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Realitățile, viata demonstrează 
justețea politicii partidului 
hotăririlor Congreselor al 
X-lea, al Xl-lea și, fără 

vor demonstra și justefea 

recente ale Congresului 

al partidului".

NICOLAE CEAUȘESCU

rr
cu putere 

nostru, a 
iX-lea, al 
îndoiala, 
hotărîrilor 

al XII lea ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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REUNIUNEA SULEMNĂ CONSACRATĂ ÎMPLINIRII
A 15 ANI DE LA CONGRESUL AL IX-LEA

AL PARTIDULUI COMUNIST R
In prezenta tovarășului 

Nicoiae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, Comitetul 
Politie Executiv al C.C. al 
P.C.R., Consiliul de Stat și gu
vernul au aniversat, in cadrul 
unei reuniuni solemne, care a 
avut loo simbătă, 19 iulie, tn 
stațiunea Neptun, Împlinirea a 
15 ani de la Congresul al IX- 
lea d P.C.R.
r Aniversind acest glorios 

Jubileu al Congresului al IX- 
lea, moment crucial in viata 
partidului și a poporului, oare 
a marcat o nouă etapă in Is
toria construirii societății socia
liste in România, Comitetul 
Politic Executiv, Consiliul de 
Stat și guvernul au adus un 
profund omagiu poporului nos
tru, făuritorul măreței opere 
din acești 15 ani, Partidului Co
munist Român, care tșl îndepli
nește cu cinste misiunea sa 
istorică, conducind cu suc
ces oamenii muncii, fără deo
sebire de naționalitate, strins 
uniți in jurul său, pe calea lu
minoasă a făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintării spre comunism, 
secretarului general al partidu
lui, operei și activității sale 
revoluționare Închinate feri
cirii națiunii noastre, înfloririi 
patriei, eanzel socialismului și 
păcii in lume.

La reuniunea solemnă au 
participat tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Iile Verdeț, 
Cornel Burtică, Virgil Cazacu, 
Lina Ciohanu, Nicoiae Constan

tin, Constantin Dăscălescu, 
Janos Fazekas, Ludovic Faze- 
kas, Cornelia Filipaș, Alexan
drina Găinușe, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Ion I’ățan, 
Gheorgbe Rădulcscu, Leonte 
Răutu, Aneta Spornic, Virgil 
Trofin, Ștefan Andrei, Petre 
Dănică, Miu Dobrescu, Gheor
ghe Diimitrache, Petru Enache, 
Nicoiae Giosan, Suzana Gâdea, 
Ion Icnită, Ștefan Mocuta, Ana 
Murcșan, Elena ‘ Nae, Marin 
Rădoi, Ion Stoian, Iosif Szasz, 
Ioan Ursu, Richard Winter, 
Ilie Radulescu, Marin Vasile. 
Au luat parte, de asemenea, 
membri ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului.

Tovarășul Ilie Verdeț, mem
bru al Comitetului Politie 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului, a 
dat citire Mesajului Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. adresat tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, cu prilejul 
aniversării a 15 ani de la Con
gresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român.

Mulțumind Comitetului Po
litic Executiv pentru inițiativa 
de a face o retrospectivă a 
drumului parcurs de la Congre
sul al IX-lea al P.C.R., pentru 
mesajul, felicitările și ură
rile adresate, a luat eu- 
vîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Puternică reafirmare a I- 
deilor și conceptelor profund 
științifice. revoluționare eare 
au călăuzit $1 călăuzesc înain
tarea României pe drumul glo

rios al socialismului și comu
nismului, amplă și strălucită a- 
naliză a celor 15 ani de acti
vitate care s-au scurs de la 
Congresul al IX-lea. a căilor 
de acțiune în vederea înfăptui
rii cu succes a obiectivelor 
stabilite de Congresul al XII- 

lea, a Programului partidului, cu- 
vintarea tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu a fost urmărită cu 
deosebită atentie și aprobare 
de toți cei prezenți, fiind sub
liniată cu îndelungi și puter
nice aplauze.

Cu sentimente de aleasă 
stimă și prețuire față de 
secretarul general al partidului, 
membrii Comitetului Politic 
Executiv, toți ceilalți tovarăși 
prezențl Ia reuniune l-au felici
tat cu căldură pe tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu pentru ac
tivitatea și contribuția inesti
mabilă la —elaborarea politicii 
interne și externe a partidului 
șl statului, la făurirea societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate. Ei l-au îmbrățișat cu 
respect și dragoste, urîndu-i 
din inimă ani mulți fericiți, 
multă putere de muncă, expri- 
mindu-și convingerea că, sub 
conducerea gloriosului nostru 
partid, a secretarului său gene
ral. poporul nostru va transpu
ne In viată cu succes hotărîrile 
istorice ale Congresului al XII- 
lea. obiectivele pe care Progra
mul partidului le-a pus în fața 
comuniștilor, a tuturor oameni
lor muncii, spre binele și pros
peritatea Întregului nostru 
popor, spre gloria patriei noas
tre socialiste.

Făcind bilanțul mărețelor succese pe care parti
dul și poporul nostru le-au obținut în acești 15 ani, 
subliniind rolul uriaș pe care l-ați avut și îl aveți 
în desfășurarea măreței ctitorii socialiste și comu
niste în patiia noastră, vă dorim cu toții, stimate 
tovarășe Nicoiae Ceaușescu, ani mulți și fericiți, 
multă sănătate și putere de muncă, pentru ca, în 
fruntea partidului și statului, să conduceți întregul 
nostru popor pe culmi tot mai mărețe de civilizație 
și progres, de bunăstare și pace I

Din Mesajul adresat tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, de Comitetul Politic Executiv al Co
mitetului Central al Partidului Comunist Român.

VIBRANT OMAGIU
DE DRAGOSTE SI RECUNOȘTINȚĂ'

■»

Telegrame adresate tovarășului Nicoiae Ceaușescu
Tovarășului Nicoiae Ceaușescu 

11 sînt adresate In aceste zile 
mii și mii de telegrame prin 
care comuniștii, întregul popor 
aduc un vibrant omagiu se
cretarului general al partidului, 
patriotul înflăcărat, conducă
torul înțelept, simbolul luminos 
al voinței și aspirațiilor între
gii noastre națiuni socialiste.

Comitetele județene și mu
nicipale de partid, organizațiile 
obștești, ministerele, unitățile 
economice și de cercetare știin
țifică, un Impresionant număr 
de cetățeni de diferite virste și 
profesii, de la orașe și sate — 
români, maghiari, germani și 
de alte naționaltățl — de pe în
treg cuprinsul țării, lși expri
mă In telegrame dragostea fier
binte șl profunda recunoștință 
față de tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al 
poporului, de a cărui persona
litate, gîndire creatoare, revolu
ționară și muncă neobosită, 

pusă în slujba patriei și po
porului, sînt legate toate ma
rile succese dobîndite în cei 15 
ani care au trecut de la Con
gresul al IX-lea al P.C.R., pe
rioada cea mai fertilă din în
treaga istorie a României.

In telegrame se exprimă an
gajamentul unanim de a mun
ci fără preget, urmînd exemplul 
luminos al tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu, pentru înfăptuirea 
mărețelor obiective înscrise în 
Programul partidului, în istori
cele hotărîri adoptate de Con
gresul al XlI-lea al P.C.R.

Mai strîns unită ca oricînd in 
jurul partidului, al secretaru
lui său general, întreaga națiu
ne urează într-un glas, din toa
tă inima, tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu ani mulți și fericiți, 
sănătate și putere de muncă în 
fruntea partidului și statului, 
pentru a conduce poporul ro
mân pe noi culmi de civilizație 
și progres, de bunăstare și pace.

fi ÎNCEPUT CEA DE a XXII-a EDIȚIE A JOCURILOR OLIMPICE DE VARĂ

CEREMONIA DE DESCHIDERE
Ceremoniile de inaugurare aU 

Jocurilor Olimpice moderne au 
fost întotdeauna evenimente emo
ționante, așteptate cu nerăbdare 
la fiecare patru ani, pentru că 
acestea au devenit, de la o edi
ție la alta, tot mai strălucitoare 
ți, odată cu tradiționala urare 
de succes deplin adresată sporti
vilor la sfirșitul festivităților, de 
a doua zi au început întrecerile 
ți s-au conferit primele medalii 
olimpice. Limbajul simbolurilor, 
al feeriei de culori, al îmbinării 
sportului cu arta și tradițiile gaz
delor Olimpiadelor, n-a avut nicio
dată nevoie de traducere. Cu 
un interes deosebit au fost me
reu așteptate particularitățile, o- 
biceiurile, spiritul inovator, cos
tumele, decorurile, cîntecele și 
dansurile fiecărei ediții olimpice. 
Mexico — 68, Milnchen — 72 și 
Montreal — 76 au arătat lumii, 
datorită televizării tn direct pe 
aproape toată suprafața globului, 
renumițli „mariacchi*, pe vesti
cii dansatori bavarezi și ineditul 
folclor canadian. Ollmpiada-80 s-a 
preparat în mod firesc ca să intre 
tn competiție cu tot ceea ce a 
fost înainte, să-i respecte ceremo
nia oficială în conformitate cu 
regulile protocolului olimpic și sd 
ofere, în continuare, o sărbă
toare cultural-sportivă care să 
pună tn valoare creația de acest 
gen a primei țări socialiste care 
găzduiește Jocurile Olimpice, 
Uniunea Sovietică.

Simbătă dimineața, vremea se 
schimba de la o oră la alta, cînd 
cer senin, cînd nori, jucîndu-se 
cu palpitațiile celor ce aveau bi
lete de Intrare la stadion. Peste 
noapte au apărut, tn vecinătate 
ți în parcul Lujniki, sumedenie 
de decoruri olimpice, cu mii de 
embleme ale Jocurilor și tot
atiția ursuleți Mișa, sute de ghe
rete cu suveniruri olimpice și
chiar înghețată olimpică. Spre 
ora 14, tn centrul orașului se
aștepta trecerea spre stadion a 
ștafetei olimpice. Pe parcursul 
pregătit sărbătorește se aflau zeci 
de mii de moscoviți, dornici să 
fie martorii unui eveniment atu 

de rar în viața fiecărui mare 
oraș. Numeroasele și largile alei 
care duc spre stadion arătau ca 
furnicare de oameni. Cind soarele 
se arăta citeva minute, sute și 
sute de aparate de fotografiat 
începeau să țăcănească. Olimpia
da ’80, cu decorurile ei ingenioa
se, era imortalizată înainte de a 
începe...

Fotografii profesioniști și ama
tori se agilă tot timpul. Se aud 
bătăile orologiului Kremlinului. 
Este ora 16. Heralzii olimpici dau 
semnalul începerii ceremoniei, ves
tind lumii întregi inaugurarea 
unei noi ediții a Jocurilor Olim
pice.

In loja centrală au luat loc 
L. I. Brejncv și alți' conducători 
sovietici, lordul Killanin, preșe
dintele în exercițiu al Comitetului 
internațional Olimpic, I. T. No
vikov, președintele Comitetului de 
organizare a J.O., V. F. Promîs- 
lov, primarul Moscovei, alte per
soane oficiale.

In tribuna oficială se aflau de
legații și persoane oficiale de 
peste hotare invitate la festivita
te. Din țara noastră sînt prezenți 
tovarășii Emil Bobu, președinte
le Consiliului Central al U.G.S.R., 
Gheorghe Pană, primarul general 
al Capitalei, Emil Drăgănescu, 
președintele Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, 
ministrul turismului și sportului, 
Pantellmon Găvănescu, prim-se- 
cretar al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului.

Emblema muzicală a Jocurilor 
celei de a XXII-a Olimpiade este 
compusă de D. Șostakovici. In 
sunetele acesteia începe o defila
re alegorică, amintind Grecia an
tică, cu tinere și tineri îmbrăcați 
în tunici grecești, cu cvadrtge, 
care ale epocii, trase de cai. Invo
carea reușită este foarte aplau
dată. Pe fundalul tribunei a doua, 
pe o suprafață mare, tineri spec-

Aurel NEAGU
Moscova, 20 Iulie

(Continuare în pag. 2—3)

Delegația României in timpul defilării din cadrul ceremoniei de deschidere
Foto : Dragoș NEAGU

PRIMA ZI DE ÎNTRECERI
© Poloiștii români la egalitate cu campionii olimpici ® Formațiile noastre de hand
bal ți volei au obținut victorii categorice • Dan Grecu — în luptă pentru o medalie 
• Boxerii au debutat victorioși ® Pentatlonistul D. Spirlea — punctaj maxim la 

călărie ® Comportare bună a canotorilor in preliminarii
După ceremonia de deschidere care a avut 

loc simbătă, participanții la cea de a XXII-a 
ediție a Jocurilor Olimpice de vară s-au pre
zentat duminică la startul primelor competiții. 
Au fost programate întreceri la 16 discipline, la 
patru dintre ele (ciclism, haltere. înot ți ’tir) 
acordîndu-se și primele titluri olimpice.

Sportivii romăni s-au aflat și ei In focul 
întrecerilor. Echipa de polo a țarii noastre a 
reușit — la capătul unui meci dramatic — un 
prestigios rezultat de egalitate în fața multiplei 
campioane olimpice, echipa Ungariei, formațiile

noastre de handbal și volei au debutat in tur
neele finale cu victorii categorice, gimnastul 
Dan Grecu și-a confirmat excelentele sale cali
tăți obținînd a doua notă la inele (în concursul 
eu exerciții impuse). pentatlonistul Dumitru 
Spirlea a realizat punctajul maxim — 1100 p — 
în proba de călărie, canotorii și-au asigurat 
participarea în fazele superioare...

Despre evoluțiile tricolorilor, vă oferim în pa
ginile ziarului relatări de la trimișii noștri la 
Moscova.



ÎA XXII a EDITIE A IDCURILOR OLIMPICE
D. CIPERE Șl Fl. LIVADARU - VICTORIOȘI ÎN PRIMA ZI

Programul pugiliștilor noștri In galele următoare
Duminică, în sala complexului 

olimpic „Prospekt Mira” au în
ceput întrecerile turneului olim
pic de box, în prima zi fiind 
programate partidele eliminato
rii la categoriile cocoș, pană și 
semiușoară. în reuniunea de 
seară au urcat treptele ringu
lui și doi dintre reprezentanții 
țării noastre : Dumitru Cipere 
(cocoș) și Florian Livadaru 
(semiușoară). Severineanul Du
mitru Cipere a pășit victorios 
in competiția olimpică, obținlnd 
decizia la puncte în fața lui 
Mario Behrendt (R.D.G.), ad
versar dificil datorită alonjei și 
gărzii sale inverse. Reprezen
tantul țării noastre a adoptat 
cea mai potrivită tactică în dis
puta cu Behrendt, apropiindu- 
se deseori de el pentru a-1 sur
prinde cu serii scurte de lovi
turi. Pugilistul român a eschi
vat atent directele de întîmpi- 
nare ale adversarului, s-a de
plasat bine și a contraatacat 
eficace, producînd o frumoasă 
impresie. Superior și în ulti
mul rund, ajutat de o pregătire 
fizică bună, Dumitru Cipere a 
fost declarat învingător de toți 
cei 5 judecători. în partida ur
mătoare, Cipere îl va întîlni 
pe M. Lucki (Zambia), victorios 
In întilnirea cu S. Moussa 
(Mali).

Și Florian Livadaru a debu
tat cu succes In întrecerea o- 
limpică. El a fost net superior 
etiopianului Haile Tadesse, pe 
care, după ce l-a depășit cate
goric timp de două reprize, l-a 
invins prin descalificare in ul
timul rund.

Pentru boxerii români, ope
rația de tragere la sorți a de
cis itinerare foarte variate In 
drumul spre podium. Iată si
tuația pugiliștilor noștri in 
ordinea categoriilor :

SEMIMUSCA. Dumitru Șchio- 
pu, dacă va trece azi de si
rianul Hamouda Adel, îl va 
intilni, probabil, vineri, pe 
finlandezul Antti Juntumaa. 
Pe partea sa de tablou mai 
figurează : campionul euro
pean Șamil Sabirov (U.R.S.S-) 
și polonezul Pielesiak.

MUSCA. Danie] Radu intră 
in competiție abia sîmbătă, cu 
englezul Wallace Keith. în ca* 
de victorie, va boxa, probabil, 
cu Jănos Vâradi (Ungaria). Pe

partea sa se mai află : cam
pionul olimpic al scmimuștelor 
Hernandez (Cuba), campionul 
mondial și european Srednicki 
(Polonia) și Mlrosnicenko 
(U.R.S.S.).

COCOȘ. învingător în primul 
meci, Dumitru Cipere va In
tilni miercuri pe unul din bo
xerii africani Moussa (Mali) 
sau Lucki (Zambia). Pe par
tea sa : Cerwinski (Polonia) și 
Kaciatrian (U.R.S.S.).

PANA. Titi Cercel debutează 
joi, cu ungurul Robert GSnczi. 
dar învingătorul va avea o sar
cină grea (la 28 iulie) contra 
campionului mondial al coco
șilor, Adolfo Horta (Cuba).

SEMIUȘOARĂ. Florian Liva
daru va întîlni vineri în turul 
doi pe învingătorul partidei 
Trujilo (Venezuela) — Sean 
(Irlanda). Pe aceeași parte se 
află și campionul mondial al 
penelor Angel Herrera (Cuba).

UȘOARA. învingătorul de 
astăzi dintre Simion Cuțov și 
campionul european Serik Ko- 
nokbaev (U.R.S.S.) va trebui 
să-l întîlnească, probabil, pe 
Imre Baksai (Ungaria). Pe a- 
ceeași parte : Jose Aguillar 
(Cuba).

SEMIMIJLOCIE. Ionel Budu- 
șan are de trecut, în primul 
tur, de irlandezul James Davitt 
(la 22 iulie), pentru a putea 
boxa, duminică, cu fostul cam
pion european Kalevi Marja-

maa (Finlanda). Pe aceeași 
part* : vicecampionul mondial 
al ușorilor Bogujevici (Iugo
slavia) și polonezul Kazimir 
Scerba.

MIJLOCIE MICA. Marcel 
Sîrba are o misiune mai ușoa
ră, miercuri, împotriva suede
zului Vainonen, iar lunea vi
itoare ar trebui să întîlnească 
pe brazilianul Carlos. Pe ace
eași parte: cubanezul Armando 
Martinez si polonezul Zigmunt 
Gosewski.

MIJLOCIE. Cel mai tîrziu 
va intra în concurs (La 27 iu
lie) Valentin Silaghi, înfruntin- 
du-1 pe Alfred Tomas (Guya

na), învingătorul urmând să 
boxeze fie cu brazilianul Anto

nes Fonseca, fie cu englezul 
Mark Taylor. Pe aceeași parte 
se află și campionul mondial 
al categoriei, Josă Gomez (Cu
ba).

SEMIGREA. Georgică Donici 
ar trebui să treacă de came- 
runezul Ntsah Nanga, pentru 
a boxa în meciul următor cu 
polonezul Pavel Skrzecz. Pe 
aceeași parte : S. Kacear (Iu
goslavia), Bauch (R.D.G.), Koz- 
ma (Ungaria) și Rojas (Cuba).

GREA. Vineri, Teodor Pîrjol 
îl va întîlni Pe italianul Fran
cesco Damiani,. învingătorul 
uimind, probabil, să boxeze cu 
sovieticul Piotr Zaev. Pe ace
eași parte : Fanghânel (R.D.G.) 
și Stoimenov (Bulgaria).

VICTORIE RAPIDA
A BĂIEȚILOR NOȘTRI
Inaugurarea turneului mascu

lin olimpic de volei au făcut-o 
echipele participante la grupa 
B. în sala „Drujba" meciul de 
debut a opus echipele României 
și Libiei, iar în sala „Malaia 
sportivnaia arena" s-au întîlnit 
la începutul programul® for
mațiile Poloniei și Iugoslaviei.

Desigur, primii adversari ai 
voleibaliștilor noștri ,nu dețin o 
clasă internațională prea ridi
cată, așa că Oros, Dumănoiu, 
Pop, Enescu, Gîrleanu, Stoian și 
colegii lor n-au fost nevoiți 
nici un moment să se întrebu
ințeze la nivelul capacității 
reale. Victoria echipei Români
ei, cea mai rapidă din prima 
zi : 3—0 (3. 1, 1) face inutil 
orice comentariu suplimentar. 
Dealtfel, pentru olimpicii noș

RECORD MONDIAL
Șl OLIMPIC 
LA PISTOL 

LIBER : 581 p I
Conform tradiției, proba de pis

tol liber a descfiSs seria întrece
rilor de tir. Pe poligonul Mîtisd 
s-au întâlnit 40 de specialiști aii pro
bei, din 20 de țări. Da terminarea 
celor 60 de focuri, ofioiial.fi au con
semnat un rezulatait final deose
bit, realizat de sovieticul Alek
sandr Melentiev, care devine 
astfel primul campion olimpic de 
tir al acestei ediții a Jocurilor j 
581 p. Pentru a oferi o imagine 
cât mat exactă a val-orîl (Afinei lui 
Me’entiev. să consemnăm că efe 
constituie un nou record mon
dial, superior ca 4 p celui an
terior (deținut de elvetianuâ 
Maurice Minder, din 1978 gl de 
finlandezul Paavo Paflokangas, din 
1979), si un nou record dimple, 
mai bun cu 8 p declt cel al lui 
Norbert Klaar (R.D.G.), din 1976, 
Medaluă de argint a revenit, ca 
51 ia Mon tread., lui Harald Vol- 
Imar (R.D.G.), cu 5«8 p, iar cea 
de bronz, la baraj, bulgarului 
Liubcio Dialcov cu 565 p. Acu- 
mulînd 555 p ‘(954-90+924-91+95+ 
9.2), reprezentantul nostru Dan 
luga s-a clasat pe locul 17.

tri. greul întrecerii începe abia 
marți, cînd vor susține o parti
dă importantă în fața campio
nilor olimpici „en titre”, jucă
torii polonezi. Âceștia i-au în
vins pe cei iugoslavi cu 3—1 
(11 —11, 3. 7). după un joc
foarte echilibrat în prima par
te. în partea a doua, echipa 
Poloniei — mai percutantă în 
atac și mai organizată la blo
caj. dar și cu o bună rezis
tență fizică — a dominat cu 
autoritate. VVojtowicz, Bosek, 
Gaflomski și ceilalți se prezin
tă acum la un nivel competitiv 
cu mult superior celui arătat 
în sezonul preolimpic.

în grupa A favoritele parti
delor programate în prima zi 
au confirmat pronosticurile, 
cîștigînd fără emoții...

SURPRIZE DE PROPORȚII 
LA LUPTE GRECO-ROMANE

■3J TURNEUL DE HANDBAL 
Bk3 SUB SEMNUL ECHILIBRULUI

Formația noastră: 32-12 cu Kuweitul

In marea sală T.S.K_A. a în
ceput duminică dimineață, com
petiția olimpică de lupte gre- 
co-romane. Reuniunea inaugu
rală, în cadrul căreia și-au dis
putat șansele sportivii de la 
categoriile 48,62 și 90 kg, s-s 
încheiat cu multe rezultate sur
prinzătoare. Astfel, campionul 
olimpic, Kazimierz Lipicn (Po
lonia), de două ori campion 
mondial și european la catego
ria 62 kg, a fost învins la 
puncte de Stylianos Migiaki* 
(Grecia), polonezul Roman 
Kierpacz (cat. 48 kg), medaliat 
cu aur la recentele confruntări 
europene, a pierdut prin tuș, și 
încă în primul minut. în fața 
ungurului Ferenc Sereș, clasatTurneul masculin de handbal, 

la care participă 12 echipe, Îm
părțita în două serii, și-a în
ceput desfășurarea programând 
partide in sălile Sokolniki (gru
pa A) și Dinamo (grupa B).

Așa cum am prevăzut, repre
zentativa României a avut la 
discreția întilnirea cu selecțio
nata Kuweitului invingînd ca 
33—U (18—3) intr-un meri in 
care antrenorii loan Kunst- 
Gherm&nescu, Lasc&r Pană și 
Nicolae Nedcf și-au menajat 
câțiva dintre oamenii de bază 
ai formației. Așa cum am mal

subliniat, după un început mai 
ușor, echipa noastră va avea 
un final deosebit de greu : la 
24 iulie întilnirea cu Iugosla
via, la 28 iulie cea cu repre
zentativa Uniunii Sovietice (am
bele formații au cîștigat cite o 
dată titlul olimpic), iar la 28 
iulie, în ultima evoluție din 
grupă, meciul cu Elveția Să 
remarcăm, cum am mal spus, 
rezultatul strîns dintre Iugosla
via și Algeria (22—18), precum 
și „remiza” din întilnirea Polo
nia—Ungaria (20—20).

doar pe locul 6 la C.E. din
acest an.

Iată citeva amănunte pri-
vind evoluția primilor lup-
tătari români intrați în con-
curs. Petre Dicu (cat. 90
kg) a susținut duelul din pri-

ȘTAFETA ROMÂNIEI - LOCUL Vn 
LA 4 x 100 MIXT (I)

mul tur cu austriacul Franz 
Pîtschmann. Echilibrat doar în 
prima repriză (3—3), meciul a 
continuat în nota de dominare 
netă a luptătorului român : 4—3, 
6—3 și 12—3 In min. 7,50 cînd 
sportivul austriac a fost des
calificat C. Alexandru a fost 
realmente prins pe picior greșit 
— cum se spune — de stilul de 
luptă al sovieticului J. Ușkem- 
pircv, un tînăr extrem de com
bativ și foarte ager în mișcări,

care, în final a cîștigat la 
puncte (6—2). Asemănător a 
concurat șl Ion Păun (cat.. 62 
kg) în partida cu Lars Mmm- 
quis (Suedia), în a cărui carte 
de vizită nu sînt înscrise rezul
tate deosebite. Ion Păun a 
pierdut la puncte (2—4).

în gala de seară cei trei lup
tători din echipa țării noastre 
au susținut partidele programa
te în turul al doilea, iar P. 
Dicu și in cel de al treilea.

Numai un minut și 18 secun
de i-au trebuit lui C. Alexan
dra pentru * Încheia meciul cu 
sirianul Saber Nagdali, in urma 
unui tur de cap bine finalizat. 
P. Dicu a fost foarte aproape 
de o prețioasă victorie în par
tida cu sovieticul L Kanighin, 
campionul continental al cate 
goriel respective, «iar în ulti
mul minut, cînd scorul era e- 
gal (3—3) a primit, nemeritat, 
avertismentul descalificării. In 
turul 3 însă, P. Dicu a obținut 
un frumos succes învingîndu-1 
la puncte (6—2) pe campionul 
mondial al ediției din 1978, 
bulgarul Stoian Nikolov. în 
fine, L Păun n-a reușit să 
treacă nici de iugoslavul L 
Frgici șt astfel a fost eliminat 
din competiție ! Luni, pe lingă 
C. Alexandru și P. Dicu, , > 
mașl în concurs, vor susține 
primele partide și N. Gingă (52 
kg), Gh. Mânea (74 kg) și V. 
Andrei (100 kg).

Peste 12 000 de spectatori au 
fost prezenți duminică după- 
amiază în piscina acoperită 
Olimpliski pentru a urmări 
primele finale ale concursu
lui de înot întrecerile inau
gurale ne-au oferit încă din 
seriile eliminatorii un prim 
record mondial realizat de 
Barbara Krause (B.D.G.) : 
54,98 la 100 m liber. Campioana 
R.D. Germane este prima îno
tătoare din lume care parcurge 
distanța de 100 m în mal puțin 
de 55 de secunde I

Cursa de 200 m fluture a re
venit sovieticului Scrghei Fe
senko în 1:59,78, urmat de Phi
lipp Hubble (M. Britanie) 
2:01,20 și Roger Pyttel (R.D.G.) 
2:01,39. La 4X100 m mixt fe
mei am urmărit o finală a re
cordurilor, toate cele opt fina

liste realizând performanțele 
lor optime. Cvartetul Româ
niei alcătuit din Carmen Buna- 
ciu, Brigitte Brass, Mariana 
Paraschiv și Irinel Pănulescu 
a corectat recordul național in 
serii cu 4:24,08, calificîndu-se 
în întrecerea finală, unde dato
rită în special evoluțiilor lui 
Bunaciu și Prass a reușit 
4:21,27 (nou record) și locul 
vn. Proba a revenit ștafetei 
R.D. Germane în 4:06,67, nou 
record mondial, iar în primul 
schimb, Rica Reinisch a par
curs 100 m spate în 61,51 —
record mondial egalat.

în concursul de sărituri de la 
platformă conduce Irina Kali
nina (U.R.S.S.) cu 478,86 p, re
prezentantele noastre ocupînd 
locurile 15 (Ruxandra Hociotă 
389,10 p) și 23 (Felicia Cîrstea 
354,33 p).

CEREMONIA DE DESCHIDERE
(Urmare din pag. 1)

tatori formează un covor viu pe 
care desenează cu tăblițe de 
lemn multicolore sute de figuri în 
raport cu cele petrecute pe te
ren. Prin fața noastră defilează 
grecii antici, iar pe fundal apare 
Acropole. Pe cele două mari e- 
crane electronice din stadion se 
retransmit, cu camere de televi
ziune, scene ale defilării, de cu
loare sepia pe fond negru.

începe defilarea delegațiilor o- 
limplce de sportîvi. Conform tra- 

P^^da, începe cu delega- * --‘f in ordinea
trec prin fața 
81 de delegații 
Olimpiada ’80.

BREVIAR • BREVIAR • BREVIAR • BREVIAR • BREVIAR
e Noul vicepreședinte al Comi

tetului internațional Olimpic, Louis 
Guirandou N’Ddaye (Coasta de 
Fildeș), ales în cadrul sesiunii 
oare s-a desfășurat la Moscova 
In preajma deschiderii Olimpia
dei. este un judoka foarte bine 
cotat, el posectad centura neagră > dan.
• Cunoscutul atlet tanzanian 

Filbert Bayi va participa la ac
tuala ediție la cursele de 1 SOO m 
plat și 3 000 m obstacole.
• Cu prilejul Congresului Fe

derației internaționale de lupte 
au Stei luate citevia măsuri pen
tru ca acest sport să devină mai 
spectaculos. în ceea ce prlveote 
durata unui meci, inoeptnd cu 
anul viitor, In oompetlțiHe <fe 
lupte întrecerile vor dur* * mi
nute m loc de 0, ca ptnă acum.

O Atleta poloneză Irena Sue- 
winsk*. in vârstă de M de ani.

una dintre cele mai valoroase 
sportive din lume, care In cursul 
cartere! sale * cucerit, lnceptad 
din anul 1964, 1 medalii olimpdjce. 
este prezentă șl la Olimpiada de 
la Moscova. Cu toate că suferă 
de O veche tendlnită, Irena Sze
winska speră să urce pe una otn 
treptele podiumului olimpic.
• O selecție de ultimă eră 

potate ii calificată includerea la 
lotul unional de haltere * cele
brului sportiv sovietic VaslM Alek
seev, campion olimpic en tKee 
la super-grea. Alekseev a deve
nit astfel principalul favorit ta 
lupta dintre „oamenil-macara”.
• Trei rezultate de valoare au 

fost Înregistrate la Cottbus. cu 
prilejul urnii concurs de verifi
care a* atfeților din lotul oUmpio 
al R.D. Germane, Baerbel Woe- 
ckel a parcurs 2M sa plat ia

22,01, Bernhardt Hoff a realizat 
20,38 pe 200 m plat, iar Bona 
Sluplanek a aruncat greutatea Ia 
22J4.
• Medaliile olimpice care se vor 

decerna laureaților actualei edi
ții au fost confecționate la Pala
tul Monezilor din apropiere de 
Leningrad. Așa cum prevede re
gula’ 40 din statutul olimpic, me
dalia «te campion olimpic va cu
prinde si o cantitate de 6 grame 
de aur.
• La centrul olimpic de presă 

a fost acreditat ca ziarist cam
pionul mondial de șah Anatoli 
Karpov. întorclndu-se de la Ams
terdam. unde a câștigat un im
portant turneu internațional, Kar
pov a fost desemnat de colegiul 
revistei «le șah ..64“ să redacteze 
o serie de comentarii pe margi
nea acestui mare eveniment.

țfa Greciei și apoi, 
alfabetului rus, 
tribunelor cele 
participante la ___ r___
Este o mare varietate de costu
me, culori și tipuri, care ne in
cintă aproape o oră. Literele al
fabetului se succed cu repeziciu
ne. Se ajunge la „n" : Nigeria, 
Nicaragua,, apoi Peru, Polonia și 
iată că se văd în depărtare, la 
culoarul de pătrundere în stadion, 
faldurile tricolorului nostru. Crai
nicul stadionului anunță cu vocea 
baritonală, caldă : delegația Re
publicii Socialiste România ! Un 
ropot de aplauze din toate col
țurile stadionului însoțește defila
rea sportivilor români, într-o co
loană mare de 150 " ---- ' ' "
ieți. Costumele de . 
vișinii au un efect 
tuturor celor din 
Ca șt la Montreal, 
cele mai reușite. $1 
iețti au pălării pe_  ... ,_r_
tribunei oficiale, băieții salută cu 
pălăriile. Drapelul tricolor al 
României este purtat cu mîndrie 
de luptătorul Vasile Andrei. In 
urma lui, sportivti români răspund 
surîzători, cu gesturi de priete
nia, mulțimii care tt aplaudă. Ti 
urmărim eu privirea și încercăm 
sd descoperim printre ei pe viito
rii purtători de medalii olimpice.

Defilarea sportivilor se încheie 
odată eu trecerea numeroasei de
legații a țăril-gazdă, Uniunea So
vietică fiind prezentă la Olimpia
da '80 cu SftO de sportivi si spor
tive. la toate ramurile înscrise în 
programul Jocurilor,

de fete și bă~ 
culoare be) și 
deosebit, plac 
jurul nostru, 
sînt dintre 

fetele, ți bă- 
cap. Tn fața

Ignati Novikov, președintele Co
mitetului de organizare a Olim
piadei^ '80, a rostit apoi o alocu
țiune tn (.fire, saluttnd pe toți cei 
prezenți, ți-a exprimat speranța 
că actualele Jocuri vor da un 
nou impuls mișcării olimpice, vor 
contribui la propagarea nobilelor 
idealuri ale spiritului olimpic, la 
întărirea înțelegerii reciproce, a 
prieteniei șt păcii între popoare. 
La rindul său, lordul Michael 
Killanin, președintele C.I.O., a 
urat deplin succes participanților.

La ora 17,20 (ora locală), L. I. 
Brejnev, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al Uniunii 
Sovietice, a rostit tradiționalele 
cuvinte : „Declar deschise Jocu
rile Olimpice de la Moscova, cete- 
brtnd cea de a XXII-a Olimpiadă 
a erei moderne”.

In aplauzele întregului stadion, 
la tribuna a doua apare un în
scris cu cele cinci cercuri, em
blema Jocurilor. Pe stadion pă
trund, apoi, 8 campioni olimpici 
sovietici, care aduc steagul olim
pic și îl înalță pe catargul din 
incinta stadionului. Se intonează 
Imnul olimpic, tn timp ce o de
legați a orașului Montreal, gaz
da ediției trecute a J.O., predă 
drapelul olimpic oficial lordului 
Killanin, care, la rindul său, îl 
transmite primarului orașului 
Moscova, Vladimir Promîslov. Po
trivit regulilor olimpice, acest 
drapel, din satin brodat (creat tn 
1920 de Comitetul Olimpic Bel
gian), va fi păstrat la primăria 
orașului Moscova pînă la viitoa
rea ediție a J.O.

Pe tabelele electronice se anun
ță intrarea ștafetei tn stadion. 
Se arată atletul purtător de tor
ță, al penultimului schimb al 
ștafetei. Ctn« e oare ? Nu sa 
poate distinge după panoul elec
tronic. Iată-l I Intră cu pași de- 
zlnvolți. Este vestitul atlet Viktor 
Saneev. Stadionul salută eveni
mentul tn picioare. Sub faldurile 
drapelului olimpic așteaptă ulti
mul schimb. Este Serghei Belov, 
Vestitul baschetbalist sovietic. A 
prinde ultima torță fi aleargă

ofioiial.fi


IȘIER
; 100 km pe echipe contracronometru : 
?in, Oleg LokvLn, Serghei Selpakov, Anaioir 
- campioană olimpică ; 9. RD. Germană 
lov-acla 2 h. 02:53,»0 ; 4. Poloni* 2 h. 04:13,97; 
6. Bulgaria 2 h. 05:55,22.

1. Aleksandr Melentlev (U.R.S.SJ 581 p 
oapic ; 2. ILanald Vollmar fRJD.G.) 568 p ; 
lulgiaria) 565 p ; 4. Gil San Soh CK.PJD. 
. Seppo Saarenpa* (Finlanda) 565 p ; 6. 
R.S.S.) 564 p ; ...17. Dan Luga (Români*) 
e talere aruncate din șanț, după 75 focuri : 
>.G.) 75 t ; 2—4. Silvan© Basagni (italia), 
talia) șl Jozsef Hojny (Cehoslovacia) 74 t. 
masculine — serii eliminatorii. Z-pl î 1. 
>una — Gabriel Bularda 4- Dadlslau. Do- 

Bulgaria 7:38,31 ; X Italia 7:59,39 ; 4.
landa 8:13,16 ; 6. Cuba 8:28,59. Echipajul 
t direct in finală. 4 rame : 1. R.D. Ger- 
mânia (Daniel Voiculescu, Carolică Illeș, 
; Simion) 6:32,16 ; 3. Elveția 6:32,74 ; 4.
5. Suedia 6:49,78 ; echipajul țării noastre, 
in Constantin Postoiu și Vaier Toma (2 
locul secund în seria sa, s-au calificat
R. Fink (R.D.G.) b.p. H, Kaislam* (Fin- 

(Mexic) b.p. N. Haddad (Siria) ; semi- 
rskl (R.D.G.) b.p. C. Os&ad (Nigeria) ; T. 
.p. A. Matonibela (Congo) ; L Desov (B<ul- 
artin (Benin) ; Jo Ung Jong (R.P.D. Co- 

Ghuiam (Afganistan) ; V. Demianenko 
M. Bonguna (Siena Leone) ; G. Tombas 

Stevens (Australia) ; PI. Livadaru (!Româ- 
Tadesse (Etiopia) ; cocoș : D. apere 

elirendit (R.D.G.)" M. Duckl (Zambia) b.p.
lomânha — Ungaria 6—6 (®—2, 0—1, 3—1, 
2ia 8—7 (1—1, 1—3, 2—3, 4—1) ; grupa B : 
: ; U.R.S.S. — Italia 8-6 (4—3, 1—1, 1—2, 
slavla — Cuba 6—6 (2—4, 1—1, 1—0, 2—1) ;
9—5 (1—0, 3—0, 2—3, 3—2).
.. în turneul masculin ; India — Tanza- 
anla — U.R.S.S. 2—1 (1—1) ; Polonia —
sul masculin : BrazlMa — Cehoslovaci* 
— Suedia 92—77 (50—34) ; Cuba — Aus- 
în turneul feminin : Bulgaria — Italia 

îgos la via 97—62 (58—2T7) ; Cuba — Ungaria
- / Venezuela 4—0 (5—0) ; Zambia — Cuba 
\ ; R.D. Germană — Spania 1—1 (0—0) ; 
î grupa B.

masculin : Iugoslavi* — Polonia 1—3 
□mânia — Libia 3—0 (3, 1, 1) ; în grupa 
0 (7, 8, 6) ; U.R.S.S. — Cehoslovacia 3—1 
iia A.
îl mascul^.: Polonia — Ungaria 20—20
- Cuba 30—18 (Uf—8) ; In grupa A ; Iu- 
J—18 (13—10) ; România — Kuweit 3a—12 
llvețLa 22—'15 (ilT-8) în grupa B.
ANE. Cat. W kg : P. Hristov (-.Bulgartal) 
n (Suedia), F. Sereș (Ungaria) b.t. R. 
. Alexandru (România) p.p. J. Ușkem- 
Alexandru b.t. S. Nagdall (Siria), J. 
b.p. R. Kierpacz (Polonia).

marenko (U.R.S.S.) b.p. L Frglcl (Iugo- 
nânia) p.p. L. Malmqwlst (Suedia), S. 
K. Li plen (Polonia).
cu (România) b. dese. F. Pitschmann 
son (Suedia) b.p. S. Posidis (Grecia), 
b. dese. S. Nlkolov (Bulgaria), P. Dicu

. Kanighin (U.R.S.S.), P. Dlcu (Romă- 
iulgaria).
«ne ursul masculin pe echipe — exerciții 
:93,65 p ; 2. R.D. Germană 290,05 p ; 3. 
3ulgaria 283,85 p ; 5. România 283,60 p ; 
>.
RN. Prob* de călărie — Individual : 1. 
>vacia) 1:53,29 ; 2. T. Szombathely (Un-
Bajan (Polonia) 1:56,60 ; 4. D. Spîrlea 

. Llpeev (U.R.S.S.) 1:59,« — toți 1100 p; 
l p ; 2. U.R.S.S. 3194 p ; 3. Cehoslovacia 
p ; 5. Ungaria 3088 p ; 6. Franța 3070 p: 
Suedia 3022 p ; 9. Bulgaria 2992 p ; 10.

Cm) : 1. Serghel Fesenko (UJR.S.S.) 
impic ; 2. Philipp Hubble (M. Britanic) 
d (R.D.G.) 2:01.29 ; 4. Peter Morris CM.
lhail Gorelik (uTR.S.S.) 2:00,44 ; 6. Keea 
1,52 ; 7. Păr Arvidssom (Suedia) 2:02,91 ;

Brltanle) 2:02,93 ; 4X100 m mixt CO : 
Reiniisch 61,51 1* 100 m spate, rec. mon- 

iiger: Andrea Pollack, Karen Mdfschuk) 
ă olimpică ; 2. M. Britan le 4 :L2,24 (înec.); 
?.) ; 4. Suedia 4:16,91 (rec.) ; 5. Italia 
alia 4:19,9O ; 7. România (Carmen Buna- 
Mariana Paraschiv, Irinel Pănulescu) 
In serii 4:34,08 — nou record) ; 8. Bul-

kg : 1; Kanibek Osmonallcv (U.R.S.S.) 
— campion olimpic ; 2. Ho Bong Sol 
g (110 4- 135) ; 3. Han Gyong Si (R.P.D. 
4- 135) ; 4. Beflia OLah (Ungaria) 245 kg 
i Leletko (Polonia) 310 kg ; 6. Ferenc

kg.
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transmisă din generație în gene
rație. Ansamblurile se mișcă in
tr-o armonie deplină și în timp 

ce unul din ele evoluează, cele
lalte realizează mișcări sincrone 
în completare. Melodiile, de ase
menea variate, pline de ritm și 
armonie, compuneau, laolaltă cu 
dansatorii, tablouri de o rară fru
musețe, care au impresionat pe 
toți cei prezenți, atît pe gazde, 
dar mai ales pe oaspeți.

Ansamblurile s-au retras în a- 
plauze și au intrat sportivii. Două 
reprize de cite 500 de băieți și 
fete au executat gimnastică dan
santă, în ritm de muzică moder
nă. Apoi, fetele în costume de 
culoare roz fac exerciții cu pan
glici și mingi. Băieții lucrează la 
bară, fetele la paralele inegale. 
Sincronizarea este aproape per
fectă. In timp ce gimnastele șl 
gimnaștii încheie repriza, 8 mi
nicar e aduc tot atîtea cutii uriașe 
pe pista de atletism a stadionu
lui. La un semn, din cutii coboară 
300 de „ursuleți" Mișa. Surpriza 
este generală. Copiii costumați 
fug „ă la moș Martin" și fac 
pe teren gimnastică în același stil. 
Spectacolul este foarte mult gus
tat de cei peste 100 000 de spec
tatori.

Ursuleții degajează terenul și 
urmează un spectacol realizat de 
fetițe și băiețași, cu păpuși și 
căluți de lemn, după care intră 
pe stadion două mari ansambluri 
de gimnastică, formate din stu
dente, studenți, alți tineri sportivi 
care prezintă un program de ma
re frumusețe și virtuozitate. Sînt 
peste 2 000 de executanți care lu
crează la aparate, execută pira
mide ingenioase și temerare.

Demonstrația se apropie de sftr- 
șit. Din cele șase tuneluri ale 
stadionului reapar ansamblurile 
folclorice, cu mii de baloane în 
mtini. Sportivele și sportivii re
alizează cu trupurile lor cele 
cinci cercuri olimpice, colorate 
cu costumele lor, și cinci pira
mide care se string și se desfac 
ca florile, tot în culorile olim
pice. Armonia, grația și paste
lul tablourilor sînt impresionan
te. In final, dansatorii reintră pe 
stadion și dau drumul miilor de 
baloane care urcă spre înaltul 
cerului.
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După o evoluție frumoasă, dar ineficace

LOTUL REPREZENTATIV A PIERDUT 
JOCUL CU ST.

TOULOUSE, 20 (prin tele
fon). Primind replica unei 
echipe mult superioare primu
lui adversar întîlnit, o forma
ție cu 7 internaționali francezi 
In teren (St. Etienne s-a cali
ficat în dauna Borussiei Mo.n- 
chengladbach in urma execută
rii loviturilor de la 11 m. me
ciul loc încheindu-se, după 90 
de minute, cu scorul de 2—2), 
reprezentativa tării noastre a 
făcut sîmbătă seara un joc bun 
pe ansamblu, organizat la mij
locul terenului, cursiv, plăcut 
la vedere, cu faze adeseori 
spectaculoase. Evoluția fotba
liștilor români a si fost — 
din aceste motive — aplaudată 
de spectatorii stadionului Mu
nicipal din Toulouse, sensibili 
la frumosul din fotbal, sensibili, 
de asemenea, la „dantelăria" 
lui M. Răducanu, de pildă, care
— dealtfel — a si primit, la 
sftrșitul turneului, cupa ce
lui mai bun jucător al compe
tiției, deși în cele două zile au 
evoluat pe același teren, între 
alții, șl renumițli Nickel, Lie
nen, Plattoi sau Zimako.

Am fl tentați să spunem, 
deci, că echipa noastră a făcut 
un joc bun pe ansamblu, dar 
nu o spunem, pentru că în a- 
cest ansamblu au apărut — din 
nou — slăbiciuni vechi (și 
grave !) de un an, de trei ani, 
de cinci ani.- întîi și întîi este 
vorba de jocul defectuos din 
atac. Fotbaliștii noștri — 
chiar și atunci dnd joacă ambi
țios. cu mult elan faza ofensivă
— nu leagă bine, corect, efi
cient atacul. Pasa decisivă este 
în proporție de 90 la sută de
fectuoasă. mingea este purtată 
cind trebuie șutată șl... șutată 
cînd trebuie purtată. Nu merg 
un-doi-urtle. nu merg centrările, 
suturile sînt imprecise sau sla
be. Așa se face că munca de 
construcție prealabilă, de pe 
tot terenul, se irosește la mal... 
Este unul din motivele pentru 
care reprezentativa noastră a 
pierdut partida de sîmbătă cu 
1—2 (1—1) — au Înscris Zima
ko, In mln. 20. A. Ionescu, In

„MEMORIALUL COVACI“ LA BOX
BRAllxA, 20 (prin^telefon). Stm- 

bătă seara, la arenă de box din 
localitate, au luait eOrșit totrece- 
riie- maraton de box din cadrul 
Competiției „Memorialul Covaci” 
Un public numeros șâ entuziast a 
aplaudat cu căldură evoluțiile pu- 
gblăștilor, care au făcut multă ri
sipă de energie pentru a obține 
victoria sl trofeul pus In joc. O 
excelentă impresie au lăsat tinerii 
pugiliștl V. Mihăilă (Steaua) si 
T. Boșu (A.S.A. Cluj-Napoca), 
oare au întrecut adversari mal 
bine cotată valoric. In reuniunea 
finală, la urnele categorii de greu
tate victoriile au Dost obținute de 
boxeri cu șansa a doua, dar oara 
promit pentru viitorul apropiat 
salturi calitative, și vor să de
monstreze că prestațiile de pe 
ringul brăllean nu au fost în- 
ttmpMtoare. Iartă REZULTATELE 
înregistrate : semimuscă : M. Tls- 
măneanu (Mecanică Fină Bucu- 
reștn b.p. Turan Bușit (Litoral 
Mangalia) ; muscă : R. Geolfan 
(A.S.A. Cluj-Napoca) b.p. N. 
Schiotpu CBox Club Brăila) ; co
coș : D, Grigore (Box Club Brăl-

LOTO PRONOSPORT IHRMEH1
REZULTATELE CON CURS ULUI

PRONOSPORT DIN 20 IULIE 1980
I. Av. Fr^asin-C.S.M. Suceava 1 

II. Met. Rădăuți-Miin. G. Hum. X 
IEI. Fares-ta-A.S.A. C-Jung 1
IV. Cimentul Fieni-Dacia Pitești X
V. Met. Mija-Prog. Pucioasa 2

VI. FCM Reșița-Caransebeș 1 
VH. Min. M. Nouă-Min. Anina 2 

vm. cfr Cluj-N.-Anmătura 1
IX. Unirea Dej-înd. sîrmei X
X. Chimioa-Minerul Rodna 1

XI. Met. Sighișoara-Av. Reghin 1 
xn. Gloria B-ța-Srticl* T-venl 1 

xni. Olfcul-Minerul Banaolt 1
FOND TOTAL DE OȘTI GURI : 

168.680 LEI.

NUMERELE EXTRASE LA

I TRAGEREA PRONOEXPRES— 
OLIMPIC DIN 20 IULIE 1980

I Extragerea I : 1 15 17 43 4 28 
35 33.

Extragerea a II-a : 5 4 17 36
43 2 22 12.

I Extragerea a IlI-a : 7 10 24 
39 44 32 38 16.

Extragerea a TV-a : 19 10 321 24 7.
Extragerea a V-a : 11 8 37 23 

24.
. FOND TOTAL DE CIȘTI-I GURI : 949.868 LEI ,

ETIENNE: 1-2
min. 40 și Roussey, în min. 70
— deși în partea a doua a me
ciului, cînd fotbaliștii de la St. 
Etienne dădeau vădite semne 
de oboseală, Cămătaru. M. Ră
ducanu, A. Ionescu și Țicleanu 
au avut fiecare cel puțin cite 
o situație favorabilă de a marca.

A doua mare lipsă a echipei 
noastre a apărut, decisivă. In 
jocul apărării. în proverbiala — 
din nefericire pentru noi — 
greșeală pe care o comit echi
pele românești la loviturile 
Libere. Roussey a înscris go
lul victoriei echipei sale la o 
asemenea fază fixă ! Nu știm 
ce să mai spunem. Despre co
rigenta formațiilor noastre la * 
acest capitol s-a vorbit și s-a 
scris de zeci de ori I După cum 
se vede, zadarnic. Este ade
vărat, la Toulouse a fost un 
turneu amical, dar la 24 sep
tembrie, la Oslo, meciul nu va 
mai fi amical, ci oficial, cu 
consecințe foarte importante în 
cursa pentru calificare la 
turneul final al C.M. din Spa
nia. Fie ca acest turneu pre
gătitor pentru Oslo să folo
sească prin datele sale, care a- 
rată ce nu merge încă la echi
pa noastră reprezentativă. Dar 
asupra acestor aspecte de ana
liză vom reveni. Pînă atunci, 
să subliniem încă o dată faptul 
că meciurile au fost frumoase, 
apreciate sub acest aspect de 
un public cald, generos, darnic 
in aplauze.

Au jucat în partida de sîm
bătă : LOTUL REPREZENTA
TIV : Iordache — Munteanu 
II, Ștefănescu, Sameș, Stănescu
— Mulțescu (min. 50 Țicleanu), 
Dinu. Băloni, M. Răducanu — 
Cămătaru (min. 78 D. Nicolae), 
A. Ionescu. ST. ETIENNE : 
Curkovici (min. 46 Castaneda) — 
Ba tis ton, Gardon, Lopez. Jan- 
vion — Larios. Fantinl, Pla
tini — Paganelli, Roussey. Zi
mako.

Luni seară, lotul nostru va 
evolua la Caen, în compania 
formației locale, urmînd ca 
marți să revină în țară.

Marius POPESCU

la) b.p. C. Oană (A.S.A. Bacău); 
pană ; I, Neagu (Progres>ul Brăi
la) b.p. (!) I. Guță (Box Club 
Brăila) ; semrușoară : Gh. Roșea 
(Box Club Brăila) b.p. M. Dwni- 
trache (A.S.A. Tg. Mureș) ; 
ușoară : V. Mlhăilă (Steaua) b.p. 
Ad. Prisăcaru ■ (A.S.A. Cluj-Na
poca) ; semimijlocle : T. Roșu 
(A.S.A. Cluj-Napoca) b.p. D. Sul- 
oă (C.F.B. Craiova) ; mijlocie 
mică ; C. Ciochină (Box Club 
Brăila) b.p. M. Oatu (Sport Club 
Bacău) ; mijlocie : D. Petropav- 
lovschi (Mecanică Fină Bucu
rești) b.p. V. Cicu (Dinamo) ; 
semigrea : I. Ctrian (Box Club 
Galati) c. neprez. C. Badea CN1- 
colina Iași) ; grea : C. Daflnolu 
(Box Club Brăila) b.p. C. Mutică 
(A.S.A. Bacău).

Nicolae COSTIN, coresp.

Un Lrumos succes al tenisului nostru Icminin

VIRGINIA RUZICI
ÎNVINGĂTOARE
STOCKHOLM. 20 (Agerpres). 

Proba de simplu femei din ca
drul turneului internațional de 
tenis de la Baastad (Suedia), 
s-a încheiat cu o splendidă vic
torie a jucătoarei românce Vir
ginia Ruzici care a întrecut-o 
în finală cu 6—2, 7—5 pe cam
pioana suedeză Nina Bohm, In 
partidele anterioare, Ruzici în
vinsese pe jucătoarele suedeze 
Berit Bjoerk cu 7—6. 6—2 și 
Lena Sandin cu 6—1. 6—0. De 
menționat că în urmă cu osăp- 
tămînă, Virginia Ruzici a cîș-

ALTE TURNEE DE TENIS
• La Stuttgart. în „sferturi". 

Vitas Gerulaitis l-a învins cu 
6—2. 7—5 pe Ilie Năstase. în 
proba de dublu : Năstase, Mac 
Namee — Zugarelli, Franulovici
6—2, 6—2.
• La Brookline (Massachus- 

setts), o surpriză a furnizat 
argentineanul Jose Luis Clerc 
care l-a învins cu 3—6. 6—4, 
6—3 pe americanul jimmy 
Connors.
• în localitatea franceză Le

MECIURI
„TROFEUL LITORAL ’80“ A 

REVENIT ECHIPEI DINAMO 
TBILISI. Duminică seara,. la 
lumina reflectoarelor, pe sta
dionul „1 Mai“ din Constanța, 
s-au disputat ultimele meciuri 
din cadrul turneului internațio
nal dotat cu „Trofeul Litoral 
80“. In finală s-au înîtlnit e- 
chipele Sportul studențesc și 
Dinamo Tbilisi, care au furni
zat o dispută dirză, pe alocuri 
încinsă, echilibrată și de un 
bun nivel tehnic. După 90 de 
minute, scorul a fost egal. 1—1 
(0—0), prin golurile marcate de 
Chihaia (min. 56) și Scnghciia 
(min. 89), ambele din lovituri 
de la 11 m. Pentru desemnarea 
cîștigătoarei s-au executat se
riile de penalty-uri. Jucătorii 
de la Dinamo Tbilisi au trans
format 7 — față de numai 6 
ale bucureștenilor — intrînd ast
fel in posesia trofeului. SPOR
TUL STUDENȚESC ; Moraru 
— Tănăsescu, Cazan, Grigore, 
Cățoi — Munteanu I, Iorguies- 
cu (eliminat în min. 70), O. Io
nescu — Stroe, M. Sandu, Chi
haia. DINAMO : TBILISI: Ga- 
beria — Melikia, Hizanișvili, 
Hinciașvili, Mudjini — Dara- 
selia, Kakailașvili (min. 66 Jva- 
nia), Minașvili — Djohadze. 
Tavadze (min. 58 Costava) 
Sengheiia.

In deschidere, pentru locu
rile 3—4, F.C. Constanța a În
vins — surprinzător — cu 4—1 
(2—0) pe F.C, Magdeburg. Go
lurile echipei antrenate de Em. 
Hașoti au fost înscrise de I. 
Moldovan (min. 3), Mărculescu 
(min. 12) și Ignat (min. 63 — 
din 11 m și 79), iar pentru 
oaspeți a marcat Neumann 
(min. 89).

Mihai IONESCU
„CUPA MUNICIPIULUI KM. 

VlLCEA". în prima zi, A.S.A. 
Tg. Mureș a dispus de Sirena 
București cu 3—2 (2—0). Au 
marcat : Hajnal (min. 19), 
Both II (min. 44), Vigu (min. 
58), respectiv Costache (min. 57 
din 11 m) și Belodi (min. 76). 
In a doua partidă, Chimia Rm. 
Vilcea a cîștigat in fața Meta
lului Plopeni cu 1—0 (0—0),
prin golul marcat de Alexandru 
(min. 46). In finală : A.S-A. 
Tg. Mureș — Chimia Rm. Vil
cea 3—1 (0—1). Au înscris :
Fanici (min. 59), Fazekaș (min. 
85 și 90), respectiv Alexandru 
(min. 40). Pentru locurile 3—4 : 
Sirena — Metalul 2—1 (0—1).
Autorii golurilor : Cristache 
(min. 58 din 11 m), Frățilă II 
(min. 70), respectiv Savu (min. 
45). (P. Giornoiu, coresp.)

F. C. ARGEȘ — F. C. OLT 
4—2 (1—2). Golurile au fost 
realizate de Bărbulcscu (min. 
30 din 11 m), Moiceanu (min. 
50 și 53), Ralea (min. 75), res
pectiv Iamandi (min. 10 și 16). 
(P. Radulescu, coresp.)

CORVINUL HUNEDOARA — 
F. C. BAIA MARE 6—1 
(1—0), Autorii golurilor : Duml- 
trache (min. 2). Văetuș (min. 
61, 67 și 89), Nieșa (min. 78), 
Petcu (min. 81), respectiv Cio- 
han I (min. 85). (I. Vlad, coresp.) 

F. C. M. GALAȚI — PRO
GRESUL BRAILA 4—1 (2—1).
Au înșeris : Majaru (min. 20 și 
33). Balaban (min. 62), D. Radu 
(min. 66 din 11 m), respectiv 
Alecu (min. 38). F. C. M. GA
LAȚI : Iordăchescu — Ivana, 
Olteanu, Vlăduț, Bumbescu — 
Balaban, Burcea, Motoc — D.

LA BAASTAD
tigat și turneul de la Gstaad 
(Elveția).

In finala probei masculine, 
Balasz Taroczy (Ungaria) l-a 
învins cu 6—3, 3—6, 7—6 pe 
Tony Giammalva (S.U.A.). An
terior, Taroczy eliminase pe 
suedezul Kjell Johansson. cu 
6—3, 5—7. 6—4.

în semifinalele probei de dublu 
feminin, perechea suedeză Ek- 
blom, Bohm a întrecut 4—6, 
6—0. 6—2 pe Ruzici (România). 
Stenberg (Suedia). x

Touquet a început turneul fi
nal al competiției internațio
nale feminine (tineret) pentru 
Cupa Annie Soisbault" : An

glia — U.R.S.S. 2—0; Elveția 
— Italia 2—0 ; Australia — R.F. 
Germania 2—0.
• Pentru turneul final al 

„Cupei Galea" (tineret) s-au 
calificat echipele Spaniei, 
Franței. U.R.S.S. <ț. Argentinei. 
Ultima a învins cu 3—2 echipa 
Italiei.

AMICALE
Radu. Majaru, C. Zamfir. Au 
mai jucat : Oană, Popcscu, 
Leac, Rusu și Hangiuc. (V. 
Ștefănescu, coresp.)

POIANA C1MP1NA — POLI
TEHNICA IAȘI 1—2 (0—1). Au 
marcat : Șerban II (min. 46), 
respectiv Costea (min. 20), Tur- 
batu (min. 75). POLITEHNICA : 
Bucu — Munteanu. Anton, 
Ursu. Ciocîrian — Romilâ II, 
Simionaș, Stoicescu — Dânilă, 
Costea, Coraș. Au mai jucat: 
Naște. Butufei. Turbatu, Cioacă- 
Cernescu, Oprea și D. Ionescu. 
(C. Virjoghie, coresp.)

I.C.S.I.M. — PROGRESUL 
3—6 (3—2). S-a jucat cu multă 
ambiție și dăruire, rezultînd un 
meci frumos, cu faze spectacu
loase și goluri multe, spre sa
tisfacția tribunei. Divizionarii 
C încep partida mai bine și în 
min, 25 conduceau cu 2—0 (au 
înscris Ștefan și Tal) ! Pro
gresul începe să pună stăpîni- 
re pe joc, Țevi își amintește 
că este „omul de gol“ și, în 
nai-.. 35 și 36, readuce egalita
tea. în min. 42 I.C.S.I.M. în
scrie prin Petrescu, după o fru
moasă fază colectivă de atac. 
La reluare, Progresul nu mai 
lasă nici o speranță adversaru
lui, diferența de valoare Ișl 
spune cuvîntul și pe rînd, 
Cristea (min. 52), Anghel (min. 
70), Marica (min. 75 — a trans
format impecabil o lovitură 
liberă de la 20 m) și Niea 
(min. 80) pecetluiesc scorul fi
nal la 6—3. (Pavel PEANA).

C. S. TÎRGOVIȘTE — F.C.M. 
BRAȘOV 2—1 (1—1). Pesta
5 000 de spectatori au asistat la 
un meci frumos, în care ambele 
echipe au evoluat bine. Au 
marcat : Filipescu (min. 22 
din 11 m) și Gheorghe (min. 
90), respectiv Paraschiveseu 
(min. 40). Echipa brașoveană 
a aliniat următoarea formație : 
Balaș — Papuc, Șulea, Vărzaru, 
Pescaru — Naghi, Balaban, 
Bucur — Gherghe, Paraschives- 
cu, Spirea. Au mai jucat j 
Pcpa, Furnică, Popescu. Sandu, 
Rericeanu și Chioreanu. (ML 
Avanu, coresp.)

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— JIUL PETROȘANI 3—1 
(1—1). Au înscris : Nedelcn 
(min. 44, 47 și 61), respectiv 
Șumulanschi (min. 20). Au ju
cat formațiile : POLITEHNICA» 
Suoiu — Nadu, lovan. Șerbă- 
noiu, Vișan — Dumitru, Dem- 
brovschl. Manea — Carabageaet 
Nedelcu, Cotec. JIUL : Caval — 
P. Grigore, Vinătoru, Vasilin, 
Miculescu — Stoica, Giuchici. 
Stoichiță — Mușat Șumulaa- 
schi, Sălăjan. Au mai jucat 1 
Moise. M6rar, Cîrciumaru, Rost
ea, Fodor. Teleșpan (Politeh
nica), Giurgiucă și Szekely 
(Jiul). (C. Crețu, coresp.)

F. C. BRAILA — c.s.u 
GALAȚI 2—1 (1—0). Autorii
golurilor : Pîrlog (min. 25 și 75), 
respectiv Pascu (min. 78). (N.
Costin, coresp.)

CIMENTUL MEDGIDIA — 
DELTA TULCEA 4—1 (2—1).
Au înscris : Arau (min. 7), Gi- 
rip (min. 42), Corendea (min. 
57 și 80), respectiv Rotaru (min. 
25). (Al. Mavlea, coresp.)

MECANICA FINĂ BUCU
REȘTI — FLACĂRA ROȘIE 
BUCUREȘTI 3—1 (1—1). Go
lurile ău fost realizate de 
Feșchiu (min. 35), Petre (min. 
55 și 67), respectiv Bodea (min.
6 din 11 m). (O. Guțu, corespJ

BASCHETBALIȘTI1 
NOȘTRI 

VICTORIOȘI
Selecționata masculină de bas- ( 

chet a României, aflată în tur
neu în R. P. Chineză a între
cut cu scorul de 81—77 (41 -43) 
reprezentativa orașului Beijing.

J. ZOETEMELK A ClȘTIGAT 
„TURUL FRANȚEI"

PARIS, 20 (Agerpres). — Cea 
de-a 67-a ediție a turului ciclist 
al Franței a luat sfîrșit, dumi
nică, la Paris, cu succesul ru
tierului olandez Joop Zoete- 
melk, urmat în clasamentul 
general de compatriotul său 
Hennie Kuiper, la 6:55, Ray
mond Martin (Franța) la 7:56, 
Johan de Muynck (Belgia) la 
12:24, Joaquim Agostinho 
(Portugalia) la 15:36, Chris
tian Seznec (Franța) la 16:16.

Etapa finală, a 22-a. desfă
șurată pe traseul Fontenay — 
Sous — Bois — Paris — 
Champs-Elysăes (186,100 km) 
a revenit belgianului Pol 
Verschuere în 5hl2:27. In pe
nultima etapă (Auxerre — 
Fontenay, 208 km), cișt.gas» 
olandezul Sean Kelly, In 
5h48:33.



»

KW DAN GRECU ÎN LUPTA PENTRU 0 MEDALIE
® Dupâ exercițiile impuse, în clasament conduce reprezentativa Uniunii 

Sovietice © Intreceiiie fetelor așteptate cu mare interes
Palatul sporturilor de la Luj- 

niki a fost luni al gimnaștilor. 
In reuniunea de dimineață 3 000 
de spectatori, iar în cea de 
după-amiază peste 8 000 de iu
bitori ai gimnasticii au asistat 
la desfășurarea întrecerilor la 
exerciții impuse. Spectacolul de 
după-amiază a fost net supe
rior, el fiind realizat de unele 
dintre cele mai puternice team- 
uri din lume, reprezentativele

pină Ia finele concursului. Din 
păcate, așteptările noastre în 
ceea ce privește comportarea 
gimnaștilor români n-au 
confirmate. Mai ales în 
mele două schimburi, ai 
ne-au părut timizi, ușor, 
păți, in orice caz departe 
posibilitățile pe care le au și 
pe care le cunoaștem. Cea mai 
mare notă a noastră la bară 
fixă a fosț 9,50 (Kurt Szilier),

fost 
pri- 

noștri 
cris- 

de

paralele :
(U.R.S.S.) 

Del ce v

ner (R.D.G.) 9,90 ; 
Alexandr Tkacev 
9,85 ; bară : Stoian 
(Bulgaria) 9,90.

Clasamentul pe echipe, după 
exerciții impuse arată astfel : 
1. U.R.S.S. 293,65 ; 2. R.D. Ger
mană 290,05; 3. Ungaria 286,15; 
4. Bulgaria 283,85 ; 5. România 
283,60 ; 6. Cehoslovacia 282,55.

Un mare interes este mani
festat aici pentru întrecerile 
feminine care încep luni (n.r. 
azi) în Palatul sporturilor 
la Lujniki. Pentru disputele 
care, printre protagoniste, 
vor afla Nadia Comăneci 
colegele ei, s-au vîndut 
biletele și au fost reținute toate 
tichetele de la masa presei. Gim
nastica de mare spectacol abia 
începe ! '

Constantin MACOVEJ

de 
în 
se 
?i 

toate

BOX — turul I, cat. semi,muscă D. Șchiopu — A. Ham mo ude
(Siria), cat. ușoară : S. Cufcov — S. Konokbacv (U.R.S.S.).

CANOTAJ — eliminatorii in probele feminine : Sanda Toma
— simplu, Ol. Hoineghi — V. Roșca-Răcilă — 2 vîsle M. Za- 
haria, A. Mihaly, M. Macoviciuc, S. Baxîbvici + El Giurcă — 
4+1 v, El. Oprea — FI. Dospinescu " '
Tănasă, FI. Silagbl, G. Militaru + A.
dar, L. Constan tines cu, A.. Iliuță, R.
Io rd ăc hei, M. Zagoni, A. Aposteanu

GIMNASTICA — echipe feminine,
Comăneci, Emilia Eberle, Meii ta Ruhn, Dumitrița Turner, Rodi- 
ca Dunca, Mariiena ■ VIâdărău — Cristina Grigoriaș, rezervă).

HALTERE — categoria 56 kg (Gheorghe Mafteâ și Pavel Petre). 
ÎNOT — 300 m liber, serii (Irinel PănuLescu).
LUPTE — tunuri preliminarii la grece-romane : Constantin 

xandru (cat. 48 kg), Nleu Gingă (cat. 52 kg), Gh. Minea 
74 kg), Petre Dicu (cat. 4M) kg), Vasile Andrei (Cat. 100

PENTATLON MODERN — probia de scrimă (D. Spîrlea, I. 
lovici, M. Răducanu).

POLO — meciul România — Grecia.
SĂRITURI — finala La trambulina (3 m) : Ruxandra Hociotă. 
TIR — pușcă, poliția culcat, ©0 f : Mircea Ilca.
VOLEI — meciul feminin România — Bulgaria
YACHTING — regata I : M. Butucaru (Finn), M. Carp și Ad. 

Arendt (FD), C. Duchian și A. Chiliman (Tornado).

— 2 f.c., V. Cătescu, M. 
Matei — 4-1*1 r, El. Bon- 
Pușcatu, FI. Eucur, M. 

+ El. Dobrițoiu — 8+1. 
exerciții impuse (Nadia

Ale- 
(icat. 
kg). 
G3~

Dan Grecu evoluînd la inele, aparat la care a obținut nota 9,80
Geor- 

mai 
de la

Uniunii Sovietice, R.D. Germa
ne, Ungariei, Bulgariei, Ceho- 
dovaciei și României.

Concursul a fost dominat de 
gimnaștii țării gazdă, dar între 
fruntași s-au aflat și sportivi 
din celelalte echipe. Spre bucu
ria noastră, la inele Dan Grecu 
deține a doua notă a con
cursului (9,80), împreună cu 
Eduard Azarian, Alexandr Tka
cev și Roland Briickner (prima 
notă — 9,90 — aparține lui
Alexandr *...........
nostru campion se 
deci, in disputa pentru 
dalie olimpică.

In disputa pe echipe, 
primele două aparate 
U.R.S.S., R.D. Germană, 
ria s-a instalat în frunte, men- 
ținîndu-se, în

— aparține
Ditiatin) . Multiplul 

campion se menține, 
o me-

după 
trio-ul 
Unga-

această ordine,

iar la sol 9,45 (Aurelian 
gescu)... Prestația ceva 
apropiată de posibilități 
aparatele următoare n-a putut 
decît să amelioreze situația, 
handicapul creat față de locul 
trei rămînînd cvasiinsurmon- 
tabil în întrecerea de la liber 
alese. Pentru a ilustra nivelul 
concursului, iată și primii cla
sați pe aparate :

Sol : Jiri Tabak (Cehoslovacia) 
și Roland Briickner 
9,85 ; cal cu minere : 
Ditiatin (U.R.S.S.), 
Tkacev (U.R.S.S.) și 
Nikolay (R.D.G.) 9,90 ; 
Alexandr Ditiatin
9,90 ; sărituri ; Alexandr An
drianov (U.R.S.S.), Bogdan Ma- 
kuț (U.R.S.S.), Alexandr Tka
cev (U.R.S.S.) și Roland Briick-

(R.D.G.) 
Alexandr 
Alexandr

Michael 
inele : 

(U.R.S.S.)

în debutul turneului

Partida inaugurală a turneu
lui olimpic a pus față în față 
selecționata Ungariei, de șase 
ori campioană olimpică, actuala 
deținătoare a titlului, și forma
ția României. Reprezentativa 
noastră a dat o replică extrem 
de dîrză principalei favorite a 
competiției, reușind în final un 
prețios rezultat 
6—6 ----- 
Este 
toria 
cînd 
o asemenea 
fața redutabilei formații a Un
gariei, aflată în cea mai bună 
alcătuire a sa.

Sportivii unguri au avut un 
start mai bun și au condus cu 
1—0, 2—1 și 3—2, dar echipa 
română, apărîndu-se cu multă 
ambiție și atacind cu multă ho- 
tărîre, a reușit, de fiecare dată, 
să egaleze ultima oară prin 
Dinu Popescu, la capătul unei 
frumoase acțiuni personale. In 
repriza a 3-a a fost rîndul po- 
loiștilor români să treacă la

de egalitate : 
(2—2, 0—1, 3—1, 1—2).
pentru prima oară în te
rnarilor competiții oficiale 
poloiștii români izbutesc 

performanță în

Adrian Nastasiu. autor 
a 3 goluri ~

M DUMITRU SPÎRLEA, PUNCTAJ MAXIM 
fi® ÎN PROBA DE CĂLĂRIE

La Centrul 
dicatelor, au 
rile din cadrul concursului de 
pentatlon modern, la startul
căruia sînt prezenți sportivi din 
Bulgaria. Spania, Finlanda,
Franța, Anglia, Ungaria, Irlan
da, Polonia, România. Suedia, 
Cehoslovacia și U.R.S.S. Probă 
de călărie s-a desfășurat în 
două serii, programate una di
mineață și cealaltă după-amia
ză.

Ploaia din zilele precedente 
■ îngreuiat terenul, astfel că 
au reușit să se detașeze doar 
acei sportivi care au beneficiat 
nu numai de cai mai buni, dar 
și de o pregătire tehnica’ su
perioară. Astfel, dintre cei 22 
de concurenți care au luat star
tul în seria I, doar cinci au 
reușit să obțină punctajul ma- 
Kim (1100 p). Intre ei s-a aflat 
și campionul nostru Dumitru 
Spîrlea care a evoluat calculat, 
precis, reușind să se înscrie în 
timpul acordat pentru trecerea 
celor 15 obstacole ale parcur
sului. Ceilalți concurenți cu 
punctaj maxim sînt: Bohumil 
Tarnovski (Cehoslovacia), Ta
mas Szombathely (Ungaria), Ma
rek Rajan (Polonia) și Evgheni 
Lipcev (U.R.S.S.).

de călărie al sin- 
început întrece-

In proba de călărie, Dumitru Spîrlea a terminat parcursul fără 
penalizare

Cei care au intrat în seria a 
două au fost handicapați de 
starea terenului. punctele de 
penalizare abundînd. Iuliu Ga- 
lovici nu a reușit să se aco
modeze nici cu calul, nici cu 
parcursul, astfel că a acumu
lat doar 954 p ! Celălalt coechi
pier al formației noastre. Ce
zar lîăducanu, a terminat cu 
1010 p. el suportînd și handi-

capul psihologic al întrerupe
rii concursului datorită tere
nului impracticabil. Echipa Ro
mâniei se află pe locul 7 cu 
3064 p, după prjma probă.

conducere (4—3 și 5—4). La a- 
cest scor, adversarii au 
„om în plus", dar Spînu 
apărat ___ i. '
minare (a 3-a) a lui Nastasiu, 
obligat 
terenul
• restabilit egalitatea : 5—5 în 
min. 17. Șansa a surîs din nou 
reprezentanților noștri. dar 
Popescu și Rus nu reușesc să 
concretizeze o situație de supe
rioritate ; în schimb adversarii 
au înscris din nou, cînd mai 
erau 58 de secunde de joc 
(5—6). Cu un ultim efort, spor
tivii români au reușit egalarea, 
cînd cronoimetrul mai. indica 6 
secunde de joc. Au marcat, pe 
rînd : Farago (s.n.), Nastasiu 
(ș.n.), Gerendas (ș.n.), Nastasiu 
(ș.n.). Sudar (ș.n.), Popescu, 
Nastasiu (ș.n.), Farago, Rădu- 
canu (ș.n.), Szivos (ș.n.), Hor- 
kay și L Slavei (ș.n.).

Arbitrii A. Angelia (Franța) 
și W. Petrasovits (Austria) au 
condus bine următoarele for
mații : ROMANIA : SPINU
(FI. Slăvei) — NASTASIU, 
RUS, D. POPESCU, Schervan, 
RĂDUCANU, I. Slavei, Cos- 
trăș. CI Rusu. Ungureanu ; UN
GARIA : Molnar (Steinmetz) — 
FARAGO, ---------- ---------
Gerendas,
Kiss, Udvardi, Kuncz.

în celălalt meci al grupei A: 
Olanda — Grecia 8—7 (1—1, 
1—3, 2—2, 4—1).

excelent. La o

avut
a

nouă eli-

de finitiv 
Ungariei

SZIVOS, SUDAR, 
HORKAY, Csapo,

BN NOU GRUP 01 SPORTIVI ROMÂNI A PLECAT LA MOSCOVA înce- 
intre-

PROGRAMUL
DE AZI

BASCHET (Sala Olimpilski) ora
— Senegal — iugoslavia 

ara 13 — Cehoslovacia — India 
(m); ora 18 — Brazilia — U.R.S.S. . 
(m) ; ara 20,15 — Polonia — Spa
nia (m) ; (sala T-S.K.A.) ora 18

Suedia — Cuba (m) ; ora "" " 
Italia — Australia (m).

BOX (Complexul sportiv 
llmpilskl) ora 12 și ora 18 — 
ciuri eliminatorii.

CANOTAJ (Baza nautică 
latskoe) ora 10 — întreceri 
minatorii femei.

FOTBAL Moscova, ora 20 
Nigeria — Kuweit (gr. C) ; 
ningrad, ora ÎS — Cehoslovacia — 
Columbia (gr. C) ; Kiev, ora 19 — 
Costa-Rica — Irak (gr. D): Minsk 
ora 19 — Iugoslavia — Finlanda 
(gr. D).

GIMNASTICA (Palatul sporturi
lor de la complexul Lujniki) ora 
10 șl ora 17 — Exerciții impuse 
femei.

HALTERE (Palatul sporturilor 
IzmaUovo) ora 14 — grupa B șt 
ora 19 — grupa A concursul de 
la categoria M kg.

HANDBAL (Sala Sokolniki) 
ora 17 — Ungaria — Iugoslavia 
(f) ; sala Dinamo ora 18,30 — 
R. D. Germană — Congo (f) ; ora 
30 — U.R.S.S. — Cehoslovacia (£).

HOCHEI PE IARBA (Stadionul 
Dtaamo) ora 11 — U.R.S.S. — 
Cuba (m) ; ora 13,45 — Spania

— Tanzania (m) ; ora 17 — jn'd a
— Polonia (m).

LUPTE GRECO-ROMANE (Com
plexul sportiv T-S.K.A.) ora 10 
șl ora 18 — Meciuri eliminatorii 
pentru categoriile 48, 52, G2, 74, 
»o șl 100 kg.

NATAȚIE (Complexul sportiv 
OUmpliski) ora 10 — Serii elimi
natorii Ia 200 m liber (m). ZOO m 
fluture (f), 100 m bras (m), 1500 
m liber ; ora 18,30 — Semifinale 
la 100 m bras (m), finale Ia 100 m 
liber (f), 100 ni spate (m), 200 m 
fluture (f), 200 m liber (m) ; ora 
17.30 — Finala la trambulină (f).

PENTATLON MODERN (Com
plexul sportiv T-S.K.A.) ora 9 — 
Proba de scrimă.

POLO (Bazinul de la 
xul Lujniki) — Meciuri 
toril : Ungaria — Olanda 
și România — Grecia (16) 
pa A ; Suedia — Italia 
U.R.S.S. —
B ;

20,15

o- Me-
Kri- 
clk-

Lc-

comple- 
ellmtaa- 
(ora 11) 
ta gru- 
(12) si 

______ Spania (17) ta grupa 
B ; Iugoslavia — Bulgaria (13) 
șl Australia — Cuba (18) ta gru
pa C.

TIR 
mo) ora 
mic 60 
șan( (75

VOLEI 
Lujniki)

(Complexul sportiv Dina- 
9 — Armă liberă calibru 
focuri, culcat și Talere 
focuri).
(Sala de la complexul 

__.___  ora 17,30 — Brazilia — 
Ungaria (f) ta grupa B ; ora 19,30
— R. D. Germană — Cuba (f) ta 
grupa A ; (sala Drujba) ora 17,30
— Bulgaria — România (f) in 
grupa B ; ora 19,30 — U.R.S.S. — 
Peru (f) ta grupa A.

YACHTING (Centrul olimpic de 
la Tallin) ora 12 — Regata I

Pe micul ecran

Un nou grup de sportivi 
români a plecat ieri dimineața 
la Moscova pentru a participa 
la întrecerile celei de-a XXII-a 
ediții a Jocurilor Olimpice.

Au făcut deplasarea echi
pa de sabie alcătuită din Cor- 
neliu Marin, Marin Mustață, 
Alexandru Nilca, loan Pan- 
telimonescu, Ioan Pop (antre-

nor Ladislau Rohoni) ; lotul 
de călărie — dresaj : Anghel 
Donescu, Petre Roșea, Dumi
tru Vclicu ; obstacole : Ale
xandru Bozan, Ion Popa, Da
nia Popescu, Dumitru 
(antrenor Dumitru 
trăgătorii Corneliu __
Marin Stan (pistol viteză) și 
Ion Toman (skeet).

Velea 
Hering) ; 
Ion și

Pe lacul Krîlatskoe au 
put duminică dimineața 
cerile concursului de canotaj 
masculin. în care țara noastră 
este prezentă cu trei echipaje. 
Dintre acestea, cea mai bună 
comportare a avut-o schiful de 
2 + 1 alcătuit din Petre Cea- 
pura, Gabriel Bularda și Ladis- 
lau Lovrenschi. La capătul u- 
nei curse pe care au contro
lat-o permanent, sportivii ro
mâni au cîștigat seria în 7:50,12,

devansînd ambarcațiunile Bul
gariei, Italiei, Franței. Irlandei 
și Cubei. în urma acestui re
zultat, barca de 2 + 1 a Româ
niei a obținut calificarea pen
tru finala probei.

O comportare meritorie au a- 
vut-o și reprezentanții noștri în 
seriile probelor de 2 f. c. și 4 
rame. Clasîndu-se de 
care dată pe locul secund, spor
tivii români și-au cîștigat drep
tul de a participa la semifinale.

Ce

Ora 12,40 : -meciuri din cadrul 
turului I al 
(transmisiune 
mul I) ;

Ora 17,30 : 
volei România — 
(transmisiune directă, . 
gramul I) ; ora 22,15 : rezuma
tul întrecerilor din ziua a II-a 
a competițiilor olimpice (pe 
programul I și II) : haltere, 
înot, sărituri, pentatlon modern, 
fotbal, handbal, gimnastică și 
yachting.

turneului de box 
directă, pe progra-

meciul feminin de 
Bulgaria 
pe pro-
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