
CONSFĂTUIRE DE LUCRU
LA COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI
COMUNIST ROMÂN

în zilele de 7 și 8 septembrie a avut loc la C.C. al P.C.R., sub 
conducerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, consfătuirea de lucru cu primii secre
tari și secretarii cu probleme economice ai comitetelor județene 
de partid, cu șefii direcțiilor generale agricole din toate județele.

Consfătuirea a fost consacrată analizării activității comitetelor 
județene de partid pentru realizarea hotărîrilor Congresului al 
X-lea și Conferinței Naționale ale P.C.R., în domeniul economic, al 
activității politice și ridicării bunăstării oamenilor muncii.

La consfătuire au luat parte tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
Manea Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, Virgil Trofin, llie Verdel, 
membri și membri supleanți ai Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari ai C.C. al P.C.R., vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri.

Au participat, de asemenea, șefi de secție la C.C. al P.C.R., 
miniștri, membri ai conducerilor unor ministere economice și altor 

.4 organe centrale, ale organizațiilor de masă.
A luat cuvîntul un mare număr de participanți.
Tn încheierea consfătuirii, a luat cuvîntul tovarășul Nicolae 

Ceaușescu.
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ION ALEXE 
ÎN FINALĂ 

LA CATEGORIA GREA
In semifinala categoriei 

grea pugilistul român ION 
ALEXE l-a întrecut la puncte 
pe boxerul suedez Hasse 
Thomsen. In finală el îl va 
intilni pe puternicul cubanez 
Teofilo Stevenson. Bravo 
Alexe !

A XX □ ediție a Mill LOR IWIU DE VARrt

I LE AN A GYULAI

ECATERINA STAHL

ECHIPA ROAAANIEI

ANA PASCU

CU UN FINIȘ IMPETUOS LA 100 m GARDURI

A ÎNVINS FORMAȚIA ITALIEI
IN MECIUL PENTRU LOCURILE 3-4

Sub arbitrajul subtil, plin de fi
nețe dar și foarte neglijent une
ori al celebrului floretist francez 
Christian d’Oriola, a început semi
finala turneului feminin de floretă 
care opunea echipele României și 
U.R.S.S. Ecaterina Stahl a deschis 
scorul, învingînd-o pe Samușenko 
cu 4—1, dar apoi, după situația de 
1—1 — - - ■ 
fost 
3—0 
și a 
echipa sovietică a preluat condu
cerea în meci. Formația UR.S.S. 
și-a continuat, destul de ușor, dru-

din acest
U.R.S.S.,

în meci, 
capabilă
pe care 
pierdut

Ileana Gyulai nu a 
să apere avansul de 
l-a avut la Zabelina 
cu 3—4, așa încît

mul spre victorie începînd 
moment. La 7—3 pentru 
Szabo face eforturi sâ recupereze 
dar este învinsă la limită (3—4) de 
Samușenko. Pascu reușește prima 
ei victorie la Gorohova (4—1), dar 
șansele la victorie în meci erau 
compromise. In final, echipa 
U.R.S.S. învinge formația României 
cu 9—4 calificîndu-se, astfel, pen
tru finală, împreună cu echipa

Victor BANCIULESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

DINAMO Șl RUDA HVEZDA 
ÎNVINGĂTOARE LA BASCHET
Ieri, sala Dinamo a găzduit pri

mele meciuri din cadrul turneului 
internațional de baschet. în prima 
partidă Dinamo a învins pe Voin
ța cu 93—63 (43—27). Întîlnirea ve
detă a zilei a opus echipele Ruda 
Hvezda și I.C.H.F. Baschetbaliștii 
cehoslovaci au obținut victoria cu 
scorul de 64—59 (34—32)

Turneul continuă astăzi, de la 
o-a 16,30 cu meciurile Dinamo— 
I.C.H.F. și Voința—Ruda Hvezda.

s> 1971 — 12,9 s,

FLORETISTELE ale Valeriei Bu- 
fost: locul cinci 

din 1971 (8.9 s) ți locul 
„europenelor” de la Helsinki,

VALERIA BUFANU - MEDALIE DE ARGINT!
SASE ECHIPAJE ROMANEȘTI 

FINALELE DE CAIAC-CANOE 
DE ASTĂZI DIMINEAȚĂ

In pag. a IV-a relatările trimisului nostru special

AU REEDITAT
BRONZUL

DIN MEXIC
Patru dintre cele cinci componente ale lotului feminin de 

floretă al României care a-cucerit medalia de bronz la Jocu
rile Olimpice de la Ciudad de Mexico au fost prezente și 
acum, în întrecerile de la Miinchen, reeditindu-și succesul. 
Este vorba

ILEANA 
cm, 59 kg. 
Mare sub 
doi la C.M. . .. . .
făcut parte din echipa României campioană mondială în 1969 
(Havana — locul doi la individual), medaliată cu argint în 1965 
(Paris — locul VI individual), 1970 (Ankara) șl cu bronz în 
1966 (Moscova).

ANA PASCU. Născută la București, la 22.9.1944. înălțime 164 
cm, greutate 60 kg. Căsătorită. Profesoară de educație fizică. 
Campioană mondială de tineret în 1963 (Gând). A făcut parte 
din echipa României ale cărei succese le-am amintit mai îna
inte. Individual cel mai bun rezultat este medalia de bronz la 
C.M. din 1971 (Viena).

ECATERINA SȚAHL. Născută la Satu Mare, la 31 iulie 1946. 
înălțime 164 cm, greutate 60 kg. Funcționară. Căsătorită (1 co
pil). Campioană mondială de tineret în ‘ ........................... ’
mai bun rezultat individual, locul trei la 
Moscova.

OLGA SZABO. Născută la Cluj, la 9 
me 162 cm, greutate 58 kg. Profesoară de limba franceză. Că
sătorită (1 copil). Practică scrima din anul 1963. A fost pre
zentă la ultimele cinci ediții ale 
dividual, după baraj, în 1956). 
nos Aires în 1962. Medaliată cu 
și cu bronz in 1970 (Ankara).

de :
GYULAI. Născută la Cluj, la 12.6.1946. înălțime 165 
Necăsătorită. Funcționară. A început scrima la Satu 
conducerea antrenorului Alexandru Csipler. Locul 
de tineret în 1964 (Budapesta) și 1965 (Rotterdam). A

ir
SUZANA ARDELEANU,Toate aceste fete și rezerva, 

parte din secția de scrimă a clubului bucureștean Steaua (an
trenor Andrei Vilcea) cîștigătoare a ..Cupei Campionilor Euro
peni” în 1968, 1971 și 1972.

ECHIPA DE SPADĂ S-A CALIFICAT
ÎN SFERTURI DE FINALĂ

Barau, la 7 octombrie 1946. Înălți
mea 170 cm, greutatea 59 kg. Funcționară. Necăsă
torită. A început atletismul în 1960, In orașul natal 
sub conducerea antrenorului Ion Butnaru. In 
zent face parte din clubul Rapid București și 
antrenată de profesoara Eveline Ghimpu.

Multiplă recordmană națională: 10# m
200 m — 23,0, 100 mg — 12,7, 200 mg — 25,9. A 
cîștigat nenumărate titluri de campioană republicană 
și balcanică. A fost semifinalistă. la 80 mg, la J.O. 
din 1968. Evoluția rezultatelor saie In cursa de 100 m 
garduri : 1969 — 1X5 s, 1970 — 12,9 
1972 — 12,7 s.

Pînă ieri, cele mai mari succese 
fanu în competiții de amploare au 
la 60 mg, la C.E. de 
șapte in finala 
1971 (13,5 s)

SURPRIZELE NU OCOLESC
CONCURSURILE ATLEȚILOR

MUNCHEN (prin 
din trimișii noștri

Am așteptat-o, 
leria Bufanu la 
a atleților de la 
limpic. Auzeam rumoarea spectato
rilor dinăuntru, aplaudind sau of- 
tînd în urma reușitelor sau nereu
șitelor decatloniștilor, în lupta lor 
de la prăjină. Mă uit la ceas. Mi 
se pare că mi-a stat. Autobuzul 
atleților întîrzie. Dar nu, este doar 
o falsă 
la ora 
își face 
cu fața

la unuli telex, de 
speciali).
dinadins,
poarta de 
marele stadion o-

Va-pe 
intrare

impresie, pentru că — fix 
stabilită prin grafic — el 
apariția. Coboară Ehrhardt, 
toată numai un zîmbet. Ma

rea favorită a finalei cursei de 100 
m garduri își cunoaște prea bine 
posibilitățile, pentru a nu fi surîză- 
toare. E rîndul lui Balzer, decana 
de vîrstă a hurdlerelor olimpice. 
Apoi, grupul celor trei poloneze, șu
șotind ceva. Iat-o și pe Valeria Bu- 
fanu. Zîmbește și ea. Am crezut, 
pentru moment, că acest zîmbet era 
convențional, pentru fotoreporterii 
din jurul ușii autobuzului, că era 
doar o simplă cochetărie feminină. 
Valeria mă vede, își lasă jos sacul 
cu echipament...

— Azi e ziua mea ! Ziua pe care 
o aștept de atîta amar de vreme.

să lupt in ma- 
din nefericire, 
au arătat. Pînă 
nimic deosebit, 
de la Mexico,

Acum, ori niciodată ! S-a spus des
pre mine că nu știu 
rile concursuri: Și, 
rezultatele mele așa 
acum, n-am izbutit 
nici la Olimpiada
nici la campionatele europene. Azi. 
însă, povestea asia o consider în
cheiată. Aveți numai... puțintică 
răbdare și veți vedea cum știe să 
lupte Valeria Bufanu...

Și-a aruncat sacoșa pe umăr, a 
zîmbit din nou și s-a strecurat prin
tre cerberii de la intrare. Am fu-

Ultima dintre întrecerile scrimeri- 
lor în cadrul Olimpiadei este tur
neul pe echipe la spadă care a în
trunit cei mai mare număr de pâr
tiei panți (20 formații împărțite în 
5 serii). Echipa României a evo
luat în seria a V-a alături de spada
sinii din R. D. Germană, S.U.A. și 
Argentina. în prima întilnire spa
dasinii noștri au întrecut categoric 
4-ul Argentinei cu 13—3 (Pon- 
graț — 4, Istrate — 4, Duțu — 3, 
Bărăgan — 2), dar în următoarea 
nu au reușit să treacă de reprezen
tativa Statelor Unite. Meciul a fost 
foarte echilibrat terminindu-se cu 
scorul de 8—8 dar adversarii avind 
maj puține tușe primite, au obținut 
victoria. Nesperat, în ultimul meci 
din preliminarii, echipa României 
a întrecut formația R. D. Germane 
cu 11—5 încheind pe primul loc în

serie Și calificîndu-se pentru sfer
turi unde va întîlni 4-ul Elveției.

S-au mai calificat : U.R.S.S., Un
garia, Elveția, Austria, Polonia, R. 
D. Germană, Suedia, Norvegia.

octombrie 1938. Inălți-

1965 (Rotterdam). Cel 
mondialele din 1966, la

J.O. (medalie de argint, la in- 
Campioană mond ală la Bue- 
argint la C.M. din 1965 (Paris)

(Continuare în pag. a 4-a)

Ultimul gard din proba de 100 metri la care recordmana noastră, Valeria Bufanu, are de acum avantajul.. 
argintului

IERI, MEDALII PENTRU FETE,
BĂIEȚI!
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MARIAN SLAVIC, IN SERIE,
100 m DELFIN!CAMPION Șl LA

A doua zi a campionatelor re
publicane de înot pentru seniori 
nu s-a deosebit cu nime de prima: 
aceleași curse anoste, aceiași timpi 
mediocri, același dezinteres general. 
Marian Slavic a devenit campion 
al țării și la 100 m delfin.

Rezultate : 400 m liber (m) : 1. 
M. Slavic (Steaua) 4:32,4 ; 2. A. 
Adam (Steaua) 4:33,8 ; 3. D. Nagy

Cluj) 4:39,8 ; 400 m liber 
Eugenia Cristescu (Dinamo)

2. Lucia Radu (Dinamo) 
3. Daniela Georgescu (Dina- 

spate (m) : 
1:03,6 ; 2.

1:05,0 :3. 
1:07,0 ; 100

1. 
T. 
L.
m

(Școlarul) 
(Dinamo) 
(Dinamo)
1. Lavinia Donea (Șc. 
1:16,9 — celelalte două

I. GANEA Șl ECATERINA DUMITRII1 
CAMPIONI DE SĂRITURI LA 1 m

Prima zi a campionatelor republi
cane de sărituri In apă s-a încheiat 
cu victoria lui Ion Ganea (C.S.M. Si
biu) și a Ecaterinei Dumltriu (Școla
rul București), cîștigători la trambuli
na de 1 m.

Rezultate : băieți : 1. I. GANEA
(C.S.M. Sibiu) 444,87 p, 2. V. Nedelcu

(Școlarul București) 397,02 p, 3. G. 
Fabich (Șc. sp. Sibiu) 384,36 p, 4. 
I. Ilieș (Progresul București) 371,70 
p. 5. O. Lăzău (Crișul Oradea) 348 p, 
fete : 1. ECATERINA DUMITRIU
(Școlarul) 322,85 p, 2. Sorana Prelip- 
ecanu (Crișul) 321,60, 3. Angela Popes
cu (Șc. sp. Sibiu) 396,70 p.

(C.S.M.
(f) : 1.
5:07,1 ; 
5:16,7 ;
mo) 5:17,8 ; 100 ni
Gh. Lupu 
Nuțeanu 
Copcealău 
spate (f) : 
sp. Reșița)
concurente. Gydngy Sovago (C.S M 
Cluj) și Irina Ratușnîi (Dinamo) 
nu au îndeplinit haremurile pen
tru locurile 2 și 3 ; 100 m delfin 
(m) : 1. M. Slavic (Steaua) 1:02 7 ; 
2. T. Nicolae (Dinamo) 1:02,9 ; 3. 
M. Nicodin (Steaua) 1:03,9 ; 100 m 
delfin (f) : 1. Agneta Sterner-Mi- 
haiache (Steaua) 1:11,4 ; 2. Came
lia Vîjeu (Dinamo) 1:13,5 ; 3. An
gela Anton (Dinamo) 1:15,8.

Azi întrecerile încep de la orele 
10 și 17,30. r

Vineri spre zorii zilei a plouat, a fulgerat și a tunat îndelung la Miinchen, 
tn așa fel incit șt In somn ne-am întrebat dacă nu va fi vorba de o nouă aminare, 
primul gind zburindu-ne spre caiaclști și canolști, spre culoarele lor de apă care 
ne place să fie liniștite și limpezi, deși ei nu odată ne-au spus că ploaia nu-i de
ranjează. A venit dimineața, ploaia a încetat, ca și trăznetele, și soarele a început 
să facă zi.abitor curte unei zile care se anunța senină și caldă in pofida orchestra
ției cerești de noapte.

Ne-am spus că va fi o zl de bun augur pentru sportivii noștri și așa a fost, 
începutul l-au făcut acești bravi canolști și caiaciști, sportivi de nădejde pe care 
se poate baza oricine vrea să vadă sportul românesc in frunte la asemenea între
ceri de interes mondial. A fost ziua semifinalelor pe apă și prezență româneasca 
a fost la fiecare probă. Nu putem uita nici acum, seara, cind scriem la telex, ad
mirația zecilor de mii de spectatori care Însoțeau finișul ambarcațiilor noastre cu 
adevărate urale. Unii după alții, sportivii noștri s-au calificat, cu o singură excep
ție, Dragulschl, la caiac simplu, dar și el a concurat cu hărnicie împotriva unor 
adversari superiori. Iată deci, ambarcațiile românești prezente simbătă dimineața 
in șase finale. Modul Impresionant in care a „alergat” pe apă acest monument de 
ambiție care este Patzaichin ne dă certitudinea că el se va bate ca leul pentru 
primul loc, pentru a auzi in marile și sonorele megafoane de aici obișnuitul „Olym- 
plasieger- pentru Patzalcbln.

Cit de firești ti se par victoriile pentru care, mal inalnte. ai tremurat 7 
Parcă după rapidele calificări totul ni se părea că așa trebuie să fie și uitasem ce 
luptă tncordată s-a dat pentru aceste succese preliminarii fără de care o finală nu 
este posibilă. Dar dacă ai prilejul să fii aproape de sportivi, să-l privești, să ci
tești tn ochii lor, tn zvicnirile accelerate ale inimii, In aceste piepturi bombate, 
constați cit de Încordată * fost bătălia sportivă.

Intr-adevăr sprintul final de care am amintit Ieri n-a fost numai o figură 
de stil. în timp ce semifinalele de pe lac se terminau, echipa de floreta a României 
se afla tn concurs pentru o medalie olimpică, timp in care Valeria Bufanu aștepta 
marea finală a vieții el. La jirmffiatea cursei este a șasea, și lat-o că revine puter
nic, se apropie de primele trei locuri. Stadionul este tn picioare. Ne ridicăm șl noi 
parcă să sprlntăm alături de ea și iat-o lntlnzlndu-se ca o gazelă pe linia de finiș, 
depășind-o pe Karin Balzer, dar tn urma acestei extraordinare Ehrhardt. Pentru 
noi Valeria Bufanu a fost și mai extraordinară dectt Invlngătoarea fiindcă vijelia 
ei din urmă a curățat magistral culoarele șl a adus sprintul nostru in atenția mon
dială cu o medalie de argint Această Olimpiadă este o „trambulină- excelentă 
pentru Valeria Bufanu, pe care o admirăm laolaltă cu toată această lume neînchi
puit de mare a iubitorilor atletismului.

Atenția ni s-a îndreptat......... _ _ apoi spre scrimă, spre o sală îndepărtată de sta
dionul olimpic, la „Messegelande“, acolo unde barajul era ca și insurmontabil, insă 
medalia de bronz suridea acestor floretiste românce, cu nervii atît de încercați 
pe toate planșele globului. Nu începuse încă meciul de handbal dintre echipei; 
României și Iugoslaviei, cind am aflat vestea victoriei bravelor noastre fete. Am 
aflat-o la „Sporthalle“, în timp ce scorul la handbal era cind egal, cind la di
ferența mică, și campionii mondiali, sportivii noștri păstrau șanse pentru a concura 
la medalia de aur. Am zimbit, toți cei ce eram acolo, cu zimbete de Satisfacție, 
ce ar fi putut să fie de fericire dacă intuiam, chiar la scorul de 9—9, că handba- 
liștii români vor reuși să se califice în dauna echipei iugoslave. Nu eram însă 
prea încrezători, nu pentru că adversarii erau inabordabili. Dimpotrivă, ei ni s-au 
părut mai puțin periculoși ca în intilnirile anterioare cu „șaptele* nostru, inhibați 
și ei de importanța momentului. Reprezentativa noastră nu mai manifesta spiritul 
combativ, ofensiv, din marile întîlniri care l-au adus reputația. Un ciudat refuz de 
angajare în fața semicercului advers, fără acele fulgerătoare intrări prin dispozi
tivul iugoslav, cu o exagerată prudență, cu o căutare permanentă a lui Gruia, 
cu o așteptare a acestuia, contîndu-se numai pe acest excelent trăgător care își 
face cu prisosință datoria. Fără să fii specialist, numai ca simplu amator de sport 
-îți pui o întrebare firească : cum este oare posibil ca antrenori cu reputație mon
diala să nu formeze, să nu încurajeze într-o echipă campioană mondială minimum 
trei trăgători puternici, de elită. A fost pur și simplu penibil să vezi că, în mo
mente favorabile de șut, unii din jucători se eschivează, nu își iau răspunderea 
șutului. Adevărul este că nu iugoslavii au cîștlgat calificarea pentru medaliile de 
aur și argint, ci echipa noastră a pierdut-o din vina ei.

Nu putem să nu facem în aceste momente o analogie cu ținuta și compor
tarea echipei naționale de volei, suferindă cam de aceleași maladii, proprii de alt
fel și altor reprezentative de jocuri sportive, cum a fost cazul și cu polo.

Deci handballștii noștri nu vor mai lupta in continuare pentru medaliile 
de aur sau de argint la care ar fi fost îndreptățiți, ci vor trebui să se străduiască 
pentru medalia de bronz, pentru că nici pe aceasta nimeni n-o oferă din oficiu.

N-am putea ascunde faptul că există printre sportivii noștri de aici o anu
mită stare de nervozitate din cauza lipsei de... aur. S-ar putea însă ca, în aceste 
ultime două zile ale Olimpiadei, să fie realizate, și aceste atît de dorite medalii de 
aur. Așteptăm să vă transmitem numele acestor sportivi cu litere mari, foarte 
mari. ..

Miinchen, 8 septembrie
Aurel NEAGU
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A „CUPEI SPERANȚELOR'

ULTIMELE MECIURI
DIN SFERTURILE

In cea de a doua reuniune a 
zilei de joi .s-au disputat meciu
rile din cadxul sferturilor de fi
nale (cea de ,a doua parte a ta

la catego- 
semima scă, pană, ușoară, 
și sejaîgrca. La catego- 

s-au calificat în

blourilor de «concurs)
riile 
mijlocie 
ria semimuscă 
semifinale Suk' Un Lee (Coreea 
de Sud)
(Spania),

Enrique RodriguezȘi 
care au terminat învin

gători partidele' cu James Odwori 
(Uganda) și, respectiv, Rafael 
Carbonell (Cuba), tn afara meciu
lui Pometcu-Kuznețov, Ia pană, s-a 
disputat și întâlnirea Kazuo Koba
yashi (Japonia) — Andras Botos 
(Ungaria). La sfiîrșitul unei dis
pute destul de echilibrate, Botoș 
a Drimit decizia, de învingător.

întrecerile de la categoria u- 
soară 
rul 
zul 
Iui 
put 
schimburi putvmice 
Anghelov' a Recepționat o stingă 
(Bantovv boxeazâ cu garda inversă) 
în urma căreia a poposii la podec 
pentru 8 secuneto. La puțin timp 
după reluarea luptei, un croșeu de 
dreapta l-a silii j>e Bantow să as
culte numărâtoemea arbitrului. în 
repriza secundă. Anghelov a evi
tat bine contactat cu năprazn'.ceie 
lbvituri ale advegsprului și punîn- 
du-și în valoare viteza l-a con
trat de citeva ori pe boxerul tai- 
landez, punîndu-i in dificultate. 
Numărat de două ori în picioare. 
Bantow a fost apoi abandonat de 
arbitrul de ring. în -celălalt meci. 
Isaak Daborg (Niger) — un boxer 
extrem de puternic șt bine pregă
tit fizic — a ciștigat clar uitima 
repriză cu japonezul Kyoji Sbio- 
nohara (bun tehnician), motiv pen
tru care a obținut decizlia. Un meci 
de mare spectacol au realizat mij
locii Marvin Johnson (S.U.A) s: 
cubanezul Alejandro Montoya. în 
prima repriză, amîndoi pugiliștii au 
fost numărați. în continuare, John
son și-a valorificat superioritatea 
tehnică și a ciștigat la puncte (5-C

i-a adus :tn ring pe buiga- 
Anghel Anghelov și taiiande- 
Srisook Bantow — învingătorul 
Calistrat Cuțpv. Meciul a înce- 
spectacuicis și, în urma unor 

de lovituri.

Viaceslav Lemeșev (U.R.S.S.) 
învins prin abandon pe turcul 
Nazi! Kuran. La senjigrea, Janusz 
Goriat (Polonia) b.p. Rudi Hornig 
(R. F. a Gemmiei). iar Mate Par- 
tov (Iugoslavia) cîștâgă fără adver
sar.

Nici nu &e dăduse Încă decizia 
prin care Andras Botos (Ungaria) 
era declarat învingător cu 4-1 asu
pra japonezului Kazuo Kobayashi 
și Gabriel Pometcu, presupus a fi 
viitorul adversar al maghiarului in 
semifinala categoriei pană, a și 
apărut, împreună cu antrenorii Ion 
Popa și Constantin Dumitrescu în 
colțul albastru al ringului Tină- 
mi pugilist bucureștean a intrat 
în sală masîndu-și arcadele cu mă
nușile după un obicei al său. dar 
ți cunoscind antecedentele totului 
românesc de box la acest turneu... 
Din scaunul său pe rotile, celebrul 
atlet etiopian Abebe Bikila. prezent 
ia gală, i-a făcut un semn amical 
cu mina. De partea cealaltă a ur
cat în ring boxerul sovietic Boris 
Kuznețov. însoțit de urările multor 
celebrități aie puzilismului so vre
ți V, printre care EngtoParian. Po- 
per.cenko. Pozr ak

Cu toată aparenta mșelătoare a 
unei gărzi imprudente. deschise. 
Kuznețov începe meciul foarte si
gur, cu atacuri fulgerătoare care-1 
țin pe Pometcu la respect Maniera 
lui Kuznețov de a 
imobil în f 
impied’câ p 
drumul cel 
versar. Boi 
curind dez. 
pricină. îmi 
prima rapr. 
nat net nu 
in repriza MnK& r-ametr 
mai curajos. țL : 
nas (după desele 
Kuznețovî.
multe lovit, 
ba in 
chiar

CONCURENȚII DIN CLUJ
Ieri, poligonul Tunari a găzduit 

primele probe ale unor importante 
competiții : tradiționala întrecere a- 
nuală a tineretului — „Cupa spe- 
rantelor“ și un concurs de selec
ție în vederea alcătuirii echipelor 
pentru confruntarea internațională 
— „Cupa prietenia". S-a concurat 
Ia armă standard și pistol liber, o 
probă foarte la... modă, urmărită 
cu multă atenție de cînd talentatul 
nostru pistolar Dan Juga _a cucerit, 
la acest gen de armă, meclalțg 
limpică de argint la Munchen, Dar, 
din păcate, doar un singur pisto
lar a reușit să atingă o cifră mai 
ca lumea, restul au țintit destul 
de slab.

Cele mai bune rezultate s-au ob
ținut ieri la armă standard, 60 
focuri culcat, atît la „selecție" cît 
și în „Cupa speranțelor". La între-

Șt
Ana

FOCȘANI - LA iNĂLTIME !
cerea selecționabililor, 
(Olimpia) și tânărul Costel 
(Steaua) au realizat cîte 593 p, ceea 
ce constituie o performanță, iar ju
nioara Georgiana Oprișan, 
Unirea Focșani, o trăgătoare cu fru
moase perspective, a realizat 588, 
Ia numai două puncte de norma de 
maestru al sportului. La proba de 
armă standard 3x20 focuri, foarte 
bine au „mers" țintașii din provin
cie, în frunte cu Bela Csegezi, de 
la C.S.M. Cluj, care alături de doi 
sportivi de îa Steaua și unul de la 
C.P.M.B., au ocupat locurile frun
tașe.

Iată rezultatele — „Cupa speran
țelor" — armă standard 3x20 t. bă
ieți : 1. B. Csegezi (C.S.M. Cluj) 559 
p, 2. Al. Cornel (Steaua) 
L. Szatmari (C.F.R. Arad) 
I. Vochin (C.P.M.B.) 550

Goreti 
Manole

ue la

557 p, 3.
553 p, 4. 
p, 5. V.

FINALE

JUNIORII LA START

m
campionatelor na-a Un 

re-

MARIAN ROȘU — CAMPION LA VITEZĂ

MARIAN BONCIU — CAMPION LA 500

GABRIEL POMETCU

zcruncină pe Kuznețov. Dar ră
sună gongul... în ultimul rund. Po
metcu pleacă foarte hotărît la luptă, 
■tacă continuu cu vitejie, se an
gajează in schimburi dure de lo
vituri cu Kuznețov, pe care-1 pune 
in dificultate, dar toate acestea vin 
pu;.a prea tirziu. Arbitrii și-au for- 
Htot opinia și ei acordă victoria cu 
4-1 Iui Kuznețov. Pometcu a lup
ta: cu curaj, nu i se poate reproșa 
irpsa de combativitate. Ceea ce însă 
a fost pentru noi, cei ce-1 cunoaș-

1. evident, a fost o ușoară sca
re a forței sale de lovire. Nu-i 
ba. adversarul era foarte rezis- 
t, dar nici capacitatea lui Po

metcu de a lovi năpraznic nu a 
la înălțime. El a părăsit 
neul. lăsînd satisfacția 

Ion Alexe 
pentru

Ztua a doua 
ționale de velodrom rezervate ju
niorilor a debutat cu proba de vi
teză. După disputarea seriilor și a 
sferturilor de finală au rămas în 
întreceri Marian Roșu (Dinamo), 
Gh. Tudor (Steaua), Mircea Ro- 
mașcanu (Dinamo) și Gh. Cristian 
(Șc. sp. 3). In întâlnirea ultimilor 
doi, Romașcanu s-a „jucat" cu Cris
tian ca pisica cu șoarecele. Cristir 
an a încercat totul ca să șe deta
șeze în învingător, dar, Romașcanu, 
ca un veritabil as (in devenire), 
a parat, cîștigînd lejer. Și totuși, 
Romașcanu nu este campionul pro- 
bei. în întâlnirea finală pentru locu
rile 1—2, el a pierdut ambele man
șe în întâlnirea eu colegul său de 
club M. Roșu. Prin această victo
rie, Roșu (antrenor: Mireea Mthă- 
ilescu). confirmă succesul său de 
săptămîna trecu ' in cadrul „mu
nicipalelor" cînd a dcyenii cam
pion al Capitalei Ia viteză 
1060 m Clasa.- est : 1. M.

6.

BUCUREȘTENII

VOLEIBALIȘTII NOȘTRI
AU ÎNVINS CU 3-0

COREEA DE SUD
• ECHIPA U. R. S. S 
CAMPIOANA OLIMPICĂ

FETE
Jot noaptea tir

ziu s-a 
turneul 
feminin de volei 
cu o partidă de 
mare spectacol o- 
ferită de finalis
tele acestei ediții, 
echipele Uniunii 

Sovietice și Japoniei, cele două veș
nice rivale în lupta pentru supre
mație. Timp de aproape trei ore 
cît a durat partida, jocul a fost 
echilibrat și de valoare tehnică ex
cepțională. In final, victoria a re
venit echipei U.R.S.S. cu scorul de 
3—2 (11. —4, 11, —9, 11), care cîș- 
tigă din nou titlul olimpic. Medali
ile de argint sînt deci cucerite de 
echipa Japoniei, iar cele de bronz 
au revenit, după cum am anunțat 
și ieri,' formației R.P.D. Coreene. în 
continuare, s-au clasat, 
echipele Coreei de 
Cubei, Cehoslovaciei 
maniei.

La băieți, ieri au 
te semifinalele. In ,
locurile 5—8, reprezentativa Româ
niei a dispus de cea a Coreei de 
Sud cu 3—0 (12,7,8), iar Cehoslo
vacia a învins Brazilia tot cu 3—0 
(8,6.1). Prin urmare, voleibaliștii 
noștri susțin ultimul lor meci cu 
formația Cehoslovaciei, pentru locu
rile 5—6, iar Coreea de Sud întâl
nește Brazilia pentru locurile 7—8.

IM AHACTIV CONCUSS

a-tiva In 
Gn-verut

încheiat 
olimpic

ii ind re pi
Gheorțhe Bercreana 
prin tu* pe campio- 

Vladimir Zubkov

ic ae pena, 
voiți că pf 
marele tor 
lori român 
obs tacul.

REZULTATE SPECTACULOASE
II LA GRECO-ROMANE

Gheerch."

"f*
N»<

V»*

“i'

v‘/

în ordine, 
Sud, Ungariei, 
și R. F. a Ger-

fost programa- 
disputa pentru

La *err imuscă 
dintre cele m; 
minări, autor 
țării noastre 
care l-a învins 
nul mondial 
(U.R.S.S.). Luptătorul sovietic îl in- 
trecuse la puncte pe bulgarul Ște
fan Anghelov în primul tur, dar 
antrenorii acestuia din urmă au fă
cut o contestație și juriul ș schim
bat decizia, declarindu-1 pe Anghe
lov ciștigător prin dtscalilicarea lui 
Zubkov I Astfel campionul mondial 
a totalizat 8 puncte negative și a 
ieșit din concurs. Revenind insă la 
meciul lui Berceanu cu Zubkov, 
trebuie să subliniem maniera cate
gorică prin care luptătorul român 
și-a învins redutabilul său adver
sar. Chiar dip primul minut Gheor- 
ghe Berceanu a imprimat disputei 
un ritm sufocant, finalizind fulge
rător două treceri pe sub brațele 
adversarului, continuate cu centu- 
rări laterale. Spre sfîrșitul partidei, 
în min. 8.09, Berceanu a încheiat 
lupta cu un tuș imparabik înaintea 
turului 3 însă, la semimuscă. alți 
doi luptători nu aveau nici un punct 
de penalizare : Rahim Aliabadi 
(Iran) și Ștefan Anghelov (Bul
garia).

După surprinzătoarea-i descaltfi-

prin tu* oe 
gartaj 1

Un fnmoi
Ion Ba «in (cat. eocaș. cLsjK-nirjă 
puncte de suedezul Per Lmdhc 
Astfel Baciu s-a revanșat d_pâ în
frângerea sa de la Turneul R.c-.â- 
niei dnd fusese învins prin tu* de 
suedez. Apoi, cansp-onul mxtd-al 
ai categoriei. Rustem Kaza&<w 
(UJLSSJ. a fost întrecut ia puncte 
de bulgara: Hristo Tra.iov!

:ov (UJL&S.E După ce a
J nsecs pr-.a oescab-

I—Zî catcherîs urarul nostru
debutant ioa Piu l-a ihv.tls Ia
puncte pe a.*nen3anu i Jazaes riaze-
winkeL clasat in pr 
la mai multe ediții 
teior mondiale.

-tr-eie < k>^zn 
ale

In încheierea miRiimîi de jâ
seara 3 luptat s*

i Șanul Kișa-(cat. semiusoarâ». ci
mutd 
pierdut p> 
ficare. ne așteptam ca de asta dată 
Popescu să renunțe la lupta de u- 
zură. lipsită de precede teiuuca. in- 
locuind-o cu ct mai multe atacuri. 
Popescu, insă, a făcut aceleaș. gre
șeli și a primit al treilea avertis
ment, fiind elitninaL

și la 
Roșu 

— campion na'tonai: 1 M. Romaș
canu ; 3. Gh. Tudor; 4. Gh. Cris
tian.

în următoarea probă, 500 m start
de pe loc qe juniorii
mici, victoria a revenit iui Marian
Bonciu antrenor L

Stoica) cu timpul de 37,7 s. 
timp bun, însă... slab față de 
cordul probei : 34,9 s (FJ. Negoes- 
cu — 1968). Trebuie ținut însă sea
ma că Florian a realizat acest re
cord la vîrsta de 20 de ani (vîrsta 
actualilor juniori mari, din al că
ror program cursa pe 500 m a fost 
radiată) după aproape 6 ani de 
ciclism, în timp ce Bonciu abia a 
împlinit 18 ani și face ciclism de 
numai 2 ani. (După părerea noas
tră. recordul probei la 500 m, la 
juniori mici ar trebui considerat 
acest ultim timp realizat de Bonciu 
și nu performanta lui Florian Ne- 
goescu.

Iată acum clasamentul în proba 
de 500 m : 1. M. Bonciu 37,7 — 
campion național ; 2. Gh. Șchiopu 
(Șc. sp. 1) și Viorel Roșu (Dinamo) 
38,3, 3. C. Ștefan (Dinamo) 38,8, 4- 
A. Petrov (Șc. sp. 
Ciobotaru (Steaua)

Stancu (Petrolul Ploiești) 548 p, 
I. Trăscăveanu (Steaua) 546 p. Armă 
standard 60 f. culcat fete : 1. Geor
giana Oprișan (Unirea Focșani) 588 
p, 2. Adriana Georgescu (I.E.F.S.) 
582 p, 3. Florica Romanov (Olim
pia Buc.) 579 p, 4. Eva Oiah (Acti
vul Brașov) 578 p, 5. Maria Bivo- 
laru (I.E.F.S.) 577 p, 6. Angela Tu- 
dorică (Dinamo) 576 p. Pistol li
ber 60 f : 1. A. Muscurei (Steaua) 531 
p, 2. P. Buzatu (Olimpia) 530 p, 3. 
M. Trușcă (Metalul) 522 p, 4. D. 
Marinescu (Olimpia) 522 p, 5. I. 
Andrei (Metrom Brașov) 520 p, 6. 
A. Cristea (Dinamo) 501 p. In con
cursul de selecție : armă standard 
60 f. culcat (clasament comun, se
niori și senioare) : 1. Ana Goreti 
(Olimpia) 593 p, 2. C. Manole 
(Steaua) 593 p, 3. Melania Petrescu 
(Dinamo) 591 p, 4. T. CoIdea (Stea
ua) 590 pf 5. Marina Vasiliu (Di
namo) 585 p, 6. Mariana Feodot (Di
namo) 583 p. Pistol liber 60 f: 1.
T. Jeglinschi (Metalul) 545 p, 2. V. 
Atanasiu (Steaua) 538 
red (Steaua) 536 p, 4.
(Șțeaua) 536 p, 5. 
(Steaua) 530 p, 6. I. 
namo) 529 p.

întrecerile continuă, tot pe poli
gonul Tunari.

ÎN ÎNTRECERE
în campionatul municipiului Bucu

rești rezervat jucătorilor de cate
goria I s-au înregistrat următoa
rele rezultate : BĂIEȚI Sferturi de 
finală : V. Marcu — D. Nemeș 6—3 
6—4 ; D. Hărădău — C. Popovici 
6—3, 6—1 • I. Sântei — Gh. Boaghe 
6—2. 6—2 ; T. Ovici — S. Mure- 
șan 6—0, 6—2 ; semifinale : T. 
Ovici — I. Sântei 6—1. 6—2 ; D. 
Hărădău — V. Marcu 6—4, 6—2 ; 
FETE sferturi de finală: Eleo
nora Dumitrescu — Adriana Că
lina 7—5, 6—1 ; Virginia Ruzici 
— Mariana Simionescu 6—1, 6—3 ; 
Florența Mihai — Valeria Balaj 
3—6, 6—3, 6—4; Elena Takacs — 
Mariana Nunweiller w.o. ; semifi
nale : Virginia Ruzici - 
Dumitrescu 6—3, 6—4 ; 
Mihai

Miint, la Morem

iNTHM AnOMAL D€ MOTOCROS

i Mo- 
i sd>- 

500 cmc.
Oi; Qe 
dintre 

concursului 
ku au fost învinși de.. 

ireste doresc să se 
tru miale lor ne- 
âtirea mașinilor. Ce 

Antonin Platovsky Ma- 
'■rniic cimpinefiii. Ștefan 
i *î Mihai Bana, brașovenii 

o Moașa și 
numai ci ți va 
tocurile la-

iată 
la

ETAPA FINALA 
DETULUI

CAMPIONAA 
yrrezA

motive obiective, ul- 
campionatului na

șe va desfășura.

3) 39,0 ; 5. P.
39,2...

p, 3. Al. Ge- 
G. Feciorescu 
M. Dumitriu
Pieptea (Di-

T. RABȘAN

A minată din 
turna etapă a 
Local de viteză 
2» Tg. M-rcș, duminică 10 septem
brie. O-ganizatorii au ales un tra- 
sec corespunzător, iar disputele de- 
as re pentru cucerirea ceior șase 
titluri puse in joc vor fi — spe
răm — dirze, intrucît pretendeșții 
la tricourile de campioni s-au pre
gătit tcmemic in vederea actului 
finaL

Eleonora 
Florența 

Elena Takacs 6—4, 6—2. 
Victoria lui Hărădău asupra lui 

Marcu poate ti socotită neconclu
dentă, deoarece dinamovistul nu 
și-a putut apăra șansele în condiții 
normale dat fiind întârzierea me
ciului cu aproape o oră, cauzată 
de Hărădău. Acesta a refuzat să 
dispute partida pe „centralul mic" 
revendicînd dreptul de a juca nu
mai pe primul teren, iar organiza
torii și arbitrul principal n-au luat 
măsurile cuvenite.

în cadrul campionatului divizio
nar pe echipe, astăzi se întâlnesc, 
de la orele 14, Dinamo-Politehniea 
Cluj și Progreșul-Dinamo Brașfev.

S. IONESCU

FINALA CAMPIONATULUI

REPUBLICAN DE PATINAJ PE ROTIIE SE APROPIE DE SElRȘIT

STEFANESCU

SIBIU, 8 (prin telefon). Finala 
campionatului republican de pati
naj pe rotile se apropie de înche
iere. Cei aproape 150 de partici
pant! și-au continuat cu aceeași 
ardoare disputele pentru primele 
locuri reușind, ca și în zilele pre
cedente, să obțină performanțe 
bune.

în reuniunea de joi după amiază 
acele cronometrelor au indicat la

patinatori 
recorduri, 
tip căru-

CUPLAJ BUCUREȘTEAN

ETAPĂ A DIVIZIEI FEMININE A

divizia A, 
trecută des-

Campionatul. feminin, 
care a debutat duminica 
tul de promițător, ne oferă In cea 
de a ddua etapă a sa citeva parti
ție deosebit de interesante. -Capul de 
af4* ii deține cuplajul inter-bucures- 
tean. care- va avea loc pe terenul Ti- 
-.ererj.uL încețdnd Se ’.a ora t\38 
Vnivenitaiea Bacwrețti va pruni re

novate Progresul. Me- 
pentru echipa ant-e- 

pescu. țiaind cont de 
diocră a -bancarelor" 
v în plus să r.e amin- 

versitatea are de luat o 
Progresul : acum citeva 

echipa din str. dr. Staicovici 
divizia secundă a întrecut 

tea in -Cupa de iarnă" or, 
toJringere in fața unei divizionare 
nu se uită prea ușor ! Este cert, 
ci, că jocul va purta o amprentă

o 
B 
dtv w«i mi • a io w ^•*•«1
dirzâ, ambele echipe fiind animate de 
ambiție: studentele cu gindul la

revanșă, iar bancarele cu gîndul 
la., .primele puncte în divizia A !

Cea de a doua partidă a cuplajului 
— programată de la ora 17,30 — va 
opune echipei IEFS teama! giuleștean 
Rapid, care a scăpat „printre degete" 
o victorie in prima etapă, în fața 
Textilei Buhuși IEFS-ul, cu o gar
nitură întărită serios prin transfera
rea Măriei Niță, are totuși o sar
cină djficțlâ. ținind cont de fermita
tea cu care e de presupus că fero
viarele își vor apăra șansele de a- 
ceastă dată.

In fine, jocurile programate în țară 
se găsesc și ele pe aceeași linie a 
echilibrului, mai puțin cel dintre U- 
niversitatea Timișoara și Rulmentul 
Brașov în care campioanele pornesc 
indiscutabil favorite. Iată, de altfel, 
și celelalte două partide : Textila
Buhuși—Mureșul Tg. Mureș și Voin
ța Odorhei—Constructorul Timișoara.

IN ETAPA

MECIURI CU MULTE

sosirea din cursă a unor 
timpi superiori vechilor 
atît în probele patinelor 
cior, cît și în probele celor de tip 
linie. Iată numele cîtorva dintre 
realizatorii ’ noilor recorduri. PA
TINE TIP CĂRUCIOR : 13—14 ani, 
băieți. 200 m : Z. Adorjan (Mure
șul Tg. Mureș) 29,3 ; 15—16 ani, 
fete, 300 m : Maria Olah (Mureșul) 
51,4 ; băieți, 500 m : A. Bacoș (Mu- 

ani, fete, 
(Mureșul) 
I. Kantor 
senioare, 

(Mureșul)

tâljT J uaxcțri, OUI 
reșul) 1 :21,5 ;
500 m :
1 :30,1 ;
(C.S.M. 
800 m :
2 :31,4.; 
(C.S.M. 
LINIE : 
Carmen 
București) 19,1 ;
500 m: Clara Mike (C.S.M. Cluj) 
1 :16,0 ; băieți 1 000 m : 
Emecs (Agronomia Cluj) 2 :17,5 ; 
senioare, • 800 
(Mureșul) 1 : 58,3.

întrecerile de pînă acum au re
levat forma bună a patinatorilor 
de la Mureșul Tg. Mureș, ciștigă- 
tori a numeroase locuri 1 și care au 
îmbunătățit în același timp și o 
serie de recorduri naționale. De re
marcat prezența printre concurenți 
a unor patinatori artistici. Dintre 
aceștia notăm pe Carmen Gancev, 
Tereza Nencu, Mihaela Paraschiva 
(Constructorul București). Erica 
Neamțu și Adriana Ursu (Dinamo 
București) etc.

Eniko 
băieți, 
Cluj) 
Liana 

seniori. 
Cluj) 4

9—10
Gancev

A 5 a

17—18
Giliga

1000 m :
2 :54,6 ;

1 500 m : Șt. Orban 
:43,5. PATINE TIP 
ani, fete, 100 m : 

(Constructorul 
17—18 ani, fete,

Eugen

m : Liana Cardaș

D. pfiSGREA 
Ilia IONESCU

„NECUNOSCUTE" * a

• Comitetul olimpic american a 
intervenit pe lingă comisia medi
cală a C.I.O. ca să revină asu
pra deciziei de descalificare a 
înotătorului Rick Demon» (S.U.A.), 
învingător în proba de 400 me
tri liber, care la controlul anti
doping a fost găsit cu analiza 
pozitivă. în răspunsul comisiei me
dicale se arata că nu se va schim
ba hotărîrea luată. De asemenea, 
s-a mai comunicat, în legătură cu 
acest caz, că cel de al doilea cla
sat în cursa de 400 m liber. Brad 
Cooper, va rămîne în posesia 
medaliei de argint. în consecință 
el nu va primi medalia de aur.

Este interesant de arătat că 
Demon* a -plecat in S.U.A. imediat 
după ce a fost anunțată această 
decizie și a luat cu sine medalia 
Olimpică de aur deoarece — 
după cum a declarat sportivul în 
cauză — nimeni nu i-a cerut-o 
înapoi.

• Din calculele stabilite, în pri
mele nouă zile ale Jocurilor O- 
limpice, diferitele competiții au 
fost urmărite de 2 371 C00 spec
tatori. Recordul de asistență a 
fost înregistrat la 3 septembrie 
cînd în tribunele arenelor spor
tive au venit 554 000 spectatori.

• Atleta sovietică Nadejda Ci- 
jova. cîștigătoarea titlului olim
pic ia aruncarea greutății, poate 
fi considerată specialistă în de
pășirea unor performanțe-li- 
mito în acest sport. Reamintim că 
ea a fost prima atletă din lume 
care a aruncat peste 20 metri, 
iar acum, la Munchen, a devenit 
și prima aruncătoare a lumii cu 
peste 21 metri.

• Comitetul executiv al C.I.O., 
reunit zilele acestea la Munchen, 
a confirmat decizia federației in
ternaționale de baschet de a-l tuș

penda pe jucătorul Miguel Coll 
(Porto Rico). După cum se știe, 
acesta a avut analiza pozitivă la 
controlul onti-doping efectuat la 
sfîrșitul meciului Porto Rico — Iu
goslavia. Printr-o hotărîre a fo
rului internațional de resort, ju
cătorul aflat în culpă a fost sus
pendat pînă la terminarea tur
neului olimpic de baschet, iar fe
derația de baschet din Porto Rico 
a primit un sever avertisment.

Hui
"N

urna!
IMPIC

•Țwdl
*

în tr'bunele arenelor spor-

I im I

■chenul. Plecarea lui precipitată a 
avut însă un caracter 
Conducătorul delegatei 
tive, însuși preșec ațele 
tului olimpic argentir 
nando Macera, a fost -evoh 
ia această măsura (cerem ii 
urma probabil și o suspendare 
pe viață) deoarece Cabrera și-o 
făcut k o. colegul de ccmeră Jose 
Vicario. Și acesta e tot boxer, 
dar are vreo 20 de kilograme mc: 
puțin.

e Cu 199 talere ochite din 202 
italianul Angelo Scalzor.e o de
venit și campion olimpic și re
cordman mondial al probei. Co
echipierii săi afirmă că este vorbo 
nu numai de valoarea sportivul., 
ci și urmarea unui... regim die
tetic favorizant. Se spune că Scal- 
zone nu s-a împăoat cu minco- 
rea din satul olimpic și a recurs 

. L"!„ _ _i bun amic care 
\) o 

(par avion) cu spaghete, 
> de bi-

ÎN ATENȚIA I

După splendida evoluție a rugbyș- 
tilor americani in compania formații
lor Grivița Roșie și Sportul studen
țesc — in fapt, o pledoarie deschisă 
pentru jocu'.-spectacol — iubitorii spor
tului cu balor.ul oval din Capitală aș
teaptă cq mult interes, nădăjduind să 
vadă partide ia fel de frumoase, me
ciurile etapei a V-a.

Două dintre acestea se vor desfă
șura in cuplaj pe terenul din Parcul 
copilului Tn „deschidere”, Grivița 
Roșie, tntr-o ușoară revenire, va In- 
■.i.-: XV-!e campion, cel al Vnivețsi- 
tății din Timișoara. Partidă dificilă 
pentru gazae, deoarece studenții sint 
ferm deciși să se insereze In 
plutonul fruntaș. Aceasta vrtnd să 
însemne o poziție de la locui trei în 
sus— In continuare. Sportul studen
țesc va primi replica echipei CA.M. 
Sibiu. In perspectivă, o partidă de 
'aptă (-perăm. In limitele fair-play- 
ului) cu ușor avantaj de partea gaz
delor. Dacă, bineințeies, acestea vor

acționa mai puțin individual. Cel 
de-al treilea meci programat în Capi
tală va opune Gloriei, formația Ști
ința din Petroșani. Ambele echipe nu 
se arată a fi intrat în cadența com
petiției, altfel că o învingătoare este 
greu de anticipat. Avantajul terenu
lui ar putea atirna greu în balanță. 
Nu-i mai puțin adevărat, Insă, că și 
studenții sint capabili — dacă folo
sim ca element de referință campio
natul precedent de mari surprize.

în țară numai două echipe por
nesc — teoretic — cu prima șansă : 
Farul în partida cu Precizia și Rul
mentul in meciul cu Vulcan. Politeh
nica. In schimb, va trebui sg folo
sească toate resursele fizice și tactice 
(nu numai o repriză, cum a făcut du
minica trecută Ia Sibiu) pentru a ob
ține câștig de cauză în fata lui Dina
mo, echipă mai experimentată și mai 
completă.

Intr-ur. s.r.gur, meci cel de la Sți-

ceava, C.S.M., deși joacă acasă, nu 
poate emite pretenții la victorie în 
fața actualului lider, echipa Steaua

UNDE MERGEM?)
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CITITORILOR REVISTEI V-AH DEPUS BULETINELE PRONOSPORT?

• Cabinetul medical al satului 
olimpic funcționează 
din 24 și după cum 
Eugen Gossner, unul 
câtorii lui, personalul 
servește nu cunoaște 
ori o clipă de răgaz.
trei zile, cabinetul a dat aproape

• 10 000 de consultafti și tratamente.
După spusele aceluiași medic, 
campionii sînt niște „mecanisme 
fragile" pentru că cer prea mult 
de la organismul lor. Este necesar 
să precizăm că numai cinci spor
tivi au trebuit să fie spitalizați 
restul avînd doar ușoare trauma
tisme, întinderi musculare etc.

• Boxerul Norbert Rufino Ca
brera a fost primul sportiv ar
gentinian care a părăsit Miin-

24 de ore 
afirmâ dr. 
din condu- 
care îl de- 
decît rare- 

în numai

la serviciile unui 
i-a expediat de la Neapole 
ladă (. 
roșii, untdelemn și brînză 
voliță, o specialitate din sudul 
Italiei, foarte apreciată de tră
gătorul devenit campion olimpic

• Ziarul mexican „Excelsior" a 
anunțat că celebrul înotător ame
rican Mark Spitz intenționează 
să... calce pe urmele lui Johnny 
Weissmuller, cel care la J.O. din 
anu 1924 ș> 1928 a cucerit meda
liile de aur în proba de 100 m 
liber. După cum se știe, acesta 
din urmă a îmbrățișat ulterior 
profesia de actor de film iucînd 
cu succes rolul lui Tarzan. In in
formația apărută în sus-numitul 
ziar se arăta că „International 
Roma Film" urmează să-i propu
nă lui Mark Spitz să semneze un 
contract pentru filmul intitulat 
„Omul și rechinul’.

-I- >*< ***’ ■***i,< ;,c z,s >,< Z|< >i<

In scopul unei mai bune și 
mai complete oglindiri a între
cerilor din cadrul celei de a 
20-a ediții a Jocurilor Olimpice 
de la Munchen, următorul nu
măr al revistei ilustrate SPORT 
(17) va apare in liua de SiM- 
BĂTA 16 SEPTEMBRIE.

Acest număr va cuprinde 
fotoreportaje despre sportivii ro
mani — performeri la J.O. — 
și marile vedete internaționale 
ale Olimpiadei mijncheneie.

Pentru miine programul con
cursului PRONOSPORT nr. 37 este 
următorul : I. Petrolul-S.C. Bacău ; 
II. Farul-ASA Tg. Mureș ; HI. 
CS M Reșița-C.F.R. Cluj ; IV. Spor
tul studențesc-Steagul roșu ; V. Po
litehnica Galați-Politehnica lași; 
VI S.N. Oltenița-Progresul Bucu
rești ; VII. Gloria Buzău-CS Tîr- 
goviște: VIII. Delia Tulcea-F.C. 
Galati : IX Metalul Drobeta-Meta- 
lurgistul Cugîr : X Politehnica Ti- 
mișoara-M;nerul Baia Mare; XI. 
Electroputere Craieva-Oiimpia Satu 
Mare ; XII. C.S.M. Sibiu-FC 
XIII ; Minerul Anina-C.F.R.
$o?ra. _ i . .

Astăzi este ULTIMA ZI 
depunerea buletinelor.

Nu uitați ! Participînd puteți ob
ține mari premii în bani.

PREMIILE CONCURSULUI SU
PLIMENTAR PRONOSPORT 

JOCURILE OLIMPICE DIN 27 
AUGUST 1972

Categoria I : (13 rezultate) 2 va
riante 50»» a 3.411 lei. 1 variantă 
25»..t a 1.706 Iei și 26 variante lO’.'e 
a 682 lei.

Categoria a
81,45 variante

Categoria a 
831,05 variante a 57 lei.

BASCHET : Sala Dinamo, ora ’.t>,30 : 
Dinamo — I.C.H.F., Ruda Hvezda 
Pardubice — Voința (turneu inter
național).CICLISM : Velodromul Dinamo
ora 16.30 : campionatele republican, 
de pistă pentru juniori.

FOTBAL : Stadionul „23 August”, 
ora 17,15 : Steaua — Jiul (tineret- 
rezerve) ; ora 19 : Steaua — J'Ml
(Div. A).

NATAȚIE : Bazinul Dinamo, orele 
10 Șl 17.30 : finalele campionatelor 
republicane de inot pentru seniori ; 
ștrandul Tineretului de la orele 10 
și 16 : finalele campionatelor repu
blicane de sărituri pentru seniori.

POPICE : Arena Voința, ora 8 i 
concursul de selecție al loturilor de 
juniori (feminin și masculin).

TENIS : Parcul sportiv Dinamo, 
ora 14 : Dinamo București — Poli
tehnica Cluj : Parcul sporRv Pro
gresul (str. Dr. Staicovici). ora 14 : 
Progresul București — Dinamo Bra
șov (meciuri dn cadrul campionș- 
tu.ui pe echipe).

TIR : Poligonul Tunari, ora 9 ■ în
treceri in cadrul „Cupei Speranțelor” 
(pistol viteză 69 t., skeet, armă stan
dard șl pușcă cu aer comprimat).

DUMINICA

INVITAȚIE LA MAREA PERFORMANȚĂ!7

a.

Bihor: 
Timi-

pentru

Sint vizați elevii candidați pentru clasele a V-a și a Vl-a
Cunoscut drept o veritabilă 

pepinieră a performanței, Li
ceul 35 eu program de educație 
fizică din Capitală își va redes
chide in curind porțile. în noul 
an școlar vor învăța și se vor 
instrui aici pestș 400 de elevi 
și eleve, toți excelent selectați, 
in măsură să vizeze succese de 
prestigiu 
nai, încă 
atletism, 
modernă

pe plan competition 
de pe băncile școlii la 
gimnastică sportivă și 
și'basctret.

pă- 
elită 
unui

Interesul manifestat de 
rinți față de acest liceu de 
a determinat organizarea 
concurs suplimentar de admite
re în clasei? a V-a (candidați 
săscuți în anii 1961 —1962) și a 
VI-a (1960—1961). Este vorba, 
de fapt, de un examen practic 
programat marți 12 septembrie, 
la ora 8.

De menționat că Liceu] 35 are 
sediul în cal. Dorobanți nr. 163 
(tel. 33 42 51).

II- a : (12 rezultate) 
a 387 lei.
III- ̂ i (11 rezultate)

LOTO

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
DIN S SEPTEMBRIE 1972

FOND GENERAL DE PREMII : 
1.012.3S4 iei din care 163.658 lei report

EXTRAGEREA I : 79 7 19 ““ — “
81 49

EXTRAGEREA a II-a : 36
44 ’2Plata premiilor va începe _ ___
de la 16 septembrie pina la 25 octom
brie ; in țară de la 20 septembrie pînă 
la 35 octombrie 1972 inclusiv.

Rubrică redactată de LOTO- 
PRONOSPORT.

59
â?
în

76 25 5
27 30 47
Capitală

DE LA I. E. A. B. S
Biletele pentru întâlnirea inter

națională de fotbal Rapid-Lands- 
krona (Suedia) din cadrul „Cupei 
cupelor", care va avea loc în ziua 
de 13 septembrie a.c. pe stadionul 
„23 August", se vor pune în vîn- 
zare in ziua de 11 septembrie la 
casele de ia stadioanele „23 Au
gust", Republicii, Giulești și Dina
mo, precum și la casele din str. 
Halelor nr. 5 și C.N.E.F.S.

Casele funcționează intre orele 
9—20.

BASCHET : Sala Dinamo, ora 10 : 
D.namo — Ruda Hvezd^ Pardubice, 
Voin’a — LC.H.F. (turnau interna
țional).

CICLISM : Velodromul Dinamo, ora 
9.30 : campionatele republicane de 
pistă pentru juniori.

FOTBAL : Stadionul Republicii,
ora 12 : Sportul studențesc — Stea
gul roșu (tineret-rezerve) ; ora 14 : 
Sportul studențesc — Steagul roșu 
(Div. A) ; Stadionul Metalul, ora 11 : 
Metalul — Ceahlăul P. Neamț (Div. 
B) : teren Laromet, ora 11 : Tehno- 
metal — Dinamo Obor ; teren Con
structorul, ora 11 : Unirea Tricolor 
— Celuloza Călărași ; teren Sirena, 
ora 11 : Sirena — Autobuzul ; te
ren T.M.B.. ora 11 : T.JVȚ-B. — Spor
tul Ciorogîrla ; teren Voința, ora 11 : 
Voința — Laromet (meciuri din ca
drul Diviziei C).

NATAȚIE : Ștrandul Ținerețului, 
de la orele 10 și 16 : finalele campio
natelor republicane de sărituri pen
tru seniori.

POPICE : Arena Voința, ora 7, 30 : 
concurs de selecție a loturilor de ju
niori (feminin și masculin).

RUGBY : Terenul din Parcul Copi
lului, ora 9,30 : Grivița Roșie— uni
versitatea Timișoara : ora 11 : Spor- 

C. S. M. Sibiu, 
ora 10, Gloria — 
(meciuri din Ga-
sportiv Etinamo, 

București — Poli
sportiv Pro-

—

s.țul studențesc _
Stadionul Gloria, 
Știința Petroșani 
drul Diviziei A).

T£NIS : Parcul 
ora 8,30 : Dinamo 
tehnica Cluj. Parcul 
grasul, ora 8.3Q : Progresul 
Dinamo Brașov ; (meciuri din cadrul 
campionatului pe echipe).

TIR : Poligonul Tunari, ora 9 : în
trecerile în cațirui ..Cupei speran
țelor” și concurs de selecție pentru 
,.Cupa Prietenia44 ; probe de arma 
liberă calibru redus 3 X 40 f, pistol 
sport 9i taleTe aruncate din șanț.
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R. P. BULGARIA:
Cifre și fapte care 
vorbesc de la sine
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R. P. D. COREEANĂ:
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PETROLUL - S. C. BACĂU
CLASAMENTUL LA ZI

i

Se întîlnesc două echipe nein .rir.se 
In acest campionat, a căror firească 
ambiție secretă este să rămină — 
și după această ețapă — nemarcate 
lă rubrica înfrîngeri. Perspectiva 
nu este exclusă, deși petroiițtu 'gr 
depune, firi îndoială, toate efortu
rile pentru a dărui suporter Lor lor 
prima v:etOTte-.a sezonului. Ambiția 
gazdelor - se va înfrunta însă cu 
ambiția primului lider ai actualei 
ediții a campcouatului. lider botă- 
rit să nu-ți cedeze fotoliul cu sna, 
cu două. Pornind de la un JC“ ?n>- 
nostie de b^ză, cred că istoria jo
cului o va scrie in primul 
cvartetul valoroșilor
zea, L Constantin — DembrcvsciL, 
Rugiubei (Marins POPESCU).

riad
atacant! Gro-

UNIVERSITATEA CLUJ - RAPID

Tată • partidă în care se con
fruntă deuă echipe care au pornii 
cu stîngul în acest campionat Cu 
toate acestea, de fiecare dată Intjl- 
nirea dintre „U“ Cluj și Rapid a 
stirnit un viu interes și probabil 
că și acum vom avea ocazia să 
urmărim o dispută spectaculoasă, 
tn care jucătorii nu se vor menaja.

mai ales că meciul de Ia Cluj re
prezintă «a uitim test Jnaiatee par
tidelor de miercuri pe care le au 
de susținuț ta cupele europene. Așa
dar. elevii Iui Șl Onisie ș: B Ma
rian pe linxă setea de puncte, vi
zează ți depășirea .punctului mort* 
țintind evtxuțn rna; apropiate de 
posibilitățile Lor. (Gh. NERTEA).

UNIVERSITATEA CRAIOVA - F. C. ARGEȘ

Echipele revin în arenă după două 
comportări diametral opuse: în timp 
ce F. C. Argeș, a surclasat pe «na 
din competitoarele la titlul trecutu
lui campionat, „U” Cluj (5—0), stu
denții craioveni au capotat în fața 
dinamoviștilor la un scor-surpriză i 
2—5 ! Judecind, însă, partida prin 
prisma handicapului suportat de 
CFaioveni la București — debutul 
fortuit al portarului Guneș — și al 
avantajului terenului propriu, rezul
tatele etapei trecute nu ni se mai 
par tranșante. Totul va depinde, cre
dem, de capacitatea de repliere a 
echipei campioane, care dispută ul
timul meci înaintea debutului 
„C.C.E." (P. SLAVESCU).

în

SPORT CLUB BACAU 
STEAGUL ROȘU 
DINAMO
U. T A.
F. C AJtGEȘ 
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7— a. A. S. AMMATA
7— 8
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11.
12.
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CFX CLUJ
AUL
FfTBOLUL
UNtV. CiAIOVA
FARUL 
tAP!O
CSM «EȘTA 
,U” CLUJ
SPORTJL STUDENȚESC

marilor competiții
De la an la an, sportivii din R. P. D. Coreeană ob

țin noi și semnificative succese in arena internațio
nală, sucțese ce reprezintă tot atilea mărturii grăi
toare ale progresului continuu realizat în acest do
meniu de . tineretul „țării dimineților liniștite". Ele 
sînt urmarea firească a condițiilor favorabile de care 
se bucură mișcarea sportivă din R.P.D. Coreeană.

Actuala ediție a Jocurilor Olimpice de vară a con
stituit un nou prilej de afirmare pentru sportivii 
R.P.D. Coreene. Să ne amintim, în primul rînd. vic
toria care a produs, la Miinchen, atîta uimire dar și 
admirație, realizată de Li Ho Iun în proba de armă 
liberă calibru redus 60 de focuri poziția culcat. Tî- 
nărul ostaș din R.P.D. Coreeană a realizat excelenta 
performanță de 599 puncte, ceea ce constituie un nou 
record olimpic și totodată mondial. El a trecut ușor 
peste clipa de emoție inerentă debutului (de altfel, 
în prima serie, el a avut un „nouar", singurul pe 
parcursul celor 60 de focuri) și, apoi, cu o admira
bilă precizie, a colecționat toți „decarii" posibili în 
restul seriilor cucerind, astfel, o meritată medalie 
de aur.

Un foarte bun rezultat a obținut în întrecerea de 
lupte libere, sportivul Hyong Kim Gwong. Evoluînd 
în cadrul categoriei 52 kg, el a terminat pe locul 
III în clasamentul final în care a precedat pe lup
tătorul român Petre Cearnău. Alt sportiv din R.P.D. 
Coreeană care a urcat, pînă acum, pe podiumul lau- 
reaților Olimpiadei de la Miinchen a fost un judoka 
de categorie ușoară : Yong Ik Kim.

Este, de asemenea, demnă de subliniat evoluția e- 
chipei feminine de volei clasată pe locul III și a 
echipei masculine de gimnastică care a terminat prin
tre primele șase.

Aceste frumoase succese s-au adăugat unui pal
mares care are dimensiuni remarcabile și care în- 
mănunchiază afirmări pregnante ale sportivilor din 
R.P.D. Coreeană și în alte discipline ca tenisul de 
masă, fotbalul, voleiul, patinajul viteză.

Nu mai puțin de 1 300 0CO de cetățeni ai R. P. 
Bulgar.a — ad: ă a șaptea parte a populației țării — 
sînt membri ai Uniunii de Educație Fizică și Sport, 
în întreaga țară există 261 de maeștri emeriți ai 
sportului, dintre car^ 54 Jerrțpi, de asemenea 80 de 
antrenori emeriti. Un număr de 1911 sportivi, dintre 
care 422 femei, dețin titlul de maestru al sportului.

în anii construcției socialiste sportivilor bulgari 
le-a fost pusă ia dispoziție o excelentă bază mate
rială. Pot fi citate, printre altele . 28 săli de sport, 
513 stadioane. 395 bazine, 14 velodromuri, 2 375 tere
nuri de baschet și 5 328 terenuri de volei, 
renuri de fotbal, 1501 săli de gimnastică, 
nautice ți 14 hipodromuri.

Despre dimensiunile mișcării sportive din 
cină ți prietenă vorbesc cifrele înregistrate la ultima 
Spartachiadă bulgară. La cea de a treia ediție, des
fășurată tn 
.'1965—1969). au luat startul, în 
tivi ți sportive.

Ca rezultat al grijii deosebite 
căni educației fizice ți sportului 
a avtBtul’ji luai de mișcarea 
tară, reprezentanții ei de frunte au atins o valoare 
deosebită. Ea a fost dovedită cu prilejul marilor

—pe-.-..; internaționale. de la cele balcanice pînă la 
olimpiade. Succesele atleților, luptătorilor, halterofi
lilor, voleibaliștilor și ai altor reprezentanți ai disei- 
cl.re'.tr spc-rtive îndrăgite in R. P. Bulgaria sînt 
îndeobște cunoscute. Numeroase titluri de campioni, 
europeni, mondiali si olimpici au intrat în patrimo- 
n.a; fruntașilor sportivi ai acestei țări.

Este su: rient să amintim că la ultima ediție a 
Jocurilor Olimpice, ce se încheie în aceste zile la 
Munchen. sportivii R. P. Bulgaria au obținut nume- 
,-oese succese, eucerind medalii la haltere, lupte, atle- 
t;s-r. Este ir.că o dovadă grăitoare a progreselor în- 
reî-strate de sportivii bulgari, in anii luminoși ai 
socialismului.

2 773 te-
31 baze

6—2

U. T. A. - DINAMO

f,

C—2
2—7

Meciurile Cnivenitatea Craiova — F.C 
Steaua — Jiul și UTA

OBLEMENCO : Valeu. muică! 
Ăsta a pus ochii pe boabele mele; 
dacă mi le ciugulește mă lasă.. ol
tean !! !

■J

țara ve-

FARUL - A. S. A

Ca orgoliu! (de 
.serios rănit, la Brașov, 
cerca totul pentru a 
acasă. în fața zeloșilor

Dar, ținînd cont de 
care o vor întîmpina 
unui adversar redutabil, Tănase,

diviziona.-ă A) 
Farul va in
se reabilita, 
ei suporteri- 
opoziția pe 
din partea

Tufan, Oprea et compania vor avee 
sorți ma; mari de izblndâ numai 
dacă vor adâu/a ofensive: ș; l«ci- 
dilatea absolut necesarâ.

On cum. .duelul* Hațoti — B-cr.e 
se anunță interesant. (G. NICULA- 
LSCL).

CELE 16 FORMAȚII PROBABILE
U.T.A. : Ziler — Birău, Lereter. Pojonl, — Petecea (Pirva).

Calinin — Axente, Hun, Domide, Sima.
DINAMO : Constantinescu — Cberan, G, Sinăo. Dobrău. Deleanu — 

Dinu, Nunweiller — Lucescu, Sălceanu. Dum.i.-acbe, FL Dumitrescu.
UNIVERSITATEA CLUJ : Ștefan — Crem, Peu, SoImboo, MitUiU — 

Anca, Mureșan (Șoo) — Uifăleanu, Murueaau. Ș<x> (Barba). Llcâ.
RAPID : Răducanu — Pop, Boc, Grigora*, ș let an (Cedrea) — Nanm. 

Angelescu — Petreanu (Năstureseu). M. Stetian, Neaga. Dumitriu Dl (Co
dreanul.

STEAUA : tordaclie — Sătmăreanu. Smarandacbe, Ciugartn, Cristarbe 
(Negrea) — Dumitru. Vigu — Pantea, Tătara. Voinea, tordănescu (Năstase).

JIUL : Marincan — Georgescu (Dodu). Toaca, Stocker. Naidln — A. Nagy 
(Stan Gabriel). Libardi — Făgaș. Multescu. Stoian. Sabados.

C.S.M, REȘIȚA : Gornea (IHeș)
Kafka — “ ---------------- “ *
rea.

C.F.R.
Cojocaru

PETROLUL l M. tonescu ... __ ___
gașu, Cozarec (Morarul — Dincuță, L Constantin. Grozea, Moldovan.

S.C, BACAU : Ghiță — Mloc, Catarglu. Sinâuceanu Margașolu — Vă- 
tafu, Duțan (Hrițcu) — Pană, Dembrovschi. Rugiubei, Băluța (S. Avram).

UNIVERSITATEA CRAIOVA : Oprea (Manta) — Niculescu. Bădin, De- 
seltaicu, Velea — Strimbeanu, Ivan — Țarălungă, Nit* (Bălau). Oblemenco, 
Marcu.

F.C. ARGEȘ : Stan — Pigulea, Olteanu. Vlad (Barbu), Ivan — Muștâtea, 
Prepurge) (Vlad), M. Popescu — Dobrin, Roșu, Radu.

SPORTUL STUDENȚESC : L Vasile (Suclu) - Jure*. D. Nicolae (Măță- 
oanu), G. Ionescu, Cojocaru — Tânăsescu, O, lonescu — Bujor, Frățilă, 
M. Sandu (Kraus), Manea.

STEAGUL ROȘU : Adamache — Ivăncescu, Naghl, (Jgnel), Olteanu, 
Anghelinl — Pescaru, Cadar (Alecu) — Angbel (Zotincâ), Florf-scu. Ghergheli 
Gyorfi.

FARUL : Plică (Ștefănescu) — Stoica. Antonescu, Bălosu, Nistor — 
I. Constantlnescți, Miltu — Tânase, Tutan (Caratnan), Oprea, Ologu (Rădu- 
lescu).

A.S A. I Nagel (Sol.vom) — SSlbssl (Kiss), Toth, Uncblaș (Ispir), Czako 
— Varodi, Hajna] — Fazekaș, Nagy. Mureșan (Varodin), Lucaci IL

__  ___ Bednlc (Plrvan). Georgevici,
Varga (Grozăvescu), Beldeanu — Aiodiresei. Pușcaș, Szilagtll,

CLUJ : Gadgea — Lupu, Dragotnir, Penzeș. Roman — M. Bretan, 
— Vlșan, S. Bretan. Adam. Petrescu.

N. lonescn, Tudorie. Ciupltn. Graber — Crîn-

STEAUA-JILL

un meci-eheie pentru *i 
&e e echipe, anat din 4ert>«w 
permanente a!e camp*»atului tx 
tru; In plus, pentru teXtfltșCk 
foarte interesantă prefață în vede
rea partidei de miercuri, cu Norr- 
keping. Dar să revenim la meciul 

. de simbătă. Credem că rezullatul va 
fi determinat de forța de joc a gaz
delor, diminuată însă prin lipsa lui 
Broțovschi, suspendat pe trei etape.

poț 
cu 
de

pare 
vtsie 
pută 
mine
descurca at< 
TLDOBANȚ.

C. S. M. REȘIȚA - C. F.R. CLUJ

vor să dea. 
rima .șarja* 
oria). după 
ale primekx- al doilea 

funcț.e de 
Beldeanu.

SPORTUL STUDENȚESC - STEAGUL ROȘU

iți
MOTROC: Și fiindcă 

să-mi arăți unde e... Izmirul, i 
scad două puncte I!

Desene de S. NOVAC

Fără nici o Victorie, fără nici un 
punct, cu golaveraj minus 4, iată 
cum intră miine pe teren studen
ții ... Recomandați de un start bun 
în acest campionat, dar „șifonați* 
de o înfrîngere de proporții in 
Cupa Balcanică și, deci, dornici din 
fiecare fibră să se reabiliteze, iată 
cum vor aborda jocul brașovenii...

Sînt, fără îndoială, premisele unu1 
meci de mare luptă. Băieții iui 
Motroc ar putea întră într-o veri
tabilă „criză rapidă de răminere tn 
A“ dacă ar pierde și acest joc. maf 
ales că nici duminica viitoare nw-i 
așteaptă 0 nuntă._ Dar „team'-ul 
brașovean nu este acela care să șe 
înduioșeze cu una, cu două. mai 
ales cînd și pe el îl frig călcîiele... 
(Radu URZ1CEANU).

trei etape pe distanța 
total,

a patru ani
2 345 497 spor-

ce se 
tn R. 
sportivă in

acordă practi- 
P. Bulgaria si 

această

FOREST HILLS 72

SMITH ELIMINAT - NASTASE
| • Simbătă, în semifinale: Năstase — Gorman, Ashe — 

Richey • Australianul Stolle a fost decimat de mingile
lui Ilie... • Calificat și în semifinalele de dublu, cu Orantes
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0 REPETIȚIE GENERALĂ PENTRU AMBASADOARELE
FOTBALULUI ROMÂNESC CLUB

CONTINUĂ!
s-a 

Clitf

Cea de-a treia etapă i campiona
tului Diviziei A se situează între 
două momente internaționale, ami
calul cu Austria, disputat duminica 
trecută la Craiova, și prima „re
prezentație" a celor patru ambasa
doare ale fotbalului 
în Cupele europene, 
miercuri 13 septembrie 
burg, București, Arad și

Situate în preajma meciurilor-tur 
ale actului I din Cupele europene, 
partidele de la Craiova, Cluj și A- 
rad reprezintă autentice „repetiții 
generale" pentru F.C. Argeș, Rapid, 
„U" și U.T.A.

în aceste meciuri, actualele „pur
tătoare de cuvînt" în Europa ale 
fo lului românesc de club vor 
avea prilejul să-și repete partitura 
înaintea primului eiamen oficial. 
Trei echipe — F.C. Argeș, „U“ Cluj 
și U T A — vor juca în condiții 
corespunzător asemănătoare parti
delor lor de miercuri, cînd echipa 
pjteșteană va evolua în deplasare, 
iar „U“ și U T A pe teren propriu

hi ce o privește pe F.C. Argeș, 
există toate premisele pentru o

românesc 
programată 
la Luxem- 
Cluj.

„repetiție generală"... fără cusur. 
Oltenii vin după o înfrîngere ustu
rătoare, cu proverbialul lor orgoliu 
nițel cam șifonat. Nu încape nici 
o îndoială că acel 2—5 adăugat am
biției obișnuite a „ll“-lui lui Oble- 
menco, Marcu și Țarălungă se va 
transforma pe terenul de joc cra- 
iovean într-un dezlănțuit asediu 
la poarta piteșteană. Un prilej, fi
rește, foarte nimerit pentru jucă
torii lui Halagian de a repeta lec
ția apărării și pe cea a contraata
cului, care vor fi folosite și miercuri, 
la Luxemburg.

„U“ și U.T.A. joacă miercuri aca
să partide în care vor trebui să 
m rcheze cît mai multe goluri spre 
a-și asigura o reală opțiune pentru 
turul II al Cupei U.E.F.A. Hazardul 
face ca atît echipa de pe Someș, 
cît șl cea de pe Mureș să întîlneas- 
că cîte un team bucureștean, clu
jenii pe Rapid, arădenii pe Dina
mo. Rapidul este în căutarea echi
librului de forță pe care speră să-1 
regăsească la „ora Landskrona", 
Dinamo se află deja lansată pe 
pista marilor ambiții ale actualului

campionat. Oric.um,, este< aproape 
sigur că atît „U“ cît și U.T.A. vor 
avea in această etapă oaspeți am
bițioși, care-și vor apăra buturile 
cu o ardoare asemănătoare fotba
liștilor dc la Levski sau Norrkoping, 
prilejuind atacurilor gazdă teme de 
repetiție apropiate celor de miercuri.

In sfirșit, Rapid (înscriindu-se în 
excepție) joacă în această etapă în 
deplasare, iar rpiercuri, în Cupa 
Cupelor, va evolua la București. In 
pofida condițiilor deosebite, partida 
de la Cluj rămîne folositoare echi
pei lui Bazil Marian, șțiut fiind că 
team-ul giuleștean se află actual
mente în. căutarea unei omogenități 
pierdute și a forței -de șoc .de altă
dată. Privită prin această prismă, 
evoluția la Cluj pogte adăuga un 
liant necesar „11“-lui giuleștean.

Să sperăm că cele patru repre
zentante ale soccerului nosti t în 
competițiile de club ale fotbalului 
continental vor ști să folosească cu 
beneficiu repetiția generală prile
juită de etapa a IȚI-a a campiona
tului.

M. P,

NEW YORK, 8. — Penultimul 
țuts pinâ la finala campionatelor 
internaționale de tenis ale S.U.A. a 
fost făcut. Singurul european — și 
totodată singurul dintre primii fa- 
vcriți ai turneului — prezent în 
rir.dul celor patru jucători rămași 

cursa pentru titlu este Ilie Năs
tase !

Alături de primul tenisman al 
României vor evolua, în semifina
lele programate sîmbătă, trei ame
ricani. Un asemenea succes al gaz
delor n-a mai fost consemnat de 
ia ediția din 1951 •» competiției.
Năstase va juca împotriva lui Gor
man, iar Ashe cu Richey. A ieșit 
din luptă Stan Smith, campionul 
de anul trecut și primul cap de 
serie. Față de acesta, ca și față de 
Manuel Orantes, eliminat în 16-imi, 
Ilie Năstase iși mărește conside
rabil distanța de puncte în clasa
mentul Marelui Premiu-F.I .L.T.

10.000 de spectatori au luat loc 
în tribunele terenului central de 
la Forest Hills, joi după amiază, 
pentru a urmări sferturile de finală 
ale fharelui „open". Primii au stat 
față in față Stan Smith (nr. 1) și 
Arthur Ashe (nr. 6). Campionul

Wimbledon-ului lupta cu ultimul 
mare as profesionist rămas în con
curs. A fost o luptă scurtă, de nu
mai trei seturi, e drept disputate 
acerb. în primul, Ashe reușește să 
obțină tie-breakul, cîștigind contra 
ultimului serviciu al adversarului... 
Moralul lui Smith se clătina, do
vadă că el este mai ușor întrecut 
în setul doi. în excelentă „mînâ“, 
Ashe respinge și in setul al treilea 
toate atacurile, pasîndu-și de nenu
mărate ori adversarul la fileu. 7—6, 
6—4, 7—5 pentru
rămîne consemnat 
scor.

A doua pereche 
„central", au fost 
Fred Stolle. Partida n-a avut mo
mente critice deosebite, fiind — 
așa cum notează toate telegramele 
de presă — evident la discreția lui 
Năstase. Chiar cînd Stolle reușea 
să-și adjudece setul doi, printr-un 
break neașteptat în final, nimeni în 
tribune nu putea pune la îndoială 
victoria românului. Ea se contura 
tot mai net pe măsură ce jocul 
înainta spre decizie. La capătul a 
aproape două ore de joc, tenisma- 
nul australian era decimat de lovi-

Arthur Ashe, 
pe tabela

de jucători, 
Ilie Năstase

de

pe
5>

turile măiestre, trimise peste 
de Ilie Năstase. Scor : 6—4,
6— 3, 6—2.

în celelalte două „sferturi" 
remarcat startul slab al lui
Richey, condus de Frew McMillan 
cu 5—0 în primul set 1 Richey re
vine însă puternic, terminind învin
gător cu 3—6, 6—1, 6—4, 6—2 Cea 
mai disputată partidă a fost cea 
dintre Tom Gorman și Roscoe Tan
ner. Primul — luptînd din greu 
contra serviciilor pornite ca din tun 
ale adversarului — cîstigă cu 7—6,
5— 7, 7—6, 5—7, 6—4.

Ilie Năstase va fi prezent și în 
semifinalele de dublu, alături de 
spaniolul Manuel Orantes Ei i-au 
învins pe americanii Boc McKinley 
și Dick Stockton cu 7—5, 6—7, 6—3,
7— 6. în alte partide : Newcombe, 
Davidson (Australia) — Alexander, 
Dent (Australia) 3—6, 6—4, 6—4, 
3—6, 6—1 ; Drysdale (R.S.A.), Tay
lor (Anglia) — Gimeno, Munoz 
(Spania) 6—3, 6—4, 7—6.

Două americance și două austra- 
lience vor fi prezente în semifina
lele de simplu feminin. Iată rezul
tatele „sferturilor" : Billie Jean 
King (S.U.A.) — Virginia Wade 
(Anglia) 6—3, 6—2 ; Margaret Court 
(Australia) — Rosie Casals (S.U.A.)
6— 4, 4—6,
(S.U.A.) — 
3—6, 6—3, 
(Australia) 
(S.U.A.) 6—2, 6—0.

6—4 ; Chris Evert
Olga Morozova (U.R.S.S.)
7—6 ; Kerry Melville
— Pam Teeguarden

%

a fost de nenumz-xte ori .»«- 
Stan Smith. în fata fileului

Așa 
sat" 
de mingile bine d.njaze ce Artnur

Ashe de pe lima de fund 
Telefoto t AP.-AGERPRES

PROGRAMUL MECIURILOR DIN CAPITALA
După cum s-a mai anunțat, cele 

două partide programate 
tală — în cadrul etapei 
campionatului Diviziei A 
disputa după cum

în Capi- 
a IlI-a a 
— se vor 
urmează :

STEAUA — JIUL, azi. de la- nra 
19, pe Stadionul 23 August; 
SPORTUL STUDENȚESC — STEA
GUL ROȘU, miine de La ora 14. pe 
Stadionul Republicii.

l

I
I
I

ANTRENORUL
A „CONSPECTAT *

NICEILAE DUMITRESCU

Joi noaptea, antrenorul 
Dumitrescu s-a întors din 
unde a „spionat” sub toate 
jocul echipei Norrkoping, adversarul 
de miercuri al USTA.-ei in .Cupa 
U.E.F.A.”

— Am urmărit formația Nbrrko- 
ping într-un meci in deplasare. la 
460 de kilometri de orașul io care 
vom juca noi. Viitorul nostru adver
sar a învins marți cu 2—0 pe 
Ilalmstads, prin golurile înscrise 
de virful Nordin, un jucător foarte 
bătăios, și mijlocașul Hulberg. care, 
ia cei 29 de ani ai săi. aleargă ca un 
adolescent Prin victoria aceasta. 
N~, rkbping a ajuns pe locul 2 în cla
sament. la un punct de lider.

— Ce v-a impresionat ?el mai 
în jocul suedezilor ?

— E o echipă 
joacă sută fa sulă 
mație cu un atac 
cunoscutul Kindvtțl 
Wendt,

A*

I
I

Nicojae 
Suedia, 
fațetele

mult

care 
for- 
care

I

foarte bună, 
englezește, o 
percutant în 
face tot jocul, iar 

extrema stingă a naționalei,

e foarte periculos. In apărare. Nor
rkoping practică un marcaj strict in 
aonă.

— Și punctele mai 
pei ?

— Fundașul central 
părut mai vulnerabil 
acest lucru. Un lucru 
este și faptul că suedezii joacă — și 
in deplasare — după un clasic 4—2—4. 
Meciul de la Arad va fi, insă, foarte 
greu, pentru că jucătorii de la Nor- 
rkoping se bat in 
fiecare minge, tot

— Care este. In 
sa U T A.-ei ?

— Sper că. acum, cînd cred că cu
noaștem elementele fundamentale ale I 
jocului lui Norrkoping, să obținem | 
victoria la Arad. Acest lucru va de
pinde, insă, foarte mult de pregăti- I 
rea fizică a echipei noastre, pentru I 
că suedezii alcătuiesc un team care 1 
se angajează enorm in teren.

slabe ale echi-

dreapta mi s-a 
și tom specula 
bun pentru noi

deplasare pentru 
timpul partidei.
acest context, șan-

I
I
I
I
I
I
I

TURNEE INTERNAȚIONALE DE ȘAH
- CH. MITITELU PE LOCUL DOI, LA BANSKA BYSTRICA -

BANSKA BYSTRICA. — După 
patru runde, în turneul internațio
nal de șah de la Banska Bystrica 
conduce Banias (Cehoslovacia) cu 
3-1 puncte, urmat de Mititelu 
(România), Mesiarik (Cehoslovacia) 
și Fflilop (Ungaria) — toți cu cite 
3 puncte. în runda a 4-a, Mititelu 
l-a învins pe cehoslovacul Valenty, 
iar Mesiarik a cîștigat la Jankovec 
(Cehoslovacia). A fost consemnată 
remiza în partidele Fullop-Ahimski 
(Cehoslovacia) și Cibulka (Cehos
lovacia) — Banias.

remize. Maestrul sovietic Muhin, 
care s-a aflat mult timp printre 
pretendenții la victorie, a suferit 
în ultimele două runde înfrîngeri 
la compatriotul său Savon și res
pectiv la Espi (R. D. Germană).

FOTBAL MERIDIANE

SUHUMI. — înaintea ultimei 
runde, conduce marele maestru so
vietic Mihail Tal cu 10 puncte. El 
este singurul participant care nu a 
cunoscut în acest turneu înfrînge- 
rea, realizind șase victorii și opt

LA IMOLA
ROGÎR DE VlAtMINCK 

IN ENUNȚE

Pe stadionul „Azteca» din Ciudad de 
Mexico s-a disputat meciul dintre se
lecționatele Mexicului .și Canadei, con- 
tind pentru preliminariile campionatu- 

nJon,clial (grupa nord-americanâ) Fotbaliștii mexicani au obținut victoria 
cu scorul de 2-1 (1—1) prin golurile 
marcate de Victorino (min. 2ț și 
Bustos (min, 46). Punctul oaspeților a 
fost înscris în minutul 39 de Robinson. 
Partida a fost urmărită de 15 000 de 
spectatori.

Clasamentul grupei : 1 Mexic - 6 p; 
2. Canada — 3 p ; 3 ------

★
5-aIn etapa a _ „ „

francez de fotbal au fost 
următoarele rezultate 
6—0 ț Bordeaux - 
Strasbourg — Red Star 2—2 ;

ROMA 8 (Agerpres). — Cea de-a 
21-a ediție a tradiționalei competiții 
cjciisțe „Cupa Placci”, desfășurată la 
Imola, a fost cîștigată la sprint de 
rutierul belgian Roger de Vlaeminck. 
El i-a întrecut pe italienii Marcello 
Bergamo și David Boifavg — toți 
trei fiind- cronometrați pe distanța de 
240 km cu timpul de 6h 36:11 (me
die orară de 36,270 km). Pe locurile 
următoare s-au clasat Gosta Petterson 
(Suedia) - la 13 sec, Claudio Miche- 
iotto (Italia) — la 45 sec și Franco 
Bitossi (Italia) — la 59 sec.

a campionatului 
—t înregistrate 

Nice — Metț 
Angers 1—2 ; 

,, - --------- - - ; F.C. paris— Marseille 1—2 ; Nantes — Rennes 
1 0 ; Sedan — St. Etienne 1—3 ; 
Bastia — Sochaux 3—1 ; Lyon — Va
lenciennes 1—0 ; Nimes — Ajaccio 2—1; 
Nancy — Reims 3—0. Conduce Nice cu 
9 p, urmată de Marseille și Angers —

★
contlnd pentru primul 
Cupelor", echipa A.C. 
cu scorul de 4—1 (3—0)’

9 P.

Intr-un meci 
tur al „Cupei 
Milan a întrecut_ _____
formația Red Boys Differdange (Luxem
burg). Returul se va disputa la 27 sep
tembrie. la Milano.

Echipa Fereucvaros Budapesta și-a 
început turneul tn Japonia jucînd la 
Oss’ . cu selecționata țării gazdă Par
tida s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate : a—2 (i—o).
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FLOTILA DE AUR
A

IN ȘASE FINALE OLIMPICE
SURPRIZELE NU OCOLESC
CONCURSURILE ATLEȚILOR

PROGRAMUL ZILEI
A fost o zi frumoasă, Ieri, Ie O- 

berschleissheim. O, zi în care flotila 
de aur și-a pregătit cu vigoare și 
calm sprintul final de astăzi. Fraza 
crainicului francez : „C’est la
Roumanie qui mene** (România se 
află la conducere) — a devenit un 
fel de laitmotiv al acestei zile in 
care pînă și vîntul, devenit zefir, s-a 
străduit, parcă, să nu tulbure cu ni
mic strădaniile sportivilor.

Starturile caiaciștilor și canoiștilor 
noștri au purtat amprenta siguran
ței. Mini-televizoarele de la masa 
presei au demonstrat tuturor croni
carilor multiplele variante tactice 
care au vizat în principal menajarea 
forțelor pentru marile derbyuri ale 
finalelor. Pe deasupra tuturor aces
tor intimități de ordin tactic, o pu
ternică impresie a produs eventul 
lui Patzaichin la simplu și la dublu, 
împreună cu Serghei Covaliov. Ju
decind după evoluția tuturor echipa
jelor noastre, se pare ca echipajul 
de dublu canoe Patzaichin—Covaliov 
rămîne vasul amiral al flotilei Sna- 
govului, sîmbătă in ziua finalelor, pe 
care o dorim la fel de frumoasă.

Reuniunea semifinalelor a început 
cu proba de caiac simplu bărbați. în 
care tinărul Dragulschi, handicapat 
într-o oarecare măsură de două star
turi false, — a plecat mai greu și nu

Caiacul de 4 al României (Vernescu, Zaf. 
gitor apte

la caiac simplu. Ea a condus peste 
patru sute de metr: și s-a clasat pe 
locul doi, fără să insiste urea 
In duelul final cu caiacista ol 
Jaapies. Cursa, deși tactică, a 
un timp superior seriei următ:

in

lt

(Urmare din vag l)

git repede la masa presei, în aștep
tarea finalei. Iată-te pe concurente 
apărind pe pistă. Sînt cite trei din 
R. D. Germană si Polonia, una din 
Australia și Valeria Bufanu din 
Roerâr. a Se încălzesc cu mișcări 
proeipitato, deși gtnado-se urmări
te de obiectivele, ca mste țevi de 
tun. ale camerelor de televiziune, 
fiecare dintre atlete încearcă să a- 
flșeze o turnă dt ntai calmă. Le 
st .mex cu nod ul. Le văd cum se 

enaă. wao -pe .taură. cu epa- 
fcnn - Doar Enrhardt pare să 
excepție O știu oare și ele 

■ - c p-t'a’.e pier-
edaâa oe aur T Dar cine le va 

asuga pe ceieiarte două ? Aici, la 
masa puci, se tac fel de fel de 

.eur. îru face plăcere cînd 
și numele Va- 

R:*j-v N.—at de ar fi
*■

Pe station s-a așternut liniștea, 
de catedrală. Se aude lim

pede vocea starteraîs:: _Auf die 
Platze “. Cteva aecmi de secundă 
rf nu 'nqre șt pocnetul pistolului 
declanșează roir—nl tribunelor.

■ 
severă a competitorilor, 
din cei 36 de atleți in
ii au realizat rezultate

VOR CONCURA ÎN
După extrem de disputate curse 

preliminare care au triat sever 
echipajele Înscrise în competiția 
olimpică de caiac-canoe. au fost de
semnați — vineri la prinz — Cna- 
llștii celor 7 probe programate astăzi 
pe pista nautică de la Feldmoching. 
Iată lista finaliștilor. fără ca prin a- 
ceasta să fi avut în vedere rezulta
tele anterioare ci doar calificarea

K 1—1000 m : Hansen (Danemarca). 
Burny (Belgia), Mattern (R. D. Ger
mană!, Saporenko (U.R.S.S.). Peters- 
son (Suedia). Numisto (Finlanda) 
Csapo (Ungaria), Sledziewski (Polo
nia). Soucek (Cehoslovacia).

C 1—1000 m : Wichman (Ungaria), 
Lubenov (Bulgaria). Opara (Polo
nia). Lewe (R. F. a Germaniei), 
Jurcenko (U.R.S.S.), Weisse (R. D. 
Germană), IVAN PATZAICHIN 
(ROMANIA), Cvrteka (Cehoslova
cia). Altamirano (Mexic).

K 2—1000 m : R. D. Germană, RO
MANIA (Costel Coșniță—Vasile Si- 
miocenco), Ungaria. Polonia, R. F, a 
Germaniei, Bulgaria, U.R.S.S., Aus
tria, Franța.
C 2-1000 m : ROMANIA (Ivan

CELE 7 FINALE...
Patzxlehij—Serțbei CovxlioM. S.V.A.
Cehoslovacia, U.RS.S.. SueCîa. Bul
garia. R. D. Gennanâ. R F. a Ger
maniei. Cnșar-.a.

K 1—S«» m (F) : M. Jaapies (Oia-.- 
da). MARIA STCHIFOROV IIO1H- 
NIA1, K. Olsser. rDanemama* J. 
Riabcinskala (U.R.S.S.). B. Mui’.er 
(R. D. Germană). I. Fep-’“=e 
(R. F. a Germaniei). A. Pfeffer (Unga
ria). M. Smocke (S.U.A.). Inge Marie 
Svensson (Suedia).

K z — see m (F) : V.R.S.S.. R. D. 
Germană. Ungaria. ROMANLA (Maria 
Nichiforov — Viorica Dumitru), R.F. 
a Germaniei. Olanda, Polonia, Bul
garia, Cehoslovacia.

K4 — 1 000 m : ROMANIA (Aurel 
Vemescu—Mihai Zafiu—Roman Var- 
tolomeu—Atanase Sciotnic). Finlan
da, Ungaria, Norvegia. R. D. Ger
mană, Italia, U.R.S.S.. Suedia, Ceho
slovacia.

Astăzi vom cunoaște și ordinea 
valorică a tuturor echipajelor pe 
care le-am enumerat doar in dorința 
de a oferi cititorilor posibilitatea de 
a urmări mai ușor desfășurarea fi
nalelor.

îi!

) JSl.lt ; J. Burny
3. Slattern (R. D.
4. Ion Draruisvhi
S III : 1. Sapa.-enko (U.R-S.S.
Z. Peterssen (Suedta) :

(Be^a'
(Ro mimai

CDanemarex* 
Pfeffer iVcar-a)

a reușit să se claseze printre primii 
trei, el avînd însă meritul de a fi 
întrecut, în cele din urmă, echipajele 
Canadei și Marii Britanii.

A urmat startul lui Patzaichin, 
Campionul nostru olimpic a atras 
imediat atenția prin ritmul perfect 
al înaintării sale. El și-a permis un 
singur sprint de probă care a lăsat 
parcă pe loc binecunoscuta canoe a 
cehoslovacului Ctvrtecka. Patzaichin 
a cîștigat degajat, cu un avans de 
trei secunde, și am putea spur.e că 
veritabilul lui sprint a fost cel de 
după linia de sosire, pentru a grăbi 
operațiunile de cîntărire a bărcii, ast
fel incit următorul lui start, in canoea 
de dublu, să nu fie afectat.

Al treilea start — Maria Nichiforov,

dublu bărbați Coșniță și 
avind calificarea asigu-

CLASAMENT - NEOFICIAL -
PE MEDALII

1. U R.S.S. 32 21 ÎS
2. S.U.A. 27 27 25
3. R. D. Germană 19 17 20
4. Japonia 12 7 8
5. R. F. a Germaniei

8 9 11
6. Australia 8 7 2
7. Italia 5 3 6

8— 9. Suedia 4 4 4
Marea Britanie 4 4 4

10. Polonia 4 3 3
11. Ungaria 3 7 12
12. Bulgaria 3 7 2
13 Franța 2 4 5
14. Norvegia 2 1 0
15. Olanda 2 0 1
16. Cehoslovacia 1 3 2
17. Kenya 1 1 2
18. Noua Zeelandă 1 1 —
19. R. P. D. Coreeană

1 _ 3
20. Finlanda 1 — 1

21—22. Danemarca 1 — —
Uganda 1 — —

23-24. Canada / — 2 3
ROMANIA — 2 3

25—26. Elveția — 2 —
Mongolia 2 —

27. Austria — 1 2
28— 29. Belgia — 1 1

Iran — 1 1
30—35. Argentina — 1 â-

Columbia —- 1 —
Coreea de Sud * 1 —
Grecia — 1 —
Liban — 1 —
Turcia — 1 —

36. Brazilia — — 2
37—40. Cuba — — 1

Etiopia — — 1
Jamaica — — 1
Spania — — 1

CLASAMENT - NEOFICIAL -
PE PUNCTE

1. S.U.A. 535,5 p, 2. U.R.S.S.
476.5 p, 3. R. D. Germană 399,5 
p. 4. R. F. a Germaniei 215,5 p, 
5. Japonia 192 p, 6. Ungaria 134,5 
p, 7. Australia 129 p, 8. Polonia 
96 p, 9. Suedia 91,5 p, 10. Italia 
90 p. 11. Marea Britanie 88 5 p, 
12. Bulgaria 83 p. 13. Franța 66 
p, 14. Cehoslovacia 51 p. 15. 
ROMANIA 46 p. 16. Canada 37,5 
p, 17, Olanda 30 p, 18—19. Ke
nya, Finlanda 26 p, 20. Norve
gia 25 p, 21—22. Brazilia, R.P.D. 
Coreeană 20,5 p, 23—24. Austria, 
Noua Zeelandă 19 p, 25. Iran
18.5 p. 26. Elveția 18 p, 27. Da
nemarca 14 p, 28. Cuba 13,5 p, 
29. Mongolia 12,5 p, 30. Turcia
10.5 p, 31. Iugoslavia 10 p, 32 -33. 
Belgia, Spania 9 p, 34. Coreea 
de Sud 8 p, 35—36. Grecia. U- 
ganda 7 p, 37—38. India, Jamai
ca 6 p, 39—41. Argentina, Co
lumbia. Liban 5 p. 42. Etiopia 
4 p, 43. Ecuador 3 p, 44—45. Bir- 
maniă, Mexic 2 p, 46—49. Gha
na, Porto Rico, Portugalia, Se
negal 1 p.

★ ’
Clasamentele au fost alcă

tuite fără probele de floretă 
femei (echipe) și decatlon.

La caiac 
Simiocenco, 
rată, s-au mărginit să asiste la due
lul aprig pentru locul trei intre echi
pajul bulgar și cel australian, solie:, 
în cele din urmă, cu calificarea 
finală a caiaciștilor bulgari, care 
reușit să Distreze un avans de. 
sutime de secundă față de — i 
caiacîști de la Antipozi

A doua semifinală de canoe r 
a fost, cum spuneam, o b.ce daca-i 
plimbare de sănătate pe-T; Patzai- 
chin și Covaliov care si-au -ruc^at 
adversarii pină la 54» de tnet-î. x~~ 
tru a lua auo: comanda es-tihtsțrjcr 
din 5—6 lovituri de pagae. Chiar ti 
in aceste cooditH. ecMoojoi amarti 
a înregistrat un timp mar bun derft 
în semifinala L

In 
au 
o

$

ÎNVINȘI IV LIMITA l\ PVRTIDA CU IUGOSLAVIA. 
HANDBALIȘTII ROMÂNI PĂSTREAZĂ SAASA MLOUlfl DL BRONZ

->

— și spre amâ-De această dată 
răciunea jucătorilor români — pro
nosticurile s-au adeverit! în apriga 
confruntare dintre două formații dv 
certă clasă, dintre care doar una 
putea să facă ultimul pas spre pat- 
tida finală, selecționata Iugoslaviei 
a învins-la limită: 14—13 (5—4) re
prezentativa țârii noastre.

Crisparea, teama de a nu greși, 
au marcat clar jucătorii și din a- 
ceste motive meciul a început cu 
o cascadă de greșeli de ambele 
părți, primele minute scurgîndu-se 
fără ca nici unul din cei doi talen 
tați portari, Penu și Zivkovici, sâ 
fie obligați să scoată mingea din 
plasă. Scorul va fi însă deschis de 
handbaliștii iugoslavi. Și asta abia 
in min. 11, cînd Pribanici de pe ex 
tremă a șutat sus, în colțul lung 
Apoi, cele două echipe au „mers" 
cap la cap, fiecare avînd pe rînd 
un avantai minim de un gol: 1—1 
(min. 12), 1—2 (min. 13), 2—2 (min. 
14), 2—3 (min 16) 3—3 (min. 17) 
prin Kicsid din 7 m. După care e- 
chipa noastră ia conducerea: 4—3 
(min. 23) tot prin Kicsid și tot din 
7 m. Finalul reprizei aparține e- 
chipei iugoslave, mai eficientă în 
atac. •

După pauză, handbaliștii români

par a avea mai multă vigoare, șl 
din min. 36, de la scoru. de 6—6. 
avantaiul este de partea Ier. dato
rită în specia] vervei de a iul 
Gruia, care înscrie 4 golun conse 
cutiv. Din păcate, nici iugoslavii na 
sînt fără replică, beneficiind și e: 
de aportul excelentului realizat'-, 
in persoana lui Lazarevici și astfel 
nici selecționata română nu poate 
să se detașeze Ia mat mult de un 
gol (7—6. 8-— 7, 9 8) Cu dt me 
ciul se apropie de sfirșit cu atît el 
devine mai aspru. Dar. intervenți
ile arbitrilor nu sînt întotdeauna 
prompte și, în plus, Lazarevici este 
bine susținut de 
Lavmici. Scorul 
la două goluri 
9—11 (min 49),
mențină acest avans ir. momer.te’e 
decisive (10—12, 11—13) Echipa 
noastră se pripește în atac, acțio
nează sub imperiu; timpului care 
se scurge rapid și-, avansul iugos
lavilor se mărește la trei goluri, 
prin finalizarea unui contraatac: 
11—14 (min. 56) Soarta part.cei 
este decisă, chiar dacă (abia acum!) 
arbitrii elimină, pe rînd, doi ju- 
cători iugoslavi pentru faulturi re
petate. Prea tîrziu Echipei rrmăr.e 
nu-i rămîne acum decît șansa brc.n- 
zului...

H Karlsson și L. Olsson, ambii 
<Bn au condus prea îngă-
dti tor rrmatoarele formații:

IUGOSLAVIA: Zivkovici (min 43 
Arslasaxici — Pri bănici (2), Lă
tratei l), Miskovici. Horw at, Po- 
Ura jar (A Lazarevici (5), Popovici 
(1) FaJMcL Miljak.

ROMANIA: Penu — Gațu, Gru 
ia (8). Ganeșch 
StockL C

alt șuter de forță, 
ajunge favorabil 

echipei iugoslave, 
care reușește să

(1L Kicsid (3k Licv. 
(1). V oină, Samungi.

ALTE REZULTATE TEHNICE
BASCHET. S.U.A. — Italia 68—38* 

(33—16); Porto Rico — Brazilia 
87—83 (40—42) ; Japonia — Senegal 
70—76 (34—39), meciuri desfășurate 
joi noaptea ; Filipine — Japonia 
82—73 (34—38) pentru locurile 
13—14. Echipele S.U.A. și U.R.S.S. 
își vor disputa finala turneului, 
Italia și Cuba vor juca pentru loc.
3— 4, Porto Rico și Iugoslavia pen
tru loc. 5—6, Brazilia și Ceho
slovacia pentru loc. 7—8. Australia 
și Polonia pentru loc. 9—10, iar 
Spania și R.F. a Germaniei pentru 
loc. 11—12.

HOCHEI PE IARBA. In semifina
lele turneului : Pakistan — India 
2—0 (1—0) și R.F. a Germaniei — 
Olanda 3—0 (1—0). în finală se vor 
întîlni Pakistan și R.F. a Germaniei, 
iar Olanda și India vor juca pen
tru loc. 3—4. Polonia — Franța
4— 4 pentru loc. 11—12 ; Noua Zee
landă — Belgia 2—1 pentru loc. 
9—10.

YACHTING. Clasamente finale. 
Clasa Finn : 1. SERGE MAURY
(Franța), 2. Illas Natzivaplis (Gre
cia), 3. Victor Potapov (U.R.S.S.), 
Clasa „F.D.“ : 1. RODNEY PATTI
SON (Marea Britanie), 2. Yves Pa-

Clasa
VALENTIN MASKIN'

jot (Franțah *3. aGlrich Libor R.F. 
a Germaniei).* Clasa Dragon : T. 
JOHN BRUCE CUNEO (Australia).
2. Paul Borowski (RD. Germană'.
3. Donald Cohan (S.U A.) 
Tempest : 1.
(U.R.S.S.), 2. Alan Warren Marea 
Britanie), 3. Glen Foster _<SU-AJ- 
Clasa Soling :
(S.U.A.), 2. Stig Wenr.erstrom (Sue
dia), 3. David Miller (Canada). 
Clasa Star: 1. DAVID FORBES 
(Marea Britanie). 2. Pelle Petterson 
(Suedia), 3. Willi Kuhweide 
a Germaniei).

HANDBAL. în alt meci din 
semifinală A, R.D. Germană 
vins Suedia cu 14—11 (8—6). Pînă 
la închiderea ediției nu ne-a par
venit rezultatul partidei dintre 
U.R.S.S. și Cehoslovacia, astfel că 
nu se cunoaște incă adversarul 
echipei române în meciul pentru 
locurile 3—4.

FOTBAL. Rezultatele înregistrate 
în grupele semifinale: Ungaria — 
Mexic 2—0 (1—0) ; Polonia — Maroc 
5—o (3—0), U R.S.S. — Danemarca 
4—0 (2—0). Finala olimpică se va 
disputa între reprezentativele Polo
niei și Ungariei. (Agerpres)

î. harry mei.ges

(R.F.

grupa 
a în-

ere foarte 
Dovadă că 
scriși doar 
superioare baremului, pentru finală 
fiind admis și al 12-lea, dar fără 
standard. Cele mai bune cifre le-au 
realizat americanii Randy Williams 
(8,34 m), Preston Carrington (8,22) 
și polonezul Grzegorz Cybulski 
(8,01 m). Mai interesantă ni se pare 
însă lista celor care au fost eli
minați, între care se află record
manul european vest-germanul Sepp 
Schwarz (7.63 m), sovieticul Igor 
Ter-Ovanesiah (7,77 m) și fostul 
campion ’olimpic englezul Lynn Da
vies (7,64 m). Luînd parte și la 
lungime, Carol Corbu a obținut 
7,54 m.

O surpriză de proporții a fost 
consemnată și la calificările arun
cării greutății bărbați ; recordma
nul Uniunii Sovietice. Alexandr 
Barișnikov (20,54 m în acest an) 
a obținut numaT 18,65 m față de 
cei 19 metri ai standardului (tre
cut de 18 aruncători). Cele mai 
bune rezultate : Wladislaw Komar 
■(Polonia) 20,60 m și Hartmut Brie- 
senick (R. D. Germană) 20,38 m.

în seriile cursei de 1500 m ame
ricanul Jim Ryun a căzut, la 600 
de metri de sosire, a pierdut con
tactul cu plutonul fruntaș și n-a 
mai 'putut încheia cursa decît al 
nouălea, cu timpul de 3:51.5. 
mii clasați în această serie, 
au și marcat cele mai bune 
puri ale preliminariilor, au 
kenyanul Keino și neozeelandezul 
Dixon, ambii cronometrați în 3:40,0. 
Campionul nostru Petre Lunan a 
evoluat în seria a III-a și deși a 
făcu* eforturi susținute pentru a 
se clasa printre nrimii natru (cei 
care se califică în semifinale) el 
n-a putut fi decît al șaselea Re
zultatele seriei sale : Regassa (Etio
pia) 3:43.6. Zacharonnulos (Grecia) 
3:43 8. S'șordik'wski (Polonia) 3:4J 2 
Paevaerinta (Finlanda) 3:44,4, 
Hertoghe (Belgia) 3:44.6.

Pri- 
care 
tim- 
fost

De

★
în- 
așa

întrecerea decatloniștilor s-a 
căeiat la o oră foarte tîrzie. 
că rezultatele ei le vom publica 
în numărul nostru de mîine. în 
orice raz un fapt interesant.- lide
rul clasamentului. vest-germanul 
K;rs-_ care conducea după prima zi 
de ccaears. a abascona: competi-

Luptătorii de

i\

BERCEANU,
categoriile mici, 
au trecut prin 
turului doi, cei

La 
după ce joi seara 
furcile caudine ale 
care n-au atins pragul cifrei eli
minatorii (6 puncte de penalizare) 
au intrat din nou, vineri dimineața, 
pe saltelele de concurs. înainte de 
orice alt amănunt de la această 
reuniune ne grăbim să transmitem 
nou? victorie, înainte de limită, re
purtată de Gheorghe Berceanu. 
După acest succes reprezentantul 
țării noastre este singurul concu
rent de la categoria semimuscă 
fără nici un punct de penalizare. 
Iranianul Rahim Aliabadi, nereușind 
să-1 învingă pe adversarul din tu
rul X vest-germanul Gunter Maas, 
înainte de limită are un punct ne
gativ. Al treilea luptător care in
trase în acest tur fără puncte de 
penalizare, bulgarul Ștefan Anghe-

ECHIPA ROMÂNIEI
A ÎNVINS FORMAȚIA ITALIEI

pe planșa rer.’l
netă

cu
4 v,
v si

Ungari® 
a reuși: o victorie tot atit de 
Împotriva Goret:s:ek>r Italiei 
9—6 Au punctat: Bdova — 
Zabel na și Samușenko dte 2 
Gorohova — 1 ; respectiv Gyulai. 
Szabo. Stahl <i Pascu a» 1 v.

Nu se poate spune că floret:stele 
noastre nu s-au bătut, dar inferio
ritatea lor era evidentă în condițje 
fizică și. mai ales, în starea psi
hică. eîe fiind prea dominate de 
nerv: în conceperea acțiunilor De 
asemenea, poate fi incriminată o 
oarecare slăbiciune tactică intr-un 
meci care le aducea în față trăgă- 

, toa^e foarte experimentate și ex
trem de calme, impdtrva Cărora 
atacul direct ar fi fost mai mme- 

T:t decit o concepție de expecta- 
• ttvă. ■* > - - , .

La capătul unui meci de mare 
luptă și plin de emoții pentru cele 
două echipe aspirante la medalia 
de bronz, reprezentantele Românie; 
au reușit să obțină meritata dis
tincție care le menține în elita 
mondială a floretei feminine. 
Echipa Italiei a opus o dirză re
zistență care a pus sub semnul în
trebării soarta rezultatului final. 
După un început excelent care a 
dus la un avantaj de 3—1 și care 
părea să ușureze misiunea echipei 
noastre, iată că italiencele, profi- 
tînd de o oarecare slăbire a con
centrării româncelor, reușesc nu 
numai să egaleze ci șî să ia con
ducerea cu 4—3, apoi,'ca o conse
cință firească a sporului de încre
dere la ele și o evidentă scădere 
la ale noastre, cu 5—4 și 7—6. Mo
mentul a fost extrem de greu, plin 
de tensiune. A urmat meciul 
Gyulai — Lorenzoni și Ileana, după

trei insuccese — explicabile prin- 
tr-o stare excesivă de nervozitate 
— obține prima și singura ei vic
torie eu 4—2). tocmai 
era mai multă nevoie 
A urmat Ana Pascu.
tele ei asalturi care 
orice adversară $: cu țipetele 
care fac deliciul publicului. Ea a 
condus-o pe Cîpriar.: cu 2—0. dar 
a fost egalată și chiar întrecută cu 
3—2. în acea clipă am sărut-o. în 
Bayernhalje. pe Ana Pascu strin- 
gind puternic pumnul sting in semn 
de concer.tiare. în spatele nostru, 
în tribună, antrenorul Alexandru 
Cs.pler venit ca turist la Olimpiadă, 
ne-a șopet : _Daeâ • cănesc bine 
pe A nițeira. nimeni, in această
clipă, nn-i va putea rezista *• Și 
asa a fost pentru că ea a egalat 
la Tei ș; a est.ga: cu o ultimă și 
magistrală tușă, dată fulgerător. La 
8—7 echipa Românie: încă nu pu
tea f: liniștită pentru că La tuș-ave- 
raj italîencele erau avantajate, așa 
că o victorie, indiferent la ce scor, 
le aducea loc medalia de bronz. 
Iată in ce condiții a
planșă Ecater-.na Stahl pentru ul
timul asalt Antrenorul lotului. 
Andrei Vîlcea a incurajat-o și i-a 
explicat dt de important este să 
ciștige medul cu Collino. Dr Mita, 
care le-a îngrijit tot timpul pe flo- 
retiste. emoționat el însuși, nu mai 
știa cum s-o îmbărbăteze. Și toate 
acestea nu au rămas fără urmări 
în aplauzele suporterilor și a pu
blicului, dar nu fără tensiune, Eca- 
terina a condus cu 2—0, apoi cu 
3—2 și cu bravura pe care nu
mai ambiția o permite, a dat și 
ultima tușă victorioasă.

Victoriile au fost obținute de 
Pascu (în mare vervă, aproape im
batabilă astăzi) — 4, Szabo și 
Stahl — 2, Gyulai — 1. Ragno, 
Conti — 3, Collino — 2, Lorenzoni 
și Cipriani — 1.

a‘unei cînd 
ca oricind. 

cu vijelioa- 
mtimidează 

ei

intrat pe

ATLETISM : bărbați : 1 500 m (semifinale), 4X100 m (serii și semifinale). 
4X400 m (serii), lungime (finală), înălțime (calificări), greutate (calificglri) ; 
femei : 1 500 m (finală), 4X100 m (serii și semifinale), 4X400 m (serii), disc 
(calificări).

BASCHET : finalele
CAIAC-CANOE : finalele
CĂLĂRIE : Marele premiu de dresaj — individual
HANDBAL : Finalele pentru locurile 9—10, 11—12, 13—14 șl 15—16
HOCHEI PE IARBA : finalele pentru locurile 5—6 și 7—S 
JUDO : categoria grea
LUPTE GRECO-ROMANE : meciuri In tururile 4 și 5
SCRIMA : spadă pe echipe (semifinale și finala)
TIR CU ARCUL : bărbați — 90 m și 70 m, femei — 70 m șl 60 m. 
VOLEI : turneul masculin, finalele pentru locurile 1—4, 5—8 și 9—10.

TRICOLORII IN ÎNTRECERE
ATLETISM : Șerban loan (Înălțime), Carmen lonescu, Lia Manoliu și 

Argentina Menis (disc)
CAIAC-CANOE : Ivan Patzaichin (C 1). Maria Nichiforov (K 1), Costel 

Coșniță. Vasile Simiocenco (K 2), Ivan Patzaichin, Serghei Covaliov (C 2), 
Maria Nichiforov, Viorica Dumitru (K 2), Aurel Vernescu, Mihai Zafiu, 
Roman Vartolomeu, Atanase Sciotnic (K 4).

LUPTE GRECO-ROMANE : Gheorghe Berceanu ( cat. semimuscă). Ion
Baciu (cat. cocoș). Ion Păun (cat. pană), Ion Gabor (cat. semimljlocie), 
Nlcolae Neguț (cat. mijlocie), Nlcolae Martinescu (cat. semigrea), Victor 
Dolipschi (cat. grea).

SCRIMA : echipa națională de spadă
VOLEI : echipa națională

PE MICUL ECRAN ȘI LA RADIO
ora 10.55 : Caiac-canoe, finale (transmisiune directă).
ora 14.30 : Box și handbal (înregistrări).
ora 22,30 : Volei;

i:'
De la ora 13.00, din oră tn oră, transmisiuni radiofonice în direct, pe 

programul I.

MECIURI FOARTE ECHILIBRATE 
IN PRIMA SEMIFINALĂ

In reuniunea de ieri de la prînz 
s-au disputat primele meciuri se
mifinale din cadrul turneului olim
pic de box. La semimuscă, campio
nul european Gyorgy Ged» (Unga
ria) l-a depășit clar la puncte pe 
Ralph Evans (M. Britanie). Partida 
semifinală a categoriei muscă s-a 
încheiat cu un rezultat neașteptat: 
Gheorghi Kostadinov (Bulgaria) — 
pugilist necunoscut pînă la această 
competiție — l-a eliminat din cursă 
pe polonezul Leszek Blazynski!

La cocoș, Orlando Martinez (Cu
ba) a obținut o decizie discutabilă 
de învingător la puncte în fața lui 
George Turpin (M. Britanie). Me
ciul a fost, în general, echilibrat, 
mulți dintre cei prezenți la Box- 
halle văzîndu-1 învingător pe Tur
pin. Arbitri judecători s-au găsit 
din nou în situația de a nu ști ce 
decizie să dea și în partida urmă
toare (la pană). Meciul dintre ke- 
nvanul Philip Waruinge și colum- 
biÂnuL Clemente Knjas a fost foar

te disputat și extrem de echili
brat. In final, pentru un plus de 
claritate în lovituri, victoria i-a 
fost acordată (cu 3—2) iui Wa
ruinge. Jan Szczepanski (Polonia! 
a intrat în finala categoriei semi- 
ușoară ca urmare a neprezentării 
lui Samuel Mbugua (Kenya). La 
ușoară, americanul Ray Seales l-a 
dominat cu alonja pe Zvonko Vu- 
jin (Iugoslavia) și a cîștigat la 
puncte. Janos Kajdi (Ungaria) și-a 
impus superioritatea tehnică în 
fața kenyanului Tiger Murunga 
pe care l-a întrecut la puncte 
(4—1). Dieter Kottysch (R.F. a Ger
maniei) b.p. (3—2) Alan Minter 
(M. Britanie) — decizie discutabilă. 
La mijlocie, o decizie similară: 
Reima Virtanen (Finlanda) b.p. 
(3—2) Prince Amartey (Ghana) j 
semigrea : Gilberto Carrillo (Cuba) 
b.p. (5—0) Isaak Ikouria (Nigeria): 
grea : Teofilo Stevenson (Cuba) 
b.ab. 2 Peter Hussing (R.F. a Ger« 
maniei).

TLRLL TREI LA LUPTE GRECO-ROMANE

BACIU Șl PAUN AU OBJINUT NOI VICTORII
Iov, a dispus și el numai la puncte 
de Ferenc Seres (Ungaria) și deci 
s-a „împovărat*1 cu un punct „rău“.

In meciul cu suedezul Lennard 
Svensson, luptătorul român Gheor
ghe Berceanu n-a căutat prea mult 
prizele favorabile tușului și cu un 
dublu salt și-a „țintuit** adversarul 
cu umerii pe saltea, chiar în pri
mul minut. Procedeul tehnic fina
lizat de Berceanu a fost îndelung 
aplaudat. După părerea noastră 
principalii adversari ai săi în cursa 
pentru medalia de aur sînt Ștefan 
Anghelov și Rahim Aliabadi.

Fără îndoială Ion Baciu (cat. 
cocos) vrea să se revanșeze la a- 
ceastă ediție a Jocurilor Olimpice 
pentru vechi insuccese. După cum 
probabil vă amintiți, la Turneul 
internațional al României din vara 
acestui an. el a fost învins, sur
prinzător, prin tuș de tînărul sue
dez Per Lindholm. întilnindu-1 
acum în turul doi. Baciu și-a luat 
revanșa, ieșind învingător la puncte. 
In reuniunea de vineri dimineața 
luptătorul nos’ru l-a întrecut pe 
iugoslavul Karlo Ciovici, care cîști-

kel, francezul Theodule Toulotte și 
alții au fost eliminați. Cum era și 
firesc, tînărul Ion Păun (la 17 fe
bruarie a împlinit abia 21 de ani), 
a fost reținut la începutul meciu
lui cu rutinatul său adversar, limi- 
tîndu-se mai mult să bareze atacu
rile luptătorului iugoslav. Treptat, 
treptat însă, el a căpătat încredere 
în forțele sale și a „ieșit** la ofen
sivă. In repriza secundă, cu un du
blu salt a fost chiar pe punctul de 
a finaliza tușul, dar Koleticl a 
speculat foarte bine o mică neaten
ție în mișcările lui Păun și a reușit; 
să iasă din poziția gritică în care 
fusese dus. In ultima repriză am a- 
sistat la asalturile disperate ale 
luptătorului iugoslav, care făcea 
totul pentru a schimba soarta par
tidei în favoarea sa. Dar Păun a 
ripostat cu curaj, izbutind nu nu
mai să mențină avantajul, ci să-1 și 
mărească. La gongul final, arbitrii 
au consemnat în unanimitate vic
toria la puncte a luptătorului ro
mân.

In această reuniune, spre regre-

rc.'ian Mateo Gian Ranzi finalizează un spectaculos isalt in 
cu austriacul Josef Brontzer. salt care i-a adus victoria
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-ase la puncte partida cu Baciu Ia 
campeonatele mondiale de anul 
trecut. De astă data Ion Baciu nu 
numai că l-a învins la puncte pe 
Luptătorul iugoslav, ci l-a și elimi
nat din competiție.

Din nou tinărul Ion Păun (cat- 
pană) a înregistrat o splendidă vic
torie. Acest debutant la o competi
ție de asemenea amploare a reușit 
să-i stopeze cursa vertiginoasă a 
luptătorulu: iugoslav Slavko Kole- 
tici (pînă în acest tur el obținuse 
victorii numai prin tuș), înttecîndu-1 
la puncte. Așadar, Ion Păun a in
trat în turul 4 doar cu două puncte 
de penalizare, în timp ce alți lup
tători. ca Laszlo Reczi (Ungaria), 
clasat pe locul 4 la C M. de anul 
trecut, americanul James Hazewin-

tul nostru, a ieșit din competiție 
Gheorghe Stoiciu. După cum se 
știe, el a fost descalificat în me
ciul inaugural, împreună cu adver
sarul său, maghiarul Josef Doncsecz, 
primind și unul și altul cîte 4 puncte 
de penalizare. în meciul al doilea, 
el a dispus la puncte de Fritz Hu
ber (R.F. a Germaniei), susținînd 
următoarea partidă, cu iugoslavul 
Marinko Boșco. Totalizînd, înaintea 
acestui meci 5 puncte negative lui 
Stoiciu nu-i rămînea decît să riște 
pentru a obține tușul și astfel să 
se mențină în concurs. Cînd mai 
erau doar cîteva secunde. Stoicii■ a 
riscat pentru ultima oară, deși pînă 
atunci conducea la puncte, dar a 
fost contrat și fixat cu umerii pe 
saltea.

Ion OCHSENFELD
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