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A XX-« ediție e JOCURILOR OLIMPILL DL VARA

Curge cu date, cu cifre. 
Un întreg torent informativ 
inundă centrele de presă 
ale Jocurilor Olimpice. In 
primele cinci zile ale Olim
piadei au fost numărați 
1 200 000 de spectatori și, 
cu toate că este real, e 
greu de crezut totuși că 
fotbalul ocupa, pină acum, 
primul loc cu 300 000 de 
spectatori, cifră explicabilă 
prin atracția fotbalului, in
diferent de valoarea tur- 
nelui. și de dubla evoluție 
cind stadionul olimpic a fost

olimpic

canotajului
ROMANIA

Q29

al cano»p'imul succes

CANOTORII EUROPENI
AU DOMINAT FINALELE

ȘTEFAN TUDOR

S-a născut în comuna Poenarii Burchii

a echipei olimpice a Ge
_______  ___ _ _ _____arhiplin. Aflind «ceste cifre constităm ci

gazdele, care constituie majoritatea spectatorilor, manifest! ua interes deose
bit pentru sport de indată ce la pentatlon modern și la călărie «■ 
fost prezente 165 000 persoane. 108 000 la gimnastici. M 6M ia satație, ele.

Dar de ce să ne mirăm de indată ce la finalele de canotaj, de sâm
bătă dimineața au fost aproape 50 00» de spectatori? A fost ■»■■■■< 
decorul de pe Feldmoching-Oberschleishem, acest stadion de apă. dacă 
se poate spune astfel, cu culoarele, peluzele, tribunele, cu instalațiile 
electronice, cu elicopterul bîziind ca un uriaș bondar, dar fără de care 
nu s-ar vedea la televizor întreaga panoramă, aspectul frontal al ambar- 
cațiilor în înaintarea lcr triumfali, asemenea unei flotile vikinge. Atr 
tremurat pentru aceste finale pentru că de la ele așteptam cu toții e 
medalie de bronz. Și iată câ Tudor, Ceapura și Lovrenschi, acești scbifxști 
de la care se spera medalia, au adus-o delegației României intr-un sublim 
efort final. A fost, de altfel, duelul cel mai urmărit de spectatori, darnici 
în aplauze, chiar dacă invinși au fost membrii echipajului vestgerman. 
Deci a patra medalie ciștigatâ de sportivii noștri la această Obmpiadă. 
înaintea unei săptămini care programează probele de la care se speră 
noi medalii.

Numărătoarea celor 1200 000 de spectatori s-a făcut insă înaintea înce
perii atletismului. De la primele eliminatorii stadionul a fost plin. Ieri 
locurile, chiar și cele in picioare, au fost ocupate cu două ore înainte 
de concurs. E greu de descris interesul pentru atletism, care a depășit 
fervoarea înotului din primele două zile de întreceri. Dacă Mark Spitz 
era favorit la sprintul in apă, Valeri Borzov era, în aceeași măsură, 
preferatul unanim al pistei de rekortan. Sprinterul sovietic a înregistrai 
un triumf meritat, viteza și siguranța alergării Iui fiind impresionante. 
Pe de altă parte, Borzov este al treilea sprinter european care ciștigă 
medalia de aur, în istoria Jocurilor Olimpice, după Abrahams (1924) și 
Hary (1960), restul fiind un apanaj transoceanic.

Valeri Borzov face parte din galeria acelor supercampioni care dau 
certitudine prin valoarea și constanța lor, mai ales prin constanța per
formanței, capitol deficitar la mulți sportivi români, promițători în unele 
momente, însă deficitari în altele, mai cu seamă in situații decisive.

Din fericire, noi avem și sportivi de nădejde în care te poți încrede, la 
orice oră din zi și noapte. Așa a fost pină acum cazul cu Ileana Silai, 
admirabilă in calificări și in semifinale, intr-o probă de o extremă 
duritate. 800 m femei. Este suficient, poate, să vă reamintim că americanca 
Menning, campioana olimpică de la Ciudad de Mexico a fost eliminată 
vineri in semifinale, iar autoarea acestei eliminări a fost blonda, supla 
și tenacea noastră atletă. Medaliată cu argint în 1968, Ileana Silai are 
acum o concurență mult mai puternică decît în Mexico, cu rivale ca Falck, 
Sabaite, Zlateva, Hoîlmeister și Nikolici. Finala de duminică, la 800 m 
femei, va fi, datorită valorii apropiate a concurentelor, una din marile 
senzații atletice la Olimpiadă și, in același timp, ultimul prilej al marii 
noastre atlete de a obține o performanță de mare prestigiu. Iată de ce r__ ___ ___  v
gîndul nostru, bănuim că și al dumneavoastră, va fi în această duminică ocupînd
lingă Ileana Silai, lingă îndrăzneala ei nelimitată de a învinge bariera —: 
celor două minute. Ne așteaptă, aici și la televizor, două minute fantastice...

Este adevărat că nu vă relatăm prea multe despre marile senzații 
ale Olimpiadei. Cite nu s-ar putea scrie, de pildă, despre acest Spitz, 
eroul actualei Olimpiade, despre Shane Gould care, la 15 ani, pulverizează 
recordurile... masculine de înot din zeci de țâri de pe glob, despre Roland 
Matthes, despre acest superb Borzov și uimitoarea Renate Stecker sau 
despre micuța la propriu, dar magnifica la figurat, Olga Korbut ? Vom 
reveni, desigur, deși dv. în fața televizoarelor desprindeți foarte mult din 
măreția lor. Ne aflăm, in majoritatea timpului, lingă sportivii noștri, la 
pregătirile și la concursurile lor, lingă handbaliștii noștri, de pildă, care 
tot duminică, la Miincben de astă dată, joacă o partidă decisivă pentru 
etapa următoare, cu echipa țării gazdă. Duminică va intra in luptă Carol 
Corbu, în calificări. L-am dori să-1 alăturăm marilor sportivi de care — 
aminteam mai sus, sportivi de maximă valoare și încredere, la orice oră = campion olimpic pe lacul 
din zi și noapte. Pe alt loc din stadion va apare și Cornelia Popescu, a 
cărei selecționare a fost foarte controversată. F.a speră ca, totuși, aici să ----
se întreacă pe sine, ceea ce ii dorim și noi din inimă. —

Va fi deci, ziua de 3 septembrie, o duminică fierbinte pentru spor- = 
tivii noștri, despre care am fi atît de încintați să vă transmitem cele = 
mai bune vești.

• Schifiștii din

„cioc de barcă“

cel

Miinchen, 2 septembrie
Aurel NEAGU

R. D. Germană — 3 victorii * Un
hotăritor • ,,Optul“ Noii Zeelande

mai net
In ciuda ploii mărunte și a unui 

timp nu tocmai prielnic întreceri
lor, aproape 50 000 de spectatori au 
ținut să asiste sîmbătă dimineață, 
la dinamicele finale ale schifiștilor, 
epilog al întrecerii a 34 reprezen
tative de țări. Prezinți pentru pri
ma oară cu toate echipajele înscri
se la J.O., în disputele decisive, ra- 
merii români s-au 
înălțime, cucerind 
olimpică (bronz în 

locurile
VI (la 2 fără cîrmaci), 
îi onorează în puterni- 
fruntaș al canotajului

comportat Ia 
prima medalie 
proba de 2+1) 
V (la 4 fără

cîrmaci) și 
poziții care 
cui eșalon 
mondial.

SCHIF 4+1. „Uvertura" întrece
rilor decisive a coincis cu victoria 
gazdelor, care nu se calificaseră în 
finala J.O. de la Mexico. Victorie 
destul de facilă, consolidată în a 
doua parte a celor 2 000 de metri. 
De menționat, în plus, ultimul loc 
ocupat de echipajul neozeelandez, 

Xochi
milco. Rezultate : 1. R. F. A GER
MANIEI (Peter Berger — Hans 
Johann Fărber—Alois Bierl—Ger
hard Auer—Uwe Benter) 6:31.85, 
2. R.D. Germană 6:33,30, 3. Ceho
slovacia 6:35,64, 4. U.R.SB. 6:37,71,

AZI, LA CRAIOVA, DE LA ORA 16

ROMÂNIA AUSTRIA,
MECIUL DE DEBUT IN NOUL SEZON

INTERNAȚIONAL AL FOTBALIȘTILOR NOȘTRI
Stadionul Central din Craiova va 

cunoaște, azi. atmosfera marilor 
manifestări fotbalistice. Pe gazonul 
frumosului stadion (sîntem siguri, 
populat pînă la refuz) se vor întîlni 
reprezentativele ROMÂNIEI și 
AUSTRIEI. Este o partidă amica-

♦

DOBRIN

lă, de verificare înaintea debutului 
tricolorilor în preliminariile C.M. 
1974, dar jocul are importanța și 
atuurile sale. Meciul România — 
Austria rămîne, înainte de toate, o 
partidă în care este angajat presti
giul eelor două reprezentative și 
fiecare dintre ele dorește să-și a- 
dauge un nou succes în palmares.

Apoi, acest joc de azi (al 5-lea din 
istoria întîlnirilor România — Aus
tria) constituie și revanșa întâlnirii 
de acum patru ani, de la Linz (1 
mai 1968). unde fotbaliștii români 
au obtinut un rezultat de egalitate : 
1—1.

Pentru echipa noastră, partida 
trebuie să răspundă în ce măsură 
au fost sau sînt pe cale de a se 
rezolva unele probleme pe care an
trenorul Angelo Niculescu le arc 
pînă la primul joc din prelimina
riile C. M., meciul de la Helsinki, 
cu Finlanda, de la 20 septembrie, 
întîlnirea de azi e menită să ne 
arate în ce măsură Sătmăreanu 
poate face față postului de fundaș 
central, cît se poate conta, în vii
tor, pe craioveanul Marcu etc. Dar, 
înainte de aceste aspecte, întîlnirea 
se anunță interesantă — și de Ioc 
ușoară pentru tricolori — pentru 
că echipa Austriei a arătat un evi
dent reviriment în evoluția sa, ex
primat prin acel recent 2—0 reali
zat în faț^ Suediei.

Să sperăm că — în ambianța 
stadionului craiovean, unde specta
torii, mari pasionați ai fotbalului, 
vor constitui, cu siguranță, un pu
ternic suport moral pentru echipa 
noastră — jucătorii români vor e- 
volua la valoarea lor cea mai bună 
și ne vor da tuturor satisfacția u- 
nei victorii, și mai ales, a unui joc 
de calitate

La această oră, preparativele în 
cele două tabere s-au încheiat. Ieri 
s-au făcut ușoare antrenamente și 
plimbări. După ce lotului nostru i 
s-a adăugat Adamache, ieri a ve
nit la Craiova și Dumitru, astfel 
că antrenorul Angelo Niculescu are 
ia dispoziție pe toți jucătorii con- 
vocați.

Partida va începe la ora 16 și va 
fi condusă de o brigadă de arbitri 
din Iugoslavia, formată din N. Mla- 
denovici (la centru), I. Selim o viei 
șl P. Risticj (la tușă).

ȘTEFAN TUDOR.
— Prahova, la 2 martie 1943. înălțimea — 1,86 m ; greutatea 
92 kg. Necăsătorit. Este muncitor sticlar. Face parte din clu-

-1 Dinamo București. Cu patru ani In urmă, la Jocurile 
liznpice. a tras alături de actualii coechipieri Petre Ceapura 

cirsnaciul Ladislau Lovrenschi, în echipajul de schit 4+1. 
care atunci. pe lacul Xochimilco, a cîștigat „finala mică", ocu- 

tod locul VII în clasamentul general al probei. Cel mai mare 
acces l-a izuegutiat la campionatele mondiale din 1970 de Ia 
t. Catharines (Canada), unde în „trio" cu Petre Ceapura și 
h. Gheorghiu a cucerit medalia de aur. La „europenele" de 

anul trecut, de ia Copenhaga, a ocupat iocul IV, tot la 2+1.

PETRE CEAPURA. S-a născut în comuna Jurilofca la 12 
iulie 1942. înălțimea — 1.88 m; greutatea 94 kg. Căsătorit. 
Profesiunea: funcționar. Face parte din clubul Dinamo Bucu
rești. La campionatele europene obține următoarele locuri: 
V <1965. Duisburg . III (1969. Klagenfurt) și IV (1971. Co
penhaga). Acest puternic sportiv, reprezentant al Deltei, cu
cerește titlul suprem (împreună cu Tudor și Gheorghiu) în 
1970 (Canada). Se află și el Ia a doua participare la J.O., con
tribuind în egală măsură cu Tudor (cu care face pereche de 
două sezoane; la cîștigarea primei medalii

LADLSLAU LOVRENSCHI. Unul dintre 
cîrmaci ai canotajului nostru. Are 1.56 m 
rește 50 kg. A fost Ia un pas de calificarea în finalele olim
pice, de pe lacul Xochimilco, în 1968, în cursa de 4+1, unde 
— după cum am amintit — echipajul romanesc a ocupat locul 
șapte. Face parte din clubul Dinamo București.

Antrenorul celor trei medaliați: Dumitru Fopa (Dinamo 
București).

bine de jumătate de cursă, echipa
jul român Die Oanță—Dumitru 
Grumezescu, plecat foarte tare (din 
păcate cu un stroc prea ridicat 
pentru a rezista pină la sfîrșit), a 
condus plutonul celor șase echipe 
fruntașe, dîndu-ne iluzia victoriei. 
Cei doi rameri români n-au mai 
avut. în continuare, resursele nece
sare pentru a menține același elan 
în lovitură și — pe la 1250 m — 
au cedat conducerea schifiștilor din 
R.D. Germană (campioni olimpici 
în 1968. primii și in această fina
lă) Ia 1500 m, au ajuns pe poziția 
a treia (după Olanda), iar în ul
tima optime a disputei au căzut 
complet, trecînd linia de sosire pe 
jocul al șaselea. Rezultate : 1. R.D. 
GERMANA (Siegfried Brietzke — 
Wolfgang Mager) 6:53,16, 2. Elveția 
(A. Bachmann, H. Fischer) 6:57,06, 
3. Olanda (R. Luynenburg—R. Stok- 
vis) 6:58.70. 4. Cehoslovacia (P. La- 
komy—L. Zapletal) 6:58,77, 5. Po
lonia (J. Broniec—A. Slușarski)

UN BRONZ DE... AUR!
Oanță și GrumezescuCursa lui

s-a încheiat... Cei doi canotori stau 
inerți in fața bărcii, pe fondul ne
gru al gurii hangarului. Oanță are 
ochii înlăcrimați. Grumezescu pri
vește în gol. Oanță este cel care 
s-a „stins" în barcă și resimte acum 
întreaga povară. Grumezescu tace. 
E o tăcere grea. Oanță stă cu capul 
plecat. Simte nevoia să spună ceva 
tovarășului său: „Nu fi supărat 
pe mine. La 1000 de metri .Tj-au 
luat foc picioarele. Am plecat 
prea tare. Am vrut prea mult. Dar 
și tu ai primit riscul".

Grumezescu tace. O tăcere grea... 
Din hangar ies Tudor și Ceapura, 

cu barca pe umeri. Par 
niște cai de curse. Lovrenschi, 
jocheul, înaintează cu pași mărunți, 
îi dublez : „Spune Ceapura !“. Cea
pura încetinește: „Șansa noastră, 
astăzi, e de lecui patru. Spun asta

pentru că nu-mi 
pii. Dar una e 
mai greu. Toți cei trei o să iuțească. 
Asta e un mare pericol. Dar e și 
șansa noastră. Pînă la urmă cineva 
trebuie să „moară". Și atunci s-ar 
putea să venim noi..."

★
Urletele jocheului Lovrenschi pe 

ultimii metri ai cursei s-au auzit 
pînă Ia ponton. Medalia de bronz 
a fost cucerită la cravașa !

...Tudor și CeapUra coboară din 
barcă. Din partea opusă a ponto
nului sar canotorii vest-germani. 
Vin și-i îmbrățișează. Ei, care la 
1 500 m, aveau un avans de două 
bărci față de echipajul nos-

place să bat cim- 
cursa. Noi plecăm

1

cei peste 80 000 de 
au luat Ioc ieri în 

am

(Continuare în pag. a 4-a)

Batnnul’ Ludvik Danek (Cehoslovacia) și-a încununat cariera cu o 
splendifâ Uittgriț glițnpică,

ANGELO NICULESCU 
văzuți de Al. CLENCIU

In privința echipelor pe csre ce: 
doi antrenori le vor folosi, ele vor 
avea următoarea alcătuire :

ROMĂNLA : RĂDUCANU — N. 
IONESCU, SĂTMĂREANU. DINU, 
DELEANU, — DUMITRU. R. NUN- 
WEILLER — LUCESCU. DOMIDE 
(DEMBROVSCHI), DOBRIN, MAR
CU.

AUSTRIA : STACKOVICZ — 
SARA, SCHMIDRADNER (KRIE
GER), HORVATH, PUMN." — HAT- 
TENBERGER, STAREK. ETTMA- 
YER — HICKERSBERGER, KO- 
GELBERGER, JARA.

★
Reamintim că în deschidere (de 

la ora 14) se vor întîlni formațiile 
de tineret ale celor două țări.

loan CHIRILA

Mariie bătălii 
olimpice ale scri
mei mondiale sînt 
în, toi la pavilio
nul 20 al Parcului 
d)e expoziții din 
Miinchen. Din pă
cate, pînă la a-
ceastă oră nu avem vești prea biJ 
din tabăra scrimerilor români, F| 
retiștii și-au încheiat scurta cari 
olimpică nereușind să obțină — 
afara locului 4 onorabil al lui j 
hai Țiu — nici un alt punct la c] 
le dădea dreptul valoarea lor ini 
viduală și de ansamblu. După 1 
tarea calificării în semifinale, c| 
Iuliu Falb și Stefan Haukler ril 
reușit să-și aducă contribuția hq 
rîtoare la promovare în meciul! 
Franța, a urmat un meci decisivi 
R. F. a Germaniei care ar fi d 
mis floretiștilor noștri să aspl 
măcar, la un loc 5 sau 6. Dar iaj-l 
din păcate, sîmbătă, în cursul ] 
mineții, și această partidă a 1 
pierdută, tot din cauza ineficacitl 
lui Haukler (o singură victoriei 
Hein 5—1), Falb și Mureșan I 
nici o victorie). Singurul cara 
punctat și de această dată, doved 
du-se cel mai în formă floretistl 
mân a fost Mihai Țiu care a îl 
lizat victorii la Hein 5—3 . și l 
Sens-Gorius 5—4. Astfel, în fii 
echipa R. F. a Germaniei (Reicll 
3 v, Wessel 3 v, Sens-Gorius 2 J 
Hein 1 v) a obținut dreptul dl 
lupta cu echipa Japoniei perl 
locurile 5—6, aducătoare de puni 
Lipsa de tinerețe, de vigoare, del 
zistență au jucat un rol mult 1

(Continuare în pag. a 2-a) r- i ■
L

(Continuare în pag. 'a 4-a)

SPECTATOR ENTUZIASMAT DE
ÎNTRECERILE CONCURSURILOR ATLETICE

împreună cu 
spectatori care 
•Șribunele stadionului olimpic, 
uitat, pur și simplu, de îndatoririle 
profesionale și alăturea entuziaști
lor din tribune am devenit și noi 
spectatori, trăind concursul cu in
tensă emoție, minut de minut, clipă 
de clipă, Am vibrat la extraordina
rul final al cursei de 800 m, ne-am 
bucurat pentru victoria lui Ludvik 
Danek. acest veteran ai Jocurilor

Olimpice, am ținut pumnii strînși 
pentru reușita lui Wolfgang Nord- 
wig în lupta sa solitară cu înălți
mea amețitoare a ștachetei și am a- 
plaudat cu căldură evoluția de pur 
singe a Ifurdlerului ugandez Aki 
Bua, autorul unui senzațional re
cord mondial. Am crezut multă vre
me câ a fi spectator este o treabă 
ușoară, la îndemîna oricui. Ieri abia 
ne-am dat seama cît este totuși de 
grea și aceasta. Dar pixul gazetă-

resc care ne-a căzut de pe masă 
în timpul cînd ne-am ridicat să-i 
aplaudăm pe atleți, învingători și 
învinși, și pe care o drăgălașă 
miincheneză ni l-a oferit, ne-a rea
dus, brusc, la realitate.

Așadar, trebuie să uităm de emo
ții și de bucurii și să ne apucăm 
de treabă. Colegii din redacție, de la 
București, așteaptă aprecierile noas
tre, altele — desigur — decît cele 
ale simplului spectator în care ne 
transformasem. Am căzut pe gîn- 
duri. Cu ce să începem relatarea 
noastră, cu care dintre probele care 
ne-au ținut trează atenția atîtea 
ore. Soluția salvatoare ne-o oferă 
cursa sprinterelor pe 100 metri. 
Fiind singura finală feminină din 
programul acestei zile de concursuri, 
să dăm deci întîietate... femeilor,

Campioana europeană Renate Ste- 
cker n-a avut, practic, nici un fel 
de problemă. Ea și-a învins clar și 
categoric cele șapte adversare din 
finala cursei, în aceeași manieră în 
care, în ajun, învinsese și Borzov 
în alergarea bărbaților, pe aceeași 
distanță. A fost o cursă ca o stră
fulgerare a blitzului unui fotorepor
ter !

Clasamentul f 1. RENATE STE- 
CKER (R.D. GERMANĂ) 11,07, 2. 
Raelene Boyle (Australia) 11,23, 3. 
Silvia Chivas (Cuba) 11,24, 4. Iris 
Davis (S.U.A.) 11,32, 5. Annegret 
Richter (R. F. a Germaniei) 11,38, 
? Aijse Aftaiip) (Gfeafl®) 1Mb

Renate Stecher (R. D. Germ 
s-a dovedit cea mai rapidă J 

gătoare din lume.

Discobolul cehoslovac Luc 
Danek este unul dintre .vechii c 
pețitori ai Oliampiadelor, dar J 
acum n-a avut șansa de a încj 
un concurs pe un loc fruntaș, ] 
cum îl recomandau performant 
La Tokio și chiar și la Ciudad

(Continuare to pgg. aj-a}
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UN ALT CAMPION

OLIMPIC ELIMINAT:
LUPTA ACERBĂ

PENTRU CALIFICARE
ANFRED WOLKE (R D. Germană;

Ce șanse ay pugiliștii români în 
Rza optimilof- de finală ? Con- 
tantin Gruiescu, care a boxat ex- 
lelent în meciul cu turcul Sonunur. 
|ominîndu-l net și ‘.uîndu-și o stră- 
licită revanșă după înfrîngerea. 
lin primăvară, de la Istanbul, va 
bea misiunea dificilă de a întîlni 
d optimile de finală ne cubanezul 
l.ouglas Rodriguez. un pugilist re- 
Lfabil. dar nu imbatabil. Gabriel 
lometcu, după ce a trecut de cu- 
Ltnezul Palacios, va trebui acum să 
■porte asaltul foarte tînăru'.ui si 
llentatului DUgilist din R. D. Ger- 
lană, Jochen Bachfeld, care a lăsa! 
Iexcelentă impresie în meciul cis- 
hat împotriva englez.ului Tavlor. 
btul va depinde de capacitatea lui 
l’metcu de a-și impune vigoarea. 
Iiterea loviturilor sale, deși acest 
Icru este dificii împotriva unui 
Ixer tehnic cum e Bachfeld 
lAnteniu Vasile a făcut. vineri. 
Bvada calităților sale recunoscu- 
I încheind repede conturile cu ni- 
Irianul Abayomi Ade.vemi. în pri
it repriză Vasile a boxat ceva 
ni prudent, cercetînd punctele sla- 
I ale unui adversar cu brațe lung;, 
■ punctat de la distanță cu late- 
■e largi și prea puțin cu d irea
le. Abia în repriza secundă în 
■mitul doi. cu un croșeu puternic 
■sile l-a obligat pe arbitrul Wolf

IN BRONZ DE... AUR
(Urmare din )Xig. 1)

și care au pierdut medalia de 
Inz cu un vîrf de barcă. Gestul 
inșilor e aplaudat. Are o fru- 
sețe care justifică rațiunea de a 
a sportului. Tudor și Ceapura 
urcă barca pe umeri. Ii dublez 

nou. Tuclor jubilează i „Am
I un finiș mare t“. Lovrenschi 
' și-mi face cu ochiul i „Lasă l 
Ise descarce !“ Ceapura e grav i 
[ii domol, Tudore! Să nu uităm 
lam ciștigat medalia pe ultimii 
Ide metri". Dar Tudor nu are 
Impar: „Dacă mai erau 50 de 
Iri ii bateam pe frații Svoianov- 
I. Asta am visat eu!“ Ceapura 
încruntă i „în toată treaba asta 
I c nevoie să-I pui pe dacă in 
I. Cînd pornești cu dacă te 
r(i r. Tudor luce...
pmpionii mondiali cu medaliile 
Ipice pe piept, coboară din n°u 
ra. Ceapura își șterge mîinile ce 
fcti: „Vino încoace, Tudore. Ne-am 
I cu vorb; și am uitat să ne 
ligein mîinile". Tudor îl îmbră- 
l»ă...„Vino ți tu. Pepi. că ai scos 
Isingele din noi!“ Lovrenschi se 
|)pie timid. Cei doi vlăjgani il 
|i în brațe ca pe un copii.
Iu in barcă cu 
I și frică să nu 
lidor Și Ceapura 
le. Lovrenschi 
Iul.
Irpă. Apoi ia o cheie și 
lie-sfacă șuruburile ca să 
llieții. 
lă cu 
I Cum 
I Am 
lișat puțin căderea lui 
I Crezi că am pierdut 
lirgirt ?
I Nu. Am cîțiigat-o pe 
Iz. La noi, la canotaj, i 
Ibox.

din R. D. Germană, să-l numere oc 
nigerianul amețit de lovitură. A ur
mat. o nouă numărătoare și în ul
timul minut al reprizei, in fața 
superiorității evidente a românului 
arbitrul a oprit meciul, declarîndu-1 
pe Vasile învingător prin abandon.

în optimile.de finală Vasile îl va 
intîlni pe sud-coreeanul Tai 
Kim, învingător prin k.o. în 
priza a treia asupra 
Bananier, 
punched este de așteptat un 
plin de șcîntei.

Calistrat Cuțov a evoluat exce
lent in meciul cu Mohamed Mu
luri (Uganda), obținînd, pentru 
strălucita sa comportare, aplauze In 
scenă deschisă. Mult mai grea va 
fi misiunea sa în optimi împotriva, 
unuia dintre cei mai cunoscuti si 
mai buni boxeri asiatici, tailande- 
zul Srisook Bantow, care l-a eli
minat pe italianul Bergamasco si 
care a arătat calități remarcabile 
de puncher și de tehnician.

în reuniunea de vineri seara, câș
tigătorii s-au calificat în optimi.»» 
de finală. Iată rezultatele : semi- 
ușoară : K. Kaspar (Cehoslovacia) 
b.p. T. Chionga (Malawi), A. Perez 
(Columbia) b.p. P. Odhiambo (U- 
ganda), C. Altakhuiag (Mongolia! 
b.p. A, Comaschi ‘(Argentina), E. 
Doruk (Turcia) b.p. L. Rodriguez 
(Venezuela). Tai Ho Kim (Coreea 
de Sud) b.k o.3 G. Bananier (Fran
ța). L. Orban (Ungaria) b.p. G. Ca
pretti (Italia), I. Mihailov 
ria) b.p. II. Eghmaz (Iran)

în aceeași reuniune s-au 
meciurile pentru calificarea 
turile de finală la categoria semi- 
mijlocie. Cu acest prilej, s-a pro
dus o mare surpriză : camp’onu! 
olimpic Manfred Wolke (R. D. Ger
mană) a fost eliminat din compe
tiție de către cubanezul Emiilio 
Correa. După o dispută echilibra
tă, în repriza secundă Wolke și-a 
spart arcada, fiind oprit de medic 
să mai boxeze. G. Meier (R. F. a 
Germaniei) b.p. S. Rabieb (Tailan- 
da), A. Hohlov (U.R.S.S.) b. ab. 3 
J. Rodgers (Irlanda), J. Valdez 
(S.U.A.) b.p. D. Jackson (Uganda).

IN TURNEUL DE HANDBAL

Ho 
re- 

francezului 
Din ciocnirea celor doi 

mec;

(Buiga-

discutat 
în sfer

/ictor BANCIULESCU

Această Olimpiadă a marilor sur
prize, dominată de o acerbă luptă 
pentru afirmare, nu se dezminte 
nici în handbal unde — cel puțin, 
asa se presupunea •— ierarhiile erau 
ceva mai bine determinate. Cea de 
a doua etapă a turneului olimpic a 
fost extrem de agitată și dacă după 
primele partide incertitudinea cali
ficării plana doar asupra grupei A, 
acum ea a pătruns și în taberele 
formațiilor din alte două serii : B 
și C, în cadrul cărora cele două 
„remize" de vineri seara au com
plicat serios lucrurile.

Despre ce este vorba ? Pentru a 
lămuri mai bine situația ni se pare 
interesant să trecem în revistă po
ziția formațiilor în cele patru grupe, 
șansele lor pentru ultima etapă a 
preliminariilor, care va avea loc du
minică, oprindu-ne, firește mai mult 
asupra seriilor C și D. deoarece în 
prima joacă reprezentativa noastră, 
iar în cea de a doua viitorii adver
sari din g-upa semifinală. Așadar, 
ce perspective se întrevăd pentru 
handbalistii români ? Rezultatul de 
egalitate înregistrat în partida R. F. 
a Germaniei—Norvegia, va determi-- 
na, în mod sigur, pe jucătorii for- . 
mației țării gazde să lupte. din răs
puteri în. meciul care va opune astă- 
searâ, la Miinchen, reprezentativele 
României și R. F. a Germaniei. Se
lecționata noastră, acumulînd patru 
puncte, are calificarea asigurată. 
Pentru a se putea califica, jucătorii 
vest-germani au neapărată nevoie 
de o victorie. Norvegienii, obținînd 
vineri seara un punct, pot face du
minică, dacă înving Spania, un to
tal de trei puncte și, în cazul cînd 
România învinge R. F. a Germaniei, 
să ajungă această formație in clasa
ment, urmînd ca decizia să depindă 
de golaveraj sau de numărul 
mare de goluri înscrise. în 
este de subliniat faptul că nici 
gramarea celor două partide 
„avantajează" pe handbaliștii 
germani, partida România—R. 
Germaniei disputîndu-se.„ prima 1

In cealaltă grupă care ne intere
sează, cea în care evoluează repre
zentativele Iugoslaviei și Ungariei, 
calificate încă de pe acum ca urmare 
a rezultatelor din primele două 
etape, este de ui-mărit doar modul 
în care vor evolua ac«ste două 
itoare adversare ale jucătorilor 
tri.

Șt acum despre 
unde lupta pentru 
tat.de asemenea, z

aceasta mai ales în prima serie, 
unde alături de principalele favorite 
U R.S.S. și Suedia, a intrat cu auto
ritate în luptă și selecționata Pc!-->- 
niei. In dispută contează chiar 
prezCntativa Danemarcei care, 
are doar un singur punct, nu a 
dut — teoretic — șansele 6e 
vedea în semifinală. în grupa B 
greu de presupus că hâ--fb 
cehoslovaci pot rata ocazia de a tre
ce mai departe, chiar dacă ei at 
terminat la egalitate meciul t 
pa Islandei. Diferența de g lavera 
este netă in favoarea elevilor 
Jiri Vicha : —J-18, Islanda —4.

GRUPA A : Polonia — Dar.emam 
11—8 (6—4) ; U.R.S.S. — Su^&a It—XI
1. Polonia 8118 »—U :
2. Suedia Z • î • M—!1
3. U.R.S.S. 2 • 2 • n—ZJ
4. Danemarca 2 • 1 1 88-SS

GRUPA B : R.D.G. — Tun «ta ZI— 
(11—2) ; Cehoslovacia — Islanda 13—13
1. R.D. Germană î î • • rt—s»
2. Cehoslovacia 1111 »♦—M
3. Islanda 2 • 1 1 2»—M
4. Tunisia 2 • • t 16—«(

GRUPA C : România — Stana ti—:: 
(6—4) ; R.F.G. — Norveg.a IS— S ft—O
1. România S t * • T5—S6 «
2. R.F. a Germaniei ! l 1 t 23—ts *
3. Norvegia 1*11 23—O 1
4. Spania t«U «•—M •

GRUPA D : Iugoslavia — S TA 2S—W 
(11—9) : Ungaria — Japonia I»—lî.
1. Iugoslavia 2 2 • • *3—1« <
2. Ungaria ’ î • • aâ-^rt 4
3. Japonia ’ ♦ t : S3—■ •
4. S.U.A. • » 2 S3-43 •

deasupra nanului Valerj Borzov parcurge ultimii metri ai cursei de 100 m în care d 
j frumoasă victorie Telefoto : AGERPRES

DE VORBA CU BORZOV
INTERVIU... PE MICUL ECRAN

Neînchipuit de mare a fost inte
resul pe care l-a suscitat finala 
cursei de 100 metri ! Poate și pen
tru faptul că ea desemnează — cum 
se spune — pe cel mai rapid om 
din lume. Oricum, în momentul în 
care starterul, cu vocea lui gravă și 
sacadată, a anunțat clasica co
mandă : .Pe locuri...", cei peste 
80 000 de spectatori au amuțit cu 
toții ți pe Stadionul Olimpic s-a 
așternut o tăcere adîncă. Toate pri
virile s-au ațintit spre locul de 
start ți, cîteva clipe mai tîrziu, i-au 
însoțit pe cei opt alergători de-a

mai 
plus, 
pro- 
nu-i 

vest- 
F. a

TOATf FORMAȚIILE EUROPENE
W TRfCIJT Of GRUPELE PRELIMINARE

lungul celor 100 de metri la capă
tul cărora sportivul sovietic Borzov 
avea să treacă primul linia de so
sire. Am vrut, după terminarea 
probei, să-i luăm un interviu ad
mirabilului sprinter. A fost. însă, 
imposibil. Nu pentru că Borzov n-ar 
fi vrut să acorde interviuri ci pen
tru că a ajunge lîngă un proaspăt 
campion olimpic este un lucru ex
trem de dificil.

Să nu uităm că la Miinchen au 
venit vreo patru mii de ziariști, de 
reporteri de radio și televiziune. 
Bineînțeles, nu toți se aflau la 
concursul de atletism dar cîteva 
sute tot l-au luat cu asalt pe atle
tul sovietic. Cîți dintre ei au reu
șit să discute cu Borzov este greu 
de spus. în orice caz extrem de 
puțini. Din fericire, televiziunea 
miincheneză aduce, în fiecare seară, 
figurile proeminente ale întrecerilor 
din ziua respectivă pentru a le lua 
cite un scurt interviu. Cîștigătorul 
medaliei de aur în cursa de 100 me
tri nu putea lipsi din programul de 
vineri seara și, prin intermediul 
micului ecran, am asistat la urmă
torul dialog :

— De cînd practicați atletismul ? 
Ați început chiar cu sprintul ?

— Fac atletism de 10 ani și, încă 
de la început, m-am consacrat pro
belor de viteză. Am alergat și 400 
metri dar fără prea mult succes.

— Pentru a deveni un sprinter 
de valoare mondială ce calitate se 
cere în primul rînd, talent sau 
multă muncă 7

— Ambele sint necesare dar cred 
că. in primul rind, trebuie să ai 
calități native, cu alte cuvinte ta
lent pentru această probă. !n ce 
constă aceste calități native ? Viteză 
de reacție, sistem nervos perfect e- 
chilibrat, ritmicitatea pașilor. Fi
rește, intervine, apoi, antrenorul 
care șlefuiește talentul, îl desăvîr- 
țește.

— Regretați că au lipsit de la 
start alergătorii' americani Hart și 
Robinson ?

— Sigur că da. Cu ei rezultatele 
ar fi fost mai bune. Sint fericit că 
am ciștigat, dar alături de ei o vic
torie ar fi fost mult mai

— Luați startul și în
200 metri ?

— Da. Dar aici va fi
pentru mine. Aș fi mulțumit să ob
țin orice medalie.

valoroasă. 
cursa de

Ai 
pumnii, de-mi 

se spargă", 
semnează auto- 
nu-și pierde' 

Șterge barca, grijuliu, cu 
începe 
scoată 
pleceBarca trebuie să 

mașina.
a fost. Pepi ?

ixirnit mai greu. Ne-a în- 
Oanță 

medalia

cea de 
nu e ca 

unde te judecă oamenii. 
Iioi le judecă doar cronoinetrul.

E adevărat că ai scos tot sîn- 
I din ei ?

E adevărat. în sobele aslca 
I dacă nu asmuți focul se încăl- 
I greu.
I Spune drept, cînd ai avut im- 
la că putem veni pe locul trei ? 
| Pe la
ICum ?
I M-am 
Ireapta.
|a, la vest-germani, Și i-am sim- 
h sînt gata.
ICum ?
Il.e-a căzut puțin capul, ea în 
I tind te fură somnul...
I sosit foile oficiale. Ceapura le 
Ițea ață.
I \i văzut Tudore ? Am cîști- 
Ineilalia cu 16 sutimi.
Ila mai taci, odată! Am cîști-
I u inima !
Ivrenschi rîde și-mi face cu
II : „Lasă-i în pace !"„.

1600 de metri.

uitat eu coada ochiului 
la sovietici, ți apoi, in

z>.

Germaniei 0 p.

este vorba de

s S—lî • 
3 1—U • 
— Gha-

1. U.R.S.S. 4
3. Ungaria

a Germaniei 2 p. 5. Iugosla- 
p (7—10), 6. Italia 0 p (8—

BASCHFT 
P» E:

U): l.LSÂ 
<44—36.

A: 1. U.R.S.S. 
Sud 4 p, 3. Un- 
F. a Germaniei 

1. Japonia 6 p.

REZULTATE Șl CLASAMENTE

pentru locurile 
p. 2. S.U.A. 3 p 
3 p (11—10), 4.

serii, dragft Viorele — ia cei 13 ani ai 
tăi îmi permit să te tutuiesc — nu uita 
să specifici pe plic că

Me. luri ăesfâțmte 
A. P -. ta ia , 1——-

Porto Rico

Feminin, grupa
6 p, 2. Coreea de 
garia 2 p, 4. R.
0 p ; grupa E :
2. R.P.D. Coreeană 4 p, 3. Cuba
2 p, 4. Cehoslovacia 0 p. Meciul 
Japonia — R.P.D. Coreeană s-a în
cheiat cu scorul de 3—0.

DIN ÎNTRECERILE DE VINERI

P 
4.
P
7.
P

snt dup.
2. Indi.

mai greu

I • • 3 >—< t

•’sss

\arc

sa-

i’ustrafîi : N. CLAUDIU

in atenția

cititorilor revistei

1.

lotul de tine-

n-ar 
adre-ma! trebui să-ml scrie mie. Să 

seze dv. !

-«scris de Badea, în ultimele 
de joc.

Nikolai Andrianov 
P

Daae-

........ . „ _ __ noagtre
n-aș pune rămășag niei pe 
de semințe !

de comentatorii agențiilor interna- 
presă, vedetele celei de a 6-a zile 
cadrul unui interviu, Borzov a de- 

,Nu m-am așteptat la o replică mai

VIOREL COLONGEA. COMUNA HO- 
RODNICUL DE SU$. Livia Bucur, por
tarul echipei Venus, este confecționezi 
la Fabrica de confecții București (Bd. 
Armata Poporului nr, T). Dacă vrei sâ-i

BURLACU, LIPOVA. Aveți

advers. 2. Vă

O# ***
M M V V

T. C. BUCEAG. TULCEA. Să

«*€7,\ 7,< 7X

portarul ecmpei Venus. La 
confecții ar putea exista șt o alt* 
larîatâ cu acest nume.

asemenea inci-

.'rxar-.a 
n-_£ V-

, Feli-
. .. . ... , poate fi

fabrică de poante, cum v-ar place 
Glumesc din cînd tn cînrl, dar nu

19,150 p ; 5. Eizo 
și Klaus Koste 
p ; sărituri : 1.

18,850 p ;

.•< v»" -*<
Zi* Zfr

p; e
19.100

Așadar, in con fermi taie 
cu toate pronosticurile. în
trecerile olimpice de gim-

<r
C >v* »V^ * » *

19,1 < o p

! T»1

12 MEDALII PENTRU
PON EZI

Cu concursul masculin pe 
aparate, aesfășurat vineri 
seară tîrziu, întrecerile de 
gimnastică din cadrul ce
lei de a 20-a ediții a Jocu
rilor Olimpice au luat sfîr- 
șit. Așa cum era de aștep 
tat, finala masculină pe a- 
parate a fost dominată de 
sportivii niponi, chiar dacă 
ei n-au reușit să cucerească 
toate medaliile de aur, 
cum ar fi dorit-o și cum 
sperau foarte mulți dintre 
spectatorii prezenți timp de 
cinci zile la marea sală din 
Parcul Olimpic. Să nu ui
tăm, totuși, că gimnaștii 
japonezi au obținut trei 
medalii de aur, patru de 
argint și cinci de bronz, 
ceea ce confirmă cu pri
sosință înalta lor clasă 
mondială. în comparație 
cu ultima ediție a campio
natelor mondiale din Iu
goslavia, un evident pro
gres au înregistrat sporti
vii din Uniunea Sovietică. 
Dacă în 1970 ei n-au obți
nut nici o medalie de aur, 
iată-i acum cu două titluri 
olimpice, care răsplătesc 
deopotrivă talentul și deo
sebita pregătire a tînârului 
de 20 de ani Nikolai An
drianov și a campionului 
european de la Madrid, 
Viktor Klimenko. Un re
marcabil și neașteptat suc
ces a repurtat școala de 
gimnastică din R. D. Ger
mană, care prin Klaus 
Koste intră în posesia u- 
nei 
aur, la

Iată

prețioase medalii de 
sărituri.
primii șase clasați

n.a>a.i;a _) 19.1-0 p I
3. Shigeru Kasamatsu (Ja
ponia) 19,025 p: 4. Eizo
Kenmotsu (Japonia) 18.925 
p: 5. Klaus fcosle (R. D. 
Germană) 18,825 p ; 6. Sa
wao Kato (Japonia) 18.750 
p; cal cu minere: 1. Vik
tor Klimenko (U.R.S.S.) 
19,125 p; 2. Sawao Kato 
19,000 p; 3. Eizo Kenmotsu 
18.950 p ; 4. Shigeru Ka- 
samatsu 18,925 p; 5. Mi
hail Voronin (U.R.S.S.)
18.875 p ; 6. Wilhelm Ku-
bika (Polonia) 18,750 p; 
inele: 1. Akinori Naka
yama 19,350 p; 2, Mihail 
Voronin 19,275 p ; 3. Mitsuo 
Tsukahara 19,225 p ; 4. Sa
wao Kato 
Kenmotsu
— 18,950 
Klaus Koste
2. Viktor Klimenko 18,825 
p ; 3. Nikolai Andrianov 
18,800 p; 4—5. Eizo Kenmot
su și Sawao Kato 18,550 p; 
6. Peter Rohner (Elveția)
18.525 p ; paralele : 1. Sa
wao Kato 19,475 p ; 2. Shi
geru Kasamatsu 19,375 p :
3. Eizo Kenmotsu 19,250 p ;
4. Viktor Klimenko 19,125 
p; 5. Akinori Nakayama
18.875 p; 6. Nikolai An
drianov 
fixă : 
19,725
19.525 
matsu
Kenmotsu 19,350 p ; 
kinori Nakayama

17,975 p; bară
1. Mitsuo Tsukahara 
p; 2. Sawao Kato 
p ; 3. Shigeru Kasa-

19,450 p ; 4. Eizo
5. A-
19,225

Akxnori xakauama, faimosul 
tndrind eu încordare concursul de 

va obține medalia olimpi

nastică 
te de 
U.R.S.S 
la TTUî; 
R. D. 
nin.

domin
e Japoniei, 

R. D. Germane, 
m U.R.S.S. ți

.x

iu

RLFG. Olun-

'z «*/■ », «>» «O 4/ sO sR J»R 21» sR~1z -

• Dintre campionii olimpici la lupte libere 
din 1968 numai sovieticul Aleksandr Medved 
care — după cum se știe — a evoluat în ca
drul categoriei peste 100 kg, a reușit 
păstreze titlul.

sâ-șt

zile .
___  metri 

liber mai mult mă îndârjește decit mă întristea
ză. Nu mî-am pierdut încrederea și sper să 
obțin alte medalii". Mare lucru ambiția I De 
atunci, australianca a mai colecționat două 
medolii de aur : la 400 m și la

• Spunea Shane Gould, acum cîteva 
„înfringersa suferită în proba de T30

200 m liber.

la aruncarea 
actuala că-

S U.A., a or

• Fosta campioană olimpică 
discului, Olga Filtotova-Connoly, 
pitană a echipei de atletism o 
ganizat, in satul olimpic o campanie împotri
va războiului din Vietnam. Ec a împărțit spor
tivilor insigne reprezentînd trei bombe tăiate 
de o diagonală roșie și avînd de jur împre
jur inscripția „Olimpic projet for Peace". Ex- 
plicînd gestul său, Olga a spus : „Aici, răz
boiul pare atit de departe, dar noi nu tre
buie să uităm că el există și că aduce atita 
distrugere și durere".

urna!
ulterior 
primele

• O altă informație primită 
nunță că A.I.B.A. a și luat

afară. „Operația aceasta este 
clarat dl. Castle.

secreta",

Clasa mm te: Grupa A : 1. S-UuX. 
10 p, 2. Brazilia 8 p (429—351). 3. 
Cuba 8 p (38t>—319). 4. Spania 6 p, 
5. Cehoslovacia 4 p. 6. Australia 
2 p (359—389). 7. Japonia 2 p (346— 
43» . 8. R. A. Egipt •' p; Grupa R: 
1. U.RS.S. 10 p, 2. Porto Rico 8 p,
1 Iugoslavia 8 p, 4. Italia 6 p, 
Pc.onia 4 p. 6. R. F. a Germaniei
2 n. 7. Filipine 0 p (364—454), 8. 
Se egal 0 p (286—141).

HOCHEI FE IARBA : Grupa A — 
i^sament după 5 etape: 1. R. F. 

a Germaniei 9 p. 2. Pakistan 7 
(11—5). - -- 
Spania 
(4—7).
Franța 
(4—10)
4 etape: 1. Olanda 7 p,
6 P- *....................
Noua Zeeiandă 5 d (9—3), 5. Po- 
'cr.ia 5 p (8—6), 6. Marea Britanie 
4 p. 7-. Kenya 0 p (2—11), 8. Me
xic 0 p (0—26).

3. Maiaezla 7 p (8—4),
7 p (6—4), 5. Argentina 3 
6. Belgia 3 p (5—11).
- D (5—9), 8. Uganda 2 .

: Grupa B — clasament după
’la 

3. Australia 5 p (14—4), 4.

POLO : Turneul
1—6 :
(9 i), 
R. F.
via 0
12): turneul pentru locurile 7—12:
1. Olanda 4 p (9—4), 2. Cuba 4 p 
(IC—8), 3. România 2 p (10—8), 
4. Spania 1 p (10—13), 5, Bulgaria 
1 p (8—11), 6. Australia 0 p.

VOI.EI : Masculin, grupa A — 
clasament după 3 etape : 1. URSS 
6 p, 2. Bulgaria 4 p (7—6), 3. 
Cehoslovacia 4 p (8—3). 4. Coreea 
de Sud 2 p (4—7). 5. Polonia 2 p 
(4—6), 6. Tunisia 0 p ; grupa B : 
1. Japonia 6 p, 2. R. D. Germană 
4 p (6—4), 3. Brazilia 4 p (7—7), 
4. România 2 p (5—6), 5. Cuba 2 p 
(3—8), 6. R.F. a ~

' Oii—

2'iir- ■.

• Un juriu format din 5 membri ai comite
tului executiv A.I.B.A. alcătuiește, după fie
care tur al turneului de box, o listă cu nu
mele oficialilor care au dat decizii neconlor- 
me cu realitatea de pe ring. Sarcina de a 
,,tria“ arbitrii pentru turul următor a fost în
credințată australianului M. J Castle. Cu toa
te insistențele unor ziariști qhțicți după știri 
senzaționale, M. J Castle nu a vrut 
vulge nici un nume de oficial... rămas

I». •»*# *** J4’.
Ir 'r 'r 'r zr zr zr zr zr zr zr zr 'r

să di- 
pe din-
?R .'R »!' 'I' »!'

exeluzînd de pe lista arbitrilor 6 oficiali care 
au dat dovadă de lipsă de competență pro- 
nunțind verdicte eronate. Purtătorul de cuvlnt 
al A.I.B.A. nu a divulgat ziariștilor numele ce
lor șase persoane, limitindu-se să adauge doar 
că este vorba de doi africani, un asiatic, iar 
restul a'e trei oficiali aparțin celorlalte... con
tinente,
• înotătorul american Mark Spitz a adresat 

comisiei executive a C.I.O. o scrisoare prin care 
își cere scuze pentru faptul că în timpul unei 
festivități de premiere a răspuns la aplauzele

iR îR jR îR zR zR îR jR îR .'R -’R ?R JR >R /JX /.X /.S /.N >»> r»|X /|S /«N /«N *«N

publicului ridicind mina in cere se aflau pan
tofii săi, oferiți de o binecunoscuta rirmă de 
echipament sportiv. Acceptmd scuzele lui Spitz. 
C.I.O. o odreset — totodată — un comunicat 
tuturor federațiilor orin care le invită să ia 
măsuri pentru evitarea unor 
dente De asemenea, C.l O. a anunțat că nu a 
primit nici o reclomatie oficială in privința lui 
Spitz.

• Intr-un ccmenlaiiu al agenției vestgerma- 
ne D.PJL referitor la turneul olimpic de hand
bal se scrie : „La Augsburg, handbaliștii ro
mâni, de trei ori campioni ai lumii, ou invins 
echipa Spaniei punind un picior in turneul 
final." In același timp, comentariul subliniază 
că „handbalistii români au trebuit să-și valo
rifice tot talentul pentru a obține victoria".

• Valeri Borzov și Shone Gould ou fost
considerați 
ționole de 
a J.O în 
clarat: „I . -
puternică. Adversarii mei au fost periculoși nu
mai pină la jumătatea cursei “așa incit con
sider că am obținut o victorie normală".

• Cunoscutul actor de cinema Kirk Douglas 
a întrerupt turnarea unui film pe care îl re
alizează actualmente in Iugoslavia (fiind tot
odată regizor și interpret principcl) și a apă
rut, zilele trecute, Io Munchen. „N-am văzut, 
pină acum, nici o Olimpiadă, a decIorat Dou
glas, și țineam mult să cunosc această lume 
extraordinară care ne arată cit de mari sint 
posibilitățile omului în domeniul efortului fi
zic, al rezistenței și indeminării".

• •*! -****'
/șN '«Â X e.C ZțN

august. In 27, seara (după meciul 
ia Ciuj), sînt sigur că v-ati fi gindit 

un pariu mal rezonabil : pe o înghe
țata sau pe o prăjitură. Personal, cu
noscând inconstanța echipelor ---------
de fotbal, 
un cornet

STWAN ___ _______
dreptate pe toată linia. Inclusiv cele 
două rezultate din campionatul trecut, 
dintre Dinamo șl Universitatea Craiova' 
1—2 la Craiova și 3—0 la București 
Microbiștii din Lipova. în permanentă 
contradicție, ca șl ceilalți, nici 
mai trebui să-ml scrie mie. Să se

V, ȚEPELUȘ, BUCUREȘTI, 
citări 1 2. Rubrica de față nu 
o,., - 
<1V. „uit că, în principal, rubrica are un ca
racter de informare.

TUTU FELIPIDESCU. București, 
făcut un... sondaj :

I-ant rugat pe mulți să-mi spună 
Sincer, ce tacim preferă ?
Mi-au răspuns toți : asta-i bună 1 
Unui doar : o... SALATIERA 1

N. GUORGETA. BUCUREȘTI. 
M-a amuzat paranteza. Vreau. însă, sa 

ă impurtășesc un secret : Petru nu 
rimeazS cu arbitru. Dacă ar fi fost 

■ rba de Dumitru, n-aș fl avut nimic 
de spus. In rest, de acord cu 
orădeanul Petre Mihelfy este un 
arbitru de box.

 ._  dăm 
Tuleel ee este al Tuloei I Iar_ comuna
S nirdanul Nou, unde s-au născut fra-

Cuțov. aparține dc județul Tulcea.
Mă g-lbese să inserez și precizarea
dv_ că Smirdanul Nou se afla lingă 
Baoadog. Cer scuze tulcenilor, în nu
mele tuturor celor ce... înstrăinaseră 
Smirdanul Nou.

N. MARINESCU. PLOIEȘTI. Aveți 
dreptate, Dintr-o grețea:* tipografică, a 
apărut „echipa U.R.S.S., campioană 
mondiali", in loc de „echipa U.R.S.S. 
multiplă campioană mondială". Ultimul 
campionat mondial de hochei pe ghea
ță a fost ciștigat de Cehoslovacia.

VIRGIL L. RUS. COMUNA CTUVU- 
LEASA. Prezentarea Jucătorilor, antre
norilor și președinților secțiilor de fot
bal cu echipe in divizia A, a fost fă
cută în revista „Fotbal", tn preajma 
începerii campionatului. Vă mulțumim 
pentru aprecieri.

NrCULAE ȘERBAN. DRAGOMIREȘTII 
din DEAL. 1, La tenis, mingea nu 
poate atinge decit o singură dată pi- 
mtntul. ea urmind să fie trimisă apoi, 
peste fileu, în terenul ’ - —.

IOAN i-OP, COMUNA BARAGANUL. 
tn ultima etapă a campionatului divi
ziei A la fotbal, ediția 1968—69, prin jo
cul rezultatelor, F.C. Argeș și A.&.A. 
Tîrgu Mureș au evitai retrogradarea 
(miraculoasă a fost salvarea A.S.A.-ei, 
deși pierduse aoșsă. cu 3—0, meciul cu 
F.C. Argeș), tn ti-np ce Farul îi dă
dea... brînci in „B" Progresului, orin

bucură selecționarea în __ ___ ____
ret a Itțj Trol (F.C. Argeș), alături de 
care ați făcut și dv. primii pași in 
fotbal. Pașii lui au fost mai mari ! 
Dar. după cum. văd. lucrul acesta vă 
tace plăcere.

Tn scopul unei mai bune și 
mai complete oglindiri a în
trecerilor din cadrul celei de a 
20-a ediții a Jocurilor Olimpi
ce de la Miinchen, următorul 
număr al revistei ilustrate 
SPORT (17) va apare in ziua 
de SlMBĂTA 16 SEPTEMBRIE.

Acest număr va cuprinde foto
reportaje despre sportivii ro
mâni — performeri la J. O. — 
si marile vedete internaționale 
ale Olimpiadei miinchenere.

optimile.de
tat.de
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CAMPIONATELE MONDIALE DE AEROMODELE-INDOOR (micromodele)

ECHIPA ROMÂNIEI-LOCUL III
UN SUCCES DE VEDERE

Aurel Popa 65:33,00 nou record național

Recent s-au desfășurat Ia Car
dington (Anglia) sub egida F.A.I. 
cea de a Vl-a ediție a campionate
lor mondiale de aeromodele-indoor 
(micromodele). Sportivii români, 
confirmînd bunele rezultate obținute 
la ediția precedentă, au ocupat și 
de această dată locul III in clasa
mentul general. Pentru a afla amă
nunte asupra comportării echipei 
noastre ne-am '___ l ___ l_ 1;__
lui delegației, tov. Ion Bobocel, se
cretar general 
de modelism:

„Locul de desfășurare a întrece
rilor a fost un impresionant hangar 
pentru dirijabile, cu dimensiuni pu
țin obișnuite la astfel de construcții, 
300 m lungime, 100 m lățime și 
înalt de 50 m, avtnd in partea su
perioară o infrastructură metalică. 
Toate acestea nu sînt semnificative 
la prima vedere, dar condițiile de 
concurs au fost direct influențate 
de detaliile tehnice. Astfel, mode
lele noastre cu o puternică forță as
censională, care le permite să ciș- 
tige în timp scurt înălțime și in 
felul acesta să-și mărească durata 
de zbor, au fost handicapate. S-a 
întimplat ca, de două ori, micro- 
modelele lui Otto Hintz și Aurel 
Popa fi odată cel al lui Vasile Ni- 
coară, să se oprească pe grinzile 
hangarului, fapt care a dus la obți
nerea unui timp slab in manja res
pectivă. în această privință au fost 
avantajați cei care s-au prezentat 
cu micromodele cu calități mai mo
deste, insă care s-au acomodat mai 
bine acestor condiții.

Trebure să menționez că sporti
vii noștri, cu excepția manșelor ra
tate, au obținut în rest rezultate de 
valoare, printre ele timpul de 
33:31,00 record național, obținut tn

adresat conducătoru-

al Federației române

cea de a patra manșă de către Au
rel Popa. O noutate in domeniul 
tehnicii de concurs au constituit-o 
baloanele umplute cu heliu, pentru 
dirijarea aparatelor de zbor, eu 
care echipierii români s-au acomo
dat rapid, folosindu-le în mod efi
cient. Reunind un număr sporit de 
concurenți, 34, reprezentind 14 țări, 
cu patru mai mult decît la ediția 
precedentă, campionatele mondiale 
au ilustrat cit se poate de bine in
teresul și adeziunea mereu in creș
tere față de acest sport. Cu această 
ocazie s-a propus ca ediția viitoare 
să fie găzduită de către țara noas
tră, salina de la Slănic Prahova o- 
ferind condiții ideale de concurs. 
Urmează că in toamnă hotă’irea fn 
această privință să fie luată de 
F.A.I."

REZULTATE TEHNICE: I. 
drews (S.U.A.) lhll:09X< : 2. Ry- 
becky (Cehoslovacia) Ifav9:35. -J; 
3. Jirasky (Cehoslovacia^ lhfi8:4S.OO: 
„.6. Aurel Popa (România' lhC5:33.39; 
...12. Otto Hintz Remania
...15. Vasile Nteoară (Rcmfaiia) 
58:38,00.

CLASAMENT GENERAL PE E- 
CHIPE : 1. Cehoslovacia 3h27dZ.Î»J: 
2. S.U.A. 3h24 75y: 3 P.cmânia
3h05;31,00.

Ab-

Echipa masculină de baschet a 
României s-a înapoiat, recent, din- 
tr-un turneu întreprins în 
Chineză, turneu înscris în 
bunelor relații de prietenie 
laborare dintre aceste două 
care a constituit un prețios 
de experiență și de pregătire re
ciprocă.

Programul vizitei a cuprins șapte 
meciuri și o întîlnire demonstrativă. 
Încheiate cu următoarele rezultate:

— Pekin ; România — R. P. Chi
neză 92—76

— Pekin; România — Selecțio
nata orașului Pekin 81—78

— Cian Cion; România — Re
prezentativa provincială 87—70

— Cian Cian : România — Se
lecționata armatei provinciale 65—54
- Ș—fa»; România — Repre

zentativa provincială 83—69
— Șenian ; Româr.ia — Repre- 

MBtattva provincială (joc dwnou- 
«trativ- 99—73

— NaoMa; RobSbI* — Repre- 
zentat hra - - j t 78—68

— Șonhaii; Rmă-ia — Repre
zentativa Dsaădpelâ 76—66

Dopă ct= se vede, echipa R - 
mă-.tei a cfc&mt victorfi în toate 
parbdeje sr-sțmnte. dovedind o 
Urnă pregătere și trerizd de uneie 
(fifieeltâfi create de dcferecta de 
fus orar și temperzitei ridtratâ 
Jocul tefrete al ba setter ha'V-Aer ro- 
—1 > fast «predat de ptdirir Dm 
pu-nt de vedere «1 pregătirii Cziee 
basefeetbaDșsn aoatn as arăta: o 
brmâ rrrinr ță fa .egm de joc pe 
toeeâ tfjtoa cmaedîm- Ara re—ar-

R. P. 
cadrul 
și co- 
țări și 
schimb

rilor la coș de la semidistanță și 
distanță, gama variată a acțiunilor 
tactice (și în atac și în apărare), dis
ciplina de joc, dîrzenia, puterea de 
luptă a componenților formației.

Prezenta reprezentativei Româ
niei în R. P. Chineză a stîrnit un 
mare interes. Este elocvent faptul 
că la cele opt meciuri și la întîl
nirile de antrenament au asistat 
aproape 100.000 
plus, partidele 
și transmise la 
Sportivii noștri 
cinste aprecierii 
rat, ei comportîndu-se remarcabil, 
realizînd o bună propagandă bas
chetului românesc și, mai presus 
de orice, adueîndu-și o reală con
tribuție la dezvoltarea relațiilor de 
prietenie cu sportivii din R. P. 
Chineză.

Selecționata României a întCnit 
parteneri valoroși, cu o bună pre
gătire, cunoștințe tehnico-tactice 
profunde, excelenți mînuitori ai 
balonului, cu multă fantezie în ac
țiuni. De altfel. *e știe că basche
tul este în R. P. Chineză un sper: 
de masă, el buevrîndu-se de mar: 
popularitate în școli și în alte u- 
nitâti. în rîndul echipelor am vă
zut numeroase elemente deosebit 
de talentate. cu calități excelen
te pentru acest joc sportiv.

D-pă cum am mai spus, consi
der că ambele părți au avut andte 
de învățat și că s-a realizat cn 
utfi ți valcros schimb de exp:- 
rssxți- Cred. insă, că este de da
toria antrecrorelcY și a jucâtoriicr

de spectatori. în 
au fost televizate 
posturile de radio, 
au făcut față cu 

de care s-au bucu-

care au evoluat în R. P. Chineză 
să analizeze cu exigență și răspun
dere fiecare partidă în parte și sâ 
tragă maximum de învățăminte 
pentru continua lor perfecționare. 
A nu proceda în felul acesta și 
a se culca pe laurii victoriei, ar 
însemna o mare greșeală. Echipa 
României este capabilă de progres, 
dar îl poate realiza numai dacă 
va munci cu extremă seriozitate.

Turneul reprezentativei României 
în R. P. Chineză a ilustrat priete
nia puternică dir.tre popoarele a- 
cestor țări. In cursul întrecerilor, 
la antrenamente, cu prilejul dife
ritelor vizite întreprinse in între
prinderi. cu ocazia vizionării dife
ritelor spectacole, delegația noas
tră a fost primită cu deosebită 
căldură și entuziasm. Am simțit 
pretutindeni stima și respectul față 
de Partidul Comunist Român, față 
de patria noastră socialistă, față 
de conducătorul nostru iubit, to
varășul Nkoiae Ceauțescu. secre
tarul general al P.CR.

tu thațwiiat In patrie cu sa
tisfacția impimirii misăuaii iacre- 
dintate și cu ccrzvjigereQ câ turoe-

POPA IOVTTA
$etel «eettei «eguuare 

trol din cadrai CVLTS.

Suit eliminați: Kodes la simplu; Hewitt• MțMilIan la dublu
(Australia)
6—0, 6—7,

CAMPIONATELE REPUBLICANE
DE JUNIORI

La Brașov și Pitești s-au disputat 
finalele campionatelor republicane de 
juniori, fete și băieți. Campionatul 
junioarelor a fost cîștigat de către 
.Mariana Băloianu (Politehnica Bucu
rești) cu 9'/t puncte, urmată de Da
niela Nicola (Petrolul Ploiești) cu 8 
puncte, ludith Kantor (C.S.M. Cluj) 7. 
Tută Mihaela (Mureșul) și Cornelia 
Mardare (Brașov) 6',-, Dana Nuțu (Ti
mișoara) 6, Luminița Cîrmaciu (Bra
șov) 5>/«, Rodica Neofit (Galați) 5. 
Viorica Ilie (Ploiești) 4>,t, Rodica Va- 
siliu (Reșița) 4, Aurelia Anton (las:' 
2Vz, Florentina Cavaleru (Bacău) 1.

întrecerea băieților nu a desemnat 
pe campion, deoarece 3 concurenți 
s-au clasat la egalitate r>e primul ioc, 
urmind să dispute un meci de baraj, 
care va începe la 6 septembrie, fa 
București. Iată clasamentul : N. Mi- 
luț (,,U“-Craiova), I. Armaș (Construc
torul București) și H. Asttnan (I.P.G.G. 
București) cîte 9ys puncte, P. Ante- 
mia (Brașov) și C. Spulber (Constanța) 
8, H. Stoicescu (Ploiești) 5>/», E. Că
lin (București), St Talpcș (Baia 
Mare) 5, C. Socaciu (Tg. Mureș) și 
C. Regman (Brașov) 4> ... L Mi-ă- 
șescu II (Petroșani), Dan Gorgan 
(Cluj) 4, V. Rolea (București) L

Th. MCOAEA

MEDICINA CLUJ Șl JIUL PETROȘAH.
CALIFICATE IN GRUPA B

A CAMPIONATULUI REPUBLICAN

între 26—29 august s-a disputat 
în sala clubului Constructorul din 
București, eoncursul de baraj pen
tru codificarea In grupa B a eam- 
pioi^r.’ului republican ce șan pe e- 
ehipe mixte.

Diferența de forță Intre echipele 
participante fiind destul de mare, 
s-au calificat fără eforturi echipele 
Medicina Cluj (conducător și an
trenor, ing. Mihai Breazu) și Jiul 
Petroșani (conducător, M. Botez, an
trenor, Șerban Neamțu).

Clasamentul final: Medicina Cluj 
6 puncte. Jiul Petroșani 4 puncte, 
Vulcan București 2 puncte. Recolta 
București 0 puncte.

La inafafe* -

Xficrocomentariu

3 ETAPE
Prmtele trei ea 

zi» ale nemțd d 
darJ de a ne arâta — tft ie 
care este în mcmecml de fiți va
loarea eehinejer ți tmoîăeS a jucă
torilor. «cum ctod e« așteaptă ua se
zon internațional extrem ee tegn 
(turneul ia Anglia și meeiurfe cu 
R.F.G. și Franța)

De la început, o observație: cea 
mai mare parte dintre grupările frun
tașe r.u-și onorează Jaima* ne care 
au amt-o in eamrinnatul trerct

■ir
Pe primele doc* tocuri — ta ega

litate de pesete — w afi* Stexaa ti 
Vulcan. Ambete g-jpiri as yscat »- 
casă « as obțmct mix-mms de 
puncte. La Steaoa. eJrrti ansre=«M-z- 
ici P. Cosmâresca. ămâ m ste t 

!a
Sîfi-.ța Prtrtsatv tâ .«wn txtete 8a 
■Cră*.

Reveațta de utoâ «bm a aafao- 
tamlj este tzxza preano-«te. Vskoe. 
care tab bag&eta La Dsrel Da»- 
tretru a reușit trei veto»» ntritoM. 
în afară de date a căpătat
și o oarecare satpritete. Ar fi însă 
eaxnl. ea ret dta rmdaeerea iizirel 
sâ ie vin* eoceret în aj-tce ti să 
nu-i mai nrireascâ ea oe riște eopa

Cu șapte puncte, ns mai pețm de 
cinci echipa te găsesc ia egahtate. 
Dintre acestea, âvar DINAMO a ară
tat eă se afiâ in revenire. X.ta și 
Coravn se află în mare fer—ă. FA- 
RUb, ccmptet înîfaemtâ ș* îr»psfre- 
mată, nu *-a pas :neă la penet. To
tuși ea luptă eu sraitâ i-.<uflețire — 
in special acasă. SPORTUL STU
DENȚESC. dwă rece cu Vul
can In care nu și-a jâșit cadența, iată 
că a cules do-jâ vfrtoril prețioase, un 
bun stimulent pentru •nepiurile vi
itoare. RULMENTUL Birlad, a do
vedit eă a rămas aceeași mare peo!- 
nieră de jucători tenace, cu calități 
specifice sportului cu balonul ovaL 
IXJLITEHNICA Iași nu a arătat pite 
acum eă este o __ „n viî.f*.
cele două victorii culese nu spun prea

Intre 2 și 9 septembrie

NEW YORK, 2. — Cu partidele 
de vineri după amiază și din în
treaga zi de sîmbătă, turneul de la 
Forest Hills a intrat în prima sa 
.linie dreaptă". Anume, au început 
întîlnirile din al doilea tur al pro
bei de simplu bărbați, ceea ce va 
face o serioasă triere în rîndul can- 
didaților la fazele superioare. Nu
mai efectiv cei mai buni vor păși 
în rîndul „ultimilor 32“, după ce se 
vor fi debarasat de out-siderii care 
mai populau liniile dese ale tablou
lui, In primele două runde. Această 
repartiție oarecum inegală a forțe
lor- in turneu s-a datorat și faptului 
că la întrecere s-au prezentat 148 
de concurenți, invitați direct sau 
calificați din întrecerile preliminare, 
tabloul avtad însă — tradițional — 
numai 128 de locuri. Iată de ce, o 
serie de concurenți, chiar dintre 
cri cu veleități (cum sînt Riessen, 
Drysdale, McMillan) au trebuit să 
joace un tur suplimentar. La a- 
c fasta adăugîndu-se și cîteva ab
sențe inerente 
perturbări la start, 
intrat în normal și 
locurile fruntașe ar 
curgă armonios.

Ca întotdeauna, 
hirtă sînt infirmate pe teren de 
inevitabile surprize. O primă „vic
timă" este Jan Kodes, favoritul 
nr. 8. care este eliminat de tînărul 
vnsman american Alex Mayer. 
Campionul cehoslovac, finalistul e- 
dției trecute, cîștigase două seturi 
si părea să meargă spre o victorie 
facteă. arvînd $1 5—3 în al treilea. 
Dar — așa cum relatează corespon- 
deatal aemției .France Presse* — 
ta acest ta"—"* Kodes și-a pier
dut serviciul, permițlnd apei să fie 
egalat la 5—5. Americanul ciștigă 
acest set printr-un .tie-break", ca 
șt ne următoarele couă. în tare ad
versarul sâa sădea dovadă de o- 
bsoeală crescfodă. Scor : 6—7. 3—6. 
7—5. S—1 6—I centru Alex Mayer.

Tot te
sccetate

Case te

6—4, 6—7, 6—1 ; Stone
— Munoz (Spania) 6—1,
6—0 ; Gimeno (Spania) — Davidson 
(Australia) 6—4, 4—6, 6—4, 6—1 ; 
Ruffels (Australia) — Brown (S.U.A.)

s-au produs unele 
Acum, totul a 
asaltul pentru 
trebui să de-

însă, calculele

Japoneza Kazuko Sawamatsu, 
una din performerele zilei a treia.

categoria rezultatelor ne
poate fi așezată victoria 
tenisman australian Ross 
fața compatriotului său, 
bene cotat. John Alexan

der. A fost si aceasta O parti dâ- 
maraton. c isc. rată de Case cu 7—6, 
7—6 4-4, 5-6. 6—L

lată șă alte rezultate: Smith 
SUA) — Gmebner (S.UA) 6—1,

DUPÂ DISPUTA SPASSKI - FISCHER

UN MECI MARE. CARE ÎMBOGĂȚEȘTE CONSIDERABIL
SI PRACTICA ȘAHULUI

ZILE :

* pute

♦
ȘTIRI

CAMPIONII MONDIALI

I4-a, insăâu- 
smulgâ o re-

Pentru 
rata va. 

trebu 2C Sâ cVCSl

DE SAH

QiSXsÂ -.

30 de par tide efect, v jucate. Este, 
desigur. regretabil că un asemenea 
fesuri, șah;st a fost umbrit de u- 
aeie aspecte care nu au nimic co- 
Eun cu jocul și cu întrecerea spor
tivă.

arăta 
așteptată

pllcabilă prăbușire între partidele 
a 3-a și a 10-a (de la scorul de 
2—0 pentru ef tfș la*care nimeni nu 
s-ar fi așteptat ’MdhTehtur psiholo
gic al meciului s-a produs în par
tida a 13-a (scorul era 7','j—5'/t în 
favoarea lui Fischer), cînd, după o 
lungă apărare, campionul mondial 
n-a văzut o continuare de remiză. 
Apoi, în poziție net superioară el

6—3, 7—5, 6—4; Ashe (S.U.A.) — 
Maud (R.S.A.) 6—4, 6—4, 7—6 :
Lutz (S.U.A.) — Villas (Argentina)
6— 3, 6—3, 7—5; Scott (S.U.A.) — 
Amritraj (India) 3—6, 6—4, 7—6,
7— 5; Laver (Australia) — Seewa- 
gen (S.U.A.) 6—2, 6—3, 7—5 ; Fillol 
(Chile) — Fairlie (N. Zeelandă) 6—4, 
7—5, 6—3 ; Richey (S.U.A.) — Ol
medo (S.U.A.) 6—2, 6—3, 7—5.

Vineri s-a jucat numai în prima 
jumătate a tabloului, astfel că ro
mânii Ilie Năstase și Ion Țiriac, care 
se află în cealaltă jumătate, nu fi
gurează în aceste prime rezultate.

Surprizele n-au lipsit nici în alte 
probe. Astfel, în turneul de dublu 
masculin, care abia a început, sud- 
africanii Bob Hewitt și Frew McMil
lan (campionii de la Wimbledon) 
au fost învinși net de cuplul austra
lienilor Colin Dibley — John Cooper : 
4—6, 5—7, 4—6 ! La simplu femei, 
iese din cursă una din jucătoarele 
cu mari veleități, americanca Nancy 
Gunter-Richey. Ea este învinsă de 
japoneza Kazuko Sawamatsu cu 
4—6, 6—4, 3—6. Bine se comportă 
tenismana sovietică Olga Morozova, 
învingătoare cu 3—6, 7—5, 6—0 a- 
supra altei americance, Kris Kem
mer. în rest: Lesley Hunt (Austra
lia) — Jeanne Evert (S.U.A.) 6—2, 
6—1 ; Wendy Overton (S.U.A.) — 
Marie Nasuelli (Italia) 6—1, 1—6, 
6—2.; Betty Stove (Olanda) — Lau
rie Fleming (S.U.A.) 3—6, 6—0,6—1 ; 
Margaret Court (Australia) — Ja
nice Metcalf (S.U.A.) 6—2, 6—1.

PE SCURT
Turneul final al „Cupei Albaniei1' 

la baschet masculin, desfășurat în 
orașul Shkodra, a fost cîștigat de 
echipa Partizan Tirana. Pe locurile 
următoare s-au clasat formațiile 
Vllaznia și .17 Nendori".

Wilhelm STBNITZ 
Emonuel LASKER
Jose CAPABLAMCA 
Aleksoncr ALEHIN

A R»

•i’ ’ • w "Tr rr*
• rna xw rv rvi yvj vt «jn

"lobi o’yflof» >4 « % % O
l*^|O - t 1 3^ 1 |o % % 1

M A H

Turneul internațional feminin de 
baschet de la Bratislava s-a înche
iat cu victoria echipei poloneze 
Spojnia Gdansk. Au urmat în clasa
ment formația Apnokgan (R.P.D. 
Coreeană), reprezentativa de ju
ni.'.are a Cehoslovaciei și o selecțio
nată a orașului Halle (R. D. Ger
mană). în ultima zi a competiției 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : Apnokgan — Halle 84—36 
(45—18); Cehoslovacia (junioare) — 
Spojnia Gdansk 72—70 (38—38).

FESTIVAL AL ORIENTĂRII TURISTICE 
ÎN MUNȚII ZARANDULUI

Mcr EUWE 
Mihail BOTVINNIK

Pe adresa redacției noastre a sosit, 
așa cum se întâmplă de obicei, o invi
tație. De astă dată, însă, sin tom soli
citați să asistJim la un... adevăret fes-

va
Li-

FOTBAt. : Stadionul Progresul, 
ora 9 : Progresul București —
Progresul Brăila (juniori) ; ora 
țț : Progresul București — P>°' 
greșul Brăila (Divizia B)î te
renul Dinam», ora 19 : 
Dina mo — Rapid; terenul 
Laroinet, ora 11 : Țehnometal— 
Unire# Tricolor București (Divi
zia C) : terenul Fiacâra roșie, ora 
tt : Flacăra roșie — Azotul Slo
bozia (Divizia C) ; terenul Elec
tronica. ora 11 • Electronica obot 
- Olimpia Giurgiu (Divizia C) : 
terenul Autobuzul, 
burul — Laromet 
stadionul Dinamo, 
name Obor ~ T.
a.

RUGBY : Teren ______
ora 9 : Sportul studențesc — Grl- 
vtța Roșie ; stadionul Gheneea, 
ora îl : Steaua — Dlnamo : teren 
Gloria, ora lfi.30 : Gloria — Vul
can

HANDBAL : teren Voința, ora 
9 : Voința București - Vulturul 
Ploiești (f. B.) ! terep
ora 19.151 Rapid — 
Constanța (m B) ora 
Rapid - Textil# Buhușl , 
teren Progresul, or# 16,30 : 1GEX 
București — Constructorul Bucu
rești (f B). ora 17.30 : Progresul 
București — T.E.F-S. (f A).

ora 11 : sUto- 
(Divtzia C) ; 

ora tl.45 : Dl- 
M. B. (Divizia
.Politehnica",

fîiulrștl, 
Comerțul 

Iț.SP : 
( t A) ;

tival al orientării turistice, ce se 
desfășura în împrejurimile orașului _
pova. la poalele munților Zărandului.

Totul a pornit de la faptul că, în a- 
cest an, șe împlinește un sfert de 
veac de la primul concurs de orientare 
turistică desfășurat In tara noastră (36 
octombrie 1947 : inițiatori : turiștii din 
Arad). Pentru comemorarea acestui 
eveniment. arădenii — mai precis 
C.J.E.F.S. Arad și Consiliul județean 
ai sindicatelor — șî-au propus să or
ganizeze într-un cadru festiv ediția 
jubiliară - a XXV-a — a Cupei Z5- 
randului șl un concurs — dotat cu o 
cupă — rezervat inițiatorilor. Avindu-se 
în vedere condițiile prielnice ____
șl festivitățile ce vor avea loc eu acest 
prilej, Federația română de 
alpinism a luat hotSrîrea de a organiza, 
tn colaborare eu C.J.E.F.S. Arad, fina
lele campionatelor republicane de ori
entare seniori pe echipe, ștafetă și in
dividuale. In continuarea Cupei Zărau- 
dului.

Organizatorii s-au străduit să asigure 
eoncurentilor condiții da eazare, masă 
și transport Ia locul de desfășurare a 
concursurilor. Cerutul de concurs va 
fi la Liceul teoretic din Llpova, oraș 
situat pe malurile Mureșului, la poa
lele munților Zârand (35 km de Arad). 

Programul competițiilor este urmă
torul :

2 septembrie — Cupa inițiatorilor : 
3 septembrie — Cupa Zărandului, edi
ția a XXV-a î 8 septembrie — Cupa 
Zărandului pentru pionieri, ed. a V-a : 
3 septembrie — Cupa Lipoveî, ed. a IH-a; 
3 septembrie — Finala campionatului 
republican, seniori, pe echipe, etapa 
l ț 4 septembrie — finala campiona
tului republican, ștafetă; 5 Septembrie 
— finala campionatului republican, se- 
nibri, pe echipe, etapa a tî-a ; 5—fi sep- 
tambrle — finala campionatului repu
blican seniori pe echipe, etapa a tîl-a, 
de noapte ; fi septembrie — program 
liber ; 7 septembrie — finala campio
natului republican seniori, individual, 
A + B, et. I ; 8 septembrie -- finala
campionatului republican, seniori. Indi
vidual, et. a rt-a ; 9 septembrie — fi
nala campionatului republica» seniori 
individual, etapa a tll-a.

VasiS
Mihail
Tigre n
Boris SPASSKI
Robert FISCHER

precum 
_ t 
turism-

r

SWSLOV 
TAL 
PETROSIAN

(1!36-1894) 
(1S94-1921) 
(1921-1927)
(1927-1935
1937-1946) 

(1935-1937) 
(1948-1957.
1958-1960, 
1961-1963) 

(1957-1958) 
(1960-1961) 
(1963-1969) 
(1969-1972) 
(1972- )

peste culisele lui, să 
cultățile și conflictele 
provocat caracteyul ciudat capri
cios și contradictoriu al lui Fischer,’ 
aviditatea lui după bani, agitația 
comercială făcută în jurul întilni-

Ignorăm difi- 
pe care le-au

MECIURI AMICALE LA BACAU Șl BUCUREȘTI
Profitînd de întreruperea cam

pionatului. echipele divizionare A 
de fotbal susțin astăzi jocuri ami
cale. Unul dintre aceste jocuri va 
avea loc pe stadionul din Bacău, 
cu începere de la ora 11, opunînd

pe fruntașele clasamentului. Sport 
Club din localitate și Steagul roșu 
Brașov. în București, pe stadionul 
Dinamo, la ora 10, meciul Dinamo 
— Rapid.

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 rezultate exacte la concursul suplimentar 

27 avgust 1972

IX. Columbia — R. D. Germană 
X. Ungaria — Danemarca

XI. U.R.S.S. - Mexic
XII. Sudan — Birmania

XIII. R. D. Germană — Polonia

J O,.din

I. Brazilia
II. Maroc —

HI. R.F.G. -
IV Ghana — R. D. Germană
V. ’ - ‘ ’

VI.
Vil.

VIII.

- Danemarca 
S.U A.
Malaezia

Columbia 
Ungaria 
Iran 
R F.G. —

Polonia 
Brazilia 

Danemarca 
Maroc

2
x

1
2
2
X
2

2
î
1
2
2

Fond de premii < 105.071 lei.

V-«n
&) ei a 4
atbete nu a pter- 

o p . nJi. M .*. \ s—a
Rschrr in puTtgdeie a 4-a. 

a 14-a, a 17-a. a IShî. uli_3iele trei 
avfod loc In perioada ofer-
sre* a lui Spasski, ne relevi ex
cepționala tenacitate a anterlcanu- 
lui. forța lui de mobilizare în si
tuații grele.

Probabil că nici un alt jucător 
din lume n-ar fi putut realiza mai 
mult Ia Reykjavik decît a făcut-o 
Spasski.

★

Onoare învinsului! Spasski a lup
tat admirabil în partea a doua a 
întîlnirii. El a avut, însă, o inex-

CEt sreșel. in acest meci 
iscă, nare, rrevatd in cane sâ nu 
f. făcut Ele e-eu datorat ten- 
mi. nerrozitâ^î, crizei de timp. 

Dar. caracterul general al intflruriî 
este acela al txaor mari creații pe 
care !e-aj dat cei dat competitori. 
Lupta Ier aduce o cocurnuție de 
seamă la dezvoltarea teoriei și prac
ticii șahului, iar analiza minuțioasă 
a partidelor jucate ne va dezvălui, 
fără Îndoială, nenumărate idei noi 
și profunde, pe 
lupte acerbe de 
le-am observat

zile, la Tulcea,Timp de două 
pe lacul Ciuperca, s-au desfășurat 
întrecerile din cadrul „Criteriul 
speranțelor" la caiac-canoe. Tradi
ționala competiție. Ia care au par
ticipat peste 200 de sportivi, 
bucurat de un frumos succes, 
fruntea clasamentului general 
disputelor situîndu-se caiaciștii 
canoîștii de la Delta Tulcea.

Iată ciștigătorii acestei întreceri 
de perspectivă: Kt (f) — 500 tn : 
C. Ioniță (Portul Brăila) 2:23,6; 
K2 (f) — 500 m : Steaua (Ignaten- 
co — Peri joc) 2:16,5; K4 (f) — 500 
m : Delta (A. Dîba — T. Nicolaev — 
E. Dîba — F. Mafiei) 2:01.5 ; C’l — 
500 m: S.
C2 — 500 m :
I.

500 m: St. Mașca (Steaua) 1:59,4; 
K2 (b) — 500 m : Delta (Filipov — 
Andronic) 1:48,0; K4 (b) — 500 m: 
Pescarul Tulcea (Simionov — Ma- 
ian — Labqnov — Oprea) 1:37,8 ; 
K1 (f) — 3 000 m : I. Ștefan (C N U ) 
16 22,5 : K2 (f) — 3 000 m : C.N.U. 
(S. Constantin — S. Ivan) 15:13,5; 
C2 — 5 000 mt Delta (G. Șimio- 
cenco — F. Mihail) 22:25,6 ; CI —

s-a 
în 
al 
Și

Isai (Steaua) 2:12,3; 
Delta (T. Mihail — 

Gavailov) 1:56,5 ț Kl (b) —

O

care în focul unei 
bună seamă că nu

Valeria CHIOSE

FRUMOASĂ COMPETIȚIE

SPERANȚELOR"
m : S. Nicolae (C. S. Brăila)

In localitatea franceză Le Tou- 
cuct se desfășoară un turneu inter
național de tenis rezervat echipelor 
de tineret. Iată primele rezultate în
registrate: R. F. a Germaniei — 
Olanda 2—0; Anglia — Belgia 2—0.

O nouă grupare profesionistă de 
:eni-' a fost înființată cu ocazia ti
ne': ședințe, care a avut loc Ia 
i' r:-t Hills. Noua grupare cuprinde 
56 de jjcători și se numește „Aso- 
c:a;ia jucătorilor profesioniști de te
nis". Unul din membrii Comitetului 
de conducere al acestei grupări este 
cunoscutul tenisman american 
Arthur Ashe. Printre jucătorii care 
fac parte din acest grup se numără 
Andres Gimeno (Spania), Cliff 
Drysdale (Republica Sud-Africană), 
Mark r’ox (Anglia), Nikola Pilici 
(Iugoslavia) și 
(3.U.A.).

Jim McManus

Conțin uîndu-și 
echipa de fotbal 
jucat la Baltimore cu o selecționată 
locali Partida s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 3—3 (1—0). 
Golurile formației sovietice au fost 
mar: .-.te de Kozlov (2) șl Koje- 
miakin.

turneul 
Dinamo

in S.U.A., 
Moscova a

5 000
25:10,0 ; Kl (b) — 8u0 m : L Stan- 
ciu (Dinamo) 3:05.3 : K2 (b) 800 m: 
Dinamo (N. Lebuh — N. Picâtu- 
reanu) 2:54.5; Cl — 800 m: G. 
Dinu (Olimpia Buc.) 3 34.0; C2 — 
800 m : Steaua (M. Vagu — I. Vlad) 
3:10.0; K4 (b) — 800 m: U.T.A. 
(Nyari — Helmer — Moisâ — Ju- 
Ian) 2:40.8: Kl (b) — 5 000 m: 
Z. Balasz (U.T.A.) 22 36,4: K2 (b) — 
5 000 m : Delta (S. Popa — S. Bo
boc) 20:34,2 ; K4 fb) — 5 000 m : 
C. S. Brăila (Frigioiu — Dumitres
cu — Siahinaș — Sirip) 18:46.5.

Clasamentul general: 1. Delta
Tulcea 86 p, 2—3. Dunărea Galați, 
C. S. Brăila 81 p, 4. Ancora Ga
lati 76 p. 5. U. T. Arad 60 p. 6. 
Steaua 54 p, 7. Pescarul Tulcea 
52 p, 8. C.N.U. 47 p, 9. Portul 
Brăila 33 p, 10—II. Dinamo, Olim
pia Satu Mare 20 p, 12—13. Răsă
ritul Sulina, Șc. sp. Piatra Neamț 
18 p, 14. Olimpia București 16 p, 
15. Voința Arad 15 p, 16. Rapid 
București 8 p, 17. Politehnica Ti
mișoara 5 p.

ECHIPA DE FOTBAL
A ARGENTINEI

IN TURNEU
E’_ ENOS AIRES 2 (Agei pres). — 

Selecționata de fotbal a Argentinei 
va efectua, cu începere de la 20 ia
nuarie, un turneu In Europa. Fot
baliștii argentinieni vor susține mai 
multe Intllniri într-o perioadă de 
30 de zile. Ei vor evolua în com
pania selecționatelor R. F. 
maniei, Iugoslaviei, Greciei șl Un
gariei.

Federația argentiniană de specia
litate a arătat printr-un comunicat 
că internaționalii Semenewlcz și 
Dominicchi nu vor face >arte din 
echipă Ei au fost suspendați pe 
viață cu ocazia competiției „Mini- 
Cupa mondială", desfășurată la Rio 
de Janeiro, în cursul lunii iulie. Ul
terior, cei doi jucători au fost gra- 
țiațl de această pedeapsă aspră, ca 
urmare a unui memoriu. însă ei nu 
vor avea dreptul să joace în echipa 
națională timp de un an.

a Ger

S.UA


VALERITMGUBOV (U.R.S.S.)
ÎNCĂ UN FAVORIT TIIMINAI

WWW

CANOTORII EUROPENI
AU DOMINAT FINALELEIn cele două re

uniuni de sîmbă- 
tă s-au disputat 
meciurile din ca
drul optimilor de 
finale la categorii
le cocoș, mijlocie 
mică și semigrea, 
tn gala de după- 
olimpic de la Box- 

. o nouă surpriză :
campionul european VALERI TRE- 
GUBOV a fost eliminat din lupta 
pentru medaliile olimpice, de către 
un pugilist fără performanțe anteri
oare, A. MINTER (M. Britanie). Re- 
simțindu-se în urma meciului extra
ordinar de greu pe care l-a susți
nut cu americanul Jones, avînd s: : 
arcadă rănită, Tregubov a boxat re
ținut și prea defensiv, In primele 
două reprize, lăsîndu-se dominat ca
tegoric. Efortul depus de campionul 
european in ultimul rund pentru a 
schimba soarta partidei (Minter a fcst 
trimis la podea) a fost insuficient 
pentru a reface terenul pierdut La 
aceeași categorie, D. Kottisch (R F. 
a Germaniei) l-a întrecut la puncte 
pe E. Ikonomakos (Grecia), M. Ma- 
jeri (Tunisia) b.p. A. Jenkinson 
(Australia), E. Hanmani (Algeria) 
b.ab. 2 A. Richardson (Olanda). La 
categoria cocoș s-au înregistrat u-- 
mătoarele rezultate: G. Turpin (M 
Britanie) b.p. Ciu Ia.-.g Wang. J 
Nderu (Kenya) b.p. Y. Kim (R. P. D 
Coreeană), O. Martinez (Cuba) Kp. 
M. Dowling (Irlanda). F. Mnniap 
donezia) b.p. J. Destimo (Ghana).

Semigreul cubanez Gilberto Carril
lo (cîștigător al turneului „Centura 
de aur*, de la București) și-a făcut 
un debut remarcabil în turneul o- 
iimpic. Loviturile sale năpraznice 
i-au adus o rapidă victorie prin k.o 
In prima repriză, In fața lui E. San
chez (Venezuela). Pe aceeași parte 
de tablou figurează și pugilistul so
vietic Nicolai Anfimov, care l-a tn- 
yîns.prln abandon pe A. Mahmoud 
(R. A. Egipt). Tot la semigrea I. Ik- 
houria (Nigeria) b.p. V. Oliveira (Bra
zilia)

amiază, pe ringul 
hale _s-a produs

ROMANIA-BULGARIA 
LA POLO4-3

în cel de-al 
doilea meci susți
nut în cadrul tur
neului pentru locu
rile 7—12, echipa 
de polo a Româ
niei a obținut o 
victorie la limită

In fața formației Bulgariei: 4-3 (2—2, 
1-0, 1-0. 0-1)

Olanda și Spania au înregistrat 
victorii scontate. Prima echipă a În
trecut selecționata Cubei cu 8—6 
(1—2, 5—2, 2—O. 0—2), iar spaniolii 
au ciștigat In fața poloiștilor aus
tralieni cu 8—4 (1—0, 1—2, 3—1, 3—1).

Partida dintre Iugoslavia și Ita
lia, contlnd pentru turneul final, a 
fost dramatică. Iugoslavii au avut 
inițiativa in permanență, dar ita
lienii au reușit să egaleze la ulti
mele secunde : 6—6 (2—2, 2—1, 1—1, 
1—2). Continuînd seria succeselor, 
reprezentativa Uniuhii Sovietice a 
ciștigat și în fața echipei R. F. a 
Germaniei cu 4—2 (1—1, 3—1, 0—0, 
0-0).

LA

(Urmare din vag. II

•D

decurgea 
revăzuteâ

CT

ultima poziție. treisferturi din 
cursă (timp in care ramerii din 
R.D. Germană, secondați de cei 
cehoslovaci, se îndreptau spre vic
torie). Tată. însă, că printr-un efort 
de toată frumusețea, extrem de 
spectaculos, românii imprimă o ca
dență din ce în ce mai ridicată, 
întrec barcă după barcă. îi ajung 
cu aproximativ 5 metri înainte de 
sosire pe ramerii vest-germani și — 
în luptă directă cu aceștia — îi depă
șesc cu un cioc de barcă, cucerind 
astfel, bronzul. Rezultate : 1. R. D. 
GERMANĂ (Wolfgang Kiihnke — 
Joerg Lucke-i-Klaus D. Neubert) 
7:17,25, 2. Cehoslovacia (Oldrich și 
Pavel Svojanovsky 4- B. Pokor- 
sky) 7:19,57. 3. ROMANIA (Ștefan 
Tudor — Petre Ceapura + L. Lo- 
vrenschi) 7:21,36, 4. R.
maniei (B. Krause — 
mann -ț- St Kuhnke) 
U.R.S.S. (V. Eșinov —

F. a Ger- 
H. Muss- 
7:21,52, 5.

N. Ivanov

J 7 24.44. 6. Polonia
- W. Repsz 4- J. Ryl-(W. Dluxov 

ski)
SCHIT 4 FĂRĂ CÎRMACL In a 

treia și ui linsa probă la care am 
Darficpax, ram,erii români s-au 
strădtui să facă față valoroasei 
ccocurerițe. dar ei nu au reuși: de
cât să depășească, după 1250 m, e- 
ch;pa;ui danez, oestprâd in final un 
meritoriu ioc V. Deosebit de atrac
tivă a fost lupta pentru titlu, din
tre reprezentativele Noii Zeelande 
și R.D Germane. Prima garnitură 
a condus de la MMN rx dar in a- 
propierea sosiri: a cedat in fari 
cvartetului din H-D. Germană, care 
3stfe- îsi păstrează aurul dobândit 
în Mexic Rezultate: 1 RD. GER
MANA Frank Forberrer — Die
ter Grahn — Frank Ruble — Die
ter Schubert) 6:2127. 2. Noua Ze- 
eiandâ 6 25.64. 3. JLF. a Germaniei 
628-41. 4 U-RS-S. 6JL92. 5.
Români» (Fznerie Tușa— Adalbert 
Agb—Mihai Nacmewu—Francisc 
Papp) 555.&X 6. Danemarca 631^3.

SCHTF 2 VtSLE. Campionii olim
pic. vistas; • sovietici, și-au păstrat 
șî ei titlul, după o cursă in care au 
preluat ocnducerea de la schifiștii 
englezi (la 5J0 m) 
sari redutabili. în 
vegieni .creditați 
tate: 1. U.R.S.S. 
șinin—Ghenadi
2. Norvegia (Frank Hansen — Svein 
Thorgersen) 7h)2.58, 3. R.D. Germa
nă (Joachim Bcchmer—Hans Ul
rich. Schm-ed) 7:05.55, 4. Dane
marca 7:14,19, 5. Marea Britanie 
7:16,29, 6. Cehoslovacia 7:17,60.

SCHIF 8-rl. Cursa „corăbiilor 
lungi* a fost dominată de ramerii 
de la antipozi, reprezentanții Noii 
Zeelande, care au condus din cap 
în cap. Rezultate: 1. NOUA ZE- 
ELANDA. 6:08,94, 2. S.U.A. 6:11,61,
3. R.D. Germană 6:11,67, 4. U.R.S.S. 
6:14,48, 5. R.F. a Germaniei 6:14,91, 
6. Polonia 6:29,35.

îi au avut adver- 
final pe cei nor- 
cu bronz. Rezul- 
(Alexandr Timo- 
Korșinov) 7:01.77,

EMERIC TUȘA

MIHAI NAUMENCU

10—11.

ADALBERT AGH

CLASAMENT-NEOFICIAL-PE MEDALII
U.R.S.S.
S.U.A.
R.D. Germană 
Japonia 
Australia
R.F. a Germaniei
Polonia
Ungaria
Bulgaria 
Marea Britanie 
Suedia
Italia

13. Cehoslovacia 
Norvegia 
Noua Zeelandă 
Olanda 
R.P.D. Coreeană

21
18
16
9
5

16
19

9
6
3

12
14
13

8
2

18—19.

20—21.

3
3

5
1

8
l

22.
23.

24—25.
2 5
2
2
2

4
2
2

26—30.

14—15.

FRANCISC PAPP

SPECTATOR ENTUZIASMAT

1
1
1

3
2

3
2

1 —
31—33.

1
1
1

1 —
- 2
- 1

Danemarca
Uganda
Canada
Elveția
ROMANIA

Franța 
Austria
Iran 
Argentina 
Columbia 
Liban
R.P. Mongolă
Turcia
Brazilia
Cuba
Finlanda
Jamaica
Kenya

1 —
1

2 —
2 —
1

1
1

3
2
1

— 1 1

1 —
1 —
1 —
1 —
1 —

1
- 1

1
1
1

CLASAMENT-NEOFICIAL-PE PUNCTE
Locului — 7 p, II — 5 p, III — 4 p, .. .VI — 1 p.

4.'
7.

1. S.U.A. 356,5 p, 2. U.R.S.S. 330 p, 3. R. D. Germană 268?S<p, 
Japonia 161 p, 5. R. F. a Germaniei 129 p, 6. Ungaria 93.5’p, 
Australia 75 p, 8. Polonia 61 p, 9. Bulgaria 53 p. 10. Marea Bri
tanie 47 p, 11. Suedia 45,5 p, 12. Italia 44 p, 13. Cehoslovacia 43 p. 
14. ROMANIA 31 p, 15. Canada 22,5 p, 16. Danemarca 20 p. 17. 
Olanda 19 p, 18. Iran 18,5 p, 19. Elveția 18 p, 20. / Franța 16 p 
21—23. Austria, R. P. D. Coreeană, Noua Zeelandă 13 p, etc.

Clasamentele au fost întocmite fără probele de scrimă, ciclism, 
judo, haltere, sărituri de la trambulină desfășurate aseară.

ÎNTRECERILE concursurilor atletice
(Urmare din pag. I)

TEHNICE
YACHTING. Clasamente după 3 

regate. Clasa Soling : 1. Harry Mei
ges (S.U.A.) 8,7 p, 2. Stig Wenners- 
trom (Suedia) 17 p, 3 David Miller 
(Canada) 17,1 p ; Clasa Dragon : 
1. John Cuneo (Australia) 0 p, 2. 
Franz Hilmeier (R.F.G.) 16.7 p. 3. 
Paul Boronski (R.F.G.) 28 p ; Clasa 
Tempest: 1. Alan Warren (Marea 
Britanie) 3 p. 2. Valentin Mankin 
. ' \ ' Foster
(S.U.A.) 22.7 p : Clasa Star : 1. Pelle 
Petersson (Suedia) H p, 2. Dnv’d 
Forbes (Australia) 14,4 p. 3. Willy 
Kuhweide (R.F Gj. 16,7 p ;
Finn: 1. Viktor Potapov (U.R.S.S? 13 
p, 2. Victor deThier (Olanda) 29.7 p, 
3. Jose Ouina (Porto Rico) 29,7 p, 4. 
Serge Maury (Franța) 29.7 p : Clasa 
„F.D.“: 1. Rodney Pattison (Marea 
Britanie) 5,7 p, 2. Yves Pajot (Fran
ța) 19,7 p, 3. Anton Gregor (Iugos
lavia) 24,7 p.

JUDO. Categ semigrea : 1. SOTA 
CTOCIOȘVILI (U.R.S.S.), 2. David 
Starbrock (Marea Britanie). 3—4. 
Paul Barth (R. F. a Germaniei) și 
Chiaki Ishi (Brazilia) ;

gheni Arzanov (U.R.S.S.) 1:45,9, 
3. Mike Boit (Kenya) 1:46,0, 4, 
Franz-Josep Kemper (R.F. a Ger
maniei) 1:46,5, 5. Robert Ouko (Ke
nya) 1:46,5, 6. Andy Carter (M. Bri
tanie) 1:46.6.

la intrarea în ultima linie dreaptă 
cînd Și-a cules pe drum toți adver
sarii întrecîndu-i în finiș. Al doi
lea este Jim Ryun. Ne amintim de 
cursa sa pe 1500 m de la Mexico 
cînd, adoptînd o tactică asemănă
toare, n-a mai putut totuși să-1 
ajungă pe kenyanul Keyno și a 
pierdut. Wottle a fost însă ieri ex
traordinar în evoluția sa, deși — 
de ce n-am spune-o — ne pregă
team să consemnăm o mare sur
priză, aceea a clasării pe un ioc 
modest a celui mai recent dintre re
cordmanii lumii. A pornit lent, ca 
un începător într-o cursă cu aler
gători redutabili și așa cum evolua 
lăsa impresia că avea să termine 
departe în urmă. Cursa au făcut-o 
cei doi semifor.diști kenyeni Ouko și 
Boit, tandemul lor imprimind nu 
numai tempoul de alergare, ci stă- 
pînind situația în față, prin bloca
rea celorlalți care au încercat să 
iasă în frunte (Fromm a Și fost 
vizibil stînjenit de ei !). La 650 de 
metri. Arzanov a izbutit să țîș- 
nesscă, prin afara „blocajului1* și 
a preluat conducerea. El a intrat 
primul în ultima linie dreaptă, dar 
era evident că eforturile sprintului 
susținu" pe care-1 făcuse aveau să-1 
coste. $i, din nefericire pentru el, 
l-au și costat! Ieșit din turnantă pe 
poziția a patra, dar cu cîțiva metri 
în urma fruntașilor cursei, ameri
canul Wottle a apăsat puternic pe 
accelerator și l-a întrecut pe' Arza-

:?.=? pe tipia de sosire, sal
vând o situație care părea definitiv 
compromisă.

Lones Wigger (S. U. A.) a ciștigat la armă calibra
9

_ -

SKEET-MEDALIATII DESEMNAȚI PRIN BARAJ

Mexico, Alfred Oerter i-a suflat, 
pur și simplu, medalia de aur. De 
data acea-'-a Danek s-a revanșat 
pentru cit amar a adunat de-a lun
gul ar.:', or ș; succesul său este cu 
atit mai meritat cu cît, ieri, a în
trecut pe cei mai în formă aruncă- 

ch a- dacă — tre
buie s-o recunoaștem — perfor
manțele de la Munchen nu sînt 
tocmai cele așteptate. Dar așa se 
mai întâmplă lucrurile atunci cînd 
există mulți competitori de forțe 
apropiate, adversari în nenumărate 

rsuri Intr-un sezon, sportivi 
cunosc bine și tăriile dar 

iciunile. factorul psihologic 
n cele din urmă, determi- 
Danek a ciștigat cu ultima 

sa aruncare, atunci cînd .jocurile* 
păreau făcute (în favoarea lu: Sil- 

— ca și el. din aceleași mo- 
t un nefericit competitor 
!), trecînd direct din poziția 

ea pe prima treaptă a po-

Revelația acestei zile de întreceri 
a fost însă, indiscutabil, ugandezul 
John Akii-Bua, învingătorul cursei 
de 400 m garduri. Ce este drept, 
acest tînăr, de 21 de ani, se numără 
printre posibilii cîștigători ai meda
liei de aur, dar nu ne-am fi aștep
tat să-1 vedem învingînd proba de 
o manieră atît de categorică și în- 
tr-un timp care constituie un straș
nic record ăl lumii și care este su
perior recordurilor multor țări la 
400 m... plat !

Campionul de Mexico, David He- 
mery și americanul Ralph Mann 
au trebuit să 
în fața unui 
excepțională.

(U.RS.S.) 11.4 p. 3. Glen

Clasa

se recunoască învinși 
alergător de o clasă

: 1. JOHN AKII-

decernarea medalii- 
„„ r_____ de skeet (talere a-
runcate din turn) și la armă liberă 
calibru mare 120 de focuri (300 m), 
competiția de tir din cadrul actua
lei ediții a J.O. s-a încheiat. Ulti
mii doi campioni olimpici sînt vest- 
germanul Konrad Wirnhier la skeet 
șl americanul Lones Wigger la ar
mă liberă calibru mare.

Pentru departajarea medaliaților 
la skeet, Wirnhier (medalie de 
bronz la Ciudad de Mexico și lo-

dată cuO
lor la probele

cui șase la C.M.), sovieticul Petrov 
(campion olimpic — 1968 și mon
dial și medaliat cu bronz la C.E.) 
și Buchheim (R. D. Germană — 
locul șase la C.E„ fiecare având 
cîte 195 t, a fost necesar un baraj 
(o serie de 25 t) în trei. Astfel a 
fost stabilit clasamentul final : 1. 
KONRAD WIRNHIER (R. F. a Ger
maniei) 195 t (după baraj : 25 *. . 
2. Evgheni Petrov (U.R.SS) 195 t 
(după baraj : 24 t), 3. Michael
Buchheim (R. D. Germană) 195 t

Clasament: 1 LUDVIK DANEK 
(CEHOSLOVACIA) 64,40 m, 2. Jar 
Silvester (S.U.A.) 6350 m. 3. Ricky 
Brock (Suedia) 63.40 m. 4. John 
Powell (Sl'A.I 62.82 m. 5. Geza 
Fejer (Ungaria) 62.56 m. 6. Detlef 
Tborith (R.D. Germană) 62.42 m.

Clasamentul
BUA (UGANDA) 47,82 s — record 
mondial și olimpic (v.r. 48,1, He
mery), ' 
48,51 s, 
tanie) 
(S.U.A.)
(R.F. a 
gheni Gavrilenko (U.R.S.S.) 49,66 s.

2. Ralph Mann (S.U.A.) 
3. David Hemery (M. Bri- 
48,52 s, 4. Jim Seymour 
48,64 s, 5. Rainer Schubert 
Germaniei) 49,65 s, 6. Ev-

PROGRAMUL ZILEI

Cojocar* 15 eu 191 t 
tBie T3 cu 190 t De 
mocsa iX>apcr:irt • 
joeara. — 3 obțtnf 
a întrecerilor cifra î 
rezultai foeris rrren 
un trtgt:ir: engleza

Una dintre re> sa 
be. cea ce a.- —_â 
mare a adus cri*, g 
LONES WIGGER. f 
cu argint La CM. L. 
r**VPT.

Co-

Cursa finală pe 800 m ne-a re
amintit prin desfășurare, mai bine 
zis prin tactica lui Wottle. de doi 
mari alergători. Primul este neo
zeelandezul Peter Snelt Ca și 
Wottle acum, la Tokio în 1964. 
Snell a încheiat micul pluton pină

Prăjina, care a durat mai bine 
de cinci ore ,s-a încheiat cu 
ria lui Wolfgang Nordwig, 
nici o discuție, cel mai în 
dintre competitorii de ieri, în
includem în primul rînd pe cam
pionul de la Mexico și recordman 
al lumii Robert

victo- 
fără 

formă 
care-1

Clasamentul: 1.
WOTTLE (S.U.A.)

DAVID JAMES
1:45.9. 2. Ev- Seagren.

HLSUl RECORDURILOR CO\fl\ID
mmuL olimpic

1. WOLFGANG 
Germană) 5,50 m

Clasamentul :
NORDWIG (R.D.
— record olimpic, 2. Robert Sea- 
gren (S.U.A.) 5,40 m, 3. Jan John
son (S.U.A.) 5,35 m, 4. Reinhard 
Kuretzkv (R.F. a Germaniei) 5,30 
m, 5, Bruce Simpson (Canada) 5,20 
m, 6. Volker Ohl (R.F. a Germa
niei) 5, 20 m.

finală). 400 m (serii). 
50 km marș, tripl'isa’t 
finală), 800 m (finala).

Ceho- 
- Fili- 

R.F. a Germaniei —

ATLETISM: bărbați : 200 m (serii și sferturi de 
10 000 m (finala). 110 mg (serii și sferturi de finală), 
(calificări), suliță (finală) ; femeii 400 m (sferturi de 
înălțime (callflcStri), pentatlon (lungime și200 m).

BASCHET • preliminarii : grupa A : S.U.A. — Japonia, Spania - 
slovacia Australia — R.A. Egipt, Cuba — Brazilia ; grupa B : Ita’ia 
pine. Polonia — Porto Rico. Iugoslavia — U.R.S.S.. R.F. a Gerrr 
Son <11BOX : meciuri tn optimile de finale,

CĂLĂRIE : Marele premiu olimpic de obstacole
CICLISM s tandem (eliminatorii șl sferturi de

CChFOTBAiLi:f1nK™pa At Mexic - R.F. a Germaniei, Ungaria - R.D. Ger
mană ; grupa B s U.R.S.S. — Maroc, Danemarca - Polonia.

HALTERE s categoria 90 kg.HANDBAL s preliminarii s grapa A: Danemarca — Suedia. U.R.S 9. — 
Polonia: grupa B: R.D. Germană — Cehoslovacia, Islanda - Tunls-a : 
grupa C : R.F. a Germaniei — România, Norvegia — Spania : grupa D : 
Iugoslavia — Ungaria, Japonia — S.U.A. __

HOCHEI PE IARBA t preliminarii; grupa A: R.F. a Germaniei — Spa
nia. Pakistan — Malaezla, Franța — Argentina. Belgia — Uganda ; grupa B: 
Olanda — Marea Britanie, Australia — Polonia, India — Mexic, Kenya — 
N°'lN<re^labărtati s 200 m mixt (serii și finală), 1500 m liber (serii). 100 m 
liber (finală) ; femei : 4X100 m mixt (serii șl finală), 800 m (finală).

JUDO : categoria 70 kg.POLO ; meciuri in turneul 1—6 s R.F. a Germaniei — Italia, Iugoslavia — 
Ungaria S.U.A. — U.R.S.S. ; turneul pentru locurile 7—12 : Australia — 
Spania.‘Olanda — România, Cuba - Bulgaria.

SĂRITURI; platformă bărbați (eliminatorii)
SCRIMA: sabie pe echipe (eliminatorii), floretă femei echipe (semifinalele 

șl finala).
volei : preliminarii

(proba individuală), 
finală), urmărirea pe

Sch

S WIGGER
1cu2 poete

OMA-

TRICOLORII IN ÎNTRECERE
ATLETISM s Carol Corbu (triplusalt). Ileana Silai (800 m), Cornelia Po- 

nescu si Roxana Vulescu (in(Htlme), Elena Vintilă (pentatlon).
BOX. categoria muscă : Grutescu — Rodriguez (Cuba); categoria pană : Po- 

metcu — Bachfeld (R. D. Germană); categoria semiușoară : Vasile - Tal Ho Kim 
(Coreea de Sud) 1 grea : Alexe — Reder (Ungaria).

handbal : echipa națională.
POLO : echipa națională.
SĂRITURI ; Ion Ganea (platforma). . ,
SCRIMA : Octavian Vintilă. Iosif Budahazi, Dan Irimlcluc, Constantin Nicolae 

(sabie)
VOLEI: echipa națională.

PE MICUL ECRAN ȘI LA RADIO
Ora 11 - Călărie s Marele premiu olimpic de sărituri (transmisiune directă).
Ora 14-55 : Călărie — 7 "'“" *”—- *'~”

■ ransm:slune directă)).
Ora 1S.30: Rezumatul filmat al unora 

dmbătă : scrimă, baschet, volei polo, box.
Ora 18.20: Atletism : 50 km marș, 10 000 

rectâ)
Cra 22.20 i Haltere, judo, șărituri de Ia

• *1
De la ara 13, din oră tn orăs transmisiuni radiofonice pe programul I,

Marele premiu olimpic de sărituri — manșa a doua 
dintre competițiile desfflșurate 
ciclism.

m și 800 m femei (transmisiune 
platformă (transmisiuni directe).

la „Oiympia 
fes* ieri mai puține surprize 
riții reușind în marea majori 
câștige. Neașteptat a fost do 
b’ul succes al lui Mike V 
(Australia), campionul oiim 
la Ciudad de Mexico, atit in 
cursei de 100 m liber, cit și 
rr.ifânaîe, asupra celebrului 
Spitz recordman mondial.

Brasiștiî americani au
autoritar întrecerile de ieri reușind 
să se revanșeze pentru înfrângerile 
suferite în probele anterioare. John 
Hencken — în lipsa lui Brian Job 
care nu s-a calificat în finală (!)

dominat

SPERANȚE NEÎMPLINITE
(Urmare 

dxx peg 1)

ro
de

de 
au

ă turneul feminin 
39 de concurente

"e In șapte serii, care 
mele 21 de calificate, 

ta na figurează decît
ilai, care a tras strălucit 
a cincea. învingând pe 
Rodlingmaier 4—2

mare In defecțiunea formației 
mâne decît presupusa sa lipsă 
clasă, la ot a

A începui 
fl retâ. Ceîe 
fost distrib 
au dat pr
Printre acesi 
Ileana Gș 
în seria 
austriaca titc„ngma:er ♦—z, ita
lianca Lorenzoni 4—1 și pe cana
diana Hennyey 4—3 și fiind învinsă, 
la luptă, doar de Gorohova (U JLSK) 
cu 4—2. în schimb, celelalte două 
reprezentante ale României, Olga 
Szabo și Ana Pascu au ratat cali
ficarea de puțin, fiind singurele pro
eminențe ale elitei mondiale care 
părăsesc întrecerea din primul tur. 
Szabo pierde la Broniecki (R. F. a 
Germaniei) 0—4. și la Rejto (Unga
ria) 1—fi iar victoria asupra en
glezoaicei Green, ea și asupra cu

banezei Garcia nu i-au fost sufi
ciente pentru calificarea pe care, 
tot cu două victorii, deci la limită, a 
obținut-o Rejto. La fel. Ana Pascu 
învinsă de Bobis (Ungaria) 1—4 și, 
cu același scor, de Leconte (Franța), 
a fost eliminată după ce învinsese 
pe austriaca Hradez 4—2 și pe 
franțuzoaica Gapais-Dumcnt 4—2. a- 
ceasta din urmă reușind, totuși, să 
se califice.

în turul doi s-au calificat cîte 
trei floretiste din Franța și Ungaria, 
cîte două din U.R.S.S.. Italia, Polo
nia R. F. a Germaniei Regretăm, 
firește, că realitatea acestui prim 
tur al floretistelor nu va permite 
formației României, în turneul pe 
echipe, să obțină o așezare mai fa
vorabilă, la care au dreptul 
mafiile cu trăgătoare mai bine 
sate în turneul individuaL

în sferturile de finală, seria 
nei Gyulai a văzut o luptă extra
ordinară pentru calificare i 4 tră
gătoare au obținut cîte 3 v (printre 
ele și Gyulai) dar sportiva noastră 
avînd un tușaveraj maj slab a ie
șit din cursă.

for- 
cla-

Ile-

solitară de 200— a făcut o cursă
tn bras, pe care a încheiat-o în 
2: 2I.5S (rec. mondial), înaintea 
britanicului David Wilkie, care a 
stabilit un nou record european 
(2: 2X671 în proba feminină de 
1OJ m. Catherine Carr a „mers* în- 
tr-ua ritm excepțional pe întreg 
parcursul, rezistând in final unui 
atac puterifc a! sovieticei Galina 
Stepanova. Cu timpul de 1 11358. 
C. Carr a șters din tabela recordu
rilor lumii cea ma: veche cifră, care 
aparținea din 1963 compatrioatei 
sale Cathie Balt

Roland Matthes ne-a demonstrat 
din noj că nu are adversari pe 
măsuna sa bisîndu-ș: succesul de 
la „sută* în cursa de 200 m la 
sfârșitul căreia cronometreze elec
tronice indicau record mondial e- 
galat (2:02 (01 în sfârșit, la 100 m 
spate, tânăra (15 ani) Melisa Belote 
a învins-o într-un finiș pasionant 
pe Andrea Gvarmațy, terminând în 
65.78.

Reprezentantul țări- noastre Ma
rian Slavic a concurat la 100 m li
ber în seria lui We-'den și Spitz și 
s-a clasat pe locul VI cu 55,38.

REZULTATE TEHNICE. •»» m -pat? 
(31) : 1. ROLAND MATTHES (R. D.
Germană) 2^*2 — record mondial. 2- 
Mike S-.amm (S U.A.) !*«.*». 3. 'Hteh 
Ivey (S.U.A) Î*M3. 4. Brad Cooper
(Australia) 2:06.59. 5. Tim McKee (S.U.A.) 
2*7.29. S Lothar Noack (R. D. Ger
mană) 2 5)8.67

2Oo m bras (m) : L JOHN HENCKEN 
(S.U.A.) 2:21,55 _ record mondial. 2- 
David Wilkie (Marea Britanie) Î123.G
— record european. 3. Nobutaka Ta- 
guchi (Japonia) 2:23.88. 4. Rick Colella 
(S.U.A.) 2:24,28, 5. Felipe Munoz (Me
xic) 2:26.44, 6. Walter Kusch (R. F. a 
Germaniei) 2:26.55 ;

100 m spate (f) : 1. MELISA BELOTE 
(S.U.A.) 65.78. 2. Andrea Gyarmaty (Un
garia) 66.26. ‘ ' ------- ‘
V.S4. 4. “ 
Wendy 
Brigitha

100 m 
(S U.A.) 
Galina Stepanova 
Beverley Whietfield (Australia)
4. Agnes Kaczander (Ungaria)
5. Judy Mebck (S.U.A.) 1:16,34,
Verena Eberle (R.F.G.) 1:17,16.

Este pentru prima oară în isto
ria Olimpiadelor cînd săritorii ame
ricani pierd titlul la prăjină I

BASCHET. Grupa A : Australia— 
Brazilia 75—69 (40—34) — cea mai 
mare surpriză a actualului turneu ; 
Cehoslovacia — R. A. Egipt 94—64 
(49—32) ; Cuba — Japonia 108—63 
(51—34) :

Grupa B; Iugoslavia — Senegal 
73—57 (31—31) ; R. F. a Germaniei 
— Polonia 67—65 (40—37) ;

HOCHEI PE IARBA.
India — Kenya 3—2 ; 
Noua Zeelandă 3—3;
Mexic 4—0 ; Australia
Britanie 1—1;

VOLEI. Masculin — grupa A: 
Coreea de Sud — Tunisia 3—0 (1, 
3. 1); U.R.S.S. — Cehoslovacia 3—0 
(10, 10, 12) ;

Feminin: Cuba — R. F. a Ger
maniei 3—0 (11, 13, 15) — meci 
pentru turneul locurilor 5—8.

Grupa B:
Polonia — 
Olanda —
— Marea

(Agerpres)

ultimele știri a ultimele rezultate ^ultimele știri
LAZĂR Șl CULINEAC ÎNVINȘI 

TN GALA DE ASEARĂ
ULRIKA KNAPPE CAMPIOANA 

LA PLATFORMĂ

(S.U.A.) 
66,69, 5.
6. Enith

3. Sue Atwood
Karen Moe (S.U.A.) 

Cook (Canada) 66,70,
(Olanda) 66,82 ;

bras (f) : 1. CATHERINE CARR
1:13,58 — record mondial, 2.

(U.R.S.S.) 1:14,99, 3.
............. 1:15.73,

1:16,26,
6.

Tn gala de aseară au urcat trep
tele ringului și doi dinre pugiliștii 
noștri. Tânărul Marian Lazăr. în ca
drul categoriei cocoș, l-a întîlnit pe 
puternicul boxer sovietic Solomin. 
Fără a se lăsa impresionat de fai
ma adversarului său, sportivul ro
mân a avut o evoluție lăudabilă, 
foarte curajoasă, luptînd de la e- 
gal și în multe acțiuni avînd chiar 
inițiativa. El a fost stopat însă în 
elan de intervențiile arbitrului de 
ring care, neobiectiv, a mai dictat 
și două avertismente împotriva 
pugiUstului român, pentru pretinse 
atacuri cu capuL în aceste condi
ții victoria la puncte i-a fost atri
buită lui Solomin, dar publicul a 
manifestat vehement, minute în 
șir, împotriva unei decizii care, 
chiar și așa. ar fi trebuit să fie a- 
cordatâ lui Marian Lazăr.

Marian Culineac s-a dovedit, în 
cele din urmă, p pradă prea ușoa
ră pentru experimentatul boxer 
Miguel Angel Cuello. Lovit foarte 
puternic la ficat de semigreul ar
gentinian, Culineac a fost numărat 
de două ori și, abandonat de arbi
trul de ring, în repriza secundă.

întrecerea săritoarelor de la plat
formă s-a încheiat cu succesul 
sportivei suedeze ULRIKA KNAP
PE care cucerește astfel medalia 
de aur. Ea o precede în clasament 
pe cehoslovaca Milena Ducikova, 
campioană olimpică în 1968 la Ciu
dad de Mexico. Locul al treilea a 
revenit Marinei Janicke (R.D. Ger
mană).

DANIEL MORELON NU-ȘI 
DEZMINTE RENUMELE

Campionul olimpic de la Mexico, 
pistardul francez DANIEL MORE
LON și-a adjudecat victoria în fi
nala probei cicliste de viteză (ulti
mii 200 de metri cronometrați). Pe 
locurile următoare s-au clasat : 
Geof Nicholson (Australia), Omar 
Phakadze (U.R.S.S.) și Cornelius 
Black (Olanda).

Morelon, un as al velodromului 
(campion mondial în ultimii trei 
ani) a parcurs ultimii 200 m în 
timpul de 11,25 s.

REZULTATE DIN TURNEUL 
DE POLO

în turneul de polo (pentru locu
rile 1—6) în derbyul zilei repre
zentativa Ungariei a învins forma
ția S.U.A. cu scorul de 5—3. în ce
lălalt turneu (locurile 7—12) Olan
da a întrecut Cuba cu 8—6.

—.......
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