
VIZITA PREȘEDINTELUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU
ÎN FRANȚA

conți-La Palatul Elysee au 
nuat joi, 24 iulie, convorbirile 
oficiale dintre președintele Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Franței, Valery 
Giscard d’Estaing.

în cadrul convorbirilor, cei 
doi președinți au procedat la o 
analiză a stadiului și perspecti
velor colaborării româno-fran- 
ceze. constatind cu satisfac
ție că raporturile tradiționale 
de prietenie și colaborare din
tre România și Franța au cu
noscut o constantă dezvoltare, 
în spiritul orientărilor stabilite 
cu prilejul precedentei întîlniri 
la nivel înalt româno-francezc. 
Cei doi șefi de stat au relevat 
rolul important al cooperării 
economice pe termen lung pen
tru aprofundarea raporturilor 
dintre România și Franța și au 
convenit să se întreprindă mă
suri care să permită realizarea 
în comun a noi acțiuni de co
operare.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Valery Giscard 

ig au subliniat însemnă- 
intensificării relațiilor 

culturale, științifice și tehnico 
dintre România și Franța și au 
căzut de acord să promoveze 
noi forme de cooperare în a- 
ceste domenii, exprimînd con
vingerea că aceasta va favoriza 
mai buna cunoaștere reciprocă 
dintre popoarele român și fran
cez. adincirea prieteniei tradi
ționale dintre cele două tari ale 
noastre.

Cei doi președinți au subli
niat că dezvoltarea susținută a 
conlucrării multilaterale dintre 
România și Franța contribuie 
la progresul economiilor celor 
două țări, este în folosul și 
spre binele ambelor noastre po
poare, al cauzei păcii, destinde
rii și înțelegerii între națiuni

Cei doi șefi de stat au exa
minat. de asemenea, un cerc 
larg de probleme Internationale.

Convorbirile se desfășoară 
în spiritul stimei, încrederii și 
înțelegerii reciproce, într-o at
mosferă cordială, prieteneas
că. al dorinței comune de a 
promova colaborarea între cele 
două țări, precum și conlucra
rea ne plan international.

k
Joi dimineață, la Paris, pre

ședintele Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu, a 
depus o coroană de flori la 
monumentul soldatului necu
noscut.

Președintele Nicolae Ceaușescu. 
însoțit de ministrul francez al 
apărării, Yvon Bourges, a pără
sit Palatul Marigny, reședința 
oficială rezervată conducătorului 
statului român, si s-a îndreptai 
spre Arcul de Triumf, unde se 
află și monumentul soldatului 
necunoscut

La coborîrea din mașină la 
Arcul de Triumf, președintele 
Nicolae Ceaușescu este întîm- 
pinat de generalul Fievet, ad
junctul guvernatorului militar

al Parisului, care îl conduce în 
fata drapelului.

Comandantul gărzii de onoare 
prezintă raportul, după care se 
trece în revistă compania de o- 
noare a gărzii republicane.

Sint intonate imnurile de stat 
ale Franței și României.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
după ce este salutat de președin
tele Comitetului flăcării veșni
ce, depune o coroană de flori 
la Mormîntul soldatului necu
noscut.

La un semnal de salut, se 
păstrează un moment de recu- 
lpgere.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
semnează în Cartea de aur.

Ca și la sosire, sutele de ce
tățeni ai Parisului aflati la a- 
ceastă oră, in Place de L’Etoile 
salută, cu stimă și prietenie, 
pe președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

★
Un moment deosebit al vizi

tei oficiale pe care președin
tele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, 
Ceaușescu 
Franța 
cursul 
tîlnirea 
ceri, ___ .. _____
plă trecere în revistă a rela
țiilor economice româno-fran- 
ceze, a stadiului lor de dez
voltare și, cu deosebire, a per
spectivelor adincirii activității 
de colaborare și cooperare e- 
conomică dintre cele două țări.

La intrarea în sală, președin
tele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu sint întîmpi- 
nați cu cordialitate și deosebită 
stimă de cel prezenți, persona
lități cunoscute ale vieții eco
nomice și financiare franceze 
alcătuind o numeroasă și pres
tigioasă delegație a Consiliului 
Național al Patronatului Fran
cez.

Salutind, în numele tuturor 
celor prezenți, pe înalții soli 
ai poporului român, exprimînd 
mulțumiri călduroase pentru o- 
noarea ce li s-a făcut oamenilor 
de afaceri din domeniul econo
miei și finanțelor franceze de 
a fi primiți 
zidențială, 
pentru a 
schimb de 
țiilor economice. Philippe Bur- 
nel, vicepreședinte al Consi
liului Național al Patronatului 
Francez, a evocat cu satisfac
ție faptul că, în urmă cu doi 
ani, șeful statului român a pri
mit o delegație importantă a 
Consiliului Național al Patro
natului Francez, întrevedere 
care a făcut o puternică impre
sie, păstrîndu-se vie în memo
ria participanților.

Manifestîndu-și convingerea 
că schimburile economice și co
laborarea franco-română vor 
cunoaște progrese rapide, de o 
manieră eficace, că se vor de-

Elena 
efectuează 
constituit, 

de joi, 
oameni de 

a prilejuit o

și tovarășa 
o

l-a 
dimineții 
cu 

care
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Prima medalie de aur a sportivilor români
la a XKII-a ediție a J. O. de vară

LUPTĂTORUL ȘTEFAN RUSU - CAMPION OLIMPIC!
Echipa de greco-romane a realizat un bilanț remarcabil

4 medalii și un total de 26,5 puncte

Prima medalie de am ciști- 
gată de sportivii români la 
Olimpiada '80 este o medalie 
care reflectă cu strălucire, in
tr-adevăr de aur, abnegația și 
patriotismul celor care-și repre
zintă țara in marile întîlniri 
internaționale. Dacă nu toți 
reușesc să obțină marea satis-

facție, grandioasă, emoționan
tă, de a se vedea pe podium, 
cei ce se bucură de această 
mare cinste știu că datorează 
echipei o bună parte a realiză
rilor.

Am trăit ieri, in sala sportu
rilor Ț.S.K.A. din Moscova, a- 
lături de luptători, lungile ore

la reședința pre- 
Palatul Marigny, 
participa la un 
idei asupra reia-

rai

(Continuare in pag. 2-3)

ale așteptării medaliei de 
a lui Ștefan Rusu. De dimi
neață, Ștefan Rusu n-a reușii 
să-l invingă pe sovieticul Nal- 
badian, dubla descalificare 
dictată de arbitri lăsindu-i, to
tuși, șanse luptătorului nostru 
pentru obținerea medaliei de 
aur. Finala avea să se dispute 
seara, intre Ștefan Rusu, puter
nicul luptător Andrzej Supron 
Și suedezul Lars Erik Skyold, 
marea speranță nordică. Urma 
să susțină trei meciuri intr-o 
zi. In pauza de citeva ore, în
tregul lot de lupte al Româ
niei a pregătit împreună cu 
protagonistul cele două intîlniri.

îndemnuri, sfaturi. Ștefan 
Rusu era înconjurat de o at
mosferă mai mult decit frățeas
că. A venit ora intilnirii cu 
Supron. Luptătorul polonez, 
atlet vinjos, dur in acțiuni, te
nace, iar Ștefan Rusu mușchiu- 
los, dar felin, mai tactic, mai 
puțin nervos. Lupta e strlnsă și 
puternică, parcă se iau la trintă 
două stinci. Ștefan Rusu este 
mai abil și reușește să conducă 
după 6 minute cu 2—1. In a 
treia repriză, Supron se urcă 
furios pe saltea, încearcă ma
nevre diverse și reușește să e- 
galeze : 2—2. Privirile agere
ale lui Ștefan Rusu urmăresc 
să prindă el de această dată 
o zecime de secundă favorabilă, 
care să decidă victoria de par
tea lui. Și, după mari eforturi.

(Continuare în nag 2—3)

In clasamentul individual compus ai gimnasticii feminine

„ARGINT4
DEȘI EVOLUȚIILE El AU FOST „DE AUR1

NADIA COMANECI

• Gimnasta noastră a primit singura notă de 10 acordată in con
cursul de joi • Azi, noi șanse la medalii in întrecerea pe aparate

Concursul primelor 36 de 
gimnaste pentru desemnarea 
campioanei olimpice în clasa
mentul individual compus și a 
celorlalte medaliate ale între
cerii a debutat joi seara sub 
semnul neprevăzutului și al 
surprizei. în completarea a- 
cestei idei, putem afirma cu 
toată certitudinea că finalul 
întrecerii de miercuri seara a

dat o turnură cu totul 
unei competiții care se 
drcpta. conform tuturor 
nosticurilor, spre im 
între tripla campioană de

nouă 
în- 

pro- 
duel 

la

nereușită a Nadiei. la paralele, 
a adus pe neașteptate în prim- 
planul întrecerii pe Maxi 
Gnauck, debutantă la „euro
penele" de anul trecut, la Co-

FORȚA MORALA A NADIEI
Ce nervi trebuie să aibă 

acești copii — că și Nadia 
Comăneci este încă un co
pil — pentru a suporta di
ficultățile și . dramaticele 
momente ale competiției, ca 
și nedreptățile comisiei de 
arbitre, uneori cu intenție, 
cum a fost de cîteva 
cazul la aceste întreceri 
limpice de gimnastică I

Nadia își Jua joi seara 
extraordinară revanșă 
paralele, acolo unde cu 
seară înainte greșise, 
zburat pur și simplu, ca 
rîndunică, printre bare și 
aterizat lipită de 
Spectatorii 
să se desmeticească și 
poi să aplaude. Nota de 
10 a apărut strălucitoare, 
aproape instantaneu, pe ta
belele electronice. Arbitrele

ori 
o-

O 
la 
o 
A 
o 
a 

podea, 
au trebuit întîi 

a-

n-au avut încotro. Execuția 
a fost de aur.

Concursul a continuat și 
iat-o pe Nadia la sărituri. 
Sare înalt, întins, aterizează 
cu o ușoară tresărire a pi
cioarelor și arbitrele, în loc 
să scadă, cum prevede re
gulamentul, o zecime de 
punct, reduc 25 de sutimi. 
Apare inexplicabilă nota 
9,75. Antrenorii fac contes
tație la masa juriului. Na
dia suportă toate acestea 
și trece mai departe.

Jocul pentru medalia
aur continuă. Șapoșnikova 
și Kim greșesc la unele e- 
xerciții, Gnauck comite și 
ea unele inexactități și iată 
că înaintea ultimului aparat 
se ivește, în fruntea clasa
mentului, o gimnastă care 
contase mai puțin pînă a-

de

me- 
puțin 
Davî- 
con-

tunci în lupta pentru 
dalii și cu atît mai 
pentru cea de aur, 
dova. Aceasta termină 
cursul cu totalul de 79,150,
în timp ce Nadia așteaptă 
minute întregi rîndul la 
bîrnă, pentru că nota lui 
Nelli Kim — cu o greșeală 
la încheierea exercițiului la 
sol — întîrzie. In acel mo
ment, Nadia știa că, pen
tru a deveni campioană ab
solută, ii 
ta 9,95. 
îșî freca 
aflați în 
liază cu 
bitrele o 
Nadia salută, 
nă și desfășoară

este necesară no- 
Se învîrtea în loc. 

mîinile. Fotografii 
apropiere o mitra- 
teleobiectivele. Ar- 
cheamă la aparat, 

urcă pe bîr- 
exercițiul

Aurel NEAGU

(Continuare in pag. 2-3)

Montreal, Nadia Comăncci, și 
cea mai bună gimnastă sovie
tică, la această oră, Natalia 
Șapoșnikova. care părea a fi 
cea mai îndreptățită să-i opu
nă rezistență marii favorite a 
competiției olimpice de la Luj- 
niki. Și tot acea neprevăzută*

penhaga, și medaliată cu ar
gint la „mondialele" din de
cembrie. de la Fort Worth.

în aceste condiții, în mod ab
solut firesc, chiar înaintea în-

(Continuare in pag. 2-3)
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(Urmare din pag. 1) 
pune, de ambele părți, toate c- 
forturile în această direcție, 
pentru identificarea de noi so
luții menite să adînceasda co
operarea economică, relevînd 
faptul că, în mod real și sin
cer, toți cei prczenți sînt ani
mați de dorința de colaborare 
deschisă cu industria României 
— țară căreia i se dorește toată 
reușita pe care o merită — 
vorbitorul l-a invitat pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu să 
șe adreseze participanților; răs- 
punzînd, astfel, interesului pro
fund al tuturor de a cunoaște 
opiniile cele mai autorizate, 
venind din partea unei presti
gioase personalități, cum este 
și cum e bine știut în Franța 
șeful statului român.

Primit cu deosebită atenție, 
urmărit cu un viu și înalt in
teres, președintele Nicolae 
Ceaușescu a apreciat, în cu- 
vîntul său, că această întîlnire, 
organizată în cadrul vizitei ofi
ciale pe care o întreprinde în 
Franța Ia invitația președintelui 
Valery Giscard d’Estaing, este 
un bun prilej de a trece în re
vistă modul cum s-au dezvoltat 
relațiile economice între celo 
două țări și, mai ales, de a exa
mina perspectivele extinderii 
colaborării economice, a coope
rării în producție între indus
triile românească și franceză. 
In acest context, a fost eviden
țiat faptul că. în ultimii cinci 
ani. schimburile economice în
tre România și Franța s-au du
blat. fiind realizată o serie de 
acțiuni de cooperare în dome
nii importante, profilîndu-se 
perspective pentru noî acțiuni, 
fiind amintite cooperarea mai 
veche cu „Renault", cea cu 
„Citroen" — de dată mai recen
tă — cooperările în domeniile 
electronicii, producției de eli
coptere, centralelor electrice, 
precum și în alte sectoare de 
activitate. Președintele Româ
niei a subliniat fantul că toc
mai adîncirea și diversificarea 
acestei cooperări a creat posibi
lități reale pentru creșterea ra
pidă a schimburilor economice.

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a exprimat, în în
cheierea acestei întrevederi, con
vingerea că relațiile economice 
dintre cele două țări vor cu
noaște o nouă extindere și a- 
dîncire în viitor, în folosul re
ciproc al celor două popoare, șî 
a adresat invitația ca, în acest 
scop, o delegație cît mai nu
meroasă de reprezentanți ai 
industriei franceze să viziteze 
România, în toamna acestui 
an sau în primăvara lui 1981, 
pentru a conferi noi șî ample 
dimensiuni cooperării româno- 
franceze în toa*» domeniile.

■fr
Președintele Nicolae 

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost joi la prînz 
oaspeții Primăriei Parisului.

De la Palatul Marigny, re
ședința oficială a înalț’lor oas
peți pe durata vizitei pe care 
o efectuează în Franța, coloana 
de mașini parcurge străzile Pa
risului. Domnește acea ambian
ță de caldă prietenie cu care 
solii poporului român au fost 
întîmpinați. încă din primele 
clipe pe pămintul francez. 
Steaguri tricolore — românești 
și franceze — flutură pe marile 
artere ale capitalei, pe fațadele 
edificiilor publice.

Hotel de Viile — superba 
construcție a primăriei, încăr
cată de mărturii ale istoriei, 
este pavoazată cu drapelele tri
colore ale României și Franței. 
Sosesc la Primăria Parisului 

tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu.

Coloana oficială străbate 
curtea interioară a Primăriei 
și se oprește în fața intrării 
spre „Salle de Prevots". Pre
ședintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt întîmpi- 
nați. la coborîrea din mașină, 

cu deosebită cordialitate de 
Jacques Chirac primarul Pa
risului. și doamna Chirac, care 
le adresează un salut plin de 
căldură.

Distinșii oaspeți români sînt 
invitați în „Sala de recepții".

Președintele Nicolae 
Ceaușescu este invitat să sem
neze pe un pergament ornat de 
un chenar Tn culorile roșu, 
galben, albastru.

Primarul Parisului conduce 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pe tovarășa Elena Ceaușescu, 
spre ieșirea din salon. Se co
boară cîteva trepte. In hol, o 
fanfară militară intonează un 
marș. Se urcă treptele din par
tea stingă a holului, spre „Sala 
de festivități".

In impunătoarea 
festivități", de o 
cuceritoare, iau loc 
tradă președintele 
Socialiste România 
Elena Ceaușescu.

„Sală de 
frumusețe 
pe o es- 
Republicii 

și tovarășa

Fanfara intonează imnurile 
de stat ale României și Fran
ței.

Ia cuvmtul primarul Parisu
lui, Jacques Chirac.

Președintele Republicii Socia
liste România rostește alocu
țiunea de răspuns.

In aplauzele celor prczenți, 
președintele Nicolae
Ceaușescu și primarul Parisu
lui își string călduros mîinîle.

A fost un nou prilej pentru 
cei prezenți să cunoască, prin 
vocea cea mai autorizată a po
porului român, prin cuvintul 
președintelui Nicolae
Ceaușescu. preocupările, efortu
rile pe care Ie face România 
pe drumul progresului și civi
lizației, pentru a contribui la 
edificarea unei lumi mai drepte
și mai bune pe planeta noas
tră.

Se vizitează impunătorul edi
ficiu al Primăriei.

Jacques Chirac și doamna 
Chirac însoțesc pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu pînă Ia ma
șini, unde își iau un cordial 
rămas bun de la înalții oas
peți.

★
Joi. în onoarea președintelui 

Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
primul ministru francez, Ray
mond Barre, și soția sa au o- 
ferit un dejun la Palatul Mi
nisterului Afacerilor Externe.

Reunind personalități do 
frunte ale vieții politice, eco
nomice, cultural-științifice fran
ceze, dejunul a scos încă o 
dată în evidență largul interes 
de care se bucură vizita șefu. 
lui statului român, atenția cu 
care este urmărită evoluția ra
porturilor româno-franceze, do
rința existentă de ambele părți 
ca relațiile tradiționale de prie
tenie. de multiplă colaborare 
dintre România și Franța să 
cunoască o evoluție cît mai am
plă și mai diversă, în avantajul 
ambelor țări și popoare.

Sînt prezenți la dejun pre
ședintele Senatului francez, A- 
iain Poher, ministrul afacerilor 
externe. Jean Francois-Poncet, 
membri ai guvernului, înalți 
demnitari, cunoscuți oameni de 
afaceri, figuri de seamă ale 
științei și culturii.

Participă membrii delegației 
oficiale române care îl însoțesc 
pe președintele Nicolae 
Ceaușescu în vizita ce o efec
tuează în Franța — Corne) 
Burtică, Ștefan Andrei, loan 
Avram. Vasile Pungan, Cons
tantin Mitca.

Sînt de față Corneliu Mă- 
nescu, ambasadorul României 
la Paris, șî Pierre Cerles, am
basadorul Franței la București.

Sosesc la Palatul Ministerului 
Afacerilor Externe președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, șî 
tovarășa Elena Ceaușescu, sa
lutați cu deosebită căldură de 
primul ministru francez și 
doamna Raymond Barre.

In timpul dejunului, primul 
ministru Raymond Barre și 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
au rostit toasturi.

La sfîrșitul dejunului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu s-au în
treținut amical cu personalită
țile invitate.

Dejunul oferit în onoarea pre
ședintelui României, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, și a tovară
șei Elena Ceaușescu de primul 
ministru francez și doamna 
Raymond Barre s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie

tenească, ce caracterizează toate 
manifestările prilejuite de noul 
dialog la nivel înalț româno- 
francez.

I
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După-amiază, Palatul sportu
rilor a fost gazda concursu
lui pentru titlul de campion 
absolut la gimnastică băieți. 
După cum se știe, competiția 
programează exerciții liber a- 
•lese, reunind la start 36 de 
concurenți, nu mai mult de 
trei dintr-o- tară. întrecerea a 
fost dominată de campionul 
mondial de la Fort Worth, so
vieticul Aleksandr Ditîatin, 
care cucerește primul său titlu 
olimpic. Rezultate normale am 
spune, excepție făcînd clasarea 
■lui Tkacev pe locul 4, după 
bulgarul Delcev. cauzată de o 
greșeală săvîrșită de sportivul 
sovietic la sol, unde a fost no
tat cu 9,55.

Sportivii români — Dan 
Grecu, Kurt Szilier și Aurelian 
Georgescu — s-au clasat cu 
toții în prima jumătate a cla-

V

samentului, obtinind astfel cele 
mai bune rezultate ale lor la 
Jocurile Olimpice. Dan Grecu 
a realizat 9,15 la sol. 9,60 la 
cal cu minere, 9,85 la inele. 
9,80 la sărituri, 9,55 la paralele 
și 9,85 la bară fixă, adică un 
total de 57,80. Adăugîndu-1 
punctajului din întrecerea pe 
echipe (57,425). campionul nos
tru totalizează 115,225, cu care 
se clasează pe locul IX. Cele 
mai bune note realizate în con
cursul individual de Kurt Szi
lier au fost 9,70 la cal cu mi
nere, 9,80 la inele și 9,85 la 
bară fixă, Aurelian Georgescu 
a reușit cea mai mare notă la 
sărituri : 9,90.

Concursul a plăcut spectato
rilor, dar trebuie să recunoaș
tem că diferența de valoare 
dintre concurenții aflati în pri
mele 15—20 de locuri ale cla
samentului și ceilalți a fost

NADIA COMANECI - MEDALIE
(Urmare din pag. 1)

ceperii concursului de joi sea
ra, se ridicau o mulțime de în
trebări, pe care și le puneau 
nu numai specialiștii gimnas
ticii, ci și publicul larg. Va 
reuși să refacă Nadia Coma
neci cele 150 de miimi de 
punct care o despărțeau de 
lidera concursului ? Cum își 
va valorifica Natalia Șapoșni
kova șansa de a obține primul 
ei mare succes într-o compe
tiție de amploare, folosindu-se 
și de avantajul pe care-1 oferă 
evoluția în fața propriilor su
porteri ? Va reuși Max.i 
Gnauck să-și mențină un mi
nimum de avans și să cîștl- 
ge întrecerea, sau vor apă
rea și alte surprize 1 Mai 
mult decît orice. însă, ne în
trebam cu toții dacă brigăzile 
de arbitre vor acorda de data 
aceasta note corecte. în con
cordanță cu prestațiile gim
nastelor, sau vom asista din 
nou, la fel ca și în zilele an
terioare, fie la depunctări fla
grante, fie. dimpotrivă, la no
tări mult superioare, de cir
cumstanță ?

Tuturor acestor întrebări și 
încă multor altora urma să 
le dea răspuns întrecerea de 
joi seară. Ei bine, poate că' 
tocmai această situație. cu 
multe necunoscute, a dat con
cursului, încă din start, o notă 
de mare tensiune și de încor
dare care și-a pus amprenta 
pe întreaga desfășurare a ga
lei și a influențat în mod ne
mijlocit întreaga evoluție a 
competiției finale a celor mai 
bune 36 de gimnaste din lume.

Trebuie să subliniem, din 
capul locului, că cele 3 gim
naste românce prezente în con
curs — Nadia Comăneci, Emi
lia Eberle si Rodica Dunea — 
nu s-au aflat deloc în gra
tiile brigăzilor de arbitre. ele 
fiind depunctate — flagrant — 
în cîteva situații. Ia diferite 
anarate si împiedicate astfel 
să-și valorifice nc de-a-ntre- 
gul buna pregătire și recu
noscuta lor valoare compcti-

țională, prin tracasarea per
manentă la care au fost su
puse. Această situație a cul
minat cu penibilul spectacol 
din finalul competiției, pe care 
brigada de arbitre de la bîrnă, 
sprijinită de membri ai Co
misiei tehnice a Federației in
ternaționale de gimnastică si 
ai juriului l-au oferit nu nu-
mai celor 15 000 de 
prezenți la Palatul 
de la Lujniki, ci și 
lor de telespectatori 
multe țări de pe glob !

In mod cu totul nepermis și 
în contradicție cu prevederile 
regulamentului internațional 
al acestui sport, nota Nadiei 
Comăneci la bîrnă a fost 
nunțată, pe tabela electronică 
de punctai, nu de șefa respec
tivei brigăzi de arbitre. ci de

spectatori 
sportului 
milioane- 

din foarte

a-

cu totul altcineva...
Nota de 9,85 p, pe care o 

mare parte a publicului a pri
mit-o cu proteste, i-a răpit, în 
mod evident, admirabilei noas
tre gimnaste. Nadia Comăneci 
posibilitatea de a cuceri, pen ■ 
tru a doua oară consecutiv, 
titlul de campioană olimpică 
în totală contradicție cu va- 
loarea demonstrată aici. - A 
fost, fără nici o putință de 
tăgadă, un fapt evident pen
tru orice om de bun simț, că 
Nadia Comăneci a fost pentru 
oricine, cea mai bună gim
nastă a competiției 1

Nadia și-a început concursul 
cu exercițiul la sol, subliniat, 
în repetate rinduri, de aplauze,
pentru grație și virtuozitate, 
pentru dificultatea sa. Nota a- 
cordată : 9,95 ! La paralele,
Emilia Eberle realizează și ea 
o bună prestație, notată cu 9,90. 
Din păcate, la acest aparat, cu 
exercițiul Rodicăi Dunca am 
avut o „mostră" de ceea ce se 
poate întîmpla In... arbitraj. 
Pentru o execuție de excepție, 
cu multe îndreptări și desprin
deri de pe bare, o execuție de 
mare efect și dificultate, reali
za fă, fără nici o greșeală, pentru 
care i s-ar fi cuvenit măcar 
9.90. spre stupoarea generală, 
Rodica a fost notată doar cu...
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FORȚA MORALĂ A NADIEI
(Urmare din pag. 1)

cu elemente dificile, care 
impresionează pe toată lu
mea. De unde atîta „băr
băție" la o fată atît de ti- 
nără ? încă două întoarceri 
periculoase, cu care-și în
cheie exercițiul, cu dezin
voltura obișnuită. L-am vă
zut pentru prima oară pe 
antrenorul Bela Karoly îm- 
brățișînd-o și sărutînd-o pe 
Nadia pe amîndoi obrajii. 
Colegii noștri, ziariștii străini 
de la masa presei, ne fac 
semne cu toate degetele de 
la mîini : 10 ! Le mulțumim 
și așteptăm. De la masa 
arbitrelor de la bîrnă, la 
masa juriului, începe un 
du-te-vino permanent. Ceva 
se întimplă. Bela Karoly se 
duce și el la masa juriului. 
Discuțiile continuă. Nadia 
așteaptă. Pare un pachet 
de nervi. Acest supliciu 
nu-l mai poate răbda. A 
trecut peste o jumătate de 
oră. în sfîrșit, șefa Comisiei 
tehnice feminine a Federa

ției internaționale de gim
nastică (Ellen Berger) vine 
cu rezultatul definitiv de la 
juriu, îl arată arbitrei prin
cipale de la bîrnă, Maria 
Simionescu. Aceasta refuză 
să-l anunțe pe tabela elec
tronică. Altcineva îndepli
nește acest rol și iată că 
apare nota 9,85. Stupoare I 
Turiștii români prezenți în 
sală își manifestă dezapro
barea, conducerea delega
ției române face contesta
ție. Nadia pare o stană de 
piatră și totuși rezistă. Mai 
are puterea să vină la fes
tivitatea de premiere și, 
culmea, președinta Comisiei 
tehnice — care răspunde de 
arbitraje și se află la de
cernarea premiilor - o și 
sărută !

Nedreptățirea Nadiei este 
prea mare Ia acest concurs 
și totuși ea va avea în con
tinuare tăria morală și fi
zică să se prezinte vineri 
seara la concursul indivi
dual pe aparate.

Curaj, scumpă Nadia !

destul de mare. Este reversul 
medaliei prevederii regulamen
tare de a nu accepta în con
curs decît maximum trei spor
tivi dintr-o echipă.

Clasamentul final al întrece
rii arată astfel :

1. Aleksandr Ditîatin (U.R.S.S.) 
118,650 ; 2. Nikolai Andrianov
(U.R.S.S.) 118,225 ; 3. Stoian
Delcev (Bulgaria) 118,000 ; 4. 
Aleksandr Tkacev (U.R.S.S.) 
117,700 ; 5. Roland Bruckner
(R.D.G.) 117,300 ; 6. Michael
Nikolay (R.D.G.) 116,750 ; ...9.
Grecu 115,225 ; ...14. Kurt Szi
lier 114,650 ; ...18. Aurelian
Georgescu 114,075.

Mîine (n.r. astăzi) între orele 
14,30 și 17 au loc concursurile 
masculine pe aparate, la care 
va participa și Dan Grecu, an
gajat în disputa pentru o me
dalie la inele. (C. M.).

DE ARGINT
9,60 (!?). Notarea aceasta a de
terminat un protest al delega
ției noastre, pe care juriul nu 
l-a luat în considerare și ast
fel această talentată gimnastă, 
care este Rodica Dunca. a abor
dat următorul schimb cu un ba
gaj de puncte evident inferior 
față de posibilitățile ei reale, 
pe care și le-a demonstrat cu 
prisosință. In acest tir. ja 
bîrnă, Natalia Șapoșmk<,,„ a. 
prezentat un exercițiu trunchiat, 
fără elemente de mare dificul
tate. Mai mult chiar, ea a comis 
o greșeală evidentă la executa
rea unui element care-i este 
caracteristic (stînd pe o mină) 
și a făcut pași la aterizare. Si 
totuși, pentru un asemenea e- 
xercițiu. a primit 9,90 !... Pur șl 
simplu nu mai înțelegem nimic 
din asemenea manieră de a ar
bitra.

Tn acest moment al desfășu
rării concursului, Gnauck con
tinua să fie prima, iar Nadia 
cu Șapoșnikova se aflau, la e- 
galitate, pe locul 2.

La sărituri. Nadia a prezen
tat o ..Tsukahara" cu corpul în
tins, foarte bine executată. Dar. 
mirare ! Arbitrele nu-i acordă 
decît 9,75 ! în mod firesc, nu 
numai suporterii români sînt 
nemulțumiți, ci și o parte a 
spectatorilor. Conducerea de
legației noastre protestează din 
nou, dar juriul rămîne, ca si 
pînă atunci, impasibil !

Nadia trece peste momentul 
critic al ratării din ziua prece
dentă și intră, hotărîtă, la para-, 
lele, să-și dovedească clas 
Exercițiul ei este fără greșeală. 
Nota 10, care i se acordă, este 
fără dubii ! Acesta avea să fie, 
dealtfel, singurul 10 al ga
lei de joi. Imediat. Nelli Kim 
își ratează exercițiul la sol și 
iese din cursă.

Ultima rotare la aparate este 
hotărîtoare pentru clasament. 
Lidera. Maxi Gnauck. are, la 
sărituri, două încercări mai pu
țin izbutite (9,70). Davidova, în 
schimb, evoluează curat la 
paralele (9,95) și trece pe pri
mul loc. In acest moment, Nadia 
urma să evolueze la bîrnă, 
aparat care-i este drag și la 
care, cu patru zile înainte, la 
„impuse", fusese notată cu 10. 
Pentru a deveni iarăși campioa
nă olimpică, Nadia avea acum 
nevoie de 9,95. A urcat pe po
dium cu pași siguri. Apoi, pe 
bîrnă. în ciuda marii tensiuni 
din sală, a unor zgomote, ea 
lucrează cu o mare stăpînire de 
sine. Piruetele și salturile 
care i-au făcut renumele sînt 
prezentate la un nivel foarte ri
dicat... Dar ce a urmat după a- 
ceasta nu are nimic comun cu 
gimnastica, cu frumusețea și 
puritatea acestui sport. A fost 
nevoie de mai bine de o jumă
tate de oră pentru ca — în 
sfîrșit — după îndelungi discu
ții și tîrguieli, după scene pe
nibile. Nadiei să i se acorde 
doar 9.85. notă care-i stabilește, 
definitiv, locul 2, la egalitate 
cu Maxi Gnauck...

Clasamentul întrecerii : 1.
Elena Davîdova (U.R.S.S.) 79,150 
p — campioană olimpică, 2. 
Nadia Comăneci (România) și 
Maxi Gnauck (R.D.G.) 79,075
p. 4. Natalia Șapoșnikova 
(U.R.S.S.) 79,025 p, 5. Nelli Kim 
(U.R.S.S.) 78,425 p. 6. Emilia 
Eberle (România) 78,400 p, 7. 
Rodica Dunea (România) 
78,350 p.

Vineri, ultimul act al compe
tiției olimpice de gimnastică, 
concursul pe aparate, la bărbați 
(gala de prînz) si la femei 
(gala de seară). (C.M.).
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ȘTEFAN RUSU-CAMPION OLIMPIC! A VENIT Șl RINDUL PENTATLONIȘTII,

o ac- 
i orbi
re ro
ii Ște- 
tabela 

lu mai 
luptă 

impo-
Rusu 
pru- 

itoare. 
de în
de pe 
sar in 
rit lui 
OMA- 
~)LIM-

dru, Petre Dicu și Vasile An
drei sini bravii realizatori 
ai acestei performanțe. Ei meri
tă din plin stima și dragostea 
noastră, obișnuiți sau mai pu
țin obișnuiți cu diferitele spor
turi, pentru că la Olimpiadă și 
la campionatele mondiale spor
tivii noștri ne reprezintă pe 
toți. Luptătorii au făcut-o acum 
mai bine decît la Jocurile O- 
limpice de la Montreal, decit 
la ultimele campionate mon
diale.

Calde felicitări tuturor! (A. N.)

FILMUL ÎNTRECERII

pre- 
Rusu 

cit a- 
vorbi. 
'.qației 
.brăți- 
afară 

trei 
ivitați 
'diurn. 
: voce 
cam- 

rgoria 
U — 
diurn, 
ur in 
idrzej

Erik 
neda- 
timp 

ă in- 
lomâ- 
lemn. 
incet
Este 

onea- 
:ă fie

cos- 
male, 
plau- 
. în 
Rusu 
u to- 
ubiti, 
. Ni-
Cuc. 

•dicul 
fișați 
i lui. 
adus 

rrilor 
nane, 

una
Ște- 

■xan-

în ultima 
Ștefan Rusu 
ținut partide 
cile. în care atît el 
fiecare dintre adversari 
flau angajați în cea mai e- 
chilibrată dispută pentru cele 
trei locuri ale podiumului de 
onoare. După ce, printr-o de
cizie de dublă descalificare, 
Rusu l-a scos din lista candi- 
daților la modalii pe campio
nul olimpic de la Montreal, 
sovieticul Suren Nalbadian, 
sportivul român a intrat în 
turneul final împreună cu cam
pionul mondial de la San Die
go, polonezul Andrzej Supron 
?i cu fostul campion european, 
suedezul Lars-Erick Skiold — 
una din marile revelații ale 
acestei confruntări olimpice.

Firește, pentru Ștefan Rusu 
marele examen l-a constituit 
meciul cu Andrzej Supron. 
Prima repriză a fost echilibra
tă, reflectată dealtfel de e- 
galitatea (1—1) de pe tabela 
de punctaj. în continuare, 
luptătorul român s-a detașat 
cu un punct (2—1). dar avan
tajul său nu a rezistat prea 
mult deoarece, în repriza a 
treia, Supron a egalat. A fost 
momentul în care ambițiile 
lui Ștefan Rusu au crescut și 
mai mult, el reușind o fixare 
care i-a adus punctul victoriei. 
Cursa pentru laurii olimpici 
însă nu se încheiase. Pentru că 
Rusu a trebuit să intre din 
nou în arenă — și aceasta la 
numai o jumătate de oră — 
pentru a susține întîlnirea cu 
suedezul Skiold. în fata căruia 
a obținut o clară victorie la 
puncte. terminînd astfel ne
învins întregul turneu olimpie!

Și acum, cîteva amănunte

zi a întrecerilor, 
a avut de 
deosebit de

sus- 
difi- 

cît și 
se a-

despre buna șansă a lui Mihai 
Boțilă (cat. 57 kg) de a se 
fi numărat și el printre me- 
daliați. Joi dimineață, luptă
torul român a întîlnit, mai 
întîi, pe italianul Antonio 
Caltabiano, medaliat cu bronz 
la campionatele mondiale de 
la San Diego (1979). în prima 
repriză ambii luptători au 
primit cite un avertisment. In 
cel de al doilea rund. Botilă 
a preluat inițiativa, a încer
cat citeva atacuri, Caltabiano a 
primit încă un avertisment, 
dar după puțin timp a pri
mit avertisment și sportivul 
nostru. Deci, din nou ega
litate (2—2). La 
ultimei reprize, Botilă a 
lerat ritmul de luptă, 
minîndu-și adversarul 
apere fără putința de a 
și astfel, în min. 8,11 
Botilă a obținut 
inte.............. ..
care.

La 
lă a 
salteaua de concurs pentru 
susține un meci 
tru medalia de bronz cu 
lonezul Jozsef Lipian, pe care 
l-a încheiat cu o dublă des
calificare în min. 8.37. Astfel, 
Mihai Botilă s-a clasat pe lo
cul 4. La cat. +100 kg, Roman 
Codrean a fost învins, prin 
descalificare de multiplul cam
pion mondial și european A- 
leksandr Tomov (Bulgaria).

După două zile de 
va începe 
te libere.

ATLETISMULUI...
atletismul ! Pe

I. Lenin 
joi

COMPORTARE

începutul 
acce- 

deter- 
să se 
ataca 
Mihai 

victoria îna- 
de limită, prin descalifi-

puțin timp, Mihâi Boți- 
fost chemat din nou pe 

a 
decisiv pen- 

po-

pauză,
competiția de lup-

A început 
stadionul central V. 
de ia Lujniki au început 
întrecerile atleților, la capătul 
cărora vor fi desemnați cei 
38 de campioni ai Olimpiadei 
a XXII-a. Ca de obicei la a- 
semenea competiții, ziua inau
gurală a fost mai mult pen
tru preliminarii, pe program 
figurînd doar 3 finale (ale că
ror rezultate la puteți citi în 
rubrica „Fișier").

în întrecerile de joi au fost 
prezenți și cîțiva dintre atlcții 
români. Astfel. în calificările 
de Ia aruncarea suliței a luat 
parte și recordmana noastră 
Eva Zorgo-Raduly. Fără să 
forțeze, ea a obținut din pri
ma încercare un rezultat 
destulător (63,84 
dardul a fost de 60,00 m), cu 
care s-a calificat pentru con
cursul propriu-zis. de vineri. 
S-au mai calificat : Ute Rich
ter (R.D.G.) 66,66 rn — nou re
cord 
62.42 
61 16 
60,56 
59.90 
recenta recordmană 
— 59,86 m 
(R.D.G.) 
(U.R.S.S.) 
(R.D.G.) 
(U.R.S.S.) 
vala (Italia) 58,76 m.

m
în- 

stan-

Colon (Cuba)
Vaneeva (Bulgaria) 
Todorova (Bulgaria) 
Blechacz (Polonia) 

Biriulina (U.R.S.S.) — 
•ecordmană mondială

A ; Fuchs 
Gumba 

Hommola 
Putiene

olimpic, 
m. 
m, 
m,

m.

din grupa
64,26 m,
63,94 m.

63,52 m,
62,96 m și Quinta-

DRAGOMIR CIOROSLAN, PE LOCUL 5
fes LA CATEGORIA SEMIMIJLOCIE
Joi seara, întrecerile Ia 

haltere au continuat cu evo
luția sportivilor de la catego
ria semimijlocie (75 kg), la 
care a luat startul și repre
zentantul țării noastre. Dra
gomir Cioroslan. El a ocupat 
locul al 5-lea. intr-o companie 
foarte valoroasă obținînd 322,5 
kg (140 kg la „smuls“ și 182,5 
kg Ia „aruncat"). Cioroslan a 
avut astfel cea mai bună com
portare dintre halterofilii ro
mâni care au concurat pînă a- 
cum.

Titlul de campion olimpic a 
revenit lui Asen Zlatev (Bul
garia) cu 360 kg — nou re
cord mondial (v.r. i-a aparți
nut cu 355 kg. realizat la C.E. 
de la Belgrad unde cucerise 
titlul de campion al continen
tului). Zlatev, care a mai ob
ținut un Record al lumii la 
„aruncat" 207,5 kg (v.r. 205,5 
kg, Pervi), a cîștigat la limită 
în fața sovieticului Alexandr 
Pervi .................. ”
bronz
Kolev

(357,5 kg). Medalia de 
a revenit lui Nedelcio 
(Bulgaria) cu 345 kg.

irș : 1. Maurizio D amil ano (Italia) 1.23:33,51 
3eter Pocenciuk (U.R.S.S.) 1.24:45,0 ; 3. Ro- 
.25:58,0 ; 4. Evgheni Evsikov (U.R.S.S.)
Spania) 1.2Z:45,0 ; 6. Raul Gonzales (Mexic)

Slupianek (R.D.G.) 22,41 m — campioană 
raoevkaia (U.R.S.S.) 21,42 m, 3. Margitta
4. Numai Abașidze (U.R.S.S.) 21,15 m, 5.
jaria) 20,72 m, 6. Elena Stoianova (tBulga-

jda Tkacenko (U.R.S.S.) 5083 p — R.M. — 
Olga Rukavișnikova (U.R.S.S.) 4937 p ; 3. 

>.) 4375 p ; 4. Ramona Neubert (R.D.G.) 
i (Ungaria) 4562 p ; 6. Burgltode Pollak6.

feminjr • 'Iugoslavia 
ria 64—(32—45) ;

— Ungaria 61—43
U.R.S.S. — Italia

torta (Cuba) b.p. D. Bengtsson (Suedia); 
R. Goneai (Ungaria); F. Braun (Guyana) 
; L. Pizaro (Porto Rico) b.ab.3 J.P. Nl- 

Irovene (Brazilia) b.ab.l N. Poma (Nepal);
P. Dialo (Ins. Seychelles) ; C. Koședowski

1 Zo (R.P.D. Coreeană); D. Marovici (lu- 
(Cehoslovacla); P. Hamlan (Anglia) b.p.

ii finale. Simplu — seria I: 1. Sanda Toma 
yl Mitchell (M. Britanie) 3:46,88 ; 3. Beata 
96; seria a n-a: 1. Martina Schrater 
ntaa Mașina (U.R.S.S.) 3:43,58; 3. Rosița 
86. Toate șase s-au calificat în finală. 
:52,1‘1; 2. România (Vaier Toma, Constan- 
Cehoslovacia 6:56.70. Toate trei f’-au căli

(R.D.G.) 2:01,44 ; 4. Olga Klevaklna (U.R.S.S.) 2:02,29 ; 5. Reggie
de Jong (Olanda) 2:02,76 ; 6. June Croft (M. Brit.) 2:03,15 ; 7. Na
talia SUrunikova (U.R.S.S.) 2:03,74 ; 8. Irina Aksenova (U.R.S.S.)
2:04,0'0. irinel Păniulescu (România) 2:09,01 — locul 
MI-a ;

4 X TOO m mixt (m) ; 1. Australia (Mark Kerry, 
Marc Tonelli, Neal Brooks) 3:45,70 — campioană 
U.R.S.S. (Viktor Kuznețov, Ar&en Miskarov, Evgheni 
ghei Kopliakov) 3:45,92 ; 3. M. Britanie (Gary Abraham, Duncan 
Goodhew, David Lowe, Martin Smith) 3:47,71 ; 4. R. D. Germană 
3:48,25 ; 5. Franța 3:49,19 ; 6. Ungaria 3:30,29 ; 7. Olanda 3:51,81 ; 8. 
Brazilia 3:53,24.

In seriile probei de 100 m bras : Ute Geweniger (R.D.G.) 1:10,11
— record mondial, iar Brigitte Prass (România) — locul 5 in seria 
a IH-a cu 1:15,10, nou record.

LUPTE GBECO-ROMANE. Cat. 57 kg : 1. Șamil Șerikov (U.R.S.S.)
— campion olimpic, 2. Josef Lipien (Polonia), 3. Benni Ljunbeck 
(Suedia), 4. Mihai Boțilă (România), 5. Antonio Caltabiano (Italia), 
6. Jostef Krysta (Cehoslovacia).

Cat. 68 kg : 1. Ștefan Rusu (România) — campion olimpic, 2. 
Andrzej Supron (Polonia), 3. Lars-Erik Skiold (Suedia), 4. Suren 
Nalbadian (U.R.S.S.), 5. Buyandelger Bold (Mongolia), 6. Ivan Ata
nasov (Bulgaria).

Cat. 82 kg : 1. Ghenadi Korban (U.R.S.S.) — campion olimpic, 
2. Jan Dolgowicz (Polonia), 3. Pavel Pavlov (Bulgaria).

Cat. +100 kg : 1. Aleksandr Kolcinskl (U.R.S.S.) — campion olim
pic, 2. Alexandr Tomov (Bulgaria), 3. Hasan Bichara (Liban), 4. 
Jozsf Farkas (Ungaria), 5. Prvoslav Ilici (Jugoslavia), 6. Roman 
Codrean (România) și Arturo Diaz (Cuba).

PENTATLON MODERN. Proba de cros 
Nightingale (M. Brit.) 12:55,60_— 1240 p ;

Peter Evans, 
olimpică ; 2. 
Seredin, Ser-

6.

ires’aj din concursul complet. Individual 
a) 49,20 p; 2. Miroslav Szlapka (Polonia) 

” 2.7.) 53,00 p; 4. Valeri Volkov
Euro Roman (Italia) 54,46 p; 6. 
echipe: 1. Polonia 161,60 p; 2. 

p; 4. Mexic 116,40 p; 5. Ungaria

individuală : 1. Robert DU Bundi 
Alain Bondi (Franța) ; 3. Hans 

Harald Wolf (R.D.G.).
- Cuba 8—0 (5—0) ; Venezuela — 

Siria 5—0 (3—0) ; Spania

V (U.R.S.S.) 
ederico 
4,40 p;

115,60
P.

mărire 
npic ; : 
va) ; 4.
•R.S.S. 
a B : R.D.G.

2.

5.

il individual (m) : 1. 
ampion olimpic ; 2.
Stoian Delcev (Bulgaria) 113,000 p ; ..

S.) 117,700 p ; 5. Boland Bruckner (R.D.G.) 
colay (R.D.G.) 116,750 p ; ...9. Dan Green

Kurt . .................   -
ânia)

: 1.
adia 
talia
> p ; .. ..
l) 78,350 p.
i kg : 1. Asen Zlatev (Bulgaria) 360 kg 
on olimpic ; 2. Aleksandr Pervil (U.R.S.S.) 
. Nedelcio Kolev (Bulgaria) 345 kg (157,5 
que (Cuba) 327,5 kg ; 5. Dragomir Cioros- 
40 + 192,5) ; 6. Taplo Kinnunen (Finlanda)

Aleksandr Dltîatin 
Nikolai Andrianov 

113,000 p ; 4.

Szilller (România) 114,650 p ; 18. 
114,075 p ;
Elena Davidova (U.R.S.S.) 79,150 p — 
Comănecl (România) și Maxi Gnauck 
Sapoșni'kova (U.R.S.S.) 79,025 p ; 5.
6. Emilia Eberle (România) 78,400 p;

’olonia — Danemarca 26—12 (9—5) ; R.D.G.
Ungaria 17—20 (8—10) ; grupa 

— Algeria 33—10
Spania

î 21—23 (9—12) ; U.R.S.S.
32—14 (14—6).

dla — Cuba 13—0 (8—6) ;
- Tanzania 11—2 (7—1).

: 1. Vladimir Salnikov
Andrei Krilov (U.R.S.S.) . .. .
5 ; 4. Djan Madruga (Brazilia) 3:54,15 ; 
acia) 3:55,68 ; 6. Sandor Nagy (Ungaria) 
(Australia) 3:56,87 ; 8. Ron McKeon (Aus-

Spania — Polo-

(U.R.S.S.) 3:51,31
3:53,24 ; 3. Ivan

- - 5,

tren Metschuk (R.D.G.) 60,42 — campioană 
lack (R.D.G.) 60,90 ; 3. Cristiane Kaacke 
s'gerby CM. Britanle) 62,21 ; 5. Lisa Curry 
eta Martensson (Suedia) 62,61 ; 7. Maria

8.. Jeanette Osgerby (M. Britanie) 62,90 ; 
bara Krause (R.D.G.) 1:58,33 R.E. — cam- 
Diers (R.D.G.) 1:59,64 ; 3. Carmela Schmidt

— individual : 1. Robert
~___ ____ __  _____ ______ ___ . , 2. Pier Paolo Cristofori

(Italia) 12:57,00 — 1234 p ; 3. Jan Oleszinski (Polonia) 13:00,7'0—1225
4. Pavel Lednev (U.R.S.S.) 13:07,76 — 1204 p ; 5. Janusz Piciak-Pe- 
ciak (Polonia) 13:07,70 — 1264 p ; 6. Svante Rasmusson (Suedia) 
13:14,80 — 1183 p ; ...16. I. Galovici (România) 13:4'0,20 — 1105 p ; 
35. D. Spîrlea (România) 14:09,30 — 1918 p ; 36. C. Răducanu (Ro
mânia) 14:14,70 — 1003 p ; echipe : 1. U.R.S.S. 3528 p ; 2. Polonia 
3498 p ; 3. M. Britanic 3462 p ; 4. Ungaria 3354 p ; 5. Irlanda 3345 p; 
6. Cehoslovacia 3339 p ; ...9. România 3126 p ;

Clasamente generale. Individual : 1. Anatoli Starostin (U.R.S.S.) 
5568 p — campion olimpic ; 2. Tamas Szombathely (Ungaria) 
5502 p ; 3. Pavel Lednev (U.R.S.S.) 5382 p ; 4. Svante Rasmusson 
(Suedia) 5373 p ; 5. Tamas Maracsko (Ungaria) 5279 p ; 6. Janusz 
Piciak-Peciak (Polonia) 5268 p ; ...22. Dumitru Spîrlea (România) 
5058 p ; '27. ruliu Galovici (România) 4935 p ; 41. Cezar Răducanu 
(România) 4397 p ; echipe : 1. U.R.S.S. 16126 p — campioană olim
pică ; 2. Ungaria 15912 p ; 3. Suedia 15845 p ' ’ -- - - -
5. Franța 15345 p ; 6. Cehoslovacia 16339 p ; ...

POLO. Turneul pentru loc. 7—12 : Grecia — Suedia 9—5 
4—0, 3—2, 1—0) ; Italia — România 5—3 (1—1, 1—1, 1—1, 2—0) 
tralia — Bulgaria 8—5 (3—1, 2—2. 1—1, 2—1) ; turneul final 
loc. 1—6 : U.R.S.S. — Ungaria 5—4 ----- - - - -
Olanda 6—5 (2—1, 2—1, 1—3, 1—0) ; 
4—3. 1—1. 1—2).

SĂRITURI. Trambulină (m): 1.
905,02 p — campion olimpic; 2. Carlos Giron , _ .
Franco Cagnotto (Italia) 871,90 p ; 4. Falk Hodimann (R.D.G.) 858,51 
p; 5. Aleksandr Korenkov (U.R.S.S.) 855,12 p; 6. Christopher Snode 
(M. Britanie) 844,47 p.

SCRIMA. Proba de floretă (f) : 1. Pasqale Trinquet (Franța) 4 v 
— campioană olimpică ; 2. Magda Maroș (Ungaria) 3 v ; 3. Barbara 
Wisoczanska (Polonia) 3 v ; 4. Ecaterina Stahl (România) 2 v ; 5. 
Brigitte Gaud in — Latriile (Franța) 2 v ; 6. Dorina Vaccaroni (ita
lia1) 1 v.

tir. Mistreț alergător: 1. Igor Sokolov (U.R.S.S.) 589 p — cam
pion olimpic; 2. Thomas Pfeffer (R.D.G.) 589 p; 3. Aleksandr
Gazov (U.R.S.S.) 587 p; 4. Andras Doleshal (Ungaria) 584 p; 5.
Igor Bodnar (Ungaria) 584 p; 6. Jorma Lievonen (Finlanda) 584 p;

Pistol viteză (după 30 focuri): 1—2. Corneliu Ion (România) și 
Jurgen Wieffel (R.D.G.) 299 p; 3. Marin Stan (România) și Gil 
San Soh (R.P.D. Coreeană) 298 p; 5. Ivan Mandov (Bulgaria). Ra
fael Rodriguez (Cuba), Ove Gunnarsson (Suedia), Andreas Franke 
(R.D.G.), Gerhardt Petritsch (Austria) șl Atanasi Kuzmin (U.R.S.S.) 
297 p; skeet (după 75 focuri): 1. Jozsef Panacek (Cehoslovacia) 
75 t; 2. Hans Rasmusnen (Danemarca) 75 t; 3. Kees Van Iepleren 
(Olanda) 75 t; ... 19. loan Toman (România) 73 t.

VOLEI. In .turneul masculin — grupa A : Bulgaria — Cehoslo
vacia 3—0 (12, 5, 7) ; U.R.S.S. — Italia 3—0 (2, 7, 10) ; grupa B : 
România — Brazilia 3—1 (—13, 4, 12, 3) ; Polonia — Libia 3—6 (1. 
3, 1)

YACHTING. Regata a IV-a. Clasa Tornado : 1. Finlanda 0 p ; 2. 
Suedia 3 p ; 3. Danemarca 5,70 p ; ...10. România 16 p ; clasa Finn: 
1." U.R.S.S. 0 p ; 2. Danemarca 3 p ; 3. Spania 5,70 p ; ...10. Ro
mânia 16 p.

-i, z—> 
ca—2. î—i, 
Iugoslavia

C.

; 4. Polonia 15634 p ;
.11. România 14390 p.

(1-3, 
; Aus- 
pentai 
Spania2—1. 0—0) ; .

— Cuba 7—7 (1—1,

Aleksandr Portnov (U.R.S.S.) 
(Mexic) 892.14 p: 3.

în seriile cursei feminine de 
800 m (4 serii cu primele 4 
calificate pentru 
Fi(a Lovin a fost 
seria a IV-a, cu 
Ulrich — R.D.G. 
Doina Beșliu a 
în seria I 
2:01,4, _______
2:01,5). în celelalte serii 
alergat mai repede : II. 
vidohina 
Kampfert 
Stereva - 
Bukis — 
zarenko - 
nuhta — 
— Bulg. 1:59,9.

La 400 m garduri 
18 calificați pentru 
cele mai 
Schutling - 
siliev — U.R.S.S. 50,09, Diaz 
Ferreira — Brazilia 50.14, Ar- 
hipenko — U.R.S.S. 50.22. Hu
ria Toboc a fost cronometrat 
cu 50,89 s (al 15-lea rezultat), 
calificîndu-se pentru semi
finale.

Cursa de 10 000 m (3 serii cu 
primii 4 calificați, plus cele 
mai bune 3 timpuri următoare) 
a prilejuit un frumos succes e- 
tiopienilor care au cîștigat fie
care serie. Cel mai bun rezultat 
28:16,4 
ria a
Kotu)
5-lea 
însă pentru finală.

semifinale) 
a doua. în 
2:00,2 (după 
2:00.1), 
fost a 

(Dorio
Mineeva

iar 
treia 

Italia 
U.R.S.S. 

s-a 
Pro- 

1:58,5, 
1:58,8, 
1:58,9.

— U.R.S.S.
— R.D.G.

Bulgaria
Pol. 1:58,9 ; III. Oli-
- U.R.S.S. 1:59,3. Ja-
Pol. 1:59,7. Iacinska

(3 serii — 
semifinale) 
rezultate :bune

Olanda 50,01 Va- 
U.R.S.S. 50,09,

Mohamed Kedir. în se-
IH-a (28:55,3 Tobossa

Ilie Floroiu a fost al
(29:03,1), calificîndu-se

MODESTA

care 
timp 

său 
Ta-

Proba finală a întrecerilor de 
pentatlon modern s-a des
fășurat pe un traseu amenajat 
în jurul Centrului hipic al sin
dicatelor.

Lupta pentru medalii a fost 
decisă în favoarea sportivului 
sovietic Anatoli Starostin, 
a reușit la alergare un 
mai bun decît adversarul 
direct, concurentul ungar 
mâs Szombathely.

De asemenea. în concursul 
pe echipe, sovieticii au reușit 
să-și adjudece primul loc la o 
diferență destul de mare, titlul 
obținut datorîndu-se. în special, 
omogenității mai marcate a 
formației învingătoare. Penta- 
tloniștii sovietici au fost. în 
ansamblu, superiori în această 
alergare finală.

Concurentii români au avut, 
și în această ultimă probă, o 
comportare nesatisfăcătoare. 
Locurile slabe și timpii Infe
riori înregistrați la cros nu 
puteau să le amelioreze deloc 
pozițiile — și așa precare — 
din clasamente ; dimpotrivă, in 
ierarhia individuală, de pildă. 
Dumitru Spîrlea a înregistrat 
pierderi suhstantiale de locuri : 
de la 16 la 22 în final. Pe e- 
chipe. formația noastră păs
trează un loc 11. care nu re
flectă adevărata sa valoare.

Echipa reprezentativa și pregătirile

AMICALEMECIURI

este sigur la ora 
faptul că echipa 
practic — un con- 
leren al jocului,

conducător 
actuala re- 
are. Dinu 

moral, este

partide pregăti- 
prelim in ariile 

coeziune care nu

pentru preliminariile C. M.

LIPSEȘTE CONDUCĂTORUL Dl JOC!
Dacă ieri scriam despre 

vitala problemă a coeziu
nii echipei noastre repre
zentative, a coeziunii în 
joc (nesatisfăcătoare, ab
sentă chiar în cîteva din 
ultimele 
toare pentru 
C.M.), 
poate fi suplinită în nici un 
fel — decît întâmplător și 
rar — de prestații indivi
duale superioare ieșite din 
comun, care să decidă ele, 
cîteodată, soarta unui meci 
sau altul, astăzi ne vom 
referi la o problemă aproa
pe la fel de importantă, a- 
:eea a conducătorului de 
joc în teren. A omului care 
să dirijeze și să constru
iască jocul echipei (asta ne- 
însemnînd neapărat că este 
absolut necesar ca el să „vă- 

mingile, ca 
treacă ne-

muiască" toate 
orice acțiune să 
apărat pe la el).

Un asemenea 
de joc în teren 
prezentativă nu 
este el un lider 
el omul care-și duce și îm
pinge „oastea la luptă", 
fiind tipul de fotbalist care 
„trage cu dinții" de fiecare 
meci ți cedează ultimul 
(...moare, dar nu se predă !), 
dar nu e — 
tuația — șl 
jocului echipei 
Ioni nici atît, 
fel. Mulțescu, 
tor combinativ.
structor și realizator, dar în 
general nu este capabil să 
rezolve problemele jocului 
întregii echipe, ci doar pe 
ale sale, atunci cînd se află 
în formă bună. Or, echipa 
noastră are neapărată ne
voie de un conducător care 
să fie capabil să joace pen
tru ceilalți, să-i facă pe 
ceilalți să evolueze mai bine 
grație serviciului său, să 
creeze, să construiască struc
tura jocului întregii echipe. 
Unii tehnicieni au crezut că 
acest rol hotărîtor și-1 poa-

aceasta-i si- 
constructorul 
noastre. Bo- 
Țicleanu la 

tip de jucă- 
este și con-

te asuma — în chip de mij
locaș — Marcel Răducanu. 
dar poziția în teren este 
una și funcția, capacitatea 
de interpretare e alta, me
ciurile jucate în ultima vre
me demonstrînd cu priso
sință că stelistul poate fi 
— în zi de formă și inspi
rație — un „solist" cu a- 
port apreciabil, dar nu poa
te fi un dirijor. Mai este 
de luat în discuție și Bă
lăci, „încercat de toate", în 
diverse roluri, capacitățile 
multilaterale ale craiovea- 
nului făcîndu-i pe antrenori 
să oscileze în încredințarea 
unei misiuni sau alta.

Ceea ce 
asta este 
nu are — 
ducător in 
nu are' un dirijor de va
loare, ceea ce face ca multe 
din acțiunile ei să nu fie 
clare, coerente, numeroase 
faze năseîndu-se la întîm- 
plare, la inspirația tuturor, 
la noroc. Un noroc cu care 
uneori te întîlnești (dacă ai... 
noroc), dar după care nu a- 
rareori alergi zadarnic 90 de 
minute.

Nu vrem să facem com
parații de dragul compara
țiilor, dar privind structura 
,și evoluția în teren a echi
pei României te gîndești la 
jucătorul de șah care are 
pe tablă toate piesele in 
afară de regină. Lipsește 
vizibil, se resimte clar în 
consistenta acțiunilor re
prezentativei noastre ab
senta conducătorului de joc. 
primul om în teren — cel 
mai important — care să 
transpună în meci concepția 
de joc a antrenorilor. în 
fond, stimați tovarăși an
trenori, nu v-ați gîndit că 
impresia repetată de lipsă 
de concepție de joc a echi
pei se datorează primordial 
faptului că ati uitat condu
cătorul de joc. adică tocmai 
motorul mașinii ?

Marius POPESCU

I
I
I

PETROLUL PLOIEȘTI — POLI
TEHNICA IAȘI 1—1 (0—0). AU 
marcat Toporan (min. 53), respec
tiv Dănilă (min. 90). Polltelmica 
a aliniat formația: Bucu — u- 
prea, Ursu, Anton, Munteanu — 
Simionaș, Romilă, Coraș — Cioa
că, Cemescu, Dănilă (au mai ju
cat: Naște, D. Ionescu și Flo
rean). I. TANASESCU — coresp

RECOLTA SALONTA — GYU- 
LA S.E. (Ungaria) 4—3 (3—1).
Joc frumos, in care echipa din 
Salonta a întrecut la limită for
mația din Gyula, din campionatul 
secund al Ungariei. Au marcat;

Ateșan (mim. 18, 30 și 77), Poe- 
naru (min. 28), respectiv Fride- 
rikusz (min. 7), Cserhati (min, 
49) șl Gulyas (min. 72). F. DAK- 
VASI — coresp.

CORVINUL HUNEDOARA 
F.C.M. REȘIȚA 3—1 (1—0).
ril golurilor: Petcu 
60), Văetuș (min. 
Plataga (min, 43). 
coresp.

GLORIA BUZĂU 
RUL BRAȘOV 0—0. 
disputat la Nehoiu. 
— coresp.

Auto-
(min. 2'0 și

55), respectiv 
). VLAD -



ppt FLORETISTA ECATERINA STAHL,
1*^ UN MERITORIU LOC 4
Joi dimineață au început în

trecerile probei individuale de 
sabie, toți cei trei concurenți 
români, Ioan Top, Cornel Ma
rin și Marin Mustață, calificîn- 
'iu-se în turul II. Aici, I. Pop 
și C. Marin s-au comportat 
foarte bine, reușind să treacă 
în faza eliminărilor directe și 
recalificărilor, primul învingîn- 
du-i, printre alții, pe fostul 
campion mondial Gerevich (Un
garia) și pe Bierkowski (Polo
nia). iar secundul pe fostul 
campion mondial M. A. Mon
tano (Italia) și Kostreva (Polo
nia). M. Mustață nu s-a putut
califica dintr-o grupă din
care au făcut parte Maffei 
(Italia), Burțev (U.R.S.S.). G. 
Nebald (Ungaria) și II. Etro-
polski (Bulgaria).

Floretistele și-au continuat 
proba individuală după-amiază,

VICTORIE CLARĂ A LUI TITI CERCEL 
ÎN FATA UNUI ADVERSAR DIFICIL

în cele două reuniuni de joi, 
la stadionul acoperit de la com
plexul sportiv „Olimpiiski" au 
continuat Întrecerile eliminatorii 
din cadrul turneului olimpic de 
box. După consumarea primelor 
trei partide preliminarii, dintre 
cei 35 de boxeri înscriși la ca
tegoria pană au rămas în com
petiție numai 32 de concurenți 
cafe și-au disputat, joi, dreptul 
de a evolua în etapa superioa
ră. între ei s-a aflat și repre
zentantul nostru Titi Cercel, 
care l-a întîlnit pe ungurul 
Robert Gonczi, un pugilist pu
ternic, cu o bună viteză de exe
cuție. mai înalt decît campionul

Florian Livadaru (dreapta) îl oprește, cu o directă de stingă, pe 
etiopianul Haile Tadesse, pe care l-a învins la puncte. Astăzi 
Livadaru îl va intilni pe irlandezul Scan Doyle.

Foto : Dragoș NEAGU

HANDBALIȘTH IUGOSLAVI 
ÎNVINGĂTORI ÎN PRIMUL DERBY

în primul derby al grupei B 
din . competiția olimpică mas
culină de handbal, reprezenta
tiva României a pierdut în 
fața celei a Iugoslaviei: 21—23 
(9—12). Eșecul a fost cauzat 
nu atît de replica adversaru
lui. cit — mai ales — de slă
biciunile manifestate de selec
ționata noastră. Ea n-a mai 
dovedit hotărîrea, dîrzenia și 
mobilitatea cu care ne obiș
nuise în apărare (poate și 
pentru faptul că arbitrii da
nezi Ohlsen și Rodii i-au lăsat 
chiar din primele minute în 
4 jucători de cîmp, dictînd 
eliminări cu multă, prea mul
tă ușurință), iar în atac s-a 
p.ipit, a irosiț situații ideale, 
în plus, Cîțiva jucători în care 
e punea mare nădejde în a- 

tac — Măricel Voinea și Ma- 
rian Dumitru — n-au dat sa-
tisfacție. n-au înscris nici un
gol !

Tînăra reprezentativă a Iu
gc ulaviei a profitat atît de
maniera de arbitraj care a
favorizat-o. cit și de slăbiciu
nile manifestate de echipa 
noastră, obținînd o victorie de 
puțini sperată.

Pactic, selecționata noastră 
de handbal a condus o sin
gură dată, în min. 1. cu 1—0, 
apoi reușind doar egalarea 

întrecerea celor 16 sportive ră
mase în competiție urmînd să 
desemneze pe cele șase fina
liste. Reprezentanta noastră 
Ecaterina Stahl a învins-o pe 
sovietica Gileazova (8—7) în 
primul tur al eliminărilor di
recte, dar pierzînd apoi la 
Maros (Ungaria) cu 8—5 a tre
buit să intre în recalificări, pe 
care le-a trecut însă cu suc
ces. învingîndu-le pe Niklaus 
(R.D.G.) și Loksova (Ceho
slovacia) cu 8—6. calificîndu-se 
în finală alături de Brigitte 
Latrille-Gaudin și Pascale 
Trinquet (ambele Franța). Bar
bara Wisoczanska (Polonia), 
Dorina Vaccăroni (Italia) și 
Magda Maros (Ungaria).

O primă mare surpriză : după 
două decenii, nici o floretistă 
sovietică în finala olimpică !

român și cu garda inversă. în 
aceste condiții, este lesne de în
țeles că sarcina lui Titi Cercel 
n-a fost deloc ușoară. Cu atît 
mai mult se cuvine apreciată 
victoria boxerului român, obți
nută în unanimitate. Acțiunile 
ofensive ale lui Titi Cercel, de
clanșate încă din prima repriză, 
n-au fost încununate la început 
de prea mult succes. R. Gonczi 
deplașindu-se destul de bine și 
ripostind cu directe de întimpi- 
nare. în citeva situații, totuși, 
campionul nostru a reușit să se 
apropie de adversar, să-1 fixeze 
în corzi și să-i aplice numeroa
se lovituri clare. într-o astfel

(4—4, 5—5. 13—13. 14—14,
15—15, 16—16, 17—17 și ÎS—19), 
deși a avut momente cînd pu
tea să treacă la trenă. La 
17—18. ai noștri au beneficiat 
timp de două minute de supe
rioritate numerică (7—5), dar 
n-au reușit să înscrie !...

Handbaliștii iugoslavi, mai 
exacți și mai calmi, au avut 
uneori un avans considerabil, 
9—6, 13—9 și 23—20, ceea ce 
le-a conferit mai multă sigu
ranță în continuarea jocului.

Golurile noastre au fost în
scrise de Stingă 8, Birtalan 5, 
Folker 3, Durau 2, Vasilca 1, 
Voiua 1 și Boroș 1. Cele mai 
multe goluri ale echipei Iugo
slaviei au fost marcate de 
ilurina : 8.

Sîmbătă. selecționata Româ- 
iniei susține cel de al doilea 
derby al seriei, întîlnirea cu 
reprezentativa Uniunii Sovieti
ce, campioană olimpică la 
Montreal. Echipa sovietică a 
întrecut în această a treia 
rundă selecționata Algeriei 
cu 33—10 (16—3). într-un alt 
meci al grupei B, Elveția — 
Kuweit 32—14 (14—6).

Relatări de la trimișii noștri
Aurel NEAGU și Constantin MACOVEI

Lupta pentru medalii a fost 
deosebit de îndirjită între re
prezentantele „noului vaT 
(Trinquet. Gaudin, foste cam
pioane mondiale de tineret, și 
Vaccaroni) și „vechea gardă“ 
(Stahl, campioana mondială în 
1975, și Wisoczanska. finalistă la 
C. M. în același an, Maros). în 
cele din urmă, clasamentul final 
a indicat ordinea : 1. Pascale
Trinquet 4 v. 2. Magda Maros 
3 v. 3. Barbara Wisoczanska 3 v, 
4. Ecaterina Stahl 2 v, 5. Bri
gitte Latrille-Gaudin 2 v, 6. Do
rina Vaccaroni 1 v.

Este o performanță meritorie 
a floretistei noastre, participan
tă acum pentru a 5-a oară la 
J. O., la vîrsta de 34 ani, do
vadă a pasiunii și seriozității 
sale.

de situație, un croșeu de dreap
ta expediat de Cercel l-a zdrun
cinat evident pe boxerul ungur, 
în repriza secundă, reprezen
tantul nostru a înțeles că lupta 
ofensivă (schimburile de lovi
turi de la semidistanță) este 
singura cale care îl poate ajuta 
să-și aproprie victoria. Așa se 
și explică hotărîrea cu care a 
pornit d;n colț încă de la sune
tul gongului. Depășit clar cu 
lovituri directe de dreapta Ia 
cap, urmate de serii la corp, 
Gonczi a început să folosească 
mijloace neregulamentare (țineri 
repetate) de luptă, sancționate 
prompt de arbitrul de. ring Dan 
Pozniak (U.R.S.S.), care i-a dat 
avertismentul cuvenit. în me
ciul următor. Cercel are o mi
siune extrem de dificilă, în 
compania cubanezului . Adolfo 
Horta, campion mondial al co
coșilor, acum trecut la pană.

MANȘA A DOUA, DECISIVĂ 
LA PISTOL VITEZĂ

Pe poligonul Mîtisci a înce
put proba de pistol viteză. în 
concurs, care prevede executa
rea a 60 de focuri în două zile 
(deci cite 30 în fiecare manșă), 
participă și reprezentanții noș
tri Corneliu Ion și Marin Stan. 
Ambii au încheiat foarte bine 
prima parte a întrecerii, punc
tajele realizate permițîndu-le 
să aspire, în continuare, la un 
loc pe podium. Corneliu Ion a 
realizat 299 p, cifră care-1 ins
talează în fruntea clasamentului 
intermediar, împreună cu Jiir- 
gen Wieffel (R.D.G.), medaliat 
cu argint la Jocurile Olimpice 
de la Montreal.

Cite emoții ne-au dat volei
baliștii noștri la începutul jo
cului cu bătăioasa echipă a 
Braziliei ! Dar cit de sigură pe 
ea a devenit mai apoi echipa 
lui N. Sotir și FI. Balaiș, dove
dind o superioritate netă și 
terminînd în triumf meciul ! 
Victoria cu 3—1 (—13, 4. 12. 3) 
care readuce speranța calificării 
în semifinale (cu condiția cîști- 
gării partidei ultime din grupă, 
sîmbătă, în fața formației iugo
slave), poate fi socotită victoria 
curajului de a renunța la... ju
mătate dintre titulari și a pro
mova în sextetul de bază jucă
tori mai tineri, mai proaspeți, 
viguroși și dornici de afirmare. 
Pentru acest act de curaj 
antrenorii merită felicitări. Dar 
nu putem să nu regretăm fap
tul că sportivi cu multă expe

■‘incolorii» in întrecere^
ATLETISM — femei: 400 m sferturi de finală: Elena Tărîță, 

Niculina Lazarciuc ; 800 m semifinale: Fița Lovin, Doina Beșliu, 
suliță finală : Eva Zorgd-Raduly ; 400 mg semifinale : Horia 
Toboc.

BOX — turul I, eategora grea: Teodor Pirjol — Francesco 
Damiani (Italia); turul II, categoria semimuscă: Dumitru Șchio- 
pu — Antti Juntumaa (Finlanda), categoria semiușoară: Flo
rian Livadaru — Nelson Trujillo (Venezuela).

GIMNASTICA — concursul pe aparate, masculin — inele: 
Dan Grecu, feminin — sărituri: Nadia Comăneci și Melita Riihn, 
paralele: Emilia Eberle, bîrnă: Comăneci și Eberle, sol: Comă
neci șl Eberle.

SĂRITURI — eliminatorii la platformă (10 m): Ruxandra 
Hociotă, Felicia Cîrstea.

SCRIMA — eliminatorii la floretă echipe (Petru Kuki, Tudor 
petruș. Sorin Roca, Mihai Țiu); eliminări directe sabie, indi
vidual: Ioan Pop și Corneliu Marin.

TIR — pistol viteză (manșa a H-a): Corneliu Ion, Marin Stan; 
skeet (7'5 focuri) : Ioan Toman.

VOLEI — meciul feminin România — Brazilia.

PROGRAMUL DE AZI
ATLETISM (Stadionul Lujnlki) 

ora 9,30 — 100 m decatlon, ora 
10,40 — lungime (f) calificări, 
ora îl — 100 m (f) scrii, ora 
11,15 — lungime decatlon, ora 12
— 110 mg serii, ora 13 — greu
tate decatlon, ora 17 — înălțime 
decatlon, ora 17,10 — 400 mg se
mifinale. ora 17,20 — suliță (I) 
finală, ora 17,35 — 800 m (f)
semifinale, ora 18 — 100 m (b)
semifinale, ora 18,15 — 800 m
(b) semifinale, ora 18,40 — tri-
plusalt finală, ora 18,50 — 100 m 
(f) sferturi de finală, ora 19.20 — 
110 mg sferturi de finală, ora 
19,45 — 400 m țf) sferturi de fi
nală, ora 20,15 — 100 m (b) fi
nală, ora 20,25 — 400 m de
catlon.

BASCHET (Sala Olimpiiski) ora 
11, 18 șl 20,15 — Meciuri in gru
pele semifinale ale turneului 
masculin ; ora 13 — Italia — Iu
goslavia (f) ; (sala Ț.S.K.A.) ora 
11, 13 și 18 — Meciuri în grupele 
semifinale ale turneului masculin.

BOX (Complexul sportiv Olim
piiski) ora 12 șl ora 13 — Me
ciuri eliminatorii.

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

CICLISM (Velodromul Centru
lui sportiv al sindicatelor) ora 
17 — Proba de urmărire pe e- 
chipe calificări, semifinale in 
proba de viteză, sferturi de fi
nală in proba de urmărire pe e- 
chipe.

în planul imediat următor al 
ierarhiei primei zile, se află 
Marin Stan, cu 298 p, care îm
parte locurile 3—4 cu Gil San 
Soh, din R.P.D. Coreeană, locul 
15, la Montreal. în continuare 
cu 297 p, se află un grup de 
6 trăgători, alcătuit din Ivan 
Mandov (Bulgaria). Ove Gun- 
narsson (Suedia), Rafaelo Rodri- 
guez (Cuba), Andreas Franke 
(R.D.G.), Gerhard Petritsch (A- 
ustria), Afanasi Kuzmin 
(U.R.S.S.), posesorul unui 600 
din 600 p, în luna mai 1980, 
intr-un. concurs la Budapesta.

DUPĂ VICTORIA ASUPRA BRAZILIEI, 
Șl BĂIEJII ASPIRĂ LA

riență și cu bagaj tehnic supe
rior, ca Dumănoiu sau Enescu, 
nu se află în cea mai bună 
formă. Joi, eroii meciului ni 
s-au părut a fi noii introduși 
(și inspirat menținuți în conti
nuare. în teren). Marius Căta- 
Chițiga (20 de ani) și Sorin Ma- 
cavei care, alături de Pop (cel 
mai constant jucător pînă a- 
cum), Sioian, Gîrleanu și Oros, 
au contribuit la o radicală 
schimbare în bine a jocului de 
ansamblu al sextetului nostru. 
După pierderea primului set 
(de la 11—8 și 12—10), în prin
cipal ca urmare a lipsei de vi
goare în final, antrenorii au 
tatonat posibilitatea schimbării 
din mers a structurii sextetului, 
încercînd pe rînd pe Sferea, 
Macavei, Căta-Chițiga și Chifu. 
Pînă la urmă, cei doi mai sus 
amintiți s-au integrat, iar în 
setul al patrulea au dovedit că 
își merită locul în echipă. Ei 
au făcut lucruri foarte utile în 
toate compartimentele, dar mai

FOTBAL Moscova, ora 20 —
Columbia — Nigeria (gr. C) ; 
Leningrad, ora 19 — Cehoslova
cia — Kuweit (gr. C) ; Kiev, 
ora 19 — Finlanda — Costa-Rica 
(gr. D) ; Minsk, ora 19 — Iu
goslavia — Irak (gr. D).

GIMNASTICA (Palatul sportu
rilor de la complexul Lujnlki) 
ora 14,30 — Finale pe aparate
(m) ; ora 20 — finale pe apa
rate (f).

HANDBAL (Sala Sokolniki) ora 
17 — U.R.S.S. — Congo (f) ;
(sala Dinamo) ora 18,30 —. Ceho
slovacia — Iugoslavia (fy—4 ira 
20 — R. D. Germană — Unga
ria (f).

HOCHEI PE IARBA (Stadionul 
Dinamo) ora li — Polonia — 
Zimbabwe (f) ; ora 13,45 — Aus
tria — india (I) ; ora 17 —
U.R.S.S. — Cehoslovacia (I).

NATAȚIE (Complexul sportiv 
Olimpiiski) ora 10,30 șl ora 17,30
— Sărituri de la platformă (f> 
eliminatorii.

POLO (Bazinul dc la comple
xul Lujniki) ora 11 — meciuri 
pentru turneul loc. 7—12 ; ora 16
— Meciuri pentru turneul final 
(loc. 1—6).

SCRIMA (Complexul sportiv 
Ț.S.K.A.) ora 9 — Proba de flo
retă echipe (m) eliminatorii si 
sabie individual eliminatorii ; ora 
19 — Finala probei de sabie in
dividual.

TIR (Complexul sportiv Dina
mo.) ora 9 — Pistol viteză (30 
focuri) și skeet (75 tocuri).

VOLEI (Sala de la complexul 
Lujniki) ora 17,30 — Bulgaria — 
Ungaria (f) In grupa B ; ora 19.30
— U.R.S.S. — Cuba (f) In grupa 
A ; (sala Drujba) ora 17,30 — 
România — prazilia (f) în grupa 
B ; ora 19.30 — Peru — R.D. Ger
mană (f) în grupa A.

PE MICUL ECRAN
\

Ora 10,30: rezonatul întreceri
lor din ziua precedentă (progra
mul I).

Ora 12,00: meciuri din cadrul 
turneului de box (transmisie 
directă, programul D.

Ora 14,30: finalele pe aparate 
în concursul masculin de gim
nastică (transmisiune directă, 
programul I).

Ora 17,30: medul feminin de 
volei România — Brazilia (trans
misiune directă, programul T).

Ora 20,20: finalele pe aparate 
în concursul feminin de gimnas
tică (transmisiune directă, pro
gramul I).

SEMIFINALE
cu seamă în atac și la blocaj. 
Cele trei seturi cîștigate clar 
(cu toată relaxarea din finalul 
celui de al treilea set al parti
dei) au arătat clar că în această 
formulă echipa noastră are mai 
multă vitalitate, mai multă for
ță. Să sperăm totuși că și titu
larii înlocuiti se vor regăsi în 
zilele următoare și că. astfel, 
reprezentativa română se va 
apropia de forma atinsă la ca
lificările pentru J-O.

Arbitrii R. Quentin (Franța) 
și VI. Gnedoi (U.R.S.S.) au con
dus foarte bine următoarele 
formații : ROMANIA — Oros, 
Dumănoiu, Pop, Enescu. Sto- 
ian, Gîrleanu (Macavei, Căta- 
Chitiga, Chifu, Sterea) ; BRA
ZILIA — Da Silva. Frade, 
Kache, Gueiros, Rosat. Rajman 
(Oliveira. Montanaro, Dai Zotto, 
Moreno, Wanderley).

în celălalt meci al grupei B : 
Polonia — Libia 3—0 (1. 3, 1). 
Iugoslavia — zi liberă.
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