
A ÎNCEPUT SPRINTUL FINAL

ROMANIA

Jocurile s-au reluat 
miercuri după amiază, 
sub puternica impresie a 
tragicelor 
petrecute 
pic, care 
temporar 
bișnuitei ______________
spectatori. De joi dimi
neața însă, s-a revenit, 
în mod progresiv. Ia in
teresul pentru Jocuri, 
stadionul olimpic deve
nind neincăpător, ca de- 

știe, programul Jocurilor 
urmind ca încheierea acestei ediții

evenimente 
satul olim. 

contribuit 
scăderea ti

de

în 
au 
la 
afluente

obicei, la întrecerile atletice. După cum se 
Olimpice a fost prelungit cu o zi, t___ :_2_________ _
să aibă Ioc luni, 11 septembrie, în loc de 10 septembrie, așa cum fux;*e stabilit cu patru ani în urmă! * ’

t Printr-o interesantă, dar întâmplătoare, conjugare a distribuirii spor
turilor în program cu cele mai valoroase participări ale sportivilor ro
mâni, ultimele trei zile ale Olimpiadei rezervă un adevărat sprint final 
al participării delegației noastre la nu mai puțin de șase sporturi de la 
care se așteaptă majoritatea medaliilor și a punctelor preconizate : caiac- 
canoe, lupte greco-romane, atletism, box, floretă (echipa feminină) ți 
handbal. Calificările disputate, sau în curs de desfășurare conduc spr» 
fazele finale. Chiar în box, sport în care nu s-au reușit calificări pe 
măsura valorii unora din boxerii noștri, greul Alexe s-a comportat ex
celent avînd, de pe acum, medalia de bronz in buzunar, pe care _
normal — va încerca s-o schimbe în argint sau in aur.

Flotila română la caiac-canoe a făcut o impresie deosebită prin 
siguranța cu care a obținut calificările în șase semifinale și o finală, 
ziua de vineri urmind să hotărască ambarcațiiie care vor aspira la me
dalii.

Echipa feminină de floretă a avut o zi grea, dar a ieșit învingătoare 
in prima fază, reușind să dispună succesiv, de echipele Marii Britanii. 
Franței și R.F. a Germaniei. A fost foarte plăcut să vezi pe aceste spor
tive cu atenția și nervii încordați, atît de dăruite aspirației lor de a 
pătrunde spre podium, căutind, cu orice preț, să răspundă încrederii care 
Ii s-a acordat. Priveam cu toții, cei cițiva români prezenți in sală, la 
încrucișarea aprigă de florete, la ochii care ardeau parcă sub mască, 
gata să străpungă. O aplaudam pe Olga Szabo și ne gindeam că s-a 
SCns’ foarte puțin despre ea în comparație cu marele ei aport riw 
mișcării sportive românești, de Ia Olimpiada de Ia Melbourne ți pini 
acum. Olga o secondează pe Lia Manoliu cu cele cinci participări ale 
sale Ia Olimpiadă. La sfîrșit, bucuroase, dar conștiente, ele ne mărtu
riseau despre dificultatea întrecerii in care se aflau, in timp ce <-e în
dreptau să vadă ultimele asalturi ale altul meci foarte important l » M 
— Ungaria.

Dar ce nu este oare impresionant în acest final in care sportivii 
noștri încearcă, din toate puterile, să recupereze din zilele in care nu 
au figurat pe afiș ?

Iată, de pildă, această cursă a Valeriei Bufanți la 100 m garduri, 
care ne-a surprins prin siguranța, plasticitatea și viteza alergării, ciț- 
tigînd semifinala intr-un stil care i-a adus aplauze meritate. A doua 
serie semifinală a fost la fel de spectaculoasă, cu timp chiar superior. 
Valeria Bufanu ne-a dat insă, în această după-amiază, certitudinea că 
în finală se_ va autodepăși și că, în orice caz, recordul național îl va 
putea îmbunătăți, dacă nu cumva va realiza și mai mult-

Apoi handbaliștii pe care i-am văzut mai conștienți decit m tot 
cursul pregătirii pentru titlul de campioni mondiali pe care il poartă 
și care îi obligă. Tot vineri ei vor susține partida cu Iugoslavia, o ade
vărată finală a turneului olimpic, dacă avem in vedere ascendenta de 
excepție a handbaliștilor iugoslavi, candidați la titlul olimpic, asa cum 
» prezintă, în general, presa străină care, in același timp, acordă spor
tivilor noștri respectul și șansele pentru cele trei titluri mondiale cu
cerite în ultimii 10 ani.

și am ajuns la Argentina Mcnis, al cărui interviu, publicat in nu
mărul nostru de azi, arată cit de dirză este această tinără și puternică 
debutantă la Jocurile Olimpice. Ea are prilejul să ia un start care să 
o țină mulți ani pe afișul olimpic. Iar alături de ea se află Carmen 
lonescu, la fel de dotată și cu aceleași șanse de consacrare, urmase ale 
Liei Manoliu extrem de conștiincioasă Înaintea despărțirii de Olimpiadă, 
dragostea ei cea mai puternică.

Nimic nu este ușor în acest sprint final al olimpicilor noștri.
Cîți ochi lacomi, ai unor vedete sportive de reputație mondială, 

nu rîvnesc la titlurile purtate de sportivii noștri. Cind scriem aceste 
nnduri ne gindim, în primul rînd, la Berceanu, Ia acest luptător de 
statură mică, dar de valoare grandioasă pe care orice adversar, in 
calificare, il pîndește ca să-i ia gloria de pe umeri.

Trei zile de mari încercări pentru sportivii noștri, reveniți acum 
in atenția generală. Trei zile, in care Ie dorim toți, cei de acasă si 
toți cei de aici, cele mai bune rezultate, medalii și locuri fruntașe, 
succese pe deplin meritate.

Aurel NEAGU

Miinchen, 7 septembrie
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VALERIA BUF ANU S-A CALIFICAT
IN FINALA LA 100
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aceste probe, 
cursei de 190 m 
lua parte și 
nală Valeria Bufanu. Încă de di
mineață, la centrul de presă, cind 
am frunzărit programul de concurs 
și am văzut lista concurentelor 
înscrise în prima semifinală a
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garduri, la. care 
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11 formații feminine au luat star
tul în turneul olimpic de floretă, 
încă din primul tur competiția s-a 
dovedit foarte dificilă, trei din cele 
cinci întîlniri încheindu-se la limi
tă Echipa României avînd în com
ponența sa pe Gyulai, Pascu. Stahl 

Szabo, a debutat cu o victorie 
(9—7) In fața echipei Marii Brita
nii. Szabo-3, celelalte cite două .ic- 
tarii. De la englezoaice dear Jan 
IImM -Verb’.urc I ■ re-..'.- (rd vic
tor-.:. secondată de Sally Littlejohns 
cu două ți Susan Green și Clare 
Henley cite una. Celelalte rezultate: 
Ita-îa — R.F. a Germaniei 8—8 (46— 
47). Polonia — S.U.A. 8—8 (43—17), 
U RSS. — Austria 14—2, Ungaria 
— Cuba 14—2. In turul următor 
Franța — Marea Britanie 10—6. Ita
lia — S.U.A. 10—6, R.F. a Ger mâ
neri — Polonia

în cel de al 
României avea 
dificil meci al 
preliminară a 
cie cu puternica formație a Franței, 
ondusă de campioana mondială 
Marîe-Chantal Demaille. întîlnirea

8—« (42—48»
doilea tur echipa 
ce disputat cel mai 
său în această fază 
competiției și anu-

ÎN ZIUA A DOUA A TURNEULUI DE LUPTE GRECO-ROMANE

SEDII ÎSHSOAIOR PRIN TIȘ ÎN 35 DE SECUNDE!
:ejc

CAMPIONATELE REPUBLICANE BE ÎNOT
AU DEBUTAT CU REZULTATE MEDIOCRE

La bazinul Dinamo din Capitală, 
înotătorii fruntași și-au început 
disputa pentru titlurile de cam
pioni la seniori, intr-un dezinteres 
total. Numărul mic al concurențe
lor s-a făcut simțit, iar pregă
tirea necorespunzătoare pentru cea 
mai importantă competiție internă 
a fost concretizată nu numai prin 
absența oricărui record, ci chiar în 
înregistrarea unor timpi mediocri. 
Mai mult chiar, din rindul parti- 
cipanților au lipsit (pe lingă cei 
amintiți în numerele trecute ale 
ziarului) și candidații la titlu Anca 
Groza, Eugen Aimer și Diettmar 
Wetternek, afla ți încă la Jocurile 
Olimpice. Ținîna seama de toate 
aceste forfaituri, unele dintre ele 
justificabile, credem că ar fi fost 
mai nimerit ca finalele campiona
telor republicane să se desfășoare 
la o dată mai potrivită.

Referitor la cursele propriu-zise, 
vom menționa triplele victorii rea
litate de Marian Slavic și Eugenia 
Cristeseu la aceleași probe : 100 m
liber, 200 m mixt și 4x100 m mixt, 
deși timpii lor nu sînt dintre cei 
mai străluciți. Surprinzătoare în- 
frîngerea lui A. Șoptereanu, cam
pionul de anul trecut și deținătorul 
celei mai bune performanțe în se
zonul actual ; meritoriu rezultatul 
„veteranului-1 Dionisie Nagy, clasat 
al doilea la 200 m mixt, înaintea 
unor parteneri cie întrecere a că
ror tinerețe îi obliga la mai

Luptătorii de 
cii ți mari au 
rile olimpice îi 
seara. Printre «meurenții de la a- 
ceste categorii au fost ți reprezen
tanți ai țâri: noastre. Iată, mai in- 
tii, citeva amănunte de Ia partidele 
pe care aceștia le-au susținut în pri
mul tur. Cele mai bune rezultate 
le-au obținut Iod Gabor (cat. semi- 
mijlocie). Nicolae Neguț <cat. mijlo
cie) și Nicolae Martinescu (cat. semi
grea). Ion Gabor l-a intilnjt pe a- 
preciatul luptător elvețian Jimmy 
Martinetti pe care l-a fixat cu ume
rii pe saltea, in minutul 5, finalizind 
un necruțător dublu salt. Nicolae 
Neguț a asvit un adversar extrem de 
puternic, Valeri Rezanțev (U.R.S.S.), 
campion mondial la ultimele două 
ediții și favoritul principal al aces
tei categorii. Luptînd cu un curaj 
demn de toată lauda, Neguț a ini
țiat mai multe atacuri, unele 
cheindu-le cu puncte tehnice, ; 
tajul fiind cind în favoarea sa 
a adversarului. în final a fost 
semnat un echitabil rezultat de ega
litate, rezultat pe care nici ___ 1
dintre specialiști nu-l anticipau. Un 
meci aplaudat la scenă deschisă a 
fost cel susținut de Nicolae Marti
nescu și japonezul Makato Saito. 
Aplauzele, insă, erau îndeosebi pen
tru luptătorul român care executa 
unul după altul suplee și salturi. în 
ultima repriză Martinescu conducea 
cu peste 10 puncte și „căuta" tușul 
din toate pozițiile, dar japonezul iz
butea să scape uimitor. Gongul fi
nal a consemnat astfel victoria că

mult.

1. M.Rezultate: 100 m liber (m) :
Slavlc (Steaua) 36,0 ; 2. C. Kokai (C.S.M. 
Cluj) 57.3 ; 3 A. Adam (Steaua) 5".3 : 
100 m liber (f) : ‘ ’
(Dinam o) 1:05,2 ;
(C.S.M. Cluj) 1:06,0 ; 3. Eugenia Geoi;£exs; 
cu (Dinamo) 
1. O. Ressler 
pel (Steaua) 
(Rapid) 1:14.6: 
Georgescu (Dinamo)
Burlacu (Dinamo) 1:23.7 ; 3. Liliana Ban- 
cu (Dinamo) 1:25.2 ; 200 m mixt (m) :
1. M. Slavic 2:21.9; 2. D. Nagy (C S.M. 
Cluj) 2:24,5 : 3. L. Copcealău (Dinamo) 
2:28.0 : 200 m mixt (f) : 1. Eugenia Crls- 
tescu 2:42,0 : 2. Camelia Vîjeu (Dinamo) 
2:44,7 : 3. Adriana Pupăzan (Dinarnc) 
2:47,3; 4x100 m mixt (m) : 1. Steaua 
(Hempel. Ressler, Nicodim, Slavic) 1:25.0;
2. Dinamo 4:28,5 ; 3. C.S.M. Cluj 4:35.4; 
4x100 m mixt (f) : 1. Dinamo I (Gris- 
tescu. A. Georgescu. Vijeu, D. Georges-: 
CU) 5:05,6.

1:06.3 ; 
(Steaua) 
1:12,8 ;

100 m

) 57.3 ;
1. Eugenia Cristeseu
2. Gyongy Sovago

100 m bras (m) : 
1:11,3 ; 2. E. I-Iem-
3. Gr. . Săruleanu 

bras (f) : 1. Anca 
1:22,6 ; 2. Liliana

Programul de azi (între 
teze, deținătorii titlurilor).

paran- 
Bazinul

ne-a produs destule emoții prin 
desfășurarea ei, întrucît de la 2—1 
formația română a pierdut condu
cerea pînă la ultimul asalt al aces
tei dimineți, petrecută sub tensiunea 
concursului în hala 20 a Parcului 
de Expoziții din Miinchen. Mai 
mult decit atît, la un moment dat, 
formația franceză luase conduce
rea cu 7—5, ceea ce părea să com
promită șansele echipei României 
de a promova în etapele superioare. 
Dar în ultimele trei asalturi, Ileana 
Gyulai, Olga Szabo și Ana Pascu 
nu numai că au egalat situația, dar 
au și obținut victoria decisivă (la
8— 7), care a făcut inutilă ținerea 
ultimului asalt programat, (la tușe 
avansul echipei României era atît 
de net incit nici o înfrîngere cu 
0—4 nu ar mai fi putut redresa si
tuația pentru formația franceză). 
Victoriile au fost obținute de Eca- 
terina Stahl-3, în excelentă formă 
de concurs, ca de obicei, cînd e 
vorba de apărat interesele echipei. 
Szabo-2, cu cunoscuta-i luciditate 
în acțiuni, Pascu-2, vijelioasă în 
atac dar și imprudentă uneori, care 
a pulverizat-o pe campioana lumii 
Demaille conducînd-o cu 3—0 și 
învingînd-o, în final, cu 4—2, și, îh 
sfîrșit, Gjrulai-1 v, dar la momentul 
oportun (adică la 5—7), aflată în 
condiție fizică nu prea bună, acu- 
zind dureri de ficat. Echipa Franței 
s-a apărat bine dar n-a rezistat a- 
saltului final, înfăptuit pe plan fi
zic și moral de formația română 
extrem de ambițioasă. Au punctat 
Brigitte Gapais-Dumont-2 v, Claudie 
Josland-2 v, Catherine Ceretti-2 v 
și Marie Chantal-Demaille 1 v. Ce
lelalte rezultate : Italia — Polonia 
10—3, R.F. a Germaniei — S.U.A.
9— 2 ; U.R.S.S. — Ungaria 9—4.

In cursul după amiezii echipa de 
floretă a României a mai făcut un 
pas spre semifinale. în meciul de 
calificare pentru această fază a tur
neului, floretistele noastre au con
dus permanent în fața cvartetului 
vestgerman ajungînd repede la 
5—2. Cînd scorul a devenit 8—6, 
formația adversă s-a declarat în
vinsă. Pentru echipa noastră au 
punctat : Gyulai (în netă revenire 
de formă) — 3 v, Szabo și Stahl — 
cite 2 v, iar Pascu — 1 v.

In celălalt meci de calificare, Un
garia a întrecut Franța cu 9—7. 
S-au mai calificat în semifinale 
echipele U.R.S.S. și Italiei.

Semifinalele întrecerii floretiste- 
lor programează pentru vineri ur
mătoarele întîlniri : România — 
U.R.S.S. și Italia — Ungaria. Desi
gur, 
este 
neul 
tice 
Iul lor obișnuit. Factorul omogenita
te va clntări hotărîtor în balanța 
șanselor de calificare în finală.

Victor BANCIULESCU

unul Kimiiki

Ion OCHSENFELD

(Continuare fn pag. a 4-a)

în- 
avan- 

cînd 
con-

la puncte a luptătorului

Nicolae

FORUMUL NATIONAL AL PIONIERILOR • Sportul a avut o pondere însemnați in

programul dezbaterilor de la Breaza

PUNCT DE PLECARE • Principal element de referință in noul

an școlar — lansarea mai spectaculoasă a

atletismului • Un nou calendar competiționalINTR-O ACTIVITATE SPORTIVĂ INTENSĂ i

Neguț va finaliza în continuare tușul, in partida cu japonezul 
Tani

tegorică 
nostru.

Tot în acest tur au luptat Marcel 
Vlad (cat. ușoară) și Victor Dolip- 
schi (cat. grea). Vlad a concurat — 
trebuie s-o spunem deschis — neaș
teptat de slab, In partida cu suede
zul Jan Karlsson si a fost întrecut 
la puncte. Dollpscni n-a putut re
zista cu succes asalturilor luptătoru
lui sovietic, Anatoli Roscin, și a pri-

mit al treilea avertisment (dictat 
insă, după părerea noastră, cu prea 
multă ușurință), fiind descalificat

Primii care au susținut partidele 
din cadrul turului doi, In reuniunea 
de joi dimineața, au fost tot luptă-

misiunea sportivelor noastre 
foarte grea, chiar dacă în tur- 
individual trăgătoarele sovie- 

au obținut rezultate sub nive-

Start in proba de 200 m mixt ciștigată de multiplul campion și recordman 
Marian Slavic Foto : Paul ROMOȘAN
Dinamo, de la ora 17,30 : 400 m 
liber b și f (E. Aimer — Oiimpia 
Reșița și Eugenia Cristeseu 
namo), 100 m spate b și f (Gh. 
Lupu — Școlarul București 
vinia Donea

Di-

și La- 
Șc. sp. Reșița), 

100 m delfin b și f (I. Miclăuș — 
Dinamo și Anca Groza — Dinamo), 
4x200 m liber b

LA ȘTRANDUL 
CAMPIONATELE

(Dinamo).

TINERETULUI.
DE SĂRITURI

și de la ora 16,
Tineretului să-

Azi, de la ora 10 
au loc la ștrandul 
riturile de la trambulina de 1 rr. 
(b și f) din cadrul campionatelor 
republicane de seniori și senioare.

D. STANCULESCU

ILIE NASTASE CONTINUA SERIA

pentru pionieri și școlari

SUCCESELOR LA FOREST HILLS
asupra lui Bob 
rămas în cursă !

Calificat în sferturi de finală, în urma netei victorii 
Hewitt (3—0), tenismenul român este singurul european

Citiți amănunte în pagina a 3-a

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI aflăm că in primul meci din ,.sferturi" Arthur 
Ashe l-a învins cu 7—6, 6—4, 7—5, pe Stan Smith. (Amănunte in ziarul nostru 
de miine).

RUGBYȘTII
Învingători

de zile înainte 
an școlar, ora-

CU BATS (S.U.A.)
(prin telefon de 
nostru județean), 
pe stadionul Po- 

localitate a evoluat
Bay

TIMIȘOARA 7 
la corespondentul 
Azi după amiază 
litehnica din 
echipa americană de rugby 
Area Touring Side din San Fran
cisco. Formația oaspete a întîlnit 
echipa campioană a țării noastre, 
Universitatea Timișoara. Jocul a 
fost alert și a plăcut mult celor 
peste 2 000 de spectatori, datorită 
voinței cu care au luptat pentru 
victorie studenții timișoreni, cit și 
jocului spectaculos al rugbyștilor 
americani. Timișorenii au dominat 
mai mult, au fost deciși, impri- 
mînd intîlnirii un ritm rapid. Rug- 
byștii din San Francisco au lăsat 
aceeași impresie bună și aici ca și 
la București, evoluția lor aplaudată, 
fiind categoric o bună 
pentru rugby în acest 
final de 15—10 (6—4) 
Universității Timișoara 
bilit de Rășcanu, Ghețu (cite o 
Iov. p. căz.), Duță (3 l.p.) : Guest, 
Forbes (încercări), Willems (tr.).

propagandă 
oraș. Scorul 
în favoarea 
a fost sta-

P. ARCAN

Cu aproape o lună 
de începerea noului 
șui Breaza a fost gazda primului Fo
rum Național al pionierilor, consti
tuit la indicația tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, ca o înaltă expresie a 
democrației in cadrul organizației 
celor mai mici cetățeni ai țării. A 
fost un binevenit moment de bilanț, 
de analiză a modului în care s-au în
deplinit hotăririle celei de a Il-a 
Conferințe Naționale a Organizației 
pionierilor. S-au stabilit totodată 
măsuri menite să angajeze și mai 
ferm această foarte tinără organiza
ție în direcția înfăptuirii obiective
lor ei politico-educative, să determi
ne o continuă îmbunătățire a activi
tății multilaterale ce o desfășoară și 
care să se situeze la nivelul aștep
tărilor și încrederii întregului nostru 
popor.

indrăgi-Deosebit de 
te de pionieri, con
cursurile de carturi 
sint 
tr-o 
mai 
prezintă — așa 
au 
crările 
ț tonal 
— un 
nit de 
rindul 
nea pentru sporturi
le tehnico-aplicative. 
tn imagine, secvență 
de la un concurs de 
carturi organizat in 

municipiul T ulcea

organizate 
proporție 

mare. Ele

★
Sportul, cu recunoscutele lui atri

bute educative, n-a lipsit din dezba
terile Forumului Național al pionie
rilor de la Breaza. Dimpotrivă, o 
bună parte din timpul in care dele
gații s-au aflat acolo, ei au fost pre- 
zenți în diverse activități din sfera 
exercițiului fizic. Astfel, în fiecare 
dimineață micii participanți la Forum 
au practicat exerciții de gimnastică 
de înviorare pentru ca apoi în cursul 
zilei să răspundă prezent la compe
tiții organizate, la jocuri sportive 
(baschet, handbal, fotbal ș.a.) Ia dru
meții și excursii (Doftana, Cîmpina 
etc), Ia veritabile parăzi sportive, în 
fapt marșuri sub formă de concursuri 
însoțite de cîntece, la concursuri atle
tice, de aeromodelism și carturi. Fo
rumul a reprezentat — și pe plan 
sportiv — o autentică școală a auto-

cum 
lu-subliniat fi

Forumului Xa- 
al pionierilor 
mijloc bineve- 
a dezvolta în 
copiilor pasiu-

□U
seama că ini- 

le 
în

organizării, dacă ținem 
țiativele și modalitățile de a 
transpune în viață au aparținut 
exclusivitate delegaților, pionierilor.

Ce trebuie să însemne Forumul Na
țional al ionierilor in lumina acti
vităților sportive din noul an școlar?

Firește, un excelent îndrumar 
pentru toate unitățile și detașamen
tele de pionieri din țara noastră,

prilejul de a da conținut mai ales 
acelor forme de practicare a exerci
țiului fizic care răspund direct do
rințelor, gusturilor copiilor și in plus 
care se pot realiza la nivelul fiecă
rei școli. Deci, nici un fel de impli
cații pe firul accesibilității.

în acest sens este orientată și ac
tivitatea Comisiei Sport-turism a 
Consiliului Național al Organizației

pionierilor, care recomandă detașa
mentelor și unităților din școli ’să 
acorde o atenție deosebită probelor 
atletice, crosului îndeosebi. Se are 
în vedere, de pildă, relansarea, încă

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 2-a)
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SPECIALIȘTII CONSIDERĂ CĂ

PONGRAȚ A ARĂTAT 
0 VALOARE

SUPERIOARĂ LOCULUI IV DIN FINALĂ
Miercuri seara, la Bayemhalle, 

tînărul Anton Pongraț din Tg. 
Mureș a reușit excelenta perfor
manță de a se instala temeinic în 
rîndul elitei mondiale a spadei. La 
24 de ani, ei era cel mai tînăr fi
nalist., opus unor trăgători rutinati, 
cu experiența foarte multor asal
turi pe planșă, ca și cu simțul 
tactic — din păcate, astăzi, inevi
tabil în scrimă — al calculelor sub
tile și uneori chiar al aranjamente
lor (cum s-a întîmplat, de pildă, 
în meciul în care suedezul Rolf 
Edling a cedat ușor maghiarului 
Gyozo Kulcsar, nu numai pentru că

poziție prudentă pe planșă mane- 
vrind cu siguranță in mișcări, fără 
riscuri inutile, preferind riposta. 
Anton Pongraț a lăsat spectatorilor 
o impresie foarte bună, iar specia
liștii îl consideră mai valoros decît 
o arată locul patru în finala turne
ului olimpic. Este de subliniat fap
tul că medaliatul cu argint, al 
acestui turneu, francezul Jacques 
Ladegaillerie a fost învins de Pon
graț și în semifinale (5—1) și în 
finală (5—3), ceea ce dovedește, 
oricum, calitățile trăgătorului nos
tru.

ALE POMPIERILOR MILITARI
Tn cinstea zilei de 13. "septembrie — 

„Ziua pompierilor din Republica So
cialistă România", la poligonul din 
strada Caroteni 4 (Lacul Tei) va 
avea loc țn zilele de 9 și 10 septem
brie, tradiționala 'rtinâlâ “pe 'țară a 
concursurilor profesionale . ale pom
pierilor militari. ,

In afara probelor specifice se vor 
face și cîteva demonstrații. La în
treceri vor lua parte reprezentative 
ale pompierilor din 16 județe. Iată 
programul complet al întrecerilor :

ZIUA 1 : ora 8 ; Festivitatea de 
deschidere ; de la 8,20 la" 9,30 : proba 
„scara pe fereastră" ; 9: cursa de 
3000 m plat; de la 10—11 : „Poligo-

nul șefului de țeava" ; 11 : 100 m 
plat (serii) ; 11,20—12,50 : proba de . 
„scară culisabilă" ; 12,50 : 100 m plat, 
finală.

ZIUA a Il-a: 9—10: „ștafeta
4x50 m" ; 10 : aruncarea greutății ; 
10,30—11,10: proba „pista de Inde- 
mlnare și viteză" ; 11,30 : „desfășura
rea de luptă", iar de la 
monstrații de stingere, 
zentarea de noi agenți 
noua tehnică de luptă, 
gimnastică specifică.

La ora 13,30, festivitatea de închi
dere a celei de a XlX-a ediții a con
cursurilor profesionale ale pompie
rilor militari și decernarea premiilor.

ora 12,30 de- 
salvări, pre
rie stingere, 

ansamblu de

BOGATĂ ACTIVITATE
B « V* 4' « # J

INTERNAȚIONALĂ ÎN VEDEREA

nu mai avea nici-o șansă în finala 
competiției ci și fiindcă același 
Kulcsar îi facilitase suedezului ac
cesul din semifinale în finală).

Din cei 74 de candidați La șefia 
spadei rămăseseră în finală doar 
șase. Pongraț avea de luptat împo
triva puternicelor coaliții ale Fran
ței și Ungariei, care au promovat 
în finală cîte doi trăgători. De fran
cezul Jacques Brodin a scăpat 
ușor — acesta fiind învins în toate 
asalturile. în schimb, el a fost în
vins de cei doi spadasini maghiari, 
ultimul dintre ei, dr. Csaba Fenvv- 
essi devenind campion olimpic. Tre
buie să remarcăm că în semifinale, 
Pongraț îl învinsese pe același 
Fenyvessi cu 5—4 dar vrînd să 
mențină aceeași tactică cu care bi
ruise în faza precedentă, el a gre
șit și a pierdut destul de ușor.

în general, Pongraț a adoptat o

UNGARIA SI POLONIA->

ÎN flNALA TURNEULUI

VOLEIBALIȘTII ROMÂNI JOACĂ
PENTRU LOCURILE 5-8

Turneul olimpic de volei a prilejuit 
în cele două serii ctteva surprize no
tabile. Astfel în seria I era de aștep
tat ca echipa Poloniei să aibă o com
portare bună și să atace calificarea în 
semifinale. îndrituiau aceasta ipoteză 
rezultatele pe care polonezii le-au în
registrat cu puțin timp înaintea J.O., 
și anume victoriile categorice obținute 
în Japonia asupra reprezentativei ni
pone, precum și cîștigarea turneului 
preolimpic. Dar, la MUnchen, echipa 
Iul Tadeusz Szlagor n-a reușit să se 
claseze decît pe penultimul loc în se
rie și, prin urmare, va lupta pentru 
ocuparea locului al nouălea l De ase
menea. formația Cehoslovaciei. în 
urma înfringerii în fața voleibaliștilor 
bulgari, trebuie să se mulțumească cu 
unul din locurile 5—8. De notat, în 
schimb succesul echipei Bulgariei care 
a obținut, alături de cea a U.R.S.S., 
dreptul de a participa la semifinale. 
Redăm mai jos clasamentul primei 
serii.

1. U.R.S.S.
2. Bulgaria
3. Cehoslovacia
4. Coreea de Sud
5. Polonia
6. Tunisia

5 5 0 15: 3 10
5 4 1 13: 8 9
5 3 2 11: 6 8
5 2 3 7:10 7
5 1 4 8:12 6
5 0 5 0:15 5

PARTICIPĂRII LA C. C. E. Șl CUPA CUPELOR

DL FOTBAL?
Se îndreaptă Un

garia spre cel de 
al patrulea titlu 
olimpic la fotbal ? 
Aceasta este în
trebarea care se 
pune după cea de 
a doua etapă (dis
putată marți și 
miercuri) a grupe
lor finale, tntrucît 
reprezentativa țării 

i care n-a cedat 
tumeu- 
specia- 

de fot- 
a ciști- 
ori : ia 

Tokyo

vecine este singura care n-a 
vreun punct tn această fază a 
lui final Ungaria este una din 
listele turneului fina! olimpic 
bai, În care — pînă acum — 
gat medaliile de aur de trei < 
J.O. de la Helsinki (1952). ia ___
(1964) și la Ciudad de Mexico (IMS).

Astfel, după ce a dispus cu 2—o de 
formația R.D. Germane. Ungaria a în
trecut cu 4—1 echipa R.F. a Germa
niei care. în ciuda faptului că este al
cătuită din jucători cu experiență 
binecunoscut! in Bundesliga, nu-ț! gă
sește cadența. Ba. mai mult, ea a 
fost fluierau de public la unul din me
ciurile disputate la Munchen..

Dar marea surpriză s-a produs pe 
stadionul din Augsburg, unde Polonia, 
care In prima partidă nu a putut de
păși Danemarca, a dispus de finalista 
ultimului campionat al Europei, forma
ția Uniunii Sovietice, cu 2—1 ! Pe pri
mul loc al clasamentului grupei se aCă, 
insă. Danemarca, datorită golaverajului 
mai bun.

Dar fată ultimele rezultate, clasamen
tele celor două grupe 
toare :

In schimb în seria a doua. în care 
au evoluat și voleibaliștii români, au 
fost amînate ultimele două partide : 
România — R.D. Germană și Brazilia 
— Cuba, decisive pentru stabilirea cla
samentului grupei, și deci, a echipelor 
care urmau să ia parte la semifinalele 
pentru locurile 1—4 și respectiv 5—8. 
Calculul hîrtlel era favorabil voleiba
liștilor din R.D. Germană pentru a 
accede la semifinale. Două seturi le 
erau suficiente, pe cînd voleibaliștii 
noștri trebuiau neapărat să cîștige cu 
3—0 sau 3—1, lucru extrem de greu, 
dar nu imposibil de realizat

Cete două întîlnlri s-au încheiat 
miercuri noapte foarte tîrziu, ultima 
fiind programată cea care ne Interesa 
în mod cu totul deosebit. Aceasta s-a 
terminat mult după miezul nopții cu 
victoria campionilor mondiali La scorul 
de 3—0 (10. 12. 7).

Sub conducerea arbitrilor Krastev 
(Bulgaria) și Van Welder (Belgia) au 
evoluat următc^rele formații : România: 
Udișteanu. Barta, Oros, Dumănoiu. 
Schreiber, Stamate (Moculescu. Ion,

GRCPA

șl partidele vll-

t
R.F. a
Germană

Ungaria — 
<2—1), R.D. 
(2—0).
1. ungaria
2. R.D. Germană
3. R.F. a Germanie:
4. Mexic

Etap» următoare : 
R.F. a Germaniei, i

GRUPA A n-A

Germaniei
— Mexic

4-1
7-0

2 2 0 8 6—1 4
2 18 1 7—2 2
2 8 11 2—5 1
2 8 11 1—8 1

R.D. Germană — 
Ungaria — Mexic.

Danemarca — Maroc 3—1 (8—8). Po
lonia — U.R.S.S. 2—1 (0—1)
1. Danemarca 2 110 4—1 3
2. Polonia 2 118 3_ 2 3
3. U.R.S.S, 2 10 14—22
4. Maroc 2 00 2 1—6 8
Etapa următoare : Polonia — Maroc, 

Danemarca — U.K.S S.
Judecind după meciurile ce Ie maî 

au de disputat, cele mai mari șanse 
să-și dispute finala par a avea echi
pele Ungariei și Poloniei.

Codoi, Balaș. Enescu) ; R.D. Germană : 
Schneider, Pietsczsch, Schulz, Weise, 
Schumann. Webner (Maune. Love, 
Peter).

Formația noastră a făcut din nou 
un joc slab, fără să se mobilizeze la 
limita necesară, arătînd aceeași Inega
litate în evoluție : faze excelente și 
altele foarte slabe, procentul acestora 
din urmă fiind, din păcate, cu mult 
mai mare. Am asistat la dese greșeli 
la blocaj. Linia a doua fiind ca și 
inexistentă (la numeroase mingi puse 
peste blocaj nu a intervenit nimeni !), 
la nenumărate servicii greșite. Echipa 
noastră n-a exploatat suficient calită
țile fizice și nu a arătat o bună con
diție fizică. în situațiile în care sex
tetul de bază nu a corespuns, antre
norii au fost nevoiți să facă repetate 
schimbări, rezervele evoluînd însă mo
dest și angrenajul întregii echipe a su
ferit. De altfel, n-am vă2ut pe nici 
unul dintre Jucătorii noștri care, de-a 
lungul unei partide, să arate o regu
laritate de măcar 70 la sută

Nu-i mai puțin adevărat că repre
zentativa R.D. Germane este o forma
ție foarte puternică, atletică, cu un 
blocaj aproape impenetrabil și cu o 
linie a doua excelentă.

Iată clasamentul grupei :
1. Japonia
2. R.D. Germană
3. România
4. Brazilia
5. Cuba
6. R.F.

5
5
5
5
5 
5

5
4
2
2
2
0

0 
1
3
3
3
5

10
9
7
7
7
5a Germaniei

★
în semifinalele 
întîlnesc echipele : U.R.S.S. cu 

R.D. Germană șj Japonia cu Bulgaria.
__ ,---- 1 meda- 

lar învinsele vor 
de bronz și locul

Deci,
1—4 se

pentru locurile

învingătoarele tși vor disputa 
liile de aur și argint 
lupta pentru medalia
IV.

Formația României 
semifinala pentru loc 
Coreei de Sud. în ceala 
Cehoslovacia primele re; 
învingătoarele vor lupta 
rile 5—6 iar tovt 
7—a. în ceea ce pr 
participante (clasa' 
în serii) eie s*j 
cele de pe locul 
își disput* locuri 
Germaniei si Tun 
rile 11—12.

S

Iz na dintre rarele situații (in meciul susținut de voleibaliștii noștri cu cei 
japonezi) cind au reușit să depășească blocajul advers și să puncteze

- -*1-«»«"c »‘x*z — «* L.
ziK 'D x^C x<< x^C '*î*' "1.»

• Sportiva noastră Melania De- 
cuseară a concurat accidentată in 
întrecerea de sărituri in apă de la

_j,.; platformă. Efectuînd o grupare 
prea bruscă la una din sărituri, 
ea și-o spart orcada cu genun- 

_>•. chiul și a avut nevoie de asistența 
'p medicului de concurs. Acesta i-a 

cusut arcoda și Melania a conti- 
nuot intrecereo terminind pe focul 
16 cu 182,90 puncte.

"c-
yț. • înotătorul american Rick De- 

mont, învingător în proba de 400 
“,<• m liber, a primit cu mult calm ști- 
j-’c rea descalificării sale. După cum 
'£ s-a mai anunțat, în urma unui con- 

trol efectuat după încheierea a- 
cestei probe, analiza lui Demont a 

J, fost pozitivă. Intr-o declarație fă- 
cută reprezentanților presei, De- 

-J*$ mont a spus : „Sper ca C.I.O. 
să-mi înapoieze medalia. Sint nevi- 
novat ! De această problemă nit- 
mai medicul echipei trebuie să răs- 
pundă, eu sini o victimă a lui. Co- 
miletul olimpic al țării mele va 
face apel pentru a se reveni asu- 
pra acestei severe hotăriri de a fi 
descalificat".

>‘z_ • Comentind turneul final al
probei de spadă, corespondentul 
agenției France Presse scrie, prin- 

j'.z. tre altele: „Românul Anton Pon- 
graț i-a impresionat pe specialiști 

V" și putea obține un loc mai bun 
decît cel ocupat în fina!".'Comen- 

X tatorii celorlalte agenții Intemațîo- 
naie de. presă sint în unanimitate 

țus... de acord că tînărul scrimer ra_- 
u, mân o fost revelația competiției 

' individuale de spadă.\‘z_
• In legătură cu meciul de hand- 

bal România — Ungaria, ciștigaî
>’<• cu scorul de 20—14 (11—6) de 
J, handbaliștii români, corespondentul 

agenției D.P.A. remarcă, printre 
altele : „Handbaliștii români au 

xi. practicat un joc remarcabil. Ei cu

profitat de unele lacune în apă
rarea echipei maghiare, care nu 
a găsit mijloacele cele mai potri
vite de a-l anihila pe „bombardie
rul" Gruia. O mare decepție o 
fost in acest meci jucătorul ma
ghiar Varga, care nu a evoluat la 
valoarea lui, fiind stopat de apă
rarea ermetică a românilor sau, in 
ultimă instanță, de portarul Penu,

--------------   ■ —   X.

Jlurnal 
©LIMPIC

Acesta din urmă posedă o clasă 
mondială".

• Cunoscutul înotător american 
Mike Burton, ciștigâtorul probei de 
1 500 m liber, a anunțat că va 
abandona activitatea competiționa- 
lă. In legătură cu această decizie, 
el a declarat următoarele : „Am 25 
de ani. Colegii din echi^j inii 
spun „bătrinul". Nu vreau să sto
pez ascensiunea unui selecționabi! 
tinăr, ți de aceea voi renunța la 
sportul de performanță".

• Comisia medicală de pe lingă 
C.I.O. a luat in discuție descalifi
carea echipei de pentatlon modern 
a Finlandei. în urma unui comu
nicat, s-a adus la cunoștință că 
analizele efectuate componenților 
acestei echipe au fost găsite pozi
tive Pină în prezent, nu a fost 
luată nici o hotârîre.

• Bilanțul concursului olimpic 
de notație este intr-adevăr fruc
tuos. In cursul întrecerilor, cere au 
cuprins 29 de probe, au fost sta
bilite 23 de noi recorduri mondia
le. Pe drept cuvint, acest impre
sionant biionț demonstrează exce
lentul nivel ic care s-o desfășurat 
competiția.

• Federația internațională de 
badminton a organizat luni, intr-o 
sală din Miinchen, o demonstra
ție la care au fost invitați cei mai 
cunescuți tehnicieni ai diferitelor 
sporturi prezenți la J.O. La de
monstrație au participat jucători 
din Danemarca, Anglia, Japonia și 
Indonezia. Ei au initiat această de
monstrație cu scopul ca oficialitățile 
Comitetului olimpic internațional 
(C.I.O.) să accepte ca în viitor să 
figureze in programul J.O. și bad- 
mintonul.

• După cum se știe, în cursul 
desfășurării finalei probei de 
10 000 m, atletul tunisian Mohamed 
Gammoudi a căzut, accidentin- 
du-se. Oficialii au declarat că tu
nisianul se află în tratament și 
că va lua startul in preliminariile 
probei de 5 000 m, care a avi i 
loc Iert ..

• Comisia antidoping a publi
cat un comunicat prin care atrage 
atenția participantilor la competi
ția de iahting că se interzice cu 
desăvirțire consumarea pilulelor 
contra... răului de mare. In comu
nicat se arată că aceste pilule 
conțin produse farmaceutice inter
zise, și la eventualul control anti
doping analizele apar pozitive.

j-

De azi, turneu masculin in sala

Coincidența a făcut. ca. în aju
nul disputării unor meciuri inter
naționale echipele românești care 
ne vor reprezenta în C.C.E. și Cupa 
cupelor să afle adversarele lor din 
primul tur al acestor competiții, 
fapt care transformă partidele a- 
micale în. utije îpireceri. de veri
ficare.

Dinamoviștii, de pildă, iau parte 
la un turneu, alături de formațiile 
Ruda Hvezda Pardubice. I.C.H.F. și 
Voința București.. Primele intîlniri 
au loc azi, de la ora 16.30 in sala 
Dinamo, în următoarea ordine : Di
namo — Voința. Ruda Hvezda — 
I.C.H.F. Următoarele două etape 
sînt programate șîmbătă de la ace
eași oră și duminică de la ora. 10, 
tot în sala. Dipamo.

Cît privește pe Steaua, ea 
de două ori cu Selecționata 
R.P.D. Coreene : duminică 
tembrie la Tîrgoviște (ora 
sîmbătă 16 septembrie 
(sala Floreasca. ora 
vor mai evolua mari: 12 septembrie 
în compania Academie: Militare
(sala Floreasca. ora 18) și joi 
septembrie la Ploiești (ora 18), 
turi de selecționata orașuîuL

Echipele feminine Rapid 
I.E.F.S. nu au, deocamdată, progra
mat nici un turneu. In schimb, 
baschetbalistele care nu fac parte 
din lotul reprezentativ var alcătui o 
selecționată care va parUtppa, sub

va juca 
armatei 
10 sep
ii) Și 

la București 
18). Oaspeții

14 
ală-

$i

Dinamo

denumirea de România B, la cam
pionatul balcanic (Iași, 22—24 sep
tembrie). Selecționata va fi formată 
din Anca Racoviță, Dorina Suliman, 
Ștefania Basarabia, Luiza Tal, Ele
na Nicolae (Rapid), Ana 
Cornelia Petric, Eugenia 
Valentina Degeratu, Viorica Balai 
(I.E.F.S.) și Otilia Apostol de la Uni
versitatea Iași.

Deak,
Salcu,

Mărturisesc câ prima mea por
nire, în această dimineață de joi, 
prima dimineață după prima zi de 
doliu din istoria Olimpiadelor, a 
fost aceea de a duce la redacție 
In locul telecronicii sâptăminaîe o 
pagină albă de hirtie, fără nici 
un cuvînt scris, o pagină albă în 
semn de doliu, în semn de tăcere 
deplină, în semn de strigăt adînc. 
in semn de durere, ca semn al 
tuturor semnelor noastre ome
nești prin care ne deosebim de 
toate viețuitoarele și sălbăticiuni
le lumii.

Chiar și după această frază — 
eu nu găsesc în mine puterea de 
a înșira multe cuvinte pe hîrtie 
și la ce bun aș căuta această pu
tere vrăjită, aceea de a scrie, dacă 
împotriva a tot ce s-a scris de mii 
de ani, împotriva a tot ce ne-au 
lăsat înțelepții, poeții și artiștii, 
împotriva a tot ce a înălțat civi
lizația, împotriva a tot ceea ce a 
visat lumea ocrotind această fla
cără olimpică — s-a putut totuși 
înfăptui ceea ce nimeni, niciodată, 
nu a conceput: omorîrea atletu
lui de către alt om la Jocurile 
Olimpice.

Chiar și după această a doua 
frază — aș putea găsi puterea să 
nu mai scriu nici un ci-rint, să las 
hirtia albă, dacă n-aș avea in auz 
și în fața ochilor, mai puternice

decît oroarea și teroarea trezite de 
sînge și asasinat, două imagini pe 
care nu pot să nu te comunic, în 
pofida lipsei mele de inspirație li
terară.

E mai întii respirația cailor în 
proba de obstacole, tot ce s-a 
transmis mai frumos pînâ în ziua 
aceea neagră. Microfoane ultra- 
sensibiie ne-au adus acea răsu
flare sublimă a ființei încordată în
tre două obstacole, între două 
riscuri, între cădere și triumf.

De cite ori închid ochii și-mi 
pun degetele tn urechi pentru o 
mă îndepărta de imaginile trage
diei petrecute — aud respirația 
aceea grea, adincă.

E, după aceea, cifra aceasta de 
11, exact numărul celor care se 
adună pentru a ferma o echipă 
de fotbal, exact numărul atleților 
uciși, o întîmplare poate, dar azi, 
cind întîmplarea încearcă de atî- 
tea ori să pună 
nele lumii, de ce 
ceasta întîmplare, 
dea — fascinați
flarea cailor pe pămint, dezgustați 
de violență, de moarte — un semn 
patetic și disperat pentru apăra
rea a tot ceea ce e sfînt și bine- 
cuvintat în sport, in jocurile tno- 
cente ale omului ?

mina pe desti- 
n-aș vedea In a- 
a'e ce n-am ve- 
mâcar de răsu-

BELPHEGOR

N. TÂNĂSESCU (DINAMO) Șl GH. PlRVULESCU (STEAUA)

PRIMII CAMPIONI DE JUNIORI Ăl PROBELOR DE VELODROM

Campionateie naționale de velodrom 
rezervate Juniorilor sint în plină des
fășurare. în prima zi s-au întrecut ju
niorii mici, tn proba de viteză, Iar ju
niorii mari in cursa de 1 000 tn cu 
start de pe loc Programate după nu
mai o zi de pauză, de ta încheierea 
campionatelor municipale, naționalele 
de velodrom l-au găsit pe cicliști gata 
încălziți. Așa ne-am explicat pofta te
ribilă de concurs a băieților și. mai 
ales, nivelul tehnic superior al între
cerilor. In -cest sens un exemplu este 
edificator, e’entru a se putea definitiva 
clasamentul probe! de viteză, atît pen
tru locurile I și II. cît și pentru locu
rile Itl-rv a fost necesară disputarea 
a oîte trei manșe. N. Tănăsescu (Di
namo). noul campion național al pro
bei (antrenor Mircea Mihăllescu) a câști
gat la limită în fața tenacelui său rival

M Bonciu (Șc. sp. 3) șî, tot astfel, a 
obținut V. Roșu (Dinamo) locul 3 in 
dauna lui R. Simion (Șe sp. 1).

Proba de 1 090 m a juniorilor mart a 
aliniat Ia start un grup de cicliști a 
cărui valoare am subliniat-o deseori 
în cronicile concursurilor de pistă. 
Deși foarte tineri. M. Romașcanu. Z. 
Elekeș, Gh. Pirvulescu și M. Roșu, ca 
să ne rezumăm doar la aceste ctteva 
nume, au acumulat o frumoasa, expe
riență sportivă datorită căreia 
șese de fiecare dată să ofere 
rilor întreceri de calitate, tn 
probă victoria a revenit Iui 
vulescu — 1:14,7 (Steaua) — 
Ion Vasile — care a dispus cu numai 
două zecimi de secundă de Z. Elekeș 
(Steaua) și M. Roșu (Dinamo), ambii

cronometrați cu 1:14,9 Pe locurile ur
mătoare s-au clasat : 3. M. Romașcanu 
(Dinamo) 1:15,4 ; 4. N. Voican (Șc. sp. 
3) 1:15,8; 5. I. Naghl (Steaua) 1:16,2...

Gh. ȘTEFANESCU

reu- 
spectato- 

această 
Gh. Pîr- 
antrenor

ratir
I

• A fost stabilit programul de 

riei B de rugby. Sariul inaugurul 
D vor lua formațiile care acti
vează în seria a Il-a: 17 septem
brie. Numărul partidpanteldr — 
12. Apoi, la 24 septembrie vor 
intra in competiție echipele din 
seria I (II formații). în fine, ia 
1 octombrie își vor începe între
cerea și echipele din seriile a III-a 
și a IV-a (șase și respectiv șapte 
in fiecare serie).

• S-au încheiat cursurile inter
naționale de pregătire pentru an
trenori organizate sub egida Fede
rației franceze de rugby. La aceste 
cursuri au fost prezenți și trei an
trenori români : ing. Radu Demian 
(Grivița Roșie). Teodor Rădulescu 
(Știința Petroșani) . și Bebe Boboc 
(C.S.M. Sibiu). Vom reveni cu amă
nunte.

ACTUALITĂȚI
• La 24 septembrie va Începe 

si noua ediție a campionatului de 
juniori. Echipele bucureștene de
categoria I (10 la număr) vor bene
ficia de șansa de a part-opa la
turneul fînaL Se înțelege, frunta
șele competiției. Reamintim : cam
pioana pe anul în curs este XV-ie 
antrenorului Comei Munteana
(Clubul sportiv școlar).

• în organizarea forului francez 
de specialitate. Ia Bordeaux. va 
avea loc de la 19 septembrie un 
curs rezervat arbitrilor. Printre 
invitați se află și cavaleri ai fluie
rului din țara noastră. Este vorba 
de dr. Gabriel Eftimescu și Dra
gos Grigorescu.

• Stmbâtă urmează să se întru
nească comisia de disciplină a fe
derației pentru a lua in discute 
cazurile de abateri menționate de

LA SIBIU. CONTINUĂ SERIA RECORDURILOR 
PATINATORILOR PE ROTILE

arbitrul Ștefan Constantinescu in 
meciul Politehnica Iași — Univer
sitatea Timișoara din cadrul eta
pei a IlI-a. Sînt vizați jucătorii 
Dorin Rășcanu, Volman și
Manaz.

• La începutul lunii viitoare, o 
selecționată de rugby divizionară 
urmează să evolueze în Anglia, 
întoreînd vizita făcută în primăvară 
de sportivii din Cornwall și Devons
hire. Colegiul central de antrenori, 
care se va întruni în curind, va 
fixa lotul selecționabililor noștri 
precum și programul de pregătire 
în vederea acestui important eve
niment sportiv. Principalul criteriu 
de selecție — forma arătată de ju
cători tn primele patru etape ale 
campionatului divizionar.

• Au fost fixați arbitrii meciuri
lor din etapa a IV-a (10 septem
brie) : T. Witing : Sp. studențesc- 
C.S.M. Sibiu ; FI. Tudorache : Gri
vița Rosie-Universitatea Timișoara ; 
P. Niralescu : Farul-Precizia : Gh; 
Pircălăbeseu : C.S.M. Suceavă-Stea- 
ua ; dr. G. Eftimescu : Gioria-Ști- 
ința Petroșani : Al. Lemneanu :
Politehnica lași-Dinamo ; P. Iones- 
cu : Rulmentui-Vulcan.

„CUPA

SPERANȚELOR"

Incepînd de azi, timp de patru 
zile, poligonul Tunari din Capitală 
va fi gazda unei importante între
ceri de tir — la toate probele — 
„Cupa speranțelor", la care participă 
juniori și seniori pînă la 27 de ani, 
mai puțin cei din loturile republi
cane și olimpice.

Competiția este așteptată cu mult 
interes de cei aproape 200 de concu- 
renți, care și-au anunțat participarea, 
întrucît cu acest prilej, tinerii care 
doresc să se întreacă la campiona
tul seniorilor din luna viitoare, pot 
obține baremul de participare. Tot
odată, confruntarea de la Tunari va 
constitui, la unele probe, și un ultim 
trial pentru definitivarea loturilor 
care vor lua parte Ia tradiționala în
trecere internațională — „Cupa prie
tenia" — ce va avea loc între 23 si 
30 septembrie la Plsen, în Cehoslova
cia.

Programul ae azi cuprinde urmă
toarele probe : armă standard 3x20 
focuri băieți, pistol liber 60 focuri 
băieți, armă standard 60 focuri 
culcat fete și pușcă cu aer 
comprimai 40 focuri băieți. Con
curs de selecție — pentru „Cupa 
prietenia" — va avea loc la pistol 
liber și armă standard 60 f. culcat 
fete. întrecerile încep la ora 8,30. 
Mîine se va concura la pistol viteză, 
skeet (talere aruncate din turn), 
armă standard și pușcă cu aer com
primat.

SIBIU. 7 (prin telefon de la trimi
sul nostru). întrecerile finale ale 
campionatului republican de patinaj 
pe rotile au continuat joi, înregis- 
trindu-se alte noi recorduri republi
cane.

La probele pe distanțe scurte (pa
tine tip linie) au last starud si o se
rie de cu.nosaiți patjnaîari de ^viteză 
ca de pildă, juniorii : clara Mike 
(C.S.M. Cluj) țT'Eugen-Imeds (Agro
nomia Cluj) ; seniorii : Liana Cardaș 
(Mureșul „Tg. Mureș). Andrei Okoș 
(DinamP Brașov) și Iloria Timiș (A- 
groricfnua *Cluj). Dintre rezultatele 
acestSi* rdbniuni le menționăm pe 
cele realizate de Tereza Costache 
(11—12 ani, 50 m) Ce la Constructo
rul București — 8,5 s, ludith Ila lint 
dă la' MJrăștn Tg. Mareș» St Carmen 
Dragoman (L3--14 ani, ApQ. m) ge la 
Școala. sportjvă Sibiu — 15,8 s, Gh. 
Kovacs (13—14 arii, 100 m) de . la 
Olimpia Cluj — 14,5 s, Clara Mike 
(17—18 ani, 2țQ m) — 30,5 ș. și Liana 
Cardaș la 500 m — 1:12.7. toate noi 
recorduri națiohale.’

Am avut prilejul să consemnăm ți

alte rezultate valoroase : 9—10 ani, 
băieți — 100 m : A. Lakatos (C.S.M. 
Cluj) — 17,4 (nou record): 11—12
ani. fete — 100 m : Bodies Psșcsnu 
(Mureșul Tg. Mureș) 17.4 (nou re
cord) ; băieți — 100 m : Ovidiu Bu
tuc (Dunărea Galați) 16,6 teou re
cord).

Căutind o explicație a suitei de 
recorduri care au marcat pină In 
pretest finala acestei ediții ne-am 
adresat antrenorului Caro) Gali (Mu
reșul Tg. Mureș), ai cărui eievl au 
o comportare deosebit de bună, 
care r.e-a declarat : „La obținerea a- 
cextor rezultate au eoatribuit. in pri
mul rind. pregătirea excelentă ■ ma
jorității concorenților fi apoi pista 
de bitum care este mult mai bună 
decît cea pe care «-a desfășurat fi
nala de anal trecut".

De semnalat faptul câ Ia disputele 
de joi au luat parte ți patinatorii 
de la Dunărea Galați, sosiți după 
începerea acestui ultim act al cam
pionatului republican, din cauza unor 
greutăți întimpinate pe pian local

Dumitra NEGREA

AMPLĂ ACȚIUNE

DE SELECȚIE
LA CLUBUL DINAMO

Clubul Dinamo organizează o 
nouă si amplă acțiune în vede
rea depistării și selecționării u- 
nor elemente tinere eu calități 
pentru practicarea sportului.

Acțiunea se va desfășura în 
zilele dc 11. 18 și 25 septembrie 
1972. începind de la orele 8.30 și 
1». pe bazele stadionului din 
Șoseaua ștefan cel Mare Pot 
participa tineri si tinere între 
9—16 ani. nelegitimați la alte 
cluburi.

Selecția se va iace la urmă
toarele ramuri de sport : atle
tism. baschet, box. caiae-canoe, 
fotbal, gimnastică, handbal, hal
tere. lupte, rugby, tenis de cimp. 
Ur și voie!.

FORUMUL NAȚIONAL AL PIONIERILOR
(Urmare din pag. 1)

din această toamnă, a triatlonului 
la nivelul claselor' I—IV ți a tetrat- 
lonului pentru elevii din clasele V— 
VIII. Chiar șt.în cadrul regulamentu
lui de distribuire a insignelor „Pio
nier sportiv" și „Pionier -turist" a- 
tletismul ocupă un loc- important, fie 
în accepțiunea triatlonului sau a 
tetratlonului, fie a crosurilor și mar
șurilor. Și este firesc să fie așa. cu- 
noseîndu-se valoarea ce o are atle
tismul pentru călirea fizică a tinere
lor generații, totodată pentru forma
rea lor (eventual) in alte discipline 
sportive. Se știe doar : fotbaliștii, 
baschetbalițtii sau handbaliștii — 
pentru a ne referi doar la trei disci
pline — care au practicat inițial atle
tismul, una sau mai multe probe, 
se detașează net de ceilalți, printr-o 
evidentă rezistență în regim de efort 
maxim. Această rezistență, această 
capacitate remarcabilă la efort, la so
licitări le-a dat-o atletisniUl.

Prin promovarea atletismului la 
nivelul detașamentelor și unităților 
„cravatelor roșii", Comisia Sport-tu- 
rism a Consiliului Național al Orga
nizației pionierilor urmărește, într-un 
fel, să continue lăudabila acțiune de 
acum doi ani, din anul școlar 1970/ 
1971, care a fost decretat „Anul atle

tismului pionieresc". Ne reamintim 
cu satisfacție, de roadele acestei ac
țiuni și mai ales de succesul obținut 
— ca un corolar al activității rodni
ce depuse de organizațiile de copii — 
locul I la cea de a XV-a ediție a 
Tetratlonului atletic internațional. Pe 
plan național, Anul atletismului pio
nieresc a impulsionat activitatea spor
tivă în zeci ți sute de școli genera
le și aducerea în prim plan a nu
meroși copii, astăzi, parte din ei. 
componenți ai unor secții de perfor
manță în cadrul școlilor sportive sau 
cluburilor.

O modalitate de a pleda pentru 
atletism o va constitui, în noul an 
școlar și „Cupa Tot înainte", un 
fel de campionat al școlii, al unității 
de pionieri, organizat acum după cu 
totul alte principii, mult mai echita
bile și mai eficiente. Se are în vede
re nu numai stabilirea campionilor 
pe clase sau școală, a echipelor cam
pioane, ci, Jn primul rînd, angrena
rea marii mase a elevilor in practi
carea sportului. Criteriul principal de 
stabilire a. clasamentelor, a ierarhiei, 
pe localități și județe, va fi participa
rea la cît mai multe discipline sporti
ve și cel mai mare număr de parti
cipant! la întreceri.

★
Noul an școlar va aduce și o altă 

noutate : dirijarea activității sportive

a pionierilor și in general a școlarilor 
după un calendar elaborat în comun 
de Ministerul Educației și învățămîn- 
tului. Consiliul Național al Organiza
ției pionierilor, C.C. al U.T.C. și Coa- 
sili 1 Național pentru Educație Fizică 
ți Sport. Un calendar-program pe o 
durată de 4 ani, avînd mai multe 
constante : finalele republicane se vor 
desfășura numai din doi in doi ani. 
cu excepția atletismului, gimnasticii 
și săniuțului, prezența concursurilor 
de inițiere „Delfin" între discipline
le competiționale ale cravatelor roșii 
și organizarea finalelor pe țară în- 
tr-o singură ' calitate, în speță in
tr-o tabără, pe o durată mai mare ca 
deobicei, dar cu efecte educative spo
rite. Este o adaptare la un sistem pe 
care îl practică organizațiile de co
pii din alte țări, cu efecte pozitive 
verificate. Evident, despre toate aces
tea vom mai avea prilejul să scriem.

Deocamdată salutăm preocuparea 
Secției Sport-turism a C.N.O.P. de 
a da un conținut cît mai bogat acti
vității sportive a cravatelor roșii, 
răspunzînd astfel hotărîrilor luate în 
recentul Forum Național al pionieri
lor și aspirațiilor copiilor, de a-și 
face din practicarea exercițiiior fizice 
individual sau sub formă de joc, o 
îndeletnicire cotidiană, menită să-i 
călească, să le sporească energiile, 
pasiunea pentru plurivalenta lor ac- 
tivitate-școlară și obștească.

AUTOTURISMfLE
UIMI SEPTEMBRIE

lî KUO PHOWORT
Ca și in lunile precedente în luna 

septembrie se continuă atribuirea de 
autoturisme la toate tragerile șl con
cursurile obișnuite Loto, Pronoexpres și 
Pronosport.

Aceste autoturisme, ca și Dină în 
piezent, se acordă în cadrul valorii 
unitare a ciștigurilor Loto-Prono în 
numerar indiferent de categoria la care 
o fost obținut ciștigul (de o valoare 
cel puțin egală cu cea a autoturismu
lui ales), felul biletului sau buletinu
lui pe care a fost realizat sau taxa 
de participare per variantă.

Pentru luna septembrie Loto-Prono- 
sport oferă la alegere riștigătorilor la 
sistemele de Joc următoarele autotu
risme :

— DACIA 1 300 (70.000 Iei)
— DACIA 1 100 (55.000 lei)

Aceste valoroase cîștigurl au fost ob
ținute șl juclnd pe bilete fractionate.

Jucind la sistemele Loto-Pronosport 
aveți șansa de a cîștiga mari premii 
în bani care se pot transforma to 
autoturismul preferat. '

Lozul în plic a devenit un sistem 
de joc preferat de marea masă de par
ticipant! Acest foarte popular sistem 
de Joc are numeroși mari ciștigători 
de premii in bani autoturisme și bu
telii de aragaz. Zilnic se prezintă la 
Centrala A.S. Loto-Pronosport mari 
ciștigători ta acest sistem pentru primi
rea acestor premii.

Perseverînd ia sistemul de joc prefe
rat puteți deveni fericitul cîștlgător al 
uno-r mar! premii tn bani, autoturis
me, excursii etc.

8 BA NI
EXCURSII
AUTOTURISME

LA SISTEMELE DE JOC

LOTO-PRONOSPORT
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OBSERVATOR LA PARTIDA
ARIS BONNAWEG

CURSA CU OBSTACOLE A RAPIDULUI • ••
In vara aceasta Rapidul a suferit 

unul din cele mai tari șocuri din 
istoria sa. Giuleștenii plecaseră în 
pregătiri, Ia Clăbucet, spre sfîrșitul 
lui iulie, Cînd au primit vestea că 
Dumitru, ..inima echipei11, a tre
cut la Steaua. Rapidul a făcut, a- 
tunci, o noapte albă căutîndu-și mo
ralul și curajul de a crede că „lupta 
nu-i pierdută11. Plecase Lupescu, 
stîlpul apărării, plecase și Dumi
tru... Două pierderi enorme. Pentru 
postul lui Lupescu se găsise „so
luția Mușat”, pentru mijlocul te
renului urma ca un baraj să decidă 
între Angelescu, Dinu și noii ve- 
nîți Naom și Savu. Și cum acest șoc 
nit fusese parcă suficient, au mai 
intervenit și condițiile improprii de 
pregătire de la Clăbucet plecare. 
Pentru că, acolo, sus, în munte, s-au 
făcut alergări în pantă, dar mingea 
n-a putut fi folosită decît foarte 
rar și mai mult ca element dis
tractiv. Bazil Marian s-a declarat 
nemulțumit de condițiile de lucru 
din acea perioadă atît de impor
tantă, însă nu s-a putut rezolva nî- 
nimic. Singura soluție părea să fie 
deplasarea în Spania pentru cele 
două turnee care, dincolo de con
dițiile de pregătire, urmau să veri
fice și să formeze echipa. Rezulta
tele din acele turnee le cunoaștem. 
Rapidul n-a reușit decît un egal, 
1—1 cu Elche ,prin golul Iui Neagu 
care a primit o cupă pentru cel 
mai bun jucător al turneului. Re
zultate slabe, 0—3 cu Nacional 
Montevideo, 0—1 cu Levante. 0—1 
cu Honved. Adică, un singur gol 
înscris și șase primite. Dar. din
colo de rezultate interesau celelal
te concluzii care vizau viitorul.

La sosire. Marian, omul de la 
timona Rapidului, a subliniat, dis
cret dincolo de plusurile deplasării, 
faptul că echipa a avut momente 
cînd s-a comportat ca o formație 
oarecare, modestă, lipsită de per
sonalitate, Atunci, !<j venirea din 
Spania, antrenorul giuleștenllor a 
subliniat încă o dată handicapul slă-

birii potențialului înaintea debutu
lui în Cupa cupelor, dar și-a expri
mat încrederea în" „ambiția celor 
noi și celor vechi11.

Numai ambițiile nu s-au dovedit, 
însă, suficiente. Rapidul a începu: 
campionatul bine, la Craiova, a 
deschis scorul prin Dumitriu III, 
dar golul acela n-a reușit sâ aco
pere golurile pe care echipa le are 
încă în formație. Rapidul a pierdut 
acel meci, a remizat apoi, acasă, 
cu U.T.A. și jocul său a tras sem
nalul de alarmă printre suporteri: 
xapidiști.. Pentru că -meciul cu 
Landskrona intrase 
toarea inversă” 
vedea o echipă 
se regăsească...

Acum, după 
torată meciului ____.___
gîndurile Granruluj duc spre ne
cunoscuta (și cu atît mai pericu
loasa !) Landskrona. Bazil Marian, 
nemulțumit de linia de atac, ac
tualul punct slab al echipei, afir
ma zilele trecute că „numai o vic
torie la două goluri diferență ne 
poate da speranțe de calificare". 
Aceasta înseamnă că, miercuri, la

București, atacanții Rapidului tre
buie să-și depășească actual^ con
diție modestă. Din nefericire pentru 
giuieșteni atacul nu-i singura pro
blemă. Pentru că Pop, suspendat 
pe trei etape după partida cu Tot
tenham. nu va putea juca împo
triva echipei suedeze și. in acest 
caz. fundașii laterali vor fi Ștefan și 
Codrea. ultimul neintrat încă în 
formă din cauze obiective. De ase- 
mrtiea. linia de mijloc — în ciuda 
eforturilor lui Naom. care s-a în
cadrat destul de bine în mecanis
mul echipei — nu mai dă nici 50 
la sută din randamentul ..media
nilor” de anul

Duminică. ;ntr-un amical cu Di- 
K>, forma’:a feroviară a învins 

cu 3—1. E drept, dtflâmovișții au 
jucat fără cinei oameni de bază, 
dar ți din atacul rapidist au lipsit 
titularii Petreanu $i Marin 
O oromisiune ?_

Nu știm dacă Rapidul a 
perioada de criză. Ceea ce 
că Râd'jcar.u. Boc și Neagu 
dese serios la națională. I 
trean-j Marin Stelian. Musai 
și ceilalți sir 
ambiții. Va rt 
că din acesta 
cînd trebu;e ?

în vederea studierii pe viu a jo
cului adversarei echipei F.C. Argeș 
în primul tur al Cupei campionilor 
europeni — meciul tur cu Aris 
Bonnaweg disputîndu-se, după cum 
se știe.‘•miercuri 13 septembrie la 
Luxemburg — antrenorul Florian 
Halagian va urmări duminică par
tida Aris Bonnaweg-Jeunesse d’Esch.

JEUNESSE D' ESCH

ANTRENORUL HALAGIAN

FOREST HILLS ’72 ÎNAINTEA FAZELOR DECISIVE

recul

în -numârâ- 
și Rapidul se do
care nu reușea să

întreruperea, da- 
cu Austria, toate

r.arr

Stelian.

depășit 
știm e 
se gîn- 
ar I’e- 
. Naom

eți de mari 
iul sa rer.as- 
exact, acum,

MIRCEA
PETESCU

la „meciul 300“!
Mîine, dacă va juca în meciul 

cu Dinamo, inginerul Mircea Pe
tescu va fi al doilea jucător al fot
balului nostru care atinge frumo
sul record de 300 de partide dispu
tate în prima divizie. El va trece, 
astfel, lîngă vechiul său coechipier 
de la U.T.A., Lereter, pe un tablou 
de onoare cuprinzînd doar aceste 
două nume. Și prea curfnd nu se 
întrevede posibilitatea ca altele să 
se adauge valoroșilor fotbaliști ară
deni, pentru că cei ce urmează pe 
fișele statisticienilor cu cifre apro
piate de 300 sînt sportivi care au 
abandonat competiția, 
Greavu, Pahonțu etc.

Scriind aceste cuvinte 
la adresa recordmanului
bucură că amîndoi sînt sportivi cu 
o frumoasă ținută morală, cu re
marcabile realizări profesionale și 
de o fidelitate demnă de imitare 
față de cluburile lor. Mircea Pe
tescu a disputat 151 de întilniri — 
•— din cele 300 — sub culorile alb- 
roșii ale formației U.T.A., pe care 
le apără și acum ; el a avut con
tribuții de preț la prezența plină 
■de noade a echipei cu vechi tradiții 
și ținută exemplară, atît în ,.pro-

precum

de laudă
nr. 2 ne

O NOUĂ ACȚIUNE 
A LOTULUI

DE TINERET
Viitoarea acțiune a Iptului de ti

neret va avea loc în perioada 15— 
20 septembrie, atunci cînd campio
natul vă fi întrerupt per.trti meciul 
cu Finlanda, d-m cadru! prelimina
riilor Campionatului Mondial. După 
cîteva antrenamente în comun,, e- 
chipa de tineret va susține la 20 
septembrie un joc amical — în 
deplasare — Cu selecționata' simi
lară a Iugoslaviei sau cea a Bulga
riei. - ----- — - -

OBSERVATORII FEDERALI LA 
PARTIDELE ETAPEI A III-A 

A DIVIZIEI A
U.T.A. — DINAMO : C. Ardeieaau
SPORTUL STUDENȚESC — STEA

GUL ROȘU : M.
PETROLUL — SC. ----------

gușin
STEAUA — JIUL : 
U- — RAPID : L.

FARUL — A.S.A, : 
UNIV. CRAIOVA -

R. Cosmoc
C.S.M. REȘIȚA -

L Marinescu

B ACAU : C. Drt-

CT >. CLCJ :

AMrcea M. IONESCU

Rapid atacă, UT.A. se apără. După cum se știe, meciul 
fotbalului nostru s-a încheiat cu un scor alb

direct dintre cele două „ambasadoare* âe toamnă ale 
Fcto: Paul ROMOȘAN

EFORTURILE ARĂDENILOR
Mal multe zile Ia rlnd petrecute la 

Arad înaintea „startului", ne-au in
trodus, vrînd-nevrînd, în atmosfera 
din jurul formației textiliste. Era o 
atmosferă mai puțin prielnică per
formanței sportive, intrucît perfor
merii ultimelor ediții ale campiona
tului nostru traversau și ei una din 
perioadele critice: se aflau după un 
turneu incheiat cu un bilanț total 
nesatisfăcător, antrenorul Nicolae 
Dumitrescu se retrăgea, temporar, 
dintr-o îndelungată și rodnică acti
vitate, pe motive de boală, iar, colac 
peste pupăză, echipa prezenta serioa
se fisuri : plecase Both, cu caran
tină, la Satu Mare, absenta de Ia an
trenamente Broșovschi, se accidenta e 
la „repetiția generală”, dinaintea jo
cului cu F. C. Argeș, vîrful de atac 
al echipei, principalul ei realizator, 
l-am numit pe Kun II.

★

Desigur, evoluția oricărei echipe 
trebuie judecată, întotdeauna, in 
funcție de ceea ce-i opune partene
rul de întrecere și, din acest punct 
de vedere, este justă obser.vația că, 
in acea zi, de 20 august, la Arad, 
F. C. Argeș nu prea și-a onorat 
titlul. Și, totuși, martori oculari la 
acel joc, n-am putut „ajusta” cu ni
mic din meritele fotbaliștilor ară
deni, acelea de a surmonta, de o 
manieră proprie lor, greul handicap 
cu care începea „bătălia".

Pentru a aborda noua ediție e cam
pionatului fără pic de complexe, era

de fier, și U.T.A.necesară o voința 
a avut-o.

Așa cum era, cu mecanismul cam 
dereglat, datorită prefacerilor surve
nite in liniile de mijloc și de atac, 
U.T.A și-a păstrat aproape intact 
stilul ei. Intr-adevăr, punind mare 
preț pe ofensiva lucidă, echipa se 
de-fășcară calm, constructiv, din ul
tima linie, unde Lereter și Pojoni, 
culcă cu adresă baloanele ; acțiunile 
se continuă la fel la mijlocul tere
nului. unde — indiferent de valoarea 
individuală si de pregătirea fizică 
acumulată pină în acel moment — 
Calinin. Petescu și Broșovschi simt o 
înclinare si o obligație spre pasa Ia 
firul ierbii — o specialitate a casei, 
moștenită de la Petschovschi. Așa a 
putut închega U.T.A. — la meciul cu 
F. C. Argeș, echipa care-i smulsese 
coroana de campioană în finalul 
trecutei întreceri — atacuri după a- 
tacuri, două dintre ele fiind trans
formate în goluri de o linie întîi, 
care se vedea nevoită să opereze în- 
tr-o formulă improvizată : Axente— 
Domide (obișnuit, ani de zile, să 
vină in față din,linia a doua) — Sima, 
ultimul mai mult chinuindu-se pe 
aripa’ stingă, deoarece reflexele lui 
sînt formate pentru partea dreaptă a 
atacului.

Poate de aceea, știind ce-i poate 
atacul, U.T.A. a îndrăznit mai puțin 
cu Rapidul, în etapa a doua,'la Bucu
rești. Echipa r.-a jucat insă slab, 
realizind o evoluție de ansamblu sa
tisfăcătoare in fața unui adversar

INDEPENDIENTE - AJAX 1-1 (0-1)
ÎN PRIMUL JOC DIN FINALA

CUPEI INTERCONTINENTALE
bele“ interne cît și internaționale. 
Petescu a cucerit eu U.T.A. titluri 
naționale și a construit cîteva vic
torii internaționale — în frunte cu 
eliminarea Feijenoordului — care 
au ridicat pe fotbaliștii arădeni la 
înălțimea unei frumoase reputații.

T-a „meciul nr. 300“, felicitările 
noastre sincere și calde, adresate 
lui Mircea Petescu, se unesc cu 
urarea ca el să poată continua o 
frumoasă carieră sportivă, din cu
prinsul căreia n-au făcut niciodată 
parte comportările inco acte, pre
zențele în fața comisiilor de dis
ciplină, conflictele cu antrenorii. 
Noului recordman îi dorim încă 
multe meciuri peste granița pe care 
o depășește mîine. Și îi mai dorim 
cîți mai multi prozeliți. Și la re
cord și la comportare !

Eftimie IONE8CU

BUENOS AIRES 7 (Agerpres). — P-rte 
80 000 de spectatori au luat loc miercuri 
în tribunele stadionului . „Independiente-* 
din Buenos Aires pentru a urmări pri
ma manșă a finalei „Cupei interconti
nentale* ia fotbal, disputată între echi
pa olandeză Ajax Amsterdam, câștigă
toarea. „Cupei campionilor eu r o peni “ și 
formația argentiniană independiente, de
ținătoarea „Cupei Liberia dores*. Par
tida s-a încheiat cu un rezultat de ega
litate : 1—1 (0—1).

Fotbaliștii olandezi au controlat jocul 
în prima parte a întâlnirii. Ei au des
chis scorul chiar în min. 5 prin cele
brul Cruyff. Acesta a primit o pasă 
de la Swart, deși sever marcat de Lo- 
pez. s-a infiltrat în apărarea gazdelor, 
șutând imparabil de la 16 m. în minutul 
27, ia o ciocnire cu un apărător, Cruyff 
s-a accidentat El a ieșit' pe marginea 
terenului pentru a . primi îngrijiri. Me
dicul echipei nu i-a mai permis lui 
Cruyff să-și reia locul, astfel că timp 
de trei minute Ajax a jucat în 10 
oameni. Apoi, antrenorul Ștefan Covaci 
l-a desemnat pe Muehren ca înlocuitor, 
în partea a doua a- meciului, gazdele 
au prestat un joc superior, pasând cu 
multă precizie balonul. în minutul 82, 
Commiso a șutat formidabil de la 16 m, 
însă portarul Stuy a fost pe fază res
pingând mingea, peste bară. Un minut 
mai tîrziu. fotbaliștii argentinieni au 
obținut egalarea ; în plină dominare te-

ritorială. fundașul central Sa, în urma 
unei acțiuni spectaculoase, a șutat nă- 
praznic. de la 20 m. Portarul Stuy, sur
prins, nu a mai putut interveni facili
tând egalarea gazdelor.

La sfîrșitul întîlnirii, antrenorul echi
pei olandeze, Ștefan Covaci, a declarat 
următoarele : „Acesta nu a fast un 
meci de fotbal. Mai repede pot spune 
câ a fost un război pe teren. Dacă 
Cruyff juca tot meciul, fără îndoială că 
echipa mea ar fi obținut victoria. Este 
regretabil câ Mircoli l-a „contrat' ne
regulamentar pe Cruyff, cînd acesta a 
vrut să tragă la poartă*. Medicul echi
pei olandeze. J. Rolink, a declarat zia
riștilor că echipa argentiniană a jucat 
uneori dur. Cruyff a suferit o întin
dere de ligamente și va fi indisponibil 
timp de 14 zile. La rîndul său, Cruyff 
a declarat ziariștilor că este satisfăcut 
de rezultat, criticând însă jocul dur al 
fotbaliștilor argentinieni.

Au jucat următoarele formații :
Independiente : Sartoro — Commiso, 

Lopez, Sa, Pavoni, Pastoriza, Semene- 
wicz, Raimondo, Balbuena, Maglioni, 
Mircoli.

Ajax : Stuy 
kenburg, 
Murhen, 
Keizer.

Returul
27 septembrie, la

Hulshofl, 
Swart,

întîlnirii

decis să adur.e 
nereușita de La

Cu cele 3 
acumulate pi 
s-a „armat" 
moralului pe; 
țâri din cam; 
din co 
tic 
cit

primele puncte după 
Craiova.

★
nete (din 4 posibile) 
ia prezent, U-T-A. 
punct de vedere al 

i viitoarele confrun
tatul intern și, chiar,

petiția europeană la care par
ia, „Cupa C.E-F..11*. Aflăm că, de 
va zile, formația textilistâ 

reintegrat în lotul ei pe Both care, 
pentru un an (atît au convenit „păr
țile"), a revenit la sentimente mai 
bune față de echipa care l-a con
sacrat. Se că aproape ca sigură fo
losirea acestuia în dificilele jocuri pe 
care U.T.A. le va susține în Cupa 
U.E.F.A., cu formația suedeză Nor- 
rkoping. Este un lucru bun această 
reîntoarcere a lui Both, privit, mai 
ales, în perspectiva întilnirilor din 
actualul campionat care abia a înce
put Dar tot din Arad ne sosesc și 
vești mai puțin plăcute : Kun II nu 
este complet refăcut, Petescu acuză 
un accident suferit recent, iar Bro- 
șovschi, cum se știe e suspendat pe 
trei etape. Crea situație pentru Toma 
Surea, aflat de curînd la cîrma echi
pei !

Va găsi, din nou, U.T.A. resursele 
necesare pentru a depăși și acest 
moment critic ?

Să sperăm, i-o dorim din, tot su
fletul. ar fi în folosul Învingătoarei 
lui Feijenoord; în ultima analiză, al 
fotbalului nostru

G. NICOLAESCU

l-a

Krol. Suurbicr, Blan- 
Neeskens, Hann. 

Cruyff (Muehren)

se va desfășura la 
Amsterdam.

1LE NASTASE
CALIFICAT

Campionul român l-a învins
„Sferturile11 ce- 

turneu de tenis al 
disputate de cinci 
sud-african, un aus- 
român.- Ilie Năstase

NEW YORK, 7. 
lui mai mare 
anului vor fi 
americani, un 
tralian și un 
este calificat printre cei mai buni 
opt jucători ai actualei ediții de la 
Forest Hills și aspiră la titlul de 
campion „op«n“ al S.U.A. El este 
totodată singurul tenisman euro
pean rămas în cursă, după o suită 
de grele și dîrze întreceri. Dovadă 
a marei sale clase sportive.

Miercuri, cînd la București acele 
ceasornicelor se apropiau de mie
zul nopții, pe terenul central al sta
dionului West Side Tennis-Club, 
campionul român intra în luptă cu 
redutabilul său adversar, tenisma- 
r.ul sud-african de origine austra
liană Bob Hewitt. între cei doi ași 
ai rachetei s-a dat o luptă îndîrjită, 
mai strinsă decît arată scorul. Năs
tase a acționat însă cu o precizie 
remarcabilă, fiind deosebit de con
centrat în tot timpul jocului și ne- 
lăsind inițiativa adversarului său. 
Hewitt a încercat «darnic să-și 
valorifice ptiternicjl gabarit și te- 
mota-i _akmjă*. prin veniri la fi
leu. unde era însă de cele mai mul
te ori pasat imparabil de excelen
tele mingi defensive ale românului. 
Aeestnia i-an fuoețianat impecabil 
lontunle de serviciu și retur, care 
i-au permis s; dese atacuri deci
sive. După aproape două ore de joc. 
pe tabel a Sost trecut rezultatul 
partidei: H>e Năstase învinge pe
Bob Hewitt cs «—L fr—4. 6—2.

net

IN
pe Bob Hewitt : 3-0

Evenimente notabile s-au petre
cut în „optimea" de tablou în care 
cap de serie fusese spaniolul Ma
nuel Orantes, rivalul lui Năstase in 
Marele Premiu—F.I.L.T. Elevul ma
relui Santana nu-i va mai putea 
răpi, cel puțin deocamdată, primul 
loc în clasamentul circuitului a- 
nual în turnee, 
încă din 16-imi.
John Cooper, cel 
„cangurilor11, N.
să-l folosească la București, în se
mifinala „Cupei Davis11. Cooper l-a 
învins pe Orantes, dar a pierdut, 
în optimi de finală, în fața tînăru- 
lui american Roscoe Tanner (N. N. 
regretăm că agențiile de presă — 
supraaglomerate firește cu transmi
siile olimpice — nu relatează sco
rurile acestor partide, așa că putem 
oferi cititorilor doar numele învin
gătorilor ; totodată trebuie rectifi
cat rezultatul unei partide anteri
oare : Mayer a fost învins de 
McMillan !).

Celelalte două „optimi11 au fur
nizat (rezultate oarecum scontate. 
Partida care trebuie să desemneze 
pe viitorul adversar a lui Năstase, 
a opus doi „supraviețuitori11 ai 
grupului profesionist W.C.T.. austra
lianul Fred Stolle și sud-africanul 
Cliff Drysdale. La cei 33 de ani ai 
săi. fostul echipier al Australiei se 
arată în mare revenire de formă. 
După se i-a eliminat pe nu mai 
puțin celebrii săi compatrioți, Emer
son și Newcombe, el trece acum și

Scrisoare din Brazilia

FITTIPALDI

UN NUME

CARE URCA

AU
CAPI DE SERII :

FOST...

E1 este eliminat, 
de australianul 

pe care căpitanul 
Fraser, nu voise

Au fost primii, la 
Nivelles, in M.P. 
belgian: france
zul Franțois Ce- 
vert și Emerson 
Fittipaldi (care a- 
rată semnul vic
toriei), 
face cei 
neri ași 
nului, la

Ce 
doi 

ai vola- 
Monza ?

vor
ti-

1. Smith, 2, Rosewall, 3. Laver,
4. Năstase, 5. Newcombe, 6. 
Ashe, 7. Okker, 8. Kodes± 
Riessen, 10. Orantes, 
dale, 12. Richey, 13.
Gimeno, 
witt.

15. Connors,

16" :
2. Stockton,

9.
11. Drys- 
Lutz, 14.
16. He-

„PRIMII
1. Smith,
4. Năstase, 5. Stolle,
7. Tanner, 8. Mayer, 9. McMil
lan, 10. Cooper, 11. Drysdale, 
12. Richey, 13. Lutz, 14. Gi- 
meno, 15. Gorman, 16. Hewitt.

3. Laver,
6. Ashe,

„PRIMII 8” :
1. Smith, 2. Gorman, 3. Richey,
4. Năstase, 5. Stolle, 6. Ashe,
7. Tanner, 8. McMillan.

(A fost păstrată ordinea cifrică 
a capilor de serii ; in locul lui 
Rosewall trece Stockton etc.)

de Drysdale. Scor ■ 4—6, 7—6, 6—4, 
7—6 pentru Stolle.

Și iată acum, programul complet 
al sferturilor de finală din probii 
de simplu masculin, în ordinea ta
bloului: Stan Smith — Arthur Aslie, 
Cliff Richey >— Frew McMillan, 
Ilie Năstase — Fred Stolle , Tom 
Gorman — Roscoe Tanner.

Duminică se va disputa pe renumitul circuit de la Monza — renumit 
și prin sfirși*ul tragic al unor celebrități ale volanului ca (Ascari sau Rindt) 
— Marele Premiu automobilistic al Italiei (formula I), contind pentru cam
pionatul mondial al pUoților. Este cel de-al 10-lea „Grand Prix" din acest 
sezon, dintre cele 16 care vor desemna pe campionul lumii. Deși abia a 
trecut de jumătate, competiția celor mai buni piloți are un lider autoritar. 
E adevărat, el era puțin așteptat la începutul anului, dar demonstrează o 
clasă indiscutabilă si poziția lui în fruntea „driverilor” de renume pare 
aproape de neclintit. Numele lui vă este desigur cunoscut, pentru că el a 
devenit după Pele un eroi rațional al Braziliei’: Emerson Fittipaldi. La 
volanul Lotusului său negru. Fi.v . aldi a cîștigat anul acesta 4 Mari Premii 
(S:>ania. Be'gia, Anglia. Austria) punind in umbră alergători de marcă 
(Jackie Stewart. Jackie Ickx) avlnd un avans de 25 de puncte In clasamen
tul campionatului mondial față de următorii clasați, Stewart și Hulme.

Este imposibil sS răsfoiești z'are’e 
din toate țările lumii fără să Intil- 
nești numele lui Fittipaldi, automo
bilistul brazilian care a devenit In 
scurt timp un idol al amatorilor curse
lor automobilistice. Cine este acest 
nou erou al cronicilor sportive ?

în Sao Paolo este bine cunoscut 
numele lui Wilson Fîttipaidi, un in
teligent comentator al postului de 
radio local, care pe vremuri îsi cișt:- 
gase un bunicel renume de motoci- 
clist si automobilist. Wilson, astăzi om 
de peste 50 de ani, cu părul cărunt, 
are doi fii : Emerson si Wilsinho. De 
la virsta de 5 ani. micul Emerson 
auzea vorbindu-se de mașini. de 
curse, de marii ași ai volanului. La 
15 ani conducea cu multă abilitate 
motocicleta, la 18 ani participa la 
cursele de kart și asista la toate 
cursele de automobile, cunoscind pe 
dinafară biografiile tuturor celebrită
ților volanului. Toată această viață 
legată de motoare, de numele și is
prăvile marilor piloți, l-a format pe 
pilotul de mai tîrziu.

La 20 de ani, pleacă din 
și vine să-și încerce norocul 
ropa. începe, firesc. în curse 
mula III, parcurgînd rapid 
consacrării. Gustă din cupa 
tații în 1970 cînd cîștigă. la 
Glenn, Marele Premiu al 
Unite, după numai trei curse

capabil să vorbească ore întregi des
pre mașini și motoare speciale. Are 
un zimbet fermecător cu care a cu
cerit-o pe actuala lui soție, stewarde
să pe una din 
giene. Soția sa 
toate cursele la 
son, ca și tatăl 
tează evoluțiile 
ziune.

Și un ultim amănunt : fratele său 
mai mic Wilslnho îi 
urme, obținind de 
succese remarcabile 
formula II și III.

liniile aeriene bel
ește nelipsită de la 
care ia parte Emer- 
său care îi comen- 
Ia radio ți televi-

calcă, se pare, pe 
pe acum cîteva 
în cursele de

Brazilia 
în Eu- 
de for- 
etapele 

celebri- 
Watkins 
Statelor 
de for-

mula I. Fittipaldi Iși dispută cu bel
gianul Ickx titlul de cel mai tînăr 
ciștigător al unei curse de formula I, 
belg anul ciștigînd tot la 23 de ani 
Marele Premiu al Franței.

Există toate șansele ca Emerson 
Fittipaldi să fie cel mai tînăr cam
ptan mondial. Jim Clark a devenit 
campicn al lumii la 27 de ani, iar 
d. » Emerson se va menține în frun
tea r-lavamentului el va fi campion 
la 26 de ani neîmpliniți. Specialiștii 
afirmă câ Emerson are prudența lui 
J an Manuel Fangio, ușurința de a 
as mila a lui Jim Clark, abilitatea 
tactică a lui Jackta S’.ewart și a- 
gresivitatea lui Jochen Rindt. Intimii 
lui spun mai mult. Are inteligența 
sâ aleagă ceea ce ii convine mai 
bine, ușurința de a învinge proble
mele cele mai dificile, virtuțile na
turale ale omului născut pentru curse. 
Și — mai spun ei — norocul, ase
mănător celor mai buni portari de 
iotbal, pentru rezultate bune.

In ciuda curajului său pe autodro- 
muri sau p ste, Emerson este un ti
mid și un om modest. Celebritatea 
nu a schimbat nimic din caracterul 
său. A fost comparat cu Pele. dar 
a răspuns că nimeni nu poate fi 
comparat cu marele fotbalist Vor
bește agale, nu se precipită și pare 
stîngaci. Cînd se încălzește, cînd ca
pătă încredere în interlocutor, este

PEDRO VILLA
Sao Paolo, septembrie

PE SCURT
Prima etapă a competiției cicliste inter
naționale „Turul Nordului", desfășura
tă pe traseul Roubaix-Calais, a fost 
ciștigată de rutierul belgian Verbeeek, 
cronometrat 
în «1 29:02. 
gătorul a sosit 
cicliști, printre 
Van Tighem, 
Hoban, danezul 
zii Molineris și

t pe distanța de 183 
!. în același timp cu

km. 
învin- 

un pluton de alți 13 
care se aflau belgienii 

Verstraten, 
Mortensen și 
Rouxel.

englezul 
france-

Ven VillaglorBoxerul filipinez 
tilnit la Honolulu pe șalangerul 
oficial. —■—- --------- ------ —
ray.
cizie de egalitate. _  ___ . _____ ,
Villaglor și-a păstrat centura de cam
pion mondial Ia categoria ușoară 
(clasa juniori).
Congresul Federației internaționale de 
natație, întrunit la Miinchen, a stabilit 
ca viitoarele campionate mondiale de 
înot să aibă Ioc în anul 1973 la Bel- 

desfășura In

l-a în*
SăU 

argentineanul Victor Etchega- 
Intilnirea s-a încheiat cu o de-

In felul acesta,

fată o fază din partida Independiente Buenos Aires 
capitala Argentinei. De la stingă 
și, in dreapta, olandezul Suurbicr

ȘTIRI...
O Echipa Dinamo Moscova și-a înche

iat turneul în America de Nord, jucînd 
la Vancouver (Canada) în compania 
unei selecționate locale. Fotbaliștii so
vietici au cîștigat cu 2—0, terminînd tur
neul neînvinși.

REZULTATE

• La Djakarta, in prezența a .10 000 
de spectatori, s-au întîlnit Intr un meci

Ajax Amsterdam (1—1) disputată miercuri noaptea in 
la dreapta: Krol, Blankenburg, Pastoriza (in săritură), Balbuena (nr. 6) 

Foto : A.P.-ĂGERPRES
demonstrativ echipa Benfica Lisabona 
și o selecționata a Berlinului Occidental. 
Fotbaliștii portughezi au obținut victoria 
cu scorul de 4—2 (1—1), prin golurile 
marcate de Eusebio, Nene, Adolfo și 
Humberto.

© în cadrul campionatului de fotbal 
al U.R.S.S. s-au disputat trei partide 
încheiate cu următoarele rezultate : I ’ 
comotiv Moscova — Ararat Erevan 0—1, 
Zenit Leningrad — Karpatî Lvov 0—1, 
Dinamo Minsk — Kairat Alma Ata 1—1.

Lo-

@ „Cupa ligii engleze" a programat 
partidele din turul secund. Iată cîteva 
dintre principalele rezultate : Arsenal — 
Everton 1—0. Carlisle — Liverpool 1—1, 
Chariton — Mansfield 4—3. Coventry — 
Hartlepool 1—0, Crystal Palace — Stock- 
port 0—1, Hull — Fulham 1—0. Newport
— Ipswich o—3, Nottingham — Aston 
Villa 0—1, Southampton — Chester 0—0, 
Wolverhampton — Orient 2—1, Swindon
— Derby 0—1.

grad. întrecerile se vor 
tre 1 și 9 septembrie.

Numeroși spectatori au
Stockholm intilnlrea
de hochei pe gheață dintre o * selec
ționată suedeză șl reprezentativa se
cundă a U.R.S.S. Hocheiștii sovietici 
au obținut victoria cu scorul de 5—1 
(3-0, 1—1, 1-0).

în Împrejurimile orașului Roma s-a 
disputat o cursă cicliști internațio
nală. care a fost ciștigată de belgia
nul Martin van den Bosche, cronome
trat pe 206 km cu timpul de 5h 12:02 
(medie orară 39.582 km). In același 
timp cu învingătorul a sosit Marcello 
Germano (Italia), urmat la 3 sec de 
suedezul Thomas Petterson. Felice' Gi- 
mondl (Italia), unul din favoriții probei, 
a sosit pe locul 6. la 32 sec.

urmărit la
Internațională

HOCHEIȘTII SOVIETICI 
Șl CANADIENI

LA EGALITATE: 4-4
MONTREAL 7 (Agerpres). La Win

nipeg, în prezența a peste 10 000 de 
spectatori, selecționatele de hochei 
pe gheață ale Canadei șl U.R.S.S. au 
susținut a treia întîlnire. Jocul s-a 
încheiat cu un rezultat de egalitate: 
4—4 (2—1, 2—3, 0—0).

Spectatorii canadieni și tehnicienii 
prezenți la acest meci au fost impre
sionați de jocul prestat de portarul 
sovietic Vladislav Tretiak, precum și 
de tinerii Anisin, Bodunov și Lebe
dev.

In prima repriză, canadienii au 
marcat cele două puncte prin Parise 
și Ratelle, în timp ce pentru oaspeți 
a înscris Vasiliev. In repriza a doua, 
hocheiștii sovietici, cu un patinaj 
mai rapid, au dominat jocul. Ei au 
marcat trei puncte prin Harlamov, 
Bodunov și Lebedev. Pentru gazde 
au marcat Esposito și Handdon.

Cele două echipe vor mai susține 
o partidă vineri, la Vancouver-



CINCI ECHIPAJE ROMÂNEȘTI Pfl 
LA STARTUL SEMIFINALELOR ■

ION DRAGULSCHI - LOCUL 2 l\ RECALIFICĂRI
Joi, pe pista de sporturi nautice, 

au continuat întrecerile preliminare 
de caiac-canoe, respectiv cursele 
programate în cadrul recalificărilor. 
Printre cei care s-au aliniat la start 
s-a numărat și caiacistul român Ion 
Dragulschi. Concurînd în grupa a 
i3-a a recalificărilor, el a reușit să 
se claseze pe locul 2 și să obțină ast
fel calificarea pentru semifinala pro- 

......................... " fost 
cu

;bei de K 1—1000 m. Cursa a 
cîștigată de austriacul Pfaff 
4:01,07. Timpul lui Dragulschi : 
4:01,40. Pe locul 3 — Ngama Ngama 
(Coasta de Fildeș) cu 4:20,28.

Astfel, toate echipajele românești 
au rămas în „cursă", trecînd cu suc
ces de etapa seriilor și a recalifică- 

avea l.oc semifina- 
care urmează să

participe : Ivan Patzaichin la canoe 
simplu, Ion Dragulschi la caia- 1 
Maria Nichiforov la K 1—500 m. c’ 
Coșniță—V. Simiocenco Ia K 2. Au
rel Vernescu—Mihai Zafiu—Roman 
• artolomeu—Atacase Sciotnic la K 4 
Cu rezultatele obținute încă în pri
ma zi. echipajele de canoe dublu 
(Patzaichin—Covaliov) și K 2—500 m 
fețe (Maria Nichiforov—Viorica Du
mitru) și-au cucerit dreptul de a 
participa direct în finalele probelor.

Așadar, vineri după amiază vom 
cunoaște lista completă a finaliștilor 
După rezultatul bun realizat de Dra- 
gulsch'. putem spera acum ca toate 
echipajele noastre să fie prezente la 
starturile de simbătă care vor de- 
cide campionii și medaliații întrece- 
rilor de caiac-canoe.

rilor. Vineri vor 
lele, întreceri Ia

NEOUT ÎNVINGĂTOR PRIN TUS
IN 35 DE SECUNDE!

(Urmare din pag. 1)

torii de la aceste categorii. Din nou 
Ion Gabor a ieșit victorios, întrecîn- 
du-1 la puncte pe francezul Andrâ 
Bouchoule. în urma acestei înfrîn- 
geri Bouchoule a fost eliminat. Ni- 
colae Neguț, a pus capăt partidei 
sale cu japonezul Kimiichi Tani în 
mai puțin de un minut. Cu un șurub 
executat fulgerător, luptătorul nos
tru și-a dus adversarul în parter și 
din această poziție, cu un dublu 
Nelsson, a finalizat tușul (min. 0,35).

Hotărî t să se reabiliteze după in
succesul din primul meci, Victor 
Dolipschi a repurtat o frumoasă 
victorie în fața polonezului Edward 
Wojda, finalist și medaliat la ulti
mele . mari confruntări internațio
nale în min. 1,36, Dolipschi a fina
lizat un tur de braț în urma căruia 
îuptătorul polonez nu a mai putut 
evita tușul. Nicolae Martinescu a 
avut tur liber, urmînd să lupte cu 
bulgarul Hristo Ignatov.

Spre regretul nostru, în această 
reuniune am asistat și la eliminarea 
unui luptător român, Marcel Vlad, 
care a fost învins la puncte și în 
partida cu Momir Kecman (Iugo
slavia). Este adevărat câ luptătorul 
iugoslav are în palmares rezultate 
prestigioase, printre care medalia de 
argint la campionatele mondiale de 

Kec-
cam- 
lup- 
sur- 
care

tate cu Ferenc Kiss (Ungaria), după 
ce pierduse prin tuș prima partidă. 
Semimijlociul Jimmy Martinetti (în
vinsul lui Gabor în primul meci) a 
fost întrecut din nou, de astă dată 
de iugoslavul Milan Nenadici și a 
ieșit din competiție. Campionul olim
pic de la Ciudad de Mexico la cate
goria mijlocie, Lothar Metz (R. D. 
Germană) a fost învins la puncte de 
iugoslavul Josip Corak, iar bulgarul 
Stoian Nikolov, actualul campion 
european a pierdut prin tuș meciul 
cu polonezul Czeslav Kwiecinski, 
fiind eliminat ! In sfîrșit, o ultimă 
înfrîngere spectaculoasă : campionul 
mondial și european al greilor 
Alexandre Tomov (Bulgaria) a pier
dut Ia puncte partida cu~Anatoli 
Roscin (U.R.S.S.).

anul trecut. Anul acesta însă, 
•man a ocupat doar locul 9 Ia 
pionatele continentale. Vlad a 
tat dezorientat, fiind adesea 
prins cu procedee tehnice pe 
le-ar fi putut totuși evita.

Iată acum și citeva rezultate 
prinzătoare. Dublul campion

sur-
. -------- ----r. mon
dial la categoria semigrea, suedezul 
Per Svensson, a pierdut prin tușPer Svensson, a pierdut prin 
partida cu norvegianul Hem Tore și 
cum cunoscuse înfrîngerea și în pri
mul tur, cind l-a întîlnit pe bulga
rul, Hristo Ignatov, luptătorul suedez 
a fost eliminat ! La aceeași categorie 
a fost eliminat și vest-germanul 
Lorenz Hechcr, terminînd la egaii-

CLASAMENT - NEOFICIAL -

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21—22.

23.
24—25.

26.
27.

28—29.

30-34.

35.
36—39.

PE MEDALII
U.R.S.S. 
S.U.A.
R.D. Germană 
Japonia
R.F. a Germaniei 
Australia 
Italia
Polonia 
Suedia 
Ungaria 
Bulgaria
Marea Britanie 
Norvegia 
Olanda
Franța 
Cehoslovacia 
Kenya
Noua Zeelandă 
R.P.D. Coreeană 
Finlanda 
Danemarca 
Uganda
Canada 
Elveția 
Mongolia 
ROMANIA 
Austria
Belgia 
Iran 
Argentina 
Columbia 
Coreea de Sud 
Liban
Turcia 
Brazilia 
Cuba 
Etiopia 
Jamaica 
Spania

29
26
18
12

8
6
5
4
4
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1 —

— 22
— 2 —
— 2 —
— 1
— 1
— 1
— 1
— 1

___ _  .t

21
27
15

6
9
7
3
3
2
7
7
3
1

16
23
19

8
9
2
6
3
4

12
2
4

3
3
1
1
- 2

1

1
5
2
2

3
2
1
1

CLASAMENT - NEOFICIAL -
PE PUNCTE

1. S.U.A. 520.5 p. 2. U.R.S.S.
450.5 p, 3. R.D. Germană 377,5 p,
4. R.F. a ~ ’ ’ -----
5. Japonia
121.5 p, 7.
Polonia 93 p, 9. Italia 88 p, 10. 
Bulgaria 83 p, 11. Marea Britanie
74.5 p, 12. Suedia 73,5 p, 13.
Cehoslovacia 50 p, 14. Franța 
45 p, 15. ROMANIA 38 p, 16. 
Canada 33.5 p, 17. Olanda 28 p. 
18. Kenya 26 p, 19. Norvegia 
24 p, 20 ' ‘ ‘ -- --
Austria 19 p, 22. Iran 18,5 p, 23. 
Elveția 18 p, 24. Noua Zeelandă 
17 p, 25. R.P.D. Coreeană 16,5 p, 
26. Danemarca 14 p, 27. Brazilia
13.5 p, 28—29. Cuba, Mongolia
12.5 p, 30. Turcia 10,5 p, 31—32. 
Belgia, Spania 9 p, 33. — Iugo
slavia 8 p, 34. Uganda 7 p, 35— 
36. India, Jamaica 6 p, 37—40. 
Argentina, Columbia, Coreea de 
Sud, Liban 5 p, 41. Etiopia 4 p. 
42. Ecuador 3 p, 43—45. Birma- 
nia, Grecia, Mexic 2 p, 46—48. 
Ghana, Porto Rico, Senegal 1 p.

★
Clasamentele sînt alcătuite 

fără rezultatele competiției fe- 
I mirtine de volei.

Germaniei 199,5 p, 
187 p, 6. Ungaria 
Australia 109 p, 8.

Finlanda 22 p, 21.

t

MECIURI EXTREM DE DISPUTATE
IM SFERTURILE DE FINALE

în cele două reuniuni progra
mate ieri la Boxhaile s-au dispu
ta: întrecerile din cadrul sferturi
lor de finale la categoriile semi
muscă, pană, ușoară, mijlocie și 
semigrea. Cei 20 de pugiliști care 
au urcat treptele ringului în gaia 
de după-amiază au realizat partide 
extrem de disputate — în joc fiind 
medaliile olimpice — dar și de un 
ridicat nivel tehnic și spectacular.

La categoria semimuscă, Ralph 
Evans (M. Britanie) a obținut o 
victorie clară la puncte (5—0) în 
fața etiopianului Haille Chanyalew. 
în cealaltă partidă a categoriei s-au 
întîlnit campionul european Gyorgy 
Gedo (Ungaria) și sovieticul Vla
dimir Ivanov. La capătul unui meci 
extrem de disputat și destul de e- 
chilibrat. campionul european a ob
ținut victoria la limită (3—2).

La pană, Philip Waruinge (Ke
nya) l-a învins Ia puncte (5—0) pe 
finlandezul Juoko Lindberg. Acesta 
esie cel de al tre!lea boxer kenyan 
calificat în semifinalele olimpice. 
Celălalt semifinalist este columbia
nul Clemente Rojas, 
prin descalificarea lui 
bio (Spania). Partida 
Ray Seales (S.U.A.) 
Andres Molina a avut 
re dramatică și un

învingător 
Antonio Ru- 
dintre ușorii 
și cubanezul 
o desfăsurn- 
deznodămînt 

mult comentat la Boxhaile. Cunos
cut pentru forța loviturilor sale, 
boxerul cubanez și-a valorificat a- 
ceastă calitate în primele două re
prize, trimițîndu-1 de două ori la 
podea pe Seales. în ultimul rund 
cind americanul începuse să refa
că din terenul pierdut, arbitrul din 
ring i-a dat ur avertisment cuba
nezului Molina pentru lovituri cu 
mănușa deschisă, măsură care a 
influențat decizia judecătorilor : 
învingător Ia puncte (3—2) Seales. 
Zvonko Vttjin (Iugoslavia) l-a îr>-

A

PROGRAMUL ZILEI

■ x ' % .. : ■■

-> . ft A
........-........

Reprezentantul nostru la categoria grea, Ion Alexe (dreapta), este pre
gătit să-l întimpine pe Jurgen Fanghaenel (R.D. Germană) cu o nouă 
lovitură de oprire. Prin victoria la puncte realizată de Alexe în acest 

meci, el și-a cucerit dreptul de a evolua in semifinale
Foto: RADU CRISTESCU (Agerpres)

vins la puncte pe Graham Mough- 
lon (M. Britanie).

Partida de la mijlocie, dintre po
lonezul Witold Stakurski și Reima 
Virtanen (Finlanda) a avut un fi
nal neașteptat. După ce a condus 
categoric la puncte, în ultimul 
rund, Stakurski și-a spart arcada 
și a fost abandonat. Prince Amar- 
tey (Ghana) b.p. Foul Knudsen 
(Danemarca).

La semigrea, nigerianul Isaac 
Ikhouria s-a calificat în semifinală 
în urma victoriei

obținută în fața lui Nikolai Anfi
mov (U.R.S.S.) — acesta este al 
cincela boxer sovietic eliminat în 
sferturile de finale ! Gilbetro Carr
illo (Cuba) b.k.o. 1 Harald Skog 
(Norvegia).

surprinzătoare

ECHIPELE ROMÂNIEI Șl IUGOSLAVIEI,
CELE MAI AUTORIZATE PRETENDENTE LA „AUR"

SE ÎNTÎLNESC AZI. ÎN... SEMIFINALE!
Pronosticuri nu 

raj să mai facă, 
tru că ceea ce ne-a uimit pe toți, 
afara excelentelor realizări tehnice 
tărimul organizării pur sportive, a fost 
adevărata avalanșă de surprize, una 
mai copioasă ca cealaltă. Chiar și în 
handbal, sport unde ierarhiile păreau 
mai bine delimitate, rezultatele au in
firmat uneori chiar și cele mai ferme 
anticipări, provocînd serioase răsturnări 
în clasamentele diferitelor etape ale 
întrecerii pentru medalii.

mai are nimeni cu- 
aci la Munchen. Pen

in 
pe

zamăgit sub nici o formă suporterii 
pînă acum au fost cele ale României și 
Iugoslaviei. In palmaresul lor olimpic, 
capitolele 
imaculate 
din acest 
sorții au __
Înainte de începerea J.O.. ca ele să se 
confrunte în penultimul act al acestei 
aprige dispute, și una să iasă din cursa 
pentru medalia de aur. Este, să recu
noaștem, un lucru care nu ne face plă

cere. dar care apare frecvent pe dru-

..înfrîngeri*4 și „egale*4 sînt 
la aceste două team-uri și 
motiv toată lumea regretă că 

decis, încă cu mult timp

Dintotdeauna bun In apărare 
în atac, Gh. Licu s-a dovedit 

ai echipei. Iată-l înscriind

și, în ultimul timp, tn mare progres ca pivot, 
în turneul olimpic unul din oamenii de bază 
un gol spectaculos in meciul cu Ungaria 

Foto ; Radu CRISTESCU (Agerpres)
t

Spre pildă, cine ar li putut să _____
că selecționata Uniunii Sovietice, după 
ce a făcut două meciuri egale în seria 
preliminară și a obținut calificarea Ia 
un ,,piept“, avea să debuteze în semi
finale printr-0 victorie în fața repre
zentativei R. D. Germane. apreciată, 
unanim, ca una din principalele candi
date la medalia de aur ? Ce să 
vorbim de echipa țării gazdă, de 
menea plasată printre favorite, și 
nu din considerente de curtoazie, 
evolua modest, fără strălucire.
du-și aspirațiile în jurul locului VIII ? 
Și ar mai fi de dat și alte exemple. 
Dar. renunțăm la a le cita, pentru a 
nota un lucru interesant șl anume acela 
că singurele formații care nu și-au de-

t

I

creadă

mai 
ase- 
asta 

va 
limitin-

mul acesta dificil care duce la marile 
victorii sportive.

Obiectiv privind lucrurile și ascultind 
părerile multora dintre specialiști: pre- 
zenți ta Munchen. se pare că handbaiiș- 
tii iugoslavi au prima șansă. Ei alcă
tuiesc o echipă matură, cu o medie de 
virstâ in jurul a 27 de ani (ceea ce 
face pe mulți să spună despre selec
ționata iugoslavă că este......... coaptă-)

it dotați 
tehnic, 

că. pre- 
au 

va- 
pot 
de 
cel

este... 
și. mai ales, cu jucători exceir 
sub raport fizic, bine pregătii 
Nu mai pare. deci, de mirare 
gătindu-se indelung în comun ei 
ajuns la un grad de omogenitate 
lorică, la o unitate tactîtă ce greu 
fi zdruncinate. Și oricit ar părea 
curios, totuși echipa română a fost

OLANDEZUL H. KUIPER
CAMPION LA CICLISM FOND
au luat joi dimi-163 de rutieri

neața, la ora 11, startul în proba 
individuală de fond. Ei au parcurs, 
pe o vreme favorabilă, 182,4 km, 
acoperind de 8 ori un circuit de 
22,8 km. Cursa a fost animată și 
presărată cu numeroase tentative 
de evadare. A reușit încercarea 
efectuată de un grup de 15 cicliști, 
la km 100. Primele 5 ture au fost 
parcurse cu o medie orară de 43.5 
km. Din plutonul destrămat din 
cauza ritmului accelerat au rămas 
numeroși rutieri de valoare, prin
tre care francezul Duchemin și 
iugoslavul Valencici. A avut loc și 
o busculadă, provocată de mecani
cul echipei norvegiene care, vrînd 
să-1 ajute pe alergătorul său Hau
gen, a intrat în pluton și, din 
neatenție, a produs căderea unui 
grup de 15 rutieri. Printre aceștia

a

se aria și campionul Franței. Ray
mond Martin.

Cu 10 km înainte de sosire, din 
grupul avansat s-a detașat olande
zul Hennie Kuiper. Acesta a reușit 
să-și mărească rapid avansul și, 
apoi, să și-l mențină pînă la linia 
de sosire, cucerind astfel' titlul o- 
limpic. Ciclistul român Vasile Teo
dor, rămas în plutonul urmăritor, 
a sosit pe locul 60, la 2:36 de în
vingător. Iată acum clasamentul fi
nal :

1. HENNIE KUIPER (OLANDA) 
4 h.14:38 (m.o. 42,980) ; 
Sefton (Australia) — la 1 
Jaime Huelamo (Spania) ; 
Briddle 
Bayton 
Eduard 
timp.

2. Kevin 
min ; 3.

4, Bruke
5 Philip
6. Philip

(Noua Zeelandă) ; 
(Marea Britanie) ;
(Marca Britanie) — același

I

din ultimul timp
,_____  . ____ ,____ -a iugoslavă, in ciu
da faptului că. de cete mai multe ori.
mai dificil adversa: 
pentru reprezentații 
L_ ■ _r,
victoria a revenit vecinilor noștri. Tot
deauna meciurile acestea au fost ex
trem de echilibrate, iugoslavii desprin- 
zindu-se greu in învingători. Iată, de 
altfel, ultimele rezultate dintre echipele 
Iugoslaviei și României : noiembrie
1971, „Trofeul Carpați** 17—17 ; noiem
brie 1971, ..Cupa Mondială - 17—15 <9—5. 
13—13. 14—14). deci după două prelun
giri » ; martie 1972, ..Trofeul Carpați" 
17—15 ; iulie 1972, „Trofeul Iugoslavia" 
22—1». Așadar, nici o victorie ia acti
vul handbaliștilor români. Ba. mai 
mult in palmaresul general al echipei 
române, singura țară cu care „contul44 
apare negativ este selecționata Iugo
slaviei : 22 de meciuri jucate. 7 cîști- 
gate. 3 încheiate Ia egalitate și 12 pier
dute, golaverajul general fiind 308 la 
359.

în plus. în partida lor de vineri după 
amiază, jucătorii iugoslavi pornesc și 
cu avantajul golaverajului, ceea ce le-ar 
da dreptul la accesul în finala olimpică 
și in cazul unui rezultat de egalitate :
1. Iugoslavia 2 2
2. România 2 2
3. Ungaria 2 0
4. R. F. a Germaniei 2 0

Handabliștii români cunosc, _ 
bine ca toată lumea, aceste lucruri. Ei 
știu că nu sînt favoriți și nici nu sînt 
afectați de acest lucru. Așteaptă me
ciul bărbătește. dlrzi, cu încredere în 
forțele lor. Sînt calmi și hotăriți să-și 
apere extraordinar șansa de a lupta, 
în continuare, pentru medaliile de aur.

Tn cealaltă grupă semifinală, lucrurile 
sînt mai complicate. Toate cele patru 
competitoare aspiră la îmbunătățirea 
locului ocupat in prezent, lucru, de alt
fel. posibil, deoarece principala favorită 
a grupei, echipa R. D. Germane, se do
vedește destul de vulnerabilă în absen
ța principalului ei realizator, Karl-Heinz 
Rost, accidentat Înainte de J.O. Dar, 
iată clasamentul :

0 0 42—31 < 
0 0 33—25 4 
0 2 30—38 0 
0 2 26—37 0 
poate mai

de J.O. Dar,

1. U.R.S.S. 2 1 1 0 32—19 3
5. Cehoslovacia 2 1 0 1 27—28 2
J. R. D. Germană 2 1 0 1 22—23 2
«. Suedia 2 0 1 1 23—26 1

ATLETISM : bărbați s lungime (calificări), greutate (calificări)s 1 300 m 
(serii), decatlon (110 mg, disc, prăjină, suliță, 1 500 m) J femei; 100 mg 
(finală). , ,BASCHET : meciuri în cadrul turneelor finale.

BOX : semifinale,
CAIAC-CANOE : semifinale . ,
FOTBAL : meciuri în grupele semifinale: grupa A: Ungaria — Mexic, 

R.D. Germană — R.F. a Germaniei ; grupa B : Polonia — Maroc, Dane
marca — U.R.S.S. ... . _ „HANDBAL : ultimele meciuri în grupele semifinale : grupa A ; R.D. 
Germană — Suedia, U.R.9.S. — Cehoslovacia ; grupa B : R.F. a Germaniei
— Ungaria. România — Iugoslavia

HOCHEI PE IARBĂ : meciuri în cadrul turneelor finale
Lupte GRECO-ROMANE : meciuri în turul al treilea

SCRIMA : floretă femei echipe (semifinale și finala), spadă echipe (eli- 
minatorii).

TIR CU ARCUL : bărbați și femei (50 m și 30 m)
VOLEI : masculin, turneul pentru locurile 1—4 : U.R.S.S. 

mană, Japonia — Bulgaria ; pentru locurile _ 5—8 : România 
Sud. Cehoslovacia — Brazilia ; fl-.-i- .T'.l "— "
— Tunisia.

— R.D. Ger-
____  j 5—8 : România — Coreea de 
finala pentru locurile 11—12 : R.F. a Germaniei

TRICOLORII IN ÎNTRECERE
ți 500 m), Radu Gavrilaș (decatlon); Valeria

Alexe — Haase Thomsen (Suedia), 
‘ Vasile Simio-

ATLETISM : Petre Lupan 
Bufanu (100 mg)

BOX : categoria grea : Ion . _
CAIAC-CANOE : Ion Dragulschi (K-l), Costel Coșniță —

cenco (K-2). Aurel Vernescu, Mihal Zafuu, Roman Vartolomeu, Atanase Sciot
nic (K-l), Ivan Patzaichin (C-l), Ivan Patzaîchjn — Serghel Covaliov (C-2)r 
Maria Nichiforov (K-l).

HANDBAL : echipa națională
LUPTE GRECO-ROMANE : Gheorghe Berceanu, Ion Baciu, Ion Păun, ion 

Gabor, Nicolae Neguț, Nicolae Martinescu, Victor Dolipschi, Gheorghe Stoi- 
ciu,

SCRIMA - Ileana Gyulal, Ana Pascu, Ecaterina Stahl. Olga Szabo (Su- 
zana Ardeleanu) la floretă. Anton Pongraț, Alexandru Istrate, Constantin 
Bărăgan, Constantin Duțu, Nicolae lorgu la spadă.

VOLEI : echipa națională

PE MICUL ECRAN ȘI LA RADIO
ora 
ora 
ora 
ora

12.00 : 
15.00 :
16.55 :
21.00 :

De la ora 
programul I.

.*

Rezumatul filmat al unora dintre competițiile desfășurate joi 
Box (semifinale), volei, hochei pe iarbă (transmisiuni directe) 
Atletism (transmisiune directă)

Box — semifinale (transmisiune directă)

*

13.00, din ori In oră, transmisiuni radiofonice !n direct, pe

VALERIA BUFANU S-A CALIFICAT
ÎN FINALĂ LA 100 m GARDURI

(Urmare din pag. 1)

gardul cinci (pînă atunci s-a aflat 
cam t>e același plan cu compatriotul 
său Davenport). Cu totul remarca
bilă revenirea, pe ultima porțiune 
a cursei, a hurdleruiui francez 
Drut care a încheiat, în mod neaș
teptat, pe locul secund.

Clasamentul : 1. E_„ 
burn (S.U.A.) 13,24, 2^ Guy Drut
(Franța) 13,34 s, 3. 
(S.U.A.) 13,48 s, 4. 
port (S.U.A.) 13.50 s. 5. Frank Sie- 
beck (R. D. Germană) 13.71 s. 6 
Leszek Wodzynski (Polonia) 13,72 
s. 7. Lubomir Naăenicek (Cehos
lovacia) 13.76 s. 8. Petr Cech (Ce
hoslovacia) 13.86 s.

Ca șî Valeri Borzov, Renate Ste- 
cher si-a dublat succesul olimpic 
adăugind medaliei de aur cucerită 
la 100 m și pe cea de la 200 m. 
Victoria ei a fost fără dubii, deși 
australianca Boyle i-a dat o repli
că cu mult mai puternică decît se 
aștepta.

Clasamentul: 1. RENATE STE- 
CHER (R.D. GERMANA) 22.40 s — 
record mondial egalat. 2. Realene 
Boyle (Australia) 22,45 ș, 3. Irena 
Szewinska (Polonia) 22.74 s, 4. El
len Stropahi (R D. Germană) 22.75 s, 
5—6. Annegret Kroniger (R.F. a Ger
maniei) si 
Germană)

Rodney Mil-

Thomas Hill 
Willie Daven-

Christina Heinisch (K. D. 
22,89 s.

graniță a fost întrecută.încă o
Ieri, la Miinchen a fost înregistrat 
primul rezultat la aruncarea greu
tății, dincolo de 21 de metri. Au
toarea noului record mondial (21 03 
m) este atleta sovietică Nadejda 
Cijova, multiplă campioană euro
peană și... fost recordmană a lu
mii. Și rezultatele următoarelor 
clasate sînt cu totul remarcabile 
dovadă și faptul, dacă vreți, că o 
performanță de 18,81 m nu-i mai 
poate aduce atletei respective un 
loc între primele șase

Clasamentul : 1. NADEJDA CI
JOVA (U.R.S.S.) 21.03 m — nou 
record mondial, 2. Margitta Gum- 
mel (R. D. Germană) 20,22 m, 3. 
Ivanka Hristova (Bulgaria) 19,35 m, 
4. Esfira Doljenko (U.R.S.S.) 19,24 
m. 5. Marianne Adam (R.D. Ger
mană) 18,94 m, 6. Maritta Lange 
(R.D. Germană) 18.85 m, 7. Helena 
Fibingerova (Cehoslovacia) 18,81 m. 
Aruncînd doar 16 62 m, cu un me
tru mai puțin decît recordul 
din acest an. Valentina Cioltan 
clasat pe locul 15.

N-a lipsit mult ca în finala 
minină a cursei de 400 m să fi 
martorii unei surprize. Corecord- 
mana mondială Monika Zehrt a 
pornit extrem de tare pe prima 
porțiune a 
de dorința 
stadion în 
cunde. La 
dreaptă ea 
avantajul initial dar atacul puter
nic al Ritei Wilden ar fi putut răs
turna situația. Zehrt a găsit însă 
resurse nebănuite, a rezistat cu brio 
acestui atac, ba chiar, pe ultimii 
metri, ea a fost cea care s-a deta
șat.

Clasamentul: 1. MONIKA ZEHRT 
(R.D. Germană) 51.08 s — record 
olimpic, 2. Rita Wilden (R.F. a 
Germaniei) 51,21 s. 3. Kathy Ham
mond (S.U.A.) 51,64 s, 4. Helga
Seidler (R.D. Germană) 51,86 s, 5. 
Mable Fergerson (S.U.A.) 51,96 s, 
6. Charlene Rendina (Australia) 

5199 s.
Apare clar, față de rezultatele 

acestei finale în care R.D. Germa
nă a avut trei alergătoare, că titlul 
olimpic la ștafeta de 4x400 m, în 
mod normal, nu-i poate scăpa a- 
cestei echipe.

într-un fel 
cursei de 400 
foarte mult cu 
accelerat pe prima parte apoi, odată 
cu oboseala care atîrnă plumb pi
cioarelor alergătorilor, o scădere e-

său
s-a

fe- 
fost

cursei, animată, evident, 
de a încheia turul de 

mai puțin de 50 de se- 
intrarea în ultima linie 
a mai păstrat ceva din

finala masculină a 
m plat a semănat 
cea a fetelor. Ritm

AM AȘTEPTAT PTOAIA,
CA SA DAll SI PE

— Bine ai venit Argentina I Cum 
ai călătorit ?

— Bine. Am făcut o escală, de 
patru ore, la Frankfurt, dar nu 
m-am plictisit. M-am uitat la tele
vizor și am văzut-o pe colega mea 
de cameră. Coca Bufanu. cîștigînd 
seria.

— Cum ai fost primită ir sat ?
— Foarte bine. Toți spu.i că de 

cind a venit Argentina Menis a 
început o viață nouă. Ca după o 
ploaie zdravănă.

— Ce ai făcut în zilele petrecute 
acasă ? .

— Două antrenamente pe zi. Cind 
am auzit că la Munchen plouă, am 
așteptat ploaia în Poiană', ca să 
dau și pe ploaie. Dar curri în Poia
nă ploaia se amesteca, de cele mai 
multe ori. cu soarele, s-a intimplat 
să fac și cite trei antrenamente pe 
zi.

— Cum o duci aici ?
— Ai să rîzi. Tot două antrena

mente pe zi. Ieri, am dat. diminea
ța, din același cerc cu Westermann.
- Și?

— La început am dat relaxat. 
Dar peste citeva minute i-am văzut 
pe margine, cu binoclu, pe antre
norii Fainei Melnik și ai vest-ger- 
manei. Atunci m-am simțit datoare 
să dau de trei ori cite 65 de metri, 
ca să știe oamenii pe ce contează.

— Cum au reacționat ?
— Și-au făcut drum spre locul 

unde a aterizat discul...
— Ai stat de vorbă cu Liesel ?
— Da.
— Ce ați discutat ?
— Am ajuns la concluzia că tre-

buie să ne cumpărăm cite o... 
rucă albă.

— Glumești ?
— Vreau numai să te scot 

sărite. Voi; reporterii reușiți 
transformați atletele în niște 
șini formate din centimetri. 1 
grame de haltere și piruete reușite 
sau nu, uitind că sintem. de fapt 
niște femei care știu ce înseamnă o 
perucă frumoasă...

— Dragă Argentina. în numele 
tuturor reporterilor fără inimă, te 
rog să mă ierți !

— Te-am și iertat.
— Ce impresie ți-a făcut Liesel ?
— S-a îngrășat cu vreo cinci ki

lograme în citeva luni. O fi și ăsta 
un secret.

— Ce pronostic îmi dai ?
, — Nu mai fac pronosticuri. Am 
eu un sistem special ca să nu mă 
gindesc la disc, și chiar la Olim
piadă. Ăsta este și motivul pentru 
care am rămas atita vreme acasă. 
Ăsta este și motivul pentru care nu 
dau pronosticuri.

— Cum reușești 
dești ?

— Gîndindu-mă 
ceva. La peruci, la 
ruia chiar te rog 
ziar, că Argentina 
sîmbătă Za 
dese și la 
să dau tot 
gesc și la 
dir.tr-un foileton care mă sfătuieș
te să amin cu citeva zile orice pro
blemă de inimă... Mă gindesc la 
cite în lună și în stele, numai la 
disc nu mă gindesc !

pe-

din 
să 

ma- 
kilo-

să nu te gin

la cu totul alt- 
fratele meu. că- 
să-i scrii, prin 

intră în foc 
10 și jumătate... Mă gîn- 
faptul că pînă la urmă 
la horticultură... Mă gîn- 
horoscopul acela comic

PLOAIE...
— Crezi că ai să cîștigi medalia 

de aur ?
— Hai că te iau la goană!... Mai 

bine spune-le celor de la „Sahia" 
că nu sînt salon I... Mi-au făcut un 
film, acum citeva luni, m-au pus 
să-mi fac părul, să mă dau cu ri
mei. și tot nu 
piață... Se tem 
Ei, află, că nu

l-au dat încă pe 
că dau în „bară"... 
dau in bară !...

loan CHIRILA

• IN GALA DE ASEARA, LUP
TĂTORII ROMANI au obținut noi 
succese Gheorghe Berccanu l-a în
tîlnit pe campionul mondial al cate
goriei semimuscă. Vladimir Zubkov 
(U.R.S.S.). în acest meci decisiv îa 
lupta pentru medalie, reputatul nos
tru sportiv s-a impuș de o manieră 
categorică învingîndu-1 pe Zubkov 
prin tuș. Dună această victorie îna
inte de limi'ă. Gheorghe Berceanu 
intră în turul 3 fără nici un punct 
penalizare. Ion triciu (cat. cocoș) a 
luptat cu suedezul Per Lindholm. 
Meciul a fost extrem de disputat si 
s-a încheiat cu victoria la puncte 
a reprezentantului țârii noastre. îna
intea turului 3 Baciu are un singur 
punct de penalizare. Tînărul debu
tant Ion Păun a dispus și el la punc
te de un adversar puternic. James 
Hazewinkel (S.U.A). Gheorghe Stoi
ci u (cat. muscă) l-a întrecut tot la 
puncte pe Fritz Huber (R.F. a Ger
maniei). în ultimul meci. Simion Po
pescu (cat. semiijșoarâ) a pierdut 
prin descalificare partida cu Șamil 
Kisamuldinov (U.R.S.S.) și a (ost eli
minat.

Din punctul devidentă a vitezei.
vedere al spectacolului și mai ales 
in ceea ce privește rezultatele cursa 
de ieri rămîne în umbra finalei o- 
limpice de acum patru ani.

Clasamentul: 1. VINCENT MAT
THEWS (S.U.A.) 44,66 s, 2. Wayne 
Collett (S.U.A.) 44,80 s. 3. Julius 
Sang (Kenya) 44,92 s, 4. Charles 
Asati (Kenya) 45,13 s, 5. Horst 
Schloske (R.F. a Germaniei) 45,31 s, 
6. Markku Kukkoaho (Finlanda) 
45,49 s, 7. Karl Honz (R.F. a Ger
maniei) 45,68 s.

Aruncarea ciocanului a revenit 
puternicului sportiv sovietic Ana
toli Bondarciuk într-o finală în 
care zece sportivi au obținut rezul
tate de peste 70 m.

Clasamentul : 1. ANATOLI BON
DARCIUK (UR.S.S.) 75,50 m — 
record olimpic. 2 Jochen Sachse 
(R.D.G.) 74,96 m3. Vasili Hme- 
levski (U.R.S.S.) 74.04 m; 4. Uwe 
Beyer (R.F.G.) 71,52 m; 5. Gyula 
Zsivotzki (Ungaria) 71,38 m ; 6. 
Sandor Eckshmiedt (Ungaria) 71,20 
m.

5—8 :
66—63

1—4:

5—8: 
(1—0) 

(1-0); 
prima

ALTE REZULTATE
HANDBAL: Turneul pentru

locurile 13—16 ; Polonia—Islanda 
20—17 (10—7) ;

BASCHET : Turneul pentru locu
rile 9—12 : Australia—R.F. a Ger
maniei 70—69 ; Polonia — Spania 
87—76 (38—33) ;

Turneul pentru locurile 
Iugoslavia — Cehoslovacia 
(34—25) ;

Turneul pentru locurile
U.R.S.S.—Cuba 07—61 (36—35) ;

HOCHEI PE IARBA ! Pentru 
locurile 15—16 : Uganda—Mexic
4—1 (1—1) ; pentru locurile 13—14: 
Kenya—Argentina 1—0 (1—0) ;

Turneul pentru locurile 
Australia — Malaezia 2—1 
Marea Britanie—Spania 2—0

TIR CU ARCUL: După
probă (90 m), ordinea primilor cla
sați este următoarea • MASCULIN: 
1. John Williams (S.U.A.) 289 p. 2. 
John Snelling (Marea Britanie) 271 
p, 3. Lucien Trepper (Elveția) 271 
p, 4. Donald Jackson (Canada) 269 
p, 5. Andre Baeyens (Belgia) 268 p, 
6. Masată (Italia) 268 p ;

FEMININ : 1. Keto Losabridze 
(U.R S.S.) 284 p. 2. Irena Szydlow- 
ska (Polonia) 283 p, 3. Terese Do
novan (Australia) 282 p, 4. Ju Chun 
Sam (R.P.D. Coreeană) 282 p. 
Ala 
Kim
280 p.

5. 
Peunova (U.R.S.S.) 281 p. 6. 

Ho Gu (R.P.D. Coreeană)

• GABRIEL POMETCU a fost1 sto
pat de juriu, în drumul său către 
semifinalele categoriei pană. El a 
susținut o partidă aprigă în compa
nia pugilistului sovietic Kuznețov, a 
realizat schimburi spectaculoase de 
lovituri, a atacat variat și eficace 
dar... inutil! Juriul l-a preferat ca 
învingător pe adversarul său cu 4—1!

• LA VOLEI FEMININ, în disputa 
pentru locurile 7—8, Cehoslovacia a 
învins R.F. a Germaniei cu 3—0, iar 
în partida pentru locurile 5—6, Un
garia a învins Cuba cu 3—0. Echipa 
R.P.D. Coreene a învins în meciul 
pentru locurile 3—4 pe cea a Coreei 
de Sud tot cu 3—0 și a cucerit me
dalia de bronz. La închiderea ediției, 
finala pentru titlul olimpic, Japonia 
—U.R.S.S. nu sa terminase. Tn con
tinuare, clasamentul turneului olim
pic feminin arată astfel: 3. R.P D. 
Coreeană, 4. Coreea de Sud, 5. Un
garia, 6. Cuba. 7. Cehoslovacia, 6. 
R.F. a Germaniei.
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