
JOCURILE OLIMPICE
CONTINUA IN MIJLOCUL
UNUI MARE INTERES

ori, OlimpiadaCu fiecare
80 se rodează ti incepe să in
tre in mecanismul obișnuit, 12 
sporturi disputîndu-și întreceri
le in tot atitea locuri de con
curs, cu mare afluență de spec
tatori, cu mare ardoare a spor
tivilor pentru medalii și punc
te. Pentru moment, medaliile 
decernate in primele două zile, 
duminică și luni, la tir, înot sau 
haltere, sint acelea care se re
coltează cel mai rapid. Trăgă
torii iaiu medalii din cîteva zeci 
de focuri trase intr-o diminea
ță, înotătorii după 2—3 curse de 
100 sau 200 m, in timp ce po
loiștii, de pildă, sau handbaliș- 
tii se întrec 1 zile cu alții pen
tru aceleași medalii.

Este interesant de menționat 
că noii campioni olimpici nu se 
mulțumesc doar cu locul 1 in 
întrecere, ci dublează succesul 
și cu excepționale performanțe. 
Țintașul Karoly Varga (Unga
ria), înotătoarea Barbara Krause 
(R. D. Germană) sau haltero
filul Daniel Nunez (Cuba) rea
lizează, concomitent, recorduri 
mondiale.

De la sportivii noștri aștep
tăm marți primele medalii, la 
lupte greco-romane.

In după-amiaza de luni, dru
murile Moscovei au 
latul sporturilor de

a 
și peste 
au ocupat 
exercițiile

dus la Pa
la Lujniki. 
gimnasticii
10 000 de 
locuri in 
impuse nu

Era prima gală 
feminine 
spectatori 
sală, deși

NADIA COMANECI
în cea de a treia zi a com

petițiilor olimpice, gimnastica a 
deținut, evident, unul dintre 
„capetele de afiș" ale progra
mului întrecerilor și aceas
ta pentru că, după ce cu o 
zi înainte evoluaseră băieții, 
luni au intrat în concurs și 
fetele, tot cu programul de e- 
xerciții impuse. Publicul a ma
nifestat același interes major 
față de întrecerile de la Pa
latul sporturilor de la Lujniki, 
firesc să fie așa de vreme ce 
la aparate s-au aflat campioa
nele mondiale de anul trecut, 
gimnastele românce, între care 
Nadia Comăneci, Emilia Eberle, 
Dumitrița Turner și celelalte 
coechipiere, campioana mon
dială absolută, gimnasta so
vietică Nelli Kim, precum șl 
alte reputate maestre ale gim
nasticii internaționale.

Din păcate, ca și în multe alte 
rinduri, sorții n-an fost favo-

PRIMUL GRUP 
DE ATLEȚI ROMÂNI 

A PLECAT LA MOSCOVA
Ieri, la amiază, a plecai la 

Moscova, pentru a participa la 
cea de-a XXII-a ediție a Jo
curilor Olimpice, primul grup 
de atleți români. Au făcut de
plasarea Eva Zorgo-Raduly, 
Ileana Silai, Cornelia Popa, E- 
lena Tărîță. Ibolia Korodi, Ma
ria Samungi, Horia Toboc și 
Nicolae Voicu.

grupa de la ora 19 au 
echipele U.R.S.S. și 

Germane, clasate pe 
2 și, respectiv, 3 la ul- 
campionate mondiale,

sîzU atît de spectaculoase, ele 
repetindu-se cu fiecare echi
pă, cu fiecare concurentă.

Echipa României a evoluai 
in grupa de la ora 17, împreu
nă cu reprezentativele Ungariei 
și Bulgariei, conform unei tra
geri la sorți, făcută anterior la 
Lyon, dar nelogică din punct 
de vedere al poziției de campi
oană mondială a echipei Româ
niei. tn 
evoluat 
R. D.
locurile 
Urnele 
împreună cu Polonia și Ceho
slovacia. Dezavantajul acestei 
programări se explică prin a- 
ceea că intr-o companie mai 
puternică valoarea notelor creș
te, in primul rînd baza de ple
care a notelor, in timp ce in 
concursul cu parteneri mai 
slabi, cum a fost cazul echipei 
României luni seara, notele nu 
au putut avea nivelul primelor 
trei echipe ale lumii. Totuși, 
gimnastele noastre, îndeosebi 
Nadia Comăneci, au reușit să 
obțină unele note apreciabile, 
chiar in aceste condiții dificile. 
In momentul in care pentru 
Nadia a apărut pe ecran primul 
10 al acestei Olimpiade, printre 
arbitrele internaționale și chiar 
la masa juriului s-au observat 
semne de neliniște. Ca întot
deauna, o echipă aflată pe cea

(Continuare in pag. a 4-a) 

Nadia Comăneci — nota 10 la bîrnă și un 
total excelent: 39,85 p.

rabili gimnastelor 
noastre, astfel că 
la Lyon, cu ocazia 
tragerii la sorți a 
grupelor pentru e- 
xercițiile impuse, 
echipa României a 
fost repartizată in
tre formațiile ce 
urmau să evolueze 
in cursul dimineții. 
Ulterior, însă, prin 
modificările adu
se compoziției gru
pelor, reprezentan
tele țării noastre au 
fost introduse în 
prima grupă de 
după-amiază, ală
turi de echipele 
Bulgariei și Unga
riei, în aceste con
diții, avînd și han
dicapul de a fi e- 
voluat primele la 
2 aparate, 
noastre au 
cu toate 
pentru a-și 
măiestria, 
indu-se să obțină 
punctaje 
ridicate, 
ști ce 

în ultima 
atunci cînd 
sovietice, cele 

fetele 
luptat 

forțele 
etala 

strădu
mai 

a 
va 

grupă
evoluau 

din

cit 
fără
se

întîmpla 
de seară, 
sportivele 
R.D. Germană, din Cehoslova
cia șl Polonia.

Antrenorul Bela Karoly a a-

CANOTOARELE ROMANCE - 
ÎN CURSA PENTRU MEDALII

Moderna bază de 
canotaj Krîlatskoe 
este foarte atrăgă
toare, îndeosebi 
pentru noi care aș
teptăm ca de pe a- 
cest lac să rezulte 

toate sortimen- 
primul rînd aur 

Toma. Spec-
de 
în 
Sanda

medalii 
tele șl 
pentru 
tătari numeroși, aproape 10 000, 
prezențl la ora 10 la star
tul primelor întreceri de ca
notaj ale fetelor, deși vre
mea a fost răcoroasă (numai 
16 grade), a plouat mărunt 
în tot timpul curselor făcînd 
să apară mii de umbrele mul
ticolore ; pasionalii iubitori 
ai canotajului, foarte mulți la 
număr, au rămas însă în 
bună pînă la sfirșltul 
uniunii.

Pe pista de apă, lungă 
1000 m, ambarcațiile s-au 
trecut cu multă ambiție pen
tru a intra direct în semifi
nale și finale. Din cele șase 
bărci românești două au reu
șit acest tur de forță, schi-

tri-
re-
ite 
în
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CONSTANTIN ALEXANDRU Șl PETRE DICU
SI-AU ASIGURAT LOCURI PE PODIUM! W

Turneul final de astăzi va decide care anume dintre ele
Pe cele 4 saltele instalate în 

frumoasa sală a Complexului 
sportiv Ț.S.K.A., au continuat 
luni întrecerile de lupte greco- 
romane. Aproximativ 6 000 de 
spectatori au fost prezențl în 
tribune la reuniunea de dimi
neață, aplaudind multe partide 
deosebit de disputate. în aceas
tă reuniune au concurat și lup- 
tătorii români Constantin Ale
xandru (cat. 48 kg), Nicu Gingă 
(52 kg), Gheorghe Minea (74 
kg), Petre Dicu (90 kg) și Va- 
sile Andrei (100 kg).

înaintea unor amănunte, 
cuvine să subliniem că toți 
prezentanții țării noastre au __ 
șit învingători în partidele sus
ținute. C. Alexandru l-a întâl
nit, în cadrul celui de al trei
lea tur, pe mexicanul Alfredo

se 
re- 
ie-

cordat credit, în ultimul mo
ment, unei gimnaste foarte ti
nere, Cristina Grigoraș, debu
tantă în echipa reprezentativă, 
aflată acum la primul ei mare 
concurs.

Tot prin tragere la sorți, 
primul aparat al echipei noas
tre au fost paralelele, probă la 
care, atît la Montreal, cît și 
la multe alte concursuri, Na
dia Comăneci și colegele ei au 
avut prestații de înaltă valoare 
tehnică. Grigoraș a obținut 9,60 
și. deși a urmat ratarea Dumi- 
triței Turner (9,15 p), echipa 
noastră a revenit imediat în 
nota obișnuită, adică la o evo
luție bine notată de brigada de 
arbitre : Dunca — 9,75 p, Ruhn 
— 9,85 p, Eberle — 9,90 p. Cu 
mare interes era așteptată Na
dia Comăneci, lidera echipei 
noastre. Ea a fascinat, pur și 
simplu, publicul moscovit, care 
o vedea acum pentru prima oa
ră. Exercițiul prezentat de ea 
a fost aproape perfect. Unele 
arbitre i-au acordat nota 10, 
dar media punctajelor a fost 
doar de 9,95 p.

Bîrna, pentru multe gimnas
te o adevărată „punte a sus
pinelor", a fost pentru spor
tivele noastre aparatul unui a- 
devărat triumf : Turner și Gri
goraș sânt notate cu 9,70 p 
Ruhn cu 9.80 p, Dunca si Eber
le cu 9,90 p, note care de-

(Continuare in pag. a 4-a)

există posibili- 
în toate fina- 
existe cite un 
românesc.

ful Sandei Toma 
și cel de 4 + 1 vîsle, 
celelalte patru clasîn- 
du-se pe locul secund 
în seriile respective 
urmînd să participe 
miercuri dimineața la 
recalificări.

După modul cum 
au vîslit fetele noas
tre și comparîndu-le 
cu adversarele necali
ficate, 
tăți ca 
lele să 
echipaj

Desigur. Sanda Toma 
a fost în centrul a- 
tenției generale. Lu- 
înd un start viguros 
ea a condus de la 
prima sută de metri 
în stilul ei personal, 
nuînd într-un marș 
fal spre finiș. La 
de sosire avantajul 
era atît de mare Incit cam
pioana mondială a încetinit 
vizibil ritmul, reducînd con
cursul la o plimbare, pentru
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Olvera. După cîteva atacuri in 
serie. C. Alexandru a pus capăt 
meciului în min. 2,29. ctod a 
obtinut victoria prin tuș. P. 
Dicu, rămas și el în competi
ție după confrunătrile din ziua 
inaugurală, a luptat în turul 4 
cu Thomas Horschel (R.D.G.). 
Atît Dicu cit și Horschel a- 
veau cite 5 puncte de penaliza
re, cu alte cuvinte și unul și 
altul erau amenințați cu eli
minarea din concurs. Luptînd 
mai decis, inițiind mai multe 
atacuri, Dicu și-a determinat 
adversarul să bată în retragere, 
ceea ce i-a atras acestuia și a- 
vertismentele arbitrilor, iar în 
cele din urmă el a și fost des
calificat.

Ceilalți trei luptători români 
au suținut partidele primului 
tur. N. Gingă a fost nevoit să 
facă multă risipă de energie în 
confruntarea cu polonezul Wro
claw Wroblewski. Punctajul s-a 
menținut aproape tot timpul 
strîns. La gongul final însă, 
luptătorul nostru a avut avan
taj și astfel a obținut victoria 
la puncte.

Debutant la competiția olim
pică, tînărul Gh. Minea a în
registrat chiar din primul meci.

6-4
Astăzi echipa noastră Intilnește, Intr-un meci decisiv, formația Olandei

Echipele Ungariei și Româ
niei, două dintre favoritele 
grupei A în turneul de polo, 
care duminică dimineața au 
terminat la egalitate (6—6) au 
obținut luni primele lor vic
torii. Poloiștii din Ungaria au 
întrecut formația Olandei cu 
5—3 (2—1. 2—0. 1—1. 0—1), iar 
selecționata României s-a im
pus în fata Greciei cu 6—4 
(0—1. 2—0, 3—2. 1—1). Astfel, 
atît Ungaria cît și România au 
acumulat cite 3 puncte. Olanda 
— două, iar Grecia 0 p, și, 
după părerea noastră, meciul 
dintre România și Olanda, pro
gramat marți la ora 16. este 
decisiv pentru calificarea în 
turneul final al locurilor 1—6, 
unde vor juca primele două 
clasate din fiecare grupă. O 
mare surpriză s-a înregistrat 
în partida Italia — Suedia în
cheiată cu scor egal : 4—4 (1—2, 
1—2, 1—0. 1—0) I

Revenind la meciul reprezen
tativei române trebuie să sub- . 
liniem că exceptînd prima re-

al României care a cîștigat ieri primul loc 
sa la Krîlatskoe : Mariafia Zaharia, Sofia Banovici. Aneta 

Maria Macoviciuc. Nu se vede în fotografie cîrmacea Elena Giurcă 
a-și păstra forțele. Așa \se 
explică faptul că spogliva ‘din 
Bulgaria. Rosita Sp -yfw câș
tigătoarea seriei a Hl-a, for- 
țlnd la maximum, a realjzat 
timpul de 4.01,53, superior ce
lui obținut de sportiva ro ■ 
mancă (4:07,20). Englezoaica

Echipajul de 4+1 vîsle 
in seria 
Mihaly,
conti-
trium-

250 m
Sandei

Marti 22 Iulie 1980

pe< tabela electronică 
era consemnat un a- 
avantaj în favoarea 
român. Atent, fără 
vreun procedeu teh-

cu irakianul Ahmed Lutfl 
Shihab, un frumos succes. Mi
nea a abordat cu curaj confrun
tarea și pe măsură ce timpul 
se scurgea, ............................
de punctaj 
preciabil 
sportivului 
să execute 
nic mai riscant, tînărul nostru 
luptător a continuat să aibă 
inițiativa pînă în final, cîștigînd 
la puncte cu un rezultat con
cludent : 12—6. Și V. Andrei a 
debutat promițător, mai ales că 
adversarul său din primul tur, 
iugoslavul Refik Memisevici, 
are înscrise în cartea sa de vi
zită rezultate prestigioase, între 
care medalia de argint la cam
pionatele mondiale din 1977 șl 
cea de bronz la ediția următoa
re, din 1978. In acest meci, 
luptătorul român a ales o tac
tică potrivită, atacînd din toate 
pozițiile, asemenea concurenților 
de la categoriile de greutate 
mici, fără să-i lase o clipă de 
răgaz rutinatului său adversar 
pentru a-și pune în valoare în- 
delungata-i experiență competi- 
țională. Astfel, arbitrii au fost

(Continuare in vag 2—3)

priză. în care au acționat pri
pit. ratînd mai multe acțiuni 
ofensive (și un 4 metri execu
tat de Ilie Slavei), poloiștii 
români s-au impus destul de 
clar în fața unei echipe foarte 
ambițioase cum este cea a Gre
ciei. De la 0—1 ei au ajuns la 
3—1, 4—2 și 6—3, victoria lor 
nefiind nici un moment în cum
pănă. Cele 10 goluri au fost 
înscrise pe rînd de : Stathakis 
(s.n.). Costrăș, V. Rus, I. Slă- 
vei (cu o frumoasă boltă), Ka- 
pralos din 4 m, D. Popescu 
din 4 m, Garifalos, CI. Rusu 
(s.n.) Nastasiu și Kapralos.

Arbitrii Petrasovits (Austria) 
și David (Franța) au condus 
următoarele formații : ROMA
NIA : SPINU (Fi. Slavei) — 
NASTASIU, D. POPESCU, 
RUS, RADUCANU Schervan, 
Cl. Rusu. I. SLAVEI, Costrăș, 
Ungureanu ; GRECIA : Vossos 
— KARALOGOS. STATHAKIS, 
KAPRALOS Gianopoulos, Ke- 
falogianis. Garifalos, Goumas, 
Aronis, Sitarenios Gianuris.

Berry Mitchell a reușit s-o în
treacă pe renumita Mariann 
Ambruș din Ungaria care a 
ajuns la sosire epuizată de

(Continuare in pag. 2-3)
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CAMPIONATE
SĂRITURI IN APA CICLISM

Barbara Krause din nou cea mai rapidă

54,79 PE 100 m LIBER!
FIȘIER I

Ca și în urmă cu 2 ani, Ia 
C.M., Barbara Krause (R.D.G.) 
s-a dovedit din nou „regina 
sprinterelor", cîștigînd proba 
de 100 m liber în 54,79, timp 
superior recordului mondial 
(54,98) stabilit ieri, în serii. 
Serghei Kopliakov (U.R.S.S.) 
s-a dovedit cel mai rapid la 
200 m cu 1:49,81 — nou re
cord european, iar Ines

Gcissler (R.D.G.) a între
cut-o pe compatrioata sa Sy- 
bille Schonrock, în finala 
probei de 200 m fluture, cu 
numai o sutime de secundă: 
2:10,44, respectiv 2:10,45. 
Surpriza reuniunii — victo
ria suedezului Bengt Baron 
pe distanța de 100 m spate 
în 56,53.

CONSTANTIN ALEXANDRU Șl PETRE DICU
SI-AU ASIGURAT LOCURI PE PODIUM!

7

(Urmare din pat). 1)

determinați să-i dea două aver
tismente lui Memisevici, iar in 
minutul 5,37 și pe cel al desca
lificării.

După cîteva ore de odihnă, 
luptătorii noștri au susținut alte 
partide în gala de seară.

Cel mai spectaculos rezultat 
al galei a fost înregistrat în 
meciul lui Vasile Andrei cu 
sovieticul Nikolai Balboșin, 
campion olimpic la Montreal, de 
4 ori campion mondial și de 6 
ori european. Nici un alt lup
tător prezent la această ediție 
a Jocurilor Olimpice nu are in 
palmares atîtea trofee. Tînă- 
rul nostru luptător a trecut, 
totuși, și de acest adversar, 
care a abandonat accidentîn- 
du-se. O mare surpriză a fur
nizat și Petre Dicu în con
fruntarea cu suedezul Frank 
Andersson, de două ori cam
pion al lumii și de trei ori al 
Europei, în fața căruia sporti
vul nostru a repurtat o victo

rie categorică la puncte. In ur
ma acestui prestigios succes. 
Petre Dicu s-a calificat în tur
neul final, avînd deci asigurată 
o medalie.

Un alt luptător român care 
s-a calificat în turneul final 
este Constantin Alexandru. El 
a reușit să-l învingă, înainte de 
limită, pe bulgarul Pavel Hris- 
tov, medaliat cu bronz la ul
tima ediție a campionatelor 
mondiale. Măcinat de atacurile 
dezlănțuite ale lui Alexandru, 
sportivul bulgar n-a putut re
zista prea mult și a fost desca
lificat.

Nicu Gingă a avut de fiecare 
dată „probleme" cînd l-a în- 
tîlnit pe Lajos Racz (Ungaria) 
și nu de puține ori a pierdut 
în fața acestuia. De astă dată 
Racz n-a mai izbutit să fina
lizeze nici un procedeu tehnic 
și cum nici Gingă n-a vrut să 
riște, amîndoi au fost desca
lificați răminînd însă în con
curs. Tînărul Gh. Minca a pier
dut la puncte partida cu polo
nezul W. Dziadura.

BREVIAR
® In cadrul finalei ștafetei fe

minine de 4X10'3 m mixt, sporti
va Rica Relnisch (R.D.G.) a ega
lat rccor-dul mondial al probei 
de 10-0 m spate deținut de com
patrioata sa Uirik-e Richter, cu 
timpul de 1:01,51.

Astăzi vor avea loc turneele 
finale la categoriile 48, 62 și 90 
kg. Printre finaliști sînt și 
luptătorii români Constantin 
Alexandru și Petre Dicu. Di
mineața și seara, vor continua 
tururile eliminatorii la ca
tegoriile 52. 74 și 100 kg, iar 
luptătorii de la categoriile 57, 
68. 82 si + 100 kg vor susține 
partidele turului inaugural.

O Celebrul atlet englez Sebas
tian Coc a plecat spre Moscova, 
împreună cu alțd 40 ’ de sportivi 
britanici, pentru a lua parte La 
întrecerile olimpice. Coe, care 
urmează să ia startul în probele 
de SOO m și 1 500 m, a declarat: 
„Disputa va fi foarte strînsă. 
Printre adversarii de care mă tem 
cel mai mult se numără coechi
pierul meu Steve Ovett, împreu
nă cu care dețin recordul mon
dial la 1 500“.

® Louis Guirdanou N’Diaye 
(Coasta de Fildeș), unul dintre 
vicepreședinții Comitetului Inter
national Olimpic, a fost desemnat 
s‘ă devfhă primul președinte al 
Asociației Comitetelor Naționale 
Olimpice Africane. Numirea sa 
oficială urmează să fie confirma
tă cu prilejul Adunării constitu
tive a organizației olimpice a- 
mintite, prevăzută să aibă loc la 
29 iulie, la Moscova.

© Cîștigînd prima medalie de 
aur a celei de a 2'2-a Olimpiade, 
tintașul sovietic Aleksandr Me- 
lentiev. student. în vîrstă de 26 
de ani. și-a realizat visul tinere
ții. Autorul unei performanțe de 
excepție, Melentiev, care a depă
șit vechiul record mondial al 
probei cu patru puncte, a decla
rat 'ziariștilor la cîteva minute 
dună primirea medaliei: „Dacă
voi fi prezent la viitoarea Olim
piadă. cred că. îmi va fl greu 
să dobor recordul stabilit astăzi".

CANOTOARELE
ÎN CURSA

PENTRU MEDALII
(Urmare din pag. 1)

efort. Totuși finala probei ră- 
mîne deschisă pentru că atît 
Schroter ‘
(U.R.S.S.)

<3 Robert Șavlakadze (U.R.S.S.), 
campion olimpic la Roma cu 2,16 
m la săritura în înălțime, este 
antrenorul echipei atletice din 
R. P. Congo. El a declarat zia
rist.lor că sprinterii congolezi 
siht talentați și au șanse de a 
se califica pentru finale.

O Sabrerul sovietic Vladimir 
Nazlimov participă pentru a 4-a 
oară la Jocurile Olimpice. Me- 
daliat cu bronz la J.O. de ia 
Munchen, cu argint la Montreal, 
campion al lumii la Melbourne, 
Nazlimov, in vîrstă de 34 de ani. 
speră ca la Moscova să cuce
rească mult rîvnita medalie de 
aur. ,,în orice caz, a spus el, 
după J.O. de la Moscova voi pune 
sabia in... teacă".

© Congresul Federației interna
ționale de baschet, desfășurat în 
aceste zile la Moscova, l-a reales 
pe Gonzalez Puyat (Filipine) în 
funcția de președinte al acestui 
for sportiv. Congresul a mai ho
tărî t ca anul viitor să se desfă
șoare în Brazilia primul campio
nat mondial intercluburi masculin 
și a confirmat organizarea de 
către Columbia, în 1932. a Cam
pionatului mondial masculin de 
baschet.

(R.D.G.), Mașina 
sau Mitchell rămîn 

adversare periculoase...
In seria, lor de 2 f.c. 

rica Dospinescu 
prea s-au 
m înainte 
venit, însă 
Dluzewska 
avut timp 
prejurare 1 
necesar ,____ _______
Sportivele românce per totuși 
în formă și capabile să obțină 
o medalie. Tot pe locul se
cund — după ambarcațiunea 
U.R.S.S. alcătuită din Hlopțe- 
va și Popova — s-au clasat, 
în seria lor și Olga Homeghi 
— Valeria Roșea.

O cursă
să 
noastră

Flo- 
și Elena O- 

dezechilibrat la 300 
de sosire, 

i echipajul
— Koscianska 

să profite de 
și să ia 
pentru

și-au re- 
polonez 

a 
îm- 

avantajul 
calificare.

clasat,

a reușit 
ambarcațiunea 

de 4+1 vîsle. Este

excelentă 
facă și

drept ea a evoluat intr-o se
rie mai ușoară pe care a cîș- 
tigat-o clar, 3:23,32, obținînd 
calificarea direct în finală.
Cealaltă serie a revenit echi
pajului din Bulgaria în 3:14,91, 
sosit înaintea echipajelor din 
U.R.S.S. și R.D.G.

Prima serie a „opturilor" a 
revenit uneia dintre favorite. 
U.R.S.S., în 3:11,72. Canotoa 
rele românce au evoluat 
(3:16.21) în seria a II-a unde 
au fost depășite de sportivele 
din R.D.* Germană (3:13,41), 
dar la rîndul lor s-au impus 
foarte clar în fața ambarca 
țiunii din Bulgaria, adversara 
directă in disputa pentru me
dalia de bronz.

BASCHET. Turneul masculin — grupa A : Cehoslovacia — 
India 138—66 (63—86) ; U.R.S.S. — Brazilia 161—86 (48—42) ;
grupa B : Cuba — Suedia 71—®9 (30—32) ; Italia — Australia
83—76 ; grupa C : Iugoslavia — Senegal 104—67, (59—39) ;

BOX. Semimuscă ; D. Geilich ((R.D.G.) b.p. S. Topa (India) ; 
A. Juntumaa (Finlanda) b.k.o. 1 B. Arpir (Etiopia) ; D. Șchiopu 
((România) b. ab. 2 A. Samudi (Siria) ; Li Ven Uk (R.P.D. Co
reeană) b.p. J. Pielesak (PoldCITk) ; P. KTeves (Venezuela)
b.ab. 1 P. Singkham (Laos) ; Ușoară : A. Willis (Marea Bri
tan ie) b.p. A. Franca (Brazilia) ; A. Rusevski (Iugoslavia) b.p. 
M. Anastasov (Bulgaria) ; O. Sadrah (Suedia) b.p. B. Gajda 
(Polonia) ; H. Halebi (Siria) b.p. N. Kampanath (Laos) ; J. 
Muduga (Uganda) b.p, J. Rodriguez (Venezuela) ; S. Konokbaev 
(U.R.S.S.) b.p. S. Cuțov (România) ; B. Belaouane (Algeria) 
b.p. B. Cambridge (Guyana) ; P. Oliva (Italia) b.ab. 1 A. Agnan 
(Benin).

CANOTAJ. Întreceri eliminatorii în concursul feminin 4-ț-l 
rame — seria I : 1. Bulgaria (Gurova, Mtodeva, Todorova, Ve- 
linova 4- Filipova) 3:26,75 ; 2. România (Tftașka, Silaghi, Tă- 
nas'ă, Cătescu + Matei) 3:31,42 ; 3. Australia 3:34,08 ; seria a 
n-a : 1. R.D.G. (Kapheim, Frolich, Noack, Saalfeld 4- Wen
zel) 3:25,22 ; 2. U.R.S.S. 3:28,72 ; 3. M. Britanie 3:48,13 ; dublu 
vîsle — seria I : 1. U.R.S.S. (Hlopțeva, Popova) 3:25,51 ; 2. 
România (Homeghi, Roșea) 3:27,70 ; 3. Bulgaria 3:37,86 ; seria 
a II-a : 1. Polonia 3:34,11 ; 2. M. Britanie 3:39,27 ; 3. Ungaria 
3:44,33 ; 2 f.c. — seria I : 1. Polonia (Dluzewska, Koscianska) 
3:56,08 ; 2. România (Dospinescu, Oprea) 4:04,74 ; £ Ungaria 
4:12,44 ; seria a n-a : 1. U.R.S.S. (Zavarzin^, Ștefianova)
3:55,08 ; 2. R.D.G. (Steindorf, KlferT 4:00,17 ; 3. Bulgaria (Bar- 
bulova, Kubatovia) 4:00,38 ; simplu — seria I : 1. Sanda Toana 
(România) 4:07,20 ; 2. Martina Schroter (R.D.G.) 4:09,76 ; 3.
Antonina Mașina (U.R.S.S.) 4:13,39 ; 4. Hette Borrias (Olan
da) 4:25,97 ; seria a H-a : 1. Beryl Mitchell (M. Britanie) 
4:05,72 ; 2. Mai'iânn Ambrus (Ungaria) 4:09,55 ; 3. Lise Jus- 
tensen (Danemarca) 4 :ll-,94; 4. Frances Cryar (Irlanda) 4:12,36; 
seria a IH-a : 1. Rosita Spâsova (Bulgaria) 4:01,33 ; 2. Beata 
Dzadura (Polonia) 4:02,11 ; 3. Fernanda de la Fuente (Mexico 
4:12,84 ; 4-f-i vîsle — seria I : 1. România (ZalTaria, Banovici, 
Mi'haly, Macovlciuc 4- Giurcă) 3:23,33 ; 2. Olanda 3:25,64 ; 3. 
Polonia 3:27,95 ; 4. Ungaria 3:30,47 ; seria a H-a : 1. Bulgaria 
(Serbezova, Bonoeva, Nakova, Bakova 4- Gheorghieva) 3:14,91;
2. U.R.S.S. (Pustovi, Matievskaia, Vasilcenko, Liubimova 4-
Kaza-k) 3:16,76 ; 3. R.D. Germană 3:18.16 ; 84-1 — «ierta I :
1. U.R.S.S. 3:11,72 ; 2. M. Britanie 3:18,18 ; 3. Polonia 3:25.15 ; 
seria a H-a : 1. R.D. Germană 3:13,41 ; 2. România 3:16,21 ;
3. Bulgaria.

FOTBAL. Grupa C : Nigeria — Kuweit 3—1 (2—1) ; grupa D : 
Iugoslavia — Finlanda 2—0 (0—0).

HALTERE. Categoria 56 kg : 1. Daniel Nunez (Cuba) 275 kg 
RM (125—150) — campion olimpic ; 2. Turi Sarklzian (U.R.S.S.) 
270 kg (112,5—157,5) ; 3. Tadeusz Dembonczyk (Polonia) 265 kg 
(120—145) ; 4. Andreas Letz (R.D.G.) 265 kg ; 5. Yu Yong Yang 
(R.P.D. Coreeană) 262.5 kg ; 6. Im ne Stefanovits (Ungaria) 
260 kg ; 7. Gheorghe Maftc-i (România) 247,5 kg ; 8. Pavel Petre 
(România) 245 kg.

GIMNASTICA. In concursul feminin — exerciții impuse : 1. 
U.R.S.S. 197,75 p; 2. R.D. Germană 196,80 n:3. România 196.70 p;
4. Cehoslovacia 195,10 p ; 5. Ungaria 193,55 p ; 6. Bulgaria 
193.10 d.

HANDBAL. Turneul feminin : Ungaria — Tugoslavia 10—13 
(6—11) ; R.D.G. — Cehoslovacia 16—10 (8—6) ; U.R.S.S. — Congo 
30—11 (17—4).

HOCHEI PE IARBA. Turneul masculin : U.R.S.S. — Cuba 
11—2 (5—1) ; Spania — Tanzania 12—0 (7—0) ; India — Polonia 
2—2 (1—6) !

ÎNOT. 100 m liber (f) : 1. Barbara. Krause (R.D.G.) RM
— campioană olimpică ; 2. Karen Metschuk (R.D.G.) 55,16 ; 3.
Ines Diers (R.D.G.) 55.65 ; 4. Olga Klevakina (U.R.S.S.) 57,40 ;
5. Connie Van Bentuim (Olanda) 57,63 ; 6. Natalia Strunikova 
(U.R.S.S.) 57,83 ; 7. Guylalne Berger (Franța) 57,88 ; 8. Agneta 
Eriksson (Suedia) 57,9*0 ;

100 m spate (im) : 1. Bengt Baron (Suedia) 56.53 — campion 
olimpie ; 2. Viktor Kuznețov (U.R.S.S.) 56.99 : 3. Vladimir Dol
gov (U.R.S.S.) 57.63 : 4. Miloslav Rolko (Ceho^ovacla) 57,74 :
5. Sandor Wladar (Ungaria) 57.84 : 6. Fred Ee’ting (O-landa) 
57.95 : 7. Mark Tonei li (Australia) 57,98 ; 8. Gary Abraham 
(M. Britanie) 58,38 :

2S0 m fluture (f) : 1. Ines Geissler (R.D.G) 2:10.44 — cam
pioană olimpică ; 2. SvbiRe Schdnroek (R.D.G.) 2:10.45 ; 3. Mf- 
cheTIe Ford (Australia) 2:11.66 : 4. Andrea Pollack (R.D.G.)
2:12.13 ; 5. Dorota Brzozowskă (Polonia) 2:14.12 ; 6. Ann Os- 
gerbv (M. Britanie) 2:14.83 : 7. Agneta Martensson (Suedia)
2:15 ?2: 8. AH.’a Griscenkova (U.R.S.S.) 2:15,70:

200 m liber (m) : 1. Serghei Konlîakov (U.R S S) 1:40 81 R.F.
— campion olimpic; 2. Andrei Krîlov (U.R.S.S.) : 3.
Graham Brewer (Australia) 1:5160; 4. Jorg Woithe ffTD.G.) 
1:51.86 ; 5. Ron McKeon (Australia) 1:52.66 : 6. Paolo ReveTli 
(Ralia) 1 ^52.76 : 7. Thomas Ledtstrom (Suedia) 1:52.94 ; 8. Fa- 
br’zztn Rqmr-riT’T^ rnf.ejTIq) f uyjj 55 .

LUPTE GRECO-ROMANE. Cat. 48 kg : C. Alexandru (Româ
nia) b.t. A. Olvera (Mexic) ; P. Hristov (Bulgaria) b.p. V. 
Maenta (Italia).

Cat. 52 kg : N. Gingă (România) b.p. W. Wroblewski (Po- 
kwiia) ; V. Blaghidze (U.R.S.S.) b.t. T. Halonen (Finlanda) ; 
M. Mladenov (Bulgaria) b.t. H. Holidls (Grecia) ; L. Raez 
(Ungaria) b.t. H. Abdulridsa (Irak) ; A. Jelinek (Cehoslovacia) 
b.t. A. Eluabi (Siria).

Oat. 62 kg : B. Kramarenko (U.R.S.S.) b. dese. M. Wojsada 
((Cehoslovacia) ; I. Toth (Ungaria) b. dese. R. Karorut (Siria); 
P. Kirov (Bulgaria) b.p. K. Lipien (Polonia) ; S. Migiakis 
(Grecia) b. dese. L. Malmqwist '(Suedia).

Cat. 90 kg : P. Dicu (România) b. dese. T. Horschel 
(R.D.G.) ; N. Nottiny (Ungaria) b.t. J. Poll (Cuba), I. Kanightn 
(U.R.S.S.) b.p. Fr. Andersson (Suedia) ; K. Manni (Finlanda) 
b.p. K. Adanson (Franța) ; S. Posidis (Grecia) b.p. T. Horschel 
(R.D.G.).

Cat. 109 kg : V. Andrei (România) b. dese. R. Memisevici 
(Iugoslavia), N. Balboșin (U.R.S.S.) “b.t. T. Gașpar (Ungaria), 
R. Bierla (Polonia) b. dese. E. Studsgaard (Danemarca), G. Spiki- 
lidis (Grecia) b. dese. O. Dworak (Cehoslovacia).

PENTATLON MODERN. Proba de scrimă — individual : 1. 
L. Horvath (Ungaria) 1052 p ; 2. T. Szombathely (Ungaria) 
1026 p ; 3. P. Lednev (U.R.S.S.) 1026 p f 4. A. Starostin 
(U.R.S.S.) 1000 p ; 5. T. Manacsko (Ungaria) 964 p ; 6. J. 
Bouzou (Franța) 922 p ; ...13. D. Spîrlea (România) 844 p ; 21.
1. Galovici (România) 766 p ; 37. C. Răducanu (România) 652 p; 
echipe : 1. Ungaria 3042 p ; 2. U.R.S.S. 2896 p ; 3. Suedia 
2714 p ; 4. Franța 2600 p ; 5. Polonia 2480 p ; 6. Spania 2376 p ; 
...8. România 21262 p ;

După două probe — individual : 1. T. Szombathely 20.21 p ;
2. A. Starostin 2068 p ; 3. L. Horvath 2060 p ; ...9. D. Spîrlea 
1944 p ; 30. I. Galovici 1720 p ; 37. C. Răducanu 1662 p : echipe: 
1. Ungaria 6130 p ; 2. U.R.S.S. ©090 p ; 3. Suedia 5736 p ; 4. 
Polonia 5714 p ; 5. Spania 5470 p ; 6. Cehoslovacia 5452 p ; 7. 
Finlanda 5331 p ; 8. România 5326 p.

POLO. Grupa A : Ungaria — Olanda 5—3 (2—1, 2—0, 1—1,
8— 1) ; Românca — Grecia 6—4 (0—1. 2—0, 3—2. 1—1) ; grupa B :
Italia — Suedia 4—4 (1—2, 1—2, 1—0, 1—0) ; U.îi.s.S. — Spania 
4—3 (0—1, 2—0, 0—1, 2—1) ; grupa C : lugcsTa.via — Bulgaria
9— 2 (1—1, 2—0, 2—1, 4—0) ; Cuba — Australia 6—4 (2—1, 1—2,
1—1, 2--0).

SĂRITURI. Trambulină (tf) : 1. Irina Kalinina (U.R.S.S.)
725,91 p — campioană olimpică ; 2. MarfTna Probeir (R.D.G.) 
698.89 p ; 3. Karin Guthke (R.D.G.) 685,25 n : 4. Jana Sirulkina 
(U.R.S.S.) 673,66 p ; 5. Martina Jaschke (R.D.G.) 668,11 p ; 6. 
Valerie McFarlane (Australia) 651,04 p • 7 Irina Sidorova 
(U.R.S.S.) 659,26 p ; 8. Lurdes Gonzales (3T*1H) 64*0,00 p.

TIR. Proba de armă liberă calibru mic 69 f culcat : 1. Karoly 
Varga (Ungaria) 5919 p rm eg — campion olimpic ; 2. Helfrled 
Heilfort (R.D.G.) 509 p ; 3. Petar Zaprianov (Bulgaria) 598 p ; 
4. Krlsztof Stefaniak (Polonia) 598 p ; 5. Timo Hagmaan. (Fin
landa) 597 p ; 6. Aleksandr MasHanin (U.R.S.S.) 597 p.

In proba de talere aruncate d’n șanț. <TupA 150 focuri : 1. 
Luciano Glovanetfi (Italia) 149 t ; 2. Jozsef Ho-jny (Cehoslo
vacia) 148 t ; 3. Jorg Damme (R.D.G.) 148 t.

VOLEI. Turneul feminin — grupa A : Cuba — R.D. Germană 
1—3 (—11, —13. 10, —4) ; U.R.S.S. — Peru 3-1 (2, —7. 4, 9) ; 
grupa B : Ungaria — Brazilia 3—0 (15, —9, Tz. —6, 12) ; Româ
nia — Bulgaria 1—3 (—9, 7, —5, —T?.

YACHTING. Regata I — Clasa Tornado : 1. Suedia ; 2. Aus
tria ; 3. Brazilia ; ...10. România (Chiliman-Luchian).
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• Desfășurate la Ștrandul tine
retului din Capitală, campiona
tele naționale de sărituri pentru 
juniori s-au încheiat cu următoa
rele rezultate : TRAMBULINA 1 
m — BAIEJI CAT. A : 1. C. Pop 
(Progresul Buc.) 347,50 p ; BĂ

IEȚI B î 1. D. Lucaciu (C.S.M. 
Cluj-Napoca) 349,85 p ; FETE A : 
1. Isabela Bercaru (C.S.Ș. 
umf) 360,35 p ; FETE B ; 1. 
tina Timar (C.S.Ș. Triumf 
349,40 p ; TRAMBULINA 3 
BĂIEȚI A : 1. C. Pop 356,05 
IEȚI B : 1. C. Cherciu 
Triumf) 333.65 p ;

Bereș 
378,70

Tri
er is - 
Buc.) 
M — 

; BA- 
(C.S.Ș. 

FETE A : 1. 
Anca Bereș (C.S.M. Cluj-Na
poca) 378,70 p ; FETE B : 1.
Cristina Timar 349,40 p ; PLAT
FORMA — BĂIEȚI A : 1. C. Pop 
373,55 p ; BĂIEȚI B : 1. A. Cher
ciu (C.S.S. Triumf) 284,55 p ; 
FETE A: 1. Isabela Bercaru 279.15 
p ; FETE B : 1. Luiza 
(Progresul) 274,25 p.

1.
Nicolaescu

MOTOCICLISM
centrul o- 
desfășurat

@ Pe un traseu din 
rașului Tg. Mureș s-a 
etapa a 2-a a campionatului d® 
viteză în circuit. In întrecerile re
zervate fetelor la clasa 50 cmc, 
victoria a revenit Niculiței Frîn- 
cu (Cîmp'ina). Celelalte întreceri 
au fost cîștigate de Rodica Pohai- 
doc (Progresul Timișoara) și M. 
Irod (TUMAG București) la 50 
cmc începători, I. Berke (Voința 
Oradea) la 50 cmc avansați, A 
Viktor (Voința Oradea) la 
cmc, I. Pașcotă (Progresul Timi
șoara) la 175 cmc. K. Birtalam 
(I.R.A. Tg. Mureș) la 250 cmc, 
I. Lăzărescu (Rapid Arad), la 
500 cmc, I. Toth și A. Toth 
(I.R.A. Tg. Mureș) ataș.

Campionatul republican de 
motocros a continuat la Cîmpina 
ou etapa a 3-a. E. Miiiner a cîștlgat 
ambele manșe, distanțindu-se în 
clasamentul genera], care arată 
astfel : 1. E. Miiiner (Torpedo 
Zămești) 64 p, 2. M. Banii (Fla
căra — Automecanica 
50 p. 3—4. Gh. Oproiu

• Sîmbătă, c 
continuat la 
cerile campion, 
fond rezervate 
Sîmbătă s-au 
de semifond ț 
și juniori mic 
victoria a reve 
(Voința Arad) 
distanța de 22 
realizînd 24 1 
juniori mari, 
a revenit lui 
București), ca 
în lh 00:03 — 
Duminică șii 1 
vut loc, pe șo 
Dej, probele d 
dual. La junior 
pion a fost ci' 
(C.S.Ș. 1 Buc 
curs cei 20 
29:58,8 — me 
Juniorii mari 
Pe distanța 
revenind lui 
Ploiești), cai 
trat cu timpi 
orară 40,795 
coresp.)

TENIS

125

Moreni) 
(Poiana 

Cîmpina) și I. Plugarii (Steagul 
roșu Brașov) 35 p. iată învin
gătorii etapei a 3-a la celelalte 
categorii: P. Schmidt (Poiana 
Cîmpina) la juniori mici, F. Focze 
(Steagul roșu Brașov) 1a juniori 
mari, Z. Fiilop (Electro Sf. 
Gheorghe) la tineret.

AUTOMOBILISM

p.

e Pe terer 
dențesc de L 
făișuriat com 
tată cu „Cu 
reș'ti“. între* 
din grupul 
de echipele 
tetele finale' 
— Fl. Niță 
Lucia Romai 
ghe 6—0, 6—• 

. L. Ursuleam
7—6; Gabrie 
Beleuță 3—6, 
I. Șesu — 
Mlhaela Tes 
1—G, 6—2, •
'Fl. Niță, I 
Pavel, J. D 
nioaire: Eler 
naiosifOglu ■ 
Gheorghe 6- 
La Szdk<5, 1 
Gheorghe, I
- 'dori: L.

< r*. - I. Șe 
6—1; simpli 
— L. Gilea 
dente: Luc 
Jecu 6—2, 6

LUPTE GR

© Etapa a 3-a a campionatului 
național de raliuri la automobi
lism s-a desfășurat la lași pe 
distanța de 450 km, cu 14 probe 
speciale. Iată rezultatele : grupa 
I : 1. Gh. Udrea — L. Albu 
(C.S.U. Brașov) 8 016 p ; grupa a 
n-a : 1. M. nioaia — P. Geantă 
(I.N.M.T. Buc.) 7 461 p ; grupa 
a V-a : 1. D. Huțu — St. Stlnică 
(C.S. Nicolina iași) 8 176 p ; Cla
sament general : 1. M. Ilioaia — 
P. Geantă (I.N.M.T.), 2. Gh. U- 
drea — I. Albu (C.S.U. Brașov), 
3. M. Bucur — C. Simianu (I.P.A. 
Sibiu).

• întrece 
de a treia 
lupte gr< 
Cum era • 
de la Stea 
tiția. Clas*; 
Steaua 51 
S. Dunărea 
Una Ia^i 4 
ila 49 p, 
A.S.A. Ba 
primului 
greutate (1 
Nes er man 
(C.S. Bac<? 
M. Bala ui 
(Progresul 
V. Prențit

CARNET HOCHEI

Iîn ciiuda faptului că, din 
punct de vdere calendaristic, ne 
aflăm în... contra-.sezon., adică în

I plină vară, când mercurul termo
metrelor urcă vertiginos, estom
pând (teoretic !) preocupările le
gate de activitatea unul sport de...

I iarnă, totuși în hochei se lucrează 
serios, ou nădejde, încă de pe 
acum. O scurtă vizită la sediul 
federației ne-a fost suficientă

I pentru a nota multe si intere
sante știri din acest sport, care 
— sftntem convinși — vor interesa 
pe iubitorii hocheiului.

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

9 Echipele noastre fruntașe se 
ailă în plină perioadă de acu
mulări, efectuînd cu sirgu/ință 
programul obișnuit de antrena
mente pe ,,uscat", menit să ridi
ce la un nivel cit mai ridicat
gradul de pregătire fizică gene
rală. Majoritatea dintre ele și-au 
stabili it tabăra în zone montane : 
Steaua Ja Predeal, Dinamo Bucu
rești la 
Gheorghe 
Miercurea

Toplița, Unirea Sf. 
la So vata, iar S.C. 
Ciuc la... Miercurea

Ciuc, unde începtnd de la jumă
tatea lunii Iulie funcționează pa
tinoarul artificial.

® Izxfaufl reprezentativ își va în
cepe activitatea puțin mai târziu, 
prima parte a pregătirilor fiind 
axată pe munca la duiburl șt. a- 
sociatii. Astfel după primul tur
neu ai campionatului republican. 
Divizia A (care va cuprinde trei 
turnee și două tururi cu etape

sistem di 
pută într 
Galați, 1< 
reuni toi 
r*agiu d>
• \ombri> 

jal, o 
a delor 
parte di 

O noutai 
naționale 
nou cole 

niicdeni, 1 
Eduard

• Cev 
începe 
lotul de 
clilpafl Mi 
Alexand 
Barbu), 
pentru 
n/uînidu- 
comtm. 
la 25 l>i 
d-e pori 
trenam< 
cestui 
de hodl

O Pe: 
stabilită 
gust, li 
puse 
care di< 
un colt

e o 
și pent 
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LOTO-PRONOSPORT I
• CÎȘTIG URILE TRAGERH 

PRONOEXPRES DIN 16 IULIE 
1980. Categoria 1 : 1 variantă
25% — autoturism „Dacia 1300“ ; 
categoria 2 : 17 variante 26u/o a 
2.471 lei ; categoria 3 : 25,0*0 a 
1.630 lei ; categoria 4 : 139,00 a
302 lei ; categoria 5 : 265,25 a 158 
lei ; categoria 6 : 8.260,75 a 40 lei; 
categoria 7 : 255.50 a 200 lei ; ca
tegoria 8 : 4.448,50 a 40 lei. RE
PORT CATEGORIA 1 : 133.180 lei. 
Autoturismul „Dacia 1 300“ de la 
categoria 1 jucat 25%, a fost 
obținut de FLORIN PLOEȘTEA- 
NU din București.
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IO ASTAZI — ULTIMA ZI LA 
PRONOEXPRES. Pentru partdei- 
panții care nu și-au procurat 
încă bilete cu numefele preferate

I pentru tragerea obișnuită Prono- 
expres de mîine, 23 iuilie 1980, re-
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(Dunărea), I. Buticov și N. Ma
nca (ambii Delta). (V. ȘTEFA- 
NESCU — cores p.). SLATINA. 
Chimistul Rm. Vîlcea M reușit să 
Pe situeze pe primul loc, deși fa
vorită era formația gazdă. Alu
miniu. Clasamentul: 1. Chimistul 
Rm. Vîlcea 52 p, 2. Aluminiu 
Slatina 50 p, 3. Dacia Pitești 48 p, 
4. Muscelul Cîmpulung 45 p, 5. 
Meitalul Buc. 41 p. 6. Progresul 
Buc. 35 p, 7. Eleetroputere Cra
iova 17 p. Cîștigătorii pe catego
rii: C. Scuturici (Aluminiu), C. 
Drăghici (Metalul), C. Ivan ((Mus
celul), N. Mareș (Aluminiu), N. 
Vladimir eseu (Chimistul), T. Ji- 
gănaru (Chimistul), V. Gabor (A- 
luminiu), A. Popa (Progresul), 
C. Boboi și A. Vinereanu (Chi
mistul). (C. GHIȚESCU — co
resp.). CONSTANȚA. Dinamo 
București s-a clasat pe locul I, 
dar la o diferență de numai două 
puncte față de Steagul roșu Bra
șov. Se știe însă că din formația 
multiplei campioane lipsesc mai 
mulți tiTulari aflați la Olimpiadă. 
Clasamentul: 1. Dinamo Buc. 56 
p, 2. Steagul roșu Brașov 54 p, 
3. Farul Constanța 52 p, 4. Elec
tromures Tg. Mures 47 p, 5. Me
talul Rădăuți 46 p. fi. A S.A. Cluj- 
Napoca 41 p, 7 C.S. Arad 30 p. 
Cîștigă.torii pe categorii: A. Geor
ge (Metalul), Gh. Toader (Stea
gul roșu), Z. Ni co Lae (Dinamo), 
N. Olteanu (A.S.A.), N. Marines
cu (Steagul roșu). I. Orban (Stea
gul roșu), N. Vlad (Farul), D. 
Radu (Steagul roșu), Z. Hegedus 
(TTIectromureș) și I. Hanu (Farul). 
(C. POPA — coresp.).

POLO
• în finala „Cupei F.R.N.- la 

polo s-au calificat echipele Rapid 
București și Voința CJuj-Napoca. 
Partida dintre cele două forma
ții este programată duminică 27 
Iulie, la ora 11, în bazinul de la 
Ștrandul timeretulfti din Capitală.

® Campionatul național de co
pii la polo a fost cîștigat în acest 
an de formația Clubul sp. șe. nr. 
2 București (antrenor — Du
mitru Gheorghe), care în turneul 
final a totalizat 17 p. Ea a fost 
urmată în clasament de: 2. C.S.Ș. 
1 București 16 p, 3. Steaua 
13 p, 4. Rapid Arad 12 p, 5. Ra
pid București 11 p, 6. Crișul O- 
radea 7 p.

ÎNOT
O întrecerile concursului repu

blican de înot al cluburilor spor
tive școlare a luat sfîrșit cu suc
ces ui r epre zen tan ț ilo r Lice ul ui 
nr. 2 din București, care au to
talizat 740 p. Ei au fost urmați 
în clasament de: 2. C.S.Ș. „Do
brogean u Gherea“ Ploiești 518 p, 
3. C.S.Ș. nr. 3 Galați 367 p, 4. 
C.S.Ș. Brăila 315 p, 5. C.S.Ș. nr. 
1 Constanța 252 p, 6. C.S.Ș. Ti
mișoara 232 p.

Iată cîteva dintre cele mai bune 
rezultate: C. Negrea 57,29 și Lu
ciola Mihăilescu 64,18 la 100 m 
liber; Al. Fridman 2:18,96 și Cris- 
tine Seidl 2:32,42 la 200 m flu
ture; Ov. Cocon eseu 4:53,'61 la 
400 m mixt; C. Negrea 4:25,66 la 
400 m liber; O. Oocenescu 63,53 
și Lucida Mihăilescu 1:10,37 la 
100 m spate; O. Coceenscu, 2:36,69 
— 300 m bras și 2:04,64 — 200 m 
liber; Cristine Seidl 2:46,89 —- 300 
m bras; Gabriela Satnoianu 
4:46,29 la 400 m liber; Lucida 
Mihăilescu 2:217,8 la 200 m spate; 
Q* lopenescu 1:12,9 și Cr. Seidl 
l:i7,9 la 100 m bras; T. Vladi- 
mirescu 62,36 la 100 m fluture.
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MECIURI
• UNIVERSITATEA CRAIOVA

— ELECTROPUTERE CRAIOVA 
6—0 (2—0). Primul meci de verifi
care a studenților, în care antre
norii I. Oblemcnco și C. Oțet au 
folosit o serie de jucători nou 
promovați. Au marcat : Bălăci,
Cîrțu (2), Donose și Irimescu (2). 
Universitatea a aliniat formația : 
Boldici — Negri’ă, Ungureanu, 
Geolgău, Purima -- Donose, Ma
tei, Bălăci — Crișan, Cîrțu, Iri
mescu (au mai jucat : Lung, 
Păuna, A. Popescu si Firănescu). 
îneopînd de vineri, Universitatea 
va participa, la Drobeta Tr. Se
verin, la „Cupa Drobeta ’80“, află- 
tuiri de F.C. Olt, Minerul Lupeni, 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin șl, 
probabil, o echipă din Iugoslavia. 
(T. COSTIN — coresp.).
• PANDURII TG. JIU — DI

NAMO 2—3 (1—3). Meci frumos,
disputat. Au marcat : Iordache, 
Țălnar și Augustin pentru bucu- 
reșteni, respectiv Buhu și Tres- 
cliiu (din 11 m). (M. BALOI — 
coresp.).
• MINERUL ILBA — C.I.L. SI- 

GHET 1—0 (0—0). A marcat Co- 
vaciu (min. 68). Meciul a avut loc

HOROSCOP CIȘTIGA „PREMIUL CAILOR DE 4 ANI
Dintre probele programate în 

reuniunea desfășurată duminică 
dimineața, două rețineau în mod 
deosebit atenția celor prezenți 
pe hipodromul din Ploiești : „Pre
miul Dîmbovița" și „Premiul cai
lor de 4 ani". Tn prima, se pre
supunea că Bavari (campionul 
turfului) va încerca, din nou, să 
doboare recordul pistei (1:19,8,), 
deținut de Talion, iar cea de-a 
doua probă trebuia să ne edifi
ce, oarecum, asupra valorii „4 
anilor". Spre dezamăgirea specta
torilor, nici una dintre ele nu a 
reușit să atingă scopul propus, 
ba, mai mult, ambele au fost lip
site cvasitotal de spectaculozitate. 
Cea dintîi alergare a constituit o

1
I

S-A ÎNCHEIAT „TURNEUL PRIETENIA"
Echipa juniorilor noștri, eu un potențial fizic in scădere, a terminat

pe locul 7

SPORTUL POLONEZ 
PE COORDONATE DE SUCCES

I PHENIAN, 21 (prin telex). —
Acuzînd din plin e progra
mare intensă a meciurilor (a I disputat șase, pe parcursul a
zece zile), echipa de juniori a 
țării noastre, cu un potențial 

I fizic vizibil diminuat, a făcut
pași înapoi în ultima faza a 
competiției. Intrată în disputa 
pentru locurile 5—8, ea a în- 

Itîlnit vineri și duminică for
mațiile Cehoslovaciei și, res 
pectiv, R.P.D. Coreene II. A I suferit două infringer! (cu 1—0
și 4—0), încheind turneul cu 
un bilanț mediocru (două vie- 

Itorii, un rezultat egal, trei În
frîngeri).

împotriva echipei Cehoslova
ciei, juniorii noștri au prestai 

iun joc ordonat de apărare, 
care n-a dat șanse viabile de 
gol partenerilor noștri. în min 

(68, însă, arbitrul L. Gyori (Un
garia) a dictat o direcție in
versă unei mingi scoase în aut 

Ide adversarii noștri ; decon
certați o clipă, juniorii români 
au slăbit marcajul și Kitcka a 
înscris cu un șut de la 17 m. I Ultimul meci, cu R.P.D. Co
reeană II. s-a disputat pe 
ploaie, terenul de joc (din pă- 

Imînt tasat) transformîndu-se 
intr-o suprafață noroioasă. Do
minată, reprezentativa noastră 
a gafat in apărare, primind I goluri din situații pe care le-ar
fi evitat lesne în prima jumă
tate a turneului, cînd polen 

Ițialul fizic era intact. Au mar
cat : Kim Hun (min. 12), Kie 
Cing-Kio (min. 21), Shin Shin- 

IGuk (min. 39) și Ri Yon-Kin 
(min. 77). Radu (același care 
a amenințat cu egalarea, cu 
două zile înainte, poarta echi- 

| pei Cehoslovaciei, in min. 78),

| AZI ÎNCEPE LA BAIA MARE „CUPA MINERUL-

Iîncepînd de astăzi, orașul 
Baia Mare va fi. gazda celei 
de a Vl-a ediții a turneului 

(internațional de fotbal dotat 
cu „Cupa Minerul", în orga
nizarea lui F. C. Baia Mare, 
în legătură cu acest eveni
ment fotbalistic am solicitat 

, tovarășului Mihai Bob, vice
președintele clubului băimă- 

Irean. cîteva amănunte.
O Ce deosebește turneul din 

acest an de cele precedente 7 I® Cred că nu greșesc dacă a- 
firm că actuala ediție a „Cu
pei Minerul" este cea mai va- 

Iloroasă din cite s-au disputat 
pînă în prezent. Invitații noș- 

• tri : Dynamo Dresda și Hansa 
Rostock, ambele din R. D.

I Germană, Szombierki Bytom, 
Polonia, Spartak Ivano Fran- 
kovsk, din U.R.S.S. împreună

Icu Olimpia Satu Mare și F. C. 
Baia Mare, ele vor putea oferi 
spectatorilor un program a-

AMICALE
sâmbătă. Duminică. Minerul ILba 
a jucat cu formația de juaikxrl a 
echipei F.C. Baia Mare, pe care 
a întrecut-o cu 2—1 (1—0). (V.
SASARANU — ooresp.).
• DINAMO — PROGRESUL, 

med de mare atracție, este pro
gramat mâine după-amiază, cu În
cepere de la ana 13, pe stadionul 
OLnamo, în ambele formații ur
mând a fi utilizați si jucătorii 
nou transferați. In deschidere, un 
med între douiă echipe de juniori 
aie clubului Dinamo.

® PROGRESUL BRĂILA — Ș.N. 
BRA1LA S—1 (1—0). Au înscris : 
Alecu, Vlad, Telegraf, respectiv 
Petcu. (Tr. ENACHE — coresp.).

9 OLTUL SF. GHBORGHE - 
METALUL AIUD 0—1 (0—0). A 
marcat Bojln. (GH. BRIOTA — 
coresp.).
• TRACTORUL BRAȘOV — 

PORTUL CONSTANȚA S—0 (1—0). 
Golurile ani fost realizate de Go- 
lanu și Marcaș (2). (C. GRUIA, 
coresp.).

9 MINERUL LUPENI — ME-
■ TALUL BUCUREȘTI 0—1 (0—0). 

Unicul gol a fost marcat de An- 
ghelina. (I. COȚESCU, coresp.).

simplă formalitate pentru Săbă- 
dău, care a cîștigat cînd ?i cum 
a vrut Gv. Solcan., din restul con- 
curenților doar Bavari încercînd 
să-i pericliteze victoria și să do
boare recordul — tentativă eșua
tă. în ce privește cealaltă im
portantă cursă, ea s-a rezumat la 
un prelungit duel între Strun^ă- 
rița (rămasă însă fără resurse la 
50 m de sosire) șl Horoscop, ul
timul terminînd pe primul loc, cu 
resurse vădite.

Neavînd programul oficial cu 
recordurile înregistrate de ceilalți 
concurenți (organizatorii continu- 
ind să ne priveze, în mod cu to
tul abuziv, de această posibili
tate elementară de informare}, nu 

a avut posibilitatea golului d« 
onoare (în min. 79 — șut de 
la 8 m), dar a ratat, trimițînd 
balonul în pieptul portarului.

Formația utilizată de-a lun
gul celor două meciuri : Gîr- 
joabă (Popa) — Pîrvan (Trăis 
taru), Negoiță, Balint, Curtean 
(Domșa), Albu (Iacob), Mustă- 
țea, Ciobanu — Neagu (Vă
dana), Radu (Dragomir), U- 
drica.

Celelalte rezultate din sub
grupa noastră : R.P.D. Co- 
reană II — Cuba 2—0, (1—0). 
Cehoslovacia — Cuba 3—1 
(2-1).

în cealaltă subgrupă (locurile
1— 4) : R.P.D. Coreeană I — 
U.R.S.S. 0—0, Ungaria — R. D. 
Germană 2—0 (0—0), Ungaria 
— U.R.S.S. 1—1 (1—0), K. D, 
Germană — R.P.D. Coreeană 1
2— 0 (1—0). Gazdele, cu un
meci nul în ultima partidă, at 
fi cîștigat turneul.

Pentru locul 9, Bulgaria a 
învins Polonia cu 1—0 (1—0)

Clasament final : 1. Ungaria.
2. R. D. Germană, 3. U.R.S.S.. 
4. R.P.D. Coreeană I, 5. Ceho
slovacia, 6. R.P.D. Coreeană II, 
7. România, 8. Cuba, 9. Bulga
ria, 10. Polonia.

Aici, la Phenian, nu există 
nici un dubiu, fruntașele cla
samentului (primele 4 echipe) 
au reprezentat, intr-adevăr, și 
formațiile cele mai omogene, 
mai echilibrate, dotate cu cea 
mai mare forță de joc, în con
dițiile unui turneu solicitant, 
cu mare densitate de meciuri, 
cu mulți jucători dornici de a- 
firmare la predarea ștafetei in
tre două g^ierații U.E.F.A.

Ion CUPEN

1
I

tractiv. 9 Cum se vor desfă
șura jocurile ? • în prima zi 
a turneului, adică marți 22 iu
lie, la ora 16, se vor întîlni 
Dynamo Dresda și Olimpia 
Satu Mare, iar în continuare 
vor juca F. C. Baia Mare și 
Hansa Rostock. Miercuri sînt 
programate jO'Curile Spartak 
Ivano Frankovsk — Olimpia 
Satu Mare și Szombierki By
tom — Hansa Rostock. După o 
zi de pauză, turneul va £i re
luat cu partidele Dynamo 
Dresda — Spartak Ivano 
Frankovsk și F. C. Baia Mare 
— Szombierki Bytom. Sîmbătă 
se va disputa meciul pentru 
locurile 5—6, iar duminică fi
nala mică și finala mare. O 
Ce știți despre oaspeții de 
peste hotare ? 9 Turneul se a- 
nunță tare numai și pentru 
simplul fapt că la startul lui 
se aliniază campioana Poloniei, 
Szombierki Bytom — care are 
în componență doi internațio
nali A, înaintașii Wieczorek și 
Ogaza —, precum și puternica 
formație Dynamo Dresda, care 
a pierdut titlul de campioană 
la mustață, cum se zice, în 
fața echipei Dynamo Berlin și 
care are în formație nu mal 
puțin de șapte internaționali 
A — Iakubovschi, Hăfner, 
Schmuck, Weber (golgeterul 
formației, 16 goluri — locul 
trei în clasamentul golgeteri • 
lor). Cote, Heidler, Trautman. 
Cît privește celelalte două e- 
chipe de peste hotare. Hansa 
Rostock a revenit anul acesta 
în prima divizie, iar Spartak 
Ivano Frankovsk este și ea o 
formație bine cotată în cam
pionatul unional. Deci, echipa 
noastră are o excelentă posi
bilitate de a-și dovedi comp» 
titivitatea și de a-și lua și o 
revanșă in fața echipei Dy
namo Dresda după acea În
frângere supărătoare suferită 
tn turneul de pregătire din 
iarna trecută.

Stelian TRANDAFIRESCU
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putem trage concluziile ce se im
pun în perspectiva Derbyului. 
Are cineva interes să țină în se
cret valorile obținute de ceilalți 
concurenți, în afara câștigătorului?

REZULTATE TEHNICE î Cursa 
I : 1. Osmana (D. Toduță) rec. 
1:33,1, 2. Percutor. Simplu 8, or
dinea 42. Cursa a 2-a : 1. Huhu
rez (V. Mimică) rec. 1:30,5, 2. Fa- 
nera. Simplu 2, ordinea 20, event 
19. Cursa a 3-a : 1. Ispravnic (I. 
Stolcescu) rec. 1:30,6, 2. Organist. 
3. Hebreea. Simplu 16, ordinea 27, 
event 19, ordinea triplă 1064, 
triplu câștigător 437. Cursa 
* 4-a : 1. Podoaba (G. Gri-
gore) nec. 1:30>,7, 2. Siliciu, 3. Si- 
racuz. Simplu 6, ordinea 32, e- 
vent 39, ordinea triplă 466. Cursa
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Astăzi se împlinesc 36 de 
«ni de Ia eliberarea Polo
niei de sub jugul cotropi
torilor fasciști, dată care 
rămîne în istoria poporu
lui prieten ca „Ziua renaș
terii". Prilej sărbătoresc 
pentru trecerea în revistă 
a însemnatelor succese ob
ținute în anii socialismului, 
de oamenii muncii din a- 
ceastă țară. în toate dome
niile de activitate. în acest 
frumos bilanț sînt cuprinse 
și succesele mișcării spor
tive, ale cărei rezultate, pe 
planul dezvoltării de masă 
și al performanțelor, sînt 
în continuă creștere.

O dovadă pertinentă pen
tru demonstrarea amploa
rei deosebite pe care a 
luat-o sportul în Polonia de 
azi o constituie faptul că 
fiecare al 7-lea cetățean al 
țării este membru al unui 
club sau asociații sportive. 
Erau 600 000 de sportivi și 
praeticanți ai turismului în
registrați în anul 1948, pen
tru ca în 1978 numărul lor 
să crească la aproape 5 mi
lioane. Pentru populariza
rea sportului în masele 
largi ale tineretului, un rol 
deosebit îl joacă școala. 
Programul de eduoație fi
zică în școlile de toate gra
dele a fost mărit de la 2 
ore pe săptămînă la 3, iar

CAMPIONATUL BALCANIC Șl „CUPA IIOMÂNIII" 
LA ORIENTARE TURISTICĂ

CLUJ-NAPOCA. 21 (prin te
lefon). Zonele Tăuți și Făget, 
din apropierea municipiului 
Cluj-Napoca, au devenit, înce- 
pînd de duminică dimineața, 
imense „stadioane" naturale, în 
care se desfășoară numeroase 
competiții de orientare turis
tică, cu participarea unor spor
tivi din țară și de peste ho
tare.

Prima dintre acestea, finala 
Campionatului național de șta
fetă, s-a desfășurat duminică. 
Pe o vreme splendidă. Cei a- 
proape 260 de sportivi — echi
pele de băieți în cîte patru 
schimburi iar cele de . fete în 
trei — au străbătut distanțe 
cuprinse intre 4 000 și 9 000 m, 
cu 8—10 posturi de control, po
trivit categoriilor de vîrstă. O 
frumoasă evoluție au avut-o 
concurenții de la Voința Cluj- 
Napoca, CEMIN Baia Mare și 
Cutezătorii Bistrița.

Dar iată și clasamentul : FE
MININ — junioare : 1. Voința 
Bistrița, 2. Danubius Galați, 3.

CAMPIONII MONDIALI 
DE DANS PE GHEAȚĂ 
LA MIERCUREA CIUC

MIERCUREA CIUC (prin te
lefon). La patinoarul artificial 
din localitate s-au desfășurat, 
in organizarea „Sport-clubu- 
lui“, două atractive demon
strații de patinaj artistic, la 
care și-au dat concursul, pe 
lingă sportivii din mai multe 
unități cu secții de patinaj, și 
lotul de patinatori artistici al 
R. P. Ungare, in frunte cu_ pe
rechea campioană mondială la 
dans, Krisztina Regoczi — An
dris Sallai. Aproximativ 7 000 
de spectatori prezenți la cele 
două reuniuni au aplaudat 
înalta măiestrie a campionilor 
lumii, care au prezentat asiS' 
tentei un program interesant, 
cu multe elemente noi, pregă
tite pentru viitoarele mari în
treceri internaționale. (V. PAȘ
CANII, coresp.).

a 5-a : 1. Săbădău (Gv. Solcan) 
rec. 1:28,5, 2. Bavari. Simplu 2,50, 
ordinea 10, event 5. Cursa a 6-a : 
1. Horoscop (G. Popescu) rec. 
1:28,4, 2. Dirijor, 3. Selenar. Sim
plu 8, ordinea 23, event, 12 ordi
nea triplă 258. Cursa a 7-a : 1. 
Rustica (N. Simion) rec. 1:26,5, 2. 
Hogar. Simplu 2,50, ordinea 7, 
event 21, triplu cîștlgător 155 
Cursa a 8-a ; 1. Heraldina (N. Ni- 
colae) rec. 1:29,2, 2. Surduc, 3. 
Versiunea. Simplu 7, ordinea 13, 
event 22. Cursa a 9-a : 1. Tufana 
(G. Tănase), 2. Tlrgoveț, 3. Ver.- 
dlc. Simplu 3, ordine-a 15, event 
21, ordinea triplă 101, triplu cîș
tlgător 343. Pariul austriac s-a 
ridicat la suma de 94 875 lei și a 
foști cîștigat de două tlchete cu 
două combinații cu șapte cal, a 
23 718 lei, și 28 tlchete cu 57 com
binații cu șase cai. a 832 lei fie
care (rezultat provizoriu).

Gh. ALEXANDRESCU

secțiile sportive școlare sînt 
tot mai intens solicitate. In 
școli superioare și univer
sități funcționează 1 032 sec
ții sportive, cu paste 200 000 
de membri activi. De ase
menea, în întreprinderi și 
instituții, de o largă popu
laritate se bucură gimnas
tica în producție, ca și con
cursurile sportive de masă, 
la care iau parte mulți iu
bitori ai exercițiilor fizice, 
tineri și vîrstnici.

Dezvoltarea sportului po
lonez este pregnant ilustrată 
și de succesele celor mai 
buni reprezentanți ai săi în 
arena internațională. în 
palmaresul lor au intrat, in 
acești ani din urmă, nu
meroase titluri mondiale și 
continentale, recorduri ale 
lumii, precum și prețioase 
medalii cucerite la ultimele 
ediții ale Jocurilor Olim
pice. Este suficient să a- 
mintim că la precedenta O- 
limpiadă de vară, desfășu
rată la Montreal, delegația 
sportivă a Poloniei a ocu
pat locul 5 în clasamentul 
neoficial pe națiuni. Iată 
un motiv în plus să cre
dem că sportivii polonezi 
se vor număra printre pro
tagoniști și la întrecerile» 
actualei ediții a Jocurilor 
Olimpice, care se dispută in 
aceste zile la Moscova.

Jud. Maramureș; tineret: 1.
CEMIN, 2. Cutezătorii Bistri
ța, 3. Jud. Dolj ; senioare : 1. 
Voința Cluj-Napoca. 2. Jud. 
Maramureș, 3. Voința Bistrița. 
MASCULIN — juniori: 1. CSU 
București 2. Jud. Satu Mare,
3. Voința Cluj-Napoca; tineret:
1. Cutezătorii Bistrița. 2. Jud. 
Sălaj. 3. Jud. Satu Mare; se
niori: 1. Voința Cluj-Napoca,
2. Voința II Cluj-Napoca. 3. 
Jud. Cluj.

Luni au început întrecerile 
din cadrul ediției a treia a 
Campionatului Balcanic și ce
lei de a XV-a ediții a „Cupei 
României". Alături de concu
renții români iau parte spor
tivi din Bulgaria. Iugoslavia și 
Ungaria. Tot azi au început și 
întrecerile celei de a XX-a 
ediții a „Cupei Clujului".

Ion HOABĂN

TELEX ® TELEX
AUTO 9 Tradiționala competi

ție automobilistică ,,250 mile do 
la Nashville" a fost ciștigată la 
această ediție de pilotul Dale 
Earnhardt, pe o mașină „Chevro
let", cu o viteză medie orară da 
151 km.

CICLISM 9 Criteriul de la Dle- 
tâkon (Elveția) a lost cîștigat de 
olandezul Roelof Groen. care a 
realizat pe un traseu în lungime 
de 96 km timpul de 2h02:50. 
9 Titlul de campion al Elve
ției la clclism-fond pentru ama
tori a revenit lui Fritz Joost. 
Noul campion a parcurs 187,200 ltn> 
în 4h47:36 — medie orară 39.054 
151 km.

MOTO 9 Competiția internațio
nală molonautică Vlareggio — 
Bastia — Viareggio, contând pen
tru campionatul european, a fost 
câștigată de englezul Ted Toleman 
pe ..Betram" — 373 km în 3hl5:47 
(medie orară 114,648 km). Pe locul 
secund s-a clasat italianul To- 
masso de Simone, cu 3h35:04.

FOTBAL 9 La Maseru (Leso
tho). în cadrul preliminariilor 
campionatului mondial, echipele 
Lesotho si Guineea au terminat 
la egalitate : 1—1. învingători to 
primul meci cu 3—1. fotbaliștii 
din Guineea s-au calificat in 
continuare. 9 In finala turneului 
internațional de la Niimegen. e- 
chipa olandeză Go Ahead a . to- 
vlns cu 4—2 (1—1) formația sco
țiană Celtic Glasgow.

TENIS © Turneul de la Stutt
gart a fost cîștigat de Vitas Ge- 
rulaitis (S.U.A.). care in finală 
l-a învins cu 6—2. 7—5, 6—2 • pe 
Wojtek Fibak. ® La Brookline 
s-au încheiat campionatele inter
naționale pe terenuri eu zgură 
ale S.U.A. In finală, americanul 
Eddie Dibbs l-a întrecut cu 6—2, 
6—1 pe compatriotul său Gene 
Mayer. 9 Martina Navratilova a 
terminat învingătoare in turneul 
feminin de la Montrcr'. Tn fintelă. 
ea a învins-o cu 6—2. 6—1 pa
Greer Stevens. 9 In localitatea 
franceză Le Touquet a luat sfîr
șit competiția întem.rjțională femi
nină (tineret) pentru ..Cupa Annie 
Soisbault". In finală, echipa Ceho
slovaciei a învins cu 2—1 eeied- 
ționaita Australiei.
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DUMITRU ȘCHIOPU - ÎNVINGĂTOR
CUTOV, ÎNVINS DISCUTABIL

La stadionul acoperit din 
cadrul complexului „Olim- 
piiski" au continuat întrecerile 
pugilistice cu primele partide 

.....................- 1 —se
dată
Du- 
Si- 

me- 
care 

Dumitru

eliminatorii la categoriile 
mimuscă și ușoară. De 
aceasta a fost rîndul lui 
mitru Șchiopu și al lui 
mion Cuțov să-și susțină 
ciurile de debut. Primul 
a evoluat a fost D— 
Șchiopu. El l-a întîlnit pe si
rianul Abdel Hamudi, pugilist 
fără o carte de vizită în are
na internațională. Foarte de
cis, încă de la primul 
de gong, campionul 
și-a supus adversarul 
serii permanente de 
cărora A. Hamudi le-a 
față cu destulă

sunet 
român 

unor 
lovituri, 

făcut 
dificultate. 

Depășit categoric și în urmă-

toarele minute ale meciului, 
boxerul sirian a fost oprit de 
arbitru să continue lupta, vic
toria revenindu-i sEPrtivului 
român.

Cu toate lăudabilele eforturi 
depuse, Simion Cuțov n-a pu
tut primi decizia de învingă
tor în fața sovieticului Serik 
Konokbaev. Multiplul campion 
român a atacat încă de la în
ceputul disputei, dar s-a lovit 
de un adevărat baraj 
turi direcțe, executate 
tulă viteză de un 
mobil și mai înalt 
în lupta de aproape,
Cuțov a fost obstrucționat 
astfel nu și-a putut valorifica 
plenar pozițiile avantajoase 
create. în ultimul rund, Cu-

de lovi- 
cu des- 

adversar 
decît el. 

Simion 
Și

TREI RECORDURI MONDIALE
LA CATEGORIA COCOȘ &S

Gh. Maftei - locul 7, Pavel Petre - locul 8

țov a făcut dovada unei deo
sebite capacități de luptă și 
dorință de a învinge. El și-a 
urmărit în permanență ad
versarul, l-a aplicat nume
roase lovituri, obligîndu-1 să 
țină exagerat de mult, să bo- 
xeze periculos cu capul îna
inte, motiv pentru care 
nokbaev a primit și (’ 
vertismente. Totuși, 
judecători n-au vrut 
seama de penalizările 
de boxerul sovietic și 
cordat acestuia decizia 
vingător.

Ko- 
două a- 

arbitril 
să țină 
primite 
i-au a- 

i de în-

BOX — turul L categoria semimijlocie, I. Budușan — Davitt 
(Irlanda).

CANOTAJ — recalificări în probele masculine, echipajul Vol- 
culescu, Ilieș, iosub, Simion la 4 rame.

GIMNASTICA — echipe masculine, exerciții liber alese (Grecu, 
Georgescu, Cepol, Szilier, O preș cu, Bucuroiu).

HALTERE — categoria 60 kg (Gelu Radu și Constantin Chiru). 
HANDBAL — meciul România — Algeria.
LUPTE — tururi preliminarii la greco-romane: Nicu Glngă 

(cat. 52 kg), Mihal Boțilă (cat. 57 kg), Ștefan Rusu (cat. 63 kg) 
Gheorghe Minoa (pat. 74 kg), Ion Dralca (cat? 82 leg). Andrei 
Vasile (cat. 100 kg) și Roman Codreanu (cat. 4-100 kg); tur
neul final la cat. 48 kg — Constantin Alexandru, cat. 90 kg — 
Petre Dicu.

ÎNOT — 100 m spate, serii (Carmen Bunaciu).
PENTATLON MODERN — proba de tir (Spîrlea. Galovicl, 

Răducanu).
POLO — meciul România — Olanda.
SĂRITURI — eliminatorii la trambulină (3 m1) Alex. Baglu
SCRIMA — eliminatorii la floretă bărbați, individual (Prt.ru 

Kukl, Tudor Petruș, Sorin Roca, Mihal Tiu).
VOLEI — mediul masculin România — Polonia.
YACHTING — regata a H-a.

IERARHIILE LA PENTATLON
PROGRAMUL

DE AZI

în cea de a doua zi a între
cerilor de haltere au fost pro
gramate disputele la categoria 
cocoș (56 kg). Țara noastră a 
fost reprezentată do doi spor
tivi. Gh. Maftei și Pavel Pe
tre, care au avut adversari 
deosebit de puternici, fapt 
demonstrat de rezultatele pri
milor 6 clasați. Gh. Maftei cu
247.5 kg (105 la „smuls", plus
142.5 kg la „aruncat") a ocu
pat locul 7, iar Pavel Petre, 
,cu 245 kg (100 -I- 145) l-a ur
mat în clasament (locul 8). 
Chiar dacă sportivii noștri ar 
fi evoluat la '.-aloarea lor ma
ximă ei nu ar fi putut ocupa 
un loc printre primii, avînd 
în vedere faptul că sportivul 
clasat pe poziția a șasea a 
realizat cu 12,5 kg mai mult 
decit Gh. Maftei !

întrecerea „cocoșilor" s-a 
ridicat la un înalt nivel va
loric. dovadă fiind cele trei 
“recorduri mondiale realizate. 
Primul clasat, cubanezul Da
niel Nunez, a realizat 275 kg 
la total, depășind recordul 
lumii cu 2,5 kg. Tot el a de
venit recordman mondial și 

‘la „smuls" cu 125 kg (v.r. 123

kg). Cel de-al doilea clasat, 
sovieticul Jurik Sarkizian 
(270 kg), a îmbunătățit cea 
mai valoroasă performanță 
mondială la „aruncat": 157,5 
kg (v.r. 155 kg). Remarcabile 
sînt și rezultatele următorilor 
clasați : T. Dembonczyk (Po
lonia) 265 kg; A. Letz (R.D.G.) 
265 kg (aceștia fiind departa
jați după greutatea 
rală), Yu Young
Coreeană) 262,5 
novits (Ungaria)

corpo-
Yang (R.P.D. 

kg, I. Ștefa-
260 kg.

Cea de a doua probă din ca
drul concursului de pentatlon 
modem, — scrima — care s-a 
desfășurat în sala Ț.S.K.A., a 
pus la grea încercare pe concu- 
renți, ea avînd loc pe parcursul 
a peste 10 ore. Dintre sportivii 
noștri, doar Dumitru Spirlea a 
reușit un număr mai mare de 
victorii (23), dar totalul de 844 
p, nu este la valoarea aștepta
tă, el situîndu-se pe locul 13. 
Ceilalți, Iuliu 
Cezar Răducanu 
decît 20 (766 p) și, 
16 victorii (652 p), ceea ce i-a 
plasat pe locurile 21 și 37 în 
probă. Din această cauză, 
formația noastră a coborît două 
locuri în clasamentul general, 
avînd înaintea probei de tir 
5326 p. Desigur, celelalte probe 
pot aduce noi schimbări în cla
samente, pentatloniștii noștri 
trebuind, pentru a reveni în

întrecerii, să 
Ia maximum

se 
in

lui 
cu

J. 0. CONTINUĂ
(Urmare din pag. I)

mai înaltă culme a sportului 
respectiv, cum e și cazul echi
pei feminine de gimnastică 
a României, suportă asalturi 
puternice, care sint firești și ac
ceptate dacă se produc in con
diții normale de concurs.

Gimnastele noastre pornesc 
miercuri la reuniunea exerciții- 
lor libere ale concursului pe e- 
chipe cu un minus de aproape 
un punct, din cauzele arătate 
mai sus ; să sperăm insă că ele 
vor ști să învingă acest handi
cap, cum au făcut-o dealtfel și 
la Fort Worth, desigur in con
dițiile unor arbitraje obiective. 
Jurământul depus de arbitri 
la reuniunea inaugurali a O- 
limpiadei — 80 trebuie respec
tat de toți cei care au delicata 
și dificila sarcină de a conduce 
competițiile in condiții echita
bile.

Pe răbojul zilei, sportivii 
români au mai realizat unele 
performante bune. Poloiștii, cu 
victoria asupra echipei Greciei, 
și-au mărit șansele pentru ca
lificare in turneul final. Luptă
torii, de asemenea, au făcui 
păși buni spre fazele înaintate 
ale turneului de greco-romane.

Constantin Alexandru și Pe
tre Dicu vor lupta marți pen
tru medalii la categoriile 48 
kg și. respectiv. 90 kg. iar An
drei Vasile a făcut și el un pas 
important spre podium, la 
categoria 100 kg, învingîndu-l 
pe celebrul Nikolai Balboșin.

Marți, încă o zi olimpică o- 
bișnuită cu alte nădejdi și — 

sperăm — împliniri. (A.N.)

Galovici și 
nu au reușit 

respectiv,

prim-planul 
concentreze 
continuare.

Proba de scrimă a revenit 
Laszlo Horvath (Ungaria)
1052 p (31 v), urmat de cole
gul său de echipă Tamas Szom- 
bathely și de sovieticul Pavel 
Lednev, ambii cu 1026 p (30 v). 
Dreipt urmare, pe echipe proba 
a fost cîștigată de Ungaria ctl 
3042, pe locurile următoare si- 
tuîndu-se U.R.S.S. 2896 p și 
Suedia 2714 p. Echipa noastră 
a ocupat locul 8 cu 2262 p. 
S-au produs, astfel, schimbări și 
în clasamentele generale, pe 
primul loc trecînd Tamaș Szom- 
bathely 2126 p, iar pe echipe 
Ungaria cu 6130 p. Sportivii 
noștri : individual — 9. D.
Spîrlea 1994 p,... 30. I. Galovicl 
1720 p. ...37. C. Răducanu 1663 
p ; echipe — locul 9 cu 5326 p.

BASCHET (Sala Olimpliskl 
11 — Cuba — Iugoslavia <f) ; 
13 — Senegal — Spania (m) ; 
1» — Bulgaria — U.R.S.S. (f) ; 
ora 20,15 — iugoslavia — Polonia 
(m) ; (sala Ț.S.K.A.) ora 18 — 
Italia — Ungaria (f).

BOX (Complexul sportiv Ollm- 
pllski) ora 12 șl ora 18 — Me
ciuri eliminatorii

CANOTAJ (Baza nautică Krf- 
latskoe) ora 10 — Recalificări ta 
probele masculine. o

CICLISM (Velodromul C< ui 
sportiv al Sindicatelor) ora n — 

' Calificări in proba de urmărire 
Individuali 400 m șl finală ta 
proba de 1000 m contracronome- 
tru.

FOTBAL Moscova, ora 20 —_ Zambla (gr A) .
— Venezuela — 
Kiev, ora 19 — 

— Algeria (gr. 
19 — Spania —

ora 
ora 
ora

ÎNTRECEREA ECHIPELOR FEMININE DE GIMNASTICA
(Urmare din pag. 1)

monstrează limpede valoarea ri
dicată la care s-a prezentat 
echipa României. Nadia Comă
neci a fost iarăși ultima, în 
postură de autentic și excepțio
nal lider al formației. Zecile de 
fotoreporteri prezenți în jurul 
podiumului de concurs s-au gru
pat la bîrnă, încercînd să sur
prindă fiecare gest al Nadiei, 
plină de grație și de frumuse
țe. Ca de 
a răsplătit 
voluat cu 
siguranță.
turile au fost executate 
cepțional. Finalul 
a smuls, pur și simplu, 
te de aplauze. Aproape instan
taneu a apărut și decizia : 10 !

Cum era de așteptat, solul 
a adus noi și prețioase puncte 
și zecimi fetelor noastre. Na
dia, cu deosebire, a fost pri
mită cu căldură la apariția sa 
pe podium și evoluînd în ma- 
niera-i caracteristică a luat... 
respirația sălii. Pentru exer
cițiul său, din nou o notă ri
dicată : 9,95 p. Și celelalte fe
te au fost bine cotate : Turner 
9,60

atîtea alte ori, ea 
așteptările și a e- 
maximă precizie și 
Piruetele și sări- 

ex- 
exereițiului 

ropo-

p. Grigoraș și Ruhn

MEDALIILE

9,TO

DECISE
LA BARAJ!

întrecerile de tir au conti
nuat la poligonul Mîtisci cu 
proba de pușcă liberă 60 f.c. 
Medalia de aur a fost cucerită, 
la barajul ultimelor decade, de 
trăgătorul Karoly Varga (Un
garia) care a totalizat 599 p, 
record mondial și olimpic ega
lat, medalia de argint revenind 
lui Helfried Heilford (R.D.G.) 
cu același punctaj. Pe locul 3 
s-a clasat bulgarul Petar Za- 
prianov cu 598 p, care l-a în
trecut, tot la baraj, pe polone
zul Krisztoff Ștefaniak.

Tînărul nostru reprezentant 
Mircea Ilca s-a clasat pe locul 
13, la egalitate cu locurile 11 
și 12. datorită celor 596 p to
talizate.

p, Dunca 9,80 p, Eberle 9,90 
Ultimul aparat, săriturile, 
fost parcă mai puțin 
gător. Comăneci
Dunca 9,90 p obțin, totuși, no
tele așteptate.

Cele 39,85 p realizate de NA
DIA COMANECI la încheierea 
evoluției de luni reprezintă u- 
nul dintre cele mai ridicate 
punctaje înregistrate în marile 
competiții ale gimnasticii (la 
Montreal, după impuse, ea to
talizase 39,525 p, iar Kim 
39,125 p) și îi permit să abor
deze cu mari șanse exercițiile 
liber alese și apoi întrecerea ce
lor mai bune 36 de gimnaste 
ale Olimpiadei a XXII-a.

In ultima grupă a zilei, sea
ra, așa cum prevăzusem, dealt
fel, arbitrele au crescut consi
derabil notările lor, în mod ne
justificat, astfel că gimnaste 
din echipele Uniunii Sovietice. 
R.D. Germane și Cehoslovaciei 
au primit note foarte ridicate,

P. 
a 

convin- 
9,95 p și

nu întotdeauna în concordan
tă cu evoluția de la cele 4 a- 
paratc. Aceasta a făcut ca, la 
încheierea primului act al com
petiției, clasamentul 
să arate astfel: L 
197,75 p (la Montreal 
R.D. Germană 196,80 
3. România 196,70 p . ...
Cehoslovacia 195,10 p (187,35), 
5. Ungaria 193,55 p (188,65), 6.

7.

echipelor
U.R.S.S. 

194,20), 2. 
p (191,60), 
(192,70), 4,

Bulgaria 193,10 p (185,90), 
Polonia 191,70 p (—).

în clasamentul individual, în 
afara Nadiei . Comăneci, tot 
39,85 p a totalizat și Natalia 
Șapoșnikova (10 la sărituri, 9,95 
p la celelalte aparate). Pe lo
cul 3. Maxi Gnauch (R.D.G.) 
39,70 p, 4. Nelli Kim (U.R.S.S.) 
39,60 p, 5. Emilia Eberle (Ro
mânia) 39,55 p, 6. Maria Fila
tova (U.R.S.S.) 39,45 p, 7. Da
vidova (U.R.S.S)) și Zaharova 
(U.R.S.S.) 39,40 p, 9. Dunca 
(România) 39,35 p, 10. Hindorf 
(R.D.G.) 39,30 p etc. (C. M.).

în cele două săli ale Com
plexului Lujniki 
turneul feminin de volei, pro
gramul fiind deschis de echi
pele grupei B.

Debutul 
tre — în 
gare, care 
mai bună 
încununat 
dînd 
tită 
elenii 
ficilă, 
să se 
chilibrului. A fost așa doar în 
primele două seturi, primul cîș- 
tigat de voleibalistele bulgare — 
care au profitat în final de 
crisparea și neatenția în prelua
re a sextetului trimis în teren 
de N. Roibescu și N. Humă — 
în timp ce setul al doilea a 
fost cîștigat de românce, care 
au dominat clar. înfrîngerea lor 
s-a conturat de la primele 
mingi ale setului al treilea, 
cînd speranțele în revenirea

a debutat și

voleibalistelor noas- 
compania celor bul- 
ni se par a fi în cea 
formă — nu 
de succes, 

patru seturi, 
și de

a fost 
ele ce-

Soco- 
tehni-

în
dealtfel 
noștri drept cea mai di- 
partida era de așteptat 
desfășoare sub semnul e-

DE VOLEI
trăgătoarei prin- jțjmuBw);1
cipale, Irina Pet- 
culeț, s-au risi

pit definitiv. Dintre volei
balistele românce doar Vic
toria Georgescu și. In par
te, Victoria Ban cin au a- 
vut o contribuție mai constantă. 
Scor final 3—1 (9, —7, 5. 4)
pentru echipa Bulgariei. Arbi
trii R. Samedov (U.R.S.S.) și 
B. Lange (R.D.G.) au condus 
bine următoarele formații : 
ROMANIA — Mariana Ionescu, 
Victoria Georgescu,
Banciu, Irina Petculeț, Iuliana 
Enescu. Doina Săvoiu. Au mai 
fost introduse : Crina Georgescu,. 
Gabriela Coman, Ileana Do- 
broschi. Elena Piron. BULGA
RIA : Verka Borisova, Zvetana 
Bojurina, Tania Gogova, Anka 
Hristolova. Rumiana Kaiceva, 
Maria Gheorghieva (Roșița Di
mitrova, Tania Dimitrova, Silva 
Petunkova). în cealaltă par
tidă : Ungaria — Brazi
lia 3—2 (15, —9. 12. —6, 12).

U.R.S.S. 
nlngrad, ora 19 
Cuba (gr. A) ; 
B. D Germană 
B) ; Minsk, ora 
Siria (gr. B).

GIMNASTICA . _ .
rllor de la complexul Lujnlld) 
ora 10 șl ora 17 ..........
bere bărbați.

HALTERE (Palatul sporturilor 
Izmailovo) ora 14 — grupa B și 
ora 19 — grupa A concursul de 
la categoria 60 kg.

HANDBAL (Sala Sokolniki) or* 
17 — România — Algeria (m) ora,
18.30 — Iugoslavia — Elveția (m); 
in grupa B ; (sala Dinamo) 
ora 20 — U.R.S.S. — Kuweit (m) j 
ora 17 — R D. Germană — Un
garia (m) ; ora 18,30 — Dane
marca — Spania (m) ; ora 20 — 
Polonia — Cuba (m) In grupa A.

LUPTE GRECO-ROMANE (Com
plexul sportiv T.S.K.A.) ora 10
— Meciuri eliminatorii pentru ca
tegoriile 52, 57, 68, 74, 82, 100 șt 
4-100 kg ; semifinale pentru ca
tegoriile 48, 62 și 90 kg ; ora 18
— Meciuri eliminatorii pentru ca
tegoriile 52, 57, 68, 74. 82, 100 și 
4-100 kg ț turneul final pețtru 
categoriile 48, 62 șl 90 kg.

NATAȚIE (Complex'll 1V
Olimpliskl) ora 10 — Serii eli
minatorii la 400 m liber (f), 100 
m fluture (m), 100 m spate (f) ț 
ora 18.30 — Semifinale la 100 m 
fluture (m) șl 100 tn spate (f) : 
finale la 1 500 m liber, 400 m li
ber (f) șl 100 m bras (m) ; or*
10.30 și ora 17,30 — Eliminatorii 
la trambulină (m).

PENTATLON MODERN (Cen
trul sportiv Dinamo) ora 11 — 
Proba de tir.

POLO (Bazinul de la complexul 
Lujniki) — Ungaria — Grecia o- 
ra 11 șl România — Olanda (10) 
In grupa A ; Suedia — U.R.S.S. 
(12) șl Spania — Italia (17) ta 
grupa B ; Iugoslavia — Austra
lia (13) șl Cuba — Bulgaria (18) 
in grupa C.

SCRIMA (Complexul sportiv 
T.S.K.A.) ora 9 — Eliminatorii tn 
proba de floretă individual (m>-

TIR (Complexul sportiv Dina
mo) ora * 
focuri).

VOLEI 
Lujnlld) 
România ._ . - v .
19.30 — Italia — Cehoslovacia (m)
In grupa A ; ' ‘
17.30 — Brazilia _ _ . 
tn grupa B ; ora 19,30 — Bulga
ria — Cuba (m) In grupa A.

YACHTING (Centrul olimpic de 
la Tallin) era 12 — Regata a n-a.

(Palatul sportu-

ExerclțU U-

9 — Talere șanț (58

(Sala de la complexul 
ora 17,30 — Polonia —
(m) tn grupa B ; ora 

~ îhoslovacla (m) 
(sala Drujba) ora 
— Iugoslavia (m)

PE MICUL ECRAN
Victoria

Relatări de la trimișii noștri
Aurel NEAGU și Constantin MACOVEI

ORA 11: selecțiuni înregis
trate din probele de luni (pro
gramul I)

ORA 12,35: meciuri din ca
drul turului I al turneului de 
box (transmisiune directă, pro
gramul I)

ORA 17,30: meciul masculin 
de volei România — Polonia 
(transmsie directă, programul 
I) ORA 22,15: rezumatul între
cerilor din ziua a III-a a com
petițiilor olimpice (pe progra
mul I și II): înot, lupte greco- 
romane, tir. gimnastică, box, 
scrimă, handbal, sărituri, yach
ting.
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