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Duminica 10 septembrie 1972

născut la 26 noiembrie 1949 
în satul Mila 23. Face parte 
din clubul sportiv DINAMO 
București. înălțimea — 1,7« 
m, greutatea — 75 kg. La un 
an după ce a început să prac
tice sportul canoei, tinărul și 
talentatul sportiv al Deltei — 
fiind încă junior — a parti
cipat la mai multe concursuri 
internaționale, printre care la 
loc de frunte se află Olimpia
da mexicană. Evoluția sa la 
această mare competiție in
ternațională a fost încununa
tă de succes deplin, el cuce
rind, alături de Serghei Co- 
valiov, titlul olimpic la C2 — 
1000 m. In răstimpul dintre 
cele două Olimpiade, Ciudad 
de Mexico — Munchen, Pat- 
zaichin și prietenul său Cova
liov au cucerit laurii victoriei 
în nenumărate regate Inter
naționale, precum ți titlurile 
de campioni europeni și mon
diali, la Moscova și — res
pectiv — Copenhaga.

Este maestru emerit *1 
sportului.

BILANȚ EXCELENT
AL SPORTIVILOR ROMANI

IN FINALELE DE CAIAC-CANOE

MUNCHEN (prin telex).
Iată, în sîrșit un sport în care nu s-au 

produs aoele mari — uneori incredi
ble — surprize, ierarhia valorilor fiind 
aproape în întregime confirmată. Aceas
ta cu toate că remarcabilele progrese 
realizate de (numeroase echipaje au e- 
chilibrat într-atlt de mult lupta pen
tru medalii și puncte, încât nu odată 
rezultatele finale au fost stabilite cu 
mare dificultate chiar și după o serie 
ie reluări ale sosirilor, dupâj fotografii 
de mare precizie.

Se înțelege că toate acestea au fă- 
:t ca nivelul tehnic și spectacular al 
’or' 7 finale ale competiției olimpice 

caiac-eanoe să întreacă pe cel ln- 
giștrat la edițiile anterioare. Cu atât 
ai valoroasă — excelentă — ni se 
ire, de aceea suita performanțelor rea- 
ate de sportivii români care La că

itul întrecerilor de la Felmoch-Jig 
>erschleissheim au reușit sâ obțină o 

aedalie de aur, două de argint, una 
l? bronz, un loc 5 și un loc 6 — sâ 

puncteze, deci, în toate finalele La care 
au participat. Este un bilanț asupra 
căruia vom reveni și pe care-1 vom co
menta cu bucuria că reprezentanții caia-
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h XX a ediție a JOHOR 01IMPKE DE VARA

• 0 medalie de aur, două de argint și una 
de bronz • 24 de puncte realizate în cele 
6 finale • Echipa României pe locul II
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ATANASIE SCIOTNIC »-a născut Ia 1 martie 
1942,, In satul Mila 23. Practică țportul din anul 
1962 șl tace parte din clubul DINAMO București, 
înălțime — 1,82 m, greutate — 77 kgr. A cucerit 
13 locuri I In campionatele naționale de seniori, 
4 titluri de campion european șl 3 titluri de cam
pion al lumii. Majoritatea din marile performanțe 
internaționale le-a realizat tn echipaj cu Aurel 
Vernescu. Bilanțul de pînă acum al participării la 
J.O. : locul 3 in 1964, locul VI tn 1958.

Maestru emerit al sportului

500 m. Caiacistul suedez are Jnsâ 
avans considerabil și multă lume 
de părere câ finala inaugurală se va 
încheia cu o mare surpriză. Tenacita
tea și ambiția lui Petersson — in lup
tă, cu măiestria tehnică șl, mai ales, 
finișul lui Saporenko. Cu 200 de metri 
înainte de sosire, Saporenko ridică

U3 
este

de frumusețea spectacotul-n! 
ia:â-ne. ia continuare, aște 
nerăbdare, cu o mare Încred 
de ce s£i nu o spunem ? — <t eu des
tulă îngrijorare (am văzut câ ța aces
te Jocuri Olimpice se poate întîmp a 
orice) startul in finala de canoe tfapta 
1000 m, in care se altnlaee șt reprenen-

xx care as doarinat asaltul -barului 
acatn raz tist spre trilul olimpic.

S-a pornit destul de tare Lewe insta- 
ur.Cu-se In frunte. E imprimă cursei 
ta ritzn destul de rapid, fiind susținut 
frenetic de spec-atori. Să fie. oare, o 
confirm, are a faptului că și in acest 
sper: avantajul „terenului" poate de-

Documentul fotografic al sosirii fn finala canoelor de dublu. Dear trei 
Patzaichin fi Covaliov de medalia depe

sutimi de secund^ i-au despărțit 
aur

F

efortul 
rte a 
iiia de

F1NALA DE AUR A LUI
PATZAICHIN

tantul nostru Ivan Patzaichin. Ne amin
tim peripețiile dinar.:ea calificării și 
ne Întreb» An earn — după toate creștea, 
chiar după victor-a din se*nifina!â va 
aborda cursa Patzaichin Specia’șui a- 
rur.câ la bursa pronosticurilor următoa
rele patru nume : W.ctman, Lewe, Pat
zaichin. Weisse — chiar in aceas-ă or
dine. Rămîne sâ vedem ce părere are, 
însă. Patzaichin de această anticipație 
a clasamentului final, in baza „calcule
lor hînlei- !

Poate câ mulți dintre cititori au ur
mărit pe micul ecran cursa de aur a 
Iui Patzaichin. îi rugăm sâ ne scuze 
dace vom repeta cftev* secvențe din

clde victoria? Deoca lată fl vedem pe 
Patzaichin — !n urma cu o barcă — 
trâeind calm. Împreună cu We-sse șz 
Wichman Cele patru nume rostite ari: 
de des de specialiști domină !nxr-ad âr 
finala. Dar, care va fi ordinea sosi
rii ? Iatâ-1 alăturat fruntașilor curse: y 
pe canoistul sovietic Jureenko. La î** 
m — egalitate perfectă (și de mare 
spectaculozitate) intre Leue Paaaich-n 
și Wichman. îndoiala se risipește Pat- 
zaichin, net ui burat, cu lovituri de me
tronom, a reușit sâ facă sâ dispară

(Continuare tn pag. a t-a)

Născut la 23 Ianuarie 1939 tn București AUREL 
VERNESCU practică sportul din anul 1953 fă- 
etnd parte din clubul DINAMO București. înăl
țime — 1,90 m, greutate — 91 kgr. Inceplnd din 
anul 1953 a cucerit mal multe titluri de campion 
național de juniori, precum șl — din 1953 pînă 
în 1971 — de seniori. Concurînd tn probe de 
simplu, de dublu (îndeosebi cu Atanasie Sciot- 
nic), în echipaje de 4 sau în probele de ștafetă, 
Aurel Vernescu a cîștigat 9 titluri de campion 
ai Europei și 10 titluri de campion mondial.

Maestru emerit al sportului

Debutant te Jocarfte Olimpice. MIHAI ZAFTL 
i-a născut te * iunie 194» ta București și a în
ceput U practice sportul caiacului tn anul 13B6 
la CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR, tn peeeent fă- 
cînd per‘-e din ciutul DINAMO București. înăl
țime — 147 ie : greutate — 83 kg. Inceplnd din 
anul 1969 si-a înscris numele pe lista campioni
lor naționali, cucerind ticlui și tn anii următori, 
în palmaresul acestui tînăr ți talentat ca:acest 
figurează o serie de victorii internaționale, 2 
locuri secunde ia campionatele europene și tot 
atîtea la campionatele mondiale.
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in sfîrșit, aurul a intrat și 
pe poarta delegației României 
din str. Connolly nr. 6 ! A so
sit și această zi, mult aștepta
tă, din acest răboj olimpic 
care ne-a rezervat satisfacțiile 
pentru ultimele 48 de ore ale 
acestei zbuciumate Olimpiade. 
Mai bine mai tirziu decît ni
ciodată, spune proverbul, dar 
in cazul olimpicilor români 
n-a fost vorba de o întimplare, 
ci de 
tiț tonală care 
toți cei 
pe slujitorii iui, să avem o tensiune ridicată zile întregi, care s-au scurs sterile 
pinâ la finalele de simbătă și duminică, zile în care obținerea de medalii era ca și iminentă.

„Flotila de la Snagov“, așa cum au fost denumite echipajele de caiac- 
canoe, prezentă în șase finale olimpice și-a făcut simbătă dimineața datoria pe 
deplin cucerind patru medalii, dintre care una de aur, două de argint și una de 
bronz, și conferind astfel participării românești la actualele Jocuri Olimpice o 
nonă dimensiune, mult mai apropiată, decît piuă acum, de potențialul olimpic 
deținut de România.

Victoria prestigioasă a lui Patzaichin a deschis drumul celorlalte medalii 
cucerite azi, cu cea mai prețioasă și strălucitoare dintre toate, cu aceea de aur. 
Primul învingător olimpic ’72 al României a fost de-a dreptul majestuos în cursa 
de canoe 1 pe care a dominat-o categoric cu puternica lui personalitate. Așa cum 
ni s-a arătat, chiar de la jumătatea cursei, Patzaichin părea de neînvins. Și 
așa a fost pînă cînd clinchetul plăcut al sosirilor ne-a făcut să ridicăm mîinile 
spre cer, in semn de bucurie și de cinstire a acestei biruințe românești, intr-un 
concurs extrem de puternic, la care sportivii sovietici erau favoriți exclusiv. 
Patzaichin a fost însă uluitor. Trebuie să-1 privești cu atenție pentru a-i remarca 
trăirea interioară. După victorie a venit Ia malul apei, ca și cum totul ar fi fost 
foarte normal, nemarcat de oboseală, ca alți concurenți. Preparativele de pre
miere l-au făcut însă repede sensibil și frămîntarea-i la gîndul că, datorită iul, 
se va cinta prima oară, la Munchen, imnul nostru de stat și că tricolorul româ
nesc va fi ridicat pe cel mai înalt catarg, l-a tulburat nu - -
toți românii de aici, care doreau și așteptau un asemenea

Tăcerea celor 40 000 de spectatori se contopise parcă 
tunci cînd primele acorduri ale imnului nostru de stat se 
în lume, pe calea undelor, iar noi cei de aici și dv. cei de____ _______ ____
să fim adine mișcați de importanța evenimentului, să fim stăpînițj de un senti
ment de mîndrie, pe care nî-1 doream de mult.

Cînd acordurile imnului românesc s-au încheiat, un tunet de aplauze 
a răsplătit o voință de fier și o mină de aur, a lui Patzaichin, grăbit să se pre
gătească pentru startul la canoe dublu, programat numai peste 80 de minute. 
Nu era decît jumătatea concursului și antrenorul canolștilor, Octavian Mercurean 
avea parte de o mare fericire.

Cine n-a trăit, am putea spune drama sportivă, a acelor minute lungi, 
în care sistemul electronic Siemens căuta învingătorul, dintre echipajul nostru 
și cel sovietic. Pentru trei sutimi de secundă Patzaichin și Covaliov n-au obți
nut victoria ! Dar medalia lor de argint are o mare strălucire pentru că efortul 
lui Patzaichin. din prima cursă, ar fi trebuit să clntărească, în mod normal, 
mal mult decît trei sutimi de secundă.

De o mare satisfacție aveau să aibă parte și antrenorii Maria 
Narasan. un cuplu harnic, optimist, devotat caiacului care își vede 
munca prin două medalii olimpice, una de bronz și o alta de argint, 
elevele Șj elevii lor. Viorica Dumitru și Maria Nichiforov, la caiac t 
pectiv Sciotnic, Vernescu, Zafiu și Vartolomeu la caiac 4.

Sportivii si antrenorii de la calac-canoe au arătat (pentru a 
că șl în sport numai prin muncă asiduă adăugată talentului, pot "* 
mări la nivel de medalii. Intr-o lume cuprinsă de dorin ți uriașe 
tinerii sportivi victorioși in marile întreceri internaționale.

Lapta pentru medalii continuă. Cine n-> văzut concursul olimpic de >upte 
!: va fî extrem de grea să bănuiască măcar, cit de mistuitoare slnt aceste cali
ficări. ee spinos este drumul piuă la medalii. Cine Ișl Închipuie că pentru Ber- 
c^zbo, probi Ml a medalie de aur. este o simplă formalitate, se înșeală, pentru că 
flțeare r—rwroL csnasevt ai mai ales necunoscut, ascunde o surpriză și este 
MMdptait de dertBfa fierbinte de a-1 tnvtnțe pe cel recunoscut ca mal bun 
dec* ei.

Interesul pentru medaliile de aur, n-a scăzut, în rîndurile sportivilor ro- 
■Bâni. prtn —tee—I M Paxzalchln. Dimpotrivă, a crescut, astfel că ultimele oca- 
ni «ine așteptate eu nerăbdare. Gbeorgbe Berceanu și Argentina Menis sau Car
men I—rem an rămas ultimele speranțe logice, în cazul tind își vor realiza 
performantele io» cele mai bune și In acesc caz poziția sportivilor noștri în cla- 
samettt va fi mult Îmbunătățită.

Duznimcâ este nitima zi a concursurilor, ultimele ore cînd sportivii noștri 
pot reafisa la lapte, la atletism și la Ițandbal citeva medalii, printre care ș1 
de aur. iacr-ua ultim efort de a apropia Mftnchenul de. . . Mexic, din punctul dc 
vedere al arauci c’ixnpice.

O xi lungă poate cea mai lungă din cite am petrecut aici, cu un recital 
atletic de maro aurei gură. In care am dori ca discobolele noastre să fie cap de 
afiș... O xl In care am vrea sâ-1 purtăm pe Berceanu pe brațe și să uităm, mai 
repede dedt credeam, de medalia de aur pierdută la handbal, prlvlnd-o pe a- 
ceea de bronz. O zi de care să ne amintim cu plăcere plnă la Olimpiada viitoare.

o așezare compe- 
ne-a făcut pe 

ce iubim sportul și

numai pe el, ci pe 
moment.
cu liniștea lacului a- 
transm ițeau departe 
acasă, aveam motive

, și Nicola e 
încununată 
cucerite df 
dublu, res

cita oară?) 
t fi posibile aflr- 
ie de a-și vedea

Aurel NEAGU

Un alt debutant la J.O., ROMAN VARTOLO
MEU *-a născut la 9 mai 1950, în comuna Mah
mudea înălțime — 1,85 m, greutate — 82 kg. Face 
parce din clubul sportiv STEAUA și participă la 
eMBpetitlile de caiac din anul 1969, cînd devine 
camoion național de juniori ; tn 1970 ți 1971 
ocupa locul II în campionatele seniorilor. Ince- 
pînd din 1971. dar mai ales tn anul 1972 se afir
mă tot mal mult în arena internațională cîști- 
glnd, împreună cu colegii săi de echipaj, mai 
multe victorii internaționale.

I LA ÎNCHIDERE A
EDIȚIEI

Rezultate ale luptătorilor 
români in gala de simbătă 

seara : Gheorghe 
(cat. semimuscă) b, 
care Calafiore (Italia) și are, 
după 5 tururi, un singur punct 
de penalizare (Angnelov — Bul
garia și Aliabadi — iran au 
cite 3,5 p). El are asigurată 
medalia de bronz, dar luptă 
in continuare pentru cea de 
aur.

Victor Dolipschi (cat. grea) 
b. descalificare (cînd conducea 
cu 7—0) pe Csatari (Ungaria). 
Are și el. la această oră, me
dalia de bronz, dar luptă pen
tru cea de argint cu bulgarul 
Tomov.

Nicolae Martinescu (cat. 
migrea) învinge la puncte 
Albrecht (R.D. Germană), 
este clasat pe locul 4. Dumi
nică va lupta cu Kiss (Unga
ria) șl dacă pierde la puncte... 
ciștigâ medalia de argint.

Ion Păun (cat, pană) a fost 
învins de Fujlmato (Japonia) 
și eliminat. Poziția lui In cla
sament depinde de rezultatele 
celorlalți luptători.

Nicolae Neguț (cat. mijlocie) 
a fost învins prin tuș de iugo
slavul Ciorak și se claseată pe 
locul 6.

Berceanu 
descalifi-
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SI ACUM ULTIMUL ACT LA BOX

De această dată directa hu Kuznețov și-a atins ținta și 
duritatea loviturii

Pometcu resimte

APLAUZE CĂLDUROASE
PENTRU ION ALEXE

Turneul olimpic de box — com
petiție ce s-a întins pe toată durata 
Jocurilor — se află acum în pragul 
actului său final. Vineri seara s-a 
consumat cea de a doua semifinală 
a întrecerilor. In această reuniune 
s evoluat și reprezentantul nostru 
Ion Alexe, în compania pugilistului 
suedez -
român 
tică în 
dar cu 
și-a menținut adversarul la distanță 
cu directe de dreapta și a punctat 
deseori cu serii scurte și rapide de 
lovituri.

în primul meci al galei, Ia cate
goria semimuscă, sud-coreeanul Kim 
U Lce l-a învins pe spaniolul 
Enrique Rodriguez (învingătorul lui 
Turei) și s-a calificat în finală, 
alături de Gyorgy Gedo (Ungaria). 
La muscă, ugandezul Leo Rwabogo, 
medaliat cu bronz la Ciudad de 
Mexico, l-a întrecut greu la puncte 
(3—2) pe cubanezul Douglas Rodri
guez. Alfonso Zamora (Mexic) a obți
nut o surprinzătoare, dar meritată 
victorie la puncte în fața lui Ricardo 
Carreras (S.U.A.), considerat de cei 
mai mulți specialiști, prezenți la 
Miinchen, ca principal favorit al 
categoriei. Boris Kuznețov (U.R.S.S.)

Hasse Thomsen. Boxerul 
a aplicat cea mai bună tac- 
fața unui adversar puternic, 
o tehnică rudimentară. Alexe

l-a depășit clar, la puncte, pe ma
ghiarul Andras Botos, iar la semi- 
ușoară, Laszlo Orban a câștigat, la 
limită (3—2) partida cti Columbia
nul Alfonso Perez. Ușorul bulgar 
Angbel Anghelov a obținut țjin 
nou . o victorie ftcIară care-1 ațiupe. 
neașteptat, îri finala olimpica. ,E1 
I-a învins Ia puncte (4—1) pc Tsârik 
Daborg (Niger).

Partida din semifinala categoriei 
semimijlocie, dintre cubanezul 
Emilio Correa și Jesse Valdez 
(S.U.A.) a fost foarte frumoasă și 
extrem de echilibrată. în final, 
trei dintre cei cinci arbitri l-au 
văzut învingător pe boxerul cuba
nez deși Valdez a fost superior și 
ar fi meritat decizia. Polonezul 
Wieslaw Rudkowski continuă seria 
surprizelor la mijlocie mică. După 
ce l-a eliminat pe principalul fa
vorit, Garbey (Cuba), i Rudkowski 
l-a întrecut, clar la puncte, și pe 
Peter Tieppld (R.D., "
Campionul european de 
Viaccslav 
învins
cundă 
iar la 
(Cuba) 
nigerianul Isaak Ikhouria.

PROGRAMUL

Nu se poate, firește, contesta fap
tul că reprezentantul nostru la ca
tegoria grea, Ion Alexe, a avut un 
culoar extrem de avantajos creat de 
tragerea Ia sorți a tabloului turneu
lui olimpic de box. în timp ce unii 
dintre cei mai puternici grei ai lumii 
(Stevenson, Bobick, Bussing. Neste
rov, Denderys) erau obligați să lupte 
unul împotriva celuilalt. în meciuri, 
cel mai adesea, de o excesivă duri
tate. încheiate prin abandonuri sau 
chiar k.o.-uri, Ion Alexe a avut un 
drum ceva mai blind înspre finala 
categoriei, pe care l-a parcurs însă 
cu claritate și valorificînd excelent 
calitățile sale tehnice. în cel de al 
336-lea meci al turneului el l-a întil- 
nit, în semifinale, pe blondul și bon
docul suedez Hasse Thomsen, un tip 
de matelot ale cărui cunoștințe pu- 
gilistice nu erau la înălțimea fostului 
campion al Europei. Și astfel, boxînd 
cu prudență, împiedicînd abil un ad
versar rudimentar să ajungă a-1 lovi, 
puncttnd mult, Ion Alexe a obținut 
o meritată calificare în finala tur
neului. Puțin exasperați de durita
tea puncherilor din cealaltă jumătate 
a tabloului, specialiștii prezenți la 
„Boxhalle" au apreciat că boxul lui 
Ion Alexe, în maniera clasică brita
nică, — adică practicînd frumosul

duel cu mănușile, 
„oază* în masa de 
american. Evoluțiile 
fost unanim apreciate drept foarte 
curate și îneîntătoare din punct de 
vedere spectacular. De altfel, publi
cul l-a aplaudat călduros de fiecare 
dată. Ceea ce însă nu știa publicul, 
este faptul trist că în semifinală 
Alexe a boxat cu o fisură la metacar- 
pul mîinii drepte și cu o rană la 
pleoapa dreaptă, urmări ale luptei 
îoarte strînse cu tînărul Fangaenel 
din R.D. Germană, în sferturile de 
finală. Ne este teamă că Ion Alexe 
nu se va putea prezenta la finală în 
deplinătatea forțelor sale. Oricum 
însă, performanța sa de a obține 
dalia de argint. într-o asemenea 
loroasă companie, este mai mult 
cit meritorie.

Este evident acum — ceea ce 
greu de prevăzut acasă, in timpul 
pregătirilor — că Ion Alexe, scutit o 
vreme de antrenamente, a acumulat 
mai multă odihnă decît toți ceilalți 
boxeri români, a fost mai proaspăt, 
a avut disponibilități fizice superioa
re, ceea ce l-a dus la — nu atît la 
medalia de argint — cit la mereu 
bunele evoluții în ring.

Victor BANCIULESCU

a constituit o 
„fighteri” de tip . 

lui Alexe au

me-
va-
de-

era

Echipa

Moment solemn pe stadionul olimpic: premierea primelor trei clasate in proba de 100 m garduri. Pe locul 
secund, in stingă, reprezentanta noastră Valeria Bufanu Foto: Radu CRISTESCU — Agrepres

Germană).
* tineret.

Lemeșev (U.R.S.SȚ l-a 
prin abandon în repriza se- 
pe Marvin Johnson (S.U.A.), 
semigrea, Gilberto Carrillo 
l-a depășit clar (5—0) pe

ne-a declarat medaliata cu argint VALEft/A BUF AN U

FINALELOR
SemlmuscS: GyBrgy GedS (Ungaria) — Kim U Lee (Coreea de Sud) 
Muscă : Gheorghi Kostadinov (Bulgaria) — Leo Bwabogo (Uganda) 
Cocoș : Orlando Martinez (Cuba) — AJfonao Zamora (Mexic) 
Pană : Philip Waruinge (Kenya) — Boris Kuznețov (UJLS.S.) 
Semiușoari': Jan Szczepanski (Polonia) — Laszlo Orban (Ungaria) 
Ușoară : Ray Seales (S.U.A.) — Anghel Anghelov (Bv:garia) 
Semimijlocie : Ianos Kajdl (Ungaria) — Emibo Correa .Cuba)
Mijlocie mică : Dieter Kottysch (R.F. a Germaniei) — Wieslaw Budkowskl 

(Polonia)
Mijlocie : Reima Virtanen (Finlanda) — Viacesla» Lemeșe» (U.R.S.S.) 
Semigrea : Gilberto Carrillo (Cuba) — Male Parlor (Iugoslavia) 
Grea : ION ALEXE (România) — Teofilo Stevenson (Cuba)

MUNCHEN, 9 (prin telex, de la 
unul din trimișii noștri speciali).

Valeria Bufanu a plecat spre sta
dionul olimpic doar ca un „Grosse 
Outsider", cum spunea crainicul 
televiziunii vest-germane și s-a în
tors cu o strălucitoare medalie de 
argint, menită parcă să perpetueze 
starea de... matriarhat care dom
nește în atletismul nostru.

Am reîntîlnit-o în seara victoriei, 
pe Connolly-Strasse, obișnuitul 
,,corso“ al sportivilor români.

— Cum te simți, Coca, cu me
dalia de argint ?

Valeria Bufanu tresare, speriată 
parcă...

ARGENTINA MENISrecordmană olimpică la disc
Splendida dimineață 

însorită atît cit e avantajos 
.atletism, a oferit celor aproape 80 000 
de spectatori întreceri de calificare 
de o deosebită valoare. Ele au înce
put cu proba de aruncare a discului 
în care era așteptată o mostră a crîn- 
cenei bătălii ce va 
în ziua finalei. Favoritele, 
publicul le-a 
ți», nu s-au 
care. Liesel 
cordmană a

de sîmbătă, 
pentru

de rezultat A
Cu 
în- 
tri- 
un

urma, duminică, 
pe care 

urmărit cu multă aten- 
dezis. Din prima încer- 
Westermann. fosta re- 

lumii, reușește 58,26 si

TURNEUL DE HANDBAL SE ÎNCHEIE
CU 0 FINALA PUȚIN SCONTATA’

pe cea a R.

urnită
inei Menis.

binecunoscută, a 
Ia cercul de aruncare și a 
dbcul la 61 pi m. stabilind 
record olimpic, pe care specta- 
I-au aplaudat eu mnltă Insufle- 
Perfoemanța aceasta a mai do

ll adversarelor care s-au

se arată mu 
fost rindul Arger 
dezinvoltura ei 
trat 
■tis
nou 
tarii 
țire. 
moiit ela:
mulțumit să caute doar obținerea ca
lificării. Carmen Ionescu a depășit 
prima anmcare. iar apoi pe a doua,

elan

— Mi-am dat seama foarte tîrziu 
că am cîștigat această medalie. 
Poate, abia pe podium, cînd nu 
reușeam să-mi stăpînesc lacrimile.

— Ai avut un start mai slab de
cât în semifinală. De ce oare?

— Din cauza emoției. Cu cîteva 
minute înainte de start mi-a venit 
un gînd năstrușnic. Mi-am zis că 
eu sînt cea care ar trebui să cîștige 
medalia de aur! La început am 
simțit o mare bucurie, dar imediat 
mi-am dat seama că mă copleșește 
emoția. Din această cauză am ratat 
startul. Din această cauză am dobo- 
rît gardurile trei și patru. Abia 
atunci însă m-am simțit eliberată 
și m-am aruncat în neștire.

— Cum ai reușit să ajungi aici, 
Coca ?

— Foarte greu. De fapt, totul a 
început cu marele meu insucces de 
Ia Helsinki, unde am sperat să vin 
pe locul trei și am căzut tocmai 
pe șapte !

— Ce ai făcut în acești doi ani ?
— Am lucrat foarte mult,

reușit o performantă care nu prea 
e prevăzută în tratate. Am reușit 
să-mi măresc viteza despre care, 
se spune, în general, că poate fi 
dezvoltată cu cel mult cinci la 
sută, ea fiind, cum s-ar spune, o 
calitate nativă. Eu am reușit totuși 
s-o îmbunătățesc substanțial.

— Ce proiecte ai ?
— Vreau să mai smulg doua ze

cimi de secundă recordului. Vreau 
să mă conving eu însămi că aș fi 
putut cîștiga medalia de aur. La 
26 de ani trebuie să mă grăbesc! 
Aștept 
cursuri 
Bruno 
Rieti, 
cald.

— Ce Impresie ți-a făcut Olim
piada ?

— Olimpiada este, în primul 
rînd, un fantastic efort nervos din 
partea... pașnicilor locuitori ai sa
tului olimpic. Cînd am aflat că totul 
se decalează cu 24 de ore, am fost 
cuprinsă de teamă, pentru că îmi 
calculasem la centimă resursele 
nervoase. Din fericire, această ad
mirabilă colegă și prietenă care 
este Argentina Menis a reușit să-mi 
imprime o stare de optimism care 
m-a ajutat să înving toate greu
tățile... în cele zece zile petrecute 
în satul olimpic am avut insă și 
unele senzații neplăcute. Nu știu 
de ce. dar am avut impresia că noi 
sportivii, indiferent dacă venim din 
Europa sau din Australia, sîntem 
priviți ca niște... cai de curse. Eu 
cred insă că scopul principal al 
Olimpiadei e să pună în valoare 
atît omul cit și sportivul. Să-mi 
permiteți încă ceva... Vreau să vă 
spun că am plîns puțin și pentru 
faptul că in drum spre sala de in
terviuri nu am întîlnit-o și nu am 
îmbrățișat-o pe antrenoarea mea 
Eveline Ghimpu, cu care am lucrat 
pînă în seara Iui 22 august... Și 
pentru că tot sînt Ia capitolul con
fesiunilor, aș vrea să vă mai spun 
că mi-a părut foarte rău că Mihacla 
Peneș a ratat această Olimpiadă 
după ce a strălucit atît de puternic 
la Tokyo și la Ciudad de Mexico.

— Poate 
Montreal.

— Poate, 
curind. că 
ceea ce își 
lume: să asculte imnul țării sale, 
„sus", pe podium, în fața unui mi
liard de spectatori...

Am
din prudență, a executat-o fără 
prea mult, obținînd totuși 57,85 m su
ficient pentru a promova în finală 
și a se clasa a șasea dintre aruncă
toarele prezente (în număr de 17). A- 
poi Tamara Danilova a făcut un efort 
ceva mai deosebit reușind să-și de
pășească recordul personal cu o a- 
runcare de 60,34 m. A fost rîndul 
Liei Manoliu care nu a urmărit de
cît realizarea baremului stabilit (55 
m). declarîndu-se satisfăcută cu o a- 
runcare de 55,88, care o clasează a 
noua printre cele 12 atleîe calificate, 
a] căror pluton îl încheie Ludmila 
Muraviova cu 55.24 m. Discobola ma
ghiară Jolan Kleiberne nu s-a pre
zentat Ia start. iar Olga Connolly, 
fosta campioană olimpică din 1956, 
nu a obținut calificarea avînd cea 
mai bună aruncare de 5t.58. 
mana lumii. Faina Melnik, a 
<fin a doua încercare. 61.26

Peste 40 de săritori și-au 
roba de calificare la să- 
Ițitne al cărei barem era 

de 2.15 m. Majoritatea lor au obținut 
această înălțime, ceea ce dovedește 
clasa mult crescută a atleților la a- 
ceastă probă In care valorile mari se 
măsoară de la 2,20 m în sus. Această 
constatare nu ne împiedică Insă să 
menționăm performanța atletului ro
mân Șerban Ion care, Intrat în con
curs la doi metri, a reușit să sară 
succesiv, mereu din prima încercare, 
înălțimile de 2,06 m, 2,09 m, 2,12 m 
și, în sfîrșit, 2,15 m. Reușita lui, fără 
să dea garanții prea mari asupra 
evoluției în finală, trebuie totuși sub
liniată ca o performanță foarte bună 
pentru că în condițiile extraordinarei 
concurențe olimpice accesul într-o 
finală atletică este un lucru cu to
tul remarcabil.

veți fi împreună la

Deși nu am să uit, prea 
am fost la un pas de 
dorește orice sportiv din

Record- 
obțir.ut, 
m (pri-

încercat

cu nerăbdare cele două con- 
din 

Zauli 
pentru

Italia : Memorialul 
și reuniunea de Ia 
a bate fierul cît e

ier:

MARTINESCU A OBJINUTpentru lorunle 3-4

șansă, deoarece partidele disputate 
in ultimul timp intre aceste două 
echipe nu prea au dat dștig 
cauză selecționatei antrenate 
Vlado Stenzel și Ivan Snoj.

Reprezentativa tării noastre

D Germane
a Germaniei,

României intilnește
pută cu echipa R.F.
locurile 5 și 6 ! Trebuie, insă spus 
că formația Cehoslovaciei, antre
nată de aproape doi ani de fastul 
mare portar Jiri Vicha, a realizat 
în acest sezon cîteva rezultate ex
celente (victorii la reprezentativele 
Iugoslaviei și R.D. Germane), care 
lăsau să se întrevadă că. într-un 
viitor nu prea îndepărtat, elevii lui 
Vicha vor reintra în circuitul mari
lor valori ale handbalului, de unde 
(după succesul din 1967. medaliile 
de aur la C.M.) dispăruseră subit. 
Iată așadar, că, mai repede decît 
bănuiau specialiștii, selecționata 
Cehoslovaciei a reapărut pe primul 
plan al luptei pentru supremație 
în handbal, urmînd ca duminică 
noaptea (de fapt, chiar in „ziua" 
de luni, pentru că meciul se va 
termina după miezul nopții...) să 
întîlnească, într-o dispută decisivă 
pentru titlul olimpic, formația Iu
goslaviei. Și, în ciuda aparențelor, 
jucătorii iugoslavi nu au , prima

aruncate în tur-Zarurile au fost 
neul de handbal ! Acum, primele 
opt formații în ierarhia acestei 
competiții, care a stîrnit vii co
mentarii prin numeroasele surprize 
înregistrate și prin spectaculoasele 
răsturnări din clasamente, sînt așe
zate perechi — perechi, urmînd ca 
duminică, în două cuplaje pro
gramate la Sporthalle, să se defi
nitiveze ordinea lor.

Nu încape niciun fel de dubiu 
asupra faptului că cea mai neaștep
tată poziție în această parte finală 
a cursei pentru medalii o au hand- 
baliștii cehoslovaci, care — cu un 
finiș impresionant — au realizat 
în grupa semifinală A două senza
ționale victorii, ambele de o sime
trie a scorului puțin obișnuită : 
12—-5 (7—6) atît în fata formației 
Suediei, eît și în partida cu redu
tabila selecționată a Uniunii So
vietice, plasată înaintea 
jocuri ’printre marile 
aflată acum in situația

acestor 
favorite și 

de a-și dis-

CLASAMENT-

GRUPA SEMIFINALA A

de 
de 0 VICTORIE PREȚIOASA

1.
2.
3.
4.

Cehoslovacia
R.D, Germană 
Uniunea Sovietică 
Suedia

3
3
3

2 0 1 42—38 4
2
1
0

0 1 36—34
1 34—34
2 34—40

i 
î

4
3
1

Iugoslavia 
RomâniaR.F. a Germaniei
Ungaria
lată 

locurile 
locurile 
locurile 
locurile

1. 
2. g
i

9! 
î-8 
3—4 
5— «
1-2

GliUPA SEMIFINALA B

ordlnea
: SUEDIA - 
î ROMÂNIA 
î U.R.S.S. -
î IUGOSLAVIA

meciurilor finale :
UNGARIA

— R.D GERMANA 
R.F. A GERMANIEI 

CEHOSLOVACIA

9 56—44 6
4

3 3
3 2
3 1 0 2 43—51 2
3 0 B 3 44—55 B

a 
ratat șansa de a lupta pentru me
dalia de aur, la capătul unui meci 
pe care l-a pierdut 
singur gol diferență, 
handbal înseamnă 
Dar. nu-i mai puțin 
la echipa română au i 
biciuni în apărare, 
putut găsi o soluție 
tru a bloca șuturile 
ale lui Lazarevici, ca și o surprin
zătoare reținere în atac, unde doar 
Gruia singur și-a asumat răspun
derea finalizărilor. Edificator in 

această direcție este faptul că în 
repriza secundă, deci timD de 30 
de minute, din cele 9 goluri rea
lizate de echipa noastră 7 au fost 
înscrise de Gruia și unul de Cosma 
din acțiune, iar unul de Kicsid 
prin transformarea unei aruncări 
de la 7 m. Este evident că dacă 
Gruia ar fi fost bine susținut si de 
alți jucători, în primul rînd de 
Gunesch și de Kicsid, atunci situa
ția poate ar fi fost cu totul alta— 

Așa însă handbaliștii români 
vor întîlni pe cei din R. D. Ger
mană, — reeditarea finalei de la 
C.M. din 1970 ' — cu care iși vor 
disputa medaliile de bronz. Me
ciul nu este deloc ușor. însă nu
trim speranța că, de această dată, 
jucătorii români vor avea mai 
multă personalitate, mai multă în
credere în puterile lor. așa cum 
de altfel au dovedit-o în partidele 
anterioare.

IN TURUL TREI
doar la un 
ceea

foarte puțin, 
adevărat că 

existat și slă- 
unde nu s-a 
eficientă pen- 
de la distanță

ce în
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• Conducătorul destinelor fotbalului brazilian 
J. Havelange care — după cum se știe — va 
candida la președinția Federației internaționale 
de specialitate și care este, totodată, rren.bru 
al C I.O., se află la Miinchen unde urmărește 
cu precădere turneul de fotbal. Intr-o decla-

■ rație fâcutâ presei, J. Havelange a spus . 
„După ce am văzut ceea ce om putut vedea 
aici, m-orn gîndif mai serios la problema fot
balului și am ajuns ta concluzia că acest sport 
trebuie scos din programul Olimpiadelor'-. El a 
încheiat ostfe! : „Trebuie ca F.'.F.A să aibă 
curajul de a renunța la turneul olimpic de 
fotbal".

• „Cine se dopează înseamnă că se sinu
cide", a aiirmat unul din cei nouă medici în
sărcinați cu controlul anti-doping la J.O. Desi
gur, nu este vorba de o sinucidere in adevă
ratul sens al euvintului, ci de faptul că un 
asemenea act nu poate scăpa rigurosului con
trol efectuat la Miinchen și, deci, se soldează 
cu eliminarea celui în culpă. Intr-adevăr, spe
cialiștii core s-au ocupat de această chestiune 
au repertorial toate produsele dopante din 
lume și le-au inclus in diagrama de control.

• Avery Brundage, președintele onorific pe 
viată al C.I.O., și lordul John Killanian, noul 
președinte al C.I.O., vot pleca ia Lausanne cu 
un avion special imediat după festivitatea de 
închidere a Jocurilor Olimpice de la Miinchen. 
Ei se vor întîlni, în mod oficial, in ziua de 12 
septembrie, conform programului stabilit, la se
diul C.I.O., pentru a discuta problemele actuale 
referitoare la conducerea acestui for sportiv.

• Baschetbaliștii portoricani s-au bucurat de 
o foarte mare popularitate la Miinchen in pri
mul rind, pentru că ei practică un joc foarte

spectaculos dar si pentru motivul că, înaintea 
fiecărui meci, ei au împărțit spectatorilor su
veniruri constind în portmonee cu motive spe
cifice. Este inutil să precizăm că acestea erau 
goale...

• Ati reținut, poate, că in echipa de fotbal 
a Ungariei care iși va disputa finala tumeuiui 
olimpic cu formația Poloniei, joacă doi frați : 
Antal și Ede Dunai. Primul are 29 de ani și 
este un nume cunoscut in fotbalul internoțio-

r

lurnal
Olimpic

n

Cu prilejul celui deal 39-lea Con
gres ai F.I.B.A., desfășurat la Mun
ches. au 
portante

Astfel, 
Olimpice _
echipe masculine (în loc de 16 ca 
pînă acum), acestea fiind : țara 
organizatoare, primele trei clasate 
la J-O de Ia Miinchen. cite o echi
pă din America. Europa. Asia. O- 
eeania. Africa și alte trei echipe ca
lificate în urma unui turneu 
olimpic.

La tumeuf feminin, primul 
isteria Jocurilor Olimpice, vor 
tk'-pa șase echipe : țara organiza
toare. primele trei clasate la cam
pionatul mondial din 1975 (Caii. 
Columbia), primele două clasate Ia 
turneul preoiimpic ce va fi organi
zat în 1976. în Canada

Tot în cadrul Congresului, a fost 
ratificată-afilierea la F.I.B.A. a sta
telor Costa Ri>a. San Marino, Haiti, 
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fost luate 
măsuri.
s-a decis 
din 1976

o serie de im-

ca la Jocurile 
să U parte 12

pre-

din 
par-

Brunei și Yemen, ceea ce ridică 
132 numărul țărilor membre 
forului internațional.

în sfîrșit. Congresul a adoptat ur
mătoarele modificări ale regula
mentului de joc : fiecare echipă va 
fi compusă din 10 jucători, doar la 
competițiile în care o formație tre
buie să susțină mai mult de cinci 
întîlniri puțind fi folosiți 12 jucă
tori ; regula celor 10 secunde (tre
cerea mingii din terenul de apă
rare in cel de atac în decurs de 
10 secunde) va fi aplicată pe tot 
parcursul unui meci (nu numai în 
ultimele tre: minute cum prevedea 
vechea regulă) : în cazul acordării 
a două aruncări libere căpitanul 
echipei beneficiare va decide pe 
parcursul întregului meci, dacă a- 
runcările vor fi executate sau se va 
renunța la ele. tn acest caz mingea 
fiind repusă în joc de la linia ■»- 
terală în situație de iatîrziere a de
ciziei căpitanului de echipă, acesta 
va pierde dreptuț opțiunii și arbi
trul va indica executarea ecîor 
două aruncări libere.

la 
ale

în gala de vineri seara, luptătorii 
de la categoriile mari au susținut 
partidele din cadrul turului trei, par
tide extrem de dificile deoarece se 
confruntau numai concurenții care 
reușiseră să treacă de severul trial 
al primelor două tururi. Reprezen
tanții țării noastre, âflați în compe
tiție la 4 din cele 5 categorii, au ob
ținut rezultate remarcabile, îndeosebi 
Nicolae Martinescu și Victor Do
lipschi, învingători în fața unor ad
versari deosebit de valoroși. Ion Ga
bor și Nicolae Neguț au terminat 
partidele din acest tur la egalitate, 
la capătul unor dispute epuizante.

Dar. iată însemnările noastre de la 
această gală. Ne vom referi mai în- 
tîi la meciul greului Victor Dolipschi 
cu vest-germanul Wilfried Dietrich, 
medaliat cu argint la C.M. din 1969 
și cU bronz la Ciudad de Mexioo. 
înaintea acestui meci, luptătorul ro
mân avea 4 puncte de penalizare pe 
care le-a primit chiar din primul 
tur, în timp ce adversarul său nu 
avea nici un astfel de punct, acesta 
avînd pinâ atunci numai victorii îna
inte de limită. Partida a început în- 
tr-un ritm lent, ambii luptători evi- 
tînd atacurile. Tn continuare însă. 
Dolipschi a început să accelereze rit
mul forțînd obținerea unor prize fa
vorabile atacului, dar Dietrich refu
za să le accepte și astfel a primit 
primul avertisment pentru luptă pa
sivă. încurajat de perspectiva unui 
rezultat favorabil, tînărul nostru 
luDtător (va împlini 22 de ani la 19 
octombrie) a trecut la ofensivă din 
toate pozițiile. La rîndu-i, luptătorul 
vest-germar., văzînd că nu-i reușeau 
încercările de a riposta a apelat la 
procedee de atac mai dure, de pe 
urma cărora a primit și cel de al

avertisment în ultima repri- 
conducea cu 4—3, 
dramatică. Ritmul 

îl sufocase pe

doilea 
zâ, cînd Dolipschi 
lupta a devenit 
impus de Dolipschi 
Dietrich și -arbitrii au dictat al trei

lea avertisment împotriva acestuia.
Cei peste 2000 de spectatori au fost 
nemulțumiți de această decizie, dar 
antrenorul luptătorului vest-german, 
H. Osterman, ne-a declarat că nu 
poate contesta nici unul dintre a- 
vertismentele dictate împotriva spor
tivului său.

Semigreul Nicolae Martinescu -5 z
trecut de un adversar care repurta
se una dintre cele mai senzaționale 
victorii. întrecîndu-I pe dublul cam
pion mondial Per Svensson (Suedia). 
Este vorba de bulgarul Hristo Igna
tov, în fața căruia Martinescu a ieșit 
învingător la puncte. în repriza în- 
tii lupta a fost lipsită de procedee 
tehnice și ambii concurenți au primit 
cite un avertisment. La începutul ce
lei secunde insă, Martinescu a exe
cutat un excelent salt dueîndu-și ad
versarul in „pod”, dar Ignatov, cu o 
forță neb^nuită a reușit să evite tu
șul. Lupta din repriza a treia a fost 
dominată clar de Martinescu care a 
cîștigat, detașat la puncte : 5—2.

La categoria semimijlocie, Ion Ga
bor, întîlnind un adversar rutinat și 
cu un stil de luptă foarte închis, nor
vegianul Harald Barlie, n-a putut să *■"“----- ------ . ... . astfeJ

un rezultat de egali-

9
• ie I

nai. Celalalt, a împlinit 23 de ani și, pentru 
buna sa comportare in acest turneu, urmează 
să fie inclus în lotul A al Ungariei. Cei doi 
frați au contribuit cu 6 goluri la succesul echi
pei for : patru, cel mare și două, mezinul.
• Comisia executivă a C.I.O. a publicat un 

comunicat în care arată că a respins cererile 
comitetelor olimpice ale S.U.A. și Olandei prin 
care acestea solicitau anularea sancțiunilor dic-

tete împotriva înotătorului american Kick De- 
mont ți, respecți», a ciclistului Van den Noek. 
Duoc cum se știe, acești doi sportivi au fost 
descalificați deoarece Io controlul anti-doping 
analizele lor ou fost găsite pozitive. Președin
tele comisiei medicale a C.I.O. a precizat că 
decizia luată este inatacabilă.

• Atletul omencan Jim Ryun care a ratat 
calificarea in finaia probei de. 1 500 m plot 
cozind in timpul desfășurării cursei, a depus o 
reclamație în cere afirmă că alergătorul gha- 
nez Fordjour l-ar fi jenat. Comisia tehnică a 
concursului o respins contestatîă Că nefandătâ.

• lată • paralelă intre performantele fostu
lui recordman mondial Io decaHon Bril Toomey 
(S.U.A) si cele ale noului recordman, ciștigăiorul 
titlului olimpic de Ic Miinchen, Nikolai Avilov 
(U.R.S.S.) : 100 m plat: 10,3 — 11,0; lungi
me: 7,76 — 7,68; greutate: 14.38 — 14,36; înăl
țime: 1,93 m — 2,12 m ; 400 m pîat : 47,1 — 
48.5; 110 mg: 14,3 — 14,3; disc: 46.49 m — 
46,48 m ; prăjină : 4,27 m — 4,55 m ; suliță : 
65,74 m —61,66 m; 15C0m: 4:39,4 — 4:22,8. 
Amintim că recordul lui Toomey era de 8 417 
p, iar cel realizat de Avilov este de 8 454 p.

• Trocul de bilete cunoaște o mare vogă la 
Miinchen. întrucit un bilet echivalează cu peste 
patru ore de spectacol sportiv, privitorul care 
s-a plictisit după un timp, iese din sală sau 
de pe stadion și negociază schimbul biletului 
său cu altul pentru o nouă competiție. „Scbim- 
biștii" —cum sînt numiți aici — pot vedea cu 
prețul unui bilet cîte două jumătăți de com
petiție.

• Asociația Japoneză a florilor de cireț a 
oferit Comitetului de organizare a J.O 800 de 
cireși din specia „Kasan" pentru a fi plantați 
in capitala Bavariei.

finalizeze procedee tehnice și 
a fost dictat " ' '
tate.

Mijlociul Nicolae Neguț s-a tntîl- 
nit tot cu Un novegian, Hakon Over
bye, cu care a terminat Ia egalitate, 
după trei reprize de luptă îndlrjită.

In urma acestor rezultate tofi cei 
4 luptători români amintiți, au intrat 
In turul 4.

MARIAN SLAVIC, OPT TITLURI DE CAMPION LA NATAȚIE
Doi concurenți au ieșit in evi

dență ieri, in ultima zi a campio
natelor republicane de înot < Marian 
Slavic (Steaua) prin faptul că a 
cuceriț opt titluri de campion na
țional și Dîonisie N'agy (Mureșul 
Tg. Mureai care la 31 de ani se 
luptă • din răsputeri cu adversari 
mult mai. tineri .și îi mai și învin- 

Așa a făcut în dificila cursă de

_x‘z

Uz

A 
jJz

ge. -
400 m mixt la care, poate tocmai 
din
nu

cauza efortului ce-1 solicită, 
au luat parte decît trei spor

tivi, dintre care doar doi au 
plinit baremul de omologare a 
zultatelor. De altfel, 
concurenți a fost, așa cum am 
spus, o caracteristică nefe 
întrecerilor, la fel ca și slaba pre
gătire a majorității participanților 
Sîntem convinși. însă, că Biroul Fe
deral va analiza cauzele eșecului 
acestor campionate și va 
șurile impuse pentru a 
activitatea competițională.

REZULTATE. 200 m liber 
M. Slavic (Steaua, 2:07,1 ; 2.

penuria

im- 
re- 
de 

mai 
leită a

lua mă- 
re vi tali za

1.(m) :
wi. atavic laleaua) zivt.i ; a. A Adam 
(Steaua) 2:10,8 ; 3 M Nlcodlm (Steaua) 
2:11.0 ; 200 m liber (f) : 1. Eugenia
Cristescu (Dinamo) 2:26,0 : 2. GyBngy
Sovago (C.S.M. Cluj) 2:28.3 ; S. Luda 
Radu (Dlnamo) 2:30 8 : 200 m bras (m): 
1 O. Ressler (Steaua) 2:87.9 : 2. Gr 9â- 
ruleanu (Rapid) 2:41.4 ; 3. E. Hempel
(Steaua) 2:41.9 ; 200 m bras 
Anca Georgescu (Dlnamo)

2.
3.

(D : 1.
8:00,4 , 2.

Liliana Bancu (Școlarul) 3:03,7 ; 3 
liana Buriacu (Dlnamo) 3:05,6 ; 400
mixt (m) : j. D. Nagy (Mureșul 
Mureș) S:ll.« : Z. T. Nuteanu ~ 
mo) 5:33.1 •_ 40« m mixt (f) : 
na Pupâzan (Dinamo) 5 :57,6 
melia Vijeu (Dlnamo) 6:03.4 
liber (m) : L Steaua (Adam, 
Ni codim. Slavic) 8:55.8; -
9:09.4
(m) :
dim.
3:56.5
liber
Pupâzan Cristescu) 4:37.9; 2

In ultima reuniune a campionatelor 
republicane de natație au fost înregis
trate următoarele rezultate: 200 m spate

Li
ni 

Tg. 
(Dina- 

1. .Adria- - 2 r*n- 
4X300 m 

Ressler, 2. C.S.M Cluj 
; X Dinamo 9:13,8 ; 4XW0 m liber

L S:eaga (Aclam, Ressler, Nico- 
Slavio 8:55 7 ; 2. C.S.M. Cluj
; 3. Dinamo 4:09.3 ; 4X100 m
(fi : 1. Dinamo I (Hidoș, Buriacu,

(m): 1 Gh. Lupu (Școlarul) 2:21,» 2. 
T. Nuțeanu (Dlnamo) 2:21.8 3. L Cop- 
cealău (Dlnamo) 2:25.8; 200 m spate (fi:
1. Lavinia Donea (Șc.. sp. Reșița) 2:50,2
2. înna Ratușnîi (Dmamo) 2:56.9; 200 m 
delfin (m): 1. T. Nicolae (Dlnamo) 2:40.3,
2. Z Kaszlan (C.S.M Cluj) 2:33,3; 200 
m delfin (fi • 1 .Agneta Sterner (Steaua) 
2:40,3. 2. Camelia VIjeu (Dlnamo) 2:45.3.
3. Angola Anton (Dinamo) 2:57.7; 900 m 
liber (fi: 1, Eugeni» Cristescu (Dlnamo) 
10:30,9, 2 .Lucia Radu (Dinamo) 11:01,2, 
3 Daniela Georgescu (Dinamo) 11:12,0; 
1500 m liber (m): i. D. Nagy (Mureșul 
Tg. MureȘ) 18:22,9. 2 A. Adam (Steaua) 
18:39,8 3. G. Moraru (C.S.M. Cluj) 
19:03,7.

IN CAMPIONATELE DE SĂRITURI,

FAVORITII
Campionatele republicane de sărituri 

în apă au continuat sîmbătă după-amia- 
ză în piscina de la stadionul Tinere
tului. fără vreo surpriză, locul întîi 
revenind, detașat, favoriților. Ecaterlna 
Dumitriu (antrenor Nicolae Spariosu) și 
Ion Ganea (antrenor Norben Hatzack) 
au mai cucerit cîte un titlu de cam
pion. Rezultate, platformă, fete : 1 ECA- 
TERINA DUMITRIU (C.S.S. BUC.), 300,40 
p ; 2. 'gela Popescu (Șc. sp Sibiu) 
213.60 p , 3. LiHana Popescu (Șc. sp. 
Sibiu) 201,80 p ; 4 Ruxandra Hocică
(Șc. sp. Sibiu) 184,25 p ; 5. Florentina

CONFIRMĂ
Socol (C.S.S. Buc.) 144.20 p Trambufin* 
(3 m) băieți : 1. ION GANEA (C.S M. 
Sibiu) 544,41 p ; 2 Vasile Nedelcu (C.S S 
Buc) 415,92 p : 3. Gerhard Falich (Șei 
sp. Sibiu) 404.37 p ; 4. Francisc Laszlo 
(C.S.M. Cluj) 396,90 p •_ 5. Ion Bodrea 
(C.S.M. cluj) 394.11 p ; 6 fon Dies 
(Progresul Buc.) 389.58 p.

Azi, de la orele 10 ș! 19, va avea loc 
eoncu i-sul la trambulină tete și platformă băieți

Dani» D1ACONESCU
' i
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FINAL
PENTRU

CU NORRKOPIHG NU»' A REUȘIT!DINAMO 1(Q]

IN SEMIETAPA DE IERI

ARAD, 9 (prin telefon, de la tri 
misul nostru)

Așteptat cu nerăbdare, mai 
datorită partidei de miercuri, 
„Cupa U.E.F.A.", care urmează sa 
aibă loc aici, la Arad, meciul acesta

ales 
din 
să

stadion U.T.A.; timp înorat (a 
plouat); teren alunecos; specta
tori aproximativ 15 000. A mar
cat LUCESCU (min. 67). Raport 
de cornere 12—5; Raportul șutu
rilor Ia poartă 13—12 (pe spațiul porții 6—S) ;

U.T.A.: Vidac — Birău, LE- 
RETER, Pojoni, Popovlci — Pe
tescu. PÎRVU — Axente. KUN. 
DOMIDE, Sima.

DINAMO: CONST ANTINESCU— Cheran, Dobrău, G Sandu, 
Deleanu — Dinu, NUNWEILLER
— Săiceanu. Dumltrache, LU
CESCU, FL. DUMITRESCU

A arbitrat N. RAINEA (Bîrlad) 
*. neajutat la linie de I. Ciolan (Iași) și Bm Pâunescu (Vaslui).

Trofeul Petschovschi: 6
La tlneret-rezerve: U.T.A.—DI- 

' namo 1—1 (1—0)

nu. a fost nici pe departe „prefața" 
care se întrevedea. Dinamo a reu
șit să se apere cu precizie, iar 
U.T.A., în ciuda faptului că a ata
cat, nu a reușit să depășească o 
apărare bine pusă la punct. Din a- 
ceastă cauză, fntrucît minutele tre
ceau și golul nu venea, ba mai mult, 
el a... căzut în
(min. 67), după o* centrare trimisă 
de pe stînga, de ’Fl. Dumitrescu, și 
reluată cu capul de Lucescu în gol.

poarta lui Vidac

„U“ CLUJ 1(1)
RAPID 0(0)

CLUJ, 9 (prin telefon, de la tri
misul nostru)

După un început-tatonare, în care 
rapidiștii joacă prudent în apărare, 
aplicînd un marcaj strict, om la om, 
lăsînd sarcinile ofensive doar pe sea
ma Iui Neagu, studenții pun stâpî- 
nire pe joc și, printr-o bună circu
lație a mingii, cu dese schimbări de 
direcție, reușesc să-și supună adver
sarii Ia o dominare accentuată.

StadionuJ Municipal : ttmp fru
mos ; teren bun ; spectatori apro
ximativ 12 00», A marcat : UIFA- 
LEANU (min. 25). Raportul cor- 
nerelor : 12—3. Raportul șuturl- 
rilor ia poartă : 21—7 (pe spațiul 
portil : 11—2).

„U“ — ștefan — Crețu. ANCA. 
SOLOMON, Mlhăilă — MUREȘAN, 
Fanea — UIFĂLEANU, MUNTEA
NU 1. Soo, LICA.

RAPID: --------------- -----
Grigoraș.
(min. 69 " 
treanu 
NEAGU.
(mln. 54

A arbitrat_______ _______
(Galații ***ăr*. ajutat la tușă de N. Morolanu și I. chirîță (am
bii din Ploiești).

Trofeul Petschovsehl : 9.
La tlneret-rezerve : „U"-Rapid 

5—0 (2—0).

RADUCANU _ POP, 
Boc, Ștefan — Naom 

Dinu). Angelescu — Pe- 
(min. 54 Năsturescu), 

M. Stei ian. Dumitriu III 
Petre a nu).

GRIGORE BÎRSAN

După o suită de ocazii ratate de 
gazde, cele mai clare prin Munteanu 
(min. 7) și Mureșan (min. 15), sco
rul este deschis în min. 25, in urma 
unei acțiuni de mare spectaculozitate: 
Anca interceptează mingea în pro
pria jumătate de teren, il deschide 
pe Munteanu, demarcat și nesupra
vegheat pe extrema dreaptă, acesta 
pătrunde impetuos și centrează pu
ternic, Ia semiinâlțime, în fața por
ții unde Uifăleanu, venit ca un bolid, 
planează cîțiva metri în aer și în
scrie imparabil, cu capul. Patru mi
nute mai tîrziu, asistăm la o fază 
de mare dramatism în' care fundașii 
bucureștenl au fost surprinși de ra
piditatea acțiunii atacanților clujeni. 
Același Munteanu centrează, pe jos, 
Uifăleanu ratează de puțin intercep-

Sportul
Canada
VICTORIOS
HOCHEIȘTII 

SOVIETICI

a degenerat, în special în final. 
Cauza și-o împart atît jucătorii, cit 
șu arbitrul Nicolae Rainea, care a 
scăpat jocul din mină, a fost indul
gent cu duritățile; și a permis ca pe 
acest stadion; renumit prin jocul fair 
pe care-1 găzduia, să se petreacă 
scene penibile. Eroii principali, atît 
cit am ■ putut vedea ■ noi : Pîrvu (ex
celent, însă, în joc), Dumltrache 
(care l-a lovit pe Birău fără balon), 
Petescu, Birău și Cheran.

U.T.A. ar fi putut, totuși, cîștiga

dacă 
două 
mide 
viate . r _ ___  ____
și Cheran.

Credem că la slabul potențial ofen
siv ai echipe» locale a contribuit și 
absența unuia dintre „puncherii" 
săi. Broșovschî, suspendat, după cum 
se știe, pe trei etape. Oricum, „pre
fața" la meciul cu Norrkoping nu a 
reușit !

își păstra sîngele rece și dacă 
excelente șuturi ale lui Do- 
nu ar fi fost, miraculos, de- 
din fața porții de către Dinu

Mircea TUDORAN

Univ. CRAIOVA j(0] 
T. C. ARGEȘ 1(QJ

k
CRAIOVA, 9 (prin telefon, de la tri

misul nostru)
A trebuit sa treacă 53 de minute 

pentru ca golul lui Țarălungâ — pa- 
ratrăznet al nervilor, imprecațiilor, 
„polițelor" achitate, bruscărilor și al 
altercațiilor cu arbitrii, care trans
formaseră meciul întf-o parodie — să 
lase aceste tare condamnabile să se 
scurgă in gazon. Acalmia a durat 
doar cîteva minute și furtuna a în
ceput, din nou, deși — nici cerul nu 
mai era atît de înnourat. Numai între 
minutele 65—68 am consemnat cioc
nirea Oblemenco — Stan, în care por
tarul argeșean a rămas la pămînt, 
Olteanu a primit îngrijiri pe tușă, ca 
apoi să se răzbune, scoțindu-și tricoul 
șl aruncîndu-1 Intr-un adversar ! A 
venit apoi golul egalizator al oaspeți-

DĂDUCANU ȘI A SALVAT 
ECHIPA DE LA 

0 ÎNEPÎNOEPE SEVERĂ...
ția, mingea ajunge Ia Lică, pe partea 
opusă, care șutează însă pe lingă 
poartă. Munteanu (min. 33) și Uifă- 
leanu (min. 42) se află la un pas de 
gol, dar Răducanu nu se mai lasă 
învins. Tn această primă repriză Ra
pid are o singură mare ocazie de a 
marca (min. 36), prin Neagu, care a 
șutat pe lingă poartă.

După pauză jocul se mai echili
brează datorită celor două modificări 
efectuate în formația Rapidului. Cu 
toate acestea, tot clujenii au ocazii 
clare de a majora scorul. Răducanu 
salvează însă spectaculos, fie cu 
mîinile, fie cu picioarele, mingile șu
tate puternic, din poziții excelente, 
de Lică (min. 80), Munteanu (mln. 85) 
și Soo (min. 89).

Gheorghe NERTEA

STEAL A 3(1)
JIUL o(o)

Așa cum am anticipat? Steaua a ob
ținut aseară o victorie destul de netă 
asupra echipei din Petroșani. Dar dacă 
această victorie este, desigur, meritată, 
proporțiile ei ne apar ca exagerate

Evoluția Jiului a constituit o surpriză 
plăcută. Oaspeții au lSeat o frumoasă 
impresie prin jocul prestat, dar s-au 
dovedit cam fragili in atac Ei au avut 
posibilitatea să deschidă scorul încă din 
mln. 2. cind Roz.nai a scăpat singur, dar 
Iordache l-a Ieșit în îndmplnare și a 
blocat șutul acestuia. De asemenea. în 
partea a doua a meciului, petroșănenii 
au ratat alte cîteva ocazii favorabile.

în ciuda scorului realizat, echipa 
bucureșteană s-a comportat în general 
sub așteptări. înaintarea, din rlndurile 
căreia numai Pantea a corespuns, a dat 
un slab randament. Ceea ce și explică 
faptul că două dintre goluri au fost 
înscrise de mijlocașul Dumitru (prima 
dată dintr-o centrare a lui Pantea și a 
doua oara la capătul unei acțiuni per
sonale). iar al treilea de rezerva Năs
tase, introdus în ultima jumătate de oră

Constantin FIRANESCU

GOLURILE
PARATRĂZNET

lor, înscris de același Olteanu (cînd 
erou negativ, cind erou- pozitiv...) și 
se părea că finalul va fi, totuși, liniș
tit. Iată câ minutul 82 avea, insă să 
readucă nespbrtMtateă pe teren : la o 
c^atrRre a lui Tarăhmgă, -respinsă cu 
capul de Olteanu, ~ ’ 
fulgerător ‘ 
tru și ce] 
validează 
nul a fost

Oblemenco reia 
în gol. dar arbitrul de cen- 
de linie (C. Dragotescu) nu 
punctul, motivînd că balo- 
introdus în poartă cu mina.

Stadionul Central: timp umed; 
teren bun: spectatori aoroxima- 
tiv 20 000. Au marcat: ȚAR ALUN
GA (mln. 53) Si OLTEANU (min. 
75). Raport de cornere: 6—3; ra
portul șuturilor la poartă: 16—6 
(pe spațiul porții: 6—5).

UNIVERSITATEA CRAIOVA: O- 
prea — Nlculescu, Bădin. Desel- 
nicu. Verca — Strlmbeanu, Ivan 
— Țarălungâ. Bălan (min 13 Ni- 

Marcu (mln. 80tfi), Oblem enco. 
Kiss).

F. C. ARGEȘ: 
Olteanu. Barbu. 
Mustetea (min. 
Popescu. Troi ( 
Dobrin. Radu

A arbitrat NICOLAE PETRI- 
CEANU ajutat de G. Po-
povici și C. Dragotescu (toți 
din București)

Trofeul Petschovschi: 4 (pentru 
numeroase atitudini nesDortlve)

Universita-
Argeș 1—2 (0—1).

: Stan — Pigulea, 
. Vlad — Ivan

35 ROȘU) — it 
(mln. 74 Jercan).

La tineret-rezerve: 
te» — r. c.

Ce faze poți 
nea partidă ? 
care a încununat singura fază con
structivă a partidei (craioveanu! a șu
tat din afara careului, reiuînd o cen
trare înapoi de la Marcu), golul ega
lizator al lui Olteanu, în urma sin
gurei acțiuni lucide de contraatac a 
oaspeților și. .. imensa ratare a lui 
Mărcu (min. 75) care, după ce l-a 
scos și pe Stan din poartă, a mai vrut 
să dribleze și alți adversari, dîndu-i 
ocazia lui Ivan să salveze de pe linia 
porții 1

reține dintr-o aseme- 
Goiul lui Țarălungâ,

Paul SLAVESCU

UN SCOR
PREA SEVER

Stadionul „13 ~.uigust“: în noc
turnă; teren bun; timp admira
bil; spectatori — aproximativ 
16 000. Au marcat: DUMITRU
(min. 16 și 90) și NASTASE (min. 
73). Raportul șuturilor la poartă: 
15—11 (pe spațiul porții: 6—5). 
Raport de cornere: 9—9.

STEAUA: IORDACHE — Hăl- 
măgeanu, Smarandache, CIUGA- 
RIN. Crtstache — DUMITRU, VI- 
gu — PANTEA. Tătaru. Voinea 
(mln, 61 NASTASE), Iordănescu.

JIUL: Marincan — GEORGES
CU, TONCA. STOCKER. Naldin 
— A. Naghi. Libardi — Stan Ga
briel, MULȚESCU. Kosznai. Saba- 
dos

A arbitrat TR. MOARCAȘ 
★ ajutat la linie de C.
Ghiță și C. Braun (toți din Bra
șov)

Trofeul Petschovschi: 8.
La tlneret-rezerve: Steaua—Jiul 

5-0 (3-0).

ȘTEFAN COVACI FURNIZEAZĂ AMĂNUNTE
DE LA PARTIDA DIN CAPITALA ARGENTINEI

Deși au trecut destule zile de la 
prima manșă a finalei „Cupei Inter
continentale" dintre Independiente 
Buenos Aires, cîștigătoarea „Cupei 
Libertadores" (similară competiției 
europene deschisă echipelor campioa
ne) și Ajax Amsterdam, binecunos
cuta deținătoare a C.C.E., ecourile nu 
s-au stins. Agențiile de presă conti
nuă să comenteze acest joc. în do
rința de a prezenta cititorilor amă
nunte direct de la sursă, ne-am a- 
dresat. telefonic, antrenorului echi
pei olandeze, ȘTEFAN COVACI. Iată, 
transcris.”, convorbirea avută cu el i

— Am sosit la Buenos Aires în 
noaptea de duminică spre luni, după 
o călătorie de 22 de ore, cu etape 
în Insulele Canare și Recife (Brazi
lia) Delegația noastră cuprindea doar 
25 de persoane, dar avionul era plin 
cu încă 120 de suporteri. Primirea 
asigurată de clubul din capitala Ar
gentinei, a fost frumoasă, dar de la 
început ne-am dat seama că vom a- 
vea de înfruntat nu numai 11 jucă
tori de fotbal, ci și o stare de spi
rit foarte agitată. încă din aeroport 
am citit, în ziare, știrea scrisă cu li
tere de o șchioapă, 
directorul olandez al 
lips din Argentina, 
primit telegrame și 
care eram amenințați 
nostru cu nr. 14, adică Cruyff, va fi 
răpit ! Cu toate că hotelul la care 
am. locuit a fost împînzit cu poli
țiști și cu agenți, am stat tot timpul 
în tensiirtie." Nici nu am ieșit în oraș.

că a fost răpit 
sucursalei
La hotel s-au 
telefoane prin 

că jucătorul

Phi-

Doar la antrenamente, și atunci au
tobuzul nostru era înconjurat cu ma
șini ale poliției. Toate astea au re
dus aproape la jumătate potențialul 
echipei și al lui Cruyff.

— Spuneați că clubul Independien
te v-a pus la dispoziție tot ceea ce 
aveați nevoie...

— Intr-adevăr, clubul, conducerea 
Iul, s-au comportat fără reproș. Indi
rect însă... Marea surpriză a consti- 
tuit-o stadionul. O construcție fru
moasă. dar ceea ce ne-a stupefiat a 
fost terenul i denivelat, acoperit cu 
o iarbă rară, gălbuie, uscată. Și pe 
jucătorii de la ' '
ranjează și nu 
pus la punct.

— Ce puteți 
propriu-zis ?

— Ajax a început foarte bine, s-a 
apărat fără greșeală și a contraata
cat fulgerător. La un astfel de con
traatac, în min. 5, Cruyff a driblat 
pe cei doi fundași centrali și de la 
30 m a trimis mingea peste portar, 
în plasă. După trei minute se petre
ce o fază identică cu aceea de la El 
Mundial, 
mijlocul 
din față neatent. Acum, în rolul lui 
Pele a fost Cruyff, dar și el a trimis 
balonul puțin pe lingă bară. Din 
cel moment jucătorii argentinieni 
început o adevărată vînătoare de 
cioare. Cruyff a fost scos de pe 
ren și vreo două sâptămîni nu 
jtica, de altfel ca ’ și Blankenburg.

Independiente îi de- 
înțeleg de ce nu este

spune despre meciul

cînd Pele a șutat de la 
terenului, văzînd portarul

a- 
au 
pi- 
te- 
va

UNDE MERGEM?
BASCHET : Sala Dinamo, ora 10 S 

Dinamo — Ruda Hvezda Pardubice, 
Voința — I.C.H.F. (turneu interna
țional).

CICLISM : Velodromul Dlnamo, 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 
(Dlv. A) ; Stadionul Metalul, ora 11 : 
Metalu] - Ceahlăul P. Neamț (Div. 
B) : teren Laromet, ora 11 : Tehno- 
metai — 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.M.B. — Spor- 

.tul Clorogirla : teren Voința, ora 11 ;
Voința — Laromet (meciuri din ca
drul Diviziei C).

HANDBAL: Teren Tineretului de 
la ora 16,30: Universitatea — Pro
gresul și IE F.S — Rapid (f. A).

NATAȚIE : ștrandul Tineretului, 
de la orele 10 șl 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 j 
tul studențesc _ 
Stadionul Gloria, 
știința Petroșani 
drul Diviziei A).

TENIS : Parcul 
ora 8.30 : Dlnamo 
tehnica Cluj. Parcul 
greșul, ora 0,30 : Progresul 
Dtnamo Brașov ; (meciuri din cadrul 
campionatului pe echipe).

TIR : Poligonul Tunari, ora 9 : în
trecerile In cadrul „Cupei speran
țelor" șl concurs de selecție pentru 
„Cupa Prietenia" ; probe de armă 
liberă calibru redus 3 X 40 f, pistol 
sport șl talere aruncate din șanț.

ora 11 : Spor-
C. S. M. Sibiu, 

ora 10. Gloria — 
(meciuri din ca-
sportiv Dinamo, 
București — Poli

sportiv Pro- 
Buc. —

Alături de ei, Swart, Nesskens și 
Kaiser au fost și ei loviți. La un mo
ment dat eram cu nouă jucători pe 
teren. în această situație au reușit 
fotbaliștii de la Independiente să e- 
galeze, cu cîteva minute înainte de 
final.

— înseamnă că jucătorii argenti- 
nu 
fi-

nleni, cu toate asigurările, date 
au învățat nimic din trecutele 
nale...

— Din cauza stării de spirit 
care s-a jucat meciul, și care 
mai avea aproape nimic comun cu o 
întrecere sportivă, conducătorii clu
bului Ajax. eu, ca și jucătorii, am 
declarat că în cazul în care Ajax va 
mai cîștiga „Cupa campionilor euro
peni", nu vom mai disputa finala. 
intercontinentală. Riscul e prea mare.

— Cînd este programat returul ?
— Joi, 28 septembrie. Nu miercuri 

27, pentru că atunci, este ziua returu
lui competițiilor continentale. Jocul 
va fi condus de trei arbitri sud-ameri- 
cani, la centru fiind cel pe care îl 
vor desemna sorții. La Buenos Aires 
sorții l-au desemnat arbitru de cen
tru pe sovieticul Tevfik Bahramov. 
Pînă la retur avem însă meciurile 
de campionat (printre ele și derbyul 
cu Feijenoord) care se anunță foarte 
grele datorită descompleta rii efecti
vului nostrn și oboselii jucătorilor : 
opt dintre 
meciul cu 
săptămînă 
pe traseul 
Eindhoven 
Aires I Cu 
am sosit, am și făcut 
ment imediat 
seara și încă unul sîmbătă.

în
nu

ei au jucat la Praga, în 
Cehoslovacia, și în ultima 
au parcurs 15 000 de km.
Amsterdam — Praga — 

— Amsterdam — Buenos 
toate astea, vineri, cînd 

un antrena- 
după aterizare, altul

LOTO

MONTREAL, 9 (Agerpres). — Re
prezentativa de hochei pe gheață a 
U.R.S.S. și-a încheiat turneul în 
Canada, întîlnind la Varcouver se
lecționata țării în componența că
reia au evoluat mai mulțj jucători 
profesioniști. Hocheiștii sovietici au 
repurtat victoria Cu scorul de 5—3 
(2—0, 2—1, 1—2) prin punctele 
marcate de Mihailov (2), Vikulov, 
Șadrin și Blinov. Pentru canadieni 
au înscris Esposito (2) și Huli.

In cursul acestdî turneu, echipa 
U.R.S.S. a obținut două victorii. O 
partidă a fost cîștigată de echipa 
canadiană, iar una s-a încheiat la 
egalitate. Echipa Canadei va sus
ține între 22 și 28 septembrie o 
nouă serie de patru meciuri, la 
Moscova.

SPASSKI dispus

SĂ JOACE REVANȘA!
COPENHAGA, 9 (Agerpres). —

Cu prilejul unei conferințe de presă 
oare a ayut loc la Copenhaga, fos- 

’ ful campion mondial de șah, ma- 
Tele maestru sovietic Boris Spasski, 
a anunțat că va- susține meciul re
vanșă cu actualul deținător al ti
tlului, Robert Fischer (S.U.A.), pro
babil anul viitor dacă i se va oferi 
această ocaziei ,',Eu sînt prieten cu 
Bobby Fischer și voi juca oriunde 
voi fi invitat", a declarat Spasski. 
Celebrul șahist sovietic a plecat 
de ]a Copenhaga la Leningrad.PE SCURT

automobilistică 
pe clasicul 
un mare 
cu motor, 
campiona-

Tradiționala competiție 
care va avea loc duminică 
circuit de la Monza suscită 
interes în lumea sportului 
Cursa care contează pentru 
tul lumii (formula I), reunește la start 
o serie de celebrități ale volanului 
mondial în frunte cu temerarul brazi
lian Emerson 
un „Lotus". 
Denis Hulme 
țâ marii sM 
campionatului 
conduce Fittipaldi cu 52 puncte.
Uniunea europeană de fotbal (U.E.F.A.) 
a anunțat câ la 2 octombrie, la Roma, 
va avea loc tragerea la sorți pentru 
stabilirea programului mec’-.rilor din 
turul doi al „Cupei cupelor" și „Cu
pei U.E.F.A.". Tot acest for a comuni
cat oficial că la 15 martie, tot la Roma, 
U.E.F.A. se va intruni pentru desemna
rea succesorului la președinția U.E.F.A, 
a lui Gustav Wlederkehr (Elveția), de
cedat în vara acestui an.
Rezultate înregistrate în etapa a 4-a a 
„Cupei -
Varese 
Foggia 
ventus
— Vincenza 3—1 ; T<
o—0 (conduce Reggiana 
a m-a : " '
Arezzo - _ .
— 6 p) ; grupa a IV-a : Catanzaro — 
Sampdoria 2—1 ; Intemazionale — Ge
nova 3—1 (conduce Intemazionale — 
7 p) îgrupa a V-a : Bologna — Cesena 
1—0 : Bari — Florentina 0—0 (conduce 
Bologna — 6 P): grupa a Vl-a : Roma
— Reggina 2—o ; Atalanta — 
1—0 (conduce Roma — 7 p) ;
VTI-a : Bridisi — Lazlo 1—0 ;
— Napoli 1—1 (conduce Napoli
La Lisabona s-a desfășurat 
retur dintre echipa locală 
și formația italiană Novara, 
pentru primul tur al .. 
nilor europeni" la hochei 
Victoria a revenit gazdelor 
(3—2). învingători cu 8—3 
meci, sportivii italieni s-au 
pentru turul următor al competiției.

Fittipaldi, 
Celebrii
și Jackie 
adversari, 
mondial.

care va pilota 
Jackie Stewart, 
Ickx se anun- 
în clasamentul 

după 9 probe

I :Italiei" la fotbal : grupa
— Juventus 1—1 ; Novara — 
2—0 (în clasament conduce Ju- 

cu 6 p) ; grupa a II-a : Reggiana 
3—1 ; Torino — Brescia 
_______ i — 6 p) ; grupa 

Cagliari — Temana 3—1 ; 
Ascoli 1—1 (conduce CagUart

Mantova 
grupa a Palermo 
- 7 P).

întîlnirea 
Desportivo 

conlînd 
„Cupei campio- 

pe rotile, 
cu 8—4

în primul 
calificat

ÎN FINALA TURNEULUI DE TENIS DE LA FOREST HILLS

-,-v ■fi

ILIE NASTASE- ARTHUR ASHE
ultima linie dreaptă, 

’72 își desemnează în
Intrat pe 

Forest Hills 
aceste zile campionii. La ora cind 
se tipăresc aceste rînduri terenul 
central de la West Side Tennis-Club, 
din marginea apuseană a imensului 
New York, trăiește febra primelor 
finale. Dar spectatorii vin atrași 
mai ales de proba care nu se va 
fi încheiat în după amiaza de sîm- 
bătă. Sînt desigur aceste insolite 
semifinale de simplu, în care pa- 

. tru tenismeni își măsoară forțele 
pentru desemnarea perechii ultime, 
cea care va juca marea finală. Au 
fost 148 la start, au rămas în cursă 
doar 4...

Ilie Năstase este singurul dintre 
marii favoriți reușind să reziste 
acelui „taifun" de surprize care a 
măturat întreg tabloul probei 
simplu masculin, risipind în van 
speranțe și veleități ce animau 
dete mari ca Stan Smith, Ken 
sewall, Rod Laver. Să nu judecăm 
greșit insă rezultatele obținute și 
toate surprizele nu sînt de fapt 
decît confirmarea unor noi 
valorice. Iar Tom Gorman, 
sarul lui Ilie Năstase, s-a 
cel mai în formă d intr-un 
eșalon de competitori, în care au 
figurat nume răsunătoare ca Ro- 
sewall, Okker, Orantes, Cox, Pilici. 
El însuși a scos din luptă pe ri
valii săi pentru un loc în echipa 
americană de „Cupa Davîs“, cum 
au fost Jimmy Connors (k.o. în pri
ma rundă I) Dick Stockton și Ros-

coe Tanner. Acuna, Gorman se află 
la al doilea său succes de mare 
prestigiu personal, repetînd califi
carea în semifinalele de anu] tre
cut, de la Wimbledon.

Iată, deci, o sarcină grea pen
tru reprezentantul României prin
tre acești competitori de elită, care 
asaltează titlul de campion în cel 
mai puternic turneu de tenis ăl 
anului. Năstase, care a scos din 
luptă trei „supergrei" — Taylor, 
Hewitt și Stolle — are de luptat 
acum cu un adversar în mare formă, 
dornic de afirmare’ și revanșă. La 
ultima

ediția din acest an a turneului de 
la Wimbledon, românul s-a 
printr-o victorie în patru
6— 3, 3—6, 8—6, 6—1.

★
In semifinale, Ilie Năstase 

vins pe americanul Tom Gorman cu 
4—6, 7—6, 6—2, 6—1. El il va în- 
tilnî în finală pe Arthur Ashe care a 
dispus de Cliff Richey cu 6—1, 6—4,
7— -6. In semifinalele de dublu mixt ; 
Rosemary Casals (S.U.A.), Ilie Năs
tase (România) -r- Billie Jean-King 
(S.U.A.), Owen Davidson (Australia) 
4—6, 6—4, 7—6.

impus 
seturi i

l-a in-

de

ve- 
Ro-

ierarhii 
adver- 

dovedit 
întreg

întîlnire dintre cei doi. In

KING Șl MELVILLE

Radu VOIA

vor disputa
NEW

Forest
rile marelui turneu 

de tenis.

YORK, 9 (Agerpres). — La 
Hills au continuat întrece- 

internațional 
„open“ de tenis. In sferturile de 
finală ale probei de dublu mixt, 
perechea Ilie Năstase (România) — 
Rosemary Casals (S.U.A.) a învins 
cu 6—3, 6—3 cuplul american Pam 
Teeguarden — Jeff Borowiak.

în prima semifinală a probei de 
dublu masculin, John Newcombe și 
Owen Davidson (Australia) au în
vins cu 6—3, 
Smith și Erik

In program 
nalele probei

6—2, 7—5 pe Sian 
Van Dillen (S.U.A.). 
au figurat și semifi- 
de simplu feminin,

PATINATORII PE ROTILE
SI-AU DESEMNAT CAMPIONII ABSOLUȚI
» 5

SIBIU, 9 (prin telefon). S-au 
derulat și ultimele secvențe ale fi
nalei campionatului republican de 
patinaj pe rotile.

Reuniunea de sfîrșit a cuprins 
cele mai lungi probe ale juniori
lor mari și seniorilor, odată cu 
consumarea acestora cunoscîndu-se 
și ultimii campioni.

Referindu-se la întrecerile găz
duite de pista bituminizată a Școlii 
sportive din localitate, președintele 
comisiei județene de patinaj, dr. 
Eugen Dragoman, a declarat: 
„Comparativ cu disputele de anul 
trecut, cele desfășurate aici au fost 
superioare din toate 
vedere — organizare, 
concurenților, nivelul 
țelor — constituind 
reușită".

Dar lată lista noilor 
absoluți : PATINE TIP 
— 7—8 ani, fete ; Ibolia 
(Mureșul Tg. Mureș) 36.4, băieți : 
H, Iasch (Ș.S. Sibiu) 38,1 ; 9—10

Elena Moisa (C.S S.
Iasch

finala feminină
încheiate cu următoarele rezultate I 
Billie Jean King (S.U.A.) — Mar
garet Court (Australia) 6—4, 6—4 ; 
Kerry Melville (Australia) — Chris 
Evert (S.U.A.) 6—4, 6—2.

ECHIPA DE TENIS
POLITEHNICA CLUJ

PE PRIMUL LOC
IN TURNEUL

DE LA BERLIN

punctele de 
pregătirea 

performan- 
o adevărată

campioni 
CÂRUȚA 
Szatmari

ani, fete:
București) 45,5 ;
(Ș.S. Sibiu) 34 ; 11—12 ani, fete : 
Rodica Pașcan
băieți : R. Neculicioiu (Dinamo Bra
șov) 33,2 ; 13—14 ani, fete : Iudith 
Balint (Mureșul) 34,5 ; băieți : Z. 
Adorjan (Mureșul) 30.05 ; 15—16 
ani. fete: Maria Olah (Mureșul) 
34,033 ; băieți : V. Bartoș (Cons
tructorul București) 30,89 : 17—18 
ani, fete : Eniko Giliga (Mureșul) 
54,44 ; băieți : I. Kantor (C.S.M. 
Cluj) 51.673 : senioare : Liana Car
daș (Mureșul) 56,026 ; seniori : Șt. 
Orban (C.S.M. Cluj) 53,11. PATINE 
TIP LINIE . 9—10 ani, fete: Car
men Gancev (Constructorul Bucu
rești) 39,3 ;
dica Pașcan (Mureșul) 
M. Corucle (Olimpia 
13—14 ani. fete : Iudith 
băieți : Gh. Kovacs
28,5 ; 15—16 ani. fete :

băieți: D.

(Mureșul) 34.6 ;

VIRGINIA RUZICI 
SI TOMA OVICI 

NOII CAMPIONI 
Al CAPITALEI 

LA TENIS

11—12 ani, fete : Ro-
33,3 ; băieți: 
Cluj) 32.5 ; 
Balint 30,45;

(Olimpia)
Maria Olah

35.9 ; băieți : Al. Otvos (Olimpia) 
28,43 ; 17—18 ani, fete : Clara Mike 
(C.S.M. Cluj) 46,77 ; băieți : Eug. 
Imecs (Agronomia Cluj) 41,51 ; se
nioare : Liana Cardaș 
niori : Horia - Timiș 
44,697.

44,297 : se- 
(Agronomia)

NEGREA 
IONESCU

Eliminată din proba 
de simplu, in „sfer
turi", californiana 
Rosie Casals (in foto) 
își incearcă acum 
șansa in cele două 
probe de perechi i 
cu Billie Jean King 
la dublu feminin și 
cu II ie Năstase la 

dublu mixt

Echipa de tenis a clubului Politeh
nica Cluj a evoluat recent în R.D.' 
Germană, la Berlin, unde a luat 
parte la un concurs internațional 
studențesc alături de formațiile Sla
via Bratislava, M.A.F.C. Budapesta 
și Humbold Berlin. S-au disputat 
numai turnee individuale, acordîn- 
du-se pentru fiecare calificare în tu
rul următor un anumit punctaj, ca^e 
a fost luat apoi în considerare la al
cătuirea clasamentului final pe echi
pe. Competiția a revenit tenismeni- 
lor de la Politehnica Cluj, care au 
acumulat 22 puncte, "lasîndu-se îna
intea formațiilor M.A.F.C. (22 p) și 
Slavia (16 p).

Rezultatele partidelor finale : sim
plu bărbați : Homola (M.A.F.C.) — 
Boldor (Politehnica) 6—4, 6—3 ; sim
plu femei : Vera Rado-Pura (Politeh
nica) — Jela Jesenskaia (Slavia) 7—6, 
6—2 ; dublu bărbați : Konya, Kelemen 
(M.A.F.C.) — Boldor, Komoroczi (Po
litehnica) 4—6, 7—5, 7—6 ; dublu fe
mei : Jesenskaia, Melișova (Slavia) — 
Vera Rado, Lucia Tănăsescu (Poli
tehnica) 6—3, 4—6, 6—3.

Paul RADVANI-coresp.

CICLISTUL AUREL CIOBANU Șl STEAUA 
NOII CAMPIONI LA URMĂRIRE
Seriile probei de urmărire individuală 

la juniori mici (pe 2 000 m) disputate cu 
o zi înainte s-au soldat cu un timp — 
2:40,3 — realizat de C. Ștefan (Dlnamo) 
care nu a mal putut fi reeditat de nici un 
concurent, tn ziua sferturilor de finală, 
ale semifinalelor și finalei, tn semifina
le. cînd performerul din ajun a concu
rat în compania Iul A. Clobanu (Voința 
Ploiești) abia a putut obține un 2:41.5 tn 
timp ce partenerul său a fost cronome
trat în 2:41,2.

Astfel a reușit Aurel Clobanu să intre 
în finala probei, unde l-a avut drept ad
versar pe N. Tănăsescu (campionul na
țional de viteză), Învingătorul ' ' 
M. Bonciu (campionul național 
500 m). Disputa pe cel 2 ooo m ai
probei a ținut încordată atenția între
gii asistențe prezente pe velodrom. Am 
urmărit o luptă de toată frumusețea în
cheiată cu victoria meritată a lui Clo
banu (timp 1:41,4). Ciobanu — antrenor 
Vasile lonescu — este o adevărată re-

lui 
la

INDIVIDUALĂ Șl PE ECHIPE
velațle a sezonului. La campionatele de 
fond din acest an. el a cucerit titlurile 
de campion național la contratimp indi
vidual, Ia proba de fond și la semlfond. 
Prezentîndu-se la campionatele de ve
lodrom, Clobanu a făcut cunoștință cu 
pista — pentru prima oară în viața lui — 
acum, cu prilejul acestor întreceri și 
după cum se vede s-a descurcat bine. 
A cucerit un nou titlu de campion na
țional. Clasament: 1. A. Ciobanu 2:41,4
2. N. Tănăsescu (Dlnamo) 2:41,5 3. O. * 
Stefan (Dinamo) 2:42,8, 4. M. Bonciu 
(Se. șp. 3) 2:51,0.

Proba a doua a reuniunii a treia a 
campionatului a fost urmărirea pe echi
pe — juniori mart. Aici formația Steaua 
șl-a apărat cu succes titlul cucerit 
anul trecut reușind să depășească1 în 
finală formația Dlnamo. Clasament : 1.' 
Steaua (Ptrvulescu, Tudor, Nagni, 
Elekeș) 4:55,0. 2. Dinamo 4:58,2, 3. Sc. sp.
3. 5:04,6, 4. Sc. sp. 2 5:20.9.

Gheorghe ȘTEFANESCU

Sâptâmîna viitoare:
DOUA COMPETIȚII DE CICLISM LA CLUJ

Seria concursurilor cicliste de In
teres național continuă săptămînă 
viitoare, începînd chiar de. .. 
luni. Estf vorba de cea de a VI -a 
etapă a Cupei Orașelor, competiție 
programată, de data aceasta, la Cluj. 
In prima zi a întrecerii va avea loc 
proba de 50 km 
concurenții își vor disputa întîietă- 
tea în proba de contratimp indivi
dual pe distanța de 10 km. în aceas
tă competiție, după cinci etape con
duce Valentin Ilie (Brăila), urmat de

„bloc" iar marți,

V. Hoța (Tg. Mureș), Z. Elekeș (Bra-
T. Toro (Brașov), G. Hianu 

(Ploiești), N,

Tn finala campionatului munici
piului București. T. Ovici a cîștigat 
mai ușor decît arată scorul de 
6—2, 1—6, 6—2 în fața lui D. Hă- 
rădău. A fost, o partidă cu puține 
faze spectaculoase. Ambii jucători 
s-au arătat nesiguri în execuții și 
au manifestat multă ușurință în 
comportament.

Finala fetelor ne-a prilejuit un 
joc frumos în care tinerele jucă
toare dinamoviste Virginia Ruzici 
și Florența Mihai au merite egale, 
ele demonstrînd încă o dată 
împreună cu Mariana
au o, clasă europeană la categoria 
junioare. Cu o exigență competițio- 
nală mai consistentă. Virginia Ru
zici, a învins cu 6—3, 6—4 pe Flo
rența Mihai, din ce în ce mai am
bițioasă și în evident progres.

că
Simionescu

S. IONESCU

PRONOSPORT
PREMIILE TRAGERII EXCEPȚIONALE PRONOEXPRES 

DIN 3 SEPTEMBRIE 1972

Categoria 1 t 3 variante 10% a 7.000 lei ; cat. 2: 4,15 autoturisme 
Skoda S.100 (53.000 lei) ; cat. 3 : 14,30 excursii (2 locuri) la Praga cu petre
cerea Revelionului plus diferența în numerar pînă la 10.000 lei ; cat. 4 : 
35,45 excursii (2 locuri) la Praga cu petrecerea Revelionului (5.C00 lui) ; 
cat. 5 : 134,95 a 3.820 lei ; cat. 6 : 322,85 a 500 lei cat. 7 : 587,40 a 200 lei ; 
cat. 8i 948,40 a 100 lei.

Lista nominală cu ciștigătorii de autoturisme șl excursii se va publica 
în numerele următoare ale ziarului.

Rubrică redactată de LOiOPRONOSPORT

Dumitru

$ov), _ ___ ,
(Brăila), M. Furniga 
Voican (București) etc.

După o zi de pauză,
vor începe disputele ____ ___ _
cele mai importante curse cicliste de 
lung kilometraj din calendarul spor
tiv intern. Este vorba de „Turul ju
dețului Cluj", competiție ce va în
truni la start pe cei mai buni aler
gători din țară ce-și vor măsura for
țele de-a lungul a patru etape.

tot la ?luj 
uneia dintre

EMIL AMZOIU, BUCUREȘTI. Ați 
ciștigat. Cele două meciuri dintre Steaua 
ș> Hibernians, 
pelor" 
0—0 (la 
reștl).

STAN 
„Cînd . __ ____ ______ __
un campionat național de fotbal 
nin ? Și dacă acest lucru nu este 
slbil, 
nală din jucătoare, asfel 
participăm și noi — și zic 
succes — Ia întrecerile din 
temațională a 
împărtășesc Șl eu 
re. Dar nu este 
împărtășească și 
că va fl de acord, 
de-acolo niște misogini I

din cadrul „Cupei Cu- 
s-au încheiat cu scorurile 
La Valeria) șl I—0 (la

de 
Bucu-

MARI, 
țară, 

icml-
: po

se poate forma o echipă națio- 
să 

fără 
in-

TANASE, PUCHENII 
va lua ființă și la noi in

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Mark 
Spitz, care se pregătește să devină den
tist. a cîștigat 7 medalii de aur la Mun
ch en :
Faptul este explicabil
și nu-1 cazul să-1 dezminți, 
Intrucît Mark Spitz, probabil, 
Stringe aur pentru.» dinți 1

incit
eu, nu 
arena

feminin".fotbalului
punctul dv. de vede- 
suficient. 
Federația.

Că

IOAN SCHARTZ, 
ORADEA. „.Dacă 
scriu Ajax-Amster- 
dam, este suficient 
pentru a obține fo
tografia Iul Cruyff?". 
Este suficient pen
tru a o cere. Pen
tru a o obține, nu 
știu...

11 metri, tn clasamentul golgeterilor. din 
moment ce nici regulamentul nu face 
nici o diferență între unele și altele.

MARIANA RADU, PLOIEȘTI. Din Cla
sa a n-a stnteți înscrisă la gimnastică 
artistică șl nu pierdeți nici o lecție. Nu 
pot decît să vă felicit Nu văd la ce 
v-ar folosi adresa lui nie Năstase. Ta
lentatul nostru tenlsman este mai mult 
tn... avion, de la un turneu Ia altul. Nu 
ml îndoiesc că țineți pumnii strînșl pen
tru el și pentru Tiriac, pentru finala Cu
pei Davls. Dacă vreți să-1 scrieți lui Năs
tase, cea mai bună soluție este să adre
sați scrisoarea Federației române de. te
nis : București, strada Vasile Conta nr. 
ÎS, sectorul 1.

, FRAȚII ILIE și GHEORGHE POSTAȘU, 
COMUNA NERAU. Nu sîntem cumva ru
de șl ne-a despărțit viata? 1 F.C. Argeș 
a jucat pentru prima oară în divizia A, 
în ediția 1961—1962, sub numele de Di
namo Pitești. 2. Dobrin II este fratele 
lui Nicolae Dobrin. Intr-un timp, juca 
în formația de tlneret-rezerve a pitește- nilor.

MOINEȘTI. 
socotite egal»

JENICA MUNTEANU, 
„Consider că nu pot fi 
golurile Înscrise din acțiune, cu cele rea
lizate din lovituri de la 11 metri, tn 
clasamentul golgeterilor. Se știe foarte 
bine că, tn campionatul trecut, Neagu 
(Rapid) a marcat 16 goluri, toate din 
acțiune, Iar Oblemenco 14 din acțiune ți 
restul din lovituri de la 11 metri ți • 
fost declarat golgeter. Șl se vede toarte 
bine șl tn campionatul acesta, cind 
echipa sa a obținut un penalty, măria sa 
Oblemenco 11 dă pe toți la o part», e» 
să transforme el țl să-și asigure titlul". 
Hm l Sper câ tn următorii «o» ani nu 
vi gtadiți să treceți prin Craiova l De 
altfel, nici n-ar fi logic să se facă o de
marcație intre golurile realizate din ac
țiune ți' cele înscrise din lovituri de Ui

DUMITRU IONES- 
CU SLANIC-PRA- 
HOVA. încă nu 
știe unde 
Dumltu. H.
•rtd, la
sau... nlcătec'

Trebuie să-l 
Șl poate 
n-or fl toți

BARBU, COMUNA VH-

RADU IONEL.
OSTROV. Balonul
șutat de un Înain
taș lovește bare și 
rlccjuază afară din 
teren. Vreți să știți 
ine va executa lo
vitura 
glne 
Poa-‘ă 
chipa

NICOLAE P. 1_____ , _______  ._
TOM1REȘTI. tntr-un meci de fotbalnu 
pot fi schimbați decît doi jucători. Sau, 
doi jucători de ctmp, sau un jucător de 
ctmp șl portarul. Acestea sînt prevede
rile. Deși, uneori, ax trebui schimbată 
Întreaga echipă 1

de la mar- 
sau de
i ureș te, 

cealaltă.

se
va luca
La fta- 
Dinamo

MARIAN . __________
Rosemary Casals nu este jucătoare

MANEA, TIMIȘOARA. 1.
2_______ J__ ____j de

.culoare. 2. Pavlovid a jucat . pentru 
prima oară în echipa națională, în me
ciul cu R. D. Germană, disputat în mai 
1963, la București. Scor : 3—2 (0—2). EJ a 
înscris, atunci, primul' gol ' al echipei 
fioastre. Tn cele trei partide olimpice, 
din acel an, eu Danemarca, el n-a 1ucat.

I!ustra|ii: N. CLAUDIU



FLOTILA PUTERNICA
DECIT

în aspra cursă pe care echipa 
olimpică a României a purtat-o și o 
poartă pe pistele fierbinți ale capi
talei bavareze, sprintul spectaculos 
al flotilei Snagovului, în această zi 
a finalelor, a avut o eficiență echi
valentă doar cu travaliul aplaudat 
al pagaei dublului campion olimpic 
Patzaichin.

Frumoasa gală a finalelor a pri
mit în dar un timp ideal pentru at- 
ieții apelor. Vîntul se juca ușor cu 
apa limpede. O pîclă subțire înso
țea, pe micul ecran, conturul canoiș- 
tilor, In drum spre start. . Patzaichin 
era imperturbabil, ca Întotdeauna.

Și a început cursa, pe care ați vă- 
zut-o și dumneavoastră stimați citi
tori. Soarta ei s-a jucat în numai o 
sută de metri, ca Intr-un mare pre
miu hipic cu cai de rasă. După ce 
Patzaichin a trecut linia de sosire, eu 
pagaea sus, totul s-a precipitat. Cam
pionul olimpic a sprintat spre po
dium. Fanfara germană a Intonat 
pentru prima oară imnul nostru. Su
netele pluteau pe lac în valuri am
ple. Un român, tovarășul Alexandru 
Șiperco, a petrecut pe după gitul 
altui român prima medalie olimpică 
de aur a României. Apoi Patzaichin 
a coborft In grabă, de pe podium. 
Cîțiva tineri l-au încercuit pentru 
autografe. A semnat două șl s-a lan
sat î-' -un sprint 
tiar T-ecătoril se 
acest alergător eu 
Ha gît. Patzaichin 
od hnească, pentru

MARIA NICHS’CROV s-a rAscuț la • apr_Jt
Mila Î3. Ea practică sportul caiacului in cadrul ciobul .â : 
MO BUCUREȘTI, dm anul 19». înălțime — 1-W m. gmr.

kg. Efc‘-e de două ort castp oanl de fr de tr
campioana de senioare. In 1M9 cucerește (to caiacul de 4) 
de aaatpioanâ europeană de junioare. In do»
parte la mai multe regate internațioctale Ia oare, în pro: 
aLnpiu sau în cea de dublu (adesea cu Viorica Dumttr 
ciasat pe primul loc sau a cucerit locuri fruntașe.

<a — 
►INA- 
®e — 
• or*

ee
>-a

nORICA DUMITRU s-a născut la 4 august 1944. faoe parte 
din clubul DINAMO BUCUREȘTI, măițime _ l.e m. greutate — 
«3 kg. Deținătoare a mai multor titluri de campioană națională- 
A cucerit, de asemenea, primul loc 1* numeroase regate inter- 
r.ațlanale. in probele de simplu, sau în dublu — făcind echipai 
fie eu Valentina Serghei, fie cu Marta NRhifor. A obținut o 
serie de rezultate remarcabile la campionatele europene și mon
diale, precum șl un loc 8 la Jocurile Olimpice de la Mexico.

aștepta. De fapt, ăsta 
tru care am alergat 
spre vestiar. Nu era 
nă. Mă grăbeam să-1 
ghei...

e motivul pen- 
atit de repede 
vorba de odih- 
revăd pe Ser-

atletic spre ves- 
uitau uimiți la 
o medalie de aur 
se grăbea să se 

______. I_____ a-ți putea Împlini 
v il temerar i două medalii olim- 
p e de aur.

★
Coboară pe ponton Maria Nichi- 

forov. E pe locul șase, 
căjitâ. O întreb dacă 
tul mai slab. îmi răspunde, 
echivoc ; „N-am plecat mai slab. Așa 

. Nu-mi repro- 
locul pe care-1 merit", 
admirație la această

Nu pare ne- 
regretă star- 

fără
ecilivuc . „rw-nin pireu 
plec eu întotdeauna, 
țez nimic. E

Mă uit cu 
fată gravă.

★
Mai sînt vreo 40 de minute plnă 

Ala cursa de canoe dublu. Stau de 
‘țkVQrbă, in hangar, cu Simionov, eter- 

npl rival al perechii Patzaichin—Co- 
.Vâliov. Ii propun să mă Însoțească 
’plnă la televizor, ca să prindem în
treaga cursă de caiac dublu băieți, 
îmi răspunde : „Nu pot să mă duc. 
Vreau să duc canoea băieților, spre 
apă. Nu e prea ușoară".

Mă uit cu admirație 
lat grav, de 22 de ani, 
piardă atît de frumos.

la acest bă- 
care știe să

COSTEL COȘNIȚA

VASIL,E SIMIOCENCO
L-am găsit In vestiar.
— Cum a fost, distinse dublu cam

pion olimpic ?
— A fost ușor.
— De ce ?
— Aveam o siguranță in mine. îmi 

dădeam seama că e imposibil să nu 
urc pe podium. Și asta mă făcea să 
fiu relaxat.

— Nu te-ai temut de startul rapid
al lui Lewe ?

— De loc. In timp ce mă îndrep
tam spre start, m-am uitat întîm- 
plâtor la barca lui. Mi-am dat sea
ma că și-a uns-o cu ceva Cu un ' ' 
de ceară, ca la schiori.
- Și?
— Mi-am spus imediat că apa 

să-i topească ceara cel mult pină 
jumătatea cursei.

— Dar Wichman ?
— El a fost, de fapt, barometrul 

meu. Mă bătuse cu o secundă 
Snagov... După vreo două sute 
metri, am început să-i studiez 
că rile. Eram calm. Mi-am dat 
ma imediat că nu va rezista în 
D’pă șase sute de metri ,am 
v ri L-am văzut că rămîne. 
mai iuțit o dată. Și iar a rămas, 
i i.imii două sute de metri au fost 
foarte plăcuți. Nu simțeam nici un 
pic de oboseală. Mirosea frumos, a 
apă. Am și încetinit cursa, gindin- 
du-mă Ia Serghei

fel

o
la

la 
de 

miș- 
sea- 

finiș, 
iuțit 
Am

Covaliov, care mă

MARIA NICH VIORICA DUMITRU
tăiată

CLASAMENT - NEOFICIAL - PE MEDALII
i. U.R.S.S. 41 23 18 21. Finlanda 1 — 2
2. S.U.A. 28 28 26 22—23. Danemarca 1 — —
3. R.D. Germană 19 19 20 Uganda 1 — —
4. Japonia 12 7 8 24. Canada — 2 3
5. R.F. a Germaniei 9 10 14 15—26. Elveția — 2 •—
6. Australia 8 7 2 R.P. Mongolă — 2 —
7. Italia 5 3 7 27. Austria — 1 2
8. Polonia 5 3 5 18—29. Belgia — 1 1
9. Suedia 4 5 4 Iran — 1 1

10. Marea Britanie 4 4 4 30—35. Argentina — 1 —
11. Ungaria 3 10 14 Columbia — 1 —*
12. Bulgaria 3 7 3 Coreea de Sud — 1 —
13. Franța 2 4 5 Grecia *- 1 —

14—15. Norvegia 2 1 1 Liban 1 —•
Olanda 2 1 1 Turcia — 1 —

16. ROMANIA 1 3 5 36. Brazilia — — 2
17. Cehoslovacia 1 3 2 37—40. Cuba — — 1
18. Kenya 1 1 2 Etiopia — — 1
19. Noua Zeelandă 1 1 Jamaica — — 1
20. R.P.D. Coreeană 1 — 3 Spania — — 1

CLASAMENT - NEOFICIAL - PE PUNCTE
1. S.U.A. 560,5 P, 2 U.R.S.S. 556,5 p, 3. R.D. Germană 431,5 pî 

4. R. F. a Germaniei 246,5 p, 5. Japonia 192 p, 6. Ungaria 162, 5 p, 
7. Australia 129 p, 8. Polonia 112 p, 9. Italia 100 p, 19. Suedia 97,5 p, 11. 
Marea Britanie 90,5 p, 12. Bulgaria 88 p, 13. ROMANIA 74 p, 14. Franța 
67 p, 15. Cehoslovacia 53, p, 16. Canada 37,5 p, 17. Olanda 36 p, 18. Norve
gia 29 p, 19. Finlanda 28 p, 20. Kenya 26 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. Danemarca 14 p, 28. Cuba 13,5 p, 29. Belgia 13 p, 
30. R. P. Mongolă 12,5 p, 31. Turcia 10,5 p, 32. Iugoslavia 10 p, 33. Spanie 
9 p, 34. Coreea de Sud 8 p, 35—36. Grecia, Uganda 7 p, 37—38. India, Ja
maica 6 p, 39—41. Argentina, Columbia, Liban 5 p, 42—43. Etiopia, Ghana 
4 p. 44. Ecuador 3 p, 45—46. Birmania, Mexic 2 p, 47—49, Porto Rico, Por
tugalia, Senegal 1 p.

Clasamentele au fost alcătuite fără rezultatele de la scrimă, volei, 
judo și baschet.

Urmărim cu răsuflarea 
cursa lui Patzaichin și Covaliov. Re
fuzăm să credem că ne-au lipsit 
doar trei sutimi pentru victorie.

îl aștept pe băieți, pe 
Patzaichin imi zîmbește cu 
Ies : „Ați văzut— Visul meu 
o nebunie. Ne-au lipsit doar 
timi“.

Mă apropii de Covaliov :
— Ce păcat, Serghei, că 

numai trei sutimi...
— Sînt mari și sutimile.
— Crezi că ați fi putut 

dacă ați fi atacat mai devreme ?
— E tot ceea ce am putut 

Dacă 
poate 
timi.

Mă 
dabila _
rios, care judecă cele trei sutimi nu 
numai cu inima.

★

ponton. 
subînțe- 
n-a fost 
trei su

acest»

ciștiga,

face, 
am fi atacat mai devreme, 
că am fi pierdut cu zece su-

gîndesc cu admirație la formi- 
luciditate a acestui învins glo-

Viorica și Maria coboară din caiac, 
cu medaliile de bronz. Sînt vesele. 
Le pun întrebarea clasică. îmi răs
pund : „Trebuia să venim Pe trei.

Am venit pe trei. Așa e in sport. 
Primești ce dai*.

*
e patru a fost 
se tot parcursul, 
efitru Aurel Ver- 
ere amintește tu- 
se medalii de aur 
de ieri Ie-a adus

Caiat ul 
aplaudat anroa 
O mare râspta 
nescu. Cu argi. 
turor de grăme 
pe care . amira

—Mă îndreci nre -entrul de pre
să. Vemescu si rerialp sint pe po
dium. O zi găcrioasi pentru caiacul 
și canoea romă-eynA Patru medalii 
în trei ore 1 24 de puncte, cu stră
lucirea cars’.eior revine eterna
întrebare: De ce oare acești trudi
tori ai apelor se talfisesc de atitea 
ori cu surrrsul. cu victoria ? Răspun
sul e foame complex si în același 
timp foarte < umplu în aceste zile, Ia 
Munchen. se vorbește doar despre 
imensul roi al In cucerirea
medîaluior. Iar Crtria Snagovului 
confirmă. - . nu se poate mai bine,
această idee, cate se constituie In- 
tr-o premia pentru zilele ce vor 
urma.

loon CHIRILA

BILANȚ EXCELENT AL SPORTIVILOR ROMANI
(Urmare din pag 1)

„barca” care II despărțea de Lewe șl, 
la rlndul Iui, Lewe pare să dea semne 
de oboseală. La 750 de metri conduce 
Patzaichin, dar se apropie amenințător 
Wichman, care îl depășește pe Lewe 
și care încearcă acum să se apropie de 
Patzaichin. Inutil, însă ! Patzaichin și-a 
dozat excelent eforturile, a făcut o 
cursă admirabilă și cu siguranța dove
dită de-alungul întregii finale se în
dreaptă impetuos spre balizele de la so
sire, lăsîndu-1 în urma pe Wichman cu 
peste 3 secunde !

MARIA NICHIFOROV — 
LOCUL 6

A unr.at finala la caiac simplu fete. 
Am avut impresia că tinâra noastră 
reprezentanta Maria Nichiforov a avut 
un start ceva mai slab decii celelalte 
concurente $1 de aceea n-a reușit să 
ee apropie mai mult de plutonul frun
taș condus, cum era de așteptat, din 
start la sosire, de caiacista sovietică 
Rlabcinskaia. In final Maria Nicțilforov 
a ocupat locul 6, nu departe de anti
cipațiile realiste pentru această probă.

PINĂ LA 900 DE METRI...
Mărturisim că, deși cunoșteam bine 

valoarea ridicată a adversarilor, aștep
tam un rezultat bun din partea echipa
jului nostru In proba de caiac dublu 
băieți. Proba a avut o desffișurare cu 
destul de multe momente dramatice și 
cu tot atîtea de incertitudine. Finala a 
început cu... un start greșit care a a- 
dus echipajului Franței un avertisment. 
A urmat cu un start prelungit din 
cauza dificultăților de aliniere a echi
pajelor. In fine... Echipajul Uniunii So
vietice format din Gorbacev și Krata- 
siuk atacă dezlănțuit chiar din ple
care. Cursa este extraordinar de rapi
dă, un ritm sufocant — 122 de lovituri 
pe minut — și iată că printre protago
niști H vedem și pe reprezentanții 
noștri Costel Coșniță ți Vaslle Simio- 
cenco. Ei rămîn în poziția a doua la 
ISO de metri, se mențin și la 500. dar 
ni se pare evident că eforturile depuse 

•J în prima parte a cursei vor începe 
să-și spună cuvîntul. Intr-adevăr, la 
850 de metri sportivii noștri se află 
angajați intr-un greu duel pentru locul 
3 cu echipajul polonez SperSIm Ir.-” 
în medalia de bronz. Dar, lată că 
900 m echipajul nostru ocupă locul 4 
apoi locul 5. fiind întrecut de cel 
R D Germane.

AUR SAU ARGINT? AU 
HOTARTT TREI SUTIMI DE 

SECUNDĂ !...
La start, din nou, canoele. De data 

aceasta cele de dublu. Printre ele cea 
pe care vor concura sportivii români 
Ivan Patzaichin și Serghei Covaliov. un 
echipaj de certă valoare în care ne 
punem mari speranțe. Se pleacă bine 
și. scontat, echipajele României și Uniu
nii Sovietice se desprind de pluton. In

încă 
la 
și al

urma lor, echipajul bulgar care avea 
să confirme progresele arătate in între
gul sezon preolimpic. La 500 metri or
dinea este următoarea : U.R.S.S., Româ
nia. Bulgaria. R.F. a Germaniei. Dar. 
echipajul sovietic conduce ea o barcă.

- Canoiștii români încep să recupere-. 
dacă se poate spune așa. centimetru cu 
centimetru, intr-un duel care, fără în
doială, a pasionat pe loatțt .urnea. Iși 
vor menține canoiștii sovietici avanta
jul 7 Canoea lui Patzaichin și Covaliov 
se apropie tot mai mu!t La 750 m — 
mai puțin de o jumătate de barcă di
ferență. Finiș Irezistibil din partea echi
pajului* nostru. Cele două canoe sint 
pe* același plan. Echipajul sovietic e«:e 
solicitat de maximum Toate pr-.vi.-Ze 
sint ațintite pe linia de sosire. Dar. nici 
privirile, chiar ajutate <5e Ier.tt.ele b-- 
nocturiloc. nici fotografia nu reusese 
să desemneze de la început invmeâ’o- 
rul. După o așteptare care ni s-a părut 
lungă șl chinuitoare aveam să afiăm 
că doar cri-eriu! specific spoetunicr 
nautice — motneaatd AcfialkrU aaa al 
atacului — a putut sA-: ajute pe artxtrt 
în stabilirea cisttgătorujul. Acesta a fost 
echipajul sovietic Ca— ~ ' ro—* - -
după o curs* exeeieatâ tu care au făcut 
dovada marii lor puteri de luptă, s-au 
clasat astfel pe locul secund o de
ferentă de trei sutimi de secundă de_ 
aurul olimpic Dar. ne-a încălzit mult 
inimile Și acel argint cucerit ta proba 
efortului suprem și a celei mai încleș
tate Întreceri

MEDALIE DE BRONZ : 
MĂRIA NICHIFOROV 
Șl VIORICA DUMITRU

Am crezut mult cu toții îu valoarea 
echipajului nost.-u format din Maria 
Nichiforov și Viorica Dumitru. Am 
crezut, mărturisim, și în posibilita'ea 
obținerii medaliei de bronz Cu toate 
acestea am încercat o bucurie deose
bită cind. la terminarea finalei de ca.ac 
dubiu le-am văzut pe fetele noastre 
urcind podiumul de la Oberschleissheim. 
De ce aceasta ? Poate, pentru că am 
văzut cit de mare este valoarea adver
sarelor. în special a calacisteior din 
Uniunea Sovietică și din R.D. Germanfl. 
Poate, pentru că fetele noastre au fost 
aproape tot timpul in prim-planul cursei 
lăsind în urmă echipaje cu veleități 
la locurile fruntașe — cele ale R.F. a 
Germaniei, Poloniei. Olandei... Dar. mai 
ales pentru că am admirat acel final 
de cursă în care Maria Nichiforov și 
Viorica Dumitru au apărat cu toate 
forțele „bronzul”

DIN NOU ARGINT — 
LA CAIAC 4

cete aje Un 
Norveee: și

ECHIPA DE SPADA A ROMÂNIEI
PE

După un debut foarte palid, spa
dasinii noștri au luat o importantă 
opțiune pentru prezența în eșalo
nul fruntaș al scrimei mondiale 
întrecînd echipa R. D. Germane cu 
11—5 și calificîndu-se în sferturile 
de finală ale turneului pe echipe, 
în „sferturi", echipa României a 
susținut un meci dificil cu 4-ul 
Elveției, prezent — în ultimii trei 
ani — cu regularitate printre pri
mele șase echipe la campionatele 
mondiale. Adversarii au cîștiffat 
net. cu 9—2 (singurele noastre 
puncte fiind aduse de Pongrat — 1 
și Duțu — 1).

Ieșind din cursa pentru primele 
patru locuri, spadasinii români au 
trebuie să susțină un meci de ca
lificare în lupta pentru locurile 
5—8. în aezastă nouă partidă, echi
pa României a avut ca partene
ră formația Norvegiei în fața fcă
reia s-a impus ușor datorită exce-

Pon-
reia s-a impus ușor datorită 
lentei comportări avută de 
graț — 4 v și Bărăgan — 3

Au mai punctat Istrate și 
cite o dată, stabilind scorul de 
9—I în favoarea cvartetului româ
nesc care își dispută, în continuare

V.
Duțu

UN ONORABIL LOC V

ANTON PONGRAȚ
locurile 5—6 cu redutabila forma
ție a Poloniei.

Contrar tuturor așteptărilor, spa
dasinii noștri s-au regăsit după 
acest eșec și, în meciul următor, 
ei au obținut o prestigioasă victo
rie cu 9—3 asupra formației Polo
niei, ocupînd astfel locul 5 în cla-

NICOLAE IORGU
samentul final. Situtndu-se pe a- 
ceastă poziție, printre cele mai 
bune formații din lume, spadasinii 
noștri au realizat cea mai valo
roasă performanță din palmaresul 
lor internațional.

în semifinalele turneului i Elve
ția—Franța 8—5; Ungaria—U.R.S.S. 
8—5.

ALTE PELULTATE TEHNICE

Orele au 
desigur. In __
tatei e de pină acum 
noștri, așteptind ultimul start al fina
lelor de caiac-canoe. Sînt aliniate. In
tr-o srgendidă imagine, ambarcațiunile 
de 4. In una din ele ii recunoaștem pe 
Sciotnic. Vemescu. Zafiu șl Vartolomeu. 
Se prevede — ș! ața avea să fie — 
o Întrecere sportivă de maximă spec
taculozitate și dirzenie. Este proba 
ceței mai evident echilibru valoric Era 
limpede că in lupta pentru primele 
locuri pot intra cu mare greutate alte

trecut pe nesimțite. Iată-ne, 
bună dispoziție după, rezul- 

ale sportivilor

KE7CXTATE : K 1—1 «SS K L Al_ 
siroaiMO r_-B_s_s. i*«: ». jk>t 
P-’gsx— CSce&a, 1SSXS. 3 Ceia 
Csapo rUaganat 1^ajs <. J«k>—P--er- 
re Burn? 1JSJS: 8

----asti-i-ana. 8âUJ: 4 Jie- 
I (R D. 1SLS4.

C 1—bi: L IVAM PATZAICHIN 
BOMAvtAI 4 se»4: 1 Ta—JS Wxfvnan 

tUngarte) 4:1XC: 1. DeCef Leve (B. F. 
a Germaniei) 4rt3ta: ă. Dc-x Wesse 
(R. D. Germană) ț'.tJI S VasSi fxr- 
cenko (U Its S) 4U4.43; ( Boevs Ixibe- 
nov (Bulgaria; 4 U4JBL

K 1—SS» m (T): L TULLS. KLLBCrv- 
SKAIA (t'.LS.Si I rtlt: 2 veri- Ja- 
ap-.es (Olanda) IMO: J. Ana Pfeffer 
(Ungaria) 4. I-me Pep-nrege
(R F. a Germaniei ÎSSJS: S. Beri na 
Muller (R D Geemanăi îcM B: « Jt<- BIA NICHIFOROV (KOMAVLU

K 2—1 «W m: l- VIKOLSI GORBACEV 
—VIKTOR KRATASIUK lUJLSBu H M; 
’ Jozsef Deme—Janos Rattay Ungara 
3:32.00; 3. Wladisiarr —Rafai
Piszcz (Polonia) 3 3LX1; o. Bener 
Kurth—Alexander Zlatnar ta D Ger
mană* 3.34.16: 5 COSTEL COSNTTA—
VASILE SCtnOCENCO (ROMANȚA) 
3:35.66 ; 6. Jean Pierre Cordebxs—Dsfcer 
Niauet (Franța) 3 3SJ1.

C 2—1000 m: 1. VLADAS KESTUN AS 
— YURI LOB.LNOV (UB-S^J J iVS» A 
IVAN P ATZAICHIN — SERGHEI COI t 
LIOV (ROMANȚA» 3:52 63: 3. Fetria Ds- 
mianov — Ivan Burecfiin (Bmgana) 
3:58.10: 4 Hans Peter Hofmann — Her
man Glaser (R. F. a Germamei 12L34: 
5. Miklos Darvas*— Peter Pos-azsay 
(Ungaria) 4^0 42: 6. Roiand Mufiier—An
dreas Weigand (S.U.A.) AAIJt

K 2—500 m (F): 1. LUDMILA FINA
EVA — ECATERINA KUR1SKO (UJLSBJ 
lâ3A0: 2. Use Kassube—Perna Grab2«sr- 
sky (R D. Germană) 1S4JO; JL MARLA 
NICHIFOROV — VIORICA DUMITRU 
(România) lnj.Ol: 4. Ana Pfeffer—Kata- 
lin HoUosy (Ungaria) 1J5JJ. s. Rrsr- 
s 'a Esser—Renale Breuer (3 F. a 
Germaniei) 1:55.64: 6. IzabeEa Amce»- 
i-.cz—Eva Grabovșka (Po'XXLa, US7.4L

K 4—1040 m: I. CXS3 3T4.0S: z. 
ROMA.VLA. (ATAN.ASE SCTOTNIC—AU
REL VERNESCU — VTUIAI ZAFIU — 
ROMAN VARTOLOMEU) 3:15.24; 3 Nor
vegia 1.1M6; 4. I-aiia 3:15.te: S. Fm- 
ian.da 3:17. SZ; 4. R F a Ge.rr.a-et 
3J73*.

f . *
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CONSTANTIN DUȚU CONSTANTIN BARAGAN ALEXANDRU ISTRATE

RECORDUL FEMININ MONDIAL
LA 1500 m A FOST

Pen-e-.—> n a concursurilor atletice 
a tau <8e fapt, ziua preliminariilor ins
tate» tr-rici cu ale sale 9 finale. 
In programul de ieri n-au figurat de
nt met probe la capătul cărora au fost 

-----> olimpice. Două din
tre e.e s-au tachetaț fără prea mari 
aarprâe. săttttira In lungime și cursa 
ftsntn nâ <ăe 15»» m. in schimb, la 
greutate— Să tncepem. așadar. cu 
grevnaiea care a prilejuit una dintre 
ede aaal mael răsturnări de pronosticuri 
la xv-,ai» Ofimiăadâ. victoria reveni a- 
Su—. spomvulut potonez Komar, 
mtea marilor favori 
S.UJL ș: a celor dtn R. D. 
PrcOa. ea multe altele, a fost

m, 7. Heinfrled Blrlenbach

PULVERIZAT

:na- 
anmcâtorii din 

Germană, 
decisă

KOMAR 
d olimpia, 
17 m. 3. 
GermanA)

CĂLĂRIE. Dresaj:
SENHOFF (R. F. a ________ ____
2. Elena Petușkova (U.R.S.S.) 1185 p, 
Josef Neckermann (R F. a Germaniei) 
1177 p, 4. Ivan Kizimov (U.R.S.S.) 1159 
P. 5. Ivan Kalita (U.R.S.S.)' 1139 p, 6. 
Ulia Hakansson (Suedia) 1126 p;

HANDBAL. Locurile 13—14: Danemar-

1. LISELOTTE LIN- 
Germaniei) 1229 p, --------- ---- s

19—18; locurile 8—10: Ja-
19—18;IARBA

2—1;

ea — S.U.A. 
ponla—Island* .HOCHEI PE IARBA. Locurile 7—*- 
Spania—Malaiezia 2—1: locurile 5—4: 
Australia — Marea Britanie 2—1;

BASCHET Locurile 3—4: Cuba — Ita
lia 66—65; locurile 7—1: Brazilia — Ce
hoslovacia 87—59.

LUPTĂTORII SE APROPIE

PROGRAMUL ZILEI
ATLETISM : bărbați : 1 590 m, 5 000 m, 

înălțime ; femei : 4X100 m, 4X400 m. disc 
BOX : finalele
FOTBAL : finalele pentru locurile S—4 ți 
HANDBAL : finalele pentru locurile 7—8,

4X100 m, 4X400 m, maraton.

1—8
___ ______ _____  ,______ 8-4. 5—1 ți 1—8 
HOCHEI PE IARBA : finalele pentru locurile 3—4 ți 1—2 
LUPTE GRECO-ROMANE : tururile 4—8 (finalele)
tir CU ARCUL : bărbați — 50 m, femei — 30 m

TRICOLORII IN ÎNTRECERE
ATLETISM : Carmen Ionescu, U* Manollu, Argentina Menii 

Șerban loan (înălțime)BOX : categoria grea: Ion Alese — Teofilo Stevenson (Cuba) 
handbal : echipa naționali
LUPTE GRECO-ROMANE. Gheorghe Berceanu (cat. lemlmuscă), 

Baciu (cat. cocoș), Ion Gabor (oat. aemlmljlocle), Nicolae Martlnesen 
semigrea) șl Victor Dolipschi (cat. grea).

?E MICUL ECRAN ȘI LA RADIO

(dlae).

IO» 
(cat.

SI FINALUL ÎNTRECERII

ora 14-20 : Handbal (transmisiune direct») ora 15.55 - - " —■ -- - •" — '
ora 19.55 :
ora
oraora

: Atletism (transmisiune direct!) 
Box (transmisiune directă). 

23 00 : Fotbal (transmisiune directă) 
23.55 : Handbal — finala pentru locurile 1—8 (transmisiune direct!) 
1.15 : Lupte greco-romane

De programul L
la ora 1S.00, din ort în ort, transmisiuni radiofonice ta direct, pe

Cu firești emoții am asistat în re
uniunea de sire bâtă dimineața a în
trecerilor de lupte greco-romane, 
întreceri la startul cărora se aflau 
și trei reprezentanți ai țării noas
tre, ce aveau de susținut partide 
deosebit de dificile. Gheorghe Ber
ceanu îl întîlnea, in limitele cate
goriei semimuscă, pe Bemd Drech
sel (RD. Germană) care îl elimi
nase în turul anterior (IU) pe 
turcul Hizir Sari, medaliatul cu ar
gint al ultimei ediții a campionate
lor mondiale. Ion Baciu (cat cocoș) 
a primit replica valorosului luptă
tor japonez Ikuci Yamamoto, iar 
Ion Păun (cat pană) și-a apărat 
șansele în fața campionului euro
pean din 1970, Helmut Heinz Weh
ling (R.D. Germană).

Gheorghe Berceanu a fost din 
nou aplaudat de cei peste 2 000 de 
spectatori prezenți în tribune, pen
tru maniera în care a condus lupta 
de la primul pină la ultimul gong, 
pentru fantezia sa în finalizarea 
procedeelor tehnice. în duelul cu 
Drechsel, apreciatul nostru luptător 
a ieșit învingător cu 
care ne scutește 
7—1. Adăugăm doar că, 
rea noastră, el putea 
toria înainte de limită,

de
un punctaj 
comentarii : 
după păre- 
obține vic- 
dar credem

că și-a menajat forțele pentru me
ciurile următoare, mult mai grele, 
mult mai dificile. Tot în acest tur, 
japonezul Kazuharu Ishide a dis
pus la puncte de iranianul Rahim 
Aliabadi, iar Ștefan Anghelov (Bul
garia) l-a întrecut, de asemenea, la 
puncte pe italianul Lorenzo Cala- 
fiore. După aceste rezultate Gheor- 
ghe Berceanu avea un singur punct 
de penalizare, Anghelov 1,5, Ishide. 
Aliabadi și Calafiore cite 4. Bernd 
Drechsel a fost eliminat și va 
ocupa locul 6.

Meciul lui Baciu cu japonezul 
Yamamoto a fost așteptat cu mare 
interes. La începutul partidei, atît 
Baciu cît șl Yamamoto au evitat 
finalizarea procedeelor tehnice, fiind 
preocupați, în exclusivitate, de gă
sirea celor mai sigure și mai puțin 
riscante prize, de declanșarea atacu
rilor. Tatonările prelungindu-se, ar
bitrii le-au dictat 
ment. La numai 
luptătorul nostru a 
gerător salt luînd 
două puncte. în
Baciu a mai acumulat un punct cu 
o fixare, dar și japonezul a reușit 
o fixare de un punct. Deci, 4—2 
pentru luptătorul nostru. După 35 
de secunde de la începutul ultimei

reprize însă. Baciu s-a accidentat 
sărindu-i maxilarul. Din acest mo
ment japonezul a început să 
dezlănțuit forțind victoria 
reușit să reducă avantajul lui 1 
la numai un punct : 4—3. Cu 
turi extraordinare in minutele 
mătoare. Ion Baciu și-a păstrat 
avantajul, obținind victoria la 
puncte. După acest tur, la .cocoș
au rămas in competiție Janos Varga 
(Ungaria), cu o jumătate de punct 
de penalizare, Hans Jurgen Veil 
(R. F. a Germaniei) 1, Risto Bjor- 
lin (Finlanda) 2 p, Hristo Traikov

P, 
P,

(S.U.A.) 20.91
(R. F. a Germaniei) 20,37 m.

Avînd tn fată rezultatele calificărilor 
era de așteptat ca negrul amarican 
Williams să-și reediteze săriturile peste 
8 metri și să-și adjudece titlul. Ceea 
ce s-a și întîmplat chiar la prima s® 
încercare care a măsurat 8.24 m (cit 
de departe de incredibilul 8,90 m al iul 
Beamon din 1963 !).

Clasamentul : 1. RANDY WILLIAMS 
(S.U.A.) 8,24 m, 2. Hans Baumgartner 
(R. F. a Germaniei) 8,18 m. 3. Amle Ro
binson (S.U.A.) 8,03 m, 4. Joshua OWUSU 
(Ghana) 8,01 m, 5. Preston Carrington 
(S.U.A.) 7,99 m, 6. Max Klauss (R. D. 
Germană) 7,96 m.

La debutul său olimpic alergarea fe
minină pe 1 500 m a prilejuit, în finală, 
o adevărată cascadă de recorduri, pri
mele cinci clasate înregistrînd per
formante sub vechiul record mondial. 
De subliniat raptul că această admi
rabilă semifondlstă sovietică Ludmila 
Braghlna și-a onorat fiecare parti
cipare la aceste Jocuri, în serii. In se
mifinală șl acum în finală, cu noi re
corduri mondiale.

Clasamentul : 1. LUDMILA BRAGin- 
NA (U.R.S.S.) 4:01,4 — record mondial, 
2. Gunhild Hoffmelster (R. D. Germana) 
4:02.8. 3. Paola Cacchl (Italia) 4:02,9, 
4. Karin Burneleit (R. D. Germană) 
4:04.1, 5. Sheila Carey (M. Britanie) 
4:04.8. 4. Hja Kelzer (Olanda) 4:05,t.

V-am rămas datori, de vineri, cu re
zultatele decatlonului încheiat foarte 
tlrziu. De consemnat, înainte de toate

de 
evc- 

junio*
noul record mondial înregistrat 
atletul sovietic Nikolai Avilov și 
luția promițătoare (locul 16) al 
rului român, ieșeanul Radu Gavrilaș.

Clasamentul : 1. NIKOLAI *
(U.R.S.S.) 8 454 p — record
2. Leonid Litvinenko (U.R.S.S.)
3. Ryszard Katus (Polonia) 7 984 p. <• 
Jefferson Bennett (S.U.A.) 7 974 p. 5. 
Ștefan Schreyer (R. D. Germană* ’ 950 
p, fi. Freddy Herbrand (Belgia) 7 947 p... 
16 Gavrilaș 7 417 p — record național 
de juniori.

Din semifinalele de ieri s-au califi
cat pentru finalele de duminică : fe
mei ; 4x100 m î I. Cuba 43,67 s. U.R S.S. 
43,77 s, Australia 41,03 s, Polonia 44,i9s;

— record 
42.97 St 
43.73 s ;
3:23.4 — 

Australia 
—• R.F a 

3:30.0, U.R.S.S. 
BĂRBAȚI : 4x 
s. R.F. a Ger- 
38.90 s, Ceho- 
Franța 39.00 s;

Germană 3S.06 s, 
: Marea Britanie

AVILOV 
mondal.

8 035 Pa

IT. _ R. D. Germană 42,88 
european, R.F. a Germaniei 
S.U.A. 43,07 s. Marea Britanie 
4x400 m : I. — R.D. Germană 
rec mondial. ^.U.A. 3:28,5. 
3:30,0, M. Britanie 3:30,1 ; II. 
Germaniei 3:29,3, Franța 
3:30.3. Finlanda 3:30,8 ;
100 m : I. — S.U:A. 38,54 
maniei 38.36 s. . olonla 
alovacia 39.01 s ; H. — 
U.R.S.S. 39 00 s. R. _ 
Italia 39,21 s ; 4x400 m ___
și Kenya 3:01,3, Polonia 3:02.5, Finlanda 
3:03,0. Franța Și Suedia 3:03,1, R. F. a 
Germaniei 3:03,3, Trinidad-Tobago 3:03,5. 
La 1 500 tn ode mal bune rezultate le-au 
înregistrat Dixson (N. Zeelandă) și Va
sala (Finlanda) 3:37,9, Foster (M. Bri
tanie) 3:38,2, Weilmann 
maniei) 3:38,4.

D.

(R. F. a Ger-

atace
Si a

B3CÎU 
etor- 

; ur-

(Bulgaria) și Ion Baciu cite 3 
Rustem Kazakov (U.RSSJ 3,5 
Ikuci Yamamoto 5,5 p.

Invingind Cehoslovacia

ECHIPA ROMÂNIEI, PE
cu 3-1

LOCUL V

cite un avertis- 
cîteva secunde 

executat un ful- 
un avantaj de 

repriza secundă

Tinărul debutant Ion Păun a 
norat aproape complet valoarea 
versarului, luptînd de la egal 
Wehling. în final, el a reușit să 
termine la egalitate. La aceeași ca
tegorie Stylianos Mijiakis (Grecia) 
b.p. Djemal Megrelișvili (U.R.S.S.), 
Kazimierz Lipien (Polonia) b.p. 
Slavko Koletici (Iugoslavia), Gheor- 
ghe Markov (Bulgaria) b.p. Maarti 
Laakso (Finlanda).

ig- 
ad-
cu

au fost pro-în „Volleyballhalle" 
gramate ultimele partide din ca
drul turneului masculin : finalele. 
Din păcate, nu putem să vă ofe
rim rezultatul cel mai așteptat, al 
meciului pentru titlul olimpic din- 
........................................... _ D. Ger- 

închide-

Ion OCHSENFELD WILHELM SCHREIBER

tre echipele Japoniei și R. 
mane, meci încheiat după 
rea ediției.

Voleibaliștii români au 
în ultima lor întîlnire, un 
bun: 3—1 (—8, 7, 10, 14) 
puternicei reprezentative a Ceho
slovaciei, ocupînd în final locul 5 
în clasament. Alte rezultate: pen
tru locurile 9—10 : Polonia — Cu
ba 3—0 (2, 7, 13), pentru locurile 
7—8 : Coreea de Sud — Brazilia 
3—0 (16, 7, 5).

obținut, 
rezultat 
tn fața
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