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FĂURARII

Aflat sub semnul puter
nicului imbold al docu
mentelor Conferinței Na

ționale a partidului, al mărețu
lui program pe care l-a e- 
laborat înaltul forum al comu
niștilor, întregul nostru popor 
își încordează eforturile, nu 
numai pentru a menține, dar 
pentru a accelera ritmul ridi
cat ce-1 reclamă sarcinile pre
zente și viitoare care-i stau in 
fată.

Atmosfera de puternică e- 
fervescență creatoare generată 
de marile sărbători și eveni
mente politice ale acestui an, 
pune amprenta pe activitatea 
tuturor, declanșează energii și 
naște initiative, in contextul 
avintului general care carac
terizează fiecare 4 fiecare 
ceas de muncă.

Pășind pe porțile unei citadele 
a industriei cum este uzina 
,.23 August" din Capitală, vezi 
cum aici, omul și mașina sînt 
făuritorii noilor utilaje sau 
produse destinate marilor obi
ective ale economiei naționale. 
Și nu numaj atît. Astăzi, mar
ca „Faur”, emblema acestui 
harnic colectiv, se află pe 
frontispiciul produselor expor
tate în peste 25 de țări, din 
patru continente 1

Ca întotdeauna, cu ocazia 
marilor evenimente politice pe 
care le trăiește poporul nostru, 
muncitorii. ......................
cienii de 
cu numai 
sărbătorit 
nei, știu 
giului de 
tatea lor, i

. inginerii și tehni- 
la „23 August", care 
un an în urmă au 
semicentenarul uzi- 

să răspundă presti- 
care se bucură uni- 

— răspund cu noi fapte 
de muncă în întrecerea socia
listă. Ei s-au angajat în cin
stea Conferinței Naționale a 
partidului și a zilei de 23 Au
gust să dea o producție supli
mentară și nu numai că l-au 
îndeplinit, dar l-au si depășit. 
Aceasta înseamnă că uzina a 
dat mai multe motoare, mai 
multe locomotive, echipamente 
de frînă. utilaje complexe.

Dăruire în muncă, autodepă- 
șire... Iată coordonatele pe 
care se înscriu eforturile co
lectivului în aceste zile cînd, 
în urma adunării generale a 
reprezentanților salariaților, 
s-au stabilit liniile directoare 
în vederea înfăptuirii exempla
re a sarcinilor de plan pe a- 
cest an, a îndeplinirii cincina
lului în patru ani și sase luni.

— Angajindu-ne plenar in 
activitatea practică de reali
zare a grandiosului program 
adoptat de Conferința Naționa
lă a Partidului Comunist Român, 
noț am hotărit ca in întrece
rea socialistă să depunem toate 
eforturile pentru a reedita 
performanța de anul trecut, 
aceea de a obține Steagul r<>su 
șl Diploma de întreprindere 
fruntașă pe tară — ne spunea 
Eroul Muncii Socialiste, Gheor- 
ghe Buruc din secția locomo
tive montaj.

Ascultîndu-1 pe Interlocuto
rul nostru, aflăm că tn cinstea 
celei de a 25-a aniversări a 
Republicii, colectivul de mun
că al uzinei „23 August" s-a 
angajat să-și suplimenteze an
gajamentul initial pe 1972, să 
realizeze cu 50 milioane lei 
mai mult la producția marfă

fabricată și <7 ____
producția marfă vîndută șl în
casată.

Este un angajament ferm și 
o hotărîre unanimă de a în
tâmpina măreața sărbătoare cu 
noj succese în muncă și, sîn- 
tem convinși, că ea va deveni 
realitate, cunoscîndu-i pe a- 
cești harnici făurari, proprie
tari și producători.

„.în secția de locomotive, la 
„motoare", „mecanică", „forjă”, 
„cazangerie", in oricare altă 
secție sau serviciu, întîlneștj 
un panou cu angajamentul a- 
celui colectiv, cunoști munca... 
Ia ea acasă. în ritmul sacadat 
al ciocanelor sau al zgomotu
lui mașinilor prelucrătoare se 
aude parcă ecoul unui „mai 
mult, mai repede, mai bine". 
Oamenii n-au timp de vorbă, 
zeci, sute, mii de repere sînt 
definitivate și apoi asamblate.

Pline de semnificație ne par 
cuvintele directorului general 
al uzinei, tovarășul ing. Ale- 

C.C.

40 milioane lei la

Antrenorul emerit 
Ion Popa il pre
gătește pe Gabriel 
Pometcu pentru 
ultimele trei mi
nute de luptă in 
partida cu Jochen 
Bachfeld (R. D. 
Germană), meci în 
care reprezentan
tul nostru a obți
nut cea de a treia 
victorie consecuti
vă pe ringul de la 

Boxhalle
i
Foto : Radu CRIS
TESCU (Agerpres)

li vrem
ca

Cît de multiple și 
diverse sînt aceste sec
vențe care se succed 
uimitor de rapid în aria 
restrinsă a parcului o- 
limpic, de unde zboară 
pe aripi nevăzute spre 
toate colturile lumii. Cît 
de palpitant se petrece 
totul atunci cînd ur
mărești măreția omului, 
întruchipată de aceste

mai ambițioși 
oricind!

ROMANIA

w

cuvintele directorului ’ g 
al uzinei, tovarășul ing. 
xandru Roșu, membru al 
al P.C.R.

— Am încheiat aceste 
luni cu un bilanț fructuos. ___
realiza și angajamentul asumat 
în cinstea zilei de 30 Decem
brie, pentru că ne caracteri- 
rează respectarea cuvintului 
dat. In actualul cincinal pro
ducția anului 1975 va fi de cca 
2,45 ori mai mare cît cea din 
1970, ritmul mediu anual fiind 
în 1971—1975 în creștere, pînă 
la . 19,5 la sută, iar în inter- 

care preia 
acest 
nive-

APLAUZE FRENETICE
opt 

Vom

valul 1973—1975 — c 
sarcina suplimentară — 
ritm va realiza, in 1975, ____
Iul de producție pe care l-am 
fi atins în 1977, ceea ce va fi 
posibil prin punerea în valoare 
a priceperii fiecăruia, prin în
tărirea ordine] și disciplinei 
in muncă. Prin continua îmbu
nătățire a activității noastre 
vom acționa ferm pentru tra
ducerea in viață a istoricelor 
hotartrj ale Conferinței Națio
nale a partidului, pentru rea
lizarea pianului cincinal în 
patru ani și șase luni.

...I-am vizitat pe construc
torii de mașini'de la ,.23 Au
gust”. La plecare, pe poarta 
uzinei, o nouă locomotivă por
nea pe drumurile de fier ale 
patriei. Deslușeam, parcă, pe ea, 
amprenta muncii colective si 
a entuziasmului făuritorilor ei.

D. DUMITRESCU

PENTRU SPECTACOLUL
• Carol Corbu pe locul patru la triplusalt

• Valeria Bufanu — al doilea rezultat
din serii la 100 mg

ATLETIC

Triplusaltul a fost una din probele 
de care ne-am legat multe speranțe. 
Valoarea lui Carol Corbu, demonstra
tă cu prisosință în atitea și atîtea 
concursuri, mari și miei, ne îndrep
tățea să sperăm că el avea să obțină 
o. medalie la Jocurile Olimpice. O 

. medalie 'la .-care. în—primul. find el, 
4- gîndit de atita vreme și pentru 
care s-a pregătit ,cu o seriozitate, 
exemplară. Din păcate, însă, un acci
dent suferit la glezna piciorului 
sting, cu ocazia concursului califică
rilor, de duminică, l-a împiedicat evi
dent în tentativa sa. Corbu, îngrijit 
cu atenție de medicii delegației, a 
trăit o noapte... albă înaintea con
cursului, la startul căruia a fost, to
tuși, prezent chiar în condițiile amin
tite. Ba, mai mult chiar, a luptat din 
răsputeri pentru a obține un rezultat 
cît mai bun, pentru a se clasa cît 
mal în față. Dar durerile de la glez
nă și incapacitatea fizică l-au pri
vat, indiscutabil, de o medalie de 
bronz de care a fost, totuși, destul 
de aproape și care, în condițiuni nor
male, nu i-ar fi putut scăpa. El a 
sărit 16,62 m la prima încercare, apoi 
16,85 m (care avea să rămînă cei mai 
bun rezultat al său) și 16,40 m la a

După partida de fotbal cu Austria și înaintea celei cu Finlanda

SÎNT ÎNCĂ MULTE DE ÎNDREPTAT ÎN 
JOCUL ECHIPEI NOASTRE NAȚIONALE

treia. Calificat în finala de opt. Cor
bu a riscat totul. A avut un elan de
cis, a intrat puternic în prag, i-a 
mers bine primul pas, dar la al doi
lea, la două sărituri, i-a cedat picio
rul și încercările au eșuat. La a șa
sea săritură a și renunțat.

Titlul oiilnjift. ii revenit,» pentru a 
doua oară consecutiv, recordmanului 
european Viktor Saneev cu un rezul
tat de 17,35 m realizat de la prima 
săritura, dar poziția lui a fost serios 
amenințată de Drehmel, în încerca
rea a cincea, care a măsurat 17,31 m.

Clasamentul : 1. VIKTOR SANEEV 
(U.R.S.S.) 17.35 m. 2. Jorg Drehmel 
(K.D. Germană) 17,31 m, 3. Nelson 
Prudencio (Brazilia) 17.05 m, 4. Carol 
Corbu (România) 16.85 n>, 5. John
Craft (S.U.A.) 16,83 m, 6. Mansour 
Dia (Senegal) 16,83 m, 7. Michal Joa- 
chimowski (Polonia) 16,69 m, 8. Kris
ten Flogstad (Norvegia) 16.44 ni.

Cel puțin pînă la această oră, Va
leri Borzov este singurul dintre atleți 
care au izbutit să obțină două victorii 
olimpice la actuala ediție a Jocurilor. 
El a cîștigat medalia de aur și în 
cursa de 200 m pe care, ca și la 
„sută", a dominat-o de o manieră en- 
tuziasmantă.

Clasamentul : 1. VALERI BORZOV 
(U.R.S.S.) 20.0 (cronometrul electronic 
a indicat, de fapt. 19.99 secunde), 2. 
Larry Black (S.U.A.) 20.19, 3. Pietro. 
Mennea (Italia) 20,30. 4. Lawrence
Burton (S.U.A.) 20,37. 5. Chuck Smith 
(S.U.A.) 20.55. 6. Siegfried Schenke 
(R.D. Germană) 20.56.

Cite trei alergători din Kenya și 
din Finlanda au fost prezenți, alături 
celorlalți competitori, în. finala cursei

CAROL CORBU

de 3 000 m obstacole. Am insistat asu
pra acestui amănunt pentru că era 
de presupus că cele două grupuri vor 
decide tactica și, implicit, desfășura
rea cursei. Dar, pînă în cele din 
.urmă n-a fost așa deoarece trioul fin
landez n-a contat în măsura aștepta
tă, ostilitățile fiind conduse de re
prezentanții Kenyei. De fapt, cea mai 
mare parte a distanței, pe primul loc. 
la trenă, s-a aflat alergătorul polo-

(Continuare in pag. a 4-a)

b

Foto i Pau] ROMOȘANRaza ratării lui Dobrin. în primele minute ale incului România — Austria

Tn condițiile marelui interes ma
nifestat de iubitorii sportului pen
tru Jacurile Olimpice, meciul in
ternațional de fotbal de la Craio
va, dintre reprezentativele României 
și Austriei — care avea, de altfel, 
și un caracter amical — a trecut-, 

'•oarecum, pe un plan secundar. A- 
ceasta nu a redus însă din impor
tanța lui pentru ambele echipe, dar 
mai ales pentru echipa țării noas
tre, care — inaugurînd prin el pro
pria stagiune autumnală — l-a 
considerat un test deosebit de util 
în perspectiva apropiatului 
în preliminariile 
mondial din 1974.

Aflată Ia început 
ționala noastră nu 
zenta duminică — obiectiv privind 
lucrurile — în cea mai bună for
mă, la cel mai ridicat nivel de 
comportare. Dar, spre dezamăgirea 
aproape generală a celor ce au ur- 
mărit-0 în confruntarea de la Cra
iova, ea nu a reușit să răspundă 
nici măcar unor pretenții modesfe. 
Afirmația noastră vizează mai puțin 
rezultatul de egalitate consemnat — 
deși victoria era nu numai de do
rit, dar șj de așteptat — ci mai 
mult evoluția de ansamblu a echi
pei. Am asistat, o spunem fără exa
gerare,, ta unu] dintre cele mai slabe 
jocuri ale formației reprezentative

debut
campionatului

de sezon, na
șe putea pre-

• DEPARTAJAREA PRIMELOR CLASATE ÎN SERIA A — PRIN TRAGERE LA 
SORȚI ! • CALIFICAREA ECHIPEI R. F. A GERMANIEI A DEPINS DE 4 GOLURI
• AZI ÎNCEP MFCIURILE DIN GRUPELE SEMIFINALE

din ultimii ani, care — mai presus 
de insatisfacția de a nu fi dus la 
succes asupra unui adversar aflat, 

dar care n u 
o mare forță în 

soccerii) european — ne produce o 
legitimă neliniște înaintea apropia
tei partide oficiale de la Helsinki. 

Duminică, echipa noastră s-a ară
tat lipsită de o bună parte din ca
litățile și atributele cu care ne 
obișnuise și care au ajutat-o sâ 
urce pe trepte prestigioase ale ie
rarhiei continentale și mondiale.

pare-se, în progres, 
constituie, totuși,

s-a părut evident că fotbaliștii 
români atI abordat meciul 
Craiova cu oarecare superficialita
te. convinși că victoria nu le poate 
scăpa, și — cum se întîmplă adese
ori în asemenea situații — dezno- 
dâmîntul nu a fost cel sperat. Dar

de la

Constantin FIRANESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

Astăzi in Parcul Copilului

PREMIERĂ RUGBYSTICĂ ÎN ROMÂNIA
S-ar putea spune ea astăzi rugbyul 

românesc trăiește o sărbătoare. Repre
zentanții acestui sport bărbătesc din 
țara noastră se vor tatllni. ta cadrul 
a două meciuri amicale, cu mesageri 
ai rugbyului american , Evenimentul 
are o notă de inedit prth aceea că 
refertndu-ne la oaspeții noștri, avem 
plăcerea să consemnăm că ei sînt pri
mii rugbyștl americani sosiți ta Româ
nia. Formația care ne vizitează țara — 
jucînd astăzi la București . far joi . la 
Timișoara — se numește BAY A-TTW-A 
TOURING SIDE și este din Ban

se

francisco (California), De fapt clubul 
amintit a deplasat tn Europa 35 de 
rugbyștl din care * alctituit două for
mații cu care a evoluat înainte de a 
veni la noi tn Anglia, Franța și Ita
lia. Turneul ecliipei americane începe 
azi pe stadionul din Parcul Copilului 
unde râeciurfte se vor desfășura după 
următorul program : ora 15 — Grivița 
Roșie îatitnește formația secundă a oas- 
pețltor. iar la ora 16.30 — formația 
primă ...rugbyșiilor americani evolu
ează în Sompania Sportului Studențesc.

Duminică seara, cînd Ia Mun
chen s-a consemnat încheierea pri
mei săptămîni de dispute olimpice, 
s-au terminat și partidele prelimi
nare ale acestui atît de agitat tur 
neu de handbal. Această primă e- 
etapă a competiției s-a consumat 
fără să producă victime printre fa- 
voriți, nu înainte însă de a da, 
totuși, emoții, mai mari sau mai

mici, unora dintre ei. De pildă, 
lupta din seria A a stîrnit un in
teres major, calificarea fiind de
cisă abia după consumarea ultime
lor partide (ceea ce n-a fost cazul 
în grupele B și D), iar departa
jarea primelor clasate făcîndu-se

(Continuare in pag. a 2-a)

tinere și tineri competitori olimpici, însetați de recorduri mondiale 
Mai repede, mai sus, mai puternic !

Parcă, din tot ceea ce se petrece aici, cursele de viteză, în apă 
și pe păinintul acoperit de covorul roșu al rekortanul si, sînt cele 
mai impresionante, iar cîștigătorii lor sînt preferații tuturor Mark 
Spitz în apă și Valeri Borzov pe pămînt. Iată pe cei mai populari 
campioni olimpici, acum după ce Valeri a învins, în mod strălucit, 
și in cursa de 200 de metri devenind dublu campion ol mpic. Valeri 
Borzov, ca și Spitz cel cu salba de medalii de aur la gît, au dat sen
zația că s-au ..plimbat” în această Olimpiadă, pînă într-atît a im
presionat ușurința cu care ei au învins în probele de viteză. Numele 
lor intră acum în legenda sportivă alături de marii Nurmi, VVeis- 
smiiller. Owens și Schollander.

A fost o zi însorită pe stadionul Olimpic, cu această mulțime de 
oameni nesătulă de spectacol sportiv. Debutul l-a făcut alergătoa- 
rea Valeria Bufanu, a cărei cursă de calificare a fost excelentă, 
participarea ei tj finala de 100 m garduri fiind aproape o certitu
dine. A intervenit apoi pauza, în așteptarea celei de a doua reuniuni 
atletice a zilei și a lui Carol ~ 
podium. N-am avut această 
mai bune performanțe decît 
Drchmel și de Prudencio, au 
pat primele trei locuri, în ordinea numelor, cu 17,35 m, 17,31 m și 
respectiv 17,05 m, în timp ce Corbu nu a ajuns la recordul său na
țional (17.12 m) care ar fi însemnat medalia de bronz. Rămînînd 
la 16.85 m. a ocupat locul al IV-Iea intr-o ordine firească, dacă ți
nem seama de palmaresul rivalilor lui. dar și de accidentarea inter
venită în concurs. In această situație, Corbu a adăugat trei puncte 
in clasamentul neoficial pe puncte, reprezentativ, dar nu mai puțin 
spectaculos decit acela al medaliilor.

In fața noastră se desfășoară spectacolul, am putea spune drama 
tic. al săriturii în înălțime femei. De pe tabelul luminos cu 7 nume 
al liptei finale lipsește acela al Corneliei Popescu, atleta noastră 
care. în mod firesc, ar fi trebuit la această oră să se bată, datorită 
talentului și tinereții ei, cu Gusenbauer și Blagocva și vest’-germana 
Me.vbarth. Nu ne-am făcut iluzii pentru că ultimele-i sărituri dina
intea Olimpiadei erau departe de posibilitățile ei și de cifrele con 
cursului ca urmare a tratării cu ușurință a pregătirii olimpice. Dacă, 
in cazul Iui Corbu, a fost vorba de o anumită limită, de palmaresul 
adversarilor și de accidentarea lui, în mod normal la săritura in 
înălțime numele Corneliei Popescu ar fi trebuit să fie acum alături 
de acelea ale primelor săritoare din lume.

Luni a fost o zi cu mai puține angajări românești, în care scri- 
merii au fost mai aproape de podium decît Carol Corbu. Ei au ratai 
de foarte puțin locul al doilea, apoi și pe al treilea, care le-ar fi 
adus multe aprecieri favorabile, deoarece o eventuală medalie ar 
fi însemnat mai mult decît au pretins ei înaintea Olimpiadei.

De marți tncep să se accelereze concursurile la care sportivii ro
mâni pot pretinde mai mult decît pînă acum. Intră în întrecere 
luptătorii la greco-romane, caiaciștii și canoiștii, floretistele (I i echi
pe), iar handbaliștii susțin turneul semifinal (meciul cu Ungaria), în 
timp ce Argentina Menis a luat primul contact cu satul olimpic, 
cu stadionul, cu cercul de aruncări, |ț antrenamente.

Este adevărat că aici totul este deosebit de greu în această în- 
(l'ștare cu cele mai puternice forțe sportive ale lumii, cu care nici 
deținătorii de 
ceri. Este însă 
sportivii noștri

Corbu, cu o speranță de a-1 vedea pe 
satisfacție pentru că trei săritori, cu 
ale lui Corbu, e vorba de Saneev. de 
sărit pe măsura valorii lor și au ocu-

recorduri mondiale nu sînt scutiți de mari neplă- 
timpul, ca cel puțin acum, în finalul Olimpiadei, 
să fie mai ambițioși ca niciodată 1

Munchen. 4

Reîntors in satul olim
pic după partida ctști- 
gată de echipa noastră 
in fața selecționatei 
R. F. a Germaniei, ma
estrul emerit al sportu
lui Gh. Gruia, autorul 
a 7 goluri in acest 
meci, este felicitat 
proaspătul medaliat 
limpic, trăgătorul 

colae Rotaru

septembrie

Oh
Foto !

It-du CRISTESCU
Agerpres

Aurel NEAGU

LA TRUSTUL DE CONSTRUCȚII INDUSTRIALE CLUJ
pe ramu- 

consecutiv. 
industriale 
anul 1971. 
tară a în
de Minis- 

indus triale.

Aceste meciuri viu disputate au 
adus însă cu ele ideea creării unei 
echipe de performanță. Ea s-a în
ființat în 1969. fiind 
campionatul municipal Cluj, pe ca
re l-a cîștigat după un an de zile

înscrisă în

administrativ — fac parte oameni 
cu care trustul clujean se poate 
mîndri, atît pentru rezultatele pe 
care le obțin pe terenul de sport, 
cît și pentru mânca lor conștiin
cioasă la locul de producție, ase-

întreprindere fruntașă 
ră in ultimii trei ani 
Trustul de construcții 
din Cluj a obtinut, în 
locul II în întrecerea pe 
treprinderilor aparținînd 
terul Construcțiilor
fiind întrecută doar de uriașul șan
tier al uzinei de lumină de la 
porțile de Fier. Pînă nu de mult, 
întreprinderea clujeană nu avea 
mei un fel de veleități în privința 
sportului de performantă. Este a- 
devărat, aici, sportul de masă avea 
o tradiție de cîțiva ani, bine sta
bilită prin meciurile de fotbal, 
foarte ambițioase, dintre „fierari" 
și „uzinari" sau „lăcătuși" și „teh 
nicieni", partide care și astăzi se 
desfășoară, regulat, cu aceeași pa
siune și dorință de victorie în în- 
tîlnirile cu colegii de întreprinde
re. ’>

SPORTUL ÎN ÎNTREPRINDERI FRUNTAȘE

tn campionatul județean în care a 
fost promovată, echipa trustului 
clujean a reușit, anul trecut, o fru
moasă ascensiune, ea cîștigînd — 
la mare luptă cu echipele Liber 
tatea Cluj și Cimentul Turda — 
pînă la urmă titlul de campioană 
județeană.

Din echipă — al cărui antrenor 
este fostul jucător al lui .,U“, Va- 
lile Costin, astăzi șeful serviciului

menea lăcătușilor V. Sălăjan, R. 
Vlad, Gh. Alban, I. Ștefan, tehni
cianului M. Vereș, maistrului L. 
Păcuraru sau economistului N. In- 
doleanu. Mai fac parte și cîțiva 
studenți, ca D. Mureșan, Elekeș și 
Bukeși, pentru că între tînăra e- 
chipă a trustului și clubul „Uni
versitarilor" clujeni există o în
țelegere în ceea ce privește creș
terea șl rodarea unor tineri de ca-4

re „U“ poate avea nevoie mai tîr- 
ziu.

Cine spune însă echipă și activi
tate sportivă de masă, spune și te
ren și bază sportivă proprie... A- 
cest lucru l-au înțeles foarte bine 
tovarășii de la Trustul industrial de 
construcții din Cluj, și în special 
directorul general M. Popovici, tng. 
P. Pirvulescu (președintele asocia
ției sportive), V. Podoabă, ambii 
directori tehnici, Ol. Popa, direc
tor economic. G. Valkay, președin
tele sindicatului, O. Buzgău, con
tabil șef, Ov. Cîmpeanu (fratele 
„U‘‘-istului Remus Cîmpeanu), In
spector social, și alții.

Și astfel s-a 
struirii — cu

luat hotărîrea con- 
mi jloace proprii —

Dumitru GRAUR

(Continuare in pag a i ai
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SABRERII AU TRECUT PE LINGĂ 

0 NESPERATĂ MEDALIE DE ARGINT
Omogenitatea a Sost Eactorul decisiv

Pe „scena“ olimpica un alt sport

START ÎN PROBELE DE CAIAC-CANOE

fost
ale

• Reprezentanții României în cele șapte
• Patzaichin concurează la canoe simplu

După ce, zile la rînd, au
tulburate de rapidele curse
schifiștilor, apele de la Feldinoching 
Obersleissheim cunosc acum — la 
ora convorbirii cu Bucureștiul — 
ultimele clipe de liniște. Marți di
mineața este programată seria star
turilor inaugurale ale unei noi mari 
competiții a sporturilor nautice, cea 
care va prilejui întîlnirea, și im
plicit apriga întrecere pentru su
premație, celor mai valoroase echi
paje de caiac-canoe din lume.

Mărturisim că așteptăm cu emo
ție, dar și cu speranțe aceste star
turi, chiar dacă cele din prima zi 
nu au ca „miză" decît calificarea 
în semifinale. Se pare că la aceste 
Jocuri, pentru multe echipaje chiar 
această calificare reprezintă o per
formanță remarcabilă, așa incit 
pentru prima zi să le dorim re
prezentanților noștri cucerirea drep> 
tulul de participare la întrecerile 
următoare I Ne gîndim însă desigur 
și la finale, la 
dalii...

puncte și la tne-

Dar pentru avancronica 
ției — cîteva amănunte.

Primul dintre sportivii 
care va lua startul este 
Ion Dragulschi, debutant 
rile Olimpice. Pentru că 
mit pe reprezentantul nostru 
proba de K 1—1000 m, să conti
nuăm lista înscrierilor definitive pe 
probe. La C 1—1000 m — Ivan 
Patzaichin, ia K 1—500 m (F) — 
Maria Nichiforov. la K 2—1000 m
— Costel Coșniță — Vasile Simio- 
cenco. la C 2—1000 m — Ivan Pat
zaichin — Serghei Covaliov, la 
K 2—500 m (F) — Viorica Dumitru
— Maria Nichiforov. ia K 4—1000 
m — Aure] Vernescu — Mihai Za- 
fiu — Roman Vartolomeu — Atana- 
se Sciotnic După cum se vede, 
doar o singură modificare, anun
țată de altfel i echipajul de dubiu 
ia canoe, cîștigător al ultimelor pis
te de selecție, îa pasionantul duel 
c-j alțj do: valoroși canoiști — 
Gheorghe Danilov — Gbeorgbe Si- 
mionov.

în funcție de numărul de înscrieri

competi-

români 
caiacistul 
la Jocu- 
1-am nu- 

5n

probe ale competiției
și la dublu

definitivat și programul dea fost 
desfășurare al întrecerilor prelimi
nare. Astfel. ÎN TOATE PROBELE 
MASCULINE DE CAIAC ȘI LA K
1— 500 m FETE vor avea ioc serii, 
recalificări, semifinale ș> finale. LA 
PROBELE DE CANOE ȘI LA K
2— 500 m 
și finale.

Iată și 
prima zi 
K 1—1000 m ; 16.00 t C 1—1000 m ; 
10,15: K 1—500 m (F) ; 11,15: K 
2—1000 m; 11,30: C 2—1000 m; 
12.15 : K 2—500 m (F) ; 12.30 I K 
4—1000 m.

Am prezentat cu alte prilejuri 
șansele echipajelor noastre și spe
răm să avem prilejul unor con
firmări, să comentăm — In conti
nuare — performanțe din cele mai 
valoroase. Se știe. Insă, că la toate 
probele se vor alinia în start ad
versari redutabili Este vorba, în 
pr mul rind. de puternicele echipe 
a.e Uniunii Sovietice, Ungariei și 
R D. Germane, dar și de alte echi
paje — mai ales tn probele

FETE — serii, semifinale

ordinea întrecerilor din 
a competiției: Ora 9.30 :

POMETCU Șl ALEXE CONTINUA

LUPTA PENTRU MEDALII

sabie a României a 
aproape de o neaștep- 
de argint, care în

reprezentînd Norvegia. 
Suedia, Danemarca. Italia 

Spania, 
afirma-

caiac — 
S.U.A., Suedia, Danemarca, 
și alte țări, printre care și I 
pînă nu demult mai puțin i 
tă în acest sport.

Dar, Ia ora cînd citiți 
rînduri ambarcațiunile de 
simplu se aliniază pentru 
serie a probei de 1000 metri... Am 
vrea împlinite gîndurile antrenoru
lui emerit Nicolae Navasart care 
ne spunea: „Să sperăm că prima 
zi va coincide cu un start bun al 
echipajelor noastre in toate cele 7 
probe".

aceste 
caiac 

prima

Echipa de 
trecut foarte 
tată medalie 
circumstanțele date, îi stătea. la 
îndemînă. Avînd un culoar bun — 
cum spun, în liinbajtil lor, sporti
vii — sabrerii noștri s-au calificat 
în faza semifinală, în care aveau 
să întîlnească echipa Italiei, fostă 
finalistă la J.O din 1968 și, de
sigur mai experimentată. Ciștigă- 
toarea acestei întîlniri promova în- 
tr-o finală care nu mai avea de 
distribuit decît medaliile de aur, 
și de argint. Pierzînd, în final, eu 
7—9, sabrerii români nu mai aiț 
decît consolarea de a trage pen
tru medalia de bronz împreună cu 
învinsa celeilalte semifinale (care a 
dat rezultatul : U.R.S.S. — Unga
ria 9—7)

Meciul cu Italia a avut o desfă
șurare tot mai emoționantă pe mă
sură ce se epuiza numărul asaltu
rilor. De Ia început, echipa Italiei 
a luat avansuri ce păreau irecupe
rabile. Sabrerii italieni au condus

cu 4—1, și, apoi, cu 6—2, ceea ce 
răpea orice speranțe suporterilor 
români. Nu însă șj sabrenlor noș
tri care au strîns rîndurile, s-au 
Concentrat mai mult, și iată-i ajun- 
gînd la 5—6,. apoi la 6—7 și, în 
sfîrșit, Ia 7—8 ! Trebuie să remar
căm, pînă la stabilirea acestui re
zultat, succesul cu totul deosebit al 
lui Dan Irimiciuc care a cîștigat 

,toate asalturile- disputate, precum, 
și victoria nesperată a lui Constan
tin Nicolae la campionul mondial 
Maffei. . . ' ( -

A mai existat un moment deci
siv pe care l-au ratat sabrerii noș
tri. La 6—7, Budahazi ajunge pe 
planșă cu Aldo Montano, îl con
duce cu 3—0, uzînd (ca și italie
nii, de altfel) de toate mijloacele 
discrete de enervare a adversaru
lui, dar condutînd detaȘat, el nu *

Octavian Vintilă în fața lui Ma
rio Montano, la orice scor, ar fi 
adus nu numai egalarea rezulta
tului general ci și victoria echipei 
românești care avea un număr mult 
mai mic de tușe primite. Vintflă 
a făcut tot ce era posibil. Meciul 
a evoluat echilibrat: 2—2, 3—3,
apoi, însă, datorită unor flagrante 
greșeli de arbitraj, care l-au deza
vantajat pe Vintilă, italianul cîști- 
gă cu 5—3, dueîndu-și echipa la 

- medalia de argint (cel puțin) și lip
sind-o pe a noastră de această o- 
noare. Victoriile au fost astfel ob
ținute : Aldo Montano — 3, Rigoli
— 2, Mario Montano — 2, Maffei
— 2 ; Irimiciuc — 4, Nicolae — 2, 
Budahazi — 1, Vintilă — 0.

Judecind Ia rece marea șansă 
.pierdută de echipa de sabie, trebuie 
să recunoaștem că hotărîtoare în 
obținerea rezultatului fina] a fost 

a
echipei italiene, căreia echipa noas
tră i-a opus doar calitatea excep
țională a lui Irimiciuc.

In cele două reuniuni programate 
duminică pe ringul de U Baxhaiie 
s-au disputat meciurile dir. cadrul 
optimilor de finala la categoriile 
muscă, pană, semiusoarj ș> grea Cu 
acest prilej au urca» treptele r.ng-j- 
iui încă patru pugromâni : Con
stantin Gruiescu. Gabriel Pometts. 
Antoniu Vasile și Ion Alexe-

în gala de după-amiazâ. camptoiml 
român Ion Alexe l-a fasîîlr.it pe ma
ghiarul Jozsef Reder. campion, euro
pean de tineret in 1971. Reprezer.tan- 
tul nostru și-a impus superioritatea 
tehnică în fața tinărului Reder și •

obpnut avantajul necesar victoriei, 
in special. ia primele două reprize, 
cînd a stopat cu directe precise in
terfile ofensive ale adversarului. în 
ultimul rund, boxerul maghiar a ata
cat dezlănțuit oentrn a reface tere
nul pierdut, dar Alexe a avut re
sursele necesare pentru a-și păstra 
avantajul și a obține o victorie clară 
(5—0) ia puncte.

în sfe-iuri de finală, deci tn lupta 
pentru medalia de bronz, campionul 
nostru îl va IntJlnî pe Jurgen Fang, 
haenel (R.D. Germană), care a ob
ținut o surprinzătoare victorie prin

chitatea destinului sportiv 
nu a fost niciodată mai 
tezată decît in meciul de du

minici seara al lui Antoniu Va
sile, Fără vina Iții, firi vina ad
versarului, firg vina arbitrului, 
o cumplită neșansă fl trimite 
acasă pe acest admirebtl om fi 
pugilist, care la cei 30 de ani 
împliniți aici, f* satul olimpie, 
la 27 august, se vede stopat :n 
apogeul carierei sale. S-a pregă
tit îndelung, a muncit dot răs
puteri pentru o mare perft—nou
ță olimpică ce ti era la fndeml- 
nă, datoria valorii fi experien
ței sale in ring. A intrat încre
zător printre corzi la meciul stu
dia optimile de finali, cu «d- 
coreeanul Tai Ho Kim. A început 
vijelios dar în chiar primul mi
nut de luptă, la un clinei a ieji: 
cu o arcadă spartă, involuntar. 
Arbitrul vestgerman Hahn i-a 
tamponat rana lăsindu l sd con
tinue întrecerea, dar după alt 
minut, singele curgea abundent 
și vizibil. Arbitrul a trebui' 
să apeleze la medic. Acesta a 
cercetat rana jf de fi Vasile •- 
rea insistent să continue. zi- 
cînd mereu: .Please mister*, a 
decis, cu înțelepciune, opri-tz 
luptei, pentru a nu periclita in
tegritatea corporală a box-—..ut 
român.

Peste fireasca amărăciune 
a lui Antoniu, excelentul pu-

E

tar de U Boxhalle a turnat bal
samul ttncr frenetice aplauze 
consolatoare. Dar cine (l mai 
putea consola ? Nici antrenorii, 
niâ noi, fn cabina in care Vasile 
Mi cacvadea fața printre pro
soape. Amă-ir-unea ti va fi tre
na ficum, dar Antoniu Vasile 
rumine cu marea durere a aces
tei mreufite. Sinlem datori, din 
acest loc. sd-i spunem că el n-a 
pierdu!, nici o clipi, stima noas
tei l

k_o. 1 in fața bulgarului Atanas Su* 
vandjiev. Tot In această gală. Duane 
Bobik (S U.A.) l-a învins detașat la 
puncte pe sovieticul Iun Nesterov, 
după ce. în prima repriză, Nesterov 
a fost numărat de două ori, ca ur
mare a puternicelor lovituri recep
ționate. La aceeași categorie Tco- 
filo Stevenson (Cuba) b. ab 1 Lud- 
wik Denderys (Polonia), Carol Mor
gan (Canada) b.p. Fata) Ayinla (Ni
geria). Hasse Thomsen (Suedia) b.p. 
Jean Bassomben (Camerun).

In reuniunea de seara. Constantin 
Gruiescu l-a întllnit pe cubane
zul Douglas Rodriguer. Partida a fnșt 
extrem de disputată, de la primul 
pînă la ultimul sunet de gor.ș și atit 
de echilibrată. Incit celor cinci ar
bitri Ie-a fost greu să stabilească nn 
învingător. In final, victoria i-a fost 
acordată (cu 3—2) pugilistului cuba
nez. La aceeași categorie. Boris Zo- 
riktuev (U.RS.S.) ba Franco Udetla 
(Italia). Leo Rwabwogo (Uganda! 
b.p. Om Chavalit (Tail sada). Neil 
Mc Laughlin (Irlanda) b-k-O- 1 Moha
med Selim (R A Egipt). După elimi
narea i'ji Gruiescu. eamnfMMil pene
lor din K-mânia. Gabriel bnelru. 

orie recoriforia-tî
oSmofcâ de bev • 
■I 5oder4-

i-a fast fii-xabfl a 5—9 ue- 
ri-ă-, enre.r: a rebri u

pâsi se Jocbea fiachfeăd <RD Ger- 
apa*> • na taper tank, vs *aiC 
si tas te*i- ria-. La rei de al treilea 
spere» ciansecufcv, Gabriel I^enesca 
r.g este îrică posesor al casei esedaB: 
Pentru a se cahfiea ts se^-f^-aie 
reprerentantul nostru va tretai sâ-i 
Întreacă pe poeiiistsl sovietic Bo
ris Knnetav. ce! care l-a fcsvias ca
tegoric la puncte pe camarimu! er-o- 
pean Risiard Tomcryk (Pol:-~ai. La 
„creați categorie. Karne Kobayashi 
(Japonia) bko. 1 Pasquahno Mnrbi- 
drlli (Italia). Andres Bocaș (Ungaria) 
b.p I.OOK Self (SUAJ

Semi ușorul Antonio Vasile a fpșt 
urmărit din nou de ghimon ' In par
tida cu sud-coreeanu Tai Ho Kim — 
un adversar pe care, in condiții nor
mai e. reprezentantul nostru k-ar fi 
învins — Încă din prima repriză 
Vasile s-a accidentat Ia o arcadă (!n 
urma unei ciocniri Involuntare) și a 
fost abandonat de medicul reuniuniL 
La aceeași categorie. Laszlo Orban 
(Ungaria) b.p Ivan Mibailov (Bulga
ria). Alfonso Perei (Columbia) b p. 
Karel Kaspar (Cehoslovacia). Era- 
sian Doruk (Turcia) b.p. Khaidav 
Altankhuiag (Mongolia).

-V

Fioretisziil r'~.zn W;--. T u pe rfan ja din Bayernhalle unde, luptînd în
compania cAzr ma. tuni t-igăte-i ai lumii, a obftnut un meritoriu loc IV 
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la Batant BAZA MATERIALĂ in CONTINUĂ CREȘTERE
Patrimoniu] sportiv al municipiu

lui Botoșani s-a îmbogățit cu un 
nou obiectiv, deosebit de important 
pentru dezvoltarea activități: de
educație fizică și sport tn această 
parte a țării

Pe o suprafață de aproape două 
hectare s-a construit, lingă parcul 
centra) al orașului, un 
complex sportiv care cuprinde un 
bazin de dimensiuni olimpice, un 
bazin de 20 20 m și un teren de 
joacă pentru copii, vestiare cu 400 
de locuri, precum și o plajă cu o 
suprafață de 2 500 m p., la care se 
adaugă instalațiile sanitare afe
rente.

în scurta alocuțiune rostită de 
tov. Constantin lurea, prim-secre- 
tar al Comitetului municipal de 
partid, primarul municipiului, la 
festivitatea de inaugurare se subli-

frumos

nia. printre altele, că la realizarea 
acestui complex sportiv și-au adus 
contribuția aproape toți cetățenii 
orașului.

Intr-adevăr, trebuie să subliniem 
faptul că din cei 2 800 000 lei care 
reprezintă valoarea totală a lucră
rii, 1 670 000 Iei constituie contri
buția In muncă patriotică a tine
rilor și vârstnicilor, care au ținut 
să și aducă aportul lor , la sporirea 
zestrei sportive a orașului.

Nu esie, de asemenea. lipsit de 
interes să arătăm că numai cu un 
an în urmă s-a escavat prima cupă 
de beton, pentru ca In mai puțin 
de douăsprezece luni să asistăm Ia 
festivitatea de inaugurare, fapt care 
demonstrează dorința vie a locui
torilor de a se bucura cit mai de
vreme de acest adevărat „stimu
lator” de sănătate.

Lulnd parte la momentul festiv

al dării în folosință a acestei baze, 
am putut să ne dăm seama că 
„existența ei reprezintă un mare 
pas înainte în dezvoltarea sportu
lui pe aceste meleaguri”, 
cum se exprima 
cetățeni prezenți 
cii inaugurale.

Dar, planurile 
se opresc aici, 
să înceapă lucrările de amenajare 
a unor terenuri de volei, baschet 
și tenis de cîmp, astfe] ca „ștran
dul 23 August” să fie cu adevă
rat un punct de plecare spre o in
tensă activitate sportivă. _ 
du-se la 
C.J E.F.S.,

prin tragere la sort:' Intr-adevăr, 
după techeierea jocurilor prelimi
nare. formațiile tniunii Sovietice 
și Suediei s-au aflat la o egalitate 
perfectă : număr de puncte
golaverajul (—6k numărul de go
luri marcate (40) si (culmea!) re
zultatul direct, egal (1 î—11). Tra
gerea la serți pentru stabilirea pri
melor dauă locuri a fost avanta
joasă handbaliștilor suedezi, care 
prin gratia zeiței Fortuna au ocu
pe’ primul loc.

Nu lipsită de emoții a fost și 
calificarea jucătorilor vest-germani, 
pe care mulți dintre specialiști îi 
vedeau drept învingători finali. Nu
mai că, meciurile disputate pină 
în prezent au scos în evidență făp
tui că selecționata R. F. a Germa
niei nu are valoarea scontată și, 
drept urmare, antrenorul Werner 
Vick și elevii săi au palpitat se
rios duminică seara. Pentru că era 
suficient ca echipa română să-i in- 
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LA SINAIA
EUGEN IONESCU - CRISTEA A STABILIT NOU RECORD 

DE COASTĂÎN COMPETIȚIA
Bifurcația Furnica — Calea Codru

lui punctul atîtor emoții trăite iar
na, cu prilejul curselor de bob, a 
fost din nou asaltat, de astă dată, 
la început de septembrie de sute 
și sute de spectatori si turiști ama
tori de spectacole sportive, tari Din 
acest punct s-a dat startul sulomobi- 
liștilor în cursa de coastă — etapa 
a treia - una dintre cele mai severe 
probe ale acestui campionat.

Pregătirea sportivilor ți. de a- 
semenea, a m«’ nilor a tost cu mult 
superioară față de alergările ante
rioare Dovada «cetei sfhniațit am 
avut-o încă de sîmbătA la antrena
mentele oficiale cînd recordul tra
seului a fost, pur și simplu, spul
berat de către talentatul nostru au
tomobilist Eugen lonescu-Cristea A- 
cesta a obținut Ia antrenament 5 48,1 
pe un Renault 8 Gordini (v r 6'00,7, 
apt'ținea tot lui din 1971) Ș! per
formanțe bune, recorduri personale 
au I înregi-tret majoritatea concuren- 
țil<»i participant la campionatul de 
coastă

lată rezultatele : Ci. a D-a avan
sați - (toți cu Fiat 850). 1. E. 
Ioneseu Cristea (Automobilul Buc.)

6:48,4, 2. Fl. Bejan (A.C.R. Reșița) 
6:54,0, 3. C Căpriță (Danubiana Buc.) 
7:0fi,G. 4 $t Haas (ACR Cluj)
7:12.3. 5 R Ionescu-PJesești (Danu
biana Buc 1 7:43,0 începători : 1. D. 
Oancea (A.C.R. Reșița) 7:27,7. 2. M 
Breazu (A C R Bv.) 7 31,7, 3 B. Sza- 
kacs (A.C.R Brașov) 7:55,5. Cl. a 
Ill-a avansați (toți cu Dacia 1100): 
1. I Hell (U A P.) 6:31,0. 2 M. Du
mitrescu (Automobilul Buc.) 6 33,2, 3. 
Șt. Lință (U A P) 6:35,9, 4. Z. Szem- 
pal: (Politehnica Bv.) 6:37.7, 5. I An
ton (Danubiana) 6 47,0. începători : 
1 A Bor nas (Buc.) 6:58,7, 2 A Wer
ner (Buc.) 6:58.8, 3 O Olaru (UAP) 
7:03,4 Cl. a IV-a avansați (toți cu 
Renault 8 Gordini) : 1. E. lonescu- 
Cristea 5:44,t, record absolut. 2. L 
Borbely (Politehnica Bv.) 6:04.2, 3 
A. Puiu (A C R. Bv ) 6.04,7, 4 C. Pes
cari) (A C R Bv ) 6:07,2. 5 D. Stanciu 
(Danubiana) 6:09,0. CI. a V-a avan
sați : 1. FI Morase (U A P.) Renault 
12 Gordini 5:47,6. 2 V Szabo (Ciclop 
Buc.) Alfa Romeo 6 18 0, 3 C (rini
chi (Autotractor Bv ) Fiat 125 -
6:28,2, 4. V. Popa (Autotractor Bv.) 
- Fiat 125 - 6:31,2

Gh. ȘTEFANESCU

așa 
unul dm zecile de 
la tăierea pangli-

botoșănenilor nu 
în curînd, ei vor

Referin- 
aceasta. președintele 
Ghcorghe Paraschiv, 

ne-a declarat i „Existența unui 
astfel de bazin și a terenurilor afe
rente, care se adaugă bazinului dat 
în folosință cu puțin timp in urmă 
la liceu, reprezintă pentru noi po
sibilitatea de a ne afirma cit mai 
curînd în sportul de performantă 
Avem planuri mari, sîntem în per
manență sprijiniți de organele lo
cale de partid și de stat și, spe
răm. ca să ne îndeplinim acum mai 
bine obligațiile".

Emanuel FANTANEANU

vines eu unul sau două goluri 
mult (lucru perfect posibil), 
norvegienii să cîțtige mai clar 
ciul lor cu formația Spaniei 
zultat 19—17) și. astfel, reprezen
tativa tării gazdă se vedea exclusă 
din rindul primelor 8 echipe ale 
turneului olimpic.

In sfirțit, la ora aceasta apele 
s-au limpezit și toată atenția este 
îndreptată spre întrecerile din cele 
două grupe semifinale, dispute care 
se anunță extrem de echilibrate și. 
ia același timp, foarte dificile pen
tru fiecare din cele 8 formații îna
inte. însă, de a oferi cititorilor 
componența acestor grupe, se cu
vin a fi spuse cîteva cuvinte des
pre evoluția selecționatei române 
în partida sa cu echipa R F. a 
Germaniei. Ca și în celelalte me
ciuri. jucătorii români s-au com
portat foarte bine în apărare, ex- 
celînd portarul Penu și Gunesch, 
care se dovedește a fi unul din oa
menii de bază ai formației Mul
țumitor au evoluat handbalistii nas 
tri și în atac, unde Gruia continuă 
să se arate foarte util echipei iar 
Gatu prin inventivitatea sa. I.ieu 
șj Stockl prin decizia și prompti
tudinea lor ca pivoți dau de furcă

apărărilor adverse, 
antrenorul federal 
a declarat reprezentanților presei 
că nu este totuși satisfăcut, pe de
plin, de evoluția elevilor săi și că 
așteaptă mai mult de la ei în ur
mătoarele întîlniri. Este absolut ne
cesar acest progres, am adăuga noi, 
știut fiind faptul că greul abia în
cepe—

în continuare se ver mai disputa 
numai două etape în 
grupe semifinale (în 5 și 7 
brie), deoarece rezultatele 
riile preliminare contează, 
sens vom semnala faptul 
trei formații (R. D. Germană — 
in grupa semifinală A, Iugoslavia și 
România în grupa semifinală B) 
au trecut în această etapă superi
oară a întrecerii fără să cunoască 
înfrîngerea. Dar, iată cum se pre
zintă situația : SERIA A. rezulta
te : Suedia — Danemarca 16—10, 
U R-S.S. — Polonia
1. Suejia 
X Un unea Sovietici 
X Polonia
4. Dane—arca
SERIA B. rezultate : 
nă — Cehoslovacia 
— Tunisia 27—1* 
L RD Germană 
X Cehoslovacia 
X Islanda 
4. Tunisia
SERIA C. rezultate
R. F. a Germaniei 13—11. Norvegia 

Spania ÎS—17
■salata Uri U—fi •
R F a Germanies J f 1 1 »-î» T
Norvegia II 1 I «-Sri
Spania J • • » -*-r. «

După acest joc, 
N’icolae Nedef

cele două 
septem- 
din se- 
tn acest 

că doar

17—1
1 1
1 1
1 l 
s *

R D
14—11

11
l 1 • W—M 4

1
I

I 1
» w—n «
1 15—3» 1
1 SJ—» 1
Gemu-
Islanda

mi si-n c 
1111 s*—w > 
iții st—.i a 
1 * 11 n—n • 
România —

Japonia SUA-

j i •• o—u t
Sf» l M- .45 < 
H H •*--M 1
3 4*1 «*—U •

acestor rezultate, 
semifinale sînt ?st- 

Sue- 
Ger- 
Fs - 

lugo-

1. 
x 
X 
4.
SERIA D. rez iliate t Iugoslavia
Ungaria 18—1*.
20—SS
1. iugoslavia 
X Ungaria 
X Japema 
X S.U.A.

Ca urmare a 
cele două grupe
fel alcătuite- GRUPA A — 
dia. Lniunea Sovietică, R. D 
mană. Cehoslovacia : GRUPA 
România. R F • Germaniei, 
slavia. Ungaria. Echipele clasate pe
primul loc își vor disputa in 9 sep
tembrie medaliile de aur și argint, 
cele de pe locurile secunde meda
liile de bronz și locul patru și 
așa mai departe.

LA TRUSTUL DE CONSTRUCȚII INDUSTRIALE CLUJ
(Urmare din pag. 1)

a unei frumoase baze sportive, ca
re să cuprindă două terenuri de 
fotbal. 3 de tenis de cîmp cîte ți
nui de handbal volei ți baschet, o 
popicărie (cu 4 pistei și un bazin 
de Înot descoperit, complex sportiv 
care în momentul de față, se află 
în plină construcție. Valoarea la 
care se va ridica construcția între
gului complex a fost evaluată la 
2,7 mlll'»ane lei dar cea mai mare 
parte din sumă — așa cum »-au 
angajat tinerii din întreprindere — 
va fi realizată prin prestații de 
muncă voluntară De altfel așa a-a 
efectuat și întregul volum de mun

că depus pînă acum (nivelarea te
renului viitoarei baze, consolidarea 
solului, crearea stratului vege'al 
etc.).

Nu de mult, trustul a primit 
din partea Ministerului tutelar 
pentru cinstea de a fi fruntașă pe 
ramură un premiu în valoare de 
250 000 lei. S-a hotărît — prin a- 
dunare generală — ca întreaga su
mă să fie vărsată în fondul pentru 
construcția baze! sportive urmind 
ca restul să îl tacă munca volun
tară și utilajele de care, desigur, 
trustul de construcții clujean nu 
duce deloc lipsă.

într-o etapă mal indepărtălâ. a- 
sociația sportivă din cadrul Trustu
lui industrial de construcții din 
Cluj — a cărei echipă de fotbal, 
se pare are acum veleități din ce 
in ce mai mari — Intenționează 
sâ-și doteze viitoarea bază sporti 
vă cu o tribună de 7 000 de tocuri 
și chiar cu un hotel sportiv...

în orice caz, un lucru este cert 
Acela că, în cinstea cele: de 
a 25-a aniversări a Republicii, ti
nerii din întregul trust cluiean 
și-au luat angajamentul de a de- 
pune eforturi sporite la construcția' 
bazei sportive, la terminarea ei cît 
mai grabnică.

s-a liniștit pentru» a termina calm 
partida ci, lipsit dej concentrarea 
h'ecesară , lăsîndu-se antrenat, de omogenitatea infinit mai bună 
data aceasta, îrf manevrele 'Iții* Mdn-' 
tano, pierde Cu 3—5. Și a venit 
momentul 7—8 ! O victorie a lui

CAMPIONI OLIMPICI 1972
OLGA KORBUT (U. R. S. S.)

Una dintre cele mai tinere com
petitoare ale concursului de gim
nastică a fost sovietica Olga 
Korbut (născută la 16 mai 1955, 
la Grodno. R.S.S. Bielorusă). A- 
ceasta n-a împiedicat-o însă să 
cucerească Ia Miinchen trei meda
lii de aur ți titlul de cea mai 
populară gimnastă a Jocurilor. 
Eleva Korbut are 155 cm ți nu
mai 38 de kilograme. A început 
să practice gimnastica Ia vîrsta 
de 10 ani si a fost selecționată în 
echipa Uniunii Sovietice în 1969., 
Cei peste 12 000 de spectatori de 
la Sporthalle au fost impresionați 
de frumusețea ți grația execuții
lor, de exuberanța cu care ți-a 
prezentat minunatul său program 
de exerciții, în special cel de 
la sol.

NUROAIR NURIKIAN (Bulgaria)
învingător în concursul haltero

fililor de la categoria 60 kg Nu- 
rikian are 24 de ani și 155 cm. 
Este student al Universității- din 
Sofia ți membru al clubului Aka- 
demik. De mai multe ori cam
pion și recordman al Bulgariei. 
Nuroair Nurikian contează de mai 
multă vreme printre halterofilii 
fruntași ai lumii dar, în mod deo
sebit. l-au jmpus succesele din 
ultimii doi ani : medalia de bronz 
la c 'mpionatele mondiale de la 
Lima, în 1971 și medalia de argint 
la campionatele europene de la 
Constanța din 1972. Progresia suc
ceselor sale a continuat, culmi- 
rind recect ia ’ifOncr.en ■ eu 'titidl 
de campion oumpic.

GRAZIANO MAHCIMEIU (Italia)
Născut îa Milano, la 18 februa

rie 1937 (172 cm și 69 kg), agentul 
comercial Mancinelli a îndrăgit 
sportul călare încă din copilărie. 
Debutul său In marile competiții 
internaționale a coincis cu un 
strălucit succes : titlul de campion 
european la obstacole, la Roma în 
1963. De atunej Mancinelli a înre
gistrat alte multe victorii în con
cursuri hjpice internaționale. în

palmaresul său figurează, de ase
menea. medalia de bronz Ia J.O. 
de Ia Tokio în 1964 și un loc 
cinci la campionatul mondial de 
Ia Buenos Aires în 1966.

Duminică, la Riem. Graziano 
Marcinelli, cu calul Ambasador 
(de origină irlandeză, în vîrstă de 
opt ani) a învins in marele pre
miu olimpic de obstacole.

HEIDEMARIE ROSENDAHL
(R. F. a Germaniei)

Celebra atletă vest-germană. 
cea care la Univer. _ de la 
Torino (1970) i-a răpit Vioricăi 
Viscopoleanu recordul lumii la să
ritura în lungime, cu 6,84 m. și-a 
onorat acum palmaresul la J.O 
cucerind — la limită — medalia 
de aur cu 6.78 m. A treia zi. în 
cadrul pentatlonului, ea a îmbu
nătățit însă recordul olimpic, du- 
cindu-I la 6,84 m-

Heidi este născută la 14 februa
rie 1947 la Hiickeswagen și este 
profesoară de educație fizică 
Campioană a Europei în 1971 la 
pentatlon și a treia la lungime 
La Munchen însă a cîștigat la 
lungime si a fost a doua la pen
tatlon 1 Recordurile sale : 100 m 
_ 11,3 s. 200 m — 22,9 S. 100 mg 
— 13,1 s, înălțime — 1,70 m, lun
gime — 6,84 m, greutate 14,27 m. 
etc.

LASSE VIREN (Finlanda)
Polițistul din Helsinki. Viren 

s-a născut la 11 iulie 1949 Are 
180 cm. si 61 kg, deci un gabarit 
foarte bun pentru alergările de 
fond. Clasat al 7-lea la C.E. din 
1971 la 5000 m fondistul finlandez 
a făcut un salt impresionant de
venind duminică campion olim
pic la 10 000 m. El reînnoadă după 
36 de ani șiiul succeselor olimpice 
finlandeze în probele de fond. 
Ceea ce este de-a dreptul impre
sionant e faptul eă deși a căzut 
și a pierdut contactul cu fruntașii 
cursei, cu o voință admirabilă 
Lasse Viren a încheiat, totuși, 
cursa nu numai victorios, ci si cu 
un nou record mondial — 27:38,3

REZULTATE Șl CLASAMENTE DUPĂ ÎNTRECERILE DE DUMINICĂ
VOLEI. Masculin — clasamente dupfi 

meciurile de dumtnlcâ noaptea
Grupa A ; t (J R S S. 8 p. 2. Bulgaria 

7 p. 3. Cehoslovacia 6 p (8—6), 4.
Coreea de Sud I p (7—7). 5. Polonia 
5 p. 6 Tunisia 4 p ;

Grupa B : t Japonia R p. 2. R D. 
Germană 7 p (9—4). 3. România 6 p 
(8—6). 4 Brazilia 6 p (7—10), 5. Cuba 
â p. 6. R F. a Germaniei 4 p :

Feminin. în semifinalele pentru loc.
1—4 s-au înregistrat următoarele re
zultate : Japonia — Coreea de Sud 3—0 
(3 5. 9) : U.R.S.S. — R.P.D. Coreeană
3—1 (1G. 14. —7. 8). Finala Japonia — 
U.R.S.9. este programată miercuri sea
ra.

HOCHEI PE IARBA. Clasamentele 
’celor două grupe înaintea ultimelor 
.meciuri preliminare :

Grupa A : I. R F a Germaniei 11 p, 
î. Pakistan • p. 3 Ma’aezia 7 p (8—7), 
4 Spania 7 p (7—0 5. Belgia 5 p. 6.
Fran-^ 4 p. 7. Argentina 3 p. 8. Ugan
da î p ;

Grupa b : 1 tndi* 10 p, 2. Olanda 
• p. 3 Australa • p. 4. Noua Zee!an- 
dă 7 p (14—O. 5- Marea Britanic 7 p 
fii—O 8. Po'.onu < p. 7. Kenya 1 p, 
8. Mexic ta . ' ’ .

HALTERE • Categ. semigrea (90 kg.) : 
1. ANTON NIKOLOV (Bulgaria) 525 
kg, 2. A’anas Sopov (Bulgaria) 517.5 
kg, 3. Hans Bettenbourg (Sued a) 
512.5 kg. 4. Philip Grippaidi (S.U A.) 
505 kg, 5. Patrick Holbrock (S.U A.) 
505 kg, 6. Nicolo Ciancio (Australia) 
505 kg.

SCRIMA : Proba de floretă femri : 
1. ANTONELLA RAGNO (Italia) 2. II- 
diko Bobis (Ungariă), 3. Galina Goro
hova (U.R.S.S), 4. Marie Chantal-
Demaille (Franța). 5 Elena Belova 
(U.R.S.S.) 6 Kerstin Palm (Suedia).

ATLETISM : Pentatlon femei :
1. MARY PETERS (Marea Britanic) 
4801 p — record mondial. 2. Heide Ro- 
sendahl (R.F. a Germaniei) 4791 p. 3. 
Burglinde Pollack (RD. Germană) 
4768 p. 4. Christine Bodner (R.D Ger
mană) 4652 p. 5. Valentina Tihomirova 
(U.R.S.S.) 4597 p. 6. Nedlalka Anghe-
lova (Bulgaria) 4496 p.

SĂRITURI. După preliminarii, la 
p.a‘formă bărbați conduce Klaus Dibiasi 
(Italia) urmat de Ambarțumian 
(U.R.S.S.) si Cagnotto (Italia). Repre
zentantul țării noastre Ion Ganea nu 
a intrat în finală ș! a ocupat locuJ 25 
în clasamentul general al acestei probe.

CE SE PETRECE
Se Intlmplâ ceva (n federația noas

tră de rujțby. Ceva straniu.
De mal bine de două luni de zile 

ferul de specialitate nu mai beneficia
ză de secretar tn Ierul eeln» plecat 
prin transfei tn Mtâ parte a fost che
mat. cu puțin timp in urmă. Eduard 
Denischi. secretarul federal de acum 
aproape două decenii. îndeplinește 
provizoriu «si voluntar) o funrție. se
parat de aceea pe care o are. in prin
cipal. In cadrul clubului sportiv Olim
pia.

Intre timp, antrenorul federal, prof. 
AL Teofllovicj a intrat in concediu și 
a plecat In excursie la Munchen pen
tru a viziona Jocurile Olimpice Sigur, 
fiecare om al muncii are dreptul îa 
un concediu legal de odihnă. dar in 
cazul antrenorului federal de rugbv se 
pune întrebarea : de ce tocmai acum, 
intr-o perioada in care prezența să ar 
fi fost — In condițiile amintite — mai 
mult decît necesară ?x

Altfel spus, a început campionatul 
primei divizii, in curînd se va da star
tul șj în celelalte competiții ruqbystire

LA FEDERAȚIE ?
tă discuții. O Ieșire din această situație 
nu se întrevede încă. Și multiplele pro
bleme ale ru’byu.'ui se string, rezolvarea 
lor este temporizată s ne die. Este o stare 
de lucruri rare nu trebuie să mai dăinuie. 
Federația de rugby nu mai poate fi 
— la infinit — un fel de ..(ară a ni
mănui-. o casa fără ștâpîn. un sector 
de activitate in care soluțiile de mo
ment. improvizațiile (uneori neinspi
rate) pot determina serioase neajunsuri.

Este momentul să se facă ordine Și 
la federația de rugby. O cer pasionați! 
acestui sport, toti aceia care doresc 
trup și suflet prosperitatea unei disci
pline sportive de veche tradiție în 
țara noastră In care ne-am bucurat 
de mult prestigiu Cu toții dorim ca 
rugbyul românesc să retrăiască mo
mente de apoteoză, să fie din nou 
„cineva* pe continent și în lume. .

Tiberiu STAMA

interne. Mai mult, bate la ușă un se
zon competițional internațional foarte 

“încărcat, cu multe ohfiaațH și râs pun- 
divizionare 
vizita pe 
primăvară. 

Devonshire), 
și, apoi, cel

deri ; turneu) selecționatei 
în Anglia (ca răspuns la 
care ne-au făcut o în 
rughvștii din Cornwall și 
meciul cu R.F. a Germaniei 
cu Franța contînd pentru „Cupa națiuni
lor F.I.R A.«.

I/»tă de ce consideram extrem de 
necesară prezența antrenorului federal 
la post, pentru a urtnări — alături de 
ceilalți antrenori care se ocupă de 
pregătirea lotului — o serie de jucă
tori susceptibili de selecționare.

în legătură cu starea de lucruri din 
federație se impune — pentru propăși
rea acesful sport șl reintrarea înlr-o 
anumită ordine a lucrurilor (cum este 
firesc ș| cum se înțîmplă in cazul ce
lorlalte oreatiisme -similare ale 
C.N.E.F.S.) — numirea dt mai urgen
tă a unul nou secretar federal. Există 
trei propuneri: prof. Marcu prof. 
Paloșanu. prof, Vardella — dar de foar
te multă vreme Se duc tratative, se poar-

DUPĂ PA1RU ETAPE
1. Steaua 4 4 0 0 54 -18 12
2. Vulcan Buc. 4 4 0 0 ri—2J 12
3. Farul C-ta 4 3 0 1 30—16 tO
4. Știința Petroșani 4 2 1 1 47—23 9
5. Sp. Stud. Buc. 12 11 38—31 9
6. ,.U“ Timișoara 4 2 0 2 80— 20 8
7. C.S.M. Sibiu 4 2 0 2 27-1) 8
8 Dinamo Buc. 4 2 0 2 52— 48 8
9. Rulmentul Birlad 4 2 0 2 25—34 8

10 Poli (ași 4 2 0 ? 21-4b 8
11. Gr. Roșie Buc. 4 0 1 3 32—46 5
12. Gloria Buc. 4 0 1 3 17—40 5
13. C.S.M. Suceava 4 0 1 3 15—50 5
14. Precizia Săcele 4 0 1 3 4—71 5

Etapa următoare (10 septembrie) : Gr. 
Roșie — Universitatea Timișoara; Rul
mentul Blrlad — Vulcan: Farul Constan
ța — Precizia Săcele; C.S.M, Suceava — 
Steaua • Sp. Studențesc - CSM Sibiu ; 
Gloria — Știința Petroșani; Politehnica 
Iași — Dinamo Buc.
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VOR AVEA IOC SIMBATA Șl DUMINICA

SINT INCA MULTE DE ÎNDREPTAT 
IN JOCUL ECHIPEI NOASTRE NAȚIONALE

Șj* Ms *
Federația română 

IlI-a a Diviziei A să

I

(Urmare din pag. 1)

această constatare nu poate oferi 
singura explicație a modestei corn- 
portari la care ne referim. în jo- 
cui echipei noastre s-au manifes
tat serioase și surprinzătoare de
ficiențe, greu de motivat numai 
prin atitudinea de ușurință cu care 
s-a abordat meciul. Majoritatea a- 
cestor deficiențe au fost relevate în 
numărul de ieri al ziarului, astfel 
că nu vom mai reveni asupra lor. 
La cele apărute, ni se pare nece
sar a adăuga, însă, insuficienta 
condiție fizică a jucătorilor, defi
ciență care a apărut ca pregnantă 
in partea a doua a meciului. In 
această perioadă, echipa noastră a 
acționat lipsită de vlagă, lent, din 
care cauză nu numai că n-a reușit 
să forțeze victoria, dar a și cedat 
în anumite momente inițiativa oas
peților.

Pregătirea fizică deficitară a ju
cătorilor nu o putem, însă, imputa 
conducerii tehnice a reprezentativei 
naționale, care în perioada scurtă 
dinaintea unei partide internațio
nale n-are . cum îndrepta situația. 
Ea constituie o carență determina
tă de modul defectuos în care se 
face pregătirea la cluburi. Se știe 
că de mai mult de un an federa
te. insistă asupra, necesității îm
bunătățirii pregătirii fizice, cerință 
indispensabilă a jocului 
dînd cluburilor indicații 
în această direcție, dar rezultatele 
nu se prea văd. Și iată că la echi
pa națională jucătorii continuă să 
vină slab pregătiți fizic, incapabili 
să reziste pînă la sfîrșit unui ritm 
susținut de desfășurare a jocului, 
cum limpede a reieșit și duminică, 
la Craiova.

Starea de lucruri existentă im
pune din partea federației o ac
țiune și mai energică, măsuri și 
mai hotărîte, pentru ca pregăti
rea la cluburi, mai ales la acest 
capitol, să se ridice la nivelul exi
gențelor actuale pe plan mondial.

Revenind la partida cu Austria, 
trebuie să mai spunem că și în 
privința alcătuirii echipei sînt unele 
observații - de făcut. înțelegem fap
tul că, în condițiile disputării a 
numai două etape de campionat, 
care n-au putut oferi o imagine

elocventă asupra potențialului echi
pelor și jucătorilor, antrenorului 
Angelo Niculescu i-a fost mai la 
îndemînă să apeleze la vechii se- 
lecțîonabili, care prezentau garan
ția valorii și pe aceea a omogeni
tății în cadrul „ll'-ului reprezen
tativ. (Cu toate că, prin adoptarea 
acestei soluții, s-ar fi impus și che
marea lui Neagu, care s-a distins 
în ultimele jocuri, din primăvară, 
ale echipei naționale). L-a accep
tat în plus doar pe Marcu care, 
în meciul de duminică, cu toată 
căderea sa dinspre final, a dovedit 
că se poate conta pe el ca q extre
mă stingă dinamică, insistentă ș; 
derutantă în joc.

Credem, insă, că Angelo Nicules
cu și-a dat mai bine seama în acest 
joc cu Austria de necesitatea unei 
remanieri mai largi a formației. Cu

atit mai mult cu cit nici Săunărea- 
nu — ca fundaș central dreapta — 
și nici Dobrin — ca viri avansat 
de atac — nu s-au simțit in largul 
lor. ei puțind da un randament su
perior pe vechile posturi pe care 
au artiooat pină acum

Pentru znecsu; d? ja Helsinki, cu 
Finlanda, considerăm îndeosebi o- 
portună apelarea la un aotentic 
vîrf de atac. Ia un înaizitaș incisiv 
bășătoș, f .e el Neaga sau Dumi ‘.ra

ia sau a altuia 
ăîcri va da — 
n ma: mare izn- 
capacitato dg

modern, 
precise

central decit 
pă, Năstase 
trunde decit

LOTO PRONOSPORT
IN ATENTIA CÎȘTIGÂTORILOR 
DE LA TRAGEREA EXCEPȚIO
NALA PRONOEXPRES DIN 

SEPTEMBRIE 1972
n
O

• Depunerea biletelor câștigătoare 
se va face pînă joi 7. septembrie 
1972, Ia orele 13 în orașele reșe
dință de județ, iar în celelalte lo
calități pînă miercuri 6 septembrie 
1972, la ora 13.

• Omologarea cîștigurilor se va 
efectua sîmbătă 9 septembrie 1972.

Astăzi este ULTIMA ZI în care 
vă mai puteți procura biletele pen
tru tragerea Pronoexpres obișnuită 
de miercuri 
gere ce va 
Studioul de

6 septembrie 1972, tra- 
fi televizată direct din 
Televiziune.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI PRO-
NOEXPRES NR. 35 DIN 30 

GUST 1972
AU.

EXTRAGEREA I i cat. 1 : 1 
riantă a 100.000 lei ; cat. 2i 2 
riante 10% a 35.782 lei ; cat. 3 : 
a 6.091 lei ; cat. 4 : 56,85 a 1.259 
cat. 5 : 91,85 a 779 lei ; cat. 6: 4.222,15 
a 40 lei.

REPORT CATEGORIA I : 916.784 
tei.

EXTRAGEREA a II-a i cat. B i 
6,65 variante a 14.511 lei ; cat. C i 
28,35 a.. 3.404 lei; cat. D: 1.510,45 a 
60 lei ; cat. E : 95,50 a 200 lei ț cat. 
F : 2:410,45 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A : 148.061 
iei.

Cîștigul de cat. l-a de 100.000 lei 
î-a revenit lui IARU NICOLAE din 
C. Lung-Muscel care cîștigă un auto- 
tursm la 
numerar.

va- 
va- 

11,75 
lei ;

alegere plus diferența în

de
Rubrică redactată 
LOTO-PKONOSPORT

de fotbal a stabilit ca meciurile din etapa a 
se dispute după următorul program : 

SÎMBATA 9 septembrie: 
Steaua — Jiul
Univ. Craiova — F. C. Argeș 
„U“ Cluj — Rapid
DUMINICA 10 SEPTEMBRIE: 
C.S.M. Reșița — C.FJt. Cluj 
U.T.A. — Dinamo
Petrolul — Sport Club Bacău 
Sportul studențesc — Steagul roșu 
Farul — A. S. .Armata Tg. Mureș

Partidele vor începe la ora 16, cu excepția celor ce vor avea loc 
în București (Steaua — Jiul, de la ora 19 pe stadionul 23 August. 
Sportul studențesc — Steagul roșu — de la ora 14 — stadionul 
Republicii).

EXPLICAȚII Șl (ETERNE) SCUZE PENTRU 
0 USTURĂTOARE INFRiNGERE 

6eztcFC Izair — steagul raju 3-1 (4 —•) Ui (uh Balcanici!

a a

I
i
i
i
I
I
I
I
I

După cum se știe, săptâmîna tre
cută. Șiragul roșu Brașov a evoluat 
la Izmir, unde a IntUnît pe Gfc- 
tepe. in cadrul .Cupei balcanice*.

I
I

FAVORIȚII TREC PRAGUL
16-imilor DE FINALA

Foto t
S. BAKCSY

rirf 
ari- 
pă- 
in

careul advers pe 
un culoar frac
tal, 
ciul
România — Aus
tria, încheiat cu 
victoria fotbaliș

tilor noftri

Fază din me
de tineret

I
I
I
I
I
I

I
i
I

I

u I
I
I
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REZULTATELE ETAPEI
Brace. Car^e-rr.-’

T T? A

FTTresei - otrn

1

Iași

SERIA i
Minobradul Vatra Dcrnei — Mineral 

Gura Humorului 6—1 (*—O
Foresta Fâluoeni — Danubiana Raman 

2-1 (1—6)
Unirea Iași — A.S.A. Clnipuljng 

(1—0)
Atentul Frasin — C.SJJ. Suceava 

(1—0)
Străduința Suceava — Nicolina 

2—0 (0—0)
victoria Roman — I.T.A. Iași 3—0 (1—0) 
Textila Botoșani — Fulgerul Dorohoi 

1-1 (1—1)
(Corespondenți : p. Spac. D. Crăciun. 

D. Diaconescu, I. Bodnar, G. Groapă și 
T. Ungureanu).

Conduc în clasament : Foresta Fălticeni 
(golaveraj s—î) șl Avintul Frasin (2—4) 
cu cite 5 puncte.

Etapa viitoare (10 septembrie) : Da. 
nubiana Roman — Avintul ~ 
colina Iași — Minobradul 
net Fulgerul Dorohoi —
Suceava, A.S A ctmpulung ______
Roman. C.S.M. Suceava — Ur.irea iași. 
Minerul Gura Humorului — Textila Bo
toșani, I.T.A Iași — Foresta Fălticeni.

SERIA A n-a
Unirea Tricolor Btrlad — Trotușul Gh. 

Gheorghiu-Dej 1—0 (1—0)
l elea Bacău — Rulmentul Birtad 2—0 

(1-0)
Constructorul ___

Oituz Tg. Ocna 1_ 3 (0—1)
Viitorul Vaslui — Raionul Săvinesii 1—1 

(0-0)
Petrolul Moineștl

1-0 (1—0)
Textila Buhușl — U.RA Tecuci 3—1 

(2-0)
Minerul Comănești — Locomotiva Ad- 

jud 1—3 (1—0) (s-a jucat la Moineștii.
(Corespondenți : L. Solomon, I. tancu, 

Gh. Grunzn. M. Florea. P. Harabagiu, I. 
Vieru și H. Petre).
' Conduce în clasament : Petrolul Moi- 

nești (8—2) cu 6 puncte.
Etapa viitoare : Oituz Tg. Ocna — 

Viitorul Vaslui. Locomotiva Adjud — 
Petrolul Moineștl, Trotușul Gh. Gheor
ghiu-Dej — Rulmentul Birlad, Unirea 
Tricolor Birlad — Textila Buhușl, Letea 
Bacău ‘ -----"
Dej, Relonul_ Săvinești 
măneștl, 
Bicaz.

Frasin. Ni- 
Vatra Dor- 

Străduința
— Victoria

Gh. Gheorghiu-Dej

Cimentul B.caz

Constructorul Gh. Gheorghiu- 
Minerul Co- 

Tecud — CimentulU.R.A.

SERIA
Sinaia —

A lll-a
Caraimanul Bușteni

4—1
Carpați

2—1 (0—0)
Șoimii Buzău — 

(1—0) (s-a jucat la . .
Unirea Focșani — Victoria Florești 

(6—1)
Poiana Cîmpina — LR.A. Ctmpina 

(0-1)
Metalul Mija — Petrolul Berea 

(1-0)
Olimpia Rm. Sărat — Prahova Plo;eștl 

2—0 (2—0)
Chimia Brazi — Petrolistul Boldești 1—0 

(1—0)
(Corespondenți : V. Feldman, D. Marin, 

V. Manollu, C. Vîrjoghie, C. Cosma, T. 
Budescu și I. Tănăsescu).

Conduce în clasament : Carpați Sinaia 
(5—2) cu 5 puncte.

Etapa piitoare : Petrolul Berea — 
Olimpia Rm. Sărat, Petrolistul Boldești

Chimia Buzău 
București)

8—2
0-2
2—1

ÎNTREPRINDEREA DE TRANSPORTURI AERIENE

„TAROM"

organizează concurs pentru operatori radionaviganți în ve
derea școlarizării la cursurile de scurtă durată

Candidalii la concurs trebuie să îndeplinească următoarele condiții

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

— să posede certificat clasa III, valabil în serviciile — fix și mobil 
— aeronautic, 
1 an și 6 luni

și core înainte de începerea cursului au un stagiu de 

în serviciul fix aeronautic.

primesc pină in ziua de 15 septembrie a.c. la serviciulCererile se
personal TAROM — Băneasa, zilnic între erele 13,00 — 15,00.

Concursul va avea loc în ziua de 20 septembrie 1972 la sediul în- 
prinderi din șos. București-Ploiești nr. 38—40 sector 1.

SERIA

Pi

6—1

A 1V-o
Știința Constanța Ș utuv al n-l , *—• 

(1-0)
Dunărea Tolcea — Sectrica Cottstanta 

1—0 (1—0)
Chimia Brăila — I-M-U. Medgidia »—3 

(1—0)
Comerțul Brăila — Oțelul G(

(0-0)
Cimentul Medgidia — Granitul Babadag 

J-l (1-1)
Constructorul Galați — Portul Constanta 

4-0 (2—0)
Ancora Galați _ Marina Mangalia 0—2 

(0—1)
(Corespondenți : N Teodorescu, L Tur- 

»ie. X Baltag, N. Cos tin K. Avram. V. 
Ștefăneseu și S. Telemac).

Conduce tn clasament : Constructori) 
Galați (S—O) cu S puncte.

Etapa viitoare : Oțelul Galați — An
cora Galați, Chimia Brăila — Comerțul 
Brăila. Eectriea Constanța — Știința 
Constanța. I.M.U. Medgidia — Dunărea 
Tulcea. Viitorul Brăila 
rul Galați, Marina Mangalia —

Portul' Constanța —Medgidia. 
Babadag.

Cor.structo- 
Clmentul 
Granitul

SERIA A V-a
Călărași — Voința BucureștiCeluloza 

4-0 (0-0)
Tehaometal București — Unirea trico

lor București 0—1 (0—0)
Flacăra roșie București — Azotul Slo

bozia 0—0
Eectror.ica București — Olimpia Giur

giu 1—2 (1—0)
Sportul Cîorogîrla — Sirena București 

1-2 (1-2)
Dinamo Obo- București — T.M. Bucu

rești 2—2 (0—1)
Autobuzul București — Laromet Bucu

rești o—i (0_ 0)
(Corespondenți : M. Stan, C. Secară, 

C. Toader, O. Guțu, P. Anghel, D. Dla- 
conescu și G. Rosner).

Conduce In clasament : Celuloza Călă
rași (6—2) cu 6 puncte.

Etapa viitoare : Tehnometal București 
Dinamo Obor București, Azotul Slobo
zia — Electronica București, Unirea 
Tricolor București — Celuloza Călărași, 
Voința București — Laromet București. 
Olimpia Giurgiu — Flacăra roșie Bucu
rești. Sirena București — Autobuzul 
București, T.M. București — Sportul 
Ciorogirla.

Recolta

SERIA A Vl-a
Chimia Tr. Măgurele — Petrolul Tîrgo- 

viște 2—0 (1—0)
Petrolul Videle — Unirea Drăgășani 2—1 

(0-0)
C.F.R. Roșiori de Vede 

Stolcăneștl 2—1 (1—1)
Textilistul Pitești — Progresul Corabia 

1—3 (0—2)
Răsăritul Caracal — Automatica Ale

xandria 0—0
Flacăra Moreni — Dacia Pitești 4—1 

(2-0)
Oltul Slatina — Chimia Găești.2—1 (0—1) 
(Corespondenți : D, Gruia, V. Pancu, 

T. Negulescu, A. Momete, Gh. Donciu, 
Gh. Ilinca șl C. Gliițescu).

■' «■■■" ■

A lll-a IN DIVIZIA C i
G—«. <■ S

c~... vei

te. TX3A- I
I

LI.

2—1 (■ - *)
Metalul Olu-lu Rașu — Mmemal Mo.i—a 

Nouă 2—1 (*—n
Victoria Cratora — Pir.iar-. Tg. Jîu 

O—*
Minerul Bocșa — Metalul Topieț s—« 

(4—0)
Gorjul Tg. Jiu — Dunărea CalaSt; ă—* 
Meva Drobeta Tr. Severvn — știința 

Petroșani 1—0 (1—0
Steagul roșu Pier, ța — Minerul Rcvl- 

na-i <1—e)
(Coreapondenți t C. Olara. B. Zeca. T. 

Cos lin. T. Țăranu, O. SUceaao, M. Foc- 
șan ?i T. Julea).

Conduce tn clasament : Mera Drobeia 
Tr. Severin (4_») oi Ș puncte.

Etapa “" * “
Minerul
Victoria
Metalul

viitoare :
Bocșa.
Craiova. _

Otelu Roșu Pandurii Tg. Jiu 
— Meva Drobeta Tr. Severin. Minerul 
Motru — Steagul roșu Ptenl». Me*-a- 
lul Topleț — Gorju! Tg Jiu. Minerul 
Moldova Nouă — Vulturii texul a Lu
goj.

Sumai Petroșani — 
Minerul Rovinarl — 
Dunărea Calafat —

SERIA A V1l!-«
U.M. Timișoara — Progresul Tirr.ișoa: 1 

0—0
Vagonul Arad — Electromotor Timi

șoara o—o
Furnirul Deta — Gloria Arad 3—0 (3—0) 
Victoria Câlan — Mmerul Teliuc î—1 

(1—0)
Constructorul Arad — Minerul Lupsni 

1-1 (0-1)
Unirea Tomnatic

3—0 (0—0)
Mureșul Deva _

(0—0)
(Corespondenți : C. Creții, L ștefan, P. 

Toma, A. Gunther, St. " ~ *
1. Simlon). x

Conduce în clasament 
(8—3) cu 6 puncte.

Etapa viitoare : C.F.R. 
toria Câlan. Minerui Ghelar 
Arad, Minerul Lupeni — 
mișoafa. Furnirul Deta - 
șoara, Minerul Teiiuc — Mureșul 
Deva, Vagonul Arad — Constructorul 
Arad, Electromotor Timișoara — Unirea 
Tomnatic.

Dt—J ia C-L Axru; Br*d — C-LL. 
Cberta. oCrse Cîaj — SCnaur
Zatna. Metalul Asud — Unirea Alba 
luLa. Minerul Bihor — Industria sirmei 
CLnpta Taml. Unirea Dej — CJ.L. 
Bx. Arieșul Ct—pla Tu—1 — Soda 
Ocna Mureș.

SERIA A X-«
Unirea Zalău — Voința Cărei 2—1 (1—1) 
Bradul Vlșeu — C.IL. S:ghetul Mar.na- 

tiet 1—8 (1—8)
Victoria Cărei — Topitorii! Baia Mare 

4-8 <»-4)
Bihoreana Marghita — Minerui Bxa 

Spre 2—4 (1—6)
Recolta Salcnta — Mineral Bala Birța 

1—4 (6-8)
Someșul Sara Mare — Mtoeru: Cavnic 

6—6 (s-a jucat i> Care:)
Constructorul Ba .a Mare — Rapid Ji

bou S—3 (8—1)
(Corespondenți • șg. Bonșoia. A. Ghile- 

zan. Tr. SUaghl. A. Pașeâiăn, Gh. Co- 
triu, S. Traian fi T. Teodori.

Conduce In clasament : Victoria
(18—01 cu 5 puncte.

Etapa viitoare : Minerul Rai» ____
— C.IX. Sighetui Mamatie:. Victoria 
Cărei — Voința Cărei. Minerul Bala 
Borșa — Bihoreana Marghita. Someșul 
Satu Mare — Bradul Vișeu. Top.-„x-_: 
Baia Mare — Constructorul Bara 
Rapid Jibou — Recolta Salon ta. 
rul Cavnic — Unirea Zalău.

SERIA A Xl-a

Caret

Sprte

5Ure.

Minerul Ghelar
C.F.R. Simeria 1—0

Ion, P. Iatan șl
: Victoria Călan

Simeria — Vic- 
Gloria 

Progresul Ti- 
- U.M. Timl-

SERIA A IX-a
Industria strmei Cimpia Turzii — 

rul Brad 2—0 (1—0)
Dermata Cluj — Minerul Bihor 

(0-0)
Minaur Zlatna — Metalul Aiud

(1-0)
Unirea Alba Iulia — Ariețui Turda 

(1-0)
Soda Ocna Mureș — Tehnoîrig Cluj 

o—o c
CIL Blaj — Arieșul Cimpia Turzii 1—0 

(1-0)
CIL Gherla — Unirea Dej — am în at 
(Corespondenți s Șt. Giurgiu, E. Feher-

AU-
1—2
1—0
1—1

GRUPUL DE UZINE DE AUTOTURISME
CENTRUL DE PROIECTARE PITEȘTI COLIBASI

■J-li: Șî

organizează în zilele de 9 și 10 septembrie a.c.

AL TREILEA SIMPOZION NATIONAL DE AUTOMOBILISM, . j . .

Cu acest prilej se va desfășura competiția automobilistică

rrPREMIUL UAP"
deschis conducătorilor amatori

Pitești,

posesori de autoturisme Dacia 13C0 
Startul se va da duminică 10 septembrie, incepind de la ora 8,30. 
Ședința tehnică — sîmbătă 9 septembrie la Casa Sindicatelor din 
la ora 17,30.
Traseul este următorul: Pitești — Rîmnicu Vilcea și retur (120 km). 
Punctajul se va acorda in funcție de timpul realizat și de canti-

tatea de lichid vărsată dintr-un vas specia! montat in portbagaj.
• Premiile constau in obiecte și piese auto ; se acordă un premiu 

special pentru autoturismul cel mai bine intreținut.
• înscrierile — pe bază de scrisoare recomandată — eu mențiunea 

„Pentru PREMIUL U.A.P"., sau înaintea ședinței tehnice.

Toplița — Socnefu;

Bălan — Gaz metan
T cresta
Od-rheî

Cristur

Mureșu: 
S-9 (2—♦)

Minerui
S— I (2—0)

Forestierul Tg. Secuiesc — 
Suseni 4—0 (3—0)

Oltul SL Gheorghe — Textâa 
5—0 (2—0)

Lacul Ureu Sovata — Carpați 
♦-1 (2-1)

V.trometan Mediaș — Unirea 
1-0 (1—0)

Viitorul Gheorghieni _ Viitorul Tg. 
Mures 2—3 (1—0)

(Corespondenți : V. Pașcanu. B. Bor- 
toș. L, Buca, Gb. Briotă, A. Fekeie, B. 
Medeșan șl Ca. Malnasi).

Conduoe în clasament : ForeeUenU Tg. 
Secuiesc (*—2) eu S puncte.

Etapa viitoare : Textila Odorhei —
— Vitrometan Mediaș. Carpen C/r. vc-l»
— Mureșul Topiița, Minerul Bălan * 
Oltul Sf. Gheorghe. Gaz metar. Mor, «ț
— Someșul Beclean. Foresta Svven: — 
Viitorul Gheorghieni. Viitor-u; Tg. Mu
reș — Lecui Ursu Serata. Ur-rea “ 
tur — Forestierul Tg. Secuiesc.

SERIA A Xlka

Cri

IndepmdenT»

LC.I.M Brașov — CbLnSca 7A— 
2—0 (1—0)

U.P.A. Sibiu — Tractcr-L Brașov 5—2 
(2-8)

Chimia Or. Victoria 
Cisnădie 1—1 (»—8)

Oltul Rm. VLcea — C.S.U. Brașov 2—t 
(2-0)

Carpați Brașov — Torpedo Zirr.eja 
3—0 Ck_9)

Textila Sebeș — C-FJt. Sigr-șoara 2—8 
O-»)

Lotrul Brezai — MetaiX Copșa Mcâ 
1—0 (1—0)

(Corespondenți : G. Lome L tte, Gb- 
Matei, P. Dumitrescu. D. IAdar*. L Zi- 
daru).

Conduce in dasamect : LCJJC. Brașov 
(S-O) eu t puncte

Etapa viitoare: MataJul Copșa Mică 
— Torpedo Zămeșu, Independenta 
Cisnădie — Oitul Bm. VTcea. Carpați 
Brașov — Tractorul B.-așov, C.F.R Si
ghișoara — U.P A Sibiu. Lotru: Bre
ad — Chimia Or. Victoria. LC.I M. Bra
șov — C.S.C. Brașov, Chimia F.nU- 
venl — Textila Sebeș

I
I
I
I
I
I
I
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NEW YORK, 4 — La Forest Hills, 
au Început întîlnirile din turul ai 
treilea al probei de simplu bărbați. 
Ele trebuie să desemneze pe primii 
16 clasați, cei care vor asalta opti
mile de finală ale turneului. Ca și 
pină acum, primii au intrat în luptă 
tenismenii aflați in jumătatea de sus 
a tabloului. Și iată, In această ordi
ne rezultatele înregistrate.

Stan Smith, capul de serie nr. 1, 
a avut o misiune relativ ușoară în 
fața australianului Allan Stone. Cam
pionul american cîștigă cu 6—3, 7—6, 
7—5. Viitorul său adversar va fi asul 
spaniol Andres Gimeno care a cîști
gat o partidă fulger cu Ray Ruffels. 
La 5—2 In primul set, australianul 
abandonează acuzlnd o întindere la 
gleznă. Imediat mai jos pe tablou, 
'estul Davis-cupman, americanul Bob 
Lutz, trece de compatriotul său Gene 
Scott cu 7—6, 6—2, 6—2. Dar Lutz 
nu-și cunoaște Încă adversarul din 
optimii”, fiindcă Arthur Ashe nu 
s-a putut departaja de tînărul aus
tralian Ross Case pină la căderea în
tunericului. clnd tabela de scor ară
ta : 6—4, 6—4. 3—6 pentru Ashe.

Mai departe, o partidă de mare 
luptă, care demonstrează dificultățile 
pe care le Intimpină profesioniștii în 
primul .open' a! anului. Marele as 
a! W.C-T.-ului. Rod Laver, nu l-a 
putut Invizțge decit prin tie-break In 
se. A decisiv pe chilianul Jaime Fil
ial. care condusese cu 2—1 la seturi:
6— 2. 4—6. 6—7. 6—1. 7—6! Adversa
rul celebrului „roșcovan" va fi 
Cliff Richey. învingător (după trei 
•:e-breakuri 1) asupra modestului te- 
nisman-student Paul Gerken, eu 6—7,
7— 6. ~—6. 6—4. Printre atiția ame-

ricani șl australieni, singurul repre
zentant al Europei este deocamdată 
tînărul jucător francez Jean-Loup 
Kouyer, care-1 elimină pe mexica
nul Raul Ramirez : 6—3, 6—3, 6—1. 
Mai lipsește un singur rezultat cel 
al partidei dintre Marty Riessen 
(S.U.A.) și Frew McMillan (R.S.A.), 
pentru ca prima jumătate de tablou 
să-și fi completat lista celor opt ca
lificați. Ceilalți opt vor fi desemnați 
de partidele din a doua jumătate, 
unde se află în cursă și reprezen
tantul României, Ilie Năstase.

Avansează și întrecerile din proba 
de dublu. în 16-imi de finală, pere
chea supercampionilor europeni Ilie 
Năstase (România) — Manuel Orantes 
(Spania) a învins cu 6—7, 7—6. 6—3. 
6—3 cuplul neo-zeelandez Parun — 
Simpson. Alte rezultate t Molina Ve
lasco (Venezuela) — Manon (India), 
McNair (S.U.A.) 7—6, 6—7, 7—6 6—2; 
Goven, Chanfreau (Franța) — Reid, 
Ryan (S.U.A.) 4—6, 4—6, 7—5, 6 -3, 
6—2 ; Gonzales (S.U.A.), Ulrich (Da
nemarca) — Kakulia, Korotkov 
(U R.S.S.) 2—6, 6—3, 7—6, 6—2 t Drys
dale (R.S.A.), Taylor (Anglia) — Dell. 
See Magen (S.U.A.) 3—6, 6-—2, 6—7, 
6—2, 6—4.

Și cîteva rezultate de la simplu 
femei : Billie Jean King (S.U.A.) — 
Esme Emmanuel (R.S.A.) 6—1, 6—3: 
Rosie Casals (S.U.A.) — Vai
Zicgenfus (S.U.A.) 6—3, 6—4; 
Betty Stove (Olanda) — Wendy O- 
verton (S.U.A.) 6—2, 6—2 ; Virginia 
Wade (Anglia) — Jane Anthony 
(S.U.A.) 6—4. 7—5. O mențiune spe
cială pentru sovietica Olga Morozova, 
care învinge pe japoneza Kazukc 
Sawamatsu cu 6—4, 6—4.

LA TELEFON, ILIE NASTASE!
Micro-interviu

A trebuit să facem mai multe în
cercări pînă a-1 găsi pe favoritul 
nr. 4, la Forest Hills. La a treia, 
sau a patra, de la West Side Ten
nis-Club (Long Island, New York 
City, N.Y.) ni s-a răspuns că-1 avem 
la telefon. La noi era miez de 
noapte, duminică spre luni. La Fo
rest Hills, ora 17.

— Ce mai faci. Die Năstase ?
— Cite, alerg ți eu pe-aici— (tex

tual).
— Văd că alergi destul de bine. 

Dar în meciul cu Taylor ai avut 
parcă o scădere de viteză, pe la 
mijlocul cursei. Ce s-a întîmplat?

— Știam ci va fi greu cu Roger 
Taylor. De fi l-am învins prima dată, 
încă acum cinci ani, la Viareggio. 
Iar de atunci, încă de vreo trei ori. 
Dar Taylor este in mare ascensiune 
acum, unul din cei mai buni pro- 
fesionifti ai grupului lui Hunt. Cîțti- 
gase. cu cîteva zile înainte, turneul 
de la Haverford, paralel cu cel de 
la South Orange, unde învinsesem 
eu. Și a fost intr-adevăr greu...

— Totuși, 
zero !

— Asta a 
Psihologic, 
foarte bine, 
tururi, am 
ciul in buzunar. Taylor s-a 
in setul trei și ajungem la tie
break. unde pur fi simplu n-am gă
sit unghiurile bune. M-am tot gin- 
dit la ele și in setul patru, iar apoi 
iată 2—2 ! îmi iețisem parcă din 
mină și a trebuit să lupt dîrz in 
ultimul set, pină la tie-break din 
nou. Dar am cîștigat!

— Deci. încă un pas a fost făcut. 
-Următorul, cujci.ng?

— îl intîlnesc pe francezul Pa
trice Dominguez, una din „surpri
zele" turneului L-a eliminat pe ma
rele Pancho Gonzales (n.n. N-am 
avut acest rezultat pe telegramele 
agențiilor de presă). Sper că nu-i 
va merge fi

— Sperăm 
ce faci ?

— Joc cu 
lificați în „primii 16“. Țiriac a ple
cat la Milnchen. A jucat însă foarte 
bine contra lui Pilici, pierzind la 
o... mustață.

— Exact La revedere și succes !

aveai două seturi Ia

fost tocmai... handicapul, 
bineînțeles. Mergind 

pe serviciu ca fi la re
considerat că am rre- 

„trezit"

cu mine...
și noi. Dar la dublu

Orantes fi sintem ca-

Radu VOIA

La Atena

GRECIA-FRANTA
1-3!

ATENA, 4 (Agerpres). — Nume
roși spectatori au urmărit la Pireu 
meciul international amical de fot
bal dintre echipele Franței și Gre- 

Fotbaliștii francezi au obți- 
vietoria cu 

(0—0). Punctele 
fost realizate de 
Larque. Pentru 
Sarafis.

nut

CAMPIONATE...

schot — F. C. Malines 1—2 ; Ant
werp — Racing White 0—1 ; S. K. 
Lierse —
Schaerbeek

scorul de 3—1 
învingătorilor au 
Michel, Revelliși 
gazde a marcat

CAMPIONATE..
SPANIA (prima etapă) : <

Barcelona — Coruna 3—1 ; 
Vigo — 1______ _________
Castellon — Real Madrid 
Burgos — Real Sociedad 
Granada — Saragossa 0—0 ; 
Palmas — Ovideo *
Beds 1—0 ; Malaga — Atletico Bil
bao 0—0. Atletico Madrid — Va
lencia 1—0.

IUGOSLAVIA (etapa a 4-a): Sa
rajevo — Partizan Belgrad 3—0 ; 
Radnicki Niș — Bor 1—0 ; Dynamo 
Zagreb — O.F.K. Beograd 0—4 ; 
Vardar Skoplie — Sutjeska 0—0 ; 
Steaua Roșie Belgrad — Spartak 
Subotița 3—1 ; Vojvodina Novi Sad 
— Celik Zenika 2—1 ; Hajduk 
Split — Borac Banja Luka 1—1 ; 
Sloboda Tuzla — Olimpia Liublia- 
na — 1—0 ; Velez Mostar — Ze- 
lezniciar Sarajevo 2—1. în clasa
ment : Velez Mostar — 6 p ; O.F.K. 
Beograd — 5 p; Celik Zenika — 
5 p.

BELGIA (prima etapă): Beer-

C. F. 
„—i, Cel ta 

Espanol Barcelona 1—1 ;
2—3 ; 
1-0; 

Las 
1—1; Gijon —

Berchem 1—1 ; Crossing 
— Union St. Gilloise 

0—0 ; F. C. Bruges — Diest 3—1 ; 
Beringen — St. Trond 0—0 ; 
Liege — Standard Liege 0—1 ; 
Anderlecht — C, S.

OLANDA (etapa 
Ahead Deventer — 
chede 1—2 ; P.S.V. 
Ajax Amsterdam I 
Maastrich — Sparta Rotterdam
3— 2 ; A. Z 67 Alkmaar — Excel
sior Rotterdam 3—1 ; Haarlem — 
F. C. den Haag 0—0 ; F. C. Am
sterdam — F. C. den Bosch 3—2; 
N.E.C. Nijmegen — Telstar 2—0 ; 
Feyenoord Rotterdam — N.A.C. 
Breda 3—1 ; F. C. Utrecht — F. C. 
Groningen 0—0. In clasament: Ajax 
și Feyenoord — ~ —
Enschede — 6 p.

BULGARIA (etapa 
komotiv Sofia — Etîr 1 
Sparta Pleven — l 
2—0 ; Trakia Plovdiv _
Spartak 1—0 ; Beroe Stara Zagora
— Botev Vrața 4—0; Volov — 
Pernik 4—0 ; Dunav Ruse — Cer- 
nomoreț 1—0 ; Cerno More — J.S.C. 
Spartak 3—1 ; Laskov Iambol — 
Akademik 2—1 ; Ț.S.K.A. Septem- 
brisko Zname Sofia — Lokomotiv 
Plovdiv 2—0. Conduc Ț.S.K.A. și 
Etîr cu cîte 5 p.

LUXEMBURG (prima etapă): 
Echipa Arris Bonaweg viitoarea ad
versară în „Cupa campionilor eu
ropeni" a formației F. C. Argeș 
Pitești, a jucat pe teren propriu 
cu echipa Beggen. pe care a în- 
vins-o cu scorul de 1—0. Alte re 
zultate: Jeunesse Eșch — Red 
Boys 3—I ; Spora — Bettemburg
4— 1 ; Ettelbruek — Tetange 3—1 ; 
Rumelange — Fola 0—1 ; National
— Union Luxemburg 3—1.

Beringen F.C. 
S. C. 
1—0.

Go 
Ens-

. Bruges
a 4-a): 
Twente

Eindhoven —
0—3 ; M.V.V.

8 p : Twente

a 3-a): Lo- 
Trnovo 0—0 ; 
Slavia Sofia 
' — Levski

bobby FISCHER, „VREAU SĂ-MI PĂSTREZ TITLUL TOATĂ VIAȚA!
o simpatie deosebită față de Spasski. 
El este cel mai redutabil jucător pe 
care I-am întîlnit pînă acum. Nu 
m-am plîns niciodată de compor
tarea sa. Dacă am avut neplăceri 
la Reykjavik, acestea s-au datorat 
organizatorilor".

In legătură cu meciul revanșă, 
Fischer a precizat că este dispus 
să-l întîlnească oricînd pe Spasski 
în S.U.A., dacă condițiile financiare 
îl vor satisface.

REYKJAVIK. 4 (Agerpres). 
minică seara la Reykjavik, 
drul unei recepții la care au parti
cipat peste 1 200 de persoane, s-a 
decernat în mod oficial titlul de 
campion al lumii la șah marelui 
maestru internațional Robert J. Fi
scher (S U.A.), învingător în meciul 
cu marele maestru Boris Spasski 
(U.R.S.S.).

Ca și în partidele jucate timo de 
53 de zile la Reykjavik, Fischer a 
sosit și de data aceasta cu Intîr-

— Du- 
în ca-

ziere. El s-a prezentat după exact 
...53 de minute 1 Spasski a sosit la 
timp. Cu prilejul festivității, între 
cei doi jucători a luat loc dr. Max 
Euwe, președintele federației inter
naționale de șah. Cei doi mari ma
eștri au fost aplaudați îndelung 
de invitații la recepție.

într-o discuție cu corespondenții 
agențiilor internaționale de presă, 
Robert Fischer a spus i „Ambiția 
mea este să-mi păstrez titlul de 
campion al lumii toată viața. Am

I “
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SABRERII AU TERMINAT PE LOCUL IV
A. PONGRAȚ-IN SEMIFINALE LA SPADĂ

PROGRAMUL ZILEIS AL ÎNCHEIAT
FINALATurneul pe echipe al sabrerilor 

a continuat luni după-amiazâ cu 
întîlnîrile care au stabilit ierarhia 
în eșalonul fruntaș al scrimei mon
diale. Pentru locurile 5—6, sabrerii 
polonezi au învins formația Cubei 
cu 9—5. în timp ce pentru locu
rile 3—4 disputa s-a dat, după cum 
se știe, între echipele României și 
Ungariei. Spadasinii noștri i-au 
condus cu 5—3 pe vicecampionii 
mondiali dar nu au putut menține 
avantajul >și victoria a revenit 
sportivilor maghiari cu 8—7 (49— 
58) care intră astfel în posesia me
daliei de bronz. Echipa României 
a terminat pe nesperatul și ono
rabilul loc IV. Au punctat: Gere- 
vich — 3.
2. Pezsa — 0 ; Irimiciuc, Budahazi 
si Culcea cîte 2, Vintilâ care l-a 
înlocuit pe Nicolae (indisponibil în 
urma unei crampe musculare) — 
1 v.

întrecerea individuală a spada
sinilor, începută luni dimineață cu 
participarea a 72 trăgători, nu a 
fost 
încă 
tivii 
dru 
l-au
minați de medaliatul cu bronz de 
la Ciudad de Mexico, italianul

OPTI'IILE DE

la ora 13.00, din

rOS!F BUDAHAZI dam anoczx

DATORITĂ GOLAVERAJULUI MAI BUN

- X •

(Urmare din pag. Îl

TEHNICE

ri- -î 2*1 riî ri--

turneului, 
pe noua

15.00 : Călărie și
22.45 : Haltere —

6—5 (2—1. 
în posesia

ta sferturile 
victoriei ta 

fata irlar.de-

in plin efort, a înregistrat un nou record olimpic în cursa 
Telefoto : AGERPRES

nici ea lipsită de surprize, 
din primul tur, pe care spor- 
noștri Anton Pongraț, Alexan- 
Istrate și Constantin Bărăgan 
absolvit cu succes, au fost eli-

ora 10.30 : Rezumatul 
volei, baschet, Jiandbal, 

ora
ora

ECHIPA UNIUNII SOVIETICE - CAMPIOANĂ,

Marot — 3, Kovacs —

Formația României s-a clasat pe locul VIII
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• Unul din cei patru ași ai categoriei super- 
grea la haltere, bibliotecarul belgian Serge Re-

a;tms
care in- 
laiintilnit 

victorie 
această probă, re-

• Un fost compcnene ol eth-g-t 
tico rtascwbnc o Rsmoneî Ic X 
Andrei Acrchcm. a făcut o »«riio 
delegației noastre, in setul cm: 
ham a venit special de ia load 
stobi’it :n 1957. pertm o aHncri 
gimnastică si, in speciei, evoluțio sportmlcv 
noștri. Oaspetele c avut cuvinte de laudă Ic 
adresa gimnaștilor români subliniind faptul că 
buna lor comportare reflectă condițiile de pre
gătire de care dispun astăti, spre deesebirc de 
cele din vremea sa, cînd el. ca și coechipierii 
săi, dr. Ludu, Drăghici ț.a. aveau de infruntot 
mari greutăți.

făcut o gravă stare alergică fiind internat 
imediat, n spital. Medicii sint foa.te surprins 
deoarece Reding apela in mod obișnuit la a 
celași analgeiic.

• Cum și-or putea transmite mai rapid ima 
ginile reoliiate in plină mare, la regatele olim
pice de la Kiel, un fotograf ingenios ? Ca olan- 
dejul Hans BolckS care a luat cu sine pe nava 
rezervată presei un coș eu citiva porumbei vo- 

xlz *•* *** *** ***, ***. ‘
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Gianluigi Sacearo șl suederu! rr 
Essen (deținătorul locului III ta 
C.M. din 1969). In tund al doilea 
au părăsit competiția Istrate și Bă
răgan. iar împreună cu ei o seri* 
de nume consacrate ale spade: 
Behr (R.F. a Germaniei), Frances-

APLALIE PEMPl
r.ez Malinowski si fr«* cerul VUa:-». 
campionul european al 
era evident, prir. felul 
alerga al africanilor, 
care aveau să spună 
Și așa a și fost 
olimpic in 1968 in c 
urmat ca o umbră de 
macat puternic la intră 
tur. Doar finlandezul Ka 
butit să le ia plasa si. 
Keyr.o se ducea vertig -' 
de. sosire, finișul lui K 
lăsat impresia că-1 
cui secund. Pe ulii 
în trombă. Jipcho 
medalia de argint.

Clasament : 1. K1PCHOGE K 
(KENYA) 8:23.6 — record olimpic. 
Ben Jipcho (Kenja) 8:24-6. X Tap o 
Kantonen (Finlanda) 8:24X. A Broaă- 
slaw Malinowski (Polonia) »-?<• X 
Dușan Moravcik (Cehoslovacia) 8C3L2. 
6. Amos Biwot (Kenya) 8:3X6

Pe lista favoritelor principale de 
săriturii in înălțime figurao. ta baza 
antecedentelor, numele a r.+nemacs< 

tăti, ta front 
■ima Găsea 
Rttta Schmid 
asta per.

sportive cu certe vele: 
cu recordmana lumii, 
bauer și continufnd cu 
si Iordanka Blagoeva. 
restrînge grupei doar 
săritoare de vază. Se fim 
mele VIrika Meyfartr 
Sem din noianul perforn 
r.e-au trecut prin față In 
Ește vorba de o ele 
16 ani, din Frankfurt 
rui rezultat anteric 
1,80 m. din 1971 Anii 
pionatul vest german 
cu 1.79 m

Această făli adept) 
a cîștigat ieri cu 
m care egalează 
îi întrece ue c*I 
U-.Llș. Proba de 
valoroasă d 
cdnoscut o 
palpitantă.

Clasamentul: 1 VI.RIKE 
FARTH (R.F. a Germaniei! IX 
2. Iordanka l’lagoeva (Bulgaria 1.8* 
in. 3. Ilona Gusenbauer (Austria» 
1,88 m, 4. Barbara Inkpen (Marca 
Britanic) 1.85 m, 5. Ritta Schmidt 
(R.D. Germană) 1.85 m, 6. Sara Si
meon! (Italia) 1,85 m.

Reprezentanta noa-tră. Cornelia Po
pescu, a avut o evoluție ștearsă, fiind 
departe de grupul săritoarei ar frun
tașe, ea m-jlțumindu-se doar cu 
1,76 m !

In preliminariile de dimineață; la 
1C0 m garduri și aruncarea greutății 
femei au participat și două dintre 
atletele noastre. Hurdlera Valeria 
Rufanu a cîștigat lejer seria a doua 
în cadrul căreia a obtlnut rezultatul 
de 12,94 m, una dintre cele mai bune • 
performanțe ale ei din acest sezon. 
Celelalte trei serii au fost clștlgăte 
de recordmana lumii Eberhard (R D. 
Germană) 12,7, Rabsztyn (Polonia) 
13.8 și Balzer (R.D. Germană) 13.1.

ta aruncarea greutății, printre 
concurentele care au îndeplinit stan
dardul de 16,20 m s-a aflat si record
mana noastră Valentina Cioltan care 
* obținut 16,35 m !

ae g m.n

SPFCTACOIII ATLETIC

UA <Ksrrrz. J STA

trate categoria semimuscă : Halle 
Chanyalew (Etiopia) b.ab. 2 Shekie 
Konko (Malawi), Ralph Evans (M. 
Britanie) b.p. Hector Velasquez 
(Chile), Vladimir Ivanov (U.R.S.S.) 
b.p. Assen Nicolov (Bulgaria), 
Gycrgy Gedo (Ungaria) b.p. Den
nis Talbot (Australia); categoria 
ușoară: Ray Seales (S.U.A.) b.p. 
James Montague (Irlanda), Graham 
Moughton (M. Britanie) b.p. F.mi- 
liano Villa (Columbia), Zvonko Vu- 
jin (Iugoslavia) b.p.
nom 
de: 
bp. 
told 
Dula
(Ghana) b.p. Luis Espinosa (Mexic), 

în meciul susținut aseară, în ca- 
dr.;l categoriei ușoare, Calistrat Cu- 
țov și-a dominat copios adversarul, 
tailandezul Bantow. în ultima re
priză însă. Iui Cuțcv i s-a deschis 
o arcadă și medicul reuniunii a de
cis oprirea întîlnirii.

Gombo Sod- 
(Mongolia) : categoria mijio- 

Reima Virtanen (Finlanda) 
Titus Simba (Tanzania), Wi- 
Stachurski (Polonia) b.p. Peter 

(Kenya), Prince Amartey

BASCHET : semifinalele : locurile 1—4 : S.U.A. — Italia, U.R.S.S. — Cuba; 
locurile 5—8 : Brazilia — Porto Rico, Cehoslovacia — Iugoslavia ; locurile 
9—12 : Spania — Polonia. Australia — R.F. a Germaniei; locurile 13—ÎS : Ja
ponia — Senegal, R.A. Egipt — Filipine.

BOX : sferturi de finale
CAIAC-CANOE : eliminatorii Ia oele șapte probe 
CĂLĂRIE : Marele premiu de dresaj-echipe
FOTBAL : Meciuri in grupele semifinale : grupa A : R.F. a Germaniei — 

Ungaria, R.D. Germană — Mexic ; grupa B : Maroc _ Danemarca, Polonia — 
U RHALTERE : categoria +110 kg

HANDBAL: meciuri în grupele semifinale : 
slovacia. U.R.S.S. — R.D. Germană; grupa B : 
Slavia — R.F. a Germaniei

IACHTING : regata a șasea
LUPTE GRECO-ROMANE : meciuri tn cadrul
SCRIMA : spadă — individual (semifinale și 
VOLEI : preliminarii ultima etapă : masculin .

U.R.S.S., Tunisia — Bulgaria, Coreea de Sud — Cehoslovacia; grupa B :
R.F. a Germaniei — Japonia, România — R.D. Germană, Cuba — Brazili.

grupa A : Suedia — Ceho- 
Komânia — Ungaria, Iugo-

primului tur 
finala) 
: grupa A : Polonia

TRICOLORII IN ÎNTRECERE
CAIAC-CANOE : bărbați : Ion Dragulschț (Kl), Costel Coșniță, Vasile Si- 

miocenco (K2). Aurel Vemescu, Mlhal Zafiu, Roman Vartolomeu, Atauase 
Sclotnlc (K4), Ivan Patzaichln (Cl). Ivan Patzalchln, Serghel Covaliov (C2); 
femei : Maria Nichiforov (Kl). Viorica Dumitru, Maria Nichiforov (K2).

HANDBAL : echipa națională
LUPTE GRECO-ROMANE : Gheorghe Berceanu (cat. 48 kg). Gheorghe 

Stolciu (cat. 52 kg), Ion Baciu (cat. 57 kg). Ion Păun (cat. 62 kg), Slmlon Po
pescu (cat. 68 kg), Marcel Vlad (cat. 74 kg), Ion Gabor (cat. 82 kg). Nicolae 
Neguț (cat. 90 kg), Nicolae Martinescu (cat. 100 kg). Victor Dollpschi (cat. 
+ 100 kg)SCRIMA: Anton Pongraț (spadă-Individual).

VOLEI : echipa națională

PE MICUL ECRAN ȘI LA RADIO
filmat al unora dintre competițiile desfășurate luni: 
lachting, ciclism 
box (transmisiuni directe) 
categoria supergrea și box (transmisiuni directe)

★
oră In oră( transmisiuni radiofonice în direct, peDe 

programul I.

14 C4P4IU! CHUI Mil PUTLRMC CLASAMENTUL-NEOFICIAL
PE MEDALII

rsJTA.' 
X Ge*-

t»3.

t Mark 
M MM ;

28), 11. Bulgaria 3 p (19—23), 12. 
Australia 0 p (18—27).

Echipa Iugoslaviei, fosta campi
oană olimpică, a obținut prima sa 
victorie din turneul final abia în 
ultimul meci : 5—4 (3—0. 0-—1,
1—1. 1—2) cu formația R.F. a Ger
maniei. Pe linia ultimelor rezultate, 
selecționata S.U.A. a cîștigat la li
mită și in fața Italiei cu 
1—1. 2—1, 1—2), intrînd 
medaliei de bronz.

tn partida decisivă a 
care avea să desemneze 
camp :ar.â olimpică U.R.S.S. a in
die at la egalitate partida cu Un
garia. scor 3—3 (2—1, 1—1, 0—1. 
0—0). obținind, la golaveraj, titlul.

ALTE REZULTATE
SLU-A i 3. Antonio Correia (Portu- 
za ș Clasa Finn: 1. Hans Schro- 
ie- FR.D Germană). 2. Miroslav 
Vețroda (Cehoslovacia). 3. Mauro 
' <iiina :
ria.-MeLaes S.U..A ). 2. Stig Wen- 
-.erstriom (Sjedia). 3. John Oakley 
(Marea Britanie) : Clasa Tempest : 
1. Dtav.-: Wukzas (Irlanda), 2. Peter 
lam-ie NorveriaX 3. Hubert Rau- 
ias— Ausor a) : Clasa Dragon : 1. 
2» -î’d Cahen (S.U.A.). 2. Ronald 
Wztsm Noua ZeelandăX X John 

t z ;'^alia); Clasa -F. D.";
Radar- Pattison (XIarea Brita- 
k X M.rbel Pa jet (Franța). X 
=ser L*b:<- fR F. a Germaniei).

urna!

i

1. S.U.A. 25 24 20
2. U.R.S.S. 23 20 16
3. R. D. Germană 16 12 17
4. Japonia 11 6 8
5. R. F. a Ger

maniei 7 6 9
6. Australia 5 6
7. Polonia 4 3 1
8. Suedia 4 n

9. Bulgaria 3 6 1
10. Italia 3 3 5
11. M. Britanie 3 3 3
12. Ungaria 2 6 10
13. Norvegia 2 1 0
14. Cehoslovacia 1 3 2
15. Franța 1 1 4
16. Kenya 1 1 1
17. N. Zeelandă 1 —
18. Olanda 1 — 2
19—20. R.P.D.

Coreeană 1 — 1
Finlanda 1 — 1

21—22. Danemarca 1 — —
Uganda 1 — —

23. Canada — 2 2
24. Elveția — 2 —
25. ROMANIA — 1 3
26. Austria — 1 2
27. Iran — 1 1
28—34. Argentina — 1 —

Belgia -» 1 —
Columbia — 1 —
Coreea de Sud— 1 —
Liban — 1 —
R.P. Mongolă 1 —
Turcia — 1 —

35. Brazilia — — 2
36—38. Cuba — — 1

Etiopia — — 1
Jamaica — — 1

CLASAMENTUL-NEOFICIAL
PE PUNCTE

1. S.U.A. 483,5 p; 2. U.R.S.S.
394.5 p ; 3. R. D.‘ Germană 318 
p ; 4. Japonia 180 p : 5. R. F. a 
Germaniei 175 p6. Ungaria
107.5 p : 7. Australia 95 p; 8.
Polonia 79 p : 9. Bulgaria 74 p : 
10. Suedia 67.5 p; II. Italia 67 
p: 12. Marea Britanie 66,5 p 
13. Cehoslovacia 50 p; 14. RO
MANIA 35 p : 15. Franța 33,5 p: 
16. Canada 32.5 p: 17. Olanda 
26 p ; 13. Norvegia 23 p: 19.
Finlanda 21 p : 20—21. Austria 
și Kenya 19 p; 22. Iran 13,5 p ; 
23. Elveția 18 p ; 24. N. Zeelan- 
dă 14 p : 25. Brazilia 13,5 p ; 26. 
R.P.D. Coreeană 13 p ; 27. Cuba 
m : 28. Danemarca 11 
Turcia 10,5 p. etc.

★
Aceste clasamente au 

tocmi'.e fără probele <fe 
sărituri, polo, haltere, 
ciclism desfășurate ieri.

p; 29.

fost în- 
scrimă. 

judo și

[HM fhUflOR l\ COMPflIÎIA
J

BSSCHHBUISIILDR
oer.trii 

■vaeatată- 
oere a titta- 

Braziliei, 
învinsă 
trebuia 

UJLS-S. pentru a 
i 2 în clasamentul 

hețbaliștii sovietici 
rioritatea. Pe de altă 
vins la scer pe Porto 

ce a determinat ca trei 
idUate ta locul J, să se 

■' - . ta'e de uur.cte : Italia
fc. tagc<avia (+2) si Porto Rico 
L de fitad departajate de coș
ar _ direct (trecut Intre parante- 

libiei. Așadar, 
t.R-S^S. șt Italia s-au calificat din 
(rupă & tar din grupa A selecțio- 
-.r + e S V A. «: Cubei ultima con
st r.d senzația turneului și fiind 
■wtiia-n» and spectaculoase victorii 
î<mra Braziliei. în partida decisivă 
pentru calificare.

J - - rezultate : grupa A : Cuba

- Brazilia 64—.53 ( 30-39). Australia
Ii X 89—66 (44—24) ; grupa

B : RF. a Germaniei — Senegal 
72—62.(42—34).

CJa«..mente t grupa A : l S.U.A. 
14 u (342-312). 2. Cuba 13 p (558-443), 
3. Brazilia II p (561—490). 4. Ceho- 
-iovacia 11 p (493—489), 5. Spania
11 p (487-500). 6. Australia 10 p
(523—524). 7. Japonia 8 p (442—642), 
8. R.A. Egipt 7 p (440—644) ; grupa B: 
1. U.R.S.S. .14 p (639—479).1 2. Italia
12 p (546—471). 3. Iugoslavi® 12 p 
(582—483), 4. PprtO Rico 12 p (570— 
531), 5. R.F. a Gerftiaftlei 10 p (482— 
518). 6. Polonia. 9. p, (520—53(5), 7. Fir 
lipine 3 p (525—665), 8. Senegal 7 p 
(405—586).

in întrecerea pentru locurile 1—4: 
S.U.A. joacă eu Italia și U.R.S.S. eu 
Cuba, urmînd ca. în continuare, în
vingătoarele să-și dispute locurile
1—2 și învinsele locurile 3—4. Tot
așa se va juca și pentru locurile
5—8 (Brazilia —' Porto Rico, _Ceho- 
slovacia — Iugoslavia). 9—12 
— Polonia, Australia — R.F. 
maniei) și 13—16 (Japonia — 
si R.A Egipt — Filipine).

(Spania 
a Ger- 
Senegal
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