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A XXa ediție a JOCURILOR OLIMPICE OE VARA

ROMANIA A CUCERIT IN
16 MEDALII, DINTRE CARE 3

LA SPRINTUL FINAL I ROMANIA

In ultima zi a întrecerilor olimpice, sportivii 
români au urcat de șase ori pe podium, primind 
două medalii de aur, două medalii de argint ți două 
de bronz, încheind astfel cu succes sprintul final 
din ultimele 48 de ore ale Olimpiadei: 10 meda
lii, dintre care trei de aur.

Așteptarea a fost, intr-adevăr, lungă, din cauza 
capriciului programului, care a distribuit Ia urmă 
sporturile în care reprezentanții României erau 
cotați cu performanțe ce le dădeau dreptul la 
medalii olimpice.

Acum, cind aceste medalii, de ultimă oră, au 
fost cîțtigate. calmul a revenit printre sportivii 
noștri. Poate că într-o zi vom reuși să arătăm ade
văratele dimensiuni ale unei medalii olimpice, 
cu toate dificultățile și implicațiile concurenței 
extrerp de ridicate și dirze, fie că e vorba de 
aur sau 'bronz. încleștarea din faza finală devine 
de domeniul unei epopei, atit de dură, dar și sub
limă devine lupta sportivă al cărei deznodămînt 
este acum la discreția sutimilor și miimilor de 
secundă, a centimetrilor ți milimetrilor, a depar
tajării Ia un singur punct intre echipe Ce își fac 
iluzia, pe rind, că medalia le va aparține.

Am avut dreptate cind am afirmat că hand- 
baiiștii vor tremura pentru medalia de bronz și 
așa a fost pină in ultimele minute, cind „stingă 
de aur" a Iui Gruia a adus bronzul echipei cam
pioane mondiale. România. în dauna finalistei 
C. M. din 1970, reprezentativa R D. Germane, 
aflată acum pe locul al patrulea in ierarhia olim
pică. I-am criticat pe drept pe handbaliștii noș
tri după meciul cu Iugoslavia, dar am uitat orice 
necaz în acele momente de la sfîrțitul partidei, 
cind egalitatea se profila amenințătoare. Băieții 
noștri au marele merit de a fi știut, in acele mo
mente grele, să nu se mai piardă, iar Gruia sâ 
redevină tunarul a cărui faimă a făcut ocolul 
lumii, primind la această amiază un omagiu me
ritat din partea tuturor spectatorilor, care au 
aplaudat frenetic eebipa română la sfirșitul par
tidei.

Meciul de handbal pentru medalia de bronz cu 
echipa R.D. Germane a fost prima încrucișare de 
mănuși a zilei pentru medalii, in același timp 
cind Berceanu și Martinescu erau nevoiți să trea
că de noi adversari în drumul lor spre medalii de 
aur, cu o risipă continuă de forță, insă cu grija
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ca potențialul să fie imediat refăcut pentru a pu
tea urca pe cea mai inaîtă treaptă a podiumului. 

După victoria de dimineață, Berceanu a vrut 
s-o vadă pe Menis in duelul cu Melnik, pe Sta
dionul Olimpic, in spectacolul de gală cu ultimele 
locuri plătite cu sume exorbitante. Stadionul O- 
limpic a fost intr-adevăr uluitor, atit de plin, atic 
de colorat, atit de viu, de palpitant, vuind ca 
mugetul mării dezlănțuite atunci cind cursele, 
aruncările sau săriturile erau Ia apogeul lor. A 
fost pentru Argentina Men is un debut uluitor, o 
ambianță încă netrăită, cuc satisfacția de a dobori 
de două ori recordul olimpic, pină cind Faina 
Melnik, învinsă trei sferturi din concurs, în dis
perare de cauză, a realizat aruncarea in care, 
poate, nici nu mai credea, întrecînd-o pe Argen
tina cu peste un metru și jumătate. Desigur, ne-a 
Părut râu, insă ca și Menis; am fost nevoiți să 
ne înclinăm in fața performanței deținătoarei re
cordului mondial și să considerăm că medalia 
de argint este foarte prețioasă.

A venit clipa premierii ți am văzut-o pe Ar
gentina Menis zimbitoare, optimistă, încrezătoare 
în viitorul ei sportiv, îm tinerețea ei, în reușita 
asaltului pe care-1 dă spre atingerea unei cifre 
pe care ne este parcă teamă s-o transcriem, dar 
care s-ar putea să devină intr-o zi realitate: 70 m.

Seara, tirziu, aproape de miezul nopții, sprintul 
puternic al sportivilor români s-a incheiat cu noi 
succese. La Messegelaende, am văzut din 
tricolorul românesc urcînd pe cel mai înalt 
târg, am ascultat cu emoție imnul de stat al 
mâniei. Clipele acestea de firească bucurie, 
mindrie, ne-au fost dăruite de Gh. Berceanu ți 
Nicolae Martinescu campioni olimpici la lupte, 
ți Victor Dolipschi. ți el medaliat.

Patrimoniul sportiv al țării noastre s-a îmbogă
țit la această a XX-a ediție a Olimpiadei. Cele 
16 medalii cucerite aici, la Miincben, reprezintă 
un adevărat record. Este o performanță care-i 
cinstește pe cei mai mulți dintre componenții de
legației României, pe toți aceia care au adus me
dalii și puncte, pe toți cei ce s-au străduit să se 
întreacă pe ei înșiși in cele mai dificile examene 
din istoria sportului mondial

ARGENTINA MENIS SI ION ALEXE 
AU CUCERIT MEDALII DE ARGINT

GHEORGHE BERCEANU 
s-a născut ia 28 decembrie 
1949. in satul Cîrna comuna 
Goteea. județul Dolj. înălți
mea — 130 m. In confruntă
rile de lupte greco-romane 
partxlpă la categoria semi- 
muscă (48 kgv A început sâ 

iee sportul luptelor în 
Ia Eectroputere Cra- 
avîr.du-l antrenor pe 
Marinescu. în prezent 
parte din clubul Steaua. 
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teu și Ion Popo-
La numai un 

upâ ce a pășit pentru 
Mii de 
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1-a re-

NICOLAE MARTINESCU s-a r.âscut la 24 februarie 1940, în co
muna Vlșan, județul Brăila înălțime — 133 m. greutate — 100 kg. 
A început să practice luptele in 1960 la Dunărea Galați, avindu-1 
antrenor pe Ștefan Babin. Din 1961 face parte din clubul Dinamo 
București. unde este antrenat de Ion Cernea și Dumitru Cuc. A cu
cerit de 12 ori. începînd din 1961, titlul de campion al României. 
La campionatele europene a obținut o medalie de aur. și o alta de 
bronz, iar la cele mondiale două de argint și trei de bronz. La în
trecerile olimpice de la Tokio s-a clasat pe locul IV, iar Ia Ciudad 
ce Mexico a cucerit medalia de bronz. Maestru emerit al sportului.
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La Forest Hills

ILIE NASTASE
SPLENDIDA VICTORIE!

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI, din New York ne 
sosește știrea că ILIE NASTASE a cîștigat finala 
probei de simplu bărbați a campionatelor in
ternaționale de tenis ale S.U.A., învingînd pe 
ARTHUR ASHE cu scorul de 3—2 (3—6, 6—3, 
6—7, 6—4, 6—3).

Excelentul nostru tenisman se clasează pe 
primul loc în cel mai mare turneu al anului. El 
este (după Manuel Santana) al doilea european 
care obține titlul de campion la Forest Hills, în 
întreaga istorie a acestei probe clasice.

CLASAMENT - NEOFICIAL - Pf MEDALII
R.P.D. Coreeană 4 
Noua Zeelandă 
Elveția 
Belgia
Iran 
Austria' 
Columbia

Grecia 
Brazilia 
Etiopia 
Spania 
Nigeria 
Danemarca 
Argentina 
Liban

Cehoslovacia
19. Olanda

LOCUL I - 7 p, II - 5 p, III - 4 p, „.VI - lp.

1. U.R.S.S. 663 p. 2. S.U A. 629,5 p, 3. R D. Germană 475,5 p, ..
R. F. a Germaniei 300 p, 5. Ungaria 213 p, 6. Japonia 211 p, 7. Po
lonia 158 p. 8. Bulgaria 145 p, 9. Australia 133 p, 10. Marea Britanle
1193 p, 11. ROMÂNIA 115 p. 12. Italia 111 p, 13. Suedia 110 p 14.
Franța 80,5 p. 15. Cehoslovacia 68 p, 16. Finlanda 55 p 17. Kenya 
493 p. 18. Olanda 46 p, 19. Cuba 43,5 p, 20. Canada 39 p etc.

*
Clasamentele au fost alcătuite fără rezultatele finalei de handbal 

și doua categorii la lupte greco-romane.

VICTOR DOLIPSCHI SI HANDBALISTII - 
MEDALII DE BRONZ

ARGENTINA MENIS s-a născut Ia Cracva, Ia 
19 iulie 1948 înălțime 171 cm, greutate 80 kg. 
Funcționară. Necăsătorită. Practică atletismul din 
anul Olimpiadei de la Tokio, sub îndrumarea pro
fesorului Ton Rinderiu. Este legitimată la Dinamo 
București, unde-1 are ca antrenor pe Ion Benga.

Campioană republicană ia 1971 (58.84 m și 1972 
(62,78 m). Campioană balcanică la 1971 (59,18 ml 
și 1972 (66,58 m). La debutul său Ia europene, la 
Helsinki, a ocupat locul IV cu 59,04 m.

Iată evoluția rezultatelor 
strează un progres continuu i
— 44,90 m, 1966 — 47,02 m,
— 52,00 m, 1969 — 53,24 m,
— 61,08 m, 1972 — 66,58 m.

De subliniat faptul că în 
care a participat în acest sezon, a obținut numai 
rezultate de peste 60 de metri.

asupra 
întrecerilor din

penultima zi 
a Jocurilor

ETAPA a 3-a A DIVIZIEI a LA FOTBAL

• Noul lider și C.F.R. Cluj performerele etapei • F. C. Argeș și Steagul roșu 

au cucerit prețioase puncte in deplasare • Trei echipe continua să fie neînvinse
• Promovatele, pe ultimele

Domnia" lui Sport Club 
Bacău a fost scurtă, bă- 
căuanii fiind detronați 

din fruntea clasamentului, de 
către Dinamo, ieri, o dată cu 
consumarea celei de a treia eta
pe a noului campionat.

Fotbaliștii de la Dinamo au 
trecut in frunte, datorită unei 
valoroase victorii obținute la A- 
rad, în fața VT.A.-ei și au toa
te motivele să fie mulțumiți nu 
numai pentru că au realizat 5 
puncte din 6 posibile, în cele 
trei jocuri susținute pînă acum, 
dar mai ales pentru că 3 din a-

ceste 5 puncte au fost aduse de 
pe terenuri străine.

Cea de a doua performeră a 
etapei este G.F.R. Cluj, învingă
toare la Reșița. Ceferiștii clu
jeni, eroii pasionantului film de 
aventuri din campionatul trecut, 
se pare că vor să-ți scutească 
suporterii de un nou „western", 
neindicat celor slabi de inimă, 
acumulind puncte din timp, și 
nu în ceasul al doisprezecelea. 
Clujenii se află, alături de Stea
gul roșu, Steaua, Sport Club 
Bacău. Petrolul yi Farul, în plu
tonul echipelor cu 4 puncte, din 
imediata apropiere a

REZULTATE TEHNICE
STMBATA 9 SEPTEMBRIE

Univ. Craiova — F. C. Argeș
„U" Cluj _ Rapid
U.T.A. — Dinamo
Steaua — Jiul

DUMINICA 10 SEPTEMBRIE
C.S.M. Reșița — C.F.R. Cluj
Petrolul
Sportul studențesc 
Farul

imediata apropiere

1—1
1-0 1-0 
0-1 “
3-0

[0—0

0—0
1-0

1.
2.
3.

liderului.

locuri

Campioana țării. F. G. Argeș, 
se găsește în urma lor, dar ega
lul de la Craiova este de natu
ră s-o satisfacă, orice punct cu
cerit in deplasare însemntnd 
mult în dificila cursă a cam
pionatului.

Prin prisma aceasta, probabil 
că au și apărut primele umbre 
în rîndurile lui 0.SM. Reșița 
fi Sportul Studențesc, care nu 
tint, probabil, atît de supărate 
că n-au decît un punct, cît ii 
îngrijorează cele 3 puncte pier
dute pe teren propriu, în acest 
început de campionat... (J. B.).

CLASAMENTUL

ROȘU

— C.F.R. Cluj 0-2 (0-0)
— Sport Ciul» Bacău 1—4) (1—0) 
— Steagul roșu 0—0
A.S. Armata Tg. Mureș 2—0 (0—0)

ETAPA VIITOARE
RAPID
SPORTUL STUDENȚESC 
F. G ARGEȘ
A.S. ARMATA TG. MUREȘ 
JIUL
STEAGUL ROȘU 
SPORT CLUB BACĂUC.F.R. CLUJ - Y

(24 septembrie)
— STEAUA
— DINAMO
— FARUL
— „U" CLUJ
— C.S.M. REȘIȚA

PETROLUL 
FARUL 
F. Q ARGEȘ 
U.T.A
UNIV CRAIOVA 
,U" CLUJ

- U.T.A.
- UNIV. CRAIOVA
- PETROLUL

DINAMO 
STEAGUL 
STEAUA

4. SPORT CLUB BACĂU
5. C.F.R.
6.
7.
8.
9,

10.
11.
11 A. S. ARMATA
13. JIUL
14. RAPID

15—16. C.S.M. REȘIȚA
15—16. SPORTUL STUDENȚESC
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REZULTATE TEHNICE : Grivița Ro
șie — Universitatea Timișoara 3—0 
(0—0). Sp. studențesc — C.S.M. Sibiu 
0—3 (0—3), Gloria — Știința Petro
șani 3—15 (3—3), Rulmentul Birlad — 
Vulcan 6—0 (6—0), C.S.M. Suceava — 
Sterna 7—35 (3—16). Politehnica Iași— 
Dinamo 9—3 (0—0), Farul C-ța — Pre
cizia Săcele 43—9 (21—3).

după 5 etape, Steaua 
conducă în clasament, 
Farul și Vulcan Cam- 
Universitatea, a pierdut 
contactul cu plutonul 
notat, în același timp,

Partida
a turneului 
baschet, opu-
nînd i 
ti vele „.1,  .. .
S.U.A., a avut o 
desfășurare dră- 

final cu totul ne- 
echipe au jucat ex-

României, de la

STEAUA; NEÎNVINSĂ DUPĂ 5 ETAPE

SURPRIZE ÎN CUPLAJUL DE LA BUCUREȘTI!

Selecționata olimpică de handbal a ... __ _____ ________ ___ _ t__  ... _ . _____ _____
Alexandru DINCA, Gheorghe GRUIA, Roland GUNESCH. Adrian COSMA, Gabriel" KICSID^ Gheorghe LICU;

i TUDO SIE, Marin DAN, Virgil TALLE, Ștefan BIRT ALANRadu VOINA, Valentin SAMUNGI, Simion SCHOBEL.
inga la dreapta (în rîndul de sus) :

Constan'.

Cristian GAȚU.
; în

căpitanul 
rîndul de

echipei. 
jos:

Cornel PENU, 
Werner STOCKL,

Selecționata masculină de handbal a României, 
10 ani în permanență printre cele mai bune din 
palmaresul și a ocupat, |a această atît de echilibrată dispută olirr 
locul III. cucerind astfel medaliile de bronz. Formația care a ev

aflată în ultimii 
lume, și-a onorat 

rr.picd, 
. »*ol 

in turneu! olimpic are o alcătuire obișnuită perioadelor de Țranz:ț;c. 
cînd se efectuează schimbul de generații și, poate; acesia es:e prin
cipalul motiv pentru care handbaliștii români nu au putut urca m : 
sus pe podium. Alături de jucători mai vechi, cum sînt maeștri; eme- 
r ți ai sportului Gheorghe Gruia, Cristian Gațu, Roland Gunesch, Cornel

Penu, Gheorghe Licu sau Gabriel Kicsid, în echipa română au pătruns 
— sj s-au afirmat în ultimul timp — o serie de tineri handbaliști, cu 
crr'.e ca. :â’,i D.ntre aceștia s-au evidențiat, in special. Radu Voina, 
IVerner Stockl și Adrian Cosma, care sînt de pe afum titulari ăi 
e» mpei naționale. Alături de ei, și-au mai făcut datoria din plin- la 
obținerea acestui succes maeștrii etneriți ai sportului Valentin Samungi 
ț. Alexandru Dincă. precum si mai proaspeții component: ai lotului, 
Constantin Tudosie, Simion Schobel, Dan Marin, Ștefan Birtalan. Al 
treilea portar de rezervă a fost un alt „veteran* i Virgil Talie

matică și un 
dorit. Ambele 
trem de ptudent, fapt care explică 
și numărul mic de puncte înscrise 
în cele 40 de minute de joc. în 
prima repriză, baschetbaliștii so
vietici au avut un avantaj de 5 
puncte : 26—21. După reluare,
sportivii din S.U.A. și-au revenit 
și au egalat situația. Cind mai 
erau doar 3 secunde de joc, echi
pa nord-americană conducea cu 
50—49 și după un minut de odihnă 
cerut de antrenorii sovietici jocul 
s-a reluat. Sirena a răsunat ime
diat, tabela de marcaj rămînînd 
neschimbată. Dar în timp ce spor
tivii din S.U.A. se îmbrățișau pen
tru victorie, echipa sovietică a pro
testat, pretextînd că sirena a sunat 
înainte de scurgerea celor 3 secunde.

După îndelungi parlamentări. o- 
ficialii au hotărit rejucarea celor 
trei secunde 
baschetbaliștiî 
să marcheze t 
duî formației 
testeze și * să 
ție oficială, fapt pentru 
tivitatea de premiere nu 
loc. Judecind contestația 
comitetul executiv al CI.O. a ho- 
tărîț valabilitatea rezultatului în
scris ultima oară pe tabela de mar
caj, astfel că titlul olimpic a re
venit pentru prima oară echipei 
Uniunii Sovietice.

în meciul pentru locurile 5—6 : 
Iugoslavia-Porto Rico 86—70 (40—42).

Clasamentul final : 1. U.R.S.S., 2. 
S.U.A., 3. Cuba, 4. Italia. 5. Iugo
slavia, 6. Porto Rico, 7. Brazilia, 8. 
Cehoslovacia,

și de această dată 
sovietici i 
51—50. A 
americane 

prezinte o

au reușit 
fost rîn- 
să pro- 
contesta- 

care fes- 
a avut 
primită.

I
I

BRONZUL DE

Neînvinsă, 
continuă să 
talonată de 
pioana țării, 
deocamdată 
fruntaș. De

consolidarea poziției echipei C.S.M; 
Sibiu și plusul de personalitate al 
întinerituluj XV al. Gțjviței Roșii..

Cuplajul de rugby desfășurat du
minică dimineața în Parcul copilu
lui reține atenția, în primul rînd. 
Prin rezultatele surpriză care s-au 
înregistrat. O victorie a gazdelor 
(Grivița Roșie) și alta a oaspeților 
(C.S.M. Sibiu), ambele absolut me
ritate.

Evident, față de tinerețea echi
pei Grivița Roșie, nu puteau fi a- 
cordate acesteia șanse prea mari, 
în partida cu campioana țării, „U“ 
Timișoara. Oaspeții. însă, au consti
tuit o mare decepție. Studenții au 
comis greșeli după greșeli, au ac
ționat adesea prea individual. In 
atari condiții le-a fost, desigur, 
ușor rugbyștilor gazdă să încerce... 
marea cu degetul. Ei au atacat tot 
mai periculos și, în cele din urmă, 
au obținut cîștig de cauză, prin lo
vitura de pedeapsă transformată — 
de la 60 de metri I — de Simion 
(min. 71). A condus, FI. Tudorache.

Rugbyștij de la Sportul studen
țesc și-au dezamăgit admiratorii, 
printr-o evoluție lipsită de orizont, 
în partida cu C.S.M. Sibiu. Echipa 
bucureșteană s-a complăcut tntr-un 
joc confuz și steril. Ea n-a reușit 
să valorifice unele situații create și 
să găsească drumul cel mai scurt) 
către buturile adverse.

De cealaltă parte, C.S ,M. Sibiu 
a făcut din nou dovada că este la 
această oră. cea mai serioasă for
mație de rughy dintre competitoa
rele „A“ care activează în provin
cie. Ea practică un joc robust, con
structiv, orientat pe o permanentă 
legătură dintre linia a til-a și com
partimentul treisferturilar, pe valo
rificarea calităților fizice în gene
ral ale înaintașilor. Ca și în alte o- 
cazii C.S.M Sibiu a acționat conti
nuu cu baloane la mînă. chiar și 
atunci cînd — rareori — a fost do
minată și jucătorii adverși s-au 
aflat în apropierea buturilor. Con
cepția de a juca deschis, în orice 
situație, dovedește că antrenorul 
B. Boboc nu urmărește huma! re
zultatul, cu orice preț, ci și specta
colul sportiv. Iată de ;ee C.S.M. 
Sibiu va fi 
simpatizată 
gătorii și-au 
ritatea Prin 
transformată _ 
A arbitrat foarte bine, T Wiling.

Tiberiu ST AMA

PRELIPCEANU
Săritorii de la trambulină în apă 

și-au încheiat activitatea în aer liber 
ieri, la ștrandul Tineretului din Capita
lă, prin disputarea ultimelor probe ale 
campionatelor republicane de seniori. 
Conform previziunilor, titlurile au 
fost cucerite de Ion Ganea la saltu
rile de la platformă și de Sorana 
Prelipceanu la cele de . la trambulina 
de 3 m, ambii, dar mai cu seamă 
Gânea, acumulînd un avans substan
țial. De altfel, acești doi săritori, că
rora li s-a adăugat Ecaterina Dumi- 
triu, au fost singurii care s-au ridi
cat la nivelul pretins de un campio
nat republican de seniori, ceilalți 
participanți evoluînd la o valoare 
mediocră și chiar, mai slab. în afara 
acestui aspect negativ, vom mai men
ționa numărul supărător de mic al 
concurenților : cinci băieți (la plat
formă) și șapte fete (la trambulină), 
ceea ce demonstrează insuficiența ac
tivității antrenorilor în domeniul 
muncii de instruire.

Rezultate. Trambulină senioare : 1. 
— SORANA PRELIPCEANU (Crișul O- 

radea) 383,25 p, 2. Ecaterina Dumi- 
triu (Școlarul București) 368,65 p, 3. 
Florentina Socol (Școlarul) 309,70 ți 
4. Angela Popescu (Șc. sp. Sibiu) 
303,45 p, 5. Irinel Popescu (Școlarul) 
295,95 p, 6. Liliana Popescu (Șc. sp. 
Sibiu) 266,10 p ; platformă seniori :
1. I. GANEA (C.S.M. Sibiu) 461,95 p,
2. I. Ilieș (Progresul București) 374,65 
p, 3. T. Laszlo (C.S.M. Cluj) 340,20 p,
4. Fl. Firulescu (Școlarul) 299,40 p,
5. Fr. Laszlo (C.S.M. Cluj) 271,50 p.

In clasamentul combinatei de trei 
probe, primele locuri au fost cuce
rite de I. Ganea și Ecaterina Dumi-

I
I
I
I
I
I
I

A

întotdeauna o echipă 
de spectatori, învin- 

materializat superio- 
lovitura de pedeapsă 
de Munteanu (min. 6).

In divizia feminină A

UNGARIA COIOANĂ LA SPADĂ
OCUPAT UN PRESTIGIOS LOC VECHIPA ROMÂNIEI A

RUDA HVEZDA

VOINȚA ODORHEI ÎNVINSĂ PE TEREN PROPRIU

ONOARE
AL HANDBALIȘTILOR

Echipa Iui Gruia a cucerit meda
lia de bronz a Olimpiadei, învin- 
gîndu-i, încă o dată, pe finaliștii 
campionatului mondial de la Paris. 
A fost o victorie frumoasă, scor fi
nal 1 19—16 (11—8) care ne face să 
regretăm și mai mult nereușita 
handbaliștilor noștri In meciul cu 
Iugoslavia.

în acest meci al onoarei, pentru 
medalia de bronz, echipa română 
a avut o excelentă primă repriză, 
ajungînd să conducă la un moment 
dat, formația R. D. Germane cu 
II—7, la capătul unei superbe ac
țiuni individuale a lui Cristian 
Gațu, aplaudat în picioare de în
treaga Sporthalle.

încă din primele minute s-a vă
zut limpede că selecționată Ro
mâniei nu mai vrea sâ repete gre
șeala tactică a angajării jocului 
numai spre Gruia. Semnificativ 
pentru acest start tactic deosebit 
este faptul că primele două goluri 
ale echipei noastre au fost înscrise 
de Gunesch, Ia capătul unor ac
țiuni foarte rapide. Și mai semnifi
cativ este faptul că formația Ro
mâniei a ajuns de la 2—3 la 6—3 
în urma unei adevărate explozii 
de inventivitate. Aceste patru go
luri au fost înscrise de Licu, exce
lent angajat la semicerc de Gruia, 
de Cosma, pe contraatac, din nou 
de Licu, tot de pe semicerc, în ur
ma unei surprinzătoare pase primi
te de la Kicsid și, în sfîrșit, de 
Gunesch, ca urmare a unei circu
lații care a dislocat întregul sistem 
defensiv al vicecampionilor mon- 
d.aii.

La reluare, reprezentativa
mâniei lașă impresia că e sigură de 
medalia ei de bronz și încetinește 
tempoul Această relaxare negativă 
se face simtită mai ales în poartă, 
unde Penu nu mai e portarii] sigur 
din prima parte a jocului. în mi
nutul 40, handbaliștij români tra
versează un moment greu. Boehme 
reduce scorul la 11—13. Urmează 
un contraatac bine condus, dar 
bomba lui Cosma întîlnește bara. 
Meciul capătă 6 alură extraordina
ră. Jucătorii noștri trag două bare

la un interyal de, citeva. sutimi de 
secundă. în acest moment psiholo
gic de culme se dictează 'un 7 metri 
la poarta noastrâ.’ Inspirat, antreno
rul Nedef îl trimite în teren pe 
portarul Dincă. Și acesta deviază 
șutul lui Ganșchow în bară I In 
acest moment, ‘ Gruia marchează 

. printr-un șut-bombă, restabilind di
ferența de trei goluri. Dar, Boehme 
nu cedează ; 14—12. Tensiunea creș
te. Echipa noastră, în atac con
tiguu, obține o lovitură de la 7 rn. 
Execută Kicsid și...' ratează.

- Boehme'punctează din nouț 14—13
Gruia se bate Insa ca în anii tine- 

. reții în acest' meci. > E1 readuce în
crederea în rfndurile formației sale 
printr-un gol catapultat i 15—13. îl 
imită Gunesch și 16—13. Meciul 
pare jucat, dar Roehrig nu renunță 
și transformă^ impecabil ,o aruncare 
de la 7 mi 'iw-âli. 'AceȘț joc pare 
fără sfîrșit, dar boți Gruia se 
înalță peste zidul adversarilor și al 
anilor și... 17—14! în această si
tuație de siguranță, Penu ratează

din nou intervenția sa și 17—15. 
Acum Gruia pare cuprins de frenezia 
sprintului său final i 18—15. Roeh
rig are o Ultimă zvîcnire i 18—16, 
însă Stockl semnează golul victoriei 
finale, printr-un gol de la semicerc, 
care vrea parcă sâ anunțe viitoarea 
configurație a echipei noastre.

Reprezentativa Român’ei ciștigă 
astfel bronzul onoarei, după 12 ani 
de prezență permanentă pe toate 
podiumurile mondiale.

Arbitrii Haase Karlsson 
Olsson, ambii din Suedia, 
dus corect următoarele fo

ROMÂNIA: Penu (Dincă]
Gațu (2), Gruia (5), Kicsid (2), Gu
nesch (5), Cosma (1), Stockl (1\ 
Licu (2), Voina, Schobel, Daft M 
rin (1).

R. D. GERMANA 
(Welss) — Langhott 

-»2\ .Lakenntarher m.
Zornacki «a: 
v2),- Randt 
3oehme (4).

loon CHIFLA

Ro-

i

0 MARE SURPRIZĂ
LA HOCHEI PE IARBA

Ieri s-au disputat jocurile din 
cadrul celei de a Il-a etape a cam
pionatului feminin de handbal, di
vizia A. Iată cîteva amănunte:

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— RULMENTUL. BRAȘOV 19—11 
(12—4).

VOINȚA ' ODORHEI — CON
STRUCTORUL TIMIȘOARA 6—11 
(2—7)! Decise să obțină victoria 
încă din primul minut, oaspetele 
au evoluat excelent, profitînd de 
desele greșeli ale adversarelor lor 
și obținînd o victorie surprinzătoa
re numai prin proporțiile rezulta
tului final. Principalele realizatoa
re : Ștef (6) — Constructorul, res
pectiv Maghiary (3). A. PIALOGA 

I — cores p.
TEXTILA BUHUȘI — MUREȘUL rrr* ATTi-nva 7 « /o

ți
r.,

realizatoare ! 
(3): — pentru 
Cq.tarig (3).
BUCUREȘTI 
aiT jucat ex- 

i repriză,», construin- 
slgure și șpărîndu-se

dentelor. Principalele 
Arghir (9), Răriucanu 
Universitatea, respectiv

I.E.F.S. — RAPID 
12—10 (7—2). Studentele 
celent în prima 
du-șl atacuri _____
prompt, în timp ce handbalistele fe
roviare au ratat nepermft de mult, 
în partea a doua a jocului, însă, ra
portul de forțe s-a echilibrat, Rapi
dul fructificând citeva contraatacuri 
Înspicate, în vreme ce IiE.F.S.-ul a 
scăzut sub aspectul forței .și vigoarei 
atacurilor. Principalele realizatoare i 
Băicoianu (5), Frîncu (3) Și Constan- 
daehe (2) pentru I.E.F.S^ respectiv 
Stănișel (4) și Oancea (2). ,
------- ----------------------------------------

Surprizele de proporții, au conți- locurile 3—4: India—Olanda 2—1. 
nuat și în ultima zi a turneului o- 
limpic de hochei 
ce în semifinale, formația Indiei a- 
fost eliminată de reprezentativa 
Pakistanului, în partida decisivă a 
competiției, desfășurată ieri în fața 
a peste 20 000 de spectatori, s-a 
înregistrat un alt rezultat mai pu
țin scontat, La capătul unui joc 
dramatic, selecționata R.F. a Ger
maniei a întrecut echipa Pakista
nului cu 1—0, cucerind medalia 
de aur. Este pentru .prima oară în, 
istoria acestui sport cînd o forma
ție de pe continentul 
cerește acest titlu. în

Clasament final : 1. R.F. A GER- 
pe iarbă. După MANIEI, 2. Pakistan, 3. India, 4.

Olanda, 5. Australia, 6. Marea Bri- 
tanie, 7. Spania, 8. Malaezia.

REZULTATE TEHNICE

DE SÎMBĂTĂ

FINALĂ SPECTACULOASĂ LA VOLEI

Stmoată noaptea, tîrziu, a căzut 
cortina peste turneul olimpic de vo
lei masculin, o dată cu încheierea 
finalei pentru locurile 1—2. Jocul 
dintre echipele Japoniei și R D Ger
mane, a arătat celor peste 4 000 de 
spectatori prezenți în „Volleyballhal- 
le“ toate frumusețile acestui sport. 
Un adevărat spectacol, care a stîrnit 
pe parcursul celor patru seturi apre
cieri unanime, fazele realizate de 
cele două formații de elită ale vo
leiului mondial fiind aplaudate în- 
delung de asistență. în confruntarea 
dintre cele două stiluri de joc — cel 
asiatic, slujit cu inegalabilă măiestrie 
de niponi, și cel de nuanță europea
nă, bazat pe Jocul cu pase înalte, 
reprezentat de campionii mondiali — 
a biruit de data aceasta primul. 
Astfel, japonezii urcă pentru prima 
oară în fruntea unei ierarhii mon
diale !

Echipa lui Yasutaka Matsudaira a 
început mai greoi partida, așa cum 
o făcuse și în întîlnirea, din semifi
nală, cu Bulgaria (în care a pierdut 
surprinzător primele două seturi, 
eiștigîndu-le Insă pe următoarele trei) 
datorită poate și faptului că niponii 
se Încălzesc, de obicei, mai greu. Ei 
au cedat primul set: 11—15. Aceasta 
și pentru că voleibaliștii din R.D. 
Germană au efectuat servicii pericu
loase, Împiedic!ndu-ș1 adversarii să 
aducă ușor mingea la fileu, ceea ce 
le-ar fi permis japonezilor realiza
rea unor combinații imparabile.

începînd din setul al doilea, nipo
nii au intrat Insă în „atmosferă", au 
făcut primiri exacte și, în acest fel, 
inegalabilul coordonator Nekoda a 
putut să-și pună în valoare coechi
pierii. îndeosebi pe Morita, Yokota, 
Oko, Minami și Shimaoka. Japonia a 
pus definitiv stăpînire pe joc, cu 
toate încercările Iui Herbert Ienter 
de a găsi sextetul potrivit pentru a 
întoarce soarta jocului. El a apelat 
spre sfîrșit la rezerve (Maibohm, 
Maune, Hagen, Peter, Lowe), care 
s-au încadrat mai bine în joc, dar 
nu au putut totuși compensa dife
rența creată de virtuozitatea tehni- 
co-tactlcă a adversarilor. Japonia 
ciștigă, prin urmare, cu 3—1 (—11, 2, 
10, 10) și devine campioană olimpi
că Titlu pe deplin meritat. Această 
finală de mare respirație a fost ar
bitrată excelent de Lucien van Wei-

european cu- 
mqciul pentru

den (Belgi ) și Costin Mtișat (Româ
nia). De menționat că finala '-a dis
putat între două formații din grupa 
în care au evoluat și voleibaliștii 
români, lucru ce explică, într-un 
fel, necalifi area echipei noastre in 
semifinalele pentru locurile 1-4. 
Pentru locurile 3—4, echipa U.R.S.S. 
a dispus de cea a Bulgariei cu 3—0 
(11, 8. 3). lată, de altfel, clasamentul 
final a! turneului olimpic masculin : 
1 JAPONIA, 2. R.D. Germană. X 
U.R.S.S., 4. Bulgaria. 5. ROMANIA.
6. Cehoslovacia, 7. Coreea de Sud, 
8, Brazilia, 9. Polonia. 10. Cuba, 
R.F. a Germaniei, 12. Tunisia.

JUDO: Toate categoriile i 1. WIM 
RUUSKA (Olanda), 2. Vitali Kuzne- 
țcv (U.R.S.S.), 3—4. Jean Claude
Brodani (Franța) și Anselo Parisi 
(Marea Britanic).

lată și clasamentul final de la ca
tegoria grea i 1.. WIM RUUSKA (O- 
landa), 2. Klaus Glahn (R.F a Ger
maniei), 3 — 4. Kivi Onașvili 
(U.R.S.S.) și Motoki Nishimura (Ja
ponia) ;

TIR CU ARCUL: înaintea ulti
mei probe, clasamentele arătau ast
fel i masculin : 1. John Willrams
(S.U A.) I 268 p, 2. Gunnar Jarwil 
(Suedia) 1 229 p, 3. Donald Jackson 
(Canada) 1 225 p. 4. Graham Telford 
(Australia) 1 224 p, 5. Mihail Peunov 
(U.R.S.S.) 1 222 p, 6. Kyosti La- 
asonen (Finlanda) 1 213 p ;

Feminin: î. Irena Szydîowska
(Polonia) 1 224 p, 2. Ema Gapcenko 
(U.R.SS.) 1 201 p. 3. Linda Myers 
(S.U.A.) 1 200 p, 4. Felicia Gutierrez 
(Mexic) 1 198 p, 5. Doreen Wilber 
(S.U.A.) 1 198 p, 6. Kim Ho Gu 
(R.P.D. Coreeană) 1195 p.

Echipa de sradă a Ungariei a re
petat succesul de acum 4 ani, de 
la Ciudad de Mexico, fiind din nou 
campioană olimpică. In finală: 
8—4 cu spadasinii Elveției. Meda
liile de bronz au revenit spadasi
nilor U.R.SS., învingători cu 9—4 
asupra celor ai Franței.

In disputa pentru locurile 5—8 
echipa României a întrecut inițial 
Norvegia cu 9—5. Cel mai eficace 
trăgător din formația țării noastre 
a fost tstrate. care a punctat de 
trei ori, în timp ce Porigraț, Duțu 
și Bărăgan au obținut cîte două 
victorii.

A urmat meciul cu Polonia, me
daliata cu bronz la ediția preceden
tă a J.O. Spadasinii români au a- 
bordat cu mult aplomb și această 
întîlnire. reușind să realizeze o 
nouă și prestigioasă victorie, mult 
mai categorică în raport cu aceea 
din fața norvegienilor î 9—3 ! Tră
gătorul numărul 1 al echipei noas
tre a fost de data aceasta Anton 
Pongrat. victorios în toate cele pa
tru asalturi susținute. Celelalte 
puncte ale echipei României au fost 
aduse de Bărăgan (3), Duțu și Is- 
trate.

Cu aceste prețioase victorii, echi
pa de spadă a României s-a clasat 
pe locul 5. Iată, de altfel, și clasa
mentul final i 1. Ungaria. 2. Elve
ția, 3. Uniunea Sovietică, 4. Franța, 
5. ROMANIA, 6. Polonia.

Poziția ocupată de echipa de spa
dă a țării noastre este valoroasă. 
Ea încununează eforturile trăgăto
rilor de la această armă, care își 
confirmă posibilitățile. Locul 5 pe 
echipe reprezintă cea mai bună 
performanță realizată la J.O. de 
spadasinii români.

TG. MUREȘ 7—.6 (3—4). Meci echi
librat în care textilistele s-au im
pus de-abia în repriza secundă. 
Principalele realizatoare : Muntea- 

2 pentru 
). I.VIE-

I
Inu, Agoroaie și Vieru cîte 2 

Textila, respectiv Cordoș (2).

I
I

I
j

RU-coresp.
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI - 

PROGRESUL BUCUREȘTI 14—6 
(5—1). Handbalistele de la Universi
tatea au obținut o victorie clară. Di
ferența putea fi mult mai mare dacă 
ploaia torențială din finalul partidei 
nu ar fi stînjenit vădit evoluția stu-

I
I
I
I
I
I
I
I
I

PUNCT FINAL

ÎN CAMPIONATUL REPUBLICAN DE VITEZĂ PE ȘOSEA
(prin telefon, de 
nostru). Nume- 
urmărit dumini- 
pe o pistă bine 
de 2 500 m, eta-

TG. MUREȘ. 10 
la corespondentul 
roși spectatori au 
că, în localitate, 
aleasă, în lungime
pa a IlI-a, a campionatului repu
blican de viteză pe șosea, care s-a 
desfășurat în condiții organizatori
ce excelente, cu concursul organe
lor locale. Această etapă la care 
au participat 62 de «oncurenți din 
12 localități, a cuprins întreceri de 
o factură tehnică superioară. Idtă 
cîștigătorii etapei : clasa 70 cmc: 
D. Vasilescu (Metalul București), 
125 cmc: M. Wetzler (C.S.M. Reși
ța), 175 cmc : W. Hirschvogel (C.S.M. 
Reșița), 250 cmci FI. Bejan (C.S.M. 
Reșița). 500 cmc: I. Gheorghe (O- 
țelul Galați), ataș: W. Deak ' 
N Ciobotea (Voința Sibiu).

Cu această etapă campionatul 
republican a luat sfîrșit. Iată pri
mii clasați în clasamentele genera
le : clasa 70 cmc — 1. G. SEUCHE- 
STEIN (C.S.M. Reșița) 22 p, cam
pion republican, 2. D. Vasilescu 14 
p. 3. M. Dinescu (Energia Cîmpina) 
14 p; 125 cmc: 1. M. WETZLER 
22 p — campion republican, 2. Al. 
Cristea-Ionescu (Oțelul Galați) 20 p, 
3. C. Novac (C.S.M. Reșița) 11 p; 
175 cmc: 1. V. HIERSCHVOGEL 
22 p — campion republican, 2. M. 
Mezincescu (Locomotiva Ploiești) 14 
p. 3. M. Kovacs (U.R.A. Tg. Mureș) 
11 p: 250 cmc: 1. CR. DOVIDS 
(Metalul București) 14 p — cam-

pion republican, 2. N. Fuicu (C.S.M 
Reșița) 9. p. 3 FI Bejan 8 p; 500 
cmc: 1.1. GHEORGHE 14 p —cam
pion republican, 2. V. Solomon 
(Motorul Baia Mare) 14 p, 3. FI. Be- 
jan 14 p; ataș: 1. W. DEAK-frN. 
CIOBOTEA 18 p, 2. T. Maksay+A. 
Wittinger (Motorul Baia Mare) 18 
p. 3. St. + I. Ciorbași (U.R.A Tg. 
Mureș) 17 p.

loan PĂUȘ

A CÎȘTIGAT TURNEUL DIN CAPITALĂ
Sala Dinșmo a găzduit un( interesant 

turneu internațional, la care au partici
pat echipa cehoslovacă Ruda Hvezda 
Pardubice și formațiile bucureștene 
I.C.H.F., Voința și Dinamo. Lăudabilă 
inițiativa clubului Dinamo de a fi or
ganizat o asemenea competiție, care s-a 
dovedit deosebit de utilă, deoarece e- 
chipele noastre se află la începutul pre
gătirilor pentru noul campionat. Iată
citeva amănunte de la meciurile ulti
melor două zile.

RUDA HVEZDA — VOINȚA 80—€9
(.39—28), Victorie clară a baschetbaliș-
tilor cehoslovaci.

DINAMO — I.C.H.F. 98—63 
Dinamoviștii au avut meciul 
creție. iar scorul ne scutește 
men tarii.

Î.C.H.F. — VOINȚA 69-64 
55—55). A fost cel mai disputat, și, în 
acelaș timp, cel mai echilibrat meci al 
turneului Dovedind o maț bună pregă
tire fizică, baschetbaliștii de la I.C.H.F. 
s-au impus în prelungiri.

RUDA HVEZDA 
(32—37). Dinamoviștii au 
ritatea timpului însă în 
nute au cedat Inițiativa 
slovace, care a reușit să 
obțină victoria la limită.

Clasament final : 
PARDUBICE 6 p, 
I.C.H.F. 4 p. *

(51—32). 
la dis- 
de co-

(32—30,

DINAMO 69—67 
condus majo- 

ultimele ml- 
echipei ceho- 
egaleze șl să

RUDA HVEZDA 
Dinamo 5 p, 3. 

4.Volnța 3 p.

1.
t.

M. ROMAȘCANU (DinamoI

A CUCERIT DOUA TITLURI UE CAMPION

2._ N. Tănăsescu (Dinamo) 26
A.

RECORDURI IMPRESIONANTE

i : Henț

pe hi- 
Bosfor 
înscris

iepei Rațiunea. Eleva 
a realizat unul 
timpi de 

după

----- ilL,Mandarina, simplu 11, 
ordinea închisă, ordinea 

IV : Venus (Gh. Tă-
Atac din pasă scurtă realizat de cei doi ridicători ai echipei României. Cristian Ion și Marian Stamate, 
partida din serie cu proaspăta campioană olimpică, re prezentativa Japoniei.

Foto i Radu CRISTESCU (Agerpies)

Campionatele naționale de velo
drom, rezervate juniorilor, au continuat 
sîmbătă și duminică, cu probele de 
urmărire individuală și pe echipe și 
cursa cu adițiune de puncte. Men
ționăm timpul excelent al dinamo- 
vistului Mircea Romașcanu în proba 
de urmărire Individuală — 5:15,5, si 
ca o surpriză notăm victoria forma
ției Șc. sp. 1 (antrenor C. Baciu) în 
dauna echipei Dinamo I, in proba 
de urmărire pe echipe. Dar iată re
zultatele : urmărire individuală. Ju
niori mari : 1. M. ROMAȘCANU (Di
namo) 5:15,5, 2. Z. Elekeș (Steaua) 
5:16,6, 3. Gh. Tudor (Steaua) 5:22,5, 

I. Nagy (Steaua) 5:36.0. Urmărire

pe echipe — juniori mici : I. Șo. sp. 
1 (Șchiopu, Simion, Marin, Dumitru) 
2:29,6, Z Dinamo I 229,7, 3. Olim
pia I 2:35,0, 4. Șo. sp. 3 — 2:30,1. Cursa 
cu adițiune de puncte — juniori mici 

de ture, cu sprinturi ia trei— 45 de ture, cu sprinturi la trei
ture i 1. Romică Simion (Șc. sp. 1)
28 p, 2. r "'*7’.:: _ ::
P, 3. M. Bonciu (Șo. sp. 3) 24 p,
4. C. Ștefan (Dinamo) 21 p, 5. ...
Dragomire (Olimpia) 19 p. Cursa cu 
adițiune de puncte — juniori mari — 
60 de ture, cu sprinturi la trei ture i 
1. M. Romașcanu (Dinamo) 64 p, 2. 
N. Voican (Șc. sp. 3) 26 p, 3. Gh. 
Pîrvulescu (Steaua) 24 p, 4. I. Cojo- 
caru (Șc. p. 2) 23 p, 5. V. Petre 
($-. sp. 3) 22 p.

Din punct de vedere tehnic, reu
niunea de ieri — în ciuda timpului 
nefavorabil — poate fi socotită prin
tre cele mai reușite ale actualei s»i- 
giuni. Mai întîi, „Premiul Arcul de 
Triumf a însemnat o superbă victo
rie a iepei Senzația, care a st.bilit 
cu 1:24,5 pe km al treilea timp al 
unui cal de trei ani, după Talaz (1:23) 
și Talion (1:23,6) pe pista hipodro
mului ploieștean. Struna cu 1:24,2, 
Seceriș 1:23,2, Hoțoman 126,7 și Cuc 
1:26.4 i-au opus o viguroasă dar In
fructuoasă rezistență. în „Criteriul 
cailor de doi ani” a clștigat Venns, 
în mare ameliorare, cu timpul de 
1’29,2. El a fo-t urmat, la •luptă, de 
Viraj (1:27,5) al treilea în ultimii 6

ani, dar care a trecut potoul în galop 
și a fost descalificat. Astfel locul doi 
l s-a atribuit 
lui Traian Marcu 
dintre cei mai buni 
podromul ploieștean, 
(1:25,9) și Talaz (1.26,1). Ea a 
1:26,2.

Rezultate tehnice : cursa . __ ,
(I. Toderaș), 33,9, Metopa, simplu 4, 
ordinea 322 ; cursa II : Sanda (R. Cos- 
tică) 32,3. Obreja, Fidela, simplu 6, 
event 58, ordinea 130, ordinea triplă 
838 i cursa III : Orfelina (D Toduță) 

.30,2, Eliza,...............................
event 635, 
triplă 709 1 cursa 
nașe) 29,2, Rațiunea, simplu 1, event

PE HIPODROMUL PLOIEȘTEAN
41, ordinea 
Oană) 29,8, 
3, event 11, 
213 | cursa 
nescu) 24,5, 
13, ordinea
(J. Florea) ... ____ ,
piu 3, event 8, ordinea 12, (,’.J;""„
triplă 87 ț cursa VIII : Teodora (Tr. 
Marinescu) 47,5. Baton, aimplu 36, 
event 87, ordinea 330. Pariul austriac 
s-a ridicat la suma de Iei 30.040. și 
a fost cîțtlgat de cinci combinații cu 
șase cai a 3.004 Iei fiecare. Report 
15 020. Retrageri — Jargon șî Rică.

Niddy DUMITRESCU

101 cursa V : Odiseu (1. 
Formula, Semeț, simplu 

ordinea 77. ordinea triplă 
VI : Senzația (M. Ștefă- 
Struna, simplu 2, event 
13 ! cursa VI! : Heroina 

28,9, Senior, Raliu, sim- 
, ordinea



FOREST HILLS ’72

ÎNAINTEA MARII FINALE

Un ex-lider foarte timid și modest III Repriza a doua, repriza victoriei i
i

în dupâ-amiaza de ieri, pe terenul central de la West Side Tennis- 
Club din Forest Hills, s-a disputat ultimul act al campionatelor inter
naționale de tenis ale S.U.A. La ora 16 (ora New York), deci cînd la 
București era plină noapte — ora 23, a început finala probei supreme 
a întrecerilor, cea de simplu bărbați. Față în față au stat tenismanul 
nr. 1 al României și al Europei, ILIE NASTASE, cu celebrul as al te
nisului profesionist, americanul de culoare ARTHUR ASHE. Două con
tinente reprezentate în lupta pentru trofeul celui mai mare turneu de

* /
califică pentru prima oară în etapa ultimă a tradițio- 
una din marile „clasice" ale sportului alb, Arthur Ashe 
la Forest Hills, Ia ediția din 1968. Pe o lungă listă de

'PETROLUL 1(1]

i s. C. BACAU 0(0]

* " --

•••Si*5--.

?V-A •

PLOIEȘTI, 10 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Eram curioși să vedem cum își 
Va apăra echipa băcăuană poziția 
de lider și mărturisim că bănuiam 
că se va „agăța" cu mai multă con
vingere de fotoliul pe care îl ocupa 
în fruntea diviziei A după două e- 
tape. în fond, partida de la Plo
iești reprezenta primul examen mai 
pretențios în calea echipei de pe 
Bistrița, examen menit să ne edi
fice mai limpede asupra potențelor 
reale ale „11‘-lui moldovean.

Ei bine, la acest examen S. C. 
Bacău a căzut, situîndu-se evident 
sub cota pretențiilor pe care le ai 
față de un lider.

Condusă cu 1—0 din minutul 13 
— un gol născut din „pledoaria" 
nemotivatâ a lui Vătafu (ieri — 
spre surprinderea noastră — mai 
mult „avocat" și mai puțin fotba
list), sancționată Cu o lovitură li
beră indirectă, respinsă de Ghiță 
și fructificată de I. Constantin — 
echipa băcăuană a evoluat în con
tinuare cu o timiditate de elev care 
nu este stăpîn pe lecție.

Oaspeții au îndrăznit să tragă pri
mul șut spre poartă abia după o 
jumătate de oră de la începutul 

?. t — e un fel de a spune, 
semiluftînd la 7—8 m de 

evoluînd pînă 
cuminte, fără

pinge iar Grozea reia slab din fața 
porții; min. 65 — șut foarte slab, 
de la 5—6 m, al lui Velicu ; min. 
72 — Rugiubei scapă singur spre 
poartă, fiind ajuns in extremis de 
N. Ionescu, care-i „suflă" balonul ; 
min. 77 — lovitură de cap, din
plonjon, a lui Catargiu, exact în 
brațele lui Mihai Ionescu. Și gol

CONSTANȚA, 10 (prin telefon, de 
la trimisul nostru)

fensiva Iul Bone și inevitabilul s-a 
produs In min. 56 : a Înscris Tuf an, 
cu capul, din apropiere, după ce. la 
un șut al lui Oprea, Boloni salvase 
de pe linia porții. Conduși pe tabelă 
oaspeții au ieșit In sflrsit fa atac si 
puțin a lipsit (min. 67) ca Pilei să 
nu fie bătut: Nagy a executat o 
lovitură liberă de pe oartea dreaptă

I
I
I

tenis al anului.
Năstase se

nalei competiții, 
a fost campion
onoare a învingătorilor, cuprinzînd 72 de ediții, începute încă din seco- 
?Ji trecut, este înscris pînă acum un singur nume de european: spa
niolul Manuel Santana, cîștigător în anul 1965...

★ ★ ★

ploios, te- 
15 000. A 
(min. 13).

Raportul 
(pe spațiul

Stadion Petrolul, timp 
ren excelent, spectatori : 
marcat I. CONSTANTIN 
Raport de cornere : 11—7. 
șuturilor ia poartă : 17—9 
porții : 7_4).

PETROLUL : M. Ionescu — N. IO
NESCU, TUDQRIE, CIUPITU, GRU
BER — Cozarec (min. 87 Moraru). 
CRINGAȘU — Dlncuță, I. CONSTAN
TIN. Orozea (min. 72 Moldovan), O- 
prișan.

S. C. BACĂU : GHIȚĂ — MIOC, 
CATARGIU, Velicu, Margasoiu — Vă- 
tafu. HRIȚCU — PanS. Dembrovschi, 
Rugiubei, Florea (min. 60 Bălută).

A arbitrat V. PĂDUREANU ♦ ***, 
ajutat la linie de AI. Paraschiv 
s. stăncescu (toți din București).

Trofeul Petschovschl : ‘ 
La tineret- rezerve : 

S. C. Bacău 8-0 (1—0).
9. 
Petrolul

marcat In min. 86 de 
lidat pentru ofsaid de 
raschiv.

Atit despre un meci 
tea avea drept morală 
Bacău) — clnd vrei să 
te complaci în rolul de

Pană, inva- 
tușierul Pa-

pu- 
S.C.

surprize pe jumătatea sa de tablotfi; 
Scorul: 6—3, 7—5 pentru King.

S-a încheiat și proba de dubit! 
bărbați. Ilie Năstase n-a fost în 
această finală. împreună cu coechi-* 
pierul său din acest turneu, spa
niolul Manuel Orantes, ei părăsise
ră cu o zi înainte întrecerea, fiind 
învinși în semifinale de cuplul 
Cliff Drysdale (R.S.A.) — Roger; 
Taylor (Anglia), la scorul de 4—6, 
4—6, 2—6. Orantes pare a se re_ 
simți din nou în urma accidentului 
suferit în vară, el fiind mâi puțin 
mobil pe teren și greșind numeroa
se mingi.

partidei (șut
Florea 
poarta ploieșteană), 
in min. 90 foarte 
temperament, fără nerv. Am avut 
chiar impresia că singurul vis al 
băcăuanilor era un modest rezul
tat egal, cu care să se întoarcă li
niștiți la Bacău.

Dînd liderului ce a fost al Iui — 
și, după părerea noastră, a lideru
lui a fost modestia totală — să sub
liniem atu-urile echipei învingă
toare.

De ce a învins ieri Petrolul ? în 
primul rînd, pentru că îl are pe 
acest foarte incisiv Ion Constantin, 
care a șutat exact de 9 ori la poar- 

puțin 5—6 ori foar- 
gol. în al doilea 
are o apărare sobră, 
jucătorii se dubiea-

care ar 
(pentru 
fii șoim, nu 
cioară.

Cu o cetate asediată a semănat as
tăzi (n.r. ieri), în multe momente ale 
primei reprize, poarta mureșean Hui 
Nagel. Vrind să spele rușinea aeeki: 
0—5 de la Brașov, băieții lui Kașoti 
s-au instalat de la Început In terenul 
advers, dar nereușind să concretizeze 
imediat (la ocaziile lui Tiuase și 
Tufan din minutele 10 și 1D $:-au 
pierdut din luciditate, transfermiad, 
treptat, superioritatea tor teritorială 
într-o dominare haotică. Laborjoși și 
inspirați la început, cei dc 
I. Constantinescu ți Mib 
primii care și-ău 
dare, renunțind la 
ve, in favoarea mingilor 
înalt, în careu, Ja bătaie*.

Roadele manierei alese ? j 
la „pachet* intre Oprea. T-f;
se obțin cel 
cel mult 
pe-aci să 
Pilcă ; la 
culoasele 
(min. 32) _______ _ , _  __
dar a trimis cu putere La PUcă eșr: 
curajos pentru a micșora uaghiuL

O schimbare efectuată de 
reluare (Turca II înlocuiește pe TS- 
r.ase, al cărui loc tot la mijloc 
ne), a avut efectul derit : m de_X 
aripi mai „de meserie*. Farul a stat 
mai bine acum în teren, atacul a pu
tut manevra pe un frec.-.
desfăcînd cu mai multă ușurință de-

vxilrxiy azi fos* 
rdut din rit- 
«ie ecastroct:^

Angajâri
— ---- . —ăn ți a—

părătorii formației oaspete din care 
--1 mult— comerț. Și golul 
așteptat de tribme era cit 
cadă In plasa porții ki 
unul din rarele dar peri- 

eontraatacuri ale oaapeLIcr 
Fazekas a scăpa: în rare-c.

tei.

fază.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i

tă, fiind de cel 
te aproape de 
rînd, pentru că 
sigură, în care

' za' foarte bine.
• Deși s-a marcat un singur punct, 
meciul a avut o sumedenie de faze 
nefructificate, în care golul a atîr- 
nat de un fir de ață i min. 20 — 
I. Constantin șutează de la 4 m 
peste poartă ; min. 31 — lovitură de 
cap a lui Ion Constantin peste 
poartă ; min. 36 — blocaj al Iui Mi
hai Ionescu în picioarele lui Flo
rea ; min. 49 — șut al lui Oprișan, 
de Ia 6 m, pe lingă poartă ; min. 
55 — șutează Cozarec, Ghiță res-

POPESCUMarius

I
I
I
I
I 
I

I
I
I
I
I

Din pozifie destul de bună, Bujor șutează spre poarta părăsită de Adamacne, da- m.-. j-d m pe lined
Foto: Tteo MACARSCHI

I
I

Feroviarii au început 
campionatul „in forțăU SRSTUDENTESC o’

SJ EÂGUL ROȘU 0

i
I

I.S.M.RtSITA 0(0)
1 I R. CLUJ 2(0]
REȘIȚA, 10 (prin telefon, de la tri

misul nostru)
Echipa lui Reinhardt nu reușise 

încă să cunoască bucuria golului 
în acest campionat. Dar formația 
jucase binișor în primele două eta-

Stadionul Valea Domanulul ; timp 
admirabil ; teren excelent ; spectatori 
circa 12 000. Au marcat : BUCUR ;rnin. 
53) șl PETRESCU (min. 90). Raport 
de cornere : 14—2. Raportul șuturilor 
la poartă : 22—11 (pe spațiul porții : 
9—5).

C.S.M. : Ilieș — Rednic. GEORGE- 
V1CI. Kiss, Kafka — BELDEANU, 
Varga _  Atodiresei (min. 55 Neagu).
Pușcaș (rrțin. 48 Grozăvescu), Szi
laghi, Florea.

C.F.R. : GADJA — LUPU, Dragomlr, 
Szdke, Roman — M. BRETAN, CO- 
JOCARU, Vișan (min. 52 BUCUR) — 
S. Bretart, Adam, Petrescu.

A arbitrat C. NICULESCU ****★, 
ajutat la linie de M. Popescu și R- 
Stlncan (toți din București).

Trofeul petschovschl : 9.
La tineret-rezerve : C.S.M. Reșița — 

C.F.R. Cluj 4-2 (3-2).

pe de rodaj, și localnicii sperau 
azi nu numai intr-un gol, ci chiar 
in victorie. Jocul însă avea să do
vedească gazdelor că și-au făcut 
iluzii prea mari. Pentru că fero
viarii clujeni știu astăzi să ia re
pede pulsul adversarului și să-1 
trateze în consecință. Și, în primul 
rînd, pentru că C.S.M. Reșița s-a 
dovedit un team mult prea modest, 
cu cîțiva jucători chiar sub con
diția Diviziei B. Așa cum a jucat 
astăzi, C.S.M. nu putea obține iz- 
bînda, chiar dacă meciul ar fi con
tinuat două zile și două nopți.

La început au existat ceva iluzii, 
legate în special de Beldeanu, omul 
care face tot jocul echipei. Dar pa-

sele sale au fost incredibil stricate 
de Varga și Szilaghi, figurant! de 
prim rang, în două faze. Iar cînd 
Beldeanu și-a asumat singur sarci
na finalizării (min. 40) printr-un 
șut senzațional de la 7 m, a 
venit uluitor portarul Gadja 
opus golului.

Nici schimbările de după 
n-au reușit să aducă ordine ' 
ciditate în „ll“-le reșițean, 
Grozăvescu și Neagu n-au depășit 
condiția submediocră a majorității 
coechipierilor Așa incit, misiunea 
feroviarilor, deciși în apărare și 
mizînd pe contraatac, a fost mai 
ușoară, decît credeau poate, chiar și 
cei care în prima repriză încerca
seră fără prea multă încredere 
poarta gazdelor. în plină dominare 
a C.S.M.-ului, Adam a speculat o 
greșeală a fundașilor adverși, a 
schimbat jocul de pe stingă pe 
dreapta la Bucur și acesta, la un 
minut după introducerea sa, a în
scris de la 6 metri plasat, după cc 
Ilieș ii respinsese in față primul 
șut. Golul a venit ca o „ghilotină" 
pentru gazde, mult prea haotice în 
zbuciumul lor după egalare. în in
tențiile acestora n-a existat lucidi
tatea necesară, și așa, Szilaghi și 
Varga (min. 67 și 81) s-au încurcat 
ca niște copii în careu, în fața 
golului.

Și cum gazdele au dovedit că 
nu sînt în stare să finalizeze, clu
jenii au mai punctat o dată, in fi
nal, prin Petrescu (șut ușor pe lin
gă Ilieș prins pe picior greșit, la o 
pasă excelent dată de Bucur de pe 
dreapta, acolo unde mai tot timpul 
nu s-a aflat nici un reșițean).

inter- 
și s-a

pauză 
și lu- 

, căci

Mircea M. IONESCU

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 re

zultate exacte la concursul Prono
sport nr. 37, etapa din 10 septem
brie 1972

I. Petrolul—S.C, Bacău 1
II. Farul—A.S.A. Tg. Mureș 1

III. C.S.M Reșița—C.F.R. Cluj 2
IV. Sportul stud.—Steagul roșu X

V. Pol. Gl.—Pol. Iași X
VI. Ș.N. Oltenița—Progr. Buc. 1

VII. Gloria Buzău — C.S. Tîrg. 1
VIII. Delta Tulcea—F.C. Galați 1

IX. Drobeta Tr. S.—Met. Cugir 1
X. Pol. Tim.—Minerul B.M. 1
XI. Electroputere—O. Satu Mare 1

XII. C.S.M. Sibiu—F.C. Bihor Or. 1
XIII. Minerul Anina—C.F.R Tim. 1 

Fond de premii 310.529 lei.

- O atmosferă de plictiseală gene
rală a domnit ieri peste stadionul 
Republicii, în tribune și in teren. 
Meciul n-a reușit nici o clipă să 
se ridice la înălțimea așteptărilor, 
nici măcar sub aspectul angajamen
tului, dacă sub cel tehnic nu prea 
aveam pe ce conta de la o echipă 
care pînă acum nu prea găsește ar
gumente pentru a-și justifica locul 
în prima divizie (Sportul studen
țesc) și de la alta, care venea după 
un sever 1—3 în „Cupa Balcanică"

sau de două an (La șutul de U 30 
de metri al Iui Șerbănolu. din min. 
65. cînd portarul b’zcurestean a res
pins in transversală, si la o in
cursiune a Iui Pescaru. în min. 8), 
cînd acesta a pasat in 6 tn lui Ghe.-- 
gheli). în rest, mai mult acțiuni ale 
gazdelor, dintre acestea cele cu un 
mai mare grad de periculozitate 
fiind următoarele: min. 7 : lovitură 
liberă de la 18 m. Frățilâ, Adama- 
che respinge : min. 28 : vo’eu al lui 
Sandu, pe ’îr.gă bară: min. 45: 
ratare a lui Oct Ionescu; min. 55 
șut din unghi ai lui Bujor, in plasa 
laterală.

Cam atit despre un meci trist, 
prost, desfășurat într-o atmosferă 
pe care o sirenă stridentă, cu ton 
plîngăreț, sfîșietor, a galeriei bra
șovene, a făcut-o și mai apăsă
toare...

I
I
I
I
I
I
I

Stadionul Republicii ; timp noros, 
cald ; teren bun ; spectatori circa 
2 000. Raport de cornere : 3—2. Rapor
tul șuturilor la poartă : 18—3 (pe spa
țiul porții : 7—1).

SPORTUL STUDENȚESC : Ion Va- 
sile — Jurcă, D. Nicolae, G. Ionescu 
Cojocarii — TĂNASESCU, O. Iones
cu — Bujor, Frățilă (min. 63 Stroe), 
M. Sani'ii, Kraus (min. 73 : Culda).

STEAGUL ROȘU : ADAMACHE — 
Ivăncescu, Jenei, OLTEANU, Anghe- 
llni — Pescaru (min. 46 : Șerbănolu). 
Ghergheli — Zotincă, CADAR, Flores- 
cu (min. 46 : Pescaru), Gyorfi.

A arlbitrat GH. LIMONA — Bucu
rești **★★★, ajutat de C. Costlcă 
Buc. și V. Dumitru — Oltenița.

Trofeul Petschovschl : 8. •
La tineret-rezerve : ,1—0 (0—0).

și căreia — din punct de vedere 
al clasamentului — un meci moale, 
„adormit", care s-o ducă la draw-uj 
dorit, îi convenea de minune.

Sigur, studenții au atacat mai 
mult, dar haosul din atacul lor, 
totala insuficientă a vîrfurilor, fap
tul că echipa „nu știe ce joacă", au 
fost ieri plătite cu încă un punct, 
cel de-al treilea pe care „team"-ul 
Iui Motroc îl pierde pe teren pro
priu în acest campionat.

în fața unei echipe care 
foarte bine să se apere (probă evi
dentă ! n-a primit nici un gol în 
trei etape, din care două jucate în 
deplasare) Sportul studențesc a 
prezentat „inovația" unei linii de 
mijloc cu atacanții Kraus și O. Io
nescu (4—3—3), probabil în ideea 
creșterii forței ofensive de ansam
blu i în realitate, în teren, cei doi 
mijlocași care ar fi trebuit să mă
rească potențialul ofensiv au fost 
anihilați, reușind să ajungă în a- 
propierea porții adverse atît de rar, 
îneît — practic — studenții n-au 
făcut decît să joace cu 3 oameni în 
atac. Ceea ce, desigur, nu putea fi 
o teribilă amenințare pentru bra
șoveni — care au alcătuit ieri în 
fața porții lui Adamache un baraj 
dens, adesea chiar cu doi „libero" I 
Echipa Steagul roșu nu putea fi, 
Ia rîndul său. periculoasă pentru 
poarta iui Ion Vasile și nici n-a 
fost, în tot meciul, decît o dată

știe

Radu URZICEANU
I

în așteptarea rezultatului finalei, 
am răsfoit telegramele agențiilor 
de presă transmise de la New York 
in cursul nopți: precedente. Meciul 
dștigat de Ilie Năstase în fața a- 
mericanului Tem Gorman domină 

:..i. za sîmbăîâ. în cam
pionatele internaționale de tenis ale 
S.U.A. Jucăiorui român Ilie Năs- 
tatse a reafirmat pronosticurile tu
turor specialiștilor, ciștigind fără 
drept de apel semifinala cu Tom

■Mit corespondentul sportiv al 
agenției „France Presse" dincolo 
d« Ocean. Și comentariul continuă : 
. învingălor in patru seturi (4—6, 

Năstase a dat
suporterilor săi numai în pri

po fida 
intermi- 

după- 
central

7—«. «—2, 6—1), 

mele două setări. Apoi, în 
faptului că din cauza ploii 
tente. cărate in cursul 
amiezii, gazonul terenului

ud, tenismmul român a 
multă energie ți fantezie, 
de o manieră spectacu-

devenise 
Jucat cu 
cițtigind 
loasă'

De fapt, emoțiile admiratorilor 
lui Nâssase — tot atît de numeroși 
ia Forest Hills, ca și îa Wimbledon, 

. >r. :r.ce in altă parte — înre- 
g.s’.râseră valori foarte ridicate în 
acele prime două seturi ale meciu
lui. Așa cum am aflat intr-o con
vorbire telefonică avută cu biroul 
de presă al campionatelor, Gorman 
începuse foarte tare, valorîficîn- 
du-și la maximum forța loviturilor, 
majorata de iarba alunecoasă. Ser
viciile sale erau aproape imposibil 
de returnat și un singur break

în primul set îi fusess suficient 
pentru a se distanța. în setul doi, 
Năstase returnează mult mai bine 
și nu-și mai pierde serviciul. Sco
rul se menține egal pînă la 6—6, 
cînd se aplică regula de tje-break, 
atit de periculoasă. Gorman punc
tează de patru ori și are set-ball I 
Năstase egalează și cîștigă mingea 
următoare printr-un „passing". de 
toată frumusețea, în aplauzele tri
bunelor. .. A fost momentul psiho
logic al meciului. în următoarele 
două seturi, Gorman cedează trep
tat în fața jocului din ce în ce mai 
bun al românului, care încheie cu 
o victorie netă.

Comentatorii străini, âflați la 
Forest Hills, remarcă jocul' bun al 
lui Ilie Năstase pe gazon, el fiind 
foarte rapid în execuții. Faptul că 
supercampionul român se clasează 
înaintea tuturor jucătorilor ameri
cani, care candidează la selecția tn 
echipa S.U.A. pentru apropiata fi
nală a „Cupei Davis", el învingîn- 
du-1 în partidă directă pe Tom Gor
man — cel mai în formă dintre 
ei — este și el subiect de comen
tarii în știrile ce ne-ati parvenit în ’ 
ultimele 24 de ore.

între timp, programul finalelor 
marelui turneu a început cu cea a 
probei de simplu femei. Confirmînd 
forma excelentă în care se aflij, 
americanca Billie Jean King și-a 
păstrat titlul de campioană, de|j«ț;ț 
și anul ti-cclrt. în ultrmui meci-, ea 
a învins pe australianca Kerry 
Melviile, calificată după o serie ele

Cuplul Drysdale — Taylor a cîș- 
tigat și finala probei, dispunînd în. 
trei seturi de australienii John 
Newcombe și Owen Davidson la 
scorul de 6—4, 7—6, 6—3.

I 
în schimb, tenismanul român a- 

saltează titlul în proba de dublu 
mixt, alături de partenera sa tra
diționala, americanca Rosemary Ca
sals. Perechea Năstase—Cașals în- 
tîlnește in finală un cuplu reduta
bil. Este vorba de cunoscutul pro
fesionist american Marty Riessen și 
multipla campioană australiană 

. Margaret Smith-Court. Aceștia s-au 
calificat, în semifinale, învinglnd 

' perechea australiană Bob Car
michael — Lesley Hunt cu 6—7,, 

" '6—3, 6—2.

TELEX
Cea de-a 61-a ediție a Turului ci
clist al Piemontului s-a încheiat cu 
victoria celebrului rutier belgian • 
Eddy Merckx. El a parcurs 205 km | 
în 5 h 16, realizînd o medie orară 1 
de 38,924 km. La un minut și 26 i 
de secunde a sosit un pluton masiv> 
de cicliști, în care figurau, printre ; 
alții, italienii Gimondi, Panizza, j 
Maggioni și belgianul Van Springel. .

Campionatu' de fotbal
Rezuitate înregistrate în etapa a 

8-a a campionatului englez de fot
bal : Birmingham — Manchester 
City 4—1 : Chelsea — West Ham 
1—3 ; Leicester — Everton 1—2 ;
Liverpool — Wolverhampton 4—2 ; 
Manchester United — Coventry 
0—1 ; Newcastle — Arsenal 2 
Norwich — Sheffield United 1 
Southampton — Ipswich

MILAN ERCEGAN
ALES PREȘEDINTE Al F.I.L.A.

Cu prilejul Jocurilor Olimpice de 
vară de ia Moncb.en, în capitala 
Bavariei a avut loc congresul Fe
derației internaționale de lupte 
(F.LL.A ). Pe ordinea de zi a lu
crărilor a stat și alegerea uniri nou 
președinte al acestui for sportiv. A 
fost ales. în unanimitate, reprezen
tantul Iugoslaviei în acest orga
nism. Milan Ercegan. Acesta a gi
rat și pînă acum funcția de pre
ședinte al F.IX..A. după decesul 
predecesorului său. francezul Ro
ger Conlon, survenit in cursul a- 
nului trecut.

După instalarea sa ca președinte. 
Milan Erce^an a declarat că prin
cipalul obiectiv al conducerii F.I.L.A. 
va fi și în viitor răspîfidirea spor
tului luptelor în toate țările lumii, 
în mod deosebit, se va insista pe 
stimularea activității competiționa- 
le în țările asiatice.

al
Stoke — Leeds 2—2 ; Tottenham — 
Crystal Palace 2—1 ; West Brom
wich — Derby 2—I.

în clasament conduce formația 
Everton cu 13 puncte, urmată de 
Tottenham — 12 p și Arsenal — 
11 p.

Intr-un meci internațional amical 
de fotbal, echipa O.C.G. Nice a în
vins pe teren propriu, Cu scorul de 

,„4—2 (4-rO), formația Admira Viena.
Fotbaliștii francezi, care în prezent 
se află pe primul Ioc în clasamen
tul campionatului țării, au dominat 

- copios prima repriză, înscriind pa
tru goluri. în partea a doua a 
meciului, austriecii au echilibrat si
tuația, reducînd din handicap prin 
Poliwka și Vogel.

■4

După desfășurarea a patru etape, 
in Turul ciclist a] Nordului conduce 
rutierul francez Vasseur, urmat la 
un minut de compatriotul său Riotte 
și belgianul Verreydet Etapa a 
4-a a fost ciștigată de olandezul 
Pijnen, cronometrat pe distanța de 
196 km cu timpul de 5 h 16:34.

Autc-ncbuisiu’ haiian Andrea de Aâamich, fotografiat pe pista de la 
.Monza. in cursul ultimelor antrenamente de simbătă, înaintea disputării 
.Marelui Premiu al Italiei (formula 1).

Telefoto: A. P. — Agerpres

b»™. GAZDELE AU FOST NECRUȚĂTOARE
SERIA I: Progresul București - întrecută net la Oltenița SERIA a Il a: Oaspeții au marcat doar un gol!

DELTA TULCEA — F. C. GA
LAȚI 3—1 (1—0). Golurile au fost 
marcate de Girip (min. 13 și 89), 
Florea (min. 8o), respectiv Adam 
(min. 70). Corect arbitrajul lui Gh. 
Micloș — București. (I. Ttitșie, co- 
resp.).

CHIMIA RM. VÎLCEA — ȘTIIN
ȚA BACAU 2—1 (1—0). Au înscris : 
Burlacu (min 14). Iordache (min. 
46), respectiv Ciocoiu (min. 90). A 
condus bine M. Buzea — Bucu
rești. (D. Roșianu, coresp. jude
țean)

GLORIA BUZĂU — CLUBUL 
SPORTIV TÎRGOVIȘTE 1—0 (0—0) 
Unicul gol a fcst realizat de Bădin 
(min. 64). T. Ilie — Bacău a arbi
trat bine. (M Dumitru, coresp.)

POLITEHNICA GALAȚI — PO
LITEHNICA IAȘI 1—1 (1—1). Go
lurile au fost înscrise de Broștiuc 
(min. 30) pentru gălățeni, Romilă II 
(min 45) pentru oaspeți. A arbi
trat foarte bine A. Grigorescu — 
București. (Gh. Arsenic, coresp.)

METALUL BUCUREȘTI — CEA
HLĂUL P. NEAMȚ 1—0 (0—0). Joc 
frumos, victorie meritată a bucu- 
reștenilor. Unicul gol a fost înscris 
de Decu ((min 61). A condus bine 
A. Pilosian — Constanța. (FI. 
Sandu)

PROGRESUL BRAlLA — DU
NĂREA GIURGIU 2—1 (2—0). Au 
marcat! Gheorghiță (min. 16), Bu- 
lancea (min. 25), respectiv Sandu 
(tnin. 50) Bun arbitrajul lui I. An- 
gheliu — P. Neamț. (I. Baltag, co
resp.)

METALUL PLOPENI — C.F.R. 
PAȘCANI 2—1 (1—1). Autorii go-

Jurilor: Nazarie (min 6) pentru 
C.F.R., Ciucu (min. 35)’ și Florea I 
(min. 66) pentru Metalul. In min. 
72. Florea I (Metalul) a fost elimi
nat pentru lovirea adversarului 
fără balon. Satisfăcător arbitrajul 
lui M. Haimovici — București. (I. 
Tănăsescu, coresp.)

Ș. N. OLTENIȚA — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 3—0 (1—0). Au mar
cat: Păunescu (min. 17 din 11 m), 
Fildiroiu (min. 71) și Ștamanichi 
(min. 82). Arbitrajul luj N. Cursaru

Tîrgoviște —

— Ploiești : slab în prima repriză, 
bun în a doua. (A. Păpădie)

1. Politehnica Iași 4 3 1 0 6—2 7
2. Progresul Brăila 4 2 2 0 5—3 6
3. Ș.N. Oltenița 4 *> 1 1 8—5 5

4—5. Metalul Buc. 4 2 1 1 2 5
4—5. Metalul Plopeni 4 2 1 1 8—6 5

6. Gloria Buzău 4 2 1 1 4—5 5
7. Dunărea Giurgiu 4 O 0 2 7—4 4
8. C.F.R. Pașcani 4 2 0 2 4—3 4
9. Delta Tulcea 4 1 2 1 5—5 4

10. Chimia Rm. Vil. 4 1 2 1 2—3 4
11. Progresul Buc. 4 1 2 1 1—3 4
12. F.C. Galați 4 1 1 2 7—7 3
13. Ceahlăul P. N. 4 1 1 2 1—3 3
14. Știin(a Bacău 4 1 0 3 4—6 2
15. Poli. Galați 4 0 2 2 3—7 2
16. C.S. Tîrgoviște 4 0 1 3 0—5 1

ETAPA VIITOARE (17 septem-
brie) : Clubul Sportiv
Politehnica Galați, Dunărea Giur
giu — Delta Tulcea, Progresul 
București — Metalul Plopeni, Ști
ința Bacău — Progresul Brăila, 
F.C. Galați — Metalul București, 
Ceahlăul P. Neamț — Politehnica 
Iași, C.F.R. Pașcani — Ș.N. Olteni
ța, Chimia Rm. Vîlcea — Gloria 
Buzău.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
MINERUL BAIA MARE 2—0 (0—0). 
Autorii golurilor : Dașcu (min. 46) 
și Bojin (min. 59). St. Lazăr — 
București a condus foarte bine. 
(I. Stan, coresp.)

OLIMPIA ORADEA — METROM 
BRAȘOV 1—0 (1—0). Unicul gol a 
fost marcat de Balogh (min. 33 din 
11 m). Competent arbitrajul lui V. 
Trifu — Baia Mare. (L Ghișa, co
resp. județean)

CHIMIA FAGARAȘ — GLORIA 
BISTRIȚA 2-0 (2—0). Au înscris: 
Boantă (min. 10 din 11 m) și Filip 
(min. 14). A arbitrat bine A. Ene 
— Craiova. (B. Stoiciu, coresp.)

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
OLIMPIA SATU MARE 2—0 (2—0). 
Golurile au fost realizate de Bichea 
(min. 18 și 21). Foarte bun arbitra
jul lui I. Barbu — Deva. (M. Vlă- 
doianu, coresp.)

C.F.R. ARAD — CORVINUL HU
NEDOARA 0—0. în repriza secun
dă jocul a fost mai frumos. A ar- 

Constantinescu —

MINERUL ANINA — C.F.R. TI
MIȘOARA 3—0 (1—0). Autorii go
lurilor ! Macai (min. 42), Spălățelu 
(min. 60) și Dumitrescu (min. 80). 
A condus foarte bine Gh. Cojocarii 
— Drobeta Tr. Severin, 
coresp.)

(P. Lungu,

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

10.
11.
12.
13.

14—15. 
14—15.

16.

Politehnica Tim. 
Minerul B. M. 
C.S.M. Sibiu 
Chimia Făgăraș 
Minerul Anina 
Gloria Bistrița 
C.F.R. Arad 
Olimpia Oradea 
F.C. Bihor 
Metrom Brașov 
Met. Cugir 
C.F.R. Tim. 
Corvinul Hun. 
Elec. Craiova 
Metalul Drobeta
Tr. Severin 4 
Olimpia S.M. 4

4 
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1

1 
1 
1 
0 
0 
O
2 
2
1
1
1
1
2 
O

0
1
1
2
2
2
1
1
2
2
2
2
0
3

7
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2

1
2

0
1

3
1

4—6
4—3

2
1

dă jocul a fost 
bitrat bine I. 
Cluj.

C.S.M. SIBIU 
2—1 (2—0). Au 
(min 2) și Floare (tnin. 40). res
pectiv Tamaș (min. 57). A condus 
bine N. Mogoroașe — Craiova. (V. 
Iordache)

METALUL DROBETA TR. SE
VERIN — METALURGISTUL CU
GIR 3—0 (0—0). Golurile au fost 
înscrise de Boța (min. 47 și 61) și 
Jimboreenu (min. 89). Excelent ar- 
bitraju! lui G. Blau — Timișoara. 
(Gh. Manafu, coresp.)

(N.R. Echipele Olimpia Satu Mare 
. Corvinul Hunedoara sînt penaliza

te cu cite patru puncte).

-c F. C. BIHOR 
marcat t Serfozo

ETAPA VIITOARE (17 septem
brie) : Gloria Bistrița — C.F.R. 
Arad, Olimpia Satu Mare — Mine
rul Anina, Metalurgistul Cugir — 
Minerul Baia Mare, Politehnica Ti
mișoara — Olimpia Oradea, Elec- 
troputere Craiova — Chimia Făgă
raș, F.C. Bihor — Corvinul Hune
doara, Metrom Brașov — C.F.R. Ti
mișoara, Metalul Drobeta Tr. Se
verin — C.S.M. Sibiu.



BOXERII MAE DESEMNAI CAMPIONII
ION

O Z! DE NEUITAT
PENTRU LUPTĂTORII ROMÂNI

. y. După două
- ceri, în care
. (ie pugiliști amatori din întreaga 
, lume, aseară, pe ringul de la Box- 
halle, a sunat pentru ultima oară 

'gongul, marcînd încheierea turneu
lui olimpic, în reuniunea finală, 
după cum este cunoscut, trebuia 

‘ să lupte pentru medalia de aur și 
. reprezentantul nostru la categoria 
grea, Ion Alexe. Dar, la controlul

. medical efectuat înaintea meciului 
’ s-a constatat (pe bază de radiogra
fie) că Alexe are o fisură la unul 
dintre oasele metacarpiene ale mîi- 

■jiii drepte, motiv pentru care el a 
fost oprit de medic să mai urce pe 
ring. în aceste condiții. Ion Alexe 
a trebuit să se mulțumească c i 
medalia de argint. La categoria 
semimuscă, maghiarul Gyorev Ged.» 
l-a întrecut clar ia puncte (5—0) pe 
sud-coreeanul Kim U Lee. Titlu 
la muscă a revenit bulgarulu 
Gheorghi Kostadinov. El l-a invir. 
categoric la puncte (5—0) pe j- - 
dezul Leo Rwabogo. Orlando Mur 
tinez (Cuba) este noul campion 
categoria cocoș. El a term in st în
vingător la puncte (5—0) partida cu 
Alfonso Zamora (Mexic). La pană. 
Boris Kuznețov (U.R.S.S' a cis: gat 
greu la puncte (3—2) in fața ke-

- nvanuîui Philip Warruinge. Jan 
Szczepanski (Polonia) a devenit 
campion la semiușoară. El .-a în
vins la puncte (5—0> pe mashbrtâ 
Laszlo Orban. Ray Seales (S U A.) 
a cîștigat cu 3—2 meciul cu bulga
rul Anghel Anghelov la ușoară.

săptămîni de între- 
au fost angajați 358

MEDALIE DE ARGINT

avea

ATLETIC

ION
Născut 
Prahova.

ALEXE

A CONCURSULUI
ma

aceas-

ECHIPA POLONIEI A CSTIGAT
TITLUL OLIMPIC LA FOTBAL

i-u --» de amiază. ia u

Menis 
aur.

să înceapă, dintr-o clipă într-aita, 
meciul cu iranianul Rahim Alia- 
badi, cel care îl surclasase în turul 
anterior pe finlandezul Raimo Hir- 
vonen, iar Berceanu ieșise învin
gător prin tuș în fața italianului 
Lorenzo Caliafore. Emoțiile noastre

ritmul, cîștigînd, în« final par
tida cu categoricul scor de 
8—1. După această splendidă 
victorie, micul nostru luptător 
se putea considera deja pose
sor al medaliei de argint, pen
tru că orice s-ar fi întâmplat,

VICTOR DOLIPSCHI s-a născut în București, la 19 octombrie 
1950. înălțime — 1,85 m, greutate — 122 kg. A îndrăgit luptele 
greco-romane din 1965 cînd s-a înscris la clubul Rapid, avm- 
du-1 antrenor pe Marin Belușice, în prezent face parte din 
clubul Dinamo București, fiind pregătit de antrenorii Ion Cer
nea și Dumitru Cuc. Â ’cucerit patru titluri de campion re
publican la juniori și două la seniori. Primul succes în arena 
internațională l-a avut anul trecut la campionatele mondiale 
de la Sofia cînd s-a clasat pe locui VI. La campionatele euro
pene din acest an (Katowice) a cucerit medalia de bronz. 

Maestru al sportului.

gernsaojl 
Debutj 
l-a făt 
Ia Ci a 
xieo.

Hzsstcg

tn

erau cu atît mai mari, cu cit știam 
că luptătorul nostru făcuse multe 
eforturi pentru a se menține în li
mitele categoriei. Cu toate acestea, 
Gheorghe Berceanu a început par
tida în stilul său debordant, trecînd 
pe sub brațele iranianului și fixîn- 
du-1 în parter. în continuare, fără 
ca Aliabadi să aibă măcar o clipă 
de răgaz, a fost trecut de două ori 
prin pod cu două centurări laterale, 
una mai spectaculoasă ca cealaltă, 
și astfel la sfîrșitul primei reprize 
luptătorul nostru conducea cu 
5—0. Asigurîndu-și acest avantaj 
substanțial, Berceanu a încetinit

ÎNTRECERI SPECTACULOASE ÎN ULTIMA ZI

MONCHEN (prin telex, de la unul 
> dintre trimișii noștri).
1 Ultima zi a întrecerilor atletice, 
i In tribunele lui Olympia’ Stadion 

au lust lot: din nou 80 000 de spec
tatori, fideli ai acestui sport al 
sporturilor. Alte zeci de mii de iu
bitori ai atletismului — care n-au 
putut să-și procure bilete de intra
re — s-au înșiruit de-a lungul tra
seului clasicei curse a maratonului, 
iar alții, desigur cei mai mulți, 
s-au așezat în fața ecranelor tele
vizoarelor. •

Am asistat la ultimele dintre fi
nalele concursurilor, la întreceri de 
un înalt nivel tehnic, la un specta
col captivant. Pentru noi, fără nici 
o discuție, punctul cel mai impor
tant al programului acestei reuni
uni l-a constituit — și este clar de 
ce — întrecerea aruncătoarelor de 
disc, probă la care, printre cele 12 

, sportive admise în concurs pe baza 
standardului de calificare, se găseau 
și cele trei reprezentante ale țării 
noastre.

Tocmai de aceea, cu ochii ațin
tiți spre latura stadionului unde se 
afla cercul de aruncare, am urmă
rit întrecerea cu o încordare maxi
mă. Am crezut, multă vreme că 
tânăra noastră campioană va izbuti 
să-și realizeze marea-i dorință, că 
Argentina Menis avea să încheie 
cu o victorie de rezonanță disputa 
ei cu cele mai bune aruncătoare 
din lume. Și, așa cum s-au desfă
șurat faptele, nimic nu ne lăsa să 
credem intr-un alt deznodămînt. 
Argentina și-a inaugurat seria a- 
runcărilor cu un rezultat excelent 
de 64,28 m cu care a reintrat in 
posesia recordului olimpic, întrecut 
între timp de sovietica Tamara 
Danilova cu 62,64 m. Era evident, 
pentru toată lumea, că valoarea 
unei asemenea performanțe, înre- 

. gistrată din prima încercare, nu se 
putea să nu fi influențat evoluția 
concurentei următoare, caro nu era 
alta decît recordmana lumii Faina 
Melnik, principala ei adversară. 
Sportiva sovietică a realizat 60.56 
m. După trei aruncări, conform 
regulamentului, începea finala pro- 
priu-zisă. La încheierea acestora 
am notat ca o mare surpriză perfor
manța bulgăroaicei Stoieva 64.20 
m. emoțiile de calificare ale fostei 
recordmane mondiale Liesel Wes- 
termann (62,18 m în încercarea a 
treia), faptul că Melnik nu se ară
ta totuși prea periculoasă, fiind 
clasată, în acel moment al concursu
lui, abia pe locul cinci. Din păcate, 
fosta noastră campioană Lia Mano- 
liu, deși a aruncat 58,50 m (cu 22 
cm mai mult decît în Mexic, cînd 
a cîștigat medalia de aur 1) era cla-

• sată a noua și nu mai avea drum 
liber spre finală. Cealaltă atletă 
română, Carmen Ionescu (cea mai 
tânără dintre concurentele acestei 
probe), vădit emoționată, a obținut 
totuși calificarea cu un 58,76 m.

Nu avem timpul necesar pentru 
a ne pune ordine printre zecile de 
hîrtii cu rezultate de tot felul și 
Argentinei îi vine din nou rîndul 
să arunce. Balansează discul cu 
mina stângă, îl trece rapid în cea 
dreaptă. O piruetă 
Argentina ajunsă la 
lui face eforturi să 
teriorul lui. Steagul 
lui anunță încercare 
fug repede spre discul care zboară.

foarte rapidă, 
bordura cercu- 
rămînă în in- 
alb al arbitru- 
valabilă. Ochii

PROGRAMUL ZILEI
CĂLĂRIE : Marele premiu 

olimpic de obstacole (echipe)
CEREMONIA DE ÎNCHI

DERE A CELEI DE A XX-A 
EDIȚII A JOCURILOR O- 
LIMPICE DE VARA

PE MICUL ECRAN
ora 16,30 și 19,001 Călărie 

(transmisiune directă)
ora 23,001 Ceremonia de 

închidere a J.O. (înregistrare)

căzut dincolo de linia c__ ______
65 de metri (65,06 m). Mai mult ea 
oricind, acum eram convinși că 
victoria nu-i mai poate scăpa, deși, 
nu știm cum să vă spunem, ceva 
ne făcea să credem că lupta nu era 
încheiată, că această Faina Melnik, 
este o adevărată „campioană” a 
inconstanței, dar că posibilitățile 
sale sînt cele pe care le-a demon
strat în iulie, cu ultimul dintre 
cele nici nu mai știm cite recor
duri mondiale ale sala Bucuria, 
marea bucurie a momentului lui 
65 de metri s-a stins imed r.t 
Melnik a aruncat aproape incre
dibil față de cum o făcuse pipă 
atunci, un 66.62 m. Dar A-yg—- -j 
n-a depus armele, chiar dacăaca*. 
pentru a putea ciștiga. ea ar C tre
buit să-și fi realizat ce» mai txm 
rezultat al carierei sale. A luptat 
de aceea, în continuare, la fel de 
dîrză, la fel de bravă. A obținut 
63.78 m șî 64.90 m terminînd con
cursul pe locul doi.

Dincolo de acest să-1 zicem 
insucces al ei. deși știm prea bine 
că în nici un caz nu acesta ar fi 
termenul cel mai potrivit, nu ne 
putem stâpîni sâ-î strigăm acestei 
fete excepționale, din adincul flin
tei, un sincer bravo ! Nu știm, dar 
avem convingerea că argintul me
daliei cucerite de Argentina 
este, de fapt, cel mai pur ___

Din nou, bravo Argentina ! Avem 
convingerea că foarte curînd 
tă atletă va zvirli discul său la 
cifre care astăzi par încă de do
meniul fanteziei. Ne gîndim. la 67 
de metri, la 68 m și, de ce nu. 
chiar la mai mult. Cine o cunoaște 
pe Argentina este convins că în 
aceste rînduri, scrise acum, pe un 
colț de masă la Munchen. nu s-a 
strecurat nici o exagerare. Vom 
vedea cu toții !...

In sfîrșit, nu putem omite cei 
60,42 m reușiți de Carmen Ionescu 
care, din păcate, nu-i oferă bucu
ria de a fi adus și ea un punct 
echipei olimpice a României ; după 
cum nu putem omite faptul că Is
toria aruncării discului n-a cunos
cut încă un alt concurs de tăria 
acestuia, în care 60 de metri să nu 
te poată clasa decît abia a șaptea 1

Clasamentuil : 1. FAINA MEL
NIK (U.R.SJS.) 66,62 m — record 
olimpic, 2. ARGENTINA MENIS 
(ROMANIA) 65,06 m. 3. Vasilka 
Stoeva (Bulgaria) 64,20 m, 4. Ta
mara Danilova (U.R.S.S.) 62,86 m.
5. Liesel Westermann (R.F. a Ger
maniei) 62J8 m, 6. Gabriele Hinz- 
mann (R.D. Germană) 61,72 m, 7. 
Carmen Ionescu (România) 60.42 
m. 8. Ludmila Muraviova 59,00 m.

Cum era firesc, fiecare probă îsi 
are favoriții săi. Dar, cu excepția 
curselor de ștafete de 4x100 m la 
bărbați, cîștigată dfe sprinterii ame
ricani șl cea de 4x400 m la femei, 
cucerită de alergătoarele din R.D. 
Germană, în toate celelalte victo
riile au revenit unor outsideri. In
discutabil, cea mai mare surpriză 
a produs-o victoria maratonistului 
american Frank Shorter care a în
trecut detașat o pleiadă de alergă
tori consacrați, după ce a condus 
cea mai mare parte a traseului. 
Surpriza, pe care probabil ați vă
zut-o și dv. la televizor, cu aler
gătorul care l-a precedat pe Shor
ter la intrarea pe stadion și care 
ne-a stupefiat pe toți, a fost, de 
fapt, gluma unui tânăr argentinian 
aflat în tabăra internațională de 
tineret I...

Clasamentul : 1. FRANK SHOR
TER (S.U.A.) 2.12:19,7, 2. Karel Lls- 
mont 
Wolde 
neth 
Kenji
6. Ronald Hill (M, Britanie) 2.16:30,7 
etc.

După noul succes repurtat de 
Lasse Viren și în cursa de 5 000 m 
poate că, nu peste multă vreme, 
statuia Iui Paavo Nurmi din preaj
ma stadionului olimpic din Hel
sinki, nu va mai fi singură... Vic
toria fondistului finlandez a fost 
rezultatul unei curse excelent gîn-

CUswewtal: L LAnSF VIXEN 
(FINLANDA) IL88J — 
limpie. X M«ha*ed 
(Tunisia) 13^7.4. X laa 
(M. Britanie) 1357.X X Stere Pre
fontaine CS.U-A-) U^X«. X 1 
Pnilenuns (Bcigiat 13:MX C. 
raid Norpotb <R.F. a 
13OZJL

Nici nu se M 
zele adresate 1

331.1, 6. Finlanda 33U : FEMEI 
4x100 m : L R-F. a Gerauaiei <2J>1

Germană 4235 s. X 4X.Î4 «.
4. S.U.A. 43.39 s. X UJLSJS. (3-5* K 
6. Australia 43.61 «. 4x4** m: 1.
R. D. Germani 32X* — retard 
mondial. X STA 3iXX X X-F 
a Germaniei 3:863. 4. Fraata IrTLS,
5. M. Britanie 3:2X7. X Aa$*ralia 
3:283.

ARGENTINA MENIS: MERG ÎNAINTE I

(Belgia) 2.14:31,8, 3. Manio 
(Etiopia) 2.15:08,4, 4. Ken- 

Moore (S.U.A.) 2.15:39,8, 5. 
Kimihara (Japonia) 2.16:263.

VICTORIILE
In timp ce săritorii _

doborau deseori la X15 m, denocj- 
strlnd o oarecare stagnare îa proba 
lui Brumei și John Thanas, aruncă
toarele de diso doborau recordul o- 
limpio cu o ușurință uimitoare. în 
această luată fonnioab'.X încercarea 
a patra â fost hotlrltoare to asalt 
aplaudatul duel Melnik—Menis. Arun
carea singulară a recordmanei mon
diale Melnik (55,52 m) a găsit o repli
că puternică, dar nu suficientă, tn 
acel 65,06 m al Argentinei Menis.

Așa s-a încheiat acest duel pe 
culmi In care Argentina a riscat to
tul, în ultima Internare, reailzind un 
adevărat record al constanței Jos fa 
labirintul sălilor de conferință, dis
cobolele au fost găsite eu multă greu
tate. Ea conferința de presă s-au pre
zentat doar Melnik și Stoieva. Argen
tina întârzia, d!nd proba ultimă. Fai
na Melnik a început prin a spune că 
e fericită, mai ales că a obținut vic
toria în fața unei adversare de temut, 
care o învinsese de două ori In acest 
an olimpie. Am regăsit-o pe Argen
tina spre seară, cînd ploaia, sărbă
torind, parcă, încheierea festivalului 
atletic, â început să cadă pe aripile 
uriașului fluture al stadionului olim
pic. Așteptând-o pe Argentina, am 
încercat un sentiment de stingherea
lă la gîndul eă această forță a na
turii ar putea să plece capul In fața 
înfrîngeril Dar Argentina ne-a în-

VOR VENI DIN NOU • ••

timpii- cu jovcalitatea ei dintotoea- 
cna. care :-â derutat pe numeroși: 
eo&ettastl de autografe. Unul dintre 
e. ne-a Si pua Întrebarea i E aceas
ta Argentina Menis ? I-a— răspcns 
ci e. Intr-adevăr, Argentina Menis. 
Suporteru’ discului feminin a avut o 
expresie de uimire i N-aș fi crerat 
ci așa arată o tnvinsX Cred că e n 
snbiect perfect peatru Lelouehe, care 
ar putea să-i modifice întreg sce
nariul”.

Argentina n-a așteptat întrebarea 
noastră. A strigat literalmente cu gla
sul ei de stentor i „Și totuși sint mai 
bună ! Priviți-mi^ seria. A avut mare 
noroc Faina.
Am tnvins-o 
Bufanu mi-a 
am peste 63 
puțin d< 62. 
că am pierdut, dar acesta este spor
tul. Fină in clipa finalei eu aveam 
trei victorii asupra ei. Nu că mirați— 
chiar ața... Trei victorii, doar am în
vins-o și Id calificări. Veți spune că 
toate astea nu contează. E adevărat 
Importantă e medalia. A mea e doar 
de argint Dar e o medalie frumoa
să, obținută pe stadionul olimpic. De 
un singur lucru îmi pare rău. Am 
auzit imnul nostru doar la televizor, 
simbfită dimineața, venind dinspre 
lacul lui Patzaichin. Aș fi vrut eu 
să oblig fanfara să cinte imnul nos
tru și pe stadionul olimpic. Aceasta

Priviți-mi încercările, 
in patru încercări. Coca 
ți calculat media, tu 
de metri. Ea are mai 
Firețte că imi pare răa

loon CHIRILA
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în continuare, pe aceasta n-ar 
fi putut-o pierde. Dar aspirațiile 
sale erau — îndreptățit — mai 
mari și vizau titlul de campion 
olimpic și, implicit, medalia de 
aur. Dar, pentru a șî-1 realiza el 
mai avea de susținut încă o parti
dă, în gala de seară, în compa
nia bulgarului Ștefan Anghelov. 
Principalul său adversar avea la 
rîndu-i, de făcut față unei partide 
la fel de grele, aceea cu iranianul 
Rahim Aliabadi. Luptătorul bulgar 
a solicitat îngăduința juriului de a 
evolua în ambele meciuri în gala 
de duminică seara, întrucât acuza 
un ușor traumatism la 
sting, pe care medicii 
străduiau să-l 
țeles, juriul a

Cele cîteva 
teuniune, cea 
părut nespus 
împreună cu 
nostru tot felul de calcule asupra 
posibilităților de izbîndă ale lui 
Berceanu. Cu toții au manifestat, 
fără rezerve, totală încredere în 
posibilitățile acestuia, mai ales că 
ei aveau în vedere maniera cate
gorică în care Berceanu îl învinse
se la puncte pe Anghelov, cu cî
teva luni în urmă, la campionatele 
europene de la Katowice. Și mai 
era ceva, calculele au arătat că 
pentru a deveni campion olimpic 
luptătorului nostru îi era suficient 
șl un rezultat de egalitate.

Dar, mai înainte de a se întâlni 
cu Berceanu, Ștefan Anghelov a 
urcat pe salteaua de concurs pen
tru a-ș: susține meciul cu iranianul 
.-. acicT S: surpriză: Rahim A- 
ilabad: nu a avut nevoie decit de

- m a transa în favoa
rea sa soarta disputei în felul a- 
cesia. Gh. Berceanu nu mai are 
nevcto să susțină meciul progra
mat inițial. El este declarat cam
pion olimpic la categoria semi- 
muscă.

L-am găsit pe Berceanu într-un 
colț al tribunei de unde urmărise 
întâlnirea dintre adversarii săi. în- 
tr-o fracțiune de secundă el a dis- 
pir-ut pur și simplu în brațele co
legilor de echipă, ale antrenorilor, 
ale turiștilor români, ale admirato
rilor. Toți n felicitau cu căldură 
pentru excelenta sa performanță, 
țx-.tru cel de al doilea „aur“ adus 
delegatei României. Cu chiu cu 
vai. am reușit să ajungem lîngă

piciorul 
lotului se 

amelioreze. Bineîn- 
fost de acord.
ore pînă la ultima 
a finalelor, ni s-au 
de lungi. Am făcut 
specialiștii lotului

CLASAMENTE FINALE
«« kg»

LA

bucurie fără seamăn. Profit de 
această ocazie pentru a aduce mul
țumirile mele tuturor celor care mi
au îndrumat pașii și m-au ajutat 
să devin și campion olimpic

Dar marile satisfacții pe care le- 
am încercat duminică seara la Mes- 
segălende aveau să continue, nu 
după multă vreme. De sîmbătă se 
știa, potrivit atît de. complicatelor 
calcule pe care le fac specialiștii 
luptelor, că semigreul Nicolae Mar- 
tinescu ar putea cîștiga medalia de 
argint la categoria sa, dar cu o 
condiție care, unui neavizat, i-ar 
părea, indiscutabil, un paradox. Pen
tru aceasta el trebuia să fie în
vins de Ferenc Kiss (Ungaria) la... 
puncte. Deci, în nici un caz o altă 
decizie de învins, prin tuș sau prin 
descalificare. Cînd ni s-au demon
strat aceste calcule antrenorul Cor- 
neanu ne-a spus că ar mai exista 
chiar și posibilitatea unei medalii 
de ... aur. Pentru aceasta însă lui 
Nicolae Martinescu îi era absolut 
necesară o victorie asupra puterni
cului șj experimentatului luptător 
sovietic Nikolai Iakovenko. Maes
trul Corneanu și-a însoțit cu un 
zîmbet ușor această afirmație un 
zîmbet care ne arăta încrederea pe 
care o are în acest dîrz sportiv. 
Dar, nouă, ca și altora, alternativa, 
trebuie să recunoaștem, ni. Se pă- 
re/i greu de realizat pentru că în 
palmaresul întâlnirilor dintre cei 
doi luptători Iakovenko deținea mai 
multe victorii, dintre care unele 
chiar înainte de limită. Numai că 
Martinescu n-a avut nici un fel 
de complexe și a intrat în dispută 
cu o vigoare nemaiîntâlnită. El a 
fost extrem de activ, a condus cu 
siguranță lupta. Utilizînd cu mă
iestrie procedee variate, Martinescu 
și-a fixat de două ori la podea ad
versarul șî în minutul 7,50 a fost 
declarat învingător prin descalifi
care.

Victorie de neprețuit! Victorie 
datorită căreia si Martinescu se în
cununează cu laurii olimpici su
premi, aducînd evmâniei 
medalie de aur a treia la 
ediție a Jocurilor Olimpice, 
țiile publicului, înconjurat 
numărați fotoreporteri și
asaltat din toate părțile, Martinescu 
surîde fericit și ne spune: „Am 
vrut neapărat să aduc țării acest 
dar — o medalie olimpică de aur 
— la cea mai mare întrecere spor
tivă. Am vrut nespus acest lucru 
fiindcă mă simțeam dator să-mi 
aduc contribuția la creșterea presti
giului sportiv al României. Acum 
sînt fericit!“. L-am lăsat pe Nicolae 
Martinescu să se îndrepte spre po
diumul de premiere, acolo unde îl 
aștepta răsplata pentru perfor
manța sa.

Terminînd la egalitate cu Ale- 
xandr Tomov (Bulgaria), Victor 
Dolipschi (categoria grea) a cucerit 
medalia de bronz.

încă o 
această 
în ova- 
de ne- 
ziariști,

Ion OCHSENFELD

LUPTE GRECO-ROMANE
Cateș^eta ușoară <74 kg)
L WTrezSLAV MACHA (Cehoslovacia)» 

î. Petros Galactopoulos (Grecia). 3. ian 
Karlsson (Suedia). ♦. Ivan Kolev (Bul
garia), S. Motnir Kectnan (Iugoslavia), 6. 
JUrgen-Kaus Pohl (R. D. Germană).

Categoria aemlailjloeie (*2 kg)

L CSABO HEGEDCS (Ungaria), 2. 
Anatoa Nazarenko (UJESA.), 3. Milan 
NOaaCei Qagoalaria). 4. Miroslav Ja- 
cota (Cehoslovacia). 5. ION GABOR (Bo
ltita), (. Frank Hartman (R. D. Ger
mani).

Categoria mijlocie (M kg)
I. VALERI BEZ.ANȚEV (UR.S.S,), 

Josip Ciorak (Iugoslavia), 3. C~“«law 
Kwteeinala (Polonia), 4. Jozsef Percsi 
(Ungaria), X Hakon Overbye (Norvegia), 
I NICOLAE NEG ut (România).

Categoria semigrea (100 kg)

1. NICOLAE MARTINESCU (ROMÂNIA), 
2. Nikolai Iakovenko (U.R.S.S.), 3, Ferens 
Kiss (Ungaria). 4. Hristo Ignatov (Bul
garia). 5. Fredl Albrecht (R. D. Germa
ni), 8. Tore Hem (Norvegia).

5.

Categoria grea (plus 100 kg)

1. ANATOLI ROS CIN (U.R.S.S.). 2. 
Aiexandr Tomov (Bulgaria), 3. VICTOR 
DOLIPSCHI (ROMANIA) 4—6. Wllfriei 
Dietrich (R. F. a Germaniei), tstvan 
Semeredi (Iugoslavia), Jozsef Csatari (Un
garia).

ALTE REZULTATE TERMICE
Masculin: 1. JOHN 
2 523 p, a Gunnar 
p, t Kyosti Laaso-

'1 IR CU ABC L L. 
WILLIAMS (S.U.A.) 
larva (Soedia) 2 CI 
nen (Finlanda) X 467 p, 4. Robert Cog- 
aiaiut (Belgia) 2 «3 p, S. Edwin EUason 
(S.U.A.) 2 438 p, <---------- --------
nada) Îlt7 p ;

Feminin: L
(S.U.A.) 2 «4 p.
(Polonia) 2 407 p,

Donald Jackson 'Ca-

DOREEN WILBER 
2. Irena Szydlovska

J. Ema Gapoenko

(U.R.S.S.) 2 403 p, 4, Keto Losabaridze 
(U.R.S.S.) 2 402 p, 5. Linda Mvers
(S.U.A.) 2 Sts p, 6. Maria Maoszlnska 
(Polonia) 2 371 p ;

HANDBAL. Locurile 1—8 : Suedia — 
Ungaria 19—18 : locurile 9—10 • Nor
vegia — Polonia 23—20 ; locurile 11—12: 
Japonia — Islanda 19—13 ; locurile 13— 
14 : Danemarca — S.U.A. 19—18 ; locu
rile 15—ie : Spania — Tunisia 23—20.
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