
VIZITA DE PRIETENIE
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU portulPROLETARI OIW TOATE ȚĂRILE, UNIȚl-VĂl

ÎN BULGARIA I ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT 

I
a sosit la 

Nicolae
Marți după-amiază 

Varna tovarășul 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, care, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
face o vizită de prietenie în 
R. P. Bulgaria, la invitația to
varășului Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Bulgaria.

Pe aeroportul internațional 
al orașului Varna, la coborî- 
rea din elicopter, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost în- 
timpinați cu deosebită cordia
litate de tovarășul Todor Jiv
kov și Ludmila Jivkova, pre
ședintele Comitetului de Artă 
și Cultură al R. P. Bulgaria, 
care le-au urat bun venit 
pe pămîntul bulgar. Tovarășii 
Nicolae 
Jivkov 
căldură..

Ceaușescu și Todor 
s-au îmbrățișat cu

★
seara, la palatul Eu-Marți

xinovgrad, de lingă Varna, au 
început convorbirile dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al R. P. Bulgaria.

★
Marți seara, primul-secretar 

al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. P. Bulgaria, tovarășul To
dor Jivkov, a oferit un dineu 
în cinstea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
P.C.R., președintele Republicii 
Socialiste România, și a 
varășei Elena Ceaușescu.

★
Miercuri dimineața s-au 

cheiat, la palatul Euxinovgrad, 
convorbirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, seeretar ge
neral al Partidului ~ 
Român, președintele 
Socialiste România, 
Jivkov, prim-seeretar 
Partidului Comunist _ .
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria.

In legătură cu problemele 
discutate s-a convenit să se 
dea publicității un comunicat.4,

Miercuri dimineața, după 
încheierea convorbirilor ro-

mano—bulgare la nivel înalt, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășul Todor Jivkov au vi
zitat stațiunile „Drujba" („Prie
tenia") și „ZIatni piaseti" („Ni
sipurile de aur"), două dintre 
perlele litoralului bulgar al 
Mării Negre.

In timpul vizitei, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-au fost 
prezentate cele mai noi con
strucții hoteliere și de agre
ment ale celor două stațiuni, 
care, în prezent, dispun de o 
capacitate de cazare de 12 000 
locuri pe an.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu este invi
tat să i 
a Comitetului Central al Par
tidului Comunist Bulgar.

Ca și în ziua i 
tovarășii Nicolae 
și Todor Jivkov au fost peste 
tot întîmpinați cu multă căldu
ră, cu urale și ovații, cu sen
timente de înaltă prețuire și 
stimă de numeroși cetățeni 
bulgari și străini aflați 
dihnă pe litoral. Cei doi 
ducători de 
au răspuns 
nifestărilor

I
i
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CĂLDUROASA PRIMIRE FĂCUTĂ NADIEI COMĂNECI Șl COLEGELOR SALE la Înapoierea In patrie

I „SÎNTEM 
|SUCCESE
I Marți la

atmosferă
! veaușescu este invx- - 
viziteze Casa de oaspeți I 
itetului Central al Par- I

precedentă I 
Ceaușescu |

la o- 
con- 
stat 
ma-

partid și de 
cu prietenie 
spontane.

★
Miercuri după-amiază, 

rășul Nicolae Ceaușescu, 
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și-a 
încheiat vizita de prietenie fă
cută, 
Elena 
garia, 
Todor 
C.C.

tova- 
secre-

to-

in

Comunist 
Republicii 
?i 
al C.C. al

Todor

Bulgar,

S-AU ÎNCHEIAT

Și ÎNTRECERILE

DE HANDBAL

I
I
I
I
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FERICITE CĂ AM ADUS ȚĂRII 
SPORTIVE DE MARE PRESTIGIU"

împreună cu tovarășa 
Ceaușescu, în R. P. Bul
la invitația tovarășului 
Jivkov, prim-seeretar al 

al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

Oaspeții români iși iau mai 
intii rămas bun de la persoa
nele oficiale bulgare prezente 
la ceremonia plecării. Numeroși 
oameni ai muncii ovaționează 
pe tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov. Un grup 
tinere, in costume i 
bulgărești, oferă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei

I
I
I
I

;rup de | 
naționale I 
ivarăsului *

Elena Ceaușescu frumoase bu- I 
chete de garoafe. I

★
In cursul serii, I 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au înapoiat 
în Capitală.

La sosire, au fost i 
de tovarășii Manea  ------ -—,
Cornel Burtică, Gheorghe Oprea 
și Ilie Verdeț.

tovarășul I 
tovarășa I

intîmpinați I
Mănescu, •

I

prînz, 
de săr

bătoare sportivă pe 
aeroportul interna
țional O t o p e n i. 
Cursa SAS de la 
Copenhaga a adus 
în țară pe minu
natele noastre gim
naste, care au re
purtat succese stră
lucite la 
XXI-a 
Jocurilor 
de la 
Așa cum 

încă 
pleca 
întrecerilor 

gimnas- 
noastre

cea de a 
ediție a 
Olimpice 

Montreal, 
au decla- 

înainte 
spre

rat-o 
de a 
orașul 
olimpice, 
tele noastre au 
dorit mult ca ime
diat ce-și vor 
cheia evoluția 
se poată 
cit maț, 
acasă.

Numeroși 
tori ai sportului 
din Capitală, mem
bri ai asociațiilor 
și cluburilor spor
tive. grupe de gim
nastică. sportivi de 
performanță, au ți
nut să facă o 
primire entuzias
tă sportivelor care, 
real, au reprezentat 
culorile 
medalii 
argint , .
în lupta extrem de dîrză cu 
cele mai bune echipe ale lumii.

Bucuria reîntoarcerii acasă a 
medaliatelor olimpice este trăi
tă cu intensitate maximă, în 
primul rînd, de părinții gim
nastelor care au înscris pagini 
de glorie în istoria sportivă a 
tării. Sînt 
înconjurați 
și căldură 
care sînt 
și fratele 
mama Teodorei Ungureanu, pă-

în- 
să 

întoarce 
curînd

iubi-

Cinci medalii olimpice (dintre care trei de 
aur) strălucesc la gitul marii campioane

la Mont- 
cu cinste 

patriei, cueerind trei 
de aur, două de 

și două de bronz,

prezenți la aeroport, 
cu multă prietenie 

din momentul în 
recunoscuți, părinții 

Nadiei Comăneci,

rinții Ancăi Grigoraș, ai Ga- 
brielei Trușcă, Luminiței Milea. 
De data aceasta, sînt și ei ne- 
voiți să răspundă întrebărilor 
ziariștilor, să-și exprime satis
facția pentru acest atit de stră
lucit succes repurtat de gimnas
tica românească. Cu toții, aș
teaptă cu nerăbdare momente
le fericite ale reîntîlnirii, par 
oarecum surprinși de numărul 
mare al celor veniți pe aeroport 
să întîmpine echipa de aur a 
României.

Rînd pe rînd, Nadia Comăneci, 
Teodora Ungureanu, 
Constantin, Anca ~ 
Gabriela Trușcă,
Gabor, care au susținut lupta

•>
Mariana 

Grigoraș, 
Georgeta

ECHIPA NOASTRA MASCULINA
MEDALII OLIMPICE DE ARGINT
• Formafia feminină, pe locul 4

întrecerile de handbal 
cadrul Jocurilor Olimpice 
încheiat aseară cînd au 
programate în, sala Forum 
ieții) și Claude Robillard (fetele) 
finalele. Echipele noastre au cu
cerit o medalie de argint — 
reprezentativa masculină și un

din 
s-au 
fost 
(bă-

loc IV — selecționata feminină. 
Ambele titluri olimpice — fete 
și băieți — au revenit forma
țiilor Uniunii Sovietice.

Peste 6 000 de spectatori au 
asistat în sala Forum la cele 
două meciuri finale ale băieți
lor. în, prima partidă Polonia

a întrecut — în finala pentru 
locurile 3—4_—,_după prelungiri, 
echipa * 12
(11—9. 17—17). Handbaliștii po
lonezi 
bronz.

„Finala mare", pentru locu
rile 1—2, a adus în teren repre-

R. F. Germania 21—18

au cucerit medaliile de

zentativele României și Uniunii 
Sovietice. Trebuie să spunem 
de la început că handbaliștii 
noștri ne-au decepționat. Ei 
n-au reușit nici un moment să 
desfacă sistemul defensiv ad
vers, pentru a înscrie, aglome- 
rînd jocul pe centru, iar în 
apărare s-au dovedit mai vul
nerabili oa niciodată. Scor 
final : U.R.S.S. — România 
19—15 (10—6). Au jucat :

ROMANIA : Penu, Munteanu 
— Licu 4, Birtalan 3, Stockl 1, 
Grabovschi 4, Voina, Gațu, 
Kicsid 2, Cosma 1 și Tudosie ;

U.R.S.S. : Iscenko — Cernî- 
șov 1, Maximov 4, Sidiaev 3, 
Klimov 1, Kravțov 2, Găsii 6, 
Rezanov, Ampilogov 2.

Au arbitrat : Tetens și Rei- 
chel (R.F. Germania).

După consumarea actului fi
nal, clasamentul turneului olim
pic arată astfel : 1. U.R.S.S., 
2. România, 3. Polonia, 4. R.F. 
Germania, 5. Iugoslavia, 
garia, 7. Cehoslovacia, 
nemarca, 9. Japonia, 10. 
11. Canada.

Dar, pentru a se ajunge în 
faza finalelor, cele 11 formații 
au trebuit, mai intii, să-și dis
pute ultima etapă din cadrul 
grupelor si astfel să fie stabi
lită ierarhia.

sportivă în sala Forum, ca șl 
cele două rezerve, Marilena 
Neacșu și Luminița Milea au 
coborît din avion în aplauzele 
celor care le-au venit în întîmpi- 
nare. Pe mari pancarte citim 
bucuria unanimă pentru stră
lucitele succese ale gimnastelor 
noastre i „MULȚUMIM DIN 
INIMA PARTIDULUI, PEN
TRU MINUNATELE condi
ții CREATE MIȘCĂRII SPOR
TIVE DIN ȚARA NOASTRA", 
„BRAVO, NADIA. TOT ÎNA
INTE", „FELICITĂRI ECHI
PEI FEMININE DE GIMNAS
TICA A ROMÂNIEI, VICE- 
CAMPIOANA OLIMPICA", 
„BINE AȚI VENIT CU AURUL 
MONTREALULUI".

Gimnastele noastre au fost 
primite la aeroport de repre
zentanți ai C.N.E.F.S., Minis
terului Educației și Invăță- 
mîntului, de alte oficialități 
sportive. în salonul oficial al 
aeroportului, tovarășul Miron 
Olteanu, secretar al 'C.N.E.F.S., 
le-a adresat medaliatelor o- 
limpice un călduros bun venit, 
felicitîndu-le pentru excelen
tele rezultate repurtate la 
Jocurile Olimpice. In cadrul 
unei conferințe de piesă ad- 
hoc, gimnastele noastre au 
trebuit să facă față tirului de 
întrebări al reporterilor bucu- 
reșteni, dornici să afle de la 
medaliatele noastre cit mai 
multe amănunte despre între
cerea olimpică de gimnastică, 
despre bucuria succeselor.

— Să știți — ne spune tripla 
campioană olimpică Nadia 
Comăneci — pentru noi este 
mult mai greu să răspundem 
solicitărilor atltor fotoreporteri 
care ne-au întimpinat aici, să 
satisfacem curiozitatea tuturor 
reporterilor, decit să susținem 
o întrecere olimpică. Vă spun 
sincer, acolo a fost mai ușor. 
Ne-am pregătit temeinic in 
perioada preolimpică, am be
neficiat de toate condițiile 
pentru a ne desfășura antre
namentele conform programu
lui stabilit, astfel că știam că 
putem obține un rezultat bun. 
Sintem fericite că am adus țării 
succese sportive de mare 
prestigiu.

— Miercuri 21 iulie, la în
cheierea concursului primelor 
36 de concurente pentru indi
vidual compus, erai campioană 
olimpică absolută, cea mai 
tînără din istoria 
petiții. Cum ai 
mare succes ?

— Bineînțeles,

acestei 
primit

m-am

com- 
acest

6. Un-
8. Da-
S.U.A.,

(Continuare în pag. a 4-a)

De la stingă la dreapta : Mircea Grabovschi, Oprea Vlase — antrenor emerit, Cezar Drăgănîță, prof. 
Lucian Grigorescu — secretar al F.R.H., Adrian Cosma, Ștefan Birtalan, Nicolae Nedef — antrenor 
emerit, Gabriel Kicsid, Werner Stockl, Alexandru Fdlker, Radu Voina, Roland Gunesch, Cristian 
Gațu — căpitanul echipei, Constantin Tudosie, Ghiță Licu, Cornel Penu și Nicolae Munteanu.

. , bucu
rat nespus dc mult de această 
victorie, mai ales de faptul 
că numelui meu îi era ală
turat întotdeauna numele pa
triei mele dragi, ROMANIA, 
despre care presa mondială 
vorbea in cuvinte foarte fru
moase. Am trăit momente e- 
moționante, pe care nu le voi 
uita niciodată, la înapoierea în 
Satul olimpic. Felicitările și 
cuvintele părintești pe care ni 
le-au adresat tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tarul general al partidului 
nostru, și tovarășa Elena 
Ceaușescu ne-au îmbărbătat, 
ne-au mobilizat pentru a con
cura mai bine, pentru a obține 
noi succese. Și, spre bucuria 
noastră, acestea au venit, 
deoarece atit eu cit și prietena 
riiea Teodora am obținut în fi
nalele pe aparate două meda
lii de aur, una de argint și 
două de bronz.

— Cîteva fotografii care ne-au 
sosit de la Montreal înfățișează 
bucuria colectivă a echipei noas-

Constantin MACOVEt

(Continuare în pag. 2—3)

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



ȘEDINȚA BIROULUI F. R. FOTBAL I
1 3

"IeM a avut loc ședința Bi
roului F. R. Fotbal, în care 
s-a hotărît ca întrecerea cam
pionatului Diviziei A, ediția 
1976—1977, să înceapă la 22 
august. A fost stabilit și pro
gramul turului, a cărui primă 
etapă cuprinde următoarele 
meciuri : Steaua — F. C. Con
stanța, U. T. Arad — Sport 
club Bacău, Politehica Timi
șoara — Dinamo, F.C.M. Galați
— Jiul, Progresul București — 
Universitatea Craiova, A. S. 
Armata Tg. Mureș — F. C. 
Argeș, Corvinul Hunedoara — 
Sportul studențesc, Politehnica 
Iași — F.C.M. Reșița și Rapid
— F. C. Bihor. (Programul 
complet al turului Diviziei A

MECIURI
• POLITEHNICA TIMIȘOA

RA — F. C. CARL ZEISS 
JENA 3—1 (1—0). Partida s-a 
disputat marți, in prezența a 
7000 de spectatori. Gazdele au 
obținut victoria cu scorul de 
3—1 (1—0) prin golurile marca
te de Floareș (min. 32), Dem- 
brovschi (min. 73) si Nucă 
(min. 80), respectiv, Overmans 
(min. 87). Politehnica a folosit 
formația : Catona — Mioc, Păl- 
tinișan, Mehedințu, Maier —

ÎNTRECERI DE TENIS 
PENTRU JUNIOARE
Tradiționala competiție inter

națională de tenis pentru echi
pe de junioare dotată cu „Cupa 
Hungaria“ s-a desfășurat în a- 
cest an în localitatea Biala Sla
tina (Bulgaria), între 22 și 26 
iulie. Echipa României, avînd 
ca titulare pe Mariana Socaciu 
și Elena Jecu, a obținut un me
ritoriu loc trei, în urma for
mațiilor U.R.S.S. (câștigătoarea 
competiției) și Poloniei. Pe ur
mătoarele locuri ale clasamen
tului : Bulgaria, R. D. Germa
nă, Ungaria.

Iată rezultatele obținute de 
selecționata română: cu U.R.S.S. 
1—2, cu R. D. Germană 3—0, 
cu Bulgaria 3—0.

HOCHEI: POLONIA - 
ROMÂNIA 5-3

MtJNCHEN, 28 (Agerpres). — 
In localitatea vest-germană 
Rosenheim, într-un meci con- 
tînd pentru competiția interna
țională de hochei pe gheață 
„Thum und Taxis", selecționa
ta Poloniei a întrecut cu scorul 
de 5—3 (1—1, 1—1, 3—1) forma
ția României.

LARSEN DISTANȚAT 
ÎN „INTERZONAL"
ZURICH, 28 (Agerpres). — 

în cadrul turneului interzonal 
de șah de la Bienne s-au dispu
tat partidele întrerupte în run
dele anterioare, A fost consem
nată remiză în următoarele 
partide : Tal — Rogoff, Ander
sson — Hiibner, Gheler — 
Smîslov, Matanovici — Liber- 
zon și Larsen — Csom.

Rezultate din runda a 12-a : 
Byrne — Smîslov 1—0; Smej- 
kal — Castro 1—0 | Rogoff — 
L. Portisch 0—1 ; Gulko — 
Tal remiză; Sanguine — 
Lombard remiză ; Petrosian — 
Gheller remiză.

în clasament, după 12 run- 
de, conduce marele maestru 
danez Bent Larsen, cu 9 punc
te, urmat de Hiibner (R.F.G.), 
Portisch (Ungaria), Byrne 
(S.U.A.) și Smîslov (U.R.S.S.)
— 7*A p, Petrosian (U.R.S.S.) 7 
p, Csom (Ungaria), Tal 
(U.R.S.S.), Smejkal (Cehoslova
cia) și Sanguinetti (Argentina)
— 6'/2 P-

LOTO — PRONOSPORT INFORMEAZĂ
DUMINICA 1 AUGUST 1976 — 

TRAGEREA EXCEPȚIONALA^
PRONOEXPRES!

ClȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 25 IULIE 1976

Categoria I : (12 rezultate) : 9
variante 10% a 3.129 lei ; Catego
ria a Il-a : (11 rezultate) 30,30 
variante a 1.115 lei ; Categoria a 
Ill-a : (10 rezultate) 287,95 va
riante a 176 lei.

ClȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT-OLIMPIC DIN 

18—23 IULIE 1976
Categoria I : (13 rezultate) 19,80 

variante a 2.072 lei ; Categoria a 
Il-a : (12 rezultate) 243,95 va
riante a 392 lei.

Intrucît valoarea cîștigului de 
la categoria a Ill-a a fost sub 
plafonul minim de 40 lei, fondul 
de cîștigurj a fost atribuit, con

va fi publicat în numărul de 
mîine al ziarului nostru).

Tot duminică 22 august vor 
începe jocurile Și în cadrul 
Diviziilor B și de juniori — 
campionatul național. Prima 
etapă a Diviziei C se va des
fășura la 29 august, iar debu
tul în campionatul republican 
de juniori a fost fixat pentru 
19 septembrie.

In cadrul ședinței de ieri a 
fost stabilită și componența 
celor trei serii ale campiona
tul .ii Diviziei B. Au fost, de 
asemenea, definitivate transfe
rările la toate eșaloanele, lista 
acestora urmînd a fi publicată 
într-unul din numerele viitoa
re ale ziarului nostru.

AMICALE
Vișan, Dembrovschi, Cotec — 
Belanov, Șcrbănoiu. Floareș. 
Au mai jucat : Bathori I, Crîn- 
gașu, Istrătescu, Bat-na, Roșea. 
Nucă și Petrescu. (Șt. Marton
— coresp.).

• F C. PETROLUL — A-
DANASPOR (Turcia) 2—1 (1—0). 
Au marcat: Geoigescu (min. 
38). Fl. Dumitrescu (min. 61), 
respectiv Halis (min. 60) (I.
Tănăsescu — corespondent).

• F. C. ȘOIMII SIBIU — 
STEAUA 1—3 (0—1). Au mar
cat : Iordănescu (min. 29 și 70) 
si Răducanu (min. 60) pentru 
Steaua ; Oprea (min. 90) pen
tru gazde. Campionii au uti
lizat următoarea formație : 
Moraru — Anghelini, FI. Ma
rin, Sameș, Vigu — Ion Ion, 
Dumitru, Iordănescu — Troi, 
Năstase, Zamfir. Au mai ju
cat : Iordache, Nițu, Răducanu, 
Agiu, Elisei, Stoica. Florea, 
Zahiu și Aelenei. (Ilie Ionescu
— coresp. județean)

• JIUL — „U“ CLUJ-NAPO- 
CA 5—0 (3—0). Desfășurindu-si 
pregătirile la Deva, Jiul a sus
ținut pe stadionul din localitate 
o partidă de verificare cu echi
pa „U“ Cluj-Napoca, de care a 
dispus cu categoricul scor de 
5—0 (3—0). Punctele au fost 
realizate de Sălăjean (min. 9), 
Augustin (min. 31), Dumitrachc 
(min. 44 și 60) și Mulțescu 
(min. 71). Jiul a utilizat urmă
torul „11“ : Homan (Cavai) — 
Rusu, Bădin, Ciupitu, Deleanu 
(Moga) — Augustin, Stoica, 
Mulțescu — Dumitrache, Sălă- 
jean (Stoichiță), Bucurescu. As
tăzi, Jiul joacă tot la Deva, cu 
divizionara B din localitate Mu
reșul. (I. Simion — coresp.).
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• PE SCURT •
CICLISM • Cursa de la Limo

ges a fost cîștigată de rutierul 
italian Felice Gimondi, cronome
trat pe distanța de 102 km cu 
timpul de 2 h 38. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat francezul 
Guy Sibille — la 20 sec si olan
dezul Gerben Karstens — la 23 
sec.

FOTBAL • „Cupa Alpilor“ a 
programat alte două partide : 
Lausanne—Nîmes 2—2 ; Servette 
Geneva — F.C. Nantes 3—2.

MOTO • Pe circuitul de la 
Anderstorp s-a desfășurat Marele 
premiu al Suediei, contînd pen
tru campionatul mondial de mo- 
tociclism. La clasa 125 cmc, vic
toria a revenit italianului Pier- 
Paolo Bianchi („pe Morbideli“), 
— medie orară 130,400 km. La 50 
cmc, primul s-a situat spaniolul 
Angel Neto (pe „Bultaco“).

TENIS • Turneul de la Was
hington a fost cîștigat de Jimmy 
Connors, care l-a învins în finală 
cu 6—2, 6—4 pe Raul Ramirez.
• „Primii 10“ în clasamentul 
Marelui Premiu F.I.L.T., la 27 iu
lie : Panatta 340 p, Ramirez 335 p, 
Dibbs 310 p, Orantes 290 p, Borg 
260 p, Connors 210 p, Năstase 190 
p, Tanner 178 p, Vilas 170 p, So
lomon 161 p. • Surpriză în pri
mul tur la Louisville, unde ar
gentinianul Cano învinge pe 
Dibbs cu 3—6 6—3, 6—4. Alte re
zultate : Gorman—Cornejo 6—2, 
6—4 ; Fillol—Velasco 7—6, 2—6, 
6—3 ; Franulovici — Kuki 6—2 
6—1 ; Crealy — Koch 6—1, 6—1 ; 
Van Dillen — Battrick 6—2, 7—5 ; 
Fibak — A. Amritrâj 6—0, 6—4 ; 
Amaya — V. Amritrâj 6—4, 6—2.
• în Cupa Davis : U.R.S.S. — 

Spania 4—1, scor final.
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form regulamentului, celorlalte I 
două categorii. I

NUMERELE EXTRASE LA TRA- - 
GEREA PRONOEXPRES DIN 28 g 

IULIE 1976 :
FOND GENERAL DE CÎȘTl- 

GURI : 1.544.413 lei. din care : I 
861.910 lei REPORT.

Extragerea I î 11 19 25 27 18 32 1
Extragerea a Il-a : 29 16 20 4 1

ClȘTIGURILE TRAGERII EX- I 
CEPȚIONALE PRONOEXPRES | 

DIN 18 IULIE 1976 î
FAZA I : Cat. 2 : 4 variante I

25% a 3 750 lei ; Cat. 3 : 19,40 I 
a 3.937 lei ; Cat. 4 : 62,30 a 1 226 ■ 
lei ; Cat. 5 : 182 a 420 lei ; Cat. . 
6 : 5 282,15 a 40 lei.

FAZA A n-A ; Cat. A 7 1 va- I 
riantă 10% a 5 000 lei ; Cat. B : ■ 
16,55 a 4 489 lei ; Cat. C : 81,70
a 909 lei ; Cat. D : 3 511.20 a 60 I 
lei. I
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4 BOXERI ROMÂNI IN SEMIFINALE ECHIPA DE POLO A B0
Joi seara, în cursul a două 

gale consecutive, în arena 
Maurice Richard din Montreal 
se dispută întrecerile semifi
nale ale turneului de box. Evi
dent, se poate spune de pe 
acum_ că toți cei ajunși în a- 
ceastă fază a competiției sînt 
posesori de medalii. întrebarea 
rămîne : ce fel de medalii 7

Primul dintre boxerii români 
care a ajuns în această etapă 
este Simion Cuțov (semiușoară). 
El și-a croit drumul spre semi
finale datorită unei evoluții 
normale, boxînd bine cu suede
zul Ove Lundby, pe care l-a 
învins la puncte (5—0) în ca
drul sferturilor de finală. Mult 
mai greu s-a calificat în semi
finale adversarul său de as
tăzi, sovieticul Vasili Solomin, 
căruia Andras Botos (Ungaria) 
i-a pus serioase probleme de-a 
lungul întregului meci. Unii 
consideră că decizia juriului 
l-a avantajat pe Solomin, care 
a coborît ringul cu o arcadă 
deschisă. Oricum, meciul de 
joi rămîne unul dintre puncte
le de atracție ale programului.

Calistrat Cuțov (ușoară) a 
avut un adversar incomod, pe 
care îl cunoștea. Tocmai de 
aceea am fost surprinși să-1 
vedem pe Calistrat abordînd 
lupta ou bulgarul Vladimir Ko
lev destul de apatic, lipsit de 
inițiativă, părind că acceptă ”n. 
simplu meci de antrenament. In 
aceste condiții, Kolev, mai de
cis si mai organizat în acțiuni, 
a obținut calificarea cu un 
punctai de 5—0. La categoria 
pană, Gheorghe Ciochină nu a 
făcut față puternicului său ad
versar Richard Nowakowski 
(R.D.G.). Puncheur și tehnician 
de temut, acesta din urmă l-a 
surprins pe Ciochină cu mai 
multe croșee, expediindu-1 la 
podea. Meciul s-a terminat prin 
k.o. în rundul 3 în favoarea 
boxerului din R.D.G.

La cat. mijlocie, Alee Năstac 
a avut un adversar mai puter
nic decît ne-am fi așteptat : 
brazilianul Fernando Martins, 
pe care l-a întrecut la puncte, 
cu un verdict la limită : 3—2. 
O sarcină mai ușoară a avut 
Costică Dafinoiu, la cat. semi
grea, care și-a impus superiori
tatea în fața campionului din 
Bermude : Robert Burges. Vic
toria i-a revenit sportivului ro
mân cu 5—0.

După un meci extrem de dis
putat la categoria semimijiocie. 
Victor Zilberman l-a întrecut 
pe campionul portorican Carlos 
Santos cu o decizie obținută de 
justețe : 3—2. în urma acestei 
prețioase victorii, campionul 
român' s-a calificat pentru se

„SÎNTEM FERICITE CĂ AM ADUS TĂRII 
SUCCESE SPORTIVE DE MARE PRESTIGIU"

(Urmare din pag. 1)

tre, și îndeosebi a Teodorei 
Ungureanu, pentru notele ma
xime obținute de Nadia Comă- 
neci. Cum explici aceasta, Teo
dora ?

— Este foarte firesc să fie așa. 
Mai întîi, pentru că echipa noas
tră, cea mai tinără din concurs, 
este un colectiv inchcgat, care 
și-a desfășurat activitatea, atît 
cea pregătitoare, cit și cea din 
timpul desfășurării propriu-zise 
a întrecerilor olimpice, într-o 
ambianță de înțelegere, de cola
borare, de întrajutorare. Apoi, 
notele de 10 obținute de prie
tena mea Nadia reprezentau 
atît un succes al ei personal, 
cit și al întregii noastre echi
pe. Sînt bucuroasă că, prin 
comportarea mea, mi-am adus 
o modestă contribuție la clasa
rea bună a echipei României, 
medalia de argint reprezentînd 
o răsplată binemeritată a efor
turilor care s-au depus pentru 
ca noi să concurăm bine la 
Jocurile Olimnice.

Nadia, care urmărește acum 
discuția noastră, dorește să 
facă o precizare :

— Dora (n.r. — Teodora Un
gureanu) a făcut, intr-adevăr, 
un concurs excepțional. Notele 
de 9,90 pe care ea le-a obținut 
la paralele și birnă au pre
gătit terenul pentru calificati
vele maxime pe care le-am 
primit eu. Regret nespus de 
mult că ea n-a beneficiat întot

mifinale, avînd oricum asigu
rată o medalie.

Din păcate, în strădania sa 
de a atinge același obiectiv, 
Vasilea Didca (categoria mijlo
cie mică) nu a reușit același 
lucru, fiind întrecut la puncte 
(5—0) în sferturi de finală de 
către puternicul boxer iugoslav 
Tadija Kacear.

Programul semifinalelor pre
vede următoarele meciuri (sta
bilite pînă la închiderea edi
ției) :

Semimuscă : Li Ven Uk 
(R.P.D. Coreeană) — Pooltrat 
(Thailanda) ; Hernandez (Cu
ba) — Maldonado (Porto Rico). 
Muscă : Duvalon (Cuba) — To- 
rosian (U.R.S.S.) ; Randolph 
(S.U.A.) — Blazynski (Polonia). 
Cocoș : Ciu En Zo (R.P.D. Co
reeană) — Cowdell (Anglia) ; 
Rîbakov (U.R.S.S.) — Mooney 
(S.U.A.). Pană : Nowakowski 
(R.D.G.) — Kosedowski (Polo
nia) ; Paredes (Mexic) — Her
rera (Cuba). Semiușoară : S. 
Cutov (România) — Solomin 
(U.R.S.S.) ; Davis (S.U.A.) —
Rusevski (Iugoslavia). Ușoară : 
Kolev (Bulgaria) — Aldama 
(Cuba) ; Szczerba (Polonia) — 
Ieonard (S.U.A.). Semimijiocie: 
Skricek (R.F.G.) — Gamarro
(Venezuela), Zilberman (Româ
nia) — Bachfeld (R.D.G.), Mij
locie mică : Rybicki (Polonia) 
— Savcenko (U.R.S.S.), Garbey 
(Cuba) — Kacear (Iugoslavia). 
Mijlocie : Năstac (România) — 
M. Spinks (S.U.A). Semigrea : 
Dafinoiu (România) — Soria 
(Cuba). Grea : Tate (S.U.A. — 
Stevenson (Cuba).

ÎNCEPUT SLAB LA LUPTE I
Marți seara. în Sala de la 

Centrul sportiv Maisonneuve 
din Montreal au început între
cerile turneului olimpic de lup
te libere, la care sînt prezenți 
și nouă sportivi români.

în meciurile din cadrul pri
mului tur disputate marți, cei 
mai mulți dintre reprezentan
ții tării noastre au întîlnit ad
versari puternici Șase dintre 
sportivii români au coborît în
vinși de pe salteaua de con
curs. Nu este mai puțin ade
vărat că întrecerile de libere 
se dispută la un nivel foarte 
ridicat, iar „sorții" nu le-au fost 
de loc favorabili luptătorilor 
noștri. De pildă, medaliatul cu 
bronz ai ultimei ediții a Jocuri
lor Olimpice, Vasile Iorga (82 
kg), l-a avut ca adversar pe 
V. Novojilov (U.R.S.S.) — cam
pionul european de la Madrid 
(1974). După un meci de mare 
luptă, multiplul campion român

deauna, la toate aparatele, de 
notele pe care le merita. Era 
pe deplin posibil ca ea să se 
afle pe podium, lingă mine, și 
la individual compus. In orice 
caz, exercițiul ei la sol a fost 
unul dintre cele mai bune pre
zentate in concurs.

— După încheierea întrece
rilor ați declarat că nu vă veți 
opri aici...

— Da, nu ne vom opri aici. 
Atît eu, cit și Teodora. Ma
riana, Anca, Gabriela, Geor- 
geta vom munci și mai mult, 
și mai bine, astfel ca la vi
itoarele competiții să obținem 
rezultate și mai bune. Avem 
condiții minunate, ne bucurăm 
în permanență de grija celor 
care ne vegheaz.ă pregătirea 
școlară si sportivă, astfel că 
avem obligația să nc propunem 
succese și mai mari. Și am 
convingerea că Ic vom obține. 
Anul viitor sînt programate cam
pionatele europene. Antrenorii 
mei, Marta și Bela Karoli, au 
alcătuit deja planul de pregă
tire în vederea acestui eveni
ment. Lucrăm la exerciții noi. 
Ia toate aparatele. Parțial, une
le elemente și combinații le-am 
învățat deja concomitent cu 
pregătirea pentru Jocurile O- 
limpice, altele urmează în pe
rioada de antrenamente din 
toamnă. Firește, în aceste mo
mente nu mă gindesc în primul 
rind la pregătire, dar sînt con-

PE LOCUL IV I
Marți noaptea echipa de polo 

a României a fost la un pas de 
a obține o medalie de bronz, 
ceea ce ar fi însemnat o perfor
manță excelentă. Doar 18 se
cunde din partida ... Italia— 
Olanda, ultimul meci al turneu
lui, i-au despărțit pe reprezen
tanții noștri de podiumul olim
pic.

In această ultimă rundă a 
turneului s-au întîlnit mai întîi 
echipele României și R.F. Ger
mania. Jucătorii noștri au con
trolat partida în marea majori
tate a timpului, obținînd victo
ria cu 5—3 (1—0, 2—0, 1—3,
1—0). Au înscris C. Rusu, CI. 
Rusu, V. Rus. La scorul de 3—0 
FL Slavei a apărat un penal
ty. Apoi au marcat : Weeke 
(R.F.G.), Schervan din superio
ritate numerică, Wolf (R.F.G.) 
într-o situație identică și din 
nou Weeke. La scorul de 4—3 
românii au mai marcat un gol 
în repriza a treia, anulat de ar
bitru. Ultimul punct al meciu
lui a fost realizat de Schervan.

Ca urmare a acestui rezultat, 
formația română egala în clasa
ment (cîte 5 puncte) echipele 
Olandei și Italiei, care urmau 
să se întîlnească în ultimul 
meci. Dacă una din aceste echi
pe ar fi reușit să cîștige, poloiș- 
tii români ar fi obținut meda
liile de bronz, ei devansînd, da
torită golaverajului superior 
(mai multe goluri marcate), for
mația învinsă. Olandezii au 
deschis scorul, dar italienii au 
egalat repede, în prima repri

ză (1—1). In c 
Magistris a ac 
în tabăra ,,azz 
min. 18, cind 
jorat scorul (3 
s-a mai Intim 
bit. în conținu 
redus din har 
deweer (șut 
2—3. Cind rru 
de secun<l<£de 
lieni au intrat 
nului. Era evi 
se mai poate 
la de marcaj, 
sili, aflat în 
adversaruk~*j 
nat. Mai<0tfn 
secunde de j< 
venit repede
Alberani și a 
egalizator (3—

Și astfel, 1£ 
în timp ce j 
echipe din baz 
ciproc (rămăs 
medaliilor de 
nii și bronz 
fețele sportivi' 
marea dezamă 
de aproape d< 
mantă . .. Orie 
rită felicitări 
(pentru prima 
ierarhia celor 
din lume.

CLASAME1

1. Ungaria
2. Italia
3. Olanda
4. ROMANIA
5. Iugoslavia
«. R.F. Germai

a fost învins prin descalificare. 
La fel și Constantin Alexandru 
— care concurează pentru pri
ma oară la acest stil — a a- 
vut un adversar valoros (turcul 
K. Ozdemir) în fata căruia a 
pierdut prin tuș. Constantin 
Măndilă (52 kg) a fost învins 
la diferență de puncte de 
Haines (SUA), iar Petre Coman 
(62 kg) a fost depășit la nuncte 
(7—5) de japonezul K. Maeka- 
va. Singurul reprezentant al tă
rii noastre care a terminat vic
torios în prima reuniune de 
marți a fost Gigei Anghej (57 
kg), care l-a frxat cu umerii pe 
saltea pe australianul G. Smith.

în reuniunea de marți noap
tea. vicecampionul european, 
Marin Pîrcălabu (74 kg) l-a do
minat cu autoritate pe reprezen
tantul Marii Britanii, K. Haward, 
descalificat pentru luptă pasi
vă. O altă victorie prețioasă a 
realizat campionul continental

la categoria i 
mon, care l-s 
pe puternicul 
Mongolă. D. 
Panaite (100 
Ia puncte. îr 
disputat, de 
mondial de 
1975). mongol 
mouh iar SI 
kg) a pierdui 
tîlnirea cu E 
Nici în cea 

concurs spori 
categoriile mii 
ceri s-au dis 
cînd transmite 
satisfacții. Cor 
(48 kg), accii 
mul meci, s-a 
C. Măndilă a 
ferență mare 
ticul A. Ivanc 
pierdut la pi 
R. Kheder (li 
P. Coman a

Echipa noastră de aur și cîfiva dintre terUtnici 
tutui Otopeni : Atanasia Albu, Marta Kar 
gureanu, Marilena Neacșu, Gabriela Trușcă, 1 

stingă la dreapta). In plan secund antren

știentă, o știu prea bine, că 
peste puțin timp mă așteaptă 
din nou zile de pregătire con
tinuă, de eforturi, de muncă 
intensă. Numai astfel se pot 
atinge culmile măiestriei spor- 
tive»

— Ești din nou acasă, în 
mijlocul familiei, al colegelor.

Ce îți pr 
următoare}

— Bineîi 
trebui să 1 
piați toate 
această 0 
preună ct 
vacanfă Ia 
doresc foi
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AZI LA MONTREAL
T1K CU ARCUL. Ora 16 — probele de 90 m bărbați și 70 m 

femei (ambele manșa a Il-a) ; ora 20 — probele de 70 m bărbați 
și 60 m femei (ambele manșa a Il-a).

BOX. Ora 19 și ora 1 — meciuri semifinale.
SCRIMA. Ora 14,00—23,00 și ora 24,00—3,00 

finală la spadă echipe.
FOTBAL. Ora 3,00 — finala pentru loc. 3-4 : U.R.S.S. — Brazilia.
HOCHEI PE IARBA. Ora 16,00 — meciuri semifinale pentru toc. 

5-8 ; ora 21,00 — meci final pentru loc. 9—10.
JUDO. Ora 20,00 și ora 2,00 — eliminatorii șl finală la 

mijlocie-ușoară.
CAIAC-CANOE. Ora 16,00 — serii în probele de 1000 

22,00 — recalificări în probele de 1000 m.
ATLETISM. Ora 16,00 — 100 m decatlon, triplusalt 

ora 17,00 — lungime decatlon, ora 19,00 — greutate decatlon, ora 
20,30 — înălțime decatlon, ora 21,00 — lungime (b) finală, 100 mg 
(f) finală, disc (f) finală, ora 21,30 — 1500 m (f) semifinale, ora 
22,00 — 400 m (b) finală, ora 22,20 — 400 m (f) finală, ora 22,40 
1500 m (b) serii, ora 23,30 — 400 m decatlon.

CĂLĂRIE. Ora 20,00—24,00 — proba de dresaj echipe finală.
LUPTE LIBERE. Ora 16,00 și ora 1,00 — meciuri eliminatorii 

în turul III.
VOLEI. Ora 19,00 — Ungaria — U.R.S.S. șl Japonia — Coreea 

de sud (meciuri semifinale în turneul feminin) ; ora 1,30 — 
Cuba — U.R.S.S. și Polonia — Japonia (meciuri semifinale în 
turneul masculin).

eliminatorii și

categoria

m ; ora

calificări,
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FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER
ATLETISM. Prăjină : 1. Tadeusz Slusarski (Polonia)

5,50 m R.O. — campion olimpic ; 2. Antti Kalliomâki 
(Finlanda) 5,50 m ; 3. Dave Roberts (S.U.A.) 5,50 m ;
4. Wojciech Buciarski (Polonia) 5,45 m ; 5. Patrick Abada 
(Franța) 5,45 m ; 6. Earl Beli (S.U.A.) 5,40 m; 1500 m
(f) — serii (primele 4 se califică în semifinale) : seria
I : 1. Dorio (Italia) 4:10,84 ; 2. Katiukova (U.R.S.S.)

A ÎNTRECERILOR DE CAIAC-CANOE
Miercuri, la Bazinul olim

pic din insula Notre Dame au 
debutat și întrecerile de ca- 
iac-canoe, în prima zi a pro
gramului figurînd cursele din 
serii și recalificări (la pro
bele de 500 m).

Am avut, pentru început, 
satisfacția de a consemna o 
frumoasă victorie a caiacis- 
tului Vasilc Dîba, învingător 
în seria a III-a. cu cel mai 
bun timp dintre toți cei 19 
concurenți care au 1 -iat star
tul în întrecerile preliminare 
ale acestei probe. Așa cum 
subliniam în avancronica 
competiției, tragerile la sorți 
nu ne-au fost, în unele serii, 
cîtuși de puțin favorabile și 
aceasta a făcut ca, de exem
plu, în seria I la canoe sim
plu să lupte pentru califica
rea directă în semifinale nu 
mai puțin de 6... candidați la 
medalii. Printre aceștia . s-a 
numărat și Ivan Patzaichin 
care, spre regretul nostru, 
n-a reușit să se impună pe 
prima parte a cursei și apoi 
a cedat, ca șl sovieticul A- 
leksandr Rogov, clasîndu-se 
în final pe locul 7, ceea ce 
l-a obligat să ia un nou start, 
în recajificări. Nici Maria 
Cozma-Mihoreanu n-a reali
zat calificarea directă, dar să 
menționăm că ei i-a lipsit 
doar o zecime de secundă 
pentru a evita recalificarea de 
după-amiază. Ea s-a clasat, 
în serie pe locul 4.

Aceste două necalificări di
recte au fost, de fapt, în 
ceea ce ne privește. singure- 
13 surprize neplăcute, pentru 
că. în continuare, celelalte 3 
echipaje au evoluat la valoa
rea lor obișnuită, scutindu-ne 
de emoții. Confirmînd buna 
formă dovedită în ultima vre
me, dublul Larion Serghei — 
Policarp Malîhin a cîștigat se
ria la K 2, Danilov — Simi-

onov au ocupat locul secund 
în serie la C 2, cu un timp 
de apreciat, depășit doar de e- 
chipa.jul Buday — Frey (Un
garia) și tot pe locul secund 
au încheiat cursa și „.1 
tele Agafia Orlov și Nastasia 
Nichitov.

Așadar, 
paje s-au 
semifinale, 
— la C 1 ____
concurat după-amiază în 
calificări,, pentru 
dreptul de participare la 
trecerile care se 
șura vineri. Ambele echipaje 
reușit, de data aceasta fără 
ficultăți, 
prezente

AZI,

caiacls-

6 echi-4 din cele
calificat direct în 
iar celelalte două 

și K 1 (fete) au 
re- 

a obține 
în- 

vor desfă- 
au 
di- 
eleașa incit vor fi și 

la semifinale.
START IN PROBELE

DE 1 000 M
încep și întrecerileAstăzi 

preliminare pentru probele pe 
distanța de 1000 m, obiectivul 
principal al echipajelor fiind 
calificarea directă pentru se
mifinale, deci fără a mai sus
ține și obositorul examen 
recalificărilor, programate 
la ora 22.

Sportivii români, partici-

I

i ............._ ___
g 4:10,88 ; 3. Merrill (S.U.A.) 4:10,92; 4. Stewart (M. Brita

nie) 4:11,10; 5. Maricica Puică 4:12,62; seria a Il-a : 1. 
Braghina (U.R.S.S.) 4:07,11 ; 2. Stoll (R.D.G.) 4:07,13 ; 
3. Holmen (Finlanda) 4:07,14 ; 4. Waitz (Norvegia) 
4:07,20 ; 5. Wellmann (R.F.G.) 4:07,21 ; 6. Larrieu (S.U.A.) 
4:07,21 (ultimele două s-au calificat la timpi) ; seria 
a III-a : 1. Klapezinski (R.D.G.) 4:11,62 ; 2. Kazankina 
(U.R.S.S.) 4:12,10 ; 3. lacinska (Bulgaria) 4:12,72 ; 4. 
Castelain (Belgia) 4:12,95 6. Ileana Silai 4:13,61 ;
seria a IV-a : 1. Kraus (R.F.G.) 4:07,79 ; 2. Hoffmeister 
(R.D.G.) 4:08,23 ; 3. Natalia Mârâșescu 4:08,31 ; 4. Ste- 
reva (Bulqaric) 4:08 38.

Turneul ’eminin : U.R.S.S. - Japonia 98-75 
X~3.4>.- Cl°s?T?n‘ flI«l = 1- U.R.S.S. 10 p - campioană 
olimpica ; 2. S.U.A. 8 p ; 3. Bulgaria 8 p ; 4. Cehoslo- 
vacia 7 p ; 5. Japonia 7 p ; 6. Canada 5 p. Turneul
masculin - semifinală : S.U.A. - Canada 95-77 (48—35). 

fin.ale ,OC- 9—10 : Porto Rico — Mexic 89—84
(39—32) ; loc. 7—8 : Cuba — Australia 92-81 (42—36) ;

,ta,ia ~ Cehoslovacia 98-75 (46-46) ; loc. 3—4 :
U.R.S.S. — Canada 100—72 (49—38) ; loc. 1-2 S U A — 
Iugoslavia 95—74 (50—38). Clasament final : 1. S.U.A 
— campioana olimpica ; 2. Iugoslavia ; 3. U.R.S.S. ; 4. 
Canada ; 5. Italia ; 6. Cehoslovacia ; 7. Cuba ; 8 Aus
tralia ; 9. Porto Rico ; 10. Mexic ; 11. Japonia.

Sf®rtur* 5*® finală. Cat. semimuscâ : Li Ven Uk 
/Ții -i * Coreeana) b.p. Guevara (Venezuela) ; Pooltrat 
(Ihailanda) b.p. Gedo (Ungaria) ; Hernandez (Cuba) b.p. 
Park (Coreea de Sud) ; Maldonado (Porto Rico) b.p. 
Patri (Argentina). Cat. muscă : Duvalon (Cuba) b.p. 

<Canada> î Torosian (U.R.S.S.) b.p. Iu Ung long 
(K.P.D. Coreeană) ; Randolph (S.U.A.) b.p. Larmour (Ir
landa) ; Blazynski (Polonia) b.p. Perez (Venezuela). 
Cat. cocoș : Ciu En Zo (R.P.D. Coreeană) b.p. Saturn- 
grum (Thailanda) ; Cowdell (Anglia) b.p. Fortaleza (Fi- 
lipme) ; Rîbakov (U.R.S.S.) b.p. Forster (R.D.G.) ; Mo
oney (S.U.A.) b.p. Hwang (Coreea de Sud). Cat. pana : 
Nowakowski (R.D.G.) b.k.o. 3 Ciochină (România) ; 
Kosedowski (Polonia) b.p. Ristici (luqoslavia) ; Herrera 

bp’ Armstrong (S.U.A.) ; Paredes (Mexic) b.p. 
Choi (Coreea de Sud). Cat. semiușoarâ : S. Cuțov (Ro
mânia) b.p. Lundby (Suedia) ; Solomin (U.R.S.S ) b.p. 
Botos (Ungaria) ; Davis (S.U.A.) b. ab. 3 Tvetkov (Bulga
ria) ; Rusevski (Iugoslavia) b. ab. 2 Jeudy (Haiti). Cat. 
ușoara : Kolev (Bulgaria) b.p. C. Cuțov (România) ; 
Saldama (Cuba) b.p. Nagy (Ungaria) ; Szczerba (Polo
nia) b.p. Porti'llo (Argientina) ; Leonard (S.U.A.) b.p. 
Beyer (R.D.G.). Cat. semimijlocie : Skricek (R.F.G.) b.p. 
McCallum (Jamaica) ; Ga macro (Venezuela) b.p. Jack- 
son (S.U.A.). Cat. mijlocie mică : Savcenko (U.R.S.S.) 
b.k.o. 2 Lemus (Venezuela) ; Rybicki (Polonia) b.p. Guz
man (Porto Rico). Cat. mijlocie : NASTAC (România) 
b.p. Martins (Brazilia) ; M /o « .
wiez (Polonia). C_2. _________ t
b.p. Burges (Insulele Bermude) ; Soria (Cuba) 
Gruber (R.F.G.). Cat. grea : Stevenson (Cuba) 
Ruokkola (Finlanda) ; Tate (S.U.A.) 
(R.F.G.).

CAIAC-CANOE. Serii in probele de 500 m. K 1. Seria I: 
1. Sledziewski (Polonia) 1:54,27 ; 2. Menendez (Spania) 
Î25£'23 ’’ 3‘ Perri (|talia) 1:55,39. Seria a ll-a : 1. Helm 
(R.D. Germană) 1:56,06; 2. Stanity (Ungaria) 1:57,12; 
3. Parnham (Marea Britanie) 1:58,38. Seria a III-a: 1. 
Vasile Diba (România) 1:54,14; 2. Lizunov (U.R.S.S.) 
lx?4,47 ’ 3‘ Manev (Bulgaria) 1:57,90 ; 4. Fergusson 
(Noua Zeelandă) 1:59,18 ; 5. Niellssen (Norvegia) 2:10,88.

. . M. Spinks (S.U.A.) b.p. Pasie-
Cat. semigrea : DAFINOIU (România) .1-1- o , * - }

b.k.o. 1 
Hussingb.p.

l’.

al 
de

panți la toate cele 5 probe de
1000 m, vor concura astfel : Ș
K1 (21 de echipaje) — în se
ria a Il-a i Noua Zeelandă, 
ROMANIA (Vasile Diba), 
R.D. Germană, Mexic, Ceho
slovacia, Austria ; CI (17 echi
paje) — în seria I : Italia,
R.F. Germania, Japonia, Po
lonia, Iugoslavia, ROMANIA 
(Ivan Patzaichin), Franța, 
Marea Britanie, Ungaria ; K2 
(24 de echipaje!) —în seria a 
Il-a: Australia, S.U.A., U.R.S.S., 
Ungaria, Noua Zeelandă, Spa
nia, ROMANIA (Larion Ser
ghei — Policarp Malîhin), 
Norvegia ; C2 (15 paiticipanți) 
— în seria a Il-a : ROMANIA 
(Ghcorghe Danilov — Gheor- 
ghe Simionov), Ungaria, Fran
ța, Suedia, Japonia, S.U.A. 
U.R.S.S. ; K4 (20 de partici
pant) — în seria a III-a : 
Norvegia, Finlanda, Belgia, 
Cehoslovacia, ROMANIA (Ni- 
cușor Eșeanu, Mihai Zafiu, 
Vasile Simiocenco, Nicolae 
Simionenco), Australia.

Reamintim că atît în serii 
cît și în recalificări primele 3 
echipaje se califică pentru 
semifinale.

• - —--- ---- / ..IVIIO3CU țnuiveyiuj £.IU,OO.
jx ~ Seria I : 1. Stephan (R.D. Germană) 2:09,32 ; 2.

Eicke (R.F. Germania) 2:11,79 ; 3. Gronlund (Fi/ilanda) 
2:14,40. Seria a ll-a : 1. Lubek (Iugoslavia) 2:10,16 ; 2. 

xj Szegedi (Ungaria) 2:10,82 ; 3. Ananiev (Bulgaria) 2:12,16; 
g 4. Wood (Canada) 2:12,60 ; 5. Rogov (U.R.S.S.) 2:12,77 ;

6. Backlund (Suedia) 2:14,82 ; 7. Ivan Patzaichin (Româ
nia) 2:15,35 ; 8. Iche (Franța) 2:20,45. K 1 (fete). Seria 1: 
« tz . . (Polonia) 2:12,38 ; 2. Zirzov (R.D. Germană)

Rojnay. (Ungaria) 2:14,90 ; 4. Maria Cozma- 
(România) 2:15,0 ; 5. Hajna (Cehoslovacia) 
Wereillen (Belgia) 2:21,21 ; 7. Skogh (Sue

dia) 2:22,14 ; 8. Bonnetat (Franța) 2:23,38. Seria a ll-a :
1. Korșunova (U.R.S.S.) 2:11,58 ; 2. Leach (S.U.A.)
2:13,0 ; 3. Pepingege (R.F. Germania) 2:13,90. C 2.
Seria I : 1. Petrenko — Vinogradov (U.R.S.S.) 1:56,22 ;
2. Burtchîn — Hristov (Bulgaria) 1:58,84 ; 3. Opara —
Gronoviecz (Polonia) 1:58,90. Seria a ll-a : 1. Buday — 
Frey (Ungaria) 1:56,44 ; 2. Gh. Danilov — Gh. Simionov 
(România) 1:57,27 ; 3. Schmith — Wood (Canada) 
1:57,81 ; 4. Lindeloff — Seidlitz (Suedia) 1:58,86 ; 
Muhlen — Weygand (S.U.A.) 2:00,94. K 2. Seria I : 
Burny — Hoeckstra (Belgia) 1:42,32 ; 
Sumegi (Australia) 1:42,40 ; 3. Bloem - 
1:44,88. Seria a ll-a : 
mană) 1 :40,14 ; 2. Nagorni 
1:40,23 ; “ “ '
III-a : 1
1:43,49 ; . , . .
Hristov — Konstantinov (Bulgaria) 1:46,02 ;
King (Canada) 1:46,47 ; 5. Leport — Puccetti (Italia) 
1:49,59. K 2 (fete). Seria I : 1. Koster — Zirzov (R.D. 
Germană) 1:52,97 ; 2. Pfeffer — Rojnay (Ungaria) 1:54,25;
3. Lewe — Wallbaum (R.F. Germania) 1:55,59. Seria a 
ll-a: 1. Gopova — Kreft (U.R.S.S.) 1:57,49; 2. Agafia 
Orlov — Nastasia Nichitov (România) 1:59,33 ; 3. Za- 
kanetzka — Kulizak (Polonia) 2:01,45 ; 4. Way — Dodge 
(Canada) 2:03,90 ; 5. Deltour — Loriot (Franța) 2:06,12.

CĂLĂRIE. Marele premiu de obstacole — individual : 
1. Alwin Schockemoehle (R.F.G.) cu Warwick Op — 
campion olimpic ; 2. Michel Vaillancourt (Canada) cu 
Branch County 16 p (după baraj) ; 3. Francois Mathy 
(Belgia) cu Gai Luron 20 p (după baraj) ; 4. Debbie 
Johnsey (M. Britanie) cu Moxi 25 p (după baraj) ; 5—8. 
Guy Creighton (Australia), Marcel Rozier (Franța),

1. Kaminska 
2:12,54 ; 3.
Mihoreanu 
2:16,43 ; 6.

3.
1.

5. 
1.

2. Southwood — 
Jakobs (Olanda) 

1. Mattern — Ulbrich (R.D, Ger- 
Romanowski (U.R.S.S.) 

3. Seguin — Riego (Spania) 1:41,24. Seria a 
Larion Serghei — Policarp Malihin (România) 
2. Kojo — Markaanen (Finlanda) 1 :44,51 ; 3.

‘ ‘ 4. Barre —

to

i prdffătit-o, fotografiată în holul aeroport 
i Gabor, 
ș. Nadia 
roii.

Mariana Constantin, Teodora Un- 
Comăneci, Luminița Milea (de la 

Fotografii : Dragoș NEAGU

va 
r apro- 
despre 

pol, îm- 
scurtă 

re mi-o 
despre

care am vorbit și ziariștilor 
din Montreal. Sint puțin stin
gherită de atenția cu care sint 
înconjurată pretutindeni dar 
sper că, în curînd, lumea se 
va obișnui cu faptul că o mul
tiplă campioană europeană 
poate cuceri și trei medalii 
de aur la Jocurile Olimpice.„

■i u
Frank Chapot (S.U.A.) și Hugo Simon (Austria) toți 
cite 16 p.

FOTBAL. Semifinale : Polonia — Brazilia 2—0 (0-0) ; 
U.R.S.S. — R. D. Germană 1—2 (0—0). Finala pentru 
medaliile de aur va avea loc la Montreal, la 31 iulie 
(ora 3,30) : Polonia — R. D. Germană. Medaliile de 
bronz și le vor disputa reprezentativele Uniunii Sovie
tice și Braziliei (Montreal, 29 iulie, ora 3,00).

HALTERE. Categ. 110 kg : 1. Valentin Hristov (Bulga
ria) 400 kg (175+225) R.O. - campion olimpic; 2. Iuri 
Zaițev (U.R.S.S.) 385 kg (165+220) ; 3. Krasko Semerdjev 
(Bulgaria) 385 kg (170+215) ; 4. Tadeusz Rutkowski 
(Polonia) 377,5 kg ; 5. Marc Cameron (S.U.A.) 375 kg; 
6. Pierre Gourrier (Franța) 372,5 kg; categ. supergrea: 
1. Vasiii Alekseev (U.R.S.S.) 440 kg RO Ci85 i 255 RM) 
— campion olimpic ; 2. Gerd Bonk (R.D.G.) 405 kg
(170+235) ; 3. Helmut Losch (R.D.G.) 387,5 kg
(165+222,5) ; 4. Jan Nagy (Cehoslovacia) 387,5 kg ; 
5. Bruce Wilhelm (S.U.A.) 387,5 kg ; 6. Petr Pavlasek
ț lujTitcc,o/ , *+. jan nagy ți—e
5. Bruce Wilhelm (S.U.A.) 387,5 
(Cehoslovacia) 387,5 kg.

HANDBAL. Preliminarii (m) —
Canada 25-19 (9—9) ; U.R.S.S.
(13—7) ; grupa B : România — 
Ungaria — Cehoslovacia 22—20 
9-10: Japonia - S.U.A. 27-20 (12—8); loc. 7-8: Ceho
slovacia — Danemarca 25-21 (11—13); loc. 5—6: Iugo
slavia — Ungaria 21—19 (11—9).

HOCHEI PE IARBA. Meciuri de baraj : Australia — 
India 5—4 în grupa A; Noua Zeelandă — Spania 1—O 
în grupa B.

JUDO. Categ. grea: 1. Serghei Novikov (URSS) — 
campion olimpic ; 2. Gunther Neureuther (RFG) ; 3—4 
Allen Coage (SUA) și Sumio Endo (Japonia); categ. 
semigrea: 1. Kazuhiro Nonimiya (Japonia) — campion 
olimpic; 2. Ramaz Khartiladze (URSS) ; 3—4. David 
Strabrook (M. Britanie) și Jurg Roethlisberger (Elveția).

LUPTE LIBERE. — Turul I (cat. 48 kg) : K. Ozdemir 
(Turcia) b. tuș C. Alexandru (România), K. Isaev (Bul
garia) b. sup.p. M. Alonso (Cuba), R. Dimitriev (URSS) 
b. tuș W. Rosado (SUA) ; cat. 52 kg : J. Haines (SUA) 
b. dif. p. C. Măndilă (România), Y. Takada (Japonia) 
b. tuș G. Bertie (Canada), W. Stecyk (Polonia) b. dese.
J. Munkhochir (R.P. Mongolă) ; cat. 57 kg : G. Anghel 
(România) b. tuș G. Smith (Australia), M. Aray (Japo
nia) b.p. M. Dukov (Bulgaria) ; cat. 62 kg : K. Maekawa 
(Japonia) b.p. P. Coman (România), T. Toulott (Franța) 
b. dif. p. M. Teran (Ecuador), S. Timofeev (URSS) b. tuș
K. Dawes (Marea Britanie), G. Davis (SUA) b. p. Z. 
Oidov (R.P. Mongolă) ; cat. 74 kg : M. Pircâlabu (Ro
mânia) b. dese. K. Howard (Marea Britanie), Y. Topcz 
(Turcia) b. dif. p. D. Karabin (Cehoslovacia), R. Aș ura- 
liev (URSS) b.p. M. Barregar (Iran) ; cat. 82 kg : V. 
Novojilov (URSS) b. dese. V. lorga (România), A. Seger 
(RFG) b. sup. p. A. Bouchoule (Franța), I. Abilov (Bulg.) 
b. tuș M. Motegi (Japonia) ; cat. 90 kg : B. Peterson 
(SUA) b.p. Șt. Morcov (România), L. Tediașvili (URSS) 
b. tuș W.
1. Temiz 
Mongolă) 
b. dif. p.
(România) _________ ,.............
diev (URSS) b. dese. J. Balla (Ungaria), R. Gehrke 
(RDG) b. tuș L. Morales (Cuba), turul II (48 kg) : 
C. Alexandru — retras din concurs ; cat. 52 kg : R. Khe- 
de (Iran) b. p. C. Măndilă (România) ; cat. 57 kg : 
A. Ivanov (URSS) b. sup. p. G. Anghel (România) ; 
cat. 62 kg : P. Coman — liber.

POLO. Turneul final 1—6: România — RFG 5—3 (1—0, 
2-0, 1—3, 1—0); Ungaria — Iugoslavia 5—5 (1—0, 0—1, 
2—2, 2-2); Olanda - Italia 3-3 (1—1, 0-1, 0-0, 2-1); 
turneul pentru loc. 7—12: Cuba — Australia 8—5 (3—1, 
2—0, 1—2, 2—2); Canada — Mexic 4—4 (0—0, 2—0, 0—3,
2- 1); URSS - Iran 16-0 (4—0, 3—0, 4-0, 5-0). Clasa
ment final: 1. Ungaria - campioana olimpica; 2. Italia;
3. Olanda; 4 România; 5. Iugoslavia; 6. RFG; 7. Cuba; 
8. URSS; 9. Canada; 10. Mexic.

SĂRITURI. Platformă (m) : 1. Klaus Dibiasi (Italia) 
600,51 p — campion olimpic; 2. Greg Lougaris (SUA) 
576,99 p; 3. Vladimir Aleinik (URSS) 548.61 p; 4. Kent 
Vosler (SUA) 544,14 p; 5. Tim Moore (SUA) 538,17 p;
6. Falk Hofmann (RDG) 531,60 p.

SCRIMA. Sabie echipe. 1. U.R.S.S. (Viktor Krovopuș- 
kov, Evgheni Vinokurov, Viktor Sidiak, Valentin Nazli- 
mov) — campioana olimpica; 2. Italia, 3. România, 4. 
Ungaria, 5. Cuba, 6. Polonia. In meciurile finale — 
locurile 1—2: U.R.S.S. (Krovopuskov 3 v, Vinokurov, Si
diak, Nazlîmov cîte 2 v) — Italia (M. A.^ Montano și 
Maffei cîte 2 v, Arcidiacono și 
rile 8-4: România - Ungaria < 
—- Polonia 9—6.

VOLEI. Turneele pentru loc. !
Canada 3-2 (13, -7, 14, -9, _
(11, 9, —8, —8, 8) ; masculin : Coreea de Sud — Brazilia
3— 2 (12, —12, —7, 6, 5); Cehoslovacia — Italia 3—0 
(7, 8, 7); Meciuri finale. Feminin — loc. 7—8: Peru -— 
Canada 3—1 (9, —12, 4, 7) ; loc. 5—6. Cuba — RDG 3—0 
(12, 12, 8) ; masculin — loc 7—8 : Brazilia — Italia 3—0 
(8, 6, 8) ; loc. 5—6 : Cehoslovacia — Coreea de Sud 
3-1 (9, -10. 2, 9).

YACHTING Flyng Dutchman: 1. Joerg Diesch — 
Eckhart Diesch (R.F.G.) 34,70 p - campioni olimpici;
2. M. Britanie 51,70 p; 3. Brazilia 52,10 p; 4. Canada 
57,10 p; 5. U.R.S.S. 59,40 p; 6. SUA 65,70 p; clasa 470: 
1. Frank Hubner — Harro Bode (RFG) 42,40 p — cam
pioni olimpici; 2. Spania 49,70 p; 3. Australia 57,00 p;
4. URSS 57,00 p; 5. Noua Zeelandă 57,40 p; 6. RDG
69.40 p; clasa Tempest: 1. Johan Albrechtson — Ingvar 
Hansson (Suedia) 14,00 p — campioni olimpici; 2. 
URSS 30,40 p; 3. SUA 32,70 p; 4. RFG 42,10 p; 5. Italia
55.40 p ; 6. Danemarca 62,70 p ; clasa Finn : 1. Jochen 
Schumann (RDG) 35,40 p — campion olimpic ; 2. An
drei Balașov (URSS) 39,70 p; 3. John Bertrand (Austra
lia) 46,40 p ; 4. Claudio Biekarck (Brazilia) 54,70 ; 5. 
Kent Karlsson (Suedia) 66,40 ; 6. Anastas Boudouris (Gre
cia) 67,00 p ; clasa Soling : 1. Poul Jensen, Erik Hansen, 
Vald Bandolowski (Danemarca) 46,70 p — campioni 
olimpici ; 2. SUA 47,40 p ; 3. RDG 47,40 p ; 4. URSS 
48,70 p ; 5. Olanda 58,00 p ; 6. RFG 60,70 p.

grupa A : Japonia — 
— Danemarca 24—16 
Polonia 17-15 (8-6) ; 
(10—11). Finala loc.

Thomos (Israel), B. Morgan (Cuba) b. dif. p. 
(Turcia) ; cat. 100 kg : H. Baianmouh (R.P. 
b.p. E. Panaite (Romania), I. larîghln (URSS) 
H. Buttner (RDG) ; cat. + 100 kg : L. Șinion 
b. tuș D. Adiatumur (R.P. Mongolă), S. An- 

Balia (Ungaria), " — . .

14,

T. Montano) 9-6;
5-6:

locu-
Cuba9—4; locurile

5-8. Feminin : Cuba —
3); RDG - Peru 3—2

ÎNAINTEA ULTIMELOR PROBE
Aici, la Montreal, totul 

se precipită în zilele 
care au mai rămas pină 
la solemnitatea de în

chidere a J.O. Dintre toate spor
turile care și-a'u desemnat pînă 
in prezent învingătorii, inclu
siv natația, cu faimosul record 
al americanului Montgomery 
(100 m sub 50 secunde), gim
nastica rămîne prezentă ca o 
adiere plăcută, statornică, în 

. tumultul rezultatelor și recor
durilor. Cum să nu fii bucuros 
cînd, la fiecare pas parcurs în 
oraș, această neuitată imagine 
a gimnasticii feminine, ridicată 
la rangul de spectacol extraor
dinar, se datorează în primul 
rînd fetelor noastre, în special 
Nadioi Comăncci. Azi, a apărut 
în „Montreal Matin" 
primirii la București 
de gimnastică a 
transmis de trimisul 
ziarului, Benoit Aubin, în care 
se descrie primirea călduroasă 
făcută celor șase medaliate 
olimpice, printre care Nadia 
Comăneci cu trei medalii de 
aur.

In această ultimă parte a 
Olimpiadei, clasamentele neofi
ciale pe medalii și puncte se

află in atenția generală. Defini
tivarea este aproape și atit 
sportivii cit si antrenorii, ofi
cialii și ziariștii, ca și milioane 
de iubitori ai sportului de pe 
întreg globul deschid ziarele la 
rubrica totalului de medalii și 
comentariile încep cu bucurii si 
regrete. Marți, ziarul „Montreal 
Star" a avut ideea să publice

Iul, sportivii români au reali
zat 15 medalii (3+5+7), in fapt 
17 medalii dacă avem în vedere 
cele 2 medalii aflate „în bu
zunarul" lui Simion Cuțov și 
al handbaliștilor, ceea ce dă. 
deocamdată, un plus minimal 
față de Munchen. De asemenea, 
au fost realizate 105 puncte, 
numai cu 10 mai puțin decît

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^
COMENTARIUL ZILEI

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

$

reportajul 
a echipei 
României, 
special al

două tabele comparative, cu 
numărul de medalii de la Miin- 
chen și Montreal după 9 zile 
de competiții. România avea, 
acum 4 ani la Munchen, după 
9 zile de concurs, numai patru 
medalii, una de argint și trei 
de bronz, în timp ce la Mont
real deține, după aceeași pe
rioadă. un număr de 14 me
dalii, dintre care 3 de aur. De
sigur, este vorba aici de alcă
tuirea programului, de marele 
succes al gimnasticii românești 
in primele zile ale J.O. actua
le dar și de perspectivele în
trecerii. Pină astăzi, miercuri, 
la ora cînd transmitem artico-

la Munchen, fără a socoti ce se 
mai poate încă adăuga, și ca 
medalii și ca puncte, la sportu
rile rămase în competiție.

Ne amintim bine cum 
medaliile de aur 
fost realizate abia
trei zile de concurs, 
zile ale J.O. actuale

la 
si 
în

Munchen 
altele au 
ultimele
Ultimele 
găsesc pe sportivii noștri în-
tr-o situație incomparabil mai 
bună, deoarece ei mai pot a- 
dăuga medalii și puncte la
bilanțul realizat pînă în pre
zent.

Deși numărul de medalii de 
la Munchen a fost depășit, nu 
putem fi mulțumiți de noul

bilanț dacă el nu va fi îmbu
nătățit prin adăugarea unor 
medalii de aur și a altora care 
să ducă bilanțul la peste 20 
de medalii. In mod practic, a- 
ceastă posibilitate există. Boxul 
caiacul și canoea au rămas spor
turile de la care este necesar 
să se obțină aurul dorit. Ră
mîne acestor sportivi obișnuiți 
ai podiumului să adauge și ei la 
actuala zestre a medaliilor și 
în primul rînd a celor de aur.

Dar în aceste ultime zile de 
eforturi. atletismul, luptele 
mai pot oferi surprize plă
cute pentru bilanțul general. 
Cit de plăcut ar fi ca măcar 
unul din aceste sporturi să 
cîștige o medalie de aur ! Iată 
deci că ultimele zile ale J.O. 
rămin cele decisive pentru în
tregul efort de patru ani al 
mișcării sportive și al sportivi
lor noștri de a obține realizări 
apreciabile, peste bilanțul Olim
piadei precedente, tn aceste 
momente, sportivii rămași In 
competiție sint animați de do
rința de a se autodepăși, de 
a avea un finiș care să între
gească eforturile și realizările 
de pînă acum.
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ATLETISM : de la ora 16 : triplusalt, calificări :__  _________ Carol
Corbu ; disc (f) finală : Argentina Menis ; de la ora 21,30 : 
1 500 m (f) semifinală : Natalia Mărășescu ; de la ora 22,40 : 
1 500 m (b) serii : Gheorghe Ghipu.

£1 SABRERII MEDALII DE BRONZ;
O DEZILUZIE

BOX : de Ia ora 19 și 1,00 : semifinale : cat. semiușoară : 
Simion Cuțov — Solomin (U.R.S.S.) ; cat. mijlocie : Alee 
Năstac — M. Spinks (S.U.A.) ; cat. semigrea : Costică Dafi- 
noiu — Soria (Cuba) ; cat. semimijlocie : Victor Zilberman

In sfîrșit, scrimerii noștri au 
reușii să obțină o medalie la 
această ediție a J.O. Autorii 
acestui rezultat meritoriu sînt 
sabrerii, cei care și în proba in
dividuală s-au detașat 
lalți scrimeri români, 
armă unde doi din cei 
prezentanți (I. Pop și D. Iri- 
miciuc) au ajuns in faza eli
minărilor directe (deci, printre 
primii 16). Ion Pop a intrat in 
finală, unde a terminat în veci
nătatea podiumului, pe locul 4. 
Și iată că 
miciuc, Ion 
rin, Marin 
Nilca — a 
pe podium.

Să rememorăm acest drum. 
După ce au trecut cu multă 
ușurință de grupa preliminară 
(16—0 cu Thailanda, 12—2 cu 
Anglia și 9—3 cu Cuba), în 
sferturile de finală a întîlnit

FLORETISTELE,

de cei- 
singura 
trei re-

echipa — Dan Iri- 
Pop, Corneliu Ma- 

Mustață, Alexandru 
făcut și acest pas.

dividuale : Krovopuskov, Naz
li mov, Sidiak. Luptînd cu am
biție, cei patru sabreri din echi
pa României au încheiat dis
puta la egalitate (8—8), o sin
gură tușă primită (64—65) blo- 
cîndu-le drumul spre finală ! 
D. Irimiciuc (3 v), C. Marin (2 
v), I. Pop (2 v) și M. Mustață 
(1 v) au fost la un pas de o 
mare surpriză, de cea mai mare 
performantă a lor. Că aceasta 
nu este o afirmație gratuită o 
dovedește și evoluția din ulti
mul meci, cel care avea să de
semneze pe deținătorii meda
liilor de bronz. în compania 
cvartetului Ungariei, vicecam- 
pion mondial, echipa României 
a învins fără echivoc (9—4), 
prin victoriile lui Dan Irimi
ciuc și Ion Pop (cite 3), Marin

pentru România. Cîștigînd acest 
asalt (5—2), tînărul' nostru re
prezentant a dat posibilitate 
echipei noastre să se distanțe
ze definitiv de puternica sa ad
versară.

Astfel, fără a 
partidă, echipa 
sabie a obținut 
de bronz, titlul 
nind formației U.R.S.S. care a 
întrecut fără dificultate în fi
nală (9—4) pe cea a Italiei. ..

Și dacă sabrerii și-au făcut 
datoria, nu același lucru se poa
te spune despre floretiste, apre
ciate înainte de J.O. eu sanse 
Ia medalii. Prezentă mereu în 
ultimii ani pe podium, echipa 
nu numai că n-a mai reușit 
acum să obțină medaliile de 
bronz cu care ne obișnuise, dar

pierde nici o 
României de 

doar medaliile 
olimpic reve-

CAIAC-CANOE : de la ora 16 : serii în probele pe distanța 
de 1 000 m. Participă echipajele de K 1 (Vasile Dîba), C 1 
(Ivan Patzaichin), K 2 (Larion Serghei — Policarp Malîhin), 
C 2 (Gheorghe Danilov — Gheorghe Simionov), K 4 (Nicușor 
Eșeanu, Mihai Zafiu, Vasile Simiocenco. Nicolaie Simionen- 
co) ; de la ora 22 — recalificări.

LUPTE LIBERE : de la ora 16 și 1,00 : meciuri în turul 3. 
Participă Gigei Anghel, Marin Pîrcălabu, Ladislau Șimon.

SCRIMA : de la ora 14—24 și 24—3,00 : eliminatorii la spa
dă echipe.

★
In acest program competițiile sînt trecute cu ora Bucu- 

reștiului.

PRIMA SURPRIZA OE PROPORȚII

Natalia Mârfișcscu $1
fazele următoare •

• Valeria ștciâncscu

Argentina Henis s-au calificat
Cornelia Popa pe
concurează din

locul a
nou azi

Echipa de sabie a României, medaliată cu bronz. De la stingă la dreapta : Dan Irimiciuc, Ioan Pop, 
Cornel Marin, Alexandru Nilca ji Marin Mustață.

echipa Poloniei (condusă de vi- 
cecampionul mondial Bierkow- 
ski), pe care a întrecut-o cu 
un scor confortabil : 9—4. în se
mifinală, un adversar cu o carte 
de vizită de mare prestigiu, 
echipa U.R.S.S., campioană 
mondială, care alinia pe plan
șă pe toți medaliații probei in-

Mustață 2 (accidentat, a fost 
apoi înlocuit de Alexandru Nil
ca) și Corneliu Marin (1). Pen
tru Ungaria au punctat Gedo- 
vary și Kovacs (cite 2 v). Mo
mentul de cumpănă al întîlni- 
rii l-a constituit asaltul dintre 
Mustață și Marot (locul 3, la 
C.M. ’75), la scorul de 5—3

FINALELE TURNEELOR DE HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

Echipa României a susținut, 
la Quebec, dcrbyul seriei B în 
compania reprezentativei Polo
niei. Echipă tînără, vigu
roasă, ambițioasă, dornică de 
afirmare, formația poloneză a 
opus o dîrză rezistentă campio
nilor mondiali. Handbaliștii 
români au acționat calm, cu 
derutante schimbări de ritm, cu 
eficientă în atac și multă hotă- 
rîre în apărare. Selecționata 
României s-a aflat în perma
nentă la cîrma jocului, reușind 
să cîștige chiar cu mai multă 
claritate decît o arată scorul 
final : România — Polonia 17—15 
(8—6), în cealaltă partidă, o 
surpriză, de mai mică propor
ție, totuși surpriză : Ungaria a 
întrecut Cehoslovacia cu 22—20 
(10—11). Cehoslovacii, care reu
șiseră un prețios „draw“ în 
•partida cu echipa noastră, por
neau favoriți. Ei au condus 
pînă la jumătatea reprizei a 
doua dar spre final au fost 
întrecuți. în urma acestor re
zultate, clasamentul definitiv 
al seriei B arată astfel : _ ------------- 4 3 1 0 91— 71

4 3 0 1 80— 71 
4 2 0 2 92— 82 
4 1 1 2 85— 82 
4 0 0 4 80—122

juca în „finala mare“. în ciuda 
faptului că pierduseră meciul 
direct cu reprezentativa Iugo
slaviei... Finala ultimelor cla
sate a dat ciștig de cauză Ja
poniei : 25—15 (9—9) cu Canada, 
în urma rezultatelor amintite, 
configurația finală a clasamen-

n-a mai putut întră nici măcar 
în semifinale. Debutînd în gru
pa preliminară cu un rezultat 
care dădea de gîndit (8—8 cu 
Cuba, victorie la tușaveraj : 
64—60), formația României a 
pierdut apoi la Franța (6—9), 
pentru ca în sferturile de fi
nală să fie eliminată la scor 
sever de echipa U.R.S.S. (9—li). 
Floretistele au evoluat deci sub 
orice critică. Celelalte rezultate 
din „sferturi* I R.F.G.—Italia 
9—2, Ungaria—Anglia 9—2, 
Franța—Polonia 9—5. în semi
finale : U.R.S.S.—R.F.G. și Un
garia—Franța.

1. 
2.
3.
4.
5.

ROMANIA 
Polonia 
Ungaria 
Cehoslovacia 
S.U.A.

7 
6 
4 
3 
0

(Echipa Tunisiei, retrasă, nu 
mai apare în acest clasament).

Ulima etapă a fost marcată 
în grupa A de o mare surpri
ză : campioana olimpică. Iugo
slavia, a fost întrecută cu 18—17 
(8—7) de formația R.F. Germa
nia. Mai mult, handbaliștii 
vest-germani au avut la un mo
ment dat un avans de 5 goluri : 
17—12 ! Din această cauză, de 
pe locul I în grupă Iugoslavia 
a coborît pe al treilea, fiind 
obligată să joace marți în fina
la pentru locurile 5—6. Faptul 
că și finalista de la Munchen, 
Cehoslovacia, s-a calificat doar 
pentru finala locurilor 7—8, ne 
determină să afirmăm că, între 
cele două Olimpiade, ierarhia 
handbalului mondial a suferit 
serioase modificări. Așa cum 
era de așteptat, echipa Uniunii 
Sovietice a întrecut detașat se
lecționata Danemarcei : 24—16 
(13—7). Această victorie, corobo
rată cu înfrîngerea Iugoslaviei, 
le-a adus handbaliștilor sovie
tici locul I în grupă — la 
golaveraj — si dreptul de a

tului grupei A 
rea :

este următoa-

1. U.R.S.S. 5 4 0 1 111— 77 8
2. R.F. Germania 5 4 0 1 97— 78 8
3. Iugoslavia 5 4 0 1 110— 93 8
4. Danemarca 5 2 0 3 92—102 4
5. Japonia 5 1 0 4 98—111 2
8. Canada 5 0 0 5 75—122 0

Conform regulamentului, în 
finale s-au calificat astfel : 
pentru locurile 1—2 cîștigătoa- 
rele grupelor, pentru locurile 
3—4 formațiile clasate pe locu
rile II, pentru locurile 5—6 cele 
clasate pe locurile III ș.a.m.d. 
Marți după-amiază s-au jucat 
finalele pentru stabilirea părții 
de jos a ierarhiei. S-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
finala locurilor 5—6, Iugoslavia
— Ungaria 21—19 (11—9) ; fina
la locurilor 7—8, Cehoslovacia
— Danemarca 25—21 (11—13) ; 
finala locurilor 9—10, Japonia
— S.U.A. 27—20 (12—8). I’e lo
cul 11 s-a clasat reprezentati
va Canadei.

★
La Claude Robillard s-a des

fășurat miercuri seara ultima 
rundă a turneului feminin. în- 
tr-o veritabilă finală pentru 
locurile 1—2, reprezentativa 
Uniunii Sovietice a reușit la 
Montreal ceea ce nu-i fusese la 
îndemînă la Kiev : să cîștige 
în fața selecționatei R.D. Ger
mane. Handbalistele sovietice 
au condus de-a lungul întregii 
partide. Scor final: U.R.S.S. — 
R.D. Germană 14—11 (7—5). în 
meciul decisiv pentru ocuparea 
locului III, Ungaria a depășit 
România cu 20—15 (10—6). în 
sfîrșit, în partida Japonia — 
Canada : 15—14 (7—11). In urma 
acestor rezultate. Uniunea So
vietică devine prima campioa
nă olimpică dc handbal femi
nin. _Pe locul II — R.D. Ger
mană, iar pe locul III — 
garia. Clasament final :

o
1
1
3
4

CLASAMENTUL 
PE MEDALII

1. U.R.S.S. 32 30 23
2. R.D.G. 30 18 18
3. S.U.A. 22 27 19
4. R.F.G. 9 7 11
5. BULGARIA 5 7 7
6. JAPONIA 4 4 7
7. POLONIA 4 3 6
8. UNGARIA 4 1 5
9. ROMANIA 3 6 7

10. M. BRITANIE 3 4 4
11. FINLANDA 3 2 0
12. SUEDIA 3 1 0
13. ITALIA 2 7 2
14.CEHOSLOVACIA 2 2 3
15. IUGOSLAVIA 1 2 0
16. FRANȚA 1 1 4
17. CUBA 1 1 0

JAMAICA 1 1 0
NORVEGIA 1 1 0

20. DANEMARCA 1 0 2
21. MEXIC 1 0 0

TRINIDAD 1 0 0
23. CANADA 0 3 8
24. OLANDA 0 2 3
25. BELGIA 0 2 1
26. PORTUGALIA 0 2 0
27. SPANIA 0 1 0
28. AUSTRALIA 0 0 4
29. AUSTRIA 0 0 1

BRAZILIA 0 0 1
ELVEȚIA 0 0 1
IRAN 0 0 1
NOUA ZEELANDA 0 0 1

In acest clasament nu sînt tre-
cute finalele la scrimă (floretă
fete echipe) șl Judo 
locie).

(categ. mlj-

înainte de a ne referi la cea 
-a cincea zi 

atletice, reluate 
pauză, ne face 
venim asupra 
reușite marți de 
gelea și Ilie Floroiu, care s-au 
bucurat aici de frumoase apre
cieri. Se subliniază astfel că 
Megelea, cel mai tînăr dintre 
finaliștii probei de aruncare a 
suliței are mari posibilități de 
a depăși intr-un viitor apropiat 
granița celor 90 de metri, limi
tă a consacrării definitive în 
primul rang al elitei mondiale. 
L-am felicitat la rîndul nostru 
pe mezinul atleților noștri și 
i-am urat să realizeze în viitor 
succese pe măsura celor obți
nute în spectaculosul debut al 
carierei sale atletice internațio
nale.

în reuniunea de miercuri di
mineață au intrat în întrecere 
mai multe atlete românce. Na
talia Mărășescu, Maricica Puică 
și Ileana Silai au alergat se
riile la 1 500 m, Valeria Ștefă
nescu la 100 mg, iar Argentina 
Menis a concurat în calificări 
la aruncarea discului.

Din cele trei alergătoare de 
semifond, doar Natalia Mără
șescu a reușit să se califice 
pentru 
a treia 
serie, 
(R.F.G.) .
(R.D.G.), dar înaintea Nikolinei 
Stereva. Maricica Puică (locul 
cinci în prima serie, eu 4:12,62) 
și Silai (4:13,61, locul șase în 
seria a treia) au obținut rezul
tate cu mult mai slabe decît 
cele mai bune performanțe pe 
care le reușiseră în acest se
zon și au fost eliminate. Deși 
se prezentau la start cu rezul
tate mai bune decît ale adver
sarelor lor, atît Puică cit si 
Silai s-au lăsat angrenate în 
trene lente și au fost întrecute 
de adversare cu finis mai bun. 
De subliniat că spre deosebire 
de cîteva probe, la 1 500 m sînt 
prezente toate vedetele mondia
le ale distanței.

Argentina Menis s-a califi
cat, așa cum era de așteptat, 
fără probleme pentru finală la 
aruncarea discului, reușind din 
prima încercare, fără să forțe
ze — nici nu avea nevoie, gîn- 
dindu-ne la valoarea scăzută a 
baremului fixat pentru califica
re — 59,56 m. Au mal realizat

a întrecerilor 
după o zi de 
plăcere să re- 
performantelor 
Gheorghe Me-

aruncătoare,

Ua-

semifinale, clasîndu-se 
— 4:08,31 — în ultima 
după Brigitte Kraus 
si Gunhild Hoffmeister

standardul alte 13 
între care Gabriele Hinzmann 
(R.D.G.) 65,12 m, cel mai bun 
rezultat al calificărilor, Faina 
Melnik (U.R.S.S.) 63,74 m. Car
men Romero (Cuba) 63,40 m. 
Evelyn Schlaak (R.D.G.) 61,86 
m etc. Valeria Ștefănescu s-a 
clasat a patra în seria sa la 
100 mg 
pentru 
amiază, 
lergat 
alături, 
tica Kononova. La ultimul gard, 
cînd cele două alergătoare se 
aflau la egalitate, pe locurile 
3—4 (primele 4 se calificau pen
tru finală). Kononova s-a deze
chilibrat, a agățat gardul Va- 
leriei, l-a mutat din Ioc in- 
comondînd-o pe recordmana 
noastră, care a căzut. Analizînd 
cursa la magnetoscop, juriul de 
apel a hotărît realergarea semi
finalei, fără Kononova, vinova
tă de accident, dar cu Valeria 
Ștefănescu. Așadar. Valeria 
păstrează șansa de a se Califi
ca în finala olimpică a probei 
de 100 mg.

La 5 000 m. Ilie Floroiu s-a 
clasat al 7-lea în seric si nu 
a reușit să se califice pentru 
finală, deși nu se poate spune 
că a făcut o cursă rea. El a 
resimțit însă, desigur, eforturile 
deosebite depuse în urmă cu 
două zile, la finala de 10 000 m.

Cornelia Popa a sărit 1,87 la 
înălțime dar nu s-a putut cla
sa mai bine de locul 8.

Primele finale ale zilei au a- 
dus victorii ale favoriților : la 
aruncarea ciocanului a ciștigat 
Iuri Sedîh (U.R.S.S.), la înăl
țime femei Rosemarie Acker
mann (R.D.G.), la 110 mg fran- 
zecul Guy Drut, recordmanul 
mondial, care a adus prima în- 
frîngere olimpică a americani
lor în această probă după cîte- 
va zeci de ani, iar la 3 000 m 
obstacole Anders Gaerderud cu 
un nou record mondial. In 
schimb, o mare surpriză a fost 
înregistrată la 200 m femei, 
unde foarte tînăra Barbel 
Eckert (R.D. Germană) le-a în
trecut pe Annegret Richter și 
Renate Stecher. Se poate spu
ne că aceasta este prima mare 
surpriză a întrecerilor atletice 
de la Montreal.

(13,60), și s-a calificat 
semifinalele de după 

In semifinală, ea a a- 
pe culoarul 7. avînd-o 
pe culoarul 8 ,pe sovie-

MONTREAL, LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

1. U.R.S.S.
2. R. D. G.
3. Ungaria
4. România
5. Japonia
6. Canada

5
5
5
5
5 _ ... __
5 0 0 5 35—106

5
3
3
2
1

O
1
1 
O 
o

40
47
55
83

92— 
89— 
85—
73— 
72—115

10
7
7
4
2
O

ATLETISM. Aruncarea ciocanului : 1. Iuri Sedih (URSS) 
77,52 m, RO — campion olimpic ; 2. Alexei Spiridonov 
(URSS) 76,08 m : 3. Anatoli Bodnarciuk (URSS) 75,48 m;
4. Karl Heinz Riehm (RFG) 75.46 m ; 5. Walter Schmidt 
(RFG) 74,74 m ; 6. Jochen Sachse (RDG) 74,30 m ; 
110 mg: 1. Guy Drut (Franța) 13,30 — campion olim
pic ; 2. Alejandro Casanas (Cuba) 13,33 ; 3. Willie Da
venport (S.U.A.) 13,30’; 4. Charles Foster (S.U.A.) 13.41 ;
5. Thomas Munkel (RDG) 13.44 ; 6. James Owens (SUA) 
13,73 ; 200 rn.lf) : 1. Bărbel Eckert (RDG) 22,37 — R.O. 
— campioană olimpică ; 2. Annegret Richter (RFG) 22,39 : 
3. Renate Stecher (RDG) 22,47 : 4. Carla Badendorf 
(RDG) 22,64 ; 5. Inge Helten (RFG) 22,68 ; 6. Tatiana 
Provocenko (URSS) 23,03 ; 3000 m obst. finală : 1. An
ders Gaerderud (Suedia) 8:08,03 R.M. - R.O., campion 
olimpic; 2. Bronislav Malinowski (Polonia) 8:09,11 ; 3. 
Frank Baumgart! (RDG) 8:10,36; 4. Tapio Kantanen (Fin
landa) 8:12,60; 5. Michael Karst (RFG) 8:20,14; «. Evan 
Robertson (Noja Zeetando) 8:21,08. Înălțime femei : 1. 
Rosemarie Ackermann (R.D, Germană) 1,93 R.O. — cam
pioană olimpică ; 2. Sara Simeon! (Italia) 1,91 ; 3. lor-

donka Blagoeva (Bulgaria) 1,91 ; 4. Maria Mracnova 
(Cehoslovacia) 1,89 ; 5. Jony Huntley (S.U.A.) 1,89 .

” Sferturi de finală. Cat. mijlocie : L. Martinez 
b.p. Vujkovici (Iugoslavia), Rișkiev (U.R.S.S.) 

Siraj Din (Pakistan). Cat. semigrea : Gortat (Po- 
b.p. Suarez (Argentina), L. Spinks (S.U.A.) b.p. 
(R.D.G.). Cat. grea : HUI (Bermude) b.p. Gauwe

BOX.
(Cuba) 
b.k.o.2 
Ionia)
Sachse . ____ _ _ . . _______ _ __
(Belgia) ; Simon (România) b.p. Suvandjiev (Bulgaria).

CAIAC-CANOE. Recalificări la probele de 500 tn : C. 1, 
seria a ll-a : 1. Ivan Patzaichin (România) 2:03,01 ; 2. 
Rogov (URSS) 2:04,70 ; 3. Kosinski (Polonia) 2:08,06 ;
K 1 (f) : 1. Maria Cozma-Mihoreanu (România) 2:09,60 ; 
2. Burnett (Marea Britanie) 2:10,59 ; 3. Holloway (Cana
da) 2:11,39.

SCRIMA. Turneul de spada, calificări : România —
S.U.A. 10—5 ; România — Thailanda 14—2 și România — 
U.R.S.S. 4—9. Echipele României și U.R.S.S. s-au cali
ficat în sferturi de finalâ (România trage cu Elveția). 
Floretâ fete, echipe, finala locurilor : 1—2 U.R.S.S. —
Franța 9—2 ; 3—4 Ungaria — R.F.G. 9—4 ; 5—6 Italia — 
România 9—5.
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