
Avionul special care-i 
va aduce, de la Munchen, 
pe sportivii noștri olim
piei, între care medaliafii 
Jocurilor1, sosește asta* 
searâ, pe aeroportul in
ternațional Otopeni, în 
jurul Orei 22.
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CLASAMENTlor la această Olimpiadă
25 de ani de la proclamarea scumpei noastre Republici

montreolyU

830. Danemarca 14 p 
Spania 12,5 p, 34—36 
11 p,' 38. India 10 p
Mexic, Nigeria 7 p

R.P.D. Coreeana 20,5 p, 29. Austria 18 p,
31. Coreea de Sud 13 p, 32—33. Mongolia,
Columbia, Grecia, Uganda 12 p, 37. Turcia
39. Etiopia 8 p, 40. Ghana 7,5 p, 41—42.
43. Jamaica 6 p, 44—47. Argentina, Liban, Pakistan, Tunisia 5 p.

ANUL XXVIII — Nr. 7173

A XX-a OLIMPIADĂ MODERNĂ A LUAT SFlRȘIT IERI!

. 1

48. Ecuador 3 p, 49—50. Eirmania, Porto Rico 2 p, 51—52. Senegal. 
Portugalia 1 p. Alte 70 de țări nu au realizat nici un punct! ‘i

ZIAR Au.CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT

40 DE SPORTIVI ROMANI SE INAPOIAZA ASTAZi CU
41 DE MEDALII OLIMPICE PE PIEPTURILE LOR

Olimpicii
aniversării

români dedică succesele
a

Cu o precizie de invidiat, meteoro
logii au prevăzut pentru săptâmîr.iie 
olimpice vremea cea mai potrivită. 
Intr-adevăr, din prima zi a Jocurilor 
și pînă duminică, timpul senin, blind
— chiar dacă serile au fost răcoroase
— a patronat favorabil desfășurarea 
întrecerilor în aer liber. Abia hir.i, 
atunci cînd satul'olimpic ar f: tre
buit să înceapă a se goli, s-a insta
lat ploaia și vremea rece, care ne-aa 
cbligat, pentru prima oară, să pur
tăm trendurile. Dar ziua aceasta de 
luni nu intra In prevederile organi
zatorilor !...

Fraza Cea mal curentă aici, în a- 
cește zile, este aceea care spune: 
Jocurile au început vesel și se ter
mină trist. Evenimentele tragice z.-. 
timpul săptămînii trecute au impus 
reducerea programului festivității de 
închidere. Ceremonia a fost mai pu
țin zglobie decît se pregătise, —a: 
puțin muzicală, mai puțin folclorică.

ANGAJAMENTUL LUAT, DE A DEPĂȘI LA MUNCHEN NUMĂRUL DE MEDALII 
Șl PUNCTE DE LA CIUDAD DE MEXICO. A FOST ÎNDEPLINIT!

98 de sportivi români au obținut, in cadrul Jocurilor Olimpice 

locuri de la 1 la 6 in clasamentele finale la 12 ramuri sportive
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1. U.R.S.S. 667 p, 2. S.U.A. 638 p, 3. R.D.
4. R.F. a Germaniei .302,5 p. 5. Ungaria 220 p,
7. Polonia 158 p, 8. Bulgaria 143 p, 9. Australia 
Britanie 122,5 p, 11. Italia 116 p, 12. ROMANIA
110 p, 14. Franța 81,5 p, 15. Cehoslovacia 73 p, 16. Finlanda 5

Start in Cupele europene de fotbal _>J

REPREZENTANTELE NOASTRE SE LANSEAZĂ
A

MllNE IN ÎNTRECERILE CONTINENTALE
In timp ce pe Olympia Stad.cn 

din Munchen se desfășura ceremo
nia de închidere a celei de a XX-a 
ediții a Jocurilor Olimpice de vară, 
la București, în fața Casei Centra
le a Armatei, a avut loc o festivita
te similară, în prezența a numeroși 
sportivi, antrenori și spectatori. 
Cu acest prilej, a fost intonat im
nul olimpic, a fost coborlt steagul 
alb cu cele cinci cercuri șj a fost 
stinsă flacăra. După cum se știe, 
aceasta a fost aprinsă In seara zilei 
de 13 august, [a trecerea, prin Ca
pitală, a uriașei ștafete cu torța 
olimpică și a ars neîntrerupt pină 
aseară.

Olimpiada s-a încheiat... o altă 
Olimpiadă începe I

BINE AII VENIT, DRAGI SPORTIVI!
Ceremonia de închidere a 

de a XX-a ediții a Jocurilor 
pice de vară a fost ultimul 
unei Olimpiade care, așa cum s-a 
prevăzut, a întrecut orice record 
anterior de participare, de nivel al 
performanței, de concurență extrem 
de stcînsă, in marea bătălie pentru 
medalii s; puncte. De asemenea. pn 
record absolut a fost înregistrat »: 
în mater.e de organizare, de bare 
sportive, condiții de locui: și ne pre-

celei 
Olitn- 
act al

«

Ddi campioni olimpici — Nicolae Martinescu ji Gheorghe Berceanu — 
se îmbrățișează fericiți

Telefoto I AGERPRES

lop Șj in primul 
liați cu aur: 
«i Martinescu.

Din cei 170 
la 

grupul de tineri, 
Montreal 76, un număr de 98 de 
sportivi au cucerit locuri de la 1 
La C. in ierarhia olimpică a 12 dis- 
ciphne iar «Ui 25 au ocupat locuri 
de la 7 la 10 ; fapt care, in actua- 
Jeie condiții de luptă tot ma: difi- 
cie pentru oc-jparea virfului pira- 
wudei La fiecare rseaură de sport, 
■ eș>.tz-n^ un spctes demn de luat 
in cocsaderare.

P-.netn aprec.a. deci, câ Jac 
O mpcee de ia Munchen coasti

prezenli

coo

o Lzr-irajire peniru v-iLaru] apr> 
pi a: ăe a se ca. oalt și ma:
bine, per.trxi rid rarea oonturoâ pe

de sportivi români 
Munchen, inclusiv 

speranțe pentru

Paczaichin, Berceanu
trei meda-

dram spre Arad jucătorii de Ia 
noapte in Capitală lată-i surprinși 
plimbare pe un bulevard al orașului 

Foto : S. BAKCSI

formațn fruatațe. foste sau viitoare 
campioane naționale.

Printre toate acestea se află și pa- 
—_ team-url românești, patru amba- 
saooare a.e fotbalului din țara noas
tră Această cinste revine acum echi
pelor F C- trgeș. Rapid. V.T.A. și 
-V" Cluj. Formațiile din Arad și 

slnt prezențe cunoscute

t SE ÎNTORC 
L UPTĂ TORII...

Duminică seara, pe străzile sațu
lui olimpic, trecătorii se împuțina
seră. Bătea un vint rece în rafale. 
Ploua cu picături mari, de sfîrșit 
de vară. Păhăruțele de carton ale 
frumoaselor ceyloneze, care ne ofe
riseră grațios parfumatul ceai al 
insulei, timp de două săptămîni, se 
rostogoleau în neștire. Jaluzelele 
exterioare ale Milch-barului se un
duiau ca pînzele starurilor de la 
Kiel. Sub o marchiză de sticlă, cî- 
țiva atleți kenioți îngînau un cîn- 
tec de dor de casă...

Doar vocea crainicului vest-ger- 
man care transmitea la televizoare 
finala de fotbal, amintea că Olim
piada nu s-a încheiat încă.

In drum spre Connolly Strasse, 
l-am îritîlnit pe Gruia. Era vesel.

— E adevărat, Gruia, ce-am auzit 
la conferința de presă ?

E adevărat că acesta a fost ulti
mul tău meci în echipa națională ?

— Da. e adevărat. Vine o vreme..
— Iți pare rău că n-a fost mai 

bine ?
— îmi pare rău. Dar nu cred că 

e puțin lucru să (ași celor care vor 
veni peste patru ani o medalie de 
bronz. Medalia primei Olimpiade a 
handbalului.

— Ești mulțumit de jocul tău ?
— S-a vorbit atîta despre cazul 

Gruia incit Ia un moment dat a-

loan CHIRILA

(Continuare in pag. a 4-aj
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Prin 
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mână.

startul unor asemenea competiții, ele 
participînd chiar la ediția precedentă 
a „Cupei U.E.F.A." . Universitarii 
clujeni — după o pauză de cîțiv-a 
ani, clnd au jucat In „Cupa cupelor*, 
— revin într-o competiție interna
țională. F.C. Argeș, însă, debutează 
în „Cupa campionilor, europeni" și 
la Pitești, evenimentul se înscrie ca 
una dintre cele mai de Seamă reali
zări, cu toate că echipa lui Dobrin 
a jucat cindva în „Cupa orașelor tîr- 
guri" („Cupa U.E.F.A." de azi).

Miine, desigur, cele patru forma
ții ale noastre vor lua startul cv do
rința de a călca cu dreptul, o do
rință ce se așteaptă a deveni o rea
litate. Anul trecut, Steaua și "TA. 
au izbutit să ajungă în sferturi', de 
finală ale „Cupei cupelor" și ' ei 
U.E.F.A.", iar această perforjn'4 ță 
obligă pe noile reprezentante ia o 
comportare măcar la acek.s: nivel 
Din păcate, U.T.A., Rapid și chiar 
„U” Cluj au luat un start nu prea 
convingător în noul campionat al 
țării. E de așteptat, insă, ca aceste 
echipe să găsească puterea de mobi
lizare pe care o cere o partidă in
ternațională și să șe comporte la 
valoarea arătată, în sezonul trecut, 
cînd au obținut ’dreptul de a ne re
prezenta pe scena europeană

Pentru partidele de miercuri, pre
gătirile «int in toi. Rapid s-a antre
nat luni și o va face și azi, la Snp- 
gov, in timp ce Landskrona a sosit 
ieri in București și se va antrena 
marți pe stadionul „23 August" F.C. 
Argeș a plecat duminică în Luxem
burg. unde antrenorul FI. Halagian 
a u-mărit meciul Arris Bonnaweg— 
Jeunesse d’Esch. Norrkoping sosește 
azi la Arad, iar Levski-Spartak se 
află deja în orașul de pe Someș.

De la Forest Hills, prin telefon, Ilie Nâstase ne-a declarat

//CEA MAI FRUMOASA VICTORIE
DIN CARIERA MEA DE TENISMAN!

, . , , « .,<—>■ • -
Duminică spre luni, tirziu după 

miezul nopții, in țața unui telefon 
pe care l-am păzit ore in fir, în
chinam un pahar cu vin celuia 
a cărui voce o auzeam din depăr
tări aducindu-ne vestea cea mare. 
De la Forest Hills, însuși Ilie Năs
tase ne făcea cunoscut că abia ter
minată finala cu Arthur Ashe, a- 
lergase spre cabina telefonică unde 
îl aștepta chemarea Bucureștiului. 
Ciștiyase!

Da, acum puteam să ne culcăm 
liniștiți pentru odihna de noapte. 
Știam că Ilie Năstase și-a făcut 
din plin datoria. Cea mai mare fi
nală a anului, cel mai puternic 
turneu de tenis de pe mapamond, 
reunind pe absolut toți așii rache
tei — amatori, profesioniști, inde
pendenți etc — fusese înscrisă sub 
semnul victoriei în palmaresul ma
relui jucător român.

Ilie Năstase poate fi pe drept nu
mit acum „campionul campionilor", 
racheta nr. 1 a lumii, așa cum o 
certifică rezultatul obținut și toate 
clasamentele ce îi succed. Locul iu
tii la Forest Hills, singurul turneu 
„open" al sezonului 1972, locul iu
tii în Marele Premiu-F.l.L.T., al 
cărui itinerar de concursuri non
stop se apropie de deznodământ Cu 
peste o sută de puncte avans față 
de al doilea clasat, spaniolul Oran- 
tes, este greu de crezut că tenis- 
mânui român mai poate fi detro
nat de pe poziția sa fruntașă.

De 92 de ani se dispută campio
natele internaționale de tenis ale 
S.U.A. în lunga suită, neîntreruptă, 
de întreceri, puțini europeni au

Radu VOIA

ILIE NASTASE Șl BILLIE JEAN KING
lideri autoritari

In urma turneul-- de La Forest H-ll*. pe clasamer.iese
Marelui Premiu FJ-L.T. se aflâ urmâtoru juc&sori:

MASCULIN : i Nâstase (România) 5H p; 2. Oraate* (Spania) Wî
Smith (S.l.A.) 317 p: 4 Gimeno Spania) îw p; 5 Hewitt 3 9.A U4 p: C.
Kodes (Cehoslovacia *23 p: * ~ ~ - - - —
158 p: 9. Pattison (Rhodesia)

FEMININ: 1. Kinj (S.U.A.)
ter (S U A.) 237 p; 4. Casals

(Din clasamentul masculin
Orange, scos din circuitul competiției).

(Continuare in pag. a 4-a) (Continuare în pag. a 4-a)

7 Connors (S.U.A.) ÎS» p; » Proisv (Franța) 
143 p; 1». Panatia (Italia) 129 p
54» p: 2 Goolacong (Australia) 3N P- X Gun- 
(S.U.A.) 23» p: 5. Durr (Franța) ISS p
au fost scăzute punctajele acordate la South

CRONICA ULTIMEI ZILE
NEW YORK, 11. — în ultima 

după amiază a campionatelor inter
naționale de tenis ale S.U.A.. 15 000 
de spectatori au luat loc in tribu
nele de la Forest Hills, pentru a 
urmări finalele a trei probe. Pri
mul punct din programul zilei l-a 
constituit finala de dublu femei, care 
a pus față în față două cupluri 
din care nu făcea parte nici o re
prezentantă a gazdelor. După o 
luptă prelungită la trei seturi, pe
rechea Franțoise Durr (Franța) — 
Betty Stove (Olgnoa) s-a impus in 
fața celei formate dm Margaret 
Court (Australia) și Virginia Hade 
(Anglia). Scor i 6—3. 1—6, 6—3 
pentru Durr — Stove.

A venit apoi ora marei 
care încheia proba așilor 
masculin. Pe teren, in 
mulțimii, au apărut românul 
Nâstase și americanul Arthur Ashe,

finale, cea 
— simplu 
aplauzele

Ilie

ultimii doi concurențî rămași în 
cursa pentru titlu. Lupta se anunța 
deosebit de interesantă șj a răsplă
tit pe deplin toate așteptările.

■De la început, s-a putut vedea 
că Ashe va avea dificultăți. Ame
ricanul nu reușea să plaseze prima 
sa lovitură de serviciu, iar ia cea 
de a doua, Nâstase returna foarte 
eficace, anihilînd orice încercare de 
atac a adversarului. Dar și jucăto
rului român i-a lipsit — în prime
le ghemuri — aplombul în servicii. 
In al patrulea ghem, el a trebuit 
să se departajeze după nu mai pu
țin de 11 egalități, pentru a-și cîș- 
tiga serviciul. La următorul său 
tur, Nâstase permite lui Ashe rea
lizarea unui break nescontat și a- 
mericanul își adjudecă primul set i 
6—3.

Stad.cn
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Înaintea Începerii noului an de InvățămInt

PESTE TOT, RITM ALERT IN PREGĂTIREA
PENTRU 0 RODNICĂ ACTIVITATE SPORTIVĂ

Nostalgică, poate, pentru adulți, 
toamna constituie un priej de neascun- «ă bucurie pentru reprezentanții ge
nerațiilor In formare. Ea marchează, 
odată cu tradiționala zi de 15 septem
brie, emoționanta reîntâlnire cu școa
la. Pentru unii, pentru cei mai mici, prima Intilnire...

Febra preparativelor în vederea 
noului an de învățămînt se poate sim
ți peste tot, în școlile de toate gra
dele, în marile orașe ca și în cele 
mai Îndepărtate așezări ale țării. Este 
un moment de sărbătoare căruia și 
profesorii șl elevii țin să-i dea toată 
măreția.

Din suita 
rative n-au 
resc — cele 
sportivă a elevilor, în complexa ei în
fățișare. Este tocmai tema raidului în
treprins de cîțiva redactori ai ziaru
lui In cîteva orașe ale țării, acum în 
preajma primului clinchet de clopo
țel. ..

acestor neobosite prepa- 
lipsit — cum este și fi- 
vizînd viitoarea activitate

BUCUREȘTI : Liceul ,,35" nu vrea 
sâ-și dezmintă faima 1

Harnicul colectiv de cadre didacti
ce de la Liceul 35 din Capitală (di
rector, prof. Gheorghe Benone, direc- 
tor-adjunct, prof. Constanța Teodores- 
cu) se pregătește, încă din vară, pen
tru noul an școlar. De fapt, ca să 
respectăm adevărul, activitatea spor
tivă nici nu a fost întreruptă, mulți 
dintre reprezentanții acestui liceu de 
elită aflîndu-se antrenați în diferite 
concursuri și competiții interne și chiar 
internaționale. Să nu uităm : aici în
vață elevi componenți ai echipelor 
campioane naționale de juniori la ca
tegoriile I, a II-a și a III-a băieți, 
baschetbalistele situate și ele pe locuri 
fruntașe (alături de prof. Benone lu
crează colegii săi Ștefania Dinescu și

Gh. Chiraleu), gimnastele de la „mo
dernă" îndrumate de prof. Livia Gra- raa, gjmnaștii de la „sportivă", sub 
bagheta prof. Barbara Dumitrescu și 
Gabriel Molea, atleții și atletele (spor
tiva nr. 1 fiind Roxana Vulescu, par
ticipantă la J. O.) a căror activitate 
este coordonată de prof. Elisabeta Stă- 
nescu și Adam Sebessi.

Mai bine de 400 de elevi șl eleve 
vor lua cu asalt, Încă din primele ora 
de școală, terenurile și sălile de pre
gătire și de concurs. Din păcate, con- 
dițiie nu vor fi mult superioare celor 
din. anii precedenți, deși s-au făcut 
unele eforturi pentru a se asigura un 
cadru cît mai propice unei munci efi
ciente, cu bune rezultate.

Astfel, elevii de la „35“ vor avea 
acces atît la sălile Administrației ba
zelor sportive școlare din calea Doro
banți cît și la sala și stadionul Tineretu
lui. Sigur, pentru un liceu căruia i se 
pretinde foarte mult, cum este și firsec, 
imposibilitatea de a dispune de spa
ții pentru pregătire corespunzătoare 
(elevii au obligativitatea de a fi pre- 
zenți nu numai la orele de clasă, ci 
și la cele de colectiv sportiv, pe spe
cialități, pe ateliere) creează probleme 
speciale, nu ușor de rezolvat, întotdea
una. Intră în joc spiritul de inventivi
tate, ingeniozitatea și — de ce să n-o 
spunem ? — relațiile ce și le-a asi
gurat liceul pentru a mai completa pe 
ici, pe colo cite un gol, suplimentind 
un antrenament sau un concurs. Toa
tă admirația pentru dascălii de sport 
de la „35“, pasionați, dăruiți trup ți 
suflet muncii lor — dar soluția REA
LĂ de consolidare, de sporire totodată 
a unor succese este una singură — u.n 
local corespunzător, căruia să-i fie a- 
fectată și o bază materială la para
metrii unei activități calitative ctt mai 
înalte. Ceea ce continuă să rămînă un 
deziderat. Dar oamenii, cuminți, dis-

ciplinați și mai ales harnici, nu-și 
pierd nădejdea. Și noi nădăjduim că 
nu este prea departe ziua cînd liceul 
35 va avea absolut tot ce-i trebuie. 
Pentru ca, îndreptățit, să-i pretindem 
totul!

JUNIORII 
LA ÎNĂLȚIME!

• ROMAȘCANU cade dar se ridică, continuă cursa și cîștigă 
VOICĂN cucerește locul II pe bicicleta lui • •o CIMPOIERU

CICLISM f

CONSTANTA: La Liceul agricol 
„Pala*" totul este gata...

Clnd am vizitat Liceul agricol „Pa- 
las" din Constanța, vacanța mai era 
tncă tn drepturile el. Văzînd însă ac
tivitatea febrilă de pe terenurile de 
sport, din curtea acestei instituții de 
învățămînt, am trăit sentimentul că 
ne aflăm în plină activitate a elevi
lor : numeroși elevi executau ulti
mele retușuri la terenurile de fotbal 
și handbal și la sectorul de atletism.

„De fapt, pentru sportivii liceului 
nostru — ne spunea tov. Cosma Giin- 
g6r, unul din animatorii activității 
sportive de la „Palas", vacanța a fost 
foarte „scurtă". Ei s-au interesat a- 
proape tot timpul de 
se află baza sportivă 
tru ca odată cu noul 
poată relua din plin

Acest adevăr ni l-a confirmat un 
alt animator al sportului din liceu 
(și din municipiul Constanța) ing. 
Claudiu Ocrain, directorul de la .,Pa
las". El ne spunea că împreună cu 
contabilul șef al liceului (cel despre 
care am amintit mai înainte), au fost 
luate toate măsurile pentru ca în
ceputul anului școlar să găsească co
lectivul de aici cu toate preparati
vele încheiate și în ceea ce privește 
activitatea sportivă : magazia spor
tivă a fost revăzută și completată, 
astfel eă vor exista condiții optime 
pentru practicarea jocurilor sporti
ve — fotbal, volei și handbal. Au 
fost procurate două naese de tenis, 
bucuria multor elevi dornici să prac
tice sportul cu mingea de celuloid. 
Așadar...

Am aflat de asemenea, că la Li
ceul agricol „Palas" gimnastica zil- 

' — si mai mult — o
hotărît într-un con-

nică va deveni 
realitate, lucru

DIN BUCUREȘTI

starea în care 
a liceului pen- 
an școlar să-și 
activitatea.
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Foto: S. BAKCSI: campionatul mu- Aspect din cursa de 3000 m plat a pompierilor militari.

acpuoik- sportive 
■n se rezumă doar

pompierilorA XlX-a ediție a Concursurilor profesionale

RAID-ANCHETA

PRIN CÎTEVA ȘCOLI

CONSTANTA Șl BRAILA

siîlu pedagogic speri 
rii dlrlgir.ți ți eu « 
care vor sprijuu această acțiune ue 
masă extrem de utilă.
BRAILA: Nai competiții sportive si 
— ce frumoase șurpdiă — in noi săiil

Noutății* «u câre «pertu. îl va te- 
ttmplna anul a:es;a pe elevii brăi- 
leni ne-au fost prezentate ce tov. 
Vasile Manea, președintele CJEFS 
Brăila '

„In primul rind. o sală de sport 
la Școala generală ar. Î5. iar alături 
de ea. o alta, specială, pentru box. 
Arabele vor fi dotațe cu instalații a- 
nexă adecvate. l>e ceut ță aici s-au 
realizat, prin moara patriotică a e- 
levilor. economii 
lei.

Bineînțeles eă 
rezervate elevilor
la amenajări si construe ții. Se are 
in vedere organizarea unui bogat 
program competiționaL întreceri de 
volei și handaoi pentru „Cupa școla
rului", .Cupa micului luptător", 
„Cupa micului MbC-

O altă
nicipiului Brăila pe echipe, la atle
tism, rezema* in lusivilate sporti
vilor nelegilimpți. deci elevilor, in 
primul rind.

O precizare: uit prin intermediul 
„cupelor" amintite ctt și prin cam
pionatul 
tăm eii 
leat di a 
incepind 
așa som 
reale pentrp 
form an ță".

Tov. Vaste M ar.ea nu ne-a vorbit însă 
de multe alte Ir iewn care vor punc
ta dc-ugur. cajer Barele cotnpetițior.ale 
ale fiecărei rai hr-ailene. Incepind 
de la nivelul ctevelOe celor mici — 
tr.sawund tr t 4e =ariifipasțL Despre 
tca’o om a., ea. : ~â, pt
să seriera odată ej teceperea cursu
rilor. Deci, pe rurted !_

municipal căutăm să depis- 
omî «atoa clementa de ța
rista! «HsUor, al copiilor, 
ca clasele a V-a. Xumai 
reuși să formăm pepiniere 

I brăilean de per-

ie Manea

MĂIESTRIE Șl CURAJ, ÎNDEMÎNARE Șl PRECIZIE!

Ultima ediție a naționalelor de 
velodrom rezervată juniorilor a o- 
cazionat dispute atractive, unele 
dintre ele soldate cu rezultate no
tabile. Așa, de pildă, în proba de 
urmărire individuală — juniori mari 
(pe 4 000 m), Mircea Romașcanu 
(Dinamo) a obținut încă din serii 
un timp (5:16,7) cu aproape două 
secunde mai bun decît recordul pro
bei de 4 000 m cu start de pe loc 
(5:18.7 — C. Cîrje, 197'1), iar în 
finala cursei, în întîlnirea cu Z. Ele- 
keș (Steaua), a eobont pină ia 5:15,7, 
în timp ce sportivul stelist cu 5:16,6 
s,-a situat și el printre cei mai buni 
performeri ai probei.

Și totuși, acest rezultat remarca
bil al lui Romașcanu nu poate fi 
omologat drept nou record național, 
pentru simplul motiv că nu a fost 
realizat în proba specială de 4 000 
m cu start de pe loc, ci, într-o cursă 
de urmărire, într-o alergare cu par
tener. Oricum, timpul sportivului 
dinamovist râmîne cea mai bună 
performanță românească a tuturor 
timpurilor în proba de urmărire.

Titlul de campion la această 
probă i-a revenit, cum spuneam, 
lui Romașcanu, așa cum tot lui, i-a 
revenit și titlul de campion națio
nal în proba cu adițiune de puncte, 
în această cursă, Romașcanu a cu
cerit pur și simplu asistența. A do
minat alergarea cu o autoritate cum 
nu ni s-a mai întîmplat să vedem la 
un alt sportiv român într-o com
petiție similară. Din cele 20 de 
sprinturi ale cursei, el a terminat 
victorios în 10 și poate numărul 
succeselor sale în bătălia pentru 
puncte ar fi fost și mai mare dacă 
la jumătatea alergării nu ar fi că
zut din vina unui partener. Romaș
canu. deși rănit, â reluat totuși a- 
lergarea și a continuat să lupte, și 
cu succes, la sprinturi, cucerind în 
final, în stil de mare campion și 
ultimul demaraj, care i-a rotunjit 
bagajul de puncte la 64 (al doilea 
clasat, N. Voican — Șc. sp. 3 a 
acumulat doar 26 p).

N. Romașcanu este tipograf, are 
19 ani, face ciclism din 1970 însă 
atît în anul de debut, cît și anul 
trecut a mers numai pe biciclete de 
semicurse (!). Anul acesta abia, 
pentru prima oară, a încălecat pe 
o bicicletă de curse veritabilă, și a 
cucerit mai întîi titlul de campion 
național la fond ; iar acum, la ve
lodrom, titlurile despre care am 
vorbit. Romașcanu este o mare spe
ranță a ciclismului românesc și am 
dori să nu ne dezamăgească aștep
tările.

Dintre noii campioni ai probelor 
de velodrom ne-a plăcut mult și 
cîștigătorul cursei eu adițiune de 
puncte, la juniori mici : Romicâ Si- 
mion (Șc. sp. 1 — antrenor C. Ba
ciu). Simion, la cei 16 ani ai săi, 
este și campion municipal la fond 
și la contratimp pe echipe — șosea 
și la urmărire pe echipe — la ve
lodrom. Are mult nerv, este un bă
iat serios, foarte muncitor, în con
cluzie, un tînăr care, sîntem con
vinși că va continua 
mult în sportul pe 
drâgit

Actuala ediție a 
naționale de velodrom a scos din 
nou In evidență slaba dotare cu 
materiale de sport a unora dintre 
secțiile noastre de ciclism. în bus
culada care l-a răsturnat pe Romaș
canu a fost angrenat și N. Voican 
de la Șc. sp. 3. Având bicicleta grav 
deteriorată, Voican (care pină la 
busculadă acumulase cele mai 
multe puncte dintre toți reprezen
tanții Șc. sp. 3) nu a putut relua 
alergarea decît în dauna lui P. Clm- 
poieru, colegul său de echipă. An
trenorii secției de la Sc. sp. 3 l-au 
oprit pe acesta (bun. teafăr), din 
cursă și a cedat bicicleta sa lui 
Voican, care avea șanse mari de a 
ocupa un loc onorabil in clasamen
tul probei. Cînd Cimpoieru a des
călecat de pe bicicletă pentru a o 
ceda lui Voican avea ochii înlăcri
mați

să progreseze 
care l-a !n-

campionatelor

OL ȘTEFANESCU

în general, 
afla și în noul 
în același timp — ca în cazul județului Brăila — iu atenția organelor și 
organizațiilor sportive. Ne-am bucurat ca uiri de l aer uri să in-
tilnim pretutindeni.

De altfel, ziarul își propune să ret ini asapra temei abordate acum, să 
prezinte aspecte și din alte scoli. Prilej — indirect — dc oetiimb dc expe
riență, dar, poate și de evidențiere a Mor «eojMMari. Hri huloial?. ele 
mai există. Stă însă în puterea noastră, a totasr. să ie facem să dispară.

aspecte menite să ne 
an școtar în sfera de

întărească ap:i*tva*L Sportul se va 
preocupări a gureșilor de școli și

te d rochzot da
Tiberiu STAMA, Ion GAVtilESCU s. Ooudîu SECARA

GLORIA ȘTIINȚA PETRO
ȘANI (3—15). Scorul a fost deschis 
de oaspeți, prin Fâleușan — min. 
12 din drop. Gloria a egalat prin 
Soare — min. 25. care a trar^ior- 
mat o Iov. de pedeapsă. După pau
ză, dominare a oaspeților, care iau 
din nou conducerea : Martin — 
două Iov. ped. în min. 65 si 75 î- 
fine, in min. 80. Ortelecan 
zează o încercare transform.
Martin. A condus bane. dr. G. E.ti-

FARUL CTA — PRECL iA BA
CELE (43—9» Vn joc la d^cre-„a 
gazdeite. fragmentat de tatorre.- - 
t de inoportune a> art-'trate* P. 
Niealeatt» — BlMsraML Iteafcntori : 
Dina Q încercări’. fn*|«z» 2 ja-

Dinamo Brasov — Progresui 
12—12!

în cadrul raanmor.it-lui dîvizjana 
pe echipe, Dmamo Brașov a fosî „ 
un pas de a produce o mare sure—. 
zi. Acest 12—12 a fost smuls in uin. 
mă instanță de Progres-L Brasoven: 
se afiă te mare progres frțâ 5e 
precede-p si se pare eă hnpeeua 
ea Progresul «i vor dsouia title
T. Ovid—L Kerekes 6—1. 6—• ; S 
Mureșan—L Kerekes 6—4, *. C
Curcă-T. Marcu 3—6. 2—«; M. Tâ 
bârav—T. Marcn 4—6. 4—« . E.-aie-. 
sa Roșîan-u-haitii Gcba 3—6. •-«

dintre Universitatea București fi Progresai :ra:v: ca victoria studentelorFază din meciul de prima divizie

HANDBAL In divizia B - UNIVERSHATU CLUJ ÎNVINSĂ DE CHIMIA FĂGĂRAȘ!

Duminică s-au disputat jocurile 
din cadrul celei de a doua etape 
a campionatului de handbal rezer
vat eșalonului secund. Și de aceas
tă dată au apărut două surprize, 
dintre cțre înfrângerea ex-divizio- 
narei A Universitatea Cluj de că
tre Chimia Făgăraș constituie, fără 
discuție, o mare performanță pen
tru handbalistele din Făgăraș. A 
doua surpriză este victoria echipei 
masculine Banatul Timișoara în 
fața Științei Lovrin, care se află 
în acest fel la două înfrângeri con
secutive. Iată, însă, prezentarea 
scorurilor înregistrate :

FEMININ, Seria I : Constructorul 
București — Gloria Buzău 
(3—3). Meci spectaculos, în
formația bucureșteană și-a dominat 
adversara mai ales în repriza se-

7—4 
care

cundă, obținînd o victorie clară si 
pe deplin meritată. Principalele 
ralizatoare: Constantmescu (4> — 
Constructorul, rspectiv Voiai (2). 
G. ROSNER.

Vulturul Ploiești — C.S.U. Con
strucții București 11—1 (0—2) ;
Confecția București — Tomistex 
Constanța 19—* (12—3) ; Voința
București — IGEX București 9—7 
(4—3). Seria a II-a: Textila Sebeș 
— Sparta Mediaș 5—6 (3—t) ; Voin
ța Sighișoara — Constructorul Baia 
Mare 12—12 (6—6) ; Chimia Făgă
raș — Universitatea Cluj 8—6 
(6—2) ; Teba Arad — Jiul Petro
șani 18—7 (8—3) ; C.S.M. Sibiu — 
Universitatea U Timișoara 20—9 
(11—6).

MASCULIN, Seria I : Universi
tatea Craiova — Relonul Săvinești

21—11 (11—7>; S. C. Bacău — A- 
gronomia Iași 26—15 (8—6) ; Co
merțul Constanța — Voința Bacău 
18—13 (13—8) : Știința Bacău — 
Rapid București 22—21 (11—11) ;
Politehnica Galați — Rafinăria Te- 
ieajen 21—12 (7—•). Seria a n-a : 
Banatul Timișoara — Știința Lo
vrin 18—B (7—6) ; Timișul Lugoj 
— A.S.A. Sibiu 20—10 (9-4) ; CSM 
Reșița — Gloria Arad 14—13 (9—8); 
Metalul Copșa Mică — Chimia Fă
găraș 19—12 (6—6) ; A S A. Tg Mu
reș — Constructorul Oradea 20—13 
(10—5).

(Corespondenți : V. Popovîcî. I 
Turjan, G. Raețki. M Palițiu. C 
Olaru, D. Glăvan. C. Crețn. C. Popa 
S. Neniță, N. Niculescu. I. Ionescu. 
B. Stoiciu. I. Ciorogaru, D. Lădaru 
D. Daniel, A. Cristea).

Titlul reportajului mi-a fost su
gerat de cele văzute la cea de-a 
XlX-a ediție a Concursurilor pro
fesionale ale pompierilor militari 
din România. Cele două zile de 
întreceri, desfășurate în țața unui 
numeros public, au demonstrat, 
fără putință de tăgadă, că cei ce 
luptă cu flăcările au acumulat o 
pregătire care le dă dreptul să facă 
față celor mai dificile situații,

întrecerile, de un dinamism și o 
frumusețe greu de descris, au adus 
in concurs reprezentative de pom
pieri din 18 județe ale țării. în a- 
fara disputelor cu un pronunțat 
caracter aplicativ, în care, în prin
cipal. s-a urmărit posibilitatea lo
calizării cit mai rapide a unui in
cendiu, au avut ioc și cîteva probe 
de atletism atît de necesare în lupta 
cu flăcările. întrecerile de viteză

în alergări, precum 
aruncare a greutății

PE SCIRT DESPRE MECIURILE ETAPEI A V-a

ruL resț 
drop, si < 
resp j uos

nut o victorie meritată. Ea a do
minat mai mult, mai ales In prima 
repriză, cinci a și fructificat o În
cercare (Brăescu) transformată de 
Mihalcea. min. 40. A arbitrat foarte 
bine, P. Ionescu. (S. Eliade, coresp.)

și rezistență 
și proba de 
au arătat că marea majoritate a 
pompierilor noștri militari sînt ex
celent. multilateral pregătiți.

Cursa de 100 m plat a adus la 
start reprezentanți din toate cele 
16 județe. Disputele aprinse au dat 
cîștig de cauză soldatului fruntaș 
Marcel Urlățeanu (Prahova), care 
ș-a clasat pe primul loc cu un re
zultat promițător : 11 sec. Pe locul 
2. caporalul Sigismund Toma (Hu
nedoara) cu același rezultat, iar pe 
poziția a treia, caporalul Ion Do- 
bre (Dîmbovița) cu 11,5.

întrecerea la 3000 m plat a avut 
O desfășurare interesantă : toți com
petitorii au făcut multă risipă de 
energie pentru a se situa pe un loc 
onorabil în clasamentul final. In
stalat la conducerea plutonului, 
încă de la startul cursei, soldatul 
fruntaș Arcadiu Căluș (Sibiu) a 
controlat în permanență întrecerea 
și, cu un finiș bun, a respins —

300 de metri —,,atacuF>‘' 
soldatul Mircea Vicol

pe ultimii 
lansat de 
(Bihor), care are meritul de a ocu
pa un merituos loc doi în disputa 
celor mai buni fondiști. Iată rezul
tatele 
cadiu 
9:22,2, 
9:40,5.

Aruncarea greutății s-a 
următoarele rezultate : 1. 
(Mureș) 12,49, 2. Oană 
(București) 11,12, 3. loan Muț (Iași) 
11,06.

întrecerile specifice 
desfășurare deosebit de 
care măiestria, curajul, 
și precizia pompierilor 
tari au fost demonstrate din plin.

Probele „scara pe fereastră", 
„poligonul șefului de țeavă", „scara 
culisabilă", „pista de îndemînare și 
viteză" și „desfășurarea de luptă" 
au arătat celor prezenți condițiile 
grele în care se duce lupta CU focul, 
precum și calitățile tuturor parti- 
cipanților.

primilor trei clasați : 1. Ar- 
Căluș 9;16,2, 2. Mircea Vicol
3. Dumitru Vladu (Cluj)

soldat cu 
Iosif Sile 
lordache

au avut o 
frumoasă in 
îndemînarea 
noștri milr-

•’aul IOVAN

Di

TN CAM«O NATUL
DMZJONAi

C & M. SUCEAVA — STEAUA 
(7—35). Valoarea cunoscută a echi
pei m liane și-a spj» cuvîntuL 
C. S M„ lipsită de experiență, a 
avut doar unele momente de cute- 
zan'A când a a dezvoiat acțiuni 
ațr-iudate de un publ.c numeros. 
Aa tem» : Braga (2 încercări), le
nevea. VasilMâ ți Cornelia — cite 
o încercare și Dwteae — 2 Iov. ped 
un drop și 3 transformări pentru 
Strana respectiv Munteanu — Iov. 
pori țj Cnotoru — încercare. A 
irir'.ict bine. Gh. Pircălăbescu. (C. 
Alexa, coresp. județean).

juniorii au Început
PREGĂTIRILE PENTRU NOUL SEZON
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Cei mal tineri popicari, juniorii, au 
început pregătirile pentru meciurile 
cu reprezentativele R. D. Germane și 
R. F a Germaniei — din această 
toamnă — si campionatele europene 
de anul viitor. Loturile lărgite de 
băieți și fete, eîte 16, au participat 
zilele trecute, pe arena Voința ^din 
București, la un prim trial, după 
care cei doi antrenori, C. Neguțoiu. 
Ia fete ți P. Purie, noul conducător 
tehnic la băieți, s-au declarat mul
țumiți de evoluția majorității con- 
curenților. Evident, selecția va con
tinua cu loturi mai restrînse, pină 
la alcătuirea echipelor.

Cu toate că s-a jucat cu popice 
de plastic, material de concurs cu 
care juniorii nu prea sînt familiari
zați si care cere o tehnică aparte în 
lansarea bilei. In special la „înșuru
bare", numeroși selecționabili au a- 
tins cifre mulțumitoare, fetele peste 
800 p.i, iar băieții peste 1 700 p. d

(s-a jucat la probe duble, fetele la 
2 X 100 și băieții la 2 X 200 lovituri 
mixte).In formă excelentă s-au prezentat 
la această selecție frații Stefucz, Ro
zalia și Ion (Voința Cluj), care a- 
vînd multă precizie atît la „izolate" 
cît și la „pline" au cîștigat detașat. 
Ion Stefucz, de pildă, la cele 400 de 
lovituri a ratat doar 4 bile. Bine 
s-au mai comportat dintre tinerele 
speranțe Vasilica Pințea și Elisabeta 
Szilagyi, jucătoare cu o tehnică a- 
vansată, care în cele două manșe au 
depășit cifra de 800. Din lotul băie
ților o bună impresie au lăsat și 
bucureștenii Aurel Marcu și Gheor- 
ghe Dobrin și gălățeanul Cezar Le
bădă, care au „urcat" 
șă la alta.

Iată clasamentele — 
zalia Stefucz (Voința 
(418—417), 2. Vasilica

de la o man-

jt
6—<

M

»- Progress—;

S 3ONESTT
« UI* K
• 111 * « 
iii: b « s

1

TîÎGÂTOai' CLUBUlOl STUUA

AU dȘTIGAT TROFBJL

nari, ^upa speranțelor* 
aa prtiâpet juniori și ser 
la 27 de ani) au avut o ă 
interesantă. T a începui i 
ia Steaua și D.namc se 
ega'..ta:e. apoi militarii s-au deta
șat datorită cîștigâru pruceioc ce 
talere, unde dinamovșt;; n-au a- 
vut concurenți. O frumoasă urwe- 
sie au lăsat și concurent:: din Ctej. 
Arad, Iași, Brașov ți I RE5. Bucu
rești. care la o serie de probe s-au 
situat pe primele lomrt. în clasa
mentul general — :
bă, pistol cu aer comprimat — con
duce Steaua cu 141 p. urmată de 
Dinamo 90 p, Olimpia
68 p, U. T. Arad 59 p.

REZULTATE 
3x20 f. fete : 1.
(Olimpia) 543 p. 2. Adriana Geor
gescu (I.E.F.S.) 542 p. 3. Anca luga 
(Dinamo) 541 p. Pistol viteză 60 t.: 
1. G. Calotă (1.E.FS.) 579 p. Z M 
Bujdei (UT.A.) 563 p, 3. P. Gher
ghina (Școlarul) 556 p. Skeet 
talere):!. N. Vlădoiu 92 t, 2. D. 
duru 91 t, 3. FI. Iurcenco 
t, (toți de la Steaua). Pușcă cu 
comprimat 40 f. băieți : 1. I. Mărgi
nean (Medicina Cluj) 358 p. 2. S. 
Cucu (Dinamo) 353 p. 3. S. Grosaru 
(Medicina Iași) 351 p ; fete : 1. An
gela Tudorică (Dinamo) 318 p. 2. 
Eugenia Mocanu (Medicina lași) 346 
p. 3. Anca luga 344 p. Armă liberă 
calibru redus 3x40 f : 1. Al. Belin- 
schi (I.E.F.S.) 1126 p (396—364— 
376). 2. Anca luga 1117 p, 3. B.
Csegezi țC. S. M. Cluj) 1116 p. Ta-

O

tre

București

armă standard 
Florica Komano

(100
Bu-

88 
aer

FAVORITH au

IN CONCURSUL 
DE LA MORENI

CONFIRMAT

treptat- 
concurs. 
or: în 
itor lau
de 

P Ia
care

al tu 
dou

FETE : 1. Ro- 
Cluj) 835 p d 
Pințea (Rapid 

București) 813 p d (394—419), 
sabeta Szilagyi (Voința Tg. Mureș) 
805 p d (398—407), 4. Florica Tudor 
(Cetatea Giurgiu) 784 p d, 5. Erica 
Szasz (Voința Tg. Mureș) 782 p d, 6. 
Elena Bălașa (Voința București) 756

BĂIEȚI 1. I. Ștefucz (Voința 
Cluj) 1868 p d (938—930), 2. A. Mar- 
cu (Gloria București) 1757 p d (86Q— 
891), 3. Gh. Dobrin (Voința Bucu
rești) 1740 p d (867—873), 4. C. Lebă
dă (Constructorul Galați) 1724 p d, 5. 
Fr. Be-ecki (Voința Tg. Mureș) 1698 
p d, 6. C. Silvestru (Rafinăria Te- 
leajen) 1654 p d.

3. Eli

w ’

Tom a RABȘAN

ATLETISM ‘
CONCURS

DE VERIFICARE

-CBTA S^fUNTELOt"
Ier» amarate van* 
1. P. ta» C2 t. 1 E 
t X A. Vasiie M « 
Stenan). Vnl standard 
hăMi : 1. L Trăvrăvo* 
5>3 p. 2. L 
5*4 p. X V 
Pista* sport 
rwu Hiba 
p. 2 Corn

băieți 
î. M 
X Gh.

-Par: 
de se'

<1M teae.1 : 
Pand-mu ?3 
tc^i de la 
M L calea! 

■a .Nteaaa)
Saattnan CfR Arad) 
Pană SecCarul* 532 țx 
3d-3» t. few : L Ma- 
«Metroci Brvwvt 5M 
M-ăxn-ar (U T-A.) 555

SiFria Bujdei fU TA) 554 p; 
: I. M Bajdei (T-T-A.) 3C3 p. 
Trwșeă (MeoM B«.| 5Cd p. 
VasAeseu (Diaamo» SCd p.

Ue! a avat loc si ua concur» 
!«-ț> pentru definitivarea lo- 
*. care la sfirșitui lunii vor

participa la tradiționahji concura 
„Capa Prietenia”, ce se va desfă
șura în Cehoslovacia. La cîteva 
probe, se’ecționabiîli au reuștt re
zultate b-r.e. Printre cei ev.Jențlați, 
in mod special, șe numără .Ana 
Goreti. de la Olimpia, care a domi
na! probele de armă standard 567 p 
Ia 3x20 șt * “
Ion Camelia. d 
ciștigător la pistol 
C. Codreanu. de la 
clasat la 120 
literă calibru redus 
drei Marinescu, de 
rul București, cel mai precis la 108 
talere (skeet) cu 95 t și Ana Buțu. 
de la Olimpia, care intr-un „duel" 
spectaculos a reuțit s-o Întreacă pe 
multipla campioană a țării. Ani- 
șoara Matei cu 574—573 p.

593 te 60 f culcat; 
le îa Steaua, 
viteză cu 5t9 p ; 
Dinamo, primul 

focuri armă 
i CU 1140 p ; An

ta C. S Scola-

M. BOGDAN — coresp.

s'.ovacii Jaroslav Marek, Antonyn 
Klatovsky. maghiarul losef Somo- 
ey: și românul Stefan Chițu (M. 
Banu a abandonat cu multă ușu
rință) și-au disputat întiietatea cu 
dirzenie. vremea devenind 
treptat favorabilă pentru 
Si tncă un fapt îmbucură 
lupta pentru ocuparea lo 
reate s-au angrenat, alăt 
tagcnUti. t narit a’.ergă’or 
N. Murgoci si TK Băl 
pregăt:n«h>-se eu serio 
gresează de la un eonc: 
lată un scurt metraj al celor 
manse.

Oanfirm'ndu-gi valoarea, sno 
cwoSdOvac: atacă încă de la ple
cam d se instalează fn frunte. Mi- 
sitmee lor va fi ușurată în conti
nuare. tetrijdt cei mai de temut 
adversrrt ai tor. St. Chițu ți M. 
Bana a-j suferit de pe urma unor 
defecțt-r»'.. Clasament: 1. J. Marek. 
2 A XtetovskT. 3 St Ch:Vx

Manșa a doua a fost si mai gus
tată de oobEe St Chițu se anga
jează fntr-« palpitantă disnută cu 
sonriiril eebds'i .vaci si maghiari. 
Dună efieva ture, el ure'a condu
cem. dar se derechihbrează la un 
vira», pierde teren prețios «i în 
cmtfinnare va face o cursă de ur
mărire a liderului. Ordinea sosirii 
în m-nsS: 1. J, Marek, 2.
St Ch:tx 3. P LticacL

CLASAMENT GENERAL t 1. J. 
Ma~ek (Cehoslovacia). 2. St. Chițu 
(Poiana Cîțnpîna). 3. P. Lucaci 
(Steagul roșu 
(Ungaria). 5 
Momi). 6 
CTmpina.

I_~. Constanța se vor desfășura ffi 
- ? de 23 si 24 septembrie cîteva

internaționale de atletism 
deosebit de interesante. Este vor
ba de triunghiularul, masculin și 
feminin, dintre echipele de seniori 
ale României. Finlandei și Suediei 
și de un alt triunghiular, de ju
niori si junioare, care reunește for
ms’: ii» României, R.D. Germane și 
Poloniei. In vederea acestor im
portante îr.tîlniri F.R.A. organizea- 

-. : - r: și joi, de la ora 16. pe 
stadionul Republicii din Capitală 

■ - :• - curs de verificare și selecție 
- r-.-.re sînt obligați să ia parte toți 

moonenții lotului republican de 
seniori.

★
Tot joi. pe stadionul Republicii, 

într-un alt concurs organizat de 
clubul Metalul, vor lua parte la în
treceri și o serie de atieți de vază 
din Cehoslovacia, Franța, Italia și 
Polonia.

Brașov). 4. I. Somogyi
D. Moțișan (Victoria 

N. Murgoci (Poiana

Tr. IOANIȚESCU

★
La Salonic a avut loc recent o 

competiție de marș rezervată fac
torilor poștali. întrecerea, indivi
duală (C. Staicu) și pe echipe, a 
fost cîștigată de reprezentanții Ro
mâniei.

INUL CC PROGRAM DE EDUCAȚIE FIZICA (SCHI) DIN PREDEAL

SESIUNE SPECIALA DE ADMITERE
Liceul din Predeal anunță o sesiune specială a examenului de admitere 

in anul l, pentru elevii care practică schiul.
Pentru cei admiși se asigura burse, cămin, la absolvire calificarea de antre

nor, precum și un program adecvat de școlarizare și condiții optime de prac
ticare a schiului de performanță

Examri.iî) va avea toc la data de 16 septembrie a.c. la Liceu) din Predeal, 
înscrierile, la secretariatul liceului . ‘ 1“ ...

Informații suplimentare la secretariatul Liceului din Predeal, telefon 1547.
pină la 15 septembrie. Inclusiv.
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0 ETAPA DOMINATĂ DE PERFORMANTE EE ECHIPELOR
DINAMO Șl C. I. R. CLOJ

O Reprezentantele noastre în competițiile europene, care încep 
mîine, nu s-ou remarcat • Surprinzătoare, ineficienta echipei cra- 

iavene • Proaspetele promovate se... maturizează încet
Reluat la două săptămîni după dis

putarea etapei a II-a, campionatul 
diviziei A ne-a oferit — sîmbătă și 
duminică — două semietape domina
te de performanțele dinamovistilor 
(la Arad) și ceferiștilor clujeni (la 
Reșița).

Mai plină în semnificații ni se 
pare victoria echipei din Șos. Ștefan 
cșl M^re în fața V.T.A.-ei, ea avînd 
caracterul unei recidive, după victo
ria din primăvară, cjnd dinamoviștii 
l-au luat, în fapt, echipei textiliste 
cununa de campioană (primul autor 
di performanței — Bataeliu). facili- 
tlnd ascensiunea rivalei de pe Argeș.

Așlăsi, victoria dinamovistă la A- 
r^d reprezintă o bătălie cîștigată 
pentru o cauză proprie, ambiția lo
tului condus de Nunweiller III ex- 
primindu-se fără echivoc chiar de la 
începutul actualei ediții a campio
natului. Această ambiție are un sin
gur nume : titlul de campioană.

Fără a avansa pronosticuri, trebuie 
să recunoaștem evidența : pînă acum, 
Dinamo știe ce vrea !

CAMPIONATUL ECHIPELOR 
DE TINERET — REZERVE

1. Steaua 3 3 0 0 19— 0 6
2. Farul 3 3 0 0 7— 3 6
3. U“ Cluj 3 2 0 1 9— 2 4
4. Sportul studențesc 3 2 0 1 6— 4 4

5—7. C.S.M. Reșița 3 1 2 0 7— 5 4
5-7. Dinamo 3 1 2 0 4— 2 4
5—7. Petrolul .3 1 2 0 3— 1 4

8. F. C. Argeș 3 2 0 1 4— 3 4
9. U.T.A. 3 1 1 1 2— 3 3

10. Univ. Craiova 3 1 0 2 4— 5 2
11. Rapid 3 1 0 2 2— 7 2
12. A. S. Armata 3 1 0 2 5—:14 2
13. Steagul roșu 3 0 1 2 0— 2 1
14. sport Club Bacău 3 0 1 2 3— 9 1
15. Jiul 3 0 1 2 1— 9 1
16. C.F.R. 3 0 0 3 4-11 0

PROGRAMUL MECIURI
LOR DE MÎINE DIN CU

PELE EUROPENE

Luxemburg: ARRIS BON- 
NAWEG — F. C. ARGEȘ 
(Cupa Campionilor) Stadio
nul ARRIS ora 20,30

București: RAPID —
LANDSKRONA BOYS (Cupa 
Cupelor) Stadionul 23 Au
gust — de la ora 20 (re
priza secundă va fi televi
zată)

Arad : U.T.A. — NORRKO
PING (Cupa U.E.F.A.) Sta
dionul U.T.A. — de la ora 16.

Cluj: ,.U“ CLUJ — LEV- 
SKI-SPARTAK SOFIA (Cupa 
U.E.F.A.) Stadionul Munici
pal — de la ora 16 (meciul 
va fi In întregime televizat)

Scăpat spre poartă DUMITRA.CHE este stopat tn acțiunea sa de porta
rul arădean VID AC Foto: I. MIHAICA

LOTO —PRONOSPORT
La tragerea excepțională Prono- 

txpres din 3 septembrie trei dintre 
participanți au cîștigat cîte un 
autoturism Skoda S. 100. Aceștia 
sînt: Stupar Dumitru din Bistrița 
Bîrgăului, Copcea F. Ion din Crîn- 
geni Teleorman și Unguru Petre 
din București pe bilete 100%. Zilele 
viitoare vom publica lista nominală 
a cîștigătorilor de excursii la Praga.

•k
LA 19 SEPTEMBRIE O NOUĂ 

TRAGERE EXCEPȚIONALĂ LOTO
Ieri 11 septembrie a început vîn- 

zarea biletelor pentru Tragerea 
excepțională LOTO din 19 septem
brie.

La această tragere se atribuie 
NELIMITAT : BANI — premii în 
numerar de valoare fixă și variabi
lă. AUTOTURISME : Dacia 1 300 și 
Dacia 1 100, EXCURSII la Sofia cu 
petrecerea revelionului — durata 
circa 5 zile.

La tragerea excepțională LOTO 
d:n 19 septembrie se efectuează 
4 extrageri-

Se extrag în total 29 numere. Se 
vor atribui 9 categorii de nremii.

Fidelii participanți la ace: t 
«istem de joc își pot procura bile
țel- cu numerele preferate la toate 
Mențiile LOTO-Pronosport.

A doua performeră a etapei C.F.R. 
Cluj, echipă crescută din lacrimi și 
zbucium, a confirmat la Reșița victo
ria sa anterioară asupra Stelei.

Chiar si fără să fii un simpatizant 
al celei de a doua clujene — o ierar
hie locală care se cam clatină tre
buie să recunoști că la capitolul 
forță morală (șl cită însemnătate a.re 
această forță în orice întrecere spor
tivă !) echipa ceferiștilor clujeni este 
o campioană care țe obligă s-o sti
mezi.

Firește, am urmărit cu legitim in
teres comportarea ■— în etapă — a 
„ambasadoarelor de toamnă'1 în com
petițiile de club ale continentului. 
Să mărturisim că datele oferite la 
temă nu prea sînt de natură să ne 
stimuleze un optimism trandafiriu.

U.T.A. a pierdut acasă, Universi
tatea Cluj a reușit cu greu să-l în
vingă pe Răducanu, singurul rapi- 
dist în formă bună, Rapid l-a regă
sit pe ... Răducanu, dar Landskronei 
va trebui să-i marcheze goluri, cît 
mai multe goluri, iar rortarul rapi- 
dist, cît e el de polivalent, nu poa
te face și acest oficiu...

Se pare că doar F. C. Argeș a re
petat — in condițiile unui meci în 
deplasare — tema combativității, exa- 
gerînd chiar și depășind (din păca
te) litera fair-play-ului.

Privite pe ansamblu, reprezentan
tele noastre nu oferă semnele valorii 
de start dorite Asta nu înseamnă, 
Insă, că nu așteptăm de Ia ele evo
luții superioare, în virtutea cîtorva 
considerente care merită poate să 
fio reamintite.

POST-SCRIPTUM LA ETAPA A Hl-a
DOAR CU 

NU SE FACE
C.S.M. Reșița n-a reușit încă să 

înscrie vreun gol în prima divizie. 
E singurul team care n-a reușit 
acest lucru. Și dacă va juca în con
tinuare așa cum a făcut-o dumini
că, probabil că vor mai trece cîteva 
etape pînă ce echipa de pe Bîrzava 
va savura bucuria golului. Pentru 
că oamenii de atac ai reșițenilor 
au fost duminică simpli figuranti, 
Szilaghi, Varga (treeut vîrf în re
priza secundă), Grozăvescu, Pușcaș 
și Neagu fiind departe de condiția 
unui jucător de Divizia A, primii 
doi chiar penibili în cîteva faze 
de-o simplitate strigătoare.

Mîine este tragerea Pronoexpres. 
V-ați procurat biletele pentru a- 
ceastă tragere la care puteți ciștiga 
mari premii în bani ?

Mîine seară Televiziunea va 
transmite în direct tragerea Pro
noexpres.
PREMIILE CONCURSULUI PRONOEX
PRES NR. 36 DIN 6 SEPTEMBRIE 1M2 :

Extragerea I : Categ. 1 : 1 variantă 
25% a 100 009 lei și 1 variantă 19% a 
40 000 lei ; a 2-a : 1 varianta 100°,o a 55 3<n 
lei și 2 văriante 10% a 5 531 lei ; a 3-a : 
4,55 a 14 587 lei ; a 4-a : 30.50 a 2 176 lei: 
a 5-a : 76,55 a 867 lei ; a 6-a : 2 855,95 a 
40 lei.

Report categoria 1 : 843 153 lei.

Extragerea a II-a : Categ. A : l va
riantă 25”'o a 100 000 lei și 1 variantă 
a 40 000 lei : B : 6.05 a 11 569 lei : C : 
43,75 a 1 600 lei; D: 1 844,20 a 60 lei ; 
E : 97,85 a 200 lei ; F : 1 954,15 a 40 iei.

Report categoria A : 73 054 lei.

Premiile de 100 000 lei pe variante 25' » 
au revenit următorilor : extragerea I — 
GRADINARU ION din Galați, iar ia ex
tragerea a II-a — DUMBRAVEANU ILIE 
din Botoșani. Premiul de 55 307 lei de 
la cat 2 a revenit participantului VĂ
DUVĂ I. GHEORGHE, sat Rîureni — VII- 
cea.

Rubrică redactată
de LOTO-PRONOSPORT

Piscinei de la realitatea că. în fotbal 
nici un meci nu seamănă cu altul, 
fiecare reprezenlînd un mie capitol 
de viață autonom, următorul puțind 
fi reușit după ce precedentul a fost 
ratat, nu trebuie uitat că o partidă 
internațională angajează mult mai pu
ternic Re jucători. Conștienți că repre
zintă soccerul românesc, fotbaliștii se 
depășesc, adeseori, pe ei înșiși, de
pășesc condiția lor de moment și se 
prezintă la un nivel superior.

Ne permitem să sperăm că aiît 
F. C. Argeș, cît și Rapid, U.T.A. sau 
„L" Cluj vor privi ca atare partidele 
lor de mîine, căutind să-i depășească 
condiția lor actuală in vederea obți
nerii unor rezultate care să aibă va 
luarea unor reale opțiuni pentru ca
lificarea în turul II al competițiilor

Privind radiografie celelalte eveni
mente ale etapei, se cuvin subliniate...

...maturizarea înceată a celor două 
proaspete promovate :

...eșecul unul lider (S. C. Bacău) 
speriat de propria-i poziție :

...surprinzătoarea ineficientă a unui 
,,H" de reală valoare dacă-J luăm 
pe jucători unul cite unul —, care nu 
este in stare nici in fața propriului 
public de la Craiova să evolueze Ia 
nivelul așteptărilor (Simbătă n-a fost 
în poartă niei debutantul Gunes. așa 
că universitarii nu mai au nici a- 
ceastă circumstanță atenuantă).

In fine, două rezultate absolut nor
male, Ia - Constanța (unde Farul a 
prins... colacul, in vreme ce A.S.A. se 
arăta — a treia etapă la rțnd — mult 
n ai palidă decîl anul trecut), ca și 
în meciul de sîmbătă de.la București 
(diferența dintre Steaua și Jiul fiind, 
respectată de tabela de marcaj).

Să așteptăm, deci. ziua de mîine 
și examenul țe p'sțru fronturi al 
fotbalului românesc. Succes. „amba- 
sadoarelor" !

Marius POPESCU

BELDEANU, 
PRIMĂVARĂ!

Duminică, singurul om cafe s-a 
străduit să dea valoare joculuj ofen
siv al reșițenilor a fost Beîdeanu, 
extrem de activ și de inspirat mai 
ales în prima repriză. Dar la pasele 
sale, decisive. Varga și Szilaghi 
s-au încurcat precum niște copii de 
mingi, la excelentele baloane-start. 
Florea și Pușcaș au uitat să se lan
seze. așa îneît toată forța ofensivă 
a noii promovate s-a redus la Bel- 
deanu. Beîdeanu însă, obosit spre

MINOEA - INSTRUMENT DE VENDETA?
Meciul —- sau mai bine zis în

fruntarea ! — de la Craiova a stat, 
chiar înainte de primul fluier al 
arbitrului, sub semnul răfuielilor. 
In tribună am auzit un „martor" al 
unei vechi partide disputate la Pi
tești care cerea achitarea neîntîr- 
ziată a unor polițe. Auspicii ne
faste, evident, și chiar dacă ne este 
foarte greu să depistăm care a fost 
impulsul inițial al nervilor, cert este 
că odată pusă in joc, mingea a de
venit instrument de vendetă, jucă
torii din Craiova și Pitești apelind 
la armele antifotbalului. Fazele 
n-aveau continuitate, ele scur-cir- 
cuitindu-se curind la scinteile ner
vilor (primul șut pe poartă al gaz
delor : ntin 53 și gol !).

Cauzele întreruperilor ? Faulturi 
asupra adversarului, cu balon sau 
fără, obstrucții de toate felurile, 
îmbrinceli intre jucători, uneori 
..intrînd la mijloc" și arbitrii me
ciului (care n-au validat două go
luri înscrise de Oblemenco, primul 
pe motiv de fault la portar, celă
lalt ca fiind realizat cu mîna). Iată 
de ce prima repriză s-a încheiat 
după 47 de minute, pauza a durat 
20 (timp în care altercațiile din 
teren s-au mutat în cabina arbitri

SERIA I
Danubiana Roman — Avlntul Frasin 

1-4 d-4)
Nicoiina Iași — Minobradul Vatra 

Dornei 3—1 (0—0)
Fulgerul Dorohol — Străduința Sucea

va 3—1 (1—0)
A.S.A. Câmpulung — Victoria Roman 

J-l (1-0)
C.S„M_ Suceava — Unirea Iași S—2 

(1—0)
Minerul Gura Humorului — Textila 

Botoșani »—4 fl—•)
I.T.A. Iași — Foresta Fălticeni »—0 

(5-4)
(Corespondenți: M. Chiriae, V. Dia- 

conescu, I .Mandache, A. Rotam. C. 
Alexa, D .Bolohan și D. Dumitru).

Conduce la clasament: I.T.A. iași (go
laveraj 5—3) cu 6 puncte.

Etapa viitoare: (11 aepiembrie) : Ful
gerul Dorohoi — A.S.A. câmpulung. 
Străduința Suceava — C.S.M. Suceava, 
Textila Botoșani — I.T.A. laiș!, Unirea 
Iași — Nicoiina Iași, Foresta Fălticeni 
— Minerul Gura Humorului, Victoria 
Roman — Danubiana Roman. Avintul 
Frasin — Minobadul Vatra Dornei.

SERIA a ll-a
Oituz Tg. Ocna — Viitorul Vaslui 0—0
Locomotiva Adj ud — Petrolul Momeș

ti 2—0 (0—0)
Trotușul Gh. Gheorghiu-Dej — Rul

mentul Bîriad 4—1 (0—0)
Unirea Tricolor Birlad — Textila Bu- 

huși 3—1 (l—1)
Letea Bacău — Constructorul Gh. 

Gheorghiu-Dej 4—0 (1—0)
Relonul Săvinești — Minerul Comâ- 

nești 3—0 (0—0)
U.R A Tecuci — Cimentul Blcaz 0—1 

(0-1)
(Corespondenți: AJ. Avei, I. Slrbu, 

Gh. Gorun, E. Solomon, S. N'eniță, D. 
Nrmțeanu și V. Doruș).

Conduce în clasament: Letea Baeău 
(9—3) cu 7 puncte.

Etapa viitoare: Rulmentul Birlad — 
Relonul Sâvinești. Cimentul Bicaz — 
Trotușul Gh. Gheorghiu-Dej, Minerul 
Comănești — Letea Bacău, Oituz Tg. 
Ocna — Petrolul Molnești, U.R.A. Tecu
ci — Unirea Tricolor Birlad, Construc
torul Gh. Gheorghiu-Dej — Textila Bu- 
huși, Locomotiva Adjud — Viitorul Vas
lui.

SERIA a lll-a
Petrolul Berea — Olimpia Rm. $fl- 

rat 1—1 (0—0)
Petrolistul Boldești — Carpați Sinaia 

1—1 (0—1)
I.R.A. Cîmpina — Chimia Buzău 3—0 

(2-0)
Șoimii TAROM București — Unirea 

Focșani 0—0

LOTUL NATIONAL
SE VA REUNI

JOI LA BUCUREȘTI
In vederea meciului cu Finlanda, 

din preliminariile C.M. — 1974, lotul 
național de fotbal va fi convocat joi 
14 septembrie, la București. •«.

Antrenorul Angelo Niculpscu vg.r 
apela la'20 de jucători, convocațl în 
urma meciurilor etapei a ffl-a a Di
viziei A, precum și a partidelor ce 
le vor susține echipele noastre în 
cupele europene.

Vineri, tot la București, se va în
truni și lotul de tineret.
-------M_--- «.----—--------------------

PE STADIONUL PROGRESUL
Stadionul Progresul din Capitală 

va găzdui miercuri un cuplaj. De 
Ia ora 16, divizionara A Sportul 
studențesc va îutîlni pe Progresul, 
iar în deschidere, de la ora 14, e- 
chipa de tineret-rezerve Sportul 
studențeșp ya juca cu q țprmațje din 
campionatul Capitalei.

Azi, la Ploiești 
PETROLUL — VLLAZNIA

In continuarea turneului pe care 
îl întreprinde în țara noastră echi
pa Vllaznia (Albania) va juca azi 
la Ploiești cu Petrolul. Partida va 
avea loc pe stadionul Petrolul, cu 
începere de la ora 16.

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
VA SUSȚINE UN MECI 

ÎN BULGARIA
Echipa Universitatea Craiova va 

pleca astăzi în Bulgaria, la Vidin, 
unde va evolua în compania selec
ționatei orașului. Partida va avea 
loc miercuri.

MECI DE OLD-BOYS
La Galați a avut loc întîlnirea amica

li de fotbal old-boys între feroviarii 
din București și Galați, foști jucători 
ai echipelor R^pid și Gloria C.F.R.

Meciul disputat în cinstea aniversării 
..Centenarului Gării de Nord“ s-a desfă
șurat pe stadionul ,,Portul Roșu“: în 
fața unui public destul de numeros.

întîlnirea s-a încheiat cu scorul de
1—0 in favoarea bucureștenilor.

finqlul partidei ,a fost singur, sin
gurel, și defensiva clujeană și-a 
văzut sarcina ușurată.

In antiteză cu prima echipă, forma
ția de tineret-rezerve a înscris în 
trei etape nu mai puțin de șapte 
goluri. Nu-i o asociație gratuită 
pentru că, acolo, în teamul cadeți- 
ior, am văzut cîțiya băieți talen- 
tați, printre care atacantul Radu
lescu pare cel mai îndreptățit pen
tru a fi verificat în prima garnitură. 
Riscul se impune, cînd Varga, Szi- 
iaghj, Grozăvescu și ceilalți n-au 
reușjt să întoarcă măcar a dată în 
apest campionat tabela de marcaj 
în favoarea lor.

Mircea M. IONESCU

lor și observatorul federal, Robert 
Ccsmoc, le-a cerut antrenorilor și 
căpitanilor celor două echipe să 
respecte jocul). Iar după meci tur- 
bulenții care aruncaseră în teren 
diverse obiecte și, huiduiseră tot ce 
le ieșise în cale (pe arbitri, pe jucă
torii piteșteni, chiar și pe noul 
„idol" Marcu, care ratase o mare 
situație de gol-..) așteptau răfuiala.

Premisele unei partide de fotbal 
autentic au fost uitate la cabinele 
celor două protagoniste : craiqvenii 
au transformat avantajul terenului 
propriu într-o arenă incandescentă, 
in timp ce campionii, uitînd că au 
în arsenal și arma tehnicii, au răs
puns cu aceeași monedă știrbă. Ar
bitrul N. Petriceanu, curajos în a 
anula goluri nevalabile (dar ezitant 
la faza în care Oblemenco a înscris 
cu mina) n-a îndrăznit să elimine 
(încă din prima repriză s-ar fi cu
venit !) pe primii jucători turbu- 
lenți. Ceea ce ar fi curmați, probabil, 
spectacolul penibil de pe stadion.

„Cînd armele vorbesc, muzele 
tac" — și la Craiova zăngănitul ar
melor antijocului șj nesportivității 
a alungat fotbalul 1

Paul SLAVESCU

REZULTATELE ETAPEI A IV-a A DIVIZIEI C
Victoria Florești — Chimia Brazi 1—o 

(0-0)
Carșimanul Bușteni — Poiana Cîmpi

na 1—0 (1—0)
Prahova Ploiești — Metalul Mija 0—0.
(Corespondenți: M. Irimia, C. Filosta- 

che, E, Stroe, R, George, N. Coman, 
V. Zbarce» și A. Crlstea)

CQauuce fa clasament: carpați Sinaia 
(6—3) cu 6 puncte.

Etapa viitoare: Unirea Focșani — 
Petrolistul Boldești, Chimia Brazi — 
I.R.A. Cimpina, Olimpia Rm. Sărat — 
Victoria Fioreștl. Chimia Buzău — Pe
trolul Berea, Caraimanul Bușteni — Me
talul Mija. Carpați Sinaia — Prahova 
Ploiești. Poiana Cîmpina — Șoimii TA
ROM București.

SERIA a IV-a
Oțelul Galați — Ancoră Galați 1—0 

(0-0)
Chimia Brăila — Comerțul Brăila 2—2 

(1-1)
Electrica Constanța — Știința Constau- 

ța 1—0 (0—0)
I.M.U. Medgidia — Dunărea Tulcea

3-1  (1-1)
Viitorul Brăila — Constructorul Galați

3—1 (3—0)
Marina Mangalia — Cimentul Medgi

dia 3—0 (1—0)
Portul Constanța — Granitul Baba- 

dag 2—0 (0—0)
(Corespondenți: V. Ștelănescu, N. Cos- 

tin, N. Teodorescu, R. Avram, Tr. Ena- 
ehe. I. Cioboată și P. Cornel).

Conduce in clasament: Oțelul Galați 
(4—0) cu 7 puncte.

Etapa viitoare : Dunărea Tulcea — 
Marina Mangalia, Granitul Babadag — 
Oțelul Galați. Ancora Galați — I.M.U. 
Medgidia. Știința Constanța — Chimia 
Brăila, Comerțul Brăila — Portul Con
stanța, Electrica Constanța — Viitorul 
Brăila, Cimentul Medgidia — Construc
torul Galați.

SERIA a V-a
Tehnometal București — Dinamo O- 

bor București 3—1 (1—0)
Unirea Tricolor București — Celuloza 

Călărași 1—0 (•—0)
Voința București — Laromet Bucu

rești 0—1 (0—0)
Olimpia Giurgiu — Flacăra roșie 

București 1—1 (1—1)
Sirena București — Autobuzul Bucu

rești 1—1 (0—0)
T. M. București — Sportul Ciorogîrla 

(s-a Întrerupt In min. 25, la 3—0)
Azotul Slobozia — Electronica Bucu

rești (amînat)
(Corespondenți • S. Claudiu, G. Rosner, 

G Vlad, P. Burcin, D. Daniel și I. 
Mărcuș).

Conduce în clasament: Celuloza Călă
rași (8—3) cu 6 puncte.

R. BRUCH-RECORD MONDIAL 
Discul zboară la 68,58 m!

STOCKHOLM, 11 (Agerpres). — 
După ce a participat la Jocurile 
Olimpice de vară de la Miinchen.

AGINDA
SÂPIĂi'llMI

11— 16 MOTO
Cursa de 6 zile de la Spin- 
dieruv Mlyn (Cehoslovacia)
12— 17 TENIS
Turneu pentru Marele Premiu 
— FILT la Sacramento (Ca
lifornia)
12— 17 CĂLĂRIE
Concurs indernațional Ia Rot
terdam
13— 17 ' CICLISM
„Tour de 1’Avenir" — trofiul 
Peugeot (în. Franța)
14—16

Campionatele
Cehoslovacia

ORIENTARE- 
TURISTICĂ 

mondiale în

14—17 AUTO
Turul Franței
16—17 ATLETISM
Polonia — R. F. a Germaniei 
(în Polonia)
16—17 MOTO
Marele Premiu al Spaniei, la 
Montjuich
17 CICLISM
Trofeul Baracchi (profesio
niști) la Bergamo.

CAMPIONATE DE FOTBAL ÎN EUROPA
IUGOSLAVIA (etapa a 5-a) : Zelez- 

niciar Sarajevo — Dynamo Zagreb 
3—0 ; Spartak — Velez Mostar 2—1 ; 
Celik Zenika — Hajduk Split 2—1 ; Par
tizan Belgrad — Vardar SkopHe 2—1 ; 
Sutjeska — Sloboda Tuzla 2—2 ; Borac 
Barțja Luka — Steaua Roșie Belgrad 
0—1 ; Olimpia Liubliana — Radnicki Nis 
0—1 ; Bor — Vojvodina Novi Sad 2—1 ; 
O.F.K. Beograd — Sarajevo 0—0. Con
duc Celik, Steaua Roșie Belgrad și Rad- 
nickl NIS — 7 p.

BULGARIA (etapa a 4-a) : Levski 
Spartak Sofia — Cerno More Varna 
4—1 ; Slavia Sofia — Beroe Stara Za- 
gora 1—0 ; Ț.S.K.A. Septemvrisko Zna- 
me — Spartak Varna 3—1 ; Pernik — 
Cemomoreț Burgas 2—1 ; Lokomotiv 
Plovdiv — Spartak Pleven 3—2 ; Botev 
Vrața — Dunav Ruse 1—1 ; Akademik 
Sofia — Lokomotiv Sofia 7—0 ; Laskov 
Iambol — Volov Șumen 3—0 ; Etlr Tir- 
novo — Trakia Plovdiv 2—1. în frunte 
se află Ț.S.K.A. și Etîr Tîrnovo — 7 p.

OLAJ *»A (etapa a 5-a) : M.V.V. Maas
tricht — F. C. Utrecht 2—0 ; Sparta 
Rotterdam — A. z. 67 Alkmaar 4—1 ; 
Excelsior Rotterdam — F. C. Haarlem 
0—1 ; F. C. den Haag — F. C. Ams
terdam 1—1 ; Ajax Amsterdam — Nec 
Nijmegen 4—0 ; Telștar — Feyenoord 
Rotterdam 0—1 ; Nac Breda — F. C. 
Groningen 1—1. In clasament conduc 
Ajax Amsterdam și Feyenoord Rotter
dam cu cîte 10 p.

Etapa viitoare: Sportul Ciorogîrla — 
Unirea Tricolor București, Sirena Bucu
rești — Tehnometal București, Laromet 
București — Olimpia Giurgiu. Celuloza 
Călărași — Autobuzul București, T.M. 
București — Azotu Slobozia, Electro
nica București ,— Voința București, -Fla
căra roșie București — Dinamo Obor 
București.. . , ’

SERIA a Vl-a
Recolta Siolcănețtl — Răsăritul Ca

racal 2—2 (l—0)
Textilistul Pitești — Dacia Pitești 1—2 

(0-2)
Petrolul Tirgoviște — Petrolul Videle 

l—o (1—0)
Chimia Găeștl — Flacăra Morenl 1—2 

(1-0)
Unirea Drăgășanl — C.F.R. Roșiorii ds 

Vede 1—9 (1—0)
Chimia Tr. Măgurele — Progresul Co

rabia (amînat)
Automatica Alexandria — Oltul Slatina 

(amînat)
(Corespondenți: M. Dogaru, Al Mo- 

mete, M. Avanu, S. Frățileseu și D. Den- 
ghel).

Conduce tn clasament: Flacăra More- 
ni (7—2) cu 7 puncte.

Etapa viitoare: Progresul Corabia — 
Unirea Drăgășanl. C.F.R Roșiorii de 
Vede — Automatica Alexandria, Dacia 
Pitești — Chimia Tr. Măgurele, Petrolul 
Videle — Textilistul Pitești, Chimia Gă- 
ești — Petrolul Tîrgoviște, Răsăritul Ca
racal — Flacăra Moreni,, Recolta Stoi- 
cănești — Oltul Slatina.

SERIA a Vll-a
Știința Petroșani — Minerul Bocșa 2—1 

(1-0)
Minerul Rovinari — Victoria Craiova 

1—0 (0—0)
Panduri Tg. Jiu — Meva Drobeta Tr, 

Severin 3—1 (1—1)
Minerul Motru — Steagul roșu Plenița

4—0 (1—0)
Metalul Topleț — Cimentul Tg. Jiu 

3—1 (2—1)
Minerul Moldova Nouă — Vulturii tex

tila Lugoj 1—1 (0—1)
Dunărea Calafat — Metalul Oțelu 

Roșu (amînat)
(Corespondenți: S. Băloî, N. Gherguș. 

P. Cristea, P. Pălănceanu, F. Prede«cu 
și P. Șimandan)

Conduce în clasament: Minerul Motru 
(12—5) cu 5 puncte.

Etapa viitoare : Steagul roșu Plenița 
— Pandurii Tg. Jiu. Metalul Topleț — 
Meva Drobeta Tr. Severin. Minerul 
Bocșa — Minerul Moldova Nouă, Metalul 
Oțelu Roșu — Minerul Motru. Vulturii 
textila Lugoj — Victoria Craiova. Du- 
n?lrea Calafat — Știința Petroșani. Ci
mentul Tg. Jiu — Minerul Rovinari.

unde a cucerit medalia de bronz, 
cunoscutul discobol suedez Rtcky 
Bruch a fost prezent la startul u- 
nui concurs desfășurat în localita
tea suedeză Malmo. în formă exce
lentă, Ricky Bruch a stabjSit un 
nou record mondial în proba de 
aruncarea discului cu performanța 
de 68,58. Vechiul record era de 
68,40 m și îi aparținea, aceluiași 
Ricky Bruch. împreună cu Jay Sil
vester (S.U.A.). j

EMERSON FITTIPALDI 
campion mondial de automobilism
ROMA. 11 (Agerpres). — Peste 

100 000 de spectatori au urmărit pe 
circuitul de ia Monza competiția 
automobilistică „Marele premiu al 
Italiei", cursă eontînd pentru cam
pionatul mondial (formula I).

Continuîndw-și seri» *succeselor 
din acest seze n. campions! brazilian 
Emerson Fittipaldi a terminat în
vingător, după ce a parcurs 317,625 
km (55 ture de circuit) în lh 29:58,4, 
realizînd o medie orară de 211.812 
km. El a concurat pe o mașină 
,,Lotus*’. Pe locurile următoare 
s-au clasat englezul Mike Hailwood 
pe „Surtees" — *1 ti 30:12.9. neoze
elandezul Denis Hulme pe „Mc 
Laren'i — lh.30 22.-2 și americanul 
Petec, Revson pe „McLaren" —

SPANIA (etapa a 2-a) : Saragossa — 
Burgos 1—0 ; Deportivo Coruna — Gra
nada 0—o ; Valencia —• C. F. Barcelona 
0—1 ; Oviedo — Atletico Madrid 0—2 ; 
Sevilla — Betis 2—0 ; Real Madrid — Gi- 
jon 1—0 ; Atletico Bilbao — Celta Vigo
1—1 ; Real Sociedad — Malaga 1—1 ; 
Espanol — Castellon 1—0. Pe primele 
locuri : C. F. Barcelona, Real Madrid 
și Las Palmas — 4 p.

SUEDIA : “îlohipa Landskron» (adver
sara formației Rapid în „Cupa Cupelor") 
a terminat la egalitate : 0—0 pe teren 
propriu cu echipa Nammarby. Forma
ția Norrkoping (adversara echipei 
U. T. Arad în „Cupa U.E.F.A.") a pier
dut pe teren propriu cu 1—4 (1—3) în 
fața formației Aik Stokholm. Alte re
zultate : Oerebro — Aatvldaberg 1—6 ; 
Oester — Malmo 0—5. Clasament : 1. 
Aatvidaberg — 25 p : 2. A. I. K. — 
24 p ; 3. Norrkoping — 22 p ;... 6. 
Landskrona — 17 p.

PORTUGALIA (prima etapă) : Benfica 
Lisabona — Lelxoes 6—0 ; Setubal — 
Barreirenae 5—0 : Atletico — Mintijo
1—3 ; C.U.F. — Belenenses 1—2 ; Gui
maraes — Boavlsta 4—0 ; Tomar — Cim- 
bra 1—0 ; Porto — Sporting 0—1 ; Fa- 
rense — Belra Mar 3—2.

CEHOSLOVACIA. — Etapa a 5-a a cam
pionatului cehoslovac de fotbal s-a 
soldat cu următoarele rezultate : V.S.S. 
Kosice — Spartak Hradek Kralove 6—2;

SERIA a Vlll-a
C.F.R. Simeria — Victoria Călan 1—1 

(0-1)
Minerul Ghelar — Gloria Arad 2—0 

(2-0)
Minerul Lupeni — Progresul Timișoa

ra 3—0 (1—0)
Furnirul Deta — U. M. Timișoara 

3—0 (0—0)
Minerul Teliuc — Mureșul Deva 0—o
Vagonul Arad — Constructorul Arad 

3—2 (0—2)
Electromotor Timișoara — Unirea Tom

natic 4—0 (1—0)
(Corespondenți: M. Munteanu. I. O- 

prița, I. Cotescu, P. Tom», I. Vladislav, 
I. ștefan și Șt. Marton).

Conduce în clasament: Victoria Călan 
(9—4) cu 7 puncle.

Etapa viitoare: Minerul Lupen! — Fur
nirul Deta, Unirea Tomnatic — C.F.R. 
Simeria, U. M. Timișoara — Construc
torul Arad, Victoria Călan — Minerul 
Ghelar. Progresul Timișoara — Vagonul 
Arad, Mureșul Deva — Electromotor Ti
mișoara, Gloria Arad — Minerul Teliuc.

SERIA a IX-a
Aurul Brad — C.I.L. Gherla 2—1 (0—0) 
Tehnofrig Cluj — Minaur Zlatna 0—0 

MetaJul Aiud — Unirea Alba lulia 
1—0 (0—0)

Mineral Bihor — Industria sirmel Cim- 
pia TtiraH a— 1 (î—0)

Unirea Dej — C.I.L. Biaj 1—0 (0-0)
Arieșul Cimpia Turzil — Soda Ocna 

Mureș 1—» (1—
Arieșul Turda — Dermata Cluj 2—1 

(1-1)
(Corespondenți: M Susan, P .Radvani, 

I. Somogyi. M. Domițian, T. Prodan. 
Șt. Giurgiu și I. Ioni.

Conduce in clasament: Minerul Bihor 
(7—5) eu * puncte

Etap* viitoare: Unirea Alba lulia — 
C.I.L. Gheria. Soda Ocna Mureș — Min
aur Zlatna. Arieșul Turda — Unirea 
Dej. Industria sirmei Cimpia Turzil — 
Arieșul Cimpia Turzil, Tehnofrig Cluj 
— Dermata Cluj, Metalul Aiud — Au
rul Brad, C.I.L. Blaj — Minerul Bihor.

SERIA a X-a
Minerul Baia Sprle — C.I.L Sighetul 

Marmatiei 3—1 (1—0)
Victoria Cărei — Voința Cărei 5—0 

(2-0)
Minerul Baia Borșa — Bihoreana Mar- 

ghita ă—3 (t—2)
Someșul Satu Mare — Bradul Vlșeu 

1—3 <0—2) (s-a jucat la Caret)
Topitorul Baia Mare — Constructorul 

F-aia Mare 3—2 (1—1)
Rapid Jibou — Recolta Salonta 1—0 

(0-0)
Minerul Cavnic — Unirea Zalău 2—0 

(1-0)
(Corespondenții : A, Dornuța, Tr, Sila-

Mîine, la Bohogna

F. C. BOLOGNA — 

DINAMO BUCUREȘTI
Aureolați de ‘recența ’or victorie asu

pra U.T.A.-ei. fotbaliștii dlnamoviști 
s-au aflat In ‘București intre două avi
oane, cel de-el doilea purtîndu-i la Bo
logna, unde mîlnq, vor susține un tra
dițional meci amical fa compania bine
cunoscutei echipe peninsulare locale.

tn ziua următoare partidei, joi. ‘fotba
liștii dinamovi/ti se vor Întoarce în ța s 
prezența muri ora dintre ei fiind re
clamată la. convocările loturilor repre
zentative (A și de ‘tineret).

HQCHEIȘTII GĂLAȚENI — 
TN TURNEU 

IN CEHOSLOVACIA
Echipa de hochei pe gheață Du

nărea Galați a plecat luni Intr-un 
•turneu în, Cehoslovacia, la invitația 
clubului Sleza Nova din Opava. Ho- 
cheiștii gălățeni vor juca la Opava 
(două 'meciuri), la Sumperk și Kar- 
vina. Din lotul care a făcut depla
sarea fee parte, printre alții Huțanu
Curelaru, Corduban și Trăușan. Ca 
antrenori, însoțesc formația I. Tiron 

ț’și Șt. Tomovici.

lh 30:34,1. Englezul Graham Hill și 
francezul Jean Pierre Beltoise. doi 
dintre favoriții cursei, s-au situat 
pe locurile 5 și respectiv 8.

După disputarea a 9 probe, în 
clasamentul campionatului mondial 
(formula I) continuă să oonducâ 

puncte 
P 
P 

Pe-

31
27
P,

Emerson Fittipaldi cu 61 
urmat de Denis Hulme — 
Jacky Stewart (Anglia) — 
Jacky Iekx (Belgia) — 25 
ter Revson — 17 p. etc.

Ultimele două curse ale campio
natului mondial se vor desfășura 
Ia 24 septembrie în Canada și la 
4 octombrie în S.U.A. Indiferent de 
rezultatele ce se vor obține, Fitti
paldi are asigurat titlul de campion 
mondial. .

Slavia Praga — Zbrojovka Brno 2—2 ; 
Tatran Preșov — Slovan Bratislava
2—0 ; T. J. Trjinec — Zvl Jilina o—o : 
Spartak Trnava — Skoda Plsen 2—0 ; 
A. K. Nitra — Sparta Praga 2—0. Pe 
primul loc se află Tatran Preșov — 9 p.

BELGIA (etapa a 2-a> : Mechelen — 
Crossing 0—1 ; Berchem — F. C. Bru
ges 1—1 ; Standard Liege — Beeringen
2—0 ; F. C. Diest — Beerschot 1—1 ; U- 
nion St. Gilloise — Lierse 0—1 ; St. 
Trond — Antwerp 0—1 ; Racing White — 
Anderlecht 0—0 ; C. S. Bruges — F. C. 
Liege 2—1. O singură echipă a acu
mulat 4 puncte : Standard.

ELVEȚIA (etapa a 6-a) ; Lausanne — 
Winterthur 2—1 ; F. C. Basel — Gran
ges 2—0 ; st. Gall — Frlburg 0—0 ; 
Chaux de Fonds — Sion 3—1 ; Young 
Boys Berna — F. C. Zurich 0—1 ; 
Gransshoppers Zurich — Lugano 3—1 ; 
Chiasso — Servetie Geneva 1—0. Con
duce Grasshoppers Zurich — 10 p.

I.UXEMBURG (etapa a 2-a) : Echipa 
Aris (adversara formației F. C. Argeș 
în „Cupa campionilor europeni") a 
pierdut pe teren propriu cu 0—5 In 
fața formației Jeunesse. Alte rezultate : 
Beggen — Union 1—1 ; Tetange — Ru- 
melange 1—1 : Bettembruț — Ettelbruck 
1—6 ; Red Boys — Spora 2—0. Clasa
ment ; 1. Ettelbruk — 4 p. : 2. Je
unesse 4 p. ;... 7. Aris — 2 p.

ghi. c .Iureș, S. Traian, T .Teodor, F. 
Kulcsar și Z .Debrețeni).

Conduce în clasament: Victoria Cărei 
(15-Q) cii 7 puncte

Etapa viitoare: Ha'pld Jibou — Unirea 
Zalău, Recolta Salonta — Constructorul 
Baia Mare, C.I.L. Sighetul Marmațlei
— Victoria Cărei. Minerul Cavnic — 
Bihoreana Marghita. Voința Cărei — 
Bradul Vișeu. Topitorul Baia Mare — 
Someșul Satu Mare. Minerul Baia Sprie
— Minerul Baia Borșa.

SERIA a XI-a
Textila Odorhei — Vitrometan Mediaș

2-0  (1-0)
Carpați Covasna — Mureșul Toplița

3-0  (2-0) 1
Minerul Bstan — Oltul Sf. Gheorghe 

1—1 (1—0)
Gaz. metan Medias — Someșul Beclean 

11—0 (3—0)
Foresta Suseni — Viitorul Gheorghl- 

enf 2—4 (»—0)
Viitorul Tg Mureș — Lacul Ursu So

va ta 2—2 (1—2)
Unirea Crlstur — Forestierul Tg Se

cuiesc 9—1 (0—1)
(Corespondenți: A. Pialoga, Fr. Gazda?, 

R. Bortoș, R .Medeșan, - A. Coreiu. C. 
Albu și V, Lorintzi)

Conduce in clasament: Forestierul Tg. 
Secuiese (le— 3) cu 7 puncte.

Etapa viitoare: Lacul Ursu Somata — 
Viitorul Gheorghienl, Textila Odorhei
— Foresta Suseni. Viitorul Tg. Mureș — 
Forestierul Tg. Stecutesc. Mureșul To
plița — Minerul Bălan. Gaz metan Me
diaș — Vitrometan Mediaș. Unirea Cris- 
tur — Carpați Covasna. Someșul Be- . 
clean — Oltul Sf. Gheorghe.

SERIA o Xll-a
Metalul Copșa Mică — Torpedo Zăr- 

nești 1—0 (1—0)
Independența Cisnădie — Oltul Rm 

Vilcea 3—1 (3—0)
Carpați Brașov — Tractorul Brașov 

9—1 (0—0)
C.F.R. Sighișoara — U.P.A. Sibiu 2—1 

(1-1)
I.C.I.M. Brașov — C.S.U Brașov 2—0 

(1-0)
Chimica Tirnăveni — Textila Sebeș 

1—0 (0—0)
Lotrul Brezei — Chimia Or. Victoria 

1—0 (0—0)
(Corespondenți; M. Falieiu. I. Andrei, 

P. Dumitrescu, I. Turjan, G. Lorae, I. 
Duean și 1. zidarii)

Conduce în clasament: l.tIM. Brașov 
(11—0) eu 8 puncte.

Etapa viitoare: C.S.U Brașov — Lo-'i 
trul Breroi, Textila Sebeș — Carpați' 
Brașov. Torpedo Zărnești — C.F.R. SD 
ghișoara. Tractorul Brașov — Metalul 
Copșa Mică. Chimica Tirnăveni — In-., 
dependența Cisnâdie. U.P.A. Sibiu — 
Oltul Rm Vilcea, Chimia Orașul Victorii 
— I.C.I.M. Brașov.
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EMOȚII Șl SPERANȚE RĂSPLĂTITE ELOGII PENTRU CEI MAI MERITUOȘI
Ziua de duminică, 10 septembrie, a 

fost, într-adevâr, și pentru sportivi, 
pentru cei ce îi însoțesc și pentru noi 
ziariștii, cu adevărat ziua cea mai 
lungă, de apăsătoare așteptare. Emo
țiile și speranțele au fost însă răsplă
tite pentru că, după ce a trebuit să 
recunoaștem că Faina Melnik, la ora 
olimpică a fost mai puternică decît 
Argentina Menis și, prin urmare, me
dalia de aur sperată n-o putem con
sidera pierdută, întreaga atenție s-a 
îndreptat spre sala de lupte de la 
Messegelande unde Berceanu, deși fa- 
vorit al categoriei, avea de furcă, la 
fel ca oricare alt luptător sou spor
tiv de aici, cu adversari ce își pro
puneau, unul după altul, să învingă 
pe campionul nostru, să-i răpească 
medalia de aur pe care prognoza lo
gică. unanimă, i-o acorda. în acele 
momente, după ce atletismul a luat 
sfîrșit, știam cu toții că numărul de 
15 medalii de la Ciudad de Mexico 
fusese depășit, cu o medalie. Deci 16. 
O depășire minimă, totuși importantă 
pentru că angajamentul de onoare 
luai de sportivi a fost totuși înde
plinit.

Ceea ce indispunea însă era nu
mărul mic de medalii de aur, limitat 
la cea a lui Patzaichin și la cea a lui 
Berceanu, marele favorit. Și atît. Alt 
aur trecuse pe lîngă zestrea delegației 
noastre, dor cele trei sutimi de la 
canoea lui Patzaichin și Covaliov l-au 
transformat in argint. Și apoi, ieșirea 
— fortuită — din concurs a unora 
dintre boxeri care ar fi putut pretinde 
aur (Cuțov, Vasile și Pometcu) a re- 
strins mult posibilitățile de a se ajunge 
la patru medalii de aur.

Ne aflam la decernarea medaliilor 
la handbal cînd un apel telefonic de 
la Messegelande ne-a anunțat că 
Berceanu a devenit și el „Olympia- 
sieger", iar Martinescu are și el șanse 
să-l imite. Vestea era excelentă. Peste 
numai cîteva minute am și fost la 
fața locului, unde? erau adunați mulți 
oficiali și sportivi români. Am intrat in 
sală exact în momentul in care ma
sivul Nicolae Martinescu era declarat 
învingător și întreaga sală îl ovaționa, 
în timp ce românii din sală, sportivi, 
oficiali sau turiști se îmbrățișau de 
fericire.

A treia medalie de aur a produs o 
more bucurie, a adus multă satis
facție și mult surîs pe buzele tutu
ror pentru că această cifră este to
tuși mai oproape de realitate, de ceea 
ce se cuvenea, dar prin bătălia
aprigă de aici și prin lipsa de șansă 
a unor sportivi nu s-a putut realiza. 

Momentul premierii celor doi lup
tători, campioni olimpici, a fost de
osebit de impresionant. Primul care 
a urcat pe cea mai înaltă treaptă a 
podiumului a fost Martinescu. Ce mo
ment rar să vezi un uriaș, de 100 
de kilograme, puternic ca un Tarzan, 
doborit de fericire, plîngînd pe po
dium, cu medalia de gît, făcind și 
pe alții să lăcrimeze, tot de fericire, 
în timp ce tricolorul românesc se 
înălța pe catargul de onoare, iar 
imnul nostru de stat răsuna majestos 
în enorma sală a luptătorilor.

E și mai ușor de înțeles emoționanta 
bucurie a lui Martinescu, dacă avem 
in vedere cei 12 ani ai săi de acti
vitate în sportul luptelor, adesea in 
anonimat, pentru ca la sfîrșitul carie
rei să cucerești o medalie olimpică. 
Mamelor li 
omagii. Cred însă

cit 
în- 
fe- 
la 
ai

un uriaș ca Martinescu, în acele mo
mente de emoție și de glorie : „Ce 
fericită va fi mama I" a fost, pe 
de neașteptat, pe atît de duios, 
tr-adevăr, ai toate motivele să fii 
ricită tovarășă Martinescu și — 
rîndul nostru — îți mulțumim că
dăruit țării și mișcării sportive un flă
cău atît de mare și atit de puternic I 

A urmat la premiere Berceanu. Nici 
jumătate cît Martinescu la kilograme, 
dar tot atît de mare la medalie. 
Scena în care Berceanu s-a agățat 
de gîtul lui Martinescu, intr-un salt 
avînlat, n-o vom uita niciodată. Ber
ceanu era în al nouălea cer, cind re
prezentantul României în Comitetul 
Internațional Olimpic, tovarășul Ale
xandru Șiperco i-a înmînat medalia 
de aur. Era ca un copil care pri
mește o jucărie, așa se uita la ea. 
pe o parte și pe alta : un copil care 
în timpul ceremoniei de premiere de
venise grav, conștient de propria lui 
valoare, atent spre margine, ia an
trenorii lui, cărora le datorează, in 
bună măsură, titlurile mondiale, eu
ropene și acum și titlul olimpic. Ce 
poate să-și mai dorească un sportiv 
decit să continue astfel atit timp cît 
va putea s-o facă I

Ne-am înapoiat cu toții de la 
Messegelande, cu o mare satisfacție, 
cu gindul că bilanțul a fost substan
țial îmbunătățit de acești admirabili 
luptători care au realizat doua me
dalii de aur și două de bronz, dacă 
o adăugăm și pe cea de la lupte 
libere, a lui Vasile lorga.

Se făcuse miezul nopții. Telexul ba
tea încă spre București. Retrăiam cli
pele în care sportivii noștri au urcat 
de 16 ori pe podium.

Gindul nostru se 
spre acei sportivi 
această satisfacție, 
plinit angajamentul lor de a fi prin
tre cei mai buni șase din lume, cu 
dreptul de a acumula puncte într-un

SPORTIVI ROMÂNI
LA J.0, DE LA

MEDALIAȚI 
MUNCHEN

!■

MEDALII DE AUR
Ivan Patzaichin (canoe)
Gheorghe Berceanu (lupte greco-romane)
Nicolae Martinescu (lupte greco-romane)

MEDALII DE ARGINT
Valeria Bufanu (atletism)
Argentina Menis (atletism)
Dan luga (tir)
Ion Alexe (box)
Ivan Patzaichin și Serghei Covaliov (canoe)
Atanasle Sclotnic, Aurel Vemescu, Mihai Zafiu

MEDALII DE BRONZ
și Reman Vtrtolomeu -caiac)

Nicolae Rotaru (tir)
Vasile Iorga (lupte libere)
Victor Dolipschi (lupte greeo-romane)
Maria Nichitorov și Viorica Dumitru (caiac)
Ștefan Tudor, Petre Ceapura și Ladlslau Lovrenschl (achif).
Echipa de floretă (Ileana Gyulai, Ana Pascu, Olga Szabo, Ecaiertna Staul 

și Suzana Ardeleanu).
Echipa de handbal (Cristian Gațu, Cornel Penu. Alexandru Dinei. Gheor

ghe Gruia, Roland Gunesch, Adrian Cosma, Gabriel Klcsid. Gheorghe l.icxi, 
Werner Stockl, Radu Voina, Valentin Samungi, Simlon SchSbel. Constantin 
Tudosle, Marin Dan șf ștefan Birtalan).

Turneul olimpic de 
scrie, fără îndoială, 
mai mari din istoria 
200 de luptători (în medie cite 20 
de concurenți la fiecare categorie) 
au luat startul la această întrecere 
care depășește mult prin amploare 
orice campionat mondial sau euro
pean, orice altă competiție interna
țională organizată vreodată.

Iată de ce succesul luptătorilor 
noștri apare, în acest context, și 
mai valoros. Să enumerăm, pe scurt, 
succesele repurtate de luptătorii 
noștri de greco-romane : doi cîști- 
gători ai medaliilor olimpice de aur, 
unul a celei de bronz și alți patru 
luptători în primele șase locuri ale 
clasamentelor. în total, deci, echi
pa României a acumulat 23 de 
puncte, mai mult decît Ia ultimele 
două Olimpiade la un Ioc !

După ce 
Gheorghe 
treapta cea 
lui olimpic ... 
tători li s-au înmînat medaliile de 
aur, am solicitat cîteva declarații 
unor antrenori și ziariști prezenți 
la turneul olimpic de lupte.

se aduc, 
că

adesea, multe 
acela rostit de

lupte se în- 
printre cele 

J.O. Aproape

Nicolae Martinescu și 
Berceanu au urcat pe 
mai înaltă a podiumu- 
și bravilor noștri lup-

secundar, totuși 
al unei mișcări 
ei, al tăriei pe

îndreaptă însă și 
care nu au avut

dar și-ou înde-

clasament, de regulă 
un real barometru 
sportive, al întinderii 
plan mondial. Sportivii noștri au tota
lizat la J.O. de la Munchen 115 
puncte depășind cu aproape 15 rea
lizarea de la Mexico. Aceste puncte 
au fost recoltate din participări la o 
gamă largă de sporturi. Am putea fi 
mîndri de această multilateralitate a 
mișcării noastre sportive.

Ne bucurăm de realizările olimpice 
ale sportivilor noștri, pe care ei le-au 
închinat apropiatei aniversări a unui 
sfert de veac a republicii noastre. Ne 
bucurăm pentru că bilanțul de Ic

Mexico o fost depășit, si. r.e exprimăm 
convingerea că se poete mai mult, 
că există încă reze'.e retalosite, care 
și la această Olimpiadă or fi putut 
să fie mai bine puse in valoare. Nu 
numoi pentru noi, ci pentru toate de
legațiile participante această Olim- 
piodo oferă unele aspecte noi, puțin 
cunoscute, ale mar ■ bătălii sportive 
pe plan mondiol de core va trebui să 
se țină seama pe v :or.

Concluziile participe^-: românești la 
Jocurile Olimpice de o Munchen, le 
vom prezenta in curind.

Aurel NEAG'J
Munchen, 11 septembrie

FESTIVITATEA DE ÎNCHIDERE
(Urmare din pag. 1)

le „Thank you, Avery Brundage", 
ca un omagiu adus celui ce a con
dus timp de 20 de ani destinele înal
tului for olimpic.

Apoi, în timp ce întregul stadion 
se cufundă In întuneric, spectatorii 
și sportivii au urmărit cu emoție 
stingerea treptată a flăcării olimpice 
care a ars aici timp de 17 zile. Stin
gerea a fost însoțită de un solo de 
trompetă, executat de Rolf Quinque 
S-a păstrat un moment de reculege
re pentru victimile atacului terorist 
din satul olimpic. întreaga asistență 
s-a ridicat în picioare.

Ap6i, aceiași opt canotori vest- 
germani de la deschidere, foști cam
pioni olimpici Ia Mexico, au 
spre ieșire drapelul olimpic, 
netele imnului olimpic al Iul 
Samaras,

în acest moment, dinspre
olimpică s-a înălțat, traversind spa-

artei cine- 
Piene. care 
paralele în 
cu heliu și

I-

HEINZ OSTERMAN, antrenorul 
echipei vest-germane : „Cunosc bine 
valoarea luptătorilor români și pu
team să fac pariu că reprezentan
ții României vor avea o frumoasă 
comportare. Ii felicit din toată ini
ma pentru cele trei medalii, pen
tru punctele acumulate de cei 7 lup
tători români clasați printre pri
mii șase. Nicolae Martinescu a me
ritat această medalie pentru lunga 
și laborioasa sa activitate. Cînd va 
abandona luptele își va aduce a- 
minte cu drag de zecile de trofee 
cucerite dintre care, desigur cea 
mai strălucitoare este această me
dalie olimpică de aur. Gheorghe 
Berceanu, cu calitățile sale native, 
se va mai bucura încă de multe 
satisfacții. Este un mare talent și 
dacă ar fi să fac Un clasament al 
medaliaților l-aș situa pe primul 
loc. El a fost omul care a cucerit 
medalia în modul cel mai clar și 
cel mai sigur".

purtat 
în su- 
Spiros

colina

țiul de peste lacul artificial șl oprin- 
du-se la teatrul tn aer liber din pe
rimetrul olimpic, un imens curcubeu 
creat de un maestru al 
tice, munchenezul Otto 
a imaginat cinci tuburi 
formă de balon, umflate
vopsite în culorile portocaliu, galben, 
verde, albastru deschis si violet. E- 
fectul acestui curcubeu plastic a fost 
extraordinar si el a Inneevonat 
mulțimea care a ovaționa: tndelj-.g 
Ia același timp, proiectoare poter- 
nlee tu iluminat partea de rest a 
turnului de televiziune, fcrjcitl-.d--'- 
In aceleași cinci culori prin benzi 
orizontale de cite 32 de metri, in 
așa fel Incit culorile curcubeului 
s-au transmis si aid. de la sol pină 
ia Înălțimea de 160 de metri.

Tabloul final a fost alcătuit din 
1 200 de tineri și tinere In costume 
folclorice bavareze care au salutat 
pentru ultima oară pe oaspeți.

Din tranșeele fotoreporterilor țis- 
nesc 400 de copii care poartă torțe.

VASILI GROMIKO, antrenorul 
echipei U.R.S.S.; „Este, firește, cel 
mai mare 
mâni real
Obmptce.
sâieții dv ai 
tătiț: s: pentr 
F«Lct pe ar

succes al luptătorilor ro- 
izat
Lai

vreoda’â la Jocurile 
dau bine seama că 
fost foarte b:ne pre- 
asta nu pot decit să-i 

Irenorii români. îmi

HANDBALIȘTII IUGOSLAVI
CAMPIONI OLIMPICI

FINALELE ÎNTRECERILOR DE BOX
AU OFERIT DISPUTE SPECTACULOASE

,»
Ora tîrzie la care 

meciurile finale din cadrul turneu
lui olimpic de box nu ne-a permis 
să relatăm amănunte de la aceste 
întreceri. O facem acum. La cea 
mai mică categorie de greutate, 
semimuscă, campionul european 
Gyorgy Gedo (Ungaria) s-a dove
dit net superior adversarului său 
Kim U Lee (Coreea de Sud) pe care 
i-a întrecut prin varietatea proce
deelor tehnice și prin viteză. GedS 
b.p. (5—0) Kim U Lee. Medalii de 
bronz i Ralph Evans (M. Britanie) 
și Enrique Rodriguez (Spania). Ti
tlul de campion olimpic la catego
ria muscă a revenit, în mod sur
prinzător, bulgarului Gheorghi Kos- 
tadinov — participant pentru pri
ma oară la o mare competiție inter
națională. Victoria sa a fost cu atît 
mai surprinzătoare, pe cît a fost 
de clară. El l-a învins, cu 5—0, pe

s-au disputat Leo Rwabogo, medaliatugandezul
cu bronz la J.O. de la Ciudad de 
Mexico. Medaliile de bronz au re
venit boxerilor Leszek Blazynski 
(Polonia) și Douglas Rodriguez 
(Cuba). Cubanezul Orlando Marti
nez (învinsul lui Toni Mircea la 
turneul „Centura de aur“) a cucerit 
titlul la categoria cocoș. El l-a în
vins categoric, la puncte, pe mexi
canul Alfonso Zamora. Medaliați cu 
bronz i George Turpin (M Britanie) 
și Ricardo Carreras (S.U^A.). Boris 
Kuznețov (U.R.S.S.) a obținut o de
cizie discutabilă în fața kenyanului 
Philip Waruinge. Pe locul 3 s-au 
clasat Andras Botos (Ungaria) și 
Clemente Rojas (Columbia). Dato
rită avantajului acumulat în pri
mele două reprize, cînd și-a folosit 
bine alonja, Jan Szczepanski (Polo
nia) a fost declarat învingător, la 
semiușoară, în fața maghiarului 
Laszlo Orban, Medalii de bronz:

ECHIPA R.F. A GERMANIEI A CIȘTICAT

CUPA NAȚIUNILOR" LA CĂLĂRIE
manșa a doua a

permit să mai fac și alte remarci. 
Mă miră, de exemplu, faptul că 
unii luptători s-au clasat mai slab 
decît mă așteptam. Mă refer la 
Ton Baciu pe care-1 vedeam cam
pion. Am constatat însă că nu este 
suficient de constant în partidele 
pe care le susține. In fine, Dolipschi 
va fi un foarte bun luptător. El 
este în mare progres : este puternic 
și cred că va mai repurta multe 
succese.

WERNER ARTMAN, redactor Șef 
al revistei „Athletik" : „11 urmăresc 
pe Martinescu de la începutul ca
rierei sale. Este un luptător puter
nic, ambițios, tehnic. Pot spune că 
mă bucură medalia sa de aur fiind
că o merită din plin pentru 
lunga Și laborioasa sa activitate. 
Ii apreciez dîrzenia cu care a lup
tat pentru medalia de aur în me
ciul decisiv cu sovieticul Iakoven
ko. dorința sa de a învinge. Acest 
fapt este și mai lăudabil cu cît el 
știa de la prînz că are asigura
tă medalia de argint. Un altul, mai 
puțin ambițios, s-ar fi mulțumit cu 
ea. Berceanu este, indiscutabil, cel 
mai bun luptător din categoria 
celor mici. Dacă cineva m-ar fi în-

trebat, înaintea turneului olimpic, 
care va .fi cel mai sigur campion, 
aș fi răspuns, fără echivoc 1 româ
nul Berceanu. Așa a și fost. Com
portarea luptătorilor români m-a im
presionat. Punctele acumulate, 
medaliile cucerite dovedesc că, la 
luptele greco-romane, România este 
printre primele țări din lume. 
Bravo luptătorilor și pricepuților 
lor conducători și antrenori".

GEORG STOCKINGER, președin
tele asociației presei sportive, din 
R.F. a Germaniei, crainic al centra
lei televiziunii vest-germane (Z.D.F.): 
,.A fost o seară splendidă pentru 
luptătorii români. In meciurile de
cisive micul Gheorghe Berceanu și 
blondul Nicolae Martinescu au do- 
bîndit medaliile de aur. Celălalt 
blond al românilor, Victor Dolipschi, 
unul dintre cei mai tineri medaliați 
la categoriile mari, a reușit un 
nesperat dar binemeritat bronz..."

Declarații culese de
Ion OCHSENFELD

SEÎNTORC
LUPTĂTORII

(Urmare din pag l)
junsesem să cred și eu că sînt 
doar o amintire. Am reușit, însă, 
să mă adun și să realizez ceea ce 
n-am realizat in toate cele trei 
ediții de campionat mondial la 
care ani participat. Sînt golgeterul 
Olimpiadei...

...Ne-am îndreptat împreună spre 
blocul românesc de la numărul 
șase. Toți olimpicii se adunaseră. 
Ii așteptau pe luptătorii victorioși. 
Argentina renunțase la peruca al
bă, rămînînd cu frumosul ei păr 
negru. Era radioâsă... Pe masă aș
teptau paharele apropiatului toast.

Dinspre grupul scrimerilor, mîn
dri de cele cincisprezece puncte ale 
lor, o voce mucalită îngîna cu o 
plăcută monotonie : „C-așa beau 
oamenii buni / De sîmhătă pină 
luni". Patzaichin, mai elegant ca 
orieînd. în costumul lui bleumarin, 
avea ochii strălucitori. Părul lui, în 
sfîrșit adunat, mirosea a lavandă. 
Prietenul său. Covaliov. era ca în
totdeauna, lîngă el. 11 îndeamnă 
să vorbească. Dar Patzaichin tace. 
Atunci a intervenit antrenorul 
Mercurian i „După cursa 
piu, vest-germanul Lewe 
dreptat spre Patzaichin. A 
pe interpretă și-a rugat-o
ducă exact: «Spune-i lui Patzaichin 
că noi toți am vrut să ciștigăm. 
Cunosc pe cineva care a fost și la 
capelă ca să se roage, in speranța 
că vîntul va bate pentru el in ziua 
finalei... Dar te rog să-i mai spui 
că oricum ar fi bătut vîntul, el 
tot ar fi cîștigat». Apoi Lewe a rîs 
șj a adăugat: «Spune-i că ne-ar fi 
bătut pe toți și cu pagaia ruptă...»"

Se apropie ora la care trebuie să 
sosească luptătorii. Așteptăm. Și 
iată că deodată Martinescu împin
ge Cu putere ușa de la intrare. 
Urale... în urma lui, omulețul Ber
ceanu. Urale. Se ridică paharele. 
,.La mai mare, Martine !... Martines
cu, care a șj dus paharul la gură, 
îl retrage gata să-l verse i „La mai 
mare, nu se poate".

Rumoarea crește. Toți îl roagă pe 
noul campion olimpic să povestească. 
Și Martin nu se lasă prea mult ru
gat. „Bre copii, n-aș fi crezut că 
pot plinge vreodată. Dar în seara 
asta am plîns și am sărutat sal
teaua... A fost tare greu, a fost

am 
ăl 

am

de sim- 
s-a in- 
chemat-o 
să-i tra-

Marele Premiu de obstacole pe 
echipe, „Cupa Națiunilor", la care 
s-au aliniat călăreți din 17 țări a 
încheiat luni seara, pe Stadionul 
olimpic, cea de a XX-a ediție a 
J.O. în prezența a 80 000 de spec
tatori s-a desfășurat pe terenul în
muiat de apă prima manșă a aces
tei dificile și spectaculoase probe.

Doar doi călăreți au izbutit să 
termine parcursul fără greșeală: 
americanul Steinkraus, cu calul 
Main Spring și argentinianul Jorge 
iLlambi cu Okei Amigo Pe echi
pe, călăreții vest-germani s-au in
stalat în frvntea plutonului cu 16 
p penalizare, urmați numai la un 
sfert de punct de americani. De 
altfel. între aceste două echipe 
s-a dat lupta pentru medalia de 
aur în manșa a doua, programa
tă, după-amiază. In partea a doua 
a concursului au rămas în luptă 
echipele i R.F. a Germaniei, S.U.A., 
Italia. Marea Britanie, Canada, 
Spania, Elveția și Argentina. Lup
ta pentru aur, dintre vest-germani

și americani, tn 
consemnat un rezultat de egalitate 
între cele două echipe, cea a R.F. a 
Germaniei cîștigînd însă titlul o- 
limpic grație acelui sfert de punct 
negativ primit de americani în 
manșa I pentru depășirea timpu
lui regulamentar. Iată clasamentul.
1. R.F. A GERMANIEI (Fritz Ligges 
cu Robin. Hartwig Steenken 
Simona, Gerhard Wiltfang 
Askan și Hans-Gunter Winkler 
Torphy) 32 p. 2. S.U.A. (Karthryn 
Kusner cu Fleet Apple, Frank 
Chapot cu White Lightning, Wil
liam Steinkraus cu Main Spring 
și Neal Shapiro cu Sloopy) 32,25 p, 
3. ITALIA (Piero D’Inzeo cu Easter 
Light, Raimondo D’Inzeo cu Fio- 
rello II, Graziano Mancinelli cu 
Ambasador și Vittorio Orlandi cu 
Fulmer Feather) 48 p, 4. Marea 
Britanie 51 p, 5. Elveția 61, 25 p,
6. Canada 64 p, 7. Spania 66 p 8. 
Argentina 121 p.

cu 
cu 
cu

Samuel Mbugua (Kenya) și Alfonso 
Perez (Columbia).

Partida finală a categoriei ușoa
ră a adus în ring doi boxeri cu 
stiluri și staturi total diferite : 
Ray Seales (S.U.A.) — 183 cm înăl
țime. cu 
Anghelov 
înălțime 
alonja și . „
Anghelov. în rundul doi, în urma 
unui upercut la maxilar, Anghelov 
a fost numărat. Revenirea boxerului 
bulgar din ultima repriză a fost 
tardivă, învingător la puncte (3—2) 
Seales. Locul 3 : Zvonko Vujin (Iu
goslavia) și Isaak Daborg (Niger).

Un meci de mare spectacol au 
realizat campionul european Janos 
Kajdi (Ungaria) și tinărul (19 ani) 
cubanez, Emilio Correa (învinsul 
lui Zilberman, la București). Expe
riența și tehnica lui Kajdi au tre
buit să se încline în fața forței și 
vitalității boxerului cubanez, nu 
lipsit de cunoștințe tehnice. Depă
șit clar în ultimul rund, și averti
zat pentru țineri în repriza secun
dă, Kajdi a pierdut cu 5—0. Meda
lii de bronz I Jesse Valdez (S.U.A.), 
Tiger Murunga (Kenya).

Intr-o întrecere în general echi
librată. Dieter Kottysch (R.F. a Ger
maniei) a primit verdictul cu 3—2, 
la mijlocie mică, în fața polonezului 
Wieslaw Rudkowski, calificat în fi
nală în urma unor partide mai 
grele. Locul 3 î Peter Tiepold (R.D. 
Germană) și Alan Minter (M. Bri
tanie).

Viaceslav Lemeșev (U.R.S.S.), la 
vîrsta de 20 de ani, a cîștigat la 
mijlocie, dovedind calități de mare 
campion. El l-a învins prin k.o.l pe 
finlandezul Reima Virtanen. Me
dalii de bronz i Marvin Johnson 
(S.U.A.) și Prince Amartey (Ghana). 
Superior din punct de vedere teh
nic și mult mai rapid decît adver
sarul său, Mate Parlov (Iugoslavia) 
l-a învins prin abandon rep. 2 pe 
cubanezul Gilberto Carrillo Medalii 
de bronz la semigrea i Janusz Gor- 
tat (Polonia) și Isaak Ikhouria (Ni
geria). Prin neprezentarea luj Ion 
Alexe, Teofilo Stevenson (Cuba) a 
devenit campion la categoria grea, 
obținînd cea de a treia medalie 
de aur a boxerilor cubanezi. Pe lo
cul 3 s-au clasat ; Peter Bussing 
(R.F. a Germaniei) și Hasse Thom
sen (Suedia).

garda inversă și Anghel 
(Bulgaria) — 170 cm 

Seales și-a folosit bine 
l-a ținut la distanță pe

încheiată. de fapt. Ioni, Ezala 
turneului olimpic de handbal. în 
care s-au tnt£n;t reprezentativele 
Iugoslaviei cea mal autorizați pre
tendenta la titlu, și cea a Ceho
slovaciei. revelația acestei echili
brate competiții, a oferit numero
șilor spectatori prezenți la jSport- 
haile" un meci dinamic, dominat 
tot timpul de formația iugoslavă. 
Victoria a revenit aceste: ech-.pe 
ca scorul de 81—16 (18—5». fapt 
care confirmă pe deplin valoarea 
team-ului antrenat de do: reputați 
tehnicieni : Iran Snoj și Made 
Stenzel.

Și în această partidă, ca și în 
cele anterioare, handbalîșr.i iugo
slavi s-au impus prin siguranța și 
mobilitatea sistemului defensiv și 
prin forța de finalizare a atacului.

din

bine condus de Horvat. Șuturile lui 
Lazarevici și Lavrnici. pătrunderile 
Iu: Pokrajac, Pribanici și Popovici 
au determinat ca succesul repre
zentativei Iugoslaviei să fie chiar 
mai net decit se sconta.

In ciuda severei infringeri
partida finală, echipa Cehoslovaciei 
a realizat în ansamblu, o compor
tare meritorie, puțind fi socotită ca 
una din candidatele la podiumul 
v-.itoarei ediții a C.M. (1974 în R.D. 
Germană).

Iată clasamentul final: 1. Iugo
slavia t 2. Cehoslovacia : 3. Româ
nia : 4. R.D. Germană ; 5. C.R.SS. ; 
6 R. F. a Germaniei : 7. Suedia ; 
8. l'ngaria ; 9. Norvegia : 10. Polo
nia ; 11. Japonia : 12. Islanda ; 13. 
Danemarca ; 14. S.C.A. ; 15. Spania; 
16. Tunisia

tare, tare greu... Cele nouă medalii 
ale mele, cîștigate pe Ia diferite 
mondiale și europene, mi se par 
acum ca niște mere culese din puni 
de la Vișani. de la mine dc-acasă... 
A fost tare, tare greu... Mă în
trebați dacă am crezut că pot ciș- 
tiga medalia de aur ? La început 
n-am prea crezut, dar cind 
ajuns să lupt cu Iakovenko, 
mai prima campion mondial,
judecat și eu ca omul gospodar: 
medalia de argint o ai Martine. 
Vezi acum poate mai iese ceva. . 
Și mi-am zis că totul e să ajungem 
egali pină la sfîrșitul primei re
prize... [ntimplarea a făcut să fie 
chiar așa... Apoi m-am opintit și 
eu... Nenea Iakovenko a încercat 
vreo două șuruburi, dar am simțit 
imediat că i s-a cam dus puterea, 
că toți sîntem oameni și așa ne lasă 
cînd iți este lumea mai dragă... Ce 
a fost după aia se știe. L-am fixat 
de două ori. omul n-a mai avut 
ce face și a pierdut. Așa a ajuns... 
Nicolae 
pic. așa 
răsplată 
vreo 15

Ghiță Berceanu
— Cum a fost
— La mine a

Timp de patru ani am purtat pe 
cap o povară uriașă. Toată lumea 
spunea că medalia lui Berceanu e 
cea mai sigură. Gindiți-vă și dv. 
cum intri pe saltea cînd ai o ase
menea răspundere. A fost chinuitor 
de greu. A trebuit să slăbesc, de 
fiecare dată, cu cîte un kilogram pe 
zi. Vă închipuiți ce înseamnă să 
lupți fără să măninci Pînă la urmă 
insă a ieșit bine. V-am mai spus 
că e greu să piardă un om care 
n-a mai pierdut de patru ani. Mi-am 
dorit 
kov.
dată 
totul
s-au 
mai apucat să trag în ultimul meci 
Se adunaseră punctele rele în drep
tul tuturor și am rămas singur pe 
saltea.

...Seara festivă s-a încheiat. Vi
nul a rămas pe jumătate în pahare 
Plouă în satul olimpic. Sportivii 
noștri olimpici stau pe gînduri. Le 
e dor de casă...

Martinescu campion olim- 
am ajuns șj eu să am o 
că prea 
ani".

am tras mult de

e purtat pe brațe. 
Ghiță ?
fost și mai greu.

să intru de la început cu Zub- 
Și cam așa s-a întimplat. O 
scăpat de campionul mondial 
a mers strună. Pină la urmă 
bătut ei intre ei. Nici n-am

CRONICA ULTIMEI ZILE DE LA FOREST HILLS
(Urtnart din nag. I)

Din al doilea set, aspectul dis
putei se schimbă esențial. Năstase 
se impune atit in atac cit șj în 
apărare. El cîștigă patru ghemuri 
fără să piardă nici o minge, Ashe

adj adecir.du-și unul singur, la ser
viciul «ău i 4—1. Apoi, jocul de
curge norma" pină la 6—3 pentru 
Năstase.

Setul al treilea a fost dramatic. 
Năstase își pierde serviciul In al 
treilea ghem, după ce făcuse o du-

„CEA MAI FRUMOASĂ VICTORIE
(Urmare din pag. 1)

reușit să se înscrie printre învin
gători, cel mai adesea americani 
sau australieni. Celebrul campion 
englez Fred Perry in 1936 și asul 
spaniol Manuel Santana in 1965, 
iată ultimele excepții. Pentru pri
ma oară pe tabelul de onoare stă 
scris acum numele unui sportiv 
român.

Este, fără îndoială, cel mai im
portant succes obținut de tenisul 
românesc intr-o lungă istorie. Este 
totodată continuarea unor prestigi
oase afirmări ale tenismenilor noș
tri in acești ani din urmă. Titlul 
obținut de llie Năstase in clasica 
întrecere americană vine să se a- 
dauge celorlalte succese recente, 
dintre care se disting in mod de
osebit prezențele echipei române in 
finalele „Cupei Davis".

Cind încheiam convorbirea telefo
nică cu New York-ul am auzit pe 
llie Năstase spunîndu-ne de la ce
lălalt capăt al firului: „Sînt nespus 
de fericit că am obținut acest titlu 
de campion internațional, pe care 
mi-1 doream de mult. Este cea mai 
frumoasă victorie din cariera mea 
de tenisman. Mă gîndesc acum eu

nerăbdare la viitoarea mare între
cere ce ne stă în față, a treia fi
nală a „Cupei Davis" pe care o 
susțin alături de vechiul meu co
leg de întreceri. Ton Țiriac. Voi fi 
din nou la București Ia începutul 
lui octombrie...".

Pină atunci, drumurile marelui 
nostru campion trec prin Sacramen
to. Los Angeles și San Francisco, 
viitoarele etape ale Marelui Pre
miu. Și apoi finala „Cupei Davis". 
O așteptăm și not, cu nerăbdare 
și speranță.

biă-greșeală și ratase două voleuri, 
ca la urmă Ashe să trimită un 
drive de dreapta fulgerător în lun
gul liniei s 1—2. Dar Năstase face 
break în al optulea ghem în care 
conduce cu 40—0, este egalat și 
apoi se distanțează cu două pasing- 
uri superbei 4—4. Egalitatea se men
ține pînă la inevitabilul tie-break, 
cind Ashe reușește să smulgă de
cizia (5—1). El conduce cu 2—1 la 
seturi, deși fusese dominat în multe 
faze ale jocului.

Ultimele două manșe ale partidei 
sînt însă clar adjudecate tenisma- 
nului român. După un 6—4 obținut 
fără dificultate deosebită în al pa
trulea set, urmează cel decisiv. 
Surpriză ! Ashe face break în ghe
mui de debut. Dar își pierde și el 
serviciul în cel următor, întregind 
o serie de 11 duble-greșeli comise 
de-a lungul partidei. Adevărata de
cizie a survenit în al șaselea ghem, 
cind Năstase reușește din nou să 
înfrîngă serviciul din ce în ce mai 
slab al adversarului său istovit. Cu 
6—3, el încheie seria celor cinci se
turi, obținînd o binemeritată vic
torie.

Scorul finalei i llie Năstase în
vinge pe Arthur Ashe cu 3—6, 6—3, 
6—7, 6—4, 6—3.

La sfîrșitul jocului, llie Năstase 
avea să facă următoarea declarație 
trimișilor speciali ai agențiilor de 
presă î „Sînt fericit că am reușit 
să înving un jucător de mare clasă 
cum este Arthur Ashe..." La rîndul 
său, deși vizibil afectat de înfrînge- 
re și foarte obosit, Arhur Ashe de
clara, foarte sportiv i „llie Năstase 
a meritat victoria. El a jucat foarte 
bine, impunindu-se în momentele 
decisive ale partidei, cind eu am 
acționat prea crispat".

Programul ultimei zile a fost 
completat de meciul pentru locurile 
3—4, în care Cliff Richey a dispus 
de Tom Gorman cu 6—4, 6—4.

In încheiere, s-a jucat finala de 
dublu mixt, llie Năstase, vizibil 
obosit după jocul precedent, n-a 
putut reedita — alături de ameri
canca Rosemary Casals — victoria 
sa de la Wimbledon. Cei doi sînt 
învinși cu 3—6, 5—7 de perechea 
Marty Riessen (S U.A.) — Margaret 
Court (Australia).

CAMPIONII DE LA FOREST HILLS
(de la a

1960 — Neale Fraser (Australia)
1961 — Roy Emerson (Australia)
1962 — Rod Laver (Australia)
1963 — Rafael Osuna (Mexic)
1964 — Roy Emerson (Australia)
1965 — Manuel Santana (Spania)

80-a ediție)
1966 — Fred Stolle (Australia)
1967 — John Newcombe (Australia)
1968 — Arthur Ashe (S.U.A.)
1969 — Rod Laver (Australia)
1970 — Ken Rosewall (Australia)
1971 — Stan Smith (S.U A.)
1972 — ILIE NASTASE (România)
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