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Turneul olimpic de polo a con
tinuat luni la piscina Claude 
Robillard. în primul meci 
al celei de a doua reuniuni 
echipa României a întîlnit for
mația Mexicului (antrenată de 
fostul internațional maghiar 
Kalman Markovics), cîștigătoa- 
rea Jocurilor Panamericane

în sala Forum din Montreal

NADIA COMANECI, MAREA VEDETĂ
A CONCURSULUI DE GIMNASTICĂ

Prima zi a participării sporti
vilor români la Jocurile Olim
pice pare a fi fost de bun augur 
pentru perioada de 14 zile de 
concursuri care vor urma, cu 
toate că debutul propriu-zis, nu 
a fost pe măsura așteptărilor, 
Dan luga — primul candidat ro
mân — nereușind nici pe de
parte să corespundă previziuni
lor, prin clasarea pe locul 34. cu 
o performanță minoră, in proba 
de pistol liber. Ceea ce a urmat 
însă — incepind cu rezultatul de 
egalitate al poloiștilor români 
cu campionii olimpici „en titre" 
(echipa U.R.S.S.), apoi cu trium

de presă. Iar legitimația mare, 
cu scris clar, pe care o purtăm 
la git — obligație ce revine nu 
numai ziariștilor, ci și tuturor 
celor ce lucrează la Olimpiadă 
— dezvăluind identitatea și men- 
ționind țara din care provenim, 
face ca pe loc să fim asaltați de 
cei care nu contenesc să ne între
be despre Nadia Comăneci. Fără 
nici o îndoială, pentru zilele de 
duminică și luni, Nadia rămine 
vedeta incontestabilă a acestor 
prime întreceri olimpice. Sintem 
obligați să dăm date și detalii 
zecilor de colegi de breaslă care 
vor să știe cite ceva in plus

Multipla campioană europeană Nadia Comăneci își încheie în mod 
strălucit execuția la paralele, printr-un zbor care parcă o poartă 

pe gimnasta româncă spre nota maximă
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aur ; ei ne dau replica, susți- 
nind că aceasta nu-i nici o 
problemă. Presa canadiană de 
luni rezervă fotografiilor Nadiei 
Comăneci jumătăți de pagini, 
iar titlurile care o evocă sint 
de-a dreptul amețitoare. Un ziar 
scrie : „Nadia este perfecțiunea". 
Așa sună titlul intr-un ziar po
litic. intrucit aici nu există ziare 
de sport. Cotidianul „Montreal 
Matin" are prima pagină acope
rită cu o singură poză uriașă a 
Nadiei Comăneci și cu un titlu 
la fel de mare : „Zece din zece 
pentru Nadia !“.

în sala Forum, plină pină la 
refuz duminică seara, a fost un 
spectacol excepțional,' deși era 
vorba numai de exerciții impuse. 
Constatările noastre de la avan
premieră s-au adeverit. Deși 
gimnastele românce au început 
concursul la un aparat mai pu
țin spectaculos, Nadia Comăneci 
a atras de la inceput atenția 
devenind, alături de Ludmila 
Turișceva, Teodora Ungureanu 
și Olga Korbut, una din vede
tele reuniunii. Concurentele din 
celelalte echipe aproape că tre
ceau neobservate. Totul s-a pe
trecut in nota unui mare interes 
pină cind fetele noastre — care 
au evoluat in general bine și

CORNEL RUSU

din 1975. care a eliminat din 
turneul olimpic selecționata 
S.U.A. (medalie de bronz în 
1972, la Miinchen).

Confirmînd rezultatul foarte 
bun din prima zi — 5—5 cu 
campioana olimpică „en titre", 
formația U.R.S.S. — reprezen
tativa României a făcut din 
nou un joc la o valoare ridi
cată. obținînd o victorie netă 
la scorul de 8—3 (4—1, 1—1,
2—1, 1—0). Poloiștii români 
s-au impus printr-o apărare 
fermă și sigură, mizînd foar
te mult și pe acțiunile de con
traatac, cu care și-au surprins, 
de regulă, adversarii. Sportivii 
mexicani au făcut multe efor
turi pentru a stăvili ofensiva 
românilor și au fost nevoiți 
să faulteze uneori, atrăgîn- 
du-și eliminări pe timp de cîte 
un minut.

După primele 5 minute de 
joc scorul ne-a fost favorabil 
cu 4—1. diferență care expri
mă seriozitatea cu care repre
zentanții noștri au abordat în
că de la început această par
tidă. Au înscris, pe rînd : C.

(Continuare în pag. a 4-a)

HANDBALIȘTII ROMÂNI VICTORIOȘI
ÎN MECIUL CU UNGARIA: 23-I8

MÎINE BĂIEȚII INTÎLNESC ECHIPA S. U. A., 
IAR FETELE REPREZENTATIVA R. D. GERMANĂ

(Continuare in pag. a 4-a)

Asa cum era de așteptat, 
partida dintre formațiile mas
culine de handbal ale Români
ei și Ungariei, programată în 
prima etapă a grupei B, a fost 
un veritabil derby al zilei. 
Campioana mondială a primit 
replica unui adversar valoros, 
ambițios, hotărît să producă 
marea surpriză a întrecerilor. 
„Tricolorii" au învins în aceas
tă dificilă întîlnire datorită

omogenității echipei, varietății 
atacului și fermității apărării, 
științei de a depăși momentele 

' grele.
De fapt, victoria a fost asi

gurată în prima repriză. După 
un început echilibrat, în care 
reprezentativa Ungariei a con
dus cu 1—0 și cea a României

în întrecerile masculine de gimnastică

H DAN GRECU, PE LOCUL 3
LA INELE ȘI PARALELE DUPĂ „IMPUSE"

ful (încă fără medalie) al Nadiei 
Comăneci in sala Forum și în
cheind seara cu victoria hand- 
baliștilor noștri asupra puterni
cei formații a Ungariei — ne 
îndreptățește să considerăm că 
ziua de duminică ÎS iulie se în
scrie ca un start promițător pen
tru obiectivele olimpice româ
nești.

Scriem aceste rinduri luni di
mineață, aflindu-ne la centrul

despre gimnasta perfectă care a 
luat prima notă de 10 in istoria 
gimnasticii olimpice. Nu e su
ficient că, de duminică seară, 
pe toate cele 12 canale ale te
leviziunii canadiene exercițiile 
Nadiei se repetă de mai multe 
ori cu încetinitorul. Ziariștii nu 
sint mulțumiți, ei vor tot mai 
multe amănunte. încercăm să-i 
convingem să aștepte ca Nadia 
Comăneci să ia o medalie de

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

După satisfacțiile deosebite 
pe care ni le-au oferit dumi
nică seara maestrele gimnas
ticii românești, care au produs 
aici o excelentă impresie, am 
rămas la sala Forum pină la 
finele reuniunii programată în 
prima zi a Jocurilor Olimpice, 
pentru a-i vedea la lucru și pe 
gimnaștii noștri. După cum se 
știe, conform tragerii la sorți, 
ei au evoluat în penultima 
grupă valorică, alături de echi
pele Statelor Unite și Elveției 
și împreună cu două formații 
alcătuite din gimnaști indivi
duali. Dan Grecu, Mihai Borș, 
Ștefan Gali, Sorin Cepoi, Ion
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Checicheș și Nicolae Oprescu 
au tăcut un concurs bun, punc
tajul obținut situîndu-i pe lo
cul cinci pe echipe înaintea 
prezentării exercițiilor liber 
alese. Este o poziție ce mar
chează progresul înregistrat de 
reprezentativa României, loc 
care —cu o mobilizare puter
nică a sportivilor noștri — 
poate fi menținut în clasa
mentul final al întrecerii. Dat 
fiind punctajele realizate de 
echipele aflate înaintea noas
tră în clasamentul provizoriu, 
considerăm că nu va fi posibil 
ca băieții noștri să depășească 
echipa Ungariei, de care o des
part mai bine de patru punc
te. Deci, așteptăm cu interes 
partea a doua a concursului 
pentru echipele masculine cu 
speranța că. în final, vom con

STEFAN BIRT ALAN
cu 3—2, sportivii noștri au ac
celerat ritmul de joc și s-au 
detașat la 12—7. în acest mo
ment. Penu a apărat o arunca
re de la 7 m, iar Lieu a în
scris dintr-o asemenea aru.tia
re, ridicînd avansul la 6 go
luri. Meciul era jucat. Aceasta 
în ciuda faptului că în min. 45 
Birtalan — cel mai eficace ju
cător al reprezentativei Româ
niei — a fost eliminat pentru 
5 min. iar adversarii s-au apro
piat la două goluri (17—15). în 
inferioritate numerică, românii

AZI MÎINE i'Continuare in pag. a 4-a) (Continuare in pag. a 4-a)
BOX: de la ora 19 : meciuri elimina

torii — cat. cocoș : Faredin Ibrahim — 
Ciu En Zo (R.P.D. Coreeană).

BOX: de la ora 19 : meciuri elimina
torii : cat. semiușoară : Simion Cuțov — 
E. Mittee (M. Britanie).

CANOTAJ : de la ora 16 : recalificări 
în probele masculine : schif simplu
(Walter Lambertus) și 4 rame f.c. (Si
mion, Grumezescu, Tudor, Gall).

GIMNASTICA : exerciții liber alese 
masculin. Echipa României evoluează 
în ultima serie între orele 2,45—4,30.

CANOTAJ : de la ora 16 : recalificări 
în probele feminine : echipajele româ
nești de 44-1 rame, 2 f.c., 4+1 vîsle și 
8+1.

GIMNASTICA :
cursul primelor 36
compus feminin ; ora 
cursul primilor 36 
compus masculin.

MONTREAL, LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

HANDBAL : ora 1,00 (la Quebec): 
România — S.U.A. (grupa B — mascu
lin) ; ora 23,30 (la Sherbrooke) : Româ
nia — R.D. Germană (feminin).

ora 22—23,45 : con- 
pentru individual 

2,00—3,45 : con-
pentru individual

laLUPTE GRECO-ROMANE : de
orele 16 și 1,00 : me iuri în cadrul pri
mului tur.

LUPTE GRECO-ROMANE : de la ora 
16 și 1,00 : meciuri din al doilea tur.

SCRIMA : ora 14—23 : eliminatorii la 
sabie :

POLO : ora 21,30 : România 
da (grupa B).

Olan-
TIR : de la ora 15 : pușcă liberă 3x40 f 

Concurează Nicolae Rotaru și Ștefan 
Caban.

SCRIMA : De la ora 14 și 24 : elimi
natorii la floretă bărbat'.

In acest program competițiile sînt tre- 
cute cu o’T Bucure?’iu’ui.

§

BASCHET. Preliminarii (m) — grupa A : U.R.S.S. — Australia 93—77
(58—39)

BOX. Eliminatorii — Cat. mijlocie : L. Martinez (Cuba) b.p. Obelmejias 
(Venezuela) ;cat. semimuscâ : Fait (Egipt) b. ab. 1 Leroy (Franța) ; Mal- 
domado Porto Rico) și Patri (Argentina) se califica fârâ adversar ; Dunne 
(Irlanda) b. ab. 2 Uciyama (Japonia).

FOTBAL. Grupa D : U.R.S.S. — Canada 2—1 ; Franța — Mexic 4—1.
HOCHEI PE IARBA. Grupa A : Australia — Canada 3—0 (2—0).
ÎNOT. 100 m liber (f) : 1. Kornelia Ender (R.D.G.) 55,65 s R.M., R.O. — 

campioană olimpică ; 2. Petra Priemer (R.D.G.) 56,49 ; 3. Enith Brigitha 
(Olanda)56,63 ; 4. Kim Peyton (S.U.A.) 56,81 ; 5. Shirley Babashoff (S.U.A.) 
55,95 ; 6. Claudia Hempel (R.D.G.) 56,99 ; 100 m bras (m) : în semifinale. 
John Hencken (S.U.A.) 1:03,62 r.m. ; 100 m spate (m) : 1. John Naber
(S.U.A.) 55, 49 s — campion olimpic ; 2. Peter Rocco (S.U.A.) 56,34 ; 3. 
Roland Matthes (R.D.G.) 57,22 ; 4. Carlos Berrocal (Porto Rico) 57,28 ; 5. 
Lutz Wanja (R.D.G.) 57,49 ; 6. Bob Jackson (S.U.A.) 57,69.

POLO. Preliminarii — grupa A : Iugoslavia — Iran 15—0 (3—0, 4—0, 4—0, 
4—0). Clasament : 1. Italia 4 p, 2. Iugoslavia 3 p, 3. Cuba 1 p, 4. Iran Op ; 
g upa C : R.F.G. — Australia 4—3 (2—0, 1—1, 1—1, 0—1). R.F.G. și-a asigurat 
cal'ficarea în turneul final

SĂRITURI IN APĂ. Trambulină 3 m (f) — salturi impuse : 1. Jennifer
Schandler (S.U.A.) 254,67 p ; 2. Olga Mitrieva (U.R.S.S.) 245,25 p ; 3. Irina 
Kalinina (U.R.S.S.) 242,79 p ; 4. Heidi Ramlow (R.D.G.) 238,38 p ; 5. Christa 
Kohler (R.D.G.) 237,69 p.

TIR. Talere-șanț (după 150 t) : 1. U. Baldi (Italia) 144 ; 2. D. Haldeman 
(S.U.A.) 143 ; 3. A. Silva Marquez (Portugalia) 142 ; 4. J. Primrose (Ca
nada) 140 ; 5. Ch. Dickson (S.U.A.) 139 ; 6. J. Colon (Belgia)



„Criteriul olimpic44 la
PARTICIPARE NUMEROASA, 

ORGANIZARE BUNĂ, 
PRORE SPECTACULOASE

Pe agenda competițiilor in
terne ale caiaciștilor și canoiș- 
tilor continuă să figureze con
cursuri importante, care se 
bucură de o largă participare. 
Vineri, sîmbătă și duminică, 
la Zigoneni (lîngă Curtea de 
Argeș), s-au disputat întrece
rile „Criteriului olimpic", orga
nizate de federația de specia
litate și CJEFS Argeș. Au 
luat parte 326 de sportivi din 
12 cluburi și asociații cu secții 
de caiac-canoe La deplina re
ușită a acestei competiții o 
contribuție deosebit de însem
nată au adus-o organele locale 
din Curtea de Argeș, care au 
asigurat întrecerilor excelente 
condiții de desfășurare, din 
punct de vedere organizatoric, 
tehnic etc.

REZULTATE TEHNICE. K 1
— 500 m : 1. B. Borbandi
(Steaua) 1 :52,6 ; 2. Șt. Masca 
(Steaua) 1 :53,2; 3. R. Moise 
(Steaua) 1 :54,2. C 1 / 500 m:
1. S. Corneenco (Steaua) 2:02,6;
2. Gh. Lungu (Dinamo) 2 : 03,3;
3. Gr. Denisov (Steaua) 2:04,3.
K 1 — 500 m (F) : ""
Nichiforov (Dinamo) 
2. Despina Buri 
2 : 08,5 ; 3. Victoria 
(Rapid) 2 :11,2. K 2— 500 m : 
1. Dumitru — Nițescu (Steaua) 
1 :40,9 ; 2. Dragulschi — Pavel 
(Steaua) 1 ; 41,3 ; 3. Șt. Foldi
— F. Foldi (Rapid) 1 :42,1. C 2

1. Maria 
2:05,0 ; 

(Steaua) 
Denesiuc

I.H R. LITORAL MANGALIA
FARUL CONSTANȚA

11-9, LA BOX
Pentru iubitorii sportului cu 

mănuși de pe litoral a deve
nit un fapt obișnuit să vizio
neze spectacole pugilistice de 
bună calitate. După întîlnirea 
internațională cu formația 
B. S. C. Hertha (Berlinul Occi
dental), pugiliștii de la I. H. R. 
Litoral Mangalia au susținut 
meciul cu sportivii de la Box- 
club Galați, iar sîmbătă seara 
au primit vizita colegilor lor de 
la Farul Constanta. Reuniunea, 
disputată în grădina de vară 
din stațiunea Saturn, s-a bucu
rat de un interes major. Păcat 
că ploaia — care a căzut cu 
intermitențe aproape în tot 
timpul desfășurării galei — i-a 
împiedicat pe spectatori să ur
mărească în bune condițiuni 
meciuri frumoase, viu disputa
te. Oricum, pentru inițiativa 
organizării unor astfel de reu
șite întreceri sportive merită 
felicitări asociația I. H. R. Li
toral Mangalia. în frunte cu 
președintele ei. Dumitru Petri- 
șor, un mare iubitor al „nobilei 
arte".

Rezultatele reuniunii de sîm
bătă seara, in ordinea catego
riilor (primii sînt boxerii de 
la Mangalia) : N. Șeitan b.p. 
T. Rușii, A. Barbu b.p. I. Mus
tafa, T. Tudor b.p. M. Iuseim, 
T. Pândele p.p. A. Negulescu, 
V. Munteanu m.n. Gh. Găvan, 
S. Postolache b.p. Gh. Agapșa 
(!), A. lmre b. ab. 2 V. Filip, 
I. Dimache D.p. A. Tîrboi. Gr. 
Sasu p.p. M. Banu, AI. Hiera 
p.p. N. Grigorescu. Scor final : 
11 — 9 pentru boxerii de la 
Litoral Mangalia.

IN
FINALE

CUPA TINERETULUI" 
LA TIR

Miine, pe Paring, o nouă fi
nală începe în cadrul „Cupei 
tineretului" : tir pentru elevi, 
categoria 14—19 ani. întrecerile 
se desfășoară la Poligonul Ba
zei I.E.F.S,, între 21—23 iulie, 
protagoniști fiind 80 de elevi 
și eleve din întreaga tară.

LOTO

SI REPETAREA REUȘ
— 500 m : 1. Capusta 
hacioc (Dinamo) 1 : 50,2 ; 2. Ne
grea — Parmac (Steaua) 1:51,1;
3. Șt. Nemes — E. Nemeș (Ra
pid) 1 : 51,9. K 2 — 500 m (F) :
1. Arina Parmac — Adriana 
Mihala (Steaua) 1 : 54,6 ; 2. 
Stela Moldoveanu — Tatiana 
Vanghelie (Dinamo) 1 :55,8 ;
3. Paula Simon — Floarea Pe- 
trușel (Dinamo) 1 :57,2. K 1
— 1000 m : 1. C. Macarenco
(Dinamo) 3 : 53,0 ; 2. R. Varto- 
lomeu (Steaua) 3 :53,4 ; 3. R. 
Sofran (Dinamo) 3 :54,5. C 1
— 1000 m : T. Simionov (Stea
ua) 4 : 11,7 ;
(Dinamo) 4 :12,2 ; 
(Dinamo) £ .
1000 m : 1. Filipov 
(Dinamo) 3 : 31,3 ; 2. 
Irimia (Steaua) 3 : 33,5 ;3. 
banov
3 :36,3. C 2 — 1000 m : 1. M. 
Marcov — Simiocenco (Steaua) 
3 :47,6 ; 2. Cozlov — P. Mar
cov (Dinamo) 3 : 48,4 ; 3. Mun
teanu — Serghei 
3 : 51.7. K 4 — 1000 I 
ua (Susoi — Soâre
— Ștefan) 3 :11,5 ;
3 : 12,4 ; 3. Șc. sp. 
Timisoara 3 :17,4.

CLASAMENT I
1. Steaua 185 p ;
157 ; 3. Raoid 34 ; 4. S. C. Tul- 
cea 26 ; 5. Olimpia București 
24 ; 6. Dunărea Galați 16.

• Vineri, șimbătă și du
minică, tot pe pista nautică 
de Ia Zigoneni, va avea loc 
„Criteriul speranțelor". com
petiție rezervată juniorilor I 
și II, precum și tineretului.

2. L. Varabiev 
: . x£,2 ; 3. Gh. Titu 
4 £15,6. K 2 —

Ivanov 
; 2. Pocora — 
- " Lo-

Merezlichin (Steaua)

L (Dinamo) 
m : 1 Stea- 
— Pamacai

2. Dinamo 
Politehnica

GENERAL:
2. Dinamo

Id rcprc casantele noastre
cur?pcnc

Juniorul Romeo Diaconu, învingătorul etapei de la Cimpina, tre- 
cînd peste una din „trambulinele" traseului de pe dealul Mus

celului.

Campionatul de motocros

ÎNVINȘII ȘI-AU LUAT REVANȘA
Desfășurată duminică la Cim

pina, pe 'un traseu reamenajat și 
dotat cu aparatura corespunză
toare de către asociația sportivă 
Poiana din localitate etapa a 
treia a campionatului republican 
de motocros a fost, ca și prece
dentele. aprig disputată.

Rivalitatea dintre protagoniști a 
dat, de data aceasta, câștig de 
cauză învinșilor la... potou din e- 
tap<a anterioară. Astfel, după în
frângerea de la Cîmpulung Mus
cel, campionul tării la 
cîmpineanul Mihai Banu (antre- 
n’or — maestrul sportului Dan 
Chițu) a dat deplină satisfacție 
miilor săi de suporteri, dominînd 
copios ambele manșe. Principalul 
său adversar a fost, din nou, ju
niorul Ernest Miilner, care, din 
păcate, in ultimele ture a fost 
nevoit să oprească pentru că i-a 
sărit lanțul de la motocicletă și 
astfel a pierdut locul secund în 
clasament. Cum s-au comportat 
ceilalți alergători fruntași ? Paul 
Fiilpescu a evoluat în nota sa 
obișnuită, adică bine, iar ploieș-

seniori,

ÎNOTĂTORII REȘIȚENI ÎNVINGĂTORI
ȘCOLILOR SPORTIVEIN CAMPIONATUL

La Reșița s-au desfășurat, 
timp de patru zile, întrecerile 
campionatelor naționale ale 
școlilor sportive la înot. Com
petiția. a fost dominată de re
prezentanții Școlii sportive din 
Reșița, care au totalizat 514 p. 
Ei au fost urmați în clasament 
de: 2. Șc. sp. ~ 
Școala nr. 54 
Lie. 4 Gala+i 
Timișoara 162 
iești 150 p,

Brăila 372 p, 3.
Buc. 288 p, 4.

221 p, 5. Șc. sp. 
p, 6. Șc. sp. PJo-
Sp. so. 2 Buc.

119 p și 8. Șc. sp. Tg. Mureș
115 p. Iată cele mai bune re-

teș 4:31,7 — 400 m liber; Șt. 
Mitu (Lie. 4 Gal.) 66,0 — 100 m 
spate; Edit Puei (Reș.) 1:11,3 — 
100 m spate; Al. Noapteș 2:07,6 
— 200 m li1' ** ~
200 m sp?..
100 m bras; .
1:23,9; Val?‘iu Buzatu
18:20„2 — 1500 m liber;

"r; E. Puel 2:34,9 — 
; St. Mitu 1:15,8 — 
Judit Huniadl (Res.) 

(Reș.)

7.

zultate:
JUNIORI: Al. Noapteș (Șc. 

sp. 2) 59.5—100 m liber; Ines 
Hellebrandt (Reș.) 66,9—100 m 
liber; Mariana Marin (Reș.) 
2:38,8 — 200 m spate; Al. Noap-

COPII A: M. Marin 
66,8 — 100 m liber; Cr. 
(Lie. 4 Ga’.) 2:27,4 — 
soațe; B'igitte Pras 
1:23,2 — 
2:38,3 — 
100 m snate; Andrea oreuu 
(Sc. 54) 2:40,0 — 200 m delfin; 
Ovidiu Cocenescu (Șc. 54) 2:50,7 
— 200 m bras; B. Pras (Reș.) 
2:57,5 — 200 m bras.
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(Reș.)
Banu 

200 m 
B"igitte Pras (Reș.) 
'03 m bras; M. Marin 

200 m mixt; și 1:13.3 —
Steriu

TUREL ÎNVINGĂTOR ÎN DERBY

Din 1970. cînd pe cîmpul nos
tru de curse ișl disputau cu străș
nicie întîietatea cei trei cai — 
Talion. Talaz șl Seceriș — con
semnați in istoria hipică sub ti
tulatura de ..trio-ul de aur" al 
trăpașilor români, nici un Derby 
n-a mai suscitat un interes atit 
de mare ca acesta care s-a dis
putat duminică.

Teoretic, șase din cei nouă con- 
curențl emiteau pretenții justifi
cate pentru victorie. Asta explică, 
de altfel, de ce a fost pe hipo
drom un număr record de spec
tatori. și asistența n-a avut ce 
regreta, fiindcă alergarea a fost 
pasionantă. E drept că nu s-a 
minat in forță, că totul s-a redus 
la tactica unei „curse de aștep
tare", impusă, în mod firesc, de 
condiția cailor antrenați de Mir
cea stefănescu. Mal întil s-a lan
sat la trena falsă ..blonda" Vil- 
tava și apoi rolul și I-a asumat 
Sirius. Dar lucrurile nu l-au aju
tat de loc pe Joben, care, plecînd 
în galon. a pierdut teren conside
rabil. Bineînțeles că Clică Tănase 
— campionul driverilor noștri — 
a încercat să fructifice conjunc
tura Ivită în cursă, plasînd pe 
Ornament intr-o postură care 
oferea suporterilor săi toate spe-

curselor

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• DUMINICA 25 IULIE O NOUA

TRAGERE LOTO 2!
Datorită cîstigurilor pe care le 

acordă. tragerile Loto 2 
așteptate cu un interes din

sint 
ce

LOTOS

în ce mai mare de către parti
cipant.
Procurați-vă din vreme biletele !

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 14 IULIE 1976 : 
Extragerea 1 : Cat. 2 : 1 variantă 
50% a 19 749 lei. 2 variante 25% 
a 9875 lei și 2 variante 10% a 
3.950 lei : Cat. 3 : 10,85 a 4.368 lei ; 
Cat. 4 : 14.40 a 3.292 lei ; Cat. 5 : 
62,35 a 760 lei ; Cat. 6 : 2.626,05 a 
40 lei. REPORT CATEGORIA I î 
446.158 lei. Extragerea a 11-a : Cat. 
B : 9.90 variante a 4.138 lei ; Cat. 
C : 36.50 a 1.122 lei ; Cat. D : 
1.921 a 60 lei ; Cat. E : 85,10 a 
200 lei : Cat. F : 2.037,75 a 40 lei. 
REPORT CATEGORIA A : 392.700

• Tragerea Pronoexpres de 
miercuri 21 iulie va fi televizată 
cu începere de la ora 16.20.

ranțele. Pe ultimii 500 de metri 
ai parcursului au înaintat puter
nic Turei, Hertz și Joben. Ulti
mul n-a mai avut resurse pentru 
lupta finală. Hertz s-a potic
nit. în schimb Turei a „prins 
aripi". El a sfîrșit cursa în trom
bă și a cucerit o foarte frumoasă 
victorie, în ultimul fuleu. Este a 
treia victorie repurtată, în serie, 
adică toată salba marilor premii 
după cea din ..Criteriul cailor de 
4 ani" și ,,Premiul de încercare" 
și Derby-v.l. eveniment foarte rar 
consemnat in istoria 
noastre.

Turei, acest elegant produs al 
hergheliei de la Rușețu, descen
dent — pe linie paternă al lui 
Vengc și — pe linie maternă — 
din Trixie, a dat tot ce a putut 
pentru această victorie. Cu atât 
mai mult cu cît în toate zilele 
precedente alergării acuzase o 
ușoară stare gripală. Dragostea 
și îndemînarea antrenorului și 
driverului său. Traian Marinescu, 
l-a ajutat însă să absolve totul 
cu bine. Un sincer bravo ! Turei 
a compensat faptul că, anul tre
cut, același antrenor ar fi putut 
să ciștige cu Rost, dacă acesta 
nu murea electrocutat și că fra
tele lui Turei, Talaz, a fost de
clarat — cîndva — pe nedrept 
învins, tot in Derby !...

REZULTATE TEHNICE: cursa
I — Fantina (I. Oană) 33,2, Dia
tom, simplu 3, ordine 26 ; cursa
II — Haiducel (Gh. Tănase) 30,5, 
Orion, simplu 2, event 24, ordine 
75 ; cursa III — Poznaș (1. Oană) 
29,5 Hoya, Suta, simplu 3, event 
22. ordine 12. ordine triplă 116 ; 
cursa IV — Dințura (G. Avram) 
27,9. Hanger, simplu 3, event 13, 
ordine 38. triplu cîștigător 103 ; 
cursa V — Hăulit (M. Ștefănescu) 
26,8. Stamina, Reactor, simplu 5, 
event 26, ordine 37, ordine triplă 
320 ; cursa VI — Turei (Tr. Ma
rinescu) 26,5. Ornament, simplu 5, 
event 72, ordine 22. triplu cîști
gător 302 : cursa Vil — Sacou 
(Gh. Tănase) 26,5, Rulaj, Tartan, 
simplu 3, event 44. ordine 33, 
ordine triplă 505 ; cursa vm — 
Nervos (S. Onache) 32,8, Reneta, 
simplu 4. event 65, ordine 89. Pa
riul austriac, ridicat la suma de 
54.335, a fost cîștigat de 6 tichete 
cu 15 combinații la șase cai, re
venind fiecărei combinații cîte 
1 811 lei. Report : 27.170 lei. Re
trageri : Metolin

Nlddy DUMITRESCU

teanul Glieorghe Barbu, în evi
dentă ascensiune de formă, a 
constituit revelația concursului. 
De asemenea. Aurel Ionescu, Tra
ian Moașa, Andrei Benedek (atâta 
vreme cît le-au funcționat mași
nile), Gheorghe Voicu, Nicolae 
Murgoci și Petre Lucaci s-au nu
mărat printre animatorii între
cerilor.

Fiind de forțe sensibil egale, 
mulți dintre juniori se află an
gajați în luptă directă pentru 
locurile fruntașe. Romeo Diaconu 
(antrenor — D. Motișan), urmă
rit pînă acum de neșansa unor 
defecțiuni tehnice, a obținut pri
ma victorie intr-un pasionant 
duel cu învingătorul etapei a 
doua, Gh. Oproiu, iar la proba 
motoretelor ,,Mobra“ micuțul 
Alexandru Ilieș (antrenor — 
p. Miilner) și-a luat revanșa în 
fața lui Răzvan Bîrzu.

CLASAMENTELE ETAPEI : se
niori — 1. M. Banu (Poiana Cim
pina), 15 p, 2. Gh. Barbu (Loco
motiva Ploiești) 12 p, 3. P. Fili- 
pescu (I.T.A. Tg. Jiu) 10 p, 4. 
E. Miilner (Torpedo Zărnești) 
8 p. 5. Gh. Voicu (Automobilul 
Buzău) 6 p, 6. N. Murgoci (Poiana 
Cimpina) 5 p ; juniori — 1. R. 
Diaconu (Flacăra-Automecanica 
Moreni) 15 p, 2. Gh. Oproiu (Po
iana Cîmpina) 10 p, 3. N. Ara- 
badgi (Locomotiva Ploiești) 10 p ; 
motoreta ,,Mobrau — 1. A. Ilieș 
(Torpedo Zărnești) 15 p, 2. D. 
Liviu (Poiana Cimnina) 12 p. 3. 
R. Bîrzu 
10 p.

(Muscelul Cîmpulung)

Traian IOANIȚESCU

MECIURI
CHIMIA RM. VILCEA — 

SLAVIA KROMOVITZ (Ceho
slovacia) 7—1 (4—0). Meciul,
disputat duminică dimineața, a 
fost atractiv și cu multe mo
mente de fotbal bun. Pentru 
învingători a înscris Caraba- 
geac (min. 30), Bartales (min. 
35), Danciu (min. 36, 60), Co- 
zarek (min. 40), Mistode (min. 
75) și Crăciunescu (min. 89), 
iar pentru oaspeți Cotob (min. 
55). (P. Giornoiu-coresp.).

F.C. ARGEȘ — SEL. JUDE
ȚULUI ARGEȘ 4—0 (1—0).
Peste 4 000 de spectatori au 
fost prezenți duminică dimi
neața, pe stadionul „1 Mai“ din 
Pitești, la această primă parti
dă de verificare. Au mancat: 
Radu II (2), Toma și Roșu. 
Formația din prima repriză: 
Ariciu — Moisescu, Olteanu, 
Cîrstea, Ivan II — Mustățea, 
Trona-u — Roșu, Radu II, Do- 
brin, Boca. După pauză au fost 
folosiți mai mulți jucători ti
neri. (I. Fețeanu-coresp.).

SPORTUL
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Cjmpiaana și deținătoarea 
Cupei", Sieaua, a luat — ieri 

dimineață — startul în sezonul 
1976/1977. Inutil să vă spunem 
că atmosfera era plină de op
timism și voioșie la stadionul 
din B-dul Ghencea, unde cîte- 
va zeci dc suporteri, care afla
seră dc ora reunirii, i-au pri
mit cu toată simpatia pe fot
baliștii care le-au adus frumoa
se sEftisfaetii în sezonul trecut.

„Angajăm noul sezon, ne 
spune tov. col. Alexandru Flo- 
rescu, șeful secției de _ fotbal 
Steaua, cu ferma dorință de

ACTUALITATI
e UN NOU ANTRENOR 

C.S. TÎRGOVIȘTE. Divizionara B 
C.S Tîrgoviște are un nou an
trenor. In locul lui Nicolae Tă- 
taru. al cărui contract a expirat, 
a fost instalat la cîrma echipei 
Nicolae Proca, cel care a pre
gătit pînă acum pe Steagul roșu 
Brașov.
• F. C. M. GALAȚI se pregă

tește acasă. Noua promovată în 
Divizia A F. C. M. Galați se 
pregătește, cu discreție, încă de 
la începutul acestei luni. După 
obișnuitul control medical, fot
baliștii orașului de la Dunăre au 
efectuat primul antrenament în 
ziua de 1 iulie, pregătindu-se cu 
asiduitate la Galați. De altfel, ei 
nu se vor deplasa din localitate 
decît pentru disputarea unor 
jocuri amicale. Primul dintre 
acestea va avea loc la 25 iulie, 
la Galați, cu o echipă de Divi
zia B care nu a fost încă sta
bilită. Toate ședințele de instrui
re urmăresc, în special, dezvol
tarea rezistentei generale și a 
forței. In primele zile ale lunii 
august, gălățenii au în proiect 
un turneu peste hotare. după 
toate probabilitățile în Uniunea 
Sovietică.

AMICALE
VIITORUL GHEORGHIENI 

— A.S.A. TG. MUREȘ 2—2 
(1—1). Echipa antrenată de Ti- 
beriu Bone a intîlnit un adver
sar foarte ambițios și tenace. 
Au marcat: Both II (min. 45), 
Fazekaș (min. 75) pentru mure
șeni, respectiv Farka.ș (min. 32) 
și Bartha (min. 64). A.S.A. a 
utilizat formația: Nagel (Vum- 
vulea) — Gligore, Ispir, Sziil- 
loși (Unchias), Onuțan — Varo- 
di, Naghi, Hajnal (Stingă) — 
Fazekaș (Both IT), Pîslaru, Fa- 
nici (Marton). (I. Malnașî-co- 
resp.)

C.F.R. CARANSEBEȘ — U.T. 
ARAD 1—3 (0—2). Golurile au 
fost realizate de Broșovschi (2), 
Uilecan, respectiv Mindoiu. 
Antrenorul arădenilor, Cicero
ne Manolache, a început jocul 
cu următoarea formație: Iorgu- 
lescu — Cocoș, Gali, Pojoni, 
Bogdan — Leac, Bedea, Bro
șovschi — Cura, Nedelcu II, 
Uilecan. Au mai jucat: Jivan, 
Giurgiu. Sima, Gașpar, Vaczi 
II. (N. Moga-coresp.)

ANNI£ SO!SBAIILT‘‘
PARIS, 19 (Agerpres). Com

petiția internațională de tenis 
pentru echipe feminine, dota
tă cu ,,Cupa Annie Soisbault" 
s-a încheiat în orașul francez 
Le Touquet cu victoria selecțio
natei Cehoslovaciei, care a în
trecut în finală cu 2—1 forma
ția Angliei. Rezultate tehnice: 
Sțrakonova — Tyler 7—5, 4—6, 
4—6, Marsikova — Mottram 
6—2, 6—4: Sțrakonova, Marsi
kova — Mottram, Thompson
6— 4, 8—10, 6—1. în semifinale : 
Cehoslovacia — U.R.S.S. 2—1 ; 
Anglia — Suedia 2—0.

• Turneul de la Hilversum 
(Olanda) s-a încheiat cu victo
ria jucătorului maghiar Balazs 
Taroczy. care I-a întrecut în 
finală cu 6—7, 2—6, 6—1, 6—3,
7— 5 pe argentinianul Ricardo 
Cano. în finala de dublu: Ca
no, Prajoux — Fibak, Taroczy 
6—4, 6—3

• La Cincinnati (Ohio) a 
cîștigat americanul Roscoe Tan
ner, învingător cu 7—6, 6—3 în 
finala susținută cu compatrio
tul său Eddie Dibbs. La dublu: 
Smith, Van Dillen — Solomon, 
Dibbs 6—1, 6—1.
• Rezultatele înregistrate în 

preliminariile „Cupei Galea"

IA TIMS
(tineret) la Atena: Iugoslavia — 
Republica Arabă Egipt 3—2; 
Danemarca — Grecia 5—0; la 
Knokke le Zoute (Olanda): Bel
gia — Portugalia 5—0; Finlan- 

Mexic 3—2; Ia Sofia: O- 
— Ungaria 3—2; Bulga- 
Turcia 3—1. Semifinalele 
desfășura joi și vineri în 

cehoslovac Marianske 
în primul meci echipa

da — 
landa 
ria —
se vor 
orașul 
Lazne.
Cehoslovaciei va întîlni forma
ția Olandei urmînd ca apoi să 
se desfășoare întîlnirea dintre 
selecționata Franței și echipa 
învingătoare din partida Ro
mânia — Iran ce va avea loc 
azi.

mondial 
mini-muscă 

WBC). pugilistul ve- 
Luis Esteba si-a păs- 
învlngîndu-1 prin k.o. 
a 3-a pe salangerul 

său, italianul Franco Udella. Me
ciul s-a desfășurat la Caracas.

BOX o Campionul 
profesionist la _cat. 
(versiunea 
nezuelean 
trat titlul, 
în repriza

FOTBAL • Rezultate înregis
trate în „Cupa de vară" : Sklo 
Union Teplice — Kickers Offen
bach 2—0 (1—0) ; Wacker In
nsbruck — Eintracht Braunsch
weig 1—0 (0—0) : Banik Ostrava
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FRUCTUOS ÎN C.C.E. I

COMPETIȚIILE INTERNE I
^Fcuiiă si 
■1 convinși 
Hm realiza 
Hati de a- 
H.i stasiu- 
■r in altor-
■ f i nal iona - 
9 Nu știu 
B>a spunem 
Ba campio- 
Beoeupă în 
B să rcali- 
Biparitie in
■ europene. 
Hi bună, să 
Hill în des-
■ Sîjjl gîn-

se ali- 
Hui sezon".
■ pe antrc- 
■hipei cam-
■ minute ei 
I HRtcarul 
■'ă la Rm. 
lor avea loc 
a DÎnă la 
fctinuare, în 
I de cîteva 
Iplus o șui- 
Iformatii de 
Lategorii.
Ieste opinia 
li Jenei în 
kon. L-am 
li, pe antre- 
Btelei să ne 
re intră în 
|ul de jucă- 
iri. spre Rm.

ru. Moise 
, Nitu (re- 
nde a fost

dorim să continuăm aplicarea 
ideii de joc din sezonul trecut 
și care ne-a adus deosebite sa
tisfacții. Bineînțeles că e vorba 
și de o perfecționare a ei, de 
o îmbunătățire sub toate as
pectele a jocului nostru. E o 
necesitate reală și... urgentă a- 
eeasta, deoarece — se știe foar
te bine — la puține zile după 
startul campionatului ne vom 
afla în fala unui adversar re
dutabil, campioana Belgiei. Or, 
nu putem aspira Ia o prezentă 
simțită, cu evoluții de calitate 
în marea competiție europeană, 
fără să realizăm și o creștere 
a randamentului pe care, după 
opinia mea, rezervele de posi
bilități ale lotului o fac posi
bilă. Cu aceste ginduri înce
pem munca de pregătire a nou
lui sezon, în care vom lupta 
din toate puterile spre a face 
un „bis", in activitatea internă, 
ai victoriilor din această pri
măvară".

Iată-1 pe Dumitru, căpitanul 
echipei campioane. Mai bine 
dispus ca niciodată. odihnit, 
gata _ să-și împărtășească păre
rile în fata noului sezon : „Su
biectul nr. 1 pentru noi, pen
tru mine, e F. C. Bruges. Sînt 
sigur că putem trece în turul 
doi dacă vom reuși să atingem 
o formă bună pe întreaga e- 
chipă și constat că toti băieții 
sînt puși pe treabă. Cred că 
vom reuși la Bruges meciul pe 
care îl dorim și asta va conta 
mult pentru calificare. Avem 
datoria ca, și pe planul compe
tițiilor interne, să ne onorăm
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/I AZI Șl MIINE LA MONTREAL
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eaua, Dumitru, și antrenorul său, Jenei, intr-o 
fi vorba și despre F.C. Bruges ? Probabil...

Foto : S. BAKCSY I
irin, Sameș,

(fundași), 
, Ion Ion, 
jcași), Troi, 
Zamfir, Ae-

însăși alcă-
• spune an

se deduce

>n. Prezen- 
plii, același 
înțelege că

performantele și dorim foarte 
mult să Ie confirmăm și în 
noul sezon. Recunosc că nu e 
ușor, dar știu la fel de bine că 
avem forțele spre a atinge a- 
ceste obiective. Principalul este 
să muncim mult si cu mare 
seriozitate".

Aceasta a fost, în cîteva 
mărturisiri, intîlnirea campioa
nei cu sezonul 1976/1977.
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POPICE TURNEUL INIERWIOML
in aceeași 
area C.C.E.

Buna Hal-
Voința Tg. 

i deplasare, 
itualei com- 
, pe căm
ine. Gazde- 

avantajul 
alcătuind o 
toate jucă- 
cifra de 420

2 554—2 432 
rrtțe s-au re-

- 431, Ana 
diko Szasz 
îlnirii cu 
rea loc la 
de 25 sep-

Vinerl, sîmbătă și duminică, 
în municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej s-a disputat un turneu in
ternațional de lupte libere re
zervat juniorilor. Cei mai buni 
sportivi români (cîte 3—4 la 
fiecare categorie) au primit re
plica unor echipe din Bulgaria, 
R.D Germană și Polonia. în
trecerile, disputate la 9 cate
gorii de greutate (la 100 kg. 
n-au avut loc meciuri), au fost 
dominate de reprezentanții ță
rii noastre, care au ocupat pri
mul loc la șase categorii. O 
frumoasă impresie au lăsat ti
nerii luptători din R.D. Ger
mană, cîștigători la două cate
gorii. Dintre ceilalți sportivi 
străini, numai bulgarul Anghel 
Dehlev (74 kg.) a reușit să se 
claseze pe primul loc.

Iată primii trei clasați la ce-

• PE SCURT • PE SCURT
2—0 (1-0) :
Djurgaarden 

.S. Kosice —
(0—0) ; ROW 

iz 1—3 (0—0); 
- Belenenses

• în „Cupa 
.ausanne 1—0 
ette Geneva
antrenor al 
Montevideo

este Roque Gaston Maspoli, 
care-1 înlocuiește pe Alberto 
Schiaffino.

ȘAH • Neînvinsă după trei 
runde, maestra româncă Gertrude 
Baumstark conduce în clasamen
tul turneului feminin de la Lu
blin. cu 3 p, fiind urmată de 
șahistele poloneze Krystina Ra- 
dzikowska si Irena Kaspszyk — 
21/-». în runda a 3-a Baumstark 
a cîștigat la Boszena Sikora (Po-

Marți, cînd intră în ring, 
la arena Maurice Richard. 
Ibrahim Faredin (cu Ciu En 
Zo, la cat. cocoș), să trecem 
în revistă succint — și atît 
cît ne permit riscantele prono
sticuri — șansele 
noștri în raport 
lor pe tablourile 
Este adevărat că 
unor neprezentări, 
sorți inițiale nu mai au valoare 
absolută, iar în cazul unor cate
gorii — cum ar fi cea a lui 
Victor Zilberman : semimijlo- 
cie — s-ar putea ca potrivit 
regulamentului, după o victo
rie repetată 
să se apeleze

Specialiștii 
șanse fraților 
(semiușoară), 
spre o medalie, are de trecut 
peste britanicul E. Mittee, apoi 
probabil peste venezueleanul O. 
Perez, pentru ca în semifinale 
să se reîntîlnească cu campio
nul lumii Vasili Solomin (dacă 
acesta trece de polonezul Gaj- 
da) ; iar fratele său Calistrat 
(ușoară) va da. în sferturile 
de finală, tot peste o veche 
cunoștință de Ia campionatele 
mondiale, bulgarul Vladimir 
Kolev. Drumul fructuos al lui 
Alee Năstac (mijlocie) spre o 
posibilă semifinală cu ameri- 
cafful Michael Spinks. duce 
prin „stațiile" : australianul 
McElwin și brazilianul Fer
nando Martins. La cat. grea, 
de asemenea. Mircea Simon 
pare să fi prins partea bună

pugiliștilor 
cu așezarea 
de concurs, 
din pricina 
tragerile la

fără adversar, 
din nou la sorți.

acordă bune 
Cuțov : Simion 

în drumul său

a tabloului, de vreme ce în 
partea opusă sînt Stevenson, 
Biegalski. Hussing, americanul 
T*ite. iar lui îi stau în cale 
spre o ipotetică semifinală cu 
sovieticul Viktor Ivanov, doar 
jamaicanul Berbick și 
rul Atanas Suvandjiev 
așteptată revanșă).

Ce se poate spune 
ceilalți candidați? C. Grucscu 
(muscă) are probabil cea mai 
„încărcată" parte de tablou : 
întîi cu americanul Leo Ran
dolph, iar apoi cu polonezul 
Leszek Blazynski sau portori- 
canul Guzman, cu eventualitatea 
de a da și peste campionul 
olimpic Gheorghi Kostadinov 
(Bulgaria) sau iugoslavul Faz- 
lija Șacirovici. Gheorghe Cio
chină (pană) ar putea întrece 
pe învingătorul dintre Weller 
(R.F.G.) și Thomas (Franța), 
dar apoi se intercalează un 
redutabil adversar : Richard 
Nowakowski (R.D.G.), pe o 
parte de tablou pe care mai 
figurează iugoslavul Bratislav 
Ristici si polonezul Leszek Ko- 
sedowski. Vasile Didea (mijlo
cie mică), pentru a ajunge în 
sferturi de finală cu cubane
zul Rolando Garbey, ar tre
bui să învingă pe canadianul 
M. Prevost și pe bulgarul N. 
Stancev. Lui Costică Dafinoiu 
(semigrea) i se întrevăd posi
bilități de a atinge faza semi
finalelor, unde-1 așteaptă pro
babil cubanezul Sixto Soria, 
cîștigătorul turneului „Giraldo 
Cordova Cardin".

bulga- 
(într-o

despre

9

$

SURPRIZA
60

LA PUȘCA LIBERA
FOCURI CULCAT

proba de 
s-a dez- 
ediție a

Cum era dc așteptat, 
pușcă liberă 60 f c nu 
mințit nici la actuala 
Olimpiadei. Nu a cîștigat unul 
dintre favoriți, chiar dacă aceș
tia puteau alcătui .înaintea con
cursului un pluton de peste zece 
trăgători de elită, care confir
maseră și se imouseseră prin 
rezultate remarcabile. De data 
aceasta, surpriza s-a numit Karl- 
Heinz Smieszek, originar din 
orășelul Salzgitter din Republica 
Federală Germania. Cu 599 p 
— record mondial și olimpic 
egalat —. el s-a instalat în frun
tea ierarhiei olimpice a probei 
de pușcă liberă 60 f c, cucerind 
o prețioasă — și. probabil, neaș
teptată chiar pentru el... —
medalie de aur ! Menționăm că 
noul campion olimpic nu a par
ticipat la J.O. de la Miinchen, 
nici la Camoionatele europene 
din 1975 ! Ceva mai cunoscut 
este colegul său de echipă, Ul-

DE LUPTE IIBERE (JUNIORI)
le nouă categorii de greutate 
la care s-au disputat întreceri
le: 48 KG.: 1. Ștefan Nicolae,
2. Z. Gonfarek (Polonia), 3. Gh.
Petre; 52 KG.: 1. Mircea Risi- 
pitu. 2. V Sabie, 3. D. Lungu; 
57 KG.: 1. Marcel Raț, 2. I. Io- 
tov (Bulgaria). 3. F. Dalaghie; 
62 KG.: 1. La jos Șandor (Româ
nia), 2. T. Dragus, 3. U. Krause 
(R.D.G.); 68 KG.: 1. Sigfrid
Lîedke (R.D.G.), 2. V. Stănescu,
3. S. Lotrcanu; 74 KG.: 1. An
ghel Dehlev (Bulgaria), 2. D. 
Lupu» 3. U. Schwenk (R.D.G ); 
82 KG.: 1. Ion Ivanov, 2. M. 
Stanciu, 3. G. Reiger (R.D.G.); 
90 KG.: Rainer Leffler (R.D.G.), 
2. V. Curelaru. 3. J. Owerczuk 
(Polonia): 4- 1OO KG.: 1. Vasile 
Pușcașu, 2. E. Ferdinandov 
(Bulgaria), 3. A. Ianco (Româ
nia).

rich Lind, cel care, cu 597 p, a 
urcat pe a doua treaptă a po
diumului de la poligonul Aca- 
die. Printre performanțele sale 
anterioare se numără locul 14 
la C.E. de la București, de anul 
trecut. Totuși, cei doi țintași al
cătuiesc o formulă de echipă 
valoroasă și, mai ales, omo
genă : la concursul de selecție 
în vederea alcătuirii echipei 
olimpice a R.F. Germania, dis
putat în iunie, la Wiesbaden, ei 
au susținut patru întîlniri a 
cîte 60 de focuri, situîndu-se la 
sfîrșitul acestui maraton, la ega
litate, dar cu un rezultat care 
nu anticipa 
Montreal.

La baraj, 
(U.R.S.S.) a 
că medalia 
țianul Anton Muller, record
man al țării 
(concursul de la 
nie — 1976). s-a 
al patrulea, cu 
de puncte : 595.

Reprezentanții noștri, Nicolae 
Rotaru și Gheorghe Va sile seu,au 
avut în cadrul acestei probe o 
comportare sub posibilități. Ei 
nu au reușit să se situeze prin
tre primii 25 de concurenți.

performanța de la

Ghenadi Lucikov 
reușit să cucereas- 
de b”onz, iar elve-

sale cu 599 p 
Bydgoszcz, iu- 
clasat pe locul 
același număr

lonia). Alte rezultate : Radzi- 
kowska — Goteva 1—0 : Honfi — 
Zatulovskaia 1—0 : Kaspszyk — 
Skacenlikova 1—0.
runde. în turneul interzonal de 
la Bienne (Elveția), conduc 
Byrne. Smîslov și Hubner cu 
cîte 4,/«> p. urmați de Larsen, 
Portisch. Csom. Smejkal și Ma- 
tanovici — 3’/o p > în runda a 
4-a a mini-turneului de la Ma
nila : Torre — Liubojevici 1—0. 
Karpov — Browne V2—V2. Con
duce filipinezul Eugenio Torre, cu 
S’/z p. urmat de Karpov — 2 p.

• După 6

BASCHET : ora 15.00 Iugoslavia
— Cehoslovacia (gr. B), R. A. 
Egipt — Italia (gr. B) și Porto 
Rico — S.U.A. (gr. B) ; Japonia
— Canada, Cehoslovacia — 
U.R.S.S. și S.U.A. — Bulgaria în 
turneul feminin.

BOX : ora 19,00 și ora 1,00 — 
meciuri eliminatorii.

CANOTAJ : ora 18,00 — recali
ficări în probele masculine.

CICLISM : ora 16,00 — proba 
de urmărire individuală 
ficâri) ; ora 21,00 — proba 
1000 m contracronometru.

FOTBAL : 
Brazilia — 
Ottawa ora 
(gr. C).

GIMNASTICA :
— exerciții liber ____ _____ ,.
—, grupa I (6 echipe), ora 1,00—

liber alese băr-

Montreal ora 
Spania (gr. 

24,00 ~ 'Cuba

(cali- 
de

Iran

ora 21,00-22,45 
alese bărbați

4,30 — exerciții __  _____ ___
bați — grupa a ll-a (5 echipe) 
și grupa a lll-a " ’ '

HALTERE: ora ____ „
și ora 1,00 grupa A ale concursu
lui la 60 kg.

HANDBAL : Montreal ora 1,00 
Cehoslovacia — Tunisia (gr. B) și 
la ora 2,30 R.F.G. — Japonia 
(gr. A) ; Quebec ora 1,00 Româ- 

—- S.U.A. (gr. B) și la ora 
.. lu92Șlavia — Danemarca 

, ui uumÎ ora 1,00 
- Ungaria (gr. B) și la 

1 U.R.S.S. — Canada 
i — meciuri masculine ; 
I ora 23,30 Ungaria — 

; Quebec ora 23,30 
. Sher- 

23,30 R.D.G. — Româ-

(5 echipe).
20,30 grupa

nia
2.30
(gr. A) ; Sherbrooke 
Polonia 
ora 2,30
(qr. A)
Montreal
Japonia
U.R.S.S.

B

(0 ; _______
— Canada (f) ; 

brooke ora ~ ~
nia (f).

HOCHEI 
Olanda — 
ora 18,00 
(gr. A) ; i_._ 
Noua Zeelandâ (gr. B) ; ora 
23,00 M. Britanie — Belqia 
(ar. B).

ÎNOT : ora 15,30 — serii la 
400 m liber (f), 100 m delfin (b) 
și 100 m spate (f) ; ora 1,00 — semi
finale la 100 m delfin (b) și 100 
m spate (f) ; finale la 1500 m 
liber, 400 m liber (f) și 100 m 
bras (b) ; ora 3,00 — finala de 
sărituri de la trambulină (f).

LUPTE GRECO-ROMANE : ora 
16,00 și ora 1,00 — meciuri eli
minatorii în primul tur.

PENTATLON MODERN : 
15,00 proba de tir.

POLO : ora 15,30 Cuba — 
(gr. A), Mexic — U.R.S.S.
B) și Canada — Australia X3..
C) ; ora 20.30 Iugoslavia — Italia 
(gr.
(gr. B) și R.F.G.
(gr. C).

SCRIMA : ora 14,00 și ora 24,00 
— eliminatorii la floretă bărbați.

TIR : ora 15,00 — talere șanț 
(ultimele 50 focuri).

VOLEI : ora 19,00 U.R.S.S. — 
Brazilia (gr. B) și Japonia — 
Italia (gr. B) —masculin; Coreea

PE IARBA : ora 16,00 
- Malaezia (gr. A) ; 

Argentina — Canada 
oro 21,00 Spania —

A), Olanda

Ora 1 
haltere, 
și tir.

ora

Iran 
(gr. 
(gr.

România 
Ungaria

de Sud — U.R.S.S. (gr. B)
R. D.G. — Cuba (gr. B) 
feminin.

YACHTING : ora 19,00 — a 
regată la Flyng Dutchman, clasa 
470 și Tornado ; ora 19,10 — a 
ll-a regată la Tempest și Finn ; 
ora 19,20 — a ll-a 
Solinq.

MIERCURI 21

BASCHET : ora .... ____
Rico — R.A. Egipt (gr. B), Mexic
— Australia (gr. A), Cehoslovacia
— Italia (gr. B), Japonia — 
Cuba (gr. A), Iugoslavia —
S. U.A. (gr. B) și U.R.S.S. - Ca- 
nada (qr. A).

BOX : ora 19,00 și ora 1,00
— meciuri eliminatorii.

CANOTAJ : ora 16,00 — recali
ficări în probele feminine.

CICLISM : ora 21,00 — elimina
torii și sferturi de finală 
mărire individuală, serii și 
ficâri în proba de viteză.

FOTBAL : Montreal ora 
Mexic — Israel (gr. B) ; ___
brooke ora 23,00 Guatemala — 
Franța (gr. B) ; Toronto ora 24,00 
Canada — R.P.D. Coreeană (gr. 
D).

GIMNASTICA : ora 22,00—23,45
— finala concursului individual 
compus feminin, ora 2,00—3,45 — 
finala concursului individual com
pus masculin.

HALTERE : ora 20,30 — grupa B 
și ora 1,00 grupa A ale 
cursului la 67,5 kg.

HOCHEI PE IARBA : ora 
Pakistan — R.F. Germania

regata

IULIE

15,00

fl

ll-a

la

Porto

la ur- 
recali-

22,00
Sher-

con-

16,00 
(gr. 

B), ora 18,00 Noua Zeelandâ — 
Belgia (gr. B), ora 21,00
— Australia (gr. A), ora ____
Malaezia — Argentina (gr. A).

ÎNOT : ora 15,30 — serii la 100 
m delfin (f), 4X200 m liber și 
200 m bras (f) ; ora 20,00 —
trambulină (b) — 6 sărituri ; ora 
1,00 — semifinală la 100 m delfin 
(f), finale la 100 m delfin 
100 m spate (f), 200 m bras 
4X200 m liber ; ora 3,30 
trambulină (b) — 5 sărituri.

LUPTE GRECO-ROMANE : 
16,00 și ora 1,00 — meciuri 
ai doilea tur eliminatoriu,

PENTATLON MODERN : 
16,45 — proba de înot.

SCRIMA : ora 14.00—23,00 
eliminatorii la sabie ; ora 
—3,00 — finala la floreta

TIR : ora 15,00 — armă calibru 
redus 3X40 focuri.

VOLEI : ora 19,00 Polonia — 
Cuba (gr. A) și Coreea de Sud
— Canada (gr. A) — masculin ; 
Canada — Ungaria 
Peru — Japonia (gr. 
nin.

YACHTING : ora

India
23,00

(b), 
(0.

ora 
din

ora

24,00 
(m).

&
(gr. A) și 
A) — femi-

_______ . 19.00 — a 
lll-a regată la Flyng Dutchman, 
Clasa 470 și Tornado ; ora 19,10 
— a lll-a regată la Tempest și 
Finn; ora 19,20 — a lll-a regată 
ia Soling.

• Ora întrecerilor 
rești.

ora Bucu-

PE MICUL ECRAN
AZI

16,30 : Rezumatul înregistrat al întrecerilor din ziua precedenta: 
, pentatlon modern, gimnastică, box, jocuri sportive, yachting

Ora 22 : Gimnastica — exerciții liber alese femei, box — meciuri 
eliminatorii, fotbal, volei, notație — finalele probelor de 100 m liber 
femei, 100 m spate bărbați, 200 m delfin femei, 200 m liber bărbați.

MIINE

Ora 16,30 : Rezumatul înregistrat al întrecerilor din ziua prece
dentă : haltere, lupte, jocuri sportive, tir, sărituri de la trambulină, 
pentatlon modern, yachting, gimnastică și box.

Ora 22 : Gimnastică — exerciții liber alese femei — contînd pentru 
clasamentul individual compus.

i

Șl CELE 4 ECHIPAJE FEMININE VOR TREBUI 
SĂ TRAGĂ ÎN CURSE DE RECALIFICARE

Cea de a doua zi a întrece
rilor de canotaj desfășurate în 
bazinul olimpic din Insula 
Notre Dame a fost rezervată 
curselor eliminatorii din pro
bele feminine. Cifra relativ 
scăzută de echipaje aliniate la 
start — 55 — a determinat și 
o neașteptată schimbare de 
program, etapa semifinalelor 
dispărînd complet. în fiecare 
probă s-au calificat direct în 
finală cîstigătoarele de serie, 
urmînd ca restul 
să .concureze în 
primele două clasate din fie
care serie a recalificărilor ob- 
tinînd dreptul de a trage în 
finală.

La 4+1 rame. Elena Oprea, 
Florica Petcu, Filigonia Toi, 
Aurelia Marinescu + Aneta Ma
tei au făcut o cursă bună, dar 
nu au fortat victoria pentru că 
aveau de luptat cu echipajul

echipajelor 
recalificări,

R. D. Germane, campion mon
dial. Ele au ocupat locul se
cund (3:26,42). întrecînd destul 
de lejer ambarcațiile S.U.A. 
(3:31,79) si Marii. Britanii 
(3:33.90).

Proba de 2 f.c. a adus re
prezentantelor noastre Marle- 
na Predescu si Marinela Ma
xim o serie în care credeam 
că nu vor avea probleme. Dar 
echipajul canadian Craig- 
Smith (nume complet noi în 
arer.a internațională I) a reușit 
să le depășească pe 
românce, sosite pe 
cund.

La 4+1 vîsle 
României. format din Ioana 
Tudoran, Maria Micșa. Felicia 
Afrăsiloaia. Elisabeta Lazăr 
+Elena Giurcă, a avut de lup
tat cu ambarcația U.R.S.S.. ca
re a cîștigat cursa realizînd 
al doilea timp al probei

schifistele 
locul se-

echipajul

(3:11,74). Schifistele românce au 
sosit pe locul II, fiind crono
metrate în 3:14,86 și întrecînd, 
în ordine. Cehoslovacia, S.U.A. 
și Danemarca.

In sfîrșit. tot locul secund a 
revenit și celui de-al patrulea 
echipai românesc — cel de 
8+1 (Elena Oprea, Florica Peț- 
cu, Filigonia Toi Aurelia Mari
nescu. Georgeta Militaru, Iu- 
liana Munteanu. Elena Avram, 
Marioara Constantin + Aneta 
Matei), dar este de reținut fap
tul că fetele noastre au înre
gistrat al treilea timp al pro
bei (3:01,80) după U.R.S.S. (ca
re ne-a intrecut în serie — 
3:00,19) si R.D.G. (3:01,20 — 
cîștigătoarea seriei a Il-a). Ast
fel. toate cele 4 echipaje româ
nești vor concura miercuri în 
recalificări, dar există șanse 
ca ele să devină finaliste.
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VICTORIE CATEGORICA A POLOISTILOR
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Pe podiumul olimpic, cicliștii sovietici și polonezi se felicită reci
proc pentru medaliile olimpice de aur și, respectiv, de argint cu

cerite în proba de 100 km contratimp pe echipe
Telefoto : A.P. — AGERPRES

NADIA COMĂNECI, MAREA VEDETĂ 
A CONCURSULUI DE GIMNASTICĂ

Rusu. Valencia (M), Nastasiu, 
Popescu și Nastasiu. în repri
za următoare, poloiștii mexi
cani au reușit să mai echili
breze jocul, dar după ce Yanez 
a redus din handicap (2—4), 
C. Rusu a ridicat avantajul 
echipei sale la 5—2. în partea 
a doua a întrecerii mexicanii 
au mai înscris o dată prin 
Fernandez, dar finalul a apar
ținut categoric tricolorilor, ca
re au mai punctat de trei ori, 
prin I. Slăvei, C. Rusu și Po
pescu. Iată și formațiile alinia
te în acest meci : ROMANIA : 
FI. Slăvei — C. Rusu. Zamfi- 
rescu, Nastasiu, Popescu, Scher- 
van, Cl. Rusu, V. Rus, I. Slăvei. 
Răducanu ; MEXIC : Gomez — 
Fr. Garcia, Guerra, Aguilar, 
Valencia, J. Garcia, Fernandez, 
Beristain, Coste, Yanez.

în urma acestui rezultat, șan
sele „7“-lui României de cali
ficare în turneul final (locu
rile 1—6) au crescut simțitor. 
Atingerea acestui obiectiv va 
depinde însă de ultima parti
dă din grupă, pe care sportivii 
noștri o vor susține marți sea
ra împotriva Olandei, o for
mație redutabilă, cu jucători 
al căror gabarit este impresio
nant, clasată pe locul IV la 
ultimul campionat european 
(Viena 1974) în prima zi a 
competiției Olanda a întrecut 
echipa Mexicului cu 5—3. Un 
alt rezultat important, dar în 
grupa A : Italia — Cuba 8—6.

în încheiere reamintim că 
primele două clasate în fieca
re grupă vor evolua în con
tinuare în turneul final pen
tru locurile 1—6. celelalte e- 
chipe urmînd să se întîlneas- 
că în turneul pentru locurile 
7—12.

(Urmare din pag. 1)

foarte bine, in special Teodora 
Ungureanu — au trecut la ulti
mul aparat, la exercițiile de la 
paralele inegale. Ultima evolu
ție a echipei române in acea 
seară a început cu exercițiul 
Georgetei Gabor. Atenția între
gii săli a fost polarizată de echi- 
pa română, care a cules note 
mari. După exercițiul Teodorei 
Ungureanu, la toate celelalte 
aparate concursul se terminase. 
A rămas singură in fața arbi
trator și spectatorilor Nadia Co- 
măneci. Toată sala aștepta cu 
sufletul la gură s-o vadă pe 
Nadia și ea și-a executat ma
gistral exercițiul. Aveai impre
sia că, deși are de efectuat un 
program impus, ea l-a executat 
liber, pină intr-atit s-a deosebit 
de tot ceea ce se văzuse pină 
atunci. Iată cum descrie ziaristul 
montrealez Gilles Marcote acest 
moment: „Nerăbdarea crește. De 
ce întîirzie oare arbitrii ? Ce s-a 
întîmplat 7 Lumea clamează : 
10. în sfirșit, bang, clopotul 
anunță iminenta apariție a notei. 
Un 10 mare se aprinde pe tabela 
electronică. Lumea se scoală în 
picioare, ovaționează. Perfecțiu
nea a fost văzută în sala Forum, 
pentru că nota 10 înseamnă 
perfect".

Nadia salută publicul, care 
pleacă din sală comentind per
formanța ei. Specialiștii mai 
rămin și discută evenimentul. 
Unii antrenori, în special cei ai 
echipelor din aceeași grupă cu 
fetele noastre, sînt mai circum- 
specți, ei nu vor să admită per
fecțiunea. In schimb, un tehni
cian neutru, antrenorul ameri
can, declara : „Poate că n-a fost 
perfecțiunea dar, în raport cu 
celelalte gimnaste din elita mon
dială, a fost perfecțiunea". 
Acesta și este adevărul. Firește 
că totul este atit de frumos, 
incit parcă ne e și teamă să nu

consumăm elogiile prea devre
me. Dacă nimic anormal nu se 
întimplă, atunci Nadia Comăneci 
ar trebui să ciștige întrecerea 
in clasamentul individual com
pus. In concursul pe echipe, for
mația U.R.S.S., avind o mai bună 
omogenitate, va fi greu de în
trecut de către tinăra noastră 
selecționată, care are o concu
rentă importantă și în echipa 
R.D. Germane, situată după exer
cițiile impuse pe locul 3, o echi
pă in jurul căreia nu .s-a făcut 
prea multă vilvă, care a lucrat 
discret și care se află foarte 
aproape de echipa română. Nă
dăjduim insă ca la exercițiile 
libere gimnastele românce să 
evolueze și mai bine, reușind să 
ciștige o medalie cit mai pre
țioasă, iar Nadia să-și mențină 
primul loc in ierarhia indivi
duală.

ÎNIRECERILE MASCULINE DE GIMNASTICĂ
(Urmare din pag. 1)

semna un rezultat meritoriu 
al gimnaștilor noștri. Dan Gre- 
cu are toate șansele să se ca
lifice în două finale pe apa
rate, ceea ce ar constitui un 
rezultat bun pentru primul 
gimnast al țării noastre. Atît 
la inele, cît și la paralele, Dan 
Grecu ocppă în prezent locul 
trei cu 9,65, respectiv 9,70. La 
inele, aparatul său forte, cam
pionul nostru a avut mici im
perfecțiuni, care au fost sanc
ționate însă prea aspru de bri
gada de arbitri. La acest apa-

HANDBALISTII ROMÂNI VICTORIOȘI
■» 1

(Urmare din pag. 1)

au reușit nu numai să-și men
țină acest avans, ci să-l și mă
rească la trei goluri! Apoi, 
treptat-treptat, echipa noastră 
și-a recîștigat avansul de la 
pauză.

Este desigur îmbucurător 
faptul că Penu și colegii lui au 
început cu maximum de con
centrare acest veritabil tur de 
forță care este turneul olimpic, 
în maniera aceasta au evoluat 
ori de cite ori și-au apropriat 
victoria în marile întreceri.

La fluierul arbitrilor Miodrag 
Satnoievici și Milan Valcici 
(Iugoslavia) au evoluat urmă
toarele formații:

ROMÂNIA: Cornel Penu — 
Gabriel Kicsid 2, Cristian Ga- 
țu 2, Ghiță Licu 3, Radu Voi- 
na 1, Roland Gunesch, Ștefan

Birtalan 6, Adrian Cosma 5* 
Constantin Tudosie 1, Werner 
Stockl, Mircea Grabovschi 3;

UNGARIA: Bela Bartalos — 
Ferenc Buday 1, Peter Kovacs 
2, Istvan Varga 3, Mihaly Su- 
voltos 1, Istvan Szilagyi 4, Jo- 
zef Kenyeres, Laszlo Janovs. 
zky, Karoly Vass 4, Erno Gu- 
banyi 3, Gabor Veroci.

în continuarea turneului, 
marți echipa României susține 
întîlnirea cu S.U.A., în timp ce 
Ungaria joacă cu Polonia, iar 
Cehoslovacia cu Tunisia.

• Tot marți începe și tur
neul feminin.

„Capul de afiș" al etapei 
inaugurale îl deține partida 
dintre reprezentativa României 
și echipa R.D. Germane, cam
pioană mondială. în celelalte 
meciuri se întîlnesc U.R.S.S. — 
Canada și Ungaria — Japonia.

rat pe primele două locuri se 
află Nikolai Andrianov cu 9.80 
și Vladimir Markelov (ambii 
U.R.S.S.) cu 9,70. La paralele, 
primii trei clasați sînt urmă
torii : Andrianov 9,80. Sawao 
Kato (Japonia) 9,75, Dan Gre
cu 9,70

Extrem de pasionant a fost 
duelul dintre echipele ^fcipo- 
niei, multiplă campioanăTnon- 
dială și olimpică, și U.R.S.S. 
pentru primele locuri ale cla
samentului. Concurînd numai 
în cinci oameni, formației ni
pone i-a fost foarte greu să 
reziste asaltului gimnaștilor so
vietici. De altfel, după im
puse. conduce selecționata 
U.R.S.S. urmată de cea a Ja
poniei. R. D. Germane și Un
gariei. Nikolai Andrianov și 
Vladimir Markelov manifestă o 
formă deosebită și se înscriu 
cu șanse apreciabile în lupta 
pentru medalii. Dintre sporti
vii japonezi, doar „bătrînul" 
Sawao Kato, campionul olim
pic de la Miinchen, reușește să 
țină pasul cu puternicii săi ad
versari sovietici, fără însă a 
le periclita prea serios pozi
țiile de lideri. De remarcat că 
cele patru reuniuni de gimnas
tică programate în prima zi 
au fost urmărite de 58.000 de 
spectatori !

Ziua de luni a fost rezer
vată aici prezentării exerciții- 
lor liber alese ■ la feminin, 
sportivele intrînd în concurs 
în urma unei trageri la sorți 
care s-a făcut imediat după 
încheierea programului impus. 
Echipa României a evoluat în 
penultima grupă. împreună cu 
reprezentativele Ungariei, Ceho
slovaciei și Japoniei.

RETRAGEREA UNOR 
ȚĂRI AFRICANE 

Șl ARABE

MONTREAL, 19 (Ager- 
pres). — Un număr de 17 
state africane și arabe 
și-au anuntat retragerea de 
la a XXI-a ediție a Jocu
rilor Olimpice de vară, 
în semn de protest față de 
participarea Noii Zeelande, 
țară care întreține relații 
sportive cu Africa de Sud 
rasistă.

Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a a- 
dresat Comitetului Interna
țional Olimpic și tuturor 
părților interesate apelul de 
a-și continua eforturile pen
tru a asigura participarea 
sportivilor din Africa la 
cea de a XXI-a ediție a 
Jocurilor Olimnice de vară.

LUPTĂTORII BULGARI
La lupte libere. Bulga

ria va fi reprezentată de o 
serie de sportivi valoroși. 
Singurul „veteran" este Ian- 
cio Pavlov (74 kg), care a 
luat startul și la J.O. de 
la Miinchen. în rest, toți 
sînt tineri și cu perspecti
ve. Iată-i în ordinea cate
goriilor : Isaiev (dublu cam
pion mondial și european); 
Șelimov ; Dukov (campion 
mondial la juniori) ; Ian- 
kov ; Jekov (locul 2 la 
C.M.) ; Pavlov (campion 
mondial) ; Abilov (campion 
mondial și european) ; Ah- 
medov ; Kostov (campion 
european): Dinev
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BASCHET. Preliminarii (m) — grupa A :
(61—40) ; Canada — Cuba 84—79 (44—37) ; 
R.A. Egipt 103—64 (55—32) ;
(49—42) ; U.R.S.S. — Canada

U.R.S.S. — Mexic 120—77 
. . grupa B : Cehoslovacia — 

turneul feminin : Japonia — S.U.A. 84—71 
115—51 (55—30).

FOTBAL : Preliminarii 
(neprezentare).

grupa D : R.P.D. Coreeană Ghana 3—0

ușoară : Boonfuang (Thailanda) b.k.o. I.BOX. Eliminatorii — Cat. , .
Gomez (Spania) ; Beyer (R.D.G.) b.p. Machiah (India) ; McKenzie (An
glia) b.p. Zapaterra (Italia) ; Leonard (S.U.A.) b.p. Carlsson (Suedia) ; 
Limașov (U.R.S.S.) b. dese. 3 Colley (Noua Zeelandă). Cat. semimijlocie : 
Bachfeld (R.D.G.) b.ab. 1 Homami (Iran) ; luse Ok Kim (Coreea de 
Sud) b.k.o. 2 Garcia (Insulele Virgine) ; Seki (Japonia) se califică prin 
neprezentarea adversarului. Cat. semimuscă : Tkacenko (U.R.S.S.) b.k.o. 1 
Mercedes (Rep. Dominicană) ; Srednicky (Polonia) b.p. Curtis (S.U.A.) ; 
Guevara (Venezuela) b.p. Baitar (Filipine) ; Li Ven Uk (R.P.D. Coreea
nă) b.k.o. 1 McKnight (Canada) ; Pooltarat (Thailanda) b.p. Cozma 
(România) ; Gedo (Ungaria) b.k.o. 2 Bashiri (Iran) ; Serdampa (Mongo
lia) b.p. Rodriguez (Spania) ; cat. mijlocie : Vujkovici (Iugoslavia) b.p. 
Betancourt (Porto Rico) ; Odwell (M. Britanie) b.p. Mohamed Saoud 
(Maroc) ; Wittenburg (R.D.G.) b.k.o. 3 Gibson (Canada) ; cat. semigrea: 

Suarez (Argentina)) b.k.o. 1 Tafer (Franța) ; Jakab (Ungaria) b. neprez. ; 
Gortat (Polonia) b.p. Popovici (Iugoslavia) ; Stoimenov (Bulgaria) b.p. 
Sanchez (Venezuela).

GIMNASTICA. Exerciții
286,30, R. D. Germană 
Germania 276,10, Statele 
vacia 272,00, Franța 270,50, 
compus : Nikolai Andrianov (U.R.S.S.) 58,10, Vladimir Markelov (U.R.S.S.) 
57,85, Sawao Kato (Japonia) 57,50, Mitsuo Tsukahara (Japonia) 57,40, 
Hiroshi Kajiyama (Japonia) 57,20, Eizo Kenmotsu (Japonia) 57,00, Dan 
Grecu (România) 56,85, Zoltan Magyar și Imre Molnar (ambii Ungaria) 
56,75, Ghenadi Grișin (U.R.S.S.) 56,70, Ferenc ~

impuse masculin echipe U.R.S.S. 286,80, Japonia 
281,30, Ungaria 280,65, ROMÂNIA 276,50, R. F. 
Unite ale Americii 275,60, Elveția 273,10, Cehoslo-

Polonia 269,00, Bulgaria 260,35 ; individual

Donath (Ungaria) 56,45.

HALTERE. Cat. 52 kg : 1, Aleksandr Voronin
140) RO — campion olimpic (la ,,aruncat" 141
2. Gyorgy Koszegi (Ungaria) 235,5 (100+135

' ' ' *' Takeuki (Japonia) 232,5 kg.,
Ștefan Leletko (Polonia) 220 kg.

(Iran) 235 kg (100+135), 4. Masamoto
Francisco Casamayor (Cuba) 272,5 kg.. 6.

(U.R.S.S.) 242,5 kg. (102,5+ 
kg. la a 4-a încercare, RM) 
kg), 3. Mohamed Nassiri 
...............................  5.

CANOTAJ. Eliminatorii (f) — 4+1 rame, seria I : 1. R.D.G. 3:22,55 ; 2. 
ROMÂNIA 3:26,42 ; 3. S.U.A. 3:31,79 ; 4. Marea Britanie 3:33,90 ; seria 
a ll-a : 1. Bulgaria 3:20,98 ; 2. Olanda 3:23,94 ; 3. Canada 3:24,23 ; 4.

..........“ “.............................  ’ ‘ 1. R.F.G. 3:31,01 ; 2. Bulgaria 3:33,24 ; 3.
4. R.D.G. 3:36,20 ; 5. Polonia 3:41,05 ; 6. Marea Britanie 

. . seria a ll-a : 1. Canada 3:37,53 ; 2. ROMÂNIA 3:42,18 ; 3.
Cehoslovacia 3:46,65 ; 4. S.U.A. 3:46,76 ; 5. Ungaria 3:57,17 ; 4+1 v?sie, 
seria I : 1. U.R.S.S. 3:11,74 ; 2. ROMÂNIA 3:14,86 ; 3. Cehoslovacia
3:15,51 ; 4. S.U.A. 3:18,02 ; 5. Danemarca 3:19,95 ; seria a ll-a : 1.
R.D.G. 3:08,49 ; 2. Bulgaria 3:12,13 ; 3. Ungaria 3:24,37 ; 4. Canada 3:29,36; 
3+1, seria I: ' ' ‘ ----- - ......... --- — - —
3:02,27 ; 4.
30:05,52 ; 3. Polonia 3:0-5,67 ; 4. Olanda 3:06,78 ;
de U.R.S.S.

U.R.S.S. 3:25,92 ; 2 f.c., seria I :
U.R.S.S. 3:33,91 ;
3:42,53 ;

1. U.R.S.S. 3:00,19 ; 2. ROMÂNIA 3:01,80 : 3. Canada 
R.F.G. 3:04,14 ; seria a ll-a 1. R.D.G. 3:01,20 ; 2. S.U.A.

2 vîsJe, sera I cîștiqată
3:21,75 ; seria a ll-a cîștigată de Bulgaria 3:25.05 ; Schif 

simplu, seria I cîștigată de Rozita Spassova (Bulgaria) 3:42.67 ; seria a 
ll-a cîștigată de Christine Schle:blich (R.D.G.) 3:36,09. C'știaătcarc'e
de serii se califică direct în finală, restul echipajelor vor trage în reca
lificări.

HANDBAL. Preliminarii (m) — grupa
(11—5) ; Iugoslavia — Canada 22—18 (15—12) ; __________
18—14 (7—5) ; grupa B : România — Ungaria 23—18 (13—8) ; Cehoslovacia 
- S.U.A. 28—20 (15—13) ; Polonia — Tunisia “ “ “

A : U.R.S.S. — Japonia 26—16
R.F.G. — Danemarca

26—12 (12—7).

HOCHEI PE IARBA. Preliminarii 
(1—2) ; Olanda — India 3—1.

grupa Spania 2—2

i — Cuba 4—4 ; Italia — Cuba 
România — Mexic 8—3 (4—1,

POLO. Preliminarii — grupa A : Iugoslavia
8—6 (1—1, 2—1, 2—1, 3—4) ; grupa B : f
1—1, 2—1, 1—0) ; Olanda - U.R.S.S. 3—2 I (1—0, 1—0, 1—1, 0—1). Cla
sament : 1. Olanda 4 p ; 2. România 3 p ; 3. U.R.S.S. 1 p ; 4. Mexic 
0 p ; grupa C : Ungaria — Canada 4—2 (2—0, 1—0, 1—1, 0—1).

TIR.
(R.F.G.) 
Ghenadi 
Frescuro

Armă calibru redus, 60 focuri culcat : 1. Karl Heinz Smieszek
599 p — campion olimpic, 2. Ulrich Lind (R.F.G.) 597 p, 3.
Lucikov (U.R.S.S.) 595 p, 4. Anton Miiller (Elveția) 595 p, 5. Walter 
(Italia) 594 p, 6. Arne Sorensen (Canada) 593 p.

grupa B : U.R.S.S. — Italia 3—0 (6, 3, 6),
, 5, —13, 9) ; grupa A : Canada — Polonia

PRONOSTICURILE 
LUI BOSTON

„La săritura în lungime 
lupta pentru medalii va fi 
foarte echilibrată. Nu mai 
puțin de 4 sportivi vizează 
primul loc : sovieticul Po- 
dlujnii, vest-germanul Ba
umgartner, iugoslavul Ste- 
kiei și tînărul american 
Mirricks (19 ani)“ — spune 
fostul campion olimpic 
Ralph Boston. De mențio
nat că la actuala Olimpia
dă, Boston va comenta une
le probe la atletism la pos
tul de radio C.B.S. (S.U.A.).

„FETELE ALEKSEEVEI".

Lidia Alekseeva, antrenoa- 
rea echipei feminine de 
baschet a U.R.S.S. a decla
rat că selecționata sovieti
că se află în fața unui tur
neu dificil. „Deși .jucătoare
le mele au o mare expe
riență, o tehnică bună., 
le-am atras atenția să nu-și 
supraevalueze valoarea, pen
tru că o asemenea atitudi
ne ar putea avea urmări 
neplăcute. Sînt convinsă că 
fiecare jucătoare va aborda 
meciurile cu toată seriozi
tatea. Să nu uităm că fie
care partidă va fi deosebit 
de dificilă" — spune Lidia 
Alekseeva.

ECHIPAMENTUL 
DE MĂTASE

în proba ciclistă de ur
mărire, deținătorii titlului 
olimpic, cicliștii vest-ger- 
mani se află în dificultate, 
întrucît federația interna
țională le-a interzis să 
poarte în timpul cursei e- 
chipamentul de mătase cu 
care au venit de acasă. Re
gulamentul prevede portul 
unui maiou și al chiloților, 
or noul echipament — ade
vărat, foarte aerodinamic, 
al cicliștilor din R. F. Ger
mania— este dintr-o bucată!
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