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pere că se 
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Ileana Silai, locul 6. a
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șadespn 
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M la cură
a. po-

iui Le
ii recunoaște toată lumea, 

scurtele albastre de lucru, 
acum îmi dau seama că, 

meciul de volei cu Japonia,

distrează pe carr.- 
de la Mexico. Mî- 
din dreapta kapel- 
cel mult 7 ani! Se 
bine zis, punctează 
fligom. Operatorii 

filmează acest

In satul Olimpic. îl strig 
Patzaichin. Nu mă aude, 
jinit de o balustradă 
«Milch-Bar“-ul de pe 
Strasse. Șade și ascultă. = ir. 
cui amfiteatru de beton, cirri o 
fanfară de copii. Patzarrm zâm
bește. Și zîmbetul îi adir.cește ce
tele din jurul gurii, săpate ce 
ploile și vîntul de la Mila 28. îir_ 
dau seama că fanfara de cop;: Her
zogenaurach îl 
pionul olimpic 
cui trompetist 
maisțerului are 
cîntă sau, mai 
ritmul la bas 
de toate culorile 
spectacol neobișnuit. Sportivi de pe 
toate continentele își apropie mi
crofoanele magnetofoanelor de gu
rile instrumentelor. Fotografi japo
nezi declanșează în serie, cu viteză 
mitralierei. In jurul fanfarei mi
șună și cei din ..banda' 
louch. 
după 
(Abia 
după 
jucătorii noștri au constituit pri
mul subiect al lui Lelouch, pentru 
.secvența învinșilor”).

— Ce faci, Patzaichin ?
— Am venit de la antrenament 

fi mă odihnesc puțin, ascultindu-i 
pe copiii ăștia. Nici nu-mi vine să 
cred că știu să citească notele.

— Ai lucrat mult ?
— Vreo 12 kilometri. 8 în sim

plu și încă 4 în dublu.
— Deci, s-a hotărît, veți trage și 

în dublu.
— Da. Am cîștigat și ultima pis

tă de control, cu un avans de 5 
secunde.

— Se vorbea că ți-ar fi greu să 
tragi în dublu, după o eventuală 
finală de simplu, care s-ar trage 
cu numai 90 de minute înainte.

— S-a rezolvat și asta. Pista de 
baraj la dublu am tras-o după ce 
am fost obligat să trag și in sim-

loan CHIRILA

-------»--
(Continuare în pag. a 2-a) r

HANDBALIȘTII NOȘTRI
AU INTRAT NEINVINSI IN SEMIFINALE!5

Romania — R. F. a Germaniei 13-11 (5-5)
Handbaliștii români au mai tre

cut peste un obstacol, poate cel 
mai greu din seria preliminară, 
în drumul lor spre grupa semi
finală a turneului olimpic. Ei au 
întîlnit duminică seara, la Spo't- 
hâlle, în prezența unui public nu
meros (12 000 de spectatori) re
prezentativa țării 
au întrecut-o cu 
(5—5). la capătul 
Ambele formații 
cota maximă a posibilităților lor, 
știut fiind faptul că, pe de o par
te. selecționata română a dorit să 
ajungă în etapa superioară a com
petiției fără nici o înfringere, iar 
pe de altă parte handbaliștii vest- 
germani aveau nevoie de o victo
rie pentru a fi scutiți de emoțiile 
unei calificări la... fotografie.

în aceste condiții, este lesne de 
imaginat că partida a purtat am
prenta unei confruntări aspre, cu 
utilizarea tuturor mijloacelor teh
nice și tactice aflate in „zestrea" 
celor două competitoare. Selecțio-

gazdă, pe care 
scorul de 13—11 
unui meci dîrz. 
au evoluat Ia
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ZILE DE ÎNCORDATA

zău. că aneoape nici m ma; sum- 
team dacă respiram sau nu. Pe 
prima turnantă a țișnrt. ca Intr-o 
cursă de viteză, bulgâraaxa ZLate- 
va care, stimulată de recentul său 
record oi im pic, a găsit puteri sz 
ambiții noi ca să încerce totul pen
tru o medalie de aur, pentru ra 
record al lumii. Silai Insă atentă 
pentru a evita o eventuală buscu
ladă la ieșirea de pe culoare, a- 
tunci cînd alergătoarele se adună 
buchet, a sprintat ușor și a trecut 
în frunte. Dar Nikolîci a preluat 
imediat șefia cursei și. pentru o 
bună bucată a parcursului, în frun
te s-au aflat Nikolici, Silai și Zla- 
teva. La jumătatea distanței pr:ma 
trece Ileana Silai pentru care ma-

ECHIPA DE VOLEI A
A ÎNVINS CUBA

cadrul se- 
volei mas-partidă din olimpic deCea de a patra riej B a turneului_____ __culm, susținută aseară de reprezentativa 

României, a consfințit victoria jucători
lor noștri în fata echipei Cubei cu sco
rul de 3—0 (7, 15, 13). Meciul a fost disputat, mai eu seamă în seturile n șl m. 
După Ce s-au impus cu oarecare ușurin
ță in prima treime a acestui joc, volei
baliștii români au tntjmpinat o rezistență 
deosebit de puternică în continuare, ceea 
ce a făcut ca echilibrul să-și pună am
prenta asupra setului al doilea care avea 
să se încheie abia in prelungiri, tot cu 
succesul echipei noastre. Adversarii noș
tri au izbutit să ia un avans de cinci 
puncte in serul m. ei cond jcmd la ur.

nata noastră a început jocul 
mai multă siguranță și a avut, 
primele mau», inițiativa, do

3
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caiac-canoe, 
de aur ale

E ușor de 
acasă, dacă

Ludvik Danek este purtat pe brațe de învinșii săi, Silvester și Bruck

AȘTEPTARE

CO-

In prime etape a campionatului feminin de handbal, divizia A

SCORURI
Radu URZICEANU

in
(Continuare în pag. a 3-a)

Ago-

Eftimie IONESCU
Horia ALEXANDRESCU

(Conlintțcre in pag, a 2 a) (Continuare in pag. a, 3-a)
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Filmul meciului

STRÎNSE

moment, dat cu 8—3 și amenințtnd eu 
răsturnarea situației! Insă, voleibaliștii 
români care doreau să nu cedeze seturi 
în acest joc și-au mobilizat forțele, s-au 
concentrat la fiecare acțiune, reușind să 
recupereze handicapul și să fticheie vic
torioși partida. In urma rezultatelor din 
penultima zi a disputelor din această 
serie, echipa Japoniei și-a asigurat ac
cesul spre pozițiile fruntașe, cealaltă se- 
milinalistă urmtod să fie aecisă marți de 
rezultatul partidei România — R.D. Ger
mană.

Iată cum arată clasamentul: 1. Japonia 
8 p, 2. R.D. Germană 7 p (S:4), 3. Ro
mânia 6 p (8:6), 4. Brazilia 6 p (7:13), 5. 
Cuba 5 p, 6. R.F. a Germaniei 4 p.

ților
7—5
(min. 38). în ultimele 20 de mi
nute, handbaliștii români au avut 
puterea de a rezista impetuoaselor 
atacuri ale gazdelor. Dar cu cit 
meciul se apropia de sfîrșit cu 
atît ei se grăbeau și au greșit in 
momentele ofensive. Această di
ferență de 3 goluri s-a menținut 
pină in ultimul minut de joc. cînd 
selecționata română și-a permis 

chiar și unele artificii tehnice.
Arbitrii Haase Karlsson și Leif 

Olsson — Suedia au condus 
rect fot mațirie :

ROMÂNIA; Pena — Cosma
Gațu CD. Gruia (7). Kicsid

noștri : 6—5 Gruia (min. 35), 
Gruia (min. 37), 8—5 Cosma

&& a l-a. alte cronici 
și csBoitarii despre 
iirtrecerfe olimpice

BOB SEAGREN SE EXPLICA 

MIȘCARE DE TRANSLAȚIE 
VALORICA LA VELODROM?

SECRETELE GIMNASTILOR 
JAPONEZI

f:
Componenții schi
tului de 2+1, Ște
fan Tudor și Pe
tre Ceapura, a- 
vindu-l la mijloc 
pe cîrmaciul La- 
dislau Lovren- 
schi, își duc bar
ca spre hangar. 

Telefoto:
Radu

CRISTESCU 
(Agerpres)

înaintea inaugurării 
Olimpiadei, atunci cînd, 
Ia o conferință de pre
să, cineastul francez Le
louch a anunțat, scurt 
și sobru, că va realiza, 
de fapt, un film al în
vinșilor glorioși, multi 
din cei prezenți au zînt- 
bit cu înțeles. Astăzi, 
după opt zile de con
cursuri olimpice, Le
louch se dovedește un inspirat, pentru că numărul favoriților învin
gători este mai mic decît al favoriților învinși, recordmeni mondiali 
și olimpici. Americanii Seagren și Silvester, sovieticii Arzamov și 
Lusis, cubanezul Perez și englezul Bedford — iată numai citeva 
nume dintre acelea care ar fi fost normal să figurez» pe, tabloul 
laureaiilor olimpici, dar, fără voia lor, au devenit subiecte pentru 
Lelouch. Forma la timpul potrivit, dispoziția în momentul concursu
lui. capacitatea adversarilor, mediul ambiant favorabil (Sau nu) — 
iată elemente care intervin chiar și atunci cînd există, o regulari
tate a marii performanțe sportive.

Dramaticul efort de a depăși anumite limite este. într-adevăh 
impresionant Și Ileana Silai a fost — în emoționanrtja cursă «de 
800 m de azi după amiază — în această situație, încericînd încă o 
dată, intr-o mare companie, să coboare sub o limită la care a spe
rat in întreaga ei activitate sportivă : să termine suib 2 minute. 
Efortul ei a fost admirabil. La o vîrstă de peste 30 de ani, aseme
nea Vioricăi Viscopoleanu, Ileana Silai merită toată admirația noas
tră pentru devotamentul acordat atletismului și tricolorului româ
nesc pe stadioanele lumii. Ne înclinăm în fața lor, cu respectul pe 
care-l merită din plin, după ultimele încercări de la Miipichen.

In aceste momente, cind stadionul olimpic clocolteșlte, cîncj acest 
vuiet al victoriei sportive răsună, datorită televizitunii, pe întreg 
globul, in aceste momente de splendidă exacerbare a atletismului, 
sintem datori să amintim antrenorilor, specialiștilor noștri și con
ducerii federației că au făcut prea puțin. Aceasta pentru că in inter
valul olimpic de patru ani, Mexic — Miinchen, au apărut numai 
doi-trei performeri de 
murile de onoare la 
numit pe Argentina 
lonescu. S-a făcut și 
ce Mihaela Peneș și 
mult subiective decît
Popescu care, prezentă la J. O., ar fi trebuit să fie temută de adver
sare și nu neglijată, li dorim, din nou, ca luni sȘ facă imposibilul, 
pentru a fl cit mai aproape de podium.

Aparatele de luat vederi transmit de pe toate terenurile și din 
sălile olimpice și este impresionant tabloul disputt'tor și al premie- 
rilor. Sportivii noștri continuă să nu fie încă pe primul plan, dar 
fazele finale ale întrecerilor la care iau parte cu mai multe șanse 
sportivii noștri se vor consuma cu începere de joi, 7 septembrie, 
spre finalul Olimpiadei. Excepție face triplusaltul (cu finala luni, 
4 septembrie), cind sperăm să vedem în Corbu un „cangur1" meda
liat, după ce Ia calificări, atît Perez, recordmamul mondial, cît și 
sovieticul Bcsonov n-au rezistat în faza preliminară, 
imaginat ce decepție am fi avut noi. de aici, și dv, de 
Corbu ar fi fost eliminat în calificări...

Deci, semifiifcle și finale Ia lupte greco-romane, 
box. și la hand bat Am lăsat la urmă pe cele trei fete 
discului românesc și mondial. Lia Manoliu, Argentina Menis și 
Carmen lonescu. Sintem convinși că simbătă, in ajunul închiderii 
Olimpiadei, ele vor fi în finală. Argentina sosește ultima de Ia 
București, luni, cu avionul. Parcă toate necazurile ne-ar trece, dacă 
am vedea simbătă, pe una din aceste mindre fete cu medalia olim
pică pc piept, dacă am auzi pentru ultima oară, aici, imnul țării 
noastre, după ce Berceanu, Patzaichin și Covaliov, — de ce nu 
și handbaliștii sau unul din boxeri ? — sau poate Carol Corbu, 
vor fi făcut ca telexul nostru să bată neîntrerupt cu cuvinte de 
bucurie și de laudă. Așteptăm deci cu înfrigurare această nouă săp 
tămină olimpică.

Aurel NEAGU

FOTBALIȘTII NOȘTRI N AU REUȘIT DEC IT SA REEDITEZE SCORUL DE LA LINZ (1-1)

EVOLUȚIE NESATISFACATOARE A ECHIPEI ROMÂNIEI
IN MECIUL DE VERIFICARE CU AUSTRIA

Craiova a fost o gazdă ospitalie
ră și entuziastă pentru întîlnirec de 
ieri dintre reprezentativele de fotbal 
ale României și Austriei. Tribunele 
au fost arhipline, festivitatea de des
chidere a partidei a prilejuit momen
te emoționante (un amănunt inedit și 
pitoresc : la intrarea echipelor în 
teren, pe toată lățimea tribunei a 
doua a apărut cuvîntul ROMÂNIA, 
scris din panouri tricolore purtcte de 
spectatori), n-au lipsit sirenele și pe
tardele, dor — din păcate — aștep
tările publicului (mai numeros, sintem 
siguri, decit ar fi fost la București) 
n-ou fost răsplătite nici de factura 
jocului, nici de rezultat.

Pentru că, nu credem că greșim 
fâcind această afirmație, am asistat 
ieri la unul din cele moi slabe jo
curi interțări pe care le-am văzut în 
ultimii ani pe stadioanele noastre. 
Nu uităm că această partidă a avut 
un caracter amical, că — în fond — 
era vorba doar de un meci de veri
ficare a celor două echipe înaintea 
partidelor din preliminariile C. M. 
din această toamnă, cu toate aces
tea jocul a fost prea sărac în reali
zări fotbalistice, în faze de calitate, 
in momente de spectacol, pentru a ne 
declara cel puțin satisfăcuți. Și dacă 
măcar ren tc-ul ne-ar fi fost favo- 
rabd. poate am fi judecat meciul 
de •- cu -c multă indulgență, poo- 
te cm • coborit puțin ștachete exi- 
ge-e îndemneți de eterna Dledoarie 
c cifrelor— Dcr ocest 1—1, care nu 
sp--.e crea t despre potențialul 
echipe; noastre reprezentative în 
ccest Început ce sezon, romîne pen
tru noi un semieșec, de natură a da

Bucureșs;al. Timișoara. Tg. Mu
reșul ț: Brașovul au găzduit ieri 
partidele din cadrul celei dintîi e- 
tape a campionatului național de 
handbal feminin, divizia A ediția 
1972—73.

RAPID BUCUREȘTI — TEXTILA 
BUHUȘI 11—II (8—3). Ce spectacol 
putea să ofere o partidă care opunea 
două echipe cu loturile ..ciuntite-, 
cu o pregătire generală și specială 
aflată departe de nivelul obișnuit? 
Un meci plin de ratări, de factură 
tehnică modestă, presărat cu faze 
confuze și greșeli elementare. în 
plus. Textila Buhuși a sosit la 
București fără două din jucătoarele 
ei de bază (Emilia Munteanu — 
suspendată o etapă șj Rada Șerban 
— accidentată), iar locul antreno
rului C. Teodoresci (șj el suspen
dat) a fost ținut de._ delegatul aso
ciației sportive ! Feroviarele, după 
ce s-au .impus fără greutate în pri
ma repriză (min. 6 : 3—9, min, 18 :

’este citeva clipe, Dembrovschi (cu numărul g) va fructifica pasa primită de la Dinu, aducînd echipei noastre 
egalarea Foto : S. BAKCSI
de gîndit responsabililor echipei na
ționale acum, cu numai 17 zile îna
intea partidei de la Helsinki.

6—3, min. 25 : 8—3), au apărut 
teren după pauză cu totul schim
bate. Randamentul lor fizic scăzut, 
pripeala în fazele de finalizare și 
neatenția în apărare au permis 
textilisteior să refacă treptat din 
handicap (min. 36 : 8—10), dar nici 
atunci cînd handbalistele din Bu- 
huși s-au apropiat la un singur gol 
(min. 42:10—11), giuleștencele n-au 
reușit să-și revină, iar golul egali
zator al oaspetelor a venit ca o con
secință firească a ambiției cu care 
echipierele Textilei au Știut să-și 
apere șar.sa.

Principalele realizatoare: 
roaie (4) ș: Vieru (4) pentru Textila 
Buhuși, respectiv Stănișel (5) și Cri- 
Șu (2).

Au condus foarte bine A. Albu 
și R. Antohi (Brașov).

Este drept că tricolorii' au domi
nat ieri moi mult, că Dobrin și Radu 
Nunweiller au avut în prima repriză 
două excelente ocazii de gol, dar — 
în ansamblu — echipa noastră a e- 
voluat sub nivelul mediu al cerințe
lor. în fața unui adversar care a a- 
doptat o așezare 4—3—3 (cu libero 
și cu marcaj strict), echipa română 
s-a găsit in dificultate, pe de o par
te pentru că a căutat stereotip (ba
loane înalte, de pe tușe, adresate 
unor atacanți centrali fără percuție, 
fără calitățile tipice postului) să facă 
breșe într-o apărare fermă și bine 
ordonată, iar pe de altă parte pen-

De la început ies în evidență ten
dințele tactice ale celor două for
mații : oaspeții grupează la mijloc 
centrul de greutate al formației lor 
— acționînd acolo cu superioritate 
numerică aproape în permanență; 
vîrfuri veritabile rămîn doar Kogel- 
berger și Kickersberger. Dar, așa 
cum aveam să vedem în cursul în- 
tîlnirii, așezarea n-a funcționat de
loc rigid, oamenii lui Stastny dove
dind multă elasticitate. în funcție 
de fază, mai cu seamă cînd pri
lejul unui contraatac se ivea. Noi, 
cu Dembrovschi ca al treilea mij- 
locaș, în rest cu clasicul dispozitiv

reputație mondială, capabili să urce pe podiu
murile concursuri și la olimpiadă — i-am 

Menis, pe Carol Corbu și, poate, Carmen 
mai puțin pentru progresul altora, due îndată 
Csaba Dosa lipsesc de aici din motive mai 
obiective, clauză valabilă și perrtru Cornelia

tru că însăși apărarea noastră în 
noua sa formulă n-a avut omogeni
tatea și siguranța care s-o pună la 
adăpost de neplăceri, chiar în fața 
unui adversar care n-a solicitat-o 
prea mult. Sub anumite aspecte (un 
exemplu : circulația balonului, mai 
rapidă și operată cu un mai mare 
coeficient de siguranță) austriecii 
ne-au fost chiar superiori. Se pare 
însă că echipierii naționalei noastre

în care Marcu a funcționat mult 
mai avansat decîț predecesorii lui, 
purtători ai tricoului cu nr. 11.

Primul șut la poartă îl vg exe
cuta Starek, dar balonul va trece 
peste poartă (min. 2). Riposta na
ționalei noastre vine printr-o lovi
tură trimisă de Dinu, peste poartă, 
la o lovitură liberă executată de 
Lucescu. în min. 9, un atac bine 
conceput al selecționatei Austriei,
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In gaia de sîmbătă 
dat, pentru prima oară în acest tur
neu olimpic, să trăim senzația amară 
a unei decizii injuste care privează 
un boxer român de dreptul de a 
promova în faza următoare a între
cerii. Este vorba de. meciul în care 
micuțul nostru cocoț Marian Lazăr 
avea de înfruntat pe tînărul și ne- 
experimentatul boxer sovietic Vasili 
Solomin, înalt, zvelt, cu brațe lungi, 
în fața acestuia. încă din prima re
priză Lazăr și-a făcut drum cu abi
litate printre brațele adversarului și 
« punctat foarte mult în stilul său 
bătăios, caracteristic. In toi •> acest 
timp, Solomin părea apatic* ■ pasiv, 
fără a lovi, ci doar căutînd. fără 
succes, să se sustragă atacurilor lui 
Lazăr. In repriza secundă, tabloul a 
fost identic, travaliului eficace, cu mul
te puncte și bune riposte ale lui 
Lazăr, Solomin ppunîndu-i o perma
nență așteptare care lăsa impresia că 
urmărește, în exclusivitate, o lovitură 
decisivă. De altfel, din grupul antre
norilor sovietici s-a auzit adesea în
demnul „rabotai, rabotai” (lucrează, 
lucrează)... ceea ce dovedea evident 
lipsa de inițiativă a lui Solomin re
liefată cu ațît mai mult de obstinenta 
atacurilor lui Lazăr. In ultima repri
ză, Solomin și-a ieșit din apatie (fi
rește, foarte tîrziu) obligînd pe tî- 
nărul Lazăr la noi eforturi. în aceste 
condiții, arbitrul din ring, olandezul 
Krom 1-a dat lui Lazăr un aver
tisment pentru box periculos cu capul 
înainte (ceea ce era aproape inevi
tabil la diferența de înălțime dintre 
cei doi combatanți și în raport cu 
stilul lor, unul atacînd mereu, celă
lalt doar parînd). Cu brațele sale mai 
scurte, Lazăr continua ofensiva, ceva 
mai confuz acum, pentru că și adver
sarul a început să acționeze, în spe
cial, cu contre. Așa ia sfîrșit meciul, 
la capătul căruia judecătorii anunță 
o scandaloasă decizie de 4—1 în fa
voarea lui Solomin. Arbitrul japonez 
Kawashima, de pildă, a marcat 60—56, 
deci patru puncte diferență Ih favoa
rea lui Solomin, ceea ce dovedește o 
.evidentă parțialitate.

Seară de seară, __ _
o săptămînă, peste 12 000 de specta
tori aflați în tribune de Ia Sport- 
halle au aplaudat frenetic măiestria 
gimnastelor și a gimnaștilor. Numele 
sportivelor sovietice Olga Korbut și 
Ludmila Turisceva au devenit extrem 
de populare ajci, la Munchen, și — 
prin intermediul televiziunii — în nu
meroase țări ale lumii, evoluțiile lor 
fiind apreciate ca o veritabilă artă. 
Numai simpla lor apariție In fața 
aparatelor stîrnea ropote de aplauze. 
La același nivel au fost cotați și 
gimnaștii japonezi, ei fiind socoti;; 
adevărați acrobați. Virtuozitatea tor 
a fost, desigur, apreciată și de tele
spectatorii români, așa încît nu vom 
mai insista asupra evoluțiilor pro- 
priu-zise, ci îi vom da cuvîntul iui 
SAWAO KATO — care a primit 9,80 
la exerciții libere la paralele
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german Kramheller, singurul, l-a vă
zut pe Lazăr învingător cu 59—58. 
Publicul a fluierat copios decizia. 
Aproape 10 000 de spectatori aflați la 
Boxhalle au manifestat timp de zece 
minute împotriva nedreptei hotăriri, 
împiedicînd — minute în șir — în
ceperea meciului următor. Din par
tea noastră nu avem decit să-l fe
licităm pe Marian Lagăr pentru ma
niera cum a boxat: pentru noi. și 
pentru mulți alții, adevăratul învin
gător al acestui meci a fost boxerul 
român.

In penultimul meci de sîmbătă 
seara, am aVut o clipă senzația că 
asistăm la o miniaturală partidă re
petată Frazier — Clay. Păstrind fi
rește, proporțiile așa ne-au apărut 
de Ia început argentinianul Miguel 
Angel Guello, scund, îndesat, puter
nic. părind că nici nu ia în seamă 
loviturile de la distanță, ca si uper
cuturile bine executate de Marian 
Culineac. Așa se anunța prima re
priză, pînă cind tînărul și încă mull 
prea fragilul nostru reprezentam la 
categoria semigrea a primit cîteva 
lovituri catapultate, eare l-au zdrun
cinat mai mult mc-rai, deci: fizic. 
Cînd, în repriza secundă, aseme-ea 
lovituri s-au repetat, crudul boxer 
român n-a mai rezistat și fiind de 
două ori numărat ei a impas artx- 
trului cea mai logică dintre decăzl: i 
abandonul.

Cîteva categorii de greutate au a- 
juns în faza ta care un singur med 
asigură accesul In semifinale gi. im
plicit, o medalie. La caca* Turaăn — 
Nderu, Martinez — Moeiaga, Carre
ras — Solomin, Zamora — Rodrigue* 
la semimijlocie : Hope — Kajdi, to- 
zano — Murunga, Correa — Meier, 
Khohjov — Valdez. La mijlocie sucâ: 
Hanmani — Minter, Kottysca — M«- 
jeri, Tiepold — Villanueva. Ruik: 
ski — Garbey. La semigrea : Carr s 
— Skog, Ikhouria — Anftm: Gcr- 
t&t — H or nig. Cuello — Parlov.

Victor BANCIUIESCU

Duminică a fost sărbătorit în sa
tul olimpic, în prezența primarului 
acestui set, dl. Walter Troger, lup
tătorul de grero-rorr.ane Gheorghe 
Stoiciu. La 3 septembrie el a împli
nit 29 de ani. De marți. Stoiciu, îm
preună cu colegij săi de la greco- 
romane, va ir.tra in focul marilor 
bătălii ale competiției olimpice și 
dorește să aibă o comportare cît 
mai frumoasă.

Disputa finală a turneului de 
polo, meciul LȚngaria — U.R.S.S.', 
va fi condusă de arbitrul român Cor
ne! Mărculescu. Desemnarea sa la 
această importantă partidă este o 
recunoaștere a meritelor sale, exis- 
tîr.d o unanimitate în aprecierea ca
lități! arbitrajelor prestate la Jo
curile Olimpice.

p'utat au realizat W. Rudkouski (Po- 
Icr.ia) ș; bulgarul N. Stancev. în fi
na-., o-g.as’.ul polonez a fost declarat 
taviafitor la puncte. Balaado Garbey 
(Cuba) «-a calificat în sferturile de 
fir-aiă în urma victoriei obținută 
prin abandon in repriza a doua în 
partida cu Juan Lira (Coreea de Sud).

Cea mal Interesantă partidă a se
migreilor a fost cea dintre polonezul 
J. Gortat și R. Sussell (S.U.A.). Cei 
do! combatanți au schimbat lovituri 
ce toată frumusețea pe parcursul ce
lor 9 minute de luptă. Tinerețea (și, 
deci, vigoarea) l-a ajutat pe Gortat 
să obțină victoria. R. Bornîg (R.F. a 
Germaniei) b.p. G. Spinello (Italia), 
M. Periov (Iugoslavia) bab. 2 I. Toth 
(Ungaria).

pentru a r.e divulge... secretele rr.a- 
festriei gimnaștilor japonezi.

,In 1932, ia Olimpiada de la Lm 
Angeles, cind noi ja ponei ii am apă
ru* pentru prima oară ie areaa mon
dială, exercițiile pe care le-am pre
zentat au fost privite cu o oarecare 
indiferență. Nu știam mei malt decit 
fa udări, ridicări in miini— In ulti
mul deceniu, progresele noastre ae 
tml iași evideate. >r m decames-

PRIMA ETAPA A CAMPIONATULUI
FEMININ DE HANDBAL

(Urmare din pag. 1)

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
CONSTRUCTORUL TIMIȘOA

RA 11—10 (7—5). Partida a plăcut 
mai ales prin dîrzenia cu care au 
jucat fetele de la Constructor^., 
proaspăt promovate în divizia A. 
Campioanele, fără să strălucească, 
s-au mulțumit să-și asigure victo
ria fără a forța nota. Principalele 
realizatoare! Popa (5) și Hrivnak 
(3) pentru învingătoare, Oțoiu (8) 
pentru învinse. Au condus bine 
I. Fazekaș și A Sirbu (Reșița). I. 
ENE coresp.

RULMENTUL BRAȘOV — UNI
VERSITATEA BUCUREȘTI 12—14 
(6—8). Cu o formație substanțial 
întinerită, brașovencele au întilnit 
un adversar puternic în fața căruia 
au cedat onorabil. Principalele rea
lizatoare :Oancea (5) și Nako (4) 
pentru Rulmentul, respectiv Iorda- 
che (4) și Arghir (2).

Au arbitrat bine P. Radvany și 
I. Lucaci (Cluj). V. POPOVTCI — 
coresp.

MUREȘUL TG. MUREȘ — VO
INȚA ODORHEI 11—9 (7—4). Meci 
spectaculos, în care gazdele, cu un

reții 
lor eu

Iată unul 
puținele 
fructificate 
handbalistele 
la Rapid Bucu-

in partida 
Textila 

Buhuți. Ans Sti- 
nițel, aceeași lup
tătoare dirză din- 
totdeauna, ea fn- 
scrie cu toată o- 
poziția celor trei 
jucătoare din 0u- 
huți.

Ion
Foto: 
MIHAICA

plus 
fazelor ofensive, au obținut o vic
torie meritată. De menționat ci fie
care echipă a ratat cite trei arun
cări de la 7 m I Principalele reali
zatoare : Srijloți (4) și Cordoș (4) 
pentru Mureșul, respectiv Mikloș 
(5). Au arbitrat corect V. Iepure și 
N. Maghețiu (Timișoara). A. SZA
BO — coresp.

LE.F.S. — PROGRESUL BUCU-

CURSELE DE TRAP

ULRIKA KNAPE (Suedia)
Studenta din Goteborg a pro

dus o mare surpriză cîștigînd de
tașat (la 20 de puncte) întrecerea 
săritoarelor de la platforma de 
10 m. Născută- la 26 aprilie 1955, 
avînd 61,5.kg și 172. cm, Ulrika 
Knape a făcut un salt impresio
nant de calitate ajungind. In a- 
cest an. în fruntea săritoarelor 
lumii. Campioană a Suediei în 
acest an, ea a cîștigat și titlu] de 
campioană a Statelor Unite. Ceea 
ce a impresionat la blonda scan
dinavă a fost nu numai eleganța 
mișcărilor, ci — îndeosebi — pre
cizia și siguranța cu eare a exe
cutat salturi deosebit de dificile.

ALEXANDR MEDVED (U.R.S.S.)
S-a născut la 16 septembrie 1937 

la Belaia — Terkov în _ R.S.S. 
Ucraineană. Face parte din clu
bul Bureyestnik din Minsc. Are 
191 cm și 110 kg. Este diplomat 
în pedagogie. Practică luptele li
bere din anul 1956, fiind selec
ționat în reprezentativa Uniunii 
Sovietice ■ -dm anul 1961.» Deosebit 
de talentul, sj, în egală., măsură, 
conștiincios"'iri pregătire, Alexandr 
Medved a obținut o seamă de suc
cese cu totul remarcabile : cam
pion european in 1966, 1968 si
1972, campion al lumii în 1962,

1963 și 1966 (la categoria semigrea) 
și în 1967. 1969, 1970 și 1971 (la 
categoria grea). Sportivul sovietic 
a cîștigat la Munchen cel de al 
treilea titlu olimpic consecutiv.

DANIEL MORELON (Franța)
Pistardul cel mai remarcabil 

din Franța este, indiscutabil, a- 
cest Daniel Morelon, elev al nu 
mai puțin celebrului antrenor 
Toto Gerardin. Născut la 28 iulie 
1944 la Bourg-en-Bresse. ciclistul 
francez domină, de mai mulți ani, 
principala probă a velodromului- 
viteza. Primul său titlu de cam
pion mondial l-a cîștigat în 1966 
la Frankfurt. Și-a confirmat suc
cesul în 1967 la Amsterdam, a 
absentat, anul următor, la Monte
video (fiindcă se simțea obosit 
după îndelungata pregătire și 
după evoluția de la J.O.), dar a 
Înregistrat o senzațională suită de 
victorii în anii 1969—1971, la Brno, 
Leicester și Varese. La Mexico a 
obținut primul titlu olimpic.

WOLFGANG NORDWIG (R.D.G.)
• Atletul care ,a stopat ^impresio
nanta suită de victorii olimpice 
a americanilor la săritura cu pră
jina este sportivul, atît de bine 
cunoscut publicului bucureștean, 
Wolfgang Nordwig, Născut la 27 
august 1943 la Kemnitz, are 184

cm și 72,5 kg. Căsătorit, are un 
copil. Este de profesiune inginer 
mecanic, specialist în automatică. 
Din 1958 cînd a sărit 2,80 m și 
pînă în 1972 cînd, pe stadionul 
olimpic din Munchen, a trecut 
înălțimea de 5.50 m, Nordwig a 
parcurs o îndelungată _ perioadă 
de muncă asiduă, presărată , cu 
numeroase succese. Este triplu 
campion european (1966, 1969 și 
1971), de două ori campion con- 
tinenetal în sală (1971 și 1972), 
medaliat cu bronz la J.O. din 
1968 și campion olimpic, cu un 
nou record olimpic, în 1972.

MARK SPITZ (S.U.A.)
Sub privirile lui Don Scholan- 

der. eroul J.O. din 1964, datorită 
celor patru titluri cîștigate în pis
cina ’ de la Tokyo, Mark Spitz a 
uluit, pur și simplu, lumea spor
tivă cucerind nu mai puțin de 
șase medalii de aur la olimpiada 
milncheneză. Născut la 10 februa
rie 1950 la Modesto-California, 
(183 cm si 73 kg). Spitz este stu
dent în stomatologie la Universi
tatea Indiana. încercarea pe care 
a făcut-o acum, de a-i doborî 
„recordul" lui Scholander, eșuase 
la Cjudad de Mețicp. unde a cu
cerit doar... două rnfcfefri de aur, 
la ștafete. De data aceasta însă o- 
biectivul propus a fost realizat 
aproape integral, deoarece el vi
sase... șapte medalii de aur.

MIȘCARE DE TRANSLAȚIE
VALORICA LA VELODROM?

După desfășurarea primelor două 
probe de velodrom — 1000 m cu 
start de pe loc și urmărire indivi
duală 4 000 m — am avut impresia 
că centrul de greutate al perfor
manțelor pistei se va muta din Fran
ța și Italia în nordul Europei, în 
Danemarca și Norvegia. Lâsînd Ia 
o parte suita de surprize înregistrate 
în aceste probe — campioni mon
diali și olimpici, recordmani ai lu
mii n-au reușit calificarea în lupta 
pentru medalii — ne-a îndemnat să

PATZAICHIN

După „atmosfera incandescentă" mani
festată în rîndurile spectatorilor data 
trecută, ieri — reuniune care delimitea
ză scurgerea a două treimi din stagiune
— a fost o zi calmă. Asta insă în incinta 
publică ! Pe pistă lucrurile au evoiuat tot ...ocult. încă din prima alergare. 
Ruscuta a deschis seria performanțelor 
dubioase, întfind in prevederile regulamentului cit privește timpii contradicto
rii. dar. probabil, că arbitrii vor trans
fera sancțiunea asupra lui Florea Pască, 
pentru că nu reușesc să depășească șta
cheta „obiectivitătii reale"!

Din punct de vedere tehnic, perfor
manțele zilei le-au realizat: Gind (1.233), 
Cuc (25.9). Hirondjța (1-27). Restul au mers mai bine, sau mai rău. in funcție 
cu posibilitățile și dispoziția de moment. 
Ceea ee ne-a șocat. însă, la reuniunea de ieri a fost „prezența" în anumite 
curse a unui oarecare „profesor" bucu
reștean, al cărui obiectiv în afara Celui „scolastic", urmărește cu predilecție so
sirile in curse de trap! Cu aranjamente... 
Publicul, este, pe bună dreptate, revoltat de „combinațiile” care se fac. Noi, sesi
zați pentru prima oară, am avut posibi
litatea să-1. .. studiem timp de o ora. Concluzia: flecare driver al concurenți- 
lor de pe pistă se simțea dator să-i comunice cite „ceva". Bineînțeles că solici
tam excluderea lui de pe hipodrom, și 
dacă va fi nevoie vom reveni!

REZULTATE TEHNICE: cursa I — Rus- 
C..-Î (8. Mlhăilescu) 32,5, simplu II or
dine 35: cursa a H-a — Satira (I. Bănită) 3.7. Izomer, Jargon, simplu 7 event 33. 
o dinea 25. ordinea triplă 102: cursa a 
IH-a — Velodrom (I. Toderaș) 27.6, Mandarina. Tamisa simplu 3, event 31, ordi
nea 43. ordinea triplă 259: cursa a tV-a
— Je'eu (V. Gheorghe) 36.3. Secol, sim
pla 8. event 59, ordinea 75; cursa a V-a
— Joviala (G. Avram) 30,1, Callopa. Ki- 
î-f. simplu 5, event 32, ordinea S3, or- 
C-'.sa triplă 366; cursa a Vl-a — Odlseu

(I. fipni) 30,5 Heroina, simplu «, event 
54. ordinea 30; cursa a VH-a _ Hiron- 
dița (G Avram), 27, Somnoroasa, Gind, 
simplu 0, event 76. ordinea 14. ordinea 
triplă 155; cursa a VUI-a — Fald ți To- 
deraș), 42,4, Soveja, simplu 4, event 
ordinea 38

Pariul austriac ridicat Ta suma de 40.130 a rost cîștigat de o combinație 
6 cai căreia l-a revenit 20.065. Restul 
fi reportat pentru reuniunea viitoare. Retrageri: Hlpoderm, Tesalia, Torpedo.

Niddy DUMITRESCU

Cîteva mij de prieteni din Brașov al 
motocrosului au venit duminică pe Va
lea Răcădăului. pentru a asista Ia concursul international, organizat de cluoul 
Steagul Roșu din localitate. Impresia ne
plăcută produsă de absența de la start— în pofida faptului că și-au confirmat 
participarea — a motoeicliștilor maghiari 
și bulgari, a fost, ștearsă imediat de aler
gătorii cehoslovaci și români, care de
ciși să-și apere cu dîrzenie șansele, au 
oferit întreceri mult gustate de public.

Fiind de forțe sensibil egale, concuren- 
ții au făcut, uz de întregul lor arsenal tehnic șl fizic în cele două manșe, dor
nici de a ocupa un loc cît mai bun. 
Dar cum se totimplă, mai des decîț la 
alte discipline, laurii victoriei n-au fost 
cuceriți de sportivul care a tncintat. cel 
mal mult privirile spectatorilor. Astfel, 
cehoslovacul Antonin Klatovsky a con
dus copios In prima manșă, dar spre 
sfîrșltui cursei i s-a defectat — fapt .rar
— rezervorul de benzină, pierzlnd multe 
ture. De asemenea, unul din favorlțil

RE ȘTI 14—5 (4—l). Studentele au în
ceput această ediție a campionatului 
cu o victorie categorică, obținută, 
îra>ă. In fa(a unui adversar care nu 
Ie-a pus prea multe probleme. Ba 
mai mult, ceea ce a împiedicat ca 
scorul să devină mare chiar din pri
ma repriză a fost jocul lipsit de cla
ritate ți atenție a! handbalistelor de 
La I-E.FJS^ care dir. aceste motive au 
reușit să înscrie primul gol abia după 
14 znir.ute de ia fluierul de începere! 
In acest interval de timp învingă
toarele au ratat cîtevă ocazii rari
sime, printre cere 4 contraatacuri direc
te. Abia după deschiderea scorului, 
studentele s-au decontractat și. punin- 
au-ți mai atent în valoare calitățile 
tehnice și tactice, au ajuns să con
ducă la o diferență clară 6—0 (min. 
23).

în repriza secundă, meciul a fost 
dominat. în continuare, de echipa 
I.E.F.S.. în timp ce proaspăta promo
vată Progresul nu a reușit decit rare
ori să se ridice la valoarea adver
sarului. Fără forță în atac și cu o 
apărare destul de statică, handbalis
tele de la Progresul nu vor putea sâ 
aibă o ..viață” prea lungă în divizia 
A. Au marcat : Niță (4), Bota (3), 
Gută (2), Mohanu (2), E'rincu 
Băicoianu. Costandache și Vasile 
I.E.F.S„ Catarig (2), Ciucă. Bivafaru 
și Harghel — Progresul. Au conous 
M. Petrescu și !• Covaci — București.

DE MOTOCROS DE LA BRAȘOV
concursului, cîrnpineanul Mihai Banu 
s-a accidentat și. defectindu-i-se mașina, 
n-a mai putut relua cursa. Campionul 
țărij, Ștefan Chițu, care duminică a rein-» 
trat în activitatea competițională, după 
o lungă întrerupere, fără a fi însă com
plet refăcut, a forțat nota și a câ£Ut, 
fiind nevoit să abandoneze.

Ieșirea prematură din concurs a prin
cipalilor candidați la locurile laureate nu 
a ușurat misiunea cehoslovacului Marik 
Iaroslav, care a obținut o victorie mun
cită. avînd în Adam Crisbay, Traian Moa
șa, Petre Lucaci și Dumitru Moți șan 
versari redutabili.

CLASAMENTUL FINAL: 1. Marik 
roslav (Cehoslovacia); 2. A. Crisbay , 
roșu Bv.), 3. P. Lucaci (St. roșu Bv.), 4. 
D. Moțișan (Victoria Moreni), 5. Tr. Moașa (St. roșu Bv.), 6. N. Murgoci (Poiana 
Clmpina). Revanșa întîlnirii este progra
mată duminică, la Moreni.

Traian IOANITESCU

ntv, m exact 99 de minute Ina- 
tnte. Cele 5 secunde acans au fost 
obținute pe schema arta.

— Dar dacă vei fi pe 
finală ?

— Am calculat totul 
nalez de nmpiu e' fi 
Acostarea ți etntAnrta

de premiere’
Patzaichin răsufiă <Lr. greu. E 

vuibd ulnjenit de anxiripatiile 
nrw4e reportericesăt. fie eie și pur 
teoretice. Se derixje gre-1 •

— S4 zicea». f*c4 5 —.■•«.te.
— SI turul de te»are ?
— Cred rf ce rf e-v dreptaJ 

remmț. Iu acest țel. arca 
treagd ord de odJvsi.

— Cum e vtetsî ?
— .Yu mA etaj gândesc la 

Dacă rnel si bățs. trebuie să aă- 
sețti ceea mm. Iar aici, la M£n- 
chen. trebuie găsit ceva mai alei 
impotr-.ca vintulus.

— Ai retiȘA să găsești t
— Cred ca da. O simpiă c-.upi- 

tură de pagae.
— Dacă ți-o filmează televiziunea 

sub apă ?
— N-are decit. Tot n-o să pri

ceapă mare lucru.
— Dă-mi un pronostic.
Patzaichin rîde :
— Asta in nici un caz. V-am mai 

spus, dacă dai un pronostic ai dat 
ceva din puterea ta. Dacă rămli cu 
el înăuntru, 
trebuie.

Și Patzaichin a urcat grăbit spre 
etajul II, la camera 20.

Peste cîteva minute, l-am întil
nit pe Covaliov, tovarășul lui Pat
zaichin din canoea de dublu.

— Ascultă. Serghei, ajută-măsă-I 
descifrez pe prietenul tău Patzai
chin.

— Nea Chirilă ce înseamnă des
cifrat. bre 7 Că nu înțeleg. Ce să 
mai descifrăm 1 A imbătrinit și el 
cu patru ani.

— Nu înțeleg de ce s-a înverșu- ' 
nat atît pentru dublu, mai ales 
după ce ajunsese titular la simplu.

— Are și el un vis secret.
— Ce fel de vis ?
— Nu mi l-a destăinuit nicioda

tă. dar U stan* «*: Vrea si fie dublu 
am pion aUutpie, ia această ediție, 
în treaba ara te amesteci puțin 
amintirea cv Rotmcn. Mai e gi gi.n- 
did că ia Montreal. cb»d ca are* 
27 de ani, n-ar mai putea trage 
două curse in 90 de minute.

— Tu oe crezi ?
— Dacd ar depinde nu-nei de W- 

lometrii pe care i am umîaca^ sau 
de Roiurile de gheață pe cure le-am 
firimat pe apa SnaoovtuM, s-ar 
cuveni »4 fim rispiătifL Nmei că 
!n munca asta grea, care se bl- 
mețte canoe, 
Lewe ți nici 
La prng-pcmg 
arcul- Acum

r.e formăm o astfel de opinie si
guranța CU C&re .hătrfnnl" 
Fredborg și tînărul 
și-au apropiat victoriile, 
pus de „favoriții hîrtiei“ 
nieră rar întîlnită în 
cu caracter mondial.

A venit însă victoria
Morelon în principala probă a pistei, 
viteza, și ea ne-a determinat să a- 
mînăm concluziile pînă la încheie
rea celor 5 probe de pe velodromul 
olimpic, atunci cind vom putea — 
fără teama de a greși — să fixăm 
precis noii parametri ai performan
ței velodromului, ponderea pe care 
uua sau alta dintre puterile ciclis
mului o mai are în arena mondială. 
Deocamdată, un lucru este sigur: 
velodromul italian este " : _ 
ccndență care uimește. Și, am adău* 
ga, la polul opus se află sportul cu 
pedale de la antipozi, 
firmat Prin cele două 
gint cucerite pentru 
Daniel Clark (1 000 m 
loc) și John Michael 
viteză).

Proba de 1000 m a __
pronosticurile. Campionul ______
„en titre", sovieticul Eduard Rapp, 
s-a clasat abia pe locul VIII, iar 
campionul olimpic și. recordmanul 
mondial, Pierre Trentin (Franța), a 
terminat pe locul... X. Se cuvine să 
spunem însă aici că majoritatea spe
cialiștilor acuză pista pentru insuc
cesele unor favoriți. Ei afirmă că, 
deși admirabil construită, este prea

„bătrînul" Niels
Knut Knutsen

Ei au dis- 
într-o ma- 
competițiile
lui Danie]

într-o des-

care s-a rea- 
medalii de ar- 

Australia de 
cu start de pe 
Nicholson (la
infirmat toate 

mondial

scurtă (285,714 m) și cu virajele ex
cesiv de înclinate (48 de grade). Li- 
niile drepte sînt, de asemenea, foarte 
scurte, avînd și ele o înclinație de 
11 grade. Toate acestea impietează 
asupra performanței celor obisnuiți 
cu velodroame de minimum 333 m, 
asupra sportivilor care s-au pregătit 
pe piste normale și, îndeosebi a- 
supra celor care au ca principală 
calitate forța.
- La urmărire individuală, francezii
au pierdut cel de al doilea titlu •>, 
limpic. (învingător la Mexico : Da
niel Rebillard). Tînărul norvegbin 
Knut Knutsen l-a spulberat pur si 
simplu în finală pe camoionul mon
dial de la Leicester (1970) «i B-no 
(1969), Xavier ” ....
după ce 
de asemenea 
cum spuneam 
speranța în rîndurile iubitorilor de 
ciclism din Franța, dar nu fără e- 
moții. Marele ciclist a adus „coco
șului galic" prima medalie olîmm v 
la J.O. de la Munchen. deși fusese... 
învins în finală de Nicholson... Pe 
parcursul manșei s-au petrecut msă 
mai multe neregularități (australia
nul l-a voiajat vizibil pe france:, 
iar spre final l-a presat realmente 
în mantinelă), astfel că arbitrii l-au 
declasat pe Nicholson, . atribuinduj
— pe merit — victoria :lui Morelon.

Să vedem însă ce ne va spune, 
în continuare, desfășurarea probelor 
de pe velodromul olimpic...

Kurmann (Elveția), 
în preliminarii evoluase, 

strălucit. Viteza, a=a 
mai înainte, a readus

>’7

Miine latră 
campionii oii

REZULTATE DE SIMBATĂ SEARA
SĂRITURI. 

ULRIKA 
2. Milena 
370.92 p. 
Germană) 
(S.U_A.) 352.68 p, 
(S.U.A.) 346.38 p. 6. Silvia Fiedler 
(R. D. Germană) 341,67 p, 7. Nancy 
Robertson (Canada) 334.02 p. 8. In- 
geborg Pertmayr (Austria) 321,03 p.

Platformă (f): I. 
KNAPE (Suedia) 390 p. 
Duchkova (Cehoslovacia ■ 

3. Marina Janicke (B. D. 
360.54 p.

5.

HALTERE. Categ. 82,5 kg 1. 
LEIF JENSEN (Norvegia) 507.500 
kg, 2. Norbert Ozimek (Polonia) 
497.50 kg, 3. Gyorgy Horvath (Un
garia) 495 kg. 4. Bernhard Radtke 
(R D. Germană) 492,500 kg, 5. 
Christos Jakovou (Grecia) 490 kg, 
6. Kaarlo Kangasaiemi 
489 kg.

kadze (UJLS.S. 
(Olar.aai

t-

JUDO : CateC- mijlocie : 
NOBU SEKIN (JapcoU. 
Uk Oh (Coreea de Stîd 3 
Paul Coche IFranța) și Br 
(Marea Britanseț

U tii 
P 6

e, printre alții, 
PatzaiiiuB 5» 

război de 
ii lor rivali de

BOB SEAGREN SE EXPLICA

Telefoto : 
AGERPRES

tr Pha-
S

Prima medalie de 
aur pentru Fran
ța a fost adusă la 
actuala ediție a 
J O. de multiplul 
campion mondial 
de ciclism Da

niel Morelon

îul faTjnx *_ m 
caaju R-JOerr Se *

»an V»

BASCHET. Rezultate di» 
a VI-a a turneului pre. 
Italia — Porto Rico 71—54 
și U.R5S. — Fi'.ipioe 
(57—40) în grapa B ; S.U 
Spania 72—58 in grapa A.

VOLEI. Bulgaria — 
(—14, -12, 7, X 10? 
masculin ; Ungaria — 
3—2 
neui

(9. —13. —11, 10.

Polonia 3—2 
ia grupa A 
Cehoslovacia 
ill in tsr-

feminin pentru focurile 5—A

*»*
■ La adresa Connoly strasse 6, din satul 

olimpic, sosesc zilnic scrisori pentru sportivii 
noștri. Cele mai multe de-acasă, dar unele au 
ca punct de plecare diferite țări ale lumii. Au
rel Vernescu, de exempiu, a primit zilele aces 
fea o ilustrată din Sibiu semnată de mama, 
soția și fiul său Petzi care scrie ; „Te pup și 
iti tin pumnii, tăticule". Dr. stomatolog Sanda 
Didu, de la Centrul medico-sportiv, a trimis o 
amplă telegramă cu felicitări pentru primii me- 
daliati și cu urări de succes întregului lot aflat 
la Munchen.

■ Decanii de vîrstâ ai foștilor sportivi care 
se numără printre spectatorii întrecerilor olim
pice sini • Paul Anspach, scrimer belgian, in 
virstă de 90 ani, participant fa J.O. din 1908, 
1912 și 1924 si norvegianul Conrad Carlsrud 
(89 ani), fost concurent la J O. din 189ă, 1908 
și 1912.

W Arbitrul de handbal Vasile Sidea, care a 
condus partida dintre echipele R. D. Germane 
și Islands!, pe-a 
au fost o mare 
rol important în 
ultimele minute 
foarte echilibrat „ .. ..
din R. D. Germană s-au detașat in învingători 
cu scorul de 16—11.

■ Se spune că recordul convorbirilor telefo
nice in satul olimpic este deținut de sportivii 
mexicani care își petrec cea mai mare parte 
a timpului for liber 
najate unde întrețin 
acasă.

■ Dintre sportivii 
convorbiri telefonice le-a susținut 
Cristian Gațu cu părinții săi care își petrec

declarat că jucătorii 
revelație și că ei vor
acest turneu olimpic.
de joc scorul s-a menținut 

și abia Io 11—11 handbcliștii

e cgc«c»*. fîT’ 

prezentai d* T.V.

s

islandezi 
avea un 
Pinâ in

concediul în R. F. c Germaniei, ci i-ou promis 
să vină și la Munchen ca să il vadă in urmă
toarele meciuri ale reprezentativei noastre.

■ Ziariștii care urmăresc Jocurile Olimpice 
au căzut de acord că sportivul cel mai amabil

IMPIC
urnal

artreno- 
la Mun- 
Baciu și

Demiddi,

V

luțio colegilor săi de la lupte greco-romane in 
turneul olimpic : „Sper că băieții noștri »or ciș- 
tiga cîteva medalii. Mă ginaesc, in primul rind, 
la Berceonu, Neguț și W.ortinescu deși nu sirrt 
lipsiți de șanse nici Dolipschi ți Baciu. Dar 
fiindcă veni vorba de Baciu, știți că 
rul Dumitru Hitru a venit in excursie 
chen ca să vadă ce fac elevii săi, 
Doiipschi, in această întrecere ?"

■ Canotorul argentinian Alberto
deținător al unui titlu mondial și a două titluri 
europene în proba de simplu, a declarat unui 
ziarist, după ce a cîștigat seria sa in pre t -

- norriile intrecerii olimpice : „Demiddi nu se 
teme de nimeni J" Dar, în finală, asa cum s-a 
putut «redea, sportivul sovietic Malișev i-a dat 
o lecție înfumuratului sud-american, lâsirdu-' 
fără medalia de aur pe care acesta o credea, 
de drept, a sa...

■ „Am așteptat mult dar n-a fost in zadar. 
Pînă la urmă am reușit să cuceresc o medalie 
de aur", cu aceste cuvinte s-a inoooiat intre 
colegii săi floretistul polonez Witold Woyda 
care are 34 de ani și care era considerat, de 
fapt, un trăgător de planul al doilea pentru 
echipa so. Judecind după longevitatea spor
tivă a unor predecesori celebri ca Anspach 
sau Gerevich, în scrimă pot veni și mai tirz'j 
marile rezultate.

S De la argintul mexican la aurul miinche- 
nez, iată cum s-ar

aflat la Munchen este alergătorul kenyan Kip- 
hoge Keino pe care computerul „Golym" îl pre
zintă astfel : alergător (de vis, a adăugat un 
gazetar belgian), inspector de poliție, cultiva
tor de ceai, filatelist, jucător de fotbal etc. 
Deși este urmărit, aproape tot timpul, de un 
roi de ziariști și de fotoreporteri, Keino a măr
turisit că nu-J supără deloc curiozitatea aces
tora. Credeți-mâ, îmi place foarte mult să 
discut despre sport cu ziariștii, a declarat el.

■ Vasile lorga ne-a spus, într-una din se
rile trecute, că așteaptă cu mult optimism evo-
-............................................................................................................................................................../ -

putea sintetiza palmaresul 
sportiv al gimnastei din D. Germană. Konn 
Janz. In vîrstâ de 20 ani (dar cu 10 c- de 
activitate în gimnastică !), tinâro st'-de-’.c A 
medicină a cucerit, acum patru cai, la G-daO 
de Mexico, două medalii de argint, ar de -z-o 
aceasta, în capitala Bavarici, două raedcS de 
aur. O frumoasă colecție...

3,?>> >;j # & te te te te te te te -te te te- te te- te te te te te te -te -te- te >> te -te te te te te- -te i -te- te te te- te- ■

în cabinele special ame- 
lungi discuții cu cei de

mai multe 
handbalistul

te-a

i



VICTORIE OMĂ LA TINERET

Ui, -.CuSă*
F < > *

ROMÂNIA - AUSTRIA 2-0
CRAIOVA, 3 (prin telefon, de 

Ia trimisul nostru).
Splendidă ambiantă — un timp 

însorit cu tribune înțesate de 
public — la noul stadion al ora
șului. Cei 30 000 de spectatori 
craioveni au transmis căldura lor 
eadeților tricolori, care au înce
put, oarecum, contractați ostilită
țile cu omonimii lor, tinerii fot
baliști austrieci. S-a făcut simțită 
o lipsă de luciditate a jucătorilor 
noștri, la mijlocași și la vîrfuri, 
care în primul „sfert" al partidei 
au greșit repetat centrările, pa
sele decisive și, nu o dată (min. 
7 și 26 — Mircea Sandu, min. 23 
— Ciugarin, min. 28 — Crista- 
che), șuturile din poziții favora
bile. Și, în două rînduri, (min. 29 
și 37, la șuturile expediate de 
Tănăsescu și, respectiv, Boifini), 
cînd ' mult încercatul Erwin Fu
chsbichler a părut iremediabil în
vins, el a fost salvat de... barele 
porții. Șutul lui BâlOni anunța, 
parcă, și deschiderea scorului, 
care avea să se producă în ace
lași minut 37: Niculescn, unul 
din fundașii craioveni. a centrat 
înalt Ia „pachet", balonul * fost 
respins în afara careului, spre 
MULȚESCU care, de la 20 m, cu 
un splendid voleu, l-a expediat 
imparabil în plasă : 1—0. Repriza 
se va încheia cu un șut puternic, 
expediat de Boloni, de Ia distan
ță, jos, lîngă bară.

După pauză, pentru puține mi
nute, oaspeții au controlat jocul, 
dar Krankl (min. 53 și 55) n-a 
putut să-1 învingă pe Iordache. 
Apoi, băieții lui Drăgușin și Je
nei au preluat inițiativa, au asal
tat din nou poarta austriecilor,

EVOLUȚIE NESATISFACATOARE
(Urmare din pag. 1)

nici n-au luat prea în serios această 
întîlnire, ei au tratat-o cu o oare
care ușurința, manifestată prin negli
jență în tratarea fazelor de joc, 
prin insuficientă concentrare, prin 
lipsă de insistență ki atac. Pentru 
jocul echipei naționale în partida de 
ieri este — credem — semnificativ 
faptul câ doi dintre cei mai buni 
oameni ai echipei (Dobrin și Dumitru) 
cu fost înlocui}! în repriza a doua, 
ceea ce spune destul de mult pen
tru cine știe să interpreteze > senim- 

'bdrile de jucători într-un meci. Dacă

FILMUL MECIULUI
(Urmare din pag. 1)

se termină printr-o fentă a lui 
Kogelberger, cu intenția de a-1 lăsa 
liber, pentru șut, pe Jara, dar Dinu 
sesizează intenția și blochează la 
vreme mingea (min. 9). Vor trece 
doar două minute șl vom avea ia
răși emoții; de data aceasta oaspe
ții încheie acțiunea, dar voleul lui 
Jara, efectuat de la 10 m, trece cu 
puțin peste bară. In min. 13, ocazie 
olarisimă a naționalei noastre i lo
nescu centrează precis, Nunweiller 
e singur la 6 m de poarta lui 
Fuchsbichler, dar alunecă tn clipa 
cînd mingea ti sosea la picior.

Perioada care urmează este mar
cată de acțiunea personală a lui 
Dumitru, terminată cu an șut vi
clean și dificil, la firul ierbii, prins 
cu mare dificultate de masivul por
tar austriac (min. 21). Dar, la cinci 
minute după asta. In plină perioadă 
a controlării jocului de către noi, 
Kogelberger pătrunde decis tn ca
reu și Sătmăreanu are nevoie de 
toate forțele lui și de mult sînge 
rece pentru a trimite în corner

Etapa a IV-a a Diviziei A de rugby

O ETAPĂ A GAZDELOR
-SCORUL ZILEI LA TIMIȘOARA: „IMPRECIZIA 56-0 ! -
Așadar, etapa a patra a început 

să marcheze diferențierea valorilor 
În prima divizie a țării Favoriții au 
cîștigat, am putea spune pe toată 
linia, iar unii dintre ei. ne referim 
In special la formația campioană, 
au realizat scoruri astronomice. U- 
niversitatea Timișoara a stabilit, 
de altfel, recordul campionatului cu 
acest 56—0, vrînd parcă să șteargă 
impresia nefavorabilă produsă de 
un început de sezon mai slab. în 
privința calității partidelor avem 
prea puține lucruri bune de semna
lat, ceea ce ar trebui să constituie 
un veritabil semnal de alarmă — 
acum în preajma unui sezon inter
național încărcat de răspunderi 
(turneul din Anglia, meciurile cu 
R.F.G. și mai ales cel tradițional cu 
Franță) — pentru tehnicienii Fede
rației române de rugby.

Dar iată cîteva amănunte de la 
meciurile de ieri.

Multă lume a ținut să vină pe te
renul din Ghencea spre a vedea la 
lucru pe actualul lider al clasamen
tului. care se presupunea că va da 
dovada reală a posibilităților sale 
în fața teamului dinamoviștilor 
bueureșteni. recunoscuți a avea o 
formație care iese la joc. Dar, din 
păcate, situația a fost alta. Am fost 
martorii unei lupte surde pentru 
puncte, lipsită totalmente de stră
lucire și plină de greșeli, mai ales 
în apărare (dar și în atac) care au 
permis, de altfel, steliștilor să se 
impună, ei avînd oricum o echipă 
mai completă decît rivalij. lor di- 
namoviști (ieri și fără Nicolescu, 
Iftimie și Coravu). Dacă la Steaua 
au apărut, totuși, unele semne care 
anunță e>... viitoare echipă, în 
schimb lipsa de jucători din tabăra 
clubului din șos. Ștefan cel Mare 
este de-a dreptul îngrijorătoare. (Se 
pare că la acest club de „schimbul 
de mîine" nu s-a preocupat nimeni

REZULTATE TEHNICE — etapa a IV a I Steaua — Dinamo 
13—6 (10—6); Sportul studențesc — Grivi(a roșie 10—10 (4—3); 
Gloria — Vulcan 0—4 (0—0) ; Știința Petroșani — CS.M. Suceava 
36—6 (16—0); CSM. Sibiu — Politehnica Iași 15—0 (0—0); Farul 
Constanta — Rulmentul Birlad 9—4 (3—0); Universitatea Timișoara 
— Precizia Săcele 56—0 (16—0).

punctând decisiv în min. 69: 
mingea a circulat pe traiectul XI- 
culescu — Pekeanu — XASTA- 
SE și ultimul, deplasat pe un 
culoar frontal, a trimis in plasă, 
din apropiere, prin deviere, in 
colțul scurt, pe lingă portar: 2—4.

Conturile erau, de acum, înche
iate deși pînă la fluierul final 
ocazii de gol au mal fost. în min. 
82, la o nouă centrare a Iui Xi- 
culescu (mai abil la asemenea 
procedee decît coechipierii extre
mă), Cristache, venit la finalizare, 
l-a obligat pe portar să respingă 
cu greu de lingă bară. Apoi. In 
min. 86, la un șut expediat de 
Tănăsescu, din afara careului, Fto- 
chsbichler abia a scoc de la „pă
ianjen", în corner.

Cu două minute înainte de sfîr- 
șit, am notat singura mare ocazie 
a oaspeților : la o lovitură liberă, i 
de lâ marginea careului mare. 
Wustinger a trimis înspre punctul i 
de la 11 m, de unde Rosskog’er a | 
reluat, cu capul, cu puțin alături j 
de bară. '

Arbitrul bulgar Atanas Mateev | 
a condus bine formațiile:

ROMANIA: Iordache — NICV- 
LESCU, Ciugarin. M. OLTEANU. 
Cristache (min. 83: Anghelini) — î 
TĂNĂSESCU. BOlcni — PETREA- I 
NU, MULȚESCU, M. Sandu (min. [ 
71 : M Stelian). Năstase.

AUSTRIA: Erwin Fuchsbichler 
— Kiesenberbner, AVER, Maier, 
Lartonows — Schwarz (min. 46 : 
Samer), DAXBACHER) — Gom- 
basch (min. 77: Rosskogler),
WUSTINGER, KRANKL, Gas- 
■wer.

G. NICOLAESCU

Angelo NicuIeseu a fost obligat să-l ! 
înlocuiască la mijlocul terenului pe 
Dumitru cu Hajnal iar pe Dobrin cu I 
Domide. ca virf de atac, este lesne I 
de înțeles că ieri la Craiova lucru- i 
rile n-au prea fost în regulă in echi
pa noastră, mai ales că nici de for
mula de apărare cu lonescu fundaș 
dreapta și Sătmăreanu fundaș cen
tral nu avem toate motivele să ne 
declarăm satisfăcuți.

Dar, asupra acestui meci, care nu 
ne-o dat prea multe satisfacții (în o- 
fară de aceea câ om reușit să ega
lăm repede după ce am fost con
duși) vom mai reveni...

(min. 26). La două minute după 
faza care făcuse liniște în tribunele 
stadionului craiovean va veni cea 
mai mare ocazie a formației noas
tre din această întîlnire i Nunweiller 
îl lansează, cum Ii convine lui. pe 
Marcu, acesta pătrunde în stilul ca
racteristic și îi pasează lui Dobrin, 
care ajunge singur cu portarul, ad
vers I șut rapid și puternic, toți ve
dem mingea tn plasă, dar uriașul 
Fuchsbichler întinde un picior sal
vator și golul devine corner.

Cele două goluri ale întîlnirii 
aveau să apară în ultimele minute 
ale primei reprize. AUSTRIECII AU 
MARCAT PRIMII, DINTR-O FAZA 
INCIPIENT ANODINA. STAREK A 
ALERGAT CU UN BALON SPRE 
CAREUL NOSTRU, I>A TRIMIS 
SPRE HICKERSBERGER CARE A 
PROFITAT DE O „IEȘIRE" DIN 
DISPOZITIV A APĂRĂTORILOR 
NOȘTRI ȘI A ÎNSCRIS, SEC, PE 
LÎNGA RADUCANUi 1—0 PENTRU 
AUSTRIA ÎN MIN. 43. Ne temeam 
de • cădere a tricolorilor, dar ega
lizarea a venit foarte rapid, la vreo 
70 de secunde i DINU SE LAN- 
SEAZA ÎN UNA DIN ACELE AC
ȚIUNI DE VIGOARE ȘI DECIZIE 
ALE SALE, ESTE BLOCAT DE 
HORVATH, RECUPEREAZĂ BA

ți roadele, dacă se poate spune ast
fel, se culeg acum). Punctele au 
fost marcate de Braga — 2 încer
cări, Vasilică — lovitură de picior 
căzută șj Cornel iu Octavian — o 
transformare pentru Steaua ți. res
pectiv, Nica — o încercare pe care 
tot el a transformat-o. A condus 
bine Pelegrino dTciesis.

A doua partidă ne care am ur- 
mărit-o în Capitală a opus forma
ția studenților bueureșteni fostei șl 
mai ales, neașteptatei „lanterne ro
șii" I întinerită echipă a Griviței. 
jocul în sine nu s-a ridicat Ia nive
lul pretențiilor, dar a fost, totuși, 
agreabil. Ăm adăuga că Sportului îi 
lipsește încă omogenitatea pentru 
a alcătui o echipă în adevăratul în
țeles al cuvîntului. (Nu întotdea
una niște nume, fie ele chiar ,jnari“. 
fac... un „cincisprezece"). Adevărul 
este că, cu ceea ce are la ora actua
lă, Sportul ar cam trebui să se 
plimbe în acest campionat, cel pu
țin așa ni se pare nouă. Și totuși— 
De cealaltă parte Grivița roșie și-a 
dovedit fragilitatea pe înaintare, al
tădată compartimentul său forte, 
care a stat la baza atîtor succese 
de prestigiu. Oricum, formația e 
în devenire. O interesantă evoluție 
a scorului i Simion a marcat pri
mul pentru oaspeți; transformînd o 
lovitură de pedeapsă ; a urmat o 
încercare netransformată a lui lor- 
gulescu (un jucător plin te inteli
gență), ceea ce a înclii.... balanța
în favoarea studenților; apoi gri- 
vitenii preiau din nou conducerea 
prin Aî. Dumitru, care trimite între 
buturi o lovitură de picior căzută 
și Enciu Stoica — o încercare, deci t 
4—10 I Dar cursul Jocului era altul 
și Atanasiu a reușit — profitînd 
este drept de o eroare gravă a Iui 
Sabău care s-a jucat cu balonul 
în but — in extremis o încercare 
la centru, pe care Iordănescu a

LA FOREST HILLS

MARILE SURPRIZE

lume

Portarul brix'.ear. Ridai, refine printr-un ^.li.snețt^culos halpnuj din^’Jața trecureftecn-»ik r-.td
<te jocul Progrend București — Progresul Braud FoSo: Th. *5tACARSCWr

IN ETAPA DE IERI A DIVIZIEI B

POLITOIMCA IAȘI A MUIAT PUAiCTAJUL MAXIM
seria i: F. C Galați ținută in 

pentru Metalul, Mai 
71), Adam (nun. 90) _ 
Galați- A arbitrat bine A- Manieh 
— București (T. SIRIOPOL coresp 
județean) ___

CLUBUL SPORTIV TTRGOVIȘ
TE — CHIMIA RM. A1LCEA O-*. 
Joc frumos. In min. 73 VjntLâ 
(G S. Tîrgoviște) a rata: u= pe
nalty. Foarte nine a cvocns C. Pe
tre* — București. (M. AVANU. co
resp jude lean)

CER. PAȘCANI — METALUL 
BUCL REȘTI 2—6 (1—«k Au mar
cat : Nazarie (min. 33. Mârw- 
lescu (min. 72k Foarte bks am>- 
trajul lui N. Rainea — 3-riad ȘC 
ENEÂ. coresp.. _____

POLITEHNICA IAȘI — ȘTIIN
ȚA BACAL 3—1 (l—ÎL Gcr-rueaz 
fost înscrise de Lzipulescu. Marîca. 
Romilâ IL respectiv SfchX-t A ar-

SERIA A ll-a: Patru
GLORIA BISTRIȚA — MȚNE- 

RUL ANINA 2—9 (1—•). Afc —scris : 
Cocan 'min. 3P și Caria- crtn. 66- 
A arbittat bine V. Lupa — P. 
Neamț. (L TOMA. ceresc

CORVINLL HUNEDOARA — 
METALUL DROBET X TR. SV 2—l 
(1—6Ț Autorii tolurixr. 
(min. 35 și 55: respectiv ParȘcwxt 
iaain. 77). Foarte bun arbitra 
C Gintă — Brașov. (M. IOLMD

'toraru

CEAHLĂUL r. NEAMȚ — S- N. 
OLTENIȚA 6—^. Gazoe.e au do
minat, izisâ au ratat mul
te orarii. A condus oine P. Brătă- 
ne seu — Suceava. (D- NEAMȚEA- 
NU, coresp.)

PROGRESUL Bl CURE.'TI — 
PROGRESUL BRAD-A 6—6. Joc 
dur. în min. 37 fhmitru (Progre
sul Brăila) a fost eliminat pentru 
lovirea ir.tertionati a adversarului 
A aibiti at foarte bine M 
— Ploiești. (A. PĂPĂDIE

dunărea giurgiu — 
TEHNICA GALATI 4—1 
Autorii golurilor: Sandu (i 
Cojocaru (min. 5C\ Manei 
631, Cristache (min. 721, 
Brustiuc (min 
bitrajul li 
reștL (P. BURCTN. coresp.)

GLORIA BUZĂU — DELTA 
TULCEA 2—1 (0—0). Golurile au 
fost marcate de Badea <min. 80 
Toader (mm. 84), respectiv I. Dinu 
(min. 88 din 11 m). A condus bine 
C. Gbemigean — București. (FL 
SANDU)

F. C. GALAȚI — METALUL 
PLOPENI 2—2 (0—1). Au înscris: 
Dragomtr (min. 35). Pisău (min. 57)

POL1- 
(1—6). 

nrtn. 4) 
iu (min. 
respectiv 

76) Foarte bun ar- 
Gh. Limooa — Bucu-

LOKUL, îl TRIMITE LUI DEM 
BROVSCHI. CARE ȘUTEAZA PE 
JOS. LA COLȚ : 1—L

A doua parte va fj mult ma; 
slabă decît prima. Mai cu sea-*hă 
reprezentanții noștri vor cobori vi
zibil ca potențial fizic și forță de 
combinație în comparație cu pri
mele 45 de minute. Oaspeții au be
neficiat de mai multe momente de 
a înscrie și dintre ele. faza din min. 
73. cînd ei au avut și o bară, plus 
alte două poziții de șut din apro
pierea porții a fost de un mare dra
matism. In formația noastră, cu 25 
de minute înainte de sfirișt Hajnal 
l-a înlocuit pe Dumitru iar Domide 
pe Dobrin.

Arbitrii N. Mladenovici, la cen
tru, L Selimovici și B. Ristici. ia 
tușe, toți trei din Iugoslavia, au 
condus bine următoarele formații:

ROMANIA i Răducanu — N. lo
nescu, Sătmăreanu, DINU, Deleanu 
— Dumitru (min. 65 — Hajnal), 
NUNWEILLER — Lucescu, Dobrin 
(min. 65 — Domide), Dembrovschi, 
MARCU.

AUSTRIA t FUCHSBICHLER — 
SARA, Horvath, Schmidradner, 
Krieger Pumm, Hattenberger. STA
REK, HICKERSBERGER. KOGEL
BERGER, JARA.

d? 3—0 fi—0).

TURXELL LUI INDEPEXDIENTE BUENOS AIRES
au în pro-

Republica

sînt jucătorii din R. P. Chineză șl 
Japonia, protagoniștii ultimului 
campionat mondial.

*■ x £ JMBk

Steaua — Dinamo 13—6. Un balon cîștigat de înaintarea XV-Iui miHtar va fi deschis spre linia de trăsferturt 
Fotoi Ion MIHA1CA

transformat-o: 10—10. Un rezultat 
care ar trebui să mulțumească am
bele tabere. A condus bine Petre 
lonescu.

■'< D. CALLIMACHI

SIBIU 3 (prin telefon, de la tri
misul nostru). După aspectul primei 
reprize nu Se putea întrevedea un 
succes al gazdelor care au acționat 
la început confuz, mai mult pe 
înaintare, adică acolo unde ieșenii 
păreau mai buni. După pauză, însă, 
gazdele au jucat mai aerisit, mai 
agresiv, obligîndu-șj adversarii să 
se retragă deseori în zona liniei de 
22 m. înaintarea sibiană condusă 
acum excelent de Manea și Prohor 
și avînd în Ionită un jucător agre
siv a reușit să se impună. în ace
lași timp, folosind cu pripepere linia 
de trei sferturi (mai ales Tudorică, 
Popeț, fhitu și Rășcanu), C.S.M. și-a 
valorificat superioritatea, obținînd 
o victorie pe deplin meritată, la 
scor. Politehnica. foarte dîrză în 
prima parte a jocului, a slăbit vi
zibil la reluare nereușind nici 
măcar să reducă din handicap Rea
lizatori i Munteanu (lovitură de fe-

cr

“5

METROM BRASOV — CHIMIA 
FĂGARAȘ 2—1 (2—6). Au 
Gane UT-:- 7) și Fere&ta . 
respectiv Drăgot tmm. •» 
bun arbitrajul iui Gn. Fa*evia — 
BiAureșri. (V. SFCARFANU. cd- 
resp.)

MINERIT BAIA MARE — 
ELFCTROPtTKRE CMAKA A 3—1 
(0—0). GolurLeaa (om reatxate 4e 
Sasu (mm. 51 și U dz I! i~, Gri- 
șan (min. 88’.. respeetiT Tocat 
69). A arbitrat foarte biae M. Bă- 
dulescu — Oradea. (T. TOSATAN. 
coresp. județean;

C.F.R. ARAD — POLITEHNICA 
TIMIȘOARA 2—2 (1—U AaMcrt: 
golurilor: Miboc Cels. 7TL Karor. 
(min. 85) pentru CFJL. DașcstEa. 
26) și Bojin (min. TT> pentru Poli
tehnica. A condus sîab P Satir — 
Mediaș. (Șt. LAODB. ccrerp jode- 
țean)

OI.IMPIA ORADEA — OLIMPIA 
SATU MARE I—1 (1—6). Au mar
cat : Arnoțchi (mir 25). pentru ară
deni, Libra (min. 75) pentru oas
peți. A arbitrat A. Pop — dui (L 
GHIȘA, coresp județeahi

METALURGIST’ L CLGIR — 
C.S.AL SIBIU 6 <■ Joc viu dispu- 

deapsă), Tudorică (încercare) și 
Gombos (încercare) ; ambele încer
cări au fost transformate de Mun
teanu. A arbitrat cu scăpări D. Gri- 
gorescu (București) care a anula: 
în mod nejust o acțiune a gazde
lor, din care ar fi rezultat fn mod 
cert o încercare.

Tiberiu STĂMA

Universitatea Timișoara și-a ono
rat titlul, luînd jocul cu Precizia 
pe cont propriu. A fost o partidă 
fără istoric, în care studenții prin 
acțiuni simple. în viteză, și-au de
pășit adversarii din toate punctele 
de vedere. Au înscris i Râșcanu (2 
încercări), Suciu (2 încercări) și Pe
ter, Preoteasa, Popovici. Cindea, Ene 
(cîte o încercare). Ghețu (2 lovituri 
de picior căzute și 2 transformări), 
Ceauș (2 transformări) și Duță (3 
transformări). A condus foarte bine 
Rene Chiriac (PETRE ARCAN — 
coresp. județean).

Studenții dm.-Petroșani au dis
putat pe terenul Jiul din localitate 
o frumoasă partidă in compania 
proaspetei promovate, CS.M. Su
ceava. A fost un Joc de calitate.

•4 de Metalul Plopeni
bttnt fcmta Mae v. Topea — Cluj.
(D. WACONESCL. coresp. jude-
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ȘTIRI • REZULTATE

Au înscris i Stănculeauu (îr.cerca- 
care). Martin (încercare ți 4 tran
sformări), Bâltăretu. Moroe, Rădu- 
lescu Bărgâunas. Ortoleean (cîte o 
încercare) pentru Știința, respectiv 
Solcanu (o încercare) și Zamfir 
(transformare). A arbitrat bine Ște
fan Cristea. (EAL NEAGOE — co
resp.).

La Constanța s-a desfășurat un 
joc de slabă calitate, în principal 
datorită localnicilor, a căror înainta
re a fost de nerecunoscut în 
schimb, echipa bîrlădeană a consti
tuit o surpriză plăcută. Au marcat 
Bucos (2 lovituri de pedeapsă) și 
Istudor (o lovitură de picior că
zută) pentru Farul, șj Chirită (în
cercare) pentru bîrlădenl. A arbi
trat bine Alexandru Lenineanu. 
(CORNEL POPA — coresp. jude
țean).

★
Ieri a sosit în Capitală selec

ționata americană de rugby în XV 
care va susține un scurt turneu în- 
țara noastră. Primele jocuri, marți, 
pe terenul din Parcul Copilului cu 
Sportul studențesc (echipa A) și Gri 
vița roșie (echipa B).

NEW YORK, 3. — Favoriților nu 
le este sortită o viață ușoară, în 
actuala ediție a campionatelor in
ternaționale de tenis ale S.U.A. A- 
ceasta s-a văzut încă din primele 
rezultate ale după-amiezii de sîm- 
hătă, cînd au intrat în joc cei 32 
de concurenți aflați în a doua ju
mătate de tablou a probei de sim
plu. Dacă în ziua precedentă ieșise 
din cursă capul de serie nr. 6, Jan 
Kodes. acum a fost rîndul celui cu 
nr. 3 să treacă în rîndul spectato
rilor. Și acesta este însuși Ken Ro- 
sewali. campionul mondial profesio
nist de anul trecut... El este elimi
nat de periculosul „stîngaci" en
glez Mark Cox cu 1—6, 6—3 7—5, 
7—6.

Dificil de a trece în turul trei a 
fost și pentru Ilie Năstase. Favori
tul nr. 4 a avut ca adversar pe cu
noscutul profesionist britanic Ro
ger Taylor. După cum comentează 
agențiile de presă, e fost unul din 
cele mai spectaculoase partide ale 
zilei Năstase a cîștigat primele 
două seturi, dar a pierdut prin tie
break Pe al treilea, după o neaș
teptată scădere de ritm. — 
marchează o revenire și egalează 
scorul la seturi : 2—2. Ultima man
șă a partidei a fost dramatică, vic
toria revenindu-i pînă la urmă te- 
nismanului român tot prin tie
break : 7—5, 6—2. 6—7, 2—6. 7—6 I

O partidă de mare luptă a susți
nut și al doilea jucător român, Ion 
Tiriac. El a fost însă învins (tie
break în setul cinci!) de vechiul 
său rival, iugoslavul Nikola Pil ici. 
Scorul vorbește de la sine i 6—7, 
6—4. 3—6. 7—5. 7—6... Tiriac iese 
din concurs, cu totul onorabil.

Cinci seturi a trebuit să lupte și 
campionul spaniol Manuel Orantes, 
pînă a-1 putea învinge pe neo-zee- 
îandezu) Ony Parun. Condus cu 
2—1. Orantes cîștigă în prelungiri 
setul patru, obținind victoria în al 
cincilea : 6—1, 2—6. 3—6. 7—5. 6—4. 
Alți capi de serie au înscris, in

Taylor

la piael jac la Canada 
HOCHEIȘTII SOVIETICI 

Învingători i
.MONTREAL. 3 (Agerpres). — Re

prezentativa de hochei pe gheață a 
U.FLS5. și-a început turneul în Ca
nada jucînd la Montreal cu o selec
ționată formată din jucători pro
fesioniști canadieni. După o primă 
repriză echilibrată. în care scorul 
a fosț egal i 2—2. hocheiștii sovie
tici au preluat inițiativa și au obți
nut victoria cu scorul de 7—3 (2—2, 
2" 0. 3—1),

Punctele echipei sovietice au fost 
realizate de Evgheni Zimin (2), Va
leri Harlamov (2). Vladimir Petrov, 
Aleksandr Iakușe’v și Boris Mihai
lov.

Cele două echipe vor mai susține 
încă trei întîlniri, programate în 
orașele Toronto, Winnipeg și Van
couver.

BUENOS AIRES, 3 (Agerpres)
Cunoscuta echipă argentiruană de 
fotbal „Independiente" urmează să 
susțină mai multe întîlniri, după 
jocul programat la 26 septembrie, 
la Amsterdam, In compania echi
pei olandeze Ajox (meciu! retur al 
finalei -Cupei intercontinentale").

AU ÎNCEPUT campionatele 
DE TENIS DE MASĂ ALE ASIEI

PEKIN 3 (Agerpres). — Intr-un
cadru festiv, la Pekin au fost inau
gurate, In prezența a peste 18 000 
de spectatori, primele campionate 
ale Asiei la tenis de mas?. La între
ceri participă jucători și jucătoare 
din Japonia, Birmania. R.D. Viet
nam, R.P.D. Coreeană, Pakistan. Li
ban, Thailanda, Nepal. Hong Kong, 
Singapore și alte țări.

Specialiștii tenisului de masă 
mondial remarcă în comentariile 
lor că întrecerile stîmesc un inte
res enorm în rîndurile amatorilor 
de sport din R P. Chineză. Fără în
doială marii favoriți ai competiției

LOTO-PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CV 13 RE
ZULTATE EXACTE LA CONCURSUL 
PRONOSPORT NR. 3«, ETAPA DIN 3 

SEPTEMBRIE 1373
I. România (A) — Austria (A) x n. România (tin.) — Austria (tin.) 1 

m. F.C. Galați — Metalul Plopeni X 
IV. Dunărea Giurgiu — Poli. Gl. 1
V. Gloria Buzău — Delta Tulcea 1 

VI C.F.R. Pașcani — Metalul Bue. 1
VII. C.S. Ttrgoviște — Chim. Rm. V. x 

VIII C.F.R. Tfm. _ F.C. Bihor ANULAT
IX. Olimpia Ord. — Olimpia S.M. x
X. C.F.R. Arad — Politehnica Tim. x

XI. Metrom Brașov — Chimia Făgăraș 1
XII. Metalurgistul Cugir — CSM Sibiu x

XIII. MLnerw B.M. — Electroputere Cv. J 
Fond de premii: 245.960 lei.
Plata premiilor va tncepe tn Capitală 

de la 8 septembrie ptnă Ia 18 octombrie; 
kt-țară «le 4a 12 septembrie ptnă 1» 18 
octombrie riîî inclusiv. 

schimb, victorii ușoare. John New
combe a trecut de Eddie Dibbs cu 
6—3, 6—4. 6—3, iar Tom Okker l-a 
„pulverizat" pe Davis-cupmanul a- 
merican H. Solomon : 6—1, 6—2,
6— 2. A ieșit din cursă „veteranul" 
australian Mai Anderson, după par
tide care demonstrează încă marea 
sa vitalitate După ce învinsese pe 
sud-afrioanul Ray Moore cu 6—4,
7— 5, 6—7, 2—6. 6—1, el este elimi
nat de capul de serie nr. 9, Marty 
Rîessen, la scorul de 6—3 7—5.
6—7, 7—5.

în partea de tablou în care evo
luează Năstase. S-au mai înregistrat 
rezultatele : Pasarell (S.U.A.) — Ge- 
rulaitis (S.U.A.) 7—6, 6—3, 6—2: 
Drysdale (R S.A.) — N. Godrella 
(Franța) 6—3,4—6, 6—1, 6—4 ; Sto- 
lle (Australia) — Machette (S.U.A.) 
6—3. 6—4, 6—3 ; Cornejo (Chile) — 
Kukai (Cehoslovacia) 6—3, 6—4, 
6—2 ; Hewitt (R S.A.) — Fassbender 
(R.F.G.) 7—5, 6—3, 6—4. Și cîteva 
rezultate restante din prima ju
mătate t Gerken (S.U.A.) — Goven 
(Franța) 6—4, 6—1, 6—7, 5—7. 7—5 ; 
Ramirez (Mexic) — Proisy (Franța) 
6—2. 2—6, 1—6, 7—6, 6—4 ; Mc 
Millan (R.S.A.) — Leonard (S.U.A.) 
6—2, 6—3, 6—4.

Iată și cîteva dintre cele mai im
portante rezultate înregistrate în 
proba de simplu femei • Chris E- 
vert (S.U.A.) — Marita Redondo 
(S.U.A.) 6—1, 6—2 ; Kerry Melvi’Ie 
(Australia) — Ceci Martinez (S.U.A.) 
6—4, 6—2; Evonne Goolagong (A- 
ustralia) — Karen Krantzke (Aus
tralia) 6—3, 7—5 ; Franțois Durr 
(Franța) — Kristy Pigeon (S.U.A.) 
6—7, 6—1, 6—4.

Conferință de presă la Reykjavik

FISCHER ACORDĂ
REVANȘA

LUI SPASSKI...
REYKJAVIK, 3 (Agerpres). — 

în cadrul unei conferințe de presa 
care a avut Ioc la Reykjavik, cam
pionul mondial de șah, marele ma
estru american Robert Fischer, a 
declarat următoarele : „Nu sînt obj- 
sit și pot continua să joc. Sînt dis
pus să-i acord anul viitor revanșa 
iui Spasski dacă îmi vor conveni 
desigur bursele oferite. S-ar putea 
ca revanșa să aibă loc în orașul Las 
Vegas, care se interesează de organi
zarea celui de-al doilea meci".

Fischer a anunțat că între 18 sep
tembrie și 14 octombrie se va afla 
in Iugoslavia, Ia Skoplie, pentru a 
participa la tradiționalele întreceri 
ale Olimpiadei de șah. Fostul cam
pion mondial Boris Spasski nu a co
mentat înfringerea sa. El va pleca 
spre Moscova, luni seara, după fes
tivitatea decernării titlului de cam
pion al lumii, acum în posesia lui 
Robert Fischer.

Newcastle 2—1; Derby — Liverpool 3—1: 
Everton — West Bromwich 1_ 0; Ipswich
— Tottenham 1—1; Leeds — Norwich 2—0: 
Manchester City — Leicester 1—0; ’Het
field United — Southampton 3—1; West 
Ham — Manchester United 2—2: Wol
verhampton — Birmingham 3—2. In cla
sament conduce formația Arsenal cu 11 puncte.
• Aflată In turneu tn Italia, Dinamo 

Kiev a jucat cu formația F.C. Bologna, 
pe care a tnvins-o cu scorul de 2—1 O—I)-
• într-un meci contînd pentru cam- pionatul unional. Torpedo Moscova a 

lntUnit pe teren propriu formația Neftotl 
Baku. Fotbaliștii de Ia Tcrț.edo au ter
minat învingători cu scorul

Fotbaliștii argentinieni 
iect jocurj în Grecia,
Arabă Egipt, Turcia și Israel. După 
cum se știe, primul meci al finalei 
„Cupei- Intercontinentale" se va 
desfășura, la 6 septembrie, la Bue
nos Aires.

C.M. de motocros
în localitatea elvețiană Wohlen 

s-a desfășurat un concurs interna
țional de motocros contînd pentru 
campionatul mondial la -clasa 250 
cmc.

La capătul unei dispute specta
culoase, urmărită de zeci de mii de 
spectatori, victoria a revenit sue
dezului Hakan Andersson, care a 
concurat pe o motocicletă „Yama
ha".

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

PRONOEXPRES 
DIN 3 SEPTEMBRIE. 1972 :

R1U ; 1.440.000 lei.

EXTRAGEREA I:
13 12 2 20 1 9 4 32

EXTRAGEREA a H-a :
21 16 33 15 12 25 30 22

EXTRAGEREA a IlI-a :
30 20 33 18 7 41 6 32

EXTRAGEREA a IV-a .-
■9 15 40 39 11 21 ^4) 43

EXTRAGEREA a V-a :
2 .34 11 32 9 18 20 22

FOND DE PREMII PROVIZO'
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a SABRERII NOȘTRI IN
DUPĂ VICTORIA ASUPRA

SEMIFINALE
FRANȚEI: 9-4

ION ALEXE
A DEBUTAT VICTORIOS

Mai'înainte de a ne ocupa de în
trecerile programate duminică în 
sala de scrimă, vom oferi 
iar ultimele rezultate din 
pe echipe a] floretiștilor. 
de aur a revenit formației 
care a întrecut în finală 
U.R.S.S. cu 9—5. Pentru 
3t“4, Franța a dispus 
cu 9—7. Clasamentul 
chipe (bărbați): 
U.R.S.S.; .3. Franța ; •*. uugarm ,
5. R.F. a Germaniei; 6. Japonia; 
7—8. România și Cuba.

Duminică dimineața a început și 
întrecerea pe echipe a sabrerilor în 
care formația țării noastre a făcut 
parte din aceeași serie cu echipele 
Ungariei și Bulgariei. în primul 
meci, sportivii noștri au întrecut 
4-ul bulgar cu 11—5 (Dan Irimi- 
c uc — 4v, Iosif Budahazi — 3v, 
Octavian Vintilă — 3v, Constantin 
Nicolae — lv ; A. Mihailov — 3v; 
H. Hristov — lv, St. Lipcev — lv, 
B. Stavrev — 0). în următoarea în- 
tîlnire, formația

cititori- 
turneul 

Medalia 
Poloniei 

echipa 
locurile 
Ungaria

1.

de
la floretă-e-
Polonia; 2.
4. Ungaria ;

României a primit

replica redutabilei echipe ma
ghiare de care a fost învinsă cu 
9—3. Au punctat pentru învingă
tori i Marot — 3v, Pezsa — 3v, 
Gerevich — 2v, Kovacs — lv, iar 
pentru echipa țării noastre : Gh. 
Culcea — 2v, O. Vintilâ — lv, I. 
Budahazi — Ov. C. Nicolae — Ov.

Avînd o victorie, sabrerii ro
mâni s-au calificat pentru sfertu
rile de finală împreună cu echipele 
Ungariei, Franței, Cubei, Uniunii 
Sovietice, Italiei, Poloniei și R.F. 
a Germaniei.

în „sferturi", sabrerii români au 
dovedit că atunci cînd evoluează la 
valoarea lor reală pot obține re
zultate de prestigiu. Ei au întrecut 
clar echipa Franței cu 9-—4 prin 
punctele aduse de Irimiciuc (3), 
Budahazi (3), Vintilă (2), Nicolae 
(1). Adversarii au punctat prin 
Bena (2), Bonissent (1), Vallee (1) 
în timp ce Panizza n*a obținut 
nici o victorie.

Cu acest rezultat, formația Ro
mâniei a pășit printre primele pa-

tru echipe ale lumii urmînd să în- 
tîlnească în semifinale 4-ul Italiei, 
care a furnizat marea surpriză a 
„sferturilor" întrecînd reprezentati
va Poloniei cu 9—2 (!). Din aceasta 
din urmă numai Pawlowski a reu
șit să realizeze două victorii. Cea
laltă semifinală va opune echipele 
Ungariei și U.R.S.S. care au între
cut, duminică, formațiile Cubei 
(9—2) și, respectiv, R.F. a Germa
niei (9—4).

Reuniunea de duminică după- 
amiază a debutat cu o nouă mare 
surpriză, tn primul meci din ca
drul optimilor de finală aîe cate
goriei muscă, Ricardo Delgado 
(Mexic), campionul olimpic al ca
tegoriei, a fost eliminat din com
petiție de către pugilistul polonez 
Leszek Blazynski. Vădit incomodat 
de garda inversă a polonezului, 
campionul olimpic a boxat dezo
rientat și s-a lăsat surprins de-

BJ UNGARIA Șl U.R.S.S. ÎȘI DISPUTĂ AZI
titi ni m aiinm ■ i nm n

, ’”î'

TITLUL OLIMPIC LA POLO

(Urmare

Aspect din intîlnirea de polo 
dintre echipele României și 
Olandei, încheiată cu un scor 

egal
Telefoto : ACERPRES

O zi fără surprize în turneul 
ol'mpic de polo. în întrecerea pen
tru locurile 1—6, Ungaria a între
cut Iugoslavia cu 4—2 (1—0, 1—1,
1— 0, 1—1), iar R. F. a Germaniei 
și Italia au terminat la egalitate :
2— 2 (1—2, 0—0, 0—0, 1—0).

în turneul pentru locurile 7—12, 
selecționata României a întîlnit 
formația Olandei. Scor final: 5—5 
(2-2. 1-2, 0-1, 2-0). Au marcat pe 
rînd : C. Rusu, Bras, Veer, V. Rus, 
Stroober, Stroober, Zamfirescu, Stro
ober. Novac și CI. Rusu. Alte re
zultate : Australia — Bulgaria 4—4 
(2—2, 1—0, 1—1, 0—1) ; Cuba — 
Spania 4—3 (2—1, 1—2, 0—0, 1—0). 
Clasament înaintea ultimelor me
ci uf i : 1. Olanda 7 p, 2. Cuba 6 p, 
3. România 5 p, 4. Spania 3 p, 5. 
Eulgâria 2 p, 6. Australia 1 p.

Aseară tîrziu, reprezentativa 
U.R.S.S. a terminat la egalitate 
cu S.U.A.: 6-6. în meciul deci
siv .al turneului se întîlnesc astăzi 
Ungaria și U.R.S.S.

tîrziu, reprezentativa

în meciul deci-

ALTE REZULTATE
TEHNICE

BASCHET : Grupa A : S.U.A. — 
Japonia 99—33 (51—18) ; Cehoslova
cia — Spania 74—70 (44—37) ;

Grupa B: Italia — Filipine 
100—81 (44—35); U.R.S.S. — Iugos
lavia 74—67 (38—34); Porto Rico — 
Polonia 85—83 (54—47);

VOLEI : Masculin — grupa B: 
R.D, Germană — R.F. a Germaniei 
3—0 (7, 6, 4); Japonia — Brazilia 
3—0(7.13,11);

Feminin — turneul final (loc 
1—4): Japonia — Coreea de Sud 
3—0 (3, 5, 9) ;

HOCHEI PE IARBA : Grupa A : 
R.F a Germaniei — Spania 2—1 ; 
Franța — Argentina 1—0; Belgia
— Uganda 2—0; Pakistan — Ma- 
lâezia 3—0:

Grupa B: Marea Britanie — O- 
laridu 3—1 ? Australia — Polonia 
1—0 : India — Mexic ft—0;

FOTBAL : Grupa semifinală A '■ 
Ungaria — RD Germană 2—0; 
Mexic — R.F. a Germaniei .1—1 ;

Grupa semifinală B: Danemarca
— Polonia 1—1 (1—1) *

Penultima zi

MARK SPITZ, INVINCIBIL, CÎȘTIGĂJ J

A 6-a MEDALIE DE AUR!
de întreceri la 

„Oiympia schwimmhalle" și din 
nou nici un loc liber în tribune. 
Miile de spectatori veniți să asiste 
la veritabilul triumf al lui Mark 
Spitz în cursa regină a înotului 
(100 m liber) nu au avut ce regreta. 
Patru finale și tot atîtea noi recor
duri ale lumii, iar în clo-ul serii 
— un nou succes al recordmanului 
incontestabil a! Olimpiadelor mo
derne : pînă la această oră 6 me
dalii de aur : (însoțite de tot atîtea 
recorduri mondiale) și cu perspec
tiva ca duminică seara, cu prilejul 
ștafetei de 4x100 m mixt, s-o ob
țină și pe cea de a șaptea.

Deși sportivii din S.U.A. au cu
cerit ieri alte trei titluri olimpice 
vom începe succinta noastră rela
tare cu proba de 200 m mixt, care 
ni l-a arătat pe suedezul Gunnar 
Larsson ca cel mai bun tetratlo- 
nist al actualei ediții. Elevul lui 
Georges Haynes a parcurs distanța 
în cele 4 procedee în 2.07,17, timp 
superior cu mai mult de două se
cunde vechiului record deținut de 
americanul Gary Hall.

A urmat „maratonul" crauliste- 
lor. proba de 800 m liber. învin
gătoare — Keena Rothammer în 
8:53,68, înaintea australiencei Shane 
Gould și italiencei Novella Calli- 
garis 
Gould 
tru a imprima întrecerii ritmul cu 
care ne obișnuise în probele ante
rioare și a fost evident că de la 

_ jumătatea întrecerii, cînd Rotham- 
mer a atacat decisiv, faimoasa 
australiancă a cedat.

Finala sprinterilor nu a avut îs-

(a 3-a medalie de bronz), 
nu a mai avut resurse pen-

toric. Plecat din start ca un glonț, 
Mark Spitz nu a lăsat nici o șansă 
adversarilor săi, imbunătățindu-și 
propriul record cu 0,3 sec. Frumoa
să comportarea lui VI. Bure 
(U.R.S.S.) clasat pe locul III. în 
încheiere, un succes scontat al îno
tătoarelor din S.U.A. la 4x100 m 
mixt într-un timp excelent. 4:20,75. 
Reprezentanții noștri au avut com
portări modeste: Slavic locul V în 
seria sa de 200 m mixt (2:19.70) și 
Aimer locul VI in seria sa de 1500 
m liber (17:49,80'. Rezultate teh
nice :

800 m liber (f' : K. ROTHAM- 
MER (S.U-A.) 8:53.68 — rec. mon
dial, 2. S. Gouid (Australia) 8:56.39,
3. Novella Călii
4.
G. Wegner (R. D. Germană, 8:58,89, 
6. J. A. Harshbarger 
9:01,21 ; 200 m mixt (m) 
LARSSON (Suedia) 2:07.17 
mondial, 2. T. McKee 
2:08,37, 3. S. Furniss
2:08,45, 4. G. Hali (S.U_A) 2-08.49.
5. A. Hargitay (Ungaria) 2-09,66. 6.
M. Suharev (UJ1BB) 2:11,78 ; 100 
m liber (m): 1. M. SPITZ (S.U.A.) 
51,22 — rec. mondial, 2. J. Heiden- 
reich (S.U.A ) 51.65. 3. VI. Bure 
(U.R.S.S.) 51,77. 4. J. Murphy
(S.U.A.) 52.08, 5. M. Wenden (Aus
tralia) 52.41. 6. I. Grivenikov
(U.R.S.S.) 52.44 : 4x100 m mixt (f): 
1. S.U.A. (M. 3ELOTE, C. CARR, 
D. DEARDRUF. S. NEILSON) 
4:20,75 — rec. mondial, 2. R. D. 
Germană 4 24^1. 3. R. F. a Ger
maniei 4:26,46. 4 UJLS.S. 4:27,81, 
5. Olanda 
4:30,18.

(Italia) 8:57,46, 
A. Simmons (S.U.A.) 8:57,62, 5.

(S.U.A.)
: 1. G.
— rec. 
(S.U.A.) 
(S.U.A.)

seori cu serii 
fiind declarat 
meciuri s-au 
rele rezultate : 
Sud) b.p. N. Batsuren (Mongolia) 
C. Perez (Columbia) b.p. Tim De
ment (S.U.A.) — rezultat, apreciat, 
de asemenea, ca o surpriză. G. 
Costadinov (Bulgaria) b.p. I. Cris- 
tius (Canada).

La categoria semiușoară, campio
nul european Jan Szczepanski (Po
lonia) și James Busceme (S.U.A.) 
au realizat o partidă de mare spec
tacol. în care s-au schimbat lovituri 
extrem de tari. La capătul celor 9 
minute de luptă, Szczepanski — 
într-o formă foarte bună, - —• a; 
terminat învingător Ia puncte. La 
aceeași categorie, Charles Nash 
(Irlanda) l-a învins prin abandon, 
în prima repriză, pe mexicanul 
Antonio Gin, iar norvegianul Erik 
Paulsen l-a scos din luptă (k.o. 2) 
pe pugilistul vest-german Peter 
Hess. Samuel Mbugua (Kenya) 
b.p. Muniswamy Venu (India).

în optimile de finală la categoria 
pană. disputate după-amiază: 
Philip Waruinge (Kenya) blp. Mo
hamed Amin (R.A. Egipt), 1 Juoko 
Lindberg (Finlanda) b.p. Alberto 
Ortiz (Argentina), Clemente Rojas 
(Columbia) cîștigă nrin neprezen- 
tarea lui Kontso Koncev: (Bulga
ria). Antoniu Rubio (Spania) b.p. 
H. Kinyogoli (Tanzania).

în reuniunea de ieri după-amia-: 
ză au urcat în ring și primii pu-i 
giliști de Ia categoria grea, unde au 
fost înscriși numai 14 participanți. 
Cu acest prilej, pugilistul român 
Ion 
rul 
de
l-a

scurte de lovituri, 
învins. în ceielâlte 

înregistrat următoa- 
Ciu You (Coreea de

f

Franța
Noua Zeelandă

Olanda

21 21

21 20
16 10

10 6
66

6. Australia 5 5
4 2

4 2
3 3

52
2 4
2 3

2 1
1
1 1

11
1
1
1

1. S.U.A. 420,5 p, 2.

7. Suedia
8. Polonia
9. M. Britanic

1». Ungaria .
11. Bulgaria
12. Italia

R.P.D. Coreeană
Finlanda

CLASAMENT - NEOFICIAL - PE MEDALII
U.R.S.S.
R.D. Germană

4. Japonia
5. R.F. a Germaniei

13. Norvegia
14. Cehoslovacia

18

14
16

S
9

2
2

1
3

10
1
4
0
2
4

2
1
1

20—21. Danemarca

Uganda
22—23. Canada

Elveția
24. ROMANIA

25—26. Austria
Iran

27—33. Argentina
Belgia
Columbia
Coreea de Sud

Liban
R. P. Mongolă

Turcia
34—38. Brazilia

Cuba
Etiopia

Kenya
Jamaica

NEOFICIAL - PE
U.R.S.S. 368 p, 3. R.

4. Japonia 170 p, 5. R. F. a Germaniei 164 p,
7. Australia 87 p, 8. Polonia 71 p, 9. Marea 

" Suedia 59,5~p, 11. Bulgaria 57 p, 12. Italia 55

D.
6.

1

2 —
2 —
1 3

— 1
— 1

1
1
1
1
1

1
1

1
-------1

1
1
1

PUNCTE'

FINALE EXCEPȚIONALE
IN ÎNTRECERILE ATLETICE

din pag. II

televizorul de la masa presei ne 
arată, mai apoi, că i-au lipsit doar 
cîțiva centimetri pentru a se "fi 
putut clasa a cincea.

Ileana Silai n-a mai apărut la 
festivitatea de premiere, așa cum 
un gînd ascuns ne-a dat speranțe 
înaintea cursei. Așa că, n-am putut 
să-i aplaudăm comportarea. O fa
cem acum, indirect, prin interme
diul literelor. Bravo Ileana pentru 
tot ceea ce ai făcut azi, bravo pen
tru noul tău record național I

Clasamentul: 1. HILDEGARD
FALCK (R.F. a GERMANIEI) 1:58,6 
— record olimpic, 2. Niole Sabaite 
(U.RS.S.) 1:58,7, 3. Gunhild Hoff- 
meister (R. D. Germană) 1:59,2, 4. 
Svetlana Zlateva (Bulgaria) 1:59,7,
5. Vera Nikolici (Iugoslavia) 2:00.0,
6. Ileana Silai (România) 2:00,0. 7. 
Rosemary Stirling (Marca Britanic) 
2:00,?. 8. Abigail Hoffman (Cana
da) 2:00.2.

Cursa.de .ieri a fost-cea mai ra
pidă din istoria atletismului; și a 
prilejuit numeroase recorduri na
ționale (Uniunea Sovietică, R. D. 
Germană, Iugoslavia — egalat. 
România. Marea Britanie și Ca
nada).

10 000 metri care, nu cu prea 
multă vreme în urmă, era aprecia
tă ca o probă... plictisitoare, a de
venit acum o cursă pasionantă — 
ne referim desigur la gustul spec
tatorilor — de-a lungul celor 25 de 
ture ale ei putîndu-se urmări un spec
tacol foarte interesant, plin de ne
prevăzut, de la început și pînă la... 
linia de sosire. Așa s-au petrecut 
lucrurile și ieri, la fel ca la ulti
mele mari curse pe care le-am ur
mărit fie direct, fie prin interme
diul televiziunii.

începutul ostilităților finalei (am 
ajuns să vedem și 10 000 m desfă
șurat cu serii și finală !) i-a apar
ținut britanicului David Bedford, 
recordmanul european al probei, 
alergătorul care-și propusese să 
întreacă aici, la Miinchen, recor
dul mondial al lui Ron Clark. Dar, 
după cît se pare, Bedford calcă 
ferm pe urmele marelui atlet aus-

tralian, aproape de neînvins 
curse de mai mică importanță 
cadrul cărora a și corectat multe 
din racordurile saJe mondiale) dar 
„inapt" să obțină o medalie de aur 
în întreceri de mare anvergură.

Bedford, alergător de tempou 
dar lipsit de un finiș puternic, a 
căutat să imprime cursei alura 
convenabilă, care să-l descotoro
sească de urmăritorii săi. Numai 
că și aici, ca și anul trecut la C.E 
de la Helsinki, concurența a fost 
extrem de puternică. Cu puțin îna
intea jumătății cursei, o mică bus
culadă duce la căderea, în afara 
pistei, a finlandezului Viren. Tu
nisianul Gammoudi, unul dintre 
favoriți. nu-1 poate evita și cade 
peste el. dar în timp ce Viren se 
ridică- și pornește rapid după plu
tonul fruntaș, Gammoudi întîrzie. 
Reia totuși cursa, dar numai pen
tru cîteva sute de metri, după care 
abandonează. La 5000 m, plutonul 
condus de Bedford trece in 13:43.88. 
Timpul se înscrie în grafic pentru 
un nou record al lumii.

Cu fiecare nou tur apare 
evident, că Bedford nu mai 
duce aceeași trenă rapidă
mîne. în acest timp, ceilalți nu-1 
așteaptă. în sport nu este timp de 
așa ceva și cursa continuă într-un 
ritm îndrăcit. în față trece Viren, 
cel căzut cu puțină vreme mai îna
inte, care se duce puternic avîndu-i 
în plasă pe belgianul Puttemans, 
etiopianul Yifter, spaniolul Haro și 
americanul .Shorter, .Ultimul tur esțe 
de-a. .dreptul electrizant. Tribunele 
îrt picioare aclamă. Se agită stea
gurile finlandez și belgian, în onoa
rea lui Viren și a lui Puttemans 
care-și dispută tntr-o luptă extra
ordinară, medalia de aur. învinge, 
cu un sprint spectaculos, sportivul 
finlandez, care-și înscrie numele 
în galeria marilor campioni ai a- 
lergării de fond.

Clasamentul: 1. LASSE VIREN 
(FINLANDA) 27:383 — record mon
dial și olimpic, 2. Emiel Puttemans 
(Belgia) 27:393. 3. Miiruts Yifter 
(Etiopia) 27:41,0. 4. Mariano Haro

PROGRAMUL ZILEI
ATLETISM: bărbați: 200 m (semifinale șl finala), 400 m (sferturi de finală. și semifinale), 110 mg (semifinale), 3000 m obstacole (finala), triplusalt (finala),: 

ciocan (calificări): femei: 200 m (serii si sferturi de finală), 400 m (semifinale), 
1500 rn (serii). 100 m garduri (serii). înălțime (finală), greutate (calificări).

BOX: meciuri tn cadrul sferturilor de finală.
CICLISM: tandem (semifinale șl finala), urmărire pe echipe (finale). 
HALTERE: categoria 110 kg.
HOCHEI PE IARBA: preliminarii, grupa A: Spania — Uganda, Pakistan — 

Belgia, R.F. a Germaniei — Franța, Malaezla — Argentina; grupa B: Australfa . — Olanda. Kenya — Mexic, India — Noua Zeelandă, Marea Britanie — Polonia 
IACHTING: regata a cincea.ÎNOT: bărbați: 4x100 tn mixt (serii ți finală). 1500 m (finala), femei: 200 m 

delfin (serii șl finală). 200 m spate (serii și finală).
JUDO: categoria 63 kg.POLO: meciuri tn turneul pentru locurile 1—6: Iugoslavia _ R.r. a Germa

niei. S.U.A. — Italia. Ungaria — U.R.S.S.; tn turneul pentru locurile 7—13: 
Cuba — Bulgaria. România — Australia. Olanda — Spania.

SĂRITURI: platformă — bărbați (finala) »
SCRIMA: spadă Individual (eliminatorii), sabie echipe (semifinale și finala!

Alexe l-a întîlnit pe maghia- 
Jozsef Reder, campion-european 
tineret, în anul 1971,' pe care 
învins la puncte.

Germană 293 p, 
Ungaria 102,5 p, 

Britanie 63,5 p, 10. 
p, 13. Cehoslovacia

, 48 p, 14. ROMANIA 32 p, 15. Franța 30,5 p, 16. Canada 24,5 p,
Olanda 24 p, 18. Norvegia 23 p, 19. Iran 18,5 p, 20. Elveția 18
21. Finlanda 17 p, 22. Austria 15 p ctc.

17.
P,

★
Clasamentele sint alcătuite fără probele de haltere, judo 

scrimă desfășurate aseară.
și

PRIMUL GRUP 
DE SPORTIVI REVINE 

DE LA MUNCHEN

/ G. MANCINELI (Italia)
A CUCERIT TITLUL 
LA CĂLĂRIE (obstacole)

Astă-seară va reveni în Capi
tală primul lot ^le spoftîviȚro- 
măni care și-au încheiat între
cerile la Jocurile Olimpice. Este

vorba de gimnaști,- luptătorii de 
la libere, pentatloniști, jucătorii 
de polo etc

Japonia

O sosire 
Stadion.

■ărnine multă vreme în amintirea spectatorilor de pe Olympia 
timp ce Arlanov a căzut pe pistă

Telefoto : ACERPRES

— cea de la 800 m bărhaf: — care va
dar ș: a sutelor de milioane de telespectatori. Wottle cîștigă, in

I

însă, 
poate 

și ră-

.'ȘW oppW* o

27:48,2, 5. Frank Shorter 
27:51.4, 6. Dave Bedford

(Spania) 
(S.U.A.) 
(M- Britanie) 28:05,4 7. Dane Korița 
(Iugoslavia) 28:15,2 etc.

Mare surpriză la aruncarea suli
ței ! Janis Lusis, recordmanul 
lumii și al aruncărilor de peste 90 
de metri, a părăsit stadionul în
vins de către un sportiv valoros, 
indiscutabil, dar în nici un caz cel 
de Ia care s-ar fi așteptat cineva 
s-o facă. Este vorba de vest-ger- 
manul Klaus Wolfermann (cam
pion internațional al României în 
1970). Pînă la a patra aruncare, 
campionul de Ia Mexico, Lusis a 
condus cu 89,54 m și nimic nu lăsa 
să se întrevadă o posibilă schim
bare a liderului. Dar, chiar în a- 
runcarea următoare Wolfermann a 
obținut cei 90,48 m de... aur. în ul
tima încercare, Lusis a făcut totul 
pentru a trece din nou în frunte. 
Sulița lansată de el zboară ca un 
pescăruș si se oprește lîngă semnul

și recordmanul mondial Pedro Pe
rez ! La înălțime, de asemenea în 
calificări (1,76 m), cea mai mare 

' surpriză este eliminarea recordma
nei sovietice Antonina Lazareva.

Ieri dimineață, 
au intrat în lup
ta pentru titlul 
olimpic și călăre
ții, specialiștii în 
obstacole. La 
startul „Marelui 
Premiu" olimpic
la obstacole s-au prezentat 56 
de concurenți. Proba — barema A 
fără cronometru, în două manșe 
— s-a desfășurat pe un parcurs de 
780 m lungime, cu 14 obstacole (17 
sărituri) avînd o înălțime maximă 
de 1,70 m.

După efectuarea . primei manșe 
doar trei călăreți, italianul Grazia
no Mancineli cu Ambasador, en
glezoaica Anne Moore cu Psalm 
și canadianul Jens Day cu Steel
master, au reușit să termine fără 
nici o penalizare.

Pentru manșa a doua s-au cali
ficat, conform regulamentului, doar 
21 de călăreți. Printre cei eliminați 
s-au numărat campionul olimpic 
din 1968, VV. Steinkraus 
și brazilianul N. Pessoa.

Și în manșa a doua, 
fost deosebit de strînsă, ____ ...
trebuind să depună eforturi susți
nute pentru a încheia parcursul cu 
cît mai puține puncte penalizare. 
Pentru desemnarea învingătorului 
a fost, însă, nevoie de baraj, (con
tra cronometru), la care au parti
cipat G. Mancineli cu Ambasador. 
Anne Moore cu Psalm și ' Nc.il 
Schaapiro (SU.A.)/cu Sloopy Fie
care avînd. după baraj, cite 8 p. 
departajarea s-a făcut la cronome
tru, titlul fiind atribuit, italianului 
Graziano Mancineli. Clasament : 1. 
GRAZIANO 
cu 
2.
cu 
cu 
J.
H.
Și
8,75 p.

(S.U.A.),

disputa a 
călăreții

MANCINELI (Italia) 
Ambasador — campion olimpic, 
Anne Moore (Marea Britanie) 
Psalm, 3. N. Schaapiro (S.U.A.) 
Sloopy 8 p — după baraj, 4—6. 
Day (Canada) cu Steelmaster, 
Simon (Austria) cu Lallendell 

H. Steenken (R.F.G.) cu Simona

TRICOLORII IN ÎNTRECERE
ATLETISM: Carol Corbu (triplusa)t), Valeria Bufanu (100 mg), Cornelia Popescu (Înălțime). Valentina Cloltan (greutate)
BOX: categoria ușoară CaUstrat Cuțov _ Bantow (Tallanda)
POLO: echipa națională
SCRIMA- Constantin Bărăgan. Alexandru Istrate, Anton Pongratz (spadă), 

Ioslf Budahazi. Dan Irimiciuc, Constantin Nicolae, Octavian Vintilă (sabie echipe)

PE MICUL ECRAN ȘI LA RADIO
ora 15.00: Rezumatul filmat al unora dintre competițiile desfășurate duminică; fotbal, handbal, volei, baschet, box, ciclism, scrimă, hochei pe Iarbă, polo.
ora 16,30: Atletism: înălțime femei, triplusalt, 3000 m obstacole etc. (trans

misiune directă).ora 22,30: Box, haltere, ciclism, judo (transmisiuni directe).
★

De la ora 13, din oră In oră, transmisiuni radlofonioe în direct pe progra
mul i.

Siltonen (Fin- 
Bjorn Grimnes 
6. Jorma Kinn- 
m.

pus, pe gazon, pentru Wolfermann. 
Stadionul a amuțit. Măsurătoarea 
a arătat însă un rezultat cu numai 
2 centimetri mai puțin ! ■

Clasamentul : 1. KLAUS VVOL- 
FERMANN (R.F. A GERMANIEI) 
90,48 m, 2. Janis Lusis (U.R.S.S.) 
90,46 m, 3. William Smith (S.U.A.) 
84,42 m, 4. Hanu 
landa) 8432 m, 5. 
(Norvegia) 83,08 m, 
nen (Finlanda) 82,08

Nici celelalte finale ale zilei n-au 
fost scutite de surprize, chiar de 
foarte mari surprize. La 50 km 
marș a cîștigat vest-germanul 
BERND KANNENBERG (neclasat a- 
r.ul trecut între primii 55_de măr
șăluitori ai lumii !) cu timpul de 
3.56:11,57. A fost urmat de Vladi
mir Soldatenco (U.R.S.S.) 3.58:24,0, 
3. Lary Young (S.U.A.) 4.00:46,0, 4. 
Otto Barsch (U.R.S.S.) 4.01:35,4, 5. 
Peter Selzen (R.D. Germană) 4.04:05.4

La pentatlon, favorite erau Heidi 
Rosendahl și Burglinde Pollâk. 
Pînă la urmă, deși Rosendahl a 
sărit 6.83 m la lungime (record o- 
limpic) și a alergat 200 m în 23,0 s, 
a cîștigat englezoaica MARY PE
TERS cu 4801 p — nou record mon
dial I Sportiva noastră. Elena Vin- 
tilă s-a clasat a 20-a cu 4199 p.

★
în calificări, la triplusalt, Carol 

Corbu a obținut din a treia încer
care 16,51 m (Saneev 16,82 m. Drah
me] 16,57 m, Dia-Senegal 16,55 m). 
Nu au obținut cei 16,20 m ai califi
cării, între alții, sovieticul Besonov

GABRIEL POMETCU 
ÎNVINGĂTOR MERITUOS

Dintre cei trei pugiliști români 
programați în gala de aseară doar 
GABRIEL FOMETCU a izbutit să 
încheie victorios partida susținută 
și să primească astfel dreptul de 
a evolua în sferturile de finală ale 
competiției din cadrul categoriei 
pană. Campionul român a avut de 
făcut față Unui adversar foarte di
ficil, extrem de tenace, bine pre
gătit tehnic și fizic, Bachfeld din 
R. D. Germană. El a desfășurat un 
box variat, de bună calitate și 
spectaculos pentru care a primit, 
în unanimitate, decizia la puncte.

Ca și la. „europenele" dela Bucu- 
rești, Antoniu Vasile a avut o evo
luție nefericită. Chiar în prima re
priză, -în ■ urma unui clinei, semiu- 
șorul nostru a .ieșit cu arcada spar
tă. Arbitrul de ring a cerut avizul 
medicului reuniunii care a opinat 
pentru oprirea luptei. în felul a- 
cesta Antoniu Vasile a fost stopat 
din drumul său către o medalie, 
pentru că este de presupus că ad
versarul de ieri, sudcoreeanul Kim 
nu i-ar fi putut rezista pînă la în
cheierea celor 9 minute.

în sfîrșit, Constantin Gruiescu, 
Ia categoria muscă, a pierdut la 
mare luptă (decizie 3—2) partida 
sa cu cubanezul Rodriguez.

AL TREILEA TITLU AL 
HALTEROFILILOR BULGARI

Mare surpriză la haltere 1 în ca
dru] categoriei 90 kg. marele fa
vorit, sovieticul David Rigert a 
fost eliminat la stilul smuls, neiz
butind să ridice bara de 160 kg. 
în felul acesta victoria a revenit 
halterofilului bulgar DIMITER NI- 
KOLOV cu 525 kg. Este a treia vic
torie pe care sportivii bulgari o 
înregistrează la această disciplină.

NOMURA A CÎȘTIGAT 
LA JUDO

Rezultate finale la judo, catego
ria 70 kg ; 1.NOMURA (Japonia) 
2. Zaikowski (Polonia), 3—4. Novi
kov (U.R.S.S.) și Hdtger (R. D. 
Germană).

REZULTATE DIN TURNEUL 
DE HANDBAL

în seriile preliminare ale 
lui -olimpic de handbal au 
registrate ieri următoarele 
tate : Suedia — 
R. D. Germană
14—12, Iugoslavia — Ungaria 18—16. 
Celelalte întîlniri nu s-au terminat 
pînă la închiderea ediției.

turneu- 
fost în- 

rezul- 
Danemarca 16—10,

— Cehoslovacia
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