatea Timișoara.
Rulmentul Brașov-Universitatea București.
Progroaul București — tEFS (tem Progresul, de 1* 

ora lt).
Rapid București — Textila Buhuși (teren Glut ești de 

la ora 11.39).
Murețul Tg. Mure» — Voința Odorbel.

• Pină și antrenorul lotului maghiar de 
pentatlon 
prins de victoria lui Balczo in oceostă probă. 
„Trebuia 
cu cel puțin 28 de secunde si a reușit, de 
fapt, să se detașeze cu— 53 secunde". Trebuie 
să precizăm că crosul este principala spe
cialitate a iui Balczo care, după cite o rela
tat antrenorul lotului, s-c pregătit cu o extra
ordinară sîrguință in ultimele 12 iuni pen
tru acest concurs olimpic.

• Don Schollander a avut dreptate I Mul
tiplul campion olimpic de notație a făcut, 
înainte de a începe întrecerile înotătorilor la 
Schwimmhalle, o probă a bazinului. După ce 
a parcurs moi multe lungimi, a ieșit din apă. 
și a spus celor prezenți : „Este cea mai ra
pidă piscină pe care am cunoscut-o pină a- 
cum. Vom vedea căzind, aici, o duzină bună 
de recorduri..." Și, î. . 
tatea programului de notație, 
gistrate

• In 
21 de 
o JO„ 
tere. Dintre numele mai cunoscute cităm pe
pentatlonistul sovietic Vladimir Șmelev, pe 

compatrioata sa Galina Gorohova (ex-cam- 
pioană mondială la floretă), canoista maghia
ră Anna Pfeffer, gimnasta vest-germană An
gelika Kern, călărețul nord-american Romas 
Veile.

• Celebrul schior austriac Karl Schranz se 
află la MGnchen șl urmărește cil asiduitate 
diferitele competiții din cadrul Jocurilor de

modern, A. Benedek, o fost sur-

să-l intreacă oe Oniscenko Io cros

intr-adevăr, pină la jumâ- 
, ou fost înre- 

nu mai puțin de 10 recorduri.
ziua de 31 august nu mai puțin de 
sportivi, participant! la actuala ediție 
și-au serbat aniversarea zijpi de naș-

vară. El este unul din reporterii specializați 
in interviuri ai te eviziunii austriece. „Sper să 
mă ochit mulțumitor a'e sarcina ce mi s-a 
încredințat, a declarat Schranz in cadrul unui 
interviu.

urnal 
©LHVIPIC

* Atletul american George Woods a arun
cat greutatea la 22,40 metri I Este vorba, bine 
înțeles, de o aruncare la antrenament. Și nu 
numai atit I... Atletul a depășit circumferința 
cercului de aruncări. Dar rezultatul lui a apă
rut cu titlu în presa din capitala Bavariei. Un 
avertisment pentru ceilalți concurenți I...

• Comentatorii agențiilor internaționale de 
presă subliniază că întrecerile de lupte libere 
s-au desfășurat la un nivel tehnic foarte înalt. 
Este o apreciere care se răsfrînge într-o bună

măsură și asupra reprezentanților noștri in 
această disciplină căci ei s-au numărat prin
tre fruntași la cinci categorii.

• La ultima festivitate de premiere, îno
tătorul american Mark Spitz s-a prezentat în 
picioarele goale. El a declarat cu acest pri
lej : „Este mai bine să urc pe podium des
culț decit cu pantofi de sport, 
cutiile referitoare la marca de 
care o port".

• Cistigăloarea medaliei de aur la săritura 
in lungime-femei, atleta vest-germanâ Heidi 
Rosendahl a mărturisit intr-un interviu acordat 
imediat după încheierea probei : „Am fost ner
voasă la început dar, apoi, mi-am revenit. Sînt 
atit de fericită că am adus echipei mele me
dalia de aur I...". Cea de a doua closată, at
leta bulgară Diana lorgcva a spus : 
rat să corectez recordul mondial ți .
pe Rosendahl. Îmi pare rău că nu mi-am re
alizat dorințele".

• După cum se știe, sprinterii
Hart și Robinson au ratat calificarea în fazele 
ulterioare ale probei de 100 ni plat deoarece 
nu s-au prezentat la start In legătură cu 
aceste absențe antrenorul american Bob Tay
lor a declarat : „Eu știam câ preliminariile au 
loc în nocturnă (!?). La rindul lor, cei doi 
atleți au arătat câ, după primele întreceri, 
s-au înapoiat in satul olimpic 
neascâ. Ei susțin câ au fost 
prezinte la start la ora 17 și, 
rea Ier, au aflat eâ startul 
curse s-a dat la ora 15.

ca so evit dis- 
incălțăminte pe

„Am spe- 
s-o întrec

americani

ca tâ se odih- 
anunțați să se 
spre surprinde- 
tn respectivele
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DE LA CE PLECĂM.

CAPITALA VA AVEA 
ÎNCĂ UN PATINOAR ARTIFICIAL

• Interviu cu ing. Vlad MUNTEANU, șeful proiectului
Sesiunea de toamnă a echipei 

noastre reprezentative debutează cu 
un colocviu, amicalul Romania-Aus
tria, pe care este bine să-1 privim in 
lumina-i reală, fără a-1 supraapre- 
cia, dar și fără a-1 subestima.

In fond, partida cu Austria are — 
din toate punctele de vedere — su
ficient nume pentru afiș și avem 
convingerea că și jocul de mîihg ăl 
adversarei tricolorilor va fi la înăl
țimea numelui.

Trecînd de la etichetări Ia inte
resele sportive ale întrecerii, jude
cate din punctul de vedere al jucă
torilor noștri, trebuie să avem tn 
vedere că — în afara unor respec
tabile considerente de palmares, 
privite, de pildă, eu toată stima dă 
reprezentativele Ungariei sau Ceho- 
lovaciei, care angajează frecvente 
confruntări cu fotbalul austriac — 
partida cu Austria reprezintă pentru 
echipa noastră o ștachetă de reper 
foarte utilă.

Colocviul fotbaliștilor noștri în 
compania unui team solid, cu des-

CAMPIONATUL ECHIPELOR 
DE TINERET — REZERVE
1. Steaua 3 X 0 0 14-8 4
2. Farul X 2 6 • »—» 4
3 Dlnamo 2 1 l 0 4—1 1
4. „U« Cluj t 1 0 1 l-î t
S. Sp. etuderjleso 8 1 • 1 5—4 >

e— 8. Univ. Craiova 2 1 0 1 1—1 1
II— 8. F. C. Argeș 2 1 0 1 4—2 t
C— 8. Rapid 2 1 0 1 »—i 1
a—U C.S.M. Reșița
9—ro. Petrolul

2
1

0
•

2
1

•
0

J—5
ti

1
11. U.T.A. 2 1 0 1 X
12. A. s. Armata 2 1 0 1 •—ii i
13. Steagul roșu 2 0 1 1 9—1 1
14. Jiul 2 0 1 1 1—4 1
15. sport Club Bacău 2 0 1 1 3-7 1
18. C.F.R. Cluj 2 e 0 3 2—7 0

tule veleități, are mărturisi tul scop 
SÂ EDIFICE conducerea tehnică a 
echipei și, firește, opinia publică din 
tara noastră, asupra valorii de start 
a naționalei, asupra atuurilOr ca si a 
lipsurilor pe care ea le manifestă 
AZI *în. joc,, asupra direcțiilor în 
care trebuie să se lucreze cu pre
cădere în viitor tn vederea urtor 
creșteri dorite.

Convinși fiind Că partida de mîine 
va răspunde acestor deziderate, ni 
se pare potrivit să subliniem — tn 
preajma primului meci inter-țăr: 
ăl sezonului — condiția actuală în 
lume a echipei noastre reprezenta
tive. O condiție situată precis în ie
rarhia soccerului internațional ș; 
care atrage, implicit, obligații cores
punzătoare din partea fotbaliștilor 
noștri.

După calificarea ffi turneul finii 
al precedentelor Campionate Mon
diale. turneu în care echipa Româ
niei a avut a evoluție respectabilă 
și respectată, după clasarea în pri
mele opt echipe ale bătrlnului conti
nent la ultimul Campionat European 
(In care reprezentativa țării noastre 
s-ar afla, în condițiile unui punâ- 
taj strict, pe locul 5), naționala por
nește mîine lâ un drum nou. Un 
drum în care poartă, de la început, 
însemnele unei Valori internaționale 
remarcate, însemne care impus dar 
și obligă pe purtătorii lor.

Reprezentativa noastră a ajuna 
este, eiaeva In lume. Este privită ca 
•tare pe meridianele fotbalului, aw 
o priveae iubitorii spc-r.ului cu ba
lonul rotund din țara noastră caro 
așteaptă de I* ee aoi și hotâriți pM 
înainte.

De la asta p'eclm.

Mari» nomeu

Alături de cele două patinoare e- 
xistente ta prezent In Capitală, un 
al treilea va prinde contururi con
cretă încertnd Cu prima parte a a- 
nului viitor. Este vorba de o con
strucție specială, unică la noi tn 
tară. Pentru a afla cit mai multe 
amănunte despre noua construcție, 
ăl că re; proiect se elaborează la 
Institutul .Proiect’ București, l-am 
abordat pe inginerul Vlad Muntean» 
unul din specialiștii cu o bogată 
experiență în acest domeniu, care a 
participat de altfel șj ia real-zarea 
marilor patinoare de la București. 
Miercurea Crue și Galați.

— Mai intfi. vă rugăm să speci
ficați despre ce fel de patinoar este 
vorba, unde va fi amplasat j> pe 
ce suprafață se va int nde ?

— Patinoarn! care va fi fUruit 
ia parcul Ha'eioe Ober, va fi de 
ferm «liqieidslâ, e« asaprafatăde 
gheată de 4-to* b*. S-a ale» acrit 
lac pentru • putea fi fetoaftl pa
tera iea instalație frigartfieâ exrv- 
tent* aici

— Des fxr. în afară de selsoaru! 
prooriu-zis se vor rocstra. Ș< o se
rie întreacă ie anexe-

da* de gheată, ei» vor depân w 
prafata de na hectar

— Pe ce perioadă va putea fi folo
sit patinoarul, și lă ce va servi a- 
ccsta în timpul verii?

— Patinoarul va funcționa timp 
de cinci luni pe an, în principal 
pentru patinajul de agrement, dar 
datorită înțelegerii conducerii Con
siliului popular al mun’cipiului 
București și întreprinderii de agre
ment și decorațiuni Se va mai pu
tea face aici patinaj viteză. în timpul 
verii, această bază de agrement va 
permite practicarea patinajului pe 
rotile, organizarea unor concursuri 
p< polare de biciclete și carturi.

— Pentru elaborarea proiectului 
acestui patinoar ați studiat și pro
babil ați și vizitat unele construcții 
o* aces’ gen din Europa 7

— Am văzut patinoarul de la In 
zeii (R F. a Germaniei), gazdă a nu 
ine roase concursuri internaționale de 
ac rent ură ’• patinoarul clubului 
sportiv Dinamo Berlin dia R-D 
Germană- Proiectul nostru va avea, 
bteeiatelev multe puncte comune cu 
cete două construcții menționate 
dar. in final, cea din țara noastră 
va avea nota sa de originalitate.

Cetor aflate de la inginerul Vtad 
Mmtoanj le-am mai putea adău
ga Cantul că noul patinoar va fi dat 
ta fotosmț* ia sfirsitul anului 1973 
sas itsceouxul hu 1974.

Dumitra NEGREA

JUCĂTORI DE TENIS DE MASĂ ROMÂNI 
EVOLUEAZĂ ÎN R.P. CHINEZĂ

CÎȘTIGÎND MECIUL CU BORIS SPASSKI

ROBERT HSCIIER DEVINE AL 11 lcă
CAMPION DE ȘAH AL LEMII

După 52 de zile de excepțională luptă, urmărită cu un uria? interes 
de amatorii de șah ji de sport din întreaga lume, „meciul secolului" a 
luat sfirțit aseară, la Reykjavik.

Realizind 121', puncte. Robert James Fischer (SUA.) ti învinge 
pe Boris Spasski lURSS), devenind astfel al 11-lea purtător al coroanei 
supreme a șahului Predecesorii săi au fost .Wilhelm Steinitz. Emanuel 
Lasker. Jose Raul Capablanca. Aleksandr Alehin, Max Euwe, Mihail 
Botvinnik. Vasdi Smislcv. Mihail Tai. Tigran Petrosian »i Boris Spasski.

ScctjI final este l?/r—8”» (+7—2=11 și o partidă pierdută, prin 
neprezentare).

După cum s-a desfășura! lupta, se poate aprecia că victoria lui 
Fischer este pe deplin meritată El a practicat un țoc energic, agresiv, 
a refăcut un handicap de 0—2. apoi a luat conducerea pe care nu a 
părisit-o pină la sffrut.

fntfl*trea, bogald rn țiartuie de inaltâ concepție strategică și tac
tici, tas* «■ adetdrat tezaur șahist care va fi studiat multă vreme și 
care imbagHețte lOwiKfeiSMI taorid șl practica acestui Joc milenar.

DEBUT DE SEZON Al REPREZENTATIVEI
(Urmare din pag. I)

întrebare apare la alcătuirea liniei 
de atac, deoarece, pînă la ora la 
care transmit aceste rînduri, Angelo 
Niculescu nu s-a decis cui să-i în
credințeze tricou] cu nr. 8 t lui 
Dom ide sau lui Dembrovschi ? In 
rest, nici un dubiu i Eucescu (nr. 7), 
Dobrin (nr. 9) și Marcu (nr. 11), ul
timul urmînd să-și facă un debut 
mult așteptat, aici, in orașul echlpdi 
lui.

Aseară, la antrenamentul lotului, 
Intr-un colț al tribunei, un supor
ter al Universității Craiova ne măr
turisea, că tare l-ar fi dorit îa for
mație și pe Oblemenco, golgeterul 
campionatului nostru, dar el t-* 
consolat în momentul în care i-am 
reamintit că Angelo Niculescu este 
și el —craiovean.

★
Fotbaliștii reprezentativei Austriei 

au sosit, cu avionul, azi (n.r. ieri), 
cu puțin timp înainte de ora amiezii 
Delegația oaspete a fost întîmpinată 
Ia aeroport de oficialități ale orașu
lui, de membri ai federației noastre 
de specialitate, de ziariști și spor
tivi.

După masa de prînz șl odihna tn 
confortabilele și elegantele camere 
ale hotelului Jiul, cei 10 compo
nent! ai lotului austriac s-au de
plasat la stadionul Central, unde, 
timp de o oră, ș-au antrenat îm
preună cu echipa de tineret. Au 
fost prezenți următorii jucători: 
Stachowicz, Fuchsblchler — por
tari ; Sara, Demantke, Horvath, 
Schmldradner, Krieger, Pumn», 
Hickersbergek, Hattenberger, Sta
rck, Ettmayer, KBgelberger, Jar*, 
Gallos — jucători, de cîmp.

Tot astăzi (n. r. ieri) a avut loc 
o conferință de presă, cu prilejul 
căreia antrenorul Leopold Stastny 
a răspuns ta întrebările formulate 
de ziariștii români și austrieci. Ca 
elemente mai importante am reți
nut următoarele : a) în operațiunea 
de alcătuire a lotului austriac, an
trenorul Stastny a căutat să im-

bine armoaic* critar/j'. valoric cb 
acela al formei sportive; b» aceas
tă partidă cu România eoastriue 
un test decisiv în stabilire* _1:*- 
lui care va aborda pritaal Joc ofi
cial al sezonului de toamnă, cel ro 
Ungaria, te preliminariile CIL; d 
echipa austriacă se desfășoară după 
sistemul 1-4-î-S, anul rintre riro- 
daș: CSchafdtradser. caro ard rea
lă fa formala vest-geririaz* tt- 
ken OTttbâct) tadeplteted re. ui 
de «bero. tetaresa: sâ-ri sriiteze 
atent princfpete! adversar dte pre
liminariii* C.M. antrenorul austrtae 
a urmărit etto trei Jocuri Boaâna 
— Ungaria din caapâocatai ecr»-

Astfel a putut s*-5- dea sea
ma d< potențiairi fctbalștftor ro
ata nL

Tn încheiere, ritera ie
privind Jocul formațiilor de tineret 
Elevii lai Cornel Drăgusin și Eme- 
rich Jenei -și-au continuat pregăti
rile, el susținind un ultim Joc de 
verificare în compania formației 
Electroputere Craiova. Meciul s-a 
încheiat cu rezultatul de 1—1. golul 
tinerilor selectionabili fiind înscris 
de Mulțescu. Mîine va fi aliniată 
următoarea echipa probabil* : loe- 
dacbe — Niculescu. Cmgarin. M. 
Oltaaau, Cristache — Tăaăseaca 
(Dumitrii) IV), Btldni — Pelteaua. 
Maltese*. M. Sandu, Năstase.

teri, a păecac Iz R_P. Ormea* ss 
tot da Jucâsuare Si JscAxrl ee tex* 
de mas* ree*XL As Sr-c itepils

CAMPIOXATLL 
DIVIZIONAR 
DE TEMS

Mteot Atex—dra Buzcscu. Marin 
rvtortra Ștefan Miram. Adrian 
Car*. OtSil Romaoesco, .ac ca 
aeareacrx Fare** Paneth (CDOdscă- 
aarri teteRK H) si Virgil Bilan.

Is fjral temeutoi de o lus* pe 
core ■ *cr efeerja !a RJ>. Chineză, 
«txrxv* arbSTr. ver susține o ser e

rue te rrmi.-M- a jw=*toritor țfcii 
fznxA.

ergem
DUMINICA

FOTBAL : Stadionul Progresul, 
ora 9 : Progresul București —
Progresul Brăila (Juniori) ; ora 
11 : Progresul București — Pro
gresul Brăila (Divizia B) • terenul 
i.aromet, ora 11 : Tehnometal— 
Unirea Tricolor București (Divi
zia C) ; terenul Flacăra roșie, ora 
11 : Flacăra, roșie — Azotul Slo
bozia (Divizia C) : terenul Elec
tronica. ora 11 : Electronica Obor 
— Olimpia Giurgiu (Divizia C) ; 
terenul Autobuzul, ora 11 : Auto
buzul — Laromet (Divizia C) î 
stadionul Dinamo, ora 11,45 : Di
namo Obor — T. M. B. (Divizia 
C).

RUGBY : Teren .Politehnica", 
ora 9 : Sportul studențesc — Gri- 
vlța Roșie ; stadionul Ghencea, 
ora 111 Steaua — Dinamo ; teren 
Gloria, ora 16,30 : Gloria — Vul
can.

HANDBAL : teren Voința, ora 
9 : Voința București — Vulturul 
Ploiești <f. B.) : teren CliiteșU, 
ora 10,15 : Rapid — Comerțul 
Constanta (m B). ora 11,30 : 
Rapid — Textila Buhuși ( f A) 1 
teren Progresul, ora 16,30 1 TGEX 
București *— Constructorul Bucu
rești (t B), ora 17,30 : Progresul 
București — I.E.F.S. (f A).

DIVIZIONABELE B 

ÎȘI CONTINUĂ 

ÎNTRECEREA
(Miine, etapa a lll-a)

în timp ce divizionarele A au 
făcut o pauză de_ o etapă (pentru 
jocul cu Austria!, formațiile de Di
vizia B — ca și cele de „C“ — 
își conținu*, mîine. întrecerea cu 
etapa a Ill-a.

Desigur, campionatul abia e la 
primii pași, dar citeva meciuri a- 
trag atenția iubitorilor de fotbaL 
Ne gfndim la Jocurile Politehnica 
Iași — Știința Bacău Dunărea Giur
giu — Politehnica Galați, Progresul 
București — .Progresul Brăila și 
derbvul noilor promovate. Gloria 
Buzău — Delta Tulcea (in seria I), 
C.F.R. Arad “ Politehnica Timi
șoara (meci în care liderul are de 
trecut un hop greu). Minerul Baia 
Mare — Electroputere Craiova și 
Metalurgistul Cugir — CS.M. Si
biu (în seria a II-a).

Dar. cum ne aflăm doar la în
ceput de sezon, fiecare partidă are 
Importanta el șl fiecare echipă își 
leagă speranțele îi de meciurile e- 
tapel a HI-a. Să sperăm că îna
inte de toate aceste calcule, spec
tatorii vor urmări mîine un fotbal 
de calitate. I

Etapa programa un alt meci In
teresant, la Timișoara (C.F R — 
F. C. Bihor). între două foste di
vizionare A, dar pentru că orăde- 
nii pleacă intr-un turneu peste ho
tare, meciul s-a jucat Joi ți »-» 
încheiat ta egalitate? 0—0.

Partidele de mîine încep la ora
11. Fac excepție focurile cuprinse 
în programul Pronosport. Dintre 
acestea, unele vor începe la ora
12, iar altele Ia ora 16, după cum 
echipele âu solicitat acest lucru 
federației.

AUTOTURISME SI BANI 
EXCURSII CU 4b 
PETRECEREA 
REVELIONULUI LA

DMAMO — STEAUA T%—7

taj 7—9. 6—X 6—3; M faresrj — 
L Llviu 0—A. 7—A. 1—« ; Mariana 
Nunweiller, P. Alma.'ean — Vale
ria Balaj. D Hiradiu 8—6. 3—o,
5— 3 ; Florența >ța»*2. C tocesc»— 
Mihaeto Dimitri*. L Liviu 6—1.
6— I ; Virginia Ruzici. Marissa Si- 
miocescu — Valeria Bata). Aure
lia Trifu 3—5. 5—3. 6—3

PROGtESUl — GS.U. CCNSTKUCni
B-4

Citeva rezultate : T. Ovid — L 
haste*. 0—1 6—1; S. Mureșaa — Gh. 
Boeghe 0—2, 6—2 ; D. Nemeș — M. 
Rusu 4—8. 0—6; Ecaterina Roțla- 
nu — Fioric* Butci 8—6, 6—3 ; Eio- 
aa Takac*. — Adriana Călina 6—0, 
8—2 ; Ecaterina Roșlanu. — Adriana 
Călina 2-6. 6—2. 6-1; T. Ovid — 
Gh. Bcaghe 6—3. 6—0 ; S. Mureșan 
— L Santel 5—7, 7—5, 2—6.

SImMt* (ora 14) șl duminică 
(era 8.20! se dispută următoarele 
partid*: Dinamo — Progresul și 
Steaua — CS.U. Construcții. Pri
mele echipe sînt gazde.

S. IONESCU

Irxepind dt astăzi, 

la Sinaia : 

ÎNTRECERILE 
ÂUTOMOSUSTILOR

-1

STEAUA-DINAMO, CAP DE AFIȘ 
ÎN ETAPA A IV-a A DIVIZIEI A DE RUGBY

in țară, un al doilea derby: C. S. M. Sibiu-Poli lași

Două partide atrag în mod deo
sebit atenția în etapa a IV-a. a 
diviziei A de rugby. In primul rînd 
cea din Capitală, dintre Steaua, 
actuala lideră și Dinamo, echipă 
situată pe poziția a 3-a. Meci de 
tradiție, deseori de spectacol, cu 
o învingătoare greu de anticipat. 
Regularitatea victoriilor obținute 
în acest campionat ți în general 
omogenitatea XV-lui pregătit de 
Petre Cosmănescu indică drept fa
vorită echipa militară, dar... atenție 
la linia de treisferturi a dinamoviști- 
lor, se pare într-o accentuată poftă 
de „încercări"...

Reține, de ssemenea, atenția par
tida de la Sibiu dintre C.S.M. — o 
specialistă a jocurilor acasă — și 
„Po!i“ Iași, performera etapei pre
cedente — tnvingătoarea campioa
nei naționale, „U“ Timișoara. Este de 
așteptat un meci-spectacol, așa cum 
ne-au demonstrat întotdeauna cele 
două competitoare, ambițioase să 
ateste nu numai prin rezultate ci și

prin maniera de Joc că își merită 
locul în primul eșalon al rugbyului 
românesc. Evident că sibienii păs
trează prima șansă.

Revelația actualei ediții a cam
pionatului, formația Vulcan, va 
încerca să treacă și de Gloria, în- 
tr-un meci care se anunță deschis 
oricărui rezultat. Rugbyștii de la 
Vulcan au neapărată nevoie de o 
victorie pentru a-ți rotunji ..zes
trea* de puncte înaintea unor me
ciuri grele. în deplasare (Bîrlad, 
Constanța, Petroșani).

în rest. întîlniri mai puțin echi
librate i Știința Petroșani nu va 
avea probleme de rezolvat în fața 
lui C.S.M. Suceava, nici Farul Ia 
Rulmentul sau „U“ Timișoara la 
Precizia Săcele. Ceva mai incert 
pare rezultatul dintre Sportul stu
dențesc și întinerită formație a 
Griviței Roșit ultima dispusă să 
oprească aici seria eșecurilor. Des
tul de dificilă tentativa, dar...

TRAGEREA EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES 
3 SEPTEMBRIE 1972

Participarea se face pe variante de 3 lei, 6 lei și 15 lei. 
Variantele de 15 lei dau dreptul de participare la toate 

extragerile, cu șanse mari de ciștig.

ÂZI ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR I

tlTIilA PARTIDA A
Dup* iur.ga defensiv* cin par- 

tideie 16—30, In a 21-* partidă a 
meeiuluL Robert Fischer a preluat 
inițiativa. Nu în stilul incisiv din 
prima jumătate a întilnirii. ci rafi
nat pozițional evitîad orice risc 
dar punînd mereu probleme difi
cile adversarului

S-a jucat, pentru prima cară în 
acest meci, varianta Paulsen din 
apărarea sicîliană. dar. în mod cu 
totul curios, după 12 mutări pe 
tablă snrvenise o poziție caracte
ristică deschiderii scoțiene, cu miei 
schimbări, mai curind favorabile 
negrulm. Fischer a tratat excelent 
următoarea fază a partidei obținînd 
o inițiativă puternică In fața că
rei* Soassk a recurs la metoda 
utHixat* de Fischer tn partida a 
17-a. sacrifîcfnd calitatea — pentru 
care a obținut 2 pioni liberi le
gați. Din păcate, poziția s-a simpli
ficat prea mult și ta finalul de turn 
Și pioni contra nebun și pioni îna
intarea pionilor liberi ai albului 
s-a dovedit anevoioasă Fischer și-a 
centralizat regele șj folosind acțiu
nea conjugată a regeluL turnului și 
a unui pion liber pe coloana „h“, a 
abținut, în momentul întreruperii, 
o poziție cu meri persuecUve de 
cîștg-

APARARKA SICILIANA
Alb: Boris SPASSKI

Negru: Robert FISCHER 
Reykjavik 31 august și 1 sep

tembrie

„ME€Il'LUI SECOllLUI“
l.e4 c* 2.Cf3 e5 3.d4 c:d4 4,C:d«a6 

(Alegerea variantei Paulsen de că
tre Fischer constituie o relativă 
surpriză. Relativă, pentru că Fis
cher, cum a demonstrat în acest 
meci, are un repertoriu de des
chideri foarte variat) 5.Cc3 Cc6 
(Deobicei se joacă Dc7) 6.Ne3 CI6 
7.Nd3 <15 (O decizie neașteptată. 
Negrul ia asupra sa un pion izolat 
în centru, dar rezolvă radical pro
blema dezvoltării) 8.e:d5 e;d5 9.0— 
0 Nd6 10. C:c6l? (Poate că acest 
schimb nu constituie cea mai bună 
soluție. Cei doi pioni „atîrnați" ai 
negrului se vor dovedi foarte agre
sivi) 10...b:cfi ll.Nili 0—0 12.DI3
Ne6 (Cu nebunul alb Ia g5 și pio
nul negru la a7 ne aflăm într-o 
poziție care a survenit în deschide
rea scoțiană, într-o partidă Mar- 
shall-Spielmann, New York 1927) 
13.Tfel c5 14.N:f6 D:f6 I5.D:f6 g:f6 
lfi.Tadl Tfd8 (Este evident că ini
țiativa a trecut de partea negrului, 
ai cărui pioni domină centrul) 
17.Ne2 Tab8 18.b3 (După 18.N:a6 
T:b2 pătrunderea turnului negru 
este foarte tare) 18...C41 (Acum al
bul este pus în fața unor proble
me grele, deoarece se amenință 
Nb4. Spasski se decide să sacrifice 
calitatea pentru 2 pioni, ceea ce 
constituie cea mai bună șansă prac
tică) 19.C:d5 N:d5 2O.T:d5 N:h2+ 
21.R:h2 T:d5 22,N:c4 Td2 23.N:a6 
T.c2 24.Te2 (Forțat, deoarece alt
fel se mai pierde un pion) 24...T:e2 
25.N:e2 Td8 26.a4 Td2 27.Nc4 Ta2

(Stopează înaintarea pionilor albi 
pe flancul damei) 28.Rg3 R(8 29.RI3 
Re7 3O.g4! 7 (Poate că o tactică 
de așteptare ar fi fost mai bună. 
Acum negrul obține un pion liber 
pe coloana -,,h“) 30.. f5 ! 31.g:f5 f6 
32,\g8 h6 33.Rg3 Rd6 34.Rf3 Tal 
35,Rg2 Re5 36,Ne6 Rf4 37.Nd7 Tbt 
38.Nefi Tb2 39,.Nc4 Ta2 4O.Ne« hS.

în această poziție partidă S-a În
trerupt.

HOCHEIȘTll SOVIETICI 
AU PLECAT IN CANADA

MOSCOVA 1 (Agerpres). — Re 
prerer.ta-rv* de boebei pe gheată 
• Vi-_B Soviette a părăsit M<»- 
rer*. tndreottadu-se spre Canada, 
iterie. teteptad de astăzi, va tn- 
treprunne na taraea de mai multe 
jocwl XxC&L antrenet de Cestul 
rt.**—r, i'.cmI Vaerotod Bobrov, eu-

Driade 23 de Jucători, printre care 
fig-ireazâ Vladislav Tretiak, Alek
sandr Ragulin, Ghenadi Țîgankov, 
Evgheni Zimin, Vladimir Șadrin, 
Vladimir Petrov, Boris Mihailov, 
V acestav Starținov. Evgheni Mi- 
șakov. Aleksandr Malțev șj Alek
sandr lakușev.

BORIS SPASSKI
Pozifia la întrerupere

Analiza efectuată a arătat că 
realizarea cîștigului de către negru 
este o chestiune de tehnică, albul 
r.eavînd șanse de a salva partida. 
De aceea Spasski l-a informat pe 
arbitrul meciului, marele maestru 
german Lothar Schmid, că renunță 
la continuarea partidei. Cu aceasta, 
lupta pentru campionatul mondial 
de șah s-a încheiat, după 52 de 
zile de tensiune, cu victoria lui 
Fischer, cu scorul de 12>/»—8'/j

Sergiu SAMARIAN

năstase realizează
SCORUL ZILEI A DOUA

Celebrul tenisman de culoare Ar-

Nt» * ork, L — Numai două 
gi-~_n « adversarului, llie

- prim* sa partid* susp- 
nm* ta pr-rca de *;mp.u * remp-rL- 
notetor imemațlmale de tenis ale 
SL.A. Srarul de 5—0. 6—2, 5—0 cu 
care el 1-* tetreem pe Jaire Velaseo, 
—a.i.p.onu. Veoez&ese*. este și un 
prim record* a! actuale: ediții, fiind 
cri mai sever scor taregisțrat pin* 
•cu—. Nl'tare. favoritul ar. 4 al 
probei, manifest* o excelenta dis
poziție de joc si este pas cu un 
semnal de atenție în comentariile 
specialiștilor prezențe la turtea.

Un a.: cap de serie spre care s-a 
îndreptat atenția tritaipeior oe ia 
Forest Hills, fa a doua n de între
ceri, a fost ex-camp*caul an-eriran 
Arthur Ashe. Celebrul tenisman de 
culoare a revenit ce terenurile tare
1- au consacrot fa 193 — odata cu 
«instaurarea sistemului .open* — 
printr-o victorie în patru seturi s- 
supra redutabilului jucător pakista
nez Harooo Rahim : 6—3, 6—1 «—o, 
T—1 Agențiile de presă menționează 
că Ashe —ți-a pierdut coaceatrarea 
tn seral trei, după re cițtigase sufi
cient de ușor pe primele două*.

Interesanta a fast confruntarea 
dintre doi foști campioni de la Fo
rest Hills, „veteranii* australieni 
Fred Stofle (1966) și Roy Emerson 
(1964). A fost și reeditarea finalei 
de acum opt ani, cînd Emerson cJș- 
tiga in trei seturi. De data aceasta, 
..Emo“ a coborît steagul în fața ve
chiului său rival, cu 7—6, 4—6, 2—6,
2— 6 Un start bun a avut spaniolul 
Manuel Orantes — ocupantul locu
lui doi în Marele Premiu — învingă
tor asupra, neozeelandezului J.

Simpson cu 7—5, 6-2, 0-2. „Char. 
*U°“ PasarelL posibil adversar al lui 
Năstase în tururile următoare, a dis- 
pus^de Bob McKinley cu 5—3, 6—4,

lată mai los citeva dintre rezul
tatele recepționate, conținînd încă 
partide din primul tur. Facem pre* 
citarea că, startul fiind luat de 148 
de jucători, unii dintre aceștia au 
avut de susținut un tur preliminar și 
ne aceea apar pentru a doua oară 
in palmaresul rundei inaugurale : 
Alexander—Dent 4—6, 7—6, 6—4,
4—6. 6—4; Riessen—Masters 6—1,
6— 7, 6—3, 6—2 ; Cooper—Battrick
3— 3. 6—1> 6—0 ; Hewitt—Piihmann 
3 4, 6—4, 6—2 ; Cornejo—Dell 6 4,
7— 6. 4—8, 6—3 ; Tanner—El Shafel 
7—6, 6—4, 6—4 ; Kukal—Russell 6- 4,
4— 6. 3—6, 6—3, 6—4 ; McMillan— 
Rouyer 7-5, 7-5, 7-6 ; Fassbender- 
Molina 6—4, 7-6, 6—3. Scott—KreisS
6— 3. 6—1, 6—4 ; Amritraj—Schroeder
7— 6, 6—3, 6—4 ; Proisy—Du Pre 6—1, 
6—4. 6—2 ; Reid—Osborne 6- 4, 6—2,
6— 4 ; McKinley—Ryan 3—6, 7—5,
7— 5, 6—3 ; Drysdale—Belkin 5—5,
ab. ; Sakai—Kuki 6—2, 7—5, 6—4.

In cursul zilei de joi au intrat în 
• upta și cele 80 de jucătoare care-și 
dispută titlul la simplu feminin. Din
tre primele rezultate am notat: 
Bilhe Jean King—Patti Hogan 6- 3, 
6—2 ; Margaret Court—Pat Prctorius 
6—0. 6— 1 ; Evonne Goolagong—Bren
da Kirk 6—2, 6—2; Franțoise Durr— 
Brenda Garcia 6—4, 6—1 ; Rosemary 
Casals—Natalie Fuchs 6- I, 6—2 ; 
Olga Morozova—Kerry Harris 6—3, 
6—3 : Pamela Tecguarde—Christina 
Sandberg 6—2, 6—4.

thur Ashe revine pe terenurile care 
l-au consacrat fn 1968, cind a cîș
tigat titlul de campion al S.U.A. PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA DIN 1 SEPTEMBRIE 1972

Fond general de cîștiguri:
1.093.066 lei

EXTRAGEREA I:
48 67 12 29 75 8 80 17 43

EXTRAGEREA a II-a:
87 2 88 9 38 61 60

Rubrică redactată
do LOTO FRONOSFORT

Celebrul motocichst italian Giacomo 
Agostini a terminat învingător ta 
două probe din cadrul unui concurs 
internațional desfășurat la Snetter- 
ton (Anglia). Concurînd pe o moto
cicletă „M. V Agusta-, Giacomo A- 
gostini s-a clasat pe primul Ioc la 
clasa 500 cmc și, în încheierea con
cursului, a cîștigat „cursa așilor*, Ia 
startul căreia au fost prezenți cei mai 
buni concurenți.
■
Turneu! Internațional feminin de
baschet de la Kosice s-a încheiat 
cu victoria reprezentativei Cehoslo
vaciei, care a terminat competiția 
neînvinsă totallzlnd 6 puncta Pe 
locurile următoare s-au clasat echi
pele R.S.F.S. Ruse — 5 p, Bokomotiva 
Koslce — 4 p, șl selecționata orașu
lui Budapesta — 4 p. ta ultima zi a 
competiției s-au înregistrat următoa
rele rezultatei Cehoslovacia — selec
ționata Budapesta 113—36 (58—16) |
R.S.F.S. Rusă bokomotiva Koslce 
6Q -45(41-171.

Pe stadionul național din Tirana s-a 
desfășurat finala unei competiții 
populare de fotbal, la care au par
ticipat cele mai bune echipe alba
neze. In partida decisivă s-au Irtll- 
nic formațiile Dynamo Tirana și La- 
binoti Elbasan. Victoria a revenit cu 
scorul de 2—0 (1-0) fotbaliștiloi de 
ia Labinoti.■
Rezultate înregistrate In campiona
tul englez de fotbal : Arsenal- West 
Ham 1—0 | Coventry-Wolverham
pton 0-1 i Crystal Palace—Man
chester City 1—0; Fverton-Derby 
1—0 I Sheffield United—Ipswich

Grupul Jucătorilor de tenis profesio
niști. condus de Lamar Hunt (SUA.) 
va participa anul viitor la 22 de 
turnee, care vor avea Ioc fa diferit* 
orașe americane. Grupul cuprind* 
64 de tenismeni. Din rlndul jucăto
rilor acestui grup nu mai face part* 
australianul John een* •
declinat coatrKtut



Cei trei medaliați ai cursei cicliste de 1000 m contratimp : Niels Fredborg 
(Danemarca) — medalie de aur, Clark (Australia) — argint și Lutze (R. D.

Germană) — bronz

MARI SURPRIZE IN ÎNTRECEREA
PE ECHIPE LA FLORETA

PROGRAMUL ZILEI

Cu grupe restructurate față de 
cele anunțate anterior, turneul pe 
echipe al. floretiștilor a înregistrat 
în faza preliminariilor o serie de 
surprize : victoria 4-lui japonez a- 
supra echipei U.R.S.S. cu 9—7 (I), 
cea a floretiștilor vest-germani în 
fața polonezilor 8—7 (55—63) și e- 
liminarea formației Italiei.

Reprezentativa țării noastre, care 
a tras în singura grupă de patru 
echipe, s-a clasat pe locul II asi- 
gurîndu-și calificarea printre cele 
opt formații ce își dispută, în con
tinuare, faza eliminărilor directe. 
Floretiștii români au întîlnit, mai 
întîi, cvartetul Canadei, cîștigîn.d 
net cu 16—0 (Țiu, Falb, Haukler și 
Mureșanu au realizat cite 4 victo
rii), iar în continuare, neîntrebuin- 
țîndu-se prea mult, au învins echi-

9—7 (Falb — 4 v,pa Libanului cu
Haukler — 2 v, Ștefan — 2 v, Mu
reșanu — 1 v). In ultimul meci, 
floretiștii români au cedat la limi
tă în fața sportivilor maghiari: 
7—8 (60—55). Au punctat : Țiu — 
4, Haukle —2, Falb — 1, Ștefan 
— 0. De la adversari : Szabo — 3, 
L. Kamuti — 2, Marton — 2, Fe- 
nyvesi

Alte rezultate: R. F. a Germa
niei cu Italia 12—4, cu Polonia 8—7 
(55—63) ; Polonia — Italia 11—5 ; 
Franța cu Anglia 10—6, cu Cuba 
9—1; Cuba — Anglia 11—5; U.R.S.S. 
— S.U.A. 12-4; Japonia — S.U.A. 
12—4 ; Ungaria cu Liban 13—3, cu 
Canada 13—3.

BORZOV Șl RUTH FUCHS

CAMPIONI OLIMPICI INDISCUTABILI
(Urmare din pag. 1)

Ruth Fuchs (născută ia 14.12. 
1946). Ea și-a onorat din plin re
cordul mondial de 65,06 m, cîștigînd 
titlul olimpic cu o aruncare de 
63.88 m — nou record olimpic. De 
notat faptul că făcînd abstrație de 
prima sa încercare (57.44 m), din- 
tr-a doua aruncare a izbutit 60,20 
m cu care a luat conducerea, pe 
care n-avea s-o mai cedeze nici 
unei alte concurente. Locul doi a 
revenit unei foarte tinere atlete, 
Jaaueline Todten — campioana eu
ropeană de junioare din 1970.

Clasamentul : 1. RUTH FUCHS 
(R.D. Germană) 63,88 m, 2. Jaque-

line Todten (R.D. Germană) 62,54 
m (și ea peste fostul record olim
pic al Elenei Gorceakova — 62.40 
m), 3. Kathy Schmidt (S.U.A.) 59,94 
m, 4. Litvian Mollova (Bulgaria) 
50,36 m, 5. Natașa 
slavia) 59,06 m, 6. 
tria) 58,50 m.

Tînăra noastră 
Zorgo depășită de

Urbancici (Iugo- 
Eva Janko (Aus-

ÎN TURNEUL
DE BOX,

SURPRIZELE
CONTINUĂ

concurentă Eva 
importanța com

petiției a ratat toate celei 
cercări și nu s-a clasat.

Am așteptat cu legitim 
desfășurarea semifinalelor 
de 800 m care au reunit 
elita mondială a semifondului fe
minin. Am așteptat cu interes, dar 
și cu multă emoție, în special cea 
de a doua semifinală printre con
curentele căreia ș-a aflat și record
mana noastră Ileana Silai. Clu
jeanca a făcut însă o cursă remar
cabilă din punct de vedere tactic 
și și-a asigurat dreptul de a evo
lua în finala, de opt, duminică, rea- 
lizînd 2:01,9. Adversarele sale vor 
fi : Sabaite (U.R.S.S.) 2:00,9, Hoff- 
meister (R.D. Germană) 2:01,2 
Hoffman (Canada) 2:01,4, 4. Niko-

trei în-

interes 
cursei 

la start

li ci (Iugoslavia) 2:01,5 și Falck 
(R.F. a Germaniei) 2:01,4, Zlatev.i 
(Bulgaria) 2:01,7, Stierling (M. Bri- 
tanie) 2:02,4. De notat faptul că în- 
vingătoarea de la Mexico, Madeli
ne Manning a terminat pe locul 
cinci în semifinala a doua, și nu s-a 
calificat cu 2:02,4. De altfel, ulti
ma clasată din fiecare semifinală 
a fost decisă numai după consulta
rea atentă a filmului sosirii.

La 3 000 m obstacole Gheorghe 
Cefan a luat startul în prima serie 
(1. Kantanen — Finlanda 8:24.8 — 
record olimpic, 2. Keino — 
8:27,6, 3. Kojama — Japonia 
a terminat pe locul patru 
dar nu s-a calificat pentru
Cu 8:23.7 în seria a patra kenvanul 
Amos Biwot (campion la Mexico) 
a corectat recordul olimpic.

Și acum finaliștii cursei de 800 
m în ordinea rezultatelor : Bo • 
(Kenya) 1:45,9, Arzanov (U.R.S.S.) 
1:46,3, Carter pi. Britanie) 1:46.5, 
Kupcik (Polonia) 1:46.7, Ouko (Ke
nya) 1:47,6, Fromm (R.D. Germană) 
1:48,1, Wottle (S.U.A.) 1:48,7, Kem
per (R.F. a Germaniei) 1:48,9.

Kenya
8-29.8), 
(8:33.8) 
finală.

(serii șl finală) ; femei :
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ATLETISM : bărbați : 400 mg (finala), 800 m (finala), prăjină, disc (finale), 
suliță (calificări) ; femei : 180 m (semifinale și finala), 400 m (serii), pentatlon 
(100 mg, greutate, înălțime).

BASCHET : preliminarii : grupa A : Australla-Brazllla. R. A. Eglpt-Cehoslo- 
vacia, Japonia-Cuba, Spania-S.U.A. ; grupa B : lugoslavla-Senegal, R. F. a 
Germanlei-Polonia, Filiplne-U.R.S.S., Italla-Porto Rico.

BOX : meciuri In turul doi.
CANOTAJ : finalele pentru locurile 1—4.
CICLISM : viteză (sferturi de finală, semifinale șl finală), urmărire echipe 

(serii și sferturi de finală).
HALTERE : categoria 82,S kg.
HOCHEI PE IARBA : preliminarii : grupa B : India-Kenya, Noua Zeelandă- 

Polonla, Australia-Marea Britanie, Olanda-Mexic.
ÎNOT : bărbați : 100 m liber (serii șl semifinale), 200 m spate (wșril șl fWalăJj 

200 m bras 
(finală).

JUDO
POLO

U.R.S.S.. 
Australla-Spanla, Cuba-Olanda.

SĂRITURI : Platformă femei (finală).
SCRIMA : floretă bărbați echipe (eliminatorii, semifinale șl finala), floretă 

femei individual (eliminatorii).
TIR : skeet (manșa a m-a,
VOLEI : preliminarii .

800 m liber, 100 m spate (finală), 100 m bras

3_ 6 : rugoslavia-Italla. R. F. a Germaniei-
pentru locurile 7—12 : România-Bulgaria,

M bucăți)

TRICOLORII ÎN ÎNTRECERE
(pentatlon),ATLETISM : Elena VlnUlă

BOX : categoria cocoș : Marian Laz&r — Solomin (U.R.S.S.) ; categoria 
semigrea : Marian CtiUneac — Miguel Angel Cuello (Argentina).

CANOTAJ : Dumitru Grumezescu-Ille Ioanță (schlf 2 f.c.), Ștefan Tudor- 
Petre Ceapura + Ladlslau Lovrenschl (schlf 24,1), Emerlc Tusa, Adalbert Agh, 
Mlhal Naumencu, Frandsc Papp (schlf 4 f.c.).

ÎNOT : Marin S la vio (100 m liber).
POLO : echipa naționali.
SCRIMA : Mlhal Tiu, Ștefan Haukler, Tănase Mureșeanu, Iullu Falb (ficff 

retă echipe), Ileana Gyulal, Ana Pascu, Olga Szabo (floretă individual).
TIR : Gleb Plntille șl Lucian Cojocaru (skeet).
VOLEI : echipa națională.

PE MICUL ECRAN ȘI LA RADIO
10,55 : Canotaj — Anale (transmisiune directă).,
14,50 : Rezumatul filmat al unora dintre competițiile de vineri : handbal, 

volei, baschet, polo, tir, călărie, lachting, box.
ora 17,10 : Atletism : finale la prăjină, disc, 400 mg, 800 — bărbați, 100 m — 

femei (transmisiune directă).
ora 22,45 : Box, sărituri de la platformă, ciclism, Judo, haltere (transmisiuni 

directe).

★
De la ara 13.00, din oră tu oră, emisiuni radlofonloe în direct.

Sabrerul sovietic Viktor 
Sidiak primește felicitările 
învinsului său italianul Mi

chele Maffei.
CLASAMENT —NEOFICIAL —

SHANE COULD SE REVANȘEAZĂ
Alte recorduri mondiale in piscina olimpicăîn întrecerile 

de la categoria 
muscă. ■ în urma 
ultimelor partide 
disputate, pe ju
mătate din ta
bloul tragerilor 
la sorți se cunosc
participanții la optimile de finală, 
în ultima reuniune, în care au e- 
voluat pugiliștii de la această cate
gorie, s-au înregistrat următoarele 
rezultate 
Rwabwogo (Uganda) 
la J.O. de la Ciudad de Mexico — 
b.ab. 1 M. Sullivan (M. Britanie), 
D. Rodriguez (Cuba) b.p. F. Nagai 
(Japonia), B. Zariktuev (U.R.S.S.) 
b.ab. 3 D. Vanlal (Birmania). Fr. 
Udella (Italia) b.p. F. Maina (Ke
nya), M. Selim (R.A. Egipt) bp. N. 
Laughlin (Irlanda). Constantin Gru- 
iescu se va întîlni, în meciul ur
mător, cu italianul Franco Udella.

La categoria ușoară, unde evo
luează și campionul român Calis- 
trat Cuțov, s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : A. Anghelov 
(Bulgaria) b.ab. 3 L. Contreras (Ve
nezuela), W. Gomez (Argentina) 
b.p. K. Pierwicnieski (Polonia). S 
Bantow (Tailanda) b.p. E. Berga- 
masco (Italia), I. Daborg (Nigeria) 
b.ab. 3 O. Lawson (Ghana), L. Ne
gron (Porto Rico) b.p. O. Nwakpa 
(Nigeria), K. Shinohara (Japonia) 
b.p. G. Selassie (Etiopia).

în urma acestor meciuri se cu
noaște și adversarul din optimi de 
finală a lui Calistrat Cuțov. El este 
tailandezul S. Bantow. La semi- 
ușoară : P. Hess (R.F. a Germaniei) 
b.ab. — rănire E. Regueiferos (Cu
ba), J. Szczepanski (Pol.) b.p. K. 
Marchlo (Sudan), S. Paulsen (Nor
vegia) b.p. G. Dobrohotov (U.R.S.S.), 
M. Venu (India) b.ab. 3 N. Cole 
(M. Britanie).

mai importante : L. 
locul III

Ieri dimineață, la Volleyballhalle 
echipa 
tîlnit 
fost o 
șurată 
au durat aproape trei ore. După ce 
au luat conducerea cu 6—3 în pri
mul set, voleibaliștii noștri cedează 
inițiativa, permițînd brazilienilor 
să refacă handicapul șl să se dis
tanțeze : 10—6. Setul are, în con
tinuare, o desfășurare echilibrată, 
încheind u-se în prelungiri cu victo
ria echipei Braziliei : 18—16. For
mația României are o ușoară reve
nire în setul următor pe care-1 cîș- 
tlgă la 11. In setul al treilea, ju- 

surprinși de 
brazilienilor, 
Antonio Mo- 
Reita, cărora 
face față. Ei 

în

masculină a României a In- 
reprezentativa Braziliei. A 
luptă foarte strînsă, desfă- 

pe parcursul a 5 seturi, care

cătorii români sînt 
atacurile în forță ale 
în special prin Carlos 
reno și Roberto Paolo 
blocajul nostru nu le 
sînt conduși cu 13—4, cedînd, 
cele din urmă, la 7. Următorul set 
revine echipei române la 11, care

UN PRIM CAZ DE DOPAJ
După cum transmite agenția 

France Presse, un prim caz de do
paj a fost înregistrat la Jocurile 
Olimpice. Controlul efectuat asu
pra halterofilului iranian Arjomand 
Nasehi, al zecelea clasat la catego
ria muscă (52 kg) s-a dovedit po
zitiv. Comisia medicală a Comite
tului Olimpic Internațional a ce
rut Federației Internaționale de 
haltere să-l descalifice pe Nasehi. 
în conformitate cu regulamentul 
C.I.O., pentru „folosirea de produse 
dopante".

egalitatea. In se-restabilește astfel
tul decisiv sintem conduși cu 8—2 
dar, după o serie de atacuri reușite, 
se ajunge la 8—7. După un moment 
de egalitate la 8, brazilienii iau 
conducerea : 10—8, 11—9, 12—10,
13—11, 14—12 și... 15—12. Așadar, 
Brazilia cîștigă, surprinzător, 
3—2 (16, —11, 7, —11, 12).

•.a tetrecerijor’ <5e ieri la foot
Shane Gould. TIzÂra austra- 
in virstă de 16 afli a dorit 

să se revanșeze pentru tefrîngerea 
din proba de 100 m liber, pornind 
te cursa de 200 m intr-un ritm 
diabolic. Singura ei adversară care 
a putut păstra această infernală 
cadență a fost recordmana mon
dială (pînă aseară) Shirley Babas
hof. Decisă însă de a nu mai face 
nici un rabat rivalelor sale, Gould

Olandezul Wim Ruska, care a cîștigat disputa judocanilor la categoria 
grea, este felicitat, in timpul festivității de premiere, de către dl. Avery 

Brundage

SUCCES

ÎNCERCARE RATATA
LA PISTOL VITEZA • • •

BRITANIC
în proba completa

nu și-a putut 
cu o nouă me- 

:-am fi așteptat

DE CĂLĂRIE
Pe terenul de echitație de la 

Riem, călăreții britanici au obținut 
categorice victorii în proba com
pletă. Premierea lor a fost făcută 
de Ducele de Edimburg și de lor
dul Killanin.

Clasamentele generale 1 indivi
dual : 1. RICHARD MEADE (MA
REA BRITANIE) + 57,73 p, 2. Ales
sandro Argentan (Italia) 4- 43,33 p, 
3. Jan Jonsson (Suedia) 39,67 p, 
4 Mary Gordon- Wattson (Marea 
Britanie) + 30,27 p, 5. Kevin Fre
eman (S.U A.) + 29,87 p, 6. Wil
liam Roycroft (Australia) -F 29,60 
p; echipe; 1. MAREA BRITANIE 
4- 95,53 p, 2. S.U.A + 10.81 P, 3. 
R. F. a Germaniei —18 p, 4. Aus
tralia —27.86 p. 5. R. D. Germană 
—127,93 p, 6. Elveția —156,43 p.

Tirul românesc 
completa panoplia 
dalie, așa cum ne™. ,----
după proba de pistol viteză, în care 
nî-am obișnuit să-1 considerăm pe 
Dan Iuga un mare favorit, iar pe 
Ion Tripșa unul dintre candidați 
la locurile fruntașe.

Așa se întîmplă adesea cu favo- 
riții cărora senzația de extremă res
ponsabilitate față de performanță 
le taie picioarele. Așa s-a întîmplat 
și vineri la poligonul Hochbriick, 
unde Dan Iuga s-a menținut și și-a 

•confirmat poziția în elita mondială, 
dar unde, în același timp, el nu a 
putut cîștiga medalia la care visa. 
Sau poate tocmai de aceea...

El însuși ne spunea după probă : 
„Am intrat foarte liniștit pe plat
forma de tragere și in ciuda masei 
mari de oameni care s-a îmbulzit 
acolo, mă simțeam în siguranță. A- 
cum, după probă, pot mărturisi că 
poate am fost prea calm. Mi-a lip
sit starea aceea de agitație ușoară 
care te îndeamnă, te împinge la 
performanțe bune".

în mod cu totul surprinzător, 
Dan Iuga a pierdut cîte trei puncte

manșă tocmai la seriileîn fiecare 
lungi, de opt și șase secunde, acolo 
unde siguranța și precizia sa în 
tragere erau aproape proverbiale. 
Iată, de altfel, seriile sale: în 
manșa I — 99—98—98, total 295, 
iar în manșa a II-a — 99—98—97, 
total 294. Rezultatul final: 589 p, 
performanță insuficientă pentru a 
promova în rîndurile celor ce a- 
duc puncte. De asemenea. Ion 
Tripșa ar fi avut bune șanse de a 
se clasa mai sus dacă la seria 
scurtă, de patru secunde, din pri
ma manșă nu ar fi pierdut opt 
puncte, după ce realizase o exce
lentă serie de 100. Rezultatul său 
complet: 98—100—92, total 290 în 
prima manșă și 99—98—95 total 292 
în manșa a doua. Rezultatul final 
de 582 : este mult sub posibilitățile 
sale.

Din păcate, locurile ocupate de 
sportivii noștri sînt departe de spe
ranțe șl, mai ales, de valoarea in
trinsecă pe plan Internațional a ce
lor doi trăgători. In cercurile spe
cialiștilor de aici există controverse 
în problema dacă medalia ante
rioară a reprezentat pentru Iuga un

avantaj sau, dimpotrivă, o sursă de 
automulțumire. După părerea noas
tră, medalia de la pistol liber n-ar 
fi trebuit să-l liniștească pe Iuga și 
credem că nici nu s-a întîmplat , 
așa. Dar, în marile competiții cum 
sînt J.O. e bine să contăm și pe 
aspirațiile ' și posibilitățile altora, 
mai ales în aceste probe supuse 
unei mari tensiuni nervoase și — 
după cum s-a dovedit — în general 
mai la îndemîna celor lipsiți, apa
rent. de șanse.

Victor BANCIULESCU

Pistol viteză 60 de focuri : 1. Josef Za- 
pedzki (Polonia) 595 p _ nou record o- 
llmplc (v.r. — 593 p), 2. Ladislav Falta 
(Cehoslovacia) 594 p, 3. Victor Torșin 
(U.R.S.S.) 593 p, 4. Paul Buser (Elveția) 
592 p, 5. Jaime Gonzales (Spania) 592 p, 
6. Giovanni Ldverzani (Italia) 591 p. 
DAN IUGA (ROMANIA) 589 p. . . 
ION TRIPȘA (ROMANIA) 582 p.

Mistreț alergător : 1. Iakov Sjesntak
(U.R.S.S.) 569 p — nou record mondial 
(v.r. 566 p), 2. Helmut Bellingrodt (Co
lumbia) 565 p, 3. Mohn Kynoch (Marea 
Britanie) 562 p , 4. Valerl Postoyanov 
(U.R.S.S.) 560 p, 5. Christof Zelsner (R.F. 
a Germaniei) 554 p, 6. Gote Gaard (Sue
dia) 553 p. «

Skeet (talere aruncate din turn) — 2001 
(după două manșe : 150 t) : 1. Buchhelm 
(R. D. Germană) 147 t, 2—4. Penot (Fran
ța), Wlrnhler (R. F. a Germaniei), Pe
trov (U.R.S.S.) cu cîte 146 t, 5—10. Cor
net (Belgia), Castrillo (Cuba), Marina 
(Spania), Westergaard (Finlanda), Res- 
chke (R D. Germană) șl Turanov 
(U.R.S.S.) cu cîte 145 t. . . 19. GLEB PIN- 
TILIE (ROMÂNIA) 142 t . . 26. LUCIAN 
COJOCARU (ROMANIA) 141 t.

12.
25.

a înotat toate cele 4 lungimi în a- 
ce-ași tempo, terminînd în 2:03,56 — 
nou record mondial. Pe locul doi, 
Babashof a sosit și ea într-un timp 
superior vechiului record (2:05,0). 

înaintea finalei de 100 m delfin 
femei, majoritatea specialiștilor a- 
tribuiau prima șansă sportivei ma
ghiare Andrea Gyarmaty. Aceasta, 
deși a luat un start mai slab, a reve
nit în frunte la jumătatea cursei și 
apoi a condus cu un ușor avantaj. 
In final însă, a țișnit ca o săgeată 
Japoneza Mayumi Aoki, care a cîș- 
tgat în 63,34 — nou record al lu
mp.

Extrem de pasionantă a fost și 
t:nala de la 400 m liber. Austra
lianul Brad Cooper și campionul 
american Tom McBreen au impus 
ritmul conducted pînă la 300 m. 
Din acel moment, tînărul Rick De
moni (16 ani), care nu se afirmase 
pe primele lungimi, a atacat pu
ternic și la capătul unui sprint de 
toată frumusețea a răpit austra.ia-

de secundă)nului (cu o sutime 
titlul olimpic.

REZULTATE 
liber (m) : 1. 
(S.U.A.) 4:00,26, 
(Australia) 4:00,27, 3. Steve Genter 
(S.U.A.) 4:01,94, 4. Tom McBreen 
(S.U.A.) 4:02,64, 5. Graham Win- 
deatt (Australia) 4:02,93, 6. Brian 
Brinkley (M. Britanie) 4:06.69 ; 100 
m delfin (f) : MAYUMI AOKI (Ja
ponia) 63,34 — rec. mondial, 2. Ros- 
witha Beyer (R.D.G.) 63,61 — rec. 
european, 3. Andrea Gyarmaty (Un
garia) 63,73. 4. Deena 
(S.U. A.) -----
(S.U.A.) 
(S.U.A.) 
SHANE
>— rec.
hof (S.U.A.) 2:04,33, 3. Keena Rot- 
hammer (S.U.A.) 2:04,92, 4. Ann
Marshall (S.U.A.) 2:05,45, 5. Andrea 
Eife (R.D.G.) 2:06,27 — rec. .euro
pean, 6. Hansje Bunschoten (Olan
da) 2:08,40.

TEHNICE. 400 m 
RICK DEMONT 
2. Brad Cooper

4.

63,95, 5. Dana 1 
63,98, 6. Elie 

64,08 ; 200 m liber 
GOULD (Australia) 
mondial, 2. Shirley

Deardruf 
Shrader 

Daniel 
(0:1. 

i 2:03,56 
Babas-

13'

17-

19-

23'

26—1

PE MEDALII
1. U.R.S.S. 16 10 11
2. S.U.A. 13 14 11

3. R.D. Germană 9 8 9
4. Japonia 6 2 1
5. Australia 5 2
6. Polonia 3 1 1
7. Ungaria 2 4 8

8. Bulgaria 2 4 1
9. Suedia 2 2 1

10. Marea Britanie 2 __
11. R. F. a Germaniei

1 5 5
12. Italia 1 3 3

-14. R. P. D. Coreeană
1 — 1

Olanda 1 1
15. Danemarca 1
16. Canada 2

-18. Franța 1 2
ROMANIA 1 2

■22. Austria 1 1
Cehoslovacia 1 1
Columbia 1 1
Iran 1 1

•25. Liban 1
R. P. Mongolă _ 1
Turcia 1

■28. Brazilia _ 1
Finlanda 1
Jamaica — 1

CLASAMENT-NEOFICIAL

ALTE REZULTATE TEHNICE
A : Cuba — Aus- 
S.U.A. — R. A. E- 

Brazilia — Ceho-

BASCHET : Grupa 
tralia 84—70 (42—31) ; 
gipt 96—31 (48—17) ; orazuia — ț^ciiu- 
slovacia 83—82 (42—40) ; Spania — Japo
nia 86—76 (45—47) ; Grupa B : Filipine — 
Senegal 68—62 (39—30) ; Iugoslavia — 
R. F. a Germaniei 81—56 (43—21);

HOCHEI PE IARBA. Grupa A : Spania
— Franța 3—2 ; Pakistan — Argentina
3— 1 ; R. F. a Germaniei — Uganda 1—1; 
Malaezia — Belgia 4—2 ;

POLO. Turneul pentru Ioc. 7—12 : Ro
mânia — Spania 7—4 (1—2, 2—0, * ‘
4— 2). Golurile echipei noastre au fost 
realizate de Zamfirescu 2, Cullneac 2, 
Lazăr 2 și Novac. Olanda — Bulgaria
5— 2 (1—0, o—l, 2—1, 2—0) ; Cuba — Aus
tralia 6—5 (1—1, 3—2, 1—1, 1—1);

Turneul pentru loc. 1_ 6 : Ungaria —
Italia 8—7 (1—0, 2—1, 3—4. 2—2) ; S.U.A.
— R. F. a Germaniei 4—4 (3—1, 1—1,
0—0, 0—2) ; U.R.S.S. — rugoslavia s—4 
<2—1, 2—0, 0—2, 1—1).

VOLEI. Masculin — grupa A : U.R.S.S.
— Bulgaria 3—1 (—9, 10, 11, 10); grupa B: 
Japonia — R. D. Germană 3—0 (4, 2, 6);

Feminin — grupa A : Coreea de Sud
— R. F. a Germaniei 3—0 (2, 8, 2) ; gru
pa B : cuba — Cehoslovacia 3—1 (—8, 
12, 10. 13).

0—0,

FOTBAL.
2—0 (1—0) ; 
Grupa D : 
2-1 (1-1);

CANOTAJ. Finalele pentru 
SIMPLU : 1. J. Drea (Irlanda)
1. Valeev (Bulgaria) 7:59,55, 3. _  _
(M. Brit.) 3:00,38, 4. M. Watkinson (N. 
Zeel.) 8:05,42, 5. K. Borgesen (Danemar
ca) 8:09.04, 6. J. Hellebrand (Cehoslova
cia) 8:11,04 ; 24-1 : 1. Norvegia 7:58,45 . 2. 
M. Britanie 7:59,57, 3. Canada 8:00,27.
4. Bulgaria 8:01,86, 5. S.U.A. 8:03,2S, 6.
Elveția 8:05,54 ; DUBLU : 1. Olanda 7:07,25.
2. Elveția 7:08,22, 3. Belgia 7:10,03, 4.
R. F. a Germaniei 7:11,74, 5. Franța 7:14,21, 
6. Polonia 7:31,97 ; 2 f.c. : 1. R. F. a 
Germaniei 7:31,02, 2. U.R.S.S. 7:34,37, 3.
5. U.A. 7:38,64, 4. Norvegia 7:40,55, 5. 
Iugoslavia 7:40,55, 6. M. .Britanie 7:51,91 ; 
44-1 : 1. Olanda 7:45,83, 2. Elveția 7:46,11,
3. Norvegia 7:46,11, 4. M. Britanie 7:50,40, 
5. Italia 7:51,29, 8. Canada 7:54,37 ; 4 fiu: 
1. M. Britanie 6:52,89, 2. Bulgaria 6:54,34, 
3. Canada 6:57,11, 4. Italia 6:57,M, 5. El-

....................... ...... ‘ 1.
3.
8.

Grupa B : Birmania — Sudan 
U.R.S.S. — Mexic 4-
Polonia — R. D.

l—l (3—0); 
Germană

loc. 7—12. 
7:55,53, 2. 
K. D'.van

PE PUNCTE
1. S.U.A. 259,5 p. 2. U.R.S.S.

242.5 p, 3. “ “ “
P, 4. R. F.
5. Ungaria 79,5 p, 6. Japonia 
73 p, 7. • - - . . -
Polonia 54 p, 9. Bulgaria 53 
p, 10. Italia 44 p, 11. Suedia
41.5 p, 12. Marea Britanie 27 
p, 13. ROMANIA 24 p, 14. 
Cehoslovacia 21 p, 15—16. 
Canada, Iran 18,5 p, 17. Fran
ța 16 p, 18. Olanda 14 p, 
19—20. Austria, R. P. D. Co
reeană 13 p, 21. Turcia 10,5 
p, 22. R. P. Mongolă 7,5 p, 23. 
Danemarca 7 p, 24—25. India, 
Jamaica 6 p, 26. Cuba 5,5 
p, 27—30. Brazilia, Columbia, 
Elveția, Liban 5 p, 31. Fin
landa 4 p, 32—34. Belgia, 
Ecuador, Iugoslavia 3 p, 
35—37. Birmania, Norvegia, 

Spania 2 p, 38. Porto Rico 
1 P-

R.D. Germană 190 
a Germaniei 82,5 p.

Australia 60 p, 8.

i.

vețla 8:59,41, 6. Cuba 7:10,83; 8-ț.l :
Ungaria 6:22,13, 2. Australia 6:22,45,
Olanda 6:23,55, 4. Cehoslovacia 6:24,24, 
Norvegia 6:26,03, 6. Austria 8:27,86.

★
Clasamentele au fost întoc

mite fără rezultatele de ieri 
de la ciclism, gimnastică, 
haltere șl judo.

[ULTIMELE REZULTATE»ULTIMELE ȘTIRI "ULTIMELE REZULTATE

FLORETIȘTII ROMÂNI IN 
TURNEUL PENTRU LOCURILE 

5—8

In eliminările directe la floretă 
bărbați — echipe nu s-a produs 
nici o surpriză : Polonia—Japonia 
9—5, Ungaria—Cuba 9—6, U.R.S.S. 
—R.F. a Germaniei 9—6 și Franța 
—România 9—6 (Berolatti 4 v, Re- 
venu 2 v, Noel 2 v, Magna 1 v, 
respectiv, Mureșanu 3 v, Tiu 2 v, 
Haukler 1 v, Falb 0 v). In felul a- 
cesta s-au calificat pentru semifi
nale : Franța—U.R.S.S. și Polonia— 
Ungaria. Echipa României va lua 
parte la turneul pentru locurile 
5—8, împreună cu Japonia, Cuba 
și R.F. a Germaniei.

chipa R.F. a Germaniei considerată 
printre favoritele competiției, a ter
minat la egalitate în meciul sus
ținut cu formația Norvegiei, învin
sa reprezentativei noastre. Scorul 
partidei a fost de 15—15 (7—8).

VOLEIBALIȘTII CUBANEZI 
ÎNVINGĂTORI

In turneul masculin de volei, 
grupa B (cea în care evoluează și 
echipa României), Cuba a întrecut 
R.F. a Germaniei cu 3—2 (8, 11, 
—10, —12, 8).

SUCCES PUȚIN SCONTAT LA 
CICLISM

R. F. a GERMANIEI EGALA 
CU NORVEGIA I

La Augsburg, Jn grupa C a 
competiției de handbal a fost în
registrată ieri o mare surpriză : e-

Cursa cicliști d® urmărire indi
viduală pe 4 000 m a luat sftrșit cu 
succesul, puțin scontat, al pistar- 
dului norvegian Knut Knudsen. Pe 
locurile următoare s-au clasat Xa
vier Kurmann (Elveția) și Hans 
Lutz (R.F. a Germaniei).

JAPONEZII N-AU CONFIRMAT 
PRONOSTICURILE „

In concursul pe aparate al gim- 
naștilor, specialiștii anticipau un 
multiplu succes al japonezilor, dar 
din cele patru probe ale căror re
zultate le-am primit pînă la închi
derea ediției, niponii au cîștigat 
doar una. Este vorba de inele la 
care primele trei locuri au reve
nit, în ordine lui: NAKAYAMA 
(Japonia), Voronin (U.R.S.S.) și 
Tsutakara (Japonia). La alte două 
probe succesul a aparținut gimnaș- 
tilor sovietici : sol s ANDRIANOV 
— urmat de japonezii Nakayama 
$1 Tasamatsu, cai cu minere: KLI
MENKO — urmat de japonezii 
Kato și Kenomutsu. în fine, la să
rituri titlul olimpic a fost cucerit, 
în mod surprinzător, de KrtSTE 
(R.D. Germană). Locurile următoa
re au revenit lui Klimenko și An
drianov.

Rcdatția șl administrația ; București, slt. Vasile Conta ar 16; teleloaoe t centrala 1110.05, secția corespondenți ti 51.09, interurban 72 și 286 | telex i sporlrom buc. 180. Tiparul l P. „Informația", București 40.368


