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In ziua de 30 
avut loo ședința 
Politic Executiv 
P.CJR., prezidată 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român.

Comitetul Politic Executiv a 
discutat un proiect de 
vind îmbunătățirea 
actuale de recrutare, 
și repartizare a forței 
că, pornind de la prevederile 
Constituției, care asigură fiecă
rui cetățean dreptul fundamen
tal și obligația de a desfășura o 
activitate folositoare în dome
niul producției materiale, so- 
cial-culturale și tehnico-științi- 
fice.

De asemenea, Comitetul Po
litic Executiv a discutat un pro
iect de lege privind încadrarea 
într-o activitate utilă a tuturor 
persoanelor apte de muncă.

Proiectele de legi discutate 
pornesc de la 
viață a k ‘ .
echității socialiste, țin seama 
de faptul că in orînduirea 
noastră nimeni nu poate trăi 
fără muncă, că aceasta repre
zintă o necesitate pentru afir
marea și dezvoltarea persona
lității umane, pentru progre
sul general al societății. Sînt 
stabilite, totodată, obligațiile 
organelor de stat de a sprijini 
încadrarea în producție a tu
turor persoanelor apte de mun
că, potrivit 
aptitudinilor 
și în raport 
cărui Județ, 
ționale pe ansamblul ei.

Comitetul Politic Executiv 
a liotărît ca aceste două pro
iecte de lege să fie date publi
cității și supuse discuției oa
menilor muncii.

în continuarea ședinței, Co
mitetul Politic Executiv a e- 
xaminat și aprobat propunerile 
guvernului cu privire la pre
lungirea 
normate a fondurilor fixe din 
dotarea 
Măsurile propuse au în vedere 
criterii științifice de normare 
a timpului de utilizare a fon
durilor fixe, ținînd seama de 
progresele tehnicii pe plan 
mondial, de posibilitățile exis
tente prin realizarea unei ex
ploatări mai raționale a mași
nilor, utilajelor și instalațiilor, 
a clădirilor și a tuturor spa
țiilor de producție, prin îmbu-

iulie 1978 a 
Comitetului 

al C.C. al 
de tovarășul

lege pri- 
normelor 
pregătire 
de mun-

_ Sj aplicarea în 
principiilor eticii și

dorinței fiecăruia, 
și pregătirii 

de necesitățile 
ale economiei

sale 
fie- 
na-

duratei de serviciu

unităților economice.

nătățirea întreținerii și repa
rațiilor lor, precum Și prin 
executarea pe bază de plan 
lucrărilor do modernizare 
acestora.

Comitetul Politic Executiv________ _______ a 
pus în fața guvernului, a mi
nisterelor și celorlalte institu
ții centrale economice, centra
lelor industriale și întreprinde
rilor sarcina de a acționa cu 
toată hotărîrea pentru trans
punerea în viață a acestor mă
suri care vor permite, în con
dițiile asigurării nivelurilor de 
producție planificate pe anii 
1977—1980, micșorarea volumu
lui și costurilor construcțiilor 
industriale, reducerea în con
tinuare a dotărilor cu utilaje și 
mașini ca urmare a prelungirii 
duratei lor de funcționare, 
creșterea eficienței economice 
generale a investițiilor, utili
zarea lor mai rațională.

Comitetul Politic Executiv a 
rezolvat, 
probleme 
partid și

de asemenea, și alte 
ale activității de 

de stat.

★

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a informat 
cu privire la rezultatele vizi
tei de prietenie pe care a efec
tuat-o, Împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Republica 
Populară Bulgaria, la invitația 
tovarășului Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului 
al Partidului Comunist 
președintele Consiliului 
al Republicii Populare 
ria.

Dînd o înaltă apreciere vi
zitei și convorbirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov, Comitetul Poli
tic Executiv a salutat cu căl
dură noua intilnire româno- 
bulgară la nivel înalt, subli
niind că aceasta se înscrie in 
tradiția relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre cele două 
partide, țări și popoare.

Dialogul rodnic româno-bul- 
gar, manifestările de caldă prie
tenie ale oamenilor muncii 
bulgari față de secretarul ge-

Central 
Bulgar, 
de Stat 
Bulga-

(Continuare in pag. a 4-a)
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0 NOUĂ AFIRMARE DE PRESTIGIU A SPORTULUI ROMÂNESC

CAIACISTUL VASILE DÎBA,
[medalie olimpică
| LA CAIAC DUBLU, L. SERGHEI Șl P. MALÎHIN,
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D1BAVASILEI
ASTĂSEARĂ, ÎN SALA FORUM DIN MONTREAL

SIMION CUTOV SI MIRCEA SIMON
ÎN FINALELE TURNEULUI OLIMPIC DE BOX

Maratonul pugilistic al Jocu
rilor Olimpice de la Montreal 
va cunoaște ultimul său act 
sîmbătă, cînd la miezul nopții 
(ora Bucu^eștiuiui) va răsuna 
primul sunet de gong al fina
lelor. Pe ringul uriașei săli 
„Forum" vor urca cei mai buni 
22 boxeri amatori din lume ; 
ei provin din : Cuba (6), S.U.A. 
(6), România (2), R.P.D. Core

VICTOR ZILBERMAN

eană (2), R.D. Germană (2) și 
U.R.S.S., Polonia, Venezuela, 
Iugoslavia (cîte 1).

Prezența a doi pugiliști ro
mâni în faza finală a turneului 
olimpic este o performanță 
foarte bună, mai ales dacă a- 
dăugăm faptul că alți trei spor
tivi din țara noastră și-au asi
gurat medaliile de bronz.

In ultima gală, de joi noap
te,a semifinalelor au evoluat

PROGRAMUL FINALELOR
Semimuscă :
Li Ven Uk (R.P.D. Coreeana)
Musca :
Leo Randolph (S.U.A.)
Cocoș :
Ciu En Zo (R.P.D. Coreeana)
Pana :
Richard Nowakowski (R.D.G.)
Semiușoarâ : 
SIMION CUȚOV
Ușoara : 
Andres Aldama
Semimijlocie : 
Jochen Bachfeld
Mijlocie mica :
Tadija Kacear (Iugoslavia)
Mijlocie :
Michael Spinks (S.U.A.)
Semigrea :
Sixto Soria (Cuba)
Grea :
MIRCEA SIMON (ROMANIA)

Jorge Hernandez (Cuba)

Ramon Duvalon (Cuba)

Charles Mooney (S.U.A.)

Angel Herrera (Cuba)

(ROMANIA)

(Cuba)

(R.D.G.)

doi sportivi români și nu a 
lipsit mult ca amîndoi să se 
califice în finale. La catego
ria semimijlocie. Victor Zilber- 
man a ratat de puțin promo
varea, fiind declarat învins la 
puncte (3—2) de către Jochen 
Bachfeld (R.D.G.), căruia, în 
linii mari, i-a fost egal. Mai 
decis în acțiuni, boxerul din 
R.D. Germană a convins mai 
mulți judecători. „Greul", Mir
cea Simon nu a lăsat, de-a lun
gul celor trei reprize, nici un 
dubiu asupra superiorității sale 
în fața campionului din Ber- 
mude, Clarence Hill. Parînd 
excelent și destul de ușor ra
rele atacuri ale adversarului 
și plasînd multe și variate lo
vituri La fată și corp, Mircea

Howard Davis (S.U.A.)

Ray Leonard (S.U.A.)

Pedro Gamarro (Venezuela)

Jerzy Rybicki (Polonia)

Rufat Rîșkiev (U.R.S.S.)

Leon Spinks (S.U.A.)

Teofilo Stevenson (Cuba)

Simon a obținut o victorie cla
ră, la puncte, cu 5—0.

Așadar, într-un bilanț anti7 
cipat, lotul boxerilor i 
cucerește cinci medalii 
pice.

în seara finalelor, 
boxeri români vor fi în 
ne pentru a încuraja pe cei 
doi colegi ai lor, Simion Cu- 
țov și Mircea Simon, porniți 
la ultimul asalt. Vineri, în ziua 
de repaos, am vizitat lotul 
nostru în Satul olimpic. Cei 
doi finaliști erau optimiști și, 
după cum ne-a declarat dr. 
Petre Radovici, nu au proble
me cu sănătatea.

români 
i olim-

nouă 
tribu-

După ce dimineață, cu toată 
dificultatea ultimelor întreceri 
preliminare — semifinalele, e- 
chipajele noastre reprezentative 
au obținut calificarea în cele 6 
finale pe distanța de 500 m, am 
așteptat cu și mai. multă în
credere, cu și mai multe spe
ranțe, evoluția caiaciștilor și 
canoiștilor în cursele care a- 
veau să desemneze pe campio
nii și laureații actualei ediții 
a Jocurilor Olimpice.

La startul primei probe (K 1 
— 500 m) — Vasile Dîba, în 
afirmarea căruia credeam cu 
toții, cunoscute fiind nu numai 
excelentele sale performanțe 
obținute la ultimele campionate 
mondiale (Ciudad de Mexico și 
Belgrad), ci și valoarea actuală, 
pregătirea superioară, precum 
și remarcabila sa putere de 
dăruire. Clipele dinaintea pri
mului start pe pista, olimpică 
de la Notre Dame treceau greu, 
sporind emoțiile, și așa aproa
pe copleșitoare. în sfirșit, cele 
9 ambarcațiuni țîșnesc spre... 
primele medalii ale întrecerilor 
olimpice de caiac-canoe. Rudi
ger Helm (R.D.G.) este cel care 
cîștigă din start cîțiva centi
metri, dar Vasile Dîba este a- 
proape, în imediata lui apro
piere și știm, de fapt presim- 
țim, că va ataca înainte de 
jumătatea cursei. O face. în- 
tr-adevăr, spectaculos, și la 200 
m trece în față. Acum va urma 
un nou efort pe care-1 vedem 
și-l aplaudăm în momentele în 
care Dîba rezistă asalturilor în
cercate de puternicii lui ad
versari. Helm cedează și în 
fața tînărului caiacist maghiar 
Sztanity. Ordinea în cursă se 
menține ! Dîba este aproape de 
o mare victorie. Aproape 
nu-1 mai observăm pe 
niolul Menendez care, 
surprinderea tuturor, „urcă" de 
pe ultimul loc pe poziția a 4-a. 
Finiș ! Vasile Diba trece pri
mul balizele de la sosire, urmat 
la aproape o secundă de ma
ghiarul Sztanity. „Tribunele"

că 
spa- 
spre

(Continuare In pag. 2-3)

DE AUR!
MEDALIE DE BRONZ

BRAVO, VASILE!

ei 
patra 

activul 
părtici
că iaci st

Din nou, vești primite de 
la Montreal ne-ap umplut 
inimile de bucurie I

Aseară, telexul nostru 
înregistrat cea de-a 
medalie de aur la 
delegației noastre 
pante la J.O. Tînărul
în vîrstă de 22 de ani, mul
tiplu medaliat al ultimelor 
două ediții ale Campionatu
lui mondial, VASILE DIBA, a 
adăugat prestigiosului său 
palmares o nouă victorie 
sportivă de răsunet, cucerind 
titlul de campion olimpic și 
medalia de aur in proba de 
caiac simplu 500 m. Succe
sul său este cu atît mai va
loros cu cit reprezintă prima 
medalie de aur cucerită de 
țara noastră in probele olim
pice de caiac, un asemenea 
succes fiind repurtat pînă 
acum doar de canoiști.

Vasile Dîba (1,83 m și 87 
kg) a început să practice a- 
ceastă disciplină sportivă cu 
4 ani în urmă, la Tulcea, sub 
îndrumarea antrenorului Igor 

' de o
pregă-

Lipalit. Dînd dovadă 
mare perseverență în 
tire, de o permanentă dorin
ță de autodepășire, 
și-a

. . Dîba 
perfecționat continuu 

tehnica de concurs, măiestria 
sa sportivă crescînd neîntre
rupt în cadrul clubului Di
namo București din care 
face parte, sub pregătirea 
antrenorului emerit Radu 
Huțan.

Pentru excepționala sa 
performanță de ieri, pentru 
avîntul și dăruirea cu care 
a luptat pentru succesul pu- 
lorilor patriei, Vasile Dîba 
merită cele mai calde felici
tări și admirația tuturor iubi
torilor sportului din țara 
noastră.

aplaudă pe PRIMUL CAMPION 
OLIMPIC DE CAIAC DE LA 
MONTREAL — românul VA
SILE DÎBA, sportivul care Ia 
22 de ani a realizat un strălu
cit succes al sportului româ
nesc, obținînd PRIMA MEDA
LIE OLIMPICA DE AUR DIN 
ISTORIA CAIACULUI DIN 
ȚARA NOASTRĂ. Din partea 
tuturor iubitorilor de sport îi 
transmitem din toată inima un 
călduros „Bravo, Vasile !“ 
ne gîndim cu speranțe — 
ce n-am mărturisi ! ? — că sîm
bătă Vasile Dîba va fi iarăși 
prezent în finală, de data a- 
ceasta pe distanța de 1 000 m.

Din nou start ! Este finala la 
canoe simplu, probă la care 
participă Ivan Patzaichin. Știm 
că valoarea lui este mai ridi
cată în întrecerile pe 1000 m, 
dar așteptăm o cursă bună și 
acum, la 500 m. Din păcate, ex
periența nu-i este suficientă 
capoistului nostru pentru a in
fringe forța și valoarea ad
versarilor Iui, specializați pe 
această distanță.

(Continuare in pag. a 4-a)

Cronicile și comentariile de la J.O. au fost transmise 
de trimișii noștri Aurel NEAGU și Romeo VILARA
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mCUUSUL ÎNTERNAIIOMAI DE CĂLĂRIE I In vizită la reprezentantele

MANGALIA, 30 (prin tele
fon). La baza hipică din loca
litate au început întrecerile 
concursului international de 
călărie (obstacole), la care 
participă sportivi din R. D. 
Germană, Ungaria și Româ
nia. In prima zi, în prezența 
unui foarte numeros public, 
s-au desfășurat două probe: 
juniori și „deschidere". La 
startul probei naționale de 
juniori s-au prezentat 13 călă
reți, învingător fiind Gheorghe 
Teohari (Venus Mangalia) cu 
Satrap 0 p (78 s). El a fost 
urmat de sibianul Gheorghe 
Rusu care, cu caii Erou și 
Saray, a ocupat locurile ur
mătoare. In proba de „deschi

dere" au evoluat 28 de con- 
curenți, 13 reușind să termine 
parcursul de bază fără pena
lizare. După baraj, clasamen
tul a avut următoarea confi
gurație : 1. Ileing Schllenburg 
(R.D.G.) cu Fantezia 0 p (37,4 s), 
2. Ion Popa (România) 0 p 
(39,4 s), 3. Cornel Ilin (Româ
nia) cu Despot 0 p (43 s), 4. 
Tolnn Wolker (R.D.G.) cu Ra- 
dames 0 p (43,5 s), 5. Alexan
dru Bozan (România) cu Călin 
4 p (34,5 s), 6. Nicolae Stro- 
escu (România) cu Coniac 
4 P (39 s).

Concursul continuă sîmbăță 
(ora 10 si 16,30) si duminică 
(ora 16,30).
Cornel POPA — coresp. jud.

După primele etape ale campionatului
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noastre In Cupele europene
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SEMNE BUNE IN EVOLUȚIA CĂLĂREȚILOR
Primele etape ale campiona

tului de dresaj și obstacole (se
niori, juniori, fete) au scos în 
evidență faptul că. spre deose
bire de anii precedenți, există o 
strădanie sporită din partea 
specialiștilor pentru obținerea 
unor rezultate din ce în ce 
mai bune. In primul rînd, 
trebuie menționată prezența 
unui mare număr de concu- 
renți la fiecare probă. Acest fapt 
reprezintă un pas înainte, de
oarece nu este departe peri
oada cînd constatam o îngri
jorătoare scădere a număru
lui practicanților acestui fru
mos sport. Am notat, de ase
menea, că o mare parte din
tre concurenți au fost tineri, 
foarte mulți deosebit de ta- 
lentați, ceea ce ne îndreptă
țește să credem că „generația 
veteranilor", care duce de 
atîta vreme greul, va avea în
locuitori de nădejde. De alt
fel, cu această ocazie a fost 
făcută și o primă selecție pen
tru lotul de juniori, reținînd 
atenția Gheorghe Rusu, Aurel 
Lăpăduș, Ion Vescan (C.S.M. 
Sibiu), Nicolae Stroescu (Stea
ua), Florian Georgescu (Petro
lul Ploiești) și Sorin Ionescu 
(C.S.M. Craiova). Desigur, în 
urma concursurilor care vor a- 
vea loc în această perioa
dă, lotul mai poate su
feri schimbări, astfel ca la 
Balcaniadă (23—29 august. So
fia) echipa de juniori să aibă 
o comportare cît mai bună. In 
ceea ce-i privește pe seniori, 
aceștia au avut, la rîndul lor, 
o_ evoluție pe măsura posibili
tăților, deși unii au încălecat 
pe cai foarte tineri, lipsiți de 
experiență, ceea ce a deter-

ÎNTRECERILE
TENISMANILOR JUNIORI

minat și multe din erorile de 
care am amintit în cuprinsul 
cronicilor. Constantin Vlad, 
Oscar Recer, Eugen Ionescu, 
Mihai Aluneanu (Dinamo), Du
mitru Velca, Ion Popa, Cornel 
Ilin, Mihai Silvestru (Steaua), 
Alexandru Boz.an (C.S.M. Si
biu) constituie, deocamdată, 
eșalonul de frunte, și dintre 
ei va fi selecționată repre
zentativa ce va concura la 
Campionatele balcanice.

Despre dresaj nu se pot 
spune prea multe lucruri noi, 
deși se constată un ușor pro
gres față de anii trecuți, Iosif 
Molnar, Anghel Donescu, So
rin Soveja (Steaua) și Horst 
Hisch (C.S.M. Sibiu) neavînd 
pentru moment contracandi
dat la pozițiile fruntașe.

Cum arătam mai sus, la 
startul probelor au fost pre- 
zenți și foarte mulți cai tineri, 
unii la primul lor concurs. Du
pă opiniile specialiștilor, dacă se 
va lucra în mod corespunzător cu 
ei, călăreții pot dispune des
tul de repede de un material 
cabalin de bună calitate (Că
prioara. Bolid, Drumeț, Raz- 
bec 57, Stolnic, fiind doar 
cîteva exemple). A fost evi
dent însă faptul că lipsa de 
concursuri și-a pus amprenta 
asupra evoluțiilor generale, 
sportivii făcînd dovada că pot 
mai mult, dar le lipsește cadrul 
necesar de afirmare, numărul 
general al competițiilor fiind 
încă foarte scăzut

Rămîne ca întrecerile plani
ficate pînă la Balcaniadă să 
sporească potențialul de con
curs al călăreților noștri, ast
fel ca la Sofia să se numere, 
ca și Ia edițiile precedente, 
printre fruntași.

Emanuel FĂNTĂNEANU

INCIPE ..CUPA MĂRII NEGRE"

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

De la 12 iulie. 
Mureș se află în febra 
gătirilor viitorului sezon, 
trenorul Tiberiu Bone a 
scris pe agenda de lucru
cini sporite pentru flecare ju
cător în parte, pentru fiecare 
compartiment al echipei. Spo
rirea exigenței în~procesul de 
instruire se explică, în primul 
rînd. prin responsabilitatea cu 
care mureșenii privesc parti
ciparea lor în Cupa U.E.F.A. 
Competiție în care, după cum 
se știe, au de înfruntat. într-o 
dublă partidă, pe Dinamo Za
greb.

Pornind de Ia acest examen 
pe care A.S.A. îl va da în 
luna septembrie, am purtat o 
scurtă discuție cu antrenorul 
Tiberiu Bone, înaintea plecării 
în turneul din R.D. Germană, 
de la care am aflat unele a- 
mănunte privind pregătirile e- 
chipei sale. Debutul a fost fă
cut ca întrebarea...

— Cum a abordat echipa 
dv. etapa acumulărilor in 
vederea viitorului sezon ?

— Cu seriozitatea și con
știinciozitatea pe care o in
cumbă participarea noastră în 
Cupa U.E.F.A. Pot să afirm că 
revenirea la efort s-a făcut des
tul de rapid. întregul program 
pe care l-am parcurs pe aleile 
din jurul lacului Ursu, cît Ș> 
pe terenul stațiunii, a decurs 
în cele mai bune condițium, 
toți jucătorii dovedind multă 
poftă de lucru și deplină res
ponsabilitate.

— Cine s-a aflat în pri
mele rînduri ?

— Foarte greu să-i departa
jez, dar totuși menționați-i pe 
Ispir, Pîslaru, Marton, Varodi, 
care, mi se pare, au avut un 
plus de tenacitate. Nu trebuie

MECIURI
• F.C.M. GALAȚI — UNIREA 

FOCȘANI 2—0 (1—0). Divizionara 
A F.C.M. Galați a susținut primul 
joc de verificare pe teren propriu. 
Au marcat : R. Dan (min. 20) și 
Țolea (min. 64). F.C.M. Galați a 
folosit formația : Hagioglu — Ne- 
delcu, Frunză, Morohai, Haiduc — 
R. Dan, I. Constantinescu — Vo- 
chin, Constantin, Ene, Țolea. Au 
mai jucat : Oană, Stoicescu, Po
pescu șl 
jud.).

Orac. (T. Siriopol-coresp.

ȘOIMII SIBIU — TRAC- 
BRAȘOV 1—0 (1—0). A 

(I. Boțocan-

— Ce 
tul ?

noutăți prezintă lo-

— Foarte puține. Este vorba 
de Unchiaș, care de fapt revi
ne de la Politehnica Iași_la 
echipa care l-a consacrat, 
nici de la F.C.M. Steagul 
șu și Dodoș de la Metalul 
ghișoara.

Fa- 
ro- 
Si-

că.— Aceasta înseamnă 
în marc, nu ați avut prea 
multe probleme în privința 
efectivului pe care contați...

— Oarecum așa e. în linia 
de atac însă ne lipsește omul 
de gol, un înaintaș de mare 
eficientă. Chiar dacă nu-1 vom 
descoperi la eșalonul inferior, 
ne vom strădui să găsim o so
luție cu... resurse locale, ca 
să mă exprim așa.

— Ce urmărește, în linii 
mari, antrenorul Bone să 
rezolve Ia echipă în peri
oada dinaintea deschiderii 
sezonului oficial ?

— Mă preocupă în mod deo
sebit eliminarea deficiențelor 
observate la elevii mei în cam
pionatul trecut, deficiente pre
zente în ambele momente ale 
jocului, apărare-atac. Cînd am 
făcut analiza celor 34 de jocuri 
din sezoanele trecute, le-am 
spus clar jucătorilor că deși 
am repetat performanta din 
ediția 1974/75, evoluțiile de an
samblu nu m-au îneîntat în
totdeauna. Faptul că acum se 
muncește fără menajamente 
mă face să înțeleg că tot efec
tivul a interceptat și înțeles 
semnalul meu de nemulțumire.

— în sfîrșit, ce știți des
pre adversara din Cupa 
U.E.F.A., Dinamo Zagreb ?

AMICALE
Metalul piopenl, Prahova Ploiești, 
Flacăra Moreni, Petrolul Ploiești 
(ora 16 : Prahova — Metalul PIo- 
peni șl ora 17,45 : Petrolul — Fla
căra Moreni).

(StadionulMÎINE : Pitești
„1 Mal", ora 11) : F.C. Argeș 
Universitatea Craiova ; ~
F.C.M. Steagul roșu 
București ; Ploiești : ziua a 
a turneului organizat de Petrolul 
Ploiești (învinsele și învingătoare
le între ele).

Brașov : 
Dinamo 

doua

• F.C.
TORUL 
înscris Munteanu. 
coresp.).

— Numai faptul că ea este 
o formație fruntașă în campio
natul iugoslav, că practică un 
fotbal modern, desfășurat în 
plină viteză și cu multe subti
lități tehnice. Pentru 
ne vom pregăti foarte 
cred că turneul pe 
întreprindem în R.D. 
nă ne va fi extrem

aceasta 
atent și 
care îl 
Germa- 
de util.

Stelian TRANDAFIRESCU

P.S. Un telex sosit ieri la 
redacție ne anunță că A.S.A. 
a și jucat miercuri, la Dresda, 
cu campioana R.D. Germane 
— Dynamo (lipsită de cîțiva 
titulari prezenți la turneul o- 
limpic), cu care a terminat la 
egalitate : 1—1 (0—0). Au mar
cat : Both II (min. 57) și, res
pectiv, Schmidt (min. 80). For
mația folosită : Nagej — Szol- 
losi, Unchiaș, Ispir, Onuțan — 
Pîslaru, Varodi, Boliini — Fa- 
zekaș, Fanici, Both II.

Astăzi, A.S.A. va întîlnî la 
Frankfurt pe Oder formația 
Vorwărts.
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ACTUALITĂȚI • A
a In cadrul pregătirilor pentru 

sezonul de toamnă, lotul repre
zentativ va susține la 25 august, 
la Atena, un meci de verificare în 
compania formației A.E.K.

e In zilele de 4 și 5 august va 
avea loc, la Ziirich, ședința co
misiei de arbitri a U.E.F.A. pentru 
delegarea brigăzilor de arbitri la 
jocurile primei etape a cupelor 
europene. La această reuniune va 
participa șl președintele Colegiului 
de arbitri din țara noastră. Andrei 
Rădulescu.
• După cum s-a mai anunțat, 

în preliminariile Turneului 
U.E.F.A. din anul viitor selecțio
nata de juniori a României va 
susține o dublă partidă cu echipa 
similară a Iugoslaviei. Data limită 
a disputării jocurilor preliminare 
este 11 aprilie 1977. Apoi, în caz 
de calificare, echipa noastră va 
juca în cadrul grupei B a turneu
lui final U.E.F.A., în care va în- 
tîlni pe cîștigătoarele desemnate 
în urma disputării partidelor : Ir
landa —Scoția, Franța — Luxem
burg și R.F.G. — Lichtenstein.
• Federația noastră de fotbal se 

află în contact cu federațiile simi
lare și cluburile din Belgia. Por
tugalia, Italia, Iugoslavia și Grecia 
pentru cunoașterea programului 
jocurilor de campionat ale adver
sarelor echipelor noastre în cupe
le europene. Această acțiune de 
informare este necesară în vede
rea trimiterii unor observatori 
pentru a urmări evoluția respecti
velor formații cu care se vor în- 
tilni echipele noastre.

între 9 și 14 august se vor 
desfășura în patru centre din 
țară întrecerile etapei de zo
nă a campionatului național de 
tenis pentru echipe de juniori. 
Iată repartizarea grupelor, pri
mele orașe notate fiind gazde: 
gr. I — Brăila, Constanța, Plo
iești ; gr. II — Brașov, Craio
va, Tg. Mureș ; gr. III — Cluj- 
Napoca, Hunedoara, Timișoara; 
gr. IV — Oradea. Baia Mare, 
Zalău, Arad Turneul final es
te programat pentru 6—12 sep
tembrie în Capitală, la acesta 
fiind calificate direct primele 
patru echipe bucureștene din 
campionatul municipal.

LA BASCHET FEMININ
Tradiționala competiție de g 

baschet feminin „Cupa Mării I 
Negre", aflată la cea de a 15-a 
ediție, se va desfășura de luni ■ 
pînă miercuri în Sala sportu- I 
rilor din Constanța, cu parti- • 
ciparea reprezentativelor R. D. 
Germane. Poloniei, Ungariei și I 
a selecționatelor de senioare și | 
de tineret ale țării noastre. 
Luni, meciurile se vor desfă- I 
Șura după următorul program: I 
de la ora 9: România I — 
România II, R. D. Germană — ■ 
Ungaria : de la ora 17,30 : Po- I 
lonia — România II, România I 
I — R. D. Germană.

• METALURGISTUL CUGIR — 
UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA 

(0—0). Unicul gol al partidei a 
realizat de Cîmpeanu II (min. 
(M. Vîlceanu-coresp.).

0—1 
fost 
85).

MUREȘUL DEVA — JIUL 
(1—0). Divizionara B Mureșul 

Deva a obținut victoria cu scorul 
de 3—1 (1—0), ca urmare a unei 
evoluții mai bune. Au marcat : 
Gherga, Grigore și Cojocaru pen
tru localnici, respectiv Covaci. 
Jiul a întrebuințat următorul 
,,11“ : Cavai — Niculescu, Rusu, 
Bădin, Deleanu — Stoica, Mulțes- 
cu, Stoichiță — Bucurescu, Sălă- 
jan, Covaci. Au mai fost folosiți : 
Homan și Augustin. (I. Jura- 
coresp.).

3—1

M.T.E.

Consfătuirea arbitrilor divizionari
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LOTO — PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Rețineți ! Astăzi este ULTIMA 

ZI pentru procurarea biletelor !
• AZI ULTIMA ZI PENTRU 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

PRONOEXPRES i

Mîine 1 august a.c., va avea Ioc 
la București în sala Clubului 
Sportiv Dinamo din șoseaua Ste
fan cel Mare cu începere de la

ora 17.45", tragerea excepțională 
Pronoexpres cu atribuire de au
toturisme, excursii în Uniunea 
Sovietică, Republica Democrată 
Germană, Iugoslavia, Italia și Tu
rul României precum și premii 
variate în bani.

NUMERELE EXTRASE LA
TRAGEREA LOTO DIN 30 IULIE I 

1976 :
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : I 
786.283 lei.

Extragerea I : 47 78 79 83 18 55 13
21 34
Extragerea a II-a : 5 22 56 90 25 52 | 
14 51 35

Plata cîștigurilor de la această I 
tragere se va face astfel : în I 
Municipiul București de la 9 au- • 
gust pînă Ia 30 septembrie a.c., 
în țară, de la 12 august pînă la 1 
30 septembrie a.c., iar prin man- I 
date poștale începînd cu data de ■ 
12 august 1976.

ClȘTIGURILE TRAGERII
LOTO „2“ DIN 25 IULIE 1976 : ■

Cat. 1 : 2 variante 25% a 25.964 lei; I 
Cat. 2 : 1 variantă 50% a 20.771 lei I 
și 3 variante 25% a 10.386 lei ; Cat. • 
3 : 12,25 a 4.239 lei ; Cat. 4 : 76,75 
a 677 lei ; Cat. 5 : 176,50 a 200 lei ; I 
Cat. 6 : 1.504,25 a 100 lei.

• GLORIA BISTRIȚA — 
DEBREȚIN (UNGARIA) 3—0 
(1—0). Gazdele s-au impus cu au
toritate, obținînd victoria cu 3—0 
(1—0), prin golurile înscrise de 
Maxim (min. 12 — autogol), 
Chilean (min. 65) și Moga (min. 
72). (I. Toma-coresp.).

• A ÎNCEPUT „MEMORIALUL
FILOTE", Ieri a început, la Brăila, 
competiția organizată de clubul 
local de fotbal în amintirea fostu
lui Internațional Ștefan Filote. La 
întreceri participă divizionarele 
A Rapid și Sportul studențesc și 
divizionarele B F.C. Brăila și F.C. 
Șoimii Sibiu. în prima zi s-au în
registrat următoarele rezultate : 
Rapid — F. C. Brăila 3—2 (2—1). 
Au marcat : D. Popescu (min. 
24), Manea (min. 29 — din 11 m), 
Pop (min. 55) pentru Rapid, res
pectiv Stroe (min. 25), Ologu 
(min. 55). Șoimii Sibiu — Sportul 
studențesc 1—o (1—0). A înscris 
Munteanu (min. 35). Mîine se 
vor disputa ultimele meciuri : în 
deschidere vor evolua învinsele 
din partidele de ieri, după care 
va urma finala turneului între 
învingătoare din prima zi. (N. 
Costin __ coresp.).

s ASTAZI ȘI MÎINE, NUME
ROASE JOCURI AMICALE. Multe 
echipe divizionare susțin astăzi și 
mîine întîlniri amicale. Spicuim 
din bogatul program :

ASTAZI : Brașov : F.C.M. Stea
gul roșu — C.S.U. Galați ; Ploiești: 
Turneu organizat de Petrolul 
Ploiești cu participarea echipelor

Timp de trei zile, între 25 
și 27 iulie, s-a desfășurat, la 
Snagov, în organizarea F.R.F., 
prin Colegiul central de spe
cialitate, cursul de perfecțio
nare a arbitrilor divizionari, 
în cadrul căruia și-au adus un 
prețios aport, în calitate de 
lectori, o serie de foști „cava
leri ai fluierului", printre ca
re A. Rădulescu, C. Ghemi- 
gean, dr. Gr. Bîrsan, C. Ni- 
țescu, G. Gherghe, O. Com.șa, 
I. Berdilă, A. Țenescu, dr. M. 
Grădinaru, dr. E. Vlaiculescu, 
precum și cîteva personalități 
în materie de peste hotare : 
Konrad Karie — R.F.G., An
gel Stamatov — R. P. Bulga
ria, Omer Karadag — Turcia 
și Rafael Rodriguez — Portu
galia.

Din 
cestei 
nuită 
tații . .
am reținut, înainte de toate, 
ideea îmbinării armonioase a 
elementelor de analiză și, în 
general, de teorie a arbitra
jului, cu cele privind aspectele 
cele mai semnificative rezul
tate din practica conducerii jo
cului. în acest sens, informa
rea pe marginea arbitrajelor 
prestate în ediția de campio
nat 1975—1976, prezentată de 
VI. Grosu, completată cu ex
puneri bine documentate asu
pra unor probleme deosebit de 
importante 
cum ar fi: 
tal, greșeli 
plasamentul 
timpul meciului, au creat pre
misa unor discuții vii, al că
ror efect a fost, evident, o 
mai bună înțelegere a spiritu
lui regulamentului în vederea 
unei cît mai corecte aplicări a 
acestuia pe parcursul întrece
rii sportive.

bogatul program al a- 
acțiuni, devenită obiș- 

înaintea reluării activi- 
competiționale oficiale,

și mereu actuale 
ofsaidul, jocul bru- 
și incorectitudini, 
și semnalizările în

In rîndurile celor 64 de par
ticipant! la cursul de perfec
ționare de la Snagov, din care 
nu au lipsit „cavaleri ai flu
ierului" din categoria 
craților" ca : O. Anderco, 
Bărbulescu, M. Buzea, I. 
libar, C. ‘ 
C. Ghiță, 
raru, C. 
trea, N. 
pescu, I.
Stîncan, Gh. Vasilescu I, pre
cum și mai tinerii lor colegi 
T. Andrei, I. Ciolan, N. Dines- 
cu, S. Drăgulici, M. Fediuc, 
Gh. Ionescu, I. Pop, I. Puia, 
I. Roșoga, Gh. Retezan, I. Ro
șu, R. Șerban, C. Szilaghi, I. 
Urdea, am remarcat și prezen
ța unui numeros grup de ar
bitri din lotul de perspectivă, 
dintre care: T. Balanovici, V. 
Ciocîlteu, T. Cruccanu, FI. Ce- 
nea, N. Georgescu, Al. Ghigea,
l. Igna, Gh. Ispas, Gh. Jucan.i 
C. Mateescu, N. Raab, O'. 
Streng, V. Tatar. Acest lucru 
merită a fi subliniat pentru că 
el reflectă preocuparea Cole
giului central al arbitrilor în 
sensul lărgirii bazei de selec
ție cu elemente capabile a fa
ce fată cu succes dificilei sar
cini de conducere a Jocurilor 
Ia cel mai înalt nivel compe- 
tițional.

Ar mai fi de adăugat și fap
tul că. tot cu ocazia cursului^ 
de perfecționare a arbitrilor, 
participant^ au fost supuși — 
în conformitate cu normele 
F.I.F.A. — testelor fizice (4X10
m, 50 m, 400 m și alergare 
minute) și celor teoretice 
întrebări din regulamentul 
joc), rezultatele obținute 
acest prilej scotînd în eviden
tă o pregătire complexă, co
respunzătoare. (M. I.)
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TURNEE...
ie, cîteva echipe 
Inești efectuează 
hotare. De ase- 
fle următoare, o 
!■ străine vor în- 
h țara noastră, 

în legătură cu
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• FIȘIER • FIȘIER •

Mureș se află în 
[i pentru un tur- 
bcuri.
Iași susține două 
I.Jț.S.S., evcluînd 
fW invitația for-
I Nistru.
Timișoara efec- 

pn turneu de trei 
hiunea Sovietică, 
bl program : as- 
cu Znamentruda, 
|evo ; la 2 august 
oscova ; la 5 au- 
tak Kostroma.
la București re- 
Siriei, care va 

[turneu de patru 
ba noastră, după 
[gram: 1 august 
Galați ; 5 august 

Ifceșani ; 8 au- 
C. Brăila. Al pa- 
| avea loc la Tg. 
|npania formației 
pată ce urmează 
B.
| viitoare își va 
Lin țara noastră 
|onS%ă de prima 
| Lodz, care va 
lust în compania 
fcraiova, la 8 au- 
L cu F. C. Argeș, 
kt la Hunedoara,

I ÎNTRECERILE ATLETICE OLIMPICE, LA UN ÎNALT NIVEL
I
I

------------------------- ------------------------------- ---------------- ------------ >, —

Reprezentanții noștri au avut, in ansamblu,
o comportare ncsotisiâcâtoorc

frLITATI
luJ-NAPOCA SE 
LA CÎMPULUNG 
L De la 19 iulie, 
h A C.F.R. Cluj- 
atește la Cîmpu- 
ec, sub conducerea 
kil Chirilă. Din lot 
pnătorii jucători : 
povan, L. Mihai, 
Lupu, Ciupe (reve-

Sighet), Borbeli 
k tineret), ML Bre- 
bstilean, Gavrilă, 
bnit de la Sticla 
dovan (promovat 

Țegean, H. Popa, 
Ide la ,,U“), Vătafu 
LComan (promo- 
p, Adam și Ciglă- 
brezent, feroviarii 
fu jocuri amicale : 
iCîmpulung Moldo- 
I Avîntul Frasin ;

Gura Humorului 
Im. Suceava. La 
b revine la Cluj- 

perfectate și alte 
oria Bistrița, Ind. 
și A.S.A. Tg. Mu- 

hnu-coresp.).
IENTE SUSȚINU
SE. GHEORGHE. 
tă în Divizia B 
Ighe și-a început 
Iregătirile în vede- 
[ompetițional sub 
tenorului Titi Po
li lot de jucători i 
leva nume noi ca : 
Ik (de la F. C. 
k (Viitorul Gheor- 
Măgura Codlea) și 
fa Sf. Gheorghe). 
I formația din Sf. 
levăzute mai multe 
I cu caracter de 
pehipe divizionare 
L Briotă-coresp.).

CÎMPULUNG 
[REMANIAT. Divi- 
lîmpulung își des
file în localitate, 
I fostului interna- 
I ■ lot rema-
BtoJn noi amintim 
I Politehnica Iași), 
IF.C. Constanța), 
I Ii (F.C. Argeș).

Atletismul
Montreal, . _____ ____
Și chiar dacă de această da
tă impresia noastră, împărtă
șită de mulți dintre confrații 
prezenți la întrecerile celei 
de-a XXI-a ediții a J.O., este 
că înotul și gimnastica au re
prezentat punctele culminante 
ale celor două săptămînl olim
pice, nu este mai puțin adevă
rat că disputele atleților au o- 
ferit un spectacol de mare ți
nută, cu învingători așteptați 
sau campioni surprinzători, cu 
performanțe răsunătoare, cu 
numeroase recorduri mondiale, 
olimpice, continentale.

Ca majoritatea celorlalte dis
cipline ale programului olim
pic, atletismul ne-a arătat că 
este în continuu progres, argu
mentele noastre în susținerea 
acestei afirmații fiind nu nu
mai numeroasele performan
țe supreme îmbunătățite aici, 
ci și faptul că dintre campionii 
ediției trecute, numai doi au 
reușit, pînă în penultima seară 
a concursului, să reediteze vic
toriile de acum patru ani i 
Ruth Fuchs Ia aruncarea suli
ței și surprinzătorul Lasse Vi
ren, care după aproape un 
întreg ciclu olimpic de eclipsă 
revine spectaculos în fruntea 
alergătorilor de 10 000 m și 1 5 000 m.

La Montreal, atletismul a a- 
dus noi stele în focarul aten- 

Iției, dar în același timp a tre
cut în conul de umbră cîteva 
nume prestigioase. Cine ar fi

I

se apropie, la 
de punctul final.

II

I
I
I
I
I
I
I
I
1

I
I
I
I

crezut, înainte de start, că re
cordmana lumii la 100 mg, An- 
nelie Ehrhardt nu se va cali
fica în finală ? Cine ar fi cre
zut că Faina Melnik nu va ur
ca pe podiumul de premiere ? 
(E drept, ea a avut o arunca
re de 68,60 m cu care s-ar fi 
clasat a doua, dar arbitrii nu 
i-au recunoscut-o, întrucît, la 
acea încercare, Faina a intrat 
și a ieșit de mai multe ori din 
cerc). Se va vorbi multă vreme 
despre isprăvile lui Alberto Ju- 
antorena, realizatorul, în pre-

mieră, al eventului 400—800 m, 
despre Annegret Richter și Has- 
ley Crawford, cei mai rapizi 
sprinteri ai lumii, despre Edwin 
Moses care ne-a făcut să-1 ui
tăm, mai repede decît am fi 
crezut-o, pe Akii-Bua, despre 
această uimitoare Irena Sze
winska, probabil cea mai bună 
atletă a tuturor timpurilor, care 
și-a încununat la Montreal o 
carieră unică, cu un titlu olim
pic si un excepțional record 
mondial la 400 m.

în acest context. comporta
rea atleților noștri surprinde 
și nemulțumește. După un se
zon bun, în care și-au cîștigat 
biletul de avion pentru Mont
real cu rezultate valoroase, 
aici — în întrecerile olimpice 
— prestația lor este departe 
de așteptări. Și aceste aștep
tări începeau, de fapt, cu pre
tenția simplă ca ei să fi rea
lizat la 
nivelul 
excepția 
lui Ilie 
care au 
plafonul 
(și au și 
venite), toți ceilalți au evoluat 
mai slab, unii chiar avînd cea 
mai slabă comportare a lor din 
acest sezon olimpic. Este vorba 
de Iosif Nagy, Doina Spînu, 
Maricica Puică, Ileana Silai, 
Gh. Cefan, Natalia Mărășescu, 
Mariana Suman etc.

Și cînd te gîndești că de 
Cefan, de Suman, de Mărășe
scu se legau — în mod justi
ficat — 1 
tre într-o 
cucerirea

performanțe la 
Ei bine, cu 

Megelea și a 
la 10 000 m, 
la Montreal

J.O. 
anterior, 
lui Gh.
Floroiu

depășit __ 
de dinaintea Jocurilor 
cules satisfacțiile cu

toate speranțele noas- 
> clasare onorabilă, în 

de medalii. Nu este

acum momentul analizei aces
tei comportări, al unei discuții 
asupra faptului că unii dintre 
atleți (ca și alți sportivi), n-au 
fost în vîrful de formă planifi
cat pentru perioada Jocurilor 
Olimpice. O vom face, la „re
ce", după ce se vor fi înche
iat întrecerile de la Montreal 
în orice caz, în tribună, văzînd 
cum se duc atîtea 
ranțe simțim în 
chininei...

în penultima zi 
atletic un singur sportiv s-a a- 
flat în întrecere, Carol Corbu 
la triplusalt. Recordmanul nos
tru nu a putut ține pasul cu 
fruntașii probei, clasîndu-se 
doar pe locul opt cu un re
zultat modest, 16,43 m. Victoria 
a revenit, după o luptă specta
culoasă, dar situată sub nivelul 
ultimelor două ediții ale J.O., 
celui către care se îndreptau 
marea majoritate a pronosticu
rilor — Viktor Saneev.

Și la 1 500 m, unde am re
gretat din nou absența Nataliei 
Mărășescu, a cîștigat marea fa
vorită, recordmana mondială 
Tatiana Kazankina. După ce 
finlandeza Nina Holmen a con
dus majoritatea cursei, într-o 
trenă destul de lentă, Kazan
kina s-a impus, cu mare ușu
rință la sprint, în fața lui Gun- 
hild Hoffmeister — a doua și 
la Miinchen — și Ulrike Klape- 
zinski. Kazankina cîștigă, și a 
doua probă de semifond, do
vedind că este, intr-adevăr, cea 
mai bună specialistă mondială 
a acestor curse. Și finlandezul 
Lasse Viren a cucerit al doilea 
titlu la fond, cîștigînd într-o 
manieră spectaculoasă — dar 
diferită de cea de la 10 000 m 
— proba de 5 000 m.

și atîtea spe- 
gură gustul

a concursului

FINALELE TURNEULUI DE BOX
(Urmare din pag. 1)

Șansele cele mai mari de a 
izbuti și în seara finalelor sînt 
acordate lui Simion Cuțov. 
După cite am văzut în cursul

semifinalelor, Howard Davis, 
campionul mondial al penelor 
(acum trecut la semiușoară), 
pe care îl cunoșteam și din 
evoluțiile sale în România, este 
un pugilist redutabil, dar nu 
de neînvins. Dimpotrivă, 
temeiul meciului

ATLETISM. Triplusalt : 1. Viktor Saneev (U.R.S.S.) 17.29 m — campion 
olimpic ; 2. James Butts (S.U.A.) 17,18 m ; 3. Joao de Oliveira (Brazi
lia) 16,90 m ; 4. Pedro Perez Duenas (Cuba) 16,81 m ; 5. Tommy Haynes 
(S.U.A.) 16,78 m ; 6. Wolfgang Kaimsee (fi.F.G.) 16,68 m ; ... 8. Carol 
Corbu (România) 16,43 m. 1500 m (f) : 1. Tatiana Kazankina (U.R.S.S.) 
4:05,48 — campioană olimpica ; 2. Gunhild Hoffmeister (R.D.G.) 4:06,02 ;
3. Ulrike Klapezinski (R.D.G.) 4:06,09 ; 4. Nikolina Stereva (Bulgaria)
4:06,57 ; 5. Ludmila Braghina (U.R.S.S.) 4:07,20; 6. Gabriela Dorio
(Italia) 4:07,27 ; 5 000 m: 1. Lasse Viren (Finlanda) 13:24,76 — cam
pion olimpic ; 2. Dick Quax (Noua Zeelandâ) 13:25,16 ; 3. Klaus-Peter 
Hildebrand (R.F.G.) 13:25,38 ; 4. Rod Dixon (Noua Zeelandâ) 13:25,50 ; 
5. Brendan Foster (Marea Britanie) 13:26,19 ; 6. Willy Polleunis (Belgia) 
13:26,99; decatlon: 1. Bruce Jenner (S.U.A.) 8 618 p (10,94 - 7,22 — 
15,35 — 2,03 — 47,51 — 14,84 - 50,04 - 4,80 — 68,52 —4:12,61) R.M., 
R-O- — campion olimpic ; 2. Guido Kratschmer (R.F.G.) 8 411 p ; 3. 
Nikolai Avilov (U.R.S.S.) 8 369 p.

CAIAC-CANOE. Semifinale 500 m — masculin : K 1 seria a Hl-a : 1. 
V. Diba (România) 1:53,64 ; 2. Menendez (Spania) 1:54,66 ; 3. Parnham 
(M. Britanie) 1:56,14 ; C 1 seria I : 1. Szegedi (Ungaria) 2:07,50 ; 2.
1. Patzaichin (România) 2:09,34 ; 3. Eicke (R.F.G.) 2:11,50 ; K 2 seria 
a ll-o : 1. Sequin — Riega (Spania) 1:38,64 ; 2. Southwood — Sumegi 
(Australia) 1:40,01 ; 3. L. Serghei — P. Malîhin (România) 1:40,38 ; 
C 2 seria a lll-a : 1. Gh. Danilov — Gh. Simionov (România) 1:50,56 ;
2. Burkin — Hristov (Bulgaria) 1:51,63 ; 3. Klasser — Lucke (R.F.G.) 
1:51,89 ; feminin : K 1 seria a Ill-a : 1. Zirzow (R.D.G.) 2:04,25 ; 2. 
Maria Cozma-Mihoreanu (România) 2:05,72 ; 3. Leach (S.U.A.) 2:09,44 ; 
K 2 seria a lll-a : 1. Pfeffer — Roznay (Ungaria) 1:52,51 ; 2. Agafia 
Orlov — Nastasia Nichitov (România) 1:53,38 ; 3. Holoway — Dodge 
(Canada) 1:56,83.

Finale. K 1 : 1. Vasile Diba (România) 1:46,41 — campion olimpic ;
2. Zoltan Sztanity (Ungaria) 1:46,95 ; 3. Rudiger Helm (R.D.G.) 1:48,30 ;
4. Herminio Menendez (Spania) 1:48,40 ; 5. Grzegorz Sledziewski (Po
lonia) 1:48,49 ; 6. Serghei Lizunov (U.R.S.S.) 1:49,21 ; C 1 : 1. Alek
sandr Rogov (U.R.S.S.) 1:59,23 — campion olimpic ; 2. John Wood (Ca
nada) 1:59,58 ; 3. Mato Lubek (Iugoslavia) 1:59,60 ; 4. Borislav Ananiev 
(Bulgaria) 1:59,92 ; 5. Wilfrid Stephan (R.D.G.) 2:00,54 ; 6. Karoly 
Szegedi (Ungaria) 2:01,12 ; 7. Ivan Patzaichin (România) 2:01,40. K 1 
(fete) : 1. Carola Zirzow (R.D.G.) 2:02,05 — campioană olimpică ; 2. 
Tatiana Korșunova (U.R.S.S.) 2:03,27 ; 3. Clara Roznay (Ungaria)
2:05,00 ; 4. Eva Kaminska (Polonia) 2:05,16 ; 5. Maria Cozma-Mihoreanu 
(România) 2:05,40 ; 6. Anastazie Hajna (Cehoslovacia) 2:05.72. K 2 : 

1. Joachim Mattern — Bernd Oldrich (R.D.G.) 1:35,87 — campioni olim
pici ; 2. Serghei Nagornîi — Vladimir Romanowski (U.R.S.S.) 1:36,81 ;
3. Larion Serghei — Policarp Maiihin (România) 1:37,43 ; 4. Jose Se
quin — Del Riego (Spania) 1:38,50 ; 5. Jozsef Deme — Janos Ratkai 
(Ungaria) 1:38,51 ; 6. Hann Kojo — Karl Markaanen (Finlanda) 
1:39,59. K 2: 1. Serghei Petrenko — Aleksandr Vinogradov (U.R.S.S.) 
1:45,81 — campioni olimpici ; 2. Jerzy Opara — Andrzej Gronowicz (Po
lonia) 1:47,77 ; 3. Thomas Budai — Oszmar Frey (Ungaria) 1:48,35 ;
4. Gheorghe Danilov — Gheorghe Simionov (România) 1:48,84 ; 5.
Gerald Delacroix — Francois Millot (Franța) 1:49,74 ; 6. Ivan Burchin - 
Krasimir Hristov (Bulgaria) 1:50,43. K 2 fete : 1. Nina Gopova — Galina 
Kreft (U.R.S.S.) 1:51,15 — campioană olimpică ; 2. Ana Pfeffer — Clara 
Roznay (Ungaria) 1:51,69 ; 3. Barbarei Koster — Carola Zirzow (R.D.G.) 
1:51,81 ; 4. Agafia Orlov — Nastasia Nichitov (România) 1:53,77 ; 5. 
Barbara Lewe — Heide Walbaum (R.F.G.) 1:53,86 ; 6. Maria Zakanecko — 
Katorma Kulczak (Polonia) 1:55,05.

CĂLĂRIE. Dresaj (individual) : 1. Christine Stueckelberger (Elveția)
cu Granat, 1 486 p — campioană olimpică ; 2. Harry Boldt (R.F.G.) cu 
Wojcek, 1 435 p ; 3. Reiner Klimke (R.F.G.) cu Mesmed, 1 395 p ; 4. 
Gabrielle Grillo (R.F.G.) 1 257 p ; 5. Dorothy Morkis (S.U.A.) 1 249 p ; 
6. Viktor Ugrumov (U.R.S.S.) 1 247 p.

FOTBAL. Finala pentru loc. 3—4 : U.R.S.S. — Brazilia 2—0 (1—0).

HOCHEI PE IARBA. Meciuri finale. Loc. 5—6 : R.F. Germania — Spa
nia 9—1 ; loc. 3—4 : Pakistan — Olanda 3—2 ; loc. 1—2 Noua Zeelan- 
dă — Australia 1—0 (0-0). Clasament final : 1. Noua Zeelandâ — cam
pioană olimpică ; 2. Australia ; 
mania ; 6. Spania.

4.

3.

JUDO. Coteg. mijlocie-uțoorâ : 
campion olimpic ; 2. Koji Kuramoto 
fi Marian Talaj (Polonia).

LUPTE LIBERE — Turul trei 
b.p. J. Overmark (Finlanda), 
(Bulgaria), M. Barzegar (Iran)

Pakistan ; 4. Olanda ; 5. R.F. Ger-

1. Vladimir Nevzorov (U.R.S.S.) —
(Japonia) ; 3—4. Patrick Vial (Franța)

(cat. 74 Itg) : M. Pircălabu (România)
R. Așuraliev (U.R.S.S.) b.p. I. Pavlov 
b. dese. G. Spagnoli (Italia), K. Ristov

FRI LA MOTOCROS
mondial, după opt probe, con
duce belgianul Roger de Cos
ter — 154 p.

menttrlui gene- 
atului mondial 
fie olandezul

i“ al S.U.A. 
asa 500 cmc) s-a 
Qprlsbad (Cali- 
ost cîștigat de 
olandez Gerrit
ngător în cele 
sputate în fața 
e spectatori. în 

campionatului

0 (Agerpres). în 
țional de hochei 
tat cu trofeul 
axis", selecțio- 
ă a României

i’iissen formația

AZI Șl MIINE, LA MONTREAL
AZI

BOX : ora 24,00 — meciurile finale.
FOTBAL : ora 3,30 — finala turneului.
JUDO : ora 20,00 și ora 2,00 — eliminatorii și finală la cate

goria open.
CAIAC-CANOE : ora 16,00 — semifinale în probele de 1000 m ; 

ora 22,00 — finale în probele de 1000 m.
ATLETISM : ora 22,30 înălțime (b) finală, ora 23,30 start la 

maraton, ora 23,40 greutate <f) finală, ora 24,00 1500 m (b) fi
nală, ora 0,30 4X100 m (f) finală, ora 0,45 4X100 m (b) finală, 
ora 1,00 4X400 m (f) finală, ora 1,20 4X400 m (b) finală ; ora 
1,40 sosirea la maraton.

lupte LIBEBE : ora 16,00, ora 21,00 și ora 1,30 — meciuri 
finale.

MIINE

CĂLĂRIE : ora 15,00—21,00 —, Marele premiu al națiunilor 
(manșa I) ; ora 23,00—1,30 — Marele premiu al națiunilor (man
șa a Il-a).

Ora 3 — Ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice.

I ROMANI DIN NOU VICTORIOȘI
locală Ev Fiissen, participantă 
la prima ligă a campionatului 
vest-german. Victoria a reve
nit hocheiștilor români cu 
scorul de 9—7 (1—1, 5—2, 4—3).

a probă a cam- 
ndial de moto- 
îc s-a disputat 
(Italia) și a fost 
otociclistul bel- 
Coster („Suzu-

mat americanul 
„Husqvarna") si 

Adolf Weîl

GERTRUDE BAUMSTARCK
PE LOCUL 2-4 IN TURNEUL
DE SAH DE LA LUBLIN

VARȘOVIA 30 (Agerpres). 
Turneul 
de șah 
cîștigat 
Grazina 
din 11 .
Gertrude Baumstarck 
nia), Tatiana 
(U.R.S.S), Luiza Honfi (Unga
ria) —cite 7,5 puncte, Radzi- 
kovska (Polonia) — 7 puncte 
etc. La turneu au participat 
12 jucătoare din 8 țări.

internațional feminin 
de Ia Lublin a fost 
de maestra poloneză 
Smacinska — 8 puncte 
posibile, urmată de 

(Româ- 
Zatulovskaia

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
AUTO • în campionatul euro

pean formula 2 de pe circuitul de 
la Thruxton (Anglia), victoria a 
revenit italianului Maurizio Flam- 
mini pe o mașină „March BMW“, 
realizînd o medie orară de 187,210 
km. • Campionatul S.U.A. (ma
șini de serie) a programat o nouă 
cursă, desfășurată la College Sta
tion (Texas) și cîștigată de pi
lotul A. J. Foyt („Chevrolet"), 
care pe distanța de 804 km a 
realizat o medie orară de 
199,650 km.

FOTBAL • în „Cupa Alpllor", 
echipa elvețiană F. C. Basel a 
învins pe teren propriu, cu sco
rul de 3—1 (1—0), formația fran
ceză F. C. Metz.

ȘAH • După 13 runde, în tur
neul interzonal de la Bienne con
tinuă să conducă Larsen, cu 9‘/2 
p, urmat de Smîslov și Htibner 
8 p, Portisch 7‘/2 P- Sosonko l-a 
învins pe Diaz, Tal pe Byrne, iar 
Rogoff - •• • •-
A fost 
tidele 
zon — 
ner si

TENIS • în turul 2 al turneu
lui de la Louisville: Vilas — Van 
Dillen 6—4, 6—4; Ramirez — Gar
diner 6—2, 6—2 ; Fillol — Scanlon 
6—3, 3—6, 6—1 ; Smith — Bart
lett 7—6, 6—4 ; Dibley — Amaya 
4—6, 6—1, 6—1 ; Fibak — Franu- 
lovici 6—3, 6—1.

a cîștigat la Lombardy, 
consemnată remiza în par- 
Gheller — Larsen, Liber- 
Smejkal, Castro — HUb- 

Smîslov — Petrosian.

pe 
contra lui 

Solomin, credem că Simion are 
șanse să încheie victorios fina
la. De altfel, el a lăsat o bună 
impresie nu numai publicului, 
ci și specialiștilor. Fostul cam
pion mondial profesionist Ia ca
tegoria grea Max Schmeling, 
aflat în sală, ne-a declarat că 
meciul Cuțov — Solomin a fost 
unul dintre cele mai frumoase 
disputate pînă acum în turneul 
olimpic meritul principal re
venind boxerului român.

Sigur că mult mai dificilă 
va fi misiunea lui Mircea Si
mon în fața unui campion de 
talia cubanezului Teofilo Ste
venson. care în cursul semifi
nalelor l-a scos din luptă pe 
americanul Johnny Tate încă 
din prima repriză, 
ternică 
tul că 
stantin 
elevul 
olimpic 
performanță în sine.

cu o pu- 
dreaptă la bărbie. Fap- 
antrenorul emerit Con- 
Nour a reușit să-și ducă 
pînă în finala turneului 

este fără îndoială o

(Iugoslavia) b, ab. D. Karabin (Cehoslovacia), J. Date (Japonia) b. tuș 
F. Hempel (R.D.G.) ; cat. 82 kg : V. lorga (România) b.p. R. Eschate- 
lets (Canada), V. Novojilov (U.R.S.S.) b.p. I. Abilov (Bulgaria), M. 
Uzum (Turcia) b.p. I. Kovacs (Ungaria) ; cat. 90 kg : Șt. Morcov
(România) b. dese. C. Lutviev (Bulgaria), L. Tediașvili (U.R.S.S.) b. tuș 
M. Allan (Marea Britanie), H. Stottmeister (R.D.G.) b. tuș P. Kurczewski 
(Polonia), B. Peterson (S.U.A.) b. tuș Y. Yatsu (Japonia) ; cat.
4- 100 kg : N. Dinev (Bulgaria) b. tuș R. Gehrke (R.D.G.), J. Balia (Un
garia) b.p. J.Jackson (S.U.A.), S. Andiev (U.R.S.S.) b. tuș H. Geris 
(Canada), Y. Isogai (Japonia) b. tuș S. Mamadou (Senegal), L. $imon 
(România) — liber.

SCRIMA. Spada echipe. Finala : Suedia (Carl Von Essen, Hans Ja
cobsson, Rolf Edling, Goran Flodstrom, toți cite 2 v) — R.F.G. (J. Hoehn 
și H. Fischer cite 2 v, A. Pusch 1 v, R. Behr) 8—5 ; Suedia — campioanei 
olimpica ; pentru locurile 3—4 : Elveția — Ungaria 9—3 ; pentru locurile
5— 6 : U.-R.S.S. — România 9—2.

TIR CU ARCUL. Masculin : 1. Darrell Pace (S.U.A.) 2 571 p — cam
pion olimpic ; 2. Ihorishi Michinaga (Japonia) 2 502 p ; 3. Giancarlo 
Ferrari (Italia) 2 495 p ; 4. Richard Mckinney (S.U.A.) 2 471 p ; 5. 
Vladimir Sendarov (U.R.S.S.) 2 467 p ; 6. Willy Gabriel (R.F.G.) 2 435 p; 
feminin : 1. Luann Ryon (S.U.A.) 2 499 p — campioana olimpica ; 2. 
Valentina Kopvan (U.R.S.S.) 2 460 p ; 3. Zebiniso Rustamova (U.R.S.S.) 
2 407 p ; 4. Sun Yong Jang (Pakistan) 2 405 p ; 5. Lucile Lemay (Ca
nada) 2 401 p ; 6. Jadwiga Wilejto (Polonia) 2 395 p.

VOLEI. Semifinalele turneului masculin : U.R.S.S. — Cuba 3—0 (12, 
7, 8) ; Polonia — Japonia 3-2 (-15, 6, 6, —10, 10). U.R.S.S. și Polonio 
vor juca pentru loc. 1—2, iar Cuba și Japonia pentru loc. 3—4.

Finalele întrecerii feminine : 1—2. Japonia —- U.R.S.S. 3—0
(7, 8, 2) ; 3—4. Coreea de Sud — Ungaria 3—1 (—12, 12, 10, 6) ; 
5—6. Cuba — R.D. Germana 3—0 (12. 12. 8). Clasament final : 1. Japo
nia — campioana olimpica ; 2. U.R.S.S. ; 3. Coreea de Sud ; 4. Un
garia ; 5. Cuba ; 6. R.D. Germana.

CLASAMENTE
PE MEDALII TOTAL MEDALII PE PUNCTE

1. U.R.S.S. 39 36 25 1. U.R.S.S. 100
2. R.D.G. 34 21 24 2. R.D.G. 79
3. S.U.A. 25 29 21 3. S.U.A. 75
4. R.F.G. 10 9 13 4. R.F.G. 32
5. JAPONIA 6 6 7 5. BULGARIA 20
6. BULGARIA 5 8 7 6. JAPONIA 19
7. POLONIA 5 4 7 7. ROMÂNIA 18
8. ROMÂNIA 4 6 8 8. POLONIA 16
9. UNGARIA 4 3 8 9. UNGARIA 15

10. FINLANDA 4 2 0 10. ITALIA 12
11. SUEDIA 4 1 0 11. M. BRITANIE 11
12. M. BRITANIE 3 4 4 12. CANADA 10
13. ITALIA 2 7 3 13. FRANȚA 8
14. CEHOSLOVACIA 2 2 3 14. CEHOSLOVACIA 7
15. CUBA 2 1 0 15. FINLANDA 6
16. FRANȚA 1 2 5 16. AUSTRALIA 5
17. IUGOSLAVIA 1 2 2 IUGOSLAVIA 5
18. ELVEȚIA 1 1 2 OLANDA 5
19. NOUA ZEELANDA 1 1 1 SUEDIA 5
20. JAMAICA 1 1 o 20. ELVEȚIA 4

NORVEGIA 1 1 0 21. BELGIA 3
22. DANEMARCA 1 0 2 CUBA 3
23. MEXIC 1 0 0 DANEMARCA 3

TRINIDAD 1 0 0 NOUA ZEELANDA 3
25. CANADA 0 4 6 25. BRAZILIA 2
26. OLANDA
27. BELGIA
28. PORTUGALIA
29. AUSTRALIA
30. SPANIA
31. BRAZILIA 

COREEA DE SUD
33. AUSTRIA 

IRAN 
PAKISTAN

Aceste

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

2
2
2
1
1
0 
o 
o 
o 
o

3 
1 
0
4
0
2
2
1
1
1

clasamente nu

30.

COREEA DE SUD 
JAMAICA
NORVEGIA
PORTUGALIA 
AUSTRIA
IRAN
MEXIC 
PAKISTAN 
SPANIA
TRINIDAD

cuprind probele de judo

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

30.
31.
32.

(cat. ușoara),

U.R.S.S. .
R. D.G.
S. U.A. 
R.F.G.
ROMANIA 
POLONIA 
JAPONIA 
BULGARIA 
UNGARIA 
CANADA
ITALIA
M. BRITANIE 
CEHOSLOVACIA 
FRANȚA 
FINLANDA 
AUSTRALIA 
SUEDIA 
OLANDA 
IUGOSLAVIA 
CUBA
NOUA ZEELANDA 
ELVEȚIA 
BRAZILIA
BELGIA 
DANEMARCA 
NORVEGIA 
SPANIA 
JAMAICA 
PORTUGALIA
MEXIC 
COREEA DE SUD 
AUSTRIA
TRINIDAD
volei (masculin) și

647
553
498.5
246.5
135
130.5
129.5
128
125

91
91
77.5
66
54
53
46
45
40
39.5
28
26
23.5
21
20
19
17
13
12
12
9
7,5
7
7

decatlon.
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neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
față de tovarășa Elena 
Ceaușescu, reprezintă o expre
sie a relațiilor _ frățești _ de 
colaborare, cu adinei rădăcini 
istorice, bazate pe stimă, res
pect și prețuire reciprocă, din
tre cele două popoare, dintre 
partidele Și țările noastre.

Comitetul Politic Executiv 
relevă cu vie satisfacție re
zultatele fructuoase ale întîl- 
nirii și convorbirilor de la 
Varna dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu Și Todor Jivkov, a- 
preciind că acestea reprezintă 
o contribuție de seamă la a- 
dîncirea prieteniei și colaboră
rii frățești româno-bulgare, pe 
plan bilateral și în viața in
ternațională, în folosul ambelor 
popoare, servesc construcția 
socialistă în cele două țări, cau
za socialismului și progresului 
social, pacea, înțelegerea și co
operarea în lume.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilit măsuri pentru transpu
nerea în viață a înțelegerilor 
stabilite cu prilejul noii întîl- 
niri româno-bulgare la nivel 
înalt, pentru a se asigura toate 
condițiile dezvoltării pe multi
ple planuri a relațiilor și 
colaborării dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Co
munist Bulgar, dintre România 
și Bulgaria.

Comitetul Politic Executiv a 
ascultat apoi o informare a to
varășului Nicolae Ceaușescu cu 
privire Ia vizita oficială de

I
I
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S-ÂU CALIFICAT IN TURUL AL PATRULEA
LA LUPTE LIBERE, 4 SPORTIVI ROMANI

în Sala de la Centrul spor
tiv Maisonneuve a avut loc 
joi noaptea cea de-a doua re
uniune a turneului olimpic de 
lupte libere, în care sportivii 
de la categoriile mari au sus
ținut meciurile din cadrul 
turului al treilea. La patru 
dintre aceste categorii conti
nuă competiția și reprezentan
ții noștri : Marin Pîrcălabu
(74 kg), Vasile lorga (82 kg), 
Stelian Morcov (90 kg) și La- 
dislau Șimon (+100 kg). Spre 
satisfacția noastră, toți spor
tivii români au trecut cu bine 
și acest obstacol, calificîndu-se 
pentru turul IV.

Primul dintre reprezentanții 
noștri care a urcat pe salte
lele de concurs a fost vice- 
campionul european Marin 
Pîrcălabu. El l-a întîlnit pe 
finlandezul Jarmo Overmark, 
care obținuse pînă atunci două 
victorii, ca și luptătorul român. 
Intr-un meci foarte disputat, 
în care s-a dovedit mai bine 
pregătit. Pîrcălabu a obținut 
cea de-a treia victorie conse
cutivă, intrînd în turul IV cu 
numai două puncte penalizare.

Vasile lorga, care poartă 
povara înfrîngerii la puncte 
suferită în primul tur în fața 
lui Victor Novojilov, a obținut 
o nouă victorie la puncte, de 

prietenie efectuată în țara noas
tră de președintele Comitetului 
Central al Partidului Revolu
ției Populare a Beninului, pre
ședintele Republicii Populare 
Benin, Mathieu Kerekou.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o deosebită apreciere re
zultatelor convorbirilor oficiale 
româno-benineze, care mar
chează un moment însemnat în 
evoluția relațiilor dintre cele 
două partide, țări și popoare. 
Expresie a solidarității Româ
niei cu țările în curs de dez
voltare, a politicii partidului și 
statului nostru consacrată in
staurării unei noi ordini eco
nomice și politice internaționa
le, lichidării rapide a decala
jelor economice, 
tre președinții celor două țări 
a deschis noi perspective cola
borării dintre România și Be
nin, in toate domeniile de ac
tivitate, atît în plan bilateral, 
cît și internaționale.

Evidențiind importanța deo
sebită a Declarației solemne 
comune a Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare 
Benin, în care sînt înscrise 
principiile pe care au conve
nit să le respecte cele două 
state în dezvoltarea raporturi
lor dintre ele, cît și în viața 
internațională, precum și în
semnătatea celorlalte documen
te semnate cu prilejul vizitei, 
care așează pe o bază trainică, 
de lungă durată, cooperarea e- 
conomică și în alte domenii de 
activitate între cele două țări, 
Comitetul Politic Executiv a 
stabilit măsuri pentru realizarea 
în bune condițiuni a înțelege
rilor convenite.

apide a decala- g 
!, intilnirea din- g 
celor doua tari ■
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data aceasta în compania ca
nadianului Richard Eschate- 
lets, eliminîndu-1 din compe
tiție. Reprezentantul nostru a 
mai făcut astfel un pas spre 
etapele superioare ale între
cerii olimpice. La categoria sa, 
după încheierea turului al 
treilea, mai rămăseseră în con
curs nouă luptători.

Și Stelian Morcov a încheiat 
victorios meciul susținut joi 
noaptea. El l-a dominat ca
tegoric pe bulgarul Ciuri Lut- 
viov care, obligat la o luptă 
de apărare exagerată, ă fost
*\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

„TRICOLORII44, AZI, LA J.O
BOX : de la ora 24 : meciuri finale : cat. semiușoară : Simion 

Cuțov _ Davis (S.U.A.) ; cat. grea : Mircea Simon — Stevenson 
(Cuba).

CAIAC-CANOE: semifinale la probele de 1000 m. Participă 
echipajele de K 1 (Vasile Diba), C 1 (Ivan Patzalchin), K 2 
(Larion Serghei — Policarp Malîhin), C 2 (Gheorghe Danilov — 
Gheorghe Simlonov), K 4 (Nicușor Eșeanu, Mihai zaflu, Vasile 
Simiocenco, Nicolae Simionenco). De la ora 22 — FINALELE 
probelor de 1000 m.

LUPTE LIBERE : de la ora 16—21 si 1.30 ■ întrecerile ultimei 
zile. La închiderea ediției nu se disputaseră partidele luptăto
rilor Marin Pîrcălabu, Vasile lorga, Stelian Morcov șl Ladislau 
Șimon aflați în tururile 4 și 5.

■Ar
In acest program competițiile sînt trecute cu ora Bucureștiului.
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A XXI a [DITIE a J.O. DE VARA
CAIACISTUL VASILE DiBA,

MEDALIE
I

(Urmare din pag. 1)
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In această finală, cîștigată 
de Aleksandr Rogov (U.R.S.S.), 
urmat (oarecum surprinzător) 
de canadianul John Wood și 
de iugoslavul Mato Lubek, care 
își anunța încă de la „mon
dialele" de anul trecut candi
datura la o medalie, Ivan Pat- 
zaichin s-a clasat abia pe locul 
7. Sperăm că acest mare cam
pion român va reuși să-și ia 
revanșa în proba de 1000 m 
în care, de altfel, s-a impus 
pe plan olimpic, cucerind titlul 
și medalia de aur la ediția tre
cută a J.O. de la Miinchen.

Programul finalelor a con
tinuat cu întrecerea de caiac 
simplu fete în care, scontat, 
Carola Zirzow (R.D.G.) a cu
cerit titlul olimpic, întreeîn- 
du-și clar principalele adver
sare : Korșunova, Roznai, Ka- 
minska și reprezentanta noas
tră Maria Cozma-Mihoreanu, 
clasată pe locul 5. Rezultatul 
caiacistei noastre este desigur 
meritoriu, dar nu putem să nu 
ne amintim că la campionate
le mondiale desfășurate anul 
trecut, Maria Cozma-Mihorea
nu o întrecuse cu mai mult de 
2 secunde pe Ewa Kaminska, 
cucerind medalia de bronz.

Finala probei de caiac dublu 

declarat învins prin descalifi
care și a părăsit concursul.

Dintre toți reprezentanții 
noștri care au mai rămas în 
disputa pentru locurile frun
tașe la categoriile lor, cea mai 
bună situație pe foaia de con
curs o are Ladislau Simon, la 
categoria grea. Fiind liber în 
turul trei șl avînd două vic
torii înainte de limită, Șimon 
a intrat în turul al patrulea 
cu zero puncte penalizare, 
cînd la categoria sa au mai 
rămas în competiție doar șapte 
concurenți.

OLIMPICĂ
băieți ne-a adus o nouă satis
facție. Concurînd cu multă am
biție, echipajul format din La- 
rion Serghei și Policarp Ma- 
lîhin, a reușit să-și pună în 
valoare buna pregătire Și în 
final, după o cursă 
ne-am 
și eforturile lor, 
locul 3 și medalia
Proba a avut o desfășurare mai 
mult decît interesantă și a dat 
cîștig de cauză echipajului 
R.D. Germane format din Joa
chim Mattern și Bernd Oldrich, 
care a reușit printr-un finiș 
mai puternic să păstreze avan
sul cîștigat în fața echipajului 
Uniunii Sovietice (Serghei Na- 
gornîi și Vladimir Romanovski) 
și al României. Creditați cu 
șanse la o medalie, caiaciștii 
maghiari Jozsef Deme Și Janos 
Ratkai n-au reușit ocupe
decît locul 5 1

în care 
convins de strădaniile 

au cucerit 
de bronz.

LARION SERGHEI

A venit rîndul canoiștilor, 
al celor din echipajele de du
blu, să se prezinte la startul 
final. A fost una dintre cele 
mai echilibrate probe în care, 
cu excepția echipajului Uniunii 
Sovietice, format din Serghei 
Petrenko șl Aleksandr Vino
gradov, care s-a detașat în 
cîștigător, toți ceilalți conpu- 
renți au luptat pînă pe linia 
de sosire pentru celelalte locuri 
pe podium. Canoiștii români 
Gheorghe Danilov și Gheorghe 
Simionov s-au aflat și' ei în 
acest prim plan al cursei, dar 
n-au reușit să se claseze de
cît pe locul 4 la mai puțin de 
o jumătate de secundă de e- 
chipajul Ungariei. Este adevă
rat că în această probă ne 
așteptam la o medalie, avînd 
în vedere performanțele ante
rioare ale sportivilor noștri, 
dar după modul în care s-a 
desfășurat cursa rezultatul poa
te -fi apreciat ca satisfăcător.

în ultima din finalele de vi
neri, cea de caiac dublu fete, 
victoria a revenit, după o cursă 
rapidă echipajului Uniunii So
vietice, format din binecunos
cutele sportive Nina Gopova și

DE AUR!
Galina Kreft. în lupta pentru 
locul secund, în mod surprin
zător, echipajul R.D. Germane 
(Barbarei Koster și Carola Zir
zow) a pierdut în fața caiacis- 
telor Ana Pfeffer și Clara Roz- 
nay (Ungaria). Sportivele noas
tre Agafia Orlov și Nastasia 
Nichitov s-au menținut în plu
tonul fruntaș, au făcut o cursă 
bună și au ocupat, în final, un 
meritoriu loc 4, întrecînd echi
pajele din R.F. Germania, Po
lonia, Canada, Bulgaria și Ce
hoslovacia.

★
Astăzi, ultimele finale 

Bazinul olimpic din 
Notre Dame — cele 5 
pe distanța de 1 000 m. 
cum se știe, toate echipajele 
noastre reprezentative vor fi, 
dimineață, prezente în întrece
rile din semifinale și, sperăm,

de la 
insula 
probe 
După

POLICARP MALIHIN

vor obține calificarea pentru 
cursele în care, din nou, va fi 
stabilită ierarhia valorică a 
acestui sport. Așadar, mai a- 
les după buna comportare din 
prima „manșă" a finalelor 
(desfășurată vineri), așteptăm ca 
echipajele de caiac-canoe ale 
țării noastre să cucerească noi 
medalii, contribuind, pe măsu
ra valorii și a pregătirii lor, 
la îmbogățirea bilanțului ge
neral al sportivilor români 
participanți la Jocurile Olim
pice de la Montreal.

CARNET OLIMPIC
PRIMUL TURIST

La Conferința de presă care 
a avut loc imediat după ter
minarea finalei, Irena Sze
winska a declarat, printre al
tele i „Cred că am disputat 
cea mai importantă cursă din 
cariera mea, care se apropie 
de sfîrșit. Voi mai concura un 
an, cel mult doi, astfel că la 
Olimpiada de la Moscova voi 
fi prezentă ca simplă turistă".

tOf~ ÎNAINTEA ULTIMELOR ÎNTRECERI...
Din presa apărută aici azi dimineață, 

am aflat despre entuziasta primire 
făcută Nadiei Comăneci și colegelor 
sale din echipa de gimnastică in ora

șul moldovean care va rămâne în istoria 
gimnasticii mondiale. Reporterul Benoit 
Aubin de la ziarul „Montreal Matin" face 
relatări zilnice, din România, pe prima pa
gină, despre revelația Jocurilor . Olimpice 
actuale, tripla campioană Nadia Comăneci. 
Și azi, ziarul montrealez cu cel mai mare 
tiraj acordă o pagină reportajului lui Be
noit Aubin, din nou cu fotografia Nadiei, 
cu o hartă a țării noastre fixind principa
lele orașe și desigur, indicat cu o săgeată 
mare, orașul Gh. Gheorghiu Dej. Repor
tajul cuprinde impresii de drum, constatări 
elogioase asupra industrializării țării, care 
i-a atras in mod deosebit atenția, foarte 
multe detalii despre inedita primire făcută 
acasă gimnastelor.

"'ot azi am aflat că locuitorii orașului 
Joliette, localitate cu 30 000 de locuitori, si
tuată la 70 de kilometri de Montreal, au 
hotărît să dea unei școli locale numele Na
diei Comăneci, in această școală urmând ca 
sportul principal să fie gimnastica. Iată 
deci cum ideea de la Onești rodește in Ca
nada, la Joliette.

Dar. intr-un fel, parcă Nadia Comăneci 

a plecat de aici cu tot aurul după ea. De 
cind gimnastica din sala Forum s-a termi
nat, sportivii noștri au cucerit alte medalii, 
au ajuns la un total de 21 (dacă socotim și 
argintul pe care il au, oricum, cei doi bo
xeri prezenți in finale), aurul nostru a ră
mas insă, pînă la această oră, la cele trei 
medalii de pe pieptul Nadiei Comăneci. De 
atunci am tot așteptat alte medalii de aur 
care insă intîrzie să se arate. Am primit o 
scrisoare din țară, in care un amator de 
sport ne reproșează că sintem prea opti
miști, noi cei de aici. E adevărat, sintem 
optimiști și sperăm tot timpul la prosperi
tatea sportului românesc. Cine a făcut, cine 
face, cine va face sport trebuie să fie op
timist, Să dorească, să vrea, să muncească 
pentru a întrece pe altul și — dacă va fi 
învins — să aibă tăria s-o ia de la capăt, 
cu curaj, să tindă să devină o dată primul, 
al doilea, al treilea, in frunte, cu satisfac
ția victoriei și a renumelui.

Iată, acum cind scriem, se desfășoară 
semifinalele la caiac-canoe. Iată-l pe Diba 
in cursă, pe apele canalului rezervat între
cerilor nautice. E in frunte, trage cu toată 
puterea, e primul. Mai sînt 100 de metri, 
mai are cițiva metri și s-a calificat. Mai 
sînt alte două serii. Cei mai buni caiaciști 
din lume, nouă la număr, primii trei din 

cele trei serii, vor avea finala tot astazi 
după amiază...

Simbătă vor lupta pentru o cit mai bună 
clasare alți caiaciști și canoiști români. Aș
teptăm de la ei aur. Sperăm pînă cînd bra
țele puternice ale sportivilor noștri anga
jați în întrecerile ultimei zile a Olimpiadei, 
se vor bate cu pagaele și padelele, împo
triva apei, împotriva adversarilor, împo
triva slăbiciunilor lor. Așteptăm aur și de 
la boxeri, in finale, îndeosebi de la Simion 
Cuțov, pe care-l dorim luptînd cu ardoare 
pentru a schimba argintul în aur, deși me
ciul său cu americanul Howard Davis este 
aproape tot atît de greu ca al lui Mircea 
Simon împotriva lui Stevenson, boxer care 
azi poate avea rival numai in Cassius 
Clay sau Foreman.

Așteptăm cu nerăbdare simbătă seara 
pentru a avea bilanțul definitiv al sportu
lui românesc la J.O. de la Montreal, Jocuri 
la care s-au înregistrat surprize de mare 
calibru; unele dintre ele n-au ocolit nici 
pe sportivii noștri, surprize neplăcute, din 
păcate mai multe decît cele plăcute.

Dar, despre toate acestea, la întoar
cerea acasă...

MONTREAL, vineri 30 iulie

NOUA CAMPIOANĂ 
LA DISC

Evelyn Schlaak (1,79 și 84 
kg) noua campioană olimpică 
la disc, este studentă la facul
tatea de drept a Universității 
Humboldt din Berlin. Campi
oană europeană de junioare în 
anul 1973, Evelyn Schlaak a 
reușit în acest an o aruncare 
de 68,70 m, pe care și-a îmbu
nătățit-o cu 30 cm la Mont
real, unde a realizat un nou 
record olimpic cu performanța 
de 69 m.

SPECTACOL FOLCLORIC

Cu prilejul ceremoniei de 
închidere a Jocurilor Olimpice 
de la Montreal, un grup fol
cloric alcătuit din 300 de re
prezentanți ai populațiilor in
diene Cri, Algonquin, Huron, 
Mohawk, Micmac și Irochez 
din Canada va evolua într-un 
inedit spectacol, cuplat prin 
intermediul satelitului cu un 
spectacol similar de dans ce 
va avea loc simultan în Piața 
Roșie din Moscova, orașul-gaz
dă a' Olimpiadei de vară din 
anul 1980.
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