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COMENTARIUL ZILEI

SURPRIZELE MERG MINA-N MINA
CI 8ESFĂȘWRAREA ÎNTRE£ERIb8R

o săptămină senină,După
. plină de satisfacțiile oferite de 

gimnaste (ieri,
Nadia Comăneci si Teodora Vn- 
gureanu au cîntat, în duet, o 
melodie din Quebec si faptul 
că se exprimau în franceză a 
impresionat foarte mult), a în
ceput o săptămină dificilă, pe 
urma unor rezultate care nu au 
confirmat așteptările, unele 
fiind de-a dreptul surprinzătoa
re. Unele din ele atîrnă mai 
greu, altele mai ușor în balanța 
medaliilor si punctelor. In pre
zent situația în clasamentul o- 
ficial pe medalii este satisfăcă
toare, însă fără cel puțin două 

, noi medalii de aur menținerea 
sportivilor români printre pri
mele 10 țări ale lumii nu va 
fi posibilă.

Iată de ce am încercat, luni, 
să prospectăm printre antrenori 
posibilitățile pentru obținerea 
altor medalii de aur si primul 
cu care am stat de vorbă a 
fost antrenorul Cornel Bărsănes- 
cu, pentru caiac-canoe. Fiind 
unul din artizanii „flotilei" 
noastre de aur, el știe că pe 
umerii echipajelor de caiac-ca
noe, dar mai ales pe brațele lor 
puternice, stă acum o răspun
dere sporită, că de eforturile 
lor va depinde creșterea zestrei 
de medalii, în mod deosebit la 
categoria „aur" ! „Tot ce putem 
să spunem este că, în timp ce 
în sala Forum gimnastica obți
nea strălucitele ei succese, noi 
lucram intens în bazinele de 
concurs, ne antrenam cu foarte 
multă tragere de inimă, cu do
rința de a fi la înălțimea suc
ceselor mezinelor delegației 
noastre. Acum, după ce luptă
torii, cu toate că au luptat bine, 
nu au reușit să aibă medalii 
de aur ca la Miinchen, ne vom 
strădui

la televiziune.

plus față de ce ne-am propus, 
pentru a îmbogăți bilanțul de 
medalii. Și în sportul nostru 
concurența și valoarea au cres
cut, așteptăm însă cu încredere 
si curaj bătălia pentru locurile 
fruntașe".

Cei care continuă curajos ca
lificările sint boxerii. La fieca
re nouă întîlnire preliminară 
adversarii devin din ce în ce 
mai puternici. Boxerii sint ho- 
tărîți să ia medalii si dacă a- 
vem în vedere tabelele de des
fășurare a viitoarelor întîlniri 
rezultă că 2—3 boxeri români 
pot ajunge, in semifinale, la 
medalia de bronz, de unde ar 
putea rezulta si 1—2 finaliști.

Dimineața, din stațiile de me
trou din preajma Stadionului 
olimpic zeci de mii de călători, 
într-un flux continuu, ies la... 
lumină si grăbesc să-și o- 
cupe locurile în tribunele a- 
cestui ultramodern edificiu 
sportiv. De vineri, de cind a 
început atletismul — sportul nr. 
1 — tribunele se arată neîncă
pătoare la fiecare reuniune de 
după-amiază, ba chiar și de di
mineață, la preliminarii, numă
rul spectatorilor este de ordi
nul zecilor de mii.

Sub ochii noștri, acolo jos, 
pe tartan, se înregistrează per
formanțe uluitoare, cărora a- 
proape nici nu ne vine a le da 
crezare. Din fericire, marile 
ecrane așezate pe înălțimea 
tribunelor, la peluze, readuc 
ochilor spectatorilor desfășura- • 
rea fiecărei întreceri. In plus, 
pe pupitrele de la tribuna pre
sei televizoare speciale repetă 
— numai pentru ziariști, normal 
sau au relenti — disputele în 
întregime sau numai momentele 
lor cele mai importante, o dată.
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MEDALIE DE BRONZ

GHEORGHE MEGELEA

GHEORGHE MEGELEA,

frumoasa afirmare a atletismului românesc

Marți 27 iulie 1976

să realizăm ceva în (.Continuare în pag. a 4-a)

LA ARUNCAREA SULIȚEI
Finala probei de aruncarea suliței, programata luni pe Stadio

nul olimpic din Montreal, ne-a adus o mare satisfacție '■ atletul nos
tru Gheorghe Megelea s-a numărat printre protagoniștii disputei, 
realizînd o performanță remarcabilă : 87,16 m, rezultat cu care
obține prima medalie olimpică a atletismului masculin românesc.

Citiți amănunte în pag. a 4-a

7 BQXER! ROMANI IN SFERTURI DE FINALA
începînd de azi, turneul o- 

limpic de box intră în fazele 
sale superioare. Programul a- 
rată pentru zilele de marți și 
miercuri întreceri în cadrul 
sferturilor de finală, pentru 
joi — semifinalele, iar după 
o zi de pauză, simbătă — fi
nalele. Este momentul în care 
orice victorie înseamnă un 
loc pe podiumul olimpic. Pînă 
luni seara puteam constata cu

plăcere că șapte pugiliști 
români se calificaseră în sfer
turile de finală (Ciochină, 
frații Cuțov, Zilberman, Didea, 
Năstac și Dafinoiu). în cazul în 
care previziunile noastre vor fi 
confirmate, acestor 7 sportivi li 
se va alătura și Mircea Simon.

Nowakowski din R. D. Ger
mană, singurul învingător e- 
uropean al cunoscutului pun- 
cheur cubanez Genovevo Gri- 
nan. La cat. semiușoară, Si- 
mion Cuțov mai are de trecut 
de suedezul Ove Lundby (un 
boxer rutinat, dar fără palrpa-

Mîine, pe pista de la Notre Dame

ÎNCEP ÎNTRECERILE DE CAIAC-CANOE
• Peste 360 de concurenți la start # In prima zi, „serii" și recalificări în 

probele de 500 m # Ultimele amănunte despre sportivii români și adversarii lor
caia-

Vasile Dîba, primul sportiv ro
mân care va lua startul, 
miercuri, în competiția olimpică 

de caiac-canoe

De mîine, este rîndul 
cului și canoei să se înscrie, 
timp de 4 zile, la loc de frun
te pe agenda actualității olim
pice de la Montreal. Miercuri, 
pe pista nautică din insula No
tre Dame, va începe, așadar, 
maratonul celor 110 curse, ca
re vor reuni la startul între
cerilor peste 360 de concurenți. 
Să mai notăm că. pentru pri
ma oară, la ediția din acest an 
a J.O. programul competiției 
de caiac-canoe va cuprinde 11 
probe (față de 7), la sfîrșitul 
cărora vor fi decernate 33 de 
medalii. Iată doar cîteva repe
re pentru a sublinia atît am
ploarea întrecerilor, cît și ma
rele interes cu care sînt aștep
tate. încă din prima zi.cursele 
în care vor evolua zeci de 
campioni olimpici și mondiali, 
dar și o serie de sportivi tineri 
care s-au impus cu autoritate, 
în ultima vreme, pe plan in
ternațional aspirînd îndreptă
țit, la medalii și puncte.

Echipa României, în compo
nența căreia, alături de spor
tivi consacrați — în frunte cu 
dublul campion olimpic Ivan 
Patzaichin, Vasile Dîba, Gheor- 
ghe Danilov, Gheorghe Simio- 
nov, Mihai Zafiu, Larion Ser- 
ghei, Policarp Malîhin — se 
află și nume mai nuțin cunos
cute — Nicușor Eșeanu, Ni- 
colae Simionenco. Agafia Or
lov, Nastasia Nichitov — este, 
acum, după încheierea ultime
lor pregătiri, gata de start. Cu 
deplina încredere în pregăti
rea, valoarea și puterea de 
dăruire a tuturor caiaciștilor 
și canoiștilor care ne vor re
prezenta, începînd de mîine, în 
întrecerile de la Montreal cu

(Continuare în pag. 2—3)

Victor Zilberman îl atacă pe englezul_Colin Jones_cw 
redă de dreapta' Telefoto : A.P.-AGERPRES

Iată pe scurt pozițiile celor 
șapte pugiliști români promo
vați pînă acum în sferturile 
de finală. La categoria pană, 
Ghcorghe Ciochină are o mi
siune foarte dificilă în fața 
puternicului boxer Richard

res deosebit, promovat nu de 
mult de la categoria pană), 
pentru a ajunge într-o semi
finală de mare atracție cu

(Continuare In pag. 2-3)

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

„CU NADIA COMANECI, GIMNASTICA

„TRICOLORII1' LA J.O.
A DEVENIT, PUR ȘI SIMPLU, 0 ARTA

AZI
BOX : sferturi de finală. De la ora 19 : cat. pană : Gheorghe Cio

chină — Nowakowski (R.D. Germană) ; cat. semiușoară : Simion Cuțov— 
Lundby (Suedia).

LUPTE LIBERE : de la ora 16 și 1,00 : întreceri în turui I : Constantin 
Alexandru, Constantin Mândilă, Gigei Anghel, Petre Coman, Marin 
Pircălabu, Vasile lorga, Stelian Morcov, Enache Panaite, Ladislau 
Șimon.

POLO : de la ora 21 : România — R.F. Germania (meci in turneul 
final, locurile 1—6).

SCRIMA : de la ora 14 și 23 : eliminatorii la floretă echipe femei : 
Ecaterina Stahl, Ileana ■ • - -
Moldovan.

Jenei, Ana Pascu, Magdalena Bcirtoș, Marcela

MÎINE
16 : 100 mg (f) serii : Valeria Ștefănescu ; de 
calificări : Argentina. Menis ; de la ora 17 :

ATLETISM : de la ora
la ora 16,20 : disc (f) _
1 500 m (f) serii : Natalia Mărâșescu, Maricica Puica, Ileana Silai ; 
de la orb 20 : înălțime (f) finala : Cornelia Popa ; de la ora 21,40 : 
5 000 m serii : llie Floroiu.

BOX : sfertifft de finală. De la ora 19 : cat. ușoară : Caii strat Cuțov— 
Kolev (Bulgaria) ; cat. mijlocie : Alee Năstac — Martins (Brazilia) ; 
cat. semigrea : Costicâ Dafinoiu — Burges (Bermude) ; de la ora 
1,00 : cat. semimijlocie : Victor Zilberman — Santos (Porto Rico) ; 
cat. mijlocie mică : Vasile Didea — Kacear (Iugoslavia).

CAIAC-CANOE : de la ora 16 : serii în probele de 500 m : K 1 : 
Vasile Diba ; C 1 : Ivan Patzaichin ; K 1 (f) : Maria Cozma-Mihoreanu;
K 2 : Larion Serghei — Policarp Malihin ; C 2 : Gheorghe Danilov — 
Gheorghe Simionov ; K 2 (f) : Agafia Orlov — Nastasia Nichitov.

HANDBAL : de la ora 23 și 0,30 : finalele pentru locurile 3—4 și 1—2 
la care participa și reprezentativa masculina a României ; de la ora 
19,15 : România —- Ungaria (f).

LUPTE LIBERE : de la ora 16 și 1,00 : întreceri în turul II.
SCRIMA : de la ora 14—23 : eliminatorii la spadă echipe : Nicolae 

lorgu, Ion Popa, Paul Szabo, Anton Pongratz.
• In acest program competițiile sînt trecute cu ora Bucureștiului. I

PARIS, 26 (Agerpres). —Săp- 
„L’Express" Js“ "" 

consacră ------
Nadiei

tămînalul 
iulie 
culori 
zbor deasupra 
genda.: Nadia
ani și jumătate, 
aur la gimnastică' 
tul „f ~ ‘
chiul, 
tul".

în interior revista publica 
articolul intitulat : „Zîna Mont- 
realului", cu subtitlul : „Ea a 
adus surisul la Jocuri. Ea este 
Nadia Comăneci, o 
14 ani și jumătate, 
aur la gimnastică, 
șurat, Montrealul 
t-o“. Articolul e 
patru fotografii, toate 
zentînd-o pe Nadia Comăneci.

Trimisul special al revistei 
scrie : „O dată cu apariția sa, 
spectatorii și telespectatorii au 
căzut in extaz. Ea și-a subju
gat juriul, și a emoționat par
tenerele ... Montrealul asistă, la 
înflorirea unei minuni. Mică, 
subțire, cu un zîmbet poznaș, 
ea arc o grație și o cutezanță 
uneori surprinzătoare. Nimic 
nu o miră, nimic nu o emo
ționează. Eleganța, măiestria 
sa au făcut din ea eroina

din 26 
în 
în 

le-
14 
de 

.........  si cu cita- 
,farmecul impresionează o- 
. meritul cucerește sufle-

coperta sa 
Comăneci, 
bîrnei, cu
Comăneci. 
medalie 

I**

româncă de 
medalie de 
Uluit și u- 
a glorifica- 
ilustrat cu 

repre-

Jocurilor. Cu Nadia Comăneci, 
gimnastica olimpică a devenit, 
pur și simplu, o artă".

Revista „Le Point", din 26 
iulie, publică un articol șl o 
fotografie a Nadiei Comăneci. 
,,Cu chipul său inundat dintr-o 
dată de fericire, cu bretonul 
ștrengăresc pe frunte, și mai 
ales cu această grație inegala
bilă, cu această manieră pro 
prie de a popula cele trei di
mensiuni — pe 
paralele inegale 
continue sfidări 
tațici, gimnasta

bîrnă sau Ia
— lansînd 

legilor gravi- 
româncă Na-

dia Comăneci a făcut după cum 
se spune ea singură „tot spec
tacolul" primei săptămîni a 
Jocurilor" scrie trimisul special 
al revistei.

Revista „Le Nouvel Obser- 
vateur" o arată pe Nadia Co
măneci într-un remarcabil exer
cițiu la bîrnă. într-o altă pa
gină a aceleiași reviste, o fo
tografie în chenar o prezintă 
pe marea campioană a Româ
niei salutînd publicul. în text 
este scris : „Precisă ca un pes
căruș în picaj, ușoară ca un 
fulg de nea".

f

I
I 
I
I
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Astăzi, în jurul orei 15,00, urmează să sosească^ în Capi
tală, venind de la Montreal, selecționata feminină de _ gim
nastică a țării noastre, avînd în f---- r’ ~
olimpică Nadia Comăneci. Din echipă mai fac parte Teo
dora Ungureanu, Mariana Constantin, Anca Grigoraș, 
briela Trușcă, Gcorgeta Gabor, Marilena Neacșu și T — 
Milca.

I
ecționata feminină de gim- ■ 
frunte pe tripla campioană I 
«chină mai fac parte Teo- 1 

raș, Ga- I 
Luminița J
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LA CAIAC-CANOE, 
REUȘITĂ COMPETIȚIE

111 TIIEIET
baza nautică de la Zigo- 
(CUrtea de Argeș) s-a 

în aceeași re-

La 
neni 
desfășurat 
marcabilă organizare asigurată 
de organele locale — o nouă 
competiție de caiac-canoe, la 
startul căreia au 
numeroși tineri.

După întreceri 
unele încheiate 
mai mult decît 
au fost întocmite următoarele 
clasamente :

TINERET : 1. Dinamo 58 p ;
2. Steaua 38 ; 3—4. Șc. sp. Ti
mișoara și Rapid București 24; 
5. Ancora Galați 22; 6. Olim
pia București 15 ; 7. Delta Tul
cea 13; 8. Dunărea Galați 9 ; 
9. Sport Club Tulcea 7 ; 10—12. 
Cerna, C.S.M, Pitești și Unio 
Satu Mare 6 : 13. C.S. Brăi
la 3.

JUNIORI MICI : 1. Dinamo 
40 p; 2. C.S. Șc. 39 ; 3. Clubul 
Sportiv Brăila 29 ; 4. Sport 
Club Tulcea 27 ; 5. Delta Tul
cea 26; 6. Școala sportivă
Tulcea 25 ; 7. Școala sportivă 
Politehnica Timișoara 20.

JUNIORI MARI : 1. Dinamo 
38 p; 2. Olimpia București 37;
3. Sport Club ’ — - -
Clubul Sportiv Brăila 30 ; 
Delta Tulcea 28 ; 6. Școala 
sportivă Orșova 23 ; 7—8. Clu
bul sportiv școlar și U.T.A. 19.

fost prezent)

viu disputate, 
cu rezultate 
promițătoare,

Tulcea 36; 4.
5.

CAMPIONII LA SĂRITURI
PENTRU COPII

în urma întrecerilor desfă
șurate la ștrandul Tineretului 
din Capitală, au fost desem
nați următorii campioni Ia să
rituri pentru copii : trambuli
nă 1 m băieți A : R. Sohaciu 
(Progresul), băieți B : FI. Ni
țu (C.S. Școlar), fete A : Anca 
Bereș (C.S.M. Cluj-Napoca), 
fete B : Cristina Timar (C.S. 
Școlar) ; trambulină 3 m băieți 
R. Sohaciu, băieți B : FI. Nițu, 
fete A : Anca Bereș fete B : 
Isabela Bercaru (C.S. Școlar) ; 
platformă băieți A : Fl. Ilies
cu (C.S. Școlar), băieți B : FI. 
Nițu, fete A : Carmen Bădes- 
cu (Progresul), fete B : Isabe
la Bercaru.

Locul I: județul Prahova I
Timp de cinci zile, pe bazele 

sportive tradiționale ale Ca
pitalei. s-a desfășurat campio
natul republican de pentatlon 
modern, întrecere care a re
unit pe cei mai buni sportivi 
ai țării, de la cluburile Olim
pia, Școala sportivă 1 Buc., 
C.S.U. Tg. Mureș și Universi
tatea Timișoara. La capătul 
unei dispute dîrze. victoria a 
revenit, ca și în anii prece- 
denți, lui Dumitru Spîrlea (O- 

’ I). care își confirmă
valoarea sa

limpia 
astfel 
cută.

Iată 
despre

binecunos-

amănunte 
___ ___ ____ probe ale
competiției. La călărie, desfă
șurată pe un traseu amenajat 
ia stadionul Olimpia, patru 
concurenți au obținut puncta
jul ....................................... ....
cel 
rin 
rat

acum cîteva 
cele cinci

maxim — 1100 p. Avînd 
mai bun timp (1:34,4), So- 
Crăciuneanu a fost decla- 
cîstigătorui probei. El a

DUMITRU SP1RLEA

fost urmat de Ștefan Cosma, 
Tamaș Halasz și N. Răcăreanu, 
toți cu 1 100 p. Liviu Pătrașcu 
a obținut 1 068 p iar Dumitru 
Spîrlea 1 046 p. Proba de scri
mă a revenit unui concurent 
de la C.S.U. Tg. Mureș, I. Vi- 
talyos, care — cu 19 victorii 
— a obținut 1144 p. Pe locuri
le următoare — Spîrlea cu 
1 094 p. Pătrașcu cu 1 000 p C. 
Călina și N. Răcăreanu, ambii 
cu 952 p. La tir, un rezultat 
foarte bun a realizat tînărul 
Sorin Crăciuneanu. El a cîști-

in vederea turneului de la Lvov

RUGBYȘTII ROMANI AU început pregătirile

P. 
P> 
P- 
în

gat proba de pistol viteză cu 
197 p — 1 066 p, fiind urmat 
de Spîrlea cu 195 — 1 022 p și 
Alexandru Naghi, cu 194—1 000 
p. Pe locurile următoare : T. 
Novac — 193 — 978, V. Apetrei 
și Constantin Călina 192 — 956. 
Proba de natație a fost domi
nată de timișoreanul E. Pop, 
care s-a clasat pe primul loc 
cu un punctaj bun : 3:40,3 — 
1 112 p. Pe loucrile următoare: 
T. Halasz 3:47,1 — 1 056 p. Iu- 
liu Galovici 3:48 0 — 1 048 
D. Spîrlea 3:50,0 — 1 032 
Stefan Cosma 3:51,1 — 1 024 
în sfîrșlt, ieri dimineață,
pădurea Călugăreni. a avut loc 
proba de cros. Primul s-a cla
sat O. Wermescher (Universi
tatea Timișoara) cu 13:20,7 — 
1 112 p. Pe locurile următoare: 
Dumitru Spîrlea 13:27,7 — 1 144 
p, Iuliu Galovici 13:28,5 — 
1 141 p, Sorin Crăciuneanu 
13:35,8 — 1 120 p. în urma a- 
cestor rezultate, primii clasați 
în campionatul de pentatlon pe 
anul 1976 sînt următorii : Du
mitru Spîrlea (Olimpia I) 5 340 
p, Tamaș Halasz („U“ Tim. I) 
5 018 p, Sorin Crăciuneanu (O- 
limpia II) 4 978 p. Constantin 
Călina (Olimpia 
viu
4 845 
Tim.
pe a 
PIA 
Universitatea Timișoara I cu 
14 232 și Olimpia II cu 13 876 
puncte.

ii 4 977 p Li- 
(Olimpia II) 
Cosma („U“ 

Titlul pe echi-

Pătrașcu
p, Ștefan 
I) 4 824 p.
revenit formației OLIM- 

I cu 14 315, urmată de

Poligonul Bazei I.E.F.S. din 
Paring a găzduit finalele din 
cadrul competiției de masă 
„Cupa tineretului", la tir pen
tru elevi, categoria 14—19 ani. 
La startul întrecerilor organi
zate în tabăra de pregătire a 
tineretului pentru apărarea pa
triei (cu profil de tir) s-au 
prezentat 120 de elevi și eleve, 
reprezentînd toate județele tă
rii și municipiul București. 
Concurenții au tras cu armă 
sport. 3X10 focuri, poziția cul
cat, cele mai bune rezultate 
fiind obținute de : 1. Elena

Goran (Prahova) 78 puncte ; 2. 
Veronica Hîrnu (Dolj) 75 p ; 
3. Cristina Brohanschi (Harghi
ta) 74 p ; 4. Maria Buicliu (Su
ceava) 71 p ; 5. Elena Fenechiu 
(Covasna) 71 p ; la băieți —
1. Ion Asultanei (Bacău) 82 pî
2. Leonard Gagea (Prahova)
82 p ; 3. Adrian Teac (Ialomi
ța) 77 p ; 4. Dănuț Catrina 
(Mehedinți) 76 p; 5. Nicu Guran 
(București) 75 p. Clasament pe 
județe : 1. Prahova 160 p ; 2. 
Covasna 143 p ; 3. Suceava
139 p ; 4. Bacău 132 p ; 5. Ga
lați 130 p.

I
I ■ 
ID
Idar
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ION COJOCARU ÎNVINGĂTOR

IN „CUPA METALUL" LA CICLISM
SINAIA, 26 (prin telefon). 

Luni la amiază s-a încheiat în 
Sinaia sus la Cota 1400 m, ul
tima etapă (a III-a) a tradițio
nalei competiții cicliste -Cu
pa Metalul". organizată de 
A.S. Metalul Plopeni. Anul a- 
cesta, concursul a prezentat un 
grad sporit de dificultate prin 
programarea etapei a III-a pe 
un traseu în proporție de 70 
la sută muntos. în asemenea 
condiții, victoria finală a lui 
Ion Cojocaru este deosebit de 
valoroasă și reprezentantul

FOTBAL
MECIURI AMICALE... ACTUALITAJI

I
I
I

clubului Steaua — care a cîș
tigat și ultima etapă i Plopeni
— Cheia — Predeal — Sinaia
— Cota 1400 m, însumînd 150 
km — merită felicitări. Este 
de remarcat și comportarea 
rutierului T. Drăgan (Voința 
Buc.) care în această ultimă 
etapă a întreprins o evadare 
solitară pe 
km.

Etapa I a 
zător, lui Ion 
talul Plopeni. 
a cîștigat la . 
Ploiești) Vasile 
namo).

CLASAMENT GENERAL : 1. 
Cojocaru (Steaua) 9 h 14:02, 

I. Cernea (Olimpia) 9 h 14:50.
M. Romașcanu (Dinamo) 

h 15:01, 4. V. Teodor (Dina
mo) 9 h 15:57, 5. I. Gavrilă 
(Steaua) 9 h 16:17, 6. I. Radu 
(Metalul Plopeni) 9 h 16:25.

aproximativ 110

revenit, surprin- 
Radu, de la Me- 
în cea de a II-a, 
sprint (circuit la 

Teodor (Di-

I
I
I
I
I

1.
2.
3.
9

I
I

DupăH 
il.-lli.'llbH 
lino, iH 
(I ingur 
<■•11111)10 
ediția 
într-un 
care si 
la C.M 
2) intri 
te" x s 
foribimț 
în anul 
probei 
ria Cor 
ielnic, 
prezente 
la un p 
de aur, 
cînd a 
argint" 
anunța 
mul loc

Două 
ției pre 
Belova Ș 
pat loctJ 
între ele 
surprinză 
Dumont, 
31 de ar 
al J.0.197 
de o singt 
sebită, lo 
ret în...

ÎN CAMPIONATUL

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

între 8 și 15 august se va 
desfășura la Lvov un impor
tant turneu /
rugby, la care țara noastră va 
fi reprezentată de o echipă B. 
De remarcat că în formația 
tării noastre vor debuta și 4 
juniori (Codoi, Voicu, Dima și 
Gligor), care au făcut parte 
din „XV“-le nostru vicecam- 
pion al Europei. Dar iată lo
tul lărgit (31 de jucători) din 
care se va forma echipa ce se 
va deplasa în U.R.S.S. : fun
daș : N. Gligor (Rapid) ; aripi: 
P. Ianusevici (Farul). M. Al- 
dea (Dinamo), D. Luca (Ra
pid); centri : G. Dima (Rul
mentul Bîrlad) C. Ciobanu, V. 
Benedek (ambii Polit. Iași), G. 
Varga (Farul), P. Bidirel (Di
namo), L. Matei („U“ Timi
șoara) ; mijlocași la deschide
re : D. Alexandru (Steaua), L. 
Codoi (Grivița Roșie), M. Pa-; 
raschivescu (Rapid) ; mijlocași 
la grămadă : M. Paraschiv (Di
namo). E. Suciu (Steaua) ; îna-

international de

intași linia a treia : T. Ciori- 
ciu (Rulmentul Bîrlad). M. Voi
cu (Grivița Roșie), P. Borș, I. 
Roman (ambii Dinamo) M. Io- 
nescu (Steaua), I. Tătucu („U“ 
Timișoara) ; linia a doua : R. 
Malancu („U“ Timișoara), C. 
Borșaru (Farul), I. Stroe (Gri
vița Roșie) ; linia întîi — pi- 
lieri : V. Țurlea (Dinamo), I. 
Băcioiu (Farul). O. Corneliu 
(Steaua). N. Pătrăhău. I. Bu- 
can (ambii Politehnica Iași) ; 
taloneri : E. Popovici („U“ Ti
mișoara) și E. Pasache (Grivi- 
ta Roșie). Antrenorii lotului : 
Valeriu Irimescu și Ion Țuțu- 
ianu.

La turneul de la Lvov vor 
participa, în afara „XV“-lui 
nostru alte 5 echipe : U.R.S.S. 
(A), U.R.S.S. (B), R.S.S. Ucrai
neană, Polonia și Cehoslovacia.

★
F.R.R. reamintește că Ia 31 

iulie expiră termenul prevăzut 
în vederea introducerii forme
lor de transfer.

EPILOGUL N-A FOST ÎN PROGRAM!
HI PISM

• F. C. CORVINUL HUNEDOA
RA — POLITEHNICA TIMIȘOARA 
1—2 (1—0). Au marcat : Tonca 
(min. 44) pentru gazde, respectiv 
Șerbănolu (min. 46 și 88). F. C. 
CORVINUL : I. Gabriel — Gruber, 
Tonca, R. Vlad, Jurcă — Dumitri u 
rv, Angelescu. Economu — Agud, 
Iancu, Georgescu. Au mai jucat : 
Bologan, Șurenghln, Savu, ' 
Șumulanschl, Ologu șl 
POLITEHNICA : Bathori - 
gașu, Păltinișan. Mehedlnțu, Barna 
— Lata, Vișan — Roșea, Nadu, 
Nucă, Istrătescu. Au mai fost fo
losiți Catena. Mioc, Șerbănoiu, 
DembrovschJ, Belanov si Floareș. 
(I. Vlad-coresp.).

• C.I.L. SIGHET — SPORTUL 
STUDENȚESC 1—2 (0—1). Au în
scris : O. lonescu (min, 38 și 83) 
pentru bucureșteni și Juga (min. 
67) de la localnici. SPORTUL : 
Răducanu — Tănăsescu, Ciugarln, 
Grigore, Manea — Casai, O. Io- 
nescu. Rădulescu — Petreanu, M. 
Sandu, Predeanu. Au mai fost uti
lizat! Bunea, Cătol, Munteanu. T. 
Iile și Vlad. (S. Pralea-coresp.).

a UNIREA FOCȘANI —--------
GALAȚI 2—1 (2—0). Golurile 
fost realizate “ — 
șl 23) pentru ______
Voichin (min. 85). (V. 
coresp.).
• METALURGISTUL CUGIR — 

C.F.R. TIMIȘOARA 3—1 (2—1)..Au 
marcat : Soos, Simu ți Floare 
pentru Metalurgistul și Hîrșovea- 
nu pentru 
coresp.).
• C.F.R. 

SITATEA
• F. C. 

I.M.I.X. AGNITA 5—0.
• MIINE, LA SIBIU. F. C. 

ȘOIMn — STEAUA. Aflîndu-se 
într-un stagiu de pregătire la Rm. 
Vîlcea, echipa campioană, Steaua, 
se deplasează mîine la Sibiu, 
unde va întîlnl într-un joc de ve
rificare divizionara B din localita
te. F. C. Șoimii. Partida este pro
gramată pe stadionul șoimii, de 
la ora 17.
• CURSURI DE PERFECȚIONA

RE A ARBITRILOR. Incepînd de 
duminică se desfășoară la Snagov 
cursul pe perfecționare a arbitri
lor, la care au fost Invitat! ..cava
lerii fluierului" din lotul divizio
nar A, ca șl cei de perspectivă 
din lotul B. Cu acest prilej s-a

Dina. 
Bucur. 
- Crin

F.C.M. 
au 

de Ghica (min. 17 
gazde, respectiv 

Manoliu-

oaspeți. (M. Vîlceanu-

SIMBRIA — UNIVER- 
CLUJ-NAPOCA 

ȘOIMII SIBIU
0—0.

făcut analiza arbitrajelor prestate 
în returul campionatului ediția 
1975—76. Totodată, a avut loc tes
tarea fizică și teoretică. In în
cheiere. se vor trage unele con
cluzii asupra cursului și se vor 
da unele îndrumări tehnice pentru 
campionatul viitor.
• C.S.M. SUCEAVA SE PREGĂ

TEȘTE LA VATRA DORNEI. De 
la 19 iulie, divizionara B C.S.M. 
Suceava își desfășoară antrena
mentele la Vatra Dornei, sub con
ducerea profesorului Ion lonescu. 
La 1 august, sucevenii vor reveni 
în localitate, în vederea susținerii 
unor jocuri amicale, (I. Mîndres- 
cu-coresp.l.
• MIINE. LA PLOIEȘTI : PE

TROLUL — ADANASPOR. Aflată 
de mai multe zile în tara noastră, 
formația turcă Adanaspor va 
susține mîine la Ploiești o nouă 
întîlnire amicală, cu echipa Pe
trolul. întîlnirea este programată 
pe stadionul Petrolul, de la ora 17.
• CONSTITUIREA CLUBULUI 

F.C.M. STEAGUL ROȘU. La Bra
șov a avut loc zilele trecute cons
tituirea Clubului muncitoresc de 
fotbal Steagul roșu. Președinte a 
fost ales tov. Adalbert Bularca, 
director general la întreprinderea 
de autocamioane. Din conducerea 
clubului mai fac parte antrenorul 
Tr. Ivănescu, jucătorii Pescaru și 
Gyorfi și arbitrul C. Gliiță.
• SELECȚIE PENTRU COPII LA 

CLUBUL PROGRESUL. In perioa
da 27 iulie — 10 august, clubul 
Progresul București organizează 
selecții pentru copiii născuți între 
anii 1960—1966. Doritorii se pot 
prezenta zilnic. între orele 8—11. 
la stadionul Progresul, din 
dr. Staicovici
• RELONUL SAVINEȘTI

RA. Proaspăta promovată 
vizia B, formația Relonul ___
nești, și-a reluat la 16 iulie pregăti
rile. După un serios program me
dical. antrenorul formației, fostul 
internațional Gabriel Raksi, a 
început ședințele de antrenament, 
care vor continua 12 zile la Izvo
rul Mureșului. Cu gîndul la o 
comportare onorabilă în divizia 
secundă, unde a mai activat acum 
două campionate, antrenorul G. 
Raksi a proiectat și o serie de 
jocuri amicale cu adversari redu
tabili, printre care S.C. Bacău și 
A.S.A. Tg Mureș.

DE DIRT-TRACK
Pe pista de zgură a stadio

nului Voința din Sibiu s-a des
fășurat duminică cea de a III-a 
etapă a campionatului republi
can de dirt-track. la care au 
participat 17 alergători de la 
cluburile Metalul București, 
C.S. Brăila. Rapid Arad și 
Voința Sibiu. După 14 manșe 
disputate 
fruntea 
s-au aflat 
iitate de 
doar prin 
aflat în manșele 
Deci : 1. Cornel 
(M), 2—3. Ion Bobîlneanu (V), 
Nicolae Rîureanu (V) — toți 
9 puncte. 4. Marin Dobre (N) 
— 8 p, 5. Ștefan Nagy (V) — 
4 p. 6. Alexandru Pis (V) — 
3 p. Primii 5 alergători — din 
grupa B — sînt : 1 Gh. Du
mitru (M), 2. Ion Țichindelean 
(V), 3. Gh. Nicolescu (M), 4. 
Iosif Rașca (R), 5. Ludovic 
Kessery (R).

Ilie IONESCU, coresp. jud.

— grupa A — în 
clasamentului etapei 
3 alergători la ega- 
puncte, departajați 

poziția în care s-au 
dintre ei. Voiculescu

strada

ASPI- 
în Di-

Săvi-

I
I
I
I
I
I
I
I
I

speranța 
unor noi 
DORIM

Convin 
tilor și i 
urmărită 
și sentin 
sportului 
nem să 
mele inf 
trul de 
olimpic, 
ții cu st 
echipa, 
deși Știu 
fruntat 
puternici 
Uniunii 
mane și 
canoiștii 
calm pri 
să facă 
nai, să 
măsura 
consolida 
lor ediți 
pice.

Primii 
pista de 
sportivii 
viteză pi

Reuniunea de duminica, prima de 
dupâ Derby, a cuprins un program de 
o calitate mai modestâ. Un reviriment 
l-a produs, totuși, „Premiul Artei", 
care — dupâ cum îl recomandâ titu
latura — a fost rezervat driverilor 
amatori, în care a predominat parti
ciparea unor artiști din Capitalâ și
— firește — din Ploiești. A fost o
cursâ plâcutâ, desfâșuratâ sub povara 
marilor ambiții, dar... materializatâ 
dupâ posibilitâțile fiecârui driver 
improvizat I Foarte repede, lupta 
dintre cei 10 concurenți s-a redus la 
un duel între Petala, condusa 
artistul E. Ștefânescu, Pasarela, 

și Reactor avînd 
Ornaru, 

au și trecut potoul în 
artistului 

cu Oportun, a fost tar-

de 
cu 
îndr. Radulescu, 

sulky pe scriitorul Vintilâ 
care de altfel 
aceasta ordine. Intervenția 
M. lonescu, _ ___
djvâ Ceilalți au făcut o cursa modes
ta, cu gîndul, probabil, la o even
tuala revanșai... Dupâ sosire, un 
epilog „bad end", provenit de la un 
ocrossaj, s-a soldat — din fericire — • 
doar cu deteriorarea a doua sulky uri.

și cu... multa spaima printre „eroii* 
din primele locuri.

REZULTATE TEHNICE : cursa I- Ibis 
(V. Gheorghe) 46,1, Fifica, simplu 5, 
ordine 24 ; cursa II — Cumpânița 
(I. Bânicâ) 38,3 Fundy, simplu 2, 
event 22, ordine 4 : cursa III — Proza 
(S. Onache) 31,4, Maia, Cubista, 
simplu 2, event 8, ordine 51, ordine 
tripla 189 ; cursa IV — Petala (E. 
Ștefănescu) 28, Pasarela, simplu 
evdnt 11, ordine 27 : cursa V — Hekla 
(S. Onache) 29,1, Haiducel, Pigmeu, 
simplu 7, event 27, ordine 88, ordine 
tripla 396 ; cursa VI — Tufâria (I. 
Bânicâ) 32,7, Kaliu, simplu 11, event 
110, ordine 118, triplu cîștigâtor 241 ; 
cursa VII — Bavari (G. Avram) 29,6, 
Hâulit, Odiseu, simplu 4, event 49, 
ordine 35, ordine tripla 377 ; cursa 
VIII — Melodrama (C. lorga) 32,9, 
Galen, simplu 24, event 39, ordine 
95, triplu cîștigâtor 228 ; cursa IX — 
Câlan (I. Oanâ) 46,9, Cupa simplu 2, 
event 52, ordine 19. Pariul austriac 
ridicat Ia suma de lei 42.879 a fost 
cîștigat de 6 tîchete cu 10 combinații 
la șase cai, revenind cite 2 143 Iei 
de fiecare combinație. Report 21 449 
lei. Retrageri : Hilmed, Reclama.

Niddy DUMTRESCU

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

2,

DUMINICA 1 AUGUST 1976 O 
NOUA TRAGERE EXCEPȚIONA

LA PRONOEXPRES

în toate agențiile Loto — Prono
sport se găsesc de vînzare bilete 
pentru tragerea excepțională 
Pronoexpres din 1 august a.c.

Lista de cîștiguri a tragerii este 
foarte atractivă : autoturisme
„DACIA 1300" și „SKODA S 100". 
excursii in U.R.S.S., R. D. GER
MANĂ, IUGOSLAVIA. ITALIA și 
TURUL ROMÂNIEI. Se mai atri
buie cîștiguri variate în bani.

Dintre marile avantaje acordate 
la această tragere vă reamintim 
că se oferă cîștiguri și variantelor 
cu NUMAI 3 numere cîștigătoare, 
prevedere care se aplică la fie
care din cele 8 extrageri de la 
cele 2 faze

Nu uitați ! Mal multe bilete, 
mai multe șanse de clștlg 1

CIȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 21 IULIE 

1976
Extragerea I : cat. 1 : 1 variantă 
10% • ~ ................
cat.
și 1
cat. o ; o,xv a o.aox xex , uhu 
31,70 a 1.338 lei ; cat. 5 : 95,55 
444 lei : cat.
REPORT categoria 
lei.
Extragerea a n-a : cat.
variante a 5.533 lei ; cat. C : 25,30 
a 2.001 lei, cat. D : 1.417 a 60 lei. 
cat. E : 83,85 a 200 lei ; cat. F : 
2.829,40 a 40 lei.
REPORT CATEGORIA A : 443.330 
lei.
Cîștigul de categoria 1 autoturism 
Dacia 1300. și alte 20 cîștlguri de 
la celelalte categorii au fost ob
ținute de STEFAN LEOVEANU 
din București.

= autoturism Dacia 1300 ;
2 : 1 variantă 25% a 30.301 lei 
variantă 10% a 12.121 lei ;
3 : 8,10 a 5.237 lei ; cat. 4 :- — . . . _ -- -- 

27997,25 a 40 lei.
--------  ' 418.580

6 :
1 :

La sediul din Londra al Fe
derației internaționale de tenis 
(F.I.L.T.) a avut loc tragerea 
la sorți a celei de a 66-a edi
ții a competiției internaționale 
pentru echipe de seniori, do
tată cu „Cupa Davis". întrece
rile încep din toamna acestui 
an și se vor încheia în cursul 
anului 1977.

în zona europeană a compe
tiției vor lua startul 33 de 
echipe, repartizate în două 
grupe. Reprezentativa României 
face parte din grupa A, in- 
trînd direct în turul al treilea 
(optimi de finală), în care va 
intîlni — la București în luna 
mai a anului viitor — pe în- 
vingătoarea întîlnirii Belgia — 
Bulgaria. în aceeași grupă mai 
figurează, printre altele, echi
pele Franței, Cehoslovaciei, 
R. F. Germania.

în grupa B europeană, prin
tre favorite se află formațiile 
Iugoslaviei, Suediei, R. A. Egipt. 
Cele două tablouri urmează să 
fie completate cu echipele 
care-și dispută, în aceste zile, 
semifinalele zonale ale actualei 
ediții.

UNGARIA A ELIMINAT 
CEHOSLOVACIA

în cadrul semifinalei grupei 
A europene a „Cupei Davis", 
echipa Ungariei a eliminat pe 
cea a Cehoslovaciei, finalista

ediției ti 
partide, s 
favoarea 
ghiari. B 
vins pe 
6—4, 6—1 
— Kodes 
scorul de

A doua 
echipele 
început 1 
zi, gazde 
Metreveli 
2—6, 4—( 
Munoz 6-

TURN]
DE
VARȘC 

Turneul 
de șah 
nuat cu 
maestra 
Baums tai 
estra mi 
Radzikov 
Jurcinski 
cîștigat

In cia 
stark (Ri 
ia (U.R.i 
urmate 
lonia) —
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7 BOXERI ROMÂN!
LA SABRERII NOȘTRI • •• ÎN SFERTURI DE FINALA

iraj cu 
a Col- 
berger 
Iul de 
iloretă, 
firesc, 

oortivă 
[i 1973, 

(locul 
locieta-

rvelația 
ă. Ma- 
leîndo- 
nă re- 
taliene, 
nedalia 
a mai, 
eta de 
lino se 
la pri-

le edi-
Elena

IU ocu- 
ctiv 6, 
arecum 
Sapais- 
■ică (la 
fruntaș 

doar 
î deo- 
e tine- 
esta și

Cornelia Hanisch, cea mai tî- 
nără dintre finaliste.

A trebuit să treacă o peri
oadă de 16 ani pentru ca echi
pa masculină de floretă a 
R.F.G. să urce iarăși pe podiu
mul olimpic. De data aceasta 
nu pe treapta a 3-a ca la Ro
ma, ci pe prima treaptă I Suc
ces notabil, convingător (9-6) în 
fața unei formații redutabile, 
cum este cea a Italiei, care a 
numărat între rîndurile sale 
pe actualul campion olimpic 
la „individuale", dai Zotto și 
un fost finalist al C.M.. Carlo 
Montano (locul 2 la Grenoble 
în 1974). Numai ziua proastă 
în care s-au găsit Attilio Ca- 
latroni și Giovani Coletti (fără 
nici o victorie) a determinat, 
desigur, un eșec atît de net al 
„azzurrilor".

Medalia de bronz a revenit 
echipei Franței, care a reedi
tat disputa sportivă cu „4“-ul 
U.R.S.S. din finala C.M. de 
anul trecut. Acum însă, pen
tru locurile 3—4...

Și scrimerii români ? Aștep
tăm de la echipa noastră de 
sabie — aflată în plină com
petiție — mult mai mult decît 
locul 4 oferit în întrecerile in
dividuale...

(Urmare din pag. 1)

învingătorul meciului Solomin 
(U.R.S.S.) — Botos (Ungaria), 
în limitele categoriei ușoară, 
Calistrat Cuțov reîntîlnește, 
într-o așteptată revanșă, pe 
adversarul său 
natele mondiale 
garul Vladimir Kolev, care a 
obținut atunci c ----

de la campio- 
din 1974 : bul-

obținut atunci o discutabilă 
victorie la puncte. Partida se 

echilibrată, 
semifi-

anunță foarte 
miza fiind un loc în 
nale.

La primul său meci, 
calificare obținută prin 
zentarea adversarului, 
Zilberman (cat. semimijlocie) 
l-a întrecut la puncte (5—0) 
pe englezul Colin Jones, mai 
ales cu ajutorul directelor sale 
de stînga. Jones s-a agitat 
mult dar ineficace, ușurînd 
sarcina boxerului român, care 
a învins fără să strălucească, 
în „sferturi" Zilberman il va 
întîlni pe portoricanul Carlos 
Santos. La categoria mijlocie 
mică, Vasile Didea a cîștigat 
și al doilea meci, trecînd și 
de bulgarul Naiden Stancev, 
care a obstrucționat mult, 
fără a-1 putea împiedica pe 
sportivul român să-și arate

după o 
nepre- 
Victor

ÎNTRECERILE DE CAIAC-CANOE
)

martorii 
Ice. LE 
IES I 
caiaciș- 
i va fi 
gînduri 
ubitorii 
propu- 

ir ulti- 
la cen- 
i Satul 

dlscu- 
nsoțesc 
el, că, 
de în- 
•bit de 
chipele 
i. Ger- 
iștii și 
ptă cu 
hotărîți 

în fl
int pe 
erit și 
ultime- 

Olim-

ura pe 
ie sînt 
>bele de
500 m,

care se vor strădui să obțină, 
chiar din „seriile" programa
te în reuniunea inaugurală, 
calificarea pentru semifinale. 
Din păcate. în destule cazuri 
tragerile la sorți nu ne-au fost 
prea favorabile, așa încît va 
fi necesară o concentrare de
plină, o valorificare a între
gului potențial pentru a evita 
recalificările. Dar iată o se
rie de amănunte despre între
cerile de miercuri. despre 
sportivii români și, bineînțe
les, despre adversari. CaiaciȘ- 
tii și canoiștii noștri vor 
concura în prima zi la 6 pro
be, după următorul program i 
K 1 (21 de concurenți) — seria 
a IU-a (în ordinea culoarelor): 
Noua Zeelandă. Bulgaria, 
U.R.S.S.. Mexic. ROMÂNIA 
(Vasile Dîba), Austria, Norve
gia; C 1 (16 concurenți) —seria 
a II-a: Ungaria, Suedia, Bulga
ria, Iugoslavia, Canada, Franța, 
ROMÂNIA (Ivan Patzaichin), 
U.R.S.S. ; K 1 fete (16 con
curente) — seria I : Polonia, 
Cehoslovacia. ROMÂNIA (Ma
ria Cozma-Mihoreanu), Bel
gia Ungaria, Suedia. Franța, 
R. D. Germană ; K 2 (23 de 
concurenți !) — seria a IlI-a i

superioritatea. Punctajul de 
3—2 cu care i-a fost acordată 
victoria lui Didea nu reflectă 
realitatea din ring. Următorul 
adversar al lui Didea va fi 
iugoslavul Tadija Kacear, care 
s-a distins anul acesta îndeo
sebi printr-o victorie în fața 
campionului cubanez Rolando 
Garbey.

în gala de luni după-amiază, 
în limitele categoriei mijlocii, 
Alee Năstac l-a învins la punc
te pe australianul Philip McEI- 
waine, după un meci echilibrat 
în care românul a lovit mai 
mult în repriza a treia. Astfel, 
Năstac îl va întîlni în sferturi 
de finală pe brazilianul Fer
nando Martins. La categoria 
semigrea, Costică Dafinoiu a 
cîștigat prin neprezentarea lui 
Robert Nyxon (Guyana), ur- 
mînd să lupte în sferturi cu 
Burges, campionul Insulelor 
Bermude. în cazul unei victorii, 
la categoria grea, Mircea Simon 
va avea ca adversar în sfer
turi pe învingătorul meciului 
Viktor Ivanov (U.R.S.S.) — A- 
tanas Suvandjiev (Bulgaria).

Cu mare nerăbdare sînt 
așteptate aici meciurile de la 
categoria grea, considerată 
categoria—vedetă a turneului 
de box. Se pune mai ales în
trebarea dacă Teofilo Steven
son (Cuba), campionul olimpic 
și mondial, va 
treze centura, 
amenință pare 
merican John 
clarat : 
nici de cubanezul ___
nici de vest-germanul Husslng 
și cu atît mai puțin de polo
nezul Biegalski, campionul Eu
ropei, pe care îl voi face k.o. 
în prima sau în cea de a doua 
repriză", 
vîrstă de 
să-l imite 
Să vedem __  _ r___ ____
distingă pe ringul olimpic și 
prin fapte, nu numai prin 
vorbe...

Prima jumătate a tabloului 
la categoria grea — care a pro
gramat meciuri în gala inițială 
a serii de luni — a cunoscut 
victoriile americanului Tate, 
vest-germanului Hussing și cu
banezului Stevenson. Dintre a- 
ceștia, unul va fi finalistul 
competiției. Celălalt se va ale
ge din partea de tablou în 
care principalii candidați sînt 
sovieticul Viktor Ivanov și Mir
cea Simon.

BASCHET. Turneul masculin, ora 18,00 finala pentru loc. 9—10; 
ora 20,00 finala pentru loc. 7—8 ; ora 22,00 finala pentru loc. 
3—4 : ora 1,00 finala pentru loc. 5—6 ; ora 3,00 finala pentru 
loc. 1—2.

BOX ora 19,00 și ora 1,00 — sferturi de finală.
CĂLĂRIE ora 14,00—24,00 — Marele premiu de sărituri peste 

obstacole.
FOTBAL : Toronto ora 24,00 — Brazilia — Polonia în semifi

nale ; Montreal ora 24.00 — R.D.G. — U.R.S.S. în semifinale.
HALTERE ora 1,00 Concursul la categoria supergrea.
HANDBAL ora 20,00 — finala pentru loc. 

finala pentru loc. " " - -- -
ora 2,30 — finala

JUDO ora 20,00 
semigrea.

LUPTE LIBERE
POLO ora 15,30

Australia în turneul _ __ ___ . , ________ ______„
Olanda — Italia și Ungaria — Iugoslavia în turneul final.

SCRIMA ora 14,00—23,00 — eliminatorii la floretă echipe fe
mei ; ora 24,00—3,00 — finala la sabie echipe.

SĂRITURI ora 2,00 — finala la platformă (b).
TIR CU ARCUL ora 16,00 — manșa I la bărbați 90 m șl 

femei 70 m ; ora 20,Oo — manșa I la bărbați 70 m si femei 60 m.
VOLEI ora 16,00 finală (m) pentru loc. 9—10 ; ora 18,00 finală 

(f) pentru loc. 7—8 ; ora 20,00 finală (f) pentru loc. 5—6 ; ora 
0,30 finală (m) pentru ' “ “ .................
loc. 5—6.

YACHTING ora 19,00 
clasa 470 șl Tornado ; 
Finn ; ora 19,20 a

9—10 ; ora 21,30 — 
7—8 ; ora 1,00 — finala pentru loc. 11—12 ; 
pentru loc. 5—6 — meciuri masculine.

— eliminatorii șl ora 2,00 — finala la categ.

ora 16,00 si 1,00 — eliminatorii în turul I.
Iran — Mexic, U.R.S.S. — Canada si Cuba __
--1 pentru loc. 7—12 ; ~ ‘România R.F.G.,

Vil-a

loc. 7—8 ; ora 2.30 finală (m> pentru

— a vn-a regată la Flyng Dutchman, 
ora 19,10 a Vil-a regată la Tempest și 
regată la Soling.

MIINE
16,00 _ _ ____  ... ____  , __________
calificări, ora 17,00 1500 m (f) serii, ora 20,00

100 mg (f) serii, lungime (b) calificări;
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AUTO • Campionatul european 
de automobilism (formula H) a 
programat pe circuitul de la 
Enna (Italia) o probă în care vic
toria a revenit pilotului francez 
Ren6 Arnoux (pe „Renault**) — 
medie orară de 184,989 km. Pe 
locul secund brazilianul Alex 
Ribeiro („March B.M.W.“). Pe pri
mul loc în clasamentul general se 
află Arnoux, cu 39 puncte.

CICLISM • „Trofeul Matteotti". 
disputat la Pescara, a fost cîști
gat la sprint de rutierul italian 
Francesco Moser, cronometrat pe 
230 km în 6h 13:48.

FOTBAL • Rezultate înregistra
te în „Cupa de vară“ : Kickers 
Offenbach — Landskrona (Suedia) 
1—0 ; Koege B. K. (Danemarca)
— Standard Liăge 0—0 ; Kristians- 
tad (Norvegia) — V.S.S. Kosice 
0—1 ; Atvidaberg — Soartak Trna- 
va 1—3 ; Eintracht Braunschweig
— Banik Ostrava 0—2. • în „Cupa 
Alpilor : Servette Geneva — F.C. 
Metz 3—2.

HANDBAL. • în cadrul turneu
lui feminin (tineret) care se des
fășoară în localitatea poloneză 
Kielce. selecționata Cehoslovaciei 
a terminat la egalitate : 9—9 (4—7) 
cu formația Ungariei. într-un alt 
joc : U.R.S.S. — Iugoslavia 18—10 
(7—6).

ȘAH « După 11 runde, în tur
neul interzonal de la Bienne, con
duce Larsen cu 81/,. urmat de 
Smîslov 7 p (1) Hubner 6>/2 p (1), 
Petrosian, " ’
6>/2 p.

TENIS a 
rezervată ___ ,___ ___ __
s-a încheiat cu victoria formației 
Suediei. în finala, disputată în 
orașul francez Le Touquet, tinerii 
tenismani suedezi au învins cu 
3—2 selecționata Cehoslovaciei.

Portlsch, Byrne

..Cupa Jean Becker", 
echipelor de iuniori.

ATLETISM ora
ora 16,20 disc (f) . . _
100 mg (f) semifinale, ciocan finală, înălțime (f) finală, ora 
20,30 110 mg semifinale, ora 21,00 200 m (f) semifinale, ora 21,20 
400 m (b) semifinale, ora 21,40 5000 m serii, ora 23,50 110 mg 
finală, ora 0,10 200 m (f) finală, ora 0,25 3000 m obstacole finală, 
ora 0,55 400 m (f) semifinale.

BOX ora 19,00 și ora 1,00 — sferturi de finală.
CAIAC-CANOE ora 16,00 — serii la 500 m bărbați și femei ; 

ora 22,00 — recalificări la 500 m bărbați și femei.
CĂLĂRIE ora 14,00—24,00 — proba de dresaj echipe.
HANDBAL ora 23,00 — finala pentru loc. 3—4 ; ora 0,30 — 

finala pentru loc. 1—2 în turneul masculin ; ora 18,00 Canada — 
Japonia, ora 19,15 Ungaria __ România ; ora 20,30 R. D. Germa
nă — U.R.S.S. — meciuri feminine.

HOCHEI PE IARBA ora 16,00 — semifinale pentru loc. 9—12 ; 
ora 21,00 — semifinale pentru loc. 1—4.

JUDO ora 20,00 si ora 2,00 — eliminatorii și finale la categ. 
mijlocie.

LUPTE LIBERE ora 16,00 și ora 1,00 —
în turul al II-lea.

SCRIMA ora 14,00—23,00 — eliminatorii Ia 
24,00—3,00 — finala la floretă echipe femei.

TIR CU ARCUL ora 16,00 — proba de 50 
(manșa I).

YACHTING ora 17,00 — Ceremonia de închidere a întrecerilor.

meciuri eliminatorii

spadă echipe ; ora

m bărbați si femeireuși să-și păs- 
Primul care i-o 
a fi „greul" a- 
Tate. El a de- 
îmi este teamă 

Stevenson,
Hong-Kong, Finlanda, Canada, 
Bulgaria, ROMÂNIA (Larion 
Serghei — Policarp Malîhin), 
Irlanda. Italia ; C 2 (15 con
curenți) — seria I: Japonia, 
Suedia, Ungaria, Mexic, ROMÂ
NIA (Gheorghe Danilov — 
Gheorghe Simionov), Canada, 
Franța, S.U.A. ; K 2 fete (14 con
curente) — seria I î U.R.S.S., 
Australia, Canada, ROMÂNIA 
(Agafia Orlov — Nastasia Ni- 
chitov). Franța, Belgia, Po
lonia.

Amintind că din fiecare se
rie primii 3 se califică direct 
în semifinale, să așteptăm re
zultatele. urmînd ca în numă
rul nostru viitor, o dată cu 
cronica prime) zile, să oferim 
cititorilor și ultimele amănun
te despre caiaciștii și canoiștii 
români care vor concura în 
probele de 1000 m. programa
te — cu „serii" și recalificări 
— în ziua de joi.

------------------- ------------------- _ g

,Nu

Marti și miercuri, FINALELE

g

Tate, un șofer în 
21 de ani, încearcă

pe... Cassius Clay, 
dacă va putea să se

ÎN TURNEUL MASCULIN DE HANDBAL
Marți și miercuri au loc fi

nalele turneului masculin de 
handbal. Astăzi, la Claude Ro
billard, începînd de la ora 20 
și pînă mîine în jurul orei 4 
se dispută finalele pentru locu
rile 5—6, 7—8, 9—10, 11—12, 
iar mîine, la Forum, începînd 
de la ora 23 (finala locurilor 
3—4) și 0,30 (finala locurilor 
1—2) vor fi desemnate laurea
tele competiției. Orele tîrzii la 
care s-au disputat astă-noapte 
meciurile-cheie din ultima e- 
tapă a întrecerilor din grupe 
(partida România — Polonia 
s-a terminat în jurul orei 4)

nu ne lasă posibilitatea să vă 
înfățișăm finalistele.

Sistemul de disputare a fina
lelor este următorul : locul I 
din grupa A joacă cu locul I 
din grupa B în ,,finala mare" 
pentru medaliile de aur și ar
gint ; ocupanta locului li din 
grupa A joacă cu ocupanta lo
cului II din grupa B pentru 
medaliile de bronz ș.a.m.d. Din 
grupa A, cea mai mare șansă 
de calificare în finala locuri
lor 1—2 o are Iugoslavia, Iar 
din grupa B echipele României 
și Poloniei pornesc cu șanse 
egale de calificare în ,,finala 
mare". Dar...

FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER Ud
ATLETISM. Finale. Sulița (m) : 1. Miklos Nemeth (Ungaria) 94,58 m — 

R.M., R.O. - campion olimpic ; 2. Hannu Siitonen (Finlanda) 87,92 m ; 3. 
Gheorghe Megelea (România) 87,16 m ; 4. Piotr Bielczyk (Polonia) 86,50 m; 
5. Sam -«Colson (S.U.A.) 86,16 m ; 6. Vasili Ersov (U.R.S.S.) 85,26 m.

BASCHET. Masculin — turneul pentru loc. 5—8 : Italia — Australia 79—72 
(37—43). Feminin : Cehoslovacia SUA 67—83 (37—37). Pe primele trei 
locuri înaintea ultimului meci (U.R.S.S. — Japonia) : 1. U.R.S.S. ; 2. S.U.A.; 
3. Bulgaria. In prima semifinala pentru locurile 1—4, echipa Iugoslaviei 
(campioană a Europei) a întrecut selecționata U.R.S.S. (campioana olim
pica și mondiala) cu 89—84 (42—42). Baschetbaliștii iugoslavi au condus 
aproape tot timpul, iar în repriza I au avut la un moment dat un avans 
de 15 p. Iugoslavia va juca (marți noaptea) pentru locurile 1—2 cu învin- 
gâtoarea partidei S.U.A. - Canada.

BOX. Eliminatorii — cat. semiușoarâ : Davis (S.U.A.) b.p. Asprilla (Co
lumbia). Cat. ușoara : Szczerba (Polonia) b.p. Gombo (Mongolia) ; Por
tillo (Argentina) b.k.o. 2 Sittler (Austria) ; Beyer (R.D.G.) b.p. De Jesus 
(Brazilia) ; Leonard (S.U.A.) b.p. McKenzie (Anglia). Cat. semimijlocie : 
Santos (Porto Rico) b.p. Botcher (Danemarca) ; Rinke (Canada) b.p. Seki 
(Japonia) ; Bachfeld (R.D.G.) b.p. Racikov (U.R.S.S.). Cat. mijlocie mica : 
Garbey (Cuba) b.k.o. 1 Liburd (Insulele Virgine) ; Kosunen (Finlanda) 
b.. ab. 3 Veinonen (Suedia) ; Kacear (Iugoslavia) b.p. Azarhazin (Iran) ; 
Didea (România) b.p. (3—2) Stancev (Bulgaria). Cat. mijlocie : Pasiewicz 
(Polonia) b.k.o. 2 Malavasi (Franța) ; M. Spinks (S.U.A.) și Martins (Bra
zilia) se califica prin neprezentarea adversarilor ; Năstac (România) b.p. 
McElwaine (Australia) ; Vujkovici (Iugoslavia) b.p. Odwell (Anglia) ; L. 
Martinez (Cuba) b.p. Wittenburg (R.D.G.). Cat. semigrea : Soria (Cuba) 
b.k.o. 3 Rosa (Porto Rîco) ; Gruber (R.F.G.), Dafinoiu (România) și Burges 
(Bermude) se califică fără adversar ; Cat. grea : Stevenson (Cuba) b.k.o. 2 
Mamadou (Senegal) ; Tate (S.U.A.) b.p. Bieaalski (Polonia) ; Hussing 
(R.F.G.) b.p. Pakozdi (Ungaria) ; Ruokkola (Finlanda) se califică fără 
adversar.

CANOTAJ. Finală (m) — 4 vîsle f.c. : 1. RDG (Geldenpfening, Riche, 
Bussed, Wolfgramm) 6:18,65 — campioana olimpica ; 2. URSS 6:19,89 ; 
3. Cehoslovacia 6:21,77 ; 4. RFG 6:24,81 ; 5. Bulgaria 6:32,04 ; 6. SUA 
6:34,33.

CICLISM. Cursa individuală de fond (175 km) : 1. Bernt Johansson (Sue
dia) 4h 46:52 (medie orara 36,340 km) — campion olimpic ; 2. Giuseppe 
Martinelli (Italia) la 31 sec., 3. Mieczislaw Novickî (Polonia) ; 
De Wolf (Belgia) î....................~ ' ---------------- ' ~
- toți același timp

FOTBAL. Sferturi 
URSS — Iran 2—1

HALTERE. Categ. _ . .......
R.O. — campion olimpic ; 2. James Lee (SUA) 362,5 kg 
Atants Sopov (Bulgaria) 360 kg (155+205) ; 4. Philip Grippaldi (SUA) 
355 kg (150+205) ; 5. Gyorgy Rehus (Ungaria) 350 kg (157,5+192,5) ; 6. 
Peter Petzold (RDG) 345 kg (152,5+192,5).

HOCHEI PE IARBA. Preliminarii - grupa A : Olanda - Canada 3-1 (0—1). 
Clasament : 1. Olanda 10 p (11—3) ; 2. Australia 6 p (14—6) ; 3. India 
6 p (12—9) ; 4. Malaezia 4 p (3—7) ; 5. Canada 2 p (4—11) ; 6. Argen
tina 2 p (4—12) clasamentul grupei B : 1. Pakistan 7 p (16—6) ; 2. 
Spania 4 p (9—7) ; 3. Noua Zeelandă 4 p (6—8) ; 4. RFG 3 p (10—10) ; 
5. Belgia 2 p (5—15).

. ____ 3. ____
5. Nikolai Gorelov (U.R.S.S.) ; 6. George 
cu Martinelli.
de finala : Polonia
(1-0).
90 kg : 1.

RPD Coreeana

David Rigert (URSS) 382,5

4. Alfons
Mount (S.U.A.)

5—0 (1—0) ;

kq (170+212,5) 
(165+197,5) ; 3.

A sperat să rea
lizeze un record 
absolut in maniera 
lui Mark Spitz și a 
vizat cinci medalii 
de aur. Chiar dacă 
pînă la urmă nu a 
obținut decit patru 
medalii de aur, 
Komclia Endcr, ce
lebra înotătoare din 
R. D. Germană, a 
devenit fără îndo
ială vedeta nr. 1 a 
natatiei olimpice 
feminine la Mont
real.

ÎNOT. 200 m spate (f) : 1. Ulrike Richter (RDG) 2:13,43 RO - campioană 
olimpică ; 2. Birgit Treiber (RDG) 2:14,97 ; 3. Nancy Garapick (Canada) 
2:15,60 ; 4. Nadejda Stavko (URSS) 2:16,28 ; 5. Melisa Belote (SUA) 
2:17,27 ; 6. Antja Stille (RDG) 2:17,55 ; 100 m liber (m) : 1. Jim Montgo
mery (SUA) 49,99 RM, RO - campion olimpic ; 2. Jack Babashoff (SUA) 
50,81 ; 3. Peter Nocke (RFG) 51,31 RE ; 4. Klaus Steinbach (RFG) 51,68 ; 
5. Marcello Guarducci (Italia) 51,70 ; 6. Joe Bottom (SUA) 51,79 ; 4X100 m 
liber (f) : 1. SUA (Kim Peyton, Wendy Boglioli, Jill Sterkel, Shirley Babas
hoff) 3:44,82 RM, RO — campioană olimpică ; 2. RDG 3:45,50 RE ; 3. 
Canada 3:48,81 ; 4. Olanda 3:51,67 ; 5. URSS 3:52,69 ; 6. Franța 3:56,73.

POLO. Turnee finale : grupa 1—6 : Ungaria — România 9—8 (3—1, 2—2, 
2-3, 2—2) ; grupa 7—12 : Cuba — Iran 10—2 (2—0, 3—0, 5-1, 0—1).

SCRIMA. Floreta bărbați, echipe. Finala pentru locurile I—II : R.F.G. 
(Thomas Bach 3 v, Harald Hein 3 v, Klaus Reichert 2 v, Matthias Behr 
1 v) _ Italia (Carlo Montano 3 v, Fabio dal Zotto 2 v, Stefano Simoncelli 
1 v, Attilio Calatroni și Giovani Coletti 0 v) 9—6 ; R.F.G. — campioană 
olimpică ; pentru locurile III—IV : Franța — U.R.S.S. 9—4.

SĂRITURI. Platformă (f) : 1. Elena Vaițehovskaia (URSS) 406,59 p - cam
pioană olimpică ; 2. Ulrike Knape (Suedia) 402,60 p ; 3. Deborah Wilson 
(SUA) 401,07 p ; 4. Irina Kalinina (URSS) 398,67 p ; 5. Cindy Shatto (Ca
nada) 389,58 p ; 6. Terry York (Canada) 378,39 p.

VOLEI. Preliminarii (m) — grupa B : URSS — Japonia 3—0 (9, 10, 9). 
Clasamentul grupei A : 1. Polonia 8 p ; 2. Cuba 7 p ; 3. Cehoslovacia 6 p; 
4. Coreea de Sud 5 p ; 5. Canada 4 p ; clasamentul grupei B : 1. URSS 
6 p ; 2. Japonia 5 p ; 3. Brazilia 4 p ; 4. Italia 3 p.

g
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7 BOXERI ROMÂN!
IN SFERTURI DE FINALA
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Cornelia Hanisch, cea mai tî- 
nără dintre finaliste.

A trebuit să treacă o peri
oadă de 16 ani pentru ca echi
pa masculină de floretă a 
R.F.G. să urce iarăși pe podiu
mul olimpic. De data aceasta 
nu pe treapta a 3-a ca Ia Ro
ma, ci pe prima treaptă I Suc
ces notabil, convingător (9-6) în 
fața unei formații redutabile, 
cum este cea a Italiei, care a 
numărat între rîndurile sale 
pe actualul campion olimpic 
la „individuale", dai Zotto și 
un fost finalist al C.M., Carlo 
Montano (locul 2 la Grenoble 
în 1974). Numai ziua proastă 
în care s-au găsit Attilio Ca- 
latroni și Giovani Coletti (fără 
nici o victorie) a determinat, 
desigur, un eșec atît de net al 
„azzurrilor".

Medalia de bronz a revenit 
echipei Franței, care a reedi
tat disputa sportivă cu „4“-ul 
U.R.S.S. din finala C.M. de 
anul trecut. Acum însă, pen
tru locurile 3—4...

Și scrimerii români ? Aștep
tăm de la echipa noastră de 
sabie — aflată în plină com
petiție — mult mai mult decît 
locul 4 oferit în întrecerile in
dividuale...

(Urmare din pag. 1)

învingătorul meciului Solomin 
(U.R.S.S.) — Botos (Ungaria). 
In limitele categoriei ușoară, 
Calistrat Cuțov reîntîlnește, 
intr-o așteptată revanșă, pe 
adversarul său de la campio
natele mondiale din 1974 : bul
garul Vladimir Kolev, care a 
obținut atunci o discutabilă 
victorie la puncte. Partida se 

echilibrată, 
semifi-

anunță foarte 
miza fiind un loc în 
nale.

La primul său meci, 
calificare obținută prin 
zentarea adversarului, 
Zilberman (cat. semimijlocie) 
l-a întrecut la puncte (5—0) 
pe englezul Colin Jones, mai 
ales cu ajutorul directelor sale 
de stînga. Jones s-a agitat 
mult dar ineficace, ușurînd 
sarcina boxerului român, care 
a învins fără să strălucească, 
în „sferturi" Zilberman îl va 
întîlni pe portoricanul Carlos 
Santos. La categoria mijlocie 
mică, Vasile Didea a cîștigat 
și al doilea meci, trecînd și 
de bulgarul Naiden Stancev, 
care a obstrucționat mult, 
fără a-1 putea împiedica pe 
sportivul român să-și arate

după o 
nepre- 
Victor
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le 500 m,

care se vor strădui să obțină, 
chiar din „seriile" programa
te în reuniunea inaugurală, 
calificarea pentru semifinale. 
Din păcate, în destule cazuri 
tragerile la sorți nu ne-au fost 
prea favorabile, așa încît va 
fi necesară o concentrare de
plină, o valorificare a între
gului potențial pentru a evita 
recalificările. Dar iată o se
rie de amănunte despre între
cerile de miercuri. despre 
sportivii români și, bineînțe
les, despre adversari. CaiaciȘ- 
tii și canoiștii noștri vor 
concura în prima zi la 6 pro
be, după următorul program i 
K I (21 de concurenți) — seria 
a IlI-a (în ordinea culoarelor): 
Noua Zeelandă. Bulgaria, 
U.R.S.S.. Mexic. ROMÂNIA 
(Vasile Dîba), Austria, Norve
gia; C 1 (16 concurenți) —seria 
a Il-a: Ungaria, Suedia, Bulga
ria, Iugoslavia, Canada, Franța, 
ROMÂNIA (Ivan Patzaichin), 
U.R.S.S. ; K 1 fete (16 con
curente) — seria I : Polonia, 
Cehoslovacia. ROMÂNIA (Ma
ria Cozma-Mihoreanu), Bel
gia Ungaria, Suedia, Franța, 
R. D. Germană : K 2 (23 de 
concurenți !) — seria a III-a i

superioritatea. Punctajul de 
3—2 cu care i-a fost acordată 
victoria lui Didea nu reflectă 
realitatea din ring. Următorul 
adversar al lui Didea va fi 
iugoslavul Tadija Kacear, care 
s-a distins anul acesta îndeo
sebi printr-o victorie în fața 
campionului cubanez Rolando 
Garbey.

în gala de luni după-amiază, 
în limitele categoriei mijlocii, 
Alee Năstac l-a învins la punc
te pe australianul Philip McEl- 
waine, după un meci echilibrat 
în care românul a lovit mai 
mult în repriza a treia. Astfel, 
Năstac îl va întîlni în sferturi 
de finală pe brazilianul Fer
nando Martins. La categoria 
semigrea, Costică Dafinoiu a 
cîștigat prin neprezentarea lui 
Robert Nyxon (Guyana), ur
mînd să lupte în sferturi cu 
Burges, campionul Insulelor 
Bermude. în cazul unei victorii, 
la categoria grea, Mircea Simon 
va avea ca adversar în sfer
turi pe învingătorul meciului 
Viktor Ivanov (U.R.S.S.) — A- 
tanas Suvandjiev (Bulgaria).

Cu mare nerăbdare sînt 
așteptate aici meciurile de la 
categoria grea, considerată 
categoria—vedetă a turneului 
de box. Se pune mai ales în
trebarea dacă Teofilo Steven
son (Cuba), campionul olimpic 
și mondial, va 
treze centura, 
amenință pare 
merican John 
clarat : 
nici de cubanezul 
nici de vest-germanul Hussing 
și cu atît mai puțin de polo
nezul Biegalski, campionul Eu
ropei, pe care îl voi face k.o. 
în prima sau în cea de a doua 
repriză". Ta te, un șofer în 
vîrstă de 21 de ani, încearcă 
să-1 imite pe... Cassius Clay. 
Să vedem dacă va putea să se 
distingă pe ringul olimpic și 
prin fapte, nu numai prin 
vorbe...

Prima jumătate a tabloului 
la categoria grea — care a pro
gramat meciuri în gala inițială 
a serii de luni — a cunoscut 
victoriile americanului Tate, 
vest-germanului Hussing și cu
banezului Stevenson. Dintre a- 
ceștia, unul va fi 
competiției. Celălalt se va ale
ge din partea de tablou în 
care principalii candidați sînt 
sovieticul Viktor Ivanov și Mir
cea Simon.

BASCHET. Turneul masculin, ora 18,00 finala pentru loc. 9—10; 
ora 20,00 finala pentru loc. 7—8 ; ora 22,00 finala pentru loc. 
3—4 : ora 1,00 finala pentru loc. 5—6 ; ora 3,00 finala pentru 
loc. 1—2.

BOX ora 19,00 și ora 1,00 — sferturi de finală.
CĂLĂRIE ora 14,00—24,00 — Marele premiu de sărituri peste 

obstacole.
FOTBAL : Toronto ora 24,00 — Brazilia — Polonia în semifi

nale ; Montreal ora 24.00 — R.D.G. — U.R.S.S. în semifinale.
HALTERE ora 1,00 Concursul la categoria supergrea.
HANDBAL ora 20,00 — finala pentru loc. 9—10 ; ora 21,30 — 

finala pentru loc. ~ " - - — • - -- --
ora 2,30 — finala

JUDO ora 20,00 
semigrea.

LUPTE LIBERE
POLO ora 15,30 

Australia în turneul 
Olanda

SCRIMA ora 14,00—23,00 — eliminatorii la floretă echipe fe
mei ; ora 24,00—3,00 — finala la sabie echipe.

SĂRITURI ora 2,00 — finala la platformă (b).
TIR CU ARCUL ora 16,00 — manșa I la bărbați 90 m șl 

femei 70 m ; ora 20,Oo — manșa I la bărbați 70 m si femei 60 m.
VOLEI ora 16,00 finală (m) pentru loc. 9—10 ; ora 18,00 finală 

(f) pentru loc. 7—8 ; ora 20,00 finală (f) pentru loc. 5—6 ; ora 
0,30 finală (m) pentru loc. 7—8 ; ora 2,30 finală (m> pentru

7—8 : ora 1,00 — finala pentru loc. 11—12 ; 
pentru loc. 5—6 — meciuri masculine.

— eliminatorii și ora 2,00 — finala la categ.

ora 16,00 și 1,00 — eliminatorii în turul I.
Iran — Mexic, U.R.S.S. — Canada șl Cuba __

pentru loc. 7—12 ; — ‘ ’...... _ , România — R.F.G.,
Italia și Ungaria — Iugoslavia în turneul final.

0,30 finală (m) pentru 
loc. 5—6.

YACHTING ora 19,00 
clasa 470 șl Tornado ; 
Finn ; ora 19,20 a Vll-z

— a vn-a regată la Flyng Dutchman, 
ora 19,10 a Vil-a regată la Tempest și 
regată la Soling.

MÎINE
100 mg (f) serii, lungime (b) calificări;16,00 _ __ „ ____  .... ____  , _________

calificări, ora 17,00 1500 m (f) serii, ora 20,00

a • PE SCURT •
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AUTO • Campionatul european 
de automobilism (formula n) a 
programat pe circuitul de la 
Enna (Italia) o probă în care vic
toria a revenit pilotului francez 
Renă Arnoux (pe „Renault") — 
medie orară de 184,989 km. Pe 
locul secund brazilianul Alex 
Ribeiro („March B.M.W."). Pe pri
mul loc în clasamentul general se 
află Arnoux, cu 39 puncte.

CICLISM • „Trofeul Mattectti". 
disputat la Pescara, a fost cîști
gat la sprint de rutierul italian 
Francesco Moser, cronometrat pe 
230 km în 6h

FOTBAL • Rezultate înregistra
te în „Cupa de vară" : Kickers 
Offenbach — Landskrona (Suedia) 
1—8 ; Koege B. K. (Danemarca)
— Standard Liăge 0—0 ; Kristians- 
tad (Norvegia) — V.S.S. Kosice 
0—1 ; Atvidaberg — Spartak Trna- 
va 1—3 ; Eintracht Braunschweig
— Banik Ostrava 0—2. • în „Cupa 
Alpilor : Servette Geneva — F.C. 
Metz 3—2.

HANDBAL. • în cadrul turneu
lui feminin (tineret) care se des
fășoară în localitatea poloneză 
Kielce. selecționata Cehoslovaciei 
a terminat la egalitate : 9—9 (4—7) 
cu formația Ungariei. într-un alt 
joc : U.R.S.S. — iugoslavia 18—10 
(7—6).

ȘAH • După 11 runde, în tur
neul interzonal de la Bienne, con
duce Larsen cu 81/?. urmat de 
Smîslov 7 p (1) Hiibner 6V2 P U)> 
Petrosian, Portisch, Byrne — 
6‘A P

TENIS • „Cupa Jean Becker", 
rezervată echipelor de juniori, 
s-a încheiat cu victoria formației 
Suediei. în finala, disputată în 
orașul francez Le Touquet, tinerii 
tenismani suedezi au învins cu 
3—2 selecționata Cehoslovaciei.

ATLETISM ora
ora 16,20 disc (f) , . _
100 mg (f) semifinale, ciocan finală, înălțime (f) finală, ora 
20,30 110 mg semifinale, ora 21,00 200 m (f) semifinale, ora 21,20 
400 m (b) semifinale, ora 21,40 5000 m serii, ora 23,50 110 mg 
finală, ora 0,10 200 m (f) finală, ora 0,25 3000 m obstacole finală, 
ora 0,55 400 m (f) semifinale.

BOX ora 19.00 și ora 1,00 — sferturi de finală.
CAIAC-CANOE ora 16,Oo — serii la 500 m bărbați și femei ; 

ora 22,00 — recalificări la 500 m bărbați și femei.
CĂLĂRIE ora 14,00—24,00 — proba de dresaj echipe.
HANDBAL ora 23,00 — finala pentru loc. 3—4 ; ora 0,30 — 

finala pentru loc. 1—2 în turneul masculin ; ora 18,00 Canada — 
Japonia, ora 19,15 Ungaria — România ; ora 20,30 R. D. Germa
nă — U.R.S.S. — meciuri feminine.

HOCHEI PE IARBA ora 16,00 — semifinale pentru loc. 9—12 ; 
ora 21,00 — semifinale pentru loc. 1—4.

JUDO ora 20,00 și ora 2,00 — eliminatorii și finale la categ. 
mijlocie.

LUPTE LIBERE ora 16,00 și ora 1,00 — 
în turul al II-lea.

SCRIMA ora 14,00—23,00 — eliminatorii la 
24,00—3,00 — finala la floretă echipe femei.

TIR CU ARCUL ora 16,00 — proba de 50 
(manșa I).

YACHTING ora 17,00 — Ceremonia de închidere a întrecerilor.

meciuri eliminatorii

spadă echipe ; ora

m bărbați si femeiretiși să-și păs- 
Primul care i-o 
a fi „greul" a- 
Tate. El a de- 
îmi este teamă 

Stevenson,
Hong-Kong, Finlanda. Canada, 
Bulgaria, ROMÂNIA (Larion 
Serghei — Policarp Malîhin), 
Irlanda, Italia ; C 2 (15 con
curenți) — seria I : Japonia, 
Suedia. Ungaria, Mexic, ROMÂ
NIA (Gheorghe Danilov — 
Gheorghe Simionov), Canada, 
Franța, S.U.A. ; K 2 fete (14 con
curente) — seria I î U.R.S.S., 
Australia, Canada, ROMÂNIA 
(Agafia Orlov — Nastasia Ni- 
chitov). Franța, Belgia, Po
lonia.

Amintind că din fiecare se
rie primii 3 se califică direct 
în semifinale, să așteptăm re
zultatele. urmînd ca în numă
rul nostru viitor, o dată cu 
cronica primei zile, să oferim 
cititorilor și ultimele amănun
te despre caiacîștii și canoiștii 
români care vor concura în 
probele de 1000 m. programa
te — cu „serii" și recalificări 
— în ziua de joi.
»\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
•C _ —______ ___ ________

„Nu

Marți și miercuri, FINALELE
In turneul masculin de handbal

finalistul

Marți și miercuri au loc fi
nalele turneului masculin de 
handbal. Astăzi, la Claude Ro
billard, începînd de la ora 20 
și pînă mîine în jurul orei 4 
se dispută finalele pentru locu
rile 5—6, 7—8, 9—10, 11—12, 
iar mîine, la Forum, începînd 
de la ora 23 (finala locurilor 
3—4) și 0,30 (finala locurilor 
1—2) vor fi desemnate laurea
tele competiției. Orele Urzii la 
care s-au disputat astă-noapte 
meciurile-cheie din ultima e- 
tapă a întrecerilor din grupe 
(partida România — Polonia 
s-a terminat în jurul orei 4)

nu ne lasă posibilitatea să vă 
înfățișăm finalistele.

Sistemul de disputare a fina
lelor este următorul: locul I 
din grupa A joacă cu locul I 
din grupa B în ,,finala mare" 
pentru medaliile de aur și ar
gint ; ocupanta locului H din 
grupa A joacă cu ocupanta lo
cului II din grupa B pentru 
medaliile de bronz ș.a.m.d. Din 
grupa A, cea mai mare șansă 
de calificare In finala locuri
lor 1—2 o are Iugoslavia, iar 
din grupa B echipele României 
și Poloniei pornesc cu șanse 
egale de calificare în ,,finala 
mare". Dar...

FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER
ai ai ■! U

ATLETISM. Finale. Suliță (m) : 1. Miklos Nemeth (Ungaria) 94,58 m — 
R.M., R.O. — campion olimpic ; 2. Hannu Siitonen (Finlanda) 87,92 m ; 3. 
Gheorghe Megelea (România) 87,16 m ; 4. Piotr Bielczyk (Polonia) 86,50 m; 
5. Sam-Colson (S.U.A.) 86,16 m ; 6. Vasili Erșov (U.R.S.S.) 85,26 m.

BASCHET. Masculin — turneul pentru loc. 5—8 : Italia — Australia 79—72 
(37—43). Feminin : Cehoslovacia SUA 67—83 (37—37). Pe primele trei 
locuri înaintea ultimului meci (U.R.S.S. — Japonia) : 1. U.R.S.S. ; 2. S.U.A.; 
3. Bulgaria, în prima semifinală pentru locurile 1—4, echipa Iugoslaviei 
(campioană a Europei) a întrecut selecționata U.R.S.S. (campioană olim
pică și mondială) cu 89—84 (42—42). Baschetbaliștii iugoslavi au condus 
aproape tot timpul, iar în repriza I au avut la un moment dat un avans 
de 15 p. Iugoslavia va juca (marți noaptea) pentru locurile 1—2 cu învin- 
gătoarea partidei S.U.A. — Canada.

BOX. Eliminatorii — cat. semiușoară : Davis (S.U.A.) b.p. Asprilla (Co
lumbia). Cat. ușoara : Szczerba (Polonia) b.p. Gombo (Mongolia) ; Por
tillo (Argentina) b.k.o. 2 Sittler (Austria) ; Beyer (R.D.G.) b.p. De Jesus 
(Brazilia) ; Leonard (S.U.A.) b.p. McKenzie (Anglia). Cat. semimijlocie : 
Santos (Porto Rico) b.p. Botcher (Danemarca) ; Rinke (Canada) b.p. Seki 
(Japonia) ; Bachfeld (R.D.G.) b.p. Racikov (U.R.S.S.). Cat. mijlocie mică : 
Garbey (Cuba) b.k.o. 1 Liburd (Insulele Virgine) ; Kosunen (Finlanda) 
b._ ab. 3 Veinonen (Suedia) ; Kacear (Iugoslavia) b.p. Azarhazin (Iran) ; 
Didea (România) b.p. (3—2) Stancev (Bulgaria). Cat. mijlocie : Pasiewicz 
(Polonia) b.k.o. 2 Malavasi (Franța) ; M. Spinks (S.U.A.) și Martins (Bra
zilia) se califică prin neprezentarea adversarilor ; Năstac (România) b.p. 
McElwaine (Australia) ; Vujkovlci (Iugoslavia) b.p. Odwell (Anglia) ; L. 
Martinez (Cuba) b.p. Wittenburg (R.D.G.). Cat. semigrea : Soria (Cuba) 
b.k.o. 3 Rosa (Porto Rico) ; Gruber (R.F.G.), Dafinoiu (România) și Burges 
(Bermude) se califică fără adversar ; Cat. grea : Stevenson (Cuba) b.k.o. 2 
Mamadou (Senegal) ; Tate (S.U.A.) b.p. Bieaalski (Polonia) ; Hussing 
(R.F.G.) b.p. Pakozdi (Ungaria) ; Ruokkola (Finlanda) se califică fără 
adversar.

CANOTAJ. Finală (m) — 4 vîsle f.c. : 1. RDG (Geldenpfening, Riche, 
Bussed, Wolfgramm) 6:18,65 — campioană olimpică ; 2. URSS 6:19,89 ; 
3. Cehoslovacia 6:21,77 ; 4. RFG 6:24,81 ; 5. Bulgaria 6:32,04 ; 6. SUA 
6:34,33.

CICLISM. Cursa individuală de fond (175 km) : 1. Bernt Johansson (Sue
dia) 4h 46:52 (medie orară 36,340 km) . , '. , 1, Z'
Martinelli (Italia) la 31 sec., 3. Mieczislaw Novicki (Polonia) ; 4. 
De Wolf (Belgia) ;................... ~ ’ ---------------- ' ~
— toți același timp

FOTBAL. Sferturi 
URSS — Iran 2—1

HALTERE. Categ.
R.O. — campion olimpic ; _____
AtanCs Sopov (Bulgaria) 360 kg (155+205) ; 4. ... ___
355 kg (150+205) ; 5. Gyorgy Rehus (Ungaria) 350 kg (157,5+192,5) ; 
Peter Petzold (RDG) 345 kg (152,5+192,5).

HOCHEI PE IARBA. Preliminarii — grupa A : Olanda — Canada 3—1 (0—1).

4.

A sperat să rea
lizeze un record 
absolut in maniera 
lui Mark Spitz și a 
vizat cinci medalii 
de aur. Chiar dacă 
pină la urmă nu a 
obținut decît patru 
medalii de aur, 
Komelia Ender, ce
lebra înotătoare din 
R. D. Germană, a 
devenit fără îndo
ială vedeta nr. 1 a 
natației olimpice 
feminine la Mont-

campion olimpic ; 2. Giuseppe 
._ „ ____ .. *"„.*+* . -- Alfons
5. Nikolai Gorelov (U.R.S.S.) ; 6. George Mount (S.U.A.) 
cu Martinelli.
de finală : Polonia — RPD Coreeană
(1-0).
90 kg : 1.

2.

5—0 (1—0) ;

kg (170+212,5) 
(165+197,5) ; 3.

David Rigert (URSS) 382,5
James Lee (SUA) 362,5 kg..........................

Philip Grîppaldi (SUA)“ . -------- ------------ 6

Clasament : 1. Olanda 10 p (11—3) ; 2. Australia 6 p (14—6) ; 3. India 
6 p (12—9) ; 4. Malaezla 4 p (3—7) ; 5. Canada 2 p (4—11) ; 6. Argen
tina 2 p (4—12) ; clasamentul grupei B : 1. Pakistan 7 p (16—6) ; 2. 
Spania 4 p (9—7) ; 3. Noua Zeelandă 4 p (6—8) ; 4. RFG 3 p (10—10) ; 
5. Belgia 2 p (5—15).

ÎNOT. 200 m spate (f) : 1. Ulrike Richter (RDG) 2:13,43 RO - campioană 
olimpică ; 2. Birgit Treiber (RDG) 2:14,97 ; 3. Nancy Garapick (Canada) 
2:15,60 ; 4. Nadejda Stavko (URSS) 2:16,28 ; 5. Melisa Belote (SUA) 
2:17,27 ; 6. Antja Stille (RDG) 2:17,55 ; 100 m liber (m) : 1. Jim Montgo- 
mery (SUA) 49,99 RM, RO - campion olimpic ; 2. Jack Babashoff (SUA) 
50,81 ; 3. Peter Nocke (RFG) 51,31 RE ; 4. Klaus Steinbach (RFG) 51,68 ; 
5. Marcello Guarducci (Italia) 51,70 ; 6. Joe Bottom (SUA) 51,79 ; 4X100 m 
liber (f) : 1. SUA (Kim Peyton, Wendy Boglioli, Jill Sterkel, Shirley Babas
hoff) 3:44,82 RM, RO — campioană olimpică ; 2. RDG 3:45,50 RE ; 3. 
Canada 3:48,81 ; 4. Olanda 3:51,67 ; 5. URSS 3:52,69 ; 6. Franța 3:56,73.

POLO. Turnee finale : grupa 1—6 : Ungaria — România 9—8 (3—1, 2—2, 
2-3, 2—2) ; grupa 7—12 : Cuba — Iran 10—2 (2—0, 3—0, 5-1, 0—1).

SCRIMA. Floretă bărbați, echipe. Finala pentru locurile I—II : R.F.G. 
(Thomas Bach 3 v, Harald Hein 3 v, Klaus Reichert 2 v, Matthias Behr 
1 v) — Italia (Carlo Montano 3 v, Fabio dal Zotto 2 v, Stefano SimoncellJ 
1 v, Attilio Calatroni și Giovani Coletti 0 v) 9—6 ; R.F.G. — campioană 
olimpică ; pentru locurile III—IV : Franța — U.R.S.S. 9—4.

SĂRITURI. Platformă (f) : 1. Elena Vaițehovskaia (URSS) 406,59 p - cam
pioană olimpică ; 2. Ulrike Knape (Suedia) 402,60 p ; 3. Deborah Wilson 
(SUA) 401,07 p ; 4. Irina Kalinina (URSS) 398,67 p ; 5. Cindy Shatto (Ca
nada) 389,58 p ; 6. Terry York (Canada) 378,39 p.

VOLEI. Preliminarii (m) — grupa B: URSS — Japonia 3—0 (9, 10, 9). 
Clasamentul grupei A : 1. Polonia 8 p ; 2. Cuba 7 p ; 3. Cehoslovacia 6 p; 
4. Coreea de Sud 5 p ; 5. Canada 4 p ; clasamentul grupei B : 1. URSS 
6 p ; 2. Japonia 5 p ; 3. Brazilia 4 p j 4. Italia 3 p.

g


