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Nadia Comăneci într-un exercițiu de nota 10 la birnă
Telefoto : A.P.—AGERPRES

DAN GRECU
MEDALIE DE BRONZ LA INELE
S Deși a concurat accidentat, campionul nostru și-a 
apărat cu dîrzenie șansele, într-o companie extrem de 

puternică
Participarea campionului nos

tru la finalele pe aparate a stal 
mult timp sub semnul incerti
tudinii, pentru că Dan Grecu 
s-a accidentat la începutul con
cursului de miercuri pentru cla
samentul individual compus. 
Dar, Dan Grecu a dorit din tot

ÎN FINALELE PE APARATE, NADIA COMĂNECI A CONFIRMAT

sufletul să intre vineri în con
curs, să-și apere șansele la ine
le, aparat la care era socotit pe 

drept cuvînt printre favoriti. 
Vizibil marcat de durere, Gre- 
cu a avut o prestație bună la 
inele, clasîndu-se pe 
treilea 
curentii 
drianov 
Ditiatin

locul al 
(19,500 p), după con- 
sovietici Nikolai An- 

(19,650) și Aleksandr 
(19,550 p.).

CELE MAI ÎNALTE CALIFICATIVE PRIMITE ANTERIOR 

CONSACRAREA MONDIALĂ 
A GIMNASTICII ROMÂNEȘTI

9

i* Sala Forum a trăit clipe de intensă emoție artistică cu prilejul ultimelor evoluții 
ale gimnastelor • Niciodată în istoria Jocurilor Olimpice — scriu ziarele cana
diene — nu s-a văzut o perfecțiune sportivă ca aceea atinsă acum de românca Nadia 

Comăneci • Șapte note de 10 pentru tripla campioană olimpică I

NOI VICTORII PREȚIOASE 
ALț LUPTĂTORILOR ROMÂNI

Joi seară, la Forum, specta
colul de adio al celor mai va
loroase gimnaste ale lumii. Fi
nalele pe aparate, desfășurate 
într-o sală arhiplină, încheind 
apoteotic această minunată săp- 
tămînă a gimnasticii, au ofe
rit publicului și specialiștilor 
adevărate momente de referin
ță pentru viitorul acestui sport, 
exerciții și elemente care ates
tă nemărginitele posibilități ale 
sportivelor de a da noi valen
țe valorice întrecerilor de gim
nastică. A fost o săptămînă în 
care s-au spart bariere, s-au 
stabilit recorduri, deși gimnas
tica nu face parte dintre spor
turile în care măsura măies
triei poate fi stabilită cu apa
ratura tehnică, oricît de per
fecționată ar fi aceasta, A fost 
o săptămînă în care, pentru 
prima oară în întrecerile olim
pice de gimnastică s-a acordat 
nota 10 1 Dar nu una, ci 
nouă I I Șapte note maxime au 
răsplătit virtuozitatea Și înalta 
măiestrie a celei mai bune 
gimnaste a acestei Olimpiade,

tripla campioană olimpică Na
dia Comăneci, iar două au fost 
obținute de sportiva sovietică 
Nelli Kim.

Cei peste 18 000 de specta
tori prezenți la finalele pe a- 
parate ale gimnastelor, ultimii 
beneficiari ai marelui specta
col olimpic de la Forum, și-au 
luat la revedere de la cele mai 
bune gimnaste ale lumii, de la 
campioana absolută Nadia Co
măneci. de la celelalte fina
liste, într-un mod impresio
nant. Mii și mii de licurici, 
blitz-urile aparatelor de foto
grafiat imortalizau ultimele 
imagini ale vedetelor acestui 
turneu de cinci zile de la sala 
Forum, care a consacrat, pe 
plan olimpic și mondial, gim
nastica românească.

Amatorii de sport canadieni, 
mai puțin familiarizați cu gim
nastica. dar deveniți acum su
porteri aprinși ai acestui sport, 
sînt atît de îneîntați îneît spun 
că cea mai frumoasă amintire 
a Jocurilor Olimpice vor fi se
rile de gimnastică de la Fo

rum, cu regina lor neîncoro
nată, românca Nadia Comăneci. 
Cînd peste luni și peste ani, 
scrie ziarul „MONTREAL MA
TIN". se va vorbi de Jocurile 
Olimpice de la Montreal, ne

(Continuare in pag. 2—3)

Vineri, sportivii de la cate
goriile mici — unde antreno
rii români își puneau cele mai 
mari speranțe în posibilitățile 
reprezentanților noștri de a 
obține medalii — și-au dispu
tat partidele din cadrul turu
lui IV. Campionul olimpic la 
categoria cea mai mică, Gheor- 
ghe Berceanu, l-a întîlnit pe 
D. Hinz (R.D.G.), sportiv cla
sat de mal multe ori în rîn- 
dul fruntașilor categoriei. 
După mai puțin de două mi
nute de studiu, în care repre
zentantul nostru își fixase de 
trei ori adversarul la parter, 
luînd avantaj la puncte, Ber
ceanu a executat un „tur de

99 TRICOLORII4 LA J.O
AZI

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

COMENTARIUL ZILEI

ATLETISM : de la ora 16 : disc (b) calificări — Iosif Na- 
ghi ; de la ora 23 : suliță (f) finală — ~ 
(f) semifinale.

BOX : de la ora 19 și 1,00 : meciuri 
pană : Gheorghe Ciochină — Weller (R. 
semiușoară : Simion Cuțov — Calzadilla __________ ,.

CANOTAJ : de la ora 16 : întrecerile finale feminine. Par
ticipă echipajele românești de schif 2 f.c., 4+1 rame, 4+1 
vîsle și 8+1.

HANDBAL : de la ora 1,00 (la Sherbrooke) : România — 
Cehoslovacia (grupa B, masculin) ; de la ora 23,30 (la Que
bec) : România — Japonia (feminin).

LUPTE GRECO-ROMANE : de Ia ora 16 și 1,00 : între
cerii ultimei zile. Participă : Gh. Berceanu, N. Gingă, M. 
Boțilă, I. Păun, Șt. Rusu și R. Codreanu.

POLO : de la ora 22 : România — Italia (meci în turneul 
final, locurile 1—6).

SCRIMA : de la ora 
retă echipe (b) : Petru 
Petrică Buricea.

TIR : de la ora 15 :
dalbert Oster.

Eva Zbrgo ; 800 m

cat.eliminatorii :
F. Germania) î cat. 
(Venezuela).

14—23 : întreceri eliminatorii de 
Kuki, Mihai Țiu, Tudor Pctruș

talere turn — f"' f. Concurează

MIINE

flo- 
și

A-

ÎN PLINĂ OLIMPIADĂ!
ulsul Jocurilor Olimpice 

jP de la Montreal s-a ac
celerat.

Sîntem — practic in miezul 
marii competiții sportive mon
diale, milne (n.r. azi) se în
cheie o săptămînă de la acea 
ceremonie de deschidere de 
neuitat, programele fiecărei 
zile cunosc acum concentrări 
maxime, cite 14—16 sporturi 
sini concomitent in arenă, a 
intrat in concurs și sportul 
olimpic tipic, de mare tradiție, 
atletismul, care întrunește cel 
mai mare număr de partici
pant^ dintre toate cele 21 de 
discipline.

Unele sporturi încep insă să 
se retragă de pe ecranul Olim
piadei si — printre acestea — 
gimnastica feminină, ramură în 
care delegația României a cu
noscut succese triumfale, gra
ție acestor admirabile fete care 
au făcut ca despre țara noas
tră să se vorbească cu atita 
respect și admirație.

Nadia Comăneci („marele 
star“ al acestei ediții, cum o 
numea un ziar canadian), Teo
dora Ungureanu si coechipiere
le lor au încheiat competiția cu

tin excelent bilanț, unic în is
toria participării gimnasticii 
noastre la J.O. : șapte meda
lii, din care 3 de aur, 2 de 
argint și 2 de bronz. Este 
insă un record românesc nu 
numai al gimnasticii ci si al 
tuturor ramurilor cu care am 
participat de-a lungul unui 
sfert de secol la Olimpiade, 
nici o altă ramură din țara 
noastră nemaiavind vreodată un 
bilanț atit de strălucit. Să 
mai notăm, in aceeași ordine 
de idei, că Nadia Comăneci ba
te și recordul medaliilor de 
aur cucerite de vreun sportiv 
român, ea intrecindu-i pe ca- 
noiștii Leon Rotman și Ivan 
Patzaichin, pe atleta lolanda 
Balaș, deținători a cite două 
medalii de aur.

Să facem acum un scurt tur 
de orizont asupra celorlalte ra
muri cu care ne aflăm in con
curs. Unul dintre sporturile in 
care România se bucură, de ani 
in șir, de frumoase aprecieri 
și în care, acum 4 ani la Miin- 
chen, am cucerit două medalii

ATLETISM : de la ora 16 : suliță (b) calificări — Ghcor- 
ghe Megelea : 3 000 m obstacole, serii — Gheorghe Cefan ; 
de la ora 23 : disc (b) finala.

BOX ; de la ora 19 și 1,00 : meciuri eliminatorii : cat. 
ușoară : Calistrat Cuțov — Harrahop (Indonezia) ; cat. mij
locie mică : Vasile Didea — Stancev (Bulgaria).
• în acest program competițiile sînt trecute cu ora Bucu- 

reș țiului.

cap“ extrem de rapid, l-a fi
xat pe Hinz în „pod“ și a 
menținut priza pînă ce arbi
trii au consemnat tușul. După 
încheierea întrecerilor din tu
rul IV au mai rămas în dis
puta pentru locurile fruntașe i 
Anghelov (Bulgaria) — zero 
puncte, Șumakov (U.R.S.S.) — 
zero puncte, Berceanu — un 
punct și Moriwaki (Japonia) — 
4 puncte.

Nicu Gingă (52 kg) a mai 
făcut un pas spre podiumul o- 
limpic, în ciuda înfrîngerii su
ferite miercuri în partida cu 
sovieticul Konstantinov. într- 
un meci în care și-a dominat 
cu autoritate adversarul, Gingă 
a obținut în turul IV o victo
rie categorică la puncte în 
fața italianului A. Caltabiano 
(11—1), primind numai 0,5 p. 
penalizare. Au mai rămas în 
concurs următorii sportivi; 
Konstantinov (U.R.S.S.) — 2 p, 
Hirayama (Japonia) — 4 p, 
Krauss (R.F.G.) 5,5 p și Nicu 
Gingă — 3,5 p.

Și Mihai Boțilă a mai făcut 
un pas mare spre medalia o- 
limpică, învingîndu-1 detașat 
la puncte (12—0) pe ceho
slovacul J. Krysta. La catego
ria sa (57 kg), el are acum cea 
mai bună situație pe foaia de 
concurs : 4 p. Japonezul Sugă 
si iugoslavul Frigici (cîte 5 p.), 
Mustafin (U.R.S.S.) — 4,5 p, 
finlandezul Ukkola — 4,5 p.

Ion Păun continuă drumul 
spre podiumul olimpic. Ca și 
Berceanu, el este neînvins 
după patru tururi. Vineri cam
pionul nostru l-a învins clar 
la puncte (11—4) pe finlande
zul P. Hjelt, eliminîndu-1. Si
tuația la această categorie este 
următoarea : Nalbadian (URSS) 
— zero puncte, Păun și Reczî 
(Ungaria) — 1 p, Miyahara 
(Japonia) — 3 p.

Ștefan Rusu (68 kg) a fost 
învins la puncte (3—5), într-un 
meci de mare luptă, de sovie
ticul S. Nalbadian, dar conti
nuă să concureze pentru locu
rile fruntașe.

(Continuare in pag. 2-3)

MONTREAL, LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

(Continuare in pag. a 4-a)

ATLETISM. Săritura în lungime (f) — finală : 1. Angela 
Voigt (R.D.G.) 6,72 m — campioană olimpică ; 2. Kathy 
Mc\Millan (S.U.A.) 6,66 m ; 3. Lidia Alfeeva (U.R.S.S.) 
6,60 m ; 4. Siegrud Siegl (R.D.G.) 6,59 m ; 5. Ildiko Szabo 
(Ungaria) 6,57 m ; 6. Jarmila Nygrynova (Cehoslovacia) 
6,54 m ; 7. Heidimdrie Wicisk (R.D.G.) 6,39 m ; 8. Elena 
Vintilă (România) 6,38 m ; 20 km marș : 1. Daniel Bau
tista (Mexic) 1h24:40,49 — campion olimpic ; 2. Hans 
Reimann (R.D.G.) ; 3. Peter Frenkel (R.D.G.) ; 10 000 m 
serii (se califică primii 4): seria a ll-a: 1. M. Smet (Belgia) 
28:22,06 ; 2. B. Foster ( M. Britanie) 28:22,19 ; 3. K. 
Bord (Norvegia) 28:23,07 ; 4. I. Floroiu (România) 28:23,40. 
800 m (f) — calificate pentru semifinale : seria I : Stîrkina 
(U.R.S.S.) 2:00,12 ; Pollock (Australia) 2:00,66 ; Gluth
(R.D.G.) 2:00,70 ; seria a ll-a : Weiss (R.D.G.) 2:00,48 ; 
Stereva (Bulgaria) 2:01,02 ; Dorio (Italia) 2:01,63 ;
seria a lll-a : Zlateva (Bulgaria) 1:59,24 ; Gherasimova 
(U.R.S.S.) 1:59,68 ; Knutsson (S.U.A.) 1 .-59.91 ; Suman
(România) 2:00,00 ; seria a IV-a : Zinn (R.D.G.) 2:01,54 ; 
Rendina (Australia) 2:01,77 ; Silai (România) 2:02,82 ; 
seria a V-a : Kazankina (U.R.S.S.) 2:00,15 ; Tomova (Bul
garia) 2:00,54 ; Jackson (S.U.A.) 2:00,62.

BASCHET, (f) : U.R.S.S. — S.U.A. 112-77 (54—34).
Echipa Uniunii Sovietice — campioană olimpică.

BOX. Cat. semimijlocie: Dauer (Australia) b.p. Bronckhorst 
(Indonezia) ; McCallum (Jamaica) b.p. Bandi (Mongolia) ; 
Skriczek (R.F.G.) b.p. Vallejo (Reo. Dominicană) ; Correa 
(Cuba) b. ab.2 lankov (Bulgaria) ; Minchillo (Italia) se 
califică fără adversar ; Jackson (S.U.A.) b.p. Kicka (Polo

nia) ; Gamarro (Venezuela) b.p. Beneș (Iugoslavia) ; 
muscă : Randolph (S.U.A.) b.p. Gruescu (România).

CICLISM. Finala probei de viteză se va desfășura azi 
între A. Tkac (Cehoslovacia) și D. Morelon (Franța).

FOTBAL : Grupa B : Mexic — Guatemala 1—1 (1—1).
GIMNASTICA, finale pe aparate masculin : sol — 

Nikolai Andrianov (U.R.S.S.)) 19,450 - campion olimpic.
Vladimir Marcenko (U.R.S.S.) 19,425, Peter Kormann
(S.U.A.) 19,300 ; cal cu minere — Zoltan Magyar (Unga

ria) 19,700 — campion olimpic, Eiza Kenmotsu (Japonia) 
19,575, N. Andrianov (U.R.S.S.) și M. Nikolay (R.D.G.) 
19,525.

POLO. Turneul final : România — Olanda 4—4 (1—1, 
1—2, 1—1, 1-0).

SCRIMA. In proba individuală feminină de floretă s-au 
calificat direct pentru finală, în urma victoriilor din eli
minările directe, C. Hanish (R.F.G.), B. Dumont (Franța), 
E. Belova (U.R.S.S.), C. Collino (Italia). Ecaterina Stahl, 
singura dintre reprezentantele noastre calificate în eli
minări directe (Magdalena Bartoș și Ana Pascu fiind 
eliminate în turul 2 al grupelor preliminarii), după ce a 
cîștigat la Van Eyk (Belgia) cu 8—5, a pierdut (8-6) la 
Hanish, fiind obligată să tragă în recalificări.

TIR. Talere-turn (150 t) : 1. O. Swinkels (Olanda) 
149 t ; 2. K. Panacek (Cehoslovacia) 148 t ; 3. K. Reschke 
(R.D.G.) 148 t ; 4. R. Garagnani (Italia) 147 t J 5. J. 
Petitpied (Franța) 147 t ; 6. F. Robert! (Argentina) 146 t ; 
.*• 40. Oster (România) 139 t.



ACTUALITĂȚI DIN FOTBAL |
• C.F.R. TIMIȘOARA SE 

PREGĂTEȘTE SUB condu
cerea ANTRENORULUI ION 
IONESCU. Divizionara B 
C.F.R. Timișoara și-a început 
pregătirile la 12 iulie. sub 
conducerea unui nou antrenor, 
Ion Ionescu, fost la Jiul, se
condat de Gh. Codreann. Pre
gătirile se desfășoară la Ti
mișoara. Lotul echipei a fost 
împrospătat cu cîteva elemente 
tinere, cum sînt : Șunda, Sîr- 
bescu, Roșea II, Ciortan și Tri
fon și Vodoniciar (promovați 
de la juniori). Timișorenii au 
în program mai multe jocuri 
amicale. printre care cu 
U.T.A., Dierna Orșova, Meta
lurgistul Cugir și F.C.M. Re
șița. (St. Marton — coresp).

• DUMINICA, LA RM. 
VILCEA : CHIMIA — STEA
UA. Aflîndu-se la pregătire la 
Rm. Vîlcea, echipa campioană 
Steaua susține duminică pri
mul joc de verificare, avînd 
ca adversară formația de Di
vizia B Chimia din localitate. 
Partida este programată, de 
la ora 11. pe stadionul ..1 Mai“.

• F.C. BAIA MARE SE AN
TRENEAZĂ LA BORȘA. De 
Ia începutul acestei săptămîni, 
Iotul echipei F.C. Baia Mare 
își desfășoară antrenamentele 
la Borșa, sub conducerea pro
fesorului I. Bartha. Din lot 
fac parte, printre alții, urmă
torii jucători : Gadja, Feher, 
Molnar, Condruc, Necula, Mâ
nu, Radu, Sabău, Toth, Conea 
și juniorii Pasca și Roatiș. La 
27 iulie, F.C. Baia Mare va 
pleca într-un turneu în Uniu
nea Sovietică, unde va susține 
două întîlniri. La 1 august, 
echipa va reveni în tară, ur- 
mînd ca, la 5 august, cu oca
zia „Zilei minerilor", să 
dispute la Baia Mare întîlni- 
rea internațională amicală cu 
formația Carl Zeiss Jena din 
R.D. Germană. (Ludovic Chira 
— coresp.).

• DE LA F.R.F. fncepînd 
cu anul competițional 1976— 
1977, federația de specialitate

a anulat restricțiile privind I 
vîrsta jucătorilor la echipele ■ 
din Diviziile B și C. Se men
ține însă măsura privind obli- I 
gativitatea înscrierii pe foaia | 
de arbitraj a doi juniori năs- 
cuți după 1 august 1958. Fie- ■ 
care ecbipă va începe partida I 
cu un junior, care poate fi ■ 
schimbat tot cu un junior, 
iar acesta din urmă cu un se- I 
nior. Divizionarele care vor j 
trece pe foaie numai un ju
nior, în cazul accidentării a- I 
cestuia vor continua partida I 
în 10 jucători.

• TURNEUL ECHIPEI F. C. I 
CARL ZEISS JENA ÎN ȚARA I 
NOASTRĂ. In perioada 26 iu
lie — 5 august, echipa F.C. Cari ■ 
Zeiss Jena, care activează in pri- I 
ma divizie a campionatului din ■ 
R.D. Germană, va întreprinde - 
un turneu de trei jocuri în țara I 
noastră. în ultima partidă, fi- | 
xată la 5 august, oaspeții vor 
întîlni formația de Divizia B I 
F.C. Baia Mare. Celelalte două I 
jocuri vor avea loc, la 28 și 31 “ 
iulie, cu adversari care urmea- • 
ză a fi desemnați.

• F. C. PETROLUL VIZEA
ZĂ REVENIREA ÎN DIVIZIA I 
A. Cu acest gînd a luat startul I 
pregătirilor formația condusă • 
de Valentin Stănescu, aflată la . 
Snagov de lunea trecută. La sfîr- I 
șitul lunii iulie, în organizarea I 
clubului petrolist, va avea loc. la 
Ploiești, un turneu cu partid I 
parea divizionarelor B Meta- I 
Iul Plopcni, Prahova Ploiești și * 
Flacăra Moreni. în continuare. • 
F. C. Petrolul mai are în pro- I 
gram încă cîteva jocuri cu ca- I 
racter de verificare, în compa
nia altor formații din diferite I 
eșaloane.

• METROM BRAȘOV — UNI- , 
VERSITATEA CRAIOVA 1—3 I 
(1—1). Au marcat: Oblemenco (min. I 
17 și 60) șl Beldeanu (min. 73) . * 
pentru învingători, respectiv Bă- - 
lan (min. 5). (C. Gruia — coresp.) |

O CARAIMANUL BUȘTENI — “ 
F. C. ARGEȘ 0—6 (0—2). Au in- . 
scris : Toma (2), Radu 11, Roșu, I 
Zamfir și Stan. (V. Zbârcea — S 
coresp.).

o MUREȘUL DEVA — C.F.R. 
TIMIȘOARA 6—3 (3—0). Au mar
cat : Veituș (2), Ian cu, Gherga șl 
Moț (2) pentru gazde, respectiv 
Bocănici, Grigorescu și Staicu. 
(I. Jura — coresp.).

AZI SI MIINE, LA MONTREAL
SÎMBĂTĂ 24 IULIE

8 

| 

ATLETISM : ora 16,00 — prăjină calificări, disc (b) califi-
cări, ora 17,00 100 m (f). serii, ora 23,00 400 mg semifinale, su- g: 
llță (f) finală, greutate (b) finală, ora 21,30 100 m (b) semi- 
finale, ora 21,50 800 m (f) semifinale, ora 22,10 100 m (f) sfer- 0 
turi de finală, ora 22,35 800 m (b) semifinale, ora 22,55 100 m 
(b) finală.

BASCHET : ora 15,00 S.U.A. — Cehoslovacia (gr. B), Italia — 
Porto Rlco (gr. B), Cuba — U.R.S.S. (gr. A), Mexic — Canada 
(gr. A) și Australia __ Japonia (gr. A) — meciuri masculine. g

BOX : ora 19,00 și ora 1,00 — meciuri eliminatorii.
SCRIMA : ora 14,00—23,00 — eliminatorii la floretă echipe g 

(b), ora 24,00—3,00 — finala la floretă (f). g
CANOTAJ : ora 16,00 — finald la 4+1 rame, dublu vîsle, 2 $

f.c., simplu, 4+1 vîsle și 8+1 rame femei. §
CICLISM : ora 21,00 __ proba

finale și finală, viteză finale.
CĂLĂRIE : ora 14,00—23,00 — | 

complet.
HALTERE : ora 20,30 — grupa 

concursului la 82,5 kg.
HANDBAL: Montreal ora 1,00 

ora 2,30 Danemarca — Canada 
R.F. Germania — U.R.S.S. (gr. 
România — Cehoslovacia (gr. B) 
ponia (gr. A) ----- ' •
Germană — <---------- ,
Sherbrooke ora 23,30 u.R.S S

HOCHEI PE IARBA : ora ___________ _ ,S1. ,
ora 18,00 Australia — Argentina (gr. A) ; ora 21,00 Pakistan — 
Noua zeelandă (gr. B) și ora 23,00 R. F. Germania — Bel
gia (gr. B).

ÎNOT : ora 15,30 — serii la 200 m spate (b), 800 m liber <f), 
200 m bras (b), 100 m liber (b), 400 m mixt (f), ora 20,00 — 
Platformă (f) 5 sărituri ; ora 1,00 semifinale la 100 m liber 
(b), finale la 100 m bras (f). 200 m bras (b), 400 m mixt (f), 
200 m spate (b) ; ora 3,30 — Platformă (f) " ---------

LUPTE GRECO-ROMANE : ora 16,00 si 
finale.

POLO :
Australia 
Italia —

TIR : c-
VOLEI : 

U.R.S.S. - 
Italia (gr. B)

de urmărire pe echipe seml-

proba de fond din concursul

B si ora 1,00 — grupa A ale

B) și
2,30
1,00

Polonia — S.U.A. (gr. 
(gr. A) ; Quebec ora 
A) ; Sherbrooke ora

___... si ora 2,30 Iugoslavia ___  Ja- 
> — meciuri masculine. Montreal ora 23,30 R. ~ 
Can„a„da i Quebec ora 23,30 România — Japonia ;

— Ungarja — meciuri feminine. 
16,00 India — Malaezia (gr. A) ;

D.

3 sărituri.
ora 1,00 — întrecerile

ora 15,30 Cuba — Mexic, Iran 
în turneul pentru loc. 7—12 ;
România și Olanda — Ungaria în turneul final, 

ora 15.00 — Talere turn (skeet) 50 focuri.
I: ora 19,00 — Coreea de Sud — Cuba (gr. B) 

— R.D.G. (gr. B) — meciuri feminine ; Brazilia 
;r. ~) — joc masculin.

— Canada, U.R.S.S. — 
Iugoslavia — R.F.G.,

DUMINICĂ 25 IULIE

și

ATLETISM : ora 15,30 — 100 mg pentatlon ; ora 16,00 suliță 
(b), calificări, ora 16,30 200 m (b) serii, greutate pentatlon, 
ora 23,00 400 m (f) serii, disc (b) finală, ora 23.45 100 m (f) 
semifinale, ora 22,00 înălțime pentatlon, ora 22,05 3000 m obsta
cole serii, ora 23,15 800 m (b) finală, -----
ora 23,50 100 m (f) finală, ora 0,05 200

BASCHET : ora 18,00 — Canada — 
semifinale în turneul masculin.

BOX : ora 19,00 și ora 1,00 — meciuri
— finale la 4+1 rame, dublu vîsle. 2 
4 f.c., 4 vîsle si 8+1 rame bărbați.

proba de sărituri din cadrul

ora 23,30 400 mg finală 
m (b) sferturi de finală.
Bulgaria (f) si meciuri

eliminatorii.

I1WDBAEI

IN FALA (LARI

„CUPA METALUL" LA CICLISM
Astăzi, duminică și luni 

vom putea urmări un nou con
curs internațional ciclist. De 
data aceasta vor intra în com
petiție fondiștii, într-o între
cere dotată cu „Cupa Metalul", 
programată să se desfășoare 
de-a lungul a trei etape.

• GLORIA BISTRIȚA — LOTUL I 
NAȚIONAL DE JUNIORI 4—0 I 
(3—0). Au înscris : Berceanu, Cio- • 
can, Moga și Szekely. (I. Toma 
— coresp.). S

CAMPIONATELE
DE SĂRITURI PENTRU COPII

sezonul estival la sărituri în 
apă a fost inaugurat ieri la 
ștrandul Tineretului din Capi
tală, unde au loc întrecerile 
campionatelor republicane de 
copii. Programul competiției: 

Sîmbătă, ora 10, tram
bulină 3 m băieți, ora 15 
trambulină 3 m băieți, ora 15 
platformă fete; duminică, ora 
10, trambulină 3 m fete; ora 15 
platformă băieți. Clasamentele 
vor fi alcătuite separat pentru 
copiii de categoria I și cei de 
categoria a II-a. La campiona
te iau parte circa 100 de spor
tivi din principalele centre de 
sărituri ale țării și anume Si
biu, Oradea, Cluj-Napoca și 
București.

PE SCURT |
AUTO • In urma disputării | 

marelui Premiu al Angliei, cîștigat I
— după cum am anunțat — de I 
pilotul englez James Hunt (pe

McLaren"), cu o medie orară de I 
184,300 km, austriaoul Niki Lauda g 
(„Ferarl"), clasat pe locul doi, I 
continuă să fie lider al clasamen
tului general în campionatul mon- ■ 

dial de automobilism (formula 1) I 
cu 58 p., fiind urmat de J. Hunt I
— 35 p.

CANOTAJ : ora 16,00
f.c., simplu, 2+1 rame,

CĂLĂRIE : ora 23,00—24,00 
concursului complet.

FOTBAL : Toronto șl Sherbrooke ora 22,00 — sferturi 
finală ; Ottawa ora 24,00 — sferturi de finală ; Montreal 
3,00 — sferturi de finală.

HALTERE : ora 20,30 — grupa 
concursului la 90 kg.

HOCHEI PE IARBA : ora 23,00
ÎNOT : ora 15,30 — serii la 200 ___ 

șl 4x100 m liber (f) ; ora 1,00 finale ia 
mixt (b), 200 m spate (f), 100 m liber 
platformă (f) finală.

SCRIMA : ora 24,00—3,00 — finala la
VOLEI : ora 19,00 — Cehoslovacia — Coreea de Sud (gr. A), 

Cuba — Canada (gr. A) șl U.R.S.S. — Japonia (gr. B) — me
ciuri masculine.

YACHTING : ora 19,00 — a V-a regată la Flyng Dutchman, 
Clasa 470 și Tornado : ora 19,10 a V-a regată la Tempest și 
Finn ; ora 19,20 a V-a regată la Soling.

Competiția de handbal a a- 
juns aproape de jumătatea dru
mului său spre... podium. Bă
ieții, împărțiți în două grupe, 
luptă pentru un clasament mai 
bun în serii și, implicit, pentru 
calificarea într-o finală 
rioară, iar fetele se află în 
gul derbyurilor.

în grupa masculină A 
consumat derbyul. Meciul 
tre actualii campioni olimpici, 
handbaliștii iugoslavi, și cei 
mai puternici adversari ai lor 
din grupă, handbaliștii sovie
tici, a dat cîștig de cauză_ pri
milor : Iugoslavia 
20—18 (11—8). _ 
ma șansă de 
nala mare" o 
iugoslavi. în 
ale rundei a 
înregistrat următoarele 
te : R. F. Germania — 
26—11 și Danemarca — 
21—17.

Tot în etapa a IlI-a 
programat și unul dintre derby- 
urile grupei B, meciul dintre 
Polonia și Cehoslovacia. A cîs- 
tigat. așa cum era de aștepta!:, 
selecționata poloneză : 21—18
(12—11). Reprezentativa țării 
noastre a cîștigat și ea. darnrin 
neprezentarca formației adver
se (Tunisia), iar Ungaria a dis
pus de S.U.A. cu 36—21.

Iată clasamentele celor 
grupe masculine :

supe- 
pra-

s-a 
din-

U.R.S.S.
Este evident, pri- 
calificare în „fi- 
au acum sportivii 
celelalte partide 
treia s-au mai 
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Canada 
Japonia

a fost
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tate tel 
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R. D. I 
10 și 11 
AsmI.irl 
la cel I 
Firește] 
fa teu ] 
(R.B.G.] 
zentafiJ 
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Lupta J 
se va d 
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va cîștil 
și Canat 
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ultima
cuceri i 
partida

Iată 
feminini

B si ora 1,00 grupa A

două

1.
2.
3.
4.
5.

UngaJ
U.R.sl 
R. D.
Româl
Japon

6. Canaq
de 

ora

ale

Olanda — Canada (gr. A), 
m spate (f), 400 m mixt (b) 
' ’ 800 m liber (f), 400 m

(b) 4x100 m liber (f);

•) Ora întrecerilor — ora București.

floretă echipe bărbați.

AGRUPA

1. R.F.G. 6 p (+22)
2. Iugoslavia 6 p (+14)
3. U.R.S.S. 4 p (+24)
4. Danemarca 2 p (— 8)
5. Japonia 0 p (—17)
6. Canada 0 D (—35)

GRUPA B

1. România 6 p (+24)
2. Polonia 6 p (+19)
3. Cehoslovacia 4 p (+17)
4. Ungaria 2 p (+ 8)
5. Tunisia 0 p (—32)
6. S.U.A. 0 p (—36)

SCHIFISTELE ROMANCE SE PREZINTĂ AZI
gg LA STARTUL FINALELOR

CICLISM • După încheierea I 
turului Franței, cîștigat de 
belgianul Lucien van Impe, | 
în clasamentul general al ,,Tro- I 
feului Super Prestige-Pernod" 1 
continuă să conducă rutierul 
belgian Freddy Maertens, cu 185 I 
p. 11 urmează compatrioții săi I 
Eddy Merckx — 151 p., Lucien • 
van Impe — 145 p.. Italianul
Francesco Moser — 125 p. și olan- I 
dezul Joop Zoetemelk — 120 p. I 
■ A început Turul Scoției. Pri- ■ 
ma etapă, desfășurată în împreju
rimile orașului Glasgow, a fost I 
cîștigată de rutierul cehoslovac I 
Jirl Bartolsic, cronometrat pe ■ 
distanța de 165 km cu timpul de 
3h55:30. Etapa a 3-a a fost eîști- I 
gată de polonezul R. Wawrzuta I 
care a acoperit cei 168 km dintre ■ 
orașele Aberdeen șl Pitloihry în 
4hO6:43. In clasamentul general I 
conduce cehoslovacul Kubias.

Echipajele masculine eliminate din semifinale

LOLO-PRONOSPOIIT INFORMEAZĂ
NUMERE EXTRASE LA TRAGE

REA LOTO DIN 23 IULIE 1976. 
FOND GENERAL DE CIȘTIGURI: 
697.584 lei din care 65.090 lei re
port. EXTRAGEREA I : 20 82 30 
44 13 24 38 40 54. EXTRAGEREA 
a n-a : 11 35 59 64 18 26 36 9 21.

CIȘTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE LOTO DIN 13 
IULIE 1976. FAZA I : Catego
ria 1 : 1 variantă 25% a 17.500 lei 
și 1 variantă 10% a 7.000 lei ; cat. 
2 : 2,10 varianta a 25.000 lei sau 
la alegere o excursie în R. P. 
Chineză și R.P.D. Coreeană sau o 
excursie de două locuri în 
U.R.S.S., sau R.D. Germană sau 
o excursie în nordul Moldovei sau 
Litoral șl diferența în numerar ; 
cat. 3 : 6.40 a 9.390 lei ; cat. 4 : 
34.60 a 1.737 Iei ; cat. 5 : 104,85 a 
400 lei ; cat. 6 : 212,25 a 300 lei ; 
cat. 7 : 269,30 a 200 lei ; cat. 8 : 
1.850,50 a 100 lei. FAZA a n-a : 
Categoria A : 1 variantă 50% a 
25.000 Iei ; cat. B : 2,90 variante a 
10.000 lei sau la alegere o excursie 
de două locuri în U.R.S.S. sau 
R.D. Germană sau în nordul 
Moldovei sau pe Litoral șl dife
rența în numerar ; cat. C : 10,90 a 
9.885 lei ; cat. D : 72,60 a 1.484 lei; 
cat. E : 649,25 a 100 lei.

ȘAH • După consumarea a 9 I 
runde, în turneul Interzonal de I 
la Bienne. conduc Smîslov I 
(U.R.S.S.) șl Larsen (Danemarca), I 
cu cite 6 p. (1), urmați de Petro
sian (U.R.S.S.), Byme <S.U.A.) — I 
5% p„ Hiibner (R.F.G.) — 5 p. I 
In runda a 9-a, Tal a cîștigat la I 
Diaz. A fost consemnată remiză 
în partidele Rogoff — Byme. I 
Portisch — Hiibner, Lombard — I 
Smejkal, Sosonlro — Larsen și ■ 
Csom — Gheller. Celelalte partide 
s-au întrerupt.

TENIS ■ In cadrul turneului de 
la Washington, J. Connors l-a I 
eliminat cu 6—1, 6—1 pe R. Taylor. I 
Alte rezultate : Fairlie — Van ■ 
Dillen 6—3. 1—6, 7—6 ; Dibbs — 
Cahill 6—2, 6—1. • In semifinalele I 
competiției Internaționale de I 
tenis (tineret) pentru „Cupa Ga- ■ 
lea“ la Marianske Lazne echipa 
Iranului a învins cu 3—2 formația I 
Franței și va întîlni echipa I 
Cehoslovaciei care a eliminat cu ■
5— 0 formația Olandei. • In meciul 
de tenis de la Budapesta, Ungaria I 
— Cehoslovacia din cadrul „Cupei I 
Davis" (semifinala zonei A eu- ■ 
rîpene), gazdele conduc cu 1—0. 
Taroczy l-a învins cu 6—3. 6—0, 1
6— 3 pe Kodes.

Ajunse pînă în semifinalele 
întrecerilor olimpice de cano
taj masculin, cele două echi
paje ale țării noastre au fost 
nevoite să iasă ieri din cursa 
pentru medalii. în vreme însă 
ce lui Walter Lambertus nu i 
se poate reproșa prea mult 
ratarea calificării în finală, el 
avînd de făcut față în seria 
semifinală campionului mon
dial și altor trei finaliști ai 
C.M. de anul trecut, comporta
rea echipajului de 4 rame f.c. 
a lăsat serios de dorit. Ni s-a 
părut că componenții acestui 
echipaj erau lipsiți efectiv de 
resurse fizice și că se prezen
tau la startul acestui act deci
siv fără vlagă. Rezultatul ob
ținut de ei — locul IV — nu 
le dă dreptul să participe în fi
nală. Ei vor concura în „finala 
mică", adică pentru locurile 
7—12.

Tot în „finala mică" va fi 
prezent duminică și Walter 
Lambertus. Locul IV ocupat în 
puternica sa serie semifinală

lasă să se întrevadă calități 
certe care, însoțite de o expe
riență corespunzătoare, l-ar 
putea propulsa în anii urmă
tori.

liana Munteanu, Elena Avram, 
Marioara
Matei).

Constantin + Aneta

Pe nfl 
turniulul 
stabilize al 
mai clari 
lor noștri 
rului inii 
sîmbătă I 
doi sport] 
Gheorgliq 
pe can 
Rend W<! 
ră“ Simil 
mănușilel 
dilla, pa 
pugilistic! 
combativ! 
menționai 
a fost pl 
venezuela 
medaliatu 
Panamerl

De as 
acum că 
vor evolu 
cie micăl

în focul finalelor toate 
patru echipaje feminine 
țării noastre, de la care 
teptăm rezultate pe 
valorii dovedite în 
competiții 
ultimii ani. 
schifistele românce 
startul In probele 
rame (Elena Oprea, 
Petcu, 
Marinescu+Aneta Matei), 
f.c. (Marlena Predescu — 
rinela Ghiță Maxim), 4+1 vîsle 
(Ioana Tudoran, Maria 
Felicia Afrăsiloaia, 
Lazăr+Elena Giurcă) 
(Elena Oprea, Florica 
Filigonia Toi, Aurelia 
nescu, Georgeta Militaru,

NOI VICTORII ALE L
(Urmare din pag. I)

Astăzi urmează să intre 
cele 
ale 
aș-

măsura 
marile 

internaționale 
Reamintim 

vor 
de

din 
că 

lua 
4+1

Florica 
Filigonia Toi, Aurelia 

2 
Ma-

Micșa,
Elisabeta 

și 8+1 
Petcu, 
Mari- 

Iu-

Ca și în ziua precedentă, 
cea de-a doua reuniune de joi 
a turneului olimpic de ’ '
greco-romane, s-a 
noaptea, tîrziu. după închide
rea ediției, astfel că rezulta
tele n-au apărut în 
nostru de ieri. La patru din
tre cele cinci categorii 
au avut loc întrecerile 
drul turului trei au 
și reprezentanții noștrî 
ghe Ciobotaru (74 kg), 
Enache (82 kg), Nicoîae Mar- 
tinescu (100 kg) și Roman Co- 
dreanu (+100 kg.

Gheorghe Ciobotaru a lup
tat din nou cu multă ambiție 
pentru calificarea în turul ur-

lupte 
terminat

rezulta- 
numărul

la care 
din ca- 
evoluat 
Gheor-

Ion

Echipele de polo ale Unga
riei și Olandei continuă să fie 
neînvinse și după prima rundă a 
turneului final pentru locurile 
1—6. Fosta campioană olimpică 
— ultimă oară în 1964, la To
kio — echipa Ungariei a dis
pus la mare luptă de reprezen
tativa italiană (6—5) și tot cu 
un scor la limită (3—2) Olanda 
a reușit să se impună în fata 
selecționatei R. F. Germania. 
Vineri în cea de a doua etapă,

formația Italiei a reușit să în
treacă formația Iugoslaviei e- 
xact de maniera în care a pier
dut primul joc. Poloiștii iugo
slavi au condus în majoritatea 
timpului, dar „squadra azzurra" 
a reușit să răstoarne rezulta
tul în ultima repriză, învingînd 
cu 5—4 (1—2, 1—1, 1—0, 2—1).

După „remiza" obținută In 
fața selecționatei iugoslave 
(5—5) echipa României a întîl- 
nit în cursul nopții de vineri.

mult după închiderea ediției, 
formația Olandei. Sîmbătă po- 
loiștii români vor juca cu cei 
italieni.

în turneul pentru locurile 
7—12 s-au mai desfășurat două 
partide. Cuba a învins Canada 
cu 7—5 (2—2, 1—1, 3—1, 1—1) 
și conduce în clasament cu 4 p 
după două etape, iar formația 
U.R.S.S. a întrecut pe cea a 
Mexicului cu 4—3 (2—0. 1—1,
1—1, 0—1).
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DRAGOMIR CIOROSLAN
(record olimpic la ,,smuls“)

83 LOCUL 5!
Categoria semimijlocie (75 kg) 

a reunit pe cei mai renumit! 
halterofili ai lumii, printre care 
actualii recordmani și campioni 
mondiali.

Concurînd într-o companie 
extrem de valoroasă — de alt
fel, categoria semimijlocie a fost 
considerată de specialiști drept 
cea mai echilibrată — reprezen
tantul țării noastre Dragomir 
Cioroslan a avut o comportare 
remarcabilă, ocupînd locul 5 in 
clasamentul general. Astfel el 
este al doilea halterofil român 
care obține această performanță 
la Jocurile Olimpice (la J.O. de 
la Tokio, în 1964, actualul an
trenor federal Lazăr Baroga 
s-a clasat pe locul 5 la catego
ria semigrea).

Se prevedea încă înainte de 
plecarea la Montreal, că obținînd 
un rezultat de 320 kg, talenta
tul halterofil român se va putea 
clasa printre primii 6. Așa s-a 
și întîmplat. Pentru a realiza 
această performanță de valoare 
mondială, Dragomir Cioroslan a 
corectat două recorduri națio
nale : 145 kg din a patra încer
care la „smuls" (v.r. 137,5 kg) 
și 320 kg la „total" (v.r. 315 kg).

Fără îndoială că rezultatul cel 
mai valoros al său este cel rea
lizat la „smuls" (145 kg), care 
reprezintă un nou record olim
pic (v.r. 142,5 kg — Heckel — Ce
hoslovacia. la J.O. de la Miin-

DRAGOMIR CIOROSLAN

chen). Ulterior în concursul de 
la Montreal recordul de 145 kg a 
fost egalat de alți 3 halterofili 
(Mitkov, Miltosian și Wenzel) 
dar, conform regulamentului, 
sportivul care realizează primul 
performanța, rămîne autorul re
cordului olimpic. Deci, românul 
Dragomir Cioroslan este noul 
recordman olimpic la „smuls" 
cu 145 kg !

De notat că reprezentantul ță
rii noastre ar fi putut ocupa 
chiar și locul 4, dacă ar fi fost mai 
ușor Ia cîntarhl oficial decît 
Wolfgang Hiibner (R.D.G.) cu 
care a terminat la egalitate (320 
kg). Oricum, performanțele rea
lizate de tînărul halterofil ro
mân sînt bune.
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triva campionului bulgar Naiden 
Stancev, iar la categoria „ușoa
ră" Calistrat Cuțov va întilni 
pe Harrahap (Indonezia), cali
ficat fără adversar. Aceste două 
partide se dispută în cadrul 
optimilor de finală.

Luni își fac debutul olimpic 
ultimii trei boxeri români : 
Alee Năstae (mijlocie) care va 
boxa cu australianul McEl- 
waine, Costică Dafinoiu (semi
grea) cu guyanexul 
Mircea Simon (grea) 
canul D. Berbick. în 
victorii românești, . _
prevede în „sferturi" următoa
rele meciuri : Năstae — Martins 
(Brazilia), Dafinoiu — Burgess 
(Insulele Bermude) și Simon — 
Suvandjiev (Bulgaria). De reți
nut că învingătorul din proba
bilul meci Simon — Suvand
jiev îl va întilni în semifinale 
pe campionul sovietic Viktor 
Ivanov, unul dintre pretendenții 
la medalia de aur.

Promovînd un tur prin ne- 
prezentarea adversarului. Victor 
Zilberman (semimijlocie) va 
lupta în „optimi" împotriva în
vingătorului din meciul

McLoughlin (Ir-

Nixon și 
cu jamai- 
cazul unor 
programul

Jones

riilM : „SFERTURILE

LA FOTBAL

Au 
mai

A.
Lee 

i (U.R.S.S.) 
manek. Joi 
ei, Codrea- 

descalifi- 
Î.F.G.). 
ul '■ ■ 
•e

dintre 
•sperau 

n-a reu- 
bulgarul 
fost în-

ie 
a

își- Enache 
îtwr cursa 

itașe ale 
b, campio- 

Martines- 
ectueze un 

bulgarul 
gătind su- 
ăunea, a 
a „pod“ și 
saltea, pă- 

;ul.

Cu meciurile disputate azi 
noapte, s-au încheiat partidele 
din cadrul celor patru grupe fi
nale. Reamintim rezultatele : 
GRUPA A : R.D. Germană—Bra
zilia 0-0, Brazilia—Spania 2-1, 
Brazilia—Zambia 3-0 (nep.),
R.D. Germană—Spania 1-0, R.D. 
Germană—Zambia 3-0 (nep.).
Spania—Zambia 3-0 (nep.). Cla
samentul : 1—2. Brazilia și R.D. 
Germană 5 p, 3. Spania 2 p, 
4. Zambia 0 p. GRUPA B : Fran
ța—Mexic 4-1, Israel—Guatemala 
0-0, Franța—Guatemala 4-1, Is
rael—Mexic 2-2. GRUPA C : Po
lonia—Cuba 0-0, Polonia—Nige
ria 3—0 (nep.). Iran—Cuba 1-0, 
Cuba—Nigeria 3-0 (nep.), Polo
nia—Iran 3-2, Iran—Nigeria 3-0 
(nep.). Clasamentul : 1. Polonia 
5 p, 2. Iran 4 p, 3. Cuba 3 p, 
4. Nigeria 0 p. GRUPA D: 
U.R.S.S.—Canada 2-1, R.P.D. Co
reeană—Canada 3-1, U.R.S.S.— 
Ghana 3-0 (nep.), Canada—Gha
na 3-0 (nep.), R.P.D. Coreeană— 
Ghana 3-0 (nep.). tncepînd de 
duminică, la Toronto, Sherbroo
ke, Ottawa și Montreal vor avea 
loc jocurile din cadrul sferturi
lor de finală.

(Anglia) 
landa).

După cum se știe, joi noap
tea, Vasile Didea (mijlocie mi
că) a obținut victoria prin des
calificarea adversarului său, ca
nadianul Prevost, care a abuzat 
de neregularități. De altfel, Aso
ciația canadiană de box a anun
țat vineri că l-a suspendat pe 
Prevost pentru comportare ne
demnă : repetate lovituri joase 
și cu capul, în ciuda interven
țiilor arbitrului australian 
Hymes, față de care de ase
menea acesta a avut un gest 
regretabil.

„CAMPIOANA 
OLIMPICĂ ABSOLUTĂ 

APARE ACUM 
CA O GIMNASTA CU 

TOTUL EXCEPȚIONALĂ" 
Sub titlul „capodoperele gim

nasticii", reportaj ilustrat cu o 
fotografie a Nadiei Comăneci, 
ziarul „SOVIEȚSKI SPORT" 
din Moscova scrie, între alte
le : „Turneul olimpic de gim
nastică de la Forum ne-a a- 
propiat în mare măsură de 
înțelegerea etalonului în acest 
sport. La aceasta ne-au obli
gat, înainte de toate, Nadia 
Comăneci și Nelli Kim. Cam
pioana olimpică absolută de la 
Montreal, Nadia Comăneci, a- 
pare acum ca o gimnastă cu 
totul excepțională. In definitiv, 
unde poate fi găsită oare o 
gimnastă căreia în programul 
de exerciții libere la paralele 
Și bîrnă să nu i se recunoască 
o altă apreciere decît nota 10? 
Și o spunem cu toată sinceri
tatea „zecele" acesta este în 
deplin acord cu rigorile regu
lamentului. Desigur, rezultatelo 
obținute la Montreal nu pot fi 
luate drept o limită, dar Co
măneci este astăzi cu adevărat 
cea mai mare gimnastă din lu
me, aceea care a întruchipat 
în programul său tot ceea ce 
a cerut imperios gimnastica 
modernă — complexitate, 
virtuozitate în execuție, 
emoțional".

Remarcînd înalta clasă 
monstrată de gimnastele 
mance și de colegele lor sovie
tice, trimișii speciali ai zia
rului „PRAVDA" relatează : 
„Cu greu poți crede bunăoară 
că Nadia Comăneci a putut 
executa pe bîrna îngustă com
plicatele elemente ale sărituri
lor și voltijelor sale, Arbitrele 
au notat rezultatele cu nota 
10, la fel ca și la paralele, 
fiind limpede din acel moment 
că Nadia Comăneci va deveni 
campioană absolută".

„NADIA COMĂNECI 
O FLACĂRĂ 

OLIMPICĂ VIE"
„Nadia Comăneci — o fla

cără olimpică vie" — își in
titulează ziarul „KATHIME- 
RINI" din Atena reportajul 
consacrat gimnastei românce.

„Punînd aripi corpului său 
suplu și tînăr — scrie comen
tatorul grec —, Nadia Comă
neci a transformat Olimpiada 
intr-un zîmbet de copil, des- 
chizînd noi ritmuri plastice po
sibilităților corpului uman pe 
care l-a scos din realitatea 
consacrată și l-a îmbrăcat în
tr-o legendă atrăgătoare.

Nadia Comăneci, cu grația 
sa iradiantă de copil, cu far
mecul și fața ei zîmbitoare, a 
cîștigat într-un timp record ad
mirația și dragostea tuturor.

Nadia este cea mai iubi
tă participantă la a XXI-a O-

risc, 
clan

de- 
ro-

limpiadă, 
tificare a 
acum și 
în viitor. 
Comăneci 
au evoluat la Montreal, la A- 
tena nu a existat un singur 
televizor care să se fi închis 
sau vreun telespectator mic 
sau mare care să fi plecat 
înainte de a se termina pro
gramul".

„DE 7 ORI NOTA 10 !
- IATĂ UN FAPT UNIC 
ÎN ISTORIA GIMNASTICII 

FEMININE"
Românca Nadia Comăneci — 

relatează corespondentul agen
ției FRANCE PRESSE —, fe
tița care nu a împlinit încă 15 
ani, a dominat cu talentul și 
grația sa gimnastica mondială 
Ia întrecerile olimpice cucerind 
ea singură 3 medalii de aur și 
una de bronz, în timp ce co
lega sa Teodora Ungureanu a 
obținut o medalie de argint și 
una de bronz, după ce echipa 
României, cu minunatul său 
ansamblu. cucerise încă din 
primele zile locul 2, locul de 
vicecampioană olimpică, rezul
tat poate neașteptat pentru 
mulți specialiști.

în sala Forum. Nadia Comă
neci a realizat un fapt unic 
în istoria gimnasticii feminine, 
acela de a obține de 7 ori no
ta 10, în timp ce, dintre cele
lalte, una singură, Nelli Kim, 
a

este intr-un fel o jus- 
Olimpiadelor de pînă 
a celor ce vor veni 
In seara cind Nadia 
și celelalte gimnaste

reușit acest punctaj maxim.
„CEA MAI POPULARĂ 

PARTICIPANTĂ 
LA OLIMPIADA 

DE LA MONTREAL"
Sub titlul „colecționează no

te de 10 și păpuși" ziarul ceho
slovac „LIDOVA DEMOKRA- 
CIE“, consacră Nadiei Comă
neci un reportaj special. în 
care se scrie între altele : 
„Noua stea a gimnasticii olim
pice și mondiale a fost ova
ționată de sala arhiplină a Fo
rumului. Nadia Comăneci de
vine astfel cea mai populară 
participantă Ia Olimpiada de la 
Montreal, cu succesele ei tri
umfale a stîrnit simpatia pu
blicului Și recunoașterea tota
lă a calităților sale din partea 
tehnicienilor".

„TALENT, PREGĂTIRE 
SÎRGUINȚĂ"

Ziarul bulgar „NARODEN 
SPORT", în chenarul consacrat 
campionilor olimpici, face o e- 
logioasă prezentare a Nadiei 
Comăneci, notînd între altele : 
„La prima vedere, s-ar putea 
spune că secretul excrcițiilor 
sale este riscul. Dar în fiecare 
din aceste exerciții sînt acu
mulate atît de multe elemente 
complicate, originale Și de e- 
fect, incit pînă la urmă este 
vorba de talent, pregătire, sîr- 
guință. Românca Nadia Comă-

neci are caracter și un psihic 
sănătos. Aici Ia Montreal mai 
degrabă s-ar fi îndoit fierul. 
Fa a rezistat la toate încercă
rile. Nadia Comăneci este pre- 
gătită totdeauna să improvize
ze, să inventeze noi variante 
care, o pot salva de la un pas 
greșit chiar în timpul execu
ției, nu numai la antrenament 
... prin jocul său sprințar, plin 
de fantezie, parcă ar crea în 
rîndul adversarelor „comple
xul Comăneci".

„LA PARALELE ESTE PUR 
Șl SIMPLU DIVINĂ"

Țntr-un interviu acordat zia
rului „CORRIERE DELLA SE- 
Tj• fostul . campion olimpic, 
I ranco Menichelli. actualmente 
antrenor al echipei Italiei, a 
declarat : „Românca Nadia Co
maneci este o gimnastă cum 
puține se nasc. Potențial poa- 
e cuceri totul, iar la paralele 

inegale este pur și simplu divi
na. Posedă o siguranță a exe
cuției excepțională și o ma
turitate sportivă surprinzătoa- 
rc„pfnțru 0 fotifă de vîrstasa". 
r „emisul special al ziarului 

„L UNITA" scrie : „Dacă cine
va ar fi acordat atenție punc
tajului realizat de românca 
Nadia Comăneci Ia individual 
compus și-ar fi dat seama că 
se află in fața unui veritabil 
record mondial la gimnastică, 
deși în acest sport nu se vor
bește propriu zis de recorduri. 
Eroina Olimpiadei de Ia Mont
real a obținut 79,275 puncte din 
80 posibile și mai mult ca si
gur că performanța sa va con
stitui un record extrem de 
greu de depășit".

Sub titlul „Comăneci, noua 
stea a gimnasticii mondiale", 
ziarul londonez „TIMES" pu
blică un articol elogios Ia a- 
dresa sportivei românce, sub
liniind totodată frumoasa evo
luție a Teodorei Ungureanu în 
marele recital al gimnasticii 
oferit joi seara la Forum.

Numele Nadiei Comăneci, 
scrie comentatorul aceluiași 
ziar, este sinonim în gimnas
tică cu ceea ce înseamnă per
fecțiune, eleganță, măiestrie, 
toate adunate în cei numai 14 
ani ai săi.

★
Trimisul special al ziarului 

vest-german „DIE WELT" își 
începe reportajul astfel : „Pre- 
zentînd buletinul de Știri, co
mentatorul televiziunii cana
diene anunță în primul rînd: 
„Astăzi o veți vedea din nou 
pe Nadia Comăneci". Intr-ade
văr, mulțumită Nadiei Comă
neci, Olimpiada de Ia Montreal 
și-a sporit cu mult dimensiu
nile Și prestigiul. La conferin
ța de presă a sportivei din 
România, ziariștii se îngră
mădesc cu sutele într-o sală 
în care pot încăpea cel mult 
80 de persoane. Și cînd își 
face apariția, reporterii o pri
mesc cu aplauze".

CONSACRAREA MONDIALĂ A GIMNASTICII ROMÂNEȘTI
(Urmare din pag. 1)

vom aminti că acestea au fost 
jocurile gimnasticii, și în pri
mul rînd ale gimnasticii româ
nești și ale unei mari campi
oane, Nadia Comăneci, care a 
dus pînă dincolo de închipuire 
perfecțiunea în acest sport. 
Sintem mîndri că aici, la Mont
real, s-a înregistrat pentru pri
ma oară acest spectacol de vis 
al dcsăvîrșirii.

Specialiștii gimnasticii mon
diale nu sînt nici ei mai puțin 
uimiți, deși de ani — și chiar 
de zeci de ani — ei sînt nelip- 
siți de la marile competiții in
ternaționale. Anul trecut, la 
Skien, la campionatele europe
ne, Nadia Comăneci i-a pus pe 
gînduri, dar ei nu și-au ima
ginat că fetița campioană a 
Europei va deveni vedeta de 
necontestat a Jocurilor de la 
Montreal. Chiar și arbitrele, 
de regulă severe și greu de 
înduplecat, au trebuit să se 
încline în fața perfecțiunii Na
diei Comăneci. Firește, se pu
ne întrebarea : Cum oare a 
fost posibilă această depășire 
a tot ceea ce este valoros în 
gimnastica mondială ?

In conferințele de presă ale 
echipei noastre feminine de 
gimnastică. care se țin lanț 
acum, răspunsul fetelor noas
tre și al antrenorilor care în
soțesc echipa este unul și ace
lași și el conține marele ade
văr al marilor 
în primul rînd, 
lentați se și 
mult, fără nici 
riștii străini se

performante : 
cu cei mai ta- 
muncește mai 
un rabat. Zia- 
uită la Nadia

Comăneci și la Teodora Un- 
gureanu ca la niște minuni și 
se întreabă: Cum să crezi că a- 
ceste două copile ».u putut smul
ge atîtea medalii de la tinere 
consacrate, care au cel puțin pa
tru, cinci ani în plus ca vîr- 
stă, ca activitate în gimnasti
că, și un buchet de titluri mon
diale și olimpice ? înseși aces
tea, marile învinse ale Nadiei 
din sala Forum, au recunoscut 
superioritatea învingătoarei lor. 
Ludmila Turișceva și Nelli 
Kim au îmbrățișat-o. felicitîn- 
d-o pe tripla campioană olim
pică. iar Olga Korbut, pe po
diumul de premiere, a strîns, 
de asemenea, cu multă căldură 
mîna învingătoarei.

La Jocurile Olimpice de la 
Moscova. Nadia Comăneci va 
avea 18 ani. Este greu de cre
zut că ea va mai avea atunci 
ca adversare gimnaste care au 
evoluat aici. în concursul olim
pic de la Montreal. Dar pînă 
atunci nu vor apare oare alte 
gimnaste de talia Nadiei Co
măneci. fie la noi, fie aiurea? 
Iată de ce. în interviurile de 
la televiziune și radio antre
norul Bela Karoli insistă asu
pra perfecționării acestei per
fecte Nadia Comăneci, pentru 
a ajunge Și la celelalte două 
aparate, sărituri și sol. la nota 
10. de care de altfel nu este 
departe. Antrenorul român 
prevede un viitor strălucit Teo
dorei Ungureanu. acestei mi
nunate gimnaste care aici a 
cucerit două medalii de argint 
(una cu echipa) și una de 
bronz. De asemenea, specialiștii 
noștri își manifestă încrederea 
că școala de gimnastică din

municipiul Gh. Gheorghiu-Dej 
va continua să dea și în viitor 
alte campioane europene, mon
diale și olimpice

Ziariștii sînt impresionați de 
modestia pe care o arată în 
orice împrejurare echipa de 
gimnastică a României și an
trenorii ei, de lipsa de infatu
are a celei care a monopolizat 
cinci zile la rînd prima pagină 
a ziarelor canadiene și a pre
sei din alte părți ale lumii. 
Ei sînt de asemenea uluiți de 
siguranța pe care a arătat-o 
Nadia în tot concursul, atunci 
cînd a lucrat la aparate, dar 
mai ales cînd s-a pregătit pen
tru asaltul medaliilor în văzul 
tuturor, cu o liniște deplină, 
ca și cum știa dinainte că ni
mic nu o putea opri din dru
mul spre podium. „De unde 
atîta siguranță la un copil ?“ 
— se întreabă aceștia și ca 
să fim sinceri ne întrebăm și 
noi. Am avut impresia că din
tre toți românii aflați aici, 
re tremurau de emoție Și 
teptau cu sufletul la gură 
valcada ei. numai Nadia 
mâneci, ca. marea artistă 
scenă, avea siguranța că
da gimnasticii noastre și spor
tului românesc tot ceea ce are 
mai bun în ea. celebritatea 
mondială.

Iată cum concretizează o a- 
semenea idee un alt ziar din 
Montreal : „Nadia ne-a oferit, 
cu frumusețea ei. cu privirea 
ei rece, dar sigură, cu fragili
tatea ei înșelătoare tot ceea 
ce are mai bun în ea și nu 
vom uita niciodată realizările 
ei fabuloase din sala Forum. 
Nu vom uita frumusețea, ele-

ca- 
aș- 
ca- 
Co- 
din 
va

ea.

ganța, farmecul și tinerețea 
acestor gimnaste românce, în 
frunte cu prințesa lor Nadia!" 

Publicul din sala Forum, co
mentatorii de la televiziune, toți 
ziariștii și-au luat un emoțio
nat la revedere de la tripla 
campioană olimpică și s-au 
bucurat enorm cînd au aflat 
că Nadia Comăneci și colegele 
ei vor mai rămîne la Montreal 
pînă la sfîrșitul Olimpiadei. Un 
mare ziar a solicitat-o pentru 
o plimbare în orașul 
Jocurilor Olimpice, 
care să facă obiectul 
ții speciale. Deci. în 
re, Nadia va rămîne Pe mai 
departe în atenția presei cana
diene, deși la conferința de 
presă de ioi seară ea a decla
rat că și-ar dori foarte mult 
cîteva zile 
aplauda pe 
mâni care 
apoi să-și 
acasă. în liniște

O vacanță pe care acum 
gimnastele noastre o merită cu 
prisosință. Bilanțul strălucit cu 
care ele și-au încheiat parti
ciparea Ia cea de a 21-a edi
ție a Jocurilor Olimpice — me
dalie de argint pe echipe, trei 
medalii de aur, una de argint 
și două de bronz — sentimen
tul datoriei îndeplinite, iată 
motive de satisfacție sportivă 
pentru bravele noastre fete.

La sediul delegației noastre 
din Satul olimpic continuă să 
sosească mesaje și telegrame de 
felicitare din tară, iar pre
ședintele C.I.O., lordul Killa- 
nin. l-a felicitat în mod spe
cial pe președintele Comitetu
lui Olimpic Român.

gazdă al 
plimbare 
unei edi- 
continua-

liniștite să poată 
al ți performeri ro- 
evoluează aici, și 
petreacă vacanța



Montreal'76
IDITIE J.D. DE VARA

ION POP, UN LOG BUN (4)
ÎN FINALA DE SABIE

în absența lui Dan Irimiciuc, 
eliminat în recalificări, finala 
probei individuale de sabie s-a 
rezumat la un duel care a an
gajat pe de o parte trio-ul so
vietic alcătuit din Viktor Kro- 
vopuskov, Vladimir Nazlîmov 
și Viktor Sidiak, iar de cea
laltă parte pe reprezentantul 
nostru Ion Pop și cunoscuții 
trăgători italieni : Mario Aldo 
Montano și Michele Maffei. Co
tat. înainte de J.O., drept cel 
mai eficace dintre sabrerii so
vietici, Krovopuskov a confir
mat integral pronosticurile, reu
șind să termine neînvins tur
neul (5 v. : 5—2 la Maffei și 
Montano, 5—3 la Nazlimov și 
Pop și 5—4 la Sidiak). Medalie 
de aur, campion olimpic, edi
ția 1976. Medalia de argint i-a 
revenit lui Nazlîmov cu 4 v. 
(5—3 la Sidiak, Maffei și Pop 
și 5—4 la Montano), iar cea de 
bronz lui Sidiak cu 3 v. (5—3 
la Montano și Pop și 5—4 la 
Maffei).

Ion Pop a realizat un rezul
tat bun încheind turneul pe lo
cul 4. Fostul campion mondial

de tineret din 1974 de la Istan
bul a reușit frumoasa perfor
manță de a-i depăși clar pe 
ambii sabreri italieni, foști 
campioni mondiali : 5—2 la
Montano și 5—3 la Maffei.

De notat — ca o mare sur
priză — absența dintre fina- 
liști a sabrerilor unguri, abo
nați permanent la medaliile o- 
limpice, din 1924 și pînă în 
1972...

Speranțe la spadă. Ni le-a o- 
ferit Nicolae Iorgu care a avut 
o evoluție remarcabilă în pri
mele tururi. După un start 
bun (locul 2 în grupă), Iorgu 
s-a repetat în turul II și după 
aceea, cu 4 victorii, a cîștigat 
și întrecerea din turul III, cla
sat înaintea unor spadasini care 
țintesc podiumul olimpic : Kulc
sar (Ungaria), Pusch (R.F.G.) 
și Landstriim (Suedia). Iorgu a 
fost, însă, singurul spadasin 
român care a trecut în elimi
nări directe, pentru că Paul 
Szabo, după ce l-a talonat în
deaproape pe Csaba Fenyvessi, 
în turul II, n-a mai ținut ca-

ION POP

dența în turul III, în care a 
obținut doar o victorie, insur 
ficientă pentru a continua dis
puta către medalii. Anton Pon- 
gracz a fost eliminat în turul 
II (nici o victorie).

Pierzînd în primul tur al eli
minărilor directe în fața sue
dezului Flodstrom (9—10), Iorgu 
a intrat în recalificări unde l-a 
întîlnit pe Kulcsar (Ungaria). 
Pierzînd cu 10—8, a ieșit din 
concurs.

CORNELIU ION

DE PISTOL
Corneliu Ion nu a reușit să 

urce pe una dintre treptele 
podiumului, deși de-a lungul 
desfășurării probei de pistol 
viteză, campionul nostru s-a 
aflat, împreună cu ceilalți can
didați la supremație, în prim 
planul întrecerii. în final, Cor- 
neliu Ion s-a aflat în situația 
de a susține barajul pentru 
cîștigarea medaliei de bronz în 
compania sovieticului Afanasi 
Kuzmin și a italianului Ro
berto Ferraris, baraj dictat de 
punctajul identic realizat de 
cei trei sportivi : 595 p. Dar, 
din cauza unei defecțiuni a ar
mei, survenită pe parcursul 
primei manșe de baraj (3 se-

PRIMA ZI A ÎNTRECERILOR ATLETICE
Pe Stadionul olimpic au în

ceput vineri întrecerile atleti
ce. Pe foile de concurs sînt în
scriși, la cele 37 de probe, 838 
de atleți și 369 de atlete din 
80 de țări, atletismul fiind (din 
punctul de vedere al numă
rului participanților) cel mai 
populat sport la Montreal. în 
reuniunea de dimineață s-au 
desfășurat serii la 400 m.g., ca
lificări la lungime și suliță femei 
și la greutate bărbați, seriile la 
100 m bărbați. Debutul con
cursului atletic a adus și dobo. 
rîrea primului record olimpic, 
proaspătul recordman mondial 
la aruncarea greutății — Alek
sei Barișnikov (U.R.S.S.) — 
reușind în prima sa încercare 
21,32 m (v.r. — 21,18 — apar
ținea de la Miinchen lui Wla- 
dislav Komar — Polonia). Se 
poate spune că. în general, 
disputele primei dimineți nu 
au adus surprize. Doar la greu
tate unul din favoriți. George 
Woods (S.U.A.) a obținut cali
ficarea pentru finală datorită 
faptului că a realizat al 12-lea 
rezultat (19,35 m !).

Din delegația României pri
mele au intrat în concurs Ele
na Vintilă și Doina Spînu (în

calificări la lungime). Vintilă 
a sărit 6,28 m (sub baremul 
de 6,30 m), dar a obținut al 
7-lea rezultat și s-a calificat 
pentru finala de după-amiază.

La suliță. Eva Zorgo a arun
cat 56,82 m și va concura azi 
în finala probei.

După amiază, în finală, Elena 
Vintilă a mai adăugat 10 cm 
performanței din calificări, iz
butind 6,38 m cu care s-a cla
sat pe locul 8, performanță me
ritorie.

Primul 
olimpică 
ediție a 
pătul unui concurs care nu s-a 
ridicat la înălțimea așteptărilor 
— și a precedentelor finale 
olimpice la săritura în lungime 
femei, de la Ciudad de Mexico 
și Miinchen — Angelei Voigt 
(R. D. Germană). în prima în
cercare, fosta recordmană mon
dială a realizat 6,72 m și a- 
ceastă săritură a rămas cea mai 
lungă pe toată durata con
cursului, în ciuda eforturilor fă
cute de 
(S.U.A.) 
(U.R.S.S.), 
ordine pe

titlu de campioană 
la atletism la actuala 
J.O. a revenit, la ca-

Millan 
Alfeeva 
această 
trepte 

6,66 m și

CONGRESUL I.A.A.F,
Congresul Federației Inter

naționale de atletism (I.A.A.F.) 
la Montreal, a decis ca, înce- 
pînd de la 1 mai 1977, să fie 
omologate ca recorduri mon
diale în probele de la 100 la 
400 m numai rezultatele cro
nometrate electronic. Cu pri
lejul Congresului, s-a hotărît 
excluderea din Federația inter
națională de atletism a federa
ției de specialitate din Republica 
Sud-Africană, țară unde este 
practicată segregația rasială în 
sport. Ca președinte al I.A.A.F. 
a fost ales Adrian Paulen (O- 
landa).

Kathy Mc 
și Lidia 
clasate în 
următoarele 

ale podiumului cu 
respectiv 6,60 m

Mariana Suman și 
lai au reușit să se 
semifinalele probei 
Suman a alergat în seria a 
III-a și s-a clasat pe locul 4 după 
Svetla Zlateva (Bulgaria), Va
lentina Gherasimova (U.R.S.S.) 
— recordmana mondială, și 
Wendy Knutson (S.U.A.), obți- 
nînd calificarea pentru semi
finale datorită faptului că re
zultatul său — 2:00,0 — este cel 
mai bun al atletelor clasate pe 
locul 4 
automat 
Silai a 
ria a 
(R.D.G.) 
(Australia).

Ileana Si- 
califice in 
de 800 m.

în serii (s-au calificat 
primele trei). Ileana 

ocupat locul 3 în se- 
IV-a după Elfi Zinn 

și Charlene Rendina

rii a 5 focuri, la 4 secunde), 
sportivul nostru a fost nevoit 
să abandoneze lupta și să se 
situeze, totuși, pe un onorant 
loc 5. Este o performanță me
ritorie realizată cu un rezultat 
bun. în aceste condiții, după 
două serii de baraj, locul III 
a revenit lui R. Ferraris, care 
a realizat 147—139 p, față de 
147—137 p ale lui A. Kuzmin.

Numele laureaților cu aur și 
argint au însemnat o surpriză, 
aici, pe poligonul Acadie, mal 
ales dacă avem în vedere că 
cei doi sportivi participă pen
tru prima oară la o Olimpiadă, 
și că în palmaresele lor nu fi
gurează nici o performanță de 
răsunet în marile competiții 
internaționale rezervate senio
rilor. Medalia de aur a revenit 
lui Norbert Klaar (R. D. Ger
mană), un tînăr de 22 de ani, 
care practică această discipli
nă de 5 ani, în cadrul clubului 
Dynamo Hoppegarten. Rezul
tatul său t 597 p. o performan
tă excelentă, care constituie în 
același timp un nou record o- 
limpic (v.r. 595 p — J. Zapedski, 
Miinchen, 1972). Pe locul doi 
s-a clasat tot un trăgător din 
R. D. Germană, Jiirgen Wie- 
fei (24 ani, clubul G.S.T. 
Leipzig, carosier de meserie), 
și tot cu un rezultat de va
loare : 596 p. Odată cu această 
nouă victorie, supremația tră
gătorilor din R. D. Germană 
(reamintim că ei au cucerit 
medaliile de aur și de argint 
și în proba de pistol liber) a 
devenit clară, în probele de 
pistol.

Celălalt reprezentant al nos
tru, Marin Stan, s-a clasat pe 
locul 8 cu 594 puncte.
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e
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BASCHET. Preliminarii (m) — grupa A : Mexic — Japonia 108—90

(57—41) ; U.R.S.S. - Canada 108—85 (51-31) ; U.R.S.S. — Japonia 
129—63 (61—37) ; grupa B : Iugoslavia — Cehoslovacia 99—81 ; Italia —
R. A. Egipt 2—0 (neprezentare) ; S.U.A. — Porto Rico 95—94 (51—51) ;
Porto Kico — R.A. Egipt 2—0 (neprezentare) ; Cehoslovacia — Porto 
Rico 89-83 (39—41). înaintea ultimei etape (simbătă), echipele S.U.A. 
și Iugoslaviei și-au asigurat (in această ordine) calificarea în semifi
nale. Feminin : Bulgaria — Cehoslovacia 67—66 (33—36) ; Japonia — 
Canada 121—89 (56—41) ; U.R.S.S. - Cehoslovacia 88—75 (43—31) ;
S. U.A. - Bulgaria 95—79 (50—44) ; U.R.S.S. — Bulgaria 91—68 (53-36) ; 
S.U.A. — Canada 89—75 (38—40) ; Bulgaria — Japonia 66—63 (33—37). 
U.R.S.S., Bulgaria, S.U.A. și Cehoslovacia candidează la cele trei 
medalii.

BOX. Eliminatorii — cat. ușoară : Beyer (R.D.G.) b.p. Navas (Vene
zuela) ; McKenzie (Anglia) b.p. Martinez (Porto Rico) ; Leonard 
(S.U.A.) b.p. Limașov (U.R.S.S.) ; Gombo (Mongolia), Szczerba (Polo
nia), Portillo (Argentina) și De Jesus (Brazilia) se califică prin nepre- 
zentarea adversarilor. Cat. mijlocie mică : Didea (România) b. dese.3 
Prevost (Canada) ; Kacear (Iugoslavia) b.p. Frandsen (Danemarca) ; 
Veinonen (Suedia) b.p. Amparo (Rep. Dominicană) ; Kosunen (Fin
landa) b.p. Scassimo (Uruguay) ; Azarhazin (Iran) b.p. Dorfer (Aus
tria) ; Stancev (Bulgaria) se califică prin neprezentarea adversarului. 
Cat. grea : Ivanov (U.R.S.S.) b.p. Fanghânel (R.D.G.) ; Suvandjiev se 
califică prin neprezentarea adversarului. Cat. semimuscâ : 
(Thailanda) b.p. Tkacenko (U.R.S.S.) ; LI Ven Uk (R.P.D. Coreeană) 
b.p. Srednicky (Polonia) ; Guevara (Venezuela) b.p. Geilich (R.D.G.) ; 
Gedo (Ungaria) b.p. Serdampa (Mongolia). Cat. muscă : Duvalon 
(Cuba) b.p. Koga (Japonia) ; Clyde (Canada) b.k.o.3 Magri (Anglia) ; 
Iu Ung long (R.P.D. Coreeană) b.p. Rodriguez (Spania).

CANOTAJ. Semifinale (m). Schif simplu, seria I : 1. Ricardo Daniel 
Ibarra (Argentina) 6:57,04 ; 2. Peter Michale Kolbe (R.F.G.) 6:59,18 ; 
3. Joakim Dreifke (R.D.G.) 6:59,50 ; 4. Walter Lambertus (România) 
7:01,02 ; 5. Claude Denombreux (Belgia) ; 6. Fabrizio Biondi (Italia) ; 
4 rame f.c., seria a ll-a : 1. Norvegia 6:02,94 ; 2. U.R.S.S. 6:03,05 ; 
3. R.F.G. 6:05,39 ; 4. România 6:07,71 ; 5. Italia 6:09,76 ; 6. Belgia 
6:18,33.

FOTBAL. Preliminarii — grupa C : Polonia — Iran 3—2 (0—1) ; Cuba 
—Nigeria 3—0 (neprezentare) ; grupa A : Brazilia — Zambia 3—0 (ne
prezentare) .

GIMNASTICA. Paralele inegale (f) : 1. Nadia Comăneci (România) 
20 p — campioană olimpică ; 2. Teodora Ungureanu (România) 19,800 p; 
3. Marta Egervary (Ungaria) 19,775 p ; 4. Marion Kische (R.D.G.)
19,750 p ; 5. Olga Korbut (U.R.S.S.) 19,300 p ; 6. Nelli Kim (U.R.S.S.) 
19,225 p ; bîrnă (f) : 1. Nadia Comăneci (România) 19,950 p. — cam- 
Bioană olimpică ; 2. Olga Korbut (U.R.S.S.) 19,725 p ; 3. Teodora 

ngureanu (România) 19,700 p ; 4. Ludmila Turișceva (U.R.S.S.) 19,475 
p ; 5. Angelika Hellman (R.D.G.) 19,450 p ; 6. Gitta Escher (R.D.G.) 
19,450 p ; sol : 1. Nelli Kim (U.R.S.S.) 19,850 p - campioană olim
pică ; 2. Ludmila Turișceva (U.R.S.S.) 19,825 p ; 3. Nadia Comăneci
(România) 19,750 p ; 4. Anna Pohludkova (Cehoslovacia) 19,575 p ; 5. 
Marion Kische (R.D.G.) 19,475 p ; 6. Gitta Escher (R.D.G.) 19,450 p : 
sărituri : 1. Nelli Kim (U.R.S.S.) 19,800 p — campioană olimpică ; 2. 
Ludmila Turișceva (U.R.S.S.) 19,650 p și Corola Dombeck (R.D.G.)
19,650 p ; 4. Nadia Comăneci (România) 19,625 p ; 5. Gitta Escher 
(R.D.G.) 19,550 p ; 6. Marta Egervary (Ungaria) 19,450 p.

HALTERE. Categ. 75 kg : 1. Iordan Mitkov (Bulgaria) 335 kg (145-(- 
190) RO — campion olimpic ; 2. Vartan Miltosian (U.R.S.S.) 330 kg 
(1454-185) ; 3. Peter Wenzel (R.D.G.) 327,5 kg (145—182,5) ; 4. Wolf
gang Hiibner (R.D.G.) 320 kg (142,5—177,5) ; 5. Dragomir Cioroslan 
(România) 320 kg (142,54-177,5), la a 4-a încercare la „smuls" 145 kg 
RO ; 6. Arvo Alla-Pontio (Finlanda) 315 kg.

HANDBAL. Preliminarii (m) — grupa A : Iugoslavia — U.R.S.S. 
20—18 (11—8) ; R.F.G. — Canada 26—11 (14—7) ; Danemarca — Japo
nia 21—17 (8—4) ; grupa B : România — Tunisia 6-0 (neprezentare) ; 
Ungaria — S.U.A. 36—21 (18—9) ; Polonia — Cehoslovacia 21—18 (8—7).

ÎNOT. 200 m liber (f) : 1. Kornelia Ender (R.D.G.) 1:59,26 RM, RO - 
campioană olimpică ; 2. Shirley Babashoff (S.U.A.) 2:01,22 ; 3. Enith 
Brigitha (Olanda) 2:01,40 ; 4. Annelie Maas (Olanda) 2:02,56 ; 5. Gail 
Amundrud (Canada) 2:03,32 ; 6. Judy Hooker (S.U.A.) 2:04,20 ; 4X100 m 
mixt (m) : 1. S.U.A. (John Naber, John Hencken, Matt Vogel, Jim 
Montgomery) 3:42,22 RM, RO — campioana olimpică ; 2. Canada 
3:45,94 ; 3. R.F.G. 3:47,29 RE ; 4. M. Britanie 3:49,56 ; 5. U.R.S.S. 
3:49,90 ; 6. Australia 3:51,54.

LUPTE GRECO-ROMANE - turul trei (cat. 74 kg) : Gh. Ciobotaru 
b. tuș Kiss (Austria), Carlsson (Suedia) b.p. Nagamoto (Japonia) ; 
cat. 82 kg : K. Kolev (Bulgaria) b.p. I. Engche ; cat. 100 kg : K. Gora- 

* “ Codreanu b.
Berceanu 
(Turcia), 

N. Gingâ 
Sun Baek 
; cat. 57 
(U.R.S.S.)
Doncsesz

Pooltrat

nov (Bulgaria) b. tuș N. Martinescu ; cat. +100 kg : R. 
dese. R. Wolff (R.F.G.) ; turul patru (cat. 48 kg) : Gh. 
b. tuș Hinz (R.D.G.), Anghelov (Bulgaria) b. dese. Bora 
Morivaki (Japonia) b.p. Kawasaki (Canada) ; (cat. 52 kg) : 
b. dif. p. Caltabiano (Italia), Konstantinov (U.R.S.S.) b. tuș 
(Coreea de Sud), 
kg : M. Boțită b. 
b. dif. p. Lipien 
(Ungaria), Frigici 
I. Păun b.p. Hjelt ,............... ,. ____ _______ , _.r-
nia), K. Lipien b. dese. Migiakis (Grecia) ; cat. 68 kg : 
(U.R.S.S.) b.p. Șt. Rusut T"? • ’ ” . ..
Schondorfer (R.F.G.) b.p. Isotalo (Finlanda), S. Kiold (Suedia) b.p. 
Mutlu (Turcia), Supron (Polonia) b. tuș Yung Kim (Coreea de Sud).

PENTATLON MODERN. Rezultate finale complete. Individual : 1.
Janusz Pyciak-Peciak (Polonia) 5520 p — campion olimpic ; 2. Pavel 
Lednev (U.R.S.S.) 5485 p ; 3. Jan Bartu (Cehoslovacia) 5466 p ; 4. 
Daniele Masala (Italia) 5433 p ; 5. Adrian Parker (M. Britanie) 5298 p ; 
6. John Fitzgerald (S.U.A.) 5286 p ; echipe : 1. M. Britanie 15 559 p — 
campioana olimpica ; 2. Cehoslovacia 15 451 p ; 3. Ungaria 15 395 p ;
4. Polonia 15 343 p; 5. S.U.A. 15 285 p; 6. Italia 15 031 p.

POLO. Turnee finale — 1—6 : Italia — Iugoslavia 5—4 (1—2, 
1—0, 2—1) ; 7—12 : U.R.S.S. - Mexic 4-3 (2—0, 1—1, 1—1, 0—1), 
Canada 7—5 (2—2, 1-1, 3-1, 1—1).

SĂRITURI. Trambulina (m) : 1. Philip Boggs (S.U.A.) 619.05 . 
campion olimpic ; 2. Franco Cagnotto (Italia) 570,48 p ; 3. Aleksandr 
Kosenkov (U.R.S.S.) 567,24 p ; 4. Falk Hoffman (R.D.G.) 553,54 p ; 5. 
Robert Cragg (S.U.A.) 548,19 p ; 6. Gregory Louganis (S.U.A.) 528,96 p.

SCRIMA. In finala de spadă (individual) s-au calificat Istvan 
Osztrics și Gyozo Kulcsar (Ungaria), Alexander Pusch și Juergen Hehn 
(R.F.G.), Rolf Edling (Suedia), Jerzy Janikowski (Polonia).

TIR. — țintă mișcătoare : 1. Aleksandr Gazov (U.R.S.S.) 579 p. RM — 
R.O . — campion olimpic ; 2. Aleksandr Kediarov (U.R.S.S.) 576 p ; 
3. Jerzy Grezkiewics (Polonia) 571 p ; 4. Thomas Pfeffer (R.D.G.) 571 p;
5. Wolfgang Hamberger (R.F.G.) 567 p ; 6. Helmuth Bellingirodt (Co
lumbia) 567 p ; Pistol *' ... — — .
— campion olimpic ; 
Ferraris (Italia) 595 p 
Ion (România 595 p ; 
(România) 594 p.

VOLEI. Preliminarii

Mirayama (Japonia) b.p. Racz (Ungaria) 
dif. p. Krysta (Cehoslovacia), Mustafin 
(Polonia), Ukkola (Finlanda) b. dif. p. 
(Iugoslavia) b.p. Ștefanov (Bulgaria) ; cat. 62 kg : 
(Finlanda), Reczî (Ungaria) b.p. Miyagara (Japo- 

_ Nalbadian 
Vehling (R.D.G.) b. dese. Ranzi (Italia),

1—1. 
Cuba

p —

viteză : 1. Norbert Klaar (R.D.G.) 597 p — R.O. 
2. Jurgen Wiefel (R.D.G.) 596 p ; 3. Roberto 
; 4. Afanasi Kuzmin (U.R.S.S.) 595 p ; 5. Corneliu 
6. Erwin Block (R.F.G.) 595 p ; ...8. Marin Stan

_____  ___________ (m) — grupa A : Cuba — Cehoslovacia 3—1 ; 
Cuba — Coreea de Sud 3—0 ; Coreea de Sud — Canada 3—0 ; grupa 
B : U.R.S.S. — Brazilia 3—0 ; Japonia — Italia 3—0 ; Japonia — Brazilia 
3—0 ; preliminarii (f) — grupa A : Peru — Canada 3—2 ; Ungaria — 
Canada 3—1 ; grupa B : Cuba — R.D.G. 3—1 ; U.R.S.S. — Coreea de 
Sud 3—1 ; Coreea de Sud — R.D.G. 3—2 ; U.R.S.S. — Cuba 3—1.

In plina olim PIADA!
(Urmare din. pag. 1)

de aur, luptele greco-romane, 
promit a ne aduce și de data 
aceasta satisfacții. La această 
oră, 5—6 sportivi români se află 
in cursa (cu reale șanse!) pen
tru medalii. Simbătă seara vom 
cunoaște bilanțul acestei ra
muri, pe care avem încredere 
că-l vom aprecia din plin. Să 
mai reținem citeva locuri bune 
(la J.O., orice loc in primii șase 
constituie 
puncte in 
dale, pe
Ion Pop, al trăgătorului Cor
neliu Ion — deși față de el aș
teptările erau mai mari — al 
halterofilului Dragomir Cioro- 
slan care, in afară că se cla
sează printre fruntașii catego
riei intr-un sport in care afir
mările noastre internaționale 
sint destul de rare, a realizat

un succes, aducînd 
clasamentele, neofi- 
țări) al sabrerului

și record olimpic la unul din 
stiluri.

Handbalul masculin, echipa 
noastră de polo, boxerii iși con
tinuă drumul pe niște coordo
nate promițătoare, in nota aș
teptărilor, in timp ce echipei 
feminine de handbal îi rămine 
(după cele două infringed. sufe
rite) șansa la o medalie de 
bronz. La scrimă, s-au încheiat 
probele individuale la toate ar
mele, dar — deocamdată — fă
ră ca reprezentanții noștri să 
fi urcat pe podium. Rămine ca 
ei să realizeze mai mult la e- 
chipe, dar s-ar putea să fie 
handicapați de clasările la in
dividual, care se iau in seamă 
la alcătuirea 
du-ne — din 
în fața unor 
bili. Trecînd 
de vineri n-a fost favorabilă 
celor două ambarcațiuni de bă
ieți calificate in semifinale, ele 
nereușind să se claseze in pri-

grupelor, punin- 
faze incipiente — 
adversari reduta- 
la canotaj, ziua

1
s

3

mele 3 locuri ale seriei și ie
șind, astfel, din concurs. Mult 
mai bună este, in schimb, si
tuația in probele feminine. Aici, 
cele 4 echipaje cu care parti
cipăm ne dau speranța unor 
bune clasări (și chiar a obți
nerii de medalii) în finalele de 
simbătă. In fine, in ziua de de
but a atletismului — in care, 
în afara Marianei Suman, n-au 
intrat in întreceri punctele tari 
ale grupului nostru atletic — 
rezultatele nu spun, cum e și 
normal, prea mult asupra pers
pectivelor generale.

Să așteptăm, deci, 
simbătă (n.r. azi), cu 
nile sale la lupte și 
feminin și... să ne gindim 
pe acum la startul 
le de caiac-canoe, 
letism, sporturi cu 
tate specifică" in 
celei de-a doua săptămîni 
Jocurilor.

ziua de 
promisiu- 

canotaj 
de 

in intreceri- 
ca și la at- 
mare „greu- 

programul 
a

Redacția și administrația : București, str. V. Conta. 16; tel. centrală 11.10.05; secția coresp. 11.51.09 ; interurban 437; telex: 10 350 romsp r. Tiparul î I. P. „Informația" 10 363 
Pentru străinătate, abonamente prin ILEXIM, Departamentul export-import presă» Calea Griviței 64—66, P.O.B. 2001, telex 11.226 R» 1. 2, 3,


