
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
IN JUDEȚUL IAȘI

r Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii 
împreună 
Ceaușescu, 
Mănescu, Emil
Oprea» Ștefan Andrei, Teodor 
Coman, Aurel Duma, a fl/--t 
în cursul zilei de sîmbătă o vi
zită de lucru în județul Iași.

Această nouă întîlnire a to
varășului Nicolae Ceaușescu cu 
oamenii muncii a ilustrat, încă 
o dată, cu putere unitatea po
porului în jurul partidului, al 
secretarului său general, legă
tura indisolubilă între țelurile 
fundamentale promovate de 
forța conducătoare a societății 
noastre și elanul conștient cu 
care întreaga națiune muncește 
neabătut pentru a da viață Ho
tărîrilor Congresului al XI-lea.

Pretutindeni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întîmpinaț 
cu sentimente de profundă 
dragoste, stimă și recunoștință, 
pe care le-am regăsit exprima
te cu însuflețire încă din pri
mele momente ale vizitei.

Mii de ieșeni, aflați pe ae
roport, trăiesc cu emoție și sa
tisfacție reîntîlnirea cu secre
tarul general al partidului.

Țntr-o ambianță sărbătoreas
că, entuziastă, coloana oficială 
de mașini părăsește aeroportul, 
îndreptîndu-se spre municipiul 
Iași. O undă de bucurie stră
bate marile artere ale orașului. 
Localnicii adresează, direct și 
cald, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu urările lor sincere 
de sănătate și viață lungă, spre 
binele și fericirea întregii na
țiuni. Manifestări entuziaste se 
succed neîntrerupt, răsună ne
contenit urale, aclamații.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea partidu
lui și statului vizitează șantie
rul Combinatului de utilaj 
greu, întreprinderea de mașini- 
agregat și mașini-unelte speci
ale, întreprinderea 
ții, noua platformă 
tului politehnic 
Asachi".

Vizita de lucru, 
gata în sensuri și 
pentru dezvoltarea „ 
întregii țări, se încheie printr-o 
grandioasă adunare populară, 
desfășurată sub semnul unui 
simțămînt fierbinte, al dragos
tei și încrederii nețărmurite în 
partid și secretarui său gene
ral. Acest sentiment este rea-

România, 
tovarășa Elena 

tovarășii Manea 
Bobu, Gheorghe

Socialiste 
cu 
cu

făcut

de confec- 
a Institu- 
,,Gheorghe

atît de bo- 
semnificații 
județului, a

firmat cu putere, cu generozi
tate de zecile de mii de parti- 
cipanți, oameni de toate vîrste- 
le și profesiile — muncitori și 
țărani cooperatori; intelectuali, 
militari, studenți și elevi — 
care scandează cu înflăcăra
re „Ceaușescu — P.C.K.i".
„Ceaușescu’ și poporul !“, ,,Par
tidul — Ceaușescu —România!".

intr-o atmosferă de vibrant 
entuziasm, ia cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului este urmă
rită cu deosebită atenție 
satisfacție, cu deplină 
bare, ea fiind subliniată/ 
repetate rînduri, de 
îndelungi aplauze.

La încheierea cuvîntării, văz
duhul vibrează din nou de pu
ternice urale și ovații pentru 
Partidul Comunist Român și 
secretarul său general, pentru 
eroica noastră clasă muncitoa
re, pentru minunatul popor 
român, constructor al socialis
mului, pentru scumpa noastră 
patrie.

Făcîndu-se ecoul gîndurilor 
și sentimentelor pe care le îm
părtășesc în aceste momente 
toți cei care trăiesc și muncesc 
pe meleagurile ieșene, primul- 
■secretar al Comitetului jude
țean de partid a mulțumit căl
duros tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru vizita în ora
șul și județul lor, pentru cu
vintele înflăcărate și îndemnu
rile adresate cu acest prilej, 
asigurîndu-1 de hotărîrea lor 
fermă de a face totul pentru 
îndeplinirea și depășirea pre
vederilor actualului cincinal, 
pentru înfăptuirea Hotărîrilor 
Congresului al XI-Iea al P.C.R.

Adunarea ia sfîrșit. în vasta 
piață, unde se înalță statuia lui 
Alexandru Ioan Cuza, răsună 
acordurile Horei Unirii. To
varășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea parti
dului și statului sînt invitați și 
se prind în horă. Vizita la Iași, 
marea adunare populară, se în
cheie, astfel, cu acest moment 
emoționant, imagine vie și ex
presivă a unității indestructibi
le a națiunii noastre în jurul 
partidului, exponentul interese
lor și năzuințelor sale supre
me.
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SPORTIVII NOȘTRI AU REALIZAT 
BILANȚUL RECORD AL PARTICIPĂRII 
ROMÂNEȘTI LA JOCURILE OLIMPICE: 
27 MEDALII (4 de aur, 9 de argint, 14 de bronz)

1 

I 

A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

0 SUBSTANȚIALA ÎNDEPLINIRE A OBIECTIVELOR
5

9 ROMÂNIA PE LOCUL 5 ÎN CLASAMENTUL TOTAL PE MEDALII CUCERITE Șl PE 

LOCUL 6 ÎN CEL PE PUNCTE ® DELEGAȚIA SPORTIVĂ A ȚĂRII 
LĂSAT O IMPRESIE EXCELENTĂ LA MONTREAL Șl SE

APRECIERI DIN PARTEA SPECIALIȘTILOR Șl PRESEI
BUCURĂ
SPORTIVE

NOASTRE A 
DE FRUMOASE 

MONDIALE

Ziua de sîmbătă, ultima zi 
de desfășurare a întrece
rilor Jocurilor Olimpice 
(cu excepția călăriei, 

programată înaintea festivității 
de închidere), a fost așteptată 
cu mare nerăbdare de 
delegațiile, de către toți 
ticipanții. A fost, în fapt, 
încheierii bilanțului și

toate 
par- 
ziua 
atît

SIMION CUȚOV Șl Af/RCEÂ SIMON,
MEDALII DE ARGINT

medaliile, cit și punctele de ul
timă oră în clasamente erau 
așteptate cu nesaț. Fiecare 
vroia să-și amelioreze poziția, 
să ocupe un loc mai bun în 
clasamentele (neoficiale) pe 
medalii și puncte.

în dimineața zilei respective, 
România avea un număr de 
25 de medalii cîștigate și mai 
avea de așteptat medalii de 
la caiaciști și canoiști, fina- 
liști în probele pe distanța de 
1 000 m. Aceștia au reușit să 
mai adauge două medalii la 
bilanț, una de argint și una 
de 
pas

Patzaichin,
la Miinchen, nu a reușit să se 
claseze decît pe locul cinci, 
cuplul Simionov-Danilov a fost 
la un pas de aur. Cei doi ca- 
noiști s-au clasat în final pe 
locul doi, cucerind medalia de 
argint, ceea ce constituie o 
performanță apreciabilă. Adău
gind și bronzul realizat de 
Vasile Dîba — în afara aurului 
său de vineri — în prima pro
bă din ziua a doua a finale

campion olimpic

Aurel NEAGU

bronz, fiind chiar la un 
de medalia de aur. Dacă (Continuare In pag. 2-3)

BOXERII NOȘTRI AU CÎȘTIGAT, ÎN TOTAL, 5 MEDALII OLIMPICE
I CLASAMENTE FINALE |

SIMION CUTOV MIRCEA SIMON

Sîmbătă noaptea, în uriașa 
sală Forum din Montreal, /peste 
18 000 de spectatori au ținut 
să fie prezenți la ultimul act 
al turneului olimpic de box. 
Ei au avut satisfacția ca ma
joritatea celor 11 partide să 
se ridice la un înalt nivel 
spectacular. Uneori, prin dra
matismul lor, întrecerile au

produs o puternică tensiune 
în rîndurile publicului.

- Ne-am bucurat că, în acea 
noapte, printre cei 22 de fina- 
liști s-au numărat și doi bo
xeri din țara noastră. Prezen
ta lor în ring a fost fericit 
întregită de apariția pe podiu
mul de premiere a altor trei 
pugiliști purtînd frumoasele

treninguri albe cu inscripția 
„ROMÂNIA" în dreptul inimii. 
Numele lor vă sînt cunoscute : 
finaliștii Simion Cuțov și 
Mircea Simon ; medaliații cu

Romeo VILARA

(Continuare în pag. 2-3)

PE MEDALII

I c
3 5» p>- < < £□

B 1. U.R.S.S. 125 47 43 35
_ 2. S.U.A. 94 34 35 25

3. R.D.G. 90 40 25 25
i 4. R.F.G. 39 10 12 17
“ 5. ROMANIA 27 4 9 14
_ 6. JAPONIA 25 9 6 101 7. POLONIA 25 8 6 11

8. BULGARIA 24 7 8 9
■ 9. UNGARIA 21 4 5 12
_ 10. qUBA 13 6 4 31 11. M. BRITANIE 13 3 5 5I 12. ITALIA 13 2 7 4
1 13. CANADA 11 0 5 6
_ 14. FRANȚA 9 2 2 5I 15. IUGOSLAVIA 8 2 3 3
' 16. CEHOSLOVACIA 8 2 2 4
■ 17. FINLANDA 6 4 2 01 18. COREEA DE SUD 6 1 1 4I 19. BELGIA 6 0 3 3

20.’SUEDIA 5 4 1 0
■ 21. OLANDA 5 0 2 3I 22. AUSTRALIA 5 0 1 4
1 23. NOUA ZEELANDĂ 4 2 1 1

24. ELVEȚIA 4 1 1 2
■ 25. DANEMARCA 3 1 0 2
I 26. R.P.D. COREEANA 2 1 1 0

JAMAICA 2 1 1 0
NORVEGIA 2 1 1 0

■ 29. MEXIC 2 1 0 11 30. PORTUGALIA 2 0 2 0
SPANIA 2 0 2 0

32. IRAN 2 0 1 1
■ 33. BRAZILIA 2 0 0 2I 34. TRINIDAD 1 1 0 0
1 35. R.P. MONGOLA 1 0 1 0

VENEZUELA 1 0 1 0
■ 37. AUSTRIA 1 0 0 1

BERMUDE 1 0 0 1
PAKISTAN 1 0 0 1
PORTO RICO 1 0 0 1
TAILANDA 1 0 0 1

PE PUNCTE

1. U.R.S.S. 786 r
2. R.D.G. 635 fi
3. S.U.A. 609
4. R.F.G. 279
5. POLONIA 188,5 |
6. ROMÂNIA 179,5 1
7. JAPONIA 168 ■
8. BULGARIA 166,5 ,
9. UNGARIA 153,5 R

10. CANADA 107 |
11. ITALIA 99,5 ■
12. M. BRITANIE 9013. CUBA 86 [
14. CEHOSLOVACIA 76
15. FRANȚA 65 ■
16. FINLANDA 5617. IUGOSLAVIA 55 118. SUEDIA 54
19. AUSTRALIA 51 ■
20. OLANDA 40 «21. NOUA ZEELANDĂ 36 I
22. BELGIA 35
23. COREEA DE SUD 30 ■
24. BRAZILIA 2425. ELVEȚIA 23,5 I
26. SPANIA 21
27. DANEMARCA 19 ■
28. NORVEGIA 18 .29. R.P.D. COREEANA 17 1
30. IRAN 16
31. JAMAICA 15 ■
32. MEXIC 12.5 _
33. R.P. MONGOLA 12

PORTUGALIA 12 I
35. TRINIDAD 8 1
36. AUSTRIA 7 _

IRLANDA 7 ¥
38. PORTO RICO 6.5 I
39. VENEZUELA 6 1
40. PAKISTAN 4
41. Bermude 3,5. Tailanda 3,5, 1
43. Grecia 3, Israel 3, Turcia 3, 1
46. Panama 2, 47. Argentina 1,
Columbia 1. 1



In pregătirea startului

sezonului oficial
•9

l CONCURSUL INTERNATIONAL | 
I
I

DE CĂLĂRIE

MECIURILE AMICALE SE INTENSIFICA I
(prin telefon), 

organizare, pe 
localitate au

SE-
2—2 

peste 
nivel 
mar-

• F.C.M. GALATI — 
LECȚIONATA SIRIEI 
(1—2). Meci urmărit de 
10 000 de spectatori, de un 
tehnic destul de bun. Au
cat : Samir (min. 17) și Haysam 
(min. 20) pentru oaspeți, Stoi- 
cescu (min. 44) și Morohai (min. 
70 — penalty) pentru gazde.
Formațiile prezentate : SELEC
ȚIONATA SIRIEI : Saher — 
Hassan, Ibrahim, Mehmed, 
Riad — Tadiș, Maman, Hangiz 
— Anuar, Samir, Haysam.

M. GALAȚI : Hagioglu 
Stoicescu 

Haiduc — 
Constantin

F. C.
(Oană) — Nedelcu, 
(Frunză), Morohai, 
Nuțescu (Vochin),

■ (Ștraț), D. Radu — Ene, I. Con- 
stantinescu, Țolea. (T. Siriopol 
— coresp. jud.).

• U.T.A. — CARL ZEISS 
JENA (R. D. GERMANĂ) 4—1 
(1—0). Joc frumos, spectaculos. 
Victorie meritată a arădenilor, 
care au avut în Broșovschi cel 
mai bun jucător. Au marcat 
Broșovschi (3) și Cura pentru 
U.T.A., Vogel pentru oaspeți. 
Gazdele au prezentat următoa
rea formație : Jivan — Gaspar, 
Ologeanu, Pojoni, Sima (Cocoș) 
—r Leac, Broșovschi, Schcpp 
(Bedea) — Cura, Uilecan, Giur
giu. (R. Hărduț — coresp.).

• F. C. ȘOIMII SIBIU A 
CÎȘTIGAT TURNEUL DE LA 
BRĂILA. Duminică s-a înche
iat competiția organizată de 
F. C. Brăila și dotată cu „Cupa 
Ștefan Filote". în finala com
petiției, F. C. Șoimii Sibiu a 
dispus de Rapid București cu 
3—1 (0—0). prin punctele mar
cate de Moraru (2) și Marcu. 
Pentru rapidiști a înscris Rîș- 
niță. în deschidere, pentru 
locurile 3—4, Sportul studențesc 
a dispus de F. C. Brăila cu 
6—4 (2—0, 2—2), în urma exe
cutării de penaltyuri. Au în
scris : Grosu (2— unul din pe
nalty) . Radulescu, Răducanu 
(Denalty), Tănăsescu (penalty), 
Petreanu (penalty). Pentru gaz- 
d" au marcat : Luca. Traian, 
Trifina (penalty) și Bulancea 
(penaltv). Cele do”ă divizionare 
A au folosit următoarele loturi; 
RAPID : Ioniță — Pop, Niță, 
Sîrbu, Popa — Șutru (Rîșniță, 
Constantinescu). M. Stelian — 
D. Popescu, Neagu (Caraeea), 
Rontea tDavid). Manea. SPOR-

>n 
Ciuga- 
Manea 

O. lo- 
fPetrea- 
(Predea-

TUL STUDENȚfcc : 
(Bunea) — Tănăsescu, 
rin, Grigore (Cazan), 
(Cățoi) — Radulescu, 
nescu. Cassai — Grosu 
nu), M. Sandu, Vlad 
nu). (N. Costin — coresn. iud.l.

• F. C. ARGEȘ — UNIVER
SITATEA CRAIOVA 2—0 (2—0). 
Mectul s-a disputat duminică 
dimilieat.a și a fost urmărit de 
peste 4000 de spectatori. Par
tidă de bun nivel tehnic. Cele

două goluri ale piteștenilor au 
fost marcate de D. Nicolae 
(min. 15) și Radu II (min. 34). 
Formațiile utilizate : F. C. AR
GEȘ : Cristian — Bărbulescu, 
Olteanu, Stan, Ivan II — Mus- 
tătea, Dobrin, Toma — D. Ni
colae, Radu II, Leșeanu. Au 
mai jucat : Speriatu, Stancu, 
Zamfir, Radu III, Ancuta. UNI
VERSITATEA CRAIOVA: Pur- 
caru — Negrilă, Constantinescu, 
Deselnicu, Purima — Ștefănes- 
cu, Bălăci, Beldeanu — Cămă- 
taru, Oblemenco, Cîrțu. Au mai 
jucat : Lung, Irimescu, Bernea- 
nu (I. Feteanu — coresp.).

O F. C. CONSTANTA — 
POLITEHNICA IAȘI 2—1 (1—1). 
Partida a avut loc sîmbătă, în 
nocturnă. Au înscris Mateescu 
(din penalty) și Lică pentru 
constănțeni, Simionaș pentru 
Oaspeți. Formațiile folosite : 
F. C. CONSTANTA : Popa — 
Gătej, Antonescu, Nistor, Mate
escu — Petcu, Dragnea, Livciue
— Hofmeister, Mărculescu, 
Turcu. Au mai jucat : Ștefă- 
nescu, Bălosu, Săleeanu, Lică, 
Buduru. Popa. POLITEHNICA 
IAȘI : Naște — Coman, Toacă, 
Anton, Miclos — Banu, Ursu, 
Simionaș — Trandafilon, Dăni- 
!ă, Costca. Au mai jucat : 
Bucur, Ciobanu, Mureșan, Șer- 
bănică, Simionov, D. lonescu. 
(C. Popa — corespi jud.).

• F. C. M. REȘIȚA — JIUL 
PETROȘANI 6—0 (2—0). Vic
torie netă a reșițenilor în fata 
unei formații lipsită de omoge
nitate. Golurile lor au fost 
marcate de ; Atodiresei (2), 
Florea, Bora. Tănase si Căprio
rii. Formațiile ■ prezentate : 
F. C. M. REȘIȚA : Windt — 
Porațchi, Hergane, Kiss. Fili
pescu — Portik, Jacola, Bora — 
Atodiresei, Tănase. Florea. 
mai jucat 
Căpriorii, 
Cavai — 
Deleanu 
Multescu 
rescu, Covaci.
Homan. Niculescu, Moga, Stoi- 
ehiță. (D. Glăvan — coresn.).

• F. C. M. STEAGUL ROȘU
— DINAMO BUCUREȘTI 1—3 
(0—0). Peste 5 000 de spectatori 
au urmărit, pe stadionul Tine
retului,. o interesantă partidă. 
Autorii golurilor : Roznai fmin. 
48. 65 și 77). resoectiv Gheor- 
ghe (min. 68'. Formațiile ali
niate : 
Cheran, 
cută — 
nu II.
Georgescu. Vrînceanu. 
jucat : Eftimescu, A. MoWovan, 
Roznai, Chitaru.

Sîmbătă. F. C. M. STEAGUL 
ROȘU — C. S. U. GALAȚI 
1—2 (1—1). (C. Gruia — co
resp. jud.).

Au 
: Ilieș, Utiu, Eotonca, 
Bojin, Gri gore. JIUL: 
Rusu. Bădin. Ciupitu, 
— Stoica. Augustin, 

— Sălăjan, Bucu- 
Au mai. jucat :

RIN A MO : Ștefan — 
Dohrăn. G. Sandu. Lu- 
I. Moldovan. Sătmărea- 
Custov — Lucescu, D.

An mai

• CHIMIA BUZĂU — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 1—3 
(1—3). Au înscris : Țevi (min. 
10 și 25) și Sandu (min. 43), 
pentru Progresul, respectiv 
Roșu (min. 40). 
au întrebuințat 
formație : Giron • ------- —■ —
Nignea, Badea, Grama - 
mitriu, Iorguleseu — f 
Dragu, Țevi, Apostol. Au — 
jucat : Tichigiu, Moraru. Flo
rin, Libra, Frățîlă II, Sătmă- 
reanu I, Mihai; (I. Stănescu — 
coresp.).

« GLORIA BISTRIȚA — 
C.F.R. CLUJ-NAPOCA 0—2 
(0—1). Oaspeții %u lăsat o bună 
impresie. Golurile lor au fost 
marcate de - 
Boca (min. 
coresp.'.

© „CUPA
LA FOCȘANI. Sîmbătă și du- 
minică s-a disputat la Focșani 
„Cupa Luceafărul". Iată rezul
tatele :
Victoria 
Unirea 

, Focșani

I
I

Bucureștenii g 
următoarea I

— Ploscaru, 8
— I)u- , 
Sandu, I 
iu mai |

Coca (min. 7) și
85). (I. Toma —

LUCEAFĂRUL"

Luceafărul Focșani — 
Tecuci 1—0 (0—0) ;

Focșani — Dinamo 
___„__  5—1 (3—0) ; Luceafă; 
rul Focșani — Unirea Focșani 
2—0 (0—0) ! ; Dinamo Focșani
— Victoria Tecuci 6—1 (0—0). 
Trofeul a revenit echipei Lu
ceafărul Focșani. (V. Manoliu
— coresp.).

• RECOLTA SALONTA — 
M.T.E. DEBREȚIN 1—0 (0—0). 
Singurul punct al meciului a 
fost marcat de Ateșan (min. 
82, din penalty) (Gh. Cotrău
— coresp.).

• C. S. TÎRGOVIȘTE — 
GLORIA BUZĂU 5—2 (3—1). 
Au marcat : Sava (min. 5 și 
31). Greaca (min. 10), Kallo II 
(min. 51 și 84), respectiv Tul
pan (min. 7) și R. lonescu 
(min. 79). Miercuri, pe stadio
nul Municipal, de la ora 16, 
echipa tîrgovișteană va sus
ține o nouă partidă amicală, 
avînd ca parteneră pe repre
zentanta noastră în „Cupa 
Cupelor", formația C.S.U. Ga
lați. (M. Avanu, coresp. jud.).

• RAPID ARAD — C.F.R. 
TIMIȘOARA 3—0 (2—0).

e C.S .OLTUL SF. GHEOR- 
GHE — STICLA TURDA 2—2 
(1—2). Au marcat : Radu (min. 
16 și ' . '
pectiv Moș (min. 7) și Fedeleș 
(min. 19). (Gh. Briotă, coresp.'.

e CIUCAȘUL INTORSURA 
BUZĂULUI — C.S.U. GALAȚI 
1—3 (0—2). Au marcat : Stro- 
escu (min. 76) pentru gazde, 
respectiv Cramer 
Marinescu 
sescu (min.

s I.R.A. 
LULOZA 
(0—0). Au 
pentru I.R.A., 
(C. Vîrjoghie,

• LAMINORUL ROMAN — 
PORTUL CONSTANTA 0—0.

• LAMINORUL ROMAN — 
LETEA BACĂU 2—1.

59) pentru gazde, res-

(min. 20),
(min. 21) și Tănă- 
48).
cîmpina — ce- 
călărași 1—1 
înscris ; Marinescu 

respectiv Pitiș, 
coresp.).
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MANGALIA, 1 
într-o excelentă 
baza hipică din 
luat sfîrșit întrecerile din ca
drul concursului international 
de călărie (obstacole), la care 
au -participat călăreți din 
R. D. Germană, Ungaria și 
România. Pentru sportivii noș
tri această competiție a consti
tuit și un prilej de verificare 
in vederea Campionatelor bal
canice, care vor avea loc la 
sfîrșit-ul acestei luni, la Sofia. 
Prin evoluțiile lor din ultimele 
două zile, la care au asistat 
numeroși spectatori, călăreții au 
făcut dovada unei pregătiri co
respunzătoare. Iată rezultatele 
înregistrate în probele progra
mate sîmbătă și duminică :

Proba nr. 2, „parcurs ameri
can" : (22 de concurenți) 1. AL 
Bozan (România) cu Cerbu 
29 p, 2. I. Popa (România) cu 
Drumeț 27 p (78,3 sec), 3. A. 
Lepăduș (România) cu Ghinion, 
27 p (81,7 sec.) ; proba nr. 3, 
cat. semigrea (12 concurenți) : 
1. J. Varro (Ungaria) cu Hero
dot 0 p, 2. O. Recer (România) 
cu Begonia 4 p (S5,3), 3. Eug. 
lonescu (România) cu Vals 4 p 
(71,5) ; proba nr. 4, „dificultate

(după baraj,'
1. H. Schu- 

(R. D. Germană) cu 
33 p, 2. M. Mezei 
cu Gardista 33 p, 3. 

(România) cu Sondor
„na-

progresivă' 
tracronometru) : 
lenburg 
Fantasio 
(Ungaria) 
C. Vlad
33 p ; proba de obstacole 
țională" (seniori și juniori) : 1. 
Gh. Teohari (România) cu Sa
trap 0 p (78,0), 2. Gh. Rusu 
(România) cu Erou 0 p (94,6), 
3. Gh. Rusu cu Saray 4 p. De 
remarcat că Gh. Rusu este ju
nior ; proba pe echipe : 1.
România (Al. Bozan cu Călin, 
C. Ilin cu Despot, O, 
Begonia .și C. Vlad cu Pnej- 
mer) 4 p, 2. R. D.
12 p, 3. Ungaria 60 p. ; 
miul de adio" : 1. I.
(România) cu Piersic

.(60,6), 2. I. Popa cu Drumeț 0 p 
(63,3), 3. C. Ilin (România) cu 
Razbec 0 p (82,2).

începînd de miercuri, baza 
hipică din Mangalia va găzdui 
întrecerile din cadrul etapei a 
Il-a a Campionatului republi
can rezervat juniorilor și fete
lor, precum și tradiționala 
competiție „Cupa Litoralului".

Cornel POPA
județean.

»>

BAIA MARE, 1 (prin tele
fon). După 35 de ore de la 
darea, startului, în localitate 
a luat sfîrșit importanta com
petiție automobilistică inter
națională „Raliul Dunării". 
Manifestarea, organizată de 
A.C.R. și aflată la cea de-a 
Xl-a ediție, a contat ca eta
pă în Campionatul Europei 
de raliuri, în „Cupa Păcii și 
Prieteniei" și în campionatele 
naționale de raliuri ale 
giei, Turciei și României.

Plecarea primului din 
52 de echipaje s-a dat în 
de 30 iulie, la ora 20,01. 
Drobeta Turnu Severin, 
care concurenții 
traseul Reșița — 
Cîmpeni — Cluj-Napoca 
Reteag — Borșa — Baia 
— Huedin — Gilău — 
Mare. A foș.t un raliu greu 
(1 727 km, dintre care 412 km 
de șosea nemodernizată), dis
putat pe durata a două nopți 
și o zi, care a solicitat în 
mod deosebit mașinile și pilo- 
ții, prima dovadă 
sens
52 de echipaje 
Belgia, 
cia, Polonia, 
garia, Uniunea 
Turcia) au 
terminînd cursa 
„Raliul Dunării", 
controale orare și 9 
speciale de coastă, a 
valoare forma foarte bună a 
pilotului bulgar Ilia Ciubri
kov, care a dominat cursa de

Bel-

cele 
ziua 
din 

după
au parcurs 
Crivina —

Mare 
Baia

acest 
din 

(din

în
fiind aceea că 

înscrise
Bulgaria, Cehoslova- 

România, 
Sovietică 

abandonat 
doar 

cu 35

Un- 
și 

38, 
14. 
de

probe 
pus în

Recer cu

Germană 
„Pre- 
Popa 
0 o

coresp.
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SERIA I: Cristalul Dorohoi, 
C. S. Botoșani, Constructorul 
Botoșani, Metalul Rădăuți, Fo- 
resta Moldovița, Avîntul Fra
sin, A.S.A. Cîmpulung Moldo
venesc, Dorna 
Foresta TIU 
Fălticeni, Cetatea Tg. ~Neamț, 
Cimentul "
Neamț, Bradul Roznov, Lami
norul Roman. Danubiana Ro
man.

SERIA A II-A : TEPRO Iași, 
Constructorul Iași, Nicolina 
Iași, Hușana Huși, Viitorul 
Vaslui, Constructorul Vaslui, 
Rulmentul Bîrlad, Textila Bu- 
huși, Letea Bacău, Partizanul 
Bacău, Petrolul Moinești, Mi>- 
nerul Comăneș'.i. Oituz Tg. Oc
na, Petrolistul Dărmănești, Si
nergia Gh. Gheorghiu-Dej, Chi
mia Mărășești.

SERIA A III-A : Luceafărul 
Focșani, Dinarno Focșani, Fo
resta Gugești, Ancora Galați, 
Metalosport Galați, Chimia Bu
zău, Recolta Săhăteni, Carai- 
manul Bușteni. Carpați Sinaia, 
Avîntul Mîneciu. Victoria Flo- 
rești. Poiana Cîmpina, I.R.A. 
Cîmpina, Petrolistul Boldești, 
Petrolul Teleajen Ploiești, Chi
mia Brazi.

SERIA a IV-A : Chimia 
Brăila, Progresul Brăila. Dacia 
Unirea Brăila, Autobuzul Fă- 
urei, Minerul Macin. S. C. Tul- 
cea. Dunărea Tulcea. Cimen
tul Medgidia. I.M.U. Medgidia, 
Dunărea Cernavodă, Gloria 
Murfa’lar, Electrica Constanța, 
Ș.N. Constanța. Unirea Eforie 
Nord, Marina Mangalia. Victo
ria Țăndârei.

SERIA A V-A : Azotul Slo
bozia, Avîntul Urziceni, Olim
pia Giurgiu, Viitorul Chirnogi,

-~a Vatra Dornei, 
Fălticeni, Progresul

Bicaz, I.T.A. P.

Autobuzul București. Unirea 
Tricolor București, T. M. Bucu
rești. Electronica București, 
Automatica București, I.C.S.I.M. 
București, I.O.R. București, 
Flacăra roșie București. Sirena 
București, Șoimii 
București, Triumf
Abatorul București.

SERIA A VI-A :
Fieni, Progresul Pucioasa, Me
talul Mija, Petrolul Tîrgoviște, 
Oțelul Tîrgoviște, Chimia Gă- 
ești. Muscelul Cîmpulung, Con
structorul Pitești. Dacia Pi
tești. Petrolul Videle, ROVA 
Roșiori de Vede, Cetatea Tr. 
Măgurele, Viitorul Scornicești, 
Recolta Stoicănesti. Progresul 
Corabia. Răsăritul Caracal.

(Următoarele șase serii le 
vom publica în numărul viitor 
al ziarului nostru).

La jumătatea campionatului de

DISPUTE DIRZE LA TOATE

LOTO

motocros

PROBELE
TAROM

București,

Cimentul

în dorința, de a atrage mai 
multi alergători la startul celor 
trei probe ale campionatului 
republican de motocros (seniori, 
juniori și motoreta „Mobra"), 
federația de resort a inclus în 
actualul regulament anumite 
clauze de participare, de înde
plinirea cărora depinde atribui
rea titlurilor în acest an. Și, 
spre satisfacția generală, la 
toate cele trei etape consumate 
pînă în prezent s-au realizat 
haremurile respective, putîn- 
du-se astfel alcătui clasamente
le generale. Iată cum arată 
ierarhia motocrosiștilor înaintea

etape ale cam-

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA EXCEPȚIONALA PRO- 
NOEXPRES DIN 1 AUGUST 1976.

: 18 11 43 12 15 31.
FAZA a

V- a : 10 42
VI- a : 7 22

n-a : Extragerea
20 16 44 ; extragerea
44 33 36 ; extragerea

Plata clștlgurilor de la această 
tragere se va face astfel: in Mu
nicipiul București de la 14 august 
pînă la 1 octombrie a.c.; în țară, 
începînd de la 18 august pînă la

1 octombrie a.c.; prin mandate 
poștale de la 18 august 1976.

FOND GENERAL DE CÂȘTI
GURI : 873.190 lei.

Așa arată o variantă cu 13 re
zultate exacte la concursul Pro
nosport, etapa din 1 august 1976.

I. Met. Răd - ASA C. Mold. 2
II. For. Fălt. - Dorna V. Dornei 1

III. Avîntul Frasin - CSM Suc. 1
IV. Dun. Calafat - Constr. Cv. 1
v. Electr. Cv. - Vag. Caracal 2 

VI. Dermata - Unirea Dej x 
VII St. Turda - Teh. Cluj-Nap. x 

VIII. CIL Gherla - Ind. sîrmei 1
IX. Tex. Sebeș - Unirea A. Iul. 2
X. Met. Cugir - CIL Blaj x

XI. Soda Ocna M. - Constr. Alba 1
XII. Min. Lupeni - Vict. Călan x 

XIII. Mureșul Deva - Aurul Brad
anulat 

FOND DE CÂȘTIGURI : LEI 
113 680.

ultimelor două 
pionatului :

Seniori (clasa
— 1. Mihai Banu (Poiana Cim- 
pina) 38 p, 2. Ernest Miilner 
(Torpedo Zărnești) 35 p, 3. Paul 
Filipescu (I.T.A. Tg. Jiu) 30 p,
4. Gh. Barbu (Locomotiva Plo
iești) 18 p, 5. Gh. Voicu (Auto
mobilul Buzău) 17 p ; juniori 
(clasa pînă la 400 eme) — 1. 
Gh. Oproiu (Poiana Cîmpina) 
35 p, 2. Romeo Diaeonu (Fla- 
căra-Automecanica Moreni) 33 
p, 3. Nicolae Arabadgi (Loco
motiva Ploiești) 28 p, 4. Eduard 
Laub (Torpedo Zărnești) 19 p.
5. Ion Popa (Torpedo Zărnești) 
15 p ; motoreta „Mobra" — 1. 
Al. Hies (Torpedo Zărnești) 39 
P, 2. Răzvan Bîrzu (Muscelul 
Cîmpulung) 26 p. 3. Gh. Șehio- 
pu (St. roșu Bv.) 25 p, 4. Dan 
Liviu (Poiana Cîmpina) 22 p. 
5. Ion Mărgărit (Flacăra-Auto- 
mecanica Moreni) 20 p.

După cum se poate vedea, 
multi dintre protagoniștii cam
pionatului și-au împărțit punc
tele într-o etapă sau alta, șan
sele în lupta pentru un loc pe 
podium fiind la fel de incerte 

la încenutul competiției, ceea 
ne îndreptățește să credem 
următoarele confruntări vor 

foarte dîrz disputate. Etapa 
patra a campionatului de

pînă la 500 cmc)

la un cap la celălalt, cit și a 
formației Cehoslovaciei care, pe 
lingă piloți cu experiență, a 
prezentat 4 mașini Skoda pu
ternice, de ultimul tip, spe
cial prefcătite pentru raliuri. 
Echipajele României aveau 
pe teritoriul țării noastre pri
ma șansă, dar s-au clasat sub 
așteptări, pe de o parte fiind
că n-au avut mașini de con
curs noi, special pregătite, ca 
alți concurenți, iar pe de altă 
parte pentru că doi dintre pi- 
loții de bază n-au concurat Ia 
valoarea așteptată
Iancovici a reintrat fiind încă 
convalescent, iar 
s-a răsturnat Ia un viraj).

Dar iată învingătorii și cla
samentele în „RALIUL 
NĂRII" 
Iancovici, 
1300) ; cl. a 3-a : V. Havel, M. 
Wohanka (Cehoslovacia. Skoda 
12Q S) ; cl. a 4-a : E. Ionescu- 
Cristea, M. Simionescu (Re
nault 12 G) ; ci. a 7-a ; B. 
Krupa, P. Mystkowski (Polo
nia, Renault 12 G.). Clasament 
general i 
Ciubrikov, 
(Bulgaria, 
V. Havel, 
Krupa, P. 
do uzină : .
Dacia ; cluburi : 1. Auto Moto 
Club Cehoslovacia ; echipe 
țiuni : 1. Cehoslovacia, 2. 
mânia.

Primă parte a „Raliului 
nării" a contat și ca etapă în 
„Cupa Păcii și 
Iată rezultatele : 
uzină 
echipe 
Club 
dual: 
cio Turovski (Bulgaria) — R. 
12 G ; 2. S. Kvaizan, J. Kotek 
(Cehoslovacia) — Skoda 120 S; 
3. V. Havel, M. Wohanka — 
Skoda 120 S.

M. FERRARINI

(Ștefan

D. Gîndu

DU-
Șt.clasa a 2-a :

P. Vezeanu (Dacia

individual :
, Pencio 

Renault
, M. Wohanka, 3.

Mystkowski ; echipe
: 1. Skoda, 2. I.A.P.

I

Stadionul 
de obicei 1; 
tism, plin 
bătă seara, 
a concursul 
gurat în p 
patru ștafe 
în înălțime 
bați și ari 
mei. Nici 
a concurat 
întrucît Ilic 
țial la mar: 
startu’j^tesi 
efort urm» 
finala curse 

înainte d< 
fășurarea 
reîntoarcem 
tloniștilor, îl 
tirziu. cu_J 
favorit, 'iln 
american a 
cord mondi 
o valoare e 
uităm, la p 
fost cron< 
decatlonul 
cut, fusese 
nual).

Recordul 
de-al 8-lea 
stabilit Ia a 
rilor. Să 
Montreal a 
recordurile 
cele 37 de

SîmBătă,

I
| SiMIO
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(Ura

1. Ilia
TuroVSki

12 G.), 2,
B.

na-
Ro-

Du-

Prieteniei", 
echipe de 

Skoda Cehoslovacia ; 
de club : Auto Moto 

Cehoslovacia ; indivi- 
1. Ilia Ciubrikov, Pen-
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cir- 
fost 
Ja- 

care 
i sa

I
I
I
I
I
I
I
i
I

ca 
ce 
că 
fi
a ____ _ ____________
motocros a fost programată la 
29 august pe traseul de pe Va
lea Răcădăului. de la marginea 
orașului Brasov.

Traian IOANIȚESCU

AUTO • Marele Premiu 
R. F. Germania, disputat pe 
cultul de la Niirburgring, a 
cîștigat de pilotul britanic 
mes Hunt (pe .,McLaren"). < 
înregistrează astfel a doua 
victorie consecutivă din cadrul 
campionatului mondial de auto
mobilism (formula 1). Cursa a 
fost întreruptă de oficiali si 
apoi reluată după ce trei din
tre mașinile participante s-au 
accidentat într-o coliziune. Prin
tre acestea s-a aflat si mașina 
„Ferarri" a campionului mondial, 
austriacul Niki Lauda, care ' se 
află internat la spital cu grave 
arsuri.

MOTO
Phil Read nu va fi 
a 9-a cursă pentru 
lumii, programată 
(Finlanda). Read a 
abandonează activitatea competi- 
tională. De asemenea, a fost 
absent la această cursă șl com
patriotul său Barry Sheene care 
avea asigurat titlul de campion 
mondial la clasa 500 cmc.

ȘAH • Turneul interzonal de 
la — — - ■ • - —
cu 
l-a 
au- 
Smîslov.
Rogoff — Castro și Diaz — Cas
tro. Continuă să conducă Lar
sen. cu 10 p. urmat de Smîslov 
și Tal — 81/, p., Hiibner ■
8 p (1).

<■> Motoclclistul englez 
prezent la 
campionatul 
la Imatra 
anunțat că

Bienne 
runda 
învins 
fost

(Elveția) a continuat 
a 14-a. în care Tal 
pe Portlsch. Remize 
partidele Larsen — 

Byrne — Petrosian,

I
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ATLETISM

6.

5.

JUDO

BOX

Jorge Hernandez (Cuba)

alergări

CAIAC-CANOE

3 : 51,45;

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

campion 
Orlando

campion olim-
Gortat (Polo-

campion olim-
Johnny Tate

Haruki Uemura
Keith

(U.R.S.S.)

Earnonn 
(M. Bri- 
3:40,64. Categoria 48 kg : 

campion olimpic ; 
3. Akira Kudo (Japonia) ; 
Mongolă) ; “

(m) 
loc.
7).

oman iu j i\. wuiurc ț
(Bulgaria) ; 6. Y. Isogai (Japonia).

(R.F.G.) 3:59,33, 4. 
3:39,51, 5. Frank Clement 

Richard Wohlhjter (S.U.A.)

Ryszard Skowronek (Polo- 
I Stark (R.D.G.) 8 048 p.

Wszola (Polonia) 2,25 m 
, Greg Joy (Canada) 2,23 m, 

. 2,21 m, 4. Serghei Budalov 
m, 5. Serghei Seniukov (U.R.S.S.) 

Rodolfo Bergamo (Italia) 2,18 m.

loc. 3—4 : Cuba — Japonia 3—0 (8, 9, 8,).
1—2 : Polonia — U.R.S.S. 3—2 (—11, 13,

(R.D.G.) 2.09:55,0 
Shorter (S.U.A.) 
2.11:12,6, 4. Do- 
Lasse Viren (Fin-

Coleg, ușoară : 1. Hector Rodrig 
campion olimpic ; 2. . Eunkyung Char 
Sud) ; 3-4. Jozsef Tuncsik (Ungaria) 
riani (Italia).

Categ. open : 1. 
campion olimpic ; 2.
3—4. Shota Ciocișvili 
de Sud).

LUPTE LIBERE

: 09,51 -
(U.R.S.S.)
4 : 14,11 :
Ivan Pa-

> (Franța)

Finala
Finala

—12, 17,
Clasament final : 1. Polonia — campioană olimpică ; 

2. U.R.S.S. ; 3. Cuba ; 4. Japonia ; 5. Cehoslovacia ; 
6. Coreea de Sud.

olimpic ; 
sile Diba
3 : 51,13 ; 
6. Berndt

C 1 :
campion
4 : 12,57 ;
4. Boris ...
tzaichin (România) 4 : 15,08 ; 6. Roland lehe 
4 : 18,23.

FINALELE PROBELOR DE 1000 M.
K. 1 : 1. Rudiger Helm (R.D.G.) 3 : 48,20 - campion 

2. Geza Csapo (Ungaria) 3 : 48,84 ; 3. Va- 
(România) 3 : 49,84 ; 4. Oreste Perri (Italia) 

5. Aleksandr Shaparenko (U.R.S.S.) 
Andersson (Suedia) 3 : 52,46.
1. Mato Lyubek (Iugoslavia) 4 
olimpic ; 2. Vasili Yurcenko
3. Tamas Wichmann (Ungaria) 
Ananiev (Bulgaria) 4 : 14,41 ; 5.

Mircea Simon (România) ; 3.

Decatlon : 1. Bruce Jenner (S.U.A.) 8 618 p R.M., 
.O. — campion olimpic, 2. Guido Kretschmer (R.F.G.) 

8 41J p, 3. Nikolai Avilov (U.R.S.S.) 8 369 p, 4. Raimo 
Pihl (Suedia) 8 218 p, 5. " * ~ - -
nia) 8 113 p, 6. Siegfried

înălțime (m) : 1. Jacek
R.O. — campion olimpic, 2.
3. Dwight Stones (S.U.A.) 1 
(U.R.S.S.) 2,21 - “
2,18 m, ' “

Greutate (f) : 1. Ivanka Hristova (Bulgaria) 21,16 m,
R.O. — campioana olimpica, 2. Nadejda Cijova 
(U.R.S.S.) 20,95 m, 3. Helena Fibingerova (Cehoslova
cia) 20,67 m, 4. Marianne Adam (R.D.G.) 20,55 m,
5. Ilona Schoknecht (R.D.G.) 20,54 m, 6. Margitta 
Droese (R.D.G.) 19,79 m.

4 X 100 m (f) : 1. R. D. Germana (Marlies Oelsner
— Renale Stecher — Carla Badendorf — Barbel Eckert) 
42,55, R.O. — campioana olimpica, 2. R. F. Germania 
42,59, 3. U.R.S.S. 43,09, 4. Canada 43,17, 5. Australia 
43,18, 6. Jamaica 43,24.

4 X 400 m (f) : 1. R. D. Germana (Doris Maletzki — 
Brigitte Rohde — Ellen Streidt — Christine Brehmer) 

3:19,23 R.M., R.O. — campioana olimpica, 2. S.U.A. 
3:22,81, 3. U.R.S.S. 3:24,24, 4. Australia 3:25,56, 5. 
R. F. Germania 3:25,71, 6. Finlanda 3:25,87.

4 X 100 m (b) : 1. S.U.A. (Harvey Glance — John 
Jone'S — Millard Hampton — Steve Riddick) 38,33 — 
campioană olimpică, 2. R. D. Germană 38,66, 3.
U.R.S.S. 38,78, 4. Polonia 38,83, 5. Cuba 39,01, 6. Ita
lia 39,08.

4 X 400 m (b) : 1. S.U.A. (Hermann Frazier — Benny 
Brown — Fred Newhouse — Maxie Parks) 2:58,65 — 
campioana olimpică, 2. Polonia 3:01,43, 3. R. F. Ger
mania 3:01,98, 4. Canada 3:02,54, 5. Jamaica 3:02,84,
6. Trinidad 3:03,46.

Maraton : 1. Waldemar Cierpinski
R.O. — campion olimpic, 2. Frank 
2.10:45,8, 3. Karel Lismont (Belgia) 
nald Kardong (S.U.A.) 2.11:15,8, 5.
landa) 2.13:10,8, 6. Jerome Drayton (Canada) 2.13:30,5.

1 500 m (b) : 1. John Walker (N. Zeelandă) 3:39,17
— campion olimpic, 2. Ivo van Damme^(Belgia) 3:39,27,
3. Paul Heinz Wellmann * “
Cog h lan (Irlanda) 
tanie) 3:39,6, 6.

Semimuscă : 1.
olimpic ; 2. Li Ven Uk (R.P.D. Coreeană) ; 3. Orlando 
Maldonado (Porto Rico) și Payao Pooltarat (Tailanda).

Muscă : 1. Leo Randolph (S.U.A.) — campion olim
pic ; 2. Ramon Duvalon (Cuba) ; 3. Leszek Blazynski 
(Polonia) și David Torosian (U.R.S.S.).

Cocoș : 1. Ciu En Zo (R.P.D. Coreeana) — camoion 
olimpic' ; 2. Charles Mooney (S.U.A.) ; 3. Patrick Cow
dell (Anglia) și Viktor Ribakov (U.R.S.S.).

Pana : 1. Angel Herrera (Cuba) — campion olim
pic ; 2. Richard Nowakowski (R. D. Germană) ; 3. 
Juan Paredes (Mexic) și Leszek Kosedowski (Polonia).

Semiușoară : 1. Howard Davis (S.U.A.) — campion 
olimpic ; 2. Simion Cuțov (România) ; 3. Ace Rjsevski 
(Iugoslavia) și Vasili Solomin (U.R.S.S.).

Ușoara : 1. Ray Leonard (S.U.A.) — campion olim
pic ; 2. Andres Aldama (Cuba) ; 3. Kazimierz Szczerba 
(Polonia) și Vladimir Kolev (Bulgaria).

Semimijlocie : 1. Jochen Bachfeld (R. D. Germană) 
— campion olimpic ; 2. Pedro Gamarro (Venezuela) ; 
3. Victor Zilberman (România) și Reinhard Skricek 
(R. F. Germania).

Mijlocie mică : 1. Jerzy Rybicki (Polonia) — campion 
olimpic ; 2. Tadija Kacear (Iugoslavia) ; 3. Viktor Sav- 
cenko (U.R.S.S.) și Rolando Garbey (Cuba).

Mijlocie : 1. Michael Spinks (S.U.A.) — campion olim
pic ; 2. Rufat Rîșkiev (U.R.S.S.) ; 3. Alec Nâstac (Ro
mânia) și Luis Martinez (Cuba).

Semigrea : 1. Leon Spinks (S.U.A.) — 
pic ; 2. Sixto Soria (Cuba) ; 3. Janusz 
nia) și Costicâ Dafinoiu (România).

Grea : 1. Teofiio Stevenson (Cuba) — 
pic ; 2. *“ " ‘ “
(S.U.A.) și Clarence Hill (Insulele Bermude).
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Romanowski
2. Joachim

3. Zoltan

Jacek Wszola a produs una din marile surprize ale concursului 
atletic, cucerind titlul olimpic la săritura în înălțime 

Telefpto AP—AGERPRES

de ștafetă s-au încheiat cu vic
torii ale favoriților, echipele 
R. D. Germane Ia feminin — 
subliniem în mod deosebit per
formanța ștafetei de 4X400 m, 
3:19,46, cu aproape 4 secunde 
mai bună decît vechiul 'record 
mondial și o medie a celor pa
tru alergătoare sub 50 de se
cunde ! — și cele ale S.U.A. la 
masculin.

Aruncarea greutății a avut, ca 
și la bărbați, un nivel mai scă-

zut decît multe din obișnuitele 
concursuri internaționale ale a- 
cestui sezon. A ciștigat totuși 
o favorită, recordmana mondia
lă Ivanka Hristova (Bulgaria), 
singura care a depășit 21 de 
metri, în timp ce Nadejda Ci- 
jova, clasată a doua, a urcat 
pentru a treia oară consecutiv 
pe_ podiumul de premiere la

MIRCEA SIMON, 
DE ARGINT

fost făcuți k.o. încă din pri
mele minute : senegalezul Ma- 
madou, finlandezul Roukkola 
și americanul Tate, care pre
tindea că... „o să-i fie naș“. în 
ciuda acestor antecedente, 
Mircea Simon a intrat în ring 
hotărît să lupte cit mai bine 
în dificila sa confruntare cu 
Stevenson, în care George Fo
reman — comentind evenimen
tele olimpice pentru postul a- 
merican de televiziune A.B.C. 
— vede Un adversar redutabil 
chiar și pentru Cassius Clay. 
Simon a fost tot timpul atent 
să eschiveze Și mai ales să 
blocheze năprazni'cele directe 
ale campionului cubanez care, 
timp de 6 minute, a urmărit 
cu perseverență 
sivă. Și Simon 
cu bine acestei 
mult chiar, în 
minute de luptă Mircea 
la atac și reușește cîteva 
vituri care-1 surprind pe Ste
venson. Cînd mai eraj doar 
25 de secunde de luptă, în 
urma unui astfel de schimb 
Simon rămîne descoperit pen
tru o fracțiune de secundă. O 
lovitură de stingă, dublată de 
o directă de dreapta. Ultima 
atinge bărbia liți Simon. Aces
ta cade, se ridică, dar se îm
pleticește și maestrul Constan
tin Nour aruncă prosopul. în
vingător prin abandon în run
dul 3, cubanezul Teofiio Ste
venson.

în orice caz, toată prețuirea 
noastră pentru modul în care 
au luptat oei doi finaliști, ca 
și ceilalți trei medaliați din 
semifinale și — de ce nu ? — 
toți pugiliștii noștri. chiar 
dacă unii dintre ei n-au avut 
bucuria victoriilor.

Iată, de altfel, rezultatele in
tegrale ale meciurilor imale : 
semimuscă : Jorge Hernandez 
(Cuba) b.p. (4—1). Li Ven Uk 
(R.P.D. Coreeană) ; muscă : 
Leo Randolph (S.U.A.) b.p. 
(3—2), Ramon Duvalon (Cuba); 
cocoș : Ciu En Zo (R.P.D. Co
reeană) b.p. (5—0). Charles
Mooney (Anglia) ; pană : An
gel Herrera (Cuba) b.k.o.2. Ri
chard Nowakowski (R.D. Ger
mană) ; semiusoară : Howard 
Davis (S.U.A.) b.p. (5—0). SI- 
MION CUȚOV (ROMÂNIA) ; 
ușoară : Ray Leonard (S.U.A.) 

7 ‘ ' Aldama
semimijlocie : Jochen

lovitura 
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b.p (4—1). Andres
(Cuba) ; - - ■
Bachfeld (R.D.G.) b.p. (3—2), 
Pedro Gamarro (Venezuela) ; 
mijlocie mică : Jerzy Rybicki 
(Polonia) b.p. (3—2). Tadija 
Kacear (Iugoslavia) ; mijlocie : 
Michael Spinks (S.U.A.) b.k.o.3 
Rufat 
grea • 
b.k.o.3 
grea : 
b.ab.3 
NIA).

Rîșkiev
Leon
Sixto

Teofiio
MIRCEA SIMON (ROMÂ-

(U.R.S.S.) ; semi- 
Spinks (S.U.A.) 
Soria (Cuba) ; 

Stevenson (Cuba)

K 2 : 1. Serghei Nagornîi—Vladimir 
(U.R.S.S.) 3 : 29,01 — campioni olimpici , 
Mattern—Berndt Oldrich (R.D.G.) 3 : 29,33 ; 
Bako—Istvan Szabo (Ungarie) 3 : 30,36 ; 4. Jean Paul 
Hanquier—Alain Lebas (Franța) 3 : 33,0 ; 5. Guiller del 
Riego—Jose Sequin (Spania) 3 : 33,16 ; 6. Jean Pierre 
Burny-Paul Hoeckstra (Belgia) 3 : 33,87 ; 7. Larion
Serghei—Policarp Malihin (România) 3 : 34,27.

C 2 : 1. Serghei Petrenko — Aleksandr Vinogradov 
(U.R.S.S.) 3 : 52,76 — campioni olimpici ; 2. Gheorghe 
Danilov—Gheorghe Simionov (România) 3 : 54,28 ; 3. 
Tamas Buday—Oszkar Frey (Ungaria) 3 : 55,66 ; 4. 
Jerszy Opara-Andrzej Gronowicz (Polonia) 3 : 56.60 ; 
5. Detlef Botth—Hans Jurgen (R.D.G.) 4 : 00,37 ; 6.
Jiri Ctvrtecka—Tomas Sach (Cehoslovacia) 4 : 01,84.

K 4 : 1. Serghei Ciuhrai, Aleksandr D©gtiarov, Alek
sandr Filatov, Vîadimir Morozov (U.R.S.S.) 3 : 08.69 - 
campioni olimpici ; 2. Spania 3 : 08,90 ; 3. R.D.G. 
3 : 10,76 ; 4. România (Nicușor Eșeanu, Mihai Zafiu, 
Vasile Simiocenco, Nicolae Simionenco) 3 : 11,30 ; 
Polonia 3 : 12,17 ; 6. Norvegia 3 : 12,28.

CĂLĂRIE
Marele premiu al națiunilor : 1. Franța (Marcel

Rozier, Marc Roquet, Michel Roche, Henry Parrot) 
40 p — campioană olimpică ; 2. R.F.G. 48 p
Belgia 63 p ; 4. S.U.A. 64 p ; 5. Canada 64,5 
6. Spania 71 p.

FOTBAL
Finala loc. 1—2 : R.D.G. — Polonia 3—1 (2—0).
Clasament final : 1. R.D.G. - campioana olimpică 

2. Polonia ; 3. U.R.S.S. ; 4. Brazilia.

(Cuba) 
(Coreea de 
Felice Ma-

(Japonia) -
(M. Britanie) ;Remfry , . .

și Joaki Cho (Coreea

J.O.
în sfirșit, probele care au în

cheiat festivalul atletic de la 
Montreal, săritura în înălțime 
bărbați și maratonul, au furni
zat și două din cele mai mari 
surprize ale întrecerilor. La 
înălțime, recordmanul mondial 
Dwight Stones, care a dominat 
cu autoritate proba între Mun- 
chen și Montreal, ducînd recor
dul lumii dincolo de 2,30 m, nu 
s-a putut clasa mai bine decît 
la trecuta Olimpiadă. Avînd de 
înfruntat fin public pe care și 
l-a îndepărtat singur cu decla
rații nereverențioase, neputînd 
depăși obstacolul ploii — pe 
caro l-au avut de înfruntat însă 
și ceilalți concurenți — Stones, 
considerat unul din cei mai 
mari favoriți ai concursului a- 
tletic, s-a văzut întrecut de po
lonezul Jacek Wszola (20 de 
ani) și de favoritul publicului 
canadian, Greg Joy.

O surpriză poate și mai mare 
s-a înregistrat la maraton., 
înaintea startului, nimeni nu 
i-ar fi acordat vreo șansă lui 
Waldemar Cierpinski (R.D.G.). 
Majoritatea pronosticurilor îl 
vizau pe Frank Shorter, ame
ricanul care cîștigase la Miin- 
chen și în majoritatea maYilor 
concursuri ale ultimilor ani, 
dornic să egaleze performanța 
lui Bikila Abebe — două titluri 
olimpice consecutive la mara
ton. Mulți îi acordau șanse lui 
Viren ale cărui posibilități par 
nelimitate. Nici Shorter, nici 
Viren și nici unul dintre cei
lalți favoriți nu au găsit repli
că atunci cînd Cierpinski a ata
cat și s-a detașat net. cîștigînd 
clar, cu un nou record olimpic.

Isaev (Bulgaria)
Dimitriev (U.R.S.S.) ; 

G. Khishigbaator (R.P. 
(Coreea de Sud) ;

Takeda (Japonia)
Ivanov (U.R.S.S.) ; 

; 4. H. Gal (Un- 
6. W. Stecyk

1. Hassan
2. Roman

. 4.
Mongolă) ; 5. H. Kyung Kim 
Y. Nam Li (R.P.D. Coreeană).

Categoria 52 kg : 1. Yuji
campion olimpic ; 2. Aleksandr Ivu.
3. Hae Sup Jeon (Coreea de Sud) ; 
garia) ; 5. N. Selimov (Bulgaria) ;
(Polonia).

Categoria 57 kg : 1. Vladimir lumin (U.R.S.S.) 
campion olimpic ; 2. Hans Bruchert (R.D. Germană) 
3. Masao Arai (Japonia) ; 4. M. Dukov 
5. R. Kheder (Iran) ; 6. M. Khoilogadoji 
golă).

Categoria 62 kg : 1. Yung Mo Yang (Coreea de
Sud) — campion olimpic ; 2. Zavedjin Oidov (R.P. Mon
golă) ; 3. Gene Davis (S.U.A.) ; 4. F. Fashadi (Iran) ; 
5. D. lankov (Bulgaria) ; 6. S. Timofeev (U.R.S.S.).

Categoria 68 kg : 1. Pavel Pinighin (U.R.S.S.) -
campion olimpic ; 2. LIoyd Keaser (S.U.A.) ; 3. Yasa- 
buro Sugawara (Japonia) ; 4. I. Jekov (Bulgaria) ; 5. 
J. Ramos (Cuba) ; 6. T. Natsandorj (R.P. Mongolă).

Categoria 74 kg : 1. Jiichiro Date (Japonia) — cam
pion olimpic ; 2. Mansour Barzegar (Iran) ; 3. Stan
ley Dziedzic (S.U.A.) ; 4. R. Așuraliev (U.R.S.S.) ; -5.
Marin Pîrcălabu (România) ; 6. F. Hempel (R.D. Ger
mană) .

Categoria 82 kg : 1. John Petterson (S.U.A.)
campion olimpic ; 2. Viktor Novojiiov (U.R.S.S.)-; 
Adolf Seger (R.F. Germania) ; 4. M. Uzum (Turcia) ; 
5. I. Abilov (Bulgaria) ; 6. H. Mazur (Polonia).

Categoria 90. kg : 1. Levan Tediașvili (U.R.S.S.) 
campion olimpic ; 2. Beniamin Peterson (S.U.A.) : 
Stelian Morcov (România) ; 4. H. Stottmeister (R.D. 
Germană) ; 5. T. Paice (Canada) ; 6. P. Kurczewski 
(Polonia).

Categoria 100 kg : 1. Ivan larighin (U.R.S.S.)
campion olimpic ; 2. Russell Hellicson (S.U.A.) ;
Dimo Kostov (Bulgaria) ; 4. P. Drozda (Cehoslovacia) ; 
5. H. Baianmunh (R.P. Mongolă) ; 6. K. Shimizu (Ja
ponia) .

Categoria grea : 1. Soslan Andiev (U.R.S.S.) —
campion olimpic ; 2. Josef Balia (Ungaria) ; 3. Ladis- 
lau Simon (România) ; 4. R. Gehrke (R.D. Germană) ; 
5. N. Dinev (Bulgaria) ; 6. Y. Isogai (Japonia).

VOLEI

UNSPREZECE MEDALII ÎN PLUS FATĂ DE MUNCHEN
J

CARNET OLIMPIC
PERSEVERENȚĂ

(Urmare din pag. 1)

lor de caiac-canoe, bilanțul 
realizat de sportivii români la 
Jocurile Olimpice de la Mont
real este de 27 de medalii, 
dintre care 4 de aur, 9 de ar
gint și 14 de bronz, cu un plus 
de 11 medalii fată de prece
denta ediție, record al reali
zărilor României la Jocurile 
Olimpice.

De asemenea, o depășire este 
și la numărul de puncte, în 
clasamentul primilor șase spor
tivi clasați Ia fiecare probă 
olimpică. Sportivii români au 
obținut aici. la Montreal,
179.5 puncte adăugind, deci,
67.5 puncte celor 112 de la 
Miinchen. Acest clasament este 
chiar mai elocvent pentru po
ziția unei țări în arena spor
tivă mondială și olimpică, de
oarece arată mai cuprinzător 
potențialul sportiv al țării res
pective, ca număr de sporturi 
practicate la o valoare ridi
cată, pe scara primelor șase 
locuri din lume.

Cu aceste realizări, recor
duri ale participării noastre la 
Jocurile Olimpice, sportivii 
români, mișcarea noastră spor
tivă, au îndaplinit angajamen
tul luat față de partid și de 
stat, față de toți iubitorii

sportului din țara noastră, de 
a întrece substanțial numărul 
de medalii și puncte realizat 
pînâ în prezent de sportivii 
români la Jocurile Olimpice. 
Sîmbătă seara, în Satul olim
pic, la sediul delegației noas
tre această bucurie se mani
festa pe fețele tuturor. De la 
primele medalii ale gimnaste
lor și pînă la ultimele, ale 
caiaciștilor, canoiștilor și bo
xerilor, desenatori și pictori 
improvizați dintre sportivi șl 
antrenori au scris și desenat 
pe pereții sediului felicitări 
pentru fiecare medaliat ro
mân în parte, această mică ex
poziție fiind un punct de a- 
tracție pentru turiștii care în 
ultimele zile ale întrecerilor au 
primit permise de „vizitatori" 
pentru a face cunoștință cu 
Satul olimpic. Delegația Ro
mâniei a fost foarte mult cău
tată. Mulți dintre acești vizita
tori nu aflaseră că Nadia Co 
mâneci și colegele ei au ple
cat în țară ; vroiau să le cu
noască, să le ofere cadouri. în 
special păpuși.

Duminică, toți sportivii noș
tri s-au întîlniț în holul se
diului și au sărbătorit succe
sul înregistrat de sportul ro
mânesc la cea de-a XXl-a e- 
diție a J.O. Șeful delegației 
noastre, general It. Marin Drag- 
nea, președintele C.N.E.F.S. șl

al Comitetului Olimpic Român, 
a felicitat pe toți sportivii cla
sificați pe locuri fruntașe la 
această Olimpiadă și în spe
cial pe câștigătorii de medalii. 
Vorbitorul a evidențiat spriji
nul permanent acordat de 
partid și de stat mișcării spor
tive, personal de către tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidu
lui, președintele Republicii, șl 
a mulțumit pentru condițiile 
excelente asigurate pregătirii 
olimpice a sportivilor noștri.

La rîndul lor, sportivii și-au 
manifestat bucuria de a fi pu
tut contribui la cel mai im
portant succes 
românesc și au

al sportului
... __ rugat condu

cerea delegației să transmită 
conducerii partidului și statu
lui, personal tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, cele 
mai respectuoase și fierbinți 
sentimente de recunoștință 
pentru sprijinul primit. Cu 
toții au ciocnit cîte un pahar 
de șampanie pentru succesul 
de acum și 
viitoare ale 
nesc

Delegația
niei la aceaștă ediție a J.O. va 
pleca din Montreal marți sea
ra și va ajunge la București 
miercuri după-amiază pe aero
portul Otopeni.

pentru succesele 
sportului româ-

sportivă a Romă-

După trei tentative nereușite, 
atleta bulgară Ivanka Hristova 
(în vîrstă de 35 de ani) a reușit 
ia cea de-a 4-a sa participare la 
Olimpiadă să obțină medalia de 
aur în proba de aruncare a greu
tății. Hristova este membră a 
clubului Levski Spartak din So
fia si deține si recordul mondial 
la aruncarea greutății cu perfor
manța de 21,89

SUCCES

m.

DE PUBLIC
a fost ploios siDeși timpul 

rece la Montreal. întrecerile de 
caiac-canoe, disputate la baza 
nautică de pe Insula Notre Da
me, s-au bucurat de un mare 
succes de public. Numai la cele 
două reuniuni ale finalelor au 
asistat peste 40 ooo de spectatori. 
Comentind rezultatele de la ca
iac-canoe, corespondentul agen
ției France Presse evidențiază re
zultatele sportivilor români la 
această disciplină, clasarea lor pe 
locul trei ca număr de medalii 
și puncte, după formațiile Uniu
nii Sovietice si R. D. Germane.

COMPETIȚIILE 
CONTINUĂ...

dar 
au- 

găz- 
la 

anunțat participarea

Olimpiada s-a terminat, 
competițiile continuă. La 4 
gust, orașul Philadelphia va 
dui un mare concurs atletic, 
care si-au ; . "
trei dintre medallații cu aur la 
Montreal, finlandezul Lasse Vi
ren, jamaicanul Donald Ouarrie 
si americanul Ed Moses.



în ultimele finale de caiac-canoe

GHEORGHE DANILOV -GHEORGHE SIMIONOV, 
O MEDALIE DE ARGINT LA CANOE DUBLU 

VASILE DÎBA — MEDALIE DE BRONZ - DIN NOU PE PODIUM!

GHEORGHE DANILOV GHEORGHE SIMIONOV

CEREMONIA DE ÎNCHIDERE A J. O.

Cea de a doua manșă" a 
finalelor de caiac-canoe a pro
gramat sîmbătă 5 întreceri pe 
distanța de 1000 metri. înainte 
de a începe cronica acestor ul
time curse de la Bazinul din 
insula Notre Dame, să notăm 
că echipajele noastre reprezen
tative au avut, dimineața, o 
bună evoluție în semifinale, 
calificîndu-se fără emoții pen
tru finale. Așadar, era de aș
teptat ca excelentul succes re
purtat vineri de Vasile Dîba — 
titlu olimpic și medalie de

' VASILE DIBA
aur .— și frumoasei comportări 
a echipajului de caiac dublu, 
format din Larion Serghei și 
I’olicarp Malîhin — medalie de 
bronz — să li se adauge noi 
afirmări olimpice ale caiaciști- 
lor și canoiștilor noștri. In bu
nă măsură, aceste așteptări au 
fost împlinite. Concurînd la ni
velul real al posibilităților lor, 
dovedind multă ambiție și pu
tere de luptă, canoiștii Ghcor- 
ghe Danilov și Gheorghe Si- 
mionov au cucerit medalia de 
argint în finala de dublu, iar 
Vasile Dîba a reușit, în com
pania unor adversari redutabili, 
să mai obțină un „bronz". In 
acest, fel, lotul de caiac-canoe 
al țării noastre realizează un 
bilanț bun: O MEDALIE DE 
AUR, UNA DE ARGINT ȘI 
DOUĂ DE BRONZ. Fără în
doială, așa cum subliniam și 
în cronica primelor finale, nu 
în toate probele au fost înre
gistrate rezultatele așteptate, 
așa încît vom reveni asupra 
întregii evoluții a celor 11 echi
paje, cu dorința de a analiza 
cît mai realist nu numai re
zultatele de ansamblu, ci și 
contribuțiile fiecărui echipaj 
în parte. Dar, pînă atunci să 
trecem în revistă ultimele fi
nale de la Notre Dame...

Sîmbătă, în finala de caiac 
simplu nici unul dintre cei doi 

... campioni mondiali de la. Bel
grad nu și-a putut păstra ti
tlul. Italianul Perri, principa
lul favorit, a ocupat locul 4, 
iar polonezul Sledziewski a so
sit al 8-lea! învingător a fost 
Rudiger Helm (R.D.G.), clasat 
pe locul 3 la CM de la Bel
grad, urmat de Geza Csapo 
(Ungaria). Am amintit aceste 
cîteva poziții din clasamentul 
finalei pentru a aprecia mai 
bine valoarea locului III ocu
pat în această cursă a surprize
lor de către Vasile Dîba. Deci, 
după „aurul" de vineri, încă 
o medalie — de bronz — în 
palmaresul tînărului și talenta
tului nostru caiacist. Din nou, 
felicitări!

După ce echipajele de canoe 
simplu au trecut linia de sosi
re, în rîndul specialiștilor era 
viu comentată victoria iugosla
vului Mato Ljubek, cel mai 
mulți considerînd-o drept una 
din marile surprize ale între
cerilor de caiac-canoe. După 
evoluția de la C.M. de la Bel
grad, ascensiunea valorică a 
lui Ljubek era, însă,, mai mult 
decît previzibilă, așa că poate 
este mai bine să reținem că 
numai într-un singur an se pot 
face progrese extraordinare. 
Pentru noi, de fapt o surpriză 
— din păcate neplăcută — a 
fost evoluția lui Ivan Patzai- 
chin care, în ciuda unor evi
dente eforturi, n-a reușit să 
ocupe decît locul 5, de data 
aceasta fiind întrecut nu nu
mai de Ljubek și Yurcenko 
(ultimul îl întrecuse și la Bel
grad), dar și de Csapo și Ana
niev.

A urmat finala de caiac du
blu în care, după ce s-au men
ținut în prim-planul cursei, 
Larion Serghei și Policarp 
Malihin n-au mai avut re
surse pentru finișul puternic 
impus de echipajele Uniunii 
Sovietice, R. D. Germane, în 
special, Ungariei și — surprin
zător — Franței, ocupînd lo
cul 7, un rezultat sub valoarea 
și posibilitățile lor.

In sfîrșit, o evoluție recon
fortantă. Mai mult, o evoluție 
care ne-a umplut inimile de 
bucurie și ne-a făcut, pentru o 
clipă, să uităm rezultatele ce
lor două finale anterioare. Ca
noiștii Gheorghe Danilov și 
Gheorghe Simionov, prezenți 
în startul finalei de dublu, au 
pornit bine șl foarte curînd. 
împreună cu echipajul U.R.S.S., 
și-au creat un avantaj față de 
ceilalți concurenți. La 500 m 
ei se aflau la egalitate cu ca
noiștii sovietici, avînd o ju
mătate de ambarcațiune înain
tea canoiștilor maghiari. La 
800 m, Petrenko — Vinogradov 
măresc ritmul. Danilov și Si
mionov răspund printr-un re
marcabil efort. El nu pot de
păși, însă, echinajul sovietic, 
dar — în schimb — resping 

clar atacul susținut al canoiști
lor maghiari, care sperau la 
medalia de argint. Aceasta re
vine sportivilor români, care 
confirmă astfel valoarea șl 
buna lor pregătire.

In ultima probă a finalelor 
de sîmbătă, cea de caiac 4, or
dinea primilor trei a fost» în 
mare măsură cea scontată: 
U.K.S.S., Spania, R. D. Germa, 
nă. Echipajul nostru reprezen
tativ (Nicușor Eșeanu, Mihai 
Zafiu, Vasile Simiocenco, Ni- 
culae Simionenco) a făcut o 
cursă bună, aproape de poten
țialul pe care-1 cunoaștem, și a 
ocupat locul 4.

LUPTĂTORII ROMÂNI 
SJ AU OBȚINUT
Vineri noaptea, după ultima 

noastră convorbire cu Bucureș- 
tiul, au intrat pe saltelele de 
concurs de la centrul sportiv 
Maisonneuve cei patru luptă
tori români care rămăseseră 
în competiție după primele trei 
zile de întreceri : Marin Pîr- 
călabu (74 kg), Vasile Iorga 
(82 kg), Stelian Morcov (90 kg) 
și Ladislau Șimon (+100 kg).

Marin Pîrcălabu, care ajun
sese în această etapă a compe
tiției fără nici o înfrîngere, a 
fost învins prin tuș — în urma 
unei greșeli tactice — de că
tre japonezul J. Date, care a 
cucerit titlul de campion olim
pic. In turul următor (cinci), 
în aceeași noapte, reprezentan
tul țării noastre a fost depășit 
la puncte de sovieticul R. Așu- 
raliev, ieșind din lupta pentru 
obținerea unei medalii. Totuși, 
datorită bunei sale comportări 
din primele trei zile, campionul 
român s-a clasat pe locul V.

Vasile Iorga (82 kg) a fost 
învins prin tuș de bulgarul I. 
Abilov, părăsind întrecerea 
înaintea etapelor decisive.

O plăcută surpriză a consti
tuit-o pentru noi evoluția tînă
rului luptător român Stelian 
Morcov (90 kg). Deși învins la 
puncte în primul tur . de că
tre B. Peterson (S.U.A.), re
prezentantul țării noastre nu 
s-a descurajat, și-a mobilizat 
forțele, obținînd în continuare 
trei victorii clare, care i-au 
permis să urce pe cea de a 
treia treaptă a podiumului de 
premiere. Vineri noaptea, în 
turul patru, sportivul român 
l-a întîlnit pe japonezul Y. 
Yatsu, pe care l-a dominat cu 
autoritate, impunînd luptei 
un ritm căruia Yatsu nu i-a

IA MONTREAL S-A
A sosit și ziua închiderii ce

lei de-a XXI-a Olimpiade a 
erei moderne desfășurata, la 
Montreal, în atenția întregii 
lumi. Din cele 613 medalii, pen
tru a căror cucerire au fost ne
cesari ani și ani de pregătire, 
au curs lacrimi de bucurie sau 
de durere, ultimele trei s-au 
decernat in „Marele premiu al 
națiunilor" la călărie, singura 
probă care se desfășoară in 
ziua ceremoniei de închidere a 
celor 16 zile olimpice. Aci e 
seară, iar la București 3 dimi
neața. Acasă e întuneric, ca și 
la Montreal, la ora 9 seara. 
Stadionul olimpic, din nou 
plin, strălucește luminat feeric, 
cu ovalul deschis spre cer. 
Miercurea trecută a fost sărbă
torit spectatorul la Jocurile O- 
limpice cu „nr. 1 milion". Era 
o femeie, a cărei fotografie a 
fost publicată în ziare și căreia 
organizatorii i-au oferit, ca 
premiu, un bilet de intrare la 
solemnitatea din această seară 
de pe Stadionul olimpic.

Este ora 21. Stadionul frea
mătă, trăiește cu emoție clipa 
despărțirii de elita sportului 
mondial. Trompetele olimpice 
răsună sub imensa cupolă des
chisă spre cer. In sunetele unui 
marș, o formație de 75 de ti
neri indieni-canadieni des
chide defilarea sportivilor. A- 
ceștia, cite 6 din fiecare dele
gație, intră în stadion, ameste
cați unii cu alții, într-o simbo
lică și prietenească înfrățire, 
precedați de purtătorii de dra
pele. Prin cele patru porți ale 
stadionului intră 500 de tinere 
fete îmbrăcate în alb. Ele exe
cută o mișcare coregrafică de 
ansamblu și, în final, formea
ză cele cinci cercuri olimpice 
in alb. Schimbindu-și mantiile 
pe care le poartă, cercurile de
vin colorate. Cei 75 000 de spec
tatori aplaudă frenetic. Spor
tivii intră in cele cinci cercuri 
olimpice formate pe stadion, 
simbolizind prin aceasta uni
versalitatea și perenitatea miș
cării olimpice.

Președintele C.I.O., lordul 
Killanin coboară din tribună pe 
stadion. Pe pistă este întimpi- 
nat de trei grupuri de tineri 
îm6răcați în costume folclorice. 
Sint tineri din Grecia, Canada 
și Uniunea Sovietică. In acor
durile imnurilor acestor țări 
sint ridicate pe rînd drapelele 
lor de stat, pe cele trei catarge. 
Lordul Killanin pronunță so
lemn cuvintele de închidere a 
Jocurilor Olimpice de la Mont
real. Este o liniște deplină, ca
re subliniază acest moment e-

STELIAN MORCOV SI LADISLAU SIMON
MEDALII DE BRONZ EA „LIBERE*1

STELIAN MORCOV 
putut face față și, în ultima 
repriză, a primit avertismen
tul descalificării. In I urul 
cinci, cînd în concurs rămăse
seră cei mai valoroși adver
sari ai campionului român, 
„sorții" au decis ca sportivul 
nostru să fie liber și astfel el 
s-a calificat în finală, obținînd 
o prețioasă medalie de bronz, 
performanță puțin scontată de 
cei mai mulți și pentru care 
îi adresăm calde felicitări.

Campionul continental La
dislau Șimon a luptat foarte 
bine în primele patru zile de 
concurs, ajungînd în turul 
cinci fără nici un punct pe
nalizare. Dar, în meciul cu 
campionul mondial Soslan 
Andiev (U.R.S.S.), cu toate e- 
forturile depuse, campionul 
român a trebuit să se recu-

LĂSAT CORTINA...
moționant. Se intonează imnul 
olimpic și patru sportive coboa
ră steagul C.I.O. Răsună salve 
de tun. Steagul este purtat pe 
umeri prin fața lojei centrale; 
Corul și orchestra olimpică in
tonează cintecul de adio, o me
lodie devenită familiară acum 
și compusă după poemul simfo
nic al lui Andre Mathieu.

Drapelul părăsește stadionul. 
Se aude un sunet de trompetă. 
Luminile încep să se reducă 
treptat, pină se sting. Arde 
numai flacăra olimpică, iar pe 
teren se disting in obscuritate 
cercurile olimpice, din nou al
be, formate de cele 500 de fetei 
Flacăra olimpică începe să se 
stingă și pe marile panouri a- 
par imagini transmise direct de 
la Moscova, gazda viitoarelor 
Jocuri Olimpice. Mai întii sint 
înscrise cuvintele : ,,Moskva",
„Moscou", „Moskow ’80". Pe u- 
riașele ecrane . electronice se 
văd. imagini din Moscova : co
lina și stadionul Lenin, marele 
bulevard Kalinin, Balșoi Teatr, 
turnul Spaski și se aud prime
le acorduri ale cunoscutului 
cintec „Kalinka".

Pe stadion, in sunetele unei 
melodii indiene, cele 500 de 
fete aprind torțe. La fel și dan
satorii indieni, care luminează 
torțe sportivilor aflați pe te
ren. In același timp, mii și mii 
de spectatori din tribune a- 
prind la rîndul lor mini-torțele 
care s-au vindut special pentru 
această seară. Spectacolul este 
unic. Cercurile olimpice de pe 
teren încep să se rotească, lu
minile stadionului se reaprind 
treptat. Sportivii primesc, drept 
amintire, cite o ..pană indiană". 
Publicul bate din palme, in 
timp ce grupul fetelor, al spor
tivilor și al indienilor se re
trag de pe teren. Crainicul 
stadionului și tabelele luminoa
se anunță : ..Adio Montreal, la 
revedere, la Moscova".

Totuși spectatorii nu pără
sesc încă stadionul. Rămân încă 
minute întregi magnetizați de 
marele spectacol sportiv de pe 
gazon. Apoi, încet, încet, gru
puri masive de spectatori se 
deplasează pe magistralele de 
beton ale stadionului spre sta
ția de metro „Viau". Stația sta
dionului olimpic a devenit atit 
de familiară tuturor de aici.

Ne luăm la revedere cu nos
talgie de la monumentul fara
onic. Stadionul olimpic al arhi
tectului Taillibert, de la aceas
tă Olimpiadă, care a înscris cea. 
mai bună performanță olimpi
că românească.

LADISLAU SIMON 
noască învins de cel pe care-1 
depășise cu doi ani în urmă, 
la Istanbul. Descurajat de a- 
ceastă înfrîngere, care-1 scotea 
din lupta pentru titlul olim
pic, reprezentantul țării noas
tre a luptat sub posibilități în 
meciul cu Josef Balia (Unga
ria) și, pierzînd la puncte, s-a 
clasat pe locul III.

în condițiile unui concurs 
foarte greu și cu o tragere Ia 
sorți dezavantajoasă, cele două 
medalii de bronz obținute de 
sportivii noștri în turneul o- 
limpic de lupte libere repre
zintă o performanță notabilă, 
pentru care merită felicitări 
ătît ei, cît și tehnicienii care 
i-au pregătit : Ion Crîsnic, 
Vascul Popovici, Ion Bătrîn si 
dr. Nicolae Lazăr.
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