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IUBITE TOVARĂȘE NICOLAE CEAUȘESCU, 

IUBITA TOVARĂȘĂ ELENA CEAUȘESCU,

Noi, componentele echipei de gimnastică a României, 
vă transmitem, în aceste clipe de mare bucurie, mulțumirile 
noastre fierbinți pentru condițiile minunate de învățătură și 
pregătire sportivă care ne-au permis să învingem în între
cerea cu cele mai bune gimnaste ale lumii.

Cuvintele părintești pe care ni le-ați transmis, felicitările 
dumneavoastră, ne-au umplut inimile de fericire. Nu le vom 
uita niciodată.

Pe podiumul olimpic, în acordurile imnului național, în 
fața drapelului țării, ne-am gîndit cu dragoste și recunoștință 
la dumneavoastră, ne-am gîndit dacă am făcut 
a răsplăti tot ce ați făcut pentru noi.

Vă încredințăm că nu ne vom opri aici, vrem 
cu ceilalți copii și tineri ai țării să vă aducem 
tră, partidului,

Aici se scrie și se vorbește mult despre România, despre 
noi.

De-abia așteptăm să ne întoarcem acasă, să ne bucurăm 
din plin, alături de dumneavoastră, de părinții noștri.

Vă mulțumim și vă sărutăm cu drag,

LUPTĂTORII ROMÂNI, PATRU MEDALII!
GH. BERCEANU, N. GiNGĂ, ȘT. RUSU - argint; R. CODREANU - bronz

destul pentru

ca împreună 
dumneavoas- 

poporului nostru, numai bucurii.

NADIA, TEODORA, MARIANA, 
ANCA, GEORGETA, GABRIELA, 

MARILENA, LUMINIȚA

POLOIȘTII NOȘTRI-LA EGALITATE
CU OLANDA Șl ITALIA

Astăzi, meciul cu Ungaria — lidera clasamentului
Pînă la ora cînd transmitem a- 

ceste rînduri (s-au încheiat trei 
din cele cinci etape ale turneului 
final) comportarea reprezentati
vei de polo este îmbucurătoare. 
Sportivii noștri au ajuns la ziua 
de odihnă (duminică) fără să fi 
cunoscut înfrîngerea în turneul 
final, cu o zestre de trei punc
te, realizînd scoruri egale în 
fața unor pretendente la locuri 
fruntașe : Iugoslavia (5—5), O- 
landa (4—4) și Italia (4—4). în 
trei jocuri, echipa Ungariei a 
realizat tot atîtea succese și 
practic nu mai are cum pierde 
locul I în clasament.

Cum va arăta acest clasament 
marți seara, la sfîrșitul ultimei 
partide ? Greu de spus acum, 
deoarece o serie de întîlniri — 
Ungaria — România (luni), 
România — R. F. Germania 
(marți). Olanda — Iugoslavia 
(luni). Ungaria — Iugoslavia 
(marți) Si Italia — Olanda 
(marți) — au o importanță ho- 
tărîtoare. Iar dacă poloiștii ro
mâni vor continua seria fru

LA 4 + 1 VÎSLE, CANOTOARELE
AU OBȚINUT MEDALIA DE BRONZ

moaselor și apreciatelor evoluții 
de pînă acum, nu ar fi exclus 
ca marți seara să vedem, pen
tru prima oară în istoria J.O., 
echipa tării noastre pe podiu
mul olimpic.

Vineri noaptea, în meciul cu 
Olanda, reprezentanții noștri au 
luptat cu multă dăruire pentru 
a se revanșa (au pierdut jo
cul din grupe cu 5—6), dar ad
versarii s-au dovedit extrem 
de puternici. Ei au condus cu 
3—2 și 4—3 înaintea ultimei re
prize dar, cu un efort colectiv, 
jucătorii români au reușit să 
egaleze. Scor final : 4—4 (1—1, 
1—2, 1—1, 1—0). Formația noas
tră (a avut 6 eliminări) a în
scris o dată din acțiune (Po
pescu), de două ori din penalty 
(Slăvei) și o dată din „om în 
plus“ (Rusu), în timp ce olan
dezii (numai două eliminări) 
au marcat din penalty (și au 
ratat un altul) și de trei ori 
din superioritate numerică.

(Continuare In pag. 2-3)

Sîmbătă noaptea, la Centrul 
sportiv Maisonneuve din Mont
real s-au consumat ultimele 
partide din cadrul turneului o- 
limpic de lupte greco-romane. 
Unul dintre meciurile așteptate 
cu un interes major a fost cel 
dintre campionul olimpic de la 
Miinchen, Gheorghe Berceanu, 
și Alexei Șumakov (U.R.S.S.) — 
dispută care urma să desem
neze pe cîștigătorul medaliei 
olimpice de aur la categoria 48 
kg. în meciul cu Alexei Șu
makov (campionul continental 
al categoriei), Gheorghe Ber
ceanu a luptat cu hotărire, do
rind să-și păstreze titlul. Dar, 
preocupat uneori exclusiv de 
lupta ofensivă, cea. care i-ar fi 
adus puncte tehnice si, deci, 
victoria, el a uitat de apărare, 
oferindu-i astfel lui Șumakov 
posibilități de contraatac și, 
după un final dramatic, s-a vă
zut învins la puncte cu scorul 
de 10—6. Chiar dacă satisfacția 
noastră nu este deplină, să nu 
uităm că medalia de argint la 
Jocurile Olimpice este un fru
mos succes.

Referindu-ne la rezultatele 
obținute de luptătorii români la 
turneul de la Montreal, trebuie 
să spunem că cele patru me
dalii (trei de argint și una de 
bronz) pe care le-au cîștigat 

lată-i pe 
cei trei vice- 
campioni o- 
limpici ro
mâni ai tur
neului d e 
lupte greco- 
romane : de 
sus, de la 
stingă l a 

dreapta : 
Gheorghe 
Berceanu, 

Nicu Gingă 
și Ștefan 

Rusu.

e
reprezentanții României consti
tuie o frumoasă performanță. 
In orașul canadian gazdă a 
Jocurilor Olimpice, la mii de 
kilometri depărtare de țară, 
patru luptători români au urcat 
pe podiumul de premiere, fă- > 
cînd ca tricolorul românesc să " 
fie ridicat pe unul din catarge : 
Gheorghe Berceanu (48 kg), 
Nicu Gingă (52 kg), Ștefan Rusu 
(68 kg) au obtinut medalii de

argint, iar Roman Codreanu 
(+100 kg), medalia de bronz. 
Este un succes care depășește 
— ca număr de medalii — per
formanța realizată Ia acest stil 
la J.O. de la Miinchen, pentru 
care ii felicităm pe cei care 
l-au obținut, ca și pe tehnicie
nii care s-au ocupat de pregă
tirea lor : Ion Corneanur Ion

(Continuare in pag. 2-3)

Sîmbătă și duminică, pe 
apele canalului artificial din 
Insula Notre Dame, s-au con
sumat ultimele curse din ca
drul întrecerilor olimpice de 
canotaj.

Firește, atenția noastră s-a 
îndreptat în principal spre fi
nalele feminine de sîmbătă, în 
care obținuseră calificarea ce
le patru echipaje românești 
prezente la această ediție a 
J.O. Din păcate, la sfîrșitul zi
lei de concurs nu am putut 
consemna decît obținerea unei

singure medalii — de bronz — 
în proba de 4+1 vîsle, rezultat 
foarte bun pentru echipajul 
format din Ioana Tudoran, 
Maria Micșa, Felicia Afrăsi- 
loaia, Elisabeta Lazăr + Elena 
Giurcă, dar nesatisfăcător cînd 
este vorba de bilanțul general 
al canotajului românesc la 
această mare și extrem de im
portantă confruntare. Locurile 
ocupate de echipajele femini
ne de 4+1 rame (IV), dar în 
special cele de 2 f.c. (VI) și 
8+1 (VI) sînt departe de a

confirma așteptările, de posibi
litățile reale ale schifistelor 
românce. Rezultatele obținute 
au decepționat, cu atît mai 
mult cu cît echipajele respec
tive — cu excepția celui de 
4+1 rame, care s-a aflat destul 
de aproape de cucerirea unei 
medalii — au lăsat impresia 
resemnării încă de pe prima 
jumătate a cursei. Diferențele 
mari de timp care au despărțit

(Continuare în pag. 2—3)

Componentele schifului de 4+1 vîsle al României (de la stingă la dreapta) ; Ioana Tudoran, Maria 
Micșa, Felicia Afrăsiloaia, Elisabeta Lazăr și Elena Giurcă.

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

„TRICOLORII", AZI, LA J.O.
ATLETISM : de la ora 16 : înălțime (f) calificări : Cor

nelia Popa ; de la ora 20,30 : suliță (b) finală : Gheorghe 
Megclea : de la ora 23,05 ; 10 000 m finală : Uie Floroiu ; 
de la ora 0,20 : 800 m (f) finală : Mariana Suman.

BOX : de la ora 19 și 1,00 : meciuri eliminatorii : cat. 
mijlocie : Alee Năstac — McElwain (Australia) ; cat. semi
grea : Costică Dafinoiu — Nixon (Guyana) ; cat. grea : 
Mircea Simon — Berbick (Jamaica).

HANDBAL : de la ora 2,30 (la Quebec) : România — 
Polonia (grupa B masculin) ; de la ora 23,30 (la Montreal) l 
România — Canada (feminin).

POLO : de la ora 23 : România — Ungaria (meci în 
turneul final, locurile 1—6).

SCRIMA : de la ora 14 și 23 ; întreceri eliminatorii la 
sabie (echipe) : Ion Pop, Dan Irimiciuc, Corneliu Marin, 
Marin Mustață, Alexandru Nilca.

★
In acest program competițiile sînt trecute cu ora Bucu- 

reștiului.
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INCEPÎND DE ASTĂZI, LA GALAȚI

AL V-lea FORUM NATIONAL AL ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR
I

După Breaza (1972), Livada 
Satu Mare (1973), Cîmpulung 
Moldovenesc (1974) și Reșița 
(1975), Galatiul este gazda Fo
rumului Național al Organiza
ției Pionierilor, ajuns anul 
acesta la a V-a- ediție.

Desfășurat sub genericul 
„Creștem odată cu țara“, 
acest forum reunește, între 26 
iulie și 8 august, un număr de 
435 de pionieri și pioniere din 
întreaga țară, îritr-o activitate 
diversificată, extrem de boga
tă, în cuprinsul căreia sportul 
ocupă un spațiu important. U- 
nele referiri asupra activității 
sportive a participanților la 
această reuniune anuală a pio
nierilor fruntași din țara noas
tră ne-au fost prezentate de 
prof. Traian Bărăian, directo
rul Forumului ’76.

în principal, delegații la Fo
rum vor lua parte la o olim
piadă ce se va organiza la at
letism și jocuri sportive, prin
tre care fotbal, handbal, volei și 
baschet. Startul, odată cu fes
tivitatea de deschidere, iar fi
nalele în ultimele zile ale Fo
rumului. în toată perioada, 
zilnic, vor avea loc exerciții 
de Înviorare și, de asemenea,

după un. program ce urmează 
a fi stabilit, miei rute turistice 
în împrejurimile r.’ / ' 
Turismul 
premieră 
în Delta 
lina (2—4 
ticipanții

11 î Galațiului.
va avea insă și o 
inedită: o excursie
Dunării, pînă la Su- 
august), pe care par-

 la Forum o vor efec
tua pe șlepuri, fiind cazat) pe
pontoane plutitoare. Scurtul
pasaj în Deltă va fi punctat 
de concursuri de pescuit stațio
nar, întreceri de bărci de a- 
grement și nelipsitul foc de 
tabără.

Sportul se va afla în aten
ția pionierilor și pionierelor și 
prin unele acțiuni de pregătire 
pentru apărarea patriei ce vor 
fi organizate. Ele vor inclu
de demonstrații tehnico-aplica- 
tive, precum și o paradă pio- 
nierească la care — pe lingă 
cei peste 400 de delegați la 
Forum — vor fi prezenți alți 
aproape 4 000 de pionieri și șco
lari din municipiul și județul 
Galați și din județele limitrofe.

în cadrul dezbaterilor din 
Forum va fi subliniată grija 
partidului față de creșterea și 
educarea comunistă a tinerei 
generații. Activitatea recreati
vă și în general petrecerea

unei părți a timpului liber al 
copiilor prin exercîțfi fizice și 
sport se va afla din nou în 
discuție și cu prilejul unei zi
le comune organizată cu Uniu
nea Tineretului Comunist.

Forumul ’76 va oferi deci 
o activitate sportivă dintre ce
le mai bogate, pe gustul și du
pă preferințele participanților.

Tiberiu STAMA

„ZIUA SPORTURILOR
OLIMPICE*

CAMPIONATUL DE MOTOCICLISM-VITEZĂ

I
I
I
I
I
I
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| ÂZI, LA MONTREAL

TG. MUREȘ, 25 (prin telefon). 
Campionatul repubScan de vite
ză în circuit a continuat dumi
nică, în localitate, cu etapa a 
treia. La start s-au aliniat peste 
100 de motocicliști, care și-au dis
putat întîietatea pe un traseu de 
2 400 m, ales în centrul orașului, 
învingătorii au fost cunoscuți la 
capătul unor întreceri mult gusta
te de miile de spectatori: 50 cmc 
(începători) — I. Jianu (C.S.M. 
Reșița); 75 cmc — Gh. Vancu 
(C.S.M. Reșița); 125 cmc — C.

Boboescu (C.S.M. Reșița); 175 cmc 
— G. Seuchenstein (C.S.M. Reși
ța) ; 250 cmc __ I. Lăzărescu
(Energia Cîmpina); ci. pînă la 
750 cmc — O. Stephani (St. roșu 
Brașov); ataș — H. Pongracz -p 
H. Dovitz (Voința Sibiu). După 
cum se poate vedea, majoritatea 
probelor au fost dominate de 
alergătorii reșițeni, iar cunoscutul 
antrenor-sportiv, brașoveanul Otto 
Stephani, rămîne neînvins la cla
sa celor mai puternice motoci
clete. (I. PAUȘ-coresp.)

După ce sute de bucureștenl 
au asistat. simbătă 17 iulie, 
la o frumoasă acțiune inițiată 
de Consiliul municipal pentru 
educație fizică și sport Bucu
rești, sugestiv intitulată „Șta
feta olimpică", în săptămîna 
trecută a fost declanșată o nouă 
manifestare sportivă, în cinstea 
aceluiași eveniment : Jocurile 
Olimpice de la Montreal. Este 
vorba de concursurile ce conti
nuă să se desfășoare și în a- 
ceastă săptămină sub denumirea 
simbolică „Ziua sporturilor 
olimpice".

Pe terenurile de la comple
xele sportive „Tineretului", 
„Progresul", „Olimpia". „Giu- 
lești", Ia bazinul Dinamo, la 
poligonali din parcul Herăstrău 
au loc întreceri la 16 disci
pline (atletism, baschet, box, 
fotbal, handbal, lupte, judo, 
înot, tir, polo, volei, pentatlon 
modern etc), la care participă 
cunoscuți sportivi de la clu
burile și asociațiile din Capi-
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SUCCESE
ALE RADIOAMATORILOR SPORTUL

ROMÂNI
La competiția de radiogoniome- 

trie operativă care a avut loc în 
prima jumătate a acestei luni în 
localitatea Tjentisde din Iugo
slavia si la care s-au întrecut ra
dioamatori din patru țări — 
R.D.G., România, Ungaria si Iu
goslavia — sportivul nostru Ion 
Drăcea (Prahova) a ocupat pri
mul loc, iar Gheorghe Nae (Bu
zău) locul m In proba de 80 m. 
• La fete, Angela Tonca (Bihor) 
s-a clasat pe locul ni la ace
eași probă. Cu aceste rezultate 
echipa României a ocupat locul I 
pe țări în concursul de 3,5 MHz.
* De asemenea, la întîlnirea 

internațională de radiogoniometric 
operativă tinută recent la Ros
tock, în Republica Democrată 
Germană, concursul pe 2 m 
(144 MHz) a fost cîștigat de ra
dioamatorul Stefan Olah (Sălaj). 
Succesul lui este cu atît mai va
loros cu cît la această competiție 
sportivii noștri s-au întrecut cu 
„vînători" experimentați din alte 
șapte țări — Bulgaria, Cehoslova
cia, Polonia, R.D.G., Suedia, Un
garia si U.R.S.S. — în care „vî- 
nătoarea de vulpi" are o largă 
răspîndlre. Pe echipe, românii 
au ocupat locul m în banda de 
144 MHz si locul IV în cea de 
3,5 MHz.

UN BILANȚ PRESTIGIOS 
LA TETRATLONUL ATLETIC

Găzduită de orașul polonez Poz
nan. ediția jubiliară (a XX-a) a 
Tetratlonului atletic internațional 
„Prietenia" — rezervat pionieri-

PENTRU PIONIERII ROMÂNI
INTERNAȚIONAL „PRIETENIA"

I
I
I

FOTBAL • Rezultate înregis
trate în .Cupa de vară“ : Gras
shoppers Ziirich — Skip Union 
Teplfce 0—0 : Young Boys Berna
— Admira Wacker 1—1 : St. Gall 
(Elveția) — Row Rybnik 4—1 ; 
Belenenses — Naestved (Dane
marca) 0—1 : MSV Duisburg — 
F.C. Zflrich 3—1 ; Austria Viena
— Zbrojovka Brno 1—2 ; Oerebro 
(Suedia) — Zaglembie Sosnowiec 
1—1 ; Voest Linz—Vojvodina Novi 
Sad 0—2 : Wacker Innsbruck — 
AIK Stockholm 3—J.

ȘAH « In turneul feminin de 
la Lublin, conduce Gertrude 
Baumstark (România), cu 5‘A 
puncte, urmată de Zatulovskala 
(U.R.S.S.) — 5 p. Honfi (Unga
ria). Jurclnska, Radzlkowska și

ATLETISM : ora 16,00 110 mg serii, ciocan calificări, înălțime 
(f) calificări; ora 16,30 lungime pentatlon, ora 17,00 400 m (b) 
serii, ora 17,45 200 m (f) serii, ora 18,30 prăjină finală, ora 20,00 
110 mg sferturi de finală, ora 20.30 suliță (b) finală, ora 20,45 

< 200 m (b) semifinale, ora 21,45 400 m (b) sferturi de finală, ora 
21,45 200 m (f) sferturi de finală, ora 22,30 400 m (f) sferturi de 
finală, ora 22,50 200 m (b) finală, ora 23,06 10 000 m finală, ora 
23,50 200 m pentatlon, ora 0,20 800 m (f) finală.

BASCHET : ora 18,00 — meciuri în turneul feminin și jocuri 
semifinale în turneul masculin.

g BOX : ora 19,00 și ora 1,00 — meciuri eliminatorii.
CICLISM: ora 16,00 proba individuală de fond.

g HALTERE : ora 20,30 — grupa B și ora 1,00 grupa A ale con- 
g cursului la 110 kg.

HANDBAL : Montreal ora 1,00 R. F. Germania — Iugoslavia 
g (gr. A) și ora 2,30 Cehoslovacia — Ungaria (gr. B) ; Quebec ora 
g 1,00 Japonia — Canada (gr. A) și ora 2,30 România — Polonia 

(gr. B); Sherbrooke ora 1,00 U.R.S.S. — Danemarca (gr. A) 
g — meciuri masculine; Montreal ora 23,30 România — Canada ;

1 — Ungaria ; Sherbrooke ora 
meciuri feminine.

eliminatorii și ora 2,00 finală la cate-

g Quebec ora 23,30 R.D. Germană
23,30 U.R.S.S. — Japonia — meciu

JUDO : ora 20,00
goria grea.

POLO : ora 9,30 Iran — U.R.S.S., Cuba — Australia și Canada 
— Mexic — turneul loc 7—12; iugoslavia — Olanda, Italia 
R.F.G. și Ungaria — România în turneul final.

SCRIMA: ora 14,00—23,00 - - ——- -----
SĂRITURI : ora 15,30 — Platformă (b) 6 

Platformă (b) 4 sărituri.
VOLEI : ora 19,00 — meciuri semifinale 

și feminin.
YACHTING : ora 19,00 — a Vl-a regată „ _

Clasa 470 și Tornado; ora 19,10 a Vl-a regată la Tempest și 
Finn; ora 19,20 a Vl-a regată la Soling.

eliminatorii la sabie echipe, 
sărituri; ora 2,00

în turneul masculin

la Flyng Dutchman,

LA 4 + 1 VISLE, CANOTOARELE -
(Urmare din pag. 1)

de schi- 
f.c. și 
secunde) 
românce 
cînd au 
intra in

ocupantele locurilor 5 
furile noastre de 2 
8+1 (7 și, respectiv, 3 
dovedesc că sportivele 
au renunțat la luptă 
simțit că nu mai pot 
posesia unor medalii.

La masculin decepția a fost

accentuată de necalificarea în 
finală a celor două echipaje 
înscrise în concurs (schif sim
plu și 4 rame f.c.). In special 
rezultatul echipajului de 4 ra
me f.c. (locul 9 în ierarhia fi
nală) creează nemulțumiri, în 
această probă România deținînd 
medalia de bronz Ia campiona
tele mondiale. Walter Lamber- 
tus a sosit dumiriică pe locul

5 
se 
pr
fr 
dr
4-1
sa 
co 
ar 
do 
o

NADIA COMANECI Șl TEODORA UNGUREANU, 
OASPETE ALE STUDIOURILOR CANADIENE

DE TELEVIZIUNE

ec 
tă

T

lor — s-a bucurat de participarea 
a 12 selecționate de țări, printre 
care și România.

Recomandați de 
zitii fruntașe în 
dente ale acestei 
treceri atletice a .____ __
zentanții țării noastre s-au impus 
și de data aceasta, obținînd trei 
medalii de aur : Emil f opan la 
înălțime (1,81 m). Didi Mircea lo- 
niță la W m (7,2) și din nou E- 
mil Țopan la individual compus, 
autorul celui mai bun punctaj 
general : 316 p.

Alte trei medalii (de bronz) au 
fost cucerite de Ecaterina Ungu
reanu în proba de 60 m (8,1) de 
echipa masculină a României (al
cătuită din Emil Topan, Marian 
Tălpălosiu, Didi Mircea loniță, 
Cornel Mircea Doda, Ion Buliga 
și Viorel Neacșu), care a totali
zat 1413 puncte, șl de selecțio
nata masculină și feminină a tă
rii noastre (locul 3, cu 2 869 de 
puncte, în clasamentul general 
pe națiuni).

Atletele (Ecaterina Ungureanu,

numeroase po- 
edițiile prece- 

tradițlonale în- 
ooplilor, repre-

Rodica Apostol, Mihaela Boiță, 
Mihaela Popa, Maria Mihalcea și 
Mihaela Porumbreanu) s-au si
tuat pe locul 6 cu. 1 459 p.

Concurenții și echipele aflate pe 
podium au fost răsplătite de or
ganizatorii polonezi cu frumoase 
cupe și premii. De asemenea, s-a 
decernat medalia jubiliară a Te- 
tratlonului atletic internațional 
„Prietenia", profesorului de edu
cație fizică Dan Matei, membru 
al comisiei sportive a Consiliului 
National al Organizației Pionie
rilor, pentru merite deosebite în 
organizarea și popularizarea a- 
cestei frumoase competiții des
chisă celor mai mici sportivi.

După concurs, pentru un inter
val de 17 zile (13—31 iulie), par
ticipants la întreceri au fost cu
prinși într-o tabără internațio
nală de odihnă organizată la 
Funka, una din zonele cele mai 
pitorești ale Poloniei, aflată în 
voevodatul Poznan. Tabăra va 
constitui — cum doresc și ini
țiatorii ei — un excelent prilej 
de recreare, dar și de mai bună 
cunoaștere între toți components 
delegațiilor prezente la ediția ju
biliară a Tetratlonului.

T. BRĂDFȚEANU
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• PE SCURT • (S.U.A.)

Szmacinska (toate Poilonia) — 
«Va d. In runda a 7-a. Baumstark 
a învins-o pe poloneza Jurcinska 
• Turneul de la Amsterdam 
s-a încheiat eu victoria marilor 
maestri Viktor Korcinoi (U.R.S.S.) 
și Tony Mlles (Anglia). — 9V2 P 
(din 14). Pe locul trei s-a clasat 
Gyula Sax (Ungaria) — 9 p. • 
După zece runde. în turneul in
terzonal de la Bienne (Elveția), 
conduce marele maestru danez 
Bent Larsen cu 7,5 puncte, urmat 
de Smîslov (U.R.S.S.) — 6‘/a P 
(1), Portisch (Ungaria) si Hubner 
(R.F.G.) — 6V2 p, Petrosian

(U.R.S.S.) si Byrne 
6 D.

TENIS • La 
Jimmy Connors 1-a 
6—4, 4—6, 6—4 pe Eddie Dibbs, 
iar Raul Ramirez a dispus cu 
6—2, 6—4 de Dick Stockton. « 
In turneul final al „Cupei Jean 
Becker". competiție rezervată 
echipelor de juniori, disputată la 
Paris, reprezentativa României a 
fost învinsă de formația Spaniei 
eu 3—2. • Scorul întîlnirii Un
garia — Cehoslovacia. contînd 
ca semifinală a zonei europene 
(gr. A) a „Cupei Davis", este 

2—1. Hrebec l-a învins pe Szo- 
ke cu 6—2, 6—3. 0—3. La dublu, 
Taroczy, Szoke — Kodes. Hre
bec 6—3, 6—4, 2—6. 3—6. 6—4.

Washington, 
eliminat cu

I
I
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MECIURI AMICALE DE FOTBAL
a CHIMIA RM. VlLCEA — 

STEAUA 2—3 (1—2). întîlnirea
s-a disputat duminică diminea
ța. în prezenta a peste 8 000 spec
tatori. Au marcat : C. Nicolae 
(min. 24 si 63. ambele din lovi
turi de la 11 m). pentru Chimia, 
respectiv Dumitru (min 9), Ră- 
ducanu (min. 13) și 1 Năstase 
(min. 49). Echipa campioană a 
utilizat următoarea formație : 
lordache — Anglieiini, 
rin, Sameș, Vigu — “ 
Ion, lordăncscu — 
canu, Zamfir. Au 
Moraru. Nițu. Agiu, 
rea si Aelenei. (P 
coresp.).

a NITRAMONIA FAGARAȘ — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 1—3 
(0—1)..................................
înscris 
(min. 
pentru 
(min. 
gazde. ___ __________ _____ _

a U.T.A. — RAPID ARAD 1—1 
(1—1). Prima partidă publică a 
arădenilor în noul sezon. Au

FI. Ma- 
Dumitru, ion 
Troi, Radu- 
mai jucat : 
Stoica, Flo- 
Giornoiu —

Joc de bună factură. Au 
Bălăci (min. 10). Călin 

62). Oblemenco (min. 73) 
Universitatea. Gheorghe 

78. din penalty) pentru 
__ (Ir. Lancea — coresp.).

marcat : Leac pentru U.T.A. și 
Gycnge pentru Rapid. Antreno
rul C. Manolache a utilizat ur
mătoarea formație : Iorgulescu — 
Gaspar, Pojoni, Ologeanu, Sima 
— Leac, Broșovschi. .Bedea — 
Cura. Nedelcu II. Uilecan (în 
repriza secundă au mai jucat 
Jivan, Cocoș. Kukla. Scliepp, 
Tisa și Giurgiu) (I. Hărduț — 
coresp.)
• PROGRESUL BUCUREȘTI — 

F. C. BRAILA 3—1 (2—1). Me
ciul a avut loc la Brasov, unde 
ambele echipe efectuează pregă
tirile. Au înscris : Frățilă II
(min. 32), Apostol (min. 50), D. 
Ștefan (min. 85. din penalty) 
pentru bucureșteni, Ologu (min. 
37) pentru brăileni. Marți. Pro
gresul va juca, tot la Brașov, cu 
Steagul roșu (C. Gruia — coresp.)

a F.C.M. REȘIȚA — U.M. TI
MIȘOARA 1—0 (0—0). Singurul

di — disputată lagol al întîlnirii _________
Reșița — a fost marcat de Gri- 
gore (min. 60). Iată lotul folo
sit de antrenorul I. Reinhardt în 
acest joc i Windt (Ilieș) — po-

rațchi. Kiss (Uțiu), Hergane 
(Chivu), Filip eseu (Boțonea) — 
Jacotă (Portik), Gabel (Bora) — 
Atodiresei, Tănase (Căprioru), 
Bojin, Florea (Grigore). (D. Glă- 
van — coresp.).
• F. C. ARGEȘ — CELULOZA 

CĂLĂRAȘI 4—0 (2—0). întîlnirea 
a avut loc la Bușteni. Cele patru 
goluri ale piteștenilor au fost 
înscrise de Leșeauu (min. 2). D. 
Nicolae (min. 44). Radu II (min. 
68) și Stan (min 78). F. C. Ar
geș a folosit următorul lot : 
Cristian (Speriatu) — Zamfir 
(Bărbulescu). Olteanu (Dumitres
cu), Stan, Ivan II — Cîrstea 
(Stancu), Dobrin (Mustățea), To
ma — Leșeanu (Roșu), Radu II, 
D. Nicolae. (V. Zbarcea — 
coresp.)
• C. S. TÎRGOVIȘTE — ADA- 

NASPOR 2—1 (1—0). Au marcat : 
Tătaru II (min. 15) si Sava 
(min. 65), respectiv Irfan (min. 
70). (M. Avanu — coresp.).

a OLTUL SF. GHEORGHE — 
GLORIA BUZĂU 1—3 (0—0). Go
lurile oaspeților au fost înscrise 
de Oprișan (min. 57) și Stan 
(min. 64 și 85), cel al gazdelor 
de Ispas I (min. 78. din penalty). 
(Gh. Briota — coresp.).
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Nadia Comăneci și Teodora Ungureanu au fost oaspete in 
studiourile televiziunii canadiene din Montreal, unde au 
acordat o serie de interviuri. Medaliata cu argint la paralele, 
Teodora Ungureanu, a declarat că este mindră să aibă ca 
prietenă ți colegă de echipă o gimnastă de talia Nadiei 
Comăneci.

La rindul său, Nadia Comăneci, întrebată de comentatori 
dacă ea consideră că notele de 10 reprezintă maximum ce 
se poate realiza, a răspuns : „Deși am obținut de 7 ori 
nota 10 cred că mă pot perfecționa în continuare și realiza 
lucruri și mai bune". Apoi a adăugat : „Am fost foarte fe
ricită că Teodora Ungureanu a luat o medalie de argint și 
una de bronz. Este ceva bun pentru întreaga noastră echipă".

Un reprezentant al televiziunii canadiene a făcut cadou 
celor două gimnaste românce patru păpuși mari ți 
rit buchete de trandafiri roții. Cind au primit 
transmite corespondentul, Nadia ți Teodora s-au 
mult și în acel moment erau din nou fetite ți nu 
pervedete pe care le admirasem cu o seară inainte 
miraculoasele lor exerciții.

le-a ofe- 
păpuțile. 

bucurat 
acele su- 
efectuind

gp POLOIȘTII NOȘTRI-LA EGALITATE CU
(Urmare din pag. 1)

cu Ita- 
condusă 
eu 4—1 
însă în

Sîmbătă, în partida 
lia, echipa noastră era 
după 9 minute de joc 
(!) ; românii au jucat 
continuare fără greșeală, chiar
și cînd s-au aflat cu doi oa
meni mai puțin în apă. obți- 
nînd un nou rezultat meritoriu: 
4-4 (1—2, 0—2, 2—0, 1—0).
Raportul de eliminări : Italia 8,

România 6. Pentru echipa 
noastră au marcat Slavei și 
Nastasiu (din „om în plus"), 
Schcrvan și C. Rusu. Două din 
golurile italienilor au fost rea
lizate tot din „om în plus". Alte 
rezultate în turneul final : Un
garia — R.F.G. 5—3, Ungaria
— Olanda 5—3 și Iugoslavia —

(
R. 
tri

1.
2.
3.
4. 

•St*
6.

LOn-PBONOSPOBI IlfOBMEAZÂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA „LOTO 2“ DIN 25 

IULIE 1976
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI: 
393.400 lei.
EXTRAGEREA I : 58 35 18
EXTRAGEREA a U-a : 40 41 1! 
EXTRAGEREA
75 6
AȘA ARATA
13 REZULTATE 
CONCURSUL

„OLIMPIC 1976" 
Brazilia—R.D.G. 
Zambia—Spania 
Nigeria—Iran 
Mexic—Franța 
Canada—U.R.S.S. 
Spania—Brazilia 
Nigeria—Polonia 
Mexic—Israel 
Canada—R.P.D. Coreeană 
R.D.G.—Spania 
Iran—Polonia 
Israel—Franța

— Coreeană—U.R.S.S.

m-a : 14 66

O cu 
LA

VARIANTA 
EXACTE 
PRONOSPORT

I
I
I
I

X 
Anulat 
Anulat 

2 
2 
2 

Anulat
X 

2 '
1 
2 
X

R.P.D Coreeană—U.R.S.S. 2 
arata o varianta cu 

REZULTATE EXACTE LA

I. 
II.

III.
IV.
V. 

VI.
vil

VIII.
IX.
X.

XI. 
xâi.

xm. 
AȘA ____
13 REZULTATE EXzîCTE 
CONCURSUL PRONOSPORT,

ETAPA DIN 25 IULIE 1976
CI. M.-Av. Frasin 
V. D.-Met. Rădăuți 
Suceava-Foresta F.
Cv.-Eiectroputere 

Constr. Cv.-Prog. Băijești 
Unirea Dej-Ind. sîr. 
Sticla Tr.-Der. Cj-Napoca 
C.I.L. Blaj-Unirea A. I. 
Met. Cugir-Soda O. Mures 
Constr. Alba-Tex. Sebeș 
Dacia Or.-Mureșul Deva 
Vie. Călan-Min. Ghelar 
Aurul Brad Min. Lupeni

I. A.S.A.
II. Dorna

III. C.S.M
IV. C.F.R
V. “

VI. 
VII.

VIII.
IX.
X.

XI. xn. 
xni.

C.T.

1
x 
X

1
1
1
1

X
1
2
1 

X
1
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Iată că

SCRIMERII
DEPARTE
PROBELE

toate probele indivi
duale s-au încheiat, ne aflăm 
chiar în plină desfășurare a 
competiției pe echipe (floreta 
masculină și-a și desemnat for
mațiile laureate), dar rezulta
tele reprezentanților noștri sînt 
departe de așteptări. Chiar dacă 
sabrerul Dan Irimiciuc, spada
sinul Nicolae Iorgu, floretistul 
Petru Kuki și floretista Ecate
rina Stahl au fost în „antica
mera" finalelor de șase ale pro
belor respective, iar sabrerul 
Ion Pop s-a calificat, în urma 
unei sui^e combative și lucide, 
pe locul IV, într-o ierarhie 
prestigioasă, rămîne faptul că 
nici un scrimer român n-a reu
șit sa urce pe podium. Deci 
un bilanț nesatisfăcător, acum, 
cînd ultimele speranțe în acest 
sens au rămas legate de cvar
tetele sabrerilor și floretistelor, 
medaliate cu bronz anul trecut 
la C.M.

în ultima probă individuală, 
cea feminină de floretă, după 
ce M. Bartoș și A. Pascu au 
rămas în turul doi al grupelor 
preliminarii (ambele clasate, cu 
cite 2 v, pe locul 5), campioa-

C
li

na 
cat 
din 
asa 
pie 
Si i

in. 
riei 
ave 
olin

îi 
flor 
tiva 
Țiu, 
evo' 
ră 
Si I 
obti 
viet 
limr 
norr 
(59- 
8—8 
deșt 
Pe 
rom. 
timp 
călii 
U.R.
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RII ROMANI, PATRU MEDALII!
<ag. I)

vel si dr.
|g), campio- 
I Teheran, a 
lirce pe po- 
I; al unei 
Iternationalc. 
Ibilit un cu- 
leu (în pri- 
I i-a întâlnit 
Lpic si apoi 
I a purtat pc 
Li înfrângeri 
pi, sportivul 
lat la maxi- Lînvingător

:uj* în oon-

NZ
ceea ce în- 

itre schifiștii

■teva cuvinte 
fc pe bună 
li echipaj — 
I care a dat 
iTudoran și 
I aflat foarte 
ptul“ olimpic, 
Ire certă și 
abilă.

său, acest 
lincere felici-

FOTBAL,

tinuare, clasîndu-se pe locul II. 
în ultimul meci, Gingă l-a în
vins la puncte pe japonezul 
K. Hirayama.

Cel mai tânăr component al 
echipei României, juniorul Ște
fan Rusu, inițiat în tainele lup
telor de antrenorul C. Gherasim 
(IPROFIL Rădăuți) a întrecut 
așteptările în întrecerea cu cei 
mai valoroși luptători ai lumii, 
în meciul decisiv pentru cuce
rirea unei poziții pe podium, el 
l-a întîlnit pe suedezul L. 
Skiold, pe care l-a dominat cu 
autoritate. Obligat la o luptă 
de apărare exagerată, suedezul 
a fost descalificat de arbitri.

Roman Codreanu (+100 kg), 
după trei victorii înainte de 
limită, l-a întîlnit pe W. Lee 
(S.U.A.), cel care îl învinsese 
prin tuș pe campionul mondial 
al categoriei, bulgarul Al. To- 
mov. în această dispută, în 
care se hotăra care dintre cei 
doi ooncurenți se califica în 
finala de trei, campionul ro
mân, ajutat de o pregătire fizi
că superioară, l-a dominat în 
permanentă pe sportivul ame
rican, determinîndu-i pe arbitri 
să-1 descalifice pe Lee. Și ast
fel, Codreanu și-a asigurat me
dalia de bronz. în următoarele 
meciuri, el a fost 
Tomov (Bulgaria) 
cinski (U.R.S.S.), 
poziția a IlI-a.

Mihai Boțită (57 kg), oare 
patru tururi avea cea mai 
situație pe foaia de con- 
a fost învins de finlan- 
P. Ukkola și eliminat din 

pentru obținerea

ROMAN CODREANU

FINALA
■■Ile de finală 
■noului olimpic 
ixst programate 
|>te. Tată cele
I partide : Bra-
l (la Toronto), 

Sherbrooke), 
I Germană (la 
la — R. P. D. 
Intreal). De re- 
rupa A a tur- 
pinea primelor 
lazilia si R. D. 
L stabilită prin 
fconform regula- 
t cele două re- 
[flau la egalitate

r opune, la 27 
pe cîstigătoarea 

lă de Ia Toron- 
Montreal. 
ingătoarea 
îlei de la

iar la 
de la 
Sher-

I ITALIA
asament după"

învins de Al. 
Si Al. Kol- 

rămînînd pe

după 
bună 
curs, 
de 2ml 
cursa 
medalii.

Un alt reprezentant al 
noastre care a concurat 
la Montreal și păstra șanse a- 
preeiabile pentru a urca pe po
diumul de premiere — poate 
chiar pe cea mai înaltă treaptă 
(să nu uităm că pe polonezul

unei

K. Lipien, care a devenit cam
pion olimpic, Păun l-a învins 
prin tuș, cu o lună în urmă, 
chiar în Polonia) — a avut ne
șansa să se rănească în partida 
cu L. Reczi (Ungaria), pe care 
îl învinsese în repetate rînduri, 
fiind obligat să abandoneze. Pe 
baza rezultatelor obținute pînă 
la acest meci, Păun s-a clasat 
pe locul V la categoria sa, ca 
și Ion Enache (82 kg) care, 
după înfrângerea din partida 
cu bulgarul I. Kolev, 
învins Ia 
slavul M. 
olimpic al

Celălalt ______
rămăsese în concurs. Gheorghe 
Ciobotaru (74 kg), a fost depă
șit la puncte de sovieticul A. 
Bîkov și eliminat din lupta 
pentru obținerea unei medalii.

a fost 
puncte si de iugo- 
Petkovici, campionul 
categoriei.
sportiv român care

ASTĂZI, RUNDA DECISIVA 
PENTRU DESEMNAREA FINALISTELOR 

IN ÎNTRECEREA HANDBALISTILOR9

© România - Polonia (m) și România - Canada (I)

3
3
3
3

3
1 
0
1

0 
1
3
1

0
1
0
1 
r

3 0 12

6
3
3
3
2
1

lÂNI
DIUM

Serialul handbalului olimpic 
continuă. La Sherbrooke, 
Quebec și Montreal s-au dis
putat sîmbătă noi întâlniri din 
cadrul turneelor masculin și 
feminin.

La băieți, în grupa B, echipa 
României a întâlnit într-o par
tidă derby formația Cehoslova
ciei, vicecampioană olimpică. 
Deși au condus cu 13—10 Ia 
pauză, băieții noștri n-au reu
șit in final decit un egal: 
19—19. Pentru cîștigarea gru
pei ei au nevoie acum nea
părat de o victorie în ultimul 
meci de astăzi, cu Polonia. în 
celălalt meci al grupei, Polo
nia a întrecut S.U.A. cu 26— 
10. Ungaria a cîștigat prin ne- 
prezentare. :
B, înaintea etapei finale, este 
următoarea :

Situația în grupa

Clasamentul a- 
arată

DUALE
I. Stahl s-a califi- 
laza eliminărilor 
la cîștigat primul 
. Eyck (8—5), a 
la Hanish 
ri după ce 
, d& Van 
ut k limită

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Polonia 
România 
Cehoslovacia
Ungaria 
Tunisia 
S.U.A.

8
7
5
4
0
0

P 
P 
P 
P 
P 
P

(+35)
(+24)
(+17)
(+14)
(-38)
(-52)

rezultate

(6-8) 
a tre-

Eyck 
(7—8) 

ezentahtei Unga- 
nberger, cea care 
ă apoi campioană

în grupa A, 
male : Danemarca 
24—18, U.R.S.S. — R. F. Ger
mania 18—16 și Iugoslavia — Ja-

ponia 26—22. 
cestei grupe

Iugoslavia 
U.R.S.S. 
R.F.G.
Danemarca 
Japonia 
Canada

A treia rundă 
feminin s-a soldat și ea eu 
rezultate scontate. Surprinde 
faptul că reprezentativa Româ
niei a realizat doar la limită 
victoria în fața Japoniei 21— 
20. Valoarea afirmată in întâl
nirile anterioare ne dădea 
dreptul să așteptăm un succes 
net al reprezentantelor noas
tre. în celelalte partide : R.D.G. 
— Canada 29—4 și U.R.S.S. — 
Ungaria 12—9.
tul :
1. R.D.G.
2. U.R.S.S.
3. Ungaria
4. România
5. Japonia
6. Canada

Astăzi, echipa 
tilnește, în i

1. 
2.
3.
4.
5.
6.

astfel
8
6
6
4
0
0 

din

(+18) 
(+26) 
(+20) 
(-2) 
(-21) 
(—41)

P 
P
P
P
P
P 
turneul

Iată clasamen-

P 
P 
P 
P 
P
P

nor-
Canada

H J. PANACEK

6
6
4
2
0 
0

masculină în
tâlnește, în meci hotărîtor 
pentru calificarea în „finala 
mare", formația Poloniei, iar 
echipa feminină susține parti
da cu Canada.

(CEHOSLOVACIA),

ia masculină de 
hipe, reprezentă
ri (P. Kuki, M. 
ș, P. Buricea) a 
grupă prelimina- 
echipele Angliei 

li dacă rezultatul 
ța formației so
ia ftunpioană o- 
îdială (7—9), este 
(erea la tușaveraj 

un rezultat de 
a Angliei dove-

CAMPION OLIMPIC LA TALERE-TURN

rut-o florctiștii 
cu o eliminare 
mifinale s-au

— Italia și
'.G.

Ultima probă de tir a actua
lei ediții a Olimpiadei a fost 
cea de talere aruncate din turn. 
De-a lungul primelor două 
manșe, disputate în tot atîtea 
zile, liderul — și deci preten
dentul cu cele mai mari șanse 
la medalia de aur — a fost de 
fiecare dată altul : polonezul 
A. Socharski (75 t) și olande
zul E. Swinkels (149 t). Dar, în 
ultima zi, a treia, cel mai bun 
punctaj total a fost realizat de 
cehoslovacul Josef Panacek, 
care a trebuit, însă, să susțină 
un baraj aprig disputat cu 
Swinkels, pentru a putea urca

pe cea mal înaltă treaptă a po
diumului. înaintea focurilor de
cisive, cei doi trăgători reali
zaseră același număr de talere 
doborîte : 198. Tot îa urma ba
rajului a fost decis și medalia
tul cu bronz, sportivul polonez, 
multiplu campion european și 
mondial, Wieslaw Gawlikowski. 
Pe poziția a patra, cu același 
punctaj — 196 t — Klaus Rc- 
schke (R.D. Germană). Pe linia 
evoluțiilor neașteptat de slabe 
ale celorlalți tintași români, 
Adalbert Oster s-a clasat pe 
locul 35, cu 188 t. Iată seria 
lui : 23, 22, 24, 25, 22, 23, 24, 25.

ATLETISM. 100 m (m) finala : 1. Hasely Crawford 
(Trinidad) 10,06 — campion olimpic ; 2. Don Quame 
(Jamaica) 10,08 ; 3. Valeri Borzov (U.R.S.S.) 10,14 ; 
4. Harvey Glance (S.U.A.) 10,19 ; 5. Gay Abrahams 
(Panama) 10,25 ; 6. John Jones (S.U.A.) 10,27 ;
greutate (m) finala : 1. Udo Bayer (R.D.G.) 21,05 m — 
campion olimpic; 2. Evgheni Mironov (U.R.S.S.) 
21,03 m ; 3. Aleksandr Barișnikov (U.R.S.S.) 21,00 m; 
4. Al. Feuerbach (S.U.A.) 20,55 m; 5. Hans Peter
Gies (R.D.G.) 20,47 m ; 6. Geoff Capes (M. Brita
nie) 20,36 m ; suliță (f) — finală : 1. Ruth Fuchs 
(R.D.G.) 65,94 m, R.O. — campioană olimpică ;
2. Marion Becker (R.F.G.) 64,70 m ; 3. Kathy
Schmidt (S.U.A.) 63,96 m ; 4. Jacqueline Hein
(R.D.G.) 63,84 - - . .
63,08 m ; 6.
11. Evă Zărgo 
(primele 
1:56,53 
1:57,49 ; 
Doris Gluth 
2:02,22; fl: 1. Svetlana Stirkina (U.R.S.S.) 1:57,28,
2. Nikolina Stereva (Bulgaria) 1:57,35 ; 3. Elfi Zinn 
(R.D.G.) 1:57,56, 4. Mariana Suman 2:00,01.

BASCHET. Preliminarii (m) — grupa A : Cuba-Me- 
xic 89-75 (47—39) ; Canada — Australia 81-69 
(40-42) U;R.S.S._ - Cuba 98-72 (52-33) ; Canada —

Japonia 117—79 
2. Ca- 
5. Me- 

Ceho- 
— Porto Rico 95—81 

S.U.A. 10 p ; 2. lugo- 
Cehoslovacia 7 p; 5.

Cehoslovacia — 
Canada 85—62

4 în
R.O.

3. J

., finală : 1. 
R.O. — campioană 
(R.F.G.) 64,70

63,96 m ; 4. Jacqueline
5. Sabine Sebrowski (R.D.G.) 

Svetlana Babici (U.R.S.S.) 59,42 m... 
55,60- m ; 800 m (f) ___

finolâ) I : 1. Anita Weiss (R.D.G.) 
; 2. Tatiana Kazankima " *

Svetla Zlateva (Bulgaria) 1:57,93 ;
(R.D.G.) 1:59,32... 6. Ileana Silai

1. Svetlana Stirkino (U.R.S.S.)
........................... ; 3. I

m ;

2.

m ;

semifinale

(U.R.S.S.)
------- 4.

Mexic 92—84 (45—43); Australia ____
(54—41) ; clasament Hnal: 1. U.R.S.S. 10 p ; 
nada 9 p ; 3. Cuba 8 p; 4. Australia 7 p; 
xic 6 p; 6. Japonia 5 p; grupa B: S.U.A. - 
slovacia 81—76 (46—36); Italia
(55—35) ; clasament final : 1. 
slavia 9 p; 3. Italia 8 p; 4.
Porto Rico 6 p; turneul feminin: 
Canada 67—59 (37—33) ; Bulgaria 
(37-31).

BOX. Eliminatorii — cot. semi muscă : Hernandez 
(Cuba) b. k.o. 3 Yarawi (Papua Noua Guinee) ; 
Maldonado (Porto Rico) b. k.o. 1 Dunne (Irlanda) ; 
Patri (Argentina) se califică fără adversar ; Chan 
Hee Park (Coreea de Sud) b.p. Aii Kan (Turcia). 
Cat. muscă : Larmour (Irlanda) se califica prin ne- 
prezentarea adversarului ; Perez (Venezuela) b.p. 
Kostadinov (Bulgaria) ; Blazynski (Polonia) b.p. Șa- 
cirovici (Iugoslavia). Cat. cocoș : Ribakov (U.R.S.S.) 
b.p. Ishigaki (Japonia) ; Hwang (Coreea de Sud) 
b.p. Martinez (Cuba) ; Mooney (S.U.A.) b.p. Onori 
(Italia) ; Ciu En Zo (R. P. D. Coreeană) b.p. An- 
dnejkovski (Bulgaria). Cot. pană : Ciochină (Româ
nia) b.p. (4—1) Weller (R.F.G.) ; Armstrong (S.U.A.) 
b.p. Badari (Ungaria) ; Nowakowski (R.D.G.) b. k.o. 
3. Bardeh (Iran). Cat. semiușoară : S. Cuțov (Româ
nia) b.p. (5—0) Calzadilla (Venezuela) ; Țvetkov 
(Bulgaria) b.p. Bahmani (Iran) ; Rusevski (Iugosla
via) b.p. Valiente (Cuba) ; Solomin (U.R.S.S.) b.p. 
Gajda (Polonia) ; Botos (Ungaria) b.p. Agrimanakis 
(Grecia). Cat. semimîjlocie : Jones (Anglia) b.p. 
McLoughlin (Irlanda) ; Bachfeld (R.D.G.) b.p. lliadis 
(Grecia) ; Santos (Porto Rico) b.p. Mejia (Columbia); 
Seki (Japonia) b. dese. 1 Kim (Coreea de Sud) ; 
Racikov (U.R.S.S.) b.p. Jackson (Noua Zeelandâ); 
Zilberman (România), Botcher (Danemarca), Rinke 
(Canada), Felix (Haiti) s-cu calificat prin nepre- 
zentarea adversarilor. Eliminatorii — cat. ușoară : 
C. Cuțov (România) b.p. (5—0) Harrahap (Indone
zia) ; Kolev (Bulgaria) bjp. Miiller (R.F.G.) ; Aldq- 
ma (Cuba) b.k.o. 2 Sanchez (Republica Dominicană) ; 
Na<|y (Ungaria) b. ab. 3 Clarke (Canada). Cat. 
semimijlocie : McCallum (Jamaica) b.p. Dover (Aus
tralia) ; Skricek (R.F.G.) b.p. MinichUfo (Italia) ; 
Jockson (S.U.A.) b.k.o. 1 Felix (Haiti) ; Gamarro 
(Venezuela) b.ob. 3 Correa (Cuba). Cot. mijlocie 
mică : Ribicky (Polonia) b.p. Walker (S.U.A.) ; Le- 
mus (Venezuela) b.p. Davies (Anglia) ; Savcenko 
(U.R.S.S.) b.k.o. 2 Pko (Italia) ; Guzman (Porto 
Rico) b.p. Byrne (Irlanda).

CANOTAJ. Finale (f). 4+1 rame : 1. RDG (Karin 
Metre, Bianka Schweda, Gabriele Lohs, Andrea Kurth 
+ Sabine Brinker) 3:48,24 — campioană olimpica ; 2. 
Bulgaria 3:48,24 ; 3. URSS 3:49,38 ; 4. ROMANIA 
(Elena Oprea, Florica Petcu, Filigonia Tol, Aurelia 
Marinescu + Aneta Matei) 3:51,17 ; 5. Olanda
3:54,36 ; 6. SUA 3:56,50 ; 2 vîsle : 1. Bulgaria (Svetla 
Oțetova — Zdravko lordanova) 3:44,36 — campioană 
olimpică ; 2. RDG 3:47,66 ; 3. URSS 3:49,93 ; 4. Nor
vegia 3:52,18 ; 5. SUA 3:58,25 ; 6. Canada 4:06,23 ; 
2 f. c. ! 1. Bulgaria (Sijka Kelbeceva — Stoianka 
Graiceva) 4:01,22 — campioană olimpică ; 2. RDG
4:01,64 ; 3. RFG 4:02,35 ; 4. URSS 4:03,27 ; 5. Canada

- Marinela 
Christine 

olimpica ;
Antonova 

(Bulgtario) 
4:18,71 ; 6.

4 + 1 vîsle :

cot.

4:08,09 ; 6. ROMANIA (Marlena Predescu 
Ghiță-Maxim) 4:15,44 ; Schif 
Schttiblich (RDG) 4:05,56 — 
2. Joan *• * —
(URSS)
4:10,86 ;
Mariana
1. RDG
Roswieta _____ ........
pioană olimpică; 2. URSS 3:32,49.; 
(Ioana Tudoran, f "_.

1.simplu : 
campioană 
; 3. Elena 
Spa<sscva 
(Olanda) 

4:22,59 ; '
Jutta Lau, Viola Poley, 

Brinker) 3:29,99 
3. 

Maria Micșa, Felicia

Lind (SUA) 4:06,21 
4:10,24 ; 4. Rozifa
5. Ingrid Munneke 
Ambruș (Ungaria) 
(Anke Borchmann, 
Zobelt 4- Sabine ) - cam- 

ROMÂNIA 
______ _______ _ _____ ___ _________ Afrăsiloaia, 
Elisabeta Lazâr 4- Elena Giurcâ) 3:32,76 ; 4. Bulga
ria 3:34,13 ; 5. Cehoslovacia 3:42,53 ; 6. Danemarca 
3:46,99 ; schif 8 4-1:1. RDG (Goretxki, Knetsch, 
Richter, Ahrenjolx, Kallies, Ebert, Lehmann, Miiller 4- 
Wilke) 3:33,32 — campioană olimpică ; 2. URSS 
3:36,17 ; 3. SUA 3:38,68 ; 4. Canada 3:39,52 ; 5. RFG 
3:41,06 ; 6. ROMANIA (Elena Oprea, Florica Petcu, 
Filigonia Toi, Aurelia Marinescu, Georgeta Militarii, 
luliana Munteanu, Elena Avram, Marioara Constantin 
4- Aneta Matei) 3:44,79.

Finale 
(Eținov, 
kianov) 
6:42,70 ; 
5. Bulgaria 6:52,88 ;
2 vîsle : 1. Norvegia (Alf și Frank Hansen) 7:13,20 
campioană olimpică ; 2. Marea Britanie 7:15,26 ; 
RDG 7:17.45; 4.
Franța 7:50,18 ; 2 
dvoigt) 7:23,31 - 
7:26,73 ; 3. RFG 
Bulgaria 7:37,42 ;

4 4- 1
Kuznețov, 

campioană 
6:46,96 ; 4.

6.

URSS 
Lu- 

RDG

rame : 1.
Klepikov + 

olimpică ; 2.
Cehoslovacia 6:50,15 ; 

Noua Zeelandâ 7:00,17 ;

;a ; 2. Marea Britanie 7:15,26 ; 3. 
URSS 7:18,87 ; 5. RFG 7:22,15 ; 6. 
f. c. : 1. RDG (Jorg și Bernd Lan- 
campioană olimpică ; 2. SUA 

7:30,03 ; 4. Iugoslavia 7:34,17 ; 5.
__ 3___ 6. Cehoslovacia 7:51,06 ; Schif 
simplu : 1. Pertti Karpinen (Finlanda) 7:29,03 — cam
pion olimpic ; 2. Peter Kolbe (RFG) 7:31,67 ; 3. Joa
kim Dreifke (RDG) 7:38,03 ; 4. Sean Drea (Irlanda) 
7:42,53 ; 5. Nikolai Dovgan (URSS) 7:57,39 ; 6. Ri
cardo Ibarra (Argentina) 8:03,50... 11. Waiter Lam- 
bertus (România) 8:11,13 ; 24~1 : 1. R.D.G. (lahrling, 
Ulrich 4“ Fritsch) 7:58,99 — campioană olimpică ;
2. URSS 8:01,82 ; 3. Cehoslovacia 8:03,28 : 4. Bulga
ria 8:11,27 ; 5. Italia 8:15,97 ; 6. Polonia 8:23,02 ;
4 rame f.c. : 1. RDG (Brietzke, Decker, Semmler, Ma
ger) 6:37,42 — campioană olimpică ; 2. Norvegia
6:41,22 ; 3. URSS 6:42,52 ; 4. Noua Zeelandâ 6:43,23 ; 
5. Canada 6:46,11 ; 6. RFG 6:47,44 ;... 9. ROMÂNIA 
(Simion, C___ ______ ,
în finala mica) ; 84~1 
campioana olimpică ;
Zeelandâ 6:03,51.

CICLISM. Viteză
campion olimpic ; 2. -Daniel Morelon (Franța) ; 3.
Hans Jurgen Geschke (R.D.G.) : 4. Dieter Eerkman
(R.F.G.) ; urmărire echipe : 1. R.F.G. (Gregor
Braun, Hans Lutz, Gunther Schumacher, Peter 
Vohnhof) 4:21,06 — campioană olimpică; 2. U.R.S.S.;
3. M. Britanie ; 4. R.D.G.

FOTBAL. Preliminarii - grupa B : Israel — Franța 
1—1; grupa D: U.R.S.S. — R.P.D. Coreeană 3—0 
(Q—0); clasamentele finale ale celor 4 grupe: A : 
1. Brazilia 3 p (2-1) ; 2. R.D.G. 3 p (1-0) ; 3. 
Spania 0 p (1—3) ; B : 1. Franța 5 p (9—3) ;. 2. Israel 
3 p (3—3) ; 3. Mexic 2 p (4-7) ; 4. Guatemala 2 p 
(2-5); C: 1. Polonia 3 p (3-2); 2. Iran 2 p (3—3); 
3. Cuba 1 p (0-1); D: 1. U.R.S.S. 4 p (5-1); 2. 
R, P. D. Coreeană 2 p (3—4); 3. Canada 0 p (2—5).

GIMNASTICA. Concursul masculin pe aparate. 
Bară fixă: 1. Mitsuo Tsukahara (Japonia) 19,675 p- 
campion olimpic ; 2. Eizo Kenmotsu (Japonia) 19,500 
p; 3. Henri Boerio (Franța) și Eberhard Gienger 
(R.F.G.) 19,475 p; 5. Ghdnadi Grișin (U.R.S.S.)
19,250 p ; 6. Ferenc Donath (Ungaria) 19,200 p ;

J U . +v, II, U. IXI U.>••• ' • ini. irt
Grumezescu, Tudor, Gall) 6:43,96 (loc III 

R.D, Germană 5:58,29 —
2. Anglia 6:00,82 ; 3. Noua

Anton Tkac (Cehoslovacia)
2. -Daniel Morelon (Franța) ; 

(R.D.G.) ; 4. Dieter T 
echipe : 1. R.F.G.

Giinther Schumacher,

1.

cam-
Nikoîai Andnanov (U.R.S.S.) 

Mitsjo Tsukahara (Japonia) 19,475 p; 4. 
Berndt Jac,sr (R.D.G.) 19,200 p; 5. Miroslav Netusil
(Cehoslovacia) 19,125 p; 6. Andrzej Sajna (Polonia) 
18,950 p; inele: 1. Nikolai Andrianov (U.R.S.S.)
19,650 — campion olimpic ; 2. Aleksandr Ditiatin 
(U.R.S.S.) 19,550 p; 3. Dan Grecu (România) 19,500 
p; 4. Ferenc Donath (Ungaria) 
Kenmotsu (Japonia) 
nia) 19,125 p; cal 
(Ungaria) 19,700 p 
Kenmotsu 
(U.R.S.S.) 
5. Sawao , ,
Ditiatin (U.R.S.S.) 19,350 p; sol : 
onov (U.R.S.S.) 19,450 p
Vladimir Marcenko (U.R.S.S.) 19,425 p;
Kormann (S.U.A.) 19,300 p; 4. Roland
(R.D.G.) 19,275 p ; 5. Sawao Kato (Japonia)

' "* “ " ‘ 19,100 p ;
19,450 p — campion 
(Japonia) 19,375 p ;
19,275 p ; 4. Dan 

Zolton Magyar (Un-

paralele : 1. Sawao Kato (Japonia) 19,675 p 
pion olimpic ; 2. ..........................
19,500 p; 3. ‘

19,200 p; 5. Eizo 
Sawao Kato (Japo- 
1. Zoltan Magyar 
olimpic ; 2. Eizo
Nikolai Andrianov 

) 19,525 p ;
6. Aleksandr 

1. Nikolai Andri- 
campion olimpic ; 2.

(U.R.S.S.) 19,425 p; 3. Peter
19,300 p; 4. Roland Bruckner 
‘ “ ......................... : 19,250

sărituri :

19,175 p ; 6.
cu minere :
— campion
19,575 p ; 3.(Japonia)

și Michael Nikolai (R.D.G.) 
Kato (Japonia) 19,400 ; <

p; 6. Eizo Kenmotsu (Japonia) 
1. Nikolai Andrianov (U.R.S.S.) 
olimpic ; 2. Mitsuo Tsukahara 
3. *Hiroschi Kajiyama (Japonia) 
Grecu (România) 19,200 p; 5. 
garia) 19,150 p ; 6. Imre Molnar (Ungaria) 19,150 p.

HALTERE. Categ. 82,5 kg : 1. Valeri Șari (U.R.S.S.) 
365 kg (162,5+202,5) — campion olimpic ; 2. Blagoi 
Blagoev (Bulgaria) 362,5 kg ; 3. Trendafil Stoicev 
(Bulgaria) 360 kg ; 4. Peter Baczko (Ungaria) 345
kg; 5. Nicolas lliadis (Grecia) 340 kg; 6. Juhani 
Avellan (Finlanda) 330 kq.

HANDBAL. Preliminarii (m) — grupa A : Dane
marca — Canada 24—18 (7—6) ; U.R.S.S. — R.F.G.
18—16 (9—5) ; lugpslavia — Japonia 26-22 (13—12) ; 
clasament : 1. Iugoslavia 8 p (93—75) ; 2. U.R.S.S. 
6 p (86—61) ; 3. R.F.G. 6 p (79-59) ; 4. Danemarca
4 p (76—78) ; 5. Japonia 0 p (71—92) ; 6. Canada
0 p (56—97) ; grupa B : Polonia — S.U.A. 26—10 
(14—10) ; România — Cehoslovacia 19—19 (13—10) ;
clasament : 1. Polonia 6 p (65—54) ; 2. România
5 p (74—56)_; 3. Cehoslovacia 3 p (65—60) ; 4. Un- 

; turneul!
România 
Ungaria 

(71—26) ; 
(58-33) ; 
(48-70) ;

garia 2 p (70—62) ; 5. S.U.A. 0 p (80-122) 
feminin : R.D.G. — Canada 29—4 (15—2) ;
— Japonia 21—20 (13—11) ; U.R.S.S. —
12—9 (5—5) ; clasament : 1. R.D.G. 6 p 
2. U.R.S.S. 6 p (47-20) ; 3. Ungaria 4 p 
4. România 2 p (41—52) ; 5. Japonia 0 p 
6. Canada 0 p (10—74).

HOCHEI PE IARBA. Preliminarii - grupa 
laezia — Argentina 2—0 (0—0) ; India — 
3—0 (1—0) ; Olanda — Australia 2—1 ; Olanda —
Argentina 1—0 (1—0) ; Malaezia — Canada 1—0 
(0-0) ; India — Malaezia 3—0 (2—0) ; Argentina — 
Australia 3—2 (1—1) ; grupa B : Belgia — Spania 
3—2 (1—1) ; Pakistan — Noua Zeelandâ 5—2 (4—1) ; 
R.F.G. — Belgia 6—1 (3—1).

ÎNOT. 100 m bras (f) : 1. Hannelore Anke (RDG) 
1:11,16 — campioană olimpică ; ”
(URSS) 1:13,04 ; 3. Marina "
4. Corola Nitschke (RDG)
kamp (RFG) 1:14,15 ; 6. 
1:14,17 ; 200 m bras (b) : 
tanie) 2:15,11 R.M., R.O . .
John Hencken (SUA) 2:17,26 ; 3. Rick Colella (SUA) 
2:19,20 ; 4. Graham Smith (Canada) 2:19,42 ; 5. Char
les Keoting (SUA) 2:20,79 ; 6. Arvidas luozaitis
(URSS) 2:21,87 ; 400 m mixt (f) : 1. Ulrike Tauber 
(RDG) 4:42,77 R.M, R.O. — campioana olimpică ; 2. 
Cheryl Gibson (Canada) 4:48,10 ; 3. Becky Smith
(Canada) 4:50,48 ; 4. Birgit Treiber (RDG) 4:52,40 ;
5. Sabine Kahle (RDG) 4:53,50 ; 6. Donna Lee 
Wennerstrom (SUA) 4:55,34 ; 200 m spate (b) : 1. 
John Naber (SUA) 1:59,19 RM, RO — campion olim
pic ; 2. Peter Rocca (SUA) 2:00,55 ; 3. Dan Harripjan 
(SUA) 2:01,35 ; 4. Mark Tonelli (Australia) 2:03,17 ; 
5. Mark Kerry (Australia) 2:04,07 ; 6. Miroslav Rolko 
(Cehoslovacia) 2:05,81.

LUFTE GRECO-ROMANE. cat. 48 kg : 1. Alexei $u- 
makov (U.R.S.S.) — campion olimpic ; 2. Gheorghe 
Berceanu ; 3. Ștefan Anghelov (Bulgaria) ; 4. Y. Mo- 
riwake (Japonia) ; 5. D. Hinz (R.D.G.) ; 6. M. Ka
wasaki (Canada) ; cat. 52 kg : 1. Vitali Konstantinov 
(U.R.S.S.) — campion olimpic ; 2. Nicu Gingă ; 3. 
Koishiro Hirayama (Japonia) ; 4. R. Krauss (R.F.G.) ;
5. L. Racz (Ungaria) ; 6. A. Shi rani (Iran) ; cat. 
57 kg : 1. Pertti Ukkola (Finlanda) — campion olim
pic ; 2. Ivan Frigici (Iugoslavia) ; 3. Farhat Mustafin 
(U.R.S.S.) ; 4. Y. Suga (Japonia) ; 5. Mihai Botilâ ;
6. K. Ștefanov (Bulgaria) ; cat. 62 kg : 1. Kazimier 
Lipion (Polonia) — campion olimpic ; 2. Nelson Da- 
vidian (U.R.S.S.) ; 3. Laszlo Reczi (Ungaria) ; 4. 
E. Mi ya Hana (Japonic) ; 5. Ion Păun ; 6. P. Hjelt (Fm- 
landa) ; cat. 68 Irg : 1. Suren Naibadtan (U.R.S.S.)
— campion olimpic ; 2. Ștefan Rusu ; 3. Heinz Wch-
ling (R.D.G.) ; 4. L. Skiold (Suedia) ; 5. A.- Supron 
(Polonia) ; 6. M. Schondorfer (R.F.G.) ; cat. 74 kg : 
1. Anatoli Bikov (U.R.S.S.) — campion olimpic ; 2. 
Viteslav Mocha (Cehoslovacia) ; 3. Karl Helbing
(R.F.G.) ; 4. M. Muhtala (Finlanda) ; 5. K. Gopfert 
(R.D.G.) ; 6. Gheorghe Ciobotaru ; cat. 82 kg : 1. 
Momir Petkovici (Iugoslavia) — campion olimpic ; 2. 
Vladimir Ceboksarov (U.R.S.S.) ; 3. Ivan Kolev (Bul
garia) ; 4. I. Andersson (Suedia) ; 5. Ion Enache ; 
6. A. Ostrowski (Polonia) ; c<>t. 90 kg : 1. Valeri
Rezeanțev (U.R.S.S.) — campion olimpic ; 2. Stoion 
Ivanov (Bulgaria) ; 3. Czeslaw Kwiecinski (Polonia) ; 
4. D. Nisavici (Iugoslavia) ; 5. F. Andersson (Sue
dia) ; 6. I. Szelley (Ungaria) ; cat. 100 kg : 1.
Nikolai Bolboșin (U.R.S.S.) — campion olimpic ; 2. 
Kamen Goronov (Bulgaria) ; 3. Andrzej Skrzylewski
(Polonia) ; 4. B. Rheingans (S.U.A.) : 5. T. Hem 
(Norvegia) : 6. H. Schafer (R.F.G.) ; cat + 100 Itg :
1. Aleksandr Kolcinski (U.R.S.S.) - campion olimpic ;
2. Aleksandr Tomov (Bulgaria) ; 3. Roman Codreanu ; 
4. H. Tomanek (Polonia) ; 5. W. Lee (S.U.A.) ; 6. 
J. Rovnyaî (Ungaria).

POLO. Turneul final (loc. 1-6) : Ungaria — RFG 
5—3 (2-1, 0—1, 2—0, 1—1) ; Italia — România 4—4 
(2—1, 2—0, 0—2, 0—1) ; Iugoslavia — RFG 4—4 (1—1,
1— 1, 1—0, 1—2) ; Unqaric — Olanda 5—3 (2—0, 1-0,
2— 1, 0—2) ; turneul pentru loc. 7—12 : Australia — 
Iran 8—2 (4—0, 3-0, 1-1. 0-1) ; Cuba — Mexic 4—4 
(2—3, 0—1, 0—0, 2-O) : Canada - Iran 8—1 (-4—0, 
1—1, 2-0, 1—0) ; URSS - Australia 7-2 (2-0. 2-^0. 
1—0, 2—2) ; clasament : 1. Cuba 5 p (16-9) 
nada 4 p (17—11) ; 3. URSS 4 p (11—10) ; 
3 ' ' - - -....................
0

A : Ma-
Canada

, 2. Liubov Rusanova 
Koșevaia (URSS) 1:13,30; 
1:13,33 ; 5. Gabriele As- 
Marina Jurkenia (URSS) 
1. David Wilkie (M. Bri- 
— campion olimpic ; 2.

; 2. Ca- 
4. Mexic 

6. Iranp (18—11) ; 5. Australia 2 p (13—13)
P (6-27).
SCRIMA. Sabie : 1. Viktor Krovopuskov
v — campion olimpic ; 2. Vladimir Nazlimov (URSS)
v ; 3. Viktor Sidiak (URSS) 3 v ; 4. Ion Pop (Româ- 

5. Mario Aldo Montano (Italia) 1 v ;

(URSS)
5
4
nia) 2 v ; _. _____  ____  ________ ________
6. Michelle Maffei (Italia) 0 v ; spadă : 1. Alexander 
Pusch (RFG) 3 ........................ * ” -----
2. Jurgen Hehn 
(Ungaria) 3 v 
2 v ; 5. Jerzy
Edling (Suedia) 
zenberger (Ungaria) 4 v (după 
olimpică ; 2. Maria Consolată
d. b. ; 3. Elena Belova (URSS) 
mont (Franța) 2 v ; 5. Cornelia
6. Ildiko Bobiș (Ungaria) 1 v.

TIR. Talere din turn (skeet) : 1. Josef Panacek 
(Cehoslovacia) 198 t — campion olimpic (după ba
raj) ; 2. Erik Swinkels (Olanda) 198 t ; 3. Wieslaw 
Gawlikowski (Polonia) 196 t (după baraj) ; 4. Klaus 
Reschke (RDG) 196 t ; 5. Franz Schitzhofer (Austria) 
195 t ; 6. Edaordo Zqchrisson (Venezuela) 194 t,...
35. A. Osfer (România) 188 t.

VOLEI. Preliminarii (m) — grupa A : Cuba — Co
reea de Sud 3—0 (4, 4. 6) : Polonia — Cehoslovacia 
3—1 (—8, 11, 5, 14) ; Cehoslovacia — Coreea de Sud 
3—1 (—9, 9, 14, 5) ; grupa B : Brazilia — Italia

, 2; , :*) — grupa A :
Canada 3—0 (6, 2, 2) ; Ungaria — Peru 
I, 3, 14) ; clasament : 1. Japonia 6 p ; 
5 o ; 3. Peru 4 p ; 4. Canada 3 p ; 

. Coreea de Sud — Cuba 3—2 (—14, 4, 
; URSS — RDG 3—2 (11, -13, -11, 5, 1) ; 
1. URSS 6 p ; 2. Coreea de Sud 5 p ; 
; 4. RDG 3 p.

v (dupâ baraj) — campion olimpic ; 
(RFG) 3 v d. b. ; 3. Gyâzo Kulcsar

d. b. ; 4. Istvan Ostrics (Ungaria) 
Janikowski (Polonia) 2 v ; 6. Rolf
2 v ; floretă (f) : 1. Ildiko Schwar- 

- campioană 
(Italia) 4 v 
Briqitte Du- 
(RFG) 1 v ;

1. I 
barai) 
Collino 
3 v ; 4. 
Hanisch

3—1 (—9, 9, 14, 5) ; grupa B : Brazilia
3-2 (8, -11, —12, 6, 8) ; preliminarii (f) — 
Japonia — C
3-1 (—7, 8,
2. Ungaria 
cjrupa B : 1.
8, —13, 10) ; 
clasament :
3. Cuba 4 p
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O SĂPTĂMÎNĂ HOTĂRITOARE PENTRU
OBȚINEREA UNOR NOI MEDALII DE AUR

D
Cil 

Comăneci, 
încheierea 
ce de la 
rămas in ____  .
bilanțul ei strălucit de medalii 
de aur, argint și bronz. Tripla 
noastră campioană olimpică ține 
insă în continuare „capul de 
afiș" al presei și televiziunii 
canadiene și orice mare perfor
mantă înregistrată aici este 
comparată cu succesele Nadiei 
Comăneci. De pildă. Cornelia 
Ender, cu 4 medalii de aur, 
este o „Nadia a nat atici1', iar 
excelentul gimnast sovietic An
drianov, tot cu 4 medalii de 
aur, ca și Ender, n-a reușit să 
egaleze popularitatea gimnastei 
noastre. De altfel, este prima 
oară cind la Jocurile Olimpice 
gimnastica feminină întrece, ca 
interes și spectacol, gimnastica 
masculină, cu tradiționalul ei 
duel sportiv între gimnaștii so
vietici și japonezi, acest lucru 
petrecîndu-se în primul rind 
datorită gimnasticii românești 
și Nadiei Comăneci. In aceste 
zile, pentru „fata noastră de 
aur“ consecințele celebrității se 
suportă greu. Reporterii marilor 
agenții, ziare și reviste. îndeo
sebi radioul și televiziunea, so
sesc mereu și întreabă ce mă- 
nîncă, ce visează ș.a.m.d.

După 
teribilă 
stat cei 
cipanții 
greco-romane și, alături de ei, 
noi cei din tribune, în sala com
plexului sportiv Maisonneuve 
s-a așternut liniștea, s-au stins 
lămpile. Afară agitația continuă, 
dar este cu totul alta. Noii 
campioni își savurează marea 
bucurie a victoriei, semnînd au
tografe, rîzînd zgomotos, răs- 
punzînd cu voce tare la între
bările care li se adresează. Al
ții, învinșii lor, dimpotrivă... 
tac.

Luptătorul nostru Berceanu 
tace gînditor, încearcă un zîm- 
bet, încearcă gluma, dar este 
evident că „argintul" de la git 
parcă îl arde. A fost la un pas 
de o nouă medalie de aur, după 
cea cucerită acum patru ani la 
Miinchen. A luptat pentru ea 
cu toată ardoarea, cu toată pri
ceperea și experiența sa, dar 
simbătă seara, in meciul cel 
mai important al categoriei, 
Alexei Sumakov (n. 1948, cam
pion european în 1972, vice- 
campion in 1974 și 1975)'i-a fost 
de puțin, de foarte puțin su
perior. Luptătorul sovietic a 
cîștigat cu 10—6 grație unui pod 
și a două centurări laterale pe 
care le-a reușit la începutul re
prizei a doua — în rest disputa 
a fost echilibrată, cu un ușor 
avans de partea lui Berceanu 
care, evident, a fost cel care a 
dat tot timpul tonul întilnirii.

Nicu Gingă n-a mai luptat în 
gala de sîmbătă seara. El a 
privit din tribună ultimul meci 
al categoriei 52 kg in care avea 
să fie laureat cu argint. Și lui 
i-a lipsit foarte puțin să obți
nă medalia de aur. Gingă a 
pierdut un singur meci, cel cu 
noul campion Konstantinov, re
zultatul fiind influențat de ne
atenția arbitrului de saltea, care 
n-a intervenit la piedica, cu 
care a ajuns Gingă in pod, de 
unde i s-au făcut centurările 
laterale fiecare punctate cu 
cite 2 p. De dimineață el l-a 
învins prin descalificare pe ja
ponezul Hirayama pe care l-a 
obligat la o apărare disperată. 
Seara Hirayama a dominat în- 
tîlnirea și a cîștigat clar me
ciul cu Konstantinov.

Medalie de argint a obfinut 
și tinărul Ștefan Rusu la ca
tegoria 68 kg, in urma unei 
evoluții remarcabile. Acest tinăr

eși presa canadiană con
tinuă să publice ecouri 
ale succeselor gimnasti- 

românești, ale Nadiei 
după trei zile de la 
spectacolelor olimpi- 
Forum, gimnastica a 
urmă pentru noi, cu

zilele de freamăt, de 
încordare in care au 

mai buni dintre parti
ta turneul olimpic de

CARNET
PRIMARUL MOSCOVEI, 

LA MONTREAL
Primarul orașului Montreal, 

Jean Drapeau, l-a primit pe 
Vladimir Promislov, primarul 
orașului Moscova, unde vor avea 
loc în anul 1930 întrecerile celei 
de-a XXU-a ediții a Jocurilor 
Olimpice de vară.

a impresionat plăcutluptător
prin cunoștințele tehnice și tac
tice, prin combativitate și buna 
sa pregătire. In ultimul meci 
l-a întrecut clar pe suedezul 
Skiold, decizia arbitrilor a fost 
de descalificare, dar în momen
tul acela,(mai erau 2,07 min. de 
luptă) scorul era de 13—0 în 
favoarea sa.

Deci trei medalii de argint, 
cărora li s-a adăugat bronzul 
obținut de Roman Codreanu la 
categoria supergrea. Și pentru 
luptătorul arădean medalia con
stituie o frumoasă realizare 
sportivă. Din păcate. Ion Păun 
n-a cucerit nici o medalie deși a 
fost aproape de ea, Păun fiind 
unul dintre cei mai valoroși 
concurenti la categoria 62 kg. 
Intr-unui din meciurile anteri
oare, el a suferit un accident 
la genunchi. In ciuda durerilor, 
simbătă a intrat pe saltea să 
lupte pentru o medalie cu ma
ghiarul Reczi. Dar era evident 
că un luptător intr-un singur 
picior nu poate 
mult, astfel că 
primei reprize a fost nevoit să 
abandoneze, fiind clasat al cin
cilea. Pe același loc, cinci, s-au 
mai clasat Mihăi Bofilă și Ion 
Enache iar pe locul șase a fost 
Gheorghe Ciobotaru. Din cei 
zece luptători, patru au luat 
medalii iar alți patru au adus 
puncte. Doar Dicu și Martines- 
cu au fost eliminați după pri
mele tururi ; primul este fără 
prea multă experiență, al doilea 
nițel prea virstnic pentru ce
rințele actuale. Amîndoi au a- 
vut însă neșansa de a fi luptat 
în primele tururi cu oamenii 
cei mai puternici ai categoriilor 
respective la ora aceasta.

Dacă în primele zile ale săp- 
tămînii trecute bilanțul realizat 
de gimnastică situa delegația 
noastră printre primele, în o- 
bișnuitul clasament pe medalii, 
sfirșitul săptăminii încheiată 
fără alte medalii de aur, a fost 
mai puțin satisfăcător. Luptă
torii la greco-romane, deși au 
cucerit 4 medalii (trei de argint 
și una de bronz) nu au reușit 
nici o medalie de aur, așteptată 
de la ei. Este adevărat că Ber
ceanu și Gingă, finaliști, ar fi 
putut să ne aducă aur, însă 
Gingă a fost dezavantajat de 
arbitru, iar Berceanu nu a avut 
in finală capacitatea fizică să-l 
întreacă pe Sumakov. Deci, un 
sport de la care se aștepta cel 
puțin o medalie de aur a rămas 
numai cu argintul. In schimb 
tirul, sport care a obtinut me
dalii la toate Olimpiadele și de 
la care se spera de asemenea aur, 
nu a reușit — de această dată 
— nici o medalie, candidata la 
medalii dovedindu-se capriciosi, 
nesiguri, fără forță morală, 
poate cu excepția lui Corneliu 
Ion. De asemenea, floretista E- 
caterina Stahl, campioană mon
dială, de la care se aștepta de 
asemenea aur, nu a reușit să 
intre în finală ! Prin urmare, 
din trei posibile medalii de aur 
nu a fost realizată nici una. 
Rămîne acum pe seama hand
balului masculin, care însă a 
oferit surpriza unui joc egal cu 
Cehoslovacia, a caiaciștilor și 
canoiștilor, eventual de la box 
și lupte libere, să fie înregistrat 
aurul de care este neapărată 
nevoie 
nasticii. 
posibilă, 
rămase 
handbal, 
polo, box, îndeosebi caiacul și 
canoea) pot recolta medalii. La 
sediul delegației noastre din 
Satul olimpic este o permanen
tă mobilizare în acest scop, ori
ce amănunt de pregătire, teh
nică, morală sau medicală, fiind 
luat în considerare de către 
conducerea delegației, antrenori, 
specialiști și sportivi.

CLASAMENT
PE MEDALII

spera prea 
la jumătatea

alături de aurul gim- 
Această realizare este 
Fiecare din sporturile 
in competiție (scrimă, 
atletism, lupte libere,

OLIMPIC
DESCALIFICARE 
PENTRU DOPAJ

din

CALIFICAȚI IN FINALE
în

Trăgătorul Paul Ceru Hi.
Monte Carlo, participant la probe
le de talere, a fost descalificat 
pentru dopaj. Este primul caz 
de încălcare a regulamentului 
anti-doping la actuala Olimpiadă.

alcâtuit fârâ

1. R.D.G. 24 13 12
2. U.R.S.S. 22 25 19
3. S.U.A. 18 18 12
4. R.F.G. 5 5 9
5. BULGARIA 4 6 3
6. ROMANIA 3 5 5
7. JAPONIA 3 4 6
8. POLONIA 3 2 4
9. M. BRITANIE 2 3 2

10. CEHOSLOVACIA 2 2 3
11. UNGARIA 2 1 4
12. FINLANDA 2 0 0
13. ITALIA 1 2 2
14. IUGOSLAVIA 1 1 0

NORVEGIA 1 1 0
16. CUBA 1 0 0

MEXIC 1 0 0
TRINIDAD 1 0 0

19. CANADA 0 2 4
20. OLANDA 0 2 2
21. BELGIA 0 2 0
22. FRANȚA 0 1 3
23. JAMAICA 0 1 0

PORTUGALIA 0 1 0
25. AUSTRALIA 0 0 2

DANEMARCA 0 0 2
27. AUSTRIA 0 0 1

IRAN 0 0 1
NOUA ZEELANDA 0 0 1

(Clasamentul a fost 
probele de înot, haltere ți scri
mă de ieri).

Atletismul și-a intrat 
drepturi la Montreal, sîmbătă 
după-amiază, în cea de-a doua 
zi a concursului. Stadionul 
olimpic fiind arhiplin.

Trei finale au figurat 
programul zilei de sîmbătă : 
100 m șl greutate bărbați, a- 
runcarea suliței femei. Dacă 
în ultima probă rezultatul este 
cel scontat, marea favorită 
Ruth Fuchs reușind o victorie 
clară — ea cîștigase șl acum 
patru ani la Miinchen — în 
finalele masculine noii campi
oni olimpici nu erau creditați 
cu prima șansă înaintea J.O. 
Proba de 100 m, care desem
nează pe cel mai rapid sprin
ter din lume, a revenit 
Ilaseîy 
care a confirmat 
evoluții din tururile anterioare 
(serii, sferturi de finală și se
mifinală). Pe locul al doilea 
s-a clasat jamaicanul Don 
Quarrie (recordman mondial la 
200 m) și fostul campion olim
pic Valeri Borzov. Așadar, nici 
un sprinter din S.U.Ă. pe po
dium la 100 ‘m I Așa cum se 
prevedea absenta lui Steve 
Williams a cîntărit greu... La 
greutate a cîștigat cel mai tî- 
năr finalist. Udo Bayer, în 
timp ce proaspătul recordman 
mondial, Barișnikov, a ocupat 
locul trei.

Noi am urmărit cu deosebit 
interes semifinalele probei fe
minine de 800 m, în care Ma
riana Suman și Ileana Silai 
încercau, într-o companie foar
te puternică, calificarea în 
finală (care va avea loc luni). 
A reușit acest lucru doar re
cordmana noastră. în seria a 
doua. Mariana a alergat ală
turi de 7 atlete care dețineau 
în acest sezon performanțe sub 
2 minute I Cu un efort deose-

a patra, după 
și Zinn dar

în

lui 
Crawford (Trinidad), 

frumoasele

bit, ea s-a clasat 
Stîrkina, Stereva 
înaintea recordmanei mondia
le Gherașimova (1:56,0!!;. a 
fostei campione olimpice Jac
kson, a campioanei europene 
Tomova și a australiencei Ren- 
dina. Să recunoaștem că înain
tea începerii Olimpiadei, toate 
aceste alergătoare clasate în 
urma Marianei erau conside
rate între favoritele probei 1 
Din acest punct de vedere, ca
lificarea în finală reprezintă 
un frumos succes Și sperăm 
că luni Mariana Suman va face 
totul pentru o clasare cît mai 

șase 
Ileana 

Cele
bună. Sosită pe locul 
în prima semifinală, 
Silai a ratat calificarea, 
două curse semifinale în care 
cea mai puternică impresie a 
lăsat-o Anita Weiss — 1 :56,53, 
nou record olimpic, fără a 
forța în mod deosebit — ne-au 
convins de progresul extraor
dinar pe care l-a înregistrat 
în acest sezon proba celor 
două ture de stadion. în finală 
se va alerga, probabil. în iur 
de 1 : 55,0 !

în • fjnala la suliță, de care 
am amintit, atleta noastră Eva 
Zorgo a realizat un rezultat 
modest, 55,60 m, dar asemănă
tor au evoluat și multe din 
atletele care au precedat-o, de
ținătoare — anterior — ale 
unor rezultate net superioare. 
Slab a concurat reprezentantul 
nostru Iosif Naghi în calificări 
la aruncarea discului — 
57,20 m. la aproape 3 metri de 
baremul fixat pentrti finală !

în calificări, la 
Mcgelea a aruncat 
va participa, 
probei.

Gh. Cefan

luni»

ne-a

suliță, Gh.
80,26 m si 

la finala

produs o 
mare decepție, clasîndu-se ul
timul la 3000 m obstacole, ra- 
tînd astfel calificarea în finală.

B NOI VICTORII ALE FRAȚILOR CUTOV
• Gh. Ciochină invingătoî • Trei campioni olimpici eliminați ® C Gruescu învins

Calistrat Cuțov (dreapta) parează 
Claude Ruiz, pe care

Pînă duminică la 
mai înregistrat două 
palmaresul boxerilor 
La categoria 
blul campion european Simion 
Cuțov și.a onorat cartea de 
vizită, învingîndu-1 net la 
puncte (5—0) pe unul dintre 
temuții pugiliști sud-americani, 
venezuelanul Nelson Calzadil- 
la. După o repriză de tatonate, 
Simion a fost sfătuit de antre
norul său Constantin Dumitres
cu să atace cu convingere, păs- 
trînd permanent inițiativa. Cu 
această tactică și cu resurse

. , . loviturile francezului Jean-
l-a învins categoric la puncte

Telefoto : ' - — -
fizice bune, 
dominat tot 
versarul, în 
punîndu-I la 
care nu au

prînz, am 
victorii în 

români, 
semiușoară du-

A.P.-AGERPRES
Simion Cutov și-a 
mai evident ad- 

ultima repriză su- 
rafale de lovituri 

mai lăsat nici un 
dubiu asupra învingătorului.

Cea de a doua victorie româ
nească a fost 
tegoria pană 
ghe Ciochină, 
pe campionul .. _______  ___
ne Weller. în ciuda faptului 
că era dezavantajat de alonjă, 
avînd de înfruntat un sportiv 
mai înalt decît el, Ciochină a 
reușit să se impună datorită

obținută la ca
de către Gheor- 
care a întîlnit 
vest-german Re_

superiorității sale tehnice. Lo
viturile boxerului român u 
fost mai numeroase și mai cla
re, ceea ce a determinat juriul 
să-i acorde victoria la puncte 
cu 4—1, la sfirșitul unui meci 
frumos pe plan stilistic, la care 
au contribuit ambii combatanți.

Fostul campion al Europei, 
Constantin Gruescu, a trebuit 
să părăsească întrecerea olim
pică, fiind învins de un foar
te tinăr adversar care, neîn
doios, în ziua meciului s-a do
vedit mai bun. Pugilistul de 
culoare Leo Randolph, crescut 
în maniera tipică a școlii ame
ricane, care impune căutarea 
eficienței cu orice preț, a reu
șit lovituri nu numai precise 
dar și puternice care l-au de
terminat pe arbitru să-1 nume
re pe Gruescu. Victoria a fost 
acordată ia puncte boxerului 
din S.U.A.

Pe măsură ce avansează, tur
neul olimpic devine tot mai 
selectiv. Nu-i de mirare faptul 
că pînă duminică la prînz pă
răsiseră competiția trei cam
pioni olimpici (Kostadinov, Mar
tinez și Correa), iar dintre fa- 
voriți au fost eliminați trei nu- 
giliști sovietici (Volkov și cam
pionii europeni Tkacenko si Li- 
mașov) și trei cubanezi (Marti
nez, Valiente și Correa).

In gala de duminică seara, 
Calistrat Cuțov a obținut o 
nouă victorie. El I-a întrecut 
categoric la puncte, cu o de
cizie de 5—0, pe indonezianul 
Sjamsul Harrahap.

_______ MONTREAL, LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
ATLETISM. Disc (m) : 1. Mac Wilkins (SUA) 67,50 m 

- campion olimpic ; 2. Wolfgang Schmidt (RDG) 66,22 m; 
3. John Powell (SUA) 65,70 m ; 4. Norbert Thiede (RDG) 
64,30 m ; 5. Siegfried Pachale (RDG) 64,24 m ; ' 
Pentti Kahma (Finlanda) 63,12 m ; 800.. m (m) 
berto Juantorena (Cuba) 1 ;43,50 R.M,-----
olimpic ; 2. Ivo Van Damme (Belgia) 
Wohlhuter (SUA) 1:44,12; '
1:45,26 ; 5. 71/. _ ?**.*_.. 
ciano Susanj (Iugoslavia) 
Moses (SUA) 47,64 R.M, 
Mike Shine (SUA) 48,69 ; d. evgnem oavrnenxo Lurcaa; 
49,45 ; 4. Quentin Wheeler (SUA) 49,86 ; 5. Jose Carval
ho (Portugalia) 49,94 ; 6. Janko Bratanov (Bulgaria)
50,06 ; 100 m (f) : 1. Annegret Richter (RFG) 11,08 - 
campioană-’olimpică (în semifinale a realizat 11,01 — 
R.M.) ; 2. Renate Stecher (RDG) 11,13 ; 3. Inge Helten 
(RFG) 11,17 ; 4. Raelene Boyle (Australia) 11,23 ; 5.
Evelyn Ashford (SUA) 11,24 ; 6. Chandra Cheeseborough 
(SUA) 11,31.

BASCHET. Porto Rico — Japonia (f) 111—91 (59-44), în 
turneul loc. 9—12.

BOX. Eliminatorii. Cat. semimijlocie : V. Zilberman 
(România) b.p. Jones (Anglia).

CĂLĂRIE. Concursul complet — individual : 1. Edmund
Coffin (S.U.A.) cu Bally-cor 114,99 p - campion olimpic ; 
2. John Plumb (S.U.A.) cu Better and better 125,85 p ;

6. 
: 1. Al
ea tnpîon 
3. Rick 

(RFG) 
; 6. Lu-

R.O. —
. _ . 1:43,86 ;

4. Willy Wuelbeck 
Steve O’Vett (M. Britanie) 1:45,44

.................... 1:45,75; 400 m g: 1. Edwin
R.O. - campion olimpic ; 2.
3. Evgheni Gavrilenko (URSS)

3. Karl Schultz (R.F.G.) cu Madrigal 129,45 p ; 4. Richard 
Meade (M. Brit.) 141,35 p ; 5. Wayne Roycroft (Australia) 
178,04 p ; 6. Gerard Sinnott (Irlanda) 178,85 p ; echipe: 
1. S.U.A. (Edmund Goffin, John Plumb, Bruce Davidson) 
451 p - campioana olimpica; 2. R.F.G. 584,60 p ; 3. Aus
tralia 599,54 p; 4. Italia 682,24 p; 5. U.R.S.S. 721,55 p ; 
6. Canada 808,81 p.

FOTBAL. In sferturi de finala: Brazilia — Israel 4-1 
(0—0), R.D.G, — Franța 4—0.

ÎNOT. 800 m liber (f) : 1. Petra Thiimer (R.D.G.) 
8:37,14, R. M., R. O. ~ campioană olimpică ; 2. Shirley 
Babashoff (S.U.A.) 8:37,59 ; 3. Wendy Weimberg (S.U.A.) 
8:42,60; 4. Rosemary Milgate (Australia) 8:47,21 ; " <__l_ IZ ,r> . . . » - . ' - - —
8:48,15 ; 400
4:23,68, R.M., R.O.
(S.U.A.) 4:24,62; 3. _ . .......... w__.
4. Andras Hargitay (Ungaria) 4:27,13 ; 5. 
(Canada) 4:28,64 ; 6. Steve Furniss (S.U.A.) 
100 m liber (m) : 1. Jim Montgomery (S.U.A.) 
R.M., R.O. — campion olimpic.

SCRIMA. Floretă echipe - semifinale (m) : 
U.R.S.S. 9—7, Italia — Franța 8—8 (a cîștigat 
tușaveraj).

VOLEI. Preliminarii (m) — grupa A : Cuba — Canada 
3-0 (10, 9, 3).

-------- , - - - ; 5. Ni
cole Kramer (S.U.A.) 8:47,33 ; 6. Shanon Smith (Canada) 
...... . .— m mțxt (m) Strachan (S.U.A.)

- campion olimpie ; 2. Tim McKee
Andrei Smirnov (U.R.S.S.) 4:26.70 ;

Graham Smith
4:29.23 ;
49.99 —

R.F.G. - 
Italia la
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