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SIMION CUTOV ÎN FINALA
TURNEULUI OLIMPIC DE BOX

9 Strălucită revanșă asupra lui Solomin • Năstac (oprit de medic)
și Dafinoiu (invins) medalii de bronz

Joi noaptea, după desfășura
rea celor două reuniuni semi
finale. boxul și-a luat rămas 
bun de la ringul din arena 
Maurice Richard, deoarece fi
nalele de sîmbătă seara se vor 
disputa, după cum se știe, pe 
ringul instalat 
uriașei arene 
Montreal, care a găzduit,, prin
tre altele, și răsunătoarele în
treceri ale gimnastelor.

Statistica semifinalelor ne 
prilejuiește cîteva constatări 
interesante. Lotul celor 44 de 
semifinalisti era alcătuit din 
sportivi reprezentînd 16 țări. 
La o cercetare mai atentă se 
observă că semifinalele s-au 
transformat aproape intr-un 
meci Europa—„Restul lumii", 
dovadă fiind faptul că pe ta
blou figurau, în proporție ab
solut egală, 22 de pugiliști de 
pe bătrînul continent și alți 22 
provenind din Asia, America

în mijlocul 
Forum din

în faza semifinalelor tre
buiau să ia startul următorii 
cinci boxeri români : 
Cuțov (semiușoară), 
Ziiberman (semimijlocie), Alee 
Năstac (mijlocie), Costică Da
finoiu (semigrea) și Mircea Si
mon (grea).. La vizita medicală 
efectuată în cursul dimineții, 
comisia de serviciu a consta
tat că Alee Năstac, după me
ciul dur susținut cu brazilianul 
Fernando Martins, avînd o ra
nă la ochiul drept, nu este apt 
fizicește să se prezinte la semi
finala cu boxerul american 
Michael Spinks. în acest fel, 
reprezentantul nostru la cate
goria mijlocie a trebuit să se 
mulțumească cu medalia de 
bronz.

Primul dintre boxerii români 
care a urcat ringul în seara 
semifinalelor a fost Simion 
Cuțov. Partida sa cu Vasili 
Solomin a fost așteptată cu

Simion 
Victor

SIMION CUȚOV

avut
vana, unde Solomin și-a 
revanșa, iar al treilea a 
loc aseară, pe ringul olimpic 
de la Montreal. De data aceas-

veam cele mai îndreptă
țite motive să contăm 
pe o medalie de aur in 
turneul olimpic de hand

bal masculin. De altfel, acesta 
era si angajamentul federației, 
al echipei, bazat pe cucerirea 
titlului mondial în 1974, deci 
după doi ani de la medalia de 
bronz olimpică de la Munchen. 
A urmat o tragere la sorți pen
tru Montreal care s-a dovedit 
avantajoasă, cu două echipe ad
verse mai puternice, dar cu 
potential sub valoarea echipei 
României. Chiar dacă in aceas
tă serie s-a pierdut un punct in 
jocul cu Cehoslovacia, 
intîlnire, cu Polonia, 
handbaliștii noștri au 
greu, dar 
eterat că 
din finală 
ferent de 
ceasta a

ALEC NASTAC COST IC A DAFINOIU

(Continuare in pag. a 4-a)

ultirna 
în care 

învins 
au invins, s-a consi
st ultima rezistentă 
va fi învinsă, indi- 
echipa adversă. A- 
fost reprezentativa 

Uniunii Sovietice, clasată la 
C.M. pe locul al V-lea, iar la 
Olimpiada trecută pe locul al 
6-lea. A fost bine cunoscut fap
tul că. in aceste intervale, hand- 
balistii sovietici au făcut pro
grese importante, dovadă cisti- 
garea seriei, cu adversari foar
te puternici.

tn aprecierea finalei, s-a con
tat pe tehnica și experiența de 
joc superioare ale echipei noas
tre, capabilă să contracareze 
forța de joc mai mare a echi
pei sovietice. Rezultatul se cu
noaște, s-a văzut în țară, la te
levizoare, a doua parte a me
ciului, cină handbaliștii noștri 
au încercat să recupereze din 
handicapul de patru goluri de 
la pauză (10—6 pentru U.R.S.S.), 
însă nu au putut decît un egal 
în ultimele 30 de minute 19—9), 
scor final 19—15, pierzînd ast
fel posibilitatea de a cuceri me
dalia de aur si rămînind cu 
medaliile de argint.

Dacă in partea a doua a me
ciului lacunele principale ale 
echipei noastre au fost insufi
cienta forță de joc, lipsa de a- 
dresă la șuturile la poarta ex
celentului Ișcenko și defecțiuni 
de apărare, care de altfel au 
caracterizat de la început jocul 
echipei române, la începutul 
partidei handbaliștii noștri au 
pornit jocul cu foarte multă 
circumspecțiune. chiar cu tea
mă, plimbînd foarte mult min
gea, fără curaj de a ataca de
cisiv, lăsind astfel pe adversari 
să ia conducerea jocului. Primul 
gol înscris de echipa noastră a 
fost abia in min. 6. S-a reușit 
2—3, imediat scorul a devenit 
2—4, 3—5, 3—6, apoi 4—8, 4—10 
Si datorită lui Grabovschi sco
rul a fost redus la 6—10. In a- 

minute, a 
temporizarea 

unor ca

ceste prime 30 de 
fost exasperantă 
jocului. în așteptarea 
loare foarte libere de joc, care 
intirziau să se arate 
majoritatea 
expediate în blocaje și in por
tar, în special de către Birta- 
lan. căutat de toate pasele.

Mai supărătoare decît orice a 
fost forța de joc redusă, lipsa 
de angajament total, evitarea 
pătrunderilor, în special pe a- 
ripi, permanentizind un joc de 
centru, unde apărătorii uriași 
ai echipei sovietice rezolvau 
problemele fără multă greutate. 
Era aproape cert că, după pau
ză nu se pot recupera cele pa
tru goluri care despărțeau con
curentele la medalia de aur.

Realitatea este că echipa de 
handbal a României a consu
mat cea mai mare parte a po
tențialului ei pină la jocul final. 
Meciul cu Polonia a fost epui
zant si componenta de bază ai

suturilor
Si astfel 
au fost

(Continuare in pag. a t-a)

*■
După lunga cursă a calificărilor

ASTĂZI, PRIMELE 6 FINALE LA CAIAC-CANOE

de Nord și America Latină. 
Singura categorie în semifina
lele căreia nu a reușit să pă
trundă nici un european a fost 
clasa semimuștelor. Tot statis
tica ne arăta că țările cu cei 
mai mulți reprezentanți în 
semifinale au fost : Cuba (8), 
S.U.A. (7), Polonia, România 
și U.R.S.S. (cite 5), ceea ce 
atestă tăria școlilor pugilistice 
din aceste țări.

deosebit interes printre iubi
torii sportului cu mănuși fiind 
cunoscută rivalitatea sportivă 
dintre cei doi pugiliști, care 
s-au întilnit aici pentru a treia 
oară. Primul meci S. Cuțov — 
V. Solomin a avut loc 
pionatele europene de 
grad și s-a încheiat cu 
pugilistului român; al 
s-a disputat cu prilejul cam
pionatelor mondiale de la Ha-

la cam- 
la Bel- 
victoria 

doilea

Cea de-a doua zi a întrece
rilor de caiac-canoe a progra
mat joi cursele preliminare — 
din serii și recalificări — ale 
probelor de 1000 m. Simpla 
lectură a listelor de start a 
întărit convingerea tuturor 
celor prezenți la Bazinul O- 
limpic din insula Notre Dame 
că aceste întreceri le vor 
depăși în valoare și interes pe 
cele ’ inaugurale, disputate 
miercuri. Printre altele și pen
tru faptul că marilor perfor
meri care au concurat la pro
bele de 500 m li s-au adăugat 
alți candidați la medaliile o- 
limpice : 
Wichman 
etc.

Primul

Sap irenko (U.R.S.S.), 
și Csapo (Ungaria) 

dintre sportivii ro-

mâni care a intrat în competi
ția de joi a fost, ca și miercuri, 
caiacistul Vasile Dîba. El a 
făcut o cursă tactică bună, 
clasindu-se pe locul II și ob- 
ținînd astfel calificarea pen
tru semifinalele J" 
dimineața. De 
celelalte serii, 
Perri, Csapo, 
Sledziewskî. La 
Ivan Patzaichin 
frumoasă revanșă, 
seria (cu cel mâi bun timp 
dintre toți cei 15 concurenți la 
ambele serii) și depășindu-i, 
printre alții, pe Wichman și 
Liibek. După această cursă 
mult aplaudată și care, măr
turisim, nc-a întărit convinge
rea într-o nouă afirmare a lui

Patzaichin, a venit, însă, neaș
teptatul loc 7 (!) ocupat la
K2 de echipajul nostru, format 
din Larion Serghei și Policarp ' 
Malîhin, care, doar cu o zi

i

de sîmbătă 
remarcat, din 
evoluțiile lui 
Saporenko și 
canoe simplu, 

și-a luat o 
cîștigînd

Z! SLABĂ A ATLETILOR ROMÂNI...
@ Natalia Mărășescu nu s-a calificat pentru finală ® 
Gh. Ghipu eliminat în serie ® Argentina Menis și 
Valeria Ștefănescu, pe locurile 6 și 7 © Carol Corbu 

a îndeplinit baremul de 16,30 m.

„TRICOLORII", AZI, LA J.O

II
Ziua de joi a fost slabă pen

tru atleții noștri, deși ea înce
puse dimineața, relativ bine : 
în calificări la triplusalt, Carol 
Corbu a realizat in prima sa 
încercare exact atît cît ii era 
necesar pentru a se califica în 
finala probei, 16,30 m. Au mai 
depășit 
săritori, între care recordmanul 
•mondial Joao de Oliveira (Bra
zilia) — 16,81 m, cel mai bun 
rezultat al calificărilor, Viktor 
Saneev (U.R.S.S.), americanii 
Tommy Haynes și James Butts, 
francezul Bernard Lamitie etc. 
S-au Înregistrat însă și surpri
ze, intre cei eliminați aflîndu-se 
atleți ca Nelson Prudencio (Bra
zilia), polonezii Michal Joachi- 
mowski și Andrzej .Sonntag etc. 
S-a realergat apoi semifinala la 
100 mg. in care Valeria Ștefă
nescu s-a clasat a patra, reu
șind să se califice pentru finală.

Reuniunea de după-amiază

baremul fixat alți 11

nu
pe . . . _ ____
la 100 mg Valeria Ștefănescu a 
ratat startul și nu a putut ocu
pa decît locul șapte. Seria sur
prizelor, începută cu eliminarea 
lui Ehrhardt, a continuat. Re
zultatele din acest sezon o in
dicau drept mare favorită pe 
poloneza Grazyna Rabsztyn, 
cea mai bună performeră a 
anului (12.69), Ea s-a clasat însă 
abia pe locul cinci, iar titlul 
olimpic a revenit unei atlete 
practic necunoscută în lumea 
atletismului de mare performan
ță, Johanna Schaller (R.D. Ger
mană). De notat că pină la fi
nala olimpică, noua campioană 
nu reușise niciodată rezultate 
sub 13 secunde și era cotată 
abia a treia specialistă a pro
bei în țara sa...

Au urmat semifinalele probei

ne-a adus însă satisfacțiile 
care le așteptam. In finală

(Continuare in pag. a 4-a)

Cronicile și comentariile de Io J.O. au fost transmise 
de trimișii noștri Aurel NEAGU și Romeo VÎLARA

ATLETISM : de la ora 21 triplusalt finală : Carol 
Corbu.

CAIAC-CANOE : de la ora 16 : semifinale în probele pe 
distanța de 500 m. Participă echipajele de K 1 (Vasile 
Diba). C 1 (Ivan Patzaichin), K 1 — fele (Maria Cozma- 
Mihoreanu), K 2 (Larion Serghei — Policarp Malîhin), 
C 2 (Ghcorghe Danilov — Gheorghe Simionov), K 2 — fete 
(Agafia Orlov — Nastasia Nichitov). Echipajele clasate în 
primele 3 locuri din fiecare serie semifinală vor participa 
— în reuniunea de Ia ora 22 — la FINALELE acestor probe.

LUPTE LIBERE : de la ora 20 și 1,00 : meciuri pentru 
tururile 4 și 5. Participă Marin Pircălabu, Ladislau Șimon.

■Ar
In acest program competițiile sînt trecute cu ora Bucu- 

rcștiului.

Gh. Danilov Gh. Simionov 
vor lua startul in ambele semi
finale de canoe dublu (500 și 

1000 m)
înainte, făceau, indiscutabil, 
proba unei bune forme spor
tive. Așadar, iată că și joi a 
trebuit să așteptăm recalifi-

(Continuare in pag. a 4-a)

MONTREAL^LA INCHIDEREA EDI
ATLETISM, Finale — lungime (m) : 1. Arnie Robinson 

(S.U.A.) 8,35 m — R.O. — campion olimpic ; 2. Randy 
Williams (S.U.A.) 8,11 m ; 3. Frank Waitenberg (R.D.G.) 
8,02 m ; 4. Jacques Rousseau (Franța) 8,00 m ; 5. Joao 

*" * .6. Nenad Stekicî (luqos*
disc (f) : 1. Eweiyn*. Schlaak (R.D.G.) 

m — R.O. — campioana olimpică ; 2. Maria Ver- 
(Bulgaria) 67,30 m ; 3. Gabriele Hinzmann (R.D.G.) 
m ; 4. Fainp Melnik (U.R.S.S.) 66,40 m ; 5. Sa- 

Encpel (R.D.G.)’ 65,88 m ; 6. Argentina Menis 65,38 m; 
m (f) — semifinale (primele 4 s-au calificat pentru

semifinala I : 1. Klapezinski (R.D.G.) 4:02,13 ;
(Bulgaria) 4:02,33 ; 3V Braghina (U.R.S.S.) 

4 Hoffmeister (R.D.G.) 4:02,45 ; semifinala a
1. Kazankina (U.R.S.S.) 4:07,37 ; 2. Holmen (Fin- 

4:07,53 ; 3. Wellmann (R.F.G.) 4:07,54 : 4. Dario 
4:07,61 ; ... 7. Mărășescu 4:07,92 ; decailon (după 
5 probe) : 1. Kratschmer (R.F.G.) 4333 p ; 2.

(U.R.S.S.) 4315 p ; 3. Jenner (S.U.A.) 4298 p ;
Semifinale. Cat. semimuscâ : Hernandez <Cuba) 

Maldonado (P. Rico) ; muscă : Randc’n’i (S.U.A.)

de Oliveira (Brasilia) 8.00 m ; 
lavia) 7,89 m ; 
89,00 -----
gova
66,84 
bine 
1 809 
finaiâ) : 
2; Stereva 
4:02,41 ;
ll-a : 1 
landa) 
(Italia) 
primele 
Avilov

BOX.
b n.
b.p. Blazynski (Polonia) cocoș i Mooney (S.U.A.) b.p.

Ribakov (U.R.S.S.) ; pana : Herrera (Cuba) b.p. Paredes 
Mexic ; semiuțoarâ : Dovis (S.U.A.) b.p. Rusevski (Iu
goslavia) ; ușoară : teonard (S.U.A.) b.p. Szczerba (Po
lonia) ; semimijlocie : Bachfeld (R.D.G.) b.p. (3—2) Zii
berman (România) ; mijlocie mică : Kacear (Iugoslavia) 
b.p. Garbey (Cuba) ; mijlocie : Riskiov (U.R.S.S.) 
Martinez (Cuba); semigrea: L. Spinks (S.U.A.) 
Gortat (Polonia) ; grea : SIMON (România) b.p. 
(Bermuda). Boxerul român se califică in finaiâ.

HOCHEI PE IARBA. Pentru locurile 9—10 : Belgia 
Canada 3—2.

LUPTE LIBERE. Cat. 93 kg (turul III) : Stelian Morcov 
(România) b.des Lutviev (Bulgaria).

TIR CU ARCUL. Clasament după primele două zile de 
, întreceri : masculin : 1. D. Pace (S.U.A.) 1264 p : 2. 

R. Mc. Kinney (S.U.A.) 1230 p ; 3. H. Michînaga (Japo
nia) 1226 p ; 4. C. Ferrari (Italia) 1220 p ; 5. V. Sen- 
darov (U.R.S.S.) 1217 p ; 6. S. Spiaraelli (Itolia) 1212 p : 
feminin : 1. L. Ryon (S.U.A.) 1217 p ; 2. M. Urban 
(R.F.G.) 1216 p ; 3. Z. Rustamov (U.R.S.S.1 1202 p : 4.
J. \A/ile"o (Polonia) 1200 -*p ; 5. S. Vând (2 P.D, Coreea
nă) 1200 p ; 6. A. Berglund (Suedia) 1199 p.

b.p. 
b.p. 
Hill



De astăzi, in far a noastră

„RALIUL
în zilele de 30, 31 iulie și 1 

august în țara noastră se 
desfășoară cea de a 11-a ediție 
a „Raliului Dunării". O compe
tiție automobilistică internațio
nală de o deosebită importanță, 
care contează ca etapă în : 
campionatul republican de ra
liuri al României, campionatul 
Europei de raliuri pentru con
ducători. Cupa Păcii și 
Prieteniei, 
raliuri ale 
ciei. „Raliul

DUNĂRII"
tre care 1315 km de sosea 
dernizată), 35 controale 
Si 9 probe speciale, 
primei mașini se va 
astăzi, 30 iulie, la ora 
din DROBETA-TR. “

I PROGRAMUL TURULUI DIVIZIEI A, EDIȚIA 1976-1977

Cupa 
de

Tur- 
are o 

lungime totală de 1727 km (din-

campionatele 
Belgiei și 
Dunării“

TURNEU INTERNATIONAL
DE VOLEI LA BRASOV

i mo- 
orare 

Plecarea 
produce 

20.01. 
SEVERIN, 

pe traseul Anina, Crivina, Brad, 
Cîmpeni, CIuj-Napoca, Beteag, 
Borșa, Vadu Izei, Baia Mare, 
Surduc, Huedin, Albac, BAIA 
MARE, sosirea urmînd să aibă 
loc la Baia Mare, punct termi
nus, în ziua de 1 august, înce- 
pînd de la ora 7,05.

Pînă în prezent si-au 
prezența la startul 
participând din Belgia 
paje). Bulgaria (5), Cehoslova
cia (5), Polonia (5), Turcia (5), 
Ungaria (1), Uniunea Sovietică 
(4) si România (35).

anunțat 
Raliului 
(3 echi-

I
IArad

Timiș

București

I
I
I
I
I

ișoara 
Galați 
București 
Tg. Mureș 
Hunedoara 
lași 
București

— F.C. Constanța
— S.C. Bacău
— Dinamo
— Jiul
— Univ. Craiova
— F.C. Argeș
— Sportul stud.
— F.C.M. Reșița
— F.C. Bihor

Petroșani
București 
Galați 
Oradea
București 
Reșița

— A.S.A. Tg. Mureș
— U.T.A.
— Politehnica lași
— Corvinul
— Steaua
— „Poli" Timișoara

D
în Sala sporturilor din Brașov 

o avut loc un turneu interna
tional de volei (masculin și fe
minin), la care au luat parte 
echipele reprezentative de tine
ret ale României și Poloniei, 
precum si formațiile de juniori 
I și II ale țării noastre. Com
petiția a fost dominată de ti
nerii noștri voleibaliști, care au 
cîștigat toate partidele dispu
tate. Iată clasamentele : mas
culin — 1. România (t) 6 p ț 
2. Polonia (t) 5 p ; 3. România 
(j. I) 4 p ; 4. România (j. II) 
3 p ; feminin — 1. România (t) 
6 p ; 2—4. Polonia (t). România 
(i. I). România (i. II) cîte 4 p. 
(C. GRUIA-coresp. județean).

De azi,

CONCURS
DE

la Mangalia

INTERNATIONAL
CĂLĂRIE
din Mangalia va fi,

1
I
I

Bacău 
Craiova 
București 
Constanța 
Petroșani 
București 
Pitești 
Oradea 
Reșița

ETAPA I (22 august)
: Steaua
: U.T.A.
= „Poli"
: F.C.M.
: Progresul
: A.S.A.
: Corvinul
: Politehnica
: Rapid

ETAPA A II-A (29 august) 
: Sport Club 
: Universitatea 
: Sportul stud. 
: F.C.
: Jiul
: Dinamo
: F.C. Argeș 
: F.C. Bihor 
: F.C.M.

Tg. Mureș 
Bacău 
București 
Timișoara 
lași 
București 
Arad 
Pitești 
Hunedoara

CAMPIONATELE DE ÎNOT 
Șl SĂRITURI ALE 

JUNIORILOR
Activitatea Ia natație continuă 

prin campionatele naționale de 
Juniori care se desfășoară de azi 
pînă duminică la Reșița (înotă
torii) Si ia București (săritorii 
de la trambulină). în Capitală 
întrecerile au Ioc la ștrandul Ti
neretului, zilnic de la ora 9 si 
de la ora 15.

Baza hipică 
începînd de azi, gazda unui con
curs internațional de călărie (obs
tacole), la care participă repre
zentativele R.D. Germane, Unga
riei și României. Pentru călăreții 
noștri seniori această competiție 
reprezintă ultima verificare înain
tea Campionatelor Balcanice, pro
gramate la Sofia între 23 și 29 au
gust. Echipa noastră este formată 
din Oscar Recer, Alexandru Bo- 
zan. Dumitru Velea, Constantin 
Vlad și Nicolae Gheorghe. De ase
menea, la întreceri ia parte Selec
ționata secundă de seniori 
Popa, “ - — • “
Mihai 
Mihai
Lotul 
(Sorin 
Aurel 
Ion Vescan, Florin Georgescu).

Programul de azi începe de la 
ora 16,30 și cuprinde o probă re
zervată juniorilor, proba de des
chidere și proba nr. 2 „parcurs 
american".

I 
I
I

(ion 
Cornel Ilin, Eugen Ionescu, 
Aluneanu, Ovidiu Podaru, 

Silvestru), precum și 
reprezentativ de juniori 
Ionescu, Nicolae Stroescu, 
Lăpăduș, Gheorghe Rusu,

„CUPA DAVIS" '76 
ÎN FAZELE DECISIVE

în urma rezultatelor înre
gistrate în semifinalele euro
pene ale „Cupei Davis“, au 
fost desemnate echipele fina
liste ale celor două grupe zo
nale. în grupa A se întîlnesc 
reprezentativele U.R.S.S. și 
Ungariei, iar în grupa B lup
tă tenismanii Angliei și Italiei. 
Cele două finale urmează să

limităse dispute pînă la data 
de 22 august.

în semifinalele Inter-zone, 
ale căror date de disputare 
vor fi stabilite ulterior, cîști- 
gătoarea primei grupe europe
ne va juca împotriva, campioa
nei zonei americane, echipa 
Chile, în timp ce a doua lau
reată europeană va întîlni for
mația
zonei asiatice.

Australiei, campioana

REPUBLICA SUD AFRICANĂ
EXCLUSĂ DIN TEDERATI1 BAUMSTARK A REMIZAT

SPORTIVE INTERNATIONALE CU ZATULOVSKAIA
MONTREAL, 29 (Agerprcs). 

Ca urmare a politicii sale de 
discriminare rasială în sport — 
informează agenția France 
Presse — Republica Sud-Afri- 
cană a fost exclusă din federa
țiile internaționale de box. ci
clism, judo, natație, tenis de 
masă, volei, haltere, lupte, atle
tism și fotbal.

VARȘOVIA, 29 (Agerpres). După 
zece runde, în turneul internațio
nal feminin de șah de la Lublin 
conduc Gertrude Baumstark (Ro
mânia) și Tatiana Zatulovskaia 
(U.R.S.S.) cu cîte 7% puncte, ur
mate de Honfi (Ungaria) — 6V2 P-. 
Smacinska (Polonia) 
Partida-derby dintre _____
și Zatulovskaia s-a terminat 
miză, rezultat consemnat și 
partida Honfi — Smacinska.
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București 
Oradea 
București 
Bacău 
București 
Timișoara 
Constanța 
Iași

II

I
I

Arad 
Craiova 
București 
Tg. Mureș 
Petroșani 
Galați 
Pitești 
Reșița 
București

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

- 6 p. (1).
Baumstark

re- 
în

ALTE REZULTATE ALE HOCHEIȘTILOR ROMÂNI IN R.F. GERMANIA
români au pierdut cu 2—4 în fața 
lui EV Bad Neuheim.

In continuarea participării la 
cupa „Thurn und Taxis", selec
ționata divizionară de hochei a 
țării noastre a evoluat în compa
nia unei alte echipe din prima 
ligă a campionatului vest-german: 
HC Landshut, pe care a lnvins-o 
cu 7—2. Meciul următor a avut loc 
ia Bad Neuheim, unde jucătorii

— A.S.A. Tg. Mureș
— Steaua
— Politehnica Iași
— Progresul
— Corvinul
— U.T.A.
— Rapid
— „Poli" Timișoara
— F.C.M. Galați

ETAPA A III-A (1 septembrie)
i : Corvinul 

: Sportul stud.
: F.C. Bihor
: Dinamo
: Sport Club
: Rapid
: „Poli" 
: F.C.
: Politehnica

ETAPA A IV-A (5 septembrie)
: U.T.A.
1 Universitatea
: Steaua
: A.S.A.
: Jiul
: F.C.M.
: F.C. Argeș
: F.C.M.
: Progresul

— F.C.M. Reșița
— Progresul
— A.S.A. Tg. Mureș
— Steaua
— F.C.M. Galati
— Jiul
— Univ. Craiova
— U.T.A.
— F.C. Argeș

— Rapid
— Politehnica Iași
— Corvinul
— „Poli" Timișoara
— F.C. Bihor
— Dinamo
— F.C. Constanța
— Sportul stud.
— S.C. Bacău

ETAPA A V-A (11'12 septembrie)
Timișoara 
Bacău 
București 
Petroșani 
Tg. Mureș 
București 
lași 
Arad 
București

Oradea 
București 
Timișoara 
Hunedoara 
Reșița 
București 
Constanța 
Pitești 
Galați

lași 
Galați 
București 
Craiova 
București 
Hunedoara 
Reșița 
București 
Arad

București
Pitești 
Craiova
București 
Timișoara 
Petroșani 
Oradea 
Constanța 
Tg. Mureș

: Jiul
: Progresul
: F.C.M.
: F.C. Bihor
: Rapid
: F.C.M.

ETAPA A X-A (24 octombrie) 
: A.S.A.
: Sport Club
: Steaua
: „Poli"
: Politehnica
: Sportul stud.
: U.T.A.
: F.C. Argeș

i : Corvinul
ETAPA A Xl-A (31 octombrie) 

: Politehnica 
: F.C.M.
: Progresul
: Universitatea
: Rapid

i : Corvinul 
: F.C.M.
: Dinamo
: U.T.A.

ETAPA A XII-A (7
: Steaua
: F.C. Argeș
: Universitatea — U.T.A.
: Progresul
: „Poli"
: Jiul
: F.C. Bihor
: F.C.
: A.S.A.

— Dinamo
— Univ. Craiova
— F.C. Bihor
— Rapid
— F.C. Constanța
— Jiul
— F.C.M. Reșița
— Progresul
— F.C.M. Galați

— Jiul
— Steaua
— „Poli" Timișoara
— F.C. Bihor
— A.S.A. Tg. Mureș 

■— F.C. Argeș
— F.C. Constanța
— S.C. Bacău
— Sportul stud, 

noiembrie)
— Sportul stud.
— F.C.M. Reșița

„Poli" 
Sport Club
Rapid
Jiul
A.S.A.
Sportul stud. 
Politehnica 
U.T.A.
Dinamo

— F.C. Argeș
— Corvinul
— F.C.M. Galați
— F.C.M. Reșița 
— Steaua 
— Univ. Craiova 
— Progresul 
— F.C. Bihor 
— F.C. Constanța

ETAPA A VI-A (19 septembrie)
F.C. Bihor 
Dinamo 
„Poli" 
Corvinul 
F.C.M. 
Steaua 
F.C. 
F.C. Argeș 
F.C.M.

Oradea 
Reșița 
Hunedoara 
Arad 
Bacău 
București 
Constanța 
București 
București

București 
Timișoara 
Tg. Mureș 
Bacău 
Galați 
lași 
Arad 
București 
Petroșani

Pitești 
Arad 
București 
București 
Hunedoara 
lași 
București 
Craiova 
Oradea

— Sportul stud.
— Rapid
— Politehnica lași
— A.S.A. Tg. Mureș
— Univ. Craiova
— Progresul
— S.C. Bacâu
— Jiul
— U.T.A.

ETAPA A VII-A (25'26 septembrie)
— F.C.M. Galați
— Jiul
— A.S.A. Tg. Mureș
— „Poli" Timișoara
— Dinamo
— S.C. Bacău
— F.C.M. Reșița
— Rapid
— F.C. Constanța

Craiova 
București
Reșița
București
Pitești
București 
Hunedoara
Petroșani
Constanța

— Rapid
— F.C.M. Galați
— S.C. Bacău
— Dinamo
— Corvinul
— Poliiehnica lași 

ETAPA A XIII-A (14 noiembrie)
F.C. Bihor
F.C.M.
Corvinul
U.T.A.
Sport Club
Steaua
F.C.
Dinamo
Sportul stud.

ETAPA A XIV-A (21
' : Rapid

: „Poli"
: A.S.A.
: Sport Club
: F.C.M.
: Politehnica
: U.T.A.
: Progresul 
: Jiul

ETAPA A XV-A (1 <
: Universitatea 
: Progresul 
: F.C.M. 
: Rapid 
: F.C. Argeș 
: Steaua 
: Corvinul 
: Jiul 
: F.C.

Petroșani 
Craiova 
București 
Galați 
Constanța 
Tg. Mureș 
București I Timișoara
Bacău

I
I

I
I

După aceste două meciuri, care I 
au fost completate cu numeroase I 
șl utile antrenamente, formația I 
română va avea de înfruntat re
dutabila echipă sovietică Spartak | 
Moscova. Meciul se va disputa în 
localitatea Fiissen, pe ziua de 2 
august.

LOTO — PRONOSPORT INFORMEAZĂ |

tragere excepțională

JPROIĂIOEXPRES

te atribuie câștiguri in*

autoturisme, bani 
șl excorsll

JN U.R.S.S., R.D.GERMANA, 
4R.S.F. IUGOSLAVIA, ITALIA

- TURUL ROMÂNIE»

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO - 
DIN 23 IULIE 1976. EXTRAGE- I 
REA I: Categoria 1: 1 variantă I 
10% a 50.000 lei ; cat. 2 : 4 va- 1 
riante 10% a 9.997 lei ; cat. 3 : ■ 
9,75 a 4.101 lei ; cat. 4 : 14,75 a I 
2.711 lei ; cat. 5 : 71,30 a 561 lei; I 
cat. 6: 125,70 a 318 lei. REPORT 
CATEGORIA 1 : 16.648 lei. EX- I 
TRAGEREA a II-a : Categoria B: I 
1 variantă 25% a 11.647 lei si 4 
variante 10% a 4.659 lei; cat. C: | 
2,60 a 11.647 lei; cat. D: 15,80 a I 
1.917 lei; cat. E : 64,80 a 467 lei; I 
cat. F: 155,90 a 194 lei; cat. X: 
1.640,95 a 100 lei. REPORT CATE- I 
GORIA A: 115.562 lei. Cîștigul de | 
50.000 lei de la categoria 1 jucat 
pe o variantă 10% a revenit par- | 
ticipantu.lui MORARU SIMION I 
din Panaci jud. Suceava. ■

■ F.C. Argeș
: U.T.A.
: Progresul
: Sportul stud.
: Corvinul
: Politehnica
: Steaua
: Universitatea
: F.C. Bihor

ETAPA A VIII-A (10 octombrie) 
: Jiul
: Universitatea
: Rapid
: F.C.M.
; F.C.
: A.S.A.
: Dinamo
: „Poli"
: Sport Club

— Progresul
— Corvinul
— Politehnica Iași
— F.C. Bihor
— Sportul stud.
— F.C.M. Reșița
— F.C. Argeș
— U.T.A.
— Steaua

ETAPA A IX-A (16'17 ociombrie)
Constanța 
București 
Pitești

: F. C. — Univ. Craiova
: Sportul stud. — Dinamo
: F.C. Argeș — S.C. Bacău

37 DE ARBITRI 
ÎN LOTUL A

A fost alcătuit lotul arbitrilor 
care vor conduce în viitorul sezon 
competițional meciurile de Divizia 
A. Iată-1 : Otto Anderco (Satu 
Mare), Tudor Andrei (Sibiu), 
Constantin Bărbulescu, Marcel 
Buzea, Constantin Dinulescu, 
Francisc Coloși, Chiriac Manușari- 
de, Constantin Niculescu, Constan
tin Petrea, Nicolae Petriceanu, 
Maximilian Popescu, Gheorghe 
Retezan, Romeo Stîncan, Gheorghe 
Vasilescu I (toți din București). 
Ion Ciolan (Iași), Ion Chilibar 
(Pitești), Nicolae Cursaru, Mihai 
Moraru (Ploiești), Nicolae Dinescu 
(Rm. Vîlcea), Sever Drăgulicl 
(Drobeta Tr. Severin), Alexandru 
Ene, Radu Șerban (Craiova), 
Mihai Fediuc (Suceava), Constan
tin Ghiță, Gheorghe Ionescu 
(Brașov). Nicolae Rainea (Bîrlad), 
Ion Rus (Tg. Mureș), Carol Szi- 
laghy (Baia Mare).

Au mai fost promovați în lotul 
A următorii nouă arbitri : Teodor 
Balanovici (Iași), Nicolae Geor
gescu (București), Alexandru 
Ghigea (Bacău), Ion Igna 
(Arad), Gheorghe Jucan (Mediaș), 
Gheorghe Ispas (Constanța), 
Nicolae Raab (Cîmpia Turzii), Oc
tavian Streng (Oradea), Vasile 
Tătar (Hunedoara).

Jl
I

A fost 
operația 
jucători: 
divizion 
burile ț 
activat

— Politehnica lași
— Progresul
— „Poli" Timișoara
— A.S.A. Tg. Mureș
— Rapid
— F.C. Argeș
— Jiul
— Univ. Craiova
— F.C.M. Galați 

I noiembrie)
— F.C.M. Reșița
— F.C. Constanța
— Sportul stud.
— F.C. Bihor
— Univ. Craiova
— Dinamo
— F.C. Argeș
— Corvinul
— Steaua 

decembrie) 
i — A.S.A. Tg. Mureș

— Dinamo • 
— S.C. Bacău
— Sportul stud.
— F.C. Bihor
— Politehnica lași
— U.T.A.
— „Poli" Timișoara
— F.C.M. Galați 

ETAPA A XVl-A (5 decembrie)
— Progresul
— Politehnica lași
— Raoid 
— Jiul
— A.S.A. Tg. Mureș
— F.C. Argeș
— Steaua
— S.C. Bacău
— F.C.M. Reșița 

ETAPA A XVII-A (12 decembrie)

Galați F.C.M.
Arad U.T.A.
Hunedoara Corvinul
București Dinamo
Constanța F.C.
Craiova Universitatea
Timișoara „Poli"
București Sportul stud.
Oradea F.C. Bihor

lași : Politehnica — Corvinul
Tg. Mureș : A.S.A. — F.C.M. Galați
București : Progresul — F.C. Bihor
Bacău : Sport Club — „Poli" Timișoar

— Sportul stud.Pitești : F.C. Argeș
București : Rapid — F.C. Constanța
Petroșani : Jiul — Univ. Craiova
Reșița : F.C.M. — Dinamo
București : Steaua — U.T.A.

MECIURI
• DUMINICA, la brașov, 

F.C.M. STEAGUL ROȘU — 
DINAMO. Continuîndu-și pe
rioada pregătitoare, formația 
Dinamo București, participantă 
în Cupa U.E.F.A., va evolua 
duminică dimineață, pe stadio
nul din Brașov, în compania 
divizionarei B F.C.M. Steagul 
roșu. Antrenorii Ion Nunweil- 
ler (Dinamo) și respectiv Tra
ian Ivănescu (F.C.M.) vor pre
zenta, în acest amical, cele mai 
bune garnituri.
• DUMINICA, LA TIRGOVIȘTE. 

Pe stadionul Municipal din Tîrgo- 
viște se va disputa duminică 1 
august, de la ora 11, meciul ami
cal dintre divizionara B locală șl 
Gloria Buzău. Miercuri, într-un 
joc de pregătire, C.S. Tirgoviște a 
întrecut Oțelul Tirgoviște cu 10—0 
(5—0). Au marcat : Sava (5), 
Enache (2), Greaca (2) și Kallo II.
• OLTUL SF. GHEORGHE — 

PROGRESUL BUCUREȘTI 0—0. 
Joc frumos, cu multe ratări însă. 
Formația folosită de proaspăta 
divizionară A : Giron (Tlchigiu) — 
Ploscaru, Sătmăreanu I, Grama 
(Ștefan), Iorgulescu — Dragu, 
Nignea (Iatan) — Sandu, Roșu 
(Dumitriu II), Frățilă (Fl. Mihai), 
Apostol.
• AVINTUL URZICENI — 

RAPID 0—0. Divizionara C, în a- 
cest sezon antrenată de fostul 
jucător rapldist Năsturescu, a dat 
o replică viguroasă feroviarilor. 
Rapid a prezentat în teren urmă-
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AMICALE
toarea echipă : Ioniță — Pîrvu, C
Neagu, Popa, Niță — Rișniță ș
(Caragea), Constantinescu (Doru 
Popescu), Petcu — David (Pop), 
Șutru, Manea. "
• C.S.M. SUCEAVA — C.F.R. '

CLUJ-NAPOCA 1—2 (0—0). Au l
marcat Voinea, pentru localnici, 1
respectiv Ciocan si Gostilean.
• I.C.I.M. BRAȘOV — UNIVER

SITATEA CRAIOVA 1—3 (0—1).
Aflați în pregătiri în orașul de
la poalele Timpel, studenții craio- ’ 
veni au realizat în acest „amical" 
un joc plăcut. Au înscris : Cîrțu 
(2), Donose și respectiv, Vasiiică. , 
Antrenorul Constantin Teașcă a 
folosit formația : Purcaru (Lung) 
— Negrilă, Constantinescu, Desel- 
nicu (Ștefănescu), Purima — 
Donose, Bălăci, Beldeanu — Că
mătarii, Obiemenco, Cirțu.

• F.C. CONSTANTA — MARINA
MANGALIA 2—1 (2—1). Au în
scris : Mărculescu și Nistor pentru 
constănțenl, respectiv Cațaros. 
F.C. CONSTANȚA : Popa — Mate- 
escu, Antonescu, Nistor, Gîtej — 
Dragnea, Budum, Livciuc — Săl- 
ceanu, Mărculescil, Turcu. Dumi
nică, în nocturnă, de la ora 19, 
F.C. Constanța va întîlni pe Poli
tehnica Iași.

• C.F.R. TIMIȘOARA — 
U.T.A. 0—2 (0—1). A marcat 
Broșovschi (min. 20 și 58 — 
din 11 m). Arădepii au jucat 
în formația : Iorgulescu — 
Gaspar, Ologeanu, Pojoni. Si
ma — Leac, Schepp, Bro
șovschi — Uilecan, Nedelcu II,
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Gheorghe), Kun I (C.F.R. Timi
șoara), Foaie (Minerul Moldova 
Nouă), F.C. CONSTANȚA : Bu- 
duru (F.C.M. Giurgiu), Mateescu 
(Dinamo), Dragnea (Dinamo), 
Popa (Carpați Sinaia). F.C. AR
GEȘ : Leșeanu (Rapid), D. Nicolae 
(Dinamo). JIUL : Dugulan (Vulcan 
București), Moga (Victoria Călan), 
Bădin (SC. Bacău), Varodin 
(Sportul studențesc), Bucurescu 
(Dinamo), Deleanu (Dinamo), 
Dumitrache (Diaamo), Doboș 
(F.C. Constanța), Ciupitu (Univ. 
Craiova), Augustin (Dinamo), 
Cavai (Dinamo). POLITEHNICA 
IAȘI : Micloș (St. roșu Brașov), 
Trandafilon (Metalul București), 
Bucur (C.F.R. Pașcani), Ursu 
(C.F.R. Pașcani), Toacă (Șoimii 
Sibiu), Șerbănică (Sportul studen
țesc). RAPID : David (Tehnometal 
București), Doru Popescu (F. C. 
Argeș), Teleșpan (Chimia Rm. 
Vîlcca). U.T.Ă. : Ologeanu (F.C.M. 
Reșița), Tisa (Rapid xA.rad), Leac 
(Rapid A.rad), Cura (Rapid Arad), 
Stoica (S.C. Bacău), Bogdan (Au
rul Brad), Gașpar (F.C. Brăila), 
Bîtea (Petrolul Ploiești), Nedclcu 
(Univ. Craiova), Jivan (.,Poli“ 
Timișoara). F.C.M. GALAȚI : 
Oană (Chimia Rm. Vîlcea), I. 
Constantinescu (F.C. Constanța), 
Frunză (Voința București), D. 
Straț (Victoria Tecuci). Nuțescu 
(Sportul studențesc). N. Dumi
trescu (Steaua), N. Constantin 
(Chimia Rm. Vîlcea). PROGRE
SUL : Moraru (Metalul Buc.), 
Iorgulescu (Sportul studențesc), 
Roșu (Sportul studențesc), 
Libra (Ind. sîrmei C. Turzii), 
Sătmăreanu I (Steaua). CORVI- 
NUL HUNEDOARA : Gruber (Mu
reșul Deva), Miculescu (Mureșul 
Deva), Economu (C.S. Tîrgoviște), 
Tonca (Jiul), I. Gabriel (Jiul), 
Agud (F.C. Bihor), Angelescu 
(Rapid), Georgescu (Progresul), 
Dumitriu IV (Steaua), Banciu 
(Steaua), Pintea (A.S.A. Tg. 
Mureș).
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ATLETISM : ora 15,00 110 mg decatlon, ora 16,00 disc decatlon. 
4X100 m >-»>"•-- /u. -------------- ... ------ .
ora 16,45 
4X100 m 
tlOn, Ora ...... ... xmvv ocuwxxxiexxe,
ora 22,40 4X100 m (f) semifinale, ora 23,00/ 4X400 m (b) serii, 
ora 23,30 r**" ~ — —.............. - - ;
1500 m decatlon.

CAIAC-CANOE : ora 16,00 — semifinale In probele de caiac 
și canoe 500 m ; ora 22,00 — finalele în probele de caiac și 
canoe 500 m.

CĂLĂRIE: ora 20,00—24,00 — proba de dresaj individual finală.
HOCHEI PE IARBA : ora 16,00 — finala pentru loc. 7—8 ; ora 

18,00 — finala pentru loc. 5—6 ; ora 21,00 — finala pentru loc. 
3—4 ; ora 23,00 — finala pentru loc. 1—2.

JUDO : ora 20,00 șl ora 2,00 — eliminatorii și finală la categ. 
ușoară.

LUPTE LIBERE : ora 20,00 și ora 1,00 — meciuri eliminatorii 
pentru tururile 4 șl 5.

TIR CU ARCUL : ora 16,00 — proba de 50 m bărbați șl femei 
(manșa a n-a); ora 20,00 — proba de 30 m bărbați șl femei 
(manșa a n-a).

VOLEI : ora 19,00 — finala pentru loc. 3—4; ora 21,00 — finala 
pentru loc. 1—2 in turneul feminin; ora 1,30 — finala pentru 
loc. 3—4; ora 3,30 finala pentru loc. 1—2 in turneul masculin.

-x Montreal %
AXXIFDITIEJ.O. DtVABA

f ______ . 1
• FIȘIER • FIȘIER •

ATLETISM. Finale — 100 m.g. (f) : 1 .Johanna Schaller (R.D.G.)
12,78 - campioană olimpică ; 2. Tatiana Anisimova (U.R.S.S.) 12,78 ; 
3. Natalia Lebedeeva (U.R.S.S.) 12,80 ; 4. Grudrum Bercnd (R.D.G.) 
12,82 ; 5. Grazyna Rabsztyn (Polonia) 12,96 ; 6. Esther Roth (Israel) 
‘A04 ; 7- Va,eria Ștefănescu 13,35 ; 400 m (m) : 1. Alberto Juantorema■ ■ ---------- , tw >i> v1’/ ■ I. niueno juuruuripiia
(Cuba) 44,26 - campion olimpic ; 2. Fred Newheuse (S.U.A.) 44,40 ; 

3 3. Hermann Frazier (S.U.A.) 44,95 ; 4. Alfons Brijdenbach (Belgia) 45,04:

în turneul de lupte libere

în Sala de la Centrul sportiv 
Maisonneuve au continuat 
trecerile turneului olimpic 
lupte libere. Miercuri noaptea, 
după convorbirea noastră, au 
intrat în luptă Încă cinci spor
tivi români pentru a 
meciurile 
al doilea.

Primul 
teaua de 
pătul vicecampion european de 
la Leningrad, Marin Pîrcalabu 
(74 kg), care terminase victo
rios și meciul din prima zi. în 
cea de-a doua întîlnire susținu
tă la Montreal, campionul ro
mân l-a avut ca adversar pe 
M. Toma (Ungaria), sportiv cu 
o vastă experiență competițio-

în
de

susține
programate în turul

care a urcat pe sal- 
concurs a fost proas-

STĂRI DE SPIRIT I
fost cu Cefan ? 

înțeleg, pe 
Cefan n-am 

Su-

... Ce-a 
Imposibil să 
moment. La 
înțclas ; dar Suman? 
man a fost depășită de e-
venimente. Trebuie accep
tată și această situație, așa 
cum nu se poate trece, ia 
handbal, peste evidenta su
perioritate a apărării so
vietice, în finală, unde în 
prima repriză n-am putut 
marca mai mult de 5 go
luri ! în schimb Floroiu la 
10 000, Floroiu a fost la 
înălțimea situației. Poate că 
nu știți ce înseamnă a fi la 
înălțimea

Olimpiadă.
ber i „Nu mă bat niciodată 
împotriva- unui adversar. 
Numai împotriva mea. Fac 
tot ce pot, pur și 
simplu", 
a făcut 
putut, 
oamenii 
tot ce pot. Cît a- 
cei care cîștigă 
medalii. Dacă re
ușești să faci tot 
ce poți și asta 
înseamnă si o me
dalie — cu atît mai 
ai dreptul la exclamația lui 
Megelea. la radio : „Mă 
simt nemaipomenit...** Și eu 
m-am simțit nemaipomenit 
văzîndu-1 pe podium, cu 
87,16 — însă pot spune că 
am ținut nemaipomenit cu 
poloiștii 
medalie, 
printre 
noastre.

Dacă 
acestor jocuri, acestei între
ceri uluitoare — vezi și re
vezi atletismul și înotul — 
un chip uman, trebuie să 
avem atenția distributivă. 
Din atenție decurg cuvin
tele. Din cuvinte — afec
tele. Cuvintele trebuie să 
fie foarte atente și afec
tuoase, în orice analiză lu
cidă. Mi se pare o „probă 
olimpică" foarte complica
tă aceea de a judeca lucid 
și afectuos. Ar trebui s-o 
treacă toți comentatorii, a- 
flați acolo în număr mai 
mare decît participanții. 
Nu scriu toate astea pentru 
a îndulci deziluziile, deza
măgirile care au cuibul lor 
în fiecare echipă. Dar O- 
limpiada — cp aceste per
formanțe și recorduri soco
tite de multi „inumane** — 
trebuie să ne lase pe chip 
și în suflet o lumină uma
nă. Totul aparține omului 
— de la medalia de aur

situației. într-o 
V-o spune Na-

Floroiu 
tot_ ce a 
îmi plac 
care fac

pînă la criza care te aduce 
pe ultimul loc. (Doar vicle
niile urîte, trișajul. minciu
nile trebuie să ne rămînă 
străine). Văd foarte clar cî
te „a încasat** imprudent 
Calistrat, dar starea mea 
de spirit mă face să-l laud 
totodată pe suedezul acela 
care s-a luptat atît de am
bițios cu Simion Cuțov. 
Floroiu — încă o dată — 
se întîlnește în sufletu-mi 
sportiv, undeva, într-un 
punct foarte subtil, cu Mont
gomery, cu Naber, cu Juan- 
torena... Sînt oamenii care 
fac tot ce pot. Poate gre
șesc — dar Olimpiada, prin 
generozitatea și puterea ei 
de simțire și de luptă, cred 
că ne ...................
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bine și

care, fie și fără 
trebuie socotiți 

eroii delegației

vrem să păstrăm

dă dreptul să fim 
înțelegători și In 
greșeală, fără a o 
trece cu vederea 
desigur, fără a 
coborî nivelul de 
exigență, 
„greșeala" 
de a mă 
fectuos, 
chiar la cei mîn- 
dri care au făcut 

nu s-au clasat pri- 
nu cred că e mai

Incit 
mea — 
uita a- 
cu drag

totul și 
mii — 
mare decît a celor care pri
vesc cu dispreț la oricine-i 
învins sau nemedaliat. De 
aceea, tin atît de mult la 
Teodora Ungureanu, meda
liată nu pe cît merita, 
fotbaliștii brazilieni — 
zuți în patru meciuri 
cîntătoare (unul chiar 
R. D. Germană : 0—0 1) 
re mi s-au părut mai 
proape de fotbal decît 
nalistele unui soccer 
horit. La sabrerii 
care — în condițiile unor 
rezultate slabe ale celorlalți 
— au găsit puterea să se 
bată cu ei înșiși și să cîști- 
ge o medalie, fără a fi în
vinși 1 La Dibiasi, cit la 
Menea, sosit al patrulea. La 
nebunul acela de ciclist 
suedez, fericit pînă la la
crimi 
poate 
cade 
plină 
mondial, împiedlctndu-se de 
obstacol în clipa cînd pu
tea să învingă. La toți 
acești oameni, medaliati sau 
nu. țin cît la Warwick Rex 
și Gai Loisir, caii superbi, 
de neuitat ca un 10 la gim
nastică sau la trambulină.

că nimeni 
ajunge, cît 
înainte de 
luptă cu
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La 
vă- 
în- 
cu 

ca- 
a- 
fi- 

mo- 
noștri

I
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nu-1 mai 
la cel care 
sosire. In 
campionul
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BELPHEGOR

nală. Luptînd cu multă ambiție, 
reprezentantul nostru a obținut 
victoria la puncte, intrînd în 
turul trei, în care s-au cali
ficat 14 concurenți, cu un sin
gur punct de penalizare.

O nouă și prețioasă 
a realizat și campionul 
pean Ladislau Șimon. _ __ „
dominat cu autoritate pe cuba
nezul L. Morales, obligindu-1 
la o luptă de apărare exage
rată, motiv pentru care arbitrii 
au decis descalificarea acestuia. 
Și astfel, reprezentantul țării 
noastre s-a calificat pentru tu
rul următor, fără nici un punct 
penalizare. Cum pentru turul 
trei s-au calificat numai 11 
concurenți la această catego
rie și sportivul nostru se pare 
că va fi liber în acest tur, 
Ladislau Șimon are toate șan
sele să se claseze pe unul din
tre locurile fruntașe.

Vasile Iorga, deși 
dezavantajat de „sorți** 
fost stabilit un culoar 
greu), în meciul din ___
de miercuri l-a învins prin des
calificare pe libanezul I. Fad- 
doul, rămînînd în lupta pentru 
locurile fruntașe. în momentul

victorie 
euro- 

EI l-a

evident 
(lui i-a 

foarte 
noaptea

In momentul
cînd relatăm, la categoria 82 
kg au mai rămas în concurs 12
sportivi.

Stelian Morcov (90 kg) 
calificat și el pentru turul

S-a 
. — - ---— — al

treilea, în urma victoriei la 
puncte obținută în fața cuba
nezului B. Morgan, la catego
ria sa rămînînd în luptă 16 
concurenți. Fiind învins și de 
bulgarul D. Kostov, Enache Pa- 
naite (100 kg) a fost eliminat 
după turul II.

La categoriile mici, cele care 
și-au disputat meciurile din tu
rul trei în reuniunea de seară, 
rămăseseră în concurs și doi 
reprezentanți ai țării noastre : 
Gigei Anghel (57 kg) și Petre 
Coman (62 kg) — amîndoi cu 
cîte o înfrîngere în primele 
două tururi. G. Anghel a fost 
depășit la diferență de puncte 
de către bulgarul I. Dukov și, 
acumulînd mai mult de 6 punc
te de penalizare, a fost elimi
nat din concurs. Cu un rezul
tat asemănător s-a încheiat și 
meciul lui P. Coman cu I. Ian- 
kov (Bulgaria), sportivul român 
fiind eliminat.

FLORETISTELE
treia oară consecu- 
feminină de floretă 
a cucerit titlul de 

olimpică. avînd

Pentru a 
tiv, echipa 
a U.R.S.S. 
campioană 
drept adversară în finală — ca 
și la J.O. din 1956 — formația 
Franței, pe care a întrecut-o 
net î 9—2. Echipa Ungariei, 
medaliată cu „argint" la ulti
mele două ediții ale J.O. a 
obținut ..bronzul", în dauna e- 
chipei R.F.G. revelația între
cerii (9—4).

Tn ce privește formația țării 
noastre, ea a fost foarte de
parte de ceea ce așteptam de 
la ea, adică cel puțin o reedi
tare a rezultatelor de Ia Miin- 
chcn și Ciudad de Mexico, un
de a obținut medalii de bronz.

Floretistele noastre au evo
luat slab chiar din meciurile 
grupei C din care au făcut 
parte, trecînd greu de Cuba : 
8—8 și obținînd victoria la tu
șe (60—66). Apoi, tot în grupă, 
au pierdut (surprinzător) la 
Franța, cu 9—6

Calificate totuși în „sfer
turi", trăgătoarele noastre au 
pierdut net la U.R.S.S. cu

---------- »--------- , «irons orijaenoacn ^belgia) 45,04; 
5. Maxie Parks (5.U.A.) 45,24 ; 6. Richard Mitchell (Australia) 45.40; 
400 m (f) ; 1. Irena Szewinska (Polonia) 49,29 - R.M., R.O. - cam
pioană olimpică ; 2. Christine Brehmer (R.D.G.) 50,51 ; 3. Ellen Streidt 

50,55 ’ 4‘ Piri° Haggman (Finlanda) 50,56 ; 5. Rozalind Bry
ant (S.U.A.) 50,65 ; 6. Scheila Ingram (S.U.A.) 50,90.

BOX. Semifinale - cat. semimuscâ : Lî Ven Uk (R.P.D. Coreeană) 
b.ab. 2 Pooltrat (Thailanda). Cat. muscă: Duvalon (Cuba) b. dese. 2 
Torosian (U.R.S.S.). Cat. coco? : Ciu En Zo (R.P.D. Coreeană) b.p. Cow- 
dell (Anglia). Cat. pană : Nowakowski (R.D.G.) b.p. Kosedowski (Polo- 
nia). Cat. semiușoară: S. Cuțov (România) b.p. (5-0) Solomin (U.R.S.S ). 
Cat. ușoară : Aldama (Cuba) b.k.o. 1 Kolev (Bulgaria). Cat. semi- 
mijlocie : Gamarro (Venezuela) b.ab. 3 Skricek (R.F.G.). Cat. mijlo
cie mică : Rybicki (Polonia) b.p. Savcenko (U.R.S.S.) Cat. mijlocie : 
M. Spinks (S.U.A.) b. neprezentare Năstac (România), oprit de me
dic să boxeze. Cat. semigrea : Soria (Cuba) b, ab. 1 Dafinoiu 
(România). Cat. grea : Stevenson (Cuba) b.k.o. 1 Tate (S.U.A.).

CAIAC-CANOE. Serii în probele de 1000 m. 
(Italia) 3:55,67 ; 2. ..................................
3:59,34. Seria a |l-a 
(România) 3:57,19 ; 
olandă) 4:04,29 ; 5. 
4:14,92. Seria a |l|-a 
lonia) 3:55,76; 3. f___ _ ______  ________ _ .. ____
1. Ivan Patzaichin (România) 4:13X)9 ; 2. Wichman (Ungaria) 4:14,87 ; 
3. Lubek (Iugoslavia) 4:15,14 ; 4. Ich (Franța) 4:20,13 ; 5. Eicke (R.F. 
Germania) 4:23,66 ; 6. Braschi (Italia) 4:33,38 ; 7. Reichenstein (Marca 
Britanie) 4:49,20 ; 8. Makanisch (Japonia) 4:52,59. Seria a |l-a : 1. 
Iurcenko (URSS) 4:20,44 ; 2. Stephan (R.D. Germană) 4:25,23 ; 3. Ana
niev (Bulgaria) 4:23,18. K 2. Seria I : 1. Burny — Hoeckstra (Belgia) 
3:33,23 ; 2. Bohutinski — Soucek (Cehoslovacia) 3:35,11 ; 3. Hristov — 
Constantinov (Bulgaria) 3:35,94. Seria a ll-a : 1. Bako — Szabo (Un
garia) 3:30,50 ; 2. Nagornîi — Romanowski (URSS) 3:31,11 ; 3. Riego— 
Seguin (Spania) 3:33,79 ; 4. Barton — Deyo (SUA) 3:36,17 ; 5. Ga
vin — Leonard (Noua Zeelandă) 3:37,09 ; 6. Southwcod — Powell (Aus
tralia) 3:37,95 ; 7. Larion Serghei - Policarp Malîhin (România) 
3:39,75 ; 8. Opsahl — Orheim (Norvegia) 3:41,51. Seria a l|l-a : 1. 
Mattern — Oldrich (R.D. Germană) 3:31,94 ; 2. A. Andersson — L. An
dersson (Suedia) 3:34,43 ; 3. Tilewski — Welma (Polonia) 3:36,57.
C 2. Seria I : 1. Opara — Gronowicz (Polonia) 3:52,88 ; 2. Cvrtescka — 
Sach (Cehoslovacia) 3:54,06 ; 3. Bothe — Tode (R.D. Germană) 3:55,73. 
Seria a ll-a : 1. Petrenko — Vinogradov (URSS) 3:47,62 ; 2. Gheorghe 
Danilov — Gheorghe Simionov (România) 3:48,37 ; 3. Lindelof — Seid- 
litz (Suedia) 3:49,53 ; 4. Cart — Cezar (Franța) 3:51,35 ; 5. Buday — 
Frey (Ungaria) 3:52,23 ; 6. Hato — Ogata (Japonia) 4:05,78 ; 7. Lyda— 
Toro (SUA) 4:21,19. K 4. Seria 1:1. Spania 3:06,46 ; 2. URSS 3:08,77 ; 
3. Bulgaria 3:11,39. Seria a ll-a : 1. R.D. Germană 3:06,75 ; 2. Polo
nia 3:07,91 ; 3. R.F. Germania 3:09,17. Seria a lU-a : 1. România
(Nicușor Eșeanu, Mihai Zafiu, Vasile Simiocenco, Nicolae Simionenco) 
3:06,88 ; 2. Australia 3:10,26 ; 3. Norvegia 3:10,60 ; 4. Belgia 3:14,68 ; 
5. Finlanda 3:16,29 ; 6. Cehoslovacia 3:18,03. Recalificări : K 2. Seria 
a ll-a : 1. Larion Serghei — Policarp Malihin (România) 3:32,86 ; 2. 
Franța 3:33,92 ; 3. SUA 3:36,32.

: 3. 
5.

2.
, — — ----- .... K 1. Serra 1 : 1. Perri

Csapo (Ungaria) 3:57,46 ; 3. Cleisstens (Belgia) 
i : 1. Helm (R.D. Germana)3:53,41 ; 2. Vasiie Diba

3. Kojo (Finlanda) 4:01,44 ; 4. Cooper (Noua Ze- 
. Stark (Cehoslovacia) 4:11,96 ; 6. Pfaff (Austria)

: 1. Saporenko (URSS) 3:54,32 ; 2. Slodziewski (Po- 
Parnham (Maroa Britanie) 3:56,47. C 1. Seria 1 :

CĂLĂRIE. Dresaj echipe : 1. R.F.G. (Hariy Bold, Reiner Klimke, Gabrie
le Grillo) 5155 p •— campioană olimpică ; 2. Elveția 
S.U.A. 4647 p ; 4. U.R.S.S. 4542 p ; 5. Canada 4538 p ; 
4448 p.

HOCHEI PE IARBA. Turneul pentru loc. 9—12. Belgia - 
Turneul pentru loc. 1—4 : " —. . -
Australia
India 3—2.

4634 p ; 3.
6. Danema-rca

r_____ ___ _ _ w Argentina 3—2
Noua Zeelandă — Olanda 2—1 (1—1.1—1) ;

— Pakistan 2—1,(1—1). Turneul pentru loc. 5-8 : R.F.G. —

JUDO. Categ. mijlocie : 1. Isamu 
pic ; 2. Valeri Dvoinikov (URSS) ; 
Youngchol Park (Coreea de Sud).

LUPTE LIBERE - Turul II (cat. 74
M. Toma (Ungaria), M. Barzegar (Iran) b.p. 
F. Hempel (RDG) b.p. J. Karlsson (Suedia),

Sonoda (Japonia) — campion oiim-
3—4. Sfavko Obadov (iugoslavia) și

kg) : M. Pircâlabu (România) b.p.
• ‘ ■ i. Pavlov (Bulgaria),

.. %____, ___________ ,_R. Așuraliev (URSS)
b. tuș G. Spagnoli (Italia) ; cat. 82 kg : V. Iorga (România) b. dese.
I. Faddoul (Liban), M. Motegi (Japonia) b. tuș D. Aspin (Noua Ze-
elandâ), A. Seger (RFG) b. tuș A. Shacklady (Marea Britanie), V.
Novojilov (URSS) b. tuș R. Deschatelets (Canada) ; cat. 90 kg : St. 
Morcov (România) b.p. B. Morgan (Cuba), B. Peterson (SUA) b.p.
C. Lutviev (Bulgaria), L. Tediașvili (URSS) b. dif. p. F. Andersson
(Suedia), H. Stottmeister (RDG) b. dese. G. Molnar (Ungaria) ; cat. 
100 kg : D. Kostov (Bulgaria) b. tuș E. Panaite (România), H. Baian- 
munh (R.P. Mongola) b.p. H. Buttner (RDG), I. larîghin (URSS) b. 
tuș D. Vernik (Argentina), S. Saraii (Iran) b.p. H. Stratz (RFG) ; 
cat. -j—100 kg : L. Șimon (România) b. dese. L. Morales (Cuba), J. 
Balla (Ungaria) b. dese. E. Filabi (Iran), S. Andiev (URSS) b. tuș
J. Jackson (SUA), S. Mamadou (Senegal) b. tuș C. Braconi (Argen
tina), R. Gehrke (RDG) b. tuș H. Eichelbaum (RFG). Turul |<l (cat. 
57 kg) : I. Dukov (Bulgaria b. dif. p. G. Anghel (România), J. Arai 
(Japonia) b. tuș K. Corso (SUA) ; cat. 62 kg : I. lankov (Bulgaria) 
b. dif. p. P. Coman (România), Davis (SUA) b. tuș U. Giray (RFG), 
H. Strumpf (RDG) b.p. V. Timofeev (URSS).

SCRIMA. Floreta (f) echipe : 1. URSS (Elena Belova, Olga Kniazeva, 
Valentina Sidorova, Neila Giliazova) — campioană olimpică ; 2. Franța ; 
3. Ungaria ; 4. RFG ; 5. Italia; 6. Polonia.

VOLEI. Semifinale (f) : U.R.S.S. - Ungaria 3—0 (10, 10, 9), Japo
nia - Coreea de Sud 3-0 (13, 6, 5). Echipele U.R.S.S. și Japoniei iși 
vor disputa locurile 1-2, iar cele ale Ungariei și Coreei de Sud vor 
juca pentru locurile 3—4.

YACHTING. Clasa Tornado : 1. Reg White - John Osborn (M. Britanie) 
18,00 p - campioni olimpici ; 2. David McFaulI - Michael Rothwell 
(SUA) 36,00 p; 3. Jorg Spengler — Jorg Schmall (RFG) 37,70 ; 4. Aus
tralia 44,40 p ; 5. Suedia 57,40 p ; 6. Elveția 64,40 p.

1

s

NICI MACAR UN
9—1 (1), eșec ce le-a și scos
din disputa pentru medalii. 
Apoi, o nouă înfrîngere. și mai 
de neînțeles, în fata Italiei (pe 
care a depășit-o cu regulari
tate în ultimii 5 ani) cu 9—5, 
eliminîndu-se astfel și șansa 
minimă de a obține măcar un 
punct în clasamentul general 
neoficial (acordat echipei cla
sate pe locul 6).

Este, evident, cea mai ștear
să participare a floretistelor 
României la J.O., de la Mel
bourne încoace, total necores
punzătoare.

Spadasinii noștri au evoluat 
în preliminariile pentru tur
neul final în grupă cu forma
țiile S.U.A. (de care a dispus 
cu 10—5), Thailandei (victorie 
cu 14—2) și Uniunii Sovietice 
(înfrîngere cu 9—4). Calificată 
în sferturi de finală, echipa 
de spadă a României a avut 
de susținut un nou examen 
dificil, hotărîtor pentru anga
jarea în disputa pentru me
dalii, adversară fiindu-i pu
ternica' formație a Elveției, 
medaliată cu argint la ediția

PUNCT! g|
precedentă a J.O.. din compo
nența căreia au făcut parte și 
doi dintre protagoniștii ulti- - 
mului campionat mondial de 
tineret Poffet și Gaille.

Cvartetul nostru nu s-a pu
tut, însă, impune în fața unei 
echipe în excelentă formă, pier
zînd cu 9—2. Din formația noas
tră : N. Iorgu, I. Popa, A. Pon- 
gratz și P. Szabo, doar primii 
doi au cîștigat cîte un' asalt. în 
celelalte partide din cadrul sfer
turilor de finală s-au înregistrat 
rezultatele : R.F.G. — Italia
9—2, Suedia — U.R.S.S. 9—4 și 
Ungaria — Norvegia 8—0 (o 
dublă înfrîngere). Echipa Elve
ției a avut o bună comportare 
și în semifinală, pierzînd la li
mită (8—7, o dublă înfrîngere) 
în fața vicecampioanei mondia
le, R.F.G. după ce a condus cu 
4—0 ! în cealaltă 
Suedia — Ungaria 7—6 
duble înfrîngeri). Cîștigînd 
Italia (8—2 și o dublă 
gere), echipa României 
cu formația U.R.S.S. 
locurile V—VI, pierzînd

semifinală : 
(două 

la 
înfrîn- 

a tras 
pentru 

cu 9—2.
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SIMION CUTOV

IN FINALĂ
S3 ZI SLABA A
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ta Simion Cuțov — dublu cam
pion european — și-a dovedit 
cu prisosință superioritatea, în- 
vingîndu-1 pe Solomin de o 
manieră categorică. Luptînd ca 
jn zilele sale bune, sportivul 
român a atacat decis din pri
mul minut al partidei, răspun
zând prompt la toate încercările 
de contraatac ale valorosului 

' său adversar. Deosebit 
eficace atit în lupta de 
distanță cît și în cea din apro
piere. Simion a reușit să acu
muleze un serios avantaj de 
puncte în fiecare rund, făcînd 
extrem de ușoară sarcina ju
riului, care i-a acordat decizia 
în unanimitate : 5—0.

„Semigreul" Coslică 
și-a încheiat evoluția olimpică 
Ia Montreal, răminînd 
sia medaliei dc bronz. El 
reușit să depășească faza 
finalelor, fiind stopat' de 
rosul pugilist cubanez 
Soria, un puncheur de 
care l-a învins prin 
în primul rund.

Pînă la închiderea ediției au 
putut fi stabilite următoarele 
finale : semimuscă : Li Ven Uk 
(R.P.D. Coreeană) — Hernan
dez (Cuba) ; muscă : Duvalon 
(Cuba) — Randolph (S.U.A.) ; 
cocoș : Ciu En Zo (R.P.D. Co
reeană) — Mooney (S.U.A.) ; 
pană : Nowakowski (R.D.G.) — 
Herrera (Cuba) ; semiușoară : 
S. Cuțov (România) — Davis 
(S.U.A.)

de 
la

Dafinoiu

în pose- 
nu a 
semi- 
valo- 
Sixto 

temut, 
abandon

de 1500 m femei care ne-au 
adus o mare decepție. Credeam, 
înaintea celei de-a doua semi
finale în care alerga Natalia 
Mărășescu, că obținerea califi
cării va fi. o simplă formalitate 
pentru recordmana noastră, ad
versarele sale fiind, în afara 
Tatianei Kazankina, recordmana 
lumii, atlete pe care le în- 
trecuse, de multe ori catego
ric, chiar în acest sezon. Na
talia nu a reușit, însă, să se 
califice în finală, clasîndu-se a- 
bia pe locul șapte. Ea s-a in
stalat la conducerea cursei chiar 
după primii metri, a fost pri
ma majoritatea distanței, dar a 
fost întrecută, la finiș, pe ulti
ma parte a cursei. Trena pe 
care a impus-o Natalia Mără
șescu nu a fost suficient de 
puternică pentru a-i putea per
mite să se desprindă de partene
rele sale — repetăm, cu excep
ția Kazankinei, toate dețin re
corduri personale net inferioa
re celui al campioanei Româ
niei — și, cum întotdeauna cel 
care conduce cursa își uzează 
forțele într-o măsură mai mare 
decît urmăritorii, Natalia nu a 
mai avut resurse pentru finalul 
cursei. Așa s-a spulberat una 
din iluziile noastre la o meda
lie olimpică la atletism...

Argentina Menis a aruncat 
65,38 m la disc, performanță 
aflată în zona mediei rezulta
telor sale din acest an, dar O- 
limpiada cere — ne-am convins 
încă o dată — autodepășire. 
Exemplele au fost numeroase la 
Montreal, și chiar aruncarea

discului ne-a oferit 
cîștigat, cu totul 1 
Evelyn Schlaak (R.D. 
cu 69.00 m, care a 
cu 170 de centimetri 
Vergova (Bulgaria), 
treaptă a podiumului 
cupată de Gabriele 
(R.D.G.) cu 66,84 m în timp ce 
Argentina Menis se clasează pe 
locul șase.

în sfîrșit, 
a făcut ce-i 
ora actuală 
fica în finală 
încercat să 
trenă rapidă, 
fica, eventual, 
cum s-a văzut, 
sale nu sînt prea mari. Ghipu 
s-a clasat al, șaselea și nu a 
intrat în semifinale.

unul. A 
neașteptat. 
Germană) 
întrecut-o 
pe Maria 

. A treia 
i a fost o-

Hinzmann

Gheorghe Ghipu 
stă în putință la 

pentru a se cali- 
la 1500 m. El a 

imprime cursei o 
pentru a se cali- 
la timp, dar, așa 

posibilitățile

1.
2. R.D.G.
3. S.U.A.
4. R.F.G.
5. BULGARIA 
4. JAPONIA 
7. POLONIA

UNGARIA 
ROMANIA 
M. BRITANIE 
FINLANDA 
SUEDIA 
ITALIA 
CEHOSLOVACIA 
CUBA 
FRANȚA 
IUGOSLAVIA 
JAMAICA 
NORVEGIA 
DANEMARCA 
MEXIC 
TRINIDAD 
CANADA 
OLANDA 
BELGIA 
PORTUGALIA 
ELVEȚIA 
SPANIA 
AUSTRALIA 
AUSTRIA 
BRAZILIA 
COREEA DE SUD 
IRAN 
NOUA ZEELANDA

în aceste clasamente 
rează probele de judo 
mijlocie - ușoară) și scrimă 
dă echipe).

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
14.
17.
18.

20.
21.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

33 32 24 
32 19 21 
23 29 21

7 11
* 7
4 7
3 «
1 4
6 7
4 4
2 0
1 0
7 2
2 3
1 0
2 4
2 1
1 0
1 0
0 2
0 0
o o
3 «
2 3
2 1
2 0
1 1
1 0 
0 4
0 1
0 1
D 1
0 1 
0 1

figu- 
(cat. 
(spa-

io
5
5
5
4
3
3
3
3
2
2
2
1
1 
1
1
1
1
1
0
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

nu

1. U.R.S.S.
2. R.D.G.
3. S.U.A.
4. R.F.G.
5. BULGARIA
4. ROMANIA
7. POLONIA
4. JAPONIA
9. UNGARIA

10. ITALIA
11. CANADA
12. M. BRITANIE
13. CEHOSLOVACIA
14. FRANȚA
15. FINLANDA
14. AUSTRALIA
17. SUEDIA
18. OLANDA
19. IUGOSLAVIA
20. CUBA
21. BELGIA
22. DANEMARCA
23. BRAZILIA
24. NORVEGIA
25. NOUA ZEELANDA
24. ELVEȚIA
27. JAMAICA 

PORTUGALIA
29. MEXIC
30. AUSTRIA 

TRINIDAD
32. IRAN 

SPANIA
34. IRLANDA

ASTĂZI, PRIMELE 6 FINALE
LA CAIAC-CANOE

CA-N VIAȚA

totul va depinde de felul 
cum mă voi simți după cursa 
de 5 000 m“.

O ATLETĂ FRAGILĂ
Atleta sovietică Tatiana Ka- 

zankina, care a pulverizat re
cordul mondial pe 800 m plat, 
are înălțimea de 1,62 m și cîn- 
tărește doar 47 kg. Studentă în 
economie, Kazankina (25 de 
ani), a fost și prima femeie 
care o coborît sub 4 minute în 
cursa de 1 500 m. în adolescen
tă fiind foarte debilă medicii 
i-au interzis să facă sport de 
performanță. Dar Tatiana nu 
le-a dat ascultare și iat-o cam
pioană olimpică...

(Urmare din pag. 1)

cările pentru a schița bilanțul 
echipajelor noastre.

A urmat întrecerea canoelor 
de dublu In care, concurînd 
în seria a Il-a, Gh. Danilov 
și Gh. Simionov au obținut 
calificarea directă, clasîndu-se 
pe locul secund.

In sfîrșit, din nou satisfacție 
deplină ’în ultima cursă a 
zilei, cea de K 4, în care e- 
chipajul nostru, după o evo
luție foarte bună, a cîștigat 
autoritar cea de a IlI-a serie. 
O victorie clară au obținut și 
fcarion Serghei — Policarp Ma- 
iîhin în recalificările de după- 
amiază, așa 
noastre vor 
mifinale la 
be olimpice.

Ca și la probele de 500 m, 
jprimii trei clasați în seriile 
întrecerilor pe distanța de 
3000 m s-au calificat direct 
pentru semifinalele de sîmbă-

îneît echipajele 
fi prezente în se- 

toate cele 11 pro-

tă, celelalte locuri fiind ocu
pate de primii 3 din recalifi
cări.

Competiția olimpică de ca- 
iac-canoe programează astăzi 
primele întreceri finale, cele 
din probele de viteză pe dis
tanța de 500 m. Pentru a fi 
prezente la startul acestora, 
echipajele calificate în serii și 
recalificări mai au însă de 
susținut, dimineața, examenul 
semifinalelor.

Sportivii români au reușit 
pînă în prezent să străbată cu 
succes acest labirint al cali
ficărilor și avem convingerea 
că vor evolua la nivelul aștep
tărilor și în semifinale.

Aprecierea rezultatelor obți
nute în întrecerile preliminare, 
dar, în primul rînd, valoarea 
de ansamblu a caiaciștilor și 
canoiștilor noștri ne îndreptă
țesc, de asemenea, să așteptăm 
ca ei să fie prezenți la toate 
aceste întreceri în lupta pen
tru locurile fruntașe și pentru 
medalii.

Halterofilul sovietic Vasili A. 
lekseev a încheiat concursul o- 

limpic cu un nou record.
Telefoto : A.P.-AGERPRES

Guy Drut (Franța) își exprimă 
bucuria după obținerea victoriei 

în finala cursei de 110 mg.
Telefoto : A.P.-AGERPRES

TOTUL DEPINDE 
DE START...

„în probele dc sprint, cheia 
succesului estp totuși startul. 
Am plecat bine și atunci am 
avut convingerea că voi cîștiga" 
— a declarat jamaicanul Don 
Quarrie, noul campion olimpic 
în proba de 200 m plat. Nevoit 
să abandoneze la Jocurile Olim
pice de la Munchcn, în urma 
unei întinderi musculare. Don 
Quarrie a continuat să practice 
proba sa preferată, fiind neîn
vins anul acesta.

pică a familiei sale. Cînd Mi
kloș se afla încă în leagăn și 
avea doar un an, tatăl său Imre 
Nemeth cîștiga medalia de aur 
la aruncarea ciocanului. Aceas
ta se întîmpla în anul 1948 la 
Jocurile Olimpice de la Londra. 
Și mama lui Mikloș Nemeth a 
fost, de asemenea, 
sportivă 
riei

o valoroasă 
campioană a Unga- 

la aruncarea discului.

După terminarea probei de 
10 000 m Carlos Lopez, clasat 
pe locul doi, a declarat reporte
rilor : „Știam că dacă se va 
menține alături de mine pînă 
în ultimul tur, Vircn mă va 
întrece căci este mai rapid, dar 
n-aș putea spune că personal 
am apreciat tactica sa de a 
alerga. Tot timpul cursei el a 
stat in plasă proîitind de trena 
mea. Eu am depus cel mai 
mai mare efort si la finiș m-a 
depășit, dar de multe ori si în 
viață se intimplă la fel".

PERFORMANȚE LA 15 ANI

O FAMILIE SPORTIVA
Atletul maghiar Mikloș Ne

meth, noul campion olimpic si 
recordman mondial la arunca
rea suliței, continuă în mod 
strălucit tradiția sportivă olim-

„FINLANDEZUL 
ZBURĂTOR"

Lasse Viren, „finlandezul 
zburător", care merge pe urme
le celebrului său compatriot 
Paavo Nurmi a împlinit 26 de 
ani în această lună. El va lua 
probabil parte la proba de ma
raton. „Nu am luat o hotărîre 
definitivă în ceea ce privește 
maratonul — a declarat Viren

NAREA COMPETIȚIE MONDIALĂ - SPRE MOMENTUL BILANȚULUI • ••

'! (Urmare din pag. 1)

echipei, jucători cu mulți ani 
de stagiu n-au putut recupera 
din consumul de forță în scurtul 
timp avut la dispoziție. Penu, 
Birtalan, Licu, excelenți în se
mifinala cu Polonia, au fost 
slabi in finală. Penu a și fost 
înlocuit, Birtalan a ratat apro
ximativ 70 la sută din ocaziile 
avute, Gațu mai reținut și mai 
static decît de obicei. Coordona
torul de joc al echipei noastre 
trebuia să „desfacă jocul", uti- 
lizind mai mult aripile.

Prin urmare, 
forță și rezistentă 
reputata noastră

insuficienta 
au privat 

—____ ______ echipă de
handbal să realizeze, pe lîngâ 
medaliile de aur de la C.M. și 

ăpe aceea a J.O.
Această lipsă de forță și de 

"rezistență caracterizează, din 
j păcate, și echipa feminină, în. 
‘ trecută ușor de echipa Unga
riei, mai tinără, mai rapidă, 
mai forte. Comportarea genera
lă a echipei feminine a fost 
foarte slabă și nu justifica pre
tenția federației de a candida 
4a medalia de aur, aceasta fiind

o declarație oportunistă, deoa
rece de mult timp, în rîndurile 
lotului reprezentativ feminin de 
handbal, se 
slăbiciuni.

Olimpiada 
dar pentru 
sportivă de performanță se poa
te constata de pe acum că in 
majoritatea sporturilor care aici 
la Montreal nu au dat randa
mentul așteptat, cauza princi
pală o constituie menținerea în 
echipe a unor sportivi care la 
timpul lor au repurtat mari 
succese dar care, în ultimul 
timp, rezistă în loturi mai mult 
cu numele și cu speranța, atit 
a antrenorilor, cit și a conducă
torilor federațiilor și secției teh
nice a C.N.E.F.S., care, intr-un 
moment foarte important al 
unei mari competiții, ar putea 
avea o contribuție hotărîtoare. 
Asemenea speranțe nu se în
deplinesc, în schimb, forța si 
capacitatea de rezistență a echi
pelor scade pentru că. in gene
ral, sportivii mai virstnici știu 
să facă economie de efort. Ase
menea referiri se pot face pen
tru tir, scrimă, lupte, canotaj 
și acum la handbal, sport care

manifestă multe
nu s-a încheiat 
mișcarea noastră

ciștigă o importantă medalie de 
argint, insă pierde o mare oca
zie de consacrare și privează 
bilanțul românesc olimpic de o 
medalie de aur extrem de im
portantă. „

Dacă, deci, handbalul n-a 
confirmat speranțele, din acest 
punct 
năm în 
care se 
xerilor. 
adus un total d, 
cele 11 categorii), răminînd ca 
ultimele lor meciuri, in semifi
nale și finale, să decidă ce fel 
de medalii va primi fiecare. In 
orice caz. la ora cină transmi
tem unele certitudini există : 
Năstac și Dafinoiu au bronzul 
iar Simion Cutov cel puțin ar
gintul.

Pe linia comportării în gene
ral nesatisfăcătoare a scrimei 
noastre in cele 8 probe la care 
a participat (4 individuale și 4 
pe echipe), la care a obținut 
doar un bronz, spadasinii noștri 
au pierdut meciul cu Elveția, 
răminînd fără speranțe de me
dalie în această probă de în
chidere a suitei de întreceri de. 
pe planșele sălii Universității

de vedere, să consem- 
schimb bilanțul bun cu 
profilează evoluția bo- 
Pugilîștii noștri ne-au 

5 medalii (la

din Montreal. Echipa noastră de 
spadă a ocupat locul 6.

Speranțele unor medalii da 
aur, atit de dorite și în alte 
sporturi decit în gimnastică, se 
leagă acum (cum e și firesc) de 
evoluția caiaciștilor și canoisti- 
lor in finalele de vineri și sim- 
bătă, mai ales că — după lun
ga cursă a calificărilor si reca
lificărilor — pozițiile reprezen
tanților noștri în concurs sînt 
bune, justificînd speranțele.

In privința luptelor libere, 
rîndurile luptătorilor noștri ră
mași in cursa pentru locurile 
fruntașe s-au subțiat, dar pu
tem spera în unele clasări bune, 
ceea ce ne-ar bucura, chiar 
dacă „recolta" nu se conturea
ză a fi la nivelul celei de la 
greco-romane.

La atletism, joi, o zi slabă 
pentru atleții noștri. Argentina 
Menis și Valeria Ștefănescu 
s-au clasat pe locuri nesatisfă
cătoare. Mai rău au stat lucru
rile cu Ghipu și mai ales cu 
Natalia Mărășescu (creditată cu 
șanse la o medalie) care n-au 
reușit nici cel puțin calificarea 
în finală !

Cîștigătoare în proba de 
400 m liber, tînăra înotătoare 
Petra Thiimer din R. D. Ger
mană a realizat într-o singură 
cursă trei mari performante : a 
doborît recordul mondial, a în
vins-o pe principala favorită a- 
mericana Shirley Babashoff si 
a înlocuit-o cu succes pe com
patrioata sa Barbara Krause, 
titulară la această probă și ab
sentă din cauza îmbolnăvirii, 
în vîrstă de 15 ani. Petra Thii- 
mer era cu un an în urmă doar 
a 61-a în ierarhia 
pentru ca anul acesta 
de numai două luni 
tige selecția în lotul ___  ___
înaltă de 1.72 m. avînd greuta
tea de 58 kg. Petra Thiimer es
te elevă la un liceu din Karl 
Marx-Stadt.

mondială, 
în decurs 
să-și cîs- 
tării sale.

CINE ESTE 
COMPOZITORUL ?

Semnalul pe care-1 auzim de 
fiecare dată, la începerea tran
smisiilor olimpice, face parte 
din marșul olimpic, compus de 
muzicianul Andre Mathieu. 
Din păcate, el nu a putut avea 
satisfacția de a gusta succesul 
melodiei sale (cîntată și în 
timpul festivității de deschi- 

decedat 
J.O.

dere). deoarece a 
înainte de începerea

RAYORCHESTRA
CONNIF Șl OLIMPIADA

de orchestră 
înregistrat un 
cîntece la modă

Celebrul șef 
Ray Connif a 
disc L.P. cu 16 
azi. Discul poartă numele de 
„Montreal ’76“ Veniturile rea
lizate din vînzarea lui vor fi 
vărsate unui fond de ajutor 
sportiv, creat de Comitetul o- 
limpic elvețian


