
Prima medalie pentru spor
tivii noștri aflați ia Olimpiada 
’SO, a 100-a din palmaresul o- 
limpic românesc, a fost cuce
rită marți de luptătorul Con
stantin Alexandru. In sala 
Ț.S.K.A. din Moscova, sărbă
torește pregătită pentru între
cerile de lupte și pentru pre
mierea celor mai valoroși din
tre concurenți, sportivul nos
tru a deschis seria medaliilor 
pentru delegația României. 
Constantin Alexandru. cam
pion 
1979, 
dată 
care 
rări 
mină, suferit acum o lună, 
făcut incertă selecționarea lut 
în echipă pină in preziua ple
cării la Moscova. El a 
totuși, să participe in 
condiții. Avindu-se in 
experiența competițională mat 
restrinsă a înlocuitorului, ju
niorul Ștefan Marian, antre
norii și federația de speciali
tate au hotărit selecționarea 
în echipă a campionului mon
dial: In meciul de debut, A- 
lexandru a suferit singura in- 
frîngcre și aceasta în fața 
noului campion olimpic, sovie
ticul 
stan, 
prea . , . .
celui mal valoros luptător al 
categoriei. Dacă 
hotărit o altă programare, 
meciul decisiv înspre faza fi- 
vală, poate că l-am fi aplau
dat pe Constantin Alexandru 
pentru medalia de aur. Dar 
sorții fac parte din concurs. 
Constantin Alexandru a avut, 
totuși, tăria morală de a nu 
se descuraja după eșecul din 
debut și a obținut apoi victorii 
care i-au adus finalmente o 
meritată medalie de argint.

In sala frumos împodobită, 
Constantin Alexandru, in tre
ning alb cu benzile tricoloru
lui și Însemnul României, u 
primit — alături de ceilalți 
doi medaliați — aplauzele pu
blicului. Medaliile au 
minate de Alexandru 
(România), membru al

LUPTĂTORI Șl GIMNAȘTI
stei Executive a C.I.O., și de 
Milan Ercegan. președintele 
F.I.L.A. La conferința de pre
să care a urmat premierii, 
luptătorul nostru ne-a decla
rat : ,,Nu vă închipuiți cit de 
rău îmi pare că n-am cîștigat 
aurul. Pe Ușkempirov 
mai învins o dată, 
mea, am 
de aceea 
bază".

A doua 
de această 
luptătorului Petre Dicu, 
a avut in . '
medaliat cu aur, 
foarte puternic.

Luptătorii continuă miercuri 
toată ziua seria meciurilor și 
sint deciși să aducă in zilele 
următoare sportului românesc 
cel puțin o medalie de aur.

Deși n-au obținut o meda
lie, așa cum doreau și așa 
cum am așteptat și noi, gim
naștii au realizat — prin locul 

A in întrecerea pe echipe — 
cea mai bună performanță a 
gimnasticii românești la Jocu
rile Olimpice. Și apoi, să nu 
uităm că exemplarul sportiv 
care este Dan Grecu va face 
totul pentru a-și încununa ca
riera cu incă o medalie olimpi
că la inele. Speranța înotului 
românesc, Carmen Bunaciu, 
și-a făcut „încălzirea" in proba 
de 100 m spate (specialitatea ei 
este, după cum se știe, proba 
de 200 m spate). S-ar putea — 
o dorim, și-o dorește și ea cu 
ardoare — ca această încercare 
să fie încununată cu o medalie, 
pentru că Bunaciu a noastră a 
intrat in finală creditată cu al 
treilea timp al preliminariilor. 
In schimb, polo-ul și-a pierdut 
șansa la turneul final al locu
rilor 1—6, fiind obligat', după 
insuccesul din meciul decisiv cu 
Olanda, să coboare in turneul 
7—12. Voleibaliștii nu și-au 
confirmat victoria anterioară 
din partid-a cu Polonia, trebuind 
acum să-și amplifice eforturile 
in meciurile viitoare pentru a 
se menține in cursa locurilor
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Primele medalii ale sportivilor români
delegația

Alexandru. 
mondial la San Diego in 

a obținut de această 
o medalie de argint, pe 
a ciștigat-o în impreju- 
deosebite. Un accident la

a

cerut, 
orice 

vedere

Ușkempirov din Kazah- 
infrlngere cauzată de 
marea prudență in fața

sorții ar fi 
cu

fost in- 
Șiperco 

Corni-

ROMÂNEASCĂ
NR. 100

CONSTANTIN

Ieri seară s-a ajuns 
chiar s-a trecut de 100 de 
medalii cucerite de sporti
vii români la Jocurile O- 
limpice de vară ! Cinstea 
cuceririi medaliei jubiliare
— a 100-a — i-a revenit 
luptătorului de la greoo- 
romane Constantin Ale
xandru. In cadrul turneu
lui final, la categoria 48 
kg, desfășurat ieri după- 
amlază, sportivul nostru a 
încheiat cu brio participa
rea la această a xxn-a 
Olimpiadă, întrecindu-1 pe

. reputatul luptător ungur 
Ferenc Sereș și cucerind 
act fel medalia de argint.

Puțin mal tlrzlu. Petre 
Dicu — la categoria 90 kg
— și-a adjudecat și el me
dalia de bronz, care de 
ieri se Înscrie cu numărul 
101 în palmaresul olimpic 
al spartului românesc.

In cei 56 de ani care au 
trecut de la prima parti
cipare a sportivilor români 
la Jocurile Olimpice (Pa
ris 1924), cînd a și fost 
consemnată cîștlgarea me
daliei de bronz (cu nr. 1) 
de către echipa de rugby 
a tarii noastre, în palma
res s-au adăugat, ediție 
de ediție, tot mal multe 
medalii. A 25-a a fost cu
cerită în 1960, la Roma, 
de aruncătoarea de disc 
Lia Manoliu, iar a 50-a a 
revenit în 1968, la Ciudad 
de Mexico, cuplului de 
canoiști Ivan Patzaichin și 
Serghei Covallov. In sfîr- 
șit, o altă medalie jubilia
ră, a 75-a, a fost cîștigată 
la Miinchen, în 1972, de 
luptătorul de libere Vasile 
Iorga.

Prima medalie olimpică 
de aur a unul sportiv ro
mân este cea a trăgătoru
lui Iosif Sirbti, primită de 
el pentru succesul din 
1952, la Helsinki.

Așadar, medaliile 100 șl 
101 au fost cucerite ! De 
așteptam acum, în conti
nuare, pe cele cu numerele 
următoare...
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bronz 
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care 
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•, un adversar

medalie, 
dată,

(Continuare în pag. a 4-a)

OLIMPICĂ

ALEXANDRU!

MEDALIA

Cea de a 3-a zi a concursului 
de înot a fost marcată de ex
cepționalul record mondial 

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

CONSTANTIN ALEXANDRU (argint)
Șl PETRE DICU (bronz), LA LUPTE

Marți seară, pe podiumul de premiere din sala de la complexul Ț.S.K.A., au fost decernate 
titlurile și medaliile celor mai valoroși luptători de greco-romane, participanți la cele trei cate
gorii de greutate (48 kg, 62 kg și 90 kg), la care întrecerile au inceput incă de duminică.

Spre satisfacția întregii noastre delegații, printre (aureați s-au aflat și doi sportivi români : 
CONSTANTIN ALEXANDRU (membru al clubului Steaua, antrenori Gh. Șuteu și Gh. Berceanu) - 
medaliat cu argint și PETRE DICU (membru al clubului Dinamo,

- medaliat cu bronz. 
Să-i felicităm pe 

tivi și să adăugăm 
luptători români au 
bună, unii dintre ei 
așteptăm cu încredere celelalte 7 finale, 
mate miercuri și joi.

antrenori Ion Cernea și D. Cuc)

CONSTANTIN ALEXANDRU

1
u / ■■

realizat de sovieticul Vladimir 
Salnikov, primul om din lume 
care reușește să înoate 1500 m 
liber în mai puțin de 15 mi
nute. El a cîștigat finala de 
marți în 14:58,27. Un alt record 
mondial a realizat Rica Rei- 
nisch (R.D.G.) în seriile pro
bei de 100 m spate cu 61,50. 
în aceeași probă, reprezentan
ta țării noastre, Carmen Buna- 
ciu, a cîștigat prima serie în 
63,25, nou record național (v. 
rcc. 63,35). calificîndu-se pentru 
finala de miercuri cu al 3-lea 
timp al zilei.

Duncan Goodhew a cîștigat 
pentru Marea Britanie prima 
medalie de aur, în proba de 
100 m bras cu 63,34. iar cursa 
de 400 m liber a prilejuit îno
tătoarelor din R. D. Germană 
un succes deplin. învingătoare 
— Ines Diers în 4:08,76.

După aceste pri
me sublinieri, a- 
supra cărora, desi
gur, vom reveni, 
iată amănunte din 
întrecerile zilei de 
marți. în reuniu
nea de dimineață 
alți luptători au 
susținut primele 
partide (cei de Ia 
categoriile 57, 68,
82 și +100 kg), iar 
alții și-au continu
at întrecerile înce
pute luni (firește, 
cei rămași în com
petiție, la catego - 
riile 52, 74 și 100 
kg). Seara s-au 
desfășurat turnee
le finale la cate
goriile 
90 kg.

Ștefan Rusu (cat. 
Nicu Gingă (52 kg) 
victorii înainte de 
Mihai Boțilă (57 kg) 
categoric, cîștigînd la mare di
ferență de puncte. Ștefan Rusu 
l-a întîlnit pe bulgarul Ivan 
Atanasov. în primul rund, 
lupta a fost oarecum echili
brată și s-a încheiat la ega-. 
litate : 1—1. După minutul re
gulamentar de pauză însă, re
prezentantul țării noastre a în
ceput să forțeze obținerea pri
zelor favorabile pentru atac. 
Luptătorul bulgar le-a evitat 
cit a putut pină in min. 4,10 
cînd Ștefan Rusu a finalizat 
un salt lateral, cotat cu 2 
puncte și astfel scorul a de
venit 3—1 în favoarea sa. în

48, 62 și

kg) și 
obținut 

iar

A TREIA ZI DE ÎNTRECERI
Marți — una din cele mai aglomerate zile pe răbojul de 

două săptămîni al acestor Jocuri Olimpice : nu mai puțin de 
15 discipline sportive pe program, cu nenumărate probe care 
pun în dificultate pe ziariștii prezenți la Moscova in opțiu
nile lor zilnice.

Firește că atenția noastră a fost concentrată ieri asupra 
saltelelor din sala ȚSKA, unde s-au decernat primele meda
lii ale întrecerilor de lupte greco-romane. Din cele 9 meda
lii. două au revenit sportivilor noștri : Constantin Alexandru 
(cat. 48 kg) — argint și Petre *>icu (cat. 90 kg) — bronz, des
chizători de pirtie pentru — nădăjduim — noi succese ale 
„voinicilor din Carpați", care-și așteaptă consemnarea zilele 
acestea.

Un nou val de recorduri a caracterizat această a treia zi 
de concursuri olimpice. Iată, la înot, primul sportiv din lume 
— sovieticul Vladimir Salnikov — care coboară sub 15 mi
nute pe distanta de 1500 m în piscina Olimpiiski, cu perfor
manța de 14:58,27. înotător care parcurge deci de 15 ori 100 
m sub uh minut de fiecare dată ! Același spirit ambițios în 
depășire a limitelor și la velodromul acoperit de la Krîlat- 
skoe, unde cicliștii au șters vechile recorduri ale lumii la 
urmărire individuală pe 4000 m și la 1000 m cu start de pe 
loc. Să nu uităm că și la tir. pentru departajarea medaliilor 
de argint și bronz, a fost nevoie de un baraj în 3, la talere 
aruncate din șanț.

Gimnastica a încheiat prima parte a marilor sale „bătălii", 
în concursul masculin pe echipe, gimnaștii sovietici și-au 
confirmat supremația, iar băieții noștri — avîndu-1 lider pe 
Dan Grecu — au mai făcut un pas înainte în ierarhia mon
dială.

68 
au 
limită,
s-a impus

acești harnici și tGlentați spct- 
faptul că, tot marți, ceilalți 

avut, în general, o comportare 
realizind victorii care ne fac să 

progra-

român 
i evidentă 
min. 5,35

continuare, sportivul 
și-a pus adversarul în 
inferioritate și în 1 
Ivan Atanasov a fost, cum era 
de așteptat, descalificat.La - - -
celui 
aflau 
renți,

categoria 52 kg, înaintea 
de al treilea tur se mai 
în întrecere doar 6 concu- 
toți ceilalți fiind elimi-

PETRE DICU

ceho- 
unul 

de la

nați în ziua anterioară. 
Gingă l-a întîlnit pe 
slovacul Anton Jelinek, 
dintre puținii luptători 
această categorie care nu avea 
nici un punct de penalizare, 
spre deosebire de sportivul ro
mân, împovărat cu 5 puncte. 
Pentru a se menține în lupta 
pentru un -loc fruntaș, poate

(Continuare in vag 2—3)

Comentarii elogioase ale agențiilor de presă

NADIA ȘI-A RELUAT ZBORUL»
Comentînd întrecerile din

prima zi a concursului femi
nin de gimnastică, pe echipe, 
corespondentul agenției Asso
ciated Press notează printre 
altele : „Nadia Comăneci,
steaua gimnasticii românești, 
s-a mișcat aproape fără nici 
o greșeală în timpul progra
mului 
Palatul 
niki".

Fără 
țirel care 
lășenia ei 
rile Olimpice de la Montreal, 
tînăra împlinită a stabilit 
nivel înalt la debutul ei 
Moscova.

Comăneci a primit nota 
la exercițiul impus la birnă, 
care a durat ceva mai mult de 
un minut. Ea a efectuat în a- 
cest exercițiu salturi înalte, o 
alunecare înapoi și piruete si
gure care au făcut ca sala să 
amuțească de admirație.

Mulțimea a murmurat cînd 
nota ei perfectă a strălucit pe 
panou și Comăneci a schițat 
un zîmbet cînd 
au mîngîiat-o pe umăr.

La rîndul său, coresponden
tul agenției U.P.I. arăta că 
Nadia Comăneci și-a făcut o 
reintrare spectaculoasă în a- 
rena olimpică, reinnodind sc
ria notelor maxime obținute la 
Montreal. în cadrul exercițiu
lui de la birnă. Nadia a evo
luat cu uimitoare siguranță,

de exerciții impuse Ia 
sporturilor de la Luj-

să mai fie copilul sub- 
a cucerit cu drăgă- 
spectatorii la Jocu-

un 
la

10

antrenorii ei

dar și cu mare acuratețe și 
subtilitate. Corespondentul a- 
genției D.P.A. subliniază evo
luția de aleasă strălucire a Na- 
diei, despre care apreciază că 
alcătuiește, împreună cu co
echipierele sale, o formație de 
excepție, cu mari șanse 
dalii. Agenția France 
relatează : „Românca
Comăneci a început cu 
cepțional 10 la birnă 
promite un nou recital cu oca
zia exercițiilor liber alese".

Trimisul special al Agenției 
A.F.P.. Jean Gaudichau, no
tează în reportajul său : „Ora 
17,13 . Palatul sporturilor : li
niște de catedrală. Camerele 
de luat- vederi și toate apara
tele fotografice sint îndreptate 
într-o singură direcție^ spre o 
tînără și frumoasă fată : părul 
scurt, privirea fermă, paloarea 
firească la mari ocazii. Nadia 
Comăneci pune stăpînire 
barele asimetrice. Un 
mai tîrziu, publicul a 
«Zîna de la Montreal- 
să-și asigure propria 
siune la Moscova. Nota 
a marcat o înlănțuire impeca
bilă, fără urmă de ezitare, fără 
cea mai mică slăbiciune. Și 
încă nu e totul. Peste 20 de 
minute, pe bîrna lată de 10 
cm — aparatul gloriei ei cana
diene — va fi și mai bine. 
Zece 1 Primul, decernat de pa
tru ani încoace la cel mai înalt 
nivel... Nadia și-a reluat zbo
rul".

la me-
Presse 
Nadia 

un ex- 
și ne

pe 
minut 

înțeles, 
e gata 
succe

de 9,95
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(Urmare din pag. 1)

întîlnind formația Olandei 
în ultima zi a întrecerilor pre
liminare. echipa de polo a 
României a părăsit bazinul Luj- 
niki învinsă, ratînd califi
carea în turneul final. Sportivii 
români au jucat slab, fiind do
minați în permanență. Ei au 
comis numeroase erori în apă
rare (adversarii au ratat mari 
ocazii), iar în atac au pasat 
greșit. Sînt. dealtfel, carențe 
care au mai fost subliniate în 
acest sezon după meciurile re
prezentativei române.

Olandezii au deschis scorul 
(1—0) și au condus cu 3—1. 
Spre sfîrșitul reprizei secunde, 
datorită eforturilor lui Viorel 
Rus, formația tării noastre a 
reușit să egaleze (3—3). în cel 
de al 3-lea „sfert", exact cînd 
mai erau cîteva secunde de joc. 
poloiștii olandezi au nreluat din 
nou conducerea (4—3). în ulti
mele 5 minute de joc. reprezen
tativa României a avut o sansă 
unică de a obține egalitatea 
(rezultat care i-ar fi nermis să 
obțină reificarea). Pe rînd. 
Veer si Nicuwcnhuizen au fost 
eliminați și. la un moment dat.

echipa română a avut doi oa
meni în plus. Dinu Popescu a 
șutat însă în blocaj, ratînd ma
rea ocazie, iar pe contraatacul 
care a urmat, Răducanu nu și-a 
putut împiedica adversarul să 
șuteze decît prin fault, olandezii 
înscriind din 4 m. Scor final : 
5—3 (2—1, 1—2, 1—0, 1—0) pen
tru Olanda, care se califică în 
turneul pentru locurile 1—6, 
împreună cu formația Ungariei, 
învingătoare ieri în fața Greciei 
cu 8—5.

Arbitrii E. Asensio (Spania) 
și E. Martinez (Cuba) au con
dus următoarele 
ROMÂNIA : Spînu < 
— Nastasiu, Rus. 
Popescu, Schervan, 
CI. Rusu, Costrăș. 
OLANDA : De Bie 
weer. Veer, Van 
Buunk. Noordergraaf. Van Bel- 
kum. Van Mii. Nieuwenhuizen, 
Korevaar, Misdorp.

Au înscris, pe rînd : Buunk, 
V. Rus, "
Euunk, V.
Landeweer
(4 m.).

FIȘIER

formații : 
(FI. Slăvei) 

Răducanu, 
I. Slăvei, 

Ungureanu, 
— Lande- 

i Zeeland.

Landeweer (s.n.),
Rus, CI. Rusu (s.n.).
(s.n.) și Landeweer

chiar printre medaliați, lui 
Gingă îi era absolut necesară 
victoria. Și, intr-adevăr, Je
linek s-a văzut nevoit să evite 
prizele și să iasă mereu din 
spațiul de luptă ceea ce i-a a- 
tras avertismentele arbitrilor, 
iar în min. 7,57. descalificarea, 
în acest meci Nicu Gingă nu 
a primit deci nici un punct de 
penalizare.

Cum menționam. Mihai Ro
tilă, în meciul cu sirianul 
Mouti Nakdali, a luptat cu 
multă îndîrjire, adunînd chiar 
din prima repriză un aprecia
bil avantaj de puncte tehnice. 
La fel a concurat și în cele
lalte două reprize, astfel că la 
sfîrșitul partidei Mihai ' Bpțilă 
a obțiriut o victorie .categorică 
la puncte (prin superioritate de 
puncte, cum se spune la lupte).

Tot în reuniunea de dimi
neață. Ion Draica (82 kg) a 
fost descalificat împreună cu 
polonezul Jan Dolgowicz, iar 
Roman Codrean (+ 100 kg) a 
pierdut prin descalificare în 
fața campionului olimpic de la 
Montreal, sovieticul Aleksandr 
Kolcinski. Prin descalificare a 
fost întrecut și Vasile Andrei 
(cat. 100 kg) în întîlnirea cu 
polonezul Roman Bierla. Liip-

tătorul nostru de la categoria 
74 kg, Gheorghe Mines, a avut 
tur liber.

Cu firească emoție am aș
teptat gala de seară, în timpul 
căreia aveau să se desfășoare 
primele turnee finale, printre 
finaliști aflîndu-se și doi lup
tători români : Constantin A- 
lexandru, la categoria 48 kg și 
Petre Dicu la 90 kg. Misiunea 
lui Constantin Alexandru nu 
părea prea dificilă, în ultimul 
său meci, cu Ferenc Sereș (Un
garia), pe care l-a întrecut 
înainte de nenumărate ori. 

.Dar, cite nu se 
de-a lungul unei 
tr-adevăr, acest 
mult mai greu 
teptam, pentru că 
Cu îndelungata 
competițională (în vîrstă 
35 de ani, prezent adesea pe 
podiumul de onoare la mariie 
competiții) a făcut apel la toa
te cunoștințele sale, la toate 
resursele. Reprezentantul țării 
noastre însă, a găsit cele mai 
bune breșe pentru a finaliza 
atacurile și a cîștigat cu scorul 
de 10—5. Dacă n-ar fi pierdut 
primul meci, de duminică, C.

pot întîmpla 
finale ?! In- 
duel a fost 

decît ne aș- 
Ferenc Sereș, 

sa experiență 
de

Alexandru era acum campion 
olimpic ! Așa însă a trebuit să 
se mulțumească cu 
argint.

Mult mai greu se 
ciul lui Petre Dicu 
Nottny (Ungaria), 
nici una din partidele pe care 
le susținuse pînă la această 
finală, dispunînd aici, la Mos
cova, și de campionul euro
pean al ediției 1980, sovieticul 
Ivan Kanighin. Temerile noas
tre au fost întemeiate,, deoa
rece în primele două reprize 
Petre Dicu nu a izbutit, cu 
toate eforturile sale, să acu
muleze mai mult de un punct 
tehnic, în timp ce Norbert 
Nottny obținuse 4. A încercat 
Petre Dicu în ultimul rund să 
reducă din handicap, dar, să 
recunoaștem, Norbert Nottny a 
fost mai bun și a cîștigat pe 
merit la puncte cu 4—1.

Tot în gala de seară, Ștefan 
Rusu a mai repurtat un suc
ces înainte de limită, invingîn- 
du-1 prin tuș pe finlandezul 
Tapio Sipalla. Deci, după două 
tururi, Ștefan Rusu nu are nici 
un punct de penalizare.

medalia de

anunța me- 
cu Norbert 

neînvins in

Cuba — lugo- 
Bulgarla 122—83 

83—68 (45—37) ; In
: Spania — Polonia

BASCHET. în turneul feminin : 
slavia 81—85 (36—42) ; U.R.S.S. 
(69—42) ; Ungaria — Italia I 
turneul masculin — grupa C : 
104—81 (50—13) ; Spania — Senegal 94—65 (55—26) ; 
Iugoslavia — Polonia 127—91 (61—43) ; grupa B : 
Australia — Italia 84—77 (44—34) și nu 76—83 cum 
au anunțat unele agenții de presă.

BOX. Cat. muscă : P. Lesov (Bulgaria) b.p. O. 
Ramirez (Nicaragua) ; A. Guevara (Venezuela) 
b.p. N. Naranduya (Mongolia) ; H. Russell (Ir
landa) b.p. S. Khiniab (Irak) ; Rion Sik Yo 
(R.P.D. Coreeană) b.p. A. Doss (India) ; E. Mu- 
zua (Tanzania) b.ab.2 E. Talal (Siria) ; seml- 
mijlocie : A. Aldama (Cuba) b.ab.3 P. Sotoumei 
(Benin) ; R. Talanti (Zambia) b.p. T. Battur 
(Mongolia) ; L. Tomba (Tanzania) b.p. E. Diaz 
(Venezuela) ; K. H. Kruger (R.D.G.) b.p. Moha
mad Aii (Siria) ; K. Sczerba (Polonia) b.ab.l 
(rănire) M. Pavlov (Cehoslovacia) ; I. Budușan 
(România) b.p. J. Davitt (Irlanda) ; K. Marjamaa 
(Finlanda) b.p. R. Omoruyi (Nigeria) ; M. Filip 
(Ins. Seychelles) b.p. V. ' 
M. Boguevid (Iugoslavia) 
ban) ; P. Rasamimanana 
(!) J. Csjef (Ungaria).

CANOTAJ. Recalificări
(primele două în finală). _ «
6:36,46 ; 2. Cehoslovacia 6:36,79 ; 3. Spania 6:43,15;
4. Bulgaria 7:01,25 ; seria a n-a : 1. U.R.S.S.
6:37,77 ; 2. Polonia 6:47,38 ; 3. Franța 7:00,61.
R. D. Germană și M. Britanie deja calificate in 
finală. 4 -j- 1 rame (primele două în finală). Se
ria I : 1. Polonia 6:32^28 ; 2. Elveția 6:35,29 ; 3. 
Brazilia 6:37,07 ; 4. Cehoslovacia 6:43,81 ; 5. Ir
landa 6:56,78 ; seria a Il-a : 1. U.R.S.S. 6:28,14 ; 
2. Bulgaria 6:31,46 ; 3. M. Britanie 6:33,25 ; 4. Iu
goslavia 6:43,24 ; 5. Cuba 6:54,32. R. D. Germană 
și Spania deja calificate în finală. 2 f.c. (primele 
trei în semifinale) ; 1. Danemarca 7:08,21 ; X 
Suedia 7:09,51 ; 3. Australia 7:13,24 ; 4. Spania 
7:18,45 ; 5. Grecia 7:24,93. R.D. Germană, Austria, 
România, U.R.S.S., M. Britanie, Cehoslovacia. 
Italia, Franța, Irlanda deja calificate In semifi
nale. Simplu (primii trei în semifinale) : 1. B. 
Def-lrez (Elveția) 7:25,97 ; 2. L. Odor (Ungaria) 
7:27,49 ; 3. C. Radev (Bulgaria) 7:2J8,96 ; 4. D. Gal- 
let (Franța) 7:32,81 ; 5. A. Salfran fCuba) 7:51,84. 
Mateson (M. Britanie). Kontomanolis (Grecia). 
Dvorakoski (Brazilia). Karpinen (Finlanda). Ker
sten (R.D.G.). Lacina (Cehoslovacia) deja cali
ficați în semifinale. 4 rame (primele două în 
finală). Seria I: 1. Elveția 6:16,07; 2. Cehoslo
vacia 6:18.49 : 3. Franța 6:19,21 ; 4. Suedia 6:29,33:
5. Cuba 6:40,84 : seria a n-a : L M. Britanie
6:12,71 ; 2. România 6:13.31 ; 3. Bulgaria 6:22.57 ; 
4. Polonia 6:30.26. U.R.S.S. și R. D. Germană deja 
—•- 2 + 1 (primele două în fi-

lugoslavia 7:19,22 ; 2. Bulga- 
Britanie 7:29.07 ; 4. Irlanda 
7:52.87 ; seria a n-a : 1.
^Cehoslovacia 7:21.52 ; 3. Tta- 

România și R. D

Sanders' (Danemarca) ; 
b.p. M. Bongan (IL1- 
(Madagascar) b.k.o.2

bărbați. Dublu vlsle 
Seria I : 1. Iugoslavia

1.
4.

calificate în 
nală). Seria 
rla 7:25.77 ; 
7:36.65 ; 5.
U.R.S.S. 7:15.38 ; _________
lia 7:27.93 : 4. Franța 7:41.29. „
Germană deja calificate în finală.

CICLISM. Proba de 1090 m contracronome- 
tru : 1. Lothar Thoms (R.D.G.) 1:02,95 R.M. — 
campion olimpic ; 2. Aleksandr Panfilov 
(U.R.S.S.) 1:04,84 ; . David Weller. (Jamaica) 
1:05.24 ; 4. Guido Pontempli (Italia) 1:05,47 ; 5. 
Xavier Cahard (Franța) 1:05,50 ; 6. Heinz Issler 
(Elveția) 1:06,27.

FOTBAL. Grupa A : U.R.S.S. — Zambia 3—1 
(1—1) ; Cuba — Venezuela 2—1 (0—0) ; grupa 
B : r. D. Germană —- Algeria 1—0 (0—0) ; Spa
nia — Siria 0—0 ; grupa C : Cehoslovacia — Co
lumbia 3—0 (2—0) ; grupa D : Irak — Costa Rica 
3—0 (1—0).

GIMNASTICA. Concursul pe echipe masculin : 
' U.R.S S. 589,60 p — campioană olimpică ; 2. 

p ; 3. Ungaria 577 p ; 4. 
Bulgaria 571,55 p ; 6. Ce-

finală. 
I : I.

3. M.
Cuba

2.

1. U.R.S S. 589,60 p - 
R. D. Germană 581,15 
România 572 30 p ; 5. 
hos'lovacia 569.80 p.

HALTERE. Categoria 
(U.R.S.S.) 290 kg (130 
pic ; 2. Stefan 
(127.5 + 160) ; 
282,5 kg (127,5 + 155) ; 
lonta) 275 kg ; 5. “ “ 
6. “ - -

60 kg : 1. Viktor Mazin 
4- 160) — campion olim- 

Dimitrov (Bulgaria) 287,5 kg 
3. Marek Seweryn (Polonia') 

,4. Antonin Pawlak fPo- 
Julio Loscos (Cuba) 275 kg ; 

Frantisek Medved (Cehoslovacia) 272,5 kg.
HANDBAL. în turneul masculin — grupa A : 

R.D.G. — Ungaria 14—14 (9—7) ; Spania — Dane
marca 20—19 (9—9) ; Polonia — Cuba 34—19 
(14—10) : grupa B : România — Algeria 26—18 
<14—7) : „iugoslavia — Elveția 26—21 (12—8) ; 
U.R.S.S, — Kuweit 38—10 (22—5).

I UPTE GRECO-ROMANE. Cat. 48 kg ; 1. Ja- 
rilik Usketnpiroy (U.R.S.S.) — campion olimpic, 
?• Constantin Alexandru (România), 3. F. Sereș 
(Ungaria). .4. P. Hristov (Bulgaria). 5. S. Hapa- 
randa (Suedia). 6; A. .Olvera (Mexic).

Cat. 52 kg : N? Gingă (România) b. dese., A. 
Jelinek (Cehoslovaca), L. Răcz (Ungaria) b. su
perioritate puncte S. Wroblewski (Polonia).' V. 
B’.aghidze (U.R.S.S.) b.p. M. Mladenov (bulga
ria). . ■ ■ ■

Cat. 57, .kg : M. .Bo-țyă (România) b.s.p. Mouti

I
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PE S
După c 

voluat 1< 
adversare 
diviziei i 
noastre i 
este o i 
în conse 
minute.

Deschi: 
RADUC? 
liștii no; 
numai u 
tură libe 
RAUD. (< 
gol prim 
jucînd i 
incoerent

Certată 
conducer 
noastră 
altă față 
meciului, 
toate ca 
sara — 
logic și 
să se îni 
de trei

Luni s 
transferă 
pentru c 
cluburi iA DOUA VICTORE Wj I

A HAKDBALISTILOR ROMÂNI Bs? |
*

Turneul masculin de hand
bal a continuat marți, în să
lile Sokolniki și Dinamo, cu 
runda a doua a întrecerilor 
din grupe.

în grupa A a și fost în
registrată o primă surpriză : 
echipa Ungariei a terminat la 
egalitate (14—14) cu principala 
pretendentă la primul loc, 
formația R.D. Germane ! în 
grupa B selecționata României 
a întrecut reprezentativa Al
geriei cu 26—18 (14—7) și se 
va prezenta

ȘTIRI,
‘V. Serikov (U.R.S.S.) b.t. J. Me- 

Caltabiano (Italia) b. dese.
Nakdali (Siria), 
wis (Belgia), ‘ . .
Nigsch (Austria), Gh. Donev (Bulgaria) b.t. 
UkkoLa (Finlanda), J. Lipi eu (Polonia) b.p. 
Krysta ('Cehoslovacia).

Cat. 62 kg : 1. Stylianos Migiskis (Grecia) 
campion olimpic, 2. I. Toth (Ungaria), 3. B. Kra
marenko (U.R.S.S.), 4. Frigici (iugoslavia), 5. 
P. Kirov (Bulgaria), 6. K. Lipien (Polonia).

Cat. 68 kg : St. Rusu (România) b.desc. I. Ata
nasov (Bulgaria), S. Nalbadian (U.R.S.S.) b. dese. 
S. Tapio (Finlanda), K. Gaai (Ungaria) b.t. M. 
Moualek (Algeria), A. Supron (Polonia) b. dese.
S. Hamidi (Afganistan), L. Skjdld (Suedia) b.t. 
R. Hartmann (Austria).

Cat. 96 kg : 1. Norbert Nottny (Ungaria) — 
campion olimpic, 2. I. Kanighin (U.R.S.S.), 3. 
Petre Dicu (România), 4. Fr. Andersson (Sue
dia), 5. T. Horschel (R. D. Germană), 6. J. Paul 
(Cuba).

ÎNOT. 1506 m liber : 1. Vladimir Salnikov
(UJR.S.S.) 14:58,27 R.M. — campion olimpic ; 2. 
Aleksandr Caev (U.R.S.S.) 15:14,36 ; 3. Max Metz- 
ker (Australia) 15:14,49 ; 4. Rainer ’
CR.D.G.) 15:15,29 ; 5. Borut Petric
15:21,78 ; 6. Rafael Escalas (Spania) 
Zoltan Wladar (Ungaria) 15:26,76 ; 8. 
trov (U.R.S.S.) 15:28,24 ;

400 m liber (îf) : 1. Ines Diers (R.D.G.) 4:08,76 
— campioană olimpică ; 2. Petra Schneider
(R.D.G.) 4:09,16; 3. Carmela Schmidt (R.D.G.)
4:10,84 ; 4. Michelle Fond (Australia) 4:11,65 ; “ 
Irina Aksenova (U.R.S.S.)...................
Maas (Olanda) 4:15,79 ; 
landa) 4:15,95 ; 8. Olga
4:19,18 ;

100 m bras (tm) : 1. Duncan Goodhew (M. Bri
tanic) 63,34 — campion olimpic ; 2. Arsen Miska- 
rov (U.R.S.S.) 63,82 ; 3. Peter Evans (Australia) 
63,96 ; 4. Aleksandr Fedorovski (U.R.S.S.) 64,00; 
5. Janos Dzvonyar (Ungaria) 64,67 ; 6. Lindsay 
Spencer (Australia) 65,04 ; 7. Pablo Restrepo (Co
lumbia) 65,91 ; 8. Alban Vermes (Ungaria) 66.20.

100 m spate (f) — seria I : 1. Carmen Bunaciu 
(România) 63,25 — record ; 2. Elena Kruglova
(U.R.S.S.) 64,63 ; 3. Georgina Parkes (Australia) 
65,06 ; 4. Michelle Ricaud (Franța) 65.81. Alături 
de C. Bunaciu s-au mai calificat în finala pro
bei ; Rica Reinisch (R.D.G.) 61.50 — record mon
dial. Ina Kleber (R.D.G.) 62,15. Petra Riedel
(R.D.G.) 63,25, Larisa Gorceakova (U.R.S.S.)
63,32, Carine Verbauwen (Belgia) 64.31, Monique 
Bosga (Olanda) 64,36 și Manuella j^'rosl (Italia) 
64.42.

PENTATLON MODERN. Proba de tir 
vidrual : 1. G. Horvath (Suedia) 
X A. Starostin (U.R.S.S.) 199 p
T. Szombathely (Ungaria), L. 
dia), M. Kadlec (Cehoslovacia). 
da), S. Monev (Bulgaria) — toți p — iuoo p , 
...13. I. Galovici (România) 195 p — 1022 p ; 31. 
D. Spîrlea (România) 190 — 912 p : 43. C. Rădu
canu (România) 176 p — 516 p ; echipe : 1. Sue
dia 3220 p ; 2. Finlanda 3132 p ; 3. Franța 3088 p; 
4. Bulgaria 3088 p. ; 5. Cehoslovacia 3044 p ; 6. 
Ungaria 3000 p ; 7. U.R.S.S. 2956 p ; 8. Polonia 
2846 p ; ...12. România 2450 p.

După 3 probe — individual : 1. T. Szombathely 
3014 p ; X A. Starostin 3178 p ; 3. P. Lednev
(U.R.S.S.) 3074 p ; 4. L. Pettersson 3060 p ;
H. Hulkkonnen (Finlanda) 3046 p ; 6. G. Horvath 
3038 p ; ...15. D. Spîrlea 2856 p ; 26. I. Galovici
2742 p ; 43. C. Răducanu 2178 p ; echine : 1. Un
garia 9130y p ; X U.R.S.S. 9046 p : 3. Suedia 

: 6.
Spa-

S. 
Ă. ( H. 

P. 
J.

în fața celor două

derbyuri (cu Iugoslavia, joi. si'-'-j 
cu Uniunea Sovietică, sîmbătâ) 
după două victorii. U.R.S.S. a 
întrecut Kuweitul cu 38—10, 
iar Iugoslavia a cîștigat în 
fața Elveției cu 26—21. înain
tea rundei a treia în grupa 
B conduc România, U.R.S.S. și 
Iugoslavia, cu cite 4 puncte, 
departajate de golaveraj, iar 
in gruna A. în frunte se afiă 
R.D. Germană și Polonia cu 
cite 3 puncte, urmate de Da
nemarca. Spania și Ungaria cu 
cite două puncte.

I
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4. Strohbach 
(Iugoslavia) 
15:21,88 ; 7. 
Eduard Pe-

LUPTĂ STRÎNSĂ
LA CATEGORIA PANA

3.

7.
6.

5.
Anelies4:14,46 ;

Reggie de Jong (O- 
Klevakina (U.R.S'.S.)

lndi- 
200 p — 1132 p; 
— 1110 p ; 3—7. 

Pettersson (Sue- 
J. Pelll (Finlan- 
198 p — 1088 p ;

L. 5.

garia 9130z p ; 2. U.R.S.S. 9046 p : 3. Sue< 
8956 p ; 9. Franța 8758 p ; 5. Polonia 8560 p : 
Cehoslovacia 8496 p ; 7. Finlanda 8463 p ; 8. 
nia 8272 p ; ...11. România 7776 p.

POLO. Grupa A : Ungaria — Grecia 8—5 
2—3, 3—0, 2—2) ; România — Olanda 3—5
2— 1, 0—1, 0—1). Clasament : 1. Ungaria 5 p ; 
Olanda 4 p ; 3. România 3 p : 4 Grecia 0 p ;

Grupa B : U.R.S.S. — Suedia 12—1 (3—0, 2—1,
3— 0. 2—1, 4—1) ; Cuba — Bulgaria 7—1 (0—0. 2—0,
2— 2). Clasament : 1. U.R.S S. 6 p ; 2. Spania 
4 d ; 3. Italia 1 p : 4. Suedia 1 p ;

Grupa C : Iugoslavia — Australia 9—2 (0—0.
3— 0, 2—1, 4—1) ; Cuba —Bulgaria 7—1 (0—0, 2—0,
2—1, 3—0). Clasament : ‘ ~ *
Cuba 5 p ; 3. Australia

TIR. Talere aruncate 
Giovanetti (Italia) 198 t 
Rustam lambulatov 
Damme (R.D.G.) 196 
slovacia) 196 t ; 5. 
195 t ; 6. Aleksandr

VOLEI. în turneul 
garia — Cuba 3—1 (7, 8. —6. 8) ; Italia — Ceho
slovacia 3—2 (—8. 5, —10, 8. 7) ; grupa B: Românja 
— Polonia 1—3 (0. —12, —13. —13) ; Iugoslavia — 
Brazilia 3—2 (—8, 12, —10, 4, 12).

YACHTING. Regata a n-a r 
gang Mayrhofer (Austria) 
(Suedia) 3 p ; 3. Jochen 
5.7 p ; —10. M. Butucaru 
F.D, : 1. Ungaria 0 p ; 2. 
lia 5.7 p ; ...12. România 
1. Brazilia 0 p ; 2. Suedia 
...România 16 p.

(1-0. 
(1—2, 

2.

1.

2.

Iugoslavia 5 p ; 2.
2 p ; 4. Bulgaria 0 p. 
din șanț : 1. Luciano 
— campion olimpic ; 2. 

(U.R.S.S.) 196 t ; 3. J&rg
t : 4. Jozsef Hojny (Ceho- 
Eladio Val du vi 
Asanov (U.R.S.S.) 195 t.
masculin

( Spania)

— grapa A : Bul-

clasa Finn:l. Wolf- 
0 p ; 2. Kent Carlssqn 

Schumann (R.D.G.) 
(România) 16 p ; clasa 
Irlanda 3 p ; 3. Brazi- 
18 pclasa Tornado : 
3 p ; 3. Austria 5,7 p;

PF
Dlh

treia a competiției 
pe podiumul de 
Palatul sporturilor

In ziua a 
de haltere, 
concurs din 
Izmailovo s-au aliniat la start 
18 concurenți la categoria pană 
(60 kg). Pentru titlul de cam
pion olimpic lupta s-a dat în
tre tînărul sportiv sovietic Vik
tor Mazin și bulgarul Ștelan 
Dimitrov. Victoria a revenit la 

(cu 290 kg), 
excelent re- 
130 kg, în 
a obținut Ia 
kg. Dealtfel,

al lumii la „smuls", perfor
manță realizată cu o lună în 
urmă (131 kg). Dimitrov a rea
lizat 287,5 kg. Campionul mon
dial de anul trecut, Marek 
Seweryn (Polonia) a trebuit să 
se mulțumească cu locul al 
treilea (282.5 kg).

I«i această categorie* au luat 
startul și doi halterofili români.

I
I
I
I
I

limită primului 
grație rezultatului 
clizat la „smuls" 
timp ce Dimitrov 
acest stil 127,5
Mazin este actualul recordman concurs !

Geiu Radu a realizat 265 kg
(115 la „smuls" și 150 kg la
„aruncat"), ocupînd locul 8. c.
Chiru a ratat de trei ori la
„smuls" (120 kg) și a ieșit din

I
I

PENTATLONISTII>

Proba de tir din cadrul 
pentatlonului modern n-a pro
dus schimbări în ceea ce pri
vește liderii, atît la individual 
cit și la echipe. A cîștigat 
suedezul George Horvalh. care 
a realizat 1132 p (200), 
fiind urmat de soveticul 
Starostin cu 1110 p (199)

Echipa Suediei a cîștigat pro
ba de tir (3220 p), consolidîn- 
du-și poziția a treia.

Din păcate, reprezentanții 
noștri nu au marcat reviri
mentul așteptat, ei compor- 
tîndu-se (ca și la scrimă) ne
satisfăcător. Dintre cei 3 com-

UN

LA

el 
A

ponenți ai echipei noastre 
doar I. Gilovici a tras ceva 
mai bine (locul 13. cu 1022 p, 
respectiv 195). Ceilalți s-au 
comportat foarte slab, ocupînd 
locuri în a doua jumătate a 
clasamentului : 31. D. Spîrlea
912 p (190) ;
516 p (172). Echipa României 
s-a clasat pe 
proba de tir .
i-a atras o nouă coborîre 
clasamentul general : locul 
cu 7776 p. La individual, 
cui 15. Spîrlea 2856 p : 
Galovici 2742 p 43. Răduca
nu 2178 p.

43. C. Răducanu

ultimul loc 
(2450 p), ceea

in 
ce 
în
11 

lo- 
26.

I
I
I
I
I
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SUCCES DE SEZON

INDEMINA TUTUROR
CEREREA PARTICIPAN-

LOT(
ȘI D

LA
ȚILOR, A.S. ^Loto-Pronosport a 
reeditat Lozul vacanței după 
aceeași formulă avantajoasă cu 
CÎȘTIGURI SUPLIMENTARE 
în valoare de 1.700.000 lei din 
fond special !

NOI ȘANSE SPORITE de a 
obține :

® Autoturisme „Dacia 1300“
a 50.000, 10.000 5.000 lei etc.
NU PIERDEȚI PRILEJUL DE

MARII CÎȘTIGATORI AI SEZONULUI ! Agențiile 
Pronosport și vînzătorii volanți vă stau zilnic la dispoziție 
pentru a vă încerca și dv. șansele.

ioo
Dl SG ODD lu, 

nooui ni

A VĂ NUMĂRA PRINTRE ’
Loto-

Tr-adiți 
gerile ol 
mată ci 
noi ciștij 
portante 
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între alt 
,, Dacia
ria I. p 
de 25 1. 
Caloianu 
Coman 
rescu T< 
crește n 

' rismelor 
' tiv șl 

Tragerea 
vă oferă 
ține su< 
uitați în



slabă și una bună

ROMÂNIEI A ÎNTRECU! 
!BE CAEN CU 4-2 (1-1) 
e- min. 53 ; BOLONI, min. 73 din
al penalty și din nou Fl. GRIGORE.
a în min. 75, gazdele reducînd sco-

irii rul în min. 86 prin OUGLIS)
că și avînd la activ și trei bare.

'^<1 Dacă jocul nu i-a satisfăcut 
°e decît în partea a doua a sa pe

antrenorii Ștefan Covaci și 
M. Victor Stănculeseu, trebuie să

ba- spunem că el a fost urmărit
jpă cu vădită plăcere de spectato-
vi- rii din Caen, care au aplaudat
•R- cu dărnicie și deplină sporti-
un vitate fazele calde ale meciului
îl). și bineînțeles golurile, numeroa-
cit, se și spectaculoase.

Reprezentativa României a 
. întrebuințat următorii jucători :

ipȘ lordache — Munteanu, Sameș,
™ Ștefănescu, Stănescu — Țiclea-

a nu (min. 70 Păltinișan), Dinu,
la Boloni, Mulțescu (min. 40 FI.

sr" Grigore) — Ad. Ionescu (min.
“iu 46 Cămătarul, M. Răducanu
ică (min. 85 Cîmpeanu).
TE, M. P.
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SPORTUL ÎN JARA LUI ALBERT CAMUS

Lor cerute de regulament. S-au 
înregistrat 870 cereri, la toate 
cele trei eșaloane (A—B—C), ur- 
mînd ca forul de specialitate să 
le analizeze și să dea sau nu a- 
probarea de efectuare a transfe
rului, Ședința Biroului federal, 
dedicată examinării cererilor de 
transfer depuse, va avea loc 
astăzi.

dintre cererile depuse, 
cîteva/ care îndeplinesc toate con
dițiile cerute de regulament: Gh. 
Dumitrescu (Petrolul Ploiești) 
pentru Dinamo București; Onu- 
tan (A.S.A. Tg. Mureș) pentru 
F.C. Baia Marc; Dumitru (Stea
ua) pentru Politehnica Timișoara; 
Barna (Politehnica Timișoara). 
Manea (Rapid București), Toma 
(Metalul București), toți trei pen
tru Steaua; AL Nicolae (Gloria 
Buzău) pentru F.C. Olt; FI. Gri
gore (C.S. Tîrgoviște) pentru 
Sportul studențesc București.
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TURNEUL DE LA
• Mare afluență de public, or

ganizare bună, asigurată de gaz
dele competiției (F.C. Constanța), 
partide de un ridicat nivel teh
nic și spectacular, iată notele de 
deplină onorare ale turneului 
de la Constanța. G Cîștigătoarea 
trofeului „Litoral ’80“, Dinamo 
Tbilisi, a demonstrat, și de astă 
dată, așa cum a făcut-o și în 
turneul anterior, de la București, 
că este o formație de certă va
loare, cu o remarcabilă forță 
combativă, cu o tehnică de joc 
m-ndernă, bine orientată tactic. 
F^ioaliștii -sovietici s-au dovedit 
a fi,. însă, mult prea nervoși, 
ceea ce i-a făcut să scape, ade
seori, din vedere caracterul ami
cal al întrecerii, să treacă, din 
păcate, și dincolo de limitele 
sportivității. G Sportul studențesc 
a confirmat, și cu acest prilej, 
că rămîne adepta unui stil de 
joc sobru, .ordonat și echilibrat, 
capabil să incomodeze o*ce ad
versar, dar să atragă și simpatii, 
așa cum s-a întâmplat cu publi
cul constănțean, care n-a uitat.

La lași, 
sub genericul 

,,Daciadei“
N- 
.U. 
lo
th- 
ri. 
E- 
fi 

at.

La Iași, timp de două zile, 
s-a desfășurat etapa finală a 
unei mari și frumoase compe
tiții sportive feminine : „Cupa 
lucrătorilor din industria ușoa
ră". întrecerea — organizată în 
cadrul „Daciadci". de Comitetul 
Uniunii Sindicatelor din între-

ORT INFORMEAZĂ:
sînt ULTIMELE ZILE de partici
pare 1

1- ★
r-
cj Tragerea obișnuită Pronoex- 
■j_ preș de astăzi. 23 iulie 1980, se 
;lț televizează în direct începînd de 
n’ Ia ora 17.

E CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 20 IULIE 1980

ă
ii Categoria 1: (13 rezultate) 8,75.
•i, variante a 5?783 lei.
ț Categoria a 2-a: (12 rezultate)
jj 217,25 variânte a .544 lei; ..

întrucît valoarea unitară a: cîș-
■]’ figurilor la categoria a 3-a a fost

sub- plafonul minim de 40 lei. 
fondul acestei categorii s?a re- 

u partizat, conform regulament ului;
E celorlalte două.

F.C.M. BRAȘOV REVINE ÎN DIVIZIA „A" 
CU GÎNDUL DE A RĂMÎNE...

Atunci, în seara zilei de 8 iu
lie, cînd fotbaliștii lui F.C.M. 
Brașov (întorși acasă, din Liban, 
unde susținuseră trei jocuri ami
cale) urcau direct în „Poiană“, 
a minând cu o zi revederea cu fa
miliile și prietenii lor, ei dădeau 
dovadă, o dată în plus, de serio
zitatea (după chipul și asemăna
rea antrenorului, unanim apreciat, 
Nicolae Proca), de atașament fa
ță de echipa lor, implicit față de 
iubitorii fotbalului din orașul de 
la poalele Tîmpei ; suporteri care, 
a doua zi, miercuri 9 iulie, um
pleau pînă la refuz tribunele de 
30.000 de locuri ale stadionului 
Municipal pentru a-i vedea la 
lucru într-un meci disputat în 
compania Lotului reprezentativ. 
Revenită pe prima scenă fotba
listică a țării, după o absență de 
5 ani și cu o pregătire sumară, 
de nici trei săptămîni, F.C.M. 
Brașov a avut, totuși, o bună 
comportare în testul acela, cu 
selecționabilii, în care antrenorul 
N. Proca și „secundul" său, loan 
AIccu, au rulat întreg lotul de 
Jucători : Balaș, Clipa, Popa — 
portari ; Papuc, Panache, vărza- 
ru, Pescaru, Naghi, Manciu și Po
rumbiță — fundași; Furnică, Șulea, 
Bucur, Spirea, Gherghe, Chio- 
reanu, Popescu — mijlocași ; 
Bcnțea, Boriceanu, Ologu, Cio
banii, Sandu, Luca — înaintași. 
Lipsise atunci numai Paraschives- 
cu (indisponibil), dar fără princi
palul realizator în teren echipa 
ni se păruse descumpănită în o- 
fensivă, ngreușind golul la care 
i-ar fi dat dreptul numărul îndes
tulător al atacurilor irosite in 
preajma „16“-lui advers. Nou
tățile din componența lotului 
brașovean ? Foarte puține și nu 
toate... sigure la ora la care aș- 
ternem pe hîrtie prezentele rân
duri : Luca (de la F. C. Brăila), 
Ologu (Chimia Oraș Victoria) 
și Porumbiță (reîntors' de la Ni- 
tramonia Făgăraș unde fusese îm
prumutat) „Cum vedeți, ne spu
nea, atunci. N. Proca. vom înce
pe, în linii mari, „bătălia** pen
tru menținerea în Divizia A cu 
același Iot folosit în eșalonul se
cund. Un lot alcătuit din jucători 
tineri lipsiți de o experiență com- 
petițională la nivel ridicat, ex
cepție făcînd doar Pescaru, Naghi, 
Furnică, Clipa și Papuc, cinci

CONSTANȚA ÎN...
desigur, că în echipa studenților 
bucureștenl a jucat și regretatul 
Aurică Rădulescu, crescut în pe
piniera clubului de pe malul mă
rii G Sportul studențesc a avut, 
cum s-ar spune, trofeul în mînă, 
pe care l-a scăpat insă, datorită, 
în primul rînd, ineficacității ata
cului, acesta neînscriind în 180 
de minute de joc nici un gol 
din acțiune (!) • O surpriză deo
sebit de plăcută a constituit-o 
formația clubului gazdă. Așa cum 
joacă acum F.C. Constanța, mai 
bine-zis cum a jucat în meciul 
cu F.C. Magdeburg, formație din 
elita fotbalului european pe care 
a întrecut-o la un scor fără drept 
de apel, echipa antrenată de Em. 
Ilașoti oferă garanția revenirii ei, 
în anul viitor. în primul eșalon 
al țării. Iată și jucătorii folosiți 
în cadrul acestui turneu: Cos Laș 
(Stan cu) — Borali, Antonescu, 
Nistor, Caramalău — Ancuța, I. 
Moldovan (Livciuc), Drogeanu — 
A. Constantin (Peniu), Petcu 
(Ignat), Mărculescu (Turcu) 0 
F.C. Magdeburg, după bunele e-

0 FRUMOASĂ FINALĂ PE TARĂ 
A TINERELOR DIN INDUSTRIA UȘOARĂ 1

prinderile industriei ușoare în 
colaborare cu Consiliul județean 
al sindicatelor și C.J.E.F.S. Iași 
— a reunit la start 350 de spor
tive din aproape 30 de centre 
industriale din țară. Atrăgătoa
rele dispute, la care a asistat un 
public numeros, au avut loc ne 
stadioanele «23 August** și Vo
ința din localitate, la următoa
rele 4 discipline sportive : atle
tism (greutate, săritura în lun
gime si 800 m). handbal, volei, 
popice.

Așadar, 350 de tinere în fina
la pe ramură a „Cupei lucrăto
rilor din industria ușoară" — 
ediția a 2-a — întrecere care a 
debutat în etapa de masă cu 
peste 30 000 de competitoare. Au 
fost două zile de neuitate con
cursuri, cu echipe bine pregă
tite, cu învingătoare meritorii 

CAMPIONATUL DE HOCHEI ÎNCEPE LA 18 SEPTEMBRIE
Ediția 1980—1981 a campiona- . „Carnetul hocheistic" de ieri),

țului național de hochei, -care Primul tur se va disputa între
ya cuprinde trei turnee și două lf} 24 septembrie. pe palinca-,
tururi- .cu etape .sistem div.zie, U. S-
va începe la 18 septembrie . (și rul , artificial acoperit din Gș-
nu octombrie cum a apărut în lăți.

fotbaliști cu state de serviciu ș* 
în Divizia A. In pofida acestui 
handicap, pe care, normal, îl 
resimte orice nou promovată îna
intea startului, noi privim situația 
cu încredere. Puteți scrie, chiar vă 
rugăm, că „F.C.M.“-ul își va vin
de foarte scump pielea". Pe ce 
vă bazați ? Pe slăbiciunea parte
nerelor de întrecere sau pe pro
priile forțe ale echipei pe care o 
pregătiți ?, l-am întrebat pe N. 
Proca nu numai din curiozitate 
profesională... @ „Nici vorbă da 
slăbiciunea viitoarelor noastre 
adversare, superioare nouă, mulle 
dintre ele, atît pe planul valorilor 
individuale, cit și pe cel al ex
perienței competiționale. Dar a- 
cest decalaj, existent între o pro
movată și celelalte formații, îl 
vom reduce treptat, pînă la anu
lare, printr-o pregătire fără cusur 
Ia toți factorii antrenamentului.
Condiții pentru o pregătire de 
calitate, La ștacheta primului eșa
lon fotbalistic, ne sînt asigurate 
de club. Cît despre adeziunea ju
cătorilor la programul nostru cte 
lucru, un program în ton cu ce
rințele performanței, ea este to
tală", a subliniat’ antrenorul. © 
Nu cumva optimismul dv. se spri
jină și ,pe ceva noutăți, culese la 
fața locului, de la jocurile tur
neului final al C.E. și pe care, 
desigur, doriți să le aplicați la 
echipă ?, l-am întrebat, în final, 
pe N. Proca G „N-au prea fost 
noutăți în jocul echipelor, ci mai 
mult confirmări, prețioase, lega
te de mișcarea în teren în cele 
două faze fundamentale. Vreau să 
spun că, de data aceasta, pentru 
mine a fost limpede faptul că 
din punct de vedere al dinamicii, 
pe parcursul celor 90 de minute, 
în jocul echipelor există o marc 
variație, ele schimbînd registrul 
tactic în funcție și de prorilul 
adversarului, și de tabela de scor. 
Reușesc mai bine, firește, să tacă 
aceasta, echipele ai căror jucă
tori — pentru menținerea mingii 
în posesia lor — îmbină armonios 
îndemînarea cu forța de angajare. 
Este principalul atu al echipelor 
mari in momentul de față**, a 
mai spus Nicolae Proca.

La care tinde și F.C.M. Brașov. 
Asta n-a mai spus-o, dar se 
subînțelege...

Gheorghe NICOLAESCU

LUMINI Șl UMBRE 
voluții din turneul de la Bucu
rești și în meciul cu Sportul 
studențesc, a capotat surprinză
tor în partida cu F.C. Constanta 
plătind tribut poate și oboselii, 
dar mai ales unei atitudini de 
infatuare, la care s-a gindit să 
renunțe, totuși; dar prea târziu !
• Pe teren a dominat, în gene
ral, o atitudine de sportivitate, 
în mod cu totul regretabil, par
tida finală Sportul studențesc •— 
Dinamo Tbilisi a oferit însă unele 
momente de antifotbal, pe fondul 
unei lupte aprige pentru victorie 
purtată, nu o dată, dincolo de 
limitele regulamentului. O mare 
parte de vină o poartă, indiscu
tabil, arbitrul constănțean Gh. 
Dumitrașcu, ezitant. neinspirat, 
concesiv, lipsit de autoritate © 
în sfîrșit, o notă bună pentru 
forul de specialitate care a ales 
în cele două turnee, de la Bucu
rești și Constanța, adversari redu
tabili, competitivi pe plan Inter
național. în compania cărora pre
gătirea își poate atinge scopul.

Mihai IONESCU

aplaudate de către cei prezenți, 
răsplătite de organizatori cu 
frumoase trofee și diplome.

Rezultate: volei: 1. Confecții
Satu Mare, 2. „Martie** Piatra 
Neamț, 3. Dorobanțul Ploiești; 
handbal; 1. Textila Odorhel, 2. 
Tricotaje Sighet, 3. Confecții Ba
cău; popice; 1. Iudit Biro (Texti
la Odorheiu Secuiesc), 2. Maria
na Dăbuleanu (Confecții Scorni- 
cești) 3. Victorița Radu (între
prinderea ciorapi Cîmpina); atle
tism ; săritura în lungime ; 1. Eu
genia Pașca (Solidaritatea Ora
dea), 2. Marioara Vaida (Tnd. 
linii Timișoara), 3. Zsuzsa Bartoș 
(Textila Odorhel); greutate; 1. 
luliana Marton (Clujeana Cluj- 
Napoca), 2. Elena Moșneagu
(Confecția Vaslui), 3. Nela Sîrbu 
(Filatura Focșani); 800 m; 1. Ma
rioara Mangra (Intr. blănuri O- 
radea), 2. Viorica Bamuș (I.S.M. 
Bistrița), 3. Silvia Soflău (Trico
taje Rădăuți).

D. DIACONESCU — coresp.
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Este știut și recunoscut In 
toată lumea faptul că Franța 
a fost dintotdeauna o țară a 
sportului, cu un popor iu
bitor prin tradiție al miș
cării fizice, al fenomenului 
sportiv, complement fericit 
al mișcării și înfloririi spi
rituale ale unei națiuni 
pentru care înălțimea spiri
tuală se află în țara lui 
Albert Camus — celebru] 
scriitor care spunea : „Tot 
ce am mai bun datorez fot
balului" — la ea acasă.

Nu știm — este și foarte 
greu de ales — ce nume de 
celebrități ale sportului fran
cez să pomenim, mari spor
tivi care ne-au entuziasmat 
adolescența, apoi, de-a lun
gul anilor, ne-au stîrnit sen
timente de neprecupețită 
admirație. Să-1 numim pe 
Marcel Cerdan. strălucitoare 
stea a ringului, eroul a mi
lioane de iubitori ai nobilei 
arte, eroul unui superb cin- 
tec al inegalabilei stele a 
șansor.etei franceze, cea care 
a fost și nu va fi nicicînd 
uitată, Edith Piaf 7 Să-i 
pomenim pe așii șoselei și 
ai bicicletei care au fost 
Louison Bobet sau Jacques 
Anquetil ? Dar cine-i poa
te, oare, uita pe faimoșii 
Kopa sau Fontaine, unicate 
la vremea lor In fotbalul 
mondial ? Dar rugbyul, acest 
joc bărbătesc superb prin 
caracterul său, prin carac
terul oamenilor care-1 prac
tică ? Vi-i reamintiți pe 
celebrii frați Prat, pe Van- 
nier, „fundașul cu picior de 
aur" ?

Și pentru că am ajuns Ia 
rugby, ajungem, firește, și 
la o realitate care privește 
și sportul nostru în modul 
cel mai direct. Este vorba 
de tradiționalele legături 
sportive dintre România și

BASCHETBALIȘTII ROMÂNI ÎNVINGĂTORI

BEIJING, 22 
Continuîndu-și 
R. P. Chineză 
lină de baschet 
jucat la Chang 
pania unei

IN R.P.
(Agerpres). — 
turneul în 

echipa mascu-
României

Chun in com-
a a

reprezentative rc-

SPORTIVII NOȘTRI, DOUA LOCURI TREI 
LA „TURNEUL PRIETENIA" LA JUDO
La Berlin a luat sfîrșit tra

diționala competiție de judo 
pentru tineret „Turneul Priete 
aia". La întreceri au participat 
tineri din U.R.S.S.. Cuba, R.P.D. 
Coreeană, Ungaria, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Polonia, România 
și, bineînțeles, R.D.G.

I „CUPA PRIETENIA
I Ajunsă la a treia etapă, 

„Cupa Prietenia" la motocros. 
ediția 1980, va continua dumi-

Inică la Cîmpina în organizarea 
federației noastre de specialita
te și a asociației sportive „Po-

Iiana" din localitate.
Spre deosebire de anii tre- 

cuți, actualele întreceri se des
fășoară după o nouă formulă, 

Iin program figurind curse pen
tru două clase : 250 cmc (fie-

PE TERENURILE DE TENIS
A început turneul intema- 

* țional de tenis de la Hilver- 
Isum (Olanda). Iată cîteva din 

rezultatele înregistrate în pri
mul tur : Collings (Australia) 
— Um Min (Olanda) 6—1,

I 6—3 ; Krulevitz (Australia) — 
I Letcher (Austria) 6—0. 6—1 ;

Mottram (Anglia) — Aubone 
I (Argentina) 6—3. 6—0 ; Vasse- 

lin (Franța) — Thung (Olan
da) 6—2, 6—4.

TURNEE
o BELGRAD, 22 (Agerpres). 

In turneul „Prietenia balcanică", 
de la Sokolac (Iugoslavia), după 
8 runde conduce Ylmaz (Turcia), 
cu 6 p, urmat de Mihai Șubă 
(România) și Knezevici (Iugo
slavia) — cite 5.5 p. In runda 
a 8-a, Șubă â rerhizat cu Ylmaz.' 

e VARȘOVIA, 22 (Agerpres;
Tn turneu] .feminin de la Nalen- 
chow (Polonia), după 10 .runde 
conduce maestra poloneză Măl

Franța. Legături care au ca 
temei prietenia tradițională 
dintre cele două popoare, 
dorința de cooperare și co
laborare și pe acest plan al 
unor țări al căror principal 
capital, omenia, se afirmă 
convingător, an de an, și pe 
terenul sportiv.

Am însoțit în zilele care 
au trecut echipa de fotbal a 
României în turneul pe care 
l-a întreprins în Franța. 
Prilej de a urmări, între 
altele, și pasionantul final 
„de la grande boucle", al 
renumitului tur ciclist al 
Franței, de a-1 vedea pe 
Philippe Houvion — unul 
din marii favoriți la J.O. 
de la Moscova — bătînd la 
Paris un extraordinar re
cord al lumii la săritura 
cu prăjina, dar mai ales 
prilej de a reîntîlni un 
public sportiv admirabil.

Rareori ai ocazia să vezi 
spectatori de sport atît de 
pasionați, atit de dăruiți în
trecerilor de pe stadioane, 
un public minunat, cald, vi
brant, care a încurajat și 
aplaudat echipa noastră ca 
pe propriile echipe. „Allez 
Roumanie 1“ a fost încura
jarea pe care am auzit-o la 
fel de des ca și „Ailez 
Toulouse", „Allez Saint 
Etienne !“.

De unde ? De ce ?
Din omenie și din adîncă 

prietenie.
Și ce încheiere mai po

trivită am putea găsi pentru 
aceste cîteva rînduri decît 
tradiționalele îndemnuri pe 
care le auzim de fiecare dată 
pe stadioane la intîlnirile 
româno-franceze, ,,Allez Rou
manie „Allez France 
„Haide România „Haiti® 
Franța

Marius POPESCU

CHINEZĂ
gionafle. Baschetbaiiștii ro
mâni au repurtat victoria cu 
scorul de 81—76. Intîlnirea a 
fost urmărită de aproape 
4 500 de spectatori.

Dintre sportivii romani o 
comportare bună au avut Ilie 
Șerban (cat. 60 kg) și Sebas
tian Geană (cat. +95 kg), cla
sați pe locurile trei la catego
riile respective. Silviu Lazâr 
(cat. 53 kg), Dragoș Tăbircâ 
(cat. 57 kg) și Vasile Staîi (cat. 
65 kg) au ocupat locurile cinci.

‘ LA MOTOCROS
care țară poate înscrie trei 
concurenți pînă la 25 ani) si 
125 cmc (doi alergători pînă la 
18 ani). La start vor fi pre
zente reprezentativele Bulga
riei, Cehoslovaciei, R. D. Ger
mane, Iugoslaviei, Ungariei, 
Uniunii Sovietice și României. 
Tara noastră va participa cu 
ecțiipe complete la ambele 
clase.

in prima zi a turneului in
ternațional feminin de tenis 
de la Richmond au fost înre
gistrate următoarele rezultate 
mai importante : Navratilova 
.— Lee 6—1, 6—1 ; Potter — 
Latham 3—6, 7—5, 6—2 ; Hol
laday — Delhess 3—6, 6—4, 6—2; 
Margolin — Louie 6—1, 6—4 ; 
Nagelsen — Smith 6—4, 6—1.

DE SAII »
gorj-ata cu 6,5 p, urmată de Pro- 
kopovkh (Iugoslavia) — 5,5 p și 
Mureșan (România) — 5 p.

e BUENOS AIRES, 22 (Agcr- 
pres). — Prima partidă, a .sem - 

,finalei Turneului . candidaților ia 
titlul' mondial care se desfășoară 
la Buenos Aires între marii ma
eștri V. K orc in.Qi și L. Poluga- 
e.vski s-a încheiat remiză la mu
tarea 41.
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922. ft XXII a EDITIE AIDCURILDR OLIMPICE
ECHIPA MASCULINA A ROMÂNIEI

PE LOCUL IV IN CLASAMENTUL GENERAL
Echipa masculină de gimnas

tică a României a fost pre
zentă acum la această Olim
piadă, pentru prima oară, în 
ultimii am, în grupa valorică 
ae elită, carp include, con
form regulamentului, cele mai 
bune 6 echipe prezente în 
competiție. Marți, în fața a 
peste 12 000 de spectatori, pre- 
zenți în tribunele Palatului 
sportului de la Lujniki, în 
gala de seară au evoluat re
prezentativele U.R.S.S., R.D. 
Germane, Ungariei Bulgariei, 
României și Cehoslovaciei, a- 
flate ierarhic în această ordine 
după exercițiile impuse. De
sigur. în urma evoluției mai 
slabe" în concursul figurilor o- 
bligatorii, de duminică, gim
naștii noștri aveau acum o mi
siune foarte grea,' în tentativa 
lor de a-și îmbunătăți poziția 
din clasament și de a ocupa — 
eventual — locul 3. la care 
aspirau la debutul competiției. 
Dificultatea provenea mai cu 
seamă din diferența de
proape 3 puncte care-i despăr
țea de sportivii unguri.

Nivelul valoric general al 
competiției de marți, cînd e- 
chipele și-au prezentat exerci
țiile liber alese, a fost net su
perior programului „impus", 
iar gimnaștii români și-au a- 
dus și ei o contribuție impor
tantă la reușita întrecerii. Ne 
gindim, în mod deosebit. la 
evoluția lui Dan Grecu la i- 

nele, probă in care, realmente, 
este un. mare maestru (a fost 
notat cu 9,90 p). și la care Ni- 
colac Oprescu și Kurt Szilier 
au primit și ei note ridicate 
(9.70 p), ca și la comportarea 
la sărituri a lui Bucuroiu și 
Szilier — ambii cu 9,90 p și 
a lui Aurelian Georgescu —

a-

9.85 p. Sportivii noștri au fă- 
cut acum dovada 
lor reale și nu putem decît 
să _ '' ’ ‘ -
n-au reușit să se prezinte ast
fel încît să-și asigure un mai 
mare bagaj de puncte, care să 
le poată îngădui promovarea 
pe locul 3. în clasament.

Concursul de marți a prile
juit o luptă directă, pentru o- 
cuparea locului 4, între gim- 
naștii noștri și cei bulgari. A- 
vînd ca lider pe campionul eu
ropean Delcev. gimnaștii bul
gari au condus pînă la ultimul 
aparat, cînd însă, s-a produs 
„rocada". Ei au evoluat atunci 
ia inele, dar destul de puțin 
convingător, în schimb băieții 
noștri s-au prezentat admira
bil la sărituri. Faptul că evo
luția fiecăruia dintre ei a fos* 
bună (cele mai mari note, cum 
am arătat. Szilier și Bucuroiu 
— o plăcută revelație I — cu 
9,90 p, iar cea mai mică 9,65 
Oprescu) a făcut ca situația, în 
final, să ne fie favorabilă. Lo
cul 4 este cel mai bun pe care 
s-au clasat vreodată gimnaștii 
noștri într-o mare competiție 
internațională.

Primul loc cum era de aș
teptat, a revenit reprezentati
vei Uniunii Sovietice, o echipă 
cu mari valori individuale, 
care a totalizat 589,60 p. Pe 
locurile următoare s-au clasat: 
2. K.D. Germană 581,15 p 
Ungaria 575,00 p, 4. F 
(Dan Grecu. Aurelian 
gescu, Kurt Szilier. Sorin Ce- 
poi. Romulus Bucuroiu, Nico- 
lae Oprescu) 572,30 ă 5. Bul
garia 571.55 p. 6. Celioslovacia 
569,00 p.

Cei mai buni 36 de gimnaști 
vor concura joi pentru desem
narea campionului olimpic in-

capacității

regretăm că la „impuse"

dividual (între aceștia și Dan 
Grecu, Aurelian Georgescu și 
Kurt Szilier). O remarcă spe
cială se cuvine liderului echi
pei noastre, Dan Grecu, 
se află angajat în 
tru cucerirea unei 
inele (la Montreal 
de bronz). El a

i, care 
lupta pen- 
medalii ta 

a avut una 
demonstrat 

multă siguranță, precizie, o 
amplitudine maximă și o ate
rizare perfectă (Tsukahara cu 
șurub).

In sfîrșit, reamintim 
miercuri după-amiază, 
din reprezentativa 
luptă pentru cucerirea 
medalii. Să le ținem 
strînși I (C.M.)

că 
fetele 

noastră 
unei 

pumnii

mare tensiuneO etapă de
în grupa B a turneului mas
culin de volei. La „Malziz 
sportivnaia arena", 
României a întîlnit Pe 
pioana olimpică „en 
formația Poloniei, în fața că
reia a cedat, din păcate, du
pă 4 seturi echilibrate, elec
trizante, spectaculoase, cu vo
lei de bun nivel. Spunem din 
păcate, pentru că voleibaliștii 
români puteau să cîștige în
tâlnirea, dacă în finalurile ul
timelor ' 1
lizau ca pe parcursul lor. Ast
fel, în setul 3. în care au a- 
vut avantaje importante 10—5, 
(12—9). scăderea concentrării, 
atît la preluare cit și la fina
lizare, le-a permis . polonezilor 
să egaleze la 13, scor la' care 
însă Stoian a ratat incredibil 
punctul 14 — deci. punctul 
lansării spre victorie. Pierde
rea ‘ acestui set, la scorul de 
1—1 și trecerea adversarilor 
în avantaj nu au rămas fără 
urmări de ordin psihic : de la
3— 0 în setul 4, s-a ajuns la
4— 7, 5—11, 7—12. Dar blocajul 
nostru avea să renască și să 
dea noi speranțe și elan echi-

.Malaia 
echipa 

cam- 
titre",

două seturi se mobi-

?•Romania 
i Geor-

J

■ ■ ■

pei care a refăcut spectacu
los handicapul și a luat con
ducerea : 13—12. Finalul însă
a găsit același sextet crispat 
și lipsit de nervul necesar 
victoriei (Pop cedează’ punct 
din serviciu !). preluările 
pierd din precizie, atacul nu 
are explozia obișnuită. Și, ast
fel, Polonia cîștigă cu 3—1 
(—9, 12, 13, 13), un 
care — repetăm — 
să-l cîștige la fel de_ bine 
voleibaliștii 
calificării i_ _ .
pind de rezultatele meciurilor 
următoare (cu Brazilia și Iu
goslavia). Arbitrii V. Gnedoi 
(U.R.S.S.) și S. Nufiez (Peru) 
au condus corect 
ROMÂNIA 
noiu, Pop,
Gîrieanu (au mai jucat : Ma- 
cavei, 
NIA : 
lazek, 
da (Wojtowicz, Jaros, Bosekj. 
In meciul din aceeași 
disputat concomitent, în 
.Drujba", Iugoslavia a învins 

Brazilia cu 3—2 (—8, 12, —10, 
4, 12).

3-1 
meci pe 

puteau 
’ Și 

i noștri. Speranțele 
în semifinală de-

Oros,
Enescu,

echipele :
Dumă-
Stoian,

Sterea) ; POLO-Chifu,
Gawlowski, Lasko, Na- 
Drzyzga, Czaja, Molen-

grupă, 
sala

BOX — turul I, cat. 71 kg: Marcel Sîrba — Vainonen (Sue
dia); turul II, cat. 54 kg: Dumitru Cipere — M. Lucki (Zam
bia).

CANOTAJ — recalificări în probele feminine.
GIMNASTICA — echipe feminine, exerciții liber alese: Na

dia Comăneci, Emilia Eberle, Rodica Dunca, Melita Riilin, Du- 
mitrlta Turner, Cristina Grigoraș.

HALTERE — categoria 67,5 kg: Virgil Enclu Doclu
LUPTE — tururi preliminarii la greeo-romane: Mihai Boțilă 

(cat. 57 kg), Ștefan Rusu (cat. 68 kg), Ion Draica (cat. 82 kg). 
Roman Codrean (cat. +100 kg); turneul final la cat. 52 kg — 
Nlcu Glngă, cat. +100 kg — Vasile Andrei.

ÎNOT — 200 m bras (serii) — Brigitte Prass, 100 m spate 
(finala) — Carmen Bunaciu.

PENTATLON MODERN — proba de înot (Dumitru Spîrlea, 
luliu Galo viei. Cezar Răducanu).

SCRIMA — eliminatorii la floretă femei, individual: Suzana 
Ardeleana, Marcela Moldovan, Ecaterina Stahl; eliminări directe 
la floretă bărbați, individual: Petru Kuki.

VOLEI — meciul feminin România — Ungaria.
YACHTING — regata a nr-a.

FLORETISTUL PETRU KUKI
CANDIDAT PENTRU FINALA PROBEI

In noua sală moscovită 
Ț.S.K.A, — împărțind locul de 
concurs cu luptătorii — au de
butat în întrecerile olimpice și 
scrimcrii, prin proba individua
lă masculină de floretă. Con
form regulamentului, fiecare 
tară a avut dreptul să înscrie 
în concurs cîte trei reprezen
tanți. floreta românească ali- 
niind pe planșe pe Petru Kukî, 
Mihai Țiu și Tudor Petruș. Din
tre aceștia. Petru Kuki, fost 
dublu campion mondial de tine
ret și actualul lider al echipei 
României, a reușit. în urma 
unei remarcabile evoluții în 
cele două tururi preliminarii, 
să se califice în faza eliminări
lor directe și recalificărilor, în 
care au rămas doar 16 flore- 
tiști. Kuki a terminat pe primul 
loc în grupă în fiecare tur, 
printre învinșii săi aflîndu-se 
polonezul Boguslaw Zich, din 
echipa campioană mondială 1978, 
englezul Robert Brunigas, cam
pion mondial de tineret în 1976, 
și Hartmuth Behrens (R.D.G.), 
în fata acestuia din urmă înre- 
gistrînd apoi. în turul II preli
minar. singura înfrîngere din 
cele 9 asalturi disputate. Astfel, 
Petru Kuki are asigurat un Ioc 
bun pe tabelul celor 16 califi-

PROGRAMUL
DE AZI

câți, dar, să nu uităm că prin
tre aceștia există un pregnant 
echilibru valoric, astfel încît 
lupta ce se va da miercuri. în- 
cepînd de la ora 14, pentru ca
lificarea în finala probei indivi
duale masculine de floretă 
(miercuri, ora 19) va fi deosebit 
de aspră. Să sperăm că. în sfîr
șit. tînărul nostru floretist va 
reuși această performanță, în 
preajma căreia s-a aflat mereu 
în ultimii ani, printre cei alături 
de care își va disputa intrarea 
în ultimul act al probei aflîn- 
du-se Aleksandr Romankov, 
campionul mondial. Vladimir 
Smirnov, actualul lider în cla
samentul Cupei Mondiale (ambii 
U.R.S.S.). francezul Pascal Jo- 
lyot, locul II la C.M. ’79. polo
nezul Lech Koziejowski. cam
pionul tării sale.

Ceilalți doi reprezentanți ai 
României. Mihai Țiu și Tudor 
Petruș. au fost eliminați din 
primul tur.

Tot miercuri vor intra in con
curs și floretistele, în cadrul 
probei individuale, delegația 
noastră urmînd să fie reprezen
tată de Ecaterina Stahl, Marce
la Moldovan și Suzana Arde- 
leanu.
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0 VICTORIE CLARĂ
In cea de a treia zi a 

noului olimpic de box, pe 
gul instalat la stadionul acope
rit din complexul „Olimpiiski" 
au urcat. pentru susținerea 
primelor partide eliminatorii, 
pugiliștii de la categoriile mus
că și semimijlocie. întrucît re
prezentantul nostru la catego
ria muscă a fost tras la sorți 
pe partea tabloului de concurs 
în care sportivii respectivi sus
țin un meci mai puțin, singurul 
pugilist român care a evoluat 
în gala de marți seara a fost 
Ionel Budușan. El 
pe irlandezul James 
xer tenace și decis 
șansele cu toate 
După o scurtă perioadă 
studiu, campionul tării 
tre a început să atace cu di
recte de dreapta, dublate de

tur- 
rin-

I-a întîlnit 
Davitt, bo- 
să-și apere 

resursele, 
de 

noas-

PRIMA ZI DE AFIRMARE PENTRU LUPTĂTORI Șl GIMNAȘTI
(Urmare din pag. 1)

fruntașe. Aceste două echipe 
ale noastre (polo și volei) au e- 
voluat sub așteptări, n-au fost 
in virf de formă, la valoarea 
lor maximă.

Ziua de miercuri este domi
nată de exercițiile liber a- 
lese ale concursului feminin de 
gimnastică pe echipe. După cum 
se știe, echipele R. D. Germane 
Și României sint despărțite de 
formația Uniunii Sovietice — 
aflată pe primul loc al clasa
mentului după exercițiile im
puse — de 95 și, respectiv, 105 
sutimi, diferență care cere efor
turi deosebite, exactitate mi
limetrică in exerciții și un ar
bitrai perfect pentru ca echi
pele de pe locurile II și III să 
mai poată aspira la medalia de

aur după exercițiile liber alese. 
Gimnastele noastre s-au pre

gătit pentru această finală pe 
echipe, in care se prezintă cu 
un dezavantaj important, pro
dus in mare măsură de arbitraj 
Ele s-au antrenat marți, au lu
crat pentru a-și îmbunătăți 
precizia de concurs și manifestă 
multă hotărire in realizarea 
dorinței de a părăsi „locul de 
bronz", pe care-l ocupă acciden
tal, și de a cuceri, in orice caz, 
argintul, iar dacă împrejurările 
de concurs vor permite 
aurul. Anul trecut, la 
Worth, diferența față de 
U.R.S.S. după exercițiile 
se a fost de 65 de sutimi și in 
ultimă instanfă s-a produs, to
tuși, marea surpriză. Comporta
rea Nadiei Comăneci va fi de 
mare importanță atît pentru lo-

chiar 
Fort 

echipa 
impu-

cui pe care-l va ocupa repre
zentativa României in întrecerea 
pe echipe, cit și pentru con
cursul individual pentru de
semnarea campioanei absolute 
a gimnasticii feminine la Olim
piada ’80. Tripla campioană o- 
limpică de la Montreal se află 
la egalitate cu cea mai bună 
gimnastă sovietică, Sapoșnikova, 
și duelul lor va face miercuri, 
joi și vineri marea atracție a 
primei săptămini a Olimpiadei 
de la Moscova.

Încă o dată, alături de toți 
iubitorii sportului din tară, noi 
cei aflafi aici urăm succes gim
nastelor noastre în desfășurarea 
dificilelor întreceri din aceste 
zile. (A. N.)

stingă la cap. Davittcroșee de
s-a apărat destul de bine, es- 
chivînd multe dintre loviturile 
românului, dar repriza s-a în
cheiat în nota de dominare a 
pugilistului nostru. In următoa
rele trei minute de luptă. I. 
Budușan a reușit de mai multe 
ori să-l provoace la schimburi 
de lovituri pe J. Davitt, puterea 
superioară a campionului nos
tru spunîndu-și cuvîntul. Cu 
forțele măcinate de numeroa
sele lovituri recepționate la 
cap și la corp. Davitt n-a mal 
putut evita schimburile dure 
de lovituri în ultimul rund și o 
puternică directă de stînga l-a 
făcut să asculte numărătoarea 
arbitrului pînă la opt. Superior 
și în continuare, Ionel Budușan 
a primit decizia de învingător. 
Acum, după meciurile elimina
torii de marți, dintre cei 29 de 
semimijlocii înscriși au mai ră
mas în concurs numai 16. Prin
tre ei se află, firește, și repre
zentantul tării 
va întîlni. 
(duminică).
european. 
Marjama

BASCHET (Sala Olimpiiski) ora 
11 — Brazilia — India (m) ; ora 
13 —Senegal — polonia (nt) ; 
ora 18 — U.R.S.S. — Cehoslovacia 
(m) ; ora 20,15 — Spania — Iugo
slavia (m) ; (sala T.S.K.A.) ora 
18 — Australia — Suedia (m) ; 
ora 20,15 — Italia — Cuba (m).

BOX (Complexul sportiv Olim
piiski) ora 12 șl ora 18 — Meciuri 
eliminatorii.

CANOTAJ (Baza nautică ' Krt- 
latskoe) ora 10 — Recalificări [n 
probele feminine.

CICLISM (Velodromul Centrului 
sportiv al Sindicatelor) ora 18 — 
Serii și recalificări tn proba de 
viteză, sferturi de finală în proba 
de urmărire individuală.

FOTBAL Moscova, ora 20 — 
Columbia — Kuweit (gr. C) , Le
ningrad ora 19 — Cehoslovacia
— Nigeria (gr.
— Finlanda — 
Minsk, ora 19 
Costa-Rica (gr.

GIMNASTICA _______ _________
lor de la complexul Lujniki) ora 
10 șl ora 17 — Exerciții libere 
femei.

HALTERE (Palatul sporturilor 
Izmailovo) ora 14 — grupa B 
și ora 19 — grupa A concursul 
de la categoria 67,5 kg.

HANDBAL (Sala Sokolniki) ora 
17 — R. D, Germană — Cehoslo
vacia (f) ; (sala Dinamo) ora 
18,30 — U.R.S.S. — Iugoslavia 
(f) ; ora 20 — Ungaria — Congo 
(f).

HOCHEI PE IARBA (Stadionul 
Dlnamo) ora 11 — Cuba — Tan
zania (m) ; ora 13,45 — India — 
Spania (m) ; ora 17 — U.R S.S.
— Polonia (m).

LUPTE GRECO-ROMANE (Com
plexul sportiv T.S.K.A.) ora 10 — 
Meciuri eliminatorii pentru iSF..-. 
goriile 57, 68, 82, 100 și ,
kg ; semifinale pentru catego
riile 52, 74 și 100 kg ; ora 18 — 
Meciuri eliminatorii pentru cate
goriile 57, 68. 82 și +100 kg )
turneul final pentru categoriile 
52, 74 și 100 kg.

NATAȚIE (Complexul 
Olimpiiski) ora io — Serii 
minatorii la 100

----- » *-■*-
l — Cehoslovacia 
C) ; Kiev, ora 19 
Irak (gr. D) ;
— Iugoslavia —

D).
(Palatul sporturl-

noastre, care-1 
meciul următorîn

ne fastul campion 
finlandezul Kalevl

sportlv 
ell- 

tn fluture (f), 
4X200 m liber, 200 m bras (f) ; 
ora 18,30 — Semifinale la 100 m 
fluture (f) ; finale la 100 m flu
ture (m), 100 m spate (f). 200 
tn bras (f) și 4X200 m liber ; 
ora 17,30 — Finala la trambu
lină (m).

PENTATLON MODERN (Com
plexul sportiv Olimpiiski) ora
14.30 — Proba de înot.

TIR (Complexul sportiv Dlna
mo) ora 9 — Armă calibru mic 
3X40 focuri și M’streț alergător 
(40 focuri).

SCRIMA (Complexul sportiv 
T.S.K.A.) ora 9 — Eliminatorii
la probele de floretă Individuală 
(f+m) ; ora 19 — Finala In proba 
de floretă individual (m).

VOLEI (Sala de la complexul 
Lujniki) ora 17,30 — Ungaria 
România (f) în grupa B ;
19.30 — Cuba — Peru (f) 
grupa A ; (sala Drujba)
17.30 — Brazilia — Bulgaria 
în grupa B ; ora 19,30 — R. 
Germană — U.R.S.S.
pa A.

YACHTING (Centrul 
la Tallin) — Regata

ora 
in 

ora
(O 
D.

(O tn gru-

olimpic de 
a IlI-a.

LA J. 0. PE MICUL ECRAN
amiază 

delegația 
alcătuită 

Si

aIeri la
Moscova 
noștri.
Vasile
(antrenor : Nieolae Voicu). Ru
tierii 
cursa 
pice, 
iulie.

plecat la 
cicliștilor 

din Teodor 
Mircea Romașcanu

români vor participa la 
de fond a Jocurilor Olim- 
programată în ziua de 28

Relatări de la trimișii noștri
Aurel NEAGU și Constantin MACOVEI

ORA 12: meciuri din cadrul 
primului tur al turneului olim
pic de box (transmisiune directă, 
pe programul I).

ORA 17,10: Concursul feminin 
de gimnastică pe echipe — exer
cițiile liber alese (transmisiune 
directă, pe programul I).

Ora 22,15: Rezumatul întreceri
lor din ziua a IV-a a corn peti
țiilor olimpice (pe programul I 
și II): înot, haltere, lupte greco- 
romane, scrimă, tir, pentatlon 
modern, gimnastică, yachting, fot
bal, handbal.
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