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LA „OLIMPICII" NOȘTRI
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. cu
dat în cele din

Berceanu,
Ion 

și

astfel că Ăle-

la dispoziție de către organiza
tori viitorilor 
Olimpiadă.

drapelului țării noastre, in Satul 
Telefoto : A. P. — AGERPRES

La 17 iulie, flacăra apimsă de la soare în dumbrava de 
la Olimpia va ajunge la Montreal pe calea cea mai 
modernă a emisiilor laser. Cu mijloace tot atît de mo

derne, pe calea aerului, in confortabile avioane transoceanice, 
cei mai buni sportivi din lumea întreagă au și început să 
sosească în metropola canadiană. Momentele acestea sea
mănă cu o uriașă migrație spre un țel căutat și rîvnit din 
4 in 4 ani. Aproximativ 10.000 de sportivi se vor întîlni, pe 
malurile fluviului St. Laurent și în rada portului Kingston, 
ca și în alte centre canadiene, pentru întrecerile celor 21 dis
cipline ale Olimpiadei.

Clipa plecării spre orașul-gazdă a Jocurilor Olimpice este 
un eveniment marcant. In această ciipă se incheie sutele de 
ore de trudă în sălile de antrenament, se pune capăt perioa
delor de intensă pregătire, iau sfîrșit emoțiile selecției. Cei 
mai buni dintre cei mai buni iau calea spre proba supremă 
a vredniciei sportive : întrecerile olimpice.

Tot atît de înălțătoare se arată acum — pentru tot mai 
multe delegații — reîntîlnirea cu stindardul propriei țări, în 
emoționanta ceremonie tradițională din Satul olimpic, cînd, 
în fața careului de sportivi, se ridică, fluturînd pe catarg, 
drapelul patriei iubite. Trebuie să ne imaginăm cită îmbărbă
tare găsește orice candidat olimpic atunci cînd, de la fereastra 
apartamentului pe care-l ocupă, zărește în vasta curte a Satu
lui olimpic culorile-simbol ale țării sale I

Cu citeva zile in urmă, de pe aeroportul internațional Oto- 
peni, a plecat spre Montreal cea mai mare parte a delegației 
olimpice române. Sportivii noștri — de un sfert de veac pre- 
zenți activ și cu răsunet in arena olimpică — iau din nou 
startul, cu gindul să-și reprezinte demn patria, să obțină suc
cesele pe care le merită o țară care a numit educația fizică 
și sportul — activități de interes național.

Jocurile Olimpice stîrnesc — prin grandoarea lor — un 
larg ecou în opinia publică mondială, iar prin strălucirea re
zultatelor marchează hotărîtor palmaresele sportive universale, 
lată de ce importanța participării la concursurile olimpice 
este sporită de valoarea performanțelor. Sîntem siguri că 
sportivii noștri — care vor folosi răstimpul pînă la ceremonia 
inaugurală pentru aclimatizare, și pentru ultimele finisări în 
pregătire — vor face totul, în întreceri, pentru a onora culo
rile patriei, pentru a obține victoria.

Dar semnificația Olimpiadei s*ă  nu numai în strădania de 
a recolta medalii. Sportivii noștri sînt prezenți la Montreal 
și ca mesageri ai gindurilor pașnice și prietenești ale popo
rului român, izvorîte din politica partidului și statului nostru. 
Ei vor exprima acolo nobilele idealuri care-i animă și care-i 
leagă de tineretul lumii.

Pentru fiecare sportiv participarea la o ediție a Jocurilor 
Olimpice este un fericit prilej de a-și lărgi orizontul cunoștin
țelor, bagajul cultural. în ambianța trepidantă a evenimentului 
olimpic, ba chiar în focul întrecerilor, sportivul va găsi întot
deauna prilej de a-și spori zestrea spirituală, de a lega prie
tenii cu cei însuflețiți de un ideal comun.

Candidații olimpici români au plecat spre Canada însoțiți 
de caldele noastre ginduri. Ei știu că noi toți, cei de acasă, 
vom fi cu inimile lingă ei. Televiziunea ni-i va aduce, din 
depărtare, mai aproape, îngăduindu-ne să le simțim pulsul 
în timpul grelelor întreceri. Am vrea ca aplauzele și încura
jările noastre să ajungă pînă la ei.

PÎNÂ ATUNCI, O URARE DIN TOT SUFLETUL : SUCCES 
DEPLIN OLIMPICILOR NOȘTRI !

Cei mai buni sportivi de pe me
ridianele globului se reunesc din 
patru in patru ani, sub drapelul 
olimpic, la marele festival al spor
tului mondial. Printre ei se vor 
număra la Montreal și reprezen
tanții sportului din România, care 

—<• -.«! vjn |a jocuriie Olimpice pentru 
a-și măsura forțele și măiestria cu 

tineri din toate țările lumii, pentru victoria celui 
mai bun, sub deviza olimpică „citius, altius, 
fortius".

Îmbărbătați de succesele obținute la edițiile 
anterioare ale J.O., sportivii români speră să 
onoreze cartea de vizită a înaintașilor lor in 
ramurile sportive care ne-au adus de fiecare 
dală frumoase rezultate — atletism, tir, lupte, 
box, gimnastică, caiac-canoe, scrimă — prin- 
tr-b evoluție meritorie, pentru gloria sportivă a 
patriei.

Cu convingerea că J.O. din 1976 vor contri
bui la legarea de noi prietenii intre tinerii 
din lumea întreagă, uniți in lupta pentru pace 
și cooperare, și in același timp vor ridica tot 

performanțele și vor constitui un 
mijloc de propagandă a idealurilor 
Comitetul Olimpic Român felicită 

și mulțumește orașului gazdă pentru 
efort depus in organizarea marelui

mai sus 
excelent 
olimpice, 
călduros 
imensul 
festival al sportului mondial și urează succes 
deplin tuturor participanților la cea de-a XXI-a 
ediție a J.O.

General li. MARIN DRAGNEA
Președintele Comitetului Olimpic Român
Președintele Consiliului Național pentru 

Educație Fizică și Sport

LA MONTREAL, 1N PREAJMA MARII COMPETIȚII
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RITMUL DE PREGĂTIRE ȘI ACLIMATIZARE
AL SPORTIVILOR ROMÂNI,

ÎNTR-0 VIGUROASA CREȘTERE

Aspect de la ceremonia ridicării 
olimpic

MONTREAL (de la trimișii 
noștri). Pregătirile sportivilor 
noștri continuă să se desfășoa
re într-un ritm foarte susținut 
pe diferitele baze sportive puse

Comitetului 
de-a XXI-a 

astăzi sub 
organizare

organizator 
Olimpiade, 
numele de 
a Jocurilor

participanți la 
Se pun la punct 

amănunte de ordin tehnic, se 
lucrează pentru omogenitatea 
unor echipaje (canotaj și ca
iac-canoe), se repetă și iar se 
repetă diferite scheme tactice 
(handbal, polo).

Canotorii și canotoarele, că
rora 
seara 
și-au 
ca și 
pista
Dame, în partea de sud a ora
șului, pe malul fluviului St. 
Laurent. Pe culoarele 3, 4, 6 
și 7, fetele, pregătite de antre
norii Sergiu Zelinschi și Ste- 
lian Petrov, parcurg în ritm 
susținut, de rame și vîsle, în-

li s-au adăugat de joi 
caiaciștii și canoiștii, 

stabilit cartierul general, 
viitorii lor adversari, la 

olimpică din insula Notre

treaga lungime a pistei. ȘI 
încă de multe ori într-o sin
gură ședință de antrenament. 
La fel fac și canotorii pregă
tiți de Dumitru I’opa. Fetele 
mai înalte sînt strunite de co
menzile ferme, deloc îngădui
toare, ale micuțelor cîrmace 
Elena Giurcă și Aneta Matei, 
care nu le „iartă" nimic, că- 
utînd cadențe cît mai ridicate 
pentru fiecare ambarcație an
gajată în întrecerile J.O.

Luptătorii de la greco-roma- 
ne, sub conducerea lui Ion 
Corneanu, Ion Cernea și Ni- 
colae Pavel, au efectuat în ul
timele zile mai multe lecții, 
cu conținut variat și cu o in
tensitate crescîndă de_ la o zi 
la alta. Gheorghe 
Mihai Boțilă, Ion Păun, 
Enache, Nieolae Martinescu 
ceilalți lucrează -de zor, conști- 
enți de valoarea lor, de presti
giul pe care-l au de apărat în 
apropiatele competiții, și gîn- 
dindu-se la succesele pe care 
iubitorii sportului din țară le 
așteaptă de la fiecare dintre 
ei. La toate aceste lecții a fost 
prezent și Constantin Alexan
dru, reputat specialist al lup
telor greco-romane, care însă 
a fost înscris de această dată 
în turneul de lupte libere. Ma
rea lui rivalitate sportivă 
Gh. Berceanu a 
urmă cîștig de cauză campio
nului olimpic, 
xandru își va încerca forțele 
cu adversarii de aceeași greu
tate de la „libere".

Trăgătorii se pregătesc în a- 
fara orașului, pe poligonul A- 
cadie, chiar pe standurile unde 
vor concura în zilele Olimpia
dei. Pe fețele fiecăruia se poate 
citi o mare concentrare, o de
osebită ambiție în a colecționa 
cit mai mulți „decari". 
Dan Iuga va fi primul 
dintre olimpicii români care 
va intra în focul întrece
rilor și care chiar la 18 iulie 
va... încheia competiția. El are 
de apărat prestigiul unei me
dalii de argint obținută în 1972 
la Milnchen și aceasta explică 
în bună măsură de ce Iuga ză
bovește mai mult în fața ținte
lor la finele fiecărui antrena
ment. In aceste zile, el a tra» 
cu regularitate 594—595 p, sti- 
mulîndu-și astfel coechipierii. 
Și Corneiiu Ion este dornic să 
obțină un rezultat cît mai va
loros. Cu puțin înainte de ple
carea de la București, el a ob
ținut o performanță de 598 p,— J..- -------- j,* ---- aici,

șan- 
oară

pe care dacă ar reedita-o 
la Montreal, ar avea toate 
sele să urce pentru prima 
pe podiumul premiaților.

Și boxerii se dovedesc 
extrem de grijulii în pregătire.

Aurel NEAGU 
Romeo VILARA

a tl

(Continuare in pag. a 6-a)
mandat precis : să pre- 
și să prezinte Jocurile 

1976. Pregătirile au 
va condzice firesc

urmat cursul
la succesul

va prezenta cele 21 de discipline

Cel mai mare spectacol interna
țional, pe care toată lumea il aș
teaptă cu nerăbdare, va fi prezen
tat in această vară la Montreal, 
de la 17 iulie la 1 august.

Spectacolul, ai cărui actori vor fi 
sportivii, a fost pregătit de o echi
pă conștientă de responsabilită
țile sale, echipa 
al Jocurilor celei 
cunoscută mai bine
C.O.J.O. (Comitetul de 
Olimpice).

C.O.J.O. a primit un 
gătească, să organizeze 
Olimpice din 
normal, care 
întrecerilor.

Montrealul
sportive inscrise in program, potrivit regulilor 
olimpice și statutului olimpic și in confor
mitate cu normele Federațiilor sportive in
ternaționale.

Echipa C.O.J.O. s-a rodat bine șt sintem 
satisfăcuți de activitatea depusă plnu acum. De 
aceea, pot afirma cu deplină încredere că ea 
va fi capabilă să împlinească dorința unanimă 
a canadienilor, aceea ca Jocurile Olimpice 
1976 să constituie un succes triumfal.

ROGER ROUSSEAU
Președinte al C.O.J.O. și Comisar general 
al Jocurilor celei de-a XXI-a Olimpiade

din

La 9 iulie, ora 11, in fata 
ruinelor templului Herei de la 
Olimpia a fost aprinsă flacăra 
olimpică. In cadrul unei cere
monii, impresionantă prin sim
plitatea sa, flacăra olimpică a 
fost aprinsă direct de la soare, 
cu ajutorul unei oglinzi
rabolice. De la Olimpia o șta
fetă de alergători a 
tat flacăra la Atena.

Folosind mijloacele 
perfecționate oferite
nica modernă. Comitetului de 
organizare a J.O. de la Mont-

pa-

real îi este necesară doar o 
jumătate de secundă pentru ca 
„flacăra olimpică" să strălu
cească la Ottawa, „focul" fiind 
transmis din Grecia în Ca
nada prin intermediul sate
liților !

O dată 
flacăra va 
raze laser
nai, va fi purtată de 
alergători spre Montreal, unde 
va ajunge peste o săptămînă, 
la 17 iulie, la ceremonia de 
deschidere a celei de a XXI-a 
Olimpiade moderne.

transpor-

cele mai 
de teh-

ajunsă în Canada, 
fi reconstituită prin 
și, în mod tradițio- 

tineri
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SIMBĂTĂ 17 IULIE
• • ♦ ora 17,00 (23.00) — Festivi

tatea de deschidere a Jocurilor 
celei de a XXI-a Olimpiade mo
derne.

DUMINICĂ 18 IULIE
BASCHET (Centrul Etienne Des- 

marteau) ora 9.00 (15.00) — Me
ciuri în turneul masculin și fe
minin. Participă : U.R.S.S., Ca
nada, Japonia, Cuba, Australia, 
Mexic (gr. A) si Porto Rico, 
R. A. Egipt, Italia, S.U.A., Iugo
slavia, Cehoslovacia (gr. B) la 
bărbați si Japonia. Cehoslovacia, 
U.R.S.S., Canada, S.U.A., Bulga
ria la femei.

BOX (Arena Maurice-Richard) 
ora 13,00 (19.00) si 19.00 (1,00) —
Meciuri eliminatorii.

FOTBAL : Montreal ora 15,00 
(21.00) Polonia — Cuba (gr. C), 
Toronto ora 15,00 (21.00) —
R.D.G. — Brazilia (gr. A). Sher
brooke ora 15.00 (21.00) Spania — 
Zambia (gr. A), Ottawa ora 17,00 
(23,00) Iran — Nigeria (gr. C).

GIMNASTICA (Forum) ora 8.30
(14.30) — 21,00 (3,00) exerciții im
puse la femei (4 grupe de cite 4 
echipe) și la bărbați (3 grupe, 
una de 6 echipe, alte două de 
cîte 5 echipe).

HALTERE (Arena Saint-Michel) 
ora 14,30 (20,30) grupa B și ora 
19.00 (1.00) grupa A ale concursu
lui de la categoria 52 kg.

HANDBAL : Montreal ora 19,00 
(1.00) U.R.S.S. — Japonia (gr. A) 
Îi ora 20,30 (2,30) România —
Jngaria (gr. B) ; Quebec : Iugo

slavia — Canada (gr. A) si Ceho
slovacia — S.U.A. (gr. B) ; Sher
brooke : R.F.G. — Danemarca 
(gr. A) si Polonia —Tunisia (gr. 
B) — meciuri masculine.

HOCHEI (stadionul Molson) ora 
10.00 (16,00) India — Argentina și 
apoi Australia — Malaezia (gr. 
A), ora 15,00 (21.00) Pakistan —
Belgia si apoi R.F.G. — Noua 
Zeelandă (gr. B).

PENTATLON MODERN (Cen
trul Bromont) ora 8,00 (14,00) și 
13.00 (19,00) — Proba de călărie.

CICLISM (Circuitul Fairview) 
ora 10.00 (16,00) Proba de 100 km 
pe echipe contracronometru.

TIR (Poligonul Acadie) ora 9,00 
(15,00) — Pistol liber, talere șanț 
(75 focuri),

ÎNOT (Piscina olimpică) ora
9.30 (15,30) — Serii la 100 m spate 
(b), 100 m liber (f), 200 m delfin 
(b), 4x100 m mixt (f), ora 19,00 
(1,00) — Semifinale la 100 m li
ber (f) si 100 m spate (b), finale 
la 200 m delfin (b) si 4x100 m 
mixt (f).

POLO (Bazinul Claude Robil
lard) ora 9,30 (15,30) cite un joc 
în grupele A, B si C, ora 14,30
(20,30) cite un joc în grupele B 
și C ; La piscina olimpică, ora 
21,00 (3,00) un meci în grupa A. In 
turneul de polo participă : 
U.R.S.S., Ungaria, Italia, Cuba, 
România, R.F. Germania, Iugo
slavia, Olanda, Mexic, Australia, 
Canada si Iran care vor fi îm
părțite în trei grupe.

CANOTAJ (Pista olimpică) ora 
10,00 (16,00) — întreceri mascu
line eliminatorii.

YACHTING (Centrul olimpic de 
la Kingston) ora 11,00 (17,00) —
Ceremonia de deschidere.

VOLEI (Centrul Paul-Sauv6) 
ora 13,00 (19,00) — Meciuri în
turneul masculin (participă Ja
ponia, Polonia. U.R.S.S., Canada, 
Coreea de Sud, Tunisia, Brazilia, 
Cuba, Cehoslovacia, Italia împăr
țite în două grupe) șf turneul 
feminin (participă U.R.S.S., Ja
ponia, Canada, Ungaria, Cuba, 
R.D. Germană, Coreea de Sud, 
Brazilia împărțite în două grupe).

LUNI 19 IULIE
BASCHET (Centrul Etienne-Des- 

marteau) ora 9,00 (15,00) — Me
ciuri în turneul masculin si fe
minin.

BOX (Arena Maurice-Richard) 
ora 13,00 (19.00) și ora 19,00 (1,00)
— Meciuri eliminatorii.

FOTBAL : Montreal ora 16,00 
(22,00) U.R.S.S. — Canada (gr. 
D) ; Sherbrooke ora 17.00 (23.00) 
R.P.D. Coreeană — Ghana (gr. 
D) ; Ottawa ora 18.00 (24.00) Fran
ța — Mexic (gr. B) ; Toronto ora 
18.00 (24,00) Israel — Guatemala
(gr. B).

HALTERE (Arena Saint-Michel) 
ora 14,30 (20.30) — Grupa B si
ora 19,00 (1,00) grupa A ale
concursului la categoria 56 kg.

HOCHEI PE IARBA (Stadionul 
Molson) ora 10,00 (16,00) Pakis
tan — Spania (gr. B) ; ora 12.00 
(18.00) R. F. Germania — Kenya 
(gr. B) ; ora 15,00 (21.00) India — 
Olanda (gr. A) ; ora 17.00 (23,00) 
Australia — Canada (gr. A).

GIMNASTICA (Forum) ora 
14.00—16.30 (20.00—22.30) Exerciții 
liber alese femei grupa I — 4 e- 
chipe sf gruna a II-a — 4echine; 
ora 19.00—21.30 (1.00—3.30) — Exer
ciții liber alese femei grupa a 
ITT-a — 4 echipe șl grupa a IV-a
— 4 echine.

PENTATLON MODERN (Sta
dionul de iarnă al Universității 
din Montreal! ora 8,00 (14,00) — 
Proba de scrimă.

CANOTAJ (Pista olimpică) ora 
10.00 (16.00) — întreceri elimina
torii femei.

TIR (Poligonul Acadie) ora 9.00 
(15,00) — Armă calibru redus 60 
focuri culcat si talere șanț <75 
focuri).

ÎNOT (Piscina olimpică) ora
9.30 (15.30) — Serii la 200 m li
ber (b), 200 m delfin (f), 100 m 
bras (b) qj 1500 m liber ; ora 
14.00 (20 00) — Trambulină (f) — 
6 sărituri : ora 19.00 (1.00) semi
finale Ia 100 m bras (b). finale 
la 100 m liber <f), ioo m spate 
(b), 200 m delfin (f), 200 m li

ber (b) și Trambulină (f) — 4 
sărituri.

POLO (Bazinul Claude Robil
lard) ora 9.30 (15,30) — Cite un 
joc în grupele A, B si C ; ora 
15,00 (21.00) cîte un joc în gru
pele A, B si C.

YACHTING (Centrul olimpic de 
la Kingston) ora 13,00 (19,00) —
Prima regată Ia Flyng Dutch
man, clasa 470 si Tornado ; ora
13.10 (19,10) — Prima regată la
Tempest si Finn ; ora 13,20
(19.20) — Prima regată la Soling.

VOLEI (Centrul Paul-Sauvf11) 
ora 13.00 (19,00) — Meciuri în
turneul masculin și feminin.

MARȚI 20 IULIE
BASCHET (Centrul Etienne-Des- 

marteau) ora 9,00 (15,00) — Me
ciuri în turneul masculin si fe
minin.

BOX (Arena Maurice-Richard) 
ora 13,00 (19,00) și ora 19,00 (1,00) 
__ Meciuri eliminatorii.

SCRIMA (Stadionul de iarnă al 
Universității din Montreal) ora 
8.00 (14,00) și ora 18,00 (24,00) —
Eliminatorii la floretă bărbați.

FOTBAL : Montreal ora 15.00 
(21,00) Brazilia — Spania (gr. A) ; 
Toronto ora 18,00 (24.00) Polo
nia — Nigeria (gr. C) ; Ottawa 
ora 18,00 (24,00) Cuba — Iran 
(gr. C) ; Montreal ora 19.00 (1,00) 
Zambia — R.D. Germană (gr. A).

HALTERE (Arena Saint-Michel) 
ora 14.30 (20.30) — Grupa B și
ora 19.00 (1,00) Grupa A ale con
cursului la 60 kg.

HANDBAL : Montreal ora 19.00 
(1.00) Cehoslovacia —- Tunisia 
(gr. B) și la ora 20.30 (2,30)
R. F. Germania — Japonia (gr. 
A) ; Quebec ora 19,00 (1.00) Româ
nia — S.U.A. (gr. B) și la ora
20,30 (2,30) Iugoslavia — Dane
marca (gr. A) : Sherbrooke ora 
19,00 (1.00) Polonia — Ungaria
(gr. B) și la ora 20.30 (2.30) 
U.R.S.S. — Canada (gr. A) — 
meciuri masculine ; Montreal ora

I—

17.30 (23.30) Ungaria — Japonia
(f) ; Quebec ora 17,30 (23,30)
U.R.S.S. — Canada (f) î Sher
brooke ora 17,30 (23,30) R. D. Ger
mană — România (f).

HOCHEI PE IARBA (Stadionul 
Molson) ora 10,00 (16,00) Olanda
— Malaezia (gr. A) ; ora 12,00
(18,00) Argentina — Canada (gr. 
A) ; ora 15.00 (21,00) Spania —
Noua Zeelandă (gr. B) ; ora 17.00 
(23,00) Kenya — Belgia (gr. B).

GIMNASTICA (Forum) ora 
15,00—16.45 (21,00—22,45) — Exer
ciții liber alese bărbați — grupa 
I (6 echipe) : ora 19,00—22.30 
(1,00—4.30) — Exerciții liber alese 
bărbați — grupa a II-a (5 echi
pe) si grupa a IlI-a (5 echipe).

PENTATLON MODERN (Poli
gonul Acadie) ora 9,00 (15,00) — 
Proba de tir.

CICLISM (Velodromul olimpic) 
ora 10,00 (16,00) — Urmărire in
dividuală (calificări) : ora 15,00 
(21,00) — proba de 1000 m eon- 
tracronometru.

LUPTE GRECO-ROMANE (Cen
trul sportiv Maisonneuve) ora 
10.00 (16,00) și ora 19.00 (1,00) — 
Meciuri eliminatorii în primul 
tur.

CANOTAJ (Pista olimpică) ora 
10,00 (18.00) — Recalificări in pro
bele masculine.

TIR (Poligonul Acadie) ora 9,00 
(15,00) — Talere șanț (ultimele
50 focuri).

ÎNOT (Piscina olimpică) ora
9.30 (15,30) — Serii Ia 400 m liber
(f), 100 m delfin (b) si 100 m 
spate (f) ; ora 19,00 (1,00) semi
finale la 100 m delfin (b) și 100
m spate (f) ; finale la 1500 m
liber, 400 m liber (f) si 100 m 
bras (b) ; ora 21.00 (3,00) — fi
nala de sărituri de Ia trambu
lină (f).

POLO (Bazinul Claude Robil
lard) ora 9,30 (15,30) — cite un 
joc în grupele A. B și C ; La 
piscina olimpică ora 14.30 (20,30)
— cîte un joc în grupele A, B 
și C.

YACHTING (Centrul olimpic de 
Ia Kingston) ora 13,00 (19,00) — 
A II-a regată la Flyng Dutchman, 
clasa 470 și Tornado ; ora 13.10
(19,10) — A II-a regată la Tem
pest și Finn ; ora 13.20 (19,20) — 
A II-a regată la Soling.

VOLEI (Centrul Paul-Sauv£) 
ora 13.00 (19.00) — Meciuri în
turneul masculin si feminin.

MIERCURI 21 IULIE
BASCHET (Centrul Etienne- 

Desmarteau) ora 9,00 (15,00) —
Meciuri în turneul masculin și 
feminin.

BOX (Arena Maurice-Richard) 
ora 13.00 (19,00) și ora 19,00 (1,00) 
— Meciuri eliminatorii.

SCRIMA (Stadionul de iarnă al 
Universității din Montreal) ora 
8,00—17,00 (14 00—23.00) — Elimi
natorii la sabie ; ora 18,00—21.00 
(24,00—3.00) — Finala la flore
tă (m)

FOTBAL T Montreal ora 16,00 
(22,00) — Mexic — Israel (gr. B); 
Sherbrooke ora 17,00 (23,00) Gua
temala — Franța (gr. B) : Toron
to ora 18.00 (24.00) Canada —
R.P.D. Coreeană (gr. D) : Ottawa 

ora 18,00 (24,00) U.R.S.S. — Gha
na (gr. D).

HALTERE (Arena Saint-Michel) 
ora 14,30 (20.30) — Grupa B si
ora 19.00 (1.00) grupa A în con
cursul Ia 67,5 kg.

HOCHEI PE IARBA (Stadionul 
Molson) ora 10.00 (16.00) Pakis
tan — R. F. Germania (gr. B) • 
ora 12.00 (18.00) Noua Zeelandă
— Belgia (gr. B) : ora 15,00 (21,00)
India — Australia (gr. A) ; ora 
17,00 (23,00) — Malaezia — Ar
gentina (gr. A).

GIMNASTICA (Forum) ora 
16,00—17.45 (22,00—23.45) — Finala
concursului individual compus 
feminin ; ora 20.00—21.45 (2,00—
3.45) — Finala concursului indi
vidual compus masculin.

PENTATLON MODERN (Pisci
na olimpică) ora 10,45 (16.45) — 
proba de înot.

CICLISM (Velodromul olimpic) 
ora 15.00 (21.00) — Eliminatorii
și sferturi de finală la urmărire 
individuală, serii si recalificări în 
proba de viteză.

LUPTE GRECO-ROMANE (Cen
trul sportiv Maisonneuve) ora 
10.00 (16.00) și ora 19.00 (1,00) — 
Meciuri din al doilea tur elimi
natoriu.

CANOTAJ (Pista olimpică) ora 
10,00 (16.00) — Recalificări în pro
bele feminine.

TIR (Poligonul Acadie) ora 9 00 
(15.00) — Armă calibru redus 
3X40 focuri.

ÎNOT (Piscina olimpică) ora
9.30 (15.30) — Serii la 100 m del
fin (f), 4X200 m liber și 200 m 
bras (f) ; ora 14.00 (20.00) —
Trambulină (b) — 6 sărituri : ora 
19,00 (1,00) — semifinală la 100 ni 
delfin (f), finale la 100 m delfin 
(b), 100 m spate (f), 200 m bras 
(f). 4X200 m liber ; ora 21.30
(3,30) — Trambulină (b) — 5 să
rituri.

YACHTING (Centrul olimpic de 
la Kingston) — ora 13.00 (19.00)
— A IlI-a regată la Flyng Dutch

man, Clasa 470 și Tornado ; ora
13.10 (19.10) — A IlI-a regată la 
Tempest si Finn ; ora 13.20 (19,20)
— A IlI-a regată la Soling.

VOLEI (Centrul Paul-Sauve) 
ora 13 00 — Meciuri în turneul 
masculin și feminin.

JOI 22 IULIE
BASCHET (Centrul Etienne Des- 

marteau) ora 9,00 (15.00) — Meciuri 
În turneul masculin și feminin.

BOX (Arena Maurice-Richard)
— ora 13.00 (19,00) și ora 19,00
(1.00) — Meciuri eliminatorii.

SCRIMA (Stadionul de iarnă al 
Universității din Montreal) ora 
8.00—17,00 (14,00—23,00) — Proba
de spadă (eliminatorii) : ora
18.00—21,00 (24,00—3,00) — Finala la 
sabie.

FOTBAL : Montreal ora 15,00 
(21,00) Iran —■ Polonia (gr. C) ; 
Toronto ora 18,00 (24.00) Nigeria
— Cuba (gr. O ; Ottawa ora 18,00 
(24,00) Zambia — Brazilia (gr. A) î 
Montreal ora 20,00 (2,00) Spania
— R. D. Germană (gr. A).

HALTERE (Arena Saint-Michel) 
ora 14,30 (20.30) — Grupa B și 
ora 19.00 (1,00) — grupa A ale
concursului la 75 kg.

HANDBAL : Montreal ora 19.00 
(1,00) Iugoslavia — U.R.S.S. (gr. 
A) si ora 20,30 (2.30) S.U.A. —
Ungaria (gr. B) ; Quebec ora 
19.00 (1.00) R. F. Germania — Ca
nada (gr. A) si ora 20.30 (2,30)
Polonia — Cehoslovacia (gr. B) : 
Sherbrooke ora 19.00 (1,00) Da
nemarca — Japonia (gr. A) si 
ora 20.30 (2,30) România — Tu
nisia (gr. B) — meciuri mascu
line : Montreal ora 17.30 (23,30)
U.R.S.S. — România ; Quebec 
ora 17.30 (23.30) R. D. Germană
— Japonia ; Sherbrooke ora 17.30
(23.30) Ungaria — Canada — me
ciuri feminine.

HOCHEI PE IARBA (Stadionul 
Molson) ora 10.00 (16,00) India — 
Canada (gr. A) ; ora 12,00 (18.00) 
Australia — Olanda (gr. A) : ora 
15,00 (21.00) Pakistan — Kenya
(gr. B) ; ora 17.00 (23,00) R. F. 
Germania — Spania (gr. B).

GIMNASTICA (Forum) ora 
19.30—22.00 (1.30—4.00) — Finala
pe aparate femei.

PENTATLON MODERN (Stadio
nul olimpic) ora 18.15 (0,15) —
Proba de cros.

CICLISM (Velodromul olimpic) 
ora 15.00 (21.00) — Urmărire in
dividuală semifinale si finale, vi
teză optimi de finală si sferturi 
de finală.

CĂLĂRIE (Centrul olimpic de 
călărie) ora 8,00—12.00 (14,00—18.00) 
și ora 14,00—18,00 (20,00—24,00) — 
Proba de dresaj din concursul 
complet.

LUPTE GRECO-ROMANE (Cen
trul sportiv Maisonneuve) ora 
10,00 (16.00) și ora 19.00 (1,00) — 
Meciurile din al treilea tur eli
minatoriu.

CANOTAJ (Pista olimpică) ora 
10.00 (16.00) — Semifinale în
probele feminine 4+1 rame, du
blu vîsle, 2 f.c., simplu, 4+1 vîsie 
și 8+1 rame.

TIR (Poligonul Acadie) ora 9.00 
(15.00) — Mistreț alergător (40 
focuri), talere turn (skeet) 75 

focuri și pistol viteză — manșa I. 
ÎNOT (Piscina olimpică) ora

9.30 (15,30) — Serii la 100 m bras
(f). 400 m liber (b), 200 m liber 
(f) și 4x100 m mixt (b) : ora 
19,00 (1,00) — Semifinale la 100
m bras (f), Finale la 400 m liber 
(b), 100 m delfin (f). 200 m liber 
(f) și 4X100 m mixt (b) ; ora
21.30 (3.30) — Finala la trambu
lină (b).

POLO (Bazinul Claude Robil
lard) ora 9.30 (15,30) — două me
ciuri în turneul pentru loc. 7—12, 
un meci în turneul final ; La 
piscina olimpică ora 14.30 (20,30)
— un joc în turneul pentru Ioc. 
7—12, două jocuri în turneul fi
nal.

YACHTING (Centrul olimpic de 
la Kingston) ora 13.00 (19.00) — 
A IV-a regată la Flyng Dutch
man, Clasa 470 și Tornado ; ora
13.10 (19,10) — A IV-a regată ia 
Tempest și Finn ; ora 13.20 (19,20)
— A IV-a regată Ia Soling.

VOLEI (Centrul Paul-Sauv£) 
ora 13,00 (19.00) — Meciuri în
turneul masculin și feminin.

VINERI 23 IULIE
BASCHET (Centrul Etienne Des- 

marteau) ora 9.00 (15.00) — Me
ciuri in turneul masculin si fe
minin.

BOX (Arena Maurice-Richard) 
ora 13.00 (19.00) și ora 19,00 (1,00) 
— Meciuri eliminatorii.

SCRIMA (Stadionul de iarnă al 
Universității din Montreal) ora 
8,00—17,00 (14,00—23,00) — Elimi
natorii la floretă (f) ; ora 
18,00—21.00 (24,00—3,00) — Finala
la spadă.

FOTBAL : Sherbrooke ora 17,00 
(23,00) Guatemala — Mexic (gr. 
B) ; Toronto ora 18.00 (24,00)
Ghana — Canada (gr. D) : Otta
wa ora 18,00 (24,00) U.R.S.S. —
R.P.D. Coreeană (gr. D) : Mont
real ora 21,00 (3,00) Israel —
Franța (gr. B).

HOCHEI PE IARBA (Stadionul 
Molson) ora 10,00 (16,00) Spania
—- Belgia (gr. B) ; ora 12,00 (18.00) 
Noua Zeelandă — Kenya (gr. B); 
ora 15,00 (21,00) Olanda — Ar
gentina (gr. A) ; ora 17.00 (23,00) 
Malaezia — Canada (gr. A).

GIMNASTICA (Forum) ora 
19,30—22,00 (1.30—4,00) — Finala pe 
aparate bărbați.

ATLETISM (Stadionul olimpic) 
ora 10.00 (16,00) 400 m g serii, lun
gime (f), calificări ; ora 10.15 
(16,15) greutate (b) calificări : 
ora 10.30 (16,30) suliță f) califi
cări ; ora 11,00 (17,00) 100 m (b> 
serii, ora 15.00 (23.00) 800 m (b) 
serii, ora 15.30 (21.30) lungime (f) 
finală, ora 17.30 (23,30) 20 km
mars, ora 16.90 (22.00) 100 m (b) 
sferturi de finală, ora 16.50 (22,50) 
800 m (f) serii, ora 17.40 (23,40) 
10 ooo m serii.

CICLISM (Velodromul olimpic) 
ora 14,00 (20,00) — Urmărire pe 
echipe calificări și sferturi de 
finală, viteză semifinale.

CĂLĂRIE (Centrul olimpic de 
călărie) ora 8,00—12,00 (14.00—18,00) 
și ora 14,00—18.00 (20.00—24,00) — 
Proba de dresaj din concursul 
complet.

LUPTE GRECO-ROMANE (Cen
trul sportiv Maisonneuve) ora 
10,00 (16,00) si Ora 19,00 (1,00) — 
Meciuri eliminatorii în tururile 
4 și 5.

CANOTAJ (Pista olimpică) ora 
10,00 — Semifinale la 4+1 rame, 
dublu vîsle, 2 f.c.. simplu, 2+1 
rame, 4 f.c.. 4 vîsle si 8+1 rame 
bărbați.

TIR (Poligonul Acadie) ora 9,00 
(15,00) Mistreț alergător (20 
focuri). pistol viteză manșa a 
n-a. talere turn (skeet) 75 focuri.

POLO (Piscina olimpică) ora
9.30 (15.30) — Un joc în turneul 
pentru loc. 7—12, două jocuri în 
turneul final ; ora 19.00 (1.00) — 
două meciuri în turneul pentru 
loc. 7—12. un meci în turneul 
final.

VOLET (Centrul Paul-Sauve) 
ora 13.00 (19,00) — Meciuri în
turneul masculin si feminin.

SIMBĂTĂ 24 IULIE
BASCHET (Centrul Etienne Des- 

marteau) ora 9.00 (15.00) — Me
ciuri în turneul masculin si fe
minin.

BOX (Arena Maurice-Richard) 
ora 13.00 (19,00) și ora 19,00 (1.00)
— Meciuri eliminatorii.

SCRIMA (Stadionul de iarnă al 
Universității din Montreal) ora 
8,00—17,00 (14,00—23,00) — Elimi
natorii la floretă echipe (b), ora 
18,00—21.00 (24,00—3,00) — Finala
Ia floretă (f).

HALTERE (Arena Saint-Michel) 
ora 14,30 (20,30) — Grupa B și
ora 19.00 (1.00) — grupa A ale
concursului la 82,5 kg.

HANDBAL : Montreal ora 19,00 
(1,00) Polonia — S.U.A. (gr. B) : 
și ora 20.30 (2,30) Danemarca — 
Canada (gr. A) ; Quebec ora 19,00 
(1,00) Ungaria — Tunisia (gr. B) : 
ora 20.30 (2,30) și R. F. Germania
— U.R.S.S. (gr. A) : Sherbrooke
ora 19.00 (1.00) România — Ceho
slovacia (gr. B) și ora 20.30 (2,30) 
Iugoslavia — Japonia (gr. A) — 
meciuri masculine. Montreal ora
17,30 (23,30) R. D. Germană —
Canada ; Quebec ora 17,30 (23,30) 
România — Japonia ; Sherbrooke 
ora 17.30 (23.30) U.R.S.S. — Unga
ria — meciuri feminine

HOCHEI PE IARBA (Stadionul 
Molson) ora 10.00 (16,00) India — 
Malaezia (gr. A) : ora 12.00 (18.00) 
Australia — Argentina (gr. A) : 
ora 15.00 (21.00) Pakistan — Noua 
Zeelandă (gr. B) si ora 17,00 
(23,00) R. F. Germania — Belgia 
(gr. B).

ATLETISM (Stadionul olimpic) 
ora 10.00 (16,00) — prăjină califi
cări, disc (b) calificări, ora 
11,00 (17.00) 100 m (f) se
rii. ora 15,00 (23.00) 400 mg se
mifinale. suliță (f) finală, greu
tate (b) finală, ora 15.30 (21,30)
100 m (b) semifinale, ora 15.50 
(21.50) 800 m (f) semifinale, ora

16,10 (22,10) 100 m (f) sferturi de 
finală, ora 16.35 (22.35) 800 m (b) 
semifinale, ora 16,55 (22.55) 100 m 
(b) finală.

CICLISM (Velodromul olimpic) 
ora 15.00 (21.00) — Urmărire ne 
echipe semifinale și finală, vite
ză finale.

CĂLĂRIE (Centrul olimpic de 
călărie) ora 8.00—17.00 (14.00—23.00^ 
— Proba de fond din concursul 
complet.

LUPTE GRECO-ROMANE (Cen
trul sportiv Maisonneuve) ora 
10.00 (16.00) și ora 19.00 (1.00) — 
întrecerile finale.

CANOTAJ (Pista olimpică) ora 
10.00 (16,00) — Finale Ia 4+1 rame, 
dublu vîsle. 2 f.c., simplu, 4+1 vîs
le si 8+1 rame femei.

TIR (Poligonul Acadie) ora 9.00 
(15,00) — Talere turn (skeet) 50 
focuri.

ÎNOT (Piscina olimpică) ora
9,30 (15,30) — Serii la 200 m spa
te (b). 800 m liber <f), 200 m 
bras (b). 100 m liber (b). 400 ni 
mixt (f) ; ora 14.00 (20.00) —
Platformă (f) 5 sărituri : ora 19.00 
(1,00) semifinale la 100 m liber 
(b), finale la 100 m bras (f), 200 
m bras (b). 400 m mixt (f). 200 
m spate (b) ; ora 21.30 (3,30) — 
Platformă (f) 3 sărituri

POLO (Bazinul Claude Robil
lard) ora 9.30 (15,30) — un meci 
în turneul pentru loc. 7—12, două 
meciuri în turneul final ; ora 
15.00 (21.00) două jocuri în tur
neul pentru loc. 7—12, un ioc în 
turneul final.

VOLEI (Centrul Paul-Sauve) 
ora 13.00 (19,00) — Meciuri în
turneul masculin si feminin.

DUMINICĂ 25 IULIE
BASCHET (Centrul Etienne Des- 

marteau) ora 12.00 (18,00) — Me
ciuri în turneul feminin si semi
finale în turneul masculin.

BOX (Arena Maurice-Richard) 
ora 13.00 (19,00) si ora 19.00 (1,00)
— Meciuri eliminatorii.

SCRIMA (Stadionul de iarnă al 
Universității din Montreal) ora 
18.00—21.00 (24 00—3,00) — Finala
la floretă echipe bărbaii.

FOTBAL : Toronto si Sherbroo
ke ora 16.00 (22,00) — Sferturi de 
finală ; Ottawa ora 18,00 (24.00)
— Sferturi de finală; Montreal ora
21.00 (3.00) — Sferturi de finală.

HALTERE (Arena Saint-Michel) 
Ora 14.30 (20.30) — Grupa B și
ora 19.00 (1,00) grupa A ale con
cursului la 90 kg.

HOCHEI PE IARBA (Stadionul 
Molson) ora 15.00 (21,00) Spania
— Kenya (gr. B) si ora 17,00 
(23.00) Olanda — Canada (gr. A).

ATLETISM (Stadionul olimpic) 
ora 9,30 (15.30) — 100 mg penta
tlon ; ora 10.00 (16,00) suli ă (b), 
calificări, ora 10.30 (16.30) 200 m
(b) serii, greutate pentatlon, ora 

15,00 (23.00) 400 m (f) serii, disc
(b) finală, ora 15.45 (23,45) 100
m (f) semifinale, ora 16 00 (22.00) 
înălțime pentatlon, ora 16.05 
(22,05) 3000 m obstacole serii, ora 
17,15 (23.15) 800 m (b) finală, ora
17.30 (23.30) 400 mg finală, ora
17.50 (23.50) 100 m (f) finală, ora 
18,05 (0,05) 200 m (b) sferturi de 
finală.

CĂLĂRIE (Centrul olimpic de 
călărie) ora 14,00—18,00 (20,00—24,00)
— Proba de sărituri din cadrul 
concursului complet.

CANOTAJ (Pista olimpică) ora 
10,00 (16,00) — Finale Ia 4+1 ra
me. dublu vîsle, 2 f.c.. simplu. 
2+1 rame, 4 f.c., 4 vîsle și 841 
rame bărbați.

ÎNOT (Piscina olimpică) ora
9.30 (15,30) — Serii la 200 m spa
te (f), 400 m mixt (b) și 4X100 
m liber (f) ; ora 19,00 (1,00) 
Finale Ia 800 m liber (f), 400 tn 
mixt (b). 200 m spate (f), 100 n> 
liber (b), 4X100 m liber (f) ; 
Platformă (f) finală.

YACHTING (Centrul olimpic de 
la Kingston) ora 13,00 (19,00) — 
A V-a regată la Flyng Dutchman, 
Clasa 470 și Tornado ; ora 13.10
(19,10) A V-a regată Ia Tempest 
și Finn : ora 13,20 (19,20) A V-a 
regată Ia Soling.

VOLEI (Centrul Paul-Sauv£) 
ora 13.00 (19,00) — Meciuri în
turneul masculin si feminin.

LUNI 26 IULIE
BASCHET (Centrul Etienne Des- 

marteau) ora 12,00 (18,00) — Me
ciuri in turneul feminin si jocuri 
semifinale in turneul masculin.

BOX (Arena Maurice-Richard) 
ora 13,00 (19,00) și ora 19,00 (1,00) 
— Meciuri eliminatorii.

SCRIMA (Stadionul de iarnă al 
Universității din Montreal) ora 
8.00—17,00 (14,00—23,00) — Elimi
natorii la sabie echipe.

HALTERE (Arena Saint-Michel) 
ora 14,30 (20,30) _ Grupa B și
ora 19,00 (1,00) grupa A ale con
cursului la 110 kg.

HANDBAL : Montreal ora 19,00 
(1,00) R. F. Germania — Iugo
slavia (gr. A) și ora 20,30 (2,30) 
Cehoslovacia — Ungaria (gr. B) ; 
Quebec ora 19,00 (1,00) Japonia — 
Canada (gr. A) și ora 20,30 (2.30) 
România — Polonia (gr. B) ; 
Sherbrooke ora 19,00 (1,00) 
U.R.S.S. — Danemarca (gr. A) și 
ora 20.30 (2,30) S.U.A. — Tunisia 
(gr. B) — meciuri masculine ; 
Montreal ora 17,30 (23.30) Româ
nia — Canada ; Quebec ora 17,30
(23,30) R. D. Germană — Unga
ria ; Sherbrooke ora 17,30 (23.30) 
U.R.S.S. — Japonia — meciuri 
feminine.

.TTTDO (Velodromul Olimpic) ora 
14,00 (20,00) __ Eliminatorii si ora
20,00 (2,00) finală la categoria
grea.

ATLETISM (Stadionul Olimpic) 
ora 10,00 (16.00) 110 mg serii, 
ciocan calificări. înălțime (f)

(Continuare în pag. a 6-a)

• între paranteze — ora Bucu
rești.



GAZDA JOCURILOR

DIN CANADA
coincidență face ca in 
oficială a gazdelor Jocu- 
Olimpice de vară cele

O 
lista 
rilor 
cu inițiala M să fie prezente 
de 4 ori consecutiv : Mexico 

(1968), Miinchen (1972), Mont
real (1976) și Moscova (1980). 
De data aceasta, mai aproa
pe de curiozitatea 
firească se află 
nadiană", cea care, peste 
zile, va face din Montreal 
pentru două săptămâni 
capitala lumii olimpice.

Jocurile revin pe pământ 
american după 8 ani (Me
xico 1968), într-un oraș pe 
care nu-l recomandau cine 
știe ce tradiții sportive, nici 
mari evenimente atletice in
ternaționale precedente, ci 

■ aoar o excelentă capacitate 
de organizare și o tendință 
spre manifestări grandioase 
— probate în 1967 cu prile
jul Expoziției universale des
fășurată pe fâșia de teren 
atît de sugestiv numită 

(„Terre des Hommes". Spiri
tul întreprinzător al prima
rului Jean Drapeau a făcut 
ca — la sesiunea C.l.O. de la 
Amsterdam, în 1970 — Mont- 
realul să obțină majoritatea 
voturilor venerabililor mem
bri ai forului olimpic care 
au decis locul de desfășurare 
a Jocurilor din 1976.

noastră 
„ediția ca- 

7

Montreal nu es
te capitala Cana
dei (cinste care 
revine orașului 
mai modest Otta
wa), dar figurează 
printre marile me
tropole ale Ameri
ca 
cei 
de 
șui 
suprafață 
lungiil 
St. Laurent, 
curîndu-se 
obște de un 
renume în dome
niile culturii și 
industriei. In via
ța cotidiană a
orașului, două 
mari culturi, două 
limbi de mare cir
culație iși dau 
mina : franceza și 
engleza. La poa
lele dealului Mont- 
Royal, zestrea 
baze sportive 
orașului — 
specializată 
olimpice — 
cadrîndu-se 
zonă de verdeață și marile 
centre recreative : 
parcuri, 190 de terenuri ele 
joc, 50 de piscine publice etc.

de Nord. Cu
2,5 milioane 

locuitori, ora- 
ocupă o mare 

de-a 
fluviului 

t, bu- 
înde- 

i bun

Vedere al Universității McGill.generală a metropolei canadiene. In prim plan, complexul sportiv
de 

a 
fără 

pe 
este 
fericit in larga

a fi inițial 
ramurile 

bogată, in

300 de

611 MEDALII SI 4293 PUNCTE•>

de 
vor

DICȚIONAR J.O. ’76

La J.O.
Montreal 
decernate cîte 
de medalii de 
și argint și 215 de 
bronz, adică 
medalii, cu 7 
multe decît 
Miinchen :

(37+37+37), 
(2+2+2), 

(11 + 11 + 22),

la
fi

193 
aur

611 
mai 

la 
atlc-

sărituri (4 + 
scrimă (8 + 

(7 + 7+7), 
arcul 

volei (2

tir 
cu

tism 
baschet 
box 
caiac-canoe (11 + 11 
+ 11). canotaj (14 + 
14 + 14), călărie (6+ 
6+6), ciclism (6+ 
6+6), fotbal (1 + 1 
+ 1), gimnastică (14 
+ 14 + 14), 
(9+9 + 9), 
(2+2+2), 
pe iarbă 
yachting 
judo 
lupte 
stiluri 
înot
polo (1+1 + 1), pen
tatlon modern (2 +

haltere 
handbal 

hochei 
(1 + 1 + 1), 
(6+6+6), 

(6 + 6 + 12), 
ambele 

(20 + 20 + 20), 
(26+26 + 26),

2+2), 
4 + 4), 
8+8), 
tir 
(2+2+2),
+2+2).

în clasamentul 
— neoficial — pe 
puncte care se al
cătuiește la J.O. 
(7—5—4—3—2—1 p) 
se iau în conside
rare, la majorita
tea sporturilor, 
primele șase locuri. 
Fac excepție boxul, 
judoul, fotbalul, ci
clismul (viteza, ur
mărirea individua
lă și cea pe echi
pe) în care sînt 
luate în considera
ție doar primele 
patru locuri. La 
Montreal vor fi a- 
tribuite 4293 punc
te (cu 69 mai mul
te decît în 1972, la 
Miinchen) : atle-

tism 814 p (—22), 
baschet 44 p (+22), 
box 209 p, caiac- 
canoe 242 p, ca
notaj 308 p ( + 154), 
călărie 132 p, ci
clism 123 p (—19), 
fotbal 19 p, gim
nastică 308 p, hal
tere 193 p, hand
bal 44 p (+22), 
hochei 22 p, yach
ting 132 p, judo 
114 p, lupte 
ambele stiluri 
p, înot 572 
(-66), 
44 p, 
sărituri 
mă 176
p (—22), tir cu ar
cul 44 p, volei 44 
p. în paranteze am 
notat, eventualele, 
creșteri sau des
creșteri intervenite 
în punctaje față 
de ediția prece
dentă a J.O.

440 
P 

pentatlon 
polo 22 p, 
88 p, scri- 
p, tir 154

I

Acadie = localitate la 46 km 
sud de Montreal, unde se află 
poligonul olimpic de tir, cu 
standurile pentru probele de 
armă, pistol, trap și skeet, pre
cum și pentru proba de tir din 
cadrul 
Tribune 
tori.

Amik 
în limba 
ales ca 
Montreal.

Arena Maurice-Richard (după 
numele unui celebru hocheist 
canadian) => patinoar artificial, 
utilizat îndeobște pentru me
ciuri de hochei pe gheată, 
flat în Parcul olimpic, în 
propierea Satului olimpic, 
găzdui fazele eliminatorii ale 
turneului de box și finalele 
turneului de lupte libere. Tri
bune pentru 6 500 spectatori.

Arena Saint-Michel = pati
noar artificial în orașul Mont
real, la 5,2 km de Satul olim
pic, va găzdui întrecerile de 
haltere. Tribune pentru 2 800 
spectatori.

Bazinul olimpic = numele 
dat pistei de apă pentru spor
turi nautice, creată pe insula 
Notre-Dame din Montreal, la 
9,6 km de Satul olimpic, va 
găzdui întrecerile de canotaj și 
caiac-canoe. Tribune pentru 
30 000 de spectatori.

Bromont = localitate la 72 
km sud-est de Montreal, unde 
se află centrul olimpic de că
lărie, cu baze adecvate pentru 
probele de dresaj, de obstacole

pentatlonului modern, 
pentru 1 400 specta-

=- numele castorului 
indienilor din Canada : 
mascotă a J.O. <ie la

a- 
a- 
va

SPORTURI, PROBE Șl NUMĂR DE CONCURENTI
9

Ediția a XXI-a a Jocurilor Olimpice de vară cuprinde 
21 de ramuri sportive. Față de J.O. de la Miinchen în 
programul de desfășurare a întrecerilor au intervenit 
citeva modificări. Au fost scoase : cursa de 50 km marș 
(atletism), slalomul nautic, 4 probe (caiac-canoe), sti
lul împins (haltere), probele de 200 m mixt și 4X100 m 
liber la bărbați, 200 m mixt la femei (înot), clasele 
Star șî Dragon (yachting), proba de 300 m, calibru 
mare (tir). In schimb, au fost introduse întrecerile fe
minine de baschet, canotaj și handbal, probele mascu
line de caiac 1-500 m, caiac 2-500 m. canoe 1-500 m și canoe 
2-500 m, cursa .de 4 viste f.c. la canotaj, clasele "470” 
șl Tornado la yachting. In felul acesta, la Montreal se 
vor desfășura următoarele ramuri sportive și

ATLETISM — bărbați : 100 m, 200 m, 400 m. 
1500 m, 5000 m. 10000 m, 3000 m 
110 mg. 400 mg, 4X100 m, 4X400 m, maraton, 
marș, lungime, triplu, înălțime, prăjină, greutate, 
ciocan, suliță, decatlon — 23 de probe ; femei : 
200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 mg, 
4X400 m, lungime, înălțime, greutate, disc, 
pentatlon — 
concurs cîte 
condiția să

probe :

800 m, 
obst-, 

20 km 
disc, 

100 m.
I m, 100 mg, 4X100 m, 

greutate, disc, suliță, 
fiecare țară au drept de 
la probele individuale, cu 

standardurile de participare.

BASCHET — bărbați, 12 echipe ; femei, 6 echipe 
(compuse din cite 12 jucători și jucătoare).

BOX — întreceri la cele 11 categorii : 48 kg, 51
54 kg, 57 kg, 60 kg, 63,5 kg, 67 kg, 71 kg. 75 kg,
kg, +81 kg. Echipele vor fi alcătuite din maximum 
pugiliști, cite unul pentru fiecare categorie.

CAIAC-CANOE — bărbați : K 1-500 m, K 1-1000 
K 2-500 m, K 2-1000 m. K 4-1000 m, C 1-500 
C 1-1000 m, C 2-500 m. 
K 1-500 m, K 2-500 m 
înscrie cîte un echipaj 
tuite din 13 concurenți

CANOTAJ — bărbați :
4 rame f.c., 2 visle, 4 vîsle f.c., 
simplu, 2 vîsle. 2 f.c., 4+1
3+1 — 6 probe. Și aici poate
gură ambarcație din fiecare țară.

CĂLĂRIE - bărbați : obstacole, dresaj și proba com
pletă — cu clasamente individuale și 
(maximum 14 concurenți și 22 de cai).

CICLISM — bărbați, 15 competitori la :
start de pe loc, urmărire Individuală și
m), contratimp echipe — 100 km și fond.

GIMNASTICA — bărbați : echipe, individual compus, 
soi, inele, paralele, bară fixă, sărituri, cal cu minere 
— 8 probe; femei: echipe, individual compus, sol, 
paralele inegale, bimă, sărituri — 6 probe. Pot face

100 m,
<n. 5000 m. 10000

mg, 400 mg, 4X100 m, 4X400 m, 
lungime, triplu, înălțime, prăjină 
suliță, decatlon — 23 de probe 

, 400 m. 800 m, 1500
lungime. înălțime, 
- 14 probe. Din 

trei concurenți 
fi îndeplinit

bărbați : 
m, K 

, C 2-1000 m
— 2 probe. Fiecare 
de probă, echipele 
și 4 concurente.

simplu,

kg,
81
11

m,
.... _ ____  m,

— 9 probe ; femei : 
poate 
alcâ-

țară 
fiind

4+1 rame.2+1. 2 f.c.,
8+1 — 8 probe; femei: 

rame, 4+1 vîsle, 
lua parte doar o sin-

pe echipa

viteza, 1000 m 
echipe (4000

parte din echipe „ ... ___ ______ ,.
La individual compus vor evolua 36 de gimnaști dintre 
care cel mult 3 concurenți, iar in concursurile pe apa
rate, cite 2 dintr-o țară.

FOTBAL — 16 echipe in turneul olimpic.

HALTERE — întreceri la cele 9 categorii : 52 kg, 56 
kg, 60 kg, 67,5 kg, 75 kg, 82,5 kg, 90 ' '
+ 110 kg.

HANDBAL — bărbați, 12 echipe ; femei,

HOCHEI PE IARBA - bărbați, 12 echipe.

YACHTING — bărbați : clasele Finn, 470, 
dezul zburător). Soling, Tempest, Tornado ; 
scris cite un echipaj pentru fiecare clasă.

JUDO — întreceri la cele 6 categorii : 63 kg, 70 kg, 
80 kg, 93 kg, +93 kg, open. Cite un judoka pentru 
fiecare categorie.

LUPTE (GRECO-ROMANE Șl LIBERE) — 
cele 10 categorii : 48 kg, 52 kg, 57 kg, 62 
74 kg, 82 kg, 90 kg, 100 kg, +100 kg. Cite 
pentru fiecare categorie.

NATAȚIE : ÎNOT — bărbați : 100 m, 200 
1500 m și 4X200 m liber, 100 m și 200 m spate, 
și 200 m bras, 100 m și 200 m fluture, 4X100 
400 m mixt —13 probe ; femei : 100 m, 200 m. 
800 m și 4X100 m liber, 100 m și 200 m spate, 
și 200 m bras, 100 m și 200 m fluture, 4X100 m , 
m mixt —13 probe. Pe baza îndeplinirii standardurilor 
de participare pot lua parte cite 3 concurenți de probă.

POLO — bărbați, 12 echipe

SĂRITURI — bărbați și femei : trambulină — 3 m 
șî platformă ■— 10 m (cite trei concurenți cu condiția 
realizării prealabile a unor standarduri de participare).

PENTATLON MODERN - individual 
concurenți in fiecare echipă).

SCRIMA — bărbați : floretă, spadă 
vidual și pe echipe, femei : floretă 

echipe. La întrecerile pe echipe pot lua 
4 scrimeri, la cele individuale doar cite 3 din fiecare 
țară.

TIR - bărbați : 60 f, 3X40 f,
liber, trap, skeet, țintă mișcătoare 
(14 concurenți).

TIR CU ARCUt — bărbați și 
(cite 2 concurenți, cu condiția 
formanțe standard).

yOLEI — bărbați, 10 echipe ;

cîte 7 gimnnști (cite 1 rezervă).

kg, 110 kg.

6 echipe.

F.D. (Olan-
Poate fi îiv-

întreceri la 
kg, 68 kg, 
un luptător

rn, 400 m,
100 m 
m și 

400 m,
100 m 

și 400

și echipa (trei

și sabie — indi-
— individual și pe 

parte cite

pistol viteza, pistol
— 7 probe (maximum

femei : cite o probâ 
îndeplinirii unor per

femei, 8 echipe.

și probă completă, precum și 
pentru proba de călărie din ca
drul pentatlonului modem. Tri
bune pentru 15 000 de spectatori 
și mii de alte locuri pe coasta 
dealului vecin cu hipodromul.

Centrul Claude-Robillard ■=• 
complex sportiv aflat în orașul 
Montreal, la 8,7 km de Satul 
olimpic, dispunînd de o piscină 
pentru meciuri de polo pe 
(2 500 spectatori) și de o 
de sport pentru meciuri 
handbal (3 600 spectatori).

Centrul Etienne-Dcsmarleau
— sală de sport în orașul Mont
real, la 2,9 km de Satul olim
pic, va găzdui fazele prelimi
nare ale turneului de baschet 
Tribune pentru 4 500 spectatori.

Centrul Paul-Sauve = pati
noar artificial aflat în orașul 
Montreal, la 2,75 km de Satul 
olimpic, va găzdui fazele pre
liminare ale turneului de vo
lei. Tribune penlru 5 000 spec
tatori.

Centrul sportiv Maisonneuve
— sală de sporturi aflată în 
Parcul olimpic. în apropierea 
Satului olimpic, va găzdui fa
zele eliminatorii ale turneului 
de lupte libere și greco-romane 
și finalele la lupte greco-ro
mane. Tribune pentru 2 900 
spectatori.

Circuitul Mont-Royal =• șo
sea aflată pe dealul cu același 
nume din Montreal, va găzdui 
cursa ciclistă individuală de 
fond (cu plecarea și sosirea la 
Stadionul de iarnă al Univer
sității Montreal). Tribune pen
tru 2 400 de spectatori și poziții 
bune pe parcurs pentru sute 
de mii de spectatori.

Circuitul Fairview = auto
strada transcanadiană nr. 40, 
aflată în zona lacurilor din a- 
propiere de Montreal, la 29 km 
de Satul olimpic, va găzdui 
cursa ciclistă de contratimp pe 
echipe (100 km), cu plecare si 
sosire din dreptul centrului co
mercial al suburbiei Fairview. 
Tribune pentru 600 spectatori.

COJO = Comitetul de orga
nizare a Jocurilor Olimpice.

Drapeau, Jean = primarul o- 
rașului Montreal.

Forum = cel mai mare pati
noar artificial din Montreal, a- 
flat la 10,65 km de Satul o- 
limpic, va găzdui întrecerile de 
gimnastică, finalele turneelor 
de baschet, box, handbal și vo
lei. Tribune pentru 18 500 spec
tatori.

Grădina botanică =• situată 
în apropierea Satului olimpic, 
va găzdui proba de marș 20 km 
(cu plecare și sosire pe 
dionul olimpic).

Joliette — localitate la 
km nord de Montreal, va 
dui întrecerile de tir cu arcul. 
Tribune pentru 2 000 spectatori.

Kingston = localitate la 290 
km vest de Montreal, port la 
lacul Ontario, va găzdui Cen
trul olimpic de yachting și în
trecerile ambarcatiilor cu vele.

Montreal = cel mai mare 
oraș canadian, întins pe 21 km 
de-a lungul fluviului Saint- 
Laurent ; are 2,5 milioane lo
cuitori ; situat la poalele dea
lului Mont-Royal (234 m alti
tudine) ; metrou cu 26 de statii-

ORTO = organismul de ra- 
dio-televiziune olimpică, creat 
special cu prilejul Jocurilor 
Olimpice de la Montreal.

Ottawa “ capitala Canadei, 
la 217 km vest de Montreal, va 
găzdui (în Parcul Lansdowne,

apă 
sală 

<le

S ta

63,3 
găz-

un stadion cu 28 000 depe _ ____ __
locuri) meciuri din fazele pre
liminarii și sferturile de finală 
ale turneului de fotbal.

Parcul olimpic =■ suprafață 
situată în. partea de est a ora
șului Montreal, în vecinătatea 
Satului olimpic, pe locul fos
tului parc Maisonneuve, cu
prinde : Stadionul olimpic, Pis
cina olimpică, Velodromul olim
pic, arena Maurice Richard și 
Centrul sportiv Maisonneuve.

Piscina olimpică ■=■ construc
ție nouă în Parcul olimpic din 
Montreal, va găzdui întrecerile 
de înot și sărituri de la tram
bulină, o parte a meciurilor 
de polo pe apă și proba de 
înot din cadrul pentatlonului 
modern. Tribune pentru 9 200 
spectatori.

Rousseau, Roger =■ președin
tele C.O.J.O. și Comisar gene
ral al Jocurilor Olimpice de la 
Montreal ; diplomat de carieră-

Satul olimpic — ansamblu 
de clădiri, format din patru 
semipiramide, de cîte 19 etaje, 
care vor găzdui, în 980 de a- 
partamente, aproximativ 10 000 
de sportivi.

Sherbrooke — localitate la 
165 km sud-est de Montreal, va 
găzdui o parte din meciurile 
preliminare de fotbal (pe sta
dionul cu 10 000 locuri) si de 
handbal masculin și feminin (la 
Palatul sporturilor, cu 4 500 
locuri).

Stadionul de 
noar artificial 
din Montreal, 
Satul olimpic, _ ______ _
bele de scrimă (inclusiv cele 
din cadrul pentatlonului 
dern). Tribune pentru 
spectatori.

Stadionul Molson — complex 
sportiv al Universității McGill 
din centrul orașului Montreal, 
la 6,95 km de Satul olimpic, 
va găzdui turneul de hochei pe 
iarbă. Tribune pentru 19 500 de 
spectatori.

Stadionul olimpie — con
strucție nouă, în Parcul olim
pic din Montreal, în vecinăta
tea Satului olimpic, cu tribune 
pentru 70 000 de spectatori, va 
găzdui ceremoniile de deschi
dere și de închidere a J.O., 
întrecerile de atletism, finalele 
turneului de fotbal, proba de 
călărie pentru Marele premiu 
de obstacole pe echipe, pleca
rea si sosirea în proba de cros 
a pentatlonului modern.

Toronto = oraș la 575 km 
vest de Montreal, va găzdui (pe 
stadionul Varsity, cu 21 000 de 
locuri) meciuri din fazele pre
liminarii, sferturile de finală și 
semifinalele turneului de fotbal.

Universitatea Laval - pati
noar artificial la Sainte-Foy, 
suburbie a orașului Quebec, la 
240 km nord-est de Montreal, 
va găzdui meciuri din turneele 
de handbal (masculin și femi
nin). Tribune 
tatori.

Velodrom 
structie nouă 
din Montreal, 
tului olimpic, 
cicliste de pistă și întrecerile 
de judo.

iarnă — pati- 
al Universității 
la 9,45 km de 
va găzdui pro-

mo-
2 400

pentru 3 800 spec-

olimpic “ con- 
în Parcul olimpic 
în apropierea Sa
va găzdui probele
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atletism
FEMININ

IOAN (BONCI) Virginia (săritura in înălțime). Sa 
născut la 5.1.1949. Io Pielești-Dolj. 175 cm — 63_ kg. 
Profesoară de ed. fizică. Căsătorită. Neclașotă Io 
J.O. *68.  Record personal 1.92 m — 1974, în 1976 
— 1,87 m. Clubul Rapid București.

MARAȘESCU (ANDREI) Natalia (1.500 m). S-a
născut la 3.10.1952, la Căpreni-Gorj. 167 cm —52 kg. 
Studentă în economie. Căsătorită. Recordmană mon
dială pe 2 000 m — 5:43.94 — 1976. Recordmană 
națională la 1 500 m — 4:04,0 — 1976. Campioana 
europeană de sală în 1975, Socul II în 1976. Clubul 
Universitatea Craiova.

MENIS Argentina (aruncarea discului). S-a născut 
la 19.7.1948, la Craiova. 171 cm - 85 kg. Funcțio
nară și studentă la I.E.F.S. Necăsătorită. Fostă re
cordmană mondială cu 67,32 m — 1972. Recordmană 
națională cu 67,96 m — 1976. Medalie de argint la 
J.O. '72 (65,06 m) și la C.E. din 1974 (64,62 m). 
Clubul Dinamo București.

POPA (POPESCU) Cornelia (săritura în înălțime). 
S-a născut la 27.8.1950, la București. 177 cm — 68 
kg. Profesoară de ed. fizică. Căsătorită, 1 copil. 
Recordmană națională cu 1,93 m — 1976. La J.O. 
'68 (locul 22 la pentatlon) și în '72 (locul 19 la 
înălțime — 1,76 m). Medalie de argint la C.E. din 
1971 și la C.E. de sală din 1970, locul III indoor 
în 1971. Clubul Dinamo București.

PUICA (LUCA) Maricica (1 500 m). S-a născut la
29.7.1950, la lași. 165 cm — 54 kq. Funcționară. Că
sătorită. Cel mai bun rezultat ’76 — 4:06,1. Clubul 
Olimpia București.

SILAI (GERGELY) Ileana (800 m și 1 500 m). S-a 
născut la 14.10.1941, la Cluj-Napoca. 167 cm — 52 
kg. Profesoară de ed. fizică. Căsătorită. Medalie de 
argint la J.O. ’68 (2:02,5) si locul VI în '72 (2-00,0). 
Locul II la C.E. de sală din 1971 și 1972 la 800 m. 
Cele mai bune rezultate din 1976 : 2:00,64 și, res
pectiv, 4:06,24. Clubul sportiv muncitoresc Cluj- 
Napoca.

SPINU Doina (săritura în lungime). S-a născut la 
9.5.1957, la Dărmănești-Bacău. 167 cm — 62 kq.
Absolventă liceu. Locul III la C.E. de Juniori din 
1973 si 1975. Cel mai bun rezultat din 1976 — 6,60 
m. Clubul Școala Sportivă Pitești.

SUMAN (FILIP) Mariana (800 m). S-a născut la
29.7.1951, la Zagna Vădeni-Brăila. 166 cm — 58 kq. 
Asistentă medicală. Căsătorită, 1 copil. Recordmană 
națională la 400 m — 51,20 în 1974 și 800 m — 1 :58,6 în 
1974. Locul III la C.E. din 1974 (1:59,8), cîștiqătoare 
a finalei ,,Cupei Europei — ’75" (2:00.6). Cel mai 
bun rezultat din 1976 — 2:00,02. Clubul de atle
tism Roman.

ȘTEFĂNESCU (RUFANU) Valeria (100 m garduri). 
S-a născut la 7.10 1946, la Bacău. 173 cm — 65 kg. 
Funcționară. Căsătorită. Recordmană națională cu 
12,6 în 1972. Medalie de argint la J.O. ’72 (12.841. 
Recordmană mondială în sală la 60 mg — 7,9 în
1973. Clubul Dinamo București.

VINTILA (VASI) Elena (săritură în lungime). S-a 
născut la 27.1.1946, la Timișoara. 170 cm — 57 kq. 
Profesoară de ed. fizică. Căsătorită, 1 copil. Cel 
moi bun rezultat din 1976 — 6,48 m (6,74 m cu vînt 
favorabil). Clubul Dinamo București.

ZORGO Eva (aruncarea suliței). S-a născut la
23.10.1954, la Cluj'-Napoca. 177 cm — 73 kg. Stu
dentă în psihologie. Necăsătorită. Record personal 
59,50 m în 1975. Cel mai bun rezultat in 1976 —* 
59,12 m. Clubul Universitatea Cluj-Napoca.

MASCULIN
CEFAN Gheorghe (3 000 m obstacole). S-a născut

10 6.3.1947, la Nădlac-Arad. 188 cm -- 78 kg. Ingi
ner forestier. Căsătorit. La C.E. ’74 locul VI (8:25,8). 
Recordman național — 8:16,2 In 1976. Clubul Stea
gul roșu-Brașov.

CORBU Carol (triplusalt). S-a născut la 8.2.1946, 
la Văleni Podgorio-Argeș. 197 cm — 84 kg. Profesor 
de matematică. Căsătorit. Locul IV la J.O. '72 
(16,85 m). La C.E. în aer liber : IV în 1969 (16,56 
m), III în 1971 (16,87 m) și II în 1974 (16.68 m). 
Compion european de sală în 1973 (16,80 m), locul
11 în 1971 (16,83 m), 1972 (16,80 m) și 1976 (16,75 
m). Record național : 17,12 m în 1971. Cel mai bun 
rezultat din 1976 — 16,71 m. Clubul Steaua-Bucu
rești.

FLOROIU llîe (10 000 m șî maraton). S-a născut
Io 29.11.1952, la Izvoarele Tulcea. 167 cm — 52 kg. 
Student la Fac. de ed. fizică din Constanta. Necă
sătorit. Locul V la CE. '74 la 5 000 m (13:27,2).
Recordman național la 5 000 m (13:27,2 — 1974 : in 
1976 — 13:35,4) și la 10 000 m (28:06,6 - 1976).
Clubul Farul-Constanța.

MEGELEA Gheorqhe (aruncarea suliței). S-a născut 
la 14.3.1954, la Băile Herculane-Caras Severin. 192 
cm — 101 kg. Subofițer. Necăsătorit. Recordman eu
ropean de juniori cu 82,26 m — 1973. Recordman 
naționol cu 84,68 m — 1976. Clubul Steaua-Bucu- 
rești.

NAGHI losif (aruncarea discului). S-a născut la 
20.11.1946, la Tg. Mureș. 192 cm — 108 kg. Profesor 
de ed. fizică Necăsătorit. Recordman național cu 
63,86 m în 1976. Clubul Steaua-București.

BOX
COZMA Remus (cot. 48 kg). S-a născut la 12.11. 

1952, la Cluj-Napoca. 155 cm. Funcționar. Necăsă
torit. Locul III la C.E. din 1975. Clubul Dinamo- 
București.

GRUESCU Constantin (cot. 51 kg). S-a născut Io 
24.6.1945, la Godeanu-Mehedinți. 161 cm. Lăcătuș 
motrițer. Căsătorit, 2 copii. La C.M. ’74 locul III, 
campion european în 1973, locul II în 1975 și III 
în 1971. Clubul Steaua-București.

FAREDIN Ibrahim (cat. 54 kg). S-a născut Ia 
30 4.1952, la Constanta. 165 cm. Mecanic. Necăsă
torit. Clubul Farul-Constanța.

CIOCHINA Gheorghe (cat. 57 kg). S-a născut la
13.6.1951, la Vîșani-Brăila. 169 cm. Funcționar. Că
sătorit. Clubul Steaua-București.

CUȚOV Simion (cot. 60 kg). S-a născut la 
7.5.1952, la Smirdanul Nou-Brăila. 174 cm. Funcțio
nar. Căsătorit. 1 copil Locul II la C.M. din 1974, 
compion european în 1973 și 1975 ; campion euro
pean de tineret în 1972. Clubul Dinamo-București.

CUȚOV Calistrat (cat. 63,5 kg). S-o născut la
10.10.1948, la Smirdanul Nou-Brăila. 173 cm. Elec
trician și student la I E.F S. Necăsătorit. Medalie de 
bronz la J.O. '68. Campion european în 1969, locul 
II în 1971. Clubul Dinamo București.

ZILBERMAN Victor (cat. 67 kg). S-a născut la 
20.9.1947, la București. 172 cm. Electrician. Necăsă
torit. La J.O. ’68 și ’72 eliminat în 1/4 de finală. 
Locul II la C.E. din 1969 și 1975. Clubul Rapid- 
București.

DIDEA Vasile (cot. 71 kg). S-a născut la
1.4.1954, la Băile Herculane-Caraș Severin. 179 cm. 
Zugrav. Necăsătorit. Clubul Dinamo-București.

NASTAC Alec (cat. 75 kg). S-a născut la 
2.4.1949, la Cavadinești-Galați. 176 cm. Ofițer. Că
sătorit, 1 copil. Locul II la C.M. din 1974, ca și 
la C.E. din 1971 și 1973. Clubul Steaua — București.

DAFINOIU Costică (cat. 81 kg). S-a născut la
6.2.1954, la Viziru-Brăila. 182 cm. Lăcătuș mecanic. 
Necăsătorit. Campion european de tineret in 1974. 
Clubul de box-Brăila.

SIMON Mircea (cat. 4 81 kg). S-a născut la
22.1.1954, la București. 188 cm — 92 kg. Tipograf. 
Necăsătorit. Locul III la C.E. din 1975. Clubul Dina
mo-București.

CAIAC-CANOE
FEMININ

MIHOREANU (COSMA) Maria (K 1 — 500 m). 
S-a născut la 14.2.1954, la Jurilovca-Tulcea. 170 cm 
— 66 kg. Funcționară. Căsătorită. La C.M. : locul 
II în 1973 (K 4—500 m), locul III în 1974 (K 1—500 
m) și 1975 etc. Clubul Dinamo-București.

ORLOV (BUHAEV) Agafia (K 2—500 m). S-a năs
cut la 19.4.1955, la Mila 23-Tulcea. 171 cm — 62 kg. 
Funcționară. Căsătorită. Locul III (K 4—500 m) la 
C.M. 1974 și V în 1975. Clubul Steaua-București.

NICHITOV (SADOFNI) Nastasia (K 2—500 m). S-a 
născut la 5.3.1954, la Maliuc-Tulcea. 164 cm — 65 
kg. Funcționară. Căsătorită. Clubul Steaua-Bucu
rești.

BURI Nastasia (rezervă). S-a născut la 1.1.1957, 
la Mahmudia-Tulcea. 166 cm — 65 kg. Funcționară. 
Necăsătorită. Clubul Dinamo-București.

MASCULIN
DIBA Vasile (K 1—500 și 1 000 m). S-a născut la

24.7.1954, la Jurilovca-Tulcea. 183 cm — 87 kg. Dul
gher. Necăsătorit. Campion mondial în 1974 la 
K 1—500 m, locul II în 1975 la K 1—500 m și la 
K 4X500 m. Clubul Dinamo-București.

MALIHIN Policarp (K 2—500 m și 1 000 m). S-a 
născut la 9.3.1954, la Mila 23-Tulcea. 178 cm — 74 
kg. Muncitor. Necăsătorit. La C.M. locul V pe 
500 m în 1974, locul III pe 500 m și II pe 1000 m 
in 1975. Clubul Steaua-București.

SERGHEI Larion (K 2—500 m și 1 000 m). S-a 
născut la 11.3.1952, la Dunavățul de Jos-Tulcea. 
184 cm — 74 kg. Marinar. Căsătorit, 1 copil. Ace
leași rezultate ca la Malîhin. Clubul Steaua-Bucu
rești.

EȘIANU Nicușor (K 4—1 000 m). S-a născut la
12.12.1954, la București. 185 cm — 85 kg. Frezor. 
Necăsătorit. A porticipat la C.M. în 1974 și 1975.

• Toți cei trei campioni olimpici ai României la J.O. de_la Miinchen vor fi 
prezenți să-și apere titlurile la Montreal : canoistul 
Gheorghe Berceanu și Nicolae Martinescu. In afara lor. 
Jocurile din 1972, vor lupta să-și reediteze succesele . 
întreacă. Este vorba de atletele Argentina Menis și Valeria Ștefănescu, luptătorul 
Vasile Iorga,. trăgătorii Dan Iuga și Nicolae Rotaru, floretistele Ileana Jenei, Ana 
Paseu și Ecaterina Stahl, multi dintre componenfii echipei masculine de handbal etc.

• Scrimera Ana Paseu și trăgătorul Nicolae Rotaru se află acum in fata celei 
de a cincea participări a lor la J.O. La a patra participare vor fi luptătorul Nicolae 
Martinescu, floretistele Ileana Jenei și Ecaterina Stahl, iar la a treia, intre alții, 
Cornelia Popa, Valeria Ștefănescu, Ileana Silai (atletism), Calistrat Cuțov, Victor 
Zilberman (box), Ștefan Tudor (canotaj). Petru Coman (lupte), Mihai Țiu (scrimă).

avut-o : 1. Ivan Pat- 
1, 3. Iolanda Balaș 
1 + 0, 6. Lia Ma-

• De-a lungul anilor evoluția cea mai frumoasă la J.O. au 
2. Leon Rotman 2 4-0 
și Serghci Covaliov 1

zaichin cu 2 medalii de aur + 1 de argint,
2 + 0 4-0, 4—5. Mihaela Peneș 1 + 1 + 0 
noliu 1 + 04-2.

• Din lotul olimpic al tării noastre ia 
vîrstnici sini : Nicolae Rotaru (n. 1935). Nic. Martinescu (n. 1940) 
(n. 1943), iar cei mai tineri: Georgeta Gabor (n. 1962), Nadia Comăneci și Marilena 
Neacșu (n. 1961), Ștefan Rusu (n. 1956), C-tin Măndilă (n. 1955) ; cei mai inalți : i[ 
Nicolae Iorgu — spadă (198 cm), Carol Corbu •— triplu și Roland Gunesch — handbal ]i 
(197 cm) și cei mai scunzi: Georgeta Gabor (142 cm), Gheorghe Berceanu (150 cm), ,J 
Elena Giurcă (151 cm); cei mai grei: Roman Codrean — lupte (146 kg), Ladislau Simon 
— lupte (118 kg), Iosif Naghi — disc (108 kg) și cei mai ușori: Georgeta Gabor (37 kg), >J 
Nadia Comăneci (39 kg) etc. ],

• Două perechi de frați in lotul nostru olimpic: boxerii Calistrat și Simion !' 
Cuțov și jucătorii de polo Florin și Ilie Slavei.

X 'i

HALTERE

Cel mol bun rezultat: locul II, in *75,  la K 4—500 m. 
Clubul Dinamo-București.

SIMIONENCU Neculai (K 4—1 000 m). S-a născut 
la 15.7.1952, la Crișan-Tulcea. 175 cm — 82 kg. 
Muncitor. Necăsătorit. Locul V (K 4—1 000 m) la 
C.M. '75. Clubul Dinamo-București.

SIMIOCENCO Vasile (K 4-1 000 m). S-a născut 
la 8.1.1947, la Crisan-Tulcea. 176 cm — 78 kg. Pes
car. Necăsătorit. Campion mondial la K 4—1 000 m 
în 1971, locul II în 1975 etc. Clubul Steaua-Bucu
rești.

ZAFIU Mihai (K 4—1 000 m). S-a născut la
9.6.1949, la Albești-Botoșani. 187 cm — 87 kg. Ofi
țer. Căsătorit. Locul II la J.O. ’72. A participat la 
cîteva ediții ale C.M., în 1970. 1971, 1975 (K 4—500 
m) etc. Clubul Dinamo-București.

SIMION Chirilă (rezervă). Sa născut la 28.3.1953, 
la Sarichioi-Tulcea. 176 cm — 75 kg. Dulgher. Că
sătorit. La C.M. din 1975 locul II la K 4—1 000 m 
și V la K 4—10 000 m. Clubul Dinamo-București.

PATZAICHIN Ivan (C 1-500 m și 1 000 m). S-a 
născut la 16.11.1949, la Mila 23-Tulcea. 177 cm — 
76 kg. Ofițer. Căsătorit. Campion olimpic în 1968 
la C 2—1 000 m (cu Covaliov) și în 1972 la C 1—1000 
m, medalie de argint (cu Covaliov) la C 2—1 000 m. 
Campion mondial în 1970 și 1973 cu Covaliov, cu 
care este și campion european în 1969. Mai multe 
medalii de argint și bronz și alte locuri fruntașe 
la „mondiale". Clubul Dinamo București.

DANILOV Gheorqhe (C 2—500 m și 1000 m). S-a 
născut la 20.4.1948, la Dunavățul de Jos-Tulcea. 
174 cm — 76 kg. Ofițer. Căsătorit Campion mon
dial (cu Simionov) pe 500 m în 1971 și pe 1 000 m 
în 1973. Medalii de argint la C.M. în 1973 (C 
2—500 m), 1974 (C 2—500 m) și 1975 (C 2—1 000 m). 
Clubul Steaua-București.

SIM'ONOV Gheorghe (C 2—500 m și 1 000 m). 
S-a născut la 4.6.1950, la Carooman Tulcea. 167 cm 
— 71 kg. Ofițer. Necăsătorit. Aceleași rezultate ca 
la Danilov. Clubul Steaua-București.

EROFEI Ivan (rezervă). S-a născut la 28.1.1951, la 
Mahmudia-Tulcea. 165 cm — 70 kg. Subofițer. Ne
căsătorit. Clubul Steaua-București.

HARALAMBIE Ivan (rezervă). S-a născut la 
28.7.1955, la Mila 23-Tulcea. 163 cm — 63 kg. Tîm- 
plar mecanic. Necăsătorit. Clubul Steaua-București.

CANOTAJ

FEMININ

PREDESCU Marlena (2 rame f.c.). S-a născut la
22.1.1951, la Lucieni-Dîmbovița. 171 cm — 71 kg. 
Profesoară de ed. fizică. Necăsătorită. La C.M. lo
cul III în 1974 (44-1) Și HI »n 1975 (2 r f.c.). Clu
bul Dinamo-București.

MAXIM (GHIȚA) Marinela (2 r. f. c.). S-a născut la 
25.1.1955, la București. 176 cm — 71 kg. Funcționară. 
Căsătorită. Campioană mondială (cu Neacșu) la 2 
r f.c. în 1974. Clubul Steaua-București.

OPREA Elena (441 și #41)- S-a născut la
5.10.1952, Ic București. 170 cm — 70 kg. Funcționară. 
Necăsătorită. Locul III (84-1) fa C.M. din 1974 și 
1975 : locul II (841) la C.E. din 1971 și 1972, lo
cul III în 1973. Clubul Voința — București.

PETCU Florica (441 și 84-1). S-a născut la
11.3.1951, la București. 174 cm — 73 kg. Țesătoare. 
Necăsătorită. Aceleași succese ca la El. Oprea. 
Clubul Dinamo București.

MARINESCU Aurelia (441 ?i 84-1). S-a născut la
3.4.1954, la București. 177 cm — 68 kg. Electrician 
montator. Necăsătorită. Locul III (841) la C.M. din 
1974 și 1975 și la C.M. din 1973. Clubul Steaua- 
București.

TOL Filigonia (441 șî 841). Sa născut la
23.3.1953, la Arad. 175 cm —- 75 kg. Asistentă me
dicală. Necăsătorită. Locul III (84-1) la C.M. '75 
și la C.E. '73. Clubul C.F.R.-Timișoara.

MILITARU Georgeta (84-1). S-a născut la 14.3.1954, 
la Ceptura-Prahova. 180 cm — 80 kg. Studentă la 
Inst. pedagogic. Necăsătorită. Locul III la 84-1 la 
C.M. din 1974. Clubul Dinamo-București.

CONSTANTIN Marioara (84-1). S-a născut la
13.11.1951, la București. 169 cm — 70 kg. Electrician 
constructor. Necăsătorită. La C.E. din 1971 locul III 
la 841 și în 1972 locul II la aceeași probă. Clubul 
Voința-București.

AVRAM Elena (84-1). S-a născut la 17.12.1954, la 
Piatra Neamț. 175 cm — 71 kg. Operatoare. Necăsă
torită. Locul III (4+1) la C.M. *74.  Clubul Steaua 
— București.

MUNTEANU (BALABAN) luliana (8+1). S-a născut 
la 14.11.1955, la București. 175 cm — 76 kg. Munci
toare la semiconductor!. Căsătorită. Locul III (8+1) 
Io C.M. din 1974 și 1975. Clubul Steaua-București.

GIURCA Elena (cirmaci la 8+1). S-a născut la 
11.1.1946, la București. 151 cm - 41 kg. Profesoară 
de engleză. Necăsătorită. La C.M. locul II (4+1 v.) 
in *74,  locul III (8+1) în *74  și '75, Clubul Ceah- 
lăul-Piatra Neamț.

TUDORAN loona {4+1 visle). S-a născut la
3.8.1948. la Otopeni-llfov, 173 cm — 75 kg. Func-

GRUMEZESCU Dumitru (4 r f.c). I 
7.3.1949, la Bozieni — Neamț. 193 I 
Lăcătuș mecanic. Căsătorit. Locul Vil 
J.O. '72; locul II la 2. f.c. la C.M. 19] 
compion european (cu Oanță) la 2 f.cl 
bul Dinamo — București. I

TUDOR Ștefan ( 4 r f.c.) S-a născl 
la Poienari Burchi — Prahova. 185 I 
Muncitor sticlar. Căsătorit. Locul lllll 
2+1. Compion mondial în 1970 Io 
pura + Gheorghiu). Alte succese, la 
locul IV la 2+1 și 1973 locul III la! 
Dinamo — București.

GIMNASTICĂ
FEMININ

COMANECI Nadia. S-a născut Io 
munic. Gh. Gheorghiu-Dej. 153 cm — 
la liceul cu program de gimnastică 
tal. Campioană europeană în 1975 
compus, sărituri, paralele și bîrnă. . 
tivă Flacăra — Gh. Gheorghîu-Dej.

d 
Ic 
A*

CONSTANTIN
Ploiești. 160 cm 
de gimnastică.

Mariana. S-a năst __ 
— 46 kg. Elevă la licet 
Clubul Petrolul Ploieșt

Ir

GABOR Georgeta. S-a născut la 1 
mun. Gh. Gheorghiu Dej. 142 cm — 37 
liceul cu program de gimnastică. Asoc 
— Gh. Gheorghiu-Dej.

GRIGORAȘ Anca. S ci născut !<>• 8.lW 
mănești — Bacău 165 cm — 54' kq. EH 
*72 locul VI cu echipa și 29 individul 
*74 loc. IV șî, respectiv, 13 ior la C.E. | 
III la bîrnă, VI la para'p’e și IX la ind 
pus. Clubul Dinamo — București.

Ivan Patzaichin, luptătorii 
alți români, laureați la 

și — de ce nu — chiar să le

+ 
+

pentru întrecerile de

NEACȘU Marilena (rezervă). S-a 
14.8.1961, la Sibiu. 158 cm — 46 kg. E 
Școala sportivă — Sibiu.

TRUȘCA Gabriela. S-a născut la 28.7. 
cău. 161 cm — 47 kg. Elevă. Clubul S

UNGUREANU Teodora. S-a născut l< 
la Reșița — Caraș Severin. 150 cm — 
la liceul cu program de gimnastică. A 
căra — Gh. Gheorghiu-Dej.

MASCULIN

BORȘ Mihoi. S-a născut la 11.1.1951, 
171 cm — 66 kg. Student I.E.F.S. 
La C.M. din 1974 locul VI cu echipa și 
la C.E din 1973 locul IV la inele, I 
locul II la inele. Clubul Steaua

BRANEA Radu. S a născut la 15.2.19 
Napoca. 162 cm — 57 kg. Funcționa 
Clubul Dinamo — București.

CEPOI Sorin. S-a născut la 13.9 1956, ! 
174 cm — 65 kg. Student. Necăsătorit. CI
— București.

CHECICHEȘ Ion. S-a născut la 28 4.1 
șița — Caraș Severin. 169 cm — 65 I 
Căsătorit. Are 1 copil. Clubul Steaua -

GALL Ștefan. S-a născut la 8 8.1952, la 
•— Harghito. 178 cm — 72 kg. Funcționar. 
Locul VI cu echipa la C.M. din 19.74. Cli
— București.

GRECU Dănuț. S-a născut la 26.9.19! 
reștî. 170 cm — 68 kg. Ofițer șî studer 
Căsătorit, 1 copil. La J.O. '72 locul VI 
ol 32-lea la individual compus. Camp 
la îne’e (cu sovieticul Andrianov) în 1 
în 1973 locul II (eqal tot cu Andriano 
în 1975 campion european la inele. Cli 
— București.

Montreal cei mai 
și Ștefan Tudor

OPRESCU Nicolae. S-a născut la 1.3.1? 
rești, 171 cm — 67 kg. Funcționar. Ne 
J.O. '72 locul VII cu echipa, la C.M. 
cu echipa, iar la C.E. locul VI la j 
Dinomo — București.

ționară. Necăsătorită. Participări la C.M. : I! în
1974 și VI în 1975 ; campioană europeană în 1968, 
1970 și 1971, locul II în 1969. Clubul Dinamo-Bucu
rești.

LAZAR Elisabeta (4 + 1 v.) S a născut la 22.8.1950, 
la Arad. 170 cm — 65 kg. Controlor tehnic de ca
litate la textile. Necăsătorită. La C.M. aceleași re
zultate ca la I. Tudoran. Campioană europeană în 
1968, 1970 și 1971, locul II în 1973 și VI în 1969 (la 
simplu). Clubul U.T.A.-Arad.

MICȘA Maria (4'-1 v.). S-a născut la 31.3.1953, 
Io Timișoara. 181 cm — 78 kg. Muncitoare. Necă
sătorită. Campioană europeană în 1972, locul II în
1973. Clubul C.F.R.-Timișoara.

AFRĂSILOAIA Felicia (4+1 v.). S-a născut la
16.1.1954, la Piatra Neamț. 172 cm — 70 kg. Func
ționară. Necăsătorită. Locul VI la C.M. din 1975. 
Clubul Ceahlăul-Piatra Neamț.

MATEI (SIEBURG) Aneta (cirmaci la 4 + 1 v.). S-a 
născut la 15.5.1948, la Timișoara. 156 cm — 49 kg. 
Muncitoare. Căsătorită. La C.M. locul III (8 + 1) în
1975 ; la C.E. : locul II în 1972 și III în 1973 la 
8+1. Clubul Voința Timișoara.

SANSU Lenuța (rezervă la rome). S-a născut 
la 11.11.1954, la Piatra Neamț. 174 cm — 64 kg. 
Funcționară. Necăsătorită. Locul VII (4 + 1) la C.M. 
'75. Clubul Ceahlăul-Piatra Neamț.

STOICA Florica (rezervă la rame). S-a născut la
22.3.1955, la Daneți-Dolj. 176 cm — 68 kq. Munci
toare. Necăsătorită. Clubul C.F.R.-Timișoara.

MASCULIN

CIOFOSLAN Dragomir (categorici s 
S-a născut la 15.5.1954, la Cluj-Nopot 
Ofițer. Necăsătorit. Recordman naționol 
in 1976. Clubul Steaua — București.

HANDBAL

FEMININ

LAMBERTUS Walter (simplu). Sa născut la 14.9. 
1955, la Arad. 184 cm — 80 kq. Student la Foc. de 
ed. fizică —Oradea. Necăsătorit. Clubul nautic uni
versitar - București.

GAL’. Ernest (4 r f.c.). S-a născut la 19.7 1950, la 
Gălățeni — Mureș. 192 cm — 88 kq. Lăcătuș me
canic. Necăsătorit. Locul III la C.M. din 1975 și 
VI la C.E. din 1973. Clubul Dinamo — București.

SIMION Nicolae (4 r f.c.) S-o născut Io 17.5.1952, 
la Caraliu — Brăila, 180 cm — 78 kg. Tîmplor. Ne
căsătorit. Locul III la C.M. din 1975. Clubul Dinamo 
— București.

ARGHIR Simona. S-o născut la 4 9. 
goj — Timiș 173 cm — 67 kg. Profes 
fizică. Necăsătorită. A porticipat la 
mondiale din 1971 (8 goluri), 1973 (1
1975 (21 goluri). Clubul Universitatea

BOȘI Moria. S-a născut la 26.4.1954 
165 cm — 63 kg. Studentă la I.E.F.S. 
A participat la C.M. din 1973 și 197' 
Clubul I.E.F.S. — București.

COJOCARU (BAICOIANU) Doina (că 
pei). S-a născut la 25.11.1948. la Sic 
cm — 72 kg. Profesoară de ed. fizice 
A participat la C.M. din 1971 (11 goli 
goluri) și 1975 (9 goluri). Clubul Uni

•Timișoara.
FURCOIU Doina. S-a născut la 4.9^ 

șești — Ialomița. 165 cm — 7Z kg. P 
ed. fizică. Necăsătorită. A participat 
1971 (2 goluri), 1973 (5 qoluri) și 1975 
Clubul Universitatea — București.

HOBINCU luliana. S-a născut la 2 
Brașov. 168 cm — 60 kg. Studentă la I 
sătorită. A participat la C.M. din 197 
Clubul I.E.F S. — București.

IONESCU Elisabeta (portar). S-a 
20.3.1953, la București. 170 cm - 59 kg. 
Necăsătorită. A participat la C.M. din 
Clubul Constructorul — Baîa Mare.

IONICA Viorica (portar). S-a născu+, 
la Bacău 172 cm — 68 kg. Student
Necăsătorită. A participat la C.M. din 
I.E.F.S. — București.

LACKOVICS (MAGYARI) Maria. S-a 
24.3.1950, la Odorheiul Secuiesc — I 
cm — 63 kg. Funcționară. Căsătorită, 
la C.M. din 1971 (1 gol). Clubul Voințe

LĂCUSTĂ Georgeța. S a născut la 2 
Padina — Buzău. 176 cm — 67 kg. 
I.E.F.S. Necăsătorită. A participat la C, 
Clubul I.E.F.S. — București.



BOȘ Magdalena, S a născut la 4.7.1948, la 
«iui Secuiesc — Harghita. 180 cm — 80 kg. 
Bnarâ. Necăsătorită. A participat la C.M. din 
■â goluri), 1973 (1 gol) și 1975 (25 goluri). 
I Voința — Odorhe».

■ OVICI (METZENRATH) Cristina. S-a născut la 
■950, la București. 168 cm — 70 kg. Economistă. 
Irită. A participat la C.M. din 1971, 1973 (8 
I iși 1975. Clubul Universitatea — Timișoara.

SOI (ILIE) Constantina. S-a născut la 25.6.1946, 
libași — Ilfov. 167 cm — 61 kg. Profesoară de 
zică. A participat la C.M. din 1971, 1973 (2 
) și 1975 (2 goluri). Clubul Confecția — Bucu-

U (IORDACHE) Niculina. S-a născut Ia 
1952, la Pantelimon — Ilfov. 175 cm — 75 kg. 
ntă Fac. de ed. fizică Timișoara. Căsătorită, 
il Universitatea - Timișoara.

5 (SOOS) Rozalia. S-a născut la 1.2.1947, la 
Plureș. 170 cm — 70 kg. Croitoreasă. Căsătorită, 
pil. Â participat la C.M. din 1971 (13 goluri),

(22 goluri) și 1975 (24 goluri). Clubul Mure- 
- Tg. Mureș.

MASCULIN

ITALAN Ștefan. S-a născut la 25.9.1948, la 
i — Sălaj. 194 cm — 94 kg. Ofițer și student 
E.F.S. Căsătorit. A luat parte la j.O. din 1972

C.M. din 1970 și 1974 (golgeterul campiona- 
cu 43 goluri). Clubul Steaua — București.

•SMA Adrian. S-a născu» la 5.1.1950, la Timî- 
j. 180 cm — 78 kg Student în psihologie. Ne- 

A participat la J.O ’72 și la C.M. din 
(9g<?luri). Clubul Dinamo — București.

AGĂNIȚA Cezar. S-a' născut la 13 2.1951, la 
. 188 cm — 86 kg. Student la I.E.F.S. Necăsă- 

Clubul Steaua — București.

LKER Alexandru. S-a născut la 28.1.1956, la 
va. 195 cm — 95 kg. Student în electrotehnică, 
isătorit. Clubul Steaua — București.

iȚU Cristian (căpitanul echipei). S-a născut la 
I945, la București. 177 cm — 73 kg. Ofițer in- 
■. Căsătorit. A participat la J.O. *72  și la C.M. 
1967, 1970, și 1974. Clubul Steaua — București.

1BROVSCHI Mircea. S-a născut la 22.12.1952, la 
șoara — Mureș. 191 cm — 88 kg. Funcționar, 
sătorit. A participat la C.M. din 1974. Clubul 
mo — București.

INESCH Roland. S-a născut la 25.3.1944, la Daia 
4ureș. 197 cm — 96 kg. Inginer. Căsătorit. A 
cipat la J.O. *72 (17 goluri) și la C.M. din

1970 și 1974. Clubul Politehnica — Timișoara.

-SID Gabriel. S-a născut la 2.4.1948, la Imeni 
)vasna. 193 cm — 94 kg. Profesor de ed. fizică, 
torit. A participat la J.O. ’72 (13 goluri) și 
-•M. din 1970 (11 goluri) și 1974 (16 goluri),
ul Steaua — București.

ÎU Ghiță. S-a născut la 1.12.1945, la Fierbinți 
Ifov. 186 cm — 88 kg. Profesor de ed. fizică, 
torit, 1 copil. A participat la J.O. ’72 și la 

din 1967 (9 goluri), 1970 (3 goluri) și 1974
oluri). Clubul Dinamo — București.

JNTEANU Nicolae (portar). S-a născut la 
1951, la Brașov. 188 cm — 90 kg. Funcționar, 
isătorit. Clubul Steaua — București.

MU Cornel (portar). S-a născut la 16.6.1946, la 
ți. 191 cm — 85 k£. Inginer. Căsătorit, 1 copil, 
jrticipat la J.O. ’72 și la C.M. din 1967, 1970 
'74. Clubul Dinamo — București.

DCKL Werner. S-a născut la 28.6.1952, la Re-
— Caraș Severin. 188 cm - 90 kg. Student la 
S. Necăsătorit A participat la J.O. '72 (3 go-
și la C.M din 1974 (10 goluri). Clubul Steaua 

ucurești.

DOSIE Constantin. S-a născut la 25.3.1950, la
— Dolj. 188 cm — 84 kg. Profesor de ed. fi-

Căsătorit. A participat la J.O. ’72 (3 goluri) 
i C.M. din 1974 (6 goluri). Clubul Steaua — 
rești.

UNA Radu. Sa născut ’a 29.7.1950, la Sighi- 
a — Mureș. 185 cm — 81 kg. Profesor de ed. 
î. Căsătorit, 1 copil. A participat la J.O. '72 
’ C.M. din 1974 (8 goluri). Clubul Steaua —
rești.

LUPTE

y GRECO-ROMANE
RCEANU Gheorghe (cat. 48 kg). S-a născut la 
'.1949, la Dunăreni — Dolj. 150 cm. Ofițer și 
ent la I.E F.S. Căsătorit. Campion olimpic în 

Campion mondial în 1969 si 1970, locul II în 
Campion european în 1970 și 1972. Clubul 

ua — Bucjrești.

NGA Nicu (cat. 52 kg). S-a născut la 10.3.1953, 
Sostinu — Ilfov. 156 cm. Instalator caloriferist. 
isătorit. Campion mondial în 1973, locul III in 
. Campion mondial de juniori în 1973. La com
atele europene : 1973—IV, 1974 — 111 și 1976—V.
pion european de juniori în 1972. Clubul Di- 
o — București.

7ȚILA Mihai (cat. 57 kg). S-a născut la 14.1.1952, 
3rozești — Mehedinți. 157 cm. Student la I.E.F.S 
itorit. Campion european de juniori in 1972, la 
ori locul II în 1976. Clubul C.S.M. — Pitești.

IUN Ion (cat. 62 kg). Sa născut la 17.2.1951, 
3-ăganu — Argeș. 165 cm. Sculer matrițer. Ne- 
ilort. Locul VI la J.O. *72  iar la C.M. s a cla- 
> IV—1973, VIII—1974 și V—1975 iar Io C E. : 
F? V—1973, IV—1974 și 11—1976. Clubul Dinamo 
iucurești.

JSU Ștefan (cat. 62 kg). S-a născut la 2.2.1956, 
?ădăuți — Suceava. 175 cm. Funcționar. Necăsă- 

Locul II la C.M. de juniori — 1975, campion 
ipean de juniori în 1974, locul II la seniori in 
. Clubul Steaua — București.

ARBITRI ROMÂNI LA J. O.
Diferite federații internaționale pe ramură de sport au desemnat o serie de 

Teputați arbitri români să oficieze la J.O. de la Montreal. Este vorba de : Constantin 
Chiriac (box), Gh. Giurcăneanu (canotaj), Otto Tomiuc (caiac-canoe), Maria Simlo- 
nescu, Emilia Cită, Nicolae Vieru și Mircea Bădulescu (gimnastică), Pândele Cirli- 
geanu și Vasile Siclea (handbal), Valentin Bați, Ion Cernea, Ion Vascul-Popovici, 
Gheorghe Marton (lupte). Cornel. Mărculescu (poio), Dionisie Tepșan, Tănase Mure- 
șan, luliu Falb și Octavian Vintilă (scrimă), Petre Cișmigiu (tir), Ion Mureșanu (pen
tatlon modern) și Lazăr Baroga (haltere).

De asemenea, organisme sportive internaționale au numit ca membri în dife
ritele jurii de concurs pe următorii oficiali ai acestor foruri : Gheorghe Guriev și, 
Ionel Stănescu (box). Nicolae Navasart (caiac-canoe), Ion Kunst-Ghermănescu și) 
Lucian Grigorescu (handbal), Gavrila Baram (tir). /

CIOBOTARU Gheorghe (cat. 74 kg). S-a născut 
la 14.12.1953, Io Galati. 176 cm. Strungar. Necăsă
torit. Locul VI la C.M. din 1976. Clubul Dinamo — 
București.

ENACHE Ion (cat. 82 kg). S-a născut la 21.2.1947, 
la Finta — Dîmbovița. 175 cm. Mecanic auto. Ne
căsătorit. A participat la J.O. '68 ia greco-romane 
și libere (neclasat). La C.M. : locul 111—1974 și 
11—1975 iar la C.E. : locul 11—1975 și IV—1976. Clu
bul Dinamo — București.

DICU Petre (cat. 90 kg). S-a născut la 27.5.1954, 
la Gostavăț — Olt. 188 cm. Frezor. Necăsătorit. 
Clubul Dinamo — București.

MARTINESCU Nicolae (cat. 100 kg). S-a născut 
la 24.2.1940, la Vișani — Brăila. 189 cm. Ofițer. 
Căsătorit. Campion olimpic în 1972, locul IV—1964 
și 111-1968. Participări la ,,mondiale” : V—1962, 
11—1963, VI—1965, 111—1966, 111—1967, VI—1969, 
1)1—1970, 11—1971, 111—1974, IV—1975. Campion euro
pean în 1966, locul VI-1967, IV—1968, 111—1972,
IV—1975, VI—1976. Clubul Dinamo — București.

CODREAN Roman (cat 4- 100 kg). S-a născut la 
17.11.1952, la Vata de Jos — Hunedoara. 194 cm 
— 146 kg. Strungar vagoane. Necăsătorit. La C M. : 
locul V—1974 și 111—1975, iar la C.E. 111—1975 și 
Vi—1976. Clubul Vagonul - Arad.

LIBERE

ALEXANDRU Constantin (cat. 48 kg). S-a născut 
la 15.12.1953, la Constanța. 157 cm. Ofițer. Căsă
torit, 1 copil. Debutant la o mare competiție de 
libere, la greco-romane însă palmaresul său cu
prinde, între altele : campion mondial Juniori — 
1973 : locul VI la C M. seniori în 1973, II—1974 și 
V—1975 ; campion european la seniori în 1974 și 
1975, locul II—1976. Clubul Steaua — București.

MANDILA Constantin (cat. 52 kg). S-a născut la
12.11.1955, la Lăstuni Mihail Koaălniceanu — Tul- 
cea. 157 cm. Mecanic auto. Necăsătorit. Clubul 
Școala sportivă — Constanta.

ANGHEL Gigei (cat. 57 kg). S-a născut ~ la
25.8.1955, la București. 162 cm. Strungar. Necăsă
torit. Participă la C.E. 1975—VI și 1976—IV. Clubul 
Steaua — București.

COMAN Petre (cat. 62 kg). S-a născut la 
8.6.1944. la Fîntîna — Brașov 160 cm. Strungar. 
Căsătorit. 1 copil. Palmaresul său : la J.O. V—1968 
și VI—1972, Io ,.europene" : V—1966, III—1967, 
11—1968, 11—1969, 111-1970, 111—1972, 11—1974, IV—1975, 
II—1976. Clubul Steaua — București.

PJRCALABU Marin (cat. 74 kg). S-a născut la
9.1.1951, la Daia — Ilfov. 173 cm. Strungar. Necă
sătorit. Locul III la C.E. din 1976. Clubul Steaua
— București.

IORGA Vasile (cat. 82 kg). S-a născut Ia 19.2.1945, 
la Mărdșu — Brăila. 174 cm. Lăcătuș mecanic și 
student la I.E.F.S. Căsătorit. Medalie de bronz la 
J.O. ’72. Alte succese : la C.M. : III—1970, III—1971, 
11-1973, 111—1974, 111—1975, la C.E. : III—1970, 
IV—1973, 111—1974, 11—1975, IV—1976. Clubul Progre
sul — Brăila.

MORCOV Stelică (cat. 90 kg). S-a născut la
1.12.1951, la Metoc — Botoșani. Î85 cm. Sculer ma- 
trîter. Necăsătorit Locul V la C.M. din 1975, IV la 
C.E. din 1972 și III în 1976. Clubul Dinamo — Bra
șov.

PANAITE Enache (cat. 100 kg). S-a născut la
6.10.1949, la Liești — Galati. 185 cm. Lăcătuș me
canic. Necăsătorit. Locul V la J.O. *72.  La C.M. 
locul VI în 1974 iar la C.E. : IV—1969, VI-1970, 
IV—1972, IV—1974. Clubul Steaua — București.

SIMON Ladislau (cat. 4- 100 kg). S-a născut la
25.9.1951, la Tg. Mureș. 183 cm — 118 kg. Sculer ma
trițer si student la fac. de ed. fizică din Tg. Mu
reș. Necăsătorit. Campion mondial în 1974, locul 
III în 1973. Campion european în 1976, locul VI—1973, 
II—1974 și III—1975. Clubul Mureșul — Tg. Mureș.

POLO
NASTASIU Adrian. S-a născut la 10.10.1951, la 

București. 187 cm - 86 kg. Ofițer. Necăsătorit. Par
ticipări la C.M. : 1975 - V (3 goluri). Io C.E. 1974
— V| (3 goluri). Clubul Dinamo - București.

POPESCU Dinu. S-a născut la 27.6.1949, la 
București. 178 cm - 82 kg. Funcționar. Căsătorit, 1 
copil. A Darticioat la J.O. ’72 — Vl|| (7 goluri), la 
C.M. : 1973 - Vl| (18 goluri) și 1975 - V (8 goluri). 
Clubul Dinamo — București.

RADUCANU Liviu. S-a născut la 25.5.1954, la 
București. 181 cm - 80 kg. Funcționar. Necăsătorit. 
Participări la C.M. : 1975 - V (8 goluri), la C.E. 
1974 _ VI (1 gol). Clubul Dinamo - București.

RUS Viorel. S-a născut la 14.11.1952, la Cluj-Na- 
poca. 185 cm - 92 kg. Funcționar. Căsătorit. Din 
palmaresul său : J.O. ’72 — Vll| (10 goluri), C.M. 
1973 _ VII (6 go'uri), 1975 — V (4 goluri); C.E. 1974

— VI (5 goluri). Clubul Dinamo - București.

RUSU Claudiu. S a născut <a 15 2.1949, la Cluj-Na- 
poca. 181. cm - 82 kg. Jurist. Căsătorit, 1 copil. La 
J.O. '72 locul Vl|| (9 goluri) iar la C.M. : 1973 — 
VII (8 goluri) și 1975 — V (8 goluri). Clubul Voința
— Cluj-Napoca.

RUSU Corneliu. S-a născut la 10.9.1944, la Cer- 
nele-Dolj. 178 cm - 74 kg. Profesor de ed. fizică. 
Căsătorit, 1 copil. La J.O. ’72 (6 goluri), la C.M.
1973 (6 goluri), 1975 (4 goluri) iar la C.E. 1970 — 
V| (8 goluri), 1974 (11 goluri). Clubul Rapid -
București.

SLAVEI Florin (portar). S-a născut la 15.2.1951, la 
București. 184 cm - 81 kg. Funcționar. Necăsătorit. 
A participat la C.M. din 1973 și 1975 și la C.E. din
1974. Clubul Rapid - București.

SLAVEI llîe. S a născut la 4 4 1952, la București.
176 cm — 76 kg. Funcționar. Căsătorit. A participat 
la C.M din 1973 (5 goluri) și 1975 (7 goluri), la
C.E. din 1974 (4 goluri). Clubul Rapid — București.

SPiNU Doru (portar). S-a născut la 23.8.1955, la
București. 181 cm - 73 kg. Subofițer. Necăsătorit.
Clubul Dinamo — București.
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SUCCESE ALE SPORTIVILOR ROMANI
ÎN ARENA OLIMPICĂ

Prima prezență efectivă a atleților români în arena olimpică a fost 
înregistrată în 1924 (pentru sporturile de vară) și în 1928 (pentru spor
turile de iarnă). Pină la cel de al doilea război mondial, participările 

românești la Olimpiade au fost mai mult simbolice și in orice caz prea puțin 
semnificative pe planul performanțelor sportive, care se reduc la o medalie de 
argint a călărețului Henri Rang (1936), la o medalie de bronz a rugbyțtilor 
(1924) ți la unele rezultate meritorii ale boberilor.

Abia din 1952 începe cu adevărat „marșul olimpic" al sportivilor români, 
participanți consecvenți ia fiecare ediție, jucînd roluri importante în disputele 
tot mai multor ramuri sportive. Nu există dovadă mai bună decît recolta de 
70 medalii olimpice culese la ultimele 6 ediții, pe podiumurile a nu mai puțin 
de 9 sporturi (ceea ce mărturisește și o remarcabilă multilateralitate a mișcării 
noastre sportive).

Totul a început în 1952, la Helsinki, cu prima noastră medalie de aur, 
aceea a lui Iosif Sirbu, la tir. De atunci, trăgătorii români au fost permanent 
pe podium la toate edițiile următoare, cu o frumoasă recoltă de medalii : 
aur, 3 de argint, 3 de bronz. în 1956 a fost rîndul sportului apelor, în 
s-au distins cel mai adesea fiii Deltei (de la Simion Ismailciuc pină la 
Patzaichin) : începutul a fost făcut cu nu mai puțin de 3 medalii de 
dintr-odată. Au urmat alte două de aur, 5 de argint ți 6 de bronz — un
care a afirmat pe canoițtii ți caiaciștii români printre cei mai buni din lume. 
Nu e lipsit ae interes să arătăm că la Melbourne boxerii (în frunte cu Nicolae 
Linca) au reușit un raport de invidiat; 4 participanți — 4 medalii. Tot aici 
a început să se alcătuiască frumosul buchet de medalii al gimnastelor noastre 
— buchet pe care la Montreal noua generație se va strădui să-l transforme 
în cunună. în 1960, la Roma, se inaugurează neîntreruptul șir de recompense 
olimpice pentru admirabilele noastre atlete: 5 medalii de aur, 4 de argint și
două de bronz, realizate în răstimp de 12 ani (la 4 ediții) de către 7 memo- 
rabile sportive, fruntașe ale atletismului românesc (Iolanda Balaș, Lia Manoliu, g:
Mihaela Peneș, Ileana Silai, Viorica Viscopoleanu, Valeria Bufanu-Ștefănescu, 
Argentina Menis). Luptătorii, de asemenea, se înscriu aci printre cei mal 
buni specialiști, începînd cu medalia de aur a lui Dumitru Pîrvulescu (1960) 
ți terminînd cu cele două ale lui Gheorghe Berceanu ți Nicolae Martinescu 
(1972). în 1968 e rîndul scrimei să încununeze cu lauri o prezență mereu 
remarcată (mai ales a floretistelor). La Miinchen, în 1972, trebuie să subliniem 
totalul cel mai mare de pină acum de medalii cucerite : 16.

Jocurile Olimpice de vară de la Montreal reprezintă o nouă etapă în 
cursul ascendent al participărilor românești la marea sărbătoare a tineretului 
sportiv de pretutindeni. Avem convingerea că —• aliniindu-se la startul unei 
multitudini de probe, in 11 ramuri sportive (din cele 21 prezente în programul 
olimpic) — reprezentanții noștri se vor strădui să fie la înălțimea cinstei de 
a purta culorile patriei și că vor concura cu toată capacitatea lor fizică ți 
potențialul lor moral, pentru a recolta un număr ți mai mare de medalii decît la 
ediția precedentă, pentru a spori și în acest fel faima sportului românesc.

SCHERVAN Adrian. S-a născut la 28.8.1956, ia 
Iași. 189 cm — 82 kg. Student. Necăsătorit. A par
ticipat la C.M. din 1973 (1 gol) și la C.E. din 1974 
(2 goluri). Clubul Rapid — București.

ZAMFIRESCU Gheorghe. S-a născut la 21.9.1945, 
la București. 184 cm — 81 kg. Profesor de ed. fizică. 
Căsătorit. La J.O. *72  (12 goluri), la C.M. 1973
(4 goluri) și 1975 (6 goluri), la C.E. 1966 — V (2 
goluri). 1970 (9 goluri) și 1974 (1 gol). Clubul 
Dinamo — București. Cu cele peste 220 de Jocuri în 
echipa națională deține un adevărat record mon
dial al selecționărilor I

SCRIMĂ
FLORETĂ
FEMININ

BARTOȘ Magdalena. S-a născut Ia 23.7.1954, la 
București. 166 cm — 58 kg. Funcționară. Necăsători
tă. Pe locul III, cu echipa, la C.M. din 1973, 1974 
și 1975. Clubul Steaua — București.

JENEI (GHIULAI) Ileana. S-a născut la 12.6.1946, 
Ia Cluj-Napoca. 165 cm — 60 kg. Profesoară de ed. 
fizică. Căsătorită, 1 copil. La J.O. — cu echipa — 
locul V în ’64 și locul l|l în ’68 și ’72. Tot cu 
echipa, campioană mondială în 1969, locul l| în 
1965, 1970 și locul I|| în 1967, 1973, 1974, 1975 etc. 
Clubul Steaua — București.

MOLDOVAN Marcela. S-a născut Ia 3.6.1956, la 
Satu Mare. 167 cm — 55 kg. Funcționară. Necăsă
torită. Clubul Școala sportivă — Satu Mare.

PASCU (ENE) Ana. S-a născut la 22.9.1944, la 
București. 164 cm — 59 kg. Profesoară de ed. fizică. 
Căsătorită. La J.O. aceleași rezultate, cu echipa, 
ca și Ileana Jenei. La fel și la C.M. la care se adaugă 
un loc III în turneul individual în 1971. Clubul Steaua 
— București.

STAHL (IENCIC) Ecaterina. S-a născut la 31.7.1946, 
la Satu Mare. 165 cm — 58 kg. Profesoară de ed.
fizică. Căsătorită, 1 copil. La J.O. la fel ca Jenei
și Pascu. La C.M., la fel, mai puțin ediția din 1969,
în schimb a fost campioană individuală în 1975.
Clubul Steaua — București.

MASCULIN

BURICEA Petrică. S:a născut la 1.3.1955, La Bucu
rești. 176 cm - 70 kg. Subofițer. Necăsătorit. La 
C.M. *75  — locul V| cu echipa. Clubul Dinamo — 
București.

KUKI Petru. S-a născut la 22.2.1955, Ia Satu 
Mare. 179 cm — 72 kg. Student la I.E.F.S. Necă
sătorit. Campion mondial individual de tineret în 
1974 și 1975. La C.M. de seniori, cu echipa, locul 
VI în 1975. Clubul I.E.F.S. — București.

PETRUȘ Tudor. S-a născut la 2.10.1949. la Cluj- 
Napoca. 175 cm — 68 kg. Profesor de ed. fizică. 
Necăsătorit. La C.M., cu echipa, locul V| în 1973 
și 1975, locul Vii în 1974. Clubul Steaua — Bucu
rești.

Ț|U Mihai. Sa născut la 25.1.1946, la București. 
168 cm - 70 kg. Ofițer. Căsătorit. La J.O. — cu 
echipa - s-a clasat pe locul IV în ’68 cînd s-a 
clasat al Vl-lea în turneul individual, în *72  locul 
IV Io individual. Campion mondial, cu echipa, în 
1967 la... Montreal, alte clasări pe locuri fruntașe. 
Clubul Steaua — București.

SPADĂ

IORGU Nicolae. S-a născut la 27.6.1944, la Bueștî 
- lolomița. 198 cm - 81 kg. Funcționar. Căsătorit. 
Mai multe participări la CM. Clubul Steaua — 
București.

PONGRATZ Anton. S-a născut la 18.3.1948, la Tg. 
Mureș. 179 cm - 70 kg. Medic stomatolog. Căsătorit. 
La J.O. ’72 locul IV ia individual și V cu echipa. 
Campion mondial de tineret în 1967. Cel mai bun 
rezultat la C.M, de seniori, locul IV individual în
1974. Clubul sportiv universitar — Tg. Mureș.
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POPA Ion. S-a născut la 20.4.1953, la București. 
191 cm - 75 kg. Electrician. Necăsătorit. A partici
pat la C.M. *75.  Clubul Steaua — București.

SZAPO Paul. S-a născut la 8.10.1954, la Cluj’-Nc- 
poca. 192 cm — 81 kg. Student la I.E.F.S. Necăsă
torit. A participat la C.M. 1973-75. Clubul Stea-
— București.

SABIE

IRIMIC1UC Dan. S-a născut la 9.5.1949, la Paș
cani — lași. 187 cm — 82 kg. Inginer. Căsătorit, 1 
copil. In 1972 la J.O. locul IV cu echipa. Cîteva 
dintre participările la C.M. : 1969 — V, 1971 — V 
și IV (individual), 1973 — V, 1974 — IV (individual), 
1975 — III. Clubul Politehnica — lași.

MARIN Corneliu. S-a născut Ia 19.1.1953, la Bucu
rești. 178 cm — 81 kg. Bijutier. Căsătorit. La C.M. 
_ echipe — V în 1973 și III în 1975. Clubul Steaua
— București.

MUSTAȚA Marin. S-a născut la 3.3.1954, la Bucu
rești. 183 cm — 70 kg. Șofer. Necăsătorit. Clubul 
Steaua — București.

NILCA Alexandru. S-a născut la 6.11.1945. fa Tg. 
Mureș. 180 cm — 75 kg. Croitor de mănuși. Căsătorit. 
Aceleași rezultate pe echipe ca și Irimiciuc. Clubul 
Steaua — București.

POP Ion. S-a născut la 24.10.1954, la Cluj-Napoca. 
176 cm — 75 kg. Student în psihologie. Căsătorit. 
Campion mondial de tineret în 1974. La C.M. de 
seniori locul III, cu echipa, in 1975. Clubul 
Steaua — București.

TIR
ION Corneliu (pistol viteză). S-a născut la

27.6.1951, la Focșani — Vrancea. 187 cm — 61 kg. 
Ofițer, inginer cibernetician. Căsătorit, 2 copii. Re
cordman național cu 600 p din 600 I Locul II la 
C.E. din 1975 — 595 p. Component al echipei Ro
mâniei campioană continentală și recordmană mon
dială — 2370 p în 1975. Clubul Steaua — București.

IUGA Dan (pistol liber). S-a născut la 12.11.1945. 
Ia Tg. Ocna — Bacău. 169 cm — 72 kg. Inginer auto- 
matician. Căsătorit, 1 copil. Din palmaresul său : 
medalie de argint la J.O. *72  (562 p). Campion
mondial în 1974 Io pistol calibru mare (591 p), 
campion european în 1972 la pistol cu aer com
primat (386 p), membru al echipei naționale re
cordmană mondială la pistol viteză (2370 p) — cam
pioană europeană în 1975. Recordman național la 
pistol liber — 565 p 1976. Clubul Dinamo — Bucu
rești.

CABAN Ștefan (armă liberă 3x40 f). S-a născut 
la 30.8.1945. la Holzminden (R.F. Germania). 172 cm 
— 63 kg. Ofițer. Căsătorit, 3 copii. La J.O. '68 locul 
24 (1102 p). Mai multe evoluții la C.M. și C.E. 
(locul l|| - 1975 cu 1154 p). Clubul Dinamo —
București.

OSTER Adalbert (skeet). S-a născut la 4 3.1944.
la Timișoara. 174 cm — 80 kg. Grafician. Căsătorit.
2 copii. Locul III la C.E. din 1976 cu 196 t/200.
Clubul Vînătorul — Timișoara.

ROTARU Nicolae (armă liberă, 60 f și 3x40 f). 
S-a născut Io 16.7.1935, la București. 177 cm — 67 
kg. Profesor de ed. fizică. Căsătorit. Recordman 
național 60 f - 600 p în 1976. A luat parte la 4 
ediții ale J.O. (24 în '60 cu 579 p. 5 în '64 — 
595 p, 4 în '68 - 597 și 3 în '72 - 598 p). Nume
roase paiticipări la C.M. și C.E. Clubul I.E.F.S. — 
București.

STAN Marin (pistol viteză). S-a născut la 9.7.1950, 
la Alexandria - Teleorman. 172 cm — 73 kg. Sub
ofițer. Necăsătorit. La C.M. a făcut parte din e- 
chipa României clasată o lll-a în 1974 și din cea 
campioană europeană în 1975 (2370 p — rec. mon
dial). Rezultat în 1976 - 598 p. Clubul Steaua — 
București.

VASILESCU Gheorghe (armă liberă, 60 f). S-a 
născut la 26.2.1935, la București. 172 cm - 83 kg. 
Muncitor. Căsătorit, 1 copil. Cel mai bun rezultat 
din 1976 — 599 p. Clubul Olimpia - București.
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A devenit o plăcuta obișnuință ca mame competiții sportive ale 

lumii contemporane să se desfășoare sub semnul unor interesante și 
originale embleme, adevărate mostre de fantezie și bun gust. Nu fac 
excepție nici apropiatele Jocuri ale celei de-a XXI-a Olimpiade, . ce 
vor fi găzduite de Montreal. Ceea ce caracterizează emblema Jocurilor 
Olimpice din acest an este marele număr de simboluri, ce se concen
trează intr-o imagine simplă șl, totuși, plină de sensuri.

Partea de jos a emblemei (figura 1) grupează cele cinci cercuri fn- 
lănțulte, simbol al înfrățirii sportivilor celor cinci continente. Cercu
rile olimpice în culorile originale albastru-galben-negru-verde-roșu, 
ocupă centrul d~apelului alb al Jocurilor și subliniază că la baza 
mișcării olimpice contemporane stau idealurile olimpice, consacrate 

de gindirea lui Pierre de Coubertin, fondatorul Jocurilor Olimpice 
moderne. , .

Partea superioară a emblemei (figura 2) este reprezentarea grafică 
stilizată a literei „M", literă inițială a numelui capitalei olimpice a 
acestui an, Montreal. Mai mult, această parte a emblemei, reprezen- 
tind in sine imaginea unui podium de onoare, sugerează atit stima 
ce se acordă învingătorilor olimpici, cit și — mai cu seamă — spiri
tul de competiție leală care trebuie să domnească In timpul între
cerilor. , _ . ...

Partea centrală a emblemei (figura 3) este dominată de ovalul pis
tei de alergare a stadionului olimpic, simbol al încrederii omului in 
idealurile sportului in general și ale atletismului in special.

In sfirșit, conturul emblemei (figura 4) reprezintă imaginea stili
zată a frunzei de arțar. Ca simbol al națiunii canadiene, frunza de 
arțar domină centrul drapelului național al Canadei, in forma sa a- 
doptată oficial in urmă cu un deceniu. (ing. Eugen PETKESCU)

PROGRAMUL JOCURILOR
(Urmare din pag. a 2-a)

m

calificări; ora 10,30 (16,30) lun
gime pentatlon, ora 11,00 (17.00)
400 in (b) serii, ora 11.45 (17.45)
200 m (f) serii, ora 12,30 (18,30) 
prăjină finală, ora 14,00 (20,00)
110 mg sferturi de finala, ora
14,30 (20,30) suliță (b) finală, ora 
14 45 (20.45) 200 m (b) semifinale, 
ora 15 15 (21,15) 400 m (b) sfer
turi de finală, ora 15.45 (21,45) 200 
m (f) sferturi de finală, ora 16,20 
<22,20) 400 m (f) sferturi de fina
lă, ora 16,50 (22,50) 200 m (b)
finală, ora 17,05 (23.05) 10 00» m
finală, ora 17,50 (23,50) 200 =
pentatlon, ora 18,20 (0,20) 800 m 
(f) finală.

CICLISM 
ora 10,00 
viduală de -----

SĂRITURI (Piscina 
ora 9.30 (15,30) — r:— 
6 sărituri ; ora 20,00 
Platformă (b) 4 sărituri.

POLO (Bazinul Claude Robil
lard) ora 9,30 (15,30) un meci In 
turneul pentru loc. 7—12, două 
meciuri în turneul final ; La pis
cina olimpică ora 15,00 (21,00)
două meciuri în turneul pentru 
loc. 7—12, un meci In turneul fi
nal.

(Circuitul Mont-Royal) 
(16,00) — Proba indl-
fond.

.a olimpica) 
Platforma (b) 

(2,00) —

în turneul pentru

YACHTING (Centrul olimpic de 
la Kingston) ora 13.00 (19,00) — 
A VI-a regată Ia Flyng Dutch
man, Clasa 470 si Tornado ; ora 
13,10 (19.10) A VI-a regată Ia 
Tempest si Finn ; ora 13,20 
(19,20) A VI-a regată la Soling.

VOLEI (Centrul Paul Sauvă) 
ora 13,00 (19,00) Meciuri semi
finale in turneul masculin si fe
minin.

MARȚI 27 IULIE
BASCHET (Centrul Etienne Des- 

marteau) ora 12,00 (18,00) finala
pentru loc. 9—10 ; ora 
(20,00) finala pentru loc. 7—8 ; 
ora 16,00 (22,00) finala pentru loc 
3—l : ora 19,00 (1,00) finala pen
tru loc. 5—6 ; ora 21,00 (3,00) fi
nala pentru Ioc. 1—2 — jocuri 
masculine.

TIR CU ARCUL (Terenul olim
pic de tir cu arcul) ora 10,00 
(16,00) manșa I la bărbați 90 m 
sl femei 70 m ; ora 14,00 (20,00) 
manșa I la bărbați 70 m si fe
mei 60 m.

BOX (Arena Maurice-Richard) 
ora 13,00 (19,00) și ora 19,00 (1,00)
— Sferturi de finală.

SCRIMA (Stadionul de iarnă al 
Universității din Montreal) ora 
8,00—17,00 (14,00—23,00) — Elimina
torii la floretă echipe femei ; ora 
18,00—21.00 (24.00—3,00) — Finala
la sabie echipe.

FOTBAL : Toronto ora 18,00 
(24 00) — Meci pentru semifinale ; 
Montreal ora 18,00 (24,00) — Meci 
pentru semifinale.

HALTERE (Arena Saint-Michel) 
ora 19,00 (1,00) Concursul la ca
tegoria supergrea ;

HANDBAL (Centrul Claude 
Robillard) ora 14,00 (20.00) —
finala pentru loc. 9—10 ; ora
15.30 (21,30) — finala pentru loc.
7—8 î ora 19,00 (1,00) — finala
pentru loc. 11—12 ; ora 20,30 (2,30)
— finala pentru loc. 5—6 — me
ciuri masculine.

JUDO (Velodromul olimpic) ora 
14,00 (20.00) — Eliminatorii șl ora 
20.00 (2.00) — Finala la semigrea.

CĂLĂRIE (Centrul olimpic de 
călărie) ora 8.00—18,00 (14,00—24,00) 
__ Marele premiu de sărituri 
peste obstacole.

LUPTE LIBERE (Centrul sportiv 
Maisonneuve) ora 10.00 (16,00) și 
19.00 (1.00) — Eliminatorii în
turul I. , _

SĂRITURI (Piscina olimpică) 
ora 20,00 '' ■» — Finala la plat
formă (b:

POLO (Piscina olimpică) ora
9.30 (15,30) — un joc în turneul 
pentru loc. 7—12, două jocuri în 
turneul final ; ora 15,00 (21,00) — 
două jocuri în turneul pentru 
Ioc. 7—12, un joc în turneul final.

YACHTING (Centrul olimpic de 
la Kingston) ora 13,00 (19,00) — A
VH-a regată la Flyng Dutchman, 
clasa 470 si Tornado; ora 13,10
(19,10) A Vn-a regată la Tem- 
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pest și Finn ; ora 13,20 (19,20) — 
A VD-a regată la Soling.

VOLEI (Centrul Paul SauvS) 
ora 10,00 (16,00) finală (m) pen
tru loc. 9—10 ; ora 12,00 (18,00)
finală (f) pentru loc. 7—8 ; ora 
14,00 (20,00) finală (f) pentru loc. 
5—6; ora 18.30 (0,30) finală (m) 
pentru loc. 7—8 ; ora 20,30 (2,30) 
finală (m) pentru loc. 5—6.

MIERCURI 28 IULIE
TIR CU ARCUL (Terenul olim

pic de tir cu arcul) ora 10,00 
(16,00) — Proba de 50 m bărbați 
și femei (manșa I)

BOX (Arena Maurice-Richard) 
ora 13.00 (19,00) si ora 19,00 
(1,00) — Sferturi de finală.

SCRIMA (Stadionul de iarnă al 
■Universității din Montreal) ora 
8,00—17,00 (14,00—23,00) — Elimina
torii la spadă echipe ; ora 18.00— 
21,00 (24.00—3,00) — Finala la flo
retă echipe femei.

HANDBAL (Centrul Claude Ro
billard) ora 17,00 (23.00) — Finala 
pentru Ioc. 3—4 ; ora 18,30 (0,30)
— Finala pentru ioc. 1—2 în 
turneul masculin ; ora 12,00 
(18,00) Canada — Japonia, ora 
13,15 (19,15) Ungaria — România ; 
ora 14.30 ( 20,30) R.D. Germană — 
U.R.S.S. — meciuri feminine.

HOCHEI PE iarba (Stadionul 
Molson) ora 10,00 (16,00) — Semi
finale pentru loc. 9—12 ; ora 
15,00 (21,00) — Semifinale pentru 
loc. 1—4

JUDO (Velodromul olimpic) ora 
14,00 (20,00) și ora 20,00 (2,00) — 
Eliminatorii și finale la categoria 
mijlocie

CAIAC-CANOE (Pista olimpică) 
ora 10,00 (16.00) — Serii la 500 
m bărbați și femei ; ora 16,00 
(22,00) — Recalificări la 500 m 
bărbați și femei.

ATLETISM (Stadionul olimpic) 
ora 10,00 (16,00) 100 mg (f) serii, 
lungime (b) calificări ; ora 10,20
(16,20) disc (f) calificări, ora 11,00 
(17,00) 1500 m (f) serii, ora 14,00 
(20,00) 100 mg (f) semifinale,
ciocan finală, înălțime (f) finală, 
ora 14,30 (20,30) 110 mg semifina
le, ora 15,00 (21.00) 200 m (f) se
mifinale, ora 15,20 (21,20) 400 m
(b) semifinale, ora 15,40 (21,40)
5000 m serii, ora 17,50 (23,50) 110 
mg finală, ora 18,10 (0,10) 200 m 
(f) finală, ora 18,25 (0,25) 3000 m 
obstacole finală, ora 18,55 (0,55)
400 m (f) semifinale

CĂLĂRIE (Centrul olimpic de 
călărie) ora 8,00—18,00 (14,00—24,00)
— Proba de dresaj echipe.

LUPTE LIBERE (Centrul sportiv 
Maisonneuve) ora 10,00 (16,00) șl 
ora 19,00 (1,00) — Meciuri elimi
natorii în turul al II-lea.

YACHTING (Centrul olimpic de 
Ia Kingston) ora 11.00 (17,00) — 
Ceremonia de închidere a între
cerilor.

JOI 29 IULIE
TIR CU ARCUL (Terenul olim

pic de tir cu arcul) ora 10,00 
(16,00) — Probele de 90 m bărbați 
și 70 m femei (manșa a H-a) ; 
ora 14,00 (20,00) — Probele de 
70 m bărbați și 60 m femei (man
șa a n-a).

BOX (Arena Maurice-Richard) 
ora 13,00 (19,00) și ora 19,00 (1,00)
— Meciurile semifinale.

SCRIMĂ (Stadionul de iarnă 
al Universității din Montreal) 
ora 8,00—17,00 (14,00—23,00) și ora 
18,00—21,00 (24,00—3,00) — Elimina
torii și finală Ia spadă echipe.

FOTBAL : Montreal ora 21,00
(3,00) — Finala pentru loc. 3—4.

HOCHEI PE IARBA (Stadionul 
Molson) ora 10,00 (16,00) — Semi
finale pentru Ioc. 5—8 ; ora 15,00 
(21,00) — Meciuri finale pentru
loc. 11—12 și 9—10.

JUDO (Velodromul olimpic) ora 
14,00 (20,00) și ora 20,00 (2.00)
— Eliminatorii și finală la catego
ria mijlocie-ușoară.

CAIAC-CANOE (Pista olimpică) 
ora 10,00 (16,00) — Serii la 1000 
m ; ora 16,00 (22,00) — Recalificări 
la 1000 m.

ATLETISM (Stadionul olimpic) 
ora 10,00 (16,00) — 100 m decatlon, 
triplusalt calificări, ora 11,00 
(17,00) lungime decatlon, ora 13,00 
(19,00) greutate decatlon, ora 14,30
(20,30) înălțime decatlon, ora 

15,00 (21,00) lungime (b) finală,
100 mg (f) finală, disc (f) finală, 
ora 15,30 (21,30) 1500 m (f) semi
finale, ora 16,00 (22,00) 400 m (b) 
finală, ora 16,20 (22,20) 400 m (f) 
finală, ora 16,40 (22,40) 1500 m

RITMUL DE 
AL SPORTIVILOR

(Urmare din pag. I)

Antrenorii I. Popa, I. Chiriac 
si C. Dumitrescu îi îndrumă 
cu toată atenția pe_ cei zece 
reprezentanți ai țării, de la 
micuțul Remus Cozma pînă la 
Costicâ Dafinoiu. Nu îl omitem 
pe Mircea Simon al cărui 
prim start olimpic, ca de altfel 
întreaga sa carieră sportivă, 
este pregătit de C. Nour, deca
nul de vîrstă al tehnicienilor 
noștri. Nour crede în șansa lui 
Simon, ca și noi, de altfel. 
Frații Calistrat si Simion Cu- 
țov. Constantin Gruescu, noul 
„cocos" Ibrahim Faredin, Vic
tor Zilberman, Gheorghe Cio
chină și ceilalți fac box cu um
bra, lucrează mult la sac si la 
mingea-parâ, iar în încheiere 
execută zeci de sărituri la 
coardă. în zilele următoare ei 
vor susține și cîteva meciuri 
de verificare. în acest sens se 
duc tratative cu boxerii gha- 
nezi și cu alții.

<b) serii, ora 17,30 (23,30) 400 m
decatlon.

CĂLĂRIE (Centrul olimpic de 
călărie) ora 14,00—18,00 (20,00—■ 
24,00) — Proba de dresaj echipe 
finală.

LUPTE LIBERE (Centrul spor
tiv Maisonneuve) ora 10,00 (16,00) 
și ora 19,00 (1,00) — Meciuri eli
minatorii în turul 3.

VOLEI (Centrul Paul Sauvâ) 
ora 13,00 (19,00) semifinale în
turneul feminin ; ora 19,30 (1.30) 
semifinale în turneul masculin.

VINERI 30 IULIE
TER CU ARCUL (Terenul olim

pic de tir cu arcul) ora 10,00 
(16.00) — Proba de 50 ni bărbați 
si femei (manșa a n-a) ; ora 14,00 
(20,00) proba de 30 m bărbați și 
femei (manșa a H-a).

HOCHEI PE IARBA (Stadionul 
Molson) ora 10,00 (16,00) — Finala 
pentru loc. 7—8 ; ora 12,00 (18,00)
— Finala pentru loc. 5—6 ; ora
15,00 (21,00) — Finala pentru loc. 
3—4 ; ora 17,00 (23,00) — Finala
pentru loc. 1—2,

JUDO (Velodromul olimpic) ora 
14,00 (20,00) și ora 20,00 (2,00) — 
Eliminatorii și finală la categ. 
ușoară.

CAIAC-CANOE (Pista olimpi
că) ora 10,00 (16,00) — Semi
finale în probele de caiac și 
canoe 500 m ; ora 16,00 (22,00) — 
Finalele în probele de caiac și 
canoe 500 m.

ATLETISM (Stadionul olimpic) 
ora 9,00 (15,00) 110 mg decatlon, 
ora 10,00 (16,00) disc decatlon, 
4x100 m (f) serii, înălțime (b) ca
lificări, greutate (f) calificări, ora 
10,45 (16,45) 4x100 m (b) serii, ora 
12,00 (18,00) prăjină decatlon, ora 
15,00 (21,00) 4x100 m (b) semi
finale, triplusalt finală, ora 15,30
(21.30) suliță decatlon, ora 15,40 
(21,40) 4x400 m (f) serii, ora 16,20
(22.20) 1500 m (b) semifinale, ora
16.40 (22,40) 4x100 m (f) semi
finale, ora 17,00 (23,00) 4x400 m 
(b) serii, ora 17,30 (23.30) 1500 m 
(f) finală, ora 17,50 (23,50) 5000 m 
finală, ora 18,20 (0,20) 1500 m de
catlon.

CĂLĂRIE (Centrul olimpic de 
călărie) ora 14,00—18,00 (20,00—
24,00) — Proba de dresaj indivi
dual finală.

LUPTE LIBERE (Arena Mau
rice Richard) ora 14,00 (20,00) șl 
ora 19,00 (1,00) __ Meciuri elimi
natorii pentru tururile 4 și 5.

VOLEI (Centrul Paul Sauv6) 
ora 13,00 (19,00) — Finala pen
tru Ioc. 3—4 ; ora 15,00 (21,00) — 
Finala pentru Ioc. 1—2 în turneul 
feminin ; ora 19,30 (1,30) — Fi
nala pentru loc. 3—4 ; ora 21,30
(3.30) — Finala pentru loc. 1—2
în turneul masculin.

SÎMBĂTĂ 31 IULIE
BOX (Arena Maurice Richard) 

ora 18.00 (24,00) — Meciurile fi
nale.

FOTBAL (Stadionul olimpic) 
ora 21,30 (3,30) — Finala turneu
lui.

JUDO (Velodromul olimpic) ora 
14.00 (20.00) si ora 20,00 (2,00) — 
Eliminatorii si finală la catego
ria open.

CAIAC-CANOE (Pista olt maică) 
ora 10,00 (16.00) — Semifinale în 
probele de 1090 m ; ora 16,00 
(22,00) — Finale în probele de
1000 m.

ATLETISM (Stadionul olimpic) 
ora 16,30 (22.30) înălțime (b) fi
nală, ora 17,30 (23.30) start la
maraton, ora 17.40 (23 40) greuta
te (f) finală, ora 18,00 (24.00) ’
1500 m (b) finală, ora 18.30 (0.30) 
4x100 m (H ora 13.45 (0 46)
4x100 m (b) finală. ora 19 00 
(1,00) 4X400 m (f) finală, ora 19.20
(1.20) 4x400 m (b) finală ; ora
19.40 (1.40) sosirea Ia maraton.

LUPTE LIBERE (Centrul rnor- 
tiv Maisonneuve) ora 10-00 (16 on), 
ora 15.00 (21.00) si ora 19,30 (1,30)
— Meciuri finale.

DUMINICĂ 1 AUGUST
CĂLĂRIE (Stadionul olimnîc) 

ora 9.00—15,00 (15.00—21.00) — Ma
rele premiu al națiunilor (manșa 
I) ; ora 17,00—19,30 (23,00—1.30) — 
Marele premiu al națiunilor 
(manșa a n-a).

• ♦ ♦ ora 21,00 (3,00) — Festivita
tea de închidere a Jocurilor ce
lei de a XXI-a Olimpiade mo
derne.

PREGĂTIRE Șl ACLIMATIZARE
ROMÂNI -IN VIGUROASĂ CREȘTERE

•»

Ferite cît mai mult de insis
tențele ziariștilor, pentru care 
Nadia Comăneci și Teodora 
Ungureanu reprezintă valori 
certe, gimnastele românce re
petă, repetă tot timpul. Nu 
este omis nici cel mai mic a- 
mănunt și cînd una dintre fete 
comite cea mai mică greșeală, 
ea trebuie să reînceapă exer
cițiul și să-1 parcurgă pînă cînd 
totul iese perfect.

Pe handbaliste le-am întîlnit, 
la ore diferite, în sala Univer 
sității, exersînd o serie de 
combinații. Fiecare ședință se 
încheie cu un veritabil bom
bardament Ia poarta apărată 
de Elisabeta lonescn sau Vio
rica Ionică. $i antrenorii lor 
sînt în căutare de partenere 
pentru jocuri de verificare. Nu 
vor avea prea multe dificul
tăți, credem noi, pentru că... 
cine nu si-ar dori un joc la 
două porți cu fetele antrenate 
de C. Popescu.

Conștienți de dificultatea tur
neului olimpic și dornici să o- 
fere. iubitorilor sportului re
zultatele mult așteptate, polo- 
iștii fac zilnic două drumuri 
spre bazinul Claude Robillard. 
Ei înoată foarte mult pentru a 
se acomoda cu piscina acope
rită, știind că, în ultima vre
me, ei au „zburdat" mai mult 
în aer liber. La fiecare antre
nament portarii sînt puși mult

arnetOLIMPIC
FILMUL OLIMPIADEI

Comitetul de organizare a J.O. 
de Ia Montreal a încredințat di
ficila sarcină de a realiza un film 
despre această mare întrecere 
sportivă, Oficiului național al 
filmului din Canada. Această 
instituție specializată a anunțat 
că filmul pe care-1 va produce 
va dura 2 ore și va fi realizat 
de o echipă compusă din 120 de 
persoane. Conducerea acestei 
echipe a fost încredințată unui 
apreciat cineast canadian, Jean- 
Claude Labrecque, care a anun
țat că lait-motivul filmului îl 
va constitui proba de maraton.

DELEGAȚIA ATLEȚILOR 
FRANCEZI

După consumarea campionate
lor de atletism ale Franței, fe
derația de specialitate, de co
mun acord cu Comitetul olim
pic francez, a hotărît ca la J.O. 
să fie înscrisă o echipă de 47 
de sportivi, dintre care 39 de 
atleți și 8 atlete. Printre ei nume 
celebre în atletismul mondial, 
ca Drut, Rousseau sau Lamitie. 
Decanul de vîrstă al atleților 
francezi este Lucien Rault care, 
deși în vîrstă de 40 de ani, va 
lua parte la cursa de 10 000 m- 
Cel mai tînăr component al 
acestei echipe este Hector Llas- 
ter, de 19 ani, care va concura 
Ia 400 m.

BLOHIN LA MONTREAL
Federația sovietică de fotbal 

a definitivat lotul jucătorilor 
care vor participa la turneul 
olimpic. Din lot fac parte 
Vladimir Troșkin, Mihail Fo
menko, Viktor Matveenko, A- 
natoli Konkov, Leonid Buria- 
kin .Viktor Kolotov, Oleg Blo- 
hin, David Kipiani, Vladimir 
Fedorov, Vladimir Oniscenko.

înaintea Olimpiadei, echipa 
U.R.S.S. va susține trei me
ciuri de antrenament în 
S.U.A. : la St. Louis, Chicago și 
Washington, în acest ultim 
meci avind ca parteneră 
formația Borussia Monchen- 
gladbach, campioana R.F. Ger
mania.

Selecționata de fotbal a 
U.R.S.S. participă pentru a 
patra oară la J.O., prima pre
zență fiind cea de la Melbour
ne (1956), unde a cîștigat me
dalia de aur.

DECANUL DE VÎRSTĂ 
AL ZIARIȘTILOR

Cunoscut șl apreciat în lumea 
întreagă nu numai pentru fru
musețea articolelor sale, ci și 
pentru curajul și demnitatea cu 
care a apărat lumea sportului, 
fostul redactor-șef al ziarului 
suedez „Idrottsbîadet", Torsten 
Tegner, azi în vîrstă de 90 de 
ani, va fi prezent la Montreal, 
fiind acreditat ca ziarist la apro 
Diata ediție a J.O.

TOT DISTANTELE LUNGI...

Atlețil etiopieni, de a căror 
bună pregătire s-a ocupat, prin
tre alții, și fostul campion olim

la încercare, mai ales cînd se 
repetă diferite variante de ..om 
în plus" sau „om în minus". 
Adrian Nastasiu, Dinu Popescu. 
Gheorghe Zamfirescu, Adrian 
Schervan și alții manifestă o 
vervă deosebită. Pentru zbele 
următoare antrenorul A. Gr:n- 
țescu a perfectai jocuri de ve
rificare cu echipele Canacei 
și Ungariei.

Scrimerii și scrimereie î.și 
petrec zilnic cîteva ore bune 
pe planșele aflate în Stad.onul 
de iarnă al Universității din 
Montreal, locul de desfășurare 
a apropiatelor întreceri. Doi 
cîte doi. ei susțin asalt duoa 
asalt, iar pentru a oferi antre
namentelor mai multă variație, 
partenerii de „duel" sini 
schimbați cît mal des.

Starea de sănătate a întregu
lui lot este foarte bună. Me
dicii, antrenorii și ceilalți spe
cialiști veghează cu multă a- 
tenție la menținerea ei în. i- 
ceste condiții noi de aclimat.- 
zare la un fus orar diferit, in
tr-un regim de viață specific 
perioadelor dinaintea competi
țiilor sportive de mare anver
gură. Deși plecarea la Mont
real era considerată ca înche
ind pregătirile pentru Jocurile 
Olimpice, iată că, și aci, spor
tivii noștri continuă să se pre
gătească febril, la înalta ten
siune a marii întreceri care îi 
așteaptă.

pic de la Mexico. Mamo Woîde, 
se anunța redutabili tot în aler
gările de fond. Numai că, de 
această dată, șansele lor sînt 
ceva mai mari nu în clasica 
cursă de maraton, ci la alte două 
probe : 10 000 m. unde Miruts 
Yifter, ofițer de aviație, în vîrstă 
de 29 de ani, după ce s-a clasat 
pe locul 3 la Miinchen, speră să 
urce cel puțin o treaptă în plus 
pe podium la Montreal, și la 
3 000 m obst. prin Mohamed Yo- 
hannes (8:19.0).

HOLLAND REFĂCUT

Cunoscutul înotător australian 
Stephen Holland, multiplu re
cordman mondial, care a suferit 
nu cu mult timp în urmă o 
ușoară accidentare la Perth. în 
cadrul pregătirilor pentru J.O., 
este în momentul de față refă
cut și chiar optimist : „Acciden
tarea mea nu a fost prea gravă, 
îmi pare rău doar că n-am putut 
menține ritmul antrenamentelor. 
Dar sînt optimist, totuși... “.

100 DE SPORTIVI ÎN 
DELEGAȚIA IRANULUI

Delegația Iranului la J.O. 
va cuprinde circa 100 de spor
tivi. Speranțele suporterilor 
sînt legate în special de luptă
tori și halterofili Sportivii 
iranieni vor participa, de ase
menea, la turneul de fotbal, 
la box, atletism, ciclism, scri
mă si polo pe apă. Echipa de 
lupte libere va prezenta com
petitori la toate cele 10 ca
tegorii, principalul favorit 
fiind Mansour Barzegar (cat. 
ușoară). Din echipa de haltere 
se evidențiază din nou „ve
teranul" Mohammed Nassiri 
(cat. muscă), medaliat cu aur 
la Ciudad de Mexico și vice- 
campion olimpic la Miinchen.

UN SĂRITOR DE 16 ANI
La Knoxville (Tennessee) 

s-au desfășurat întrecerile 
concursului de selecție al să
ritorilor în apă din S.U.A In 
proba masculină de trambuli
nă, victoria a revenit lui Greg 
Louganis (în vîrstă de 16 ani), 
care împreună cu Phil Boggs 
și Robert Cragg, clasați pe 
locurile următoare, au fost 
incluși în lotul olimpic ame
rican. La feminin, au obținut 
selecția Jennie Chandler, Cyn
thia Potter și Barbara Scha
effer.

COLOSUL DIN TOKIO

In fruntea echipei olimpice 
de judo a Japoniei se află 
Sumio Endo, un colos în 
vîrstă de25 ani (1,80 — 120 kg). 
Endo, care deține titlul de 
campion al lumii la cat. grea, 
a cucerit în acest an titlul de 
cel mai bun judoka al Japo
niei. El l-a învins în finală 
pe fostul campion Haruld 
Uemura. Sumio Endo, care este 
agent de poliție la Tokio, a 
început să practice acest sport 
pe cînd avea 12 ani



MÎINE, LA VIENA

START ÎN EUROPENELE ÎN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
DE TENIS DE MASĂ-JUNIORI
Camaionatele naționale pe echipe-juniori intre 25 și 29 iulie, la Pitești

După cum se știe, conform tragerii Ia sorți efectuate marți, la 
Zurich, echipele românești participante în competițiile europene își 
cunosc adversarele, formații puternice care au făcut in repetate 
rînduri dovada valorii lor. Reamintim cele cinci meciuri :

tugaliei, tn lot fiind și ata
cantul central Salvador, mar
catorul celor două goluri din 
finala Cupei.

Miine încep la Modling, 
lingă Viena. Campionatele euro
pene de tenis de masă pentru 
juniori Din țara noastră parti
cipă trei echipe (juniori, ju
nioare și juniori mici — pînă 
la 15 ani), alcătuite in urma 
concursurilor de selecție astfel: 
juniori : Cristinel Romanescu 
(Gloria Buzău). Simion Crișan, 
Iosif și Zsold Bohm (C.S M 
Cluj-Napoca) ; junioare : Liana 
Mihuț (C. S. Arad) și Maria 
Păun (Șc. sp. Craiova) : ju
nioare mici : Eva F^renczi (C.S. 
Arad) și Crinela Sava (Meta
lurgistul Cugir).

La probele individuale și de 
dublu participă toți sportivii 
menționați, cu observația că 
Zsold Bohm va evolua în cate
goria juniorilor mici.

Probele pe echipe se vor 
disputa la 11—14 iulie, iar cele 
individuale între 16 și 18 iulie. 
Lotul sportivilor români a ple

CICLIȘTII ROMÂNI POT Șl TREBUIE

SĂ REALIZEZE MAI MULT
lipso (K: combați vitale și

Pentru a analiza comporta
rea rutierilor români la cea de 
a 32-a ediție a „Turului Iugo
slaviei" să fixăm mai întîi con
dițiile în care s-a desfășurat 
această mare întrecere inter
națională

Cei 78 de alergători prezenți 
la start au făcut parte din 13 
echipe (Bulgaria. Danemarca, 
Olanda. Cuba, R. F. Germania, 
Polonia, România, U.R.S.S., 
Turcia, Iugoslavia, Bosnia și 
Herțegovina, Slovenia și Ser
bia). O bună parte dintre ei 
participaseră la „Cursa Păcii" 
(echipa Uniunii Sovietice s-a 
clasat pe locul I în cursa Pra- 
ga — Varșovia — Berlin), iar 
cîțiva își dădeau examenul de 
intrare în formațiile olimpice 
pentru Montreal. Toți con- 
curentii se aflau în maximum 
de formă. Competiția a măsu
rat 1 '00 km, programați în 8 
zile de concurs și s-a încadrat 
in limitele admise de U.C.I. 
(maximum 170 km într-o eta
pă, medie zilnică 140 km). Pro
filul cursei (80 la sută munte) 
si obositoarele transbordări au

DIN NOU DESPRE FOTBAL*]

* loan CHIRILÂ : Cu cărțile pe 
față. Ed. Soort-Tu r'sm ; București, 
1976 ; 226 oaq., 8,50 lei.

Colegul nostru loan Chirilâ se 
oflâ la primul său jubileu publi
cistic : <5 10-a corte cu temă spor
tiva, din care două dedicate te
nisului, iar celelalte opt, firește, 
fotbalului. Pasiunea aceasta biva
lentă — chiar în proporție aparent 
defavorabilă jocului cu racheta — 
denotă totuși un singur sens : de
votamentul pentru sport I

Cu aceeași dezinvoltură și per
tinență. loan Chirilâ atacă și su
biectul noului său volum : „Cu
cărțile pe foță" - un titlu deru
tant, dar nu mai puțin caracte
ristic pentru stilul autorului, ca- 
re-și farmecă cititorii, purtindu-i pe 
aripa fanteziei sole, cufundîndu-i 
in concretul statisticilor ți readu- 
cindu-i repede pe planul medi
tației.

Tot sondind datele fotbalului 
românesc, era inevitabil ca au
torul să se simtă îndemnat o în
suma într-o singură lucrare isto
ria echipei naționale de fotbal — 
aproape o sinteză a istoriei aces
tui sport pe meleagurile noastre. 
Descoperindu-si vocația de croni
car (în sens istoric) al fotbalului, 
colegul nostru încearcă îndrăznețe 
periodizări, ce poartă 
felul : „Deceniul romantic", 
ceniul marilor premiere", 
niul talentelor pierdute", 
deceniul crizei de timp" și altele. 
Folosind mărturii ale supraviețui
torilor diferitelor epoci, valorifi- 
cînd palmaresele cu cifrele lor mai 
grăitoare decît o polemică, vehi- 
culînd sute de nume din fotbalul 
românesc de totdeauna, dar mai 
oles uzînd de sorintena sa cozerie 
(niciodată în Dană) - loan Chirilâ 
întreoeste raftul de cărți pe care 
l-a oferit DÎnă acum cititorilor săi 
fideli cu Încă un volum valoros.

Iar dacă finalul cârtii apelează 
la cuvintele lui llie Năstase. aceas
ta e poate pentru câ, pendulînd 
intre fotbal si tenis, autorul nu 
poate iubi unul fârâ că-și amin
tească de celălalt, (vib). 

titluri de 
„De- 

,Dece- 
,,Semi-

cat sîmbătă spre Viena și este 
înspțit de antrenorul emerit 
Farkas Paneth. Sarcina tineri
lor noștri jucători de tenis de 
masă nu este deloc ușoară in 
această competiție europeană a 
celor mai buni juniori dar cre
dem că Liana Mihuț, îndeosebi, 
creditată cu rezultate valoroase 
în competiția similară a senio
rilor, desfășurată în aprilie la 
Praga. va confirma pronosticu
rile. Este așteptată cu interes, 
de asemenea, evoluția lui Cris
tinel Romanescu, ca și a mai ti
nerilor săi colegi Crișan și frații 
Bohm, în care clubul clujean și 
federația își pun mari speranțe.

★
Campionatele pe echipe — 

juniori (turul) vor avea loc în
tre 25 și 29 iulie la Pitești. în 
prima zi sportivii vor trece 
normele de control pentru pre
gătirea fizică, cu caracter eli
minator.

inițiativă - principala piedică in calea performanței
ridicat considerabil cota difi
cultăților. Cu toate acestea, nu
mai 13 rutieri au abandonat.

Reprezentativa României, al
cătuită din Vasile Teodor. Mir
cea Romașcanu, Ion Cojocaru, 
Eugen Duigheru. Nicolae Savu 
Si Andrei Antal (antrenor — 
prof Ion Ardeleanul, s-a cla
sat pe locul VII. Cele mai bu
ne performanțe individuale : 
Incul X — Mi rcea Romașcanu 
si locul XXI — Ion Co.țocaru, 
în clasamentele finale, locul III 
— Mircea Romașcanu, locurile 
V si VI — Nicolae Savu, în 
clasamentele pe etape

Performanțele rutierilor ro
mâni sînt mult sub posibilită
țile lor. Echipa avea dreptul, 
putea să se claseze pe locul 
III. iar Mircea Romașcanu ar 
fi putut urca pe podium. De 
asemenea, Ion Cojocaru si Ni
colae Savu se puteau clasa în 
primele 15 locuri.

Ce i-a împiedicat pe cicliștii 
noștri să realizeze aceste per
formanțe ? în primul rînd, con
cepția lor despre ciclismul de 
performanță. Mircea Romașcanu

ALTE APARIȚII IN 
EDITURA SPORT-TURISM

Constantin C. Ginrescu — 
Istoria Bucureștiului ; 
germană, franceză, 
pag. foto, 27 lei.

ed.
203

AI. Rafailescu, C. Iancu —
Oină, trecut $i prezent ;
230 pag. 10,50 lei.

Nicolae Fafu — Flori pen
tru Afrodita (însemnări 
de călătorie) ; 107 pag. 
18 lei.

Iulian Berbecaru — Strate
gia promoționalâ în tu
rism ; 234 pag. 12.50 lei.

Louîs Hemon — Battling
Malone. oueiljct (roman) ; 
142 pag. 5,25 lei.

Amilcar Constantincscu — 
Piticot din nou la sport 
(carte de colorat), 5 lei.

C. C. E.
CUPA CUPELOR
CUPA U. E. F. A.
CUPA U. E. F. A.

CUPA U. E. F. A.

: F.C. Bruges (Belgia)
: C.S.U. Galați
: Dinamo București
: A.S.A. Tg. Mureș

: Sp. studențesc Buc.

lată o scurtă prezentare a adversarelor echipelor noastre. (Prezen
tarea echipei cu care se va intîlni A.S.A. Tg. Mureș o vom face 
după ce aceasta va fi desemnată).

F. C. BRUGES

(Cupa campionilor)

Dacă ani la rînd cea mai 
cunoscută formație belgiană 
era R.S.C. Anderlecht. de foar
te multe ori cîștigătoare a cam

(devenit căpitan de echipă du
pă abandonul lui Vasile Teo
dor), ca și Ion Cojocaru și Ni
colae Savu cred că performan
tele se pot realiza stînd în 
pluton și așteptînd la nesfîrșit 
ocazia de a se impune. Lipsiți 
de combativitate, de inițiativă, 
ei nu numai că nu inițiază 
acțiuni energice, dar n-au nici 
curajul să participe la cele 
realizate de alții. Sistemul ul- 
traeconomicos de alergare pe 
care-1 practică acești talentați 
sportivi se răzbună, firesc, pe 
ei. lăsîndu-i în urma altor spor
tivi, mult mai puțin talentați, 
dar mai curajoși, dispuși să 
riște. Infatuat peste măsură (si 
copiat în această direcție de 
tinărul Nicolae Savu), Mircea 
Romașcanu afirmă în orice dis
cuție că el este cel mai bun 
ciclist român, ridică pretenții 
uneori absurde. Uită însă că a 
fi cel mai bun ciclist din țara 
noastră nu reprezintă mare lu
cru dacă nu se ridică la nive
lul exigențelor internaționale, 
dacă nu-si confirmă posibilită
țile în marile întreceri pe eta
pe. Și, mai ales, nu învață 
nimic din comportamentul lui 
Vasile Teodor, din sîrguința și 
seriozitatea acestui sportiv de 
elită, din grija cu .care el se 
pregătește pentru concurs și 
din atenția pe care o manifes
tă în timpul întrecerii.

împotriva acestei optici de
ficitare. de așteptare, de mers 
Ia „mica ciupeală", trebuie să 
lupte mai întîi antrenorii clu
burilor. Să nu le fie indiferent 
cum cîștigă elevul lor. să lup
te pentru imprimarea spiritu
lui combativ. Altfel, rezultate
le ciclismului nostru vor con
tinua să se situeze în sfera 
mediocrității. Și este păcat, pen
tru că în actuala generație de 
alergători se răsese cîteva 
talente remarcabile.

Hristache NAUM

HSersem?
SÎMBĂTĂ

CATAC-CANOE. Lacul 
Herăstrău, ora 8 : concurs 
de juniori București — So
fia ; ora 16 : campionatul 
municipal pentru seniori.

DUMINICĂ
FOTBAL : Teren Autobu

zul, ora 17 : Abatorul
București — I.U.C. Ploiești 
(baraj pentru Divizia Ci.

CAIAC-CANOE. Lacul 
Herăstrău, de la ora 8 : 
concurs de juniori Bucu
rești — Sofia.

ÎNOT. Ecluza de Ia Bor
dei, de la ora 9 : cursa de 
înot ..Traversarea lacuri
lor" (Herăstrău si Flo- 
reasca).

— Steaua București
— Boavista Porto
— A.C. Milan
— Partizan Belgrad sau

Dinamo Zagreb
— Olympiakos Pireu 

pionatului și a cupei, iată că 
anul acesta F.C. Bruges a ob
ținut titlul. Echipa antrenată 
de E. Happel a cucerit primul 
loc cu un avans de patru punc
te față de cunoscuta R.S.C. 
Anderlecht. Bilanțul său : 36 
de meciuri jucate. 22 victorii, 
8 egale, 6 infrîngeri, golaveraj 
81—38 ; 52 p. Paralel a avut 
o comportare excelentă în Cu
pa U.E.F.A., ajungînd în fina
la competiției. A eliminat pe 
rînd echipe valoroase ca Olym- 
pique Lyon, Ipswich Town, A.S. 
Roma și A.C. Milan, dar a fost 
învinsă, la limită. în finală, de 
F.C. Liverpool.; 2—3 în depla
sare (după ce condusese cu 
2—0 1) și 1—1. pe teren pro
priu. în meci retur. Iată echi- 
pa-tip I Jensen — Bastijns, 
Krieger, LEEKENS, Volders, 
COOLS, De Culber, VAN DER 
EYCKEN, VAN GOOL. LAM
BERT, LEFEVRE. Jucătorii 
scriși cu majuscule sînt inter
naționali, Lefevre fiind inter
național danez.

BOAVISTA PORTO

(Cupa cupelor)

Formația din Porto repre
zintă o apariție relativ recentă 
pe firmamentul celor mai bune 
echipe din Portugalia : în ulti
mele trei campionate a ocupat 
locuri ascendente (8, 5 și 2 în 
recenta competiție. încheiată 
cu victoria formației Benfica 
Lisabona), iar în ultimele două 
ediții ale Cupei Portugaliei a 
cîștigat trofeul. în 1974/1975 a 
întrecut în finală pe Benfica 
cu 1—0, iar anul acesta, cu 
2—1 (după o finală „magnifi
că", după cum o caracterizea
ză cotidianul lusitan „A Boia"), 
pe Vitoria Guimaraes. în ulti
ma ediție a Cupei cupelor, du
pă ce a eliminat pe Spartak 
Trnava (0—0 la Trnava și 3—0 
la Porto), a fost întrecută. în 
optimi de finală, de celebra 
Celtic Glasgow (0—0 la Porto 
și 1—3 Ia Glasgow). Iată for- 
mația-tip : BOTELHO — Trin- 
dade. Alberto, Carolino, Tai 
(Lobo), Barbosa (Mane), AL
VES, Branco, F. Mario. Salva
dor, Acacio. Portarul Botelho 
și mijlocașul Alves au jucat 
anul acesta în naționala Por-

REȚINEȚI! ÎN VACANȚĂ, Ș 

LOZUL ÎN PUC AL VACANȚEI j

Se atribuie autoturisme „Dacia 1300“, „Moskvicl 408/412“, ■: 
,.Skoda S 100“ t,Trabant 601“ hani șl excursii ■:

A. C. MILAN

(Cupa U.E.F.A.)

Fondată in 1899. A.C. Milan 
a cucerit de nouă ori titlul, 
afirmîndu-se pe plan interna
țional. în special în ultimii 15 
ani cînd a obținut succese de 
mare prestigiu : a cîstigat Cu
pa campionilor europeni în 
1963 și 1969. Cupa cupelor in 
1968 și 1973, iar în 1969 a cu
cerit Cupa intercontinentală. 
De remarcat că A.C Milan a 
fost prezentă în toate edițiile 
competițiilor europene inter- 
cluburi. fie C.C.E.. fie Cupa 
cupelor sau Cupa orașelor tîr- 
guri. devenită mai tîrziu Cupa 
U.E.F.A. Firește, faptul deno
tă că echipa din Milano s-a 
menținut mereu în plutonul 
fruntaș al fotbalului italian. în 
acest an. A.C. Milan a ocupat 
locul trei cu un bilanț bun i 
din 30 de jocuri a cîștigat 15, 
a terminat 8 la egalitate și a 
pierdut 7. Golaveraj : 42—28, 
totalul punctelor acumulate — 
38. Din lotul de jucători ti 
amintim pe valoroșii ALBER- 
TOSI, ANQUILLETTI, BENE- 
TTI. BIGON. CHIARUGI (gol- 
geterul echipei) și SCALA, cu 
toții internaționali.

OLYMPIAKOS PIREU

(Cupa U.E.F.A.)

Olympiakos este o formație 
de internaționali, una dintre 
cele mai puternice ale fotba
lului elen, fiind, aproape în 
fiecare an, fie cîștigătoare a 
titlului, fie prezentă în faza 
finală a Cupei Greciei. Dacă 
anul acesta s-a clasat doar pe 
locul al 111-Iea, în 1973/1974 si 
1974/1975 a cucerit titlul na
țional. iar în ultimele trei edi
ții ale cupei a fost finalistă, 
de fiecare dată fiind la un nas 
de trofeu i în 1973/1974 a pier
dut în fața lui P.A.O.K. Salo
nic cu 4—3 după executarea 
loviturilor de la 11 m. cu un 
an în urmă a fost învinsă de 
Panathinaikos Atena cu 1—0. 
pentru ca în vara aceasta să 
piardă tot la 11 m (5—6) în 
fața lui Iraklis Salonic. Olym
piakos este formația elenă cu 
cele mai multe prezențe în 
competițiile europene interclu- 
buri. disputind 35 de meciuri. 
Participînd anul trecut în Cu
pa campionilor, a fost elimina
tă de Dinamo Kiev (2—2 la 
Pireu și o—1 la Kiev). Iată 
formația-tip, jucătorii trecuți 
cu majuscule fiind internațio
nali : KELESIDIS — GAITAN- 
ZIS, Angelis. SIOKOS, GLE- 
ZOS, K1RASTAS, Viera, 
SYNETOPOULOS (Karavatis), 
KRITICOPOULOS, AIDINIOU. 
DELIKARIS.

f



AMBIANTĂ PREOLIMPICÂ 
LA MONTREAL

MONTREAL (de la trimișii 
noștri).

Orașul care peste 7 zile va 
deveni capitala olimpică a lu
mii sportului a început să sim
tă febra marelui eveniment. Dar 
nu am putea susține că are. 
trac, precum actorii înaintea 
intrării in scenă. Populația lo
cală — intr-o vreme apatică, 
dacă nu chiar nepăsătoare față 
de fenomenul olimpic — s-a 
obișnuit repede cu ambianța 
sportivă, la care au invitat-o in 
primul rind construcțiile (pe 
măsură ce creșteau in relief, 
dind contur nou orașului) și mai 
ales competițiile preolimpice 
care au stirnit o vie curiozita
te. Nu in ultimul rind ar tre
bui să înregistrăm orgoliul tre
zit al localnicilor, care devin 
— pe zi ce ne apropiem de ce
remonia inaugurării — tot mai 
minări de realizările Canadei, 
ale provinciei Quebec, ale mu
nicipalității din Montreal.

Toate acestea, orașul le lasă 
să se simtă. Pe malurile flu
viului St. Laurent se instalea
ză atmosfera olimpică. Steaguri 
numeroase împodobesc orașul. 
Cine traversează azi arterele 
principale trece pe sub ghirlan
de, ca la marile chermese popu-

poate fi văzut, zilele acestea, 
pretutindeni. La bursa blazări
lor, mascota montrealeză. încear
că să întreacă 
șoricarul Waldi, 
ani în urmă la

Deși miercuri 
să plouă, canicula se menține 
la Montreal. Chiar dacă unele 
termometre notează aici tem
peratura în gradație Fahrenheit, 
știm și simțim bine că sint 
peste 30 de grade Celsius. Mult 
mai neobișnuit ni se pare insă
— nouă, celor trecuți prin ar
șița Bărăganului și verile tori
de de pe litoralul Mării Negre
— faptul că aici căldura este 
umedă și apăsătoare. Ne conso
lăm cu realitatea că orașul e 
bogat in verdeață, are 
pe străzi și dispune de 
parcuri.

Lucrările la Stadionul 
pic — după cîte ne-am 
da seama — sînt foarte avansa
te, fără a fi însă încheiate. 
Multe dintre instalațiile marii 
baze vor trebui finisate și com
pletate după terminarea Jocuri
lor Olimpice. Cu toate acestea, 
Stadionul olimpic va fi marea 
atracție a Jocurilor. Ovalul 
uriaș de beton, cu etaje și loji, 
cu scaune din material plastic 
colorate in galben și albastru, 
cu tartanul roșu al pistei de 
atletism, cu uriașele tabele elec
tronice — toate acestea dau un ' 
farmec deosebit operei arhitec- '

in popularitate 
cunoscut cu 4 
Miinchen... 
seara a început

arbori 
multe

olim- 
putut

sectorul presei (pupitre cu moni-Vedere generală interioară a Stadionului olimpic, privit din 
toare T.V.)

,DANSUL PORUMBEILOR" 
SI COSTUL 

SPECTACOLELOR

olimpice pe străzile din MontrealUltima repetiție a trecerii torței 

lare. Deasupra străzilor, dintr-o 
parte in alta, atîmă nesfirșite 
benzi în culorile curcubeului, 
sugerind — ca pe tricourile 
campionilor mondiali de ciclism
— o universalitate pe care (pu
tem s-o spunem cu mindrie) 
sportul o favorizează in spiritul 
cel mai nobil al prieteniei fi 
al conviețuirii pașnice.

„AMIK" IȘI AȘTEAPTĂ 
CUMPĂRĂTORII

La tot pasul, pe bulevarde ji 
la colțurile sq Harurilor, au apă
rut indicatoare trimițînd — prin 
sugestive și adesea comice ideo
grame colorate — spre marile 
baze care vor găzdui competi
țiile olimpice. Apar frecvent 
simbolurile sporturilor indicate. 
Măsura este necesară nu numai 
pentru că montrealezii nu sînt 
ei înșiși prea familiarizați cu 
noile destinații ale unor com
plexe sportive, menite inițial 
competițiilor profesioniste (ho- 
cnei pe gheață, baseball sau 
fotbal american), ci și pentru 
că aici se așteaptă un număr 
impresionant de vizitatori stră
ini (in special din țara vecină, 
de la sud, din S.U.A.). Poate 
că tocmai pentru aceștia din 
urmă — mizîndu-se pe curiozi
tatea naivă a turistului străin
— vitrinele magazinelor și tej
ghelele vinzătorilor in aer liber 
sint abundent încărcate cu su
veniruri dintre cele mai năs
trușnice, purtihd toate — cu în
găduința COJO și după plata 
unor taxe — simbolurile olim
pice curente. Obiectul cel mai 
frecvent întîlnit este mascota 
Jocurilor, castorul „Amik" (de 
fapt, tocmai numele acestui 
viii: animal, în limba indienilor 
canadieni). Castorul, ca și frun- 
ta de arțar, face parte din zes
trea de simboluri a Canadei. 
Nu-t deci de mirare că „Amik", 
In mini și maxi-dimensiuni,

tonice pe care o constituie sta
dionul. Este insă adevărat 
in jurul arenei centrale. 
Parcul olimpic, unele poziții se 
află încă in stadiu de șantier. 
De pildă, aleile sînt netermina
te. Dar chiar dacă primii cu
rioși, primii vizitatori mont- 
realezi ai Parcului au călcat pe 
tăpșane neamenajate, putem a- 
firma că de pe acum complexul 
de pe locul vechiului parc 
Maisonneuve se bucură de un 
real succes popular.

Concomitent cu primele vizi
te s-a făcut aici și rodajul in
stalațiilor ?i al diverselor ser
vicii. Așa am putut citi pe o 
tabelă electronică cuvintele : 
„Bun venit pe Stadionul olim
pic", deși — evident — era 
vorba doar de o repetiție. Pe 
pistă au trecut grupe simulind 
delegații in marș, și-a făcut pa
sajul și ștafeta cu torța olimpi
că. Am avut, cum s-ar spune, 
un fel de avanpremieră.

cd 
in

De fapt, se simte că organi
zatorii se concentrează foarte 
mult asupra ceremoniei inau
gurale, de la 17 iulie, ' care ■ va 
dura două ore și jumătate, 
după un program minuțios ăn- 
tecalculat, in funcție de cerin
țele transmisiilor televizate. La 
acel eveniment se vor perinda 
circa 3000 de actori prin arenă. 
Vor fi prezentate patru specta
cole de dans, la care se adaugă 
demonstrații făcute de gimnaști 
din 12 țări, acompaniați de 185 
de instrumentiști și de 150 de 
cintăreți. Tradiționalul moment 
al lansării porumbeilor va avea 
loc in timpul „Dansului porum
beilor" executat de tinere fete 
îmbrăcate in rochii lungi albe. 
Alte momente deosebite ale ce
remoniilor de deschidere și de 
închidere a Jocurilor Olimpice^ 
nu ne-au fost comunicate pină 
acum. Directorul general al de
partamentului festivităților, Ja
cques Lorion, a înștiințat presa 
— aceste date părindu-i-se fi
rește mai importante — că inau
gurarea și finalul Jocurilor im
plică, pentru partea de specta
col, cheltuieli de circa 4 mi
lioane dolari.

Pentru conducerea și desăvâr
șirea întregii operații olimpice — 
pe plan organizatoric și adminis
trativ — sînt dispuse însemnate 
forțe umane. Să ne amintim 
doar faptul că pe lingă cei 1500 
de colaboratori permanenți ai 
Comitetului de organizare 
(COJO), de la 1 mai au mai fost 
angajate temporar 20.563 de per
soane ! O intreagă armată de 
oameni. In aceste zile, operațiile 
cele mai curente sint acredită
rile. devenite foarte costisitoare 
din cauza exigentelor măsuri de 
securitate. Fără nici o îndoială, 
la Montreal se va înregistra re
cordul in această materie. In 
afara validării legitimațiilor 
provizorii de acreditare pentru 
sportivi și însoțitori (aproxima
tiv 11.000 de persoane} și ale 
ziariștilor din presa scrisă și 
audio-vizuală (aproximativ 8000 
de persoane), se mai face acre
ditarea personalului permanent 
și auxiliar de întreținere (care 
se ridică la un total de 40.000 
de persoane). Dacă se adaugă 
serviciile armatei și poliției (cu 
elemente sosite din întreaga Ca- 
nadă), rezultă că cel puțin trei 
gazde se ocupă de cite un par
ticipant străin, concurent, înso
țitor sau ziarist. In fața unor a- 
semenea date severe, ar trebui 
să cităm pe colegul nostru Geor

ges Seltzer, corespondentul coti
dianului parizian „l’Equipe", 
care pretinde că la Montreal 
„măsurile de securitate draco
nice sint aplicate cu surlsul pe 
buze".

ATMOSFERĂ DE LUCRU 
LA DELEGAȚIA ROMÂNA

In ambianța generală olimpică 
s-a încadrat cu voioșie și dele
gația sportivilor români. Unii 
dintre candidații noștri olimpici 
au mai fost la Montreal sau in 
Canada și se pare că cei mai 
mulți au amintiri plăcute. Sala 
Forum le e familiară micuțelor 
noastre gimnaste de la concursu
rile preolimpice. In incinta pa
tinoarului artificial de la Uni
versitatea locală — transforma-

Tip 
vor 
ton,

de electrocar cu camere T.V., cu care se 
urmări cursele cicliste și cea de mara- 
imaginile 
copter la

fiind retransmise prin eli- 
Centrul de televiziune
planșă de scri- 

români au
ti de ocazie in 
mă — mușchetarii 
izbindit în 1967: floretiștii au de
venit atunci campioni mondiali 
pe echipe, iar floretistele au 
obținut „bronzul". L-am văzut 
pe Mihai Țiu căutind amintiri 
din vremea aceea... Stefan Tu
dor nu uită ușor apele canadiene 
line de la St. Catherines, unde 
a fost încununat campion mon

dial de canotaj (la 2 + 1) in 
1970. Luptătorul Gheorghe Ber
ceanu poartă la el o medalie de 
aur de la campionatele mondiale 
de la Edmonton. Canoiștii au 
vîslit și ei, anul trecut, pe cana
lul artificial de lingă insula 
Notre-Dame,

In Satul olimpic, delegația la
rii noastre are la dispoziție, in 
afara camerelor de locuit, și o 
reședință oficială, împodobită cu 
drapele românești și olimpice, 
precum și cu obiecte folclorice 
de-acasă. Aici se primesc vizi
tele protocolare ale altor 
gații și ale oficialităților ___
diene. Încă din primele 48 de 
ore după sosirea in Satul olim
pic, a fost remarcată amabilita
tea și ospitalitatea delegației 
României. In cursul zilei de 
miercuri, conducerea delegației 

noastre, in frunte 
cu tovarășul gene
ral It. Marin Drag- 
nea, președintele. 
C.N.E.F.S. și pre
ședinte al C.O.R., 
împreună cu Lia 
Manoliu, vicepreșe
dinte al C.N.E.F.S. 
și vicepreședinte al 
C.O.R., și cu Emit 
Ghibu. secretar al 
C.N.E.F.S. și secre
tar general al 
C.O.R., a făcut o 
vizită protocolară 
la primăria Satului 
olimpic.

In perimetrul re
zervat sportivilor 
români în Satul o- 
limpic, conducerea 
delegației noastre 
a instaurat încă din 
clipa sosirii o at
mosferă 
la care 
olimpici 
plini de 
a folosi 
bine ultimele 
dinaintea întreceri
lor. chiar la locurile 
de concurs (in mă
sura în care acest 
lucru este posibil). 
Antrenorii și ofi
cialii stau de vor
bă cu sportivii, ii 
îndrumă, îi îmbăr
bătează.

o îndoială, în aceste

defe
carea-

de lucru, 
candidații 

au aderatj 
dorința de 

cit mai 
zile

Fără nici 
prime zile de contact cu atmos
fera Montrealului, momentul cel 
mai înălțător pentru delegația 
noastră a fost cel dedicat ridi
cării steagului patriei pe catar
gul din Satul olimpic. In solem
nitatea momentului, am citit pe 
fetele sportivilor și sportivelor 
din țara noastră bucuria și mân
dria de a reprezenta România.

Ovalul de scoică al noului velodrom olimpic, înălțat în fostul 
parc Maisonneuve

Sala de sport a Centrului Etienne-Desmarteau, care va găzdui 
turneul de baschet
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