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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
plecat, miercuri la amiază, in 
Franța, unde vor efectua o vi
zită oficială la invitația pre
ședintelui Republicii Franceze, 
Valery Giscard d’Estaing, și a 
doamnei Anne-Aymone Giscard 
d’Estaing.

In această vizită, șeful statu
lui român este însoțit de to
varășii Cornel Burtică, vice- 
prim-minislru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice inter
naționale, Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe, Ion 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, Vasile 
Pungan, ministru secretar de 
stat, consilier al președihtelui 
Republicii, Constantin Mitea, 
consilier al președintelui Repu
blicii.

La ora 
zidențială 
portul 
du-se spre Paris.

★
Parisul a intimpinat cu cele 

măi înalte onoruri pe pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, e- 
fectuează. incepind de miercuri, 
23 iulie, o vizită oficială in 
Franța, la invitația președin
telui Republicii Franceze, Va
lery Giscard d’Estaing, șl a 
doamnei Anne-Aymone Giscard 
d’Estaing.

Marele interes, semnificații
le deosebite ce sint atribuite 
noii solii de prietenie, pace 
și colaborare prilejuită de vi
zita oficială pe care președin
tele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, impreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, o în
treprind in Franța, sint puse 
in evidență de presa franceză, 
de emisiunile de radio și te
leviziune. precum și de ecoul 
de care se bucură această vi
zită, incă de la începutul des
fășurării sale, in conștiința 
opiniei publice internaționale 
— toate constituindu-se într-o 
cuprinzătoare prezentare a 
realităților politice, economi
ce, cultural-științifice ale Ro
mâniei. De un viu interes s-au 
’•'acurat relatările consacrate 
prezentării biografiei și acti
vității laborioase, remarcabi
le desfășurată de președintele 
Nicolae Ceaușescu cu înaltă 
responsabilitate față de desti
nele poporului român, față de 
destinele umanității. Sînt pu- 
se in evidență inițiativele Ro
mâniei, politica sa internațio
nală. consecventă și con
structivă, contribuțiile de larg 
răsunet în conștiința uma
nității ale președintelui Româ
niei, animate în perma-

nență de im spirit realist 
o înaltă prin- 

un permanent 
de orice ac- 
să ducă la 

și consolidarea

13,50, aeronava pre- 
a decolat de pe aero- 
Otopeni, îndreptln-

rațional, de 
cipialitate, de 
respect față 
țiune menită 
statornicirea 
unui climat de încredere, des
tindere și cooperare între 
state, indiferent de orînduirea 
lor socială.

Prezența pentru a 
oară in Franța, intr-o 
oficială, a președintelui Repu
blicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
minent om de stat, al cărui 
prestigiu este unanim recu
noscut pe planetă — vizită ce 
urmează celei 
România în anul 1979 de pre
ședintele 
d’Estaing, 
dorința comună 
țări și popoare 
noi dimensiuni 
tradiționale, cu 
cini in istorie, 
nou și viguros 
borării dintre ele, pe 
planuri, in

doua 
vizită

cfectuate în
Valery Giscard

confirmă puternic
a celor două 
de a conferi 

prieteniei 
adinei 
de a da 
impuls

lor 
rădă- 

un 
cola- 

diverse 
planuri, in interesul reciproc, 
al cauzei generale a apropie
rii și înțelegerii intre națiuni, 
a destinderii și securității pe 
continentul european și in în
treaga lume.

„.Ora 15,30. Aeronava 
zidențială, escortată de 
frontiera Franței de reactoare 
ale forțelor militare ale țării- 
gazdă, aterizează 
tul Orly.

In intimpinarea 
porului român au 
aeroport, președintele Republi
cii Franceze, Valery Giscard 
d’Estaing, impreună cu soția, 
doamna Anne-Aymone Giscard 
d’Estaing. Sint de față, de a- 
semenea, Corneliu Măncscu, 
ambasadorul României in 
Franța, cu soția, ambasadorul 
Franței în România, Pierre 
Cerles, cu soția, generalul De 
Montandouin, șeful statului 
major personal al președinte
lui Republicii Franceze, gene
ralul Roidot, adjunct al guver
natorului militar al Parisului, 
Jean-Bernard Merimee, șeful 
Protocolului.

Numeroși cetățeni veniți la 
aeroport cu buchete de flori 
intimpină ou saluturi pline de 
căldură pe inalții oaspeți, 
dind expresie profundei stime 
față de ilustrele personalități 
politice ale României, priete
niei statornice 
porul Franței 
român.

La coborîrca 
ședințele Republicii 
România, Nicolae 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
sînt salutați cu deosebită cor
dialitate de președintele Va-

Din nou in prim-planul gimnasticii mondiale

ECHIPA FEMININA A ROMÂNIEI M
A OBȚINUT MEDALIA DE ARGINT

e-

ftll1' •iiiHI! 1 i

a României pentru a doua oară

pe aeropor-

solilor po- 
venit, pe

nutrite de po- 
față ’de poporul

din avion, pre- 
Socialiste 

Ceaușescu,

(Continuare in pag. 2-3)

Echipa feminină de gimnastică 
medaliată cu argint la J.O. De la stingă la dreapta: Melita 
Ruhn, Cristina Grigoraș, Emilia Eberle, Marilena Vlădărău, Ro- 
dica Dunca, Nadia Comăneci și Dumitrița Turner. In rîndul 
din spate, cițiva dintre artizanii acestui succes : coregraful Geza 
Pojar, pianistul Ladislau Sinek^ asistenta medicală lanina 

mitrescu, antrenorii
Du-

ro- 
as lă

Gimnastica feminină 
mânească s-a înscris 
seară, aici, la Jocurile Olimpice 
de la Moscova, printre spor
turile care au adus medalii, 
componentele echipei noastre 
reprezentative obținînd, la ca
pătul unei întreceri mai echi
librate ca oricînd, și de o 
bună valoare tehnică și specta
culară, medalia de argint, re- 
petînd astfel performanța' de 
acum patru ani de la Jocurile 
Olimpice de la Montreal, cînd 
a fost pîștigată. pentru 
oară, medalia de argint 
chipe.

Desigur nu 
pentru nimeni 
tre aspirau cu 
locul întîi. Nu 
că dețin la ora actuală titlul 
de campioane mondiale, dar și 
pentru că. realmente, gimnas
tele noastre fruntașe se numă
ră printre cele mai bune din 
lume și au o valoare care le 
dă dreptul să se afle în per
manentă printre liderele ori
cărui concurs de mare anver
gură. Și cît de mult și-au do
rit Nadia, Emilia, Melita și ce
lelalte să primească și meda
liile de aur olimpice, așa cum 
le-au primit, cu mai puțin de

prima 
pe e-
secret 
noas-

este un 
că fetele 
îndreptățire la 
numai pentru

Bela și Marta Karoly 
un an în urmă, pe cele de 
de campioane mondiale. 
Fort Worth. Dar, aici pe 
renul propriu al celor mai 
ternice adversare ale gimnas
telor noastre, a fost . foarte 
greu pentru echipa română 
să-și etaleze, pe de-a-ntregul, 
potențialul său tehnic, după 
cum nu întotdeauna și la toate 
aparatele, sportivele românce au 
primit notele pe care le meri
tau față de exercițiile pe care 
ele le-au pregătit timp de ani 
și ani și pe care le-au pre
zentat aici cu mare măiestrie 
și virtuozitate. Desigur, nu în
totdeauna fetele noastre au

aur 
la 

te- 
pu-

fost depunctate foarte serios, cu 
multe zecimi, dar — după cum 
bine se știe — în gimnastică 
sînt extrem de prețioase nu 
numai zecimile dar și sutimile 
de punct. Așa că, pe neobser
vate, cu cîteva sutimi se pot a- 
duna zecimi prețioase, care au 
cîntărit serios, în cele din ur
mă, în bilanțul general al 
echipei noastre. Pentru a 
nu mai aminti un alt aspect 
foarte important, care a fost 
extrem de vizibil aici, și a- 
nume acela că formațiile care 
evoluează în ultima gală a 
serii — așa cum s-au petre
cut lucrurile la exercițiile im
puse cu selecționatele Uniunii 
Sovietice și R. D. Germane — 
sînt avantajate de brigăzile de 
arbitre, multe gimnaste pri
mind note evident superioare 
prestațiilor lor de la aparate.

Deci, luptînd în aceste con
diții și îmbunătățindu-și vizibil 
prestațiile in comparație cu 
evoluțiile de la impuse, gim
nastele noastre au cucerit me
dalia de argint. performanță 
pentru care Nadia Comăneci, 
Emilia Eberle, Rodica Dur.ca, 
Melita Ruhn, Dumitrița Tur
ner și debutanta Cristina-Elena 
Grigoraș merită toate felicită
rile. Ele s-au situat în perma
nență în prim-planul disputei 
pentru întîietate și, la fel ca 
de atîtea ori, în marile între
ceri, au fost printre protago
nistele concursului. Astfel, ele 
au determinat noi elogii la a- 
dresa școlii românești de gim
nastică din partea unor repu- 
tați specialiști ai acestei dis
cipline sportive care a cunos
cut o atît de mare dezvoltare 
pe plan internațional. în ulti-

(Continuare in pag. 2-3)

in cca de a doua zi a finalelor la „greeo romane'*

VASILE ANDREI A CUCERIT 
MEDALIA DE BRONZ

FETELE NOASTRE PĂȘESC CU FRUNTEA SUS I 
rate contind doar primele 5 
note. Influența acestui mo
ment dramatic pentru Nadia 
Comăneci se resimte intr-o oa
recare măsură pentru clasamen
tul individual compus, ea por
nind la întrecere de pe pozi
ția a 4-a, dar numai cu o dife
rență de 30 de sutimi față de 
Maxi Gnauck, aflată acum pe 
primul loc in clasamentul indi
vidual, înaintea noilor exerciții 
libere programate pentru joi 
seara.

Nu-i mai puțin adevărat că și 
miercuri seara arbitrajul nu a 
fost întotdeauna conform cu 
situațiile de la aparate. De 
pildă, Nadia Comăneci a reali
zat un exercițiu de excepție la 
birnă. Anunțarea notei a durat 
însă cîteva minute. Eram siguri 
ci arbitrele oscilează între no
tele 9,95 ji 10 jl le este greu să 
se hotărască. Mare ne-a fost 
surpriza cînd pe tabela electro
nică de afișaj s-a anunțat... 
9,90 ! In acel moment de nedu
merire l-am văzut pe antreno
rul Beta Karoly dueîndu-se la 
masa juriului și prezentind o 
contestație pentru nota insufi
cientă față de calitatea presta
ției Nadiei. A doua contestație 
scrisă a fost făcută de antreno
rul român pentru nota mică a- 
cordată Rodicăi Dunca la exer
cițiul la sol. Rodica Dunca s-a 
întrec' -- ea în această evo-

previzibili

gimnas- 
miercwri 
cărei a- 
făcut să 

Palatul 
de 18 000 

de la 
des-

Gala de 
tied de 
seara, a 
tractie a 
se umple 
sporturilor 
de locuri
Lujniki, s-a 
fășurat conform aș
teptărilor, mai pu
țin căzătura im- 
Nadiei Comăneci laa

paralele, care face parte din im
ponderabilele oricărui concurs. 
^Echipa feminini de gimnastică 
a României a depășit cu ușu
rință locul al treilea ocupat 
după exercițiile impuse, trecind 
înaintea echipei de pe locul al 
doilea, R. D. Germani, dar fără 
să poată să recupereze diferen
ța de 105 sutimi față de prima 
echipă clasată, aceea a Uniunii 
Sovietice. Diferența de apre
ciere la punctaj produsă 
seara de arbitre, în mod 
biectiv. pentru echipele 
prima grupă a exercițiilor 
puse, a rămas, prin urmare, 
terminantă pentru clasamentul 

ifinal pe echipe. Rateul Nadiei 
I Comăneci nu a influențat pozi- 
I fia echipei noastre,
după 
mică 
piere 
deci, 
punctelor

luni 
«u- 
din 
im- 
de-

deoarece, 
cum se știe, nota cea mai 
obținută de una din echi- 
la aparate se elimină șl, 

nu se aduni, la totalul 
realizate la apa-

9,80, 
la

au

luție și totuși a primit 
deși a concurat cel puțin 
nivelul Nadiei la sol, notată cu 
9,90. Ambele contestații 
fost respinse de juriu, deși e-
rau îndreptățite și se refereau 
la realități evidente, chiar și 
pentru orice nespecialist. Dacă 
pentru poziția echipei nu ar fi 
prezentat o mare importanță, 
Nadiei Comăneci i-ar fi folosit 
cinci sutimi in plus in startul 
pentru definitivarea clasamen
tului la individual compus, fn 
ansamblu, trebuie să ne decla
răm nemulțumiți de comporta
rea multora din arbitrele inter
naționale care au oficiat in pri
mele două zile la întrecerile o- 
limpice de gimnastică feminină.

In același timp, considerăm 
ci gimnastica 
cu fruntea sus 
concursului pe 
presia făcută 
ziariștilor este ________

In următoarele două seri, in 
întrecerile individuale și 
aparate, gimnastele noastre păs
trează șanse la medalii de 
Nadia Comăneci este bine 
sată in acest scop, puțin 
fluențati de neșansa de la 
rolele, dar are capacitatea 
rată de a trece de acest impas 
accidental și de a lupta pen*ru 
titlul de campioană absolută.

noastră pășește 
după încheierea 
echipe, iar im- 
specialiștilor și 
excelentă.

pe
aur. 
pla- 
in- 
pa- 

mo-

(Continuare in pag. a 4-a)

După frumosul succes obținut 
marți de Constantin Alexandru 
și Petre Dicu, care au cucerit 
medaliile de argint și, respec
tiv, de bronz, miercuri un alt 
luptător român, Vasile Andrei 
(component al clubului Progre
sul București — antrenor Stai- 
cu Olteanu), a urcat pe podiu
mul de onoare din sala Ț.S.K.A., 
fiind distins cu medalia de 
bronz la categoria 100 kg.

Cu satisfacția acestei noi per
formanțe, așteptăm acum ulti
mele finale, programate joi, în 
care Ștefan Rusu (fără nici un 
punct de penalizare după 4 tu
ruri) are posibilitatea să ob
țină un rezultat cît mai bun, 
care să întregească bilanțul 
olimpic al echipei noastre re
prezentative de lupte 
romane.

Concurind la o 
unde au fost înscriși 
deosebit de valoroși, șansele lui 
Vasile Andrei, debutant în a- 
rena Jocurilor Olimpice, nu e- 
rau, să recunoaștem, prea mari. 
Ne referim, firește, la șansele 
sale de a se număra printre 
medaliații categoriei respecti
ve. Totuși. reprezentantul tă
rii noastre a luptat cu multă 
dăruire reușind să ajungă în 
turneul final. Rezultatele sale 
din tururile anterioare — cele 
eliminatorii — sînt. desigur, 
cunoscute. în meciul care avea 
să decidă medalia pe 
urma să o cucerească, 
sile Andrei 
miercuri, în 
dimineață, pe campionul 
ropean din acest an. bulgarul 
Gheorghi Raikov. Miza mare 
a acestui meci, pe de o parte, 
și valoarea incontestabilă a 
luptătorului bulgar, pe de altă

greco-

categorie 
luptători

care
Va

ls. întîlnit, 
reuniunea de

eu-

VASILE ANDREI 
parte, și-au spus, in cele din 
urmă, cuvintul. Chiar la înce
putul meciului, Andrei a încer
cat, vizibil reținut, un 
rub“ dar a fost contrat cu u- 
șurință de Raikov, care a ob
ținut astfel un punct tehnic. 
Repriza s-a încheiat cu 2—0 în 
favoarea sportivului bulgar, 
în cel de al doilea rund. An
drei și-a „fixat" adversarul în 
parter (1—2) fiind pe punctul 
de a-i izbuti un supleu. în 
continuare, însă, Raikov a fi
nalizat două centurări latera
le, detașîndu-se în cîștigător. 
Rezultat final : 7—2 pentru
luptătorul bulgar. Deoarece cu 
cel de al treilea finalist (polo
nezul Roman Bierla), Vasile 
Andrei luptase într-un tur an
terior, el a încheiat turneul fi-

,.5U-
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lery Giscard d’Estaing țl 
doamna Anne-Aymone Gis
card d’Estaing, care adresează 
înalților oaspeți români cu
vinte prietenești de bun ve
nit pe pămîntul Franței.

Cei doi șefi de stat își string 
mîiniie cu multă căldură. Cu 
aceeași cordialitate își expri
mă bucuria revederii tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna 
Anne-Aymone Giscard d’Es
taing, cărora le sînt înmînate 
buchete de flori.

Cei doi președinți, tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna 
Anne-Aymone Giscard d’Estaing 
împreună cu celelalte per
soane oficiale se îndreaptă 
spre Salonul de Onoare al 
marelui aeroport. Onorurile 
deosebite ce sînt rezervate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu, 
încă de la începutul vizitei, 
atmosfera sărbătorească a a- 
eestei zile de iulie, urările de 
călduros bun venit, manifestă
rile de aleasă cordialitate cu 
care a fost fntîmpinat încă de 
la sosire șeful statului român 
— toate acestea pun în lumi
nă un adevăr cu multiple și 
exemplare semnificații ! exis
tența între România și Franța 
a unor bune și strînse rapor
turi de colaborare și prietenie, 
preocupările statornice și fruc
tuoase aîe celor doi șefi de 
stat, a guvernelor celor două 
țări destinate asigurării _ unui 
permanent și eficient dialog, 
menit să confere noi dimensi
uni unor îndelungate și exem
plare tradiții de prietenie și 
colaborare, pe multiple planuri, 
a României cu o țară euro
peană de care sintem uniți prin 
profunde afinități de limbă, 
Istorie și cultură, prin năzuința 
comună de a aduce noi ți ac
tive contribuții la asigurarea 
unui climat de încredere și co
operare, la afirmarea unei po
litici de destindere și înțele
gere, în interesul celor două 
popoare, al cauzei păcii, a con
lucrării pașnice dintre popoare.

Moment nou în istoria rela
țiilor româno-franceze, care au 
cunoscut o puternică adincire 
prin inlilnirile la cel mai înalt 
nivel ce au avut loo atît în 
România, cit și in Franța, re
lații caracterizate de o exem
plară stimă reciprocă și fertilă 
continuitate, actuala vizită ofi
cială pe care președintele Re
publicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, o efectuează în 
Franța, a debutat sub frumoase 
auspicii, sub semnul stimei și 
respectului reciproc, anticipînd 
încă de Ia începutul ei pers
pectiva de a se înscrie ca o 
nouă și importantă contribuție 
la consolidarea și amplificarea 
unor bune și mereu mai rodni
ce relații Intre cele două țări.

Președinții Giscard d’Estaing 
și Nicolae Ceaușescu rostesc 
alocuțiuni.

După ceremonia sosirii, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, pre
ședintele Valery Giscard 
d’Estaing și doamna Anne-Ay
mone Giscard d’Estaing pă
răsesc Salonul de Onoare și 
urcă în elicopterul preziden
țial, care, urmat de alte e- 
licoptere, în care au luat 
Ioc ceilalți oaspeți români în
soțiți de personalitățile oficiale 
franceze aflate la aeroport, se 
îndreaptă spre Paris.

Ora 16,15. Deasupra Expla- 
nadei Invalizilor, își face apa
riția elicopterul prezidențial.

Coborînd din elicopter, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, 
însoțit de președintele Valery 
Giscard d’Estaing iau loc în 
automobil. în mașina urmă
toare se află tovarășa Elena 
Ceaușescu împreună cu doam
na Anne-Aymone Giscard d’Es
taing.

Coloana de mașini se pune 
in mișcare, precedată de ma
rea escortă a Gărzii republi
cane. Acordurile ritmate ale

fanfarei însoțesc coloana ofi- | 
cială în drumul său către Pa- 1 
latul Marigny, reședința re- 
zervată înalților oaspeți ro- | 
mâni pe durata vizitei în Fran- | 
ța.

Se ajunge în fața reședin- | 
țoi prezidențiale pusă la dis- | 
poziția șefului statului român, 
în curtea Palatului Marigny, ; 
un detașament al Gării repu- | 
blicane, în ținută de gală, pre- * 
zintă onorul. Cei doi șefi de 
stat, tovarășa Elena Ceaușescu I 
și doamna Anne-Aymone Gis- | 
card d’Estaing urcă împreună 
scara monumentală, după care | 
sînt invitați de șeful protoco- I 
lului în marele Salon roșu. 1

Aici va începe dialogul din
tre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Va
lery Giscard d’Estaing. menii 
să analizeze stadiul înfăptui
rii măsurilor stabilite an
terior. să găsească noi pîr- 
ghii favorabile extinderii co
laborării pe cele mai diferite 
planuri dintre România și 
Franța, să identifice acele do
menii in care cele două țări 
pot conlucra pe plan inter
national.

★
Miercuri, 23 iulie, președin

tele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, șl tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întîlnît cu 
președintele Republicii Fran
ceze, Valery Giscard d’Es
taing. și doamna Anne-Aymo
ne Giscard d’Estaing.

în acest cadru, șefii de stat 
ai celor două țări au avut pri
mele convorbiri.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Gis
card d’Estaing și-au exprimat 
deplina satisfacție pentru noul 
dialog la nivel înalt româno- 
francez și au subliniat că a- 
ceasta reprezintă o expresie 
firească a sentimentelor de 
prietenie și profundă stimă pe 
care popoarele român și fran
cez le nutresc reciproc, a 
strânselor relații de colaborare 
dintre țările noastre, a voin
ței României și Franței de 
a-și intensifica conlucrarea.

Cei doi președinți au relie
fat, cu acest prilej, însemnă
tatea și utilitatea deosebită a 
contactelor româno-franceze la 
nivel înalt de la București și 
Paris, precum șl a actualei 
întîlniri în promovarea colabo
rării fructuoase dintre cele 
două țări, în folosul popoare
lor noastre, al cauzei păcii, 
destinderii, securității și co
operării în Europa și în în
treaga lume.

în timpul convorbirilor au 
fost trecute in revistă eveni
mentele care au avut Ioc de 
la ultima intîlnire Ia nivel 
înalt româno-franceză, evolu
ția vieții internaționale, pre
cum și a problemelor econo
mice mondiale, influența aces
tora asupra situației din lume, 
inclusiv din Europa.

S-a afirmat necesitatea de 
a se depune eforturi rapide 
pentru găsirea unor soluții 
politice, pe calea tratativelor, 
a actualei probleme cu care 
'se confruntă omenirea, pentru 
reluarea și adîncirea cursului 
■destinderii.

Întîlnirea și convorbirile, 
care au avut loc în Salonul 
Roșu al reședinței șefului sta
tului român Ia Paris, Palatul 
Marigny, ș-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească, 
de stimă și înțelegere reciprocă.

★
Miercuri scara, președintele 

Republicii Franceze, Valery 
Giscard d’Estaing, și doamna 
Anne-Aymone Giscard d’Estaing 
au oferit la Palatul Elysee un
dineu oficial în onoarea preșe
dintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

La dineu, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească, au luat parte înalte
oficialități franceze, persoa
nele oficiale care II însoțesc pe 
șeful statului român.

Cei doi șefi de stat au rostit 
toasturi.

Penultima probă 
a concursului de 

pentatlon modern, cea de na- 
tație, a adus noi lideri în 
clasamentele generale, lăsind 
însă deschisă lupta, mai fl
ies în întrecerea echipelor. 
Suedezii s-au comportat foarte 
bine, au cîștigat proba și se 
află acum la numai 2 puncte 
de actualii lideri, pentatloniș- 
tii sovietici. Și în clasamentul 
individual s-au produs multe 
schimbări datorită, în special, 
timpilor mai slabi înregistrați 
de unii dintre pretendenții la 
medalii.
candidați la 
cui Anatoli 
rul Tamaș

Oricum, principalii 
locul întîi, sovieti- 
Starostin și ungu- 
Szombathcly, vor

tranșa supremația la actuala 
ediție a Olimpiadei, în ultima 
probă, crosul.

Reprezentanții noștri au mar
cat un ușor reviriment, care 
nu a adus insă și schimbări 
deosebite ale pozițiilor lor în 
clasamentele generale. Astfel, 
Cezar Răducanu s-a situai pe 
locul 9, cu 1216 p (aceasta fi
ind proba lui favorită), Dumi
tru Spirlea pe locul 13, cu 1184 
p, cea mai nesatisfăcătoare 
comportare avînd-o Iuliu Ga- 
lovici cu 1088 p. în final, e- 
chipa s-a situat pe locul 6, 
cu 3 488 p. Așadar, în ultima 
zi, crosul va decide noua ierar
hie olimpică, departajarea pu
țind fi definitivată chiar și de 
o singură fracțiune de secundă!

(Urmare din pag. 1)
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întrecerea hal
terofililor ia ca

tegoria ușoară (67,5 kg) s-a 
ridicat la un nivel extrem de 
înalt, avînd In vedere rezulta
tele primilor clasați. Campionul 
olimpic lanko Rusev (Bulga
ria) a excelat prin cele două 
recorduri mondiale : 342,5 la 
total (v.r. 337,5 kg) și 195
kg la „aruncat" (vr, 190 kg). 
Tot el și-a egalat recordul lu
mii la „smuls" cu 147,5 kg. 
Rusev a fost urmat de Joachim 
Kunz (R.D.G.) cu 335 kg, Min- 
cio Paciov (Bulgaria) cu 325 
kg, francezul Daniel Sennet

322,5 kg, Gtînther Ambrass 
(R.D.G.) 320 Kg și polonezul
Zbigniew Kaczmarek cu 317,5 
kg — toate rezultate excep
ționale, în comparație cu cele 
din alte mari competiții din 
ultimii ani.

Reprezentantul nostru Virgil 
Dociu a ocupat locul 8 cu 310 
kg, după cubanezul Raul Gon
zales (315 kg). El și-a corectat 
două recorduri naționale : Ia 
„total" vechiul record al tării 
era de 307,5 kg. La „smuls" a 
ridicat 140 kg (v.r. 137.5 kg). 
La „aruncat" el a reușit 170 kg. 
(cu 2,5 kg sub recordul națio
nal).

mii ani. tocmai datorită pu
ternicului ecou pe care l-au 
avut în lume succesele Na- 
diei Comăneei. ale Teodorei 
Ungureanu, Emiliei Eberle și 
ale tuturor celorlalte maes
tre care au adus renume 
gimnasticii din țara noastră. 
Să nu-i uităm, firește, nici pe 
cei care au avut o substanțială 
contribuție la toate succesele 
din ultimii ani ale gimnasticii 
noastre, pe antrenorii emeriți 
Marta și Bela Karoly.

Dar. iată cum s-a conturat 
drumul echipei noastre femi
nine spre medalia de argint a 
celei de-a 22-a ediții a Jocurilor 
Olimpice de la Moscova. Prin 
tragere la sorți, fetele noastre 
au început la bîrnă și se pare 
că teama de acest aparat Ie-a 
influențat peste măsură evolu
țiile. astfel că și notele nu au 
fost întotdeauna la nivelul pe 
care noi l-am fi dorit. Mai 
mult chiar, deși Nadia a luat 
o notă bună (9,90), se poate 
spune că ea a fost totuși de- 
punctată pentru că nu era ni
mic de scăzut din 
campioanei noastre.
spus că brigada de la acest a- 
parat — alcătuită din arbitre 
din Bulgaria. U.R.S.S., Ceho
slovacia și Suedia — a discu
tat. în mai multe rînduri. no
tele gimnastelor noastre. Ro- 
dica Dunca (9.80), Emilia 
Eberle (9,80) și Nadia (9,90). a»

execuția 
Trebuie

CEA DE A DOUA ZI A FINALELOR LA
(Urmare din pag. 1)

nai pe locul trei, pentru care 
a primit medalia de bronz.

La celelalte două categorii, 
52 și 74 kg, luptătorii noștri 
Nicu Gingă și, respectiv, 
Gheorghe Minca au fost sto
pați, în drumul spre turneele 
finale. Nicu Gingă a pierdut la 
puncte meciul cu Mladen Mla- 
denov (Bulgaria) fiind nevoit 
să se mulțumească cu locul 4 
iar Gheorghe Minea, luptător 
care abia a trecut pragul ju
nioratului, a fost Învins 
tuș de campionul mondial 
rene Kocsis (Ungaria).

Dintre ceilalți luptători 
mâni, ale căror confruntări 
vor lua sfîrșit joi, cea mai pro
mițătoare comportare a avut-o 
din nou Ștefan Rusu (cat. 68 
kg). După cele două victorii 
înainte de limită realizate 
marțt apreciatul nostru sportiv 
a mai adăugat alte două suc- 

dispunlnd 
______  ______ _ de Fe
renc Csaba (Iugoslavia) prin 
tuș în min. 7,30 și de austria
cul Reinhard Hartmann, 
prin tuș în min. 3,37.

Și „greii" au susținut 
partide în cadrul tururilor

cese asemănătoare 
miercuri dimineața
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9 Cu prilejul unei conferințe 
de presă, Vladimir Popov, prlm- 
vicepreședinte ai Comitetului de 
organizare a Jocurilor Olimpice, 
a declarat că la competițiile des
fășurate in primele două zile ale 
Olimpiadei de vară au asistat 
circa 750 030 de spectatori.

9 Câștigătorul probei de talere 
(trap), italianul Luciano Glo- 
vainnetti, in virată de 33 de ani, 
este originar din micul orășel 
Pistoia, unde lucrează Intr-un 
magazin de articole sportive. Deși 
urcarea sa pe cea mal înaltă 
treaptă a podiumului este consi
derată în sine drept o surpriză, 
el nefilnd cotat printre marii fa- 
voriți, o victorie italiană In a- 
ceastă spectaculoasă probă era 
așteptată de specialiști. Este cu
noscută predilecția țintașilor pe
ninsulari pentru acest gen de 
probă, în cane tirul se Înrudește 
poate cel mai bine cu vînătoarea. 
După cîștlgarea medaliei de aur, 
Giovannetti a declarat : „Voi fi 
prezent Ia viitoarea Olimpiadă, la 
Los Angeles, unde voi încerca să 
cuceresc al doilea titlu suprem".

® înotătorul sovietic Vladi
mir Salnikov, cîștigătorul probei 
de 1 590 m liber bărbați, student 
din Leningrad, In virată de 20 de 
ani, este primul sportiv din lume 
care a parcurs distanța amintită 
în mai puțin de 15 minute. Marți 
seara, în piscina olimpică din 
Moscova, Salnikov a spulberat 
vechiul record al probei, stabilit 
cu patru ani In urmă, la Olim
piada de la Montreal, de către 
înotătorul american Brian Goodell 
cu 15:02.40. Salnikov a început 
natația la vtrsta de 8 ani, sub 
îndrumarea antrenorului Tgoz 
Koskin. în 1S77. el a cîștigat ti
tlul european al probei.

fost cei 
noastră 
formați 
primul 
Germai 
de pun 
ționate

Iată-] 
sportiv 
data 
toate 
noua 
tului, 
ment

minatorii. Roman Codrean 
întîlnit pe polonezul Marek Ga- 
linski. Această confruntare__
fost, ce-i drept, spectaculoasă, 
dar atît sportivul nostru cit și 
cel polonez au făcut multă risi
pă de energie. Cu un plus de 
combativitate. Roman Codrean 
a obținut, in min. 7,09, victo
ria prin descalificare.

Mult sub posibilități a luptat 
Ion Draica (82 kg). El a fost 
eliminat din concura după nu
mai două tururi. deși 
pierdut nici un meci ! 
însă, ca și in prima

n-a

n-a 
Draica 

partidă.

J5REC0-R0MANE''
a fost descalificat _ _ 
cu adversarul său. Intîlnindu-I 
pe Leif Andersson ; " .,
luptătorul român n-a mai gă
sit „cheia" succeselor sale care 
l-au adus lauri în campionate 
mondiale și europene.

Joi. în ultima zi a competi
ției olimpice. își vor încerca 
șansele Mihai Boțilă (cat. 57 
kg), Ștefan Rusu (cat. 68 kg) 
și Roman 
M. Boțilă 
penalizare, 
nici unul, 
puncte.

împreună
(Suedia),

Codrean (+100 kg), 
are 5.5 puncte
Șt. Rusu nu 
iar R. Codrean
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FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER O FIȘIER «
BASCHET. Turneul___

137—64 065—23) ; U.R..S.S. — Cehoslovacia 99—82 (46—40) ;___ _ _ .
Italia — Cuba 79—72 (43—42) ; Australia — Suedia 64—55 (40—27) ; 
grupa C : Iugoslavia — Spania 96—91 (45—50) ; Polonia — Senegal 
84—64 (44—30).

BOX. Cat. coooș : J. Hernandez (Cuba) b.p. S. Farkaș (Ung'X 
rial) ; M. Aele (iEtiopia) b.p. A. Desar (Afganistan) : G. Isaic (Ta..-- 
zania) b.p. H. Monar (Ecuador) ; M. Ralian (India) b.p. A. Sam- 
podi (Guineea) ; R. Gylbodl (Anglia) b.p. L. Almeida (Angola) ; 
D. Saragosa (Mexic) b.p. J. Sutcliffe (Irlanda) ; F. Zagul (Siria) 
b.p, S. Dupapone (Laos) ; M. Anthony (Guyana) b.p. N. Badanosi 
(Nigeria) ; B. Pinango (Venezuela) b.p. E. Alguera (Nicaragua) ; 
A. Behmaghenia (Franța) c. neprez. P. Shahi (Nepal) ; J. Sirya- 
klbbe (Uganda) b-a.b.1 A. Radev (Bulgaria) ; V. Coota (Finlanda) 
b.ab.2 F. Sacirovtci (Iugoslavia) ; S. Kașatrian (U.R.S.S.) b.p. A 
Tema (Rep. Dominicană) ; R. Cerwinski (Polonia) b.k.ol F. Abisi 
(Benin) ; D. Clpere (România) b.p. M. Luck! (Zambia) ; Cat. mij
locie mică: ”__ ““—7;. — • ——-— - -
Ștefanov (Bulgaria) b.p. M. Halavl (Liban) ; J. 1 
vada) b.k.o.2 G. Benedeto (Italia) ; L. Voinonen 
Sîrba (România) ; G. Katruto (Uganda) b.p. S. 
A. Martinez (Cuba) b.p. Z. GodjlewsM (Polonia).

CANOTAJ. Recalificări în concursul feminin. 
R.D.G. (Cornelia Linse, Heidi Westphal) 3:20,49 ; 2. 
Oțetova, Zdravka Iordanova) 3:23,36 ; 3. România 
Valeria Roșea) _3!23i,74 ; 4. T -
3:31,37 ț 5. ki. oriwaue -----
naîă, alături de U.R.S.S. și Polonia. 2 f.c. : 1. R.D.G. (Ute Steln- 
dorf. Komelia KUer) 3:36,51 ; 2. România (Elena Oprea, Florlca 
Dospiri eseu) 3:37,16 ; 3. Bulgaria (Sika Barbulova, Stoianka Kuba- 
tova) 3:37,48 ; 4. Ungaria 3:50.47. Primele trei calificate în finală, 
alături de Polonia și U.R.S.S. Simplu : 1. Antonina Mașina
(U.R.S.S.) 3:54,10 ; 2. Frances Cryan (Irlanda) 3:59,17. Ambele sînt 
calificate In semifinale, alături de Sanda Terna (România). Mar
tina Schrdter (R.D.G.), Rosita Spasova (Bulgaria), Beata Dzadura 
(Polonia), Beryl Mitchell (M. Brit.). Mariann Ambrus (Ungaria). 
Au fost eliminate : Dela Fuente (Mexic), Justensen (Danemarca) 
Borrias (Olanda). 4 + 1 rame : 1. U.R.S.S. (Fadeeva, Sovetnikova, 
Studenkova, Semlonova + Cenemîșina) 3:21,51 ; 2. România (Mașka, 
Sllaghi, Tănasă, Cătescu + Matei) 3:23,91 ; 3. Australia (Chimslde, 
Westphood, Westendorf, Harding + Palfreyman) 3:26,77 ; 4. M. Bri
tanic 3:35,85. Primele trei calificate în finală, împreună cu Bulga
ria și R. D. Germană. 8 + 1:1. România 3:10,24 ; 2. Bulgaria 
3:15,49 ; 3. M. Britanic 3:15.77. Toate trei sînt calificate In finală, 
împreună cu U.R.S.S. și R.D.G. 4 + 1 vîsle : 1. R. D. Germană 
3:17,00 ; 2. U.R.S.S. 3:19,88 ; 3. Olanda 3:22,34 ; 4. Polonia 3:22,75 ; 
5. Ungaria 3:22,98. Primele patru calificate în finală împreună cu 
România si Bulgaria.

FOTBAL. Grupa C : Columbia — Kuweit 1—1 (0—0) ; Cehoslova
cia — Nigeria 1—1 (1—0) ; grupa D : Finlanda —~ ---------
tlavia — Costa-Rfca 3—2 (2—1).

GIMNASTICA. Concursul feminin pe echipe :
— campioană olimpică ; 2. România 393,50 p ; 
392,55 p ; 4. Cehoslovacia 388.80 p : 5. Ungaria 
rla 332.10 p.

HALTERE. Categoria 67,5 kg ; 1. lanko 
342,5 kg (1147,5 + 195) — campion olimpic, 2. Joachim Kunz (R.D.G.)
— ‘ ---- • ---- * Mihclo Paciov (Bulgaria) 325 kg (142,5 +

~ ------ ‘ ’ - - Ambras
kg.

masculin — grupa A : Brazilia — India 
' " " “* grupa b :

R. Rivera (Venezuela) b.p. R. Houanghl (Benin) ; j. 
Franek (Cehoslo- 
(Suedia) b.p. M. 
Retta (Etiopia) ;

Dublu vîsle : 1. 
Bulgaria (SvetUa 

... _____  ............. (Olga Homeghi,
,_ , _____ _ Ungaria (Tlona Bata, Clara LanghoSer)
M. Britanic 3:33,32. Primele patru calificate pentru fl-
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1. U.R.S.S. 394,90 p
3. R. D. Germană

334,30 p ; 6. Bulga-

1. Rusev (Bulgaria)

335 kg (145 + 190) : 3. lviiuv±,^ l--------  ,----- u-------, —
182,5) ; 4. Daniel Senet (Franța) 322.5 kg ; 5. Gunther 
(R.D.G.) 320 kg ; 6. Zbigniew Kaczmarek (Polonia) 317,5

HANDBAL. Turneul feminin : U.R.S.S. — Cehoslovacia 17—7 (»—4); 
Ungaria — Congo 39—10 (19—6) ; R.D.G. — Iugoslavia 15—15.

HOCHEI PE IARBA. Turneul masculin : Cuba — Tanzania 4—0 
(2—0) : India — Spania 2—2 (1—1) : Polonia — U.R.S.S. 1—5 (0—2).

ÎNOT. 100 m fluture (im) : 1. PSr Arvidsson (Suedia) 54,92 — cam
pion olimpic ; 2. Roger Pyttel (R D G.) 54.94 ; 3. Davl Lopez — 
Znbero (Spania) 55,13 ; 4. Kees Vervoorn (Olanda) 55,25 ; 5. Ev- 
gheni Seredin (U.R.S.S.) 55.36 : 6. Gary Abraham (M. Britanic) 
55,42 ; 7. Xatder Savin (Franța) 95 66 ; 8. Aleksei Markowski
(U.R.S.S.) 55.70 ;

100 m spate (f) : 
oană olimpică ; 2. 
(R.D.G.) 62,64 ; 4.
Verbauwen (Belgia) ..... .
7. Monlquc Bosga (Olanda) 64.47 ; 8. Manuela Carosst (Ttalta) 65.10 :

7.

1. Rica Reinisch (RJ3.G.) 60,86 R.M. — campi- 
ma Kleber (R.D.G.) 62,07 ; 3. Petra Riedel
Carmen Bunaciu fRomânia) 63.81 : S. Carlne

63.82 : 6. Larisa Gorceakova (U.R.S.S.) 63,87 ;«. S.
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tă probă, a fost notată cu 9,95 
— una dintre cele mai bune 
notări de la această Olimpia
dă, ceea ce reprezintă un mare 
succes pentru foarte tînăra 
noastră sportivă. Atît Nadia cît 
și Emilia ^u avut și ele exe
cuții foarte bune, astfel că au 
primit 9,90. Credem că la cea 
de a doua încercare Nadia ar 
fi putut obține cinci sutimi în 
plus.

Aproape că nu mai aveam 
nici o emoție pentru fetele 
noastre, pentru că urmau pa
ralelele, un aparat în care ele 
au avut întotdeauna evoluții 
foarte bune. Și foarte puțin a 
lipsit ca această reputație să 
fie din nou confirmată, cu brio. 
Și aceasta pentru că Dumitrl- 
ța (9,80), Cristina (9,80) și Me- 
lita (9,90) au avut într-adevăr 
exerciții deosebit de grele, e- 
xecutate cu mare măiestrie, cu 
deosebită amplitudine și maxi
mă siguranță. Această convin
gere ne-a întărit-o și mai mult 
Emilia Eberle, care a primit 
nota maximă (10) pentru ex
cepționalul său exercițiu de la 
acest aparat. Din păcate, atunci 
cînd ne așteptam mai puțin a 
venit și neprevăzutul. Intr-un 
moment al execuției în care 
trecuse de cea mai grea miș
care pe care o avea de exe
cutat, probabil într-un moment 
de prematură deconectare, Na
dia a comis o inexactitate și 
ă căzut ! în sală nimeni nu 
voia să creadă că aceasta s-a 
putut întîmpla. Dar, așa era ! 
Nota primită (9,50) afectează 
într-o măsură poziția ei la in
dividual compus, dar Nadia păs
trează totuși bune șanse de a 
lupta joi pentru medalie la in
dividual compus.

în altă ordine de idei, nota 
9,75 primită de Rodica Dunca 
este nepermis de mică față de 
evoluția ei.

Și astfel echipa feminină a 
României s-a clasat pe locul 
secund, după reprezentativa U- 
niunii Sovietice care, ca și la 
Montreal, a cîștigat titlul o- 
limpic. Clasamentul : 1. U.R.S.S. 
394,90 p, 2. România 393,50 p, 
3. R. D. Germană 392,55 p, 4. 
Cehoslovacia 388,80 p, 5. Un
garia 384,30 p, 6. Bulgaria 
382,10 p. (C.M.).

» FIȘIER --------------------------
ciusite (U.R.S.S.) 2:29,54 — campioană 
iova (U.R.S.S.) 2:29,61 ; 3. Julia Bog- 
Sustanne Nielsson (Danemarca) 2:32,75 ; 
slovacia) 2:33,23 ; 6. Ute Gcweniger 
.âbel (R.D.G.) 2:34,51 ; 8. Silvia Rinka 
□cui 6 în-seria a iv-a, Brigitte Pnass 
iou retviG național.
.S. (Serghei Kopliakov, Vladimir Sal- 
ei Krîlov) 7:23,50 R.E, — campioană 
i (Frank Pftitze, J<xrg Woithe, Detlef 
PO ; 3. Brazilia (Jorge Fernandez. Mar- 

Djan Madruga) 7:29,30 ; 4. Suedia 
Britanic 7:3K>,81 ; 7. Australia 7:30,812 ;

Cat. 52 kg : 1. Vahtang Blaghidze 
e, 2. Dajos Racz (Ungaria), 3. MLa- 
NIcu Glugă (România), 5. Anton Je- 
lslav Wroblewski (Polonia).
garia) b.t. J. Mewis (Belgia), S. Șe- 
lă (România), L. Caltabiano (italia) 
J. Liiplen (Polonia) b.t. Gh. Donev

mânia) b.t. F. Csaba (Iugoslavia) și 
, Atanasov (Bulgaria) b. dese. L. La- 
(U.R.S.S.) b.p. K. Gaal (Ungaria), 

anasov (Bulgaria), A. Supron (Polo- 
S.).
sis (Ungaria) — campion olimpic, 2. 
kko Huhtala (Finlanda), 4. Ianko So- 
del (Suedia), 6. Vitezslav Macha (Ce-

garia) b. dese. D. Kuhn (R.D.G.). I. 
împreună cu L. Andersson (Suedia), 

M. Eloulabi (Siria), M. Toma (Un- 
tehoslovacia), J. Dolgowlcz (Polonia)

aikov (Bulgaria) — campion olimpic, 
. Vâslite . Andrei (România), 4. Refio 
eorges Pokilidis' (Grecia), 6. Oldrjik

(România) b. dese. M. Galinski (IPo- 
, J. Jabrah (Siria), Al. Tomov (Bul- 
ngaria). Al. Kolcinskl (U.R.S.S.) b.t.

— Italia 5—4 £1—1, 2—0, 0—1, 2—2). 
lor 1—6 s-au calificat : Ungaria, O- 
avla șl Duba. In turneul pentru loc. 
«la, Italia, Suedia, Australia șl Bul-

la de înot. Individual : 1. I. Sisniega 
sson (Suedia) 1332 p ; 3. J. Bartos 
1. Râducanu (România) 1216 p ; 13. 
: 34. I. Galovlcl (România) 1088 p ;
I. Britanic 3584 p ; 3. Polonia 3576 p; 
lovacia 3504 p ; 6. România 3488 p 
individual : 1. A. Starostin (U.R.S.S.) 
’aria) 4358 p ; 3. Paul Four (Franța.) 
la) 4216 p ; 5. S. Rasmusson (Suedia) 
a) 4190 p ; ...16. D. Spîrtea 4040 p ; 
lâducanu 3394 p ; echipe : 1. U.R.S.S.
Ungaria 12558 p ; 4. Franța 12222 p ; 

rada 12007 p ; ...11. România 11264 p.
1. Vladimir Smirnov (U.R.S.S.) 4 V 

ipic ; 2. Pascal Jolyot (tFran.țaj 4 v 
iomankov (U.R.S.S.) 4 v (după ba- 
.) 2 v ; 5. Lech Koziejowski (IPolo- 

* nla) 0 v.
3 X 40 focuri: 1. Viktor Vlasov (U.R.S.S) 
pic ; 2. Berndt Hartstein (R.D.G.) 
Suedia) 1165 p ; 4. Mauri Roppanen 
dr Mitrofanov (U.R.S.S.) 1164 p ; 6.
i.
■ grupa A : Cuba — Peru S—0 (6, S, 

—10, 14, 6) ; grupa B : România — 
; Bulgaria — Brazilia 3—0 (7. 9, 12).
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După cum am mal anunțat, 
luni s-a încheiat perioada de 
transferări acordată de F.R.F. 
pentru depunerea de către clu
buri și asociații a formelor ce
rute de regulament. în ședința 
sa de ieri, Biroul federal a apro
bat următoarele transferări pen
tru echipele din primul eșalon: 
Vigu (Steaua), Fazekas și Varo 
(ambii Chimia Tîmăveni), Fodor 
(Tractorul M. Ciuc) și Hajdo 
(C.S.S. Tg. Mureș) pentru A.S.A. 
Tg. Mureș ; Cheran (Dinamo), 
Marcu (Universitatea Craiova), 
Preda (F.C.M. Giurgiu) pentru 
Chimia Rm. Vîlcea ; Dumitrescu 
(Petrolul Ploiești) pentru Dina- 
mo ; Arieiu (F.C. Baia Mare) și 
Dumitrescu (F.C. Bihor) pentru 
F.C. Argeș ; Onuțan (A.S.A. Tg. 
Mureș) pentru F.C. Baia Mare; 
Ologu (Chimia Oraș Victoria) 
pentru F.C.M. Brașov ; Dubin- 
ciuc, Oncu, Popescu (toți Aurul 
Brad) și Lăcătuș (Minerul De
va) pentru Corvinul Hunedoara; 
Dinu (Electroputere Craiova) 
pentru F.C. Olt ; Rusu (Abato
rul București). Ncchimiș (Uni
rea Alba Iulia), Ion Jenică

• DINAMO BUCUREȘTI — 
PROGRESUL. VULCAN BUCU
REȘTI 3—1 (1—1). Meci specific
de pregătire, fără virtuți tehni.ee 
deosebite, in care dinamovtștii a<u 
fost ceva mai activi In atac, fapt 
consemnat sl pe tabela de mar
caj. Au marcat: Chivu (min. 44 
— autogol), D. Georgescu (min. 
62) șl Vrtoceamiu (mim. 83) pentru 
Dlnamo, respectiv Țevi (min. 25). 
DINAMO : Eftimescu — Mânu, 
Mărginean, Dumitrescu, Stredie — 
Dragnea (min. 46 Săndoi), Au
gustin, Oustov — Tălnar (mm. 
55 D. Zamfir), D. Georgescu, lor- 
dache (min. 46 Vrînceanu). PRO
GRESUL : Giron (min. 46 Bulan- 
cea) — Chivu, ciugartn, Ange-

„CUPA MINERUL"
BAIA MARE, 23 (prin tele

fon). Nici în ziua a doua a tur
neului internațional de fotbal 
dotat cu „Cupa Minerul" ploaia 
n-a încetat, ceea ce a îngreu
nat și mai mult terenul de 
joc. Meciul de deschidere, Olim
pia Satu Mare — Spartak Iva- 
no Frankov. fără virtuți teh
nice și cu multe ratări mai a- 
les din partea jucătorilor so
vietici (în min. 54 Morozov a 
executat slab un penalty pe 
care Feher l-a apărat), s-a în
cheiat cu victoria primei for
mații : 3—2 (2—0). Au marcat: 
Boiba (min. 23), State (min. 29 
— din 11 m și min. 57). respec
tiv Țiplea (min. 82) și Radionov 
(min. 87).

KODCiNOI $1 POLEOAEVSKI

REMIZEAZĂ...
BUENOS AIRES, 23 (Agerpres). 

— A doua partidă a semifinalei 
Turneului oandidațilocr la titlul 
mondial oare se desfășoară la 
Buenos Aines între marii maeș
tri V. Korcinoi și L. Podugaevski 
s-a încheiat remiză la mutarea 
24-a. Scorul întâlnirii este egal : 
1—1.

BASCHET • La Dlmltrograd, 
au continuat meciurile turneului 
Initerniaițioinial masculin pentru ti
neret. Rezultate tehnice : Italia — 
U.R.S.S. 82—58 ; iugoslavia — Si
ria 72—66 : R. F. Germania — 
România 93—71 ; R. F. Germa
nia — Iugoslavia 80—77 ; U.R.S.S. 
— Polonia 70—69 ; România — 
Ungaria 87—70.

CICLISM 0 Bernard Hinault a 
ctștigat un criteriu desfășurat la 
Bain de Bretagne — 80 km In 
2h 02, invinigind la sprint pe 
Raymond Martin (Franța) si pe 
Joachim Agostinho (Portugalia)*. 
Hinault a anunțat că va parti
cipa la Turul R. F. Germania

| LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
’ • Pentru particip-anții la con

cursul Pronosport din această
I sâpLâniînă, care cuprinde meciuri 
I din cadrul ultimei etape a corn- 

petiției „Cupa de vară“, redăm

I— ca sursă de inspirație supli
mentară — pronosticurile făcute 
de Emilian Miuțu, căpitanul for
mației Muscelul Cîmpulung : 1.
C.S.M. Suceava — Fcresta 1 ; 2.

I Minerul G. H. — Av. Frasin 1 ;
3. A.S.A. C-lung — Met. Rădăuți 
1, X ; 4. Dacia Pit. — El. Curtea 

Ide Argeș 1 ; 5. Min. M. Nouă — 
F.C.M. Reșița 1, X, 2 ; 6. Gloria 
Reșița — Min. Anina X, 2 ; 7.

Unirea Dej — C.F.R. Cluj-N. X.
2 ; 8. Armătura — Sticla Turda 

_ 1, X ; 9. Met. Sighișoara — Chi- 
I mica 1 ; 16. Min. Rodna — Gl. 

(Dierna Orșova), Vasiliu (Chi
mica Tîrnăveni) și Popa (Mi
nerul Baia Sprie) pentru Jiul ; 
Dumitru (Steaua) pentru Poli
tehnica Timișoara ; Păun, Ganșa 
șl Dupleac (toți Vulcan Bucu
rești) pentru Progresul-Vulcan 
București ; Fl. Grigore (C.S. 
Tîrgoviște) și Iliescu (Autobuzul 
București) pentru Sportul stu
dențesc ; Barna (Politehnica Ti
mișoara). Verigeanu (S.C. Ba
cău), Manea (Rapid București), 
Toma (Metalul București). Rotar 
(Șoimii Sibiu), Matefi (Chimica 
Tîrnăveni) șl Jurcă (Carpați 
Mîrșa) pentru Steaua ; Dicu 
(C.S.Ș. Caracal) pentru Univer
sitatea Craiova.

De asemenea. Biroul F.R.F. a 
discutat și alte cereri de transfer 
pentru care cluburile șl aso
ciațiile sportive au Înaintat. în 
perioada legală, memorii și a- 
peluri conform articolului 16 
din Regulament uimind ca ele 
să devină valabile după depu
nerea (pină la data de 31 Iulie 
a.c.) a tuturor actelor prevă
zute.

ȘTIRI
lcscu., ȘbeLan — Nlculcea, Nignea, 
Cristea — Mariica, Țevi, Apostol 
(min. 46 Glonț) (Pavel PEANA).
• C. S. TÎRGOVIȘTE — PO

LITEHNICA IAȘI 2—1 (2—1). Joc 
Irniimos, cîștigat de fosta divi- 
zjtomiară A prin golurile Înscrise 
de Enc (min. 20 — din 11 m) 
și Kallo (min. 43). Pentru Poli
tehnica, care a rulat 20 de ju
cători în acest meci, a înscris 
Costea (min. 9). (M. AVANU,
coresp.).
• ȘOIMn SIBIU — A.S.A. TG. 

MUREȘ 2—2 (0—1). Au marcat : 
Bogatu (min. 82 — din 11 m),

Al doilea meci, dintre campi
oana Poloniei.— Szombierki By- 
tom — și Hansa Rostock a avut 
mai multe realizări pe plan 
tehnic și spectacular, portarii 
Surlit și Schneider evidențiin- 
du-se în mod deosebit. Au cîș
tigat jucătorii polonezi prin 
golul marcat de Sobol, în min. 
15. în min. 31 Mierzwiak și O- 
gaza, de la Szombierki, au șu
tat în transversală.

Joi e zi liberă, turneul ur- 
mînd să continue vineri cu par
tidele Dinamo Dresda — Spar
tak și F. C. Baia Mare — 
Szombierki, ultima partidă se 
anunță spectaculoasă, urmînd 
să decidă pe una din finalistele 
turneului. (S. T.)

REPREZENTATIVA
S-A CALIFICAT

Tradiționala competiție de 
tenis rezervată junioarelor pină 
la 16 ani . „Cupa Helvetia", 
programează azi și mîine, în 
localitatea Leysin din vecină
tatea Genevei, turneul final al 
prestigioasei întreceri. Repre
zentativa României s-a calificat 
pentru această ultimă etapă e- 
voluînd, zilele trecute. în faza 
zonală de la Atena, alături de

TELEX ® TELEX
du-pă care via lua startul în cam
pionatul mondial.

FOTBAL • La Niamey, în pre
liminariile campionatului mon
dial (meci tur) s-au întîlnit e- 
chlpele Nigerului și Somaliei. 
Partida s-a încheiat la egalitate: 
0—0. ® La Bremen în meciul a- 
mleal dintre echipa locală Web 
der și formația scoțiană Celtic 
Glasgow, gazdele au terminat în
vingătoare cu 4—0 (2—0).

TENIS ® La Vichy a început 
turneul final al „Cupei Galea"

Bistrița 2 ; 11. Viit. Gh. — Oltul 
Sf. Gh. 1 : 12. Prog. odorhel — 
Min. Bălan 1 ; 13. Min. Baraolt 
— Carpați Cov. 1.

9 Agențiile Loto-Pronosport 
mal pot elibera doar astăzi bilete 
cu numerele preferate pentru 
tragerea obișnuită Loto de miine, 
25 iulie 1980. Nu ocoliți șansa de 
a vă număra printre marii cîști- 
gători I
NUMF.RELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 23 IULIE 1980
Extragerea I :

34 25 26 6 24 2
Extragerea a H-a :

5 11 10 7 35 33
Fond total de cîștiguri : 

857.258 lei din care 133.180 lei 
report la categoria 1.

Echipa reprezentativă și pregătirile ei pentru preliminariile C. M.

FORMAȚIA ARE IMPERIOASA NEVOIE DE COEZIUNE!
VAZiND-0 EVOLUiND, Al UNEORI IMPRESIA

CĂ JUCĂTORII NU SE CUNOSC INTRE El...
Două luni au mai rămas 

pină la primul meci din pre
liminariile C.M. de fotbal, par
tida de la Oslo, cu Norvegia. 
O partidă care poate repre
zenta un start bun sau poate 
compromite din plecare șan
sele de a ajunge la turneul 
final din Spania ale echipei 
noastre. Două luni, s-a intrat 
deci într-o perioadă de „nu
mărătoare inversă" în care fie
care săptămină este hotărî- 
toare, în care fiecare zi con
tează mult. Nu este timp de 
vorbă. Trebuie acționat prompt, 
hotărît, eficace. în lumina a- 
cestui imperativ se cuvine să 
remarcăm problemele nerezol
vate la această oră ale e- 
chipei.

COEZIUNEA DEFICITARA 
A FORMAȚIEI

Lotul are în componenta sa 
(lărgită) aproape toți jucătorii 
susceptibili (prin valoare) de 
a fi selecționați. S-a ajuns, 
de asemenea, la o formulă cu 
două vîrfuri — în speță Că
mătarii și Adrian Ionescu —

campioma'tulul
(copii 13—14

Baciu (mdn. 84), respectiv Fa- 
nici (min. 15) și Fazekas (min. 
88). Azi, Șoimii Sibiu Joacă ou 
F. C. Argeș. (I. IONESCU, co- 
nesp.).
• LA BACAU s-â disputat fi

nala pe țară a 
școlilor generale . .
ani). La care au participat opt 
echipe, câștigătoarele zonelor. 
Titlul de campioană a revenit echi
pei Școlii generale nr. u (Pitești 
(antrenor prof. Mihai Georgescu), 
care în' finală a dispus cu 5—4 
de Șc. gen. 12 Baia Mare. Pe 
locurile 3—6 s-au clasat: Șc. gen. 
30 Bacău, Șc. gen. 8 Ploiești, Șc. 
gen. Materni (jud. Bistrița-Nă- 
săud) și Șc. gen. 10 Timișoara. 
(E. TEIRAU, coresp.).
e F.C.M. GALAȚI susține as

tăzi, pe stadionul local „Dună
rea", înoepind de la ora 18, um 
joc amical cu echipa libaneză 
Racing Club Beirut.

0 UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— ATLETICO MINEIRO (Brazi
lia). Marți, 29 iulie, va avea 
loc, lai Craiova, o partidă in- 
temaționială amicală între cam
pioana țării noastre. Universita
tea Craiova, și vicecamiptaana 
Braziliei, Atletico Mtneiro.

„CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"
Tradiționala competiție care 

precede Inagurarea sezonului o- 
ficial de fotbal, „Cupa munici
piului București", aflată in acest 
an la cea de a 14-a ediție, va 
reuni patru echipe din Capitală : 
proaspăta divizionară „A“ Pro- 
gresuI-Vulcan, precum șl divizio
narele ,.B“ Rapid, Metalul și 
Mecanică Fină. Primele meciuri

DE TENIS A ROMÂNIEI (junioare) 
ÎN FINALA „CUPEI HELVETIA»

reprezentativele Greciei. Israe
lului, Iugoslaviei și Ungariei. 
Conducătoarea delegației jucă
toarelor noastre, prof. Ecate- 
rina Roșianu, ne-a oferit cîteva 
scurte detalii despre concursul 
din capitala Greciei : „Cele 5 
jucătoare cu care ne-am pre
zentat la start — Luminița Să- 
lăjan. Daniela Moise, Alice 
Dănilă, Cristina Cazacliu și Li-

(tlneret). Echipa Franței conduce 
cu 2—0 in meciul cu Argentina, 
in timp ce echipele U.R.S.S. și 
Spaniei se află la egalitate :1—1. 
• In concursul de la Hilveraum 
(Olanda) ; Okker — Maurer 6—1, 
6—4 ; Tairoczy — Kromk 5—0 (a- 
bandon) ; Glmenez — Fontana 
6—2 ; 6—1 ; Giammalva — Proisy 
6—4 ; 6—3 ; Bedel — Gehring 
2—6, 6—3, 6—4. • în turneul fe
minin de la Richmond (Virginia) 
Wendy White a învins-o pe Billie 
Jean King cu 6—2, 6—2 ; White 
este în virstă de 19 ami. Alte re
zultate : Shriver — Walsh 6—3, 
6—2 ; Dupont — Desfor 1—6, 
6—3, 7—6.

care poate da în unele par
tide (mai ales pe teren pro
priu, credem noi) rezultate 
bune, pe măsură ce acest cu
plu se va fi sudat, ca și pe 
măsură ce cuplul va fi legat 
organic de restul echipei, de 
jocul celorlalți, integrîndu-se 
într-o colaborare armonioasă a 
întregului ansamblu. Or, a- 
ceastă colaborare a cuplului (și 
a restului echipei cu cuplul a- 
mintit), a ansamblului echipei 
în general, nu se vede, pen
tru că nu există ! In me
ciurile pregătitoare de pînă a- 
cum s-a putut observa faptul 
(pregnant în turneul din Fran
ța) că jocul nu se leagă, că 
fotbaliștii noștri evoluează zeci 
de minute ca și cum nici nu 
s-ar cunoaște între ei... Asta 
în vreme ce se știe că echipa 
trebuie să ajungă la o sudură 
puternică, la mecanisme colec
tive perfect învățate, la sche
me în 2—3—4 oameni pe care 
să le execute, repetat, fără 
greșeală și eficient. Nu este o 
„găselniță" recentă, este chiar 
un loc comun în fotbalul in
ternațional competitiv, care a- 
plică riguros toate cele de mai 
sus. Pentru realizarea Iot. tre
buie să se treacă imediat la 
lucru.

Au fost aleși jucătorii, mai 
trebuie, socotim noi, plantate 
încă 2—3 valori în formație și 
trebuie lucrat metodic, consec
vent și foarte clar jocul-rela- 
ție, cu o coeziune cît mai pu
ternică, al jucătorilor noștri. La 
această oră, valoarea evoluției 
de ansamblu a echipei se si
tuează mult sub suma valori
lor individuale, din lipsă de 
coeziune. în timp ce coeziu
nea echipelor competitive face, 
de regulă, ca valoarea jocului 
de ansamblu să depășească su
ma valorilor individuale ! Că
tre acest țel trebuie să se tin
dă, acesta trebuie să fie, cre
dem noi. primul obiectiv de 
lucru imediat al echipei noas
tre, o premisă majoră fără îm
plinirea căreia orice perspec
tivă rămîne incertă, orice plan 
rămîne o simplă dorință ne
fondată.

Marius POPESCU

se vor disputa sîmbătă 26 iulie, 
pe stadionul Republicii, după 
următorul program : ora 18,20 : 
Rapid — Mecanică Fină ; ora 
20.15 : Progr.-Vulcan — Metalul.

Duminica, pe aceiași stadion și 
de la aceleași ore, vor Juca între 
ele echipele învinse (pentru locu
rile 3—4) șl cele învingătoare 
(finala competiției).

liana Pop — au avut o bună 
prestație, reușind să în uacă 
cu același scor, 3—2. forma
țiile Iugoslaviei și Israelului. 
Au fost meciuri atractive, dar 
ceea ce ne bucură mult este 
faptul că tinerele noastre ju
cătoare au avut evoluții la ni
velul celor mai bune formații 
de pe continent.. Sperăm în
tr-un joc bun al lor și în tur
neul final".

IIRNEU DE LA KITZDUEHL
VIE..A, 23 (Agerpres). — A 

început turneul internațional de 
tenis de la Kitzbuehl. în pri
mul tur al probei de simplu 
feminin Virginia Ruzici (Româ
nia) a învins-o cu 6—2, 6—1 pe 
Maria Geyer (Austria). La mas
culin, campionul român Ilie 
Năstase l-a eliminat cu 6—1, 
6—4 pe irlandezul Sorensen. în 
altă partidă argentinianul Vilas 
l-a întrecut cu 6—3, 6—2 pe 
iugoslavul Ilin.

Duminică 27 iulie 1980
NOI ȘANSE DE MARI 

SUCCESE I
Cu suma de numai 10 tel, 

oricine joacă poate obține :
9 AUTOTURISME „Dacia 

1300".
• IMPORTANTE CIȘTIGURI 

IN BANI
Nu pierdeți prilejul de a vă 

număra și dv. printre marii 
cîștigători ai acestei trageri !

PROCURAȚI DIN VRE
ME BILETE CU NUME
RELE PREFERATE i

Agențiile Loto-Pronosport vă 
așteaptă pînă simbătă 26 iulie 
1980.

tehni.ee
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ECHIPA NOASTRA FEMININA
O ȘANSĂ PENTRU SEMIFINALE ATLETISM — femei: 400 m — serii: Elena Tăriță, Niculina

Lazarduc, 000 m — serii: Flța Lovin, suliță — calificări: Eva 
. ... . ............ Horjg Toboc, 10 000 m

pană: Titl Cercel — Robert Gănczl. vlngătoare, In prima etapă. în 
fața Braziliei). Dar ultimele 
rezultate în întilnirile dintre 
cele două aspirante la un loc 
în semifinale (3—2 la turneul 
de calificare pentru J.O., la 
Pazardjik, și 3—0 la turneul 
de la Iași în favoarea echipei 
României) indicau o șansă în 
plus pentru voleibalistele noas
tre. Acest ultim considerent 
avea să se confirme, echipa 
României depășind obstacolele

Pentru voleibalistele noas
tre partida cu echipierele Unga
riei avea un caracter decisiv 
pentru menținerea șanselor de 
calificare în semifinalele com
petiției olimpice. Un meci di
ficil sub două aspecte : cel
rezultînd din experiența com- 

. petițională deosebită și omo
genitatea sextetului advers, 
precum și cel privitor la mi
ză, mai apăsătoare pentru ro
mânce (învinse de Bulgaria, 
în debutul grupei B) decît pen

tru jucătoarele ungare (în- conjuncturale, ea impunîndu-și

M| CARMEN BUNACIU-A PATRA
LA 100 m SPATE

> Din nou. concursul olimpic de 
înot a oferit miilor de specta
tori prezenți în piscina Olim
piiski rezultate de mare valoa
re. în forma excepțională, Rica 
Reinisch (R.D.G.) și-a corectat 
propriul record mondial la 100 
m spate, cîștigînd în 60,86. Ea 
a fost urmată de compatrioatele 
sale Ina Kleber 62,07 și Petra 
Riedel 62,64. Interesant de sub
liniat că nici una din cele trei 
înotătoare din R. D. Germană 
nu s-a aflat anul trecut printre 
primele 16 performere ale lu
mii I

Reprezentanta țării noastre. 
Carmen Bunaciu, a înotat vigu
ros primii 50 de metri, dar a 
ratat întoarcerea și nu a pu
tut ocupa decît locul IV. la 
mare luptă cu belgianca Ver- 
bauwen și sovietica Gorceakova. 
Timpul lui Bunaciu. 63,81, a 
fost mai slab decît recordul 
(63,25) realizat în serii.

Condusă mai mult de 190 de 
metri, 
2:29,54 
trioata 
2:29,61 
ba de__ __ ____ — ---- ----
luptă a cîștigat și suedezul Păr 
Amridsson (54,92) în fața lui 
Roger Pyttel (R.D.G.), 54,94, fi-

nala de 100 m fluture. Ar mai 
ti de menționat că Brigitte 
Prass s-a clasat pe locul VI 
în seria a 4-a a probei de 200 
m bras, cu 2:39,90. timp supe
rior cu 
vechiului 
aparținea.

aproape trei secunde 
record național ce-i

superioritatea demonstrată în 
acest an. După un prim set 
în care au evoluat crispat. Ma
riana Ionescu (cea mal bună). 
Victoria Georgescu, Victoria 
Banciu, Irina Petculeț, Iulia- 
na Enescu, Doina Săvoiu și pri
mele rezerve, la care s-a ape
lat în cîteva rînduri. s-au mo
bilizat mai bine, au atacat cu 
mai multă convingere și s-au 
apărat mai organizat, obținînd 
o meritată șl prețioasă victo
rie cu 3—2 (—5, 3, 5, —10, 8). 
Coroborată cu eșecul brazl- 
Uencelor (0—3) în fața repre
zentativei bulgare (sud-amerl- 
cancele ieșind astfel din cursă), 
această victorie poate 
prin urmare, calificarea 
lor noastre în semifinale, cu 
condiția ca ele să cîștige șl 
partida de vineri, împotriva e- 
chipei Braziliei (pe care Ja 
calificări, în ianuarie, o de
pășise clar în trei seturi). Să 
le urăm voleibalistelor român
ce succes și în ultimul joc din 
grupă. Succes care le-ar oferi 
posibilitatea de a lupta pen
tru o medalie...

D. CIPERE-LA A DOUA VICTORIE
Ii. sirDa a lost eliminat din concurs

aduce, 
fete-

ceilalți 
la a

Lina Kaciusîfe (U.R.S.S.) 
a întrecut-o pe compa- 
sa Svetlana Varganova 

pe ultimii metri în pro- 
200 m bras. Tot la mare

Peste 15 000 de spectatori au 
fost prezent!, in cursul zilei 
de miercuri, la stadionul aco
perit de la complexul sportiv 
„Olimpiiski". impunătoarea a- 
renă care găzduiește între
cerile turneului olimpic de box. 
în cele două reuniuni au fost 
programate partide eliminato
rii la categoriile cocoș și mij
locie mică. în gala de seară 
au evoluat și cei doi repre
zentant! ai tării noastre : Du
mitru Cipere (cocoș) și Marcel 
Sirba (mijlocie mică).

Primul a urcat treptele rin
gului Dumitru Cipere care, da
torită neșansei la tragerile 
sorti (a trebuit să susțină

la 
un

de 
aflat

ZorgS-Raduly; bărbați: 400
— serii: Iile Floroiu.

BOX — turul
(Ungaria).

CANOTAJ —
GIMNASTICA 

masculin: Dan _____
nin: Nadia Comăneci,

HALTERE
HANDBAL ______ __________ __________ __„_______
ÎNOT — 100 m bras — serii: Brigitte Prass.
LUPTE — turneul final ia greco-romane. cat. 57 kg — Mi hai 

Boțllă, cat. 68 kg — ștefan Rusu, cat. +100 kg — Roman Co
drean.

PENTATLON MODERN — proba de cros: Dumitru Sptrlea, 
Iullu Galovlcl, Cezar Răducanu.

SCRIMA — eliminatorii in proba de sable, individual: loan 
Pop, Corneliu Marin și Marin Mustață; eliminări directe flo
retă femei : Ecaterina Stahl.

TIR — proba de pistol viteză, manșa I: Corneliu Ion și Marin 
Stan.

VOLEI — meciul feminin România — Brazilia.
YACHTING — regata a TV-a.

J, categoria

in probele masculine șl feminine.semifinale_ ,_______ ________________________
— concursurile pentru individual compus, la 

Grecu, Aurelian Georgescu, Kurt Szilier, feml- 
.™c„l, Emilia Eberle, Rodica Dunca.
categoria 75 kg: Dragomlr Cloroslan. 
meciul masculin România — Iugoslavia.

PROGRAMUL DE AZI

Pentru prima dată într-o 
mare finală olimpică floretistul 
român Petru Kuki. după ce la 
vîrsta junioratului a fost du
blu campion mondial de tine
ret. Calificat în faza elimină
rilor directe și recalificărilor, 
el l-a întrecut în primul asalt 
pe englezul Hampper (10—5), 
a fost apoi întrecut de fran
cezul Jolyot (10—4), pentru ca 
în recalificări să treacă suc
cesiv de Behrens (R.D.G.) cu 
10—3 și de Szeley (Ungaria), 
cu 10—5, dobîndind astfel drep
tul de a evolua în finala pro
bei individuale de floretă. Din 
păcate, însă, el nu s-a mai 
putut impune în continuare, 
clasîndu-se pe locul 6, pe po
dium, ureînd Vladimir Smirnov 
.(U.R.S.S.) 4 v (d.b.), Pascal 
Jolyot (Franța) 4 v (d.b.) și 
Aleksandr Romankov (U.R.S.S.) 
4 v (d.b.), urmați de Sabir Ru- 
ziev (U.R.S.S.) 2 v, Lech Ko~ 
ziejowski (Polonia) 1 v, Petru 
Kuki (România) 0 v.

Tot miercuri a început 
proba feminină individuală 
floretă (33 concurente). în pri
mul tur preliminar, toate cele 
trei reprezentante ale noastre, 
Marcela M Ido van, Ecaterina
Stahl și Suzana Ardcleanu, au 
reușit calificarea, primele două 
neînvinse. în turul II, adver
sare deosebit de puternice pen
tru floretistele noastre: în gru
pa Marcelei Moldovan evoluînd 
Giliazova (U.R.S.S.), Brouquier 
(Franța), Skapska (Polonia), E- 
baterina Stahl avînd ca adver
sare pe Schwartzenberger (Un
garia), Vaccaroni (Italia), iar 
Suzana Ardeleanu pe Sparac- 
ciari (Italia), Sidorova (U.R.S.S.), 

Maros (Ungaria). în aceste con
diții, doar Ecaterina Stahl a 
reușit să treacă în faza elimi
nărilor directe și recalificări
lor, unde va întîlni în primul 
asalt pe sovietica Naila Gilia
zova.

Joi intră în concurs sabrerii, 
pentru proba individuală.

ASTĂZI, ROMÂNIA-IUGOSLAVIA 
LA HANDBAL MASCULIN

Astăzi se desfășoară runda a 
treia a întrecerilor masculine 
de handbal din cadrul J.O. în 
grupa A sînt programate — în 
sala Sokolniki — noi derbyuri 
(Danemarca — Polonia și Spania 
— Ungaria), în timp ce în gru
pa B (sala Dinamo) de-abia a- 
cum începe seria partidelor de 
mare interes. „Pîrtia" este des
chisă de întîlnirea dintre ROMA
NIA — IUGOSLAVIA (ora 20), 
adică dintre cvadrupla campioa
nă a lumii și campioana olim
pică de la Miinchen.

Iată clasamentele grupelor 
înaintea rundei a IlI-a :

Si 
de

GRUPA A
1. Polonia 2110 54-39 3
2. R. D. Germană 2110 35-31 3
3. Spania 2101 37-40 2
4. Danemarca 2101 49-38 2
5. Ungaria 2020 34-34 2
6. Cuba 2002 37-64 0

GRUPA B
1. U.R.S.S. 2200 60-25 4
2. România 2200 58-30 4
3. Iugoslavia 2200 43-39 4
4 -3. Algeria 2002 36-48 0

Elveția 2002 36-48 0
6. Kuweit 2002 22-70 0

meci în plus față 
concurenți), s-a 
doua evoluție pe ringul olim
pic. Boxerul român l-a în- 
tîlnit pe Lucki Mutale (Zam
bia). un adversar foarte pu
ternic, dar cu o pregătire teh
nică inferioară. Așa se și ex
plică faptul că sportivul ro
mân. apreciat pentru boxul 
tehnic practicat, a reușit să se 
impună în fata unui partener 
de întrecere mult mai robust. 
Cipere și-a valorificat din 
plin viteza superioară și. din 
continuă mișcare, l-a surprins 
pe Mutale cu numeroase lo
vituri de întîmpinare. produ- 
cînd o foarte frumoasă impre
sie. Bine pregătit și din punct 
de vedere fizic, boxerul român 
și-a dominat adversarul 
în ultimele secunde ale i 
nlrii, obținînd verdictul 
învingător pe toate cele 5 
letine de punctaj.

Marcel Sîrba n-a reușit 
lificarea în turul următor, fiind 
întrecut de suedezul Leo Vai- 
nonen, un adversar tehnic, po 
sesor al unor lovituri foarte 
puternice. Numărat în primul 
și în ultimul rund, Sîrba a 
pierdut la puncte.

pîn8 
întîl- 

de 
> bu

ca-

ATLETISM (Stadionul Lujnlki) 
ora 9,30 — 100 mg pentatlon, ora 
10,10 — sulița (f) calificări, ora 
10,15 — 400 mg serii, ora 10,30 — 
greutate pentatlon, ora H — 800 
m (f) serii, ora 11.40 — 100 m 
(b) serii, ora 11,50 — greutate 
(f) calificări, ora 12,30 — înăl
țime pentatlon, ora 12,50 — 400 
m (0 serii, ora 17 — 20 km 
marș, ora 17,05 — 10 000 m serii, 
ora 17,10 — lungime penta
tlon, ora 18,35 — greutate “
finală, ora 18,50 — triplusait 
llflcări, ora 19,25 — 800 ni 
serii, ora 20,25 — 100 m
sferturi de finală, ora 20,55 
800 m pentatlon.

BASCHET (Sala Olimpiiski) ora 
13 — Ungaria — Iugoslavia (O ; 
ora 18 — Bulgaria — Cuba <f) ; 
ora 20,15 — ItaUa — U.R.S.S. (O.

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

CANOTAJ (Baza nautică Krîlat
skoe) ora 10 — Semifinale in 
probele masculine și feminine.

CĂLĂRIE (Centrul de călărie 
al sindicatelor) ora 9 sl ora 14
— Proba de dresaj din concursul 
complet.

CICLISM (Velodromul Centru
lui sportiv al Sindicatelor) ora 18
— Semifinale și finale la urmă
rire individuală, sferturi de fi
nală la viteză.

FOTBAL : Moscova, ora 20 — 
U.R.S.S. — Cuba (gr. A) ; Le
ningrad, ora 19 — Venezuela — 
Zambia (gr. A) ; Kiev, ora 19 — 
R. D. Germană — Siria (gr. B) ; 
Minsk, ora 19 — Spania — Al
geria (gr. B).

GIMNASTICA (Palatul sporturi
lor de la Complexul Lujnlki) ora 
14,30 — Finala concursului indi
vidual compus masculin ; ora 20
— Finala concursului 
compus feminin.

HALTERE (Palatul 
Izmallovo) ora 14 — 
ora 19 „ .
la categoria 75 kg.

HANDBAL (Sala Sokolniki) ora 
17 — Danemarca — Polonia (m) ; 
ora 18,30 — R. D. Germană —

(O 
c«-
(0) 
(bl

individual

sporturilor 
grupa B șl 

grupa A concursul de

UN NOU GRUP DE SPORTIVI ROMÂNI A PLECAT IERI LA MOSCOVA
sportivl ro- 
după-amiază 
a participa 

ediție a Jocu-

Un nou grup de 
mâni a plecat iert 
la Moscova pentru 
la cea de-a XXII-a 
rikxr Olimpice.

Au făcut deplasarea echipa 
de lupte libere : Gheorghe Ra- 
șovean, Petre Ciarnău, Aurel 
Neagu, Aurel Șuteu, Octavian

Dușa, Marin Pircălabu, Vasile 
Țigănaș, Ion Ivanov, Vasile Puș- 
cașu și Andrei lanko (antrenor: 
Vasile “ ’
Anton 
daru, 
răgan 
rescu) 
culina

lorga), echipa de spadă : 
Poingraez, Octavian Zl- 

lon Popa, Constantin Bă- 
(antaenor : Victor Teodo- 
șl atleții Pita Lovin, Ni- 
Lazarciuc si Iile Floroiu.

Cuba (m) ; ora 20 — Spania — 
Ungaria (m) în grupa A ; (sala 
Dinamo) ora 20
România
U.R.S.S.

Iugoslavia — 
(m) ; ora 18,30 —

Algeria (m) ; ora 17
— Elveția — Kuweit (m) in 
grupa B.

HOCHEI PE IARBĂ (Stadionul 
Dinamo) ora 11 — India — Cuba 
(m) ; ora 13,45 — Spania — Po
lonia (m) ; ora 17 — U.R.S.S. — 
Tanzania (m).

LUPTE GRECO-ROMANE ( «1-
plexul sportiv Ț.S.K.A.) ora 10 — 
Meciuri eliminatorii pentru ca
tegoriile 57, 68, 82 șl + 100 kg ; 
ora 18 — Semifinale și turneu 
final pentru categoriile 57, 68, 82 
șl +100 kg.

NATAȚIE (Complexul sportiv 
Olimpiiski) ora 10 — Serii eli
minatorii la 100 m bras (f) 400
m liber (m), 200 m liber (f)
șl 4X100 m mixt (m) ; ora 18,30
— Semifinale la 100 m bras (O, 
finale la 400 m liber (m), loom 
fluture (O, 200 m liber (0 ap 
4X100 m mixt (m).

PENTATLON MODERN (Cen
trul de călărie al sindicatelor) ora 
16 — Proba de cros.

SCRIMĂ (Complexul sportiv 
Ț.S.K.A.) ora 9 — Eliminatorii
in proba de sabie și cea de 
Iloretă (f) ; ora 19 Finala pro
bei de floretă (D.

TIR (Complexul sportiv Dina
mo) ora 9 — Pistol viteză (30 
focuri), cerb alergător (20 rocuri) 
și skeet (75 focuri))

VOLEI (Sala de la complexul 
Lujnlki) 
Brazilia 
19,30 —
ria (m) 
Drujba)

ora 17,30 — România —
(m) în grupa B ; ora
Cehoslovacia — Bulga- 

în grupa A ; (sala
ora 17,30 — Libia — Po

lonii (m) în grupa B ; ora 19,30
— U.R.S.S. — Italia (m) in
grupa A

YACHTING (Centrul olimpic de 
la Tallin) ora 12 — Regate 
IV-a.

PE MICUL ECRAN
ORA 12 : meciuri din cadrul 

turneului de box (transmisiune 
directă, programul D.

ORA 17,30 : meciul 
de volei România — 
(transmisiune directă, 
mul I).

ORA 20,20 : concursul 
desemnarea campioanei 
de gimnastică feminină.

masculin
Brazilia 
progra-

pentru 
olimpica 

__„___________ . la indi
vidual compus (transmisiune di
rectă, programul I).

ORA 23 : meciul masculin de 
handbal România — Iugoslavia 
(înregistrare, programul I si ID-

FETELE NOASTRE PĂȘESC CU FRUNTEA SUS I
(Urmare din pag. 1)

Ziariștii prezenți aici așteaptă 
de la Nadia acest „bis" și do
resc s-o alăture pe campioana 
română marilor ei precursoare, 
Larisa Latinina și Vera Ceas- 
lavska, care au cucerit de două 
ori consecutiv titlul de campi
oane absolute olimpice. Si apoi, 
așa cum Melita Ruhn a 
nota 10 pentru o săritură 
kinogramă, Emilia Eberle 
Nadia Comăneci pot repeta 
notă maximă în exercițiile 
aparate.

Cu cit vom încuraja aceste 
minunate fete care sînt gim
nastele noastre, cu atit mai 
mult ele vor reuși să obțină 
succese și medalii pentru spor
tul românesc.

Tot miercuri seara, o altă 
fată, de această dată Carmen 
Bunaciu, a realizat o premieră

Relatări de la trimișii noștri
Aurel NEAGU și Constantin MACOVEI

cea mai 
obfinută 
înotător 

patrulea, 
I m spate,

luat 
de 
fi 
o 

pe

a înotului nostru : <
bună performantă 
pină acum de un 
român. Prin locul al 
realizat în cursa de 100 
ea întoarce o filă importantă 
în istoria acestui sport pe me
leagurile noastre. Așteptăm ca 
în proba ei de specialitate, 200 
m spate, să se autodepășească 
prin obținerea unei medalii.

Tot cu fetele în frunte ! Ca
notoarele s-au calificat cu toa
te echipajele în două semifi-

nale și patru finale, astfel ci 
este foarte probabil ca de pe 
lacul Krîlatskoe să fie aduse 
cîteva medalii, dintre care a- 
ceea a Sandei Toma să fie de 
aur.

Băieții continuă... Un alt lup
tător — Vasile Andrei — a 
cucerit miercuri seara- medalia 
de bronz, iar dintre ceilalți 
sportivi de la greco-romane cel 
mai aproape de titlul olimpie 
pare a fi Stefan Rusu. ti dorim, 
cu toții, mult succes ! (A. N.).

cucerirea titlului de cam-înaintea concursului pentru
pioană absolută, de astăzi, clasamentul individual se pre
zintă astfel :

Maxi Gnauck (R.D.G.)
Natalia Șapoșnikova (U.R.S.S.) 
Emilia Eberle (România) 
Nadia Comăneci (România)

5. Elena Davîdova (U.R.S.S.)
6. Nelli Kim (U.R.S.S.)

10. Rodica Dunca (România)

1.
2.
3.
4.

39,675 p
39,575 p

P 
P
P 
P

39,550
39,525
39,500
39,475
39,250 P

Punctajul reprezintă media notărilor la exercițiile impuse 
și la liber alese. în întrecerea pe echipe.
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