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NADIA COMANECI CAMPIOANA

OLIMPICĂ LA PARALELE
LA ACELAȘI APARAT, TEODORA UNGUREANU — MEDALIE DE ARGINT

' Joi, seară de neuitat la sala 
Forum, cea care începînd de du
minică, din prima zi a întreceri
lor olimpice, a polarizat timp de 
cinci zile în cel mai înalt grad 
interesul și atenția iubitorilor de 
sport de aici. Caracterul inedit 
al competiției desfășurate aici 
seara tîrziu, acela de a reuni în 
cadrul unui spectacol unic elita 
gimnasticii mondiale, a făcut ca, 
din nou, cu mult timp înainte de 
ora startului, mii și mii de mont- 
realezi să se îndrepte grăbiți 
spre Forum. Unii avînd prețiosul 
bilet de intrare, iar alții, cu spe
ranța că-l vor putea procura, 
printr-un miracol, în ultimul nio- 
ment. După recitalurile de înaltă 
măiestrie și spectaculozitate pe 
care gimnastele le-au oferit la 
exercițiile impuse și cele liber 
alese pe echipe, ca și în cadrul 
concursului primelor 36, întrece
rea din această seară promi
tea să ofere tot ce poate da mai 
frumos și mai desăvîrșit gimnas
tica. Erau prezente la aparatele 
de concurs cele mai bune dintre 
cele mai bune gimnaste ale lu
mii, cele care, pe baza notelor 
înalte obținute, își disputau me
daliile pe aparate. Cine oare să 
nu-și dorească să fie prezent și 
să urmărească pe campioana 
olimpică absolută, Nadia Comă
neci, prezentă în toate cele pa
tru finale, cu cele mai mari note 
la paralele și bîrnă, pe Nelli 
Kim, cea care, miercuri seară, 
devenise, după Nadia Comăneci,

a doua sportivă notată cu 10 la 
aceste Jocuri, pe Teodora Ungu
reanu, evoluînd la paralele și 
bîrnă, sau pe multipla campioa
nă mondială și olimpică Ludmila 
Turișceva ?

A fost, într-adevăr, un spec
tacol magnific, care se consti
tuie într-o nouă pagină glorioa
să a gimnasticii. La toate apa
ratele, am urmărit execuții de o 
neîntrecută măiestrie și virtuozi
tate, cu o bogată paletă de ele- 
mente grele și combinații origi-

Nadia Comăneci a evoluai 
în stilul său de mare maestră, 
obținind din nou punctajul ma
xim și cucerind astfel medalia 
de aur și titlul de campioană 
olimpică cu punctajul de 20, 
unic în istoria competițiilor de 
gimnastică I

O excelentă performanță a 
realizat și Teodora Ungureanu, 
care a obținut medalia 
gint Pe locul III — 
Egervari (Ungaria).

Punctaje la parafele :
Comăneci 20, Teodora 
reanu 19,800, Marta 
19,775.

de ar- 
Marta

Nadia
Ungu- 

Egervari

sini înLa închiderea ediției 
curs de desfășurare probele de 
bîrnă și sol.
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nale, executate cu maxima pre
cizie și siguranța.

Finalele pe aparate au înce
put cu exercițiile la sărituri, pro
ba în cane oefce șase concurente 
au trebuit sâ prezinte doua să
rituri diferite. Confirmed 
nosticurile,
revenit gimnastei 
Kim, urmata de 
rișceva (U.R.S.S.) 
Dombek (R.D.G.) 
medalie de argint. Nadia
mâneci a ocupat locul IV.

La paralele, din nou 
triumf aî gimnasticii românești.

pro- 
medal ia de aur a 

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

G
mhAksc a deschis

NOUĂ ETAPĂ ÎN GIMNASTICA MONDIALĂ
In 

cînd 
nai și înălțarea tricolorului ro
mânesc ne dădeau florii unei 
mari împliniri sportive, de re
zonanță mondială, mîndria de 
a fi român în sala Forum din 
Montreal era un privilegiu de 
neprețuit. „Zîna gimnasticii 
românești", cu toată ființa ei 
gingașă, era pe podiumul cam
pionilor olimpici, simbol al vi
talității tineretului nostru, al 
afirmării internaționale a miș
cării sportive românești.

Cea mai tînără campioană 
olimpică din istoria Jocurilor 
Olimpice moderne era admirată 
și aplaudată de aproape 20 000 
de spectatori, îrtcîntați și ui
miți de această ireală apariție 
pe scena sportivă a lumii.

în acele clipe emoționante 
gîndul nostru zbura din nou 
spre țară, spre pămîntul unde 
a fost plămădită și pregătită 
marea 
cărei 
acum, 
ocolul 
drumul perfecțiunii în gimnas
tică. Ne-am amintit cu acest 
prilej de un mic grup de pa-

clipele acelea sublime, 
acordurile Imnului națio-

performeră olimpică, ale 
note supreme de pînă 
cinci de 10, au făcut 
globului și au deschis

MONTREAL, LA ÎNCHIDEREA EDI
BASCHET, fete : Cehoslovacia — Japonia 67—62 (32—26) ; 

băieți : Iugoslavia — Italia (gr. B) 88-87 (41—57).

CiCLiSM, urmârire individuală : 1. G. Braun (R.F.G.) 
4:47,61 — campion olimpic, 2. H. Ponsteen ' ‘ 
4:49,72, 3. T. Huschke (R.D.G.) 4:52,71, 4.
(U.R.S.S.) 4:57,34.

(Olamda) 
V. Osokin

FOTBAL. R. D. Germană — Spania 1—0 (1-0).

HANDBAL. Rezultate din etapa a doua a turneului 
feminin : R. D. Germană — Japonia 24—10 (12—3) ; 
Ungaria — Canada 24—3 (11—3) ; Uniunea Sovietică —
România 14—8 (6—3).

HOCHEI PE IARBA. Spania — R.F. Germania 4—1 (1—1)

ÎNOT. *100 m liber
3:51,93 RM, RO —

(m) : 1. Brian Goodell (S.U.A.)
campion olimpic ; 2. Tim Shaw

(S.U.A.) 3:52,54 ; 3. Vladimir Rtskatov (U.R.S.S.) 3:55,76 
RE ; 4. Djan Madruga (Brazilia) 3:57,17 ; 5. Stephen 
Holland (Australia) 3:57,59 ; 6. Sandor Nagy (Ungaria) 
3:57,81 ; 100 m delfin (f) : 1. (Cornelia Ender (R.D.G.) 
60,13 RO — campioana olimpicâ ; 2. Andrea Pollack 
(R.D.G.) 60,98 ; 3. Wendy Boglioli (S.U.A.) 61,17 ; 4.
Camille Wright (S.U.A.) 61,41 ; 5. Rosemarie Gabriel 
(R.D.G.) 61,56 ; 6. Wendy Quirk (Canada) 61,75.

PENTATLON MODERN. Individual — 1. Janusz Peciak 
(Polonia) 5 520 p. — campion olimpic ; 2. Pavel Lednev 
(U.R.S.S.) 5 485 p ; 3. Jan Bartu (Cehoslovacia) 5 466 p ; 
echipe — 1. Marea Britanie 15 559 p. — campioană 
olimpicâ ; 2. Cehoslovacia 15 451 p ; 3. Ungaria 15 395 p.

POLO. — turneul pentru locurile 7—12 : Canada — 
Australia 4—3 (2—0, 0-0, 1—2, 1—1) ; Mexic - Iran 11—3 
(3—0, 2—1, 1—1, 5—1) ; turneul pentru locurile 1—6 : 
Olanda — R.F.G. 3—2 (0—0, 2-1, 1—0, 0-1).

VOLEI, (f) : U.R.S.S. — Cuba 3—1 (9. -13, 11, 10).

sionați ai gimnasticii românești 
— profesori, antrenori, acti
viști ai federației de speciali
tate — care acum cîțiva ani 
ș-au apucat cu pasiune fier
binte să aducă gimnastica ro
mânească în eșalonul valorii 
mondiale. Mulți au zîmbit atunci 
la auzul ideilor care considerau 
că peste medaliile de bronz ale 
echipei reprezentative si Ele
nei Leuștean de la Melbourne,

dar și alte centre din tară, ca
re doresc să aibă gimnaste în 
lotul, reprezentativ. Iată cum 
alături de tripleta de gimnaste 
a acestei școli — Nadia Comă
neci, Teodora 
Gcorgeta 
Constantin 
Grigoraș
Trușcă (S.C. Bacău) au realizat 
echipa olimpică de argint a 
tării, din care diamantul ei.

PRIMELE DECLARAȚII 
OLIMPICE

Ungureanu șl 
Gabor — Mariana 

(Petrolul), Anca 
(Dinamo), Gabriela

ALE CAMPIOANEI

în cadrul conferinței de presa care a urmat festivității de premiere 
de miercuri seacd, Nadia Comaneci, calma și la fel de sigura de sine 
ca în arenă, a răspuns la întrebările ziariștilor.

— V-ați gîndit că ați fi putut sâ pierdeți ?
— Nu. Am muncit mult, cu seriozitate, și știam câ voi cîștiga.
— Cum apreoiați atenția cu care sînteți înconjurată de marele 

public, de presă, de televiziune ?
— Firește, sint bucuroasă de această atitudine. Dar, comportamen

tul meu nu se schimbă cu nimic în această situație.
— Sîrrteți vreodată nervoasă ?
— In concursuri nu. Numai acasâ, cînd mă „cert* cu fratele meu 

Adrian.
întrebată daca ar putea realiza o săritură ca cea prezentată 

NeJIi Kim și notată cu 10, Nadia a răspuns : „Bineînțeles câ 
Anul acesta am avut șl eu sărituri notate cu 10*.

în altă ordine de idei, Nadia Comăneci a declarat câ a 
impresionată atunci cînd Ludmila Turișceva a felicitat-o și a sărutat-o 
cu prilejul festivității de premiere. , "* 

din partea mariideosebit de frumos

din 1956, și peste 
dalie a echipei 
României în 1960, 
se poate trece. Inimoșii iubi
tori ai gimnasticii au perseve
rai însă și o dată cu înființa
rea Liceului cu program spe
cial din municipiul Gh. Ghetir- 
ghiu-De.1 consacrarea a început 
să se facă simțită. Ceea ce se 
petrece în acel oraș sub ba
gheta antrenorilor - profesori 
Marta și Bela Karoli și cu 
contribuția întregului grup de 
profesori de specialitate de a- 
colo, a pus în mișcare nu nu
mai Bucureștiul și Ploieștiul,

aceeași me- 
feminine a 

la Roma,

de 
da.

fost

„Consider câ acesta a fost un gest 
i campioane a gimnasticii sovietice**.

N-ndia Comăneci, stră-luces 
cum pe firmamentul giga 
cii mondiale.
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BASCIIIIBAIIȘTII IICIIIUII IIR. 35
CAMPIONI 51 IA JUNIORI

BUCUREȘTI, {LUPTĂTORII Al FACIT NOI PAȘI 
II

BRAȘOV, (prin telefon). Ba
za sportivă a clubului Voința 
din localitate, amenajată pe 
una din aleile de sub Tîmpa, a 
găzduit recent turneul final de 
baschet rezervat 
Timp 
și-au 
ta tea, 
odată 
creat 
rilor în aer liber.

La capătul acestui turneu am 
înregistrat victoria reprezenta
tivei Liceului nr. 35 București, 
care și-a depășit partenerii a- 
proape la toate capitolele, du- 
cînd astfel în Capitală — după 
juniorii I — al doilea titlu din 
acest an. Iată lotul formației 
campioane : Ermurache, Bră- 
nișteanu, Buzeșteanu, Pădurea-

juniorilor II. 
de 5 zile, cele 6 finaliste 
disputat cu ardoare întîie- 
încercînd să depășească 

cu emoțiile și handicapul 
prin desfășurarea jocu-

nu, Munleanu, 
povici, Crislea, 
ghedi, Dăescu 
Mențiuni pot fi acordate și e- 
ehipelor școlilor sportive nr. 2 
București și nr. 1 Constanta, 
care s-au prezentat bine la a- 
cest turneu final.

Clasamentul general : 1. Lie. 
35 Buc, (antrenor G. Chiraleu). 
2. Șc. sp. nr 2 Buc. (V. Dumi
trescu), 3. .Șc. sp. Constanța 
(Liviu Dochia), 4. Șc. sp. Timi
șoara, 5. Șc. sp. Iași, 6. Șc. sp. 
Pitești. Coșgctcr — Florin 
Ermurache (Lie. 35 Buc.) : cel 
mai tehnic jucător — Ion Zgri- 
ban (Șc. sp. Timișoara) : cel 
mai bun jucător al turneului — 
Petre Brănișteanu (Lie. 35 Buc.).

Marinache, Po- 
Ciochină, Szi- 

, Stănculescu.

I
I
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SI»«E ETAPELE SIPEPIOARE gg
Ion Păun și Ștefan Rusu au intrat in turul IV,

fără nici un punct de penalizare
miercuri următor pentru întîl- 

bulgarul K. Goranov.
In reuniunea de 

noaptea, in sala de la Centrul 
sportiv Maisonneuve din Mont
real, s-au disputat meciurile 
din cadrul celui de-al doilea 
tur al concursului olimpic de 
iupte greco-romane la catego
riile 74 kg, 82 kg, 90 kg. 100 kg 
și +100 kg. Cum la aceste în
treceri au participat și cinci 
sportivi români, iar rezultatele 
nu ne parveniseră pină la în
chiderea ediției precedente, 
venim cu citeva amănunte. în
vins în primul țur, Gheorghe 
Ciobotaru (74 kg) era în peri
col să părăsească întrecerea 
olimpică dacă nu reușea să-1 
învingă pe japonezul Y. Naga- 
tomo. Dar campionul român 
și-a mobilizat forțele, l-a do
minat cu autoritate pe NagatO- 
mo, determinîndu-i pe arbitri 
să-1 descalifice pe sportivul ja
ponez pentru luptă pasivă. Și 
astfel, Ciobotaru s-a calificat 
în turul următor, în care ur
mează să-1 întîlnească pe aus
triacul H. Kiss.

Ion Enache (82 kg) a avut un 
meci greu cu suedezul L. An
derson, clasat de mai multe 
ori in rîndul primilor șase la 
mari competiții internaționale. 
Multiplul campion român l-a 
întrecut, totuși, la puncte pe 
Anderson, intrînd în turul ur
mător cu un singur punct de 
penalizare. în continuare, 
Enache susține un meci foarte 
dificil în compania bulgarului 
K. Kolev, cel care l-a înlocuit 
în formația țării sale pe Iva
nov. Pierzînd și al doilea meci, 
de data aceasta în disputa cu 
campionul mondial Valeri Re- 
zanțev (U.R.S.S.). tînărul nos
tru reprezentant la categoria 90 
kg, Petre Dicu, a fost eliminat.

Campionul olimpic Nicolae 
Martinescu (100 kg) l-a fixat 
cu umerii pe saltea pe senega- 
lezul R. Ndiaye și s-a calificat

I g 
I

I
I
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C. GRUIA coresp. jud. I
SĂPTĂMÎNĂ MODELISTICĂ LA ARAD

A I
Aradul a găzduit. în săptă- 

mîna care a trecut, un ade
vărat festival modelistic — 
trei competiții de mare am
ploare. organizate de federația 
de specialitate, în colaborare 
cu C.N.O.P. si organele locale 
cu atribuții în domeniul spor
tului. Este vorba de Concursul 
republican de aeromodele al 
pionierilor. Campionatul repu
blican de rachetomodele (ju
niori mici) și tradiționalul 
concurs de machete de avi
oane „Memorialul Aure] Vlai
cu". întrecerile, la care au luat 
parte un mare număr de spor
tivi și constructori din întrea
ga țară, au fost deosebit de 
disputate. Dar nu numai atît. 
După cum ne spune Dumitru 
Cerchezeanu, secretar general 
al F.R.Md., „cuplarea acestor 
competiții, pe parcursul unei 
săptămîni, a dat posibilitatea 
organizării unui bogat program 
de acțiuni educative : expoziții, 
simpozioane, vizite, demonstra
ții în fața unui numeros pu
blic".

Iată cîteva rezultate tehnice : 
Concursul de aeromodele al

pionierilor (cîștigătorii, pe pro
be) : planoare Fi — Sorin 
Honc (Buc.), planoare F2 — 
Adrian Georgescu (Argeș) pla
noare Al — Adrian Nagy 
(Arad), propulsoare — Petru 
Demeter (Bihor), viteză — 
Gh. Cosma (Bihor), motopla- 
noare RC — I. Cristescu (Ar
geș). Pe echipe — județul 
geș.

Rachetomodele : durată 
stramer — Puiu Ivanciu 
lomița). durată cu parașută — 
Sanda Voican (Teleorman) și 
C. Irimia (Bacău), rachetoplane 
— Elena Mircea (Vrancea). Pe 
echipe — Ialomița.

„Memorialul Aurel Vlaicu" : 
machete românești, seniori — 
Luca Frenț (Brașov), juniori — 
Mihu Serediuc (Brașov) ; 
chete străine, seniori ■— 
che Man (Buc.), juniori 
Mihal Pospai (Brăila), 
echipe — Clubul central 
modelism București.

Ar-

cu
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HOCHEIȘTII ROMÂNI 
VICTORIOȘI IN R.F. GERMANIA

MUNCIIEN. 22. Selcționata 
divizionară de hochei pe ghea
ță a României a luat startul 
într-o nouă ediție a tradițio
nalei competiții „Thur und Ta
xis". în primul joc, sportivii 
români au evoluat la Rosen
heim în compania echipei EV 
Rosenheim, fruntașă a primei 
ligi a campionatului vest-ger- 
man. La capătul unui meci 
disputat, victoria a revenit se
lecționatei române cu 6—2 
(3—0. 0—2, 3—0) prin punctele 
marcate de : Nistor și Pană — 
cite 2, Justinian si Costea.

BUCURIA CELOR CARE
N-AM LUAT NICIODATĂ 10

în furul 
nirea cu

O prețioasă victorie a reali
zat și campionul nostru la ca
tegoria grea, Roman Codreanu. 
El l-a învins tot înainte 
limită (descalificare) pe A. 
bertsson (Suedia), intrînd 
turul trei fără puncte.

în cele două reuniuni 
fășurate joi s-au disputat 
ciurile din cadrul turului 
ăl turneului de lupte greco-ro- 
mane. Spre satisfacția delega
ției noastre și a tuturor iubi
torilor acestei discipline spor
tive din România, majoritatea 
reprezentanților noștri au evo
luat din nou bine, obținînd 
alte victorii care le permit ca
lificarea în etapele superioare 
ale concursului și le dau spe
ranța obținerii unor medalii.

Cel mai mic dar cel mai va
loros luptător român, Gheor- 
ghe Eerceanu, a obținut a 
treia victorie consecutivă. De 
data aceasta, campionul olim
pic l-a întîlnit pe canadianul 
de origine japoneză Kawasaki, 
adversar foarte dificil și tena
ce. Reprezentantul țării noas
tre a luptat cu deosebită ho- 
tărîre să obțină o victorie 
înainte de limită, dar Kawa
saki s-a opus cu o dîrzenie ex
traordinară. Totuși, victoria ca
tegorică la puncte a sportivu
lui român (14—1) a făcut ca el 
să nu primească nici un punct 
de penalizare, aceasta echiva- 
lînd cu decizia prin tuș. Hotă- 
rît să dovedească faptul că ră_ 
mîne (în ciuda înfrîngerii 
fața sovieticului — • ■
unul dintre cei mai buni spor
tivi ' „ 1 72 L_,
Gingă l-a dominat cu autorita
te pe vest-germanul R. Krauss. 
Cu un minut înaintea gongului 
final, cînd Gingă conducea cu 
scorul de 12—5, arbitrii l-au 
descalificat pe Krauss pentru 
luptă pasivă.

Ion Păun s-a edificat în tu
rul patru fără nici un punct de 
penalizare. Joi seara, cu un tur 
de cap necruțător el l-a făcui 
tuș pe Yung Choi (Coreea de 

concursului

de
Ro-

în

des-
Bie- 
trei

în
Kostantinov)

ai categoriei 52 kg, Nicu

$

PE SCURT
FOTBAL a Echipa F. C. Bi

hor Oradea a susținut la pekin 
un meci amical in compania 
selecționatei orașului. Jocul care 
a fost urmărit de peste 80 ooo 
spectatori s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 1—1 (0—0).

ȘAH • Mint-tumeul de la Ma
nila s-a încheiat cu victoria fili- 
pinezului E. Torre — 4% p. Pe 
’ , -------- -ț mon-

P • La 
conduce 

Larsen 
(1).
turul II 

Washington :

îocul secund. campionul 
dial Anatoli Karpov cu 3 
Bienne, după 3 runde i 
Smîslov 6 p, urmat de 
5% p și Petrosian 5% p i

TENIS • Rezultate din 
al turneului de la 
Gulliekson (S.U.A.) — Tanner 
6—3, 6—4 ; Ramirez — Austin 6—2 
6—3.

forța adjectivelor și „inteli
genta" mașinilor de calcul 
copleșitoare. Nadia Comăneci 
nu ține de pămînt, de gra
matica, de comparația ad
jectivelor, eu atît mai puțin 
de mașinismul și mecanica 
a ceea ce numim corpuri ce
rești dar și corpuri de ar
bitri... Ea (și îndrăznesc să 
spun și Teodora Ungureanu) 
e un fenomen al naturii 
umane apărut în România — 
și dacă există o calitate su
premă a acestui fenomen de 
care să „mă prind" ea ea la 
paralele, ca fata de împărat 
în basmul cu sarea în buca
te, acea

Loto-Pronosnort informează
DUMINICA 25 IULIE 1976 O 

NOUA TRAGERE
Nu lipsiți de la această atracti

vă tragere LOTO 2 care vă oferă 
mari posibilități de câștig în auto
turisme DACIA 1300 si premii de 
valoare fixă si variabilă.

Procurati-vă din vreme biletele! 
CIȘTIGURILE TRAGERII 
‘ DIN 1G IULIE 1976 :

Extragerea I : Cat. 1 : 3 
10% a 24.313 lei : a 2-a 

! 10% a 10.941 lei ;
.4.917 lei : a 4-a :

LOTO

varian- 
; 4 va- 

; a 3-a : 
12,75 a 

: a 5-a : 57,05 a 767 lei ;
10.05 a 365 lei.

a a ll-a : Cat. A : 1 
i autoturism „Dacia 

5 a 12.573 lei ; C : 
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...Zecele Nadiei Comăneci, 
fără precedent în istoria con
cursurilor olimpice de gim
nastică, m-a îndemnat la un 
fel de anchetă rapidă prin 
copilăria mea și a altora, 
căci dacă fetitele astea nu 
ne cheamă într-acolo (așa 
cum am mai scris-o aici si 
agenția „France Presse" a- 
cum ne confirmă, punînd și 
ea gimnastica sub semnul 
puerilității...), atunci degea
ba stăm atît de serioși în 
fața televizoarelor. Seriozi
tatea noastră adultă ar risca 
să rămînă o matură încrun
tare, fără de farmec, har și 
haz, dacă nu ar descoperi și 
nu s-ar bucura de 
fenomenala joacă 
a acestor școlărite 
care au ajuns să 
sfideze pînă și se
verele computere 
— după cum am 
aflat dintr-o pagi
nă de adînc humor, 
sobru și admirabil 
citită de crainicul
obișnuit al telejurnalului... 
Ca atare, am întrebat și 
eu în dreapta și-n stin
gă, printre cunoscuti și 
amici, dacă au cunoscut la 
viata si la liceele lor tipul 
de profesor care nu dădea 
nota 10 nimănui... Ei bine, 
n-am înregistrat nici un 
răspuns negativ 1 Acel tip 
de profesor era larg cunos
cut, el ne apărea — cu acea 
firească îngăduință la care 
ne dă dreptul vîrsta de tele
spectatori formați — ca o 
figură de seamă în formarea 
intelectului nostru. Omul a- 
cela care nu știa să dea 10 
ne-a „mîncat" multe minute 
fericite din viata de școlar, 
dar la drept vorbind era 
dreptul lui să stabilească un 
plafon al exigenței pină-n 
rai... Azi, mai mult ca sigur 
mulțumită Nadiei. vorbim 
despre el cu simpatie si vo
ioșie, ca despre un balaur 
învins, căruia îi putem ve
dea si părțile bune, căci 
și balaurii au complexitățile 
lor, nu ?

Copila aceasta ne-a „răz
bunat", se poate da 10 dacă 
atingi gratia divină pe o 
simplă bîrnă de lemn, din 
trei pași pe o buză de neant, 
într-un echilibru de o fragi
litate îngerească, abrogînd

calitate ar fi nemai
pomenita ei putere 
de a transforma în 
joacă ceea ce ține 
de imposibil și de 
efortul supraome
nesc. După mișca
rea aceea din umăr, 
cu care-și încheie 
„solul", mișcare cu 
bibliografie ce mer
ge de la Fred 

la schitele de zbor 
i . Leonardo,

Astaire 
ale lui Leonardo, după 
umărul acela ridicat în sus 
ca o puștancă refuzînd 
vată de zahăr pentru o sa
varină, îți vine să te rupi 
și tu de la sol. uitînd de a- 
nalizele, sintezele și expli
cațiile vieții pe pămînt și în 
Olimp.

De altfel — la drept vor
bind — nici nu a venit vre
mea lor. Deocamdată plutim 
printre fenomene si deci 
printre surprize : fenomena
lă întrecerea de natatie, cu 
o Ender incredibilă, cu a- 
cea cursă de 200 m fluture 
în care nici cei „patru" pe 
aceeași linie la 170 de me
tri. nici Țopescu, nici noi nu 
mai știam cum ne cheamă 
și unde sîntem, fenomenali 
halterofilii bulgari, și dacă 
nu fenomenală, oricum ului
toare surori za de la polo și 
oricum admirabilă perfor
manța băieților noștri la a- 
celași sport, avînd chiar 5—3 
la campionii mondiali, dar 
neputînd scăpa de „tradițiile" 
fotbaliștilor noștri... Glumesc 

că să nu vorbim de 
Mai bine, nu ! Si să 
ce surprize vor fi de 
atletism ! E cel mai 

de care

lificarea sportivului . . 
Singurul dintre sportivii noștri 
care a coborît Învins de pe sal
telele de concurs în prima re
uniune de joi a fost Mihai Bo- 
țilă (57 kg). Campionul român 
a fost depășit la puncte de so
vieticul F. Mustafin, ca urmare 
a unor greșeli tactice. Dar 
este important de reținut fap
tul că și Mustafin a suferit o 
înfrîngere în turul doi, ceea ce 
însemnează că șansele celor doi 
concurenți sînt încă egale.

i

PENTRU MEDALII
poligonul Acadie a în- 
cea mai spectaculoasă 
probele olimpice, cea de 
viteză. Pentru obținerea

La 
ceput 
dintre 
pistol 
supremației în această probă 
sînt angajați, după desfășura
rea primei manșe (30 focuri), 
11 trăgători, printre care se 
află si sportivii noștri : Cornc- 
liu Ion și Marin Stan, cu 298 
p și respectiv 297 p. Lipsesc 
din acest grun campionul olim
pic de la Miinchen, polone
zul J. Zapedski (el deține re
cordul olimpic cu 595 p) și 
campionul mondial G. Liver- 
zani (Italia), dar sînt prezenți 
alți cîțiva trăgători de elită :
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ÎN PERSPECTIVĂ

apariție a dubluluiPrima ,
campion european Simion Cu
țov pe ringul arenei Maurice 
Richard din Montreal a produs 
o puternică impresie atît prin
tre spectatori, cit și printre spe
cialiști. Presa de aici remarcă 
faptul că tînărul pugilist ro
mân este vicecampionu! mon
dial al categoriei semiușoară, 
ierarhie stabilită cu prilejul fi
nalei de la Havana (1974), cîș- 
tigată de boxerul sovietic Va
sili Solomin. La debutul său 
olimpic, Simion Cuțov a întîl
nit un tînăr sportiv britanic de 
culoare : Silvester Mittee, în 
vîrstă de 19 ani, a cărui expe
riență internațională nu era 
prea mare. Astfel, sarcina 
sportivului român nu a fost 
dificilă, el determinînd încheie
rea luptei la 1 minut și 27 sec 
după ce a sunat gongul celui 
de al 'treilea rund. Apreciind 
evoluția campionului român, 
agenția de presă „Reuter" scrie: 
„Simion Cuțov pare bine pre
gătit pentru o spectaculoasă 
semifinală și revanșă cu Vasili 
Solomin".

După ce a trecut primul tur fără 
adversar, reprezentantul nostru 
la categoria muscă, Canstantin 
Gruescu, va întîlni vineri pe 
campionul american Leo Ran
dolph, care a cîștigat turneul 
de selecție al echipei S.U.A., 
învingînd pe contracandidatul 
Julio Rodriguez.

Categoria pană, categoria lui 
Gheorghe Ciochină, ne prile
juiește cîteva observații intere
sante. Selecționerii cubanezi 
l-au preferat Iui Genovevo Gri- 
nan — teribilul puncher care 
a cîștigat anul acesta „Centura 
de aur" la București — pe An
gel Herrera, învingător în tur
neul „Cordoba Cardin". în ca
drul aceleiași categorii remar
căm prematura eliminare a bo
xerului sovietic Volkov și a re
prezentantului bulgar ~

Aseară a intrat în competi
ție și Calistrat Cuțov (ușoară). 
Deși nu a avut un adversar pe 
măsura valorii sale, sportivul
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BELPHEGOR

Așa cum a început, sub sem
nul marilor surprize, disputa 
floretiștilor s-a si încheiat : 
titlul olimpic a revenit tînăru- 
lui de 19 ani. italianul Fabio 
Dai Zotto. Deși marii favoriți 
ai finalei de floretă erau Ale- 
xandr Romankov (U.R.S.S.) și 
Bernard Talvard (Franța), a- 
ceștia au trebuit să se încline 
în fata tînărului Venetian (care 
în acest an a obținut medalia 
de bronz la C.M. de tineret).

Atunci cînd finaliștii probei 
masculine de floretă se pregă
teau să înceapă ultimul act al 
probei, din cei 42 de sabreri 
înscriși în întrecerea individua
lă rămăseseră în concurs doar 
16, cel care reușiseră să treacă 
succesiv de trei tururi prelimi
narii pe grupe. Printre aceștia 
s-au aflat și reprezentanții 
României, Ion Pop și Dan Iri
miciuc (C. Marin fusese elimi
nat în turul III) care, ne baza 
rezultatelor din turul III. s-au 
calificat pentru eliminările di
recte și recalificări. în această 
fază a competiției s-au înregis
trat în primul tur, următoarele 
rezultate: Krovopuskov (U.R.S.S.)

— Apostol (S.U.A.) 10—4 ; Maf
fei (Italia) — Irimiciuc 10—7 ; 
De la Torre (Cuba) — Bier- 
kowski (Polonia) 10—7 : Nazlî- 
mov (U.R.S.S.) — Westbrook
(S.U.A.) 10—4; Sidiak (U.R.S.S.)
— Nowara (Polonia) 10—7 : Ge- 
dovary (Ungaria) — Arcidiaco- 
no (Italia) 10—3 : Ortiz (Cuba)
— Pop 10—7 ; M. A. Montano 
(Italia) — Quivrin (Franța) 
10—1 ; deci reprezentanții noș
tri Pop și Irimiciuc au fost 
nevoiți să tragă în recalificări, 
în timp ce Sidiak (o nouă vic
torie la Gedovary). Krovopus- 
kov (victorie la Maffei), Nazlî- 
mov (victorie la De la Torre) 
și M. A. Montano (victorie la 
Ortiz) și-au cîștigat direct drep
tul de a evolua in finala pro
bei individuale de sabie. în re
calificări. Dan Irimiciuc a tre
cut de Apostol (10—6), dar în- 
tîlnindu-se din nou cu Maffei 
a pierdut cu 10—8, fiind elimi
nat. Ion Pop, însă, după ce a 
cîștigat asaltul cu Quivrin 
(10—9), și-a luat revanșa (la 
momentul oportun !) în fata Iul 
Ortiz (10—7). dobîndind dreptul 
de a lupta în finală.
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5—0.

Echipa de polo a României 
a debutat joi seara în turneul 
final, întîlnind puternica re
prezentativă a Iugoslaviei, 
campioană olimpică în 1968, la 
Ciudad de Mexico. Pe linia fru
moaselor evoluții de la această 
ediție, poloiștii români au lup
tat cu mare ambiție și în a- 
ceastă partidă, reușind să ob
țină un prețios rezultat de ega
litate : 5—5 (1—1, 1—2, 2—1,
1—1).

Jocul, 
Tsantas 
trem de 
bun nivel tehnic, ambele 
mâții depunînd mari eforturi 
pentru a înscrie primele punc
te în clasament. După două re
prize, iugoslavii conduceau cu 
3—2, apoi cu 4—2. dar forma
ția română a echilibrat repede 
situația — 4—4 înaintea ulti
melor 5 minute — egalitatea 
menținîndu-se pe tabela de 
marcaj pînă la fluierul final.

Ambele formații au benefi
ciat de cite trei lovituri de la 
4 metri, toate transformate. 
Egalitate deplină și în ceea ce 
privește eliminările : cite șase 
în dreptul fiecărei echipe. Iată 
și pasionanta evoluție a scoru
lui : Marovici 0—1 (4 m), I.

condus de arbitrul A. 
(Grecia), a fost 
echilibrat și de

ex. 
un 

for •

(4 m), Popescu
2—2 (4 m), Sa- 
Marovici 2—4

Slavei 1—1 ,
2— 1, Marovici
vinovici 2—3, 
(4 m), I. Slavei 3—4 (4 m), D. 
Popescu 4—4, I. Slavei 5—4
(4 m) în min. 16 și Savinovici 
5—5 în min. 18 Formațiile care 
au evoluat : ROMANIA : FI.
Slăvei — C. Rusu, Zamfirescu, 
Nastasiu, Popescu, Schervan, 
V. Rus, Cl. Rusu, I. Slăvei, Ră- 
ducanu ; IUGOSLAVIA : Mar- 
kovici — Bonacici, Daboviel, 
Belamarici, Savinovici, Rudlci, 
Manojlovici, Marovici.

In partida următoare, pro
gramată vineri, reprezentativa 
României va juca cu formația 
Olandei, revelația întrecerilor 
preliminare.

într-un alt meci din turneu' 
final, echipa Ungariei, care a 
rămas principala favorită a 
competiției, a întrecut la limi
tă reprezentativa Italiei. După 
o primă repriză egală (1—1), 
„squadra azzurra" a condus cu
3— 1 și s'e părea că vom asista 
la o nouă mare surpriză. Po- 
loiștii maghiari au revenit însă 
puternic, înscriind patru goluri 
consecutive și au cîștigat final
mente cu 6—5 (1—1, 1—2, 3—1, 
1—1).

Sub titlul „Carnavalul gim
nasticii" trimiș ii special al zia
rului „IZVESTIA" din Mosco
va publică un amplu reportaj 
în care se scrie printre altele: 
„Sportivele sovietice au avut 
Ia această Olimpiadă un con
curent extrem de puternic în 
persoana gimnastei românce 
Nadia Comăneci... Fotografia 
grațioasei Nadia Comăneci te 
privește de pe primele pagini 
ale tuturor ziarelor canadiene. 
Sute de reporteri și telerepor- 
teri o caută de dimineața pînă 
seara pentru a-i lua interviuri. 
Nadia a fost o apariție sur
prinzătoare încă de acum 2—3 
ani, cînd, pe firmamentul gim
nasticii s-a înscris numele său, 
iar în 1975 a cucerit titlul de 
campioană absolută a Europei. 
Tînăra sportivă româncă a e- 
voluat în mod strălucit și la 
Montreal, unde pe podiumul 
olimpic a confirmat încă o da
tă titlul său de stea în plină 
ascensiune a gimnasticii. Ia fel 
cum Olga Korbut a fost cu 4 
ani în urmă la Miinchen cea 
mai bună și cea mai preferată 
de spectatori".

în sala Forum din Montreal 
cea mai mare și pe drept 
cuvint răsfățata publicului. O 
demonstrează faptul că după 
exercițiile 
miile de 
scandau :

Presa poloneză 
asemenea, ample reportaje și 
comentarii despre concursul de 
gimnastică Ziarul „ZWYCIE 
WARSZAWY» scrie: „Cea mai 
populară participantă a Olim
piadei de la Montreal, român
ca Nadia Comăneci, a obținut 
miercuri seara și prima sa me
dalie de aur. Demonstrînd o 
formă excepțională, tînăra 
gimnastă din România a între
cut pe cele mai bune gimnaste 
ale lumii în frunte cu Ludmila 
Turișceva și Olga Korbut, am
bele campioane olimpice la 
Miinchen".

„CEA MAI GRAȚIOASA
Șl MAI SPECTACULOASA

GIMNASTĂ"

„NADIA COMĂNECI
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omenesc. Să recunoaștem că re
zultate ca 22 de metri la arun
carea greutății, 3:30,0 la 1 500 m, 
80 de metri la aruncarea cio
canului la bărbați, 50 de secun
de la 400 m, 4 minute la 1500 
m. 2 metri Ia săritura în înăl
țime, 7 metri la săritura în 
lungime sau 70 de metri la 
aruncarea suliței femei — unele 
dintre acestea au și fost depă
șite, altele pot fi atinse chiar 
acum, la Montreal — consti
tuiau, nu mai departe decît în 
urmă eu 10 ani, performanțe de 
domeniul fanteziei. Și totuși...

Concursul atletic de la Mont
real promite un spectacol de 
mare valoare, fără precedent în 
istoria J.O. Așa cum, pe rînd, 
întrecerile de la Tokio, Ciudad 
de Mexico și Miinchen au fost 
numite „olimpiade ale recordu
rilor", atributul va fi așezat, de 
această dată, alături de numele 
orașului canadian. Este greu 
de spus acum care din cele 37 
de probe se va detașa prin

’ROMANEȘTI DE CANOTAJ
TARTURILOR DECISIVE

Ide dificilele 
p concursu- 
lii și cano- 
prezintă la 
a din nou, 

ie apele ca- 
din Insula

Ită la star- 
It al compe
te, cA> vor 
n ora k ora 
■chif 
Irem 
Istru 
I El 
lead
I favoriți la 
kst-germanul 
Ibe, camnion 
ean și Joa- 
b. Germană). 
?ria lui Lam- 

finlandezul 
itinLanul Da- 
sați pe locu- 
v V la ulti- 
.. precum și 
talian Fabri-

simplu, 
de vi- 
canotor 

a căzut 
alături

, 4 echipajul
Sinnon, Du- 

, Ștefan Tu
li) păstrează

șanse de intrare în finala com
petiției, cu toate că și seria 
lor este foarte puternică : 
U.R.S.S., Norvegia, R. F. Ger
mania, Italia și Belgia. Și aici, 
ca și la schif simplu, în finală 
se califică primele trei clasate.

Sîmbătă cele patru echipaje 
feminine românești vor fi pre
zente la startul finalelor. Iată 
adversarele pe care le vor a- 
vea de înfruntat fetele noas
tre : la 4+1 rame : R.D.G., 
Bulgaria, U.R.S.S., S.U.A. și O- 
landa ; la 2 f.c. : R.F.G., R.D.G., 
U.R.S.S., Bulgaria, Canada : la 
4+1, vîsle : R.D.G., U.R.S.S.,
Bulgaria, Danemarca și Ceho
slovacia ; la 8+1 : 
U.R.S.S., S.U.A., 
nada.

După cum se vede, toate fi
nalele sînt extrem de puter
nice, reeditînd aproape în în
tregime finalele ultimelor cam
pionate ale lumii. Sîntem con
vinși însă că schifistele 
mânce — care așteaptă cu 
timism cursele decisive — 
reuși să se numere din 
printre laureate, așa cum ne-au 
obișnuit la marile confruntări 
internaționale.

performanțe de suratele sale, 
fiecare din ele aducînd la start 
sportivi de superclasă.

Desigur, noi vom urmări cu 
interes deosebit probele la care 
vor participa atleții români. Cei 
16 reprezentanți ai atletismului 
românesc în marea confruntare 
de la Montreal se află în fața 
unui examen dificil. Așteptăm 
cu nerăbdare și speranță evo
luțiile lor, știm că s-au pregă
tit cu toată rîvna. Ne mîndrim, 
totodată, că în unele discipline 
numele atleților români figu
rează între fruntași, între cei 
creditați cu șanse la locuri de 
frunte, la medalii. Ne gîndim la 
Natalia Mărășescu, la Cornelia 
Popa, la Argentina Menis, la 
Gheorghe Cefan sau Carol 
Corbu, sportivi cunoscuți pe 
toate meridianele lumii și ale 
căror rezultate le dau dreptul 
să spere la performanțe deose
bite. Ele stau însă și la în
demâna celorlalți atleți români 
— Mariana Suman, Maricica 
Puică, Doina Spînu, Eva Zorgo, 
Ilie Floroiu sau Gheorghe Me- 
gelea.

Să așteptăm, deci, startul 
concursului atletic, să așteptăm 
cu încredere evoluțiile atleților 
români, convinși că ei vor face 
tot ce le stă în putință pentru 
a adăuga noi galoane frumosu
lui blazon pe care atletismul 
românesc și l-a făurit în arena 
olimpică.

Ziarul de specialitate 
RODEN SPORT» din 
scrie următoarele : „Poate nici
odată pînă acum nu s-au adu
nat în arena olimpică atît de 
multe stele ale gimnasticii, 
niciodată pînă acum nu am 
văzut o atît de însuflețită în
trecere. în vîrful piramidei o- 
limpice se află românca Nadia 
Comăneci. Această delicată, 
drăgălașă și suplă Nadia Co
măneci ne-a arătat noul mo
del al gimnasticii moderne. 
Aproape fiecare mișcare a ei 
a fost lucrată ca o bijuterie 
atingînd perfecțiunea. Arbitre- 
le nu au ezitat să o aprecieze 
cu cele mai mari note, să-i a- 
corde dreptul de „primadonă** 
a gimnasticii mondiale și olim
pice**.

„VICTORIA
ESTE MERITATĂ"

Ziarele din Cehoslovacia sub 
titluri ca : „Aur și cinci de 10 
lui Comăneci" (Svobodne Slo- 
vo), „Comăneci înaintea lui 
Kim" (Rude Pravo), „încorona
rea lui Comăneci" (Lidova ~ 
mokracie). publică ample 
mentarii despre strălucita 
torie a gimnastei românce, 
pă ce arată că iubitorii spor
tului au așteptat cu înfrigura- 

pe campioana 
PRAVO scrie: 

fost acordată 
Comăneci care

De- 
co- 

vic- 
Du-

re să cunoască 
absolută. RUDE 
„Intîietatea a 
româncei Nadia 
a demonstrat din nou înaltele 
sale virtuți sportive. Victoria 
sa este fără îndoială binemeri
tată". în reportajul intitulat 
„zece, zece copiilor" același 
ziar subliniază : „La fel ca și 
la campionatele europene de 
anul trecut, cînd avea mai pu
țin de 14 ani. Comăneci a fost

Măi-astra evoluție a Nadiei 
Comăneci la Jocurile Olimpice 
a avut un puternic ecou și în 
presa braziliană. Sub titlul 
„Nadia Comăneci este la 14 ani 
cea mai grațioasă și mai spec
taculoasă gimnastă văzută vreo
dată în Iume“, ziarul „Q GLO
BO" scrie 
Comăneci 
tribune și 
de uimire 
plauze au 
xercițiu încheiat d<* Nadia 
stilul său f ‘ “
dolescentă 
exercițiile ; 
dinară și 
nota 10 și 
Intr-o altă 
celasi ziar 
Nadiei Comăneci, date despre 
orașul unde s-a născut și în
vață la școală, amintind tot
odată despre condițiile create 
pentru practicarea sportului în 
România.

în comentariul privind evo
luția de ieri a Nadiei Comă
neci, AGENȚIA REUTER ara
tă : „Românca în vîrstă de 14 
ani,. Nadia Comăneci, a fost 
declarată „regină** a Jocurilor 
Olimpice de la Montreal după 
ce a deposedat de cununa lau- 
rcaților pe gimnastele sovieti
ce Olga Korbut și Ludmila 
Turișceva. Eleva de școală din 
România a realizat probabil 
cea mai „strălucitoare** evolu
ție înregistrată vreodată în is
toria gimnasticii feminine. în 
ultima sa evoluție ea a reali
zat două note de zece, ele
mente care au contribuit deci
siv Ia obținerea medaliei de 
aur".

Nadia Comăneci cu ului
toarele sale performante a de
ținut capul de afiș în supli
mentele pe 
ziarele vest-germane pentru a 
relata Jocurile Olimpice de la 
Montreal. Evoluțiile româncei 
sînt inserate sub titluri ca a- 

,Note de vis pentru 
Zeitung), 

spectacolul 
(Die

vul 10 scrie „STUTTGARTER 
ZEITUNG". Niciodată in isto
ria Jocurilor Olimpice unde se 
situează si proba de vîrf a 
gimnasticii nu a reușit cineva 
fie bărbat sau femeie această 
realizare considerată pînă Ia 
Montreal imposibilă. Nadia a 
dăruit Olimpiadelor un moment 
istoric...
nu era 
decît 10 
antrenor 
do. Micuța româncă și-a pre
zentat exercițiul său atît de 
greu, atît de dificil în com
poziția sa cu perfecțiune și 
simț artistic incit am înțeles 
că marea clipă a gimnasticii 
trebuia să vină" a adăugat ex
pertul japonez. De aceeași pă
rere au fost și membrele ju
riului. Șefa echipei de jude
cători arbitri Ellen Berger, pre
ședinta Comisiei 
minine a F.I.G., 
Germană explica : 
din aparate patru 
au acordat nota 10. Eu aprecia
sem cu un 9,90. Ca președintă 
a juriului trebuia să am o ati
tudine mai distantă oarecum, 
dar convingerea mea personală 
era că verdictul acordat — no
ta 10 — era cel real. Evoluția 
Nadiei a fost unică și de neîn
trecut"

Mie mi-a fost clar că 
posibilă o altă notă 
— spunea cunoscutul 
japonez Yuikio En-

tehnice 
din 
,,La

fe
ll. D. 
unul 

arbiire

„O PAGINĂ DE NEUITAT

R.D.G.,

R.D.G.
R.F.G. și Ca-

ro- 
op- 
vor 
nou

I,

: „Evoluțiile Nadiei 
au produs extaz în 
au smuls exclamații 
iar torentele de 
subliniat fiecare

ÎN ISTORIA
JOCURILOR OLIMPICE"

a- 
e- 
în 
a- 
în

inimitabil". Mica
română a fost 

sale la sol extraor- 
credem 
la acest

. ediție
publică

că merita 
exercițiu, 

specială a- 
biografia

care le publică

cestea i
Nadia" (Stuttgarter
„Nadia eclipsează 
gimnasticii masculine'
Welt), „Furtună de aplauze Ș‘ 
admirație pentru Nadia Comă
neci" (Frankfurter Rundschau).

Vorbind despre reacția pu
blicului aflat în sala Forum, 
„DIE WELT“ scrie : „în Foru
mul din Montreal 18 000 de 
spectatori fascinați s-au ridicat 
în piciqare și au aplaudat mi
nute în șir. Ovațiile se adre
sau gimnastei românce Nadia 
Comăneci care a scris o pagină 
de neuitat în istoria Jocurilor 
Olimpice. Românca prezintă cel 
mai bun 
fi văzut 
lucrează 
care se 
Ia fel de 
afla pe o pajiște de 10 pogoa
ne".

„Uimitorul elan al Nadiei 
Comăneci» este titlul corespon
denței speciale transmise din 
Montreal de trimisul agenției 
sovietice TASS. „Astăzi este 
cea mai fericită zi din viala 
mea. ne-a declarat cea mai tî- 
nără campioană olimpică abso
lută din istoria gimnasticii, 
românca Nadia Comăneci. Și 
este lesne de înțeles. Elanul 
de rachetă al elevei din orașul 
românesc Gheorghe Gheorghiu- 
Deț este uluitor, chiar la di
mensiunile actuale. Urcînd pen
tru prima oară pe podium în 
anul 1969, 
gimnastica 
tistică, ca 
regina olimpică a gimnasticii. 
Tehnica sa împinsă pînă la 
perfecțiune și în același timp 
foarte modernă, corespunzînd 
întrutotul exigențelor actuale, 
sporită prin nervii de oțel și 
forța caracterului acestei feti
țe, au făcut din ea o mare cam
pioană".

program care a putut 
Vreodată la bîrnă. Ea 
pe acest aparat de 
îngrozesc gimnastele 

sigură ca și cum s-ar

cînd a ales între 
sportivă și cea ar- 
a devenit în 7 ani

„EVOLUȚIA NADIEI, 
O PURĂ INCiNTARE"

„A FOST DEPĂȘITĂ
O BARIERĂ A SPORTULUI"

„La Montreal a fost depășită 
o barieră a sportului — Nadia 
Comăneci a obținut calificați-

LA MONTREAL
ATLETISM : ora 16,00 400 m g serii, lungime 

calificări ; ora 16,15 greutate (b) calificări ; 
16,30 suliță (f) calificări ; ora 17,00 100 m 
serii, ora 23,00 800 m 
(f) finală, ora 23,20 20 
sferturi de finală, ora 
23,40 10 000 m serii.

BASCHET j ora 15,00 
minin: S.U.A. — U.R.S.S., 
și Bulgaria — Japonia; 
U.R.S.S. (gr. A), Mexic — 
lia — Canada (gr.

BOX : ora 19,00 
natoril.

CANOTAJ : ora 
dublu vîsle, 
vîsle și 4+1 rame bărbați.

CĂLĂRIE: ora 14,00—18,00 și ora 20,00—24,00 
proba de dresaj din concursul complet.

CICLISM : ora 20,00 — proba de urmărire pe 
echipe calificări și sferturi de finală, viteză semi
finale.

FOTBAL : Sherbrooke ora 23,00 — Guatemala — 
Mexic (gr. B) ; Ottawa ora 24,Oo — U.R.S.S. —

(f). ora 
(b)calificări ;

<b) serii, ora 21,30 lungime 
km marș, ora 22,00 100 m (b), 
22,50 800 m (f) serii, ora

A).'
Si ora

Preliminarii — turneul fe- 
Canada — Cehoslovacia 
masculin: Japonia — 

Cuba (gr. A) și Austra-

1,00 meciuri elimi-

semifinale la 4+1 rame,
4 f.c., 4

16,00 _
2 f.c., simplu, 2-j-l rame,

R.P.D. Coreeană (gr. D) ; Montreal ora 3,00 — 
Israel — Franța (gr. B).

GIMNASTICA : ora 2,30—4,00 finala pe aparate 
bărbați.

HOCHEI PE IARBA : ora 16,00 — Spania — 
gia (gr. B) ; ora 21,00 Olanda — Argentina 
A) ; ora 23,00 Malaezia — Canada (gr. A).

LUPTE GRECO-ROMANE : ora 16,00 și ora 
— meciuri eliminatorii în tururile 4 si 5.

POLO : ora 15,30 — Cuba — Canada, Iran 
Australia în turneul pentru locurile 7—12 ; Iugo
slavia — Italia, R.F.G. — Ungaria si România — 
Olanda în turneul final.

SCRIMA :
retă (f)

TIR : 
focuri), 
(skeet)

Bel- 
(gr.

1,00

ora 14,00—23,00 — eliminatorii la flo- 
; ora 24,00—3,00 — finala la spadă.

ora 15,00 — proba de mistreț alergător (20 
pistol viteză manșa a H-a, talere turn 

75 focuri.

Ziarul „L’EQUIPE" din Paris 
pe o jumătate din pagina I 
publică fotografia Nadiei sub 
titlul „încoronarea Nadiei Co
măneci". începînd de ieri gim
nastica a căpătat o nouă di
mensiune, scrie ziarul cu lite
ră de corp 10, prin gratia unei 
românce de 15 ani, tînăra Na
dia Comăneci care a ajuns la 
perfecțiune. Miercuri seara, 
mica prințesă de Ia Montreal 
a obținut încă de două ori no
ta 10. Evoluția sa a fost o 
pură îneîntare. într-un repor
taj intitulat „Nadia o păpușă 
foarte cuminte", se analizează 
succesul gimnastelor din tara 
noastră și sînt incluse decla
rații ale antrenorului francez 
Arthur Magakian. care a spus: 
„Școala de gimnastică din ora
șul Gheorghe Gheorghiu-Deț 
este ceva remarcabil. Ea dis
pune de o bună încadrare cu 
specialiști precum și de săli si 
anexe pentru pregătirea core
grafică și expresia corporală", 
în legătură cu măiestria Na
diei Comăneci Magakian decla
ră : „La Olga Korbut existau 
sclipiri. La Nadia Comăneci 
expresivitatea este totală, de la 
început pină la sfirsit, c 
binații în care amplitu 
echilibrul sînt remarc 
există timpi morți 
țuiri'

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



Echipa feminină de gimnastică a țării noastre, înaintea plecării la Montreal. De la stingă la dreapta^ 5 
antrenoarea Marta Karoli, Georgeta Gabor, Luminița Milea (rezervă), Teodora Ungureanu, Nadia Coma
neci, antrenorul Bela Karoli, Marilena Neacșu (rezervă), antrenoarea federală Maria Simionescu, Ma

riana Constantin, Gabriela Trușcă și Anca Grigoraș

ACESTE FETE CU CARE 
NE MÎNDRIM

cedent. De cîteva zile, nu 
șui gazdă a Jocurilor, nu 
nada, ci in întreaga lume

rin Nadia Comăneci, prin Teodora Ungurea-
7”) nu, prin celelalte componente ale echipei 

olimpice feminine, gimnastica românească a 
cunoscut la Montreal o afirmare fără pre- 

numai in ora- 
numai in Ca- 

____ f . ....................__ — grație emisiu
nilor televizate și reluate în nenumărate rînduri 
— numele acestor fete cunosc o largă circulație, 
numele țării noastre este pronunțat cu admirație. 
Iată, deci, un nou prilej pentru mișcarea sportivă 
din România de a contribui la creșterea presti
giului țării noastre în lume, o nouă afirmare a 
sportului românesc in largul evantai al domeniilor 
în care România socialistă se afirmă în fața opi
niei publice mondiale.

Succesele Nadiei Comăneci, ale Teodorei Ungu
reanu, ale echipei noastre feminine nu sînt — este 
clar pentru toată lumea — o întimplare ci sînt 
rezultatul firesc al grijii care se acordă în țara 
noastră dezvoltării continue a mișcării sportive 
atît sub aspectul său de masă cît și de perfor
manță.

Medalia de aur a Nadiei, titlul său de campioană 
olimpică absolută încununează talentul său dar și 
munca perseverentă depusă de ea, dăruirea în 
antrenamente și în concursuri, seriozitatea ei, com
petența antrenorilor care o pregătesc. Faptul că 
foarte aproape de ea se situează Teodora Ungu
reanu (care, din păcate, la individual compus, a 
pierdut medalia de bronz din cauză că unele no
tări au fost sub valoarea reală a exercițiilor sale), 
faptul că cele 6 componente ale echipei au obținut 
la Montreal cea mai bună clasare în istoria gim
nasticii noastre confirmă că nu ne găsim în fața 
unui fenomen de excepție ci în fața unui progres

RECITALUL ROMÂNESC A DESCHIS
0 NOUĂ ETAPĂ ÎN GIMNASTICA MONDIALĂ

(Urmare din pag. I)

Iată ce scrie în editorialul 
său de joi ziarul „MONTREAL 
MATIN*1 I „Apare Nadia — 
liniștea este apăsătoare și cî- 
teva secunde pînă își ia zbo
rul privim înlemniți această 
mașină poetică, absolut subli" 
mă. făcută dintr-un joc de 
mușchiuleți și oscioare fine ca 
firul de mătase. Exercițiul ei 
ne face să palpităm, să exul
tăm de bucurie, să încremenim 
de emoție, să ne bucurăm, să 
ridem. să fim fericiți. Avem 
senzația că noi înșine sîntem 
Nadia, că pe noi ne aplaudă 
lumea în delir".

De ce toată această bucurie 
neîntilnită în înțelegerea gim
nasticii ? Pentru că Nadia Co
măneci a creat o nouă istorie 
a acestui sport, gimnastica fe
minină mondială trece de la 
ea într-o altă etapă, modul ei 
de interpretare creînd nu nu
mai o școală românească, dar 
Si o școală, mondială.

Tn afara Nadiei Comăneci, 
concursul de gimnastică femi
nină a reunit aici un ansamblu 
de mari valori și ambiții, spor
tive de excepție, aureolate de 
titluri și medalii olimpice, de 
alte prestigioase succese în ce
le mai mari competiții inter
naționale. majoritatea în jur 
de 20 de ani, cu o mare ex- 
■l^ptă competițională. Este de 

ajuns să amintim pe Ludmila 
Turișceva, sportivă cu o pro
digioasă carieră, neînvinsă pî
nă în mai anul trecut în nici 
un mare concurs internațional, 
campioană mondială și olimpi
că, Nelli Kim și Olga Korbut. 
Dar pe lîngă acestea și un 
talent de excepție care este 
Teodora Ungureanu, altă fetiță 
scumpă a gimnasticii noastre. 
Peste toate aceste patru cape
te de afiș ale turneului olim
pic de la Montreal, Nadia se 
detașează prin ceea ce se ca
racterizează astăzi epoca noas
tră, prin viteză. Campioana 
noastră excută exercițiile In
tr-am ritm extrem de rapid, 
dar în același timp păstrează 
eleganta și siguranța care dau 
plasticitate vitezei, rezultînd în 
ansamblu o mișcare generală 
parcă ireală.

în opoziție cu toată această 
atmosferă de laudă a realiză
rilor ei la Montreal, Nadia Co
măneci rămîne calmă, extrem 
de calmă, uneori chiar rece. 
Este, poate, rezultatul influen
ței antrenorului ei. stană de 
piatră la tot ce realizează Na
dia, la torentele de aplauze 
din sala Forum. Pe fața lui 
Bela Karoli nu am văzut un 
zîmbet după nici una din cele 
cinci note de 10. Poate că el, 
asa cum unii își ascund plîn- 
sul în pumni, rîde în pumni 
cînd nu-1 vede nimeni. Aici, zia

firesc și viguros, solid fundamentat, al școlii de 
gimnastică românești. Triumful de la sala Forum 
nu este însă numai al acestei ramuri, ci al întregii 
noastre mișcări sportive, o confirmare a grijii pe 
care partidul și statul nostru o acordă sportului, 
educării complexe a tinerelor generații, întregului 
nostru tineret.

In aceste zile, gimnastele noastre sînt aplaudate 
și prețuite in întreaga lume, succesele lor au 
stîrnit un larg ecou pretutindeni, citatele din pre
sa mondială sînt o dovadă concludentă. Valoarea 
performanțelor lor de la J.O. creste prin faptul 
că ele au fost obținute in contextul unei concu
rențe sportive de cea mai mare valoare, în între
cerea cu sportive de înaltă reputație mondială, in 
condiții de concurs dificile.

Adresînd toate felicitările acestor fete, celor care 
le-au antrenat, celor care au vegheat la buna lor 
îndrumare si pregătire tehnică sau educațională, 
vom sublinia obligația pe care sportivii, antrenorii 
Si tehnicienii, activiștii federațiilor din celelalte 
ramuri sportive o au de a lua exemplul bun care 
li s-a oferit, atît de convingător, atît de stimulator.

Ne apropiem de sfîrșitul primei săptămîni a 
Jocurilor Olimpice.

O săptămînă dominată de gimnastica noastră, 
o săptămînă de puternică afirmare mondială a 
sportului românesc.

Le urăm și celorlalți „tricolori", aflați in aceste 
zile în întreceri peste Ocean, ca — luind exem
plul însuflețitor al sextetului de gimnaste — să 
adauge alte si alte medalii de preț celor cu care 
Nadia,Comăneci, Teodora Ungureanu și coechipie
rele lor au inaugurat o „recoltă" pe care o dorim 
cit mai bogată.

FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER
J a j

BOX. Eliminatorii — cat. pană : Parades (Mexic) b.p. Alves (Bra
zilia) ; Odagiri (Japonia) b.k.o.2 Otgonbaiar (Mongolia) ; Chon Gil 
Choi (Coreea de Sud) b.k.o.1 Boonjung (Thailanda) ; Armstrong 
(S.U.A.) b.p. Volkov (U.R.S.S.) ; Herrera (Cuba) b.k.o.1 Rais (India) ; 
Pacheco (Venezuela) b.p. Calderon (Porto Rico) ; Robinson (Jamaica) 
și Badari (Ungaria) se califica prin neprezentarea adversarilor. 
Cat. semiușoarâ : Asprilla (Columbia), Bahmani (Iran), Jeudi (Haiti) 
și Botos (Ungaria) se califica prin neprezentarea adversarilor. Davis 
(S.U.A.) b.p. Segava (Japonia) ; Țvetkov (Bulgaria) b.p. Altankhuiag 
(Mongolia) ; Valiente (Cuba) b.p. Rubio (Spania) ; Rusevski (Iugosla
via) b.ab.3 Andino (Porto Rico). Cat. ușoara : C. Cuțov (România) b.p. 
Jean-Claude Ruiz (Franța) ; Harranap (Indonezia), Miiller (R.F.G.), 
Sanchez (Republica Dominicana) și Nagy (Ungaria) se calificâ prin 
neprezentarea adversarilor. Kolev (Bulgaria) b.p. Park (Coreea de Sud) ; 
Aldama (Cuba) b.ab.2 Burku (Turcia) ; Clarke (Canada) b.p. Friman 
(Finlanda). Cat. mijlocie mica : Davies (Anglia) b.k.o.2 Devlin (Austra
lia) ; Garbey (Cuba) b.k.o.3 Olsvoi (Mongolia) ; Lemus (Venezuela), 
Pira (Italia), Savcenko (U.R.S.S.) și Liburd (Insulele Virgine) se 
calificâ prin neprezentarea adversarilor.

GIMNASTICA. Concursul individual compus (m) : 1. Nikolai Andria
nov (U.R.S.S.) 116,650 p — campion olimpic ; 2. Sawao Kato (Japonia) 
115,650 p ; 3. Mitsuo Tsukahara (Japonia) 115,575 p ; 4. Aleksandr 
Ditiatin (U.R.S.S.) 115,525 p ; 5. Hiroshi Kajiama (Japonia) 115,425 p ; 
6. Andrzej Sajna (Polonia) 114,625 p. ...29. N. Oprescu 109,900 p... 
32. S. Cepoi 109,525. Dan Grecu, accidentat, a abandonat.

HALTERE. Categ. 67,5 kg : 1. Zbigniew Kaczmarek (Polonia) 307,5 
kg RO — campion olimpic ; 2. Piotr Korol (U.R.S.S.) 305 kg ; 3. 
Daniel Senet (Franța) 300 kg ; 4. Kazmierz Czarnecki (Polonia) 295 kg ; 
5. Gunther Ambrass (R.D.G.) 295 kg ; 6. Yatsuo Shimaya (Japonia)
292,5 kg.

ÎNOT. 200 m bras (f) : 1. Marina Koșevaia (U.R.S.S.) 2:33,35 RM, RO 
— campioană olimpică ; 2. Marina Jurkenia (U.R.S.S.) 2:36,08 ; 3.
Liubov Rusanova (U.R.S.S.) 2:36,22 ; 4. Hannelore Anke (R.D.G.) 
2:36,49 ; 5. Karla Linke (R.D.G.) 2:36,97 ; 6. Carola Nitschke (R.D.G.) 
2:38,37 ; 4X200 m liber : 1. S.U.A. (Mike Bruner, Bruce Furnis, John 
Naber, Jim Montgomery) 7:23,22 RM, RO - campioană olimpică ; 2.
U. R.S.S. 7:27,97 RE ; 3. M. Britonie 7:32,11 ; 4. R.F.G. 7:32,27 ; 5.
R.D.G. 7:38,92 ; 6. Olanda 7:42,56.

LUPTE GRECO-ROMANE. Turul doi (oat. 74 kg) ; Gh. Ciobotaru 
b. dese. Nagatomo (Japonia), A. Bikov (U.R.S.S.) b. dese. M. Toma 
(Ungaria), J.WKarlsson (Suedia) b. tuș H. Kiss (Austria), V. Macha 
(Cehoslovacia) b. dese. B. Renken (Canada) ; cat. 82 kg : I. Enache 
b.p. L. Anderson, K. Kolev (Bulgaria) b. tuș F. Pitschmann (Austria),
V. Ceboksarov (U.R.S.S.) b.p. K. Manni (Finlanda), M. J a nota 
(Cehoslovacia) b.p. C. Hegeduș (Ungaria) ; cat. 90 kg : V. Rezanțev 
(U.R.S.S.) b. tuș P. Dicu, S. Ivanov (Bulgaria) b. tuș J. Johnsson 
(S.U.A.), T. Teobald (R.F.G.) b.p. M. Grancier (Franța) ; cat. 100 kg: 
N. Martinescu b. tuș R. Ndiaye (Senega*!), N. Balboșin (U.R.S.S.) 
b. dese. K. Goranov (Bulgaria), F. Albrecht (R.D.G.) și J. Farkas 
(Ungaria) — ambii descalificați ; cat + 100 kg : R. Codreanu b. desc. 
A. Robertsson (Suedia), J. Rovnyai (Ungaria) b. tuș R. Wolff (R.F.G.),
W. Lee (S.U.A.) b. dese. S. Matsunaga (Japonia), H. Tomanek (Polo
nia) b. dese. E. Gunderson (Norvegia), A. KoloinsW (U.R.S.S.) b. tuș 
C. B racon I (Argentina) ; turul III, cat. 48 kg : Gh. Berceanu b. dif. p. 
Kovasaki (Canada), Sumakov (U.R.S.S.) b. desc. Farina (S.U.A.), 
Anghelov (Bulgaria) b. desc. Rashid (Iran), Hinz (R.D.G.) b.p. S. 
Bora (Turcia) ; cat. 52 kg : N. Gingă b. dose. Krauss (R.F.G.), Kons
tantinov (U.R.S.S.) b. dif. p. Mewis (Belgia), Racz (Ungaria) b.p.
Thomson (S.U.A.) ; cat. 57 kg : Mustafin (U.R.S.S.) b.p. M. Boțilă,
J. Lipien (Polonia) b.p. T. Ukkola (Finlanda) ; cat. 62 kg : I. Păun
b. tuș Yu Cioi (Coreea de Sud), K. Lipien (Polonia) b. dif. p. Lazarov 
(Bulgaria), N. Dav id ion (U.R.S.S.) b. tuș Uisal (Turcia) ; cat. 68 kg : 
Șt. Rusu b. desc. Kobayashi (Japonia), Weling (R.D.G.) b. desc. Parcy 
(S.U.A.), Schondorfel (R.F.G.) b. tuș Ranzi (ItaHa), Nalbadian 
(U.R.S.S.) b. tuș J. Alizadeh (Iran).

POLO. Turneul final pentru locurile 1—6 : Ungaria — Italia 6—5 
(1—1, 1—2, 3—1, 1—1) ; România — Iugoslavia 5—5 (1—1, 1—2, 2—1, 
1—1) ; turneul pentru Jocurile 7—12 : Cuba — U.R.S.S. 5—0 (nepre
zenta re) ;

SCRIMĂ. Floretă (m) : 1. Fabio dai Zotto (Italia) 4 v — campion 
olimpic (după baraj) ; 2. Aleksandr Romankov (U.R.S.S.) 4 v (după 
baraj) ; 3. Bernard Talvard (Franța) 3 v ; 4. Viktor Stankovici 
(U.R.S.S.) 2 v ; 5. Frederic Pietrușka (U.R.S.S.) 2 v ; 6. Gregory Benkâ 
(Australia) 0 v. La spadă (80 de trăgători în turul l),un reprezentant 
al României în eliminări directe : N. lorgu. Ceilalți doi spadasini, 
P. Szabo și A. Pongracx au fost eliminați în turul 3 și, respectiv, 2. 
Eliminările directe (16 conourenți) sînt programate vineri.

TIR. Armă liberă calibru redus 3x40 focuri : 1. Lanny Bass ham
(S.U.A.) 1162 p — campion olimpic ; 2. Margaret Murdock (S.U.A.)
1162 p ; 3. Werner Seibold (R.F.G.) 1160 p ; 4. Snecko Pejovici (Iugosla
via) 1156 p ; 5. Sven Johanssen (Suedia) 1152 p ; 6. Hojun Li (R.P.D. 
Coreeană) 1152 p.

rul „MONTREAL STAR" a 
comparat gloria sportivă a Na
diei Comăneci cu gloria cine
matografică a Gretei Garbo, în 
timp ce Bela Karoli o pune pe 
Nadia, în sala Forum, să pre
gătească trambulina pentru e- 
xecuția Teodorei Ungureanu... 
Aceasta este școala dură a ma
rii performante sportive, drum 
cu spini care se parcurge cu 
trudă și sudoare și doar cei 
mai talentați și perseverenți 
ajung la cununa olimpică.

... Ne-am despărțit cu greu 
de sala Forum. Nu vom uita 
niciodată acest palat al sportu
rilor destinat hocheiului cana
dian, unde echipa României și 
Nadia Comăneci au întors o 
pagină în istoria sportului ro
mânesc și au pășit pe un drum 
nou în gimnastica mondială. 
Am trăit în această sală unele 
din cele mai frumoase zile ale 
istoriei sportului românesc, 
poate cele mai frumoase.

E seară, e răcoare, pe bu
levardul St. Catherine care du
ce Ia centrul de presă, cior
chini de trecători privesc la 
televizoarele din vitrinele ma
gazinelor, la care se repetă și 
iar se repetă exercițiile cam
pioanei olimpice. Cîtă satisfac
ție pentru mișcarea noastră 
sportivă, cît de mult ne bucu
răm pentru succesele fetiței 
noastre de aur !

Fază din meciul de handbal România — S.U.A. 32r-19: 
Cristian Gatu la semicerc Telefoto : A.P. — AGERPRES

„TRICOLORII", AZI, LA J. 0
ATLETISM : de la ora 16 : lungime (f) calificări : Doina 

Spînu și Elena Vintilă ; de ța ora 16,30 : suliță (f) califi
cări : Eva Zorgo ; de la ora 22,50 : 800 m (f) serii : Ma
riana Suman și Ileana Silai ; de la ora 23,40 : 10 000 m — 
serii : Ilie Floroiu.

BOX : de la ora 19 șl 1,00 : meciuri eliminatorii : cat. 
muscă : C. Gruescu — Leo Randolph (S.U.A.).

CANOTAJ : de la ora 16 : semifinale (m) : schif simplu 
— Walter Lambertus (seria I cu R.F. Germania. Italia, Ar
gentina, R.D. Germană și Belgia) ; 4 rame f.c. — Simion, 
Grumezescu, Tudor, Gali (seria a a Il-a cu Belgia, Italia, 
Norvegia, R.F. Germania si U.R.S.S.).

LUPTE GRECO-ROMANE : de la ora 16—1,00 : întreceri 
în turul 4 și 5. Concurează Gheorghe Berceanu, Nicu Gingă, 
Mihai Boțilă. Ion Păun, ~
Codreanu.

POLO : de Ia ora 15 : 
neul final, locurile 1—6).

SCRIMA : de la ora 14—23 : întreceri 
floretă (f). Participă Ecaterina Stahl, Ana Pascu și 
Jenei.

TIR : de la ora 15 : pistol viteză (manșa a doua), 
cipă Corneliu Ion și Marin Stan ; talere turn — 
Concurează Adalbert Oster.

★
în acest program competițiile sînt trecute cu ora 

reștiului.

Ștefan Rusu, Ion Enache, Roman

România — Olanda (meci în tur-

Parti-
75 f.

Bucu-


