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NADIA COMĂNECI,
NOTA 10 LA PARALELE?
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CEREMONIA DE DESCHIDERE
A J. O. DE VARĂ DE LA MONTREAL
O EMOȚIONANTĂ MANIFESTARE A FRUMUSEȚII 

SPORTULUI, A NOBILELOR IDEALURI OLIMPICE

N-a constituit pentru noi o 
surpriză să găsim sala Forum 
plină pînă la refuz ! Un public 
numeros, bun cunoscător al 
sportului, a venit să urmărească 
întrecerile de gimnastică, chiar 
dacă prima zi, cea a exercițiilor 
impuse, oferea mai puține pre
mise pentru un spectacol de 
înaltă factură. Și totuși, aveam 
să fim martorii unor evoluții 
de excepțional nivel tehnic, 
mai ales în întrecerea feminină 
pe care am urmărit-o integral. 
Se pare că previziunile specia
liștilor se vor confirma, pentru 
că exercițiile impuse ne-au ofe
rit un pasionant duel între gim
nastele noastre și cele sovie
tice. A fost o dispută ce a 
încîntat nu numai pe specta
tori. ci și pe specialiști, care 
au avut numai cuvinte de

laudă la adresa stelelor gim
nasticii românești și sovietice. 
Multipla campioană europeană 
Nadia Comăneci și-a confirmat 
azi forma care a consacrat-o oe 
plan mondial, dominînd auto
ritar competiția. Ea a primit 
note mari la toate aparatele, in 
urma unor evoluții de maximă 
precizie, siguranță și virtuozi
tate. Ziua de astăzi va rămîne 
memorabilă în istoria competi
țiilor olimpice de gimnastică si 
prin aceea că, pentru prima 
oară, exercițiul unei sportive 
este apreciat cu nota maximă. 
Vă datl seama, desigur, că este 
vorba de Nadia Comăneci.

La fel ca și în demonstra
ția care a precedat concursul

(Continuare in pag. a 4-a)

Sîmbătă dimineața, nu numai 
organizatorii și aceia care ur
mau să defileze priveau scru
tător cerul, dar și noi specta
torii aruncam cerului. priviri 
cercetătoare căci, îrr seara pre
cedentă, nori negri dezlănțui- 
seră asupra Montrealului o 
ploaie torențială. După ora 10 
dimineața, norii au început să 
se retragă și pete mari, al
bastre, însorite, au făcut să 
revină tuturor zîmbetul pe 
buze.

La ora deschiderii porților 
Stadionului olimpic. 11.30, se

cea mai scurtă și rapidă, cu 
toată Înghesuiala inevitabilă, 
încadrată armonios în centura 
de beton a stadionului, stația 
duce direct spre tribune, pe cu
loare largi și masive de beton, 
pe care indicatoarele multi
colore, emblemele, steagurile și 
multitudinea costumelor oficia
le de culori vii, se amestecau 
eu atrăgătoare tonete ambu
lante, pline cu suveniruri o- 
limpice ingenioase, variate, de 
la minuscula insignă pînă la 
monezi olimpice de argint și 
aur, intercalînd berete, maiouri.

pede bijuteria de beton, după 
unii, ,,monstrul de beton“, 
după părerea altora, conceput 
de arhitectul francez Roger 
Taillibert. Chiar pentru cine a 
văzut stadionul mai înainte, și 
ziariștii au avut această perni- 
siune, întîlnirea cu fantezia ar
hitectului francez, cu o oră 
înaintea ceremoniei de deschi
dere, are dimensiuni noi. Inun
dat în soare, cu 70 000 de locuri 
pline, betonul rece avea o căl
dură care-i oferea un farmec 
aparte. Ovalul, o gaură spre 
cer, dădea senzația unei plutiri

P0L01ȘTII ROMÂNI IA EGALITATE (5-5)
CU CAMPIONII OLIMPICI Șl MONDIALI

Delegația sportivilor români in timpul marii parade olimpice Telefoto ; A.P.—AGERPRES

Echipa de polo a României 
a debutat în grupa B a tur
neului olimpic (din care mai 
fac parte Olanda și Mexic), 
întîlnind redutabila formație 
a Uniunii Sovietice, campioa
nă olimpică în 1972 la Miin- 
chen și campioană mondială 
în 1975, la Caii. Jucînd ex
celent, fără să se intimideze 
nici un moment de faima ad
versarilor, poloiștii români au 
reușit să-i țină in șah, obți- 
nînd in final un foarte prețios 
rezultat de egalitate 5—5 (1—1, 
2—2, 2—2, 0—0).

Deși începutul partidei nu 
le-a fost favorabil — echipa 
sovietică a condus cu 1—0 — 
jucătorii români au echilibrat 
situația (1—1) în prima repri
ză și au preluat conducerea în 
cea de a doua. A urmat un 
puternic reviriment al campio
nilor lumii : 2—2 și 3—2. ca 
urmare a unor goluri înscrise 
în superioritate numerică de 
Dreval și Barkalov. Din acest

moment, însă, echipa României 
a jucat aproape fără greșeală. 
Florin Slăvei a apărat atent 
cîteva șuturi extrem de pericu
loase ale lui Dreval, Kabanov 
și Barkalov, dînd mult curaj 
coechipierilor săi. Aceștia s-au 
apărat cu multă ambiție și au 
contraatacat fulgerător ori da 
cîte ori li s-a ivit ocazia. Ast
fel, românii au reușit să ega
leze (3—3). iar în „sfertul" ur
mător să conducă la un mo
ment dat cu 5—3 (!). Se pro
fila o mare surpriză, mai ales 
că reprezentanții noștri jucau 
cu multă dezinvoltură, supu- 
nînd unui tir puternic poarta 
apărată de Klebanov. Poloiștii 
sovietici, cu prețul unor mari 
eforturi, au reușit totuși să 
egaleze, marcînd mai întîi din 
lovitură de la 4 metri și apoi 
dintr-o situație de superiori
tate numerică. Dar șansa a

(Continuare in pag. a 4-a)

Cronicile și comentariile de la J.O. au fost transmisa 
de trimișii noștri Aurel NEAGU și Romeo VILARA

instalase o frumoasă zi de 
vară. Metroul în direcția sta
dionului a fost asaltat de zeci 
de mii de oameni, fiind calea

șaluri, într-o decorație origina
lă. Sutele de metri de culoare 
de beton erau parcurse cu 
curiozitatea de a vedea mai re-

COMENTARIUL ZILEI

PRIMII LAUREÂȚI, PRIMELE RECORDURI, 
PRIMELE SURPRIZE...

/n primele ore ale dimine
ții de duminică, imensul 

angrenaj al întrecerilor olimpice 
s-a pus în mișcare.

Din Satul olimpic, zeci și zeci 
de autobuze au pornit spre Fo
rum., spre Arenele Maurice Ric
hard și Saint Michel, spre Baza 
olimpică de canotaj de pe Insula 
Notre Dame, spre Centrul Claude 
Robillard sau Paul Sauvâ, spre 
Piscina olimpică sau Standul de 
tir Acadie, purtîndu-i spre lo
curile de concurs pe gimnaști, 
handbaliști, boxeri, cicliști, ca
notori, voleibaliști, înotători, po- 
loiști și pe ceilalți competitori 
olimpici, angajați de-acum in 
întrecerea pentru medalii, pen
tru locuri fruntașe, „pentru glo
ria echipelor lor“ așa cum s-a 
spus sîmbătă. pe marele stadion, 
în jurămintul rostit de haltero
filul canadian.

■tocurile Olimpice au debutat 
viguros, masiv.

Chiar din prima zi, 15 din 
cele 21 de discipline incluse in 
program s-au prezentat la start. 
„Graba" unora dintre ele este 
explicabilă: vor ține afișul Jo
curilor Olimpice multe zile (bo
xul și voleiul — 12, fotbalul, no
tația — palo și baschetul — 10) 
Si au deci nevoie de un timp 
m/>i îndelungat de desfășurare

Ieși programul acestei zile a 
fost foarte bogat, numărul me
daliilor decernate pînă acum 
este relativ mic : numai 15 (5 
de aur, 5 de argint și 5 de

bronz) din totalul celor 611. Lu
cru explicabil, deoarece intr-o 
serie întreagă de sporturi, pînă 
a se ajunge la finale se trece 
printr-o suită lungă de încercări 
(serii, grupe, calificări, recalifi
cări) cum este cazul la canotaj 
sau caiac-canoe, înot, handbal, 
ca să nu mai vorbim de box sau 
lupte, la care ciștigătorii meda
liilor se vor cunoaște după multe 
zile de întreceri ...

Prima zi a Jocurilor s-a bucu
rat de o vreme frumoasă și da 
o mare afluență de spectatori. 
De altfel, o cifră (provizorie) 
anunțată de organizatori aducea 
la cunoștință că pînă ieri se vin- 
duseră 5 milioane de bilete de 
intrare la toate disciplinele.

T~) rimii laureați au urcat pe 
podium. Cel dinții a fost, 

un trăgător din R.D. Germană. 
Uwe Potteck, învingător net in 
proba de pistol liber. L-au ur
mat componența echipei de ci
clism a Uniunii Sovietice, care, 
au reușit o victorie mai puțin 
scontată in proba de 100 km 
contratimp, în care favorită era 
reprezentativa Poloniei (cu re
numitul Szurkowski in alcătui
re) dar care a trebuit să se mul
țumească cu medalia de argint. 
In aceeași probă, o surpriză de 
proporții: una din favorite, 
echipa R.D. Germane, a încheiat 
întrecerea abia pe locul al ze-

spațiale, pe care avea să se 
joace un spectacol fantastic.

Protocolul ceremoniilor de 
deschidere a Jocurilor Olim
pice este, de regulă, același, 
însă nota locală a fiecărui eve
niment de acest fel face ca in
teresul pentru festivitatea de 
deschidere să fie mereu nou. 
Oamenii trăiesc în mod diferit 
bucuria unui asemenea eveni
ment, pe care cu cît îl intuiesc 
mai puțin cu atît îl gustă și 
devin captivați după ce l-au 
trăit. Așa a fost cazul și cu un 
oarecare scepticism canadian, 
topit încă înainte să înceapă 
defilarea delegațiilor. Atmosfera 
olimpică emoționează pînă într- 
atît încît fiorii cuprind pe fie
care așezat norocos pe un loc 
al stadionului sau aflat pe un 
scaun, acasă, în fața televizo
rului. Datorită mijloacelor de 
comunicații moderne, Jocurile

(Continuare in pag. 2-3)
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^.wwwwwwwwwww„TRICOLORII", AZI, LA J.O. 1BOX : de la ora 19 și 1,00 — meciuri eliminatorii.

CANOTAJ : de la ora .16 — întreceri feminine elimina
torii : schif 2 f.c. : Marlena Predescu — Marinela Maxim 
(în serie cu echipaje din Canada, Cehoslovacia, Ungaria 
și S.U.A.) ; 4 + 1 rame : Elena Oprea, Florica Petcu, Fili- 
gonia Toi, Aurelia Marinescu + Aneta Matei (în serie cu 
R. D. Germană, S.U.A. și Anglia) ; 4 + 1 vîsle : Ioana Tu- 
doran, Elisabeta Lazăr, Maria Micșa, Felicia Afrăsiloaia + 
Aneta Matei (în serie cu Danemarca, S.U.A., Cehoslovacia 
și U.R.S.S.) ; 8 + 1 : Elena Oprea, Florica Petcu, Filigonia 
Toi, Aurelia Marinescu, Georgeta Militaru, Marioara Con
stantin, Elena Avram, Iuliana Munteanu + Elena Giurcă 
(în serie cu U.R.S.S., R. F. Germania și Canada).

GIMNASTICA : exerciții liber alese, feminin. Primele 2 
grupe, alcătuite din cîte 4 echipe, evoluează între orele 
20—22,30, iar următoarele 2 grupe, formate tot din cîte 4 
echipe, concurează între orele 1,00—3,30. Alcătuirea gru
pelor va fi făcută pe baza rezultatelor de la exercițiile 
impuse.

POLO : ora 15,30 : România — Mexic (grupa B).
ora 15 : pușcă liberă 60 Le. Participă NicolaeTIR :

Rotaru și Gheorghe Vasilescu.
• In acest program competițiile sint trecute cu ora 

Bucureștiului.

________ MONTREAL, LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
GIMNASTICA feminină — exerciții impu

se) : Echipe : 1. U.R.S.S. 194,20 ; 2. ROMANIA 
192,70 ; 3. R.D.G. 191,60 ; 4 Ungaria 188,65 ; 5. 
S.U.A. 187,65 ; 6. Cehoslovacia 187,35 ; 7. R. F. 
Germania 185,80, 8. Japonia 185,05, 9. Bulgaria 
183,95, 10. Canada 182,45, 11. Olanda 181,85, 12. 
Italia 180,45 ; individual compus : 1. Nadia 
Comăneci 39,35 ; 2. Teodora Ungureanu și 
Ludmila Turișceva 38,85, Nelli Kim, Olga 
Korbut și Svetlana Grozdova, toate cu 38,80. 
Notele celorlalte concurente românce : Anca 
Grigoraș și Mariana Constantin 38,15 (locul 
13—14) ; Gabriela Trușcă 38,00 (locul 15) ; 
Georgeta Gabor 37,60.

HOCHEI PE IARBA : R. F. Germania — 
Noua Zeelandă 1—1.

ÎNOT : 100 m spate (m) — John Naber 
(S.U.A.) — în semifinale 56,19 s, nou record 
mondial (vx. — 56,30 s, Matthes) ; 200 m del

I1
1

fin (m) : Mike Bruner (S.U.A.) 1:59,23 r.m., 
r.o. — campion olimpic ; 2 Steve Gregg 
(S.U.A.) 1:59,54 ; 3. Bill Forester (S.U.A.)
1:59,96 ; 4. Roger Pyttel (R.D.G.) 2:00,02 ; 5.
Michael Kraus (R.F.G.) 2:00,46 ; 6. Brian Brin
kley (M. Brit.) 2:01,49 ; 4X100 m mixt (f) 9 
1 R.D.G. (Ulrike Richter, Hannelore Anke, 
Andrea Pollack, Kornelia Ender 4:07,95 r.m. 
— campioană olimpică ; 2. S.U.A. 4:14,55 ; 3. 
Canada 4:15,22 ; 4. U.R.S.S. 4:16,05 ; 5. Olanda 
4:19,93 ; 6. Marea Britanie 4:23,25

PENTATLON MODERN : Proba de călărie, 
clasament pe echipe : 1. .Suedia 3 268 p, 2. 
Franța 3 236 p, 3. Marea Britanie 3 212 p, 4. 
Italia 3194 p, 5. Japonia 3172 p, 6. Polonia 
3 170 p.

TALERE-ȘANȚ (75 t) : 1. D. Haldeman 
(S.U.A.) 72 t ; 2. U. Baldi (Italia) 71 t ; 3. C. 
Dickson (S.U.A.) 71 t.



In vizită Ia reprezentantele

noastre in Cupele europene F O T B A L
GINDUL LA...SPORTUL STUDENȚESC CU

AKADEMIK SOFIA ȘI OLYMPIAKOS PIREU
!
I ’c-. v*

stadlo-Vineri dimineața, pe 
nul Republicii, lotul fotbaliș
tilor de la Sportul studențesc 
ee antrena cu asiduitate. Era 
cea de a 5-a ședință pe care 
„alb-negrii" o efectuau de la 
declanșarea pregătirilor în ve
derea viitorului sezon oficial. 
Firește, în primul rind, gîn- 
dul lor este la examenele ofi
ciale internaționale, returul 
meciului cu Akademik Sofia (în 
cadrul Cupei balcanice inter- 
cluburi) și dubla întîlnire din 
Cupa U.E.F.A.. cu Olimpiakos 
Pireu. Profițind de cîteva mi
nute de răgaz ale antrenoru
lui Angelo Niculescu, am pur
tat cu acesta o mică discuție.

— Mai întîi, ce părere a- 
veti despre adversarul din 
Cupa U.E.F.A. ?

— I-am auzit pe unii spu- 
nînd că avem un „culoar bun“ 
cu echipa Olympiakos. Eu zic

că această formație din Pireu 
este tot atît de greu de între
cut ca și Ajax, de pildă. Are 
o carte de vizită internațio
nală foarte bogată, este cea 
mai populară echipă din cam
pionatul Greciei, are 
blic entuziast, a fost 
de ori campioană a 
fost, recent, finalistă 
Greciei, are un antrenor en
glez la cîrmă, care a imprimat 
formației stilul britanic — ba
zat pe forță, viteză, tehnică. 
Iată argumente de necontestat 
care ne îndeamnă să ne 
gătim cu cea mai mare 
si atenție.

— Cum vor decurge 
gătirile lotului dv„ 
puteti spune despre jocurile 
de verificare ?

— Pînă la 28 iulie vom par
curge o etapă a acumulărilor

un pu- 
de zeci 
tării, a 

a Cupei

pre- 
grijă

prc- 
ce ne

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
0 STEAUA SE ALINIAZĂ ȘI 

EA LA STARTUL PREGĂTI
RILOR NOULUI SEZON. De 
azi, jucătorii formației cam
pioane și deținătoare a Cupei, 
Steaua, își încep pregătirile. 
După efectuarea vizitei medi
cale, militarii vor pleca la 
Rîmnicu Vîlcea, unde vor ră- 
mîne 
luni, 
gură noutate pînă acun 
Oașul central FI. Marin, 
fer'at, — 1. L -- -
București. Pențru începutul lu
nii viitoare, Steaua are în pro
iect perfectarea unui turneu de 
cîteva jocuri peste hotare.

0 F. C. BIHOR PLEACĂ 
AZI IN R. P. CHINEZA. For
mația orădeană 
pleacă 
in R. . 
susține trei jocuri. în conti
nuarea ___ 2_*.
orădeni vor mai disputa două 
intîlniri în R.P.D. Coreeană.

Sîmbătă după-amiază, F. C. 
Bihor a susținut, la Oradea, 
Un joc amica-1 cu F. C. Con
stanța. Partida, urmărită de 
4000 de spectatori, a fost foarte 
disputată în primele 45 de 
minute. După pauză, numeroa
sele înlocuiri în ambele for
mații au făcut ca întîlnirea 
să-și piardă din interes. La 
capătul celor 90 de minute 
de joc, F. C. Bihor a obținut 
victoria — " ' “ ", 2_.
golurile marcate de Florescu 
(min. 38 și 40) și __
(min. 85) pentru gazde,

la Sighet, prilej cu care, acolo, 
am perfectat și o serie de par
tide amicale cu formații divi
zionare B 
de 29 iulie 
ciul amical
Adanasipor, _____ _  _______
la noi în țară, la invitația clu
bului nostru. După cum se 
știe, la 8 august vom susține 
partida oficială din Cupa bal
canică intercluburi cu Akade
mik Sofia (returul), apoi, între 
9 si 13 august, vom întoarce 
vizita lui Adanaspor cu un 
turneu de două jocuri în. Tur
cia. Sperăm ca — prin întreg 
planul pregătirilor, la care șe 
adaugă și jocurile din campio
nat — să obținem forma spor
tivă corespunzătoare necesară 
tentativei de depășire a turu
lui I din Cupa

— Noutăți
— Nici una 

Alături de cei 
gătiri 
Cățoi

și C. Pentru ziua 
avem aranjat me- 
cu formația turcă 

aflată în pregătiri

U.E.F.A.
în lot ?

spectaculoasă, 
vechi, la pre- 
fundașul stingăparticipă

și extrema dreaptă Niță.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

pînă la sfîrșitul acestei 
în lotul echipei, o sin- 
noutate pînă acum : fun- 
...... i, trans-
conf. art. 5, de la Rapid

F. C,
astăzi intr-un 
P. Chineză,

Bihor 
turneu 

unde va

turneului. fotbaliștii

cu 3—1 (2—1), prin

Petrovici
„ , res

pectiv Mărculescu (min. 45). 
Au fost folosite următoarele 
formații-: F. C. BIHOR : Vidac 
(Albu) — P. Nicolae (E. 
Naghi), Lucaci, Bigan, Popovici 
— M. Marian (Petrovici), Gher- 
gheli (Bisoc) — Suciu (Foaie), 
Florescu (Kun I), Kun II, 
Georgescu (Fildan) ; F. C. 
CONSTANȚA : Popa (Ștefă- 
pescu) ■— Mustafa, Nistor, An
tonescu, Codin (Gătej) —

Petcu, I. Moldovan (Livciuc), 
Hoffmeister (Gache) — Mărcu- 
lescu, Sălceanu, Turcu. (I. 
Ghisa — coresp. jud.).

• POLITEHNICA TIMIȘOARA 
A JUCAT IERI LA BUȘTENI. 
Desfășurîndu-și programul de 
pregătire la Bușteni, divizio
nara A Politehnica Timișoara 
a susținut ieri primul joc de 
verificare, avînd ca parteneră 
formația locală Caraimanul. 
întîlnirea s-a încheiat cu sco
rul de 3—0 (2—0) în favoarea 
timișorenilor. prin golurile 
marcate de Dembrovschi (min. 
5), Istrătescu (min. 20) și Roș
ea (min. 52). Politehnica a 
folosit formația : Catona (Ca- 
raivan) — Mioc (Nadu), Pălti- 
nișan, Mehedințu, Maier ■— 
Lața (Crîngașu), Cotec (Vișan) 
— Belanov, Dembrovschi (Roș
ea), Șerbănoiu (Nucă), Petres
cu (Istrătescu). (Victor Sbar- 
cea — coresp.).

• PORTUL CONSTANȚA — 
ANTRENAMENTE ȘI MECIURI 
AMICALE. Noua divizionară B 
Portul Constanța și-a reluat 
pregătirile de la 8 iulie, sub 
conducerea antrenorului V. 
Luban. De mîine, aceste pregă
tiri vor continua Ia Piatra 
Neamț, pentru aproximativ 14 
zile. în această perioadă, con- 
stănțenii vor susține 6 meciuri 
amicale, printre adversari nu- 
mărîndu-se Relonul 
Ceahlăul Piatra 
Pașcani. C.S.M. 
minorul Roman.

ANGELO NICULESCU

Săvinești,
Neamț, C.F.R.
Suceava și La-

Ne mai interesăm de un por
tar. Si ne-ar
atacant combativ, deoarece în 
trecutul sezon am avut impre
sia că jucăm într-o singură a- 
ripă. Poate il vom găsi. Ori
cum, cu toate greutățile de 
moment, am certitudinea că în
treg lotul de jucători va răs
punde în mod responsabil la 
toate sarcinile perioadei pregă
titoare cu marea ambiție de a 
ne prezenta foarte bine la exa
menele internaționale care ne 
așteaptă, Cupa balcanică inter- 
cluburi și Cupa U.E.F.A.

mai trebui un

Stelicn TRANDAFIRESCU

PE TIRLĂIURItE DE TENIS

I
I
I
I

Loto-Pronosport informează
_ numerele extrase la 

EXCEPȚIONALĂ 
------  IULIE

TRAGEREA
FRONOEXPRES DIN 18

1976
FOND GENERAL DE 

GURI : 819.665 lei.
FAZA I : extragerea I : .

25 7 16 ; extragerea a n-a : 41 4 
13 33 6 14 ; extragerea a m-a : 
4 19 42 35 8 18 ; extragerea a IV-a: 
31 43 28 2 24 15.

FAZA a Ii-a : extragerea a V-a: 
9 14 13 39 22 ; extragerea a Vl-a : 
25 29 19 9 45; extragerea a Vn-a : 
42 8 39 44 32 ; extragerea a
Vni-a : 31 24 14 29 34.

Plata cîștigurilor de la această 
tragere se va face astfel : în 
municipiul București de la 31 
iulie pînă la 18 septembrie a.c. ; 
în țară de la 4 august pînă la 
18 septembrie a.c. ; prin mandate 
poștale începînd de la 4 august 
1976.

AȘA ARATĂ O VARIANTĂ CU 
13 REZULTATE EXACTE LA 
CONCURSUL PRONOSPORT DIN 
18 IULIE 1976

I. A.S.A. Cl. M. — C.S.M. SV. 1 
II. Foresta Fălt. — Met. Răd. X

III. Eleetroputere — Constr. Cv. 2
IV. C.F.R. C-va — Vagonul Car. 2 
V. Dunărea Cal. — Progr. Băii. 1

VI. — ■ ■
vn. 

VIII.
IX.
x.

XL 
XII.

XIII. _
FOND DE CIȘTIGURI : 

LEL

CÎȘTT-

43 18 4

Tehnofrlg — Dermata . 1
Ind sîrmei — Sticla Turda 1 
Unirea Al. I. — Met. Cugir. X 
~ • ----- 2

1 
2
1
1 

122410

Text. Sebeș — Soda O. M. 
C.I.L. Blaj — Constr. Alba 
Dacia Orăștie — Aurul Brad 
Mureșul Deva — Vict. Călan 
Min. Lupeni — Min. Ghelar

S3
r. > u.

$

<

MS;

Aspect din timpul desfășurării cursei de eliminare, la finele căreia 
M. Romașcanu va ocupa primul loc Foto : N. DRAGOȘ

UN REUȘIT CONCURS INTERNATIONAL
PE VELODROMUL DINAMO

Pista de beton a velodro
mului din Șoseaua Ștefan cel 
Mare a găzduit sîmbătâ și 
duminică o nouă reuniune in
ternațională, tradiționala com
petiție ciclistă dotată cu „Cupa 
Dinamo". Timpul favorabil, 
buna pregătire a oaspeților 
(reprezentanții clubului sportiv 
Dynamo Berlin) și replica mai 
mult decit satisfăcătoare dată 
acestora de către sportivii noș- . 
tri au contribuit ca întrecerile 
din- frumosul parc sportiv să 
se bucure de un real succes.

Dintre sportivii noștri, cea 
mai frumoasă impresie a lă
sat-o 
venit 
lungă absență și 
gătire prealabilă, 
demonstrat că 
pentru întrecerile 
departe de a se 
că nu a uitat nimic din teh
nica subtilă a curselor de vi
teză și că în orice moment 
poate să răspundă, cu succes, 
chemării de a reprezenta ci
clismul românesc în orice în
tîlnire internațională pe velo
drom. Mircea Romașcanu a 
participat la patru probe (trei 
individuale și una pe echipe)

Mircea Romașcanu. Re- 
pe velodrom după o 

fără o pre- 
Romașcanu a 
pasiunea sa 
pe pistă este 
fi diminuat,

si la finele fiecăreia dintre ele 
a primit la festivitatea de pre
miere laurii de învingător. El 
a cîștigat urmărirea individu
ală, cursa de eliminare, cursa 
cu aditiune de puncte, iar a- 
lături de V. Teodor, St. Laib- 
ner și C. Cîrje — urmărirea 
pe echipe.

Tată rezultatele : 1 000 m cu 
start de pe loc : 
(Dynamo Berlin) 1:10,9;
Kessler (Dynamo Berlin) 1:11,5; 
3. St. Laibner (Dinamo Buc.) 
1:11,6. Urmărire ...................“
1. M. -
Buc.) 5:12,6 ; 2. C. Cîrje (Di
namo Buc.) 5:24,2 ; 3. V. Teo
dor (Dinamo Buc.) 5:20,7. Vi
teză : 1. S. Schreiber (Dynamo 
Berlin) 12,0 ; 2. A. Telegdy
(Steaua) ; 3. O. Heine (Dynamo 
Berlin). Cursa de eliminare :
1. M. Romașcanu ; 2. U. Kess
ler ; 3. V. Teodor. Urmărire 
echipe : 1. Dinamo București ;
2. Dynamo Berlin ; 3. Dinamo 
tineret. Cursa cu adițiune de 
puncte : 1. M. Romașcanu 28 p 
(două ture avans) ; 2. V. Teo
dor 24 p (două ture avans) ;
3. St. Nichifor (Dinamo Buc.) 
20 p (un tur avans).

Gh. ȘTEFĂNESCU

1. O. Trittel
2. U.

Romascanu 
' - - 2. “

individuală :
1 (Dinamo 

C. Cîrje (Di-

Automobilism
CONCURSUL DE VITEZĂ

Duminică, la Cluj-Napoca, 
s-a desfășurat cea de a IV-a 
(penultima) etapă a campiona
tului republican de viteză în 
circuit la automobilism. Bine 
organizat de către filiala A.C.R. 
Cluj, concursul a dat loc la 
dispute interesante, urmărite 
cu mult interes de către mii 
de spectatori. Iată primii trei 
clasați la clasele I : 1. C. Că
priță (A.C.R. București), 2. N. 
Mihăiescu (A.C.R. București), 
3. M. Rusescu (Tractorul Bra
șov) ; a Il-a : 1. D. Gîndu

DE LA CLUJ-NAPOCA
(I.O.B. Balș), 2. V. Szaba 
(I.O.B. Balș), 3. F. Mateescu 
(A.C.R. București) ; a IV-a : 1. 
E. lonescu (I.O.B. Balș), 2. L. 
Moldovan (Victoria Cluj), 3. P. 
Vczeanu (Dacia Pitești) ; a 
V-a : 1. F. Motoc (Tractorul 
Bv.), 2. E. lonescu, 3. A. Belu 
(Dacia 
Balint 
Nistor 
Bereni
echipe : 1. I.O.B. Balș, 2. I.T.A. 
Timișoara. 3. C.S.U. Brașov.

Ioan LESPUC, coresp.

Pitești) ; a Vl-a :
(C.S.U. Brașov),

(I.T.A. Timișoara), 3.
(I.T.A. Timișoara).

1.
2.

L.
G. 
G. 
Pe

• Echipa de tenis (juniori) a 
României s-a calificat pentru 
turneul final al competiției do
tate cu „Cupa Jean Becker". în 
cadrul preliminariilor desfășu
rate la Sofia, formația română 
(Segărceanu, Niculescu, Bucur, 
Mîrza) a dispus, pe rind, de cele 
ale Bulgariei cu 4—1 și Elveției 
cu 4—0.
• în orașul Le Touquet (Fr: r- 

ța) s-au desfășurat întîlnir e 
din cadrul sferturilor de fin ă 
ale competiției internaționale 
feminine pentru echipe de tine
ret dotată cu „Cupa Annie Sois- 
bault“. Iată rezultatele înregis
trate : U.R.S.S.-România 3—0 ; 
Cehoslovacia-Franța 2—1 ; Sue- 
dia-Iugoslavia 2—1 ; Anglia-Aus- 
tralia 3—0.

• îri proba de simplu femei a 
turneului internațional de la 
Kitzbiihel ;' 
Turnbull (Australia) 
(România) 6—4, 5—7, 6—3. La 
simplu bărbați, a cîștigat Ma
nuel Orantes, învingător cu 
7—6, 6—2, 7—6 în fața lui Jan 
Kodes.
O Echipa Suediei— cîștigătoa- 

rea ultimei ediții a „Cupei Da
vis" — este eliminată din com
petiție, fiind condusă cu 3—0 de 
Italia, în meciul de la Roma, 
în partida de dublu, italienii 
Panatta — Bertolucci au dispus 
cu 7—5, 6—2, 7—5 de Norberg 
— Bengtsson.

(Austria), Wendy 
Ruzici

TURNEUL DE SAH4

turneului în
de șah, care

în prima rundă a 
ternational feminin 
se desfășoară în orașul Lublin., 
(Polonia), maestra româncă Ger
trude Baumstark a învins-o pe

s rrLi E3B PE SCURT
C. E. de tenis de masă juniori

0 MEDALIE DE ARGINT ȘI ALTE 6 DE BRONZ 
PENTRU SPORTIVII ROMÂNI

MODLING, 18 (prin tele
fon). întrecerea continentală a 
celor mai mici jucători de te
nis de masă se încheie astă- 
seară (n.r. duminică). La me
dalia de bronz obținută de cu
plul Romanescu — Mihut (du
blu mixt juniori) s-au adăugat 
o medalie de argint, cîștigată 
de Mihut — cu Stromvall (Sue
dia) — învinse în finala pro
bei de dublu junioare de Pala
tinus — Fabri (Iugoslavia) cu 
1—2 și alte 6 de bronz, obți
nute de Cr. Romanescu (sim
plu juniori), Crinela Sava și, 
respectiv, Eva Ferenczi (sim
plu junioare mici), Sava, Fe
renczi (dublu junioare mici), 
Romanescu și Hassanov (Bulga
ria) la dublu juniori și Roma
nescu, Mihuț (dublu mixt ju
niori). Bilanțul general (o me
dalie de argint și 7 de bronz) 
e satisfăcător dar, evident, sub 
posibilitățile jucătorilor noștri.

Titlurile de campioni euro
peni au fost cucerite de Kalinic 
(Iugoslavia) — simplu juniori.

Romahina (U.R.S.S.) — simplu 
junioare, Day, Barden (Anglia) 
dublu juniori, Palatinus, Fabri 
(Iugoslavia) — dublu junioare 
și, respectiv, Tungstrom (Sue
dia) — simplu juniori mici și 
Percucin 
junioare

După 
urmează 
la dublu

AUTO 0 Marele Premiu al 
Angliei, desfășurat pe circuitul 
de la Brands Hatch, în cadrul 
campionatului mondial al plloțl- 
lor de formula 1, a revenit auto
mobilistului englez James Hunt, 
urmat de austriacul Niki Lauda, 
care își menține poziția de lider 
în clasamentul competiției,

BOX • Pugillstul ghanez Da
vid Kotey și-a păstrat titlul de 
campion mondial profesionist la 
cat. pană. La 
vi îs prin k.o.

DE LA LUBLIN
poloneza Hanna Jagodzinska. 
Alte rezultate : Zatulovskaia — 
Szmacinska 1—0 ; Honfi — Ka- 
spszyk 0—1 ; Konarkowska — 
Radzikowska 1/2 — 1/2.

(Iugoslavia) — simplu 
mici.
convorbirea telefonică 
să se dispute finalele 
juniori și dublu mixt.

VAN IMPE A CÎȘTIGAT
TURUL FRANȚEI"Ă

ediție a Turului

/z
Cea de-a 63-a __ ... _ ______

Franței s-a încheiat la Paris cu vic
toria rutierului belgian Lucien Van 
Impe (30 ani), care . termină pentru 
prima oară învingător la această tra
dițională ți dificilă competiție ciclis
tă. Pe locurile următoare în clasa
mentul general s-au situat olandezul 
Joop Zoetemeik — la 4:14, francezii 
Raymond Poulidor — la 12:08, Ray
mond Delisle — la 12:17 ; italianul 
Walter Ricconî — Ia 12:39 și spanio
lul Francisco Galdos — la 14:50.

Ultima etapă a cursei s-a desfă
șurat în două semîetape. Prima (con- 
tracronometru individual la Paris, pe 
distanța de 6 km) a revenit belgia
nului Freddy Maertens cu timpul de 
7:46, Iar cea de-a doua, desfășurată 
în circuit pe Champs-Elysee, a 
fost cîștîgată de olandezul G. Kars
tens — 90,700 km în 1h58:48. Sîm- 
bătă, penultima etapă (Montargis— 
Versailles, 135 km) a fost cîștîgată 
de Maertens.

Tokio. el l-a în- 
.. . _ .. _. în repriza a 3-a

r 2 japonezul Shlge Fukuyama.
FOTBAL 0 Campionatul 

U.R.S.S. (ediția scurtă, disputată 
r .imai în sezonul de primăvară) 
a revenit echipei Dinam o “ 
va, cu 22 
Erevan — ... ________ ______
și Karpatî Lvov — 18 p. O Re
zultate din ~ I

(Suedia) — 
1—1 (0—1) ; 
- M.S.V. ] 

Atvidaberg

p, urmată de
19 p. Dinamo

Mosco- 
Ararat 
Tbilisi

„Cupa de vară“ : Mal- 
Young Boys 

; Zbrojovka 
Duisburg 1—0 

(Suedia) —

moe 
Berna 
Brno - 
(0—0) ; .. ________
Austria Salzburg 4—D (1—0) ; Za- 
glembie Sosnowiec "
1— 1 (0—0) ; Austria Viena ____
Zurich 2—4 (0—3) ; Stende (Bel
gia) — Guimaraes (Portugalia)
2— 0 (0—0).

ȘAH © După 6 runde, în tur
neul interzonal de la Bienne (El
veția), în clasament conduc Smîs
lov (U.R.S.S.) si Hiibner (R.F.G.) 
cu cîte 472 p. Urmează Petrosian 
(U.R.S.S.), Byrne ----------
Csom (Ungaria) — 
tate din runda a 
— Andersson 1—0 ; 
Person 1—0 ; Csom ■ 
Petrosian — Lombard 
Sanguinetti. — Diaz 1—0. în ___
da a 5-a : Sosonko — Csom 1—0; 
Byrne — Dlaz 1—0 ; Tal — “ 
sen. Lombard — Smîslov. ___
guinetti — Hiibner remize. 0 La 
Manila. Karpov l-a învins în 42 
de mutări pe Liubojevlci. iar 
Tore pe Browne. In clasament, 
conduce Torre cu 2Y2 P, urmat 
de Karpov, cu 1V2 P. Liubojevlci 
și Browne (S.U.A.) au cîte 1 p. 
0 La Amsterdam, după 10 run
de, conduce Korcinol. cu 6Y2 P 
(1), urmat de Miles — 6 p.

Voest Linz
— F.C.

(S.U.A.) șl 
3Y2 n. Rezul- 
6-a : Smîslov 
Byrne — Li- 

— Castro 1—0;
1—0 : 
run-

Ear- 
San-
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Prevost

Av»

care
mic

de 
de

mai 
de 

Jean 
unui

au fost stabilite me- 
Tcofilo Stevenson 

— Mamadou Drame

Faredin Ibrahim
• Gruescu, Ciochină și Zilberman
ri în primul tur • Didea îl întîl

n

ci-vedetă

e, unde 
e bronz :

pe canadianul

BOXER ROMÂN 
MARTI ÎN RING

A

S AMBELE ECHIPAJE ROMANEȘTI 
1N RECALIFICĂRI LA CANOTAJ MASCULIN

ora

re-

limpic de 
i la sorți 
important, 

ersari (de- 
poate in- 

ium. în
pugiliștii 
'îăcut o 

pra valorii 
i pentru 
oială, mi

lă este cea 
„coooșului" 

îl întîl- 
. 1 al ca- 

(R.P.D. Co- 
nd cîștigă- 
ternațional 

la Bucu- 
e, Alee 

și Costică 
au primit 

iuți nouă, 
ia, respec- 
Constantin 
Gheorghe 

Victor Zil
ei vor trece 

nenți.
mâni se a- 
all sportivi 
i mult sau 

sTîel, Remus 
debutează 

icului tai- 
, finalist al 

esta de la 
uțov (semi- 
dversar pe 

, iar fratele 
(ușoară) în- 

celei 
i (42 
ncezul 

gătorul 
național dis- 
Spania). Va- 
ie mică) își 
isiunea prin 

rezervat un 
gazdă : cana- 
evost, vice- 

ilor Paname- 
ârora a pier- 
brul Rolando 
, Mircea Si- 

. un adversar 
diurnul Jocu- 

a 
ja-

medalii 
$i 22 

ring peste 
aproape 70 
tin popu- 

cea a „grei- 
urenți. La a- 

per.tru pri-

resc, simbătă- 
sei Centrale a 
apitală, unde 

au ținut să 
„Ștafetei olim- 
ne organizată 
itre Consiliul 

educație fi-
curești, în cin- 

Montreal.
citeva ore im-

mul tur 
citirile : 
(Cuba) _____ ______
(Senegal), Johnny Tate (S.U.A.)
— Andrzej Biegalski (Polonia),
Peter Hussing (R.F.G.) —
Laszlo Pakozdi (Ungaria).

Iată programul boxerilor ro
mâni : la 20 iulie, Ibrahim — 
Ciu En Zo (R.P.D. Coreeană) ; 
la 21 iulie, S. Cuțov — Mittee 
(Anglia) ; la 22 iulie, C. Cu- 
țov — Ruiz (Franța) și Didea
— Prevost (Canada) ; la 23 iu
lie, Cozma — Pontareta (Thai
landa) ; la 26 iulie, Năstac — 
McElwin (Australia), Daf inoiu
— Nixon (Guyana) și Simon
— Berbick (Jamaica).

Duminică dimineață, la 
10 (ora Montrealului) s-a dat 
cel dintîi start la canotaj, pri
ma zi a întrecerilor fiind 
zervată curselor eliminatorii
din probele masculine, la 
oare participă 108 echipa
je, România a prezentat în 
concurs două echipaje — la 
schif simplu, tînărul Walter 
Lambertus și la 4 rame f.c. o 
ambarcație formată din Ni- 
colac Simion, Dumitru Grume- 
zescu. Ștefan Tudor și Ernest 
Gali.

Concurînd în cea de a doua 
serie, Walter Lambertus a por
nit bine, aflîndu-se la jumă
tatea cursei pe poziția a doua 
(3:45,61), destul de aproape de 
sovieticul Nikolai Dovgan 
(3:41,51 la 1000 m). între 1000 
și 1500 de metri, Lambertus a 
înregistrat însă o surprinză
toare scădere, înaintea ultimu
lui sfert al cursei găslndu-se 
abia în poziția a cincea (5:49,40 
la 1500 m). Eforturile — vizi
bile — pe care reprezentantul 
nostru avea să le facă pe ul-

18 ECHIPE MASCULINE Șl FEMININE

timii 500 de metri nu i-au mai 
permis să ocupe în final decît 
locul IV, urmînd să concureze 
marți în recalificări. Iată or
dinea sosirii în seria a II-a :
1. Dovgan
2. Biondi 
Svensson 
Lambertus 
(Uruguay)

Nici cel 
românesc nu a reușit să se ca
lifice direct în semifinale, dar 
în acest caz se consemnează 
o veritabilă surpriză. Este știut 
că România deține în această 
probă 
C.M. de 
clasarea 
locul IV 
unei evoluții sub posibilități, 
cu atît mai mult cu cît cele 
trei califipate (în ordine. S.U.A., 
Italia și Bulgaria) nu s-au nu
mărat printre finalistele C.M. 
de la Nottingham. Ordinea so
sirii în seria I : 1. S.U.A. 
6:15,07 ; 2. Italia 6:16,10 ; 3. 
Bulgaria 6:20,71 ; 4. ROMÂNIA 
6:23,12 ; 5. Finlanda 6:38,91.

Urmează, deci, ca și acest 
echipaj românesc să evolueze 
din nou marți, în recalificări, 
pentru a putea fi prezent vi
neri în semifinale.

(U.R.S.S.) — 7:28,92 ;
(Italia) 7:35,33 ; 3. 

(Suedia) 7:40,82 ; 4. 
7:42,65 ; 5. Kutscher 
7:48,59.
de al doilea echipaj

medalia de bronz la 
anul trecut, așa încît 
echipajului nostru pe 
în serie este urmarea

IM LUPTA PENTRU DOUA TITLURI
în programul primei zile a 

Intreceriloi olimpice de la 
Montreal s-a aflat și handba
lul masculin. Marți, băieților 
li se vor alătura și fetele. Din 
păcate, partidele reprezentati
vei noastre masculine — și 
cea de duminică, cu Ungaria, 
nu a făcut excepție — se ter
mină după închiderea ediției 
ziarului nostru, astfel că re
zultatele vor fi publicate cu 
o întîrziere de 24 de ore.

Firește că, aici, la Montreal, 
cele 12 echipe masculine, ca 
și cele 6 feminine, calificate 
după aprige dispute prelimi
nare, s-au prezentat cu cele 
mai puternice loturi pe care 
le pot alcătui la ora actuală 
și după un îndelungat stagiu 
de pregătire și verificări. Spe
cialiștii așteaptă ca întrecerile 
să se ridice la cote înalte, să 
constituie o eficientă propa
gandă pentru handbal.

Cele 12 formații masculine 
sînt împărțite — așa cum am 
mai anunțat — în două grupe :

A — R. F. Germania, Iu
goslavia, Uniunea Sovietică, 
Danemarca. Japonia si Ca
nada ;

B — ROMANIA, Polonia, Ce
hoslovacia, Ungaria, Statele 
Unite; și Tunisia.

Echipa României își susține 
meciurile din grupă după ur
mătorul program : 18 iulie (s-a 
jucat astă-noapte) cu Ungaria,

20 iulie cu S.U.A., 22 iulie cu 
Tunisia, 24 iulie cu Cehoslo
vacia și 26 iulie cu Polonia, 
în ziua de 28 iulie au loc — 
la Forum — finalele pentru 
locurile 1—2 și 3—4.

Aflate pentru prima dată în 
programul olimpic, întrecerile 
feminine reunesc la start 6 
reprezentative : R. D. Germa
nă, U.R.S.S., Ungaria, Româ
nia, Japonia și Canada. Pro
gramul jocurilor echipei Româ
niei este următorul : 20 iulie 
cu R. D. Germană (campioană 
mondială), 22 iulie cu 
Sovietică, 24 iulie cu 
26 iulie cu Canada și 
cu Ungaria. Așadar, 
de desfășurare este 
cu fiecare".

Loturile echipelor României :
Cornel Penu, Nicolae Mun- 

teanu — Ștefan Birtalan, A- 
drian Cosma, Cezar Drăgăniță, 
Alexandru Folker, Cristian 
Gațu, Mircea Grabovschi, Ro
land Gunesch. Gabriel Kicsid, 
Ghiță Lieu, Werner Stockl, 
Constantin Tudosie si Radu 
Voina :

Elisabeta Ionescu, Viorica 
Ionică — Simona Arghir, Ma
ria Boși, Doina Cojocaru, Doi
na Furcoi, 
Maria 
Lăcustă, 
Cristina Petrovici, Constantina 
Pițigoi, Niculina Sasu și Ro
zalia Soș.

Uniunea 
Japonia, 
28 iulie 
sistemul 
„fiecare

Iuliana Hobincu, 
Lackovics, Georgeta 

Magdalena Mikloș,

INIMA CAPITALEI
presionanta solemnitate de des
chidere a Jocurilor, pe 
aveam să o urmărim, cu 
cu mare, prin intermediul te
leviziunii, îsi fac apariția in 
fața scenei deschise — amintind 
de vestita poiană a Olimpiei, 
prin coloanele antice ampla
sate intr-un bogat decor vege
tal străjuit de flamura albă cu 
cele cinci cercuri și de dra-

imagial înaintea aprinderii flăcării olimpice 
simbolice din Capitală

pelul țării noastre — tinerele 
ștafete din cele opt sectoare ale 
Bucureștiului, în frunte cu 
cite o fată și un băiat purtind 
mici torțe olimpice. La sem
nalul trompeților, purtătorii de 
torțe înaintează către 
oficial, formând un 
iar fostul campion 
maestru emerit al 
Dumitru Pirvulescu (prima me
dalie de aur a României la 
lupte greco-romane, cucerită 
la Roma, in 1960) aprinde de 
la aceștia marea torță, prezen- 
tînd raportul tovarășului Miron 
Olteanu, secretar al C.N.E.F.S., 
care rostește un cald cuvînt 
inaugural. Urmează aprinderea 
flăcării olimpice simbolice în 
marea cupă din fața coloane
lor pe care putem citi succe
sele înregistrate pînă acum de 
reprezentanții României la ul
timele șase olimpiade.

Clipa este 
nantă și — 
omagiu — 
zboară peste 
îndepărtata Canadă, unde fetele 
și băieții noștri vor continua 
să onoreze nobilele idei olim
pice, străduindu-se totodată, în 
focul întrecerilor J.O., să am
plifice — prin rezultate supe
rioare — gloria sportivă a 
României socialiste.

N. MARDAN

podiumul 
semicerc, 

olimpic, 
sportului

solemnă, emoțio- 
o dată cu acest 
gîndurile noastre 
țări și mări, in

BASCHET î de la ora 15,00 Mexic—Japonia (gr. A), Canada—Cuba 
(gr. A) și U.R.S.S.—Australia (gr. A) ; în turneul feminin : U.R.S.S.— 
Canada, Cehoslovacia—Bulgaria ți S.U.A.—Japonia.

BOX : oro 19,00 ți ora 1,00 — meciuri eliminatorii.
FOTBAL : Montreal ora 22,00 U.R.S.S. — Canada (gr. D) ; Ottawa 

ora 24,00 Franța — Mexic * 
Guatemala (gr. B).

HALTERE : ora 20,30 grupa
la cat. 56 kg.

HOCHEI PE IARBA : ora
18,00 R.F. Germania — M. Britcnie (gr. B) ;
(gr. A) ; ora 23,00 Australia — Canada (gr.

GIMNASTICA : ora 20,00—22,30 — exerciții 
a II-a — 4 echipe 
grupa a tll-a — 4

(gr. B) ; Toronto ora 24,00 Israel

B șl ora 1,00 grupa A ale concursului

16,00 Pakistan — Spaaia (gr. B) : ora 
ora 21,00 India — Olanda 
A).

liber alese femei grupa I
exer- 

IV-a
— 4 echipe ți grupa 
ciții liber alese femei
— 4 echipe.

PENTATLON MODERN
CANOTAJ : ora 16,00 — întreceri eliminatorii femei.
TIR : ora 15,00 — armă liberă calibra redus 60 focuri 

talere țanț (75 focuri).
ÎNOT : ora 15,30 — serii la 200 m liber (b), 200 m 

100 m bras (b) ți 1500 m liber ; ora 20,00 trambulină (f) 
turi ; ora 
liber (f), 1 
bulină (f)

POLO : < 
ți Ungaria 
iugoslavia

YACHTING : ora 19,00 — prima regată la Fiyng Dutchman. clasa^470 
ți Tornado ; ora 19,10 — prima regată
— prima regată la Soling.

VOLEI : ora 19,00 Canada — Polonia
(gr. A) — meciuri masculine : Japonia 
Canada (gr. A) —meciuri feminine.

: ora 14,00 — proba

ora 1,00—3,30 - 
echipe ți grupa a

de scrima.

culcat

m.
la 100 m bras (b), 
m delfin țf), 200 m

finale 
liber (b)

1,00 — semifinale
100 m spate țb), 200 
— 4 sărituri.
ora 15,30 România —

i — Canada (gr. C) ; ____ . .
— iran (gr. A) ți R.F.G. — Australia (gr. C).

Mexic (gr. B), Italic 
ora 21,00 Olanda

♦ Ora întrecerilor — ora București.

delfin
— 6 sări
ta 100 m 

și tram-

— Cuba
— U.R.S.S.

(gr. A), 
(gr. B),

la Tempest și Finn ; ora 19,20

(gr. A), Cuba — Cehoslovacia 
— Ungaria (gr. A) șl Peru —

PE MICUL ECRAN
16,30 : Rezumatul lnre-Ora

gistrat al Întrecerilor din ziua 
precedentă : haltere, tir, pen
tatlon modern, gimnastică, 
box șl jocuri sportive.

Ora 21,50 : Gimnastică — e-

me-xercițil impuse : box — i 
ci uri eliminatorii ; ciclism 
proba de 100 km pe echipe ; 
na tătic — finalele probelor de 
200 m delfin bărbați și «X 
100 m mixt femei.

CEREMONIA DE DESCHIDERE

Ultimii purtători ai torței olimpice — Stephane Prefontaine din 
Montreal și Sandra Henderson din Toronto — intră pe ^Stadionul 
olimpic

(Urmare din pag. I)

Telefoto : A.P.—AGERPRES

sărbă- 
trăiește

Olimpice au devenit o 
toare mondială care se 
intens.

Priveam la această 
minunată a tinereții și 
deam cu plăcere că acasă, în 
același timp, deși ne despărțea 
o după-amiază, împărtășeam a- 
celeași emoții, așteptînd cu ne
răbdare să vină rîndui delega
ției «noastre. Pină la litera R 
au trecut atîtea delegații, care 
mai de care mai originală, mai 
interesantă și vroiam să vedem 
ce impresie vor face fetele și 
băieții noștri.

I-ați văzut apărînd de sub 
tunel, într-o înșiruire și varia
ție de culori, în mov fetele,_ în 
maro și bej băieții, cu pălării 
de pai, cu o ținută elegantă, 
cu gestul și mai elegant al 
scoaterii pălăriilor în fața tri
bunelor. Comparăm cu alte 
grupuri de sportivi și așteptăm 
cu nerăbdare ziarele montrea- 
leze pentru a compara impre
sia noastră excelentă pe care o 
credeam, justificat, subiectivă. 
Și iată ce am citit în ziarul 
„Le Dimanche" : „Sportivele 
cele mai elegante au fost ace
lea ale României, în taior lilas, 
cu pălării înflorate și cu bo
ruri largi. Cum am putea să

paradă 
ne gîn-

uităm pe aceste românce ? Ele 
au fost cele mai frumoase". 
Deci părerea noastră s-a con
firmat. Fetele, care atrag în
totdeauna mai mult decît băie
ții, au plăcut atît de mult aici 
la Montreal și am auzit în oraș 
și la centrul de presă cele mai 
bune impresii despre ansamblul 
delegației noastre, pentru că și 
ținuta băieților a fost frumoa
să, sportivii noștri în general 
situîndu-se din punct de vedere 
al prezentării printre fruntașii 
defilării. De aici, de la Mont
real, ar trebui să felicităm ne 
părinții acestor sportivi pentru 
aprecierile primite în presa ca
nadiană și să nu uităm pe 
creatorii și croitorii de la „Casa 
de mode" de pe Calea Victoriei 
și să-i felicităm.

A fost o paradă impresionan
tă a tuturor celor 94 de dele
gații prezente la defilare, care 
au umplut apoi terenul de fot
bal pentru a lua parte la cere
monia pi opriu-zisă. După alo
cuțiunea președintelui Comite
tului de 
de a 
rilor 
ger 
aceea 
președintele Comitetului Inter
național Olimpic, regina Eli- 
sabeta a II-a a Marii Britanii 
a declarat deschise Jocu-

organizare a celei 
XXI-a ediții a Jocu- 

Olimpice moderne, Ro- 
Rousseau, urmată de 

a lordului Killanin.

rile Olimpice de la Montreal și 
a urmat impresionanta cere
monie a ridicării drapelului 
olimpic In acordurile imnului 
olimpic al lui Spiru Samara, 
remiterea steagului Comitetului 
Olimpic Internațional de către 
primarul Miinchenului prima
rului Montrealului, festivitate 
însoțită de două ansambluri 
folclorice de dansatori. Apoi au 
fost lansați cei 80 de porum
bei, număr care coincide cu 
cei 80 de ani scurși de la inau
gurarea Jocurilor Olimpice mo
derne la Atena (1896) și sosirea 
flăcării olimpice purtată de 
două mîini tinere, ca într-un 
zbor spre înțelegere, prietenie 
și pace, tinerii Sandra Hender
son din Toronto și Stephane Pre
fontaine din Montreal. Ea are 
15 ani, el 16 ani, ei vor avea 
cîte un loc în echipa canadiană 
pentru Jocurile Olimpice de 
vară din 1980, de la Moscova, 
în imensitatea stadionului, cei 
doi tineri au aprins cu torța lor 
flacăra care va arde pînă în 
seara zilei de 1 august, martoră 
a unor întreceri olimpice pe 
care le dorim pline de semnifi
cațiile lor cele mai înalte :

„Bucuria, dragostea, gloria 
vor fi recompensa în aceste în
treceri arzătoare, cu prilejul 
rendez-vous-ului prieteniei. Tot 
universul să respire în ritmul 
inimilor voastre, de pe pămîn- 
tul oamenilor se înalță acest 
cîntec în cinstea voastră".

Sînt cuvintele cantatei care a 
urmat aprinderii 
cutată de cor și 
jurul nostru am 
oameni, tineri și 
lacrimi în ochi.

Ceea ce a urmat, baletul in
titulat „Omagiu adus de tinerii 
canadieni sportivilor lumii" a 
fost un ansamblu de 1000 de 
tineri, foarte bine regizat, foar
te plăcut și semnificativ pentru 
avîntul pe care gimnastica de 
masă îl ia peste tot, ca un me
sager al ideîi de sănătate, fru
musețe și vigoare tinerească. 
După jurămîntul rostit de spor
tivul halterofil canadian Pierre 
Saint Jean, participant pentru 
a treia oară la Olimpiadă, și 
de arbitrul canadian Mauri
ce Forget, după intonarea 
imnului „O. Canada", în aplau
zele mulțimii delegațiile au în
ceput să părăsească stadionul 
în ordinea intrării.

I-am însoțit cu privirea pe 
sportivii noștri pînă la dispari
ția lor sub tunel, gîndindu-ne 
că de a doua zi începe marele 
lor examen la 11 sporturi olim
pice în care și-au propus să 
realizeze cele mai bune _ per
formanțe olimpice înregistrate 
pînă în prezent de sportivii 
români la Olimpiade. Fără _ în
doială că și alte delegații și-au 
propus același scop. Dar cu cît 
lupta va fi mai grea, cu atît 
realizarea obiectivului pe care 
și l-a propus delegația noastră 
va fi mai valoroasă.

Bătălia sportivă olimpică a 
început. Cu curaj, succes tuturor 
candidaților olimpici români.

flăcării, exe- 
orchestră, In 
văzut mulți 
vîrstnici, cu
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AU ÎNCEPUT ÎNTRECERILE DE
(Urmare din pag 1)

olimpic, la paralele marea 
noastră campioană a fost de-a 
dreptul uimitoare, sala i-a ur
mărit evoluția cu respirația 
tăiată, iar în final a ovațio
nat-o minute în șir. Arbitrele 
au acordat fără ezitare nota 
10 I De altfel, forma deosebită 
în care se află Nadia a fost 
confirmată și la bîrnă. aparat 
la care ea a fost notată cu

9,90. După exercițiile impuse, 
campioana noastră se află pe 
primul loc la individual com
pus cu un punctai foarte bun: 
39,35. Foarte aproape de lide
ra clasamentului s-a aflat sl 
Teodora Ungureanu. clasată pe 
locul 2, la egalitate cu Ludmi
la Turișceva (U.R.S.S.). ambe
le cu 38,85. Este un start bun 
pe care-1 dorim confirmat si 
în programul liber ales care 
urmează să aibă loc luni noap
te. La ora cînd transmitem se

GIMNASTICĂ
pregătesc să intre In concurs 
și băieții noștri (N.K. Rezulta
tele. în ziarul de mîine).

Grație unei mai mari omo
genități, la feminin pe echipe 
conduce U.R.S.S., urmată de 
reprezentativa României, iar la 
mai bine de un punct distanță

>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

(Urmare din pag. 1)

TEODORA UNGUREANU

mai surîs o dată „7“-lui ro
mân, în ultima repriză. A fost 
rîndul poloiștilor noștri să 
joace cu un om în plus ; din 
păcate însă. Adrian Schervan, 
în poziție bună, a șutat în 
bară, iar apoi Dinu Popescu, 
aflat la 4 metri, a *ras în blcf- 
cai...

La obținerea acestui rezul
tat deosebit de încurajator

DINU POPESCU

pentru formația țării noastre 
în realizarea calificării în tur
neul final, merite revin tutu
ror jucătorilor 
trenorul A. 
puțin portarul 
Spînu, care nu 
S-au remarcat 
Florin Slavei, 
siu. Cornel Rusu, 
și Dinu Popescu.

Arbitrul Apostolas Tsantas 
(Grecia) a condus foarte bine 
următoarele formații : ROMA
NIA : FI. Slăvei — C. Rusu, 
Zamflrescu. Nastasiu. D. Po
pescu 2, Cl. Rusu, I. Slăvei 1, 
V. Rus 2, Răducanu, Schervan; 
U.R.S.S. : Klebanov — Koten
ko, Dreval 2, Dolgușin, Ro- 
manciuk, Melnikov 1, Kaba
nov, Msveniradze 1, Barkalov, 
Tselidze.

De notat că echipa României 
a marcat de două ori din ac
țiune, o dată din penalty și de 
două ori din superioritate. în 
timp ce poloiștii sovietici au 
înscris un gol din acțiune, 
unul din 4 m și trei cu „om 
în plus".

într-un alt meci, desfășurat 
în cadrul grupei C, selecțio
nata Ungariei a trecut prin 
multe emoții pînă a obținut 
victoria în fața Australiei, 
7—6 (2—1, 2—3, 3—1, 0—1).

folosiți de an- 
Grințescu, mai 
de rezervă D. 
a intrat în apă. 
în mod special 
Adrian Nasta- 

Viorel Kus

CU

U. POTTECK
CAMPION OLIMPIC

Prima probă desfășurată pe 
poligonul Acadie, aflat la 40 
km de Montreal, a fost pisto
lul liber. Calculele hîrtiei in
dicau o luptă strînsă pentru 
ocuparea celor trei locuri de 
pe podium între sportivii din 
Republica Democrată Germa
nă, U.R.S.S. și Suedia. într-a- 
devăr, aceste pronosticuri au 
fost confirmate. Numai că tit
lul olimpic nu a revenit ma
relui favorit — sau cel puțin 
așa îl indicau cifrele realizate 
In concursurile acestui an — 
sportivului Harald Vollmar 
(R. D. Germană), ci colegului 
său de echipă, cvasi-necunos- 
cutul Uwe Potteck ! Primul 
campion olimpic al ediției

Montreal practică proba de 
pistol liber de numai doi ani, 
dar acest fapt nu l-a împie
dicat să realizeze aici un re
zultat senzațional : 573 p ! Per
formanța reprezintă un nou 
record mondial și un nou re
cord olimpic (v.r. mondial a- 
parținea, cu 572 p, lui G. 
Kosîch din U.R.S.S., și lui H. 
Vollmar). în aceste condiții, 
Vollmar a cucerit doar meda
lia de argint, cu 566 p. Pe 
locul III s-a clasat trăgătorul 
austriac Rudolf Dollinger, cu 
562 p. Reprezentantul nostru 
Dan Iuga a avut o comportare 
sub posibilitățile cunoscute, o- 
cupînd locul 34, cu 559 p.

se află echipa R. D. Germane. 
In continuare. în clasament fi
gurează : Ungaria, S.U.A.,
Cehoslovacia. La individual 
compus : Nadia Comăneci 39,35, 
Teodora Ungureanu și Ludmila 
Turișceva 38,85, Nelli Kim. Ol
ga Korbut și Svetlana Grozdo- 
va (toate din echipa U.R.S.S.) 
38,80.

ISI 

a
BASCHET. Preliminarii (m) — grupa A : Canada — Japonia 

104—76 ; Cuba — Australia 111—89 (56—40) ; grupa B : Iugo
slavia — Porto R1CO 84—«3 (38—29); S.U.A. — Italia 106—86 (50—39).

BOX. Eliminatorii __ cat. muscă : Elashrl (Egipt) b.p. Orban
(Ungaria) ; Perez (Venezuela) b.p. Rios (Mexic) ; lung Chul Kim 
(Coreea de Sud) b.p. Putapibar (Thailanda). Cat. cocoș : Chul 
Son Hwang (Coreea de Sud) b.p. Houllaras (Grecia) ; Onoiri 
(Italia) b.p. Mahran (Egipt), Mooney (S.U.A.) b.p. Rais (Maroc) ; 
Rengifo (Venezuela), Tink (Australia), Tumathsogolid (Papua 
Noua Guinee) și Rodriguez (Spania) s-au calificat prin nepre- 
zentarea adversarilor. Cat. pană : Ral (India) si Calderon (Porto 
Rlco) s-au calificat prin neprezentarea adversarilor ; Pacheco 
(Venezuela) b.p. Calderon (Columbia). Cat. semiușoară : Andino 
(Porto RicO) b.p. Pirastu (Italia) ; Rusevskl (Iugoslavia) b.p. 
Hamill (Irlanda).

CANOTAJ. Eliminatorii (m). Schif simplu — seria I : 1. Kolbe 
(R.F.G.) 7:05,95 ; 2. Drea (Irlanda) 7:07,20 ; 3. Dreifke (R.D.G.) 
7:11,49 ; seria a n-a : 1. Dovgan (U.R.S.S.) 7:28,92 ; 2. Blondl 
(Italia) 7:35,33 ; 3. Svensson (Suedia) 7:40,82 ; 4. Walter Lam- 
bertus (România) 7:42,65 ; 5. Kutscher (Uruguay) 7:48,59 ; seria 
a in-a : 1. Ibarra (Argentina) 7:17,41 ; 2. Whale (Australia) 
7:20,11 ; 3. Denombreux (Belgia) 7:23,23 ; 4 rame f.c. — seria I :
1. S.U.A. 6:15,07 ; 2. Italia 6:16.10 ; 3. Bulgaria 6:20,71 ; 4. ROMÂ
NIA 6:23,12 ; 5. Finlanda 6:38,91 ; seria a n-a : 1. R.F.G. 6:15,26 ;
2. Marea Britanie 6:16,32 ; 3. Belgia 6:20,07 ; 4. Irlanda 6:25,57 ;
r/ Argentina 6:49,33 ; seria a III-a ; 1. R.D.G. 6:02,55 ; 2. U.R.S.S. 
6:05,57 ; 3. Noua Zeelandă 6:06.40 ; 4. Norvegia 6:06,70 ; 5. Canada 
6:13,09 ; 4+1 rame — s-au calificat In semifinale : Olanda,
U.R.S.S., Franța, Cehoslovacia, Noua Zeelandă, Irlanda, R.D.G., 
R.F.G. și S.U.A. (cel mai bun timp — R.D.G.. In seria a IH-a, 
6:27,97) ; 2 visle — s-au calificat in semifinale : Norvegia. 
U.R.S.S., Marea Britanie, R.D.G., R.F.G., Franța. Cehoslovacia. 
Suedia și Iugoslavia (cel mai bun timp — Norvegia, in seria
1, 6:29,77) ; 2 f.c. — s-au calificat in semifinale : R.D.G., S.U.A, 
U.R.S.S., Cehoslovacia. Polonia, Finlanda, iugoslavia. Bulgaria, 
șl R.F.G. (cel mal bun timp — R.D.G., în seria I, 6:49,19) ; 2+1 
— s-au calificat în semifinale: Bulgaria, R.D.G., U.R.S.S., Franța. 
Brazilia. Iugoslavia, Cehoslovacia, italia. Marea Britanie (cel mai 
bun timp — Bulgaria. în seria I, 7:24,74 — cu care a întrecut 
pe R.D.G. și U.R.S.S.) ; 4 vîsie f.c. — s-au calificat direct in 
finală — Cehoslovacia (5:49,21) și U.R.S.S. (5:47,83) ; 8+1 — 
s-au calificat direct in finală : Australia (5:39,07 — a Învins pe 
Noua Zeelandă) si R.D.G. (5:32,17).

CICLISM. 100 km pe echipe contracronometru: 1. U.R.S.S. (Anatoli 
Ciukanov Valeri Ciaplîghin, Vladimir Kaminski, Aavo Pikkuus) 

102,533 km în 2h.08:53 (m.o. 47,730 km) — campioană olimpică,
2. Polonia 2h.09:13, 3.'Danemarca 2h.l2:20, 4. R.F.G. 2h.l2:35, 5. 
Cehoslovacia 2h.l2:56, 6. M. Britanie 2h.l3:10.

FOTBAL. Preliminarii — grupa A : R.D.G. 
Spania — Zambia 3—0 (neprezentare) ; grupa C 
0—0 !, Iran — Nigeria 3—0 (neprezentare).

HOCHEI PE IARBA. Preliminarii — grupa 
gentlna 4—0 (2—0) ; Australia — Malaezia 2—0 
Pakistan — Belgia 5—0.

PENTATLON MODERN. Proba de călărie a 
Skene (Canada) — 1100 p ; cu același 
(Danemarca), Kurme (Finlanda), Suegen 
(Franța), Fox (M Brit.), Parker (M. Brit.).
POLO. Preliminarii — grupa A : Italia 

2—0, 2—0, 4—1) ; grupa B : România 
2—2, 0—0) ; Olanda — Mexic 5—3 ; 
Australia 7—6 (2—1, 2—3, 3—1, 0—1) 
(0—0, 2—0, 1—0, 2—0).

TIR. Pistol liber : 1. Uwc Potteck 
campion olimpic, 2. Harald Vollmar 
Dollinger (Austria) 562 p, 4. Heinz

— Brazilia 0—0, 
: Polonia — Cuba

A : India — Ar
ii—0) ; grupa B :

1: a fost ctștigată de 
punctaj : Steffensen

(Franța), Gulguet

Iran 12—1 (4-0,
— U.R.S.S. 5—5 (1—4. 2—2, 
grupa C :

; R.F.G.

(R.D.G.)
(R.D.G.)

____ ,_______________ _ __ -. ______ Meroel .
Ragnar Skanaker (Suedia) 559 p, 6. Vlcenzo Tondo (Italia) 559 p. 

VOLEI. Preliminarii (m) — grupa A : Cehoslovacia — Canada 
3—0 (4, 14, 11) ; Polonia — Coreea de Sud 3—2 (—6, —6, 12, 6, 5).

Ungaria —
Canada 5—0

p RM, RO —573 . ____ _
566 p, 3. Rudolf 

(R.F.G.) 560 p, 5.

O INIȚIATIVĂ 
INTERESANTĂ

Printre inițiativele Comite
tului de organizare a celei de 
a 21-a ediții a Jocurilor Olim
pice, se numără și aceea de a 
organiza, între 13 iulie și 4 
august, o mare tabără desti
nată delegațiilor de tineret din 
70 de țări. Tabăra este insta
lată în parcul Lafontaine din 
Montreal și găzduiește 1 200 de 
tineri, între 17 și 20 de ani. 
în programul de activitate al 
taberei sînt cuprinse manifes
tări sportive, culturale și tu
ristice.

SPITZ TRANSMITE ...
Printre cei 5 000 de repor

teri prezenți la Montreal se 
află și „recordmanul" meda
liilor olimpice de aur, înotă
torul Mark Spitz, care și-a 
început cariera de ziarist cu 
un interviu luat fostului cam
pion de la Tokio, Don Scho
lander. între altele, acesta ș 
declarat : „Evoluția natației

mondiale este datorată, după 
părerea mea, următorilor fac
tori : încă de la vîrsta de 15 
ani înotătorii arată, din punct 
de vedere fizic, ca oamenii 
maturi ; s-a perfecționat pre
gătirea psihologică : cu două 
decenii în urmă, de pildă, pă
rea imposibil să se acopere 
15 km în cursul unui singur 
antrenament, dar astăzi dis
tanța aceasta este ceva obiș
nuit. Se mai adaugă și alte 
elemente, cum ar fi construc
ția de piscine noi, mult îmbu
nătățite, echipament amelio 
rat“. Scholander, la fel cu toți 
specialiștii, este de acord că 
cele mai mari șanse la actuala 
ediție a Olimpiadei le au îno
tătorii din R. D. Germană. Din 
echipa americană șanse mai si
gure ar avea Bruce Fumiss și 
John Naber.

CONGRESUL F.I.A.C.
în cadrul Congresului Fede

rației internaționale de ci
clism amator, care se desfă
șoară la Montreal, s-a stabilit 
ca întrecerile campionatelor

PRIMII LAUREAȚI, PRIMELE RECORDURI, PRIMELE SURPRIZE
(Urmare din pag. 1)

celea! In fine, aseară s-au de
cernat și primele 3 medalii de 
aur din cele 26 ale concursului 
de natație.

După înregistrarea primilor 
medaliați, să consemnăm un 
fapt care vorbește de la sine 
despre înaltul nivel valoric pe 
care promite a-l atinge această 
ediție: avalanșa de recorduri. 
La pistol liber s-a înregistrat un 
nou record mondial și olimpic, 
în fiecare din probele de natație 
desfășurate în prima zi recor
durile Jocurilor au fost doborite. 
Si fiindcă am ajuns la natație 
să remarcăm debutul — con
form, de altfel, așteptărilor una
nime — al renumitei Kornelia 
Ender (R.D.G.), care la 100 m 
liber a realizat cu 55,81 un nou 
record J.O., la 8 sutimi de se
cundă de recordul lumii. Iar 
înotătorul american John Naber, 
după ce, a mers ieri la 5 sutimi 
de recordul lumii, a reușit in

semifinale să întreacă cu 11 su
timi cea mai bună performanță 
mondială la 100 m spate.

T n ceea ce-i privește pe
J sportivii români, primele 

lor evoluții, cele din cursul di
mineții, ne-au adus satisfacția 
unui frumos rezultat realizat 
de echipa de polo. Scorul egal 
(5—5, după ce la un moment 
dat „tricolorii" conduceau cu 
5—3!) in fața reprezentativei 
U.R.S.S. este demn de a fi 
subliniat, el conturind șansele 
echipei României de a se cali
fica in turneul final de 6 for
mații. Pentru a înțelege mai 
bine valoarea acestui meci 
egal, să reamintim că echipa 
Uniunii Sovietice este (alături 
de cea a Ungariei) o mare fa
vorită a turneului de polo și 
că ea deține actualmente titlul 
de campioană mondială și olim
pică. După cum se știe, in a- 
fara poloiștilor noștri și a ce
lor sovietici, din grupă mai fac

parte Olanda și Mexic. Pri
mele două clasate din cele 3 
grupe se califică in turneul fi
nal.

Cu mai puțin succes a 
concurat trăgătorul Dan Iuga, 
care n-a realizat clasarea aș
teptată. Pe pista de apă de la 
Insula Notre Dame, cele două 
ambarcațiuni românești care 
au luat startul în competiția 
canotorilor n-au reușit califi
carea directă în semifinale, 
trebuind să tragă incă o dată, 
în recalificări. Au început și 
disputele pugiliștilor, dar ieri 
nici unul dintre boxerii noștri 
n-a urcat in ring, li așteaptă 
și pe ei o întrecere dificilă, 
deoarece sînt înscriși in con
curs o serie da boxeri necu- 
noscuți, apți de a produce sur
prize, cum a fost (luăm un 
simplu exemplu) cea produsă 
in gala inaugurală în care cu
noscutul boxer maghiar Sandor 
Orban a pierdut in fața unui 
cvasianonim, un pugilist egip

tean fără „carte de vizită" dar 
tenace și combativ.

Am lăsat la urmă gimnastica 
(din cauza orei mai tirzii de 
desfășurare), dar in contextul 
evoluției din prima zi a sporti
vilor români la Montreal acest 
sport se situează pe trepte 
foarte ridicate. Dacă ar fi să 
consemnăm doar simplul fapt 
că Nadia Comăneci a obținut 
prima notă 10 din istoria Jocu
rilor Olimpice (exerciții impuse 
la paralele) ar fi de ajuns ca 
să ne facem o imagine asupra 
frumoaselor perspective care 
se deschid echipei noastre fe
minine, in efortul său de a 
aduce delegației noastre cit 
mai multe medalii. Nu numai 
ea însă, ci și Teodora Ungu
reanu, întreaga echipă se 
înscriu convingător printre 
concurentele la locuri pe po
dium. Start bun deci pentru 
gimnaste, promisiuni pentru o 
recoltă finală bogată !

mondiale să aibă loc între 22 
august și 4 septembrie 1977 în 
orașul San Cristobal (Venezue • 
la). în program figurează pro < 
be de velodrom, o cursă indi
viduală de fond (170 km) si 
proba de 100 km contracrono- 
metru pe echipe.

BORZOV SE 
ANTRENEAZĂ

Dublul campion olimpie tn 
probele de sprint, atletul so
vietic Valeri Borzov, se află 
în perfectă formă. Zilele tre
cute, el a suferit o ușoară în
tindere musculară, însă în pre
zent este complet vindecat, 
obținînd timpuri remarcabile 
la antrenamente.

CAL „DE REZERVĂ-
Cunoscutul campion austriac 

Hugo Simon, unul dintre fa- 
voriții concursului de călărie, 
se află într-o situație neaștep
tată. deoarece calul său favo
rit, „Lavender*, s-a rănit în 
timpul transportului peste O- 
cean. în această situație, Hugo 
Simon va concura pe calul său 
de rezervă „Flipper", dar șan
sele sale s-au diminuat con
siderabil.

IMPORTANTE HOTĂRÎRI
ALE CONGRESULUI F.I.F.A.

MONTREAL, 18 (Agerpres). 
Congresul Federației internațio
nale de fotbal (F.I.F.A.), întru
nit la Montreal, a hotărît pri
mirea ca membră a federației 
de specialitate din R. P. Chi
neză. Totodată, Congresul 
F.I.F.A. a hotărît excluderea 
Republicii Sud-Africane din ca
drul acestui for sportiv interna
țional. S-a stabilit ca viitorul 
Congres al F.I.F.A. să aibă Ioc 
la Buenos Aires, la 30 mai 
1978. cu două zile înaintea în
ceperii turneului final al cam
pionatului mondial. Comisia 
executivă a F.I.F.A. se va 
reuni anul viitor, la 3 octom
brie, la Fraga.

La 29 noiembrie va sosi la 
Buenos Aires o delegație a 
F.I.F.A., care va vizita sta
dioanele unde vor avea loc 
meciurile din cadrul C.M
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