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FRANȚA
progra- 
pe care 

Socia-

Ci-Vineri dimineață, în 
mul vizitei oficiale 
președintele Republicii 
liste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, o efectuează 
în Franța la invitația 
telui Valery Giscard 

Anne
au

președin- 
d’Estaing 
Aymone 

fost pre- 
revelatoare 

pronunțat de 
nou dialog

și a doamnei 
Giscard d’Estaing, 
zente momente 
pentru caracterul 
lucru al acestui 
româno-francez, pentru multi
tudinea aspectelor aflate în a- 
tenția șefului statului 
vederea extinderii și 
dării relațiilor dintre 
și Franța.

Distinșii soli ai 
român au fost mai întii oaspe
ții unei importante unități a in
dustriei franceze — una dintre- 
uzinele concernului Citroen.

Pe heliportul Issy-des Mou- 
lineaux, 
Ceaușescu 
Ceaușescu, 
oficiale române iau loc la bor
dul elicopterelor ce decolează 
în direcția Aulnay-sous-Bois, 
Tiride se află uzina Citroen.

Situată în apropiere de Paris, 
în partea de 
uzina vizitată 
tre cele mai 
derne unități 
Citroen.

La aterizarea elicopterului, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu sint întâmpinați de 
Jacques Lombard, președintele 
directoratului societății „Citroen 
Automobil", de alte cadre 
conducere care le urează 
călduros „bun venit !“ 

Președintele directoratului 
formează pe înalții oaspeți 
români despre activitatea ge
nerală a uzinei.

înalții 
mașini 
fiți de 
vernului 
din < 
Citroen. 
fabricație. ,

Lă sfîrșitul vizitei, președin
tele Nicolae Ceaușescu. tovară
șa Elena Ceaușescu, celelalte 
persoane oficiale române poar
tă un dialog cu cadrele de 
conducere ale societății Ci
troen.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
își iau apoi rămas bun de la 
toti cei care i-au însoțit în 
cursul vizitării uzinei Citroen 
și care i-au salutat la scara 
elicopterului.

român în 
aprofun- 
România

poporului

tovarășul Nicolae 
și tovarășa Elena 
celelalte persoane

nord a capitalei, 
se numără prin- 

mari și mai mo
ale concernului

de
un

in-

in 
înso- 

gu- 
cadra 

societății 
halele de

i oaspeți iau loc 
decapotabile si, 
reprezentanți ai

i francez și de 
conducerea 

vizitează

După vizita Ia Uzinele 
troen, elicopterul prezidențial 
se îndreaptă spre Centrul de 
cercetări al Companiei Gene
rale de Electricitate, aflat la 
peste 30 km de Paris. Președin
tele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt întîmpinați de 
administratorul director gene
ral al „C.G.E.", Georges 
Pebereau, care le adresează un 
călduros bun venit la Institutul 
de cercetări al Grupului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu sint 
conduși spre sediul central al 
Institutului de cercetări, unde li 
se prezintă activitatea compa
niei. La începutul prezentării 
sale, domnul Ambroise Roux 
exprimă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, în numele grupului 
„C.G.E." profunda recunoștință 
pentru onoarea de a consacra 
o parte din vizita în Franța 
pentru a cunoaște activitatea 
Institutului de Ia Mareoussis și 
a companiei generale de electri
citate. Vizita este considerată 
ca o consacrare a legăturilor 
profunde de prietenie care au 
legat întotdeauna România de 
Franța, ^legături ținind atit de 
relațiile istorice in domeniul 
culturii, cit și de marea concor
dantă de vederi asupra proble
melor lumii actuale, ilustrind, 
totodată, într-un mod impresio
nant și calitatea relațiilor deja 
cu tradiție și de reală încredere, 
stabilite între „C.G.E." și par
tenerii săi români.

După prezentarea principale
lor activități ale 
„C.G.E.", tovarășul 
Ceaușescu, tovarășa 
Ceaușescu sînt invitați să vizi
teze o expoziție in care sint 
înfățișate citeva din realizările 
de dată recentă privind tele
comunicațiile, energiile noi, 
centralele nucleare.

In încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu adresează fe
licitări conducătorilor grupului 
„C.G.E.", cercetătorilor de la 
Mareoussis, precum și urarea de 
a se dezvolta colaborarea, deja 
tradițională, inclusiv in dome
niul centralelor nucleare.

La scurt timp, elicopterul 
prezidențial, în care se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, pre
cum și elicopterul în care se 
află celelalte persoane române 
prezente la această vizită, de

Grupului 
Nicolae 

Elena

(Continuare în pag. 2-3)

Strălucit bikinț al gimnasticii icmininc românești: 7 medalii

NADIA COMANECI-DE DOUA ORI
PE PRIMA TREAPTA A PODIUMULUI!
• Emilia Eberle
medaliatele din

și Melifa Riihn s-au înscris și ele printre 
ultima zi a întrecerilor 9 Subiectivismul și 

concursul pe aparate 
^wwwwwwwwte

inconsecventele de arbitraj au marcat și

5

Nadia Comăneci la ceremonia de premiere
Telefoto : TASS — Agerpres

NADIA COMĂNECI : 
„Sînt extrem de bucu- 
'roasă că am obținut 
două medalii de aur în 
cel mai greu concurs al 
vieții mele. Sînt mîndră 
că, împreună cu colegele 
de echipă, am reprezen
tat cu cinste gimnastica, 
sportul românesc la O- 
limpiada '80. Ca tînără 
sportivă, utecistă, cer 
îngăduința ca în aceste 
momente de mare bucu
rie pentru mine, pentru 
toată delegația noastră 
olimpică, să mulțumesc 
din adîncul inimii 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu pentru 
grija părintească cu 
care 
tru 
ce 
spre 
permanență măiestria 
a obține succese i 
să contribuie la creșterea 
necontenită a prestigiu
lui sportiv al 
noastre socialiste”.

părintească
ne înconjoară, pen- 

condițiile minunate 
ne-au fost create 
a ne desăvîrși în 

i Și 
care

AWWWWWW'

patriei

\\\\\\\\\\V;

Nadia Comăneci, eroina de 
la Montreal, tripla deținătoare 
a titlului de campioană ab
solută a Europei, sportiva ca
re a urcat pe noi culmi mă
iestria în gimnastica femini-

După trei baraje la pistol viteză

CORNELIU ION-CAMPION OLIMPIC!
Sportul românesc a repurtat 

o nouă și strălucită victorie la 
această a XXII-a ediție a 
Jocurilor Olimpice de la Mos
cova ! Vineri, la prînz, la noul 
poligon de tir de la Mîtisci, la 
capătul unei probe de un rar 
dramatism, trăgătorul Corneliu 
Ion a cîștigat titlul de campion 
olimpic în proba de pistol vi
teză. Lider după prima zi, la 
egalitate cu trăgătorul -Jiirgen 
Wieffel (R.D.G.), sportivul ro
mân a luptat, vineri dimineață, 
cu o admirabilă dăruire, a dat 
dovadă de o concentrare uriașă, 
aducînd prin succesul său, după 
luptătorul Ștefan Rusu, cea de 
a doua medalie de aur delega
ției sportive a României. Spre 
marea noastră satisfacție, am
bii sportivi români prezenți 
aici, în această probă, au avut 
în prima zi o excelentă com
portare, astfel că așteptam cu 
toții pentru manșa a doua, evo
luții bune, medalii.

■Conform programului stabi
lit, dintre fruntași, Corneliu 
Ion a intrat primul în standul 
de tragere. Poate sub imperiul 
emoției. în prima serie de 8 
secunde el nu obține decît 48 
P. ceea ce părea să influențeze 
negativ. viitoarea sa evo
luție. Dar, prin stăpinire de 
sine printr-o maximă concen
trare, Corneliu Ion evoluează 
excelent în continuare : 100 p

ca trăgătorul nostru 
mențină pe locul întîi cu tota
lul de 596 p.

nă, a cucerit două titluri de 
campioană olimpică la cea de 
a XXII-a ediție a Jocurilor 
de la Moscova. reconfirmîn- 
du-și, cu brio, înalta clasă 
internațională — iată știrea pe 
care au transmis-o, cu prioritate, 
lumii întregi, miile de zia
riști acreditați la J.O., toate 
agențiile internaționale de pre
să. La fel ca acum 4 ani. la 
Forum-ul din Montreal, și aici, 
la Falatul sporturilor de la 
Lujniki, gimnastica feiflinină 
românească s-a dovedit la ma
re înălțime, aducind o frumoa
să zestre de medalii (7 în 
total — 2 de aur. 3 de argint 
și 2 de bronz) și de puncte de-

României

au cu-
a-

legației olimpice a 
socialiste.

Gimnastele românce 
cerit vineri, la finalele pe 
parate. 5 medalii, dintre care 2
de aur, și poate că, așa cum 
se obișnuiește uneori, s-ar pu
tea trece cu vederea 
greșeli de arbitraj, 
vom spune din capul 
că și vineri arbitrajele 
fost întotdeauna 
s-au acordat note 
mari unor execuții 
dește, iar altor sportive. i

Constantin MACOVEI

unele 
Totuși, 
locului 
nu au 

la inăltime. 
exagerat de 
relativ mo-

cu

(Continuare in pap a 4-a)

la seriile de 6 secunde și apoi 
49 și 50 p la cele de 4 se
cunde. Astfel că punctajul 
său. în ziua a doua, este de 
297 p, cu 2 p mai slab decît 
cel din prima zi, dar suficient (Continuare in pag. 2-3)

CALDĂ ÎMBRĂȚIȘARE 
FETELOR

Rezultatul a 5 zile și nopți 
de frămîntări, de antrena
mente și concursuri, de spe
ranțe adeseori neîmplinite 
din cauze independente de 
voința echipei noastre, gim
nastica feminină românească 
a reușit în sfîrșit, prin Na
dia Comăneci, să cucerească 
două medalii de aur, ceea 
ce fusese îndelung refuzat 
de arbitre pînă vineri seara, 
într-o suită de împrejurări 
nefavorabile, într-o stare de 
tensiune și oboseală ner
voasă, îndeosebi în ultimele 
două reuniuni, gimnastele 
noastre aduc, totuși, pano
pliei olimpice românești un 
număr de 7 noi medalii, 
dintre care două de aur, trei 
de argint și două de bronz. 
In ultima seară, ele au cu
cerit nu mai puțin de 5 mo
dalii, inclusiv cele două de 
aur.

NOASTRE!
în condițiile cunoscute, dar 

și în cadrul unei companii 
foarte valoroase, acea a 
echipelor Uniunii Sovietice 
și R. D. Germane, bilanțul 
este excepțional. Aceste 
splendide fete și antrenorii 
lor, Bela Karoly cu soția sa 
Martha, merită din plin în
treaga admirație a celor care, 
prezenți în sală sau cu su
tele de mii în fața televizoa
relor acasă, au participat, 
alături de ele, pentru fiecare 
mișcare, pentru fiecare notă.

Nadia, Emilia, Melita, Ro- 
dica, Dumitrița și Cristina- 
Elena, acești- copii de aur ai 
poporului român, sînt în ad
mirația tuturor acelora care 
urmăresc aceste Jocuri Olim
pice. Publicul din sală le-a

Aurel NEAGU

(Continuare in pag a 4-a)
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cotează, îndreplîndu-se spre 
Paris.

★
Agenda contactelor șefului 

statului român cu personali-' 
tăți de frunte ale vieții poli
tice din Franța ia cunoscut, 
vineri la prînz, un moment de
osebit. La Palatul Luxem
bourg, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ccaușescu, si tovară
șa Elena Ceausescu au avut o 
întrevedere cu președintele Se
natului francez, Alain Poher, 
și doamna Poher.

Coloana oficială de mașini 
sosește în curtea „Micului Lu
xembourg", reședința președin
telui Senatului.

O gardă militară prezintă o- 
norul.

Președintele Senatului și 
doamna Poher invită pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu in
tr-un salon de la parterul clă
dirii.

Salutind cu deosebită căl
dură prezența in Fuanța a 
solilor poporului român, pre
ședintele Senatului francez își 
exprimă deplina satisfacție de 
a se reîntîlni cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și arată că 
această vizită este un moment 
important in cronica atît de 
bogată a raporturilor tradițio
nale de prietenie și colabora
re dintre cele două țări și po
poare, care se dezvoltă con
tinuu, pe baza importantelor 
înțelegeri convenite cu ocazia 
dialogului româno-francez la 
nivel înalt.

La rîndul său. președintele 
Nicolae Ceaușescu își expri
mă convingerea că vizita pe 
care o face în Franța va îm
bogăți prin rezultatele sale con
lucrarea rodnică dintre țările 
și popoarele noastre, în inte
resul reciproc, al cauzei păcii 
și colaborării în Europa și in 
întreaga lume.

în semn de înaltă prețuire 
pentru activitatea neobosită a 
președintelui României. pusă 
în slujba păcii și înțelegerii 
între popoare, a apronierii din
tre toate țările, a dezvoltării 
libere și independente a tu
turor națiunilor lumii, domnul 
Alain Poher luminează pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
medal'ta de aur a Senatului și 
Cofretul omagial, pregătit cu 
ocazia aniversării Centenaru
lui Senatului francez. în care 
Se află documente și mărturii 
referitoare la activitatea aces
tui prestigios for legislativ 
al Franței.

Tovarășei Elena Ceaușescu i 
se oferă în dar o gravură.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și toviarășa Elena Ceaușescu 
mulțumesc cu multă căldură si 
semnează apoi în Cartea de 
aur a Senatului.

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de Alain 
Poher și doamna Poher urcă 
la etajul intii al palatului.

Intr-o scurtă alocuțiune, pre
ședintele Senatului, Alain Po
her, subliniază din nou onoa
rea deosebită care i se face 
Senatului de a avea ca înalți 
oaspeți pe președintele Nicolae 
Ceaușescu. și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, și îl invită pe șeful 
statului român să la cuvintul 
în fața senatorilor prezențî.

Alocuțiunea președintelui 
Nicolae Ceaușescu a fost pri
mită cu viu interes și deosebită 
apreciere.

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au participat, în con
tinuare, la dejunul _ oferit în 
onoarea lor de președintele Se
natului francez, Alain Poher, 
și doamna Poher.

în timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă deo
sebit de cordială, președintele 
senatului francez și președintele 
Republicii Socialiste România au 
rostit toasturi.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, Nico’ae 
Ceaușescu. și președintele Re
publicii Franceze, Valery Gis- 
ciard d’Estaing. s-au întîlnit 
din f>u, în cursul după-amie- 
zii ie vineri, 25 iulie, con- 
tinuind convorbirile oficiale.

Schimbul de vederi Ia nivel 
înalt s-a desfășurat apoi in
tr-un cadru mai larg.

în încheierea convorbirilor, 
președintele Republicii Socia
liste România și președintele 
Republicii Franceze, apreciind 
rezultatele dialogului purtat in 
cadrul vizitei, au subliniat do
rința și hotărirea celor două 
țări de a întări colaborarea și 
conlucrarea româno-franceză, 
atît pe plan bilateral, cit și 
pe arena mondială, de a-și 
spori contribuția la eforturile 
pentru colaborare și securitate 
in Europa și in lume, pentru 
destindere, pentru dezarmare 
și, în general, pentru promo
varea unei politici de inde
pendență și de pace. A fost ex
primată dorința comună de a 
se intensifica contactele și dis
cuțiile dintre cele două țări 
atît în ce privește problemele 
vieții internaționale, cit și în 
domeniul relațiilor bilaterale.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a exprimat mulțumiri pentru 
ospitalitatea și primirea cor
dială în timpul vizitei și a in
vitat pe președintele Republicii 
Franceze să facă o vizită în 
România, invitație ce a fost ac
ceptată cu plăcere.

La încheierea convorbirilor 
a fost adoptată o Declarație 
care se dă publicității.

★
Președintele Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au reintîlnit cu președintele 
Valery Giscard d’Estaing și 
doamna Anne-Aymone d’Es
taing, în cadrul unui dineu in
tim rare a avut loc ta Palatul 
Rambouillet.

Dineul s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de caldă prietenie și 
cordialitate.
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CORNELIU ION —CAMPION OLIMPIC! D.
(Urmare din pag. 1)

Acest punctaj avea să fie 
egalat, ulterior, de concurentul 
austriac Gerhard Petritsch, reali
zatorul unui valoros 299 p, in 
ziua a doua (în felul acesta, la 
ora prînzului, cînd intrau în con
curs trăgătorii din R.D.G., Wief- 
fel și Franke, Comeliu Ion și 
Petritsch deveniseră cei mai in
teresați dintre spectatori). A tras 
mai intii Franke : 100 p la 8 s, 
99 p la seriile de 6 s, dar el 
nu poate rezista tensiunii con
cursului și obține doar 97 p Ta 
seriile de 4 s, ieșind astfel din 
lupta pentru medalii. Privirii0 
noastre, ale tuturor spectatorilor, 
erau îndreptate acum spre stan
dul 2, unde trăgea Wieffel. în
ceputul a fost bun pentru tră
gătorul din R.D.G. La seriile cele 
mai ușoare, de 8 și 6 secunde, 
el realizează punctajul maxim. 
Rămîneau acum cele două serii 
mai grele, de 4 secunde. La fel 
ca și colegul său, Franke, Wief
fel nu se poate concentra sufi
cient, nu rezistă ritmului sever 
al finalului de probă și pierde 
3 puncte, realizînd și el în man
șa a doua, ca și Corneliu Ion, 
297 p.

în acest moment, deci, 3 con- 
curenți se aflau la egalitate, me
daliile urmînd să se acorde

după baraj. Cine oare se va do
vedi mai puternic din punct de 
vedere psihic ? Nervii căruia din
tre oamenii cu sînge atît de rece 
vor rezista mai bine ?

Deși în apropiere se desfășura 
șl proba de skeet, vestea bara
jului de la pistol viteză a capti
vat atenția generală, astfel că 
tribunele rezervate publicului în 
spatele standului de pistol vi
teză s-au dovedit cu totul neîn
căpătoare. Cei 3 sportivi s-au 
prezentat la locurile de concurs. 
Dovedindu-și din plin măiestria, 
Comeliu Ion și Jtirgen Wieffel 
obțin cîte 148 p și rămîn singuri 
in cursa pentru medalia de aur, 
deoarece punctajul austriacului 
este inferior, fapt care-i aduce 
medalia de bronz.

Deci, al doilea baraj ! De data 
aceasta în doi, între Comeliu 
Ion și Jiirgen Wieffel. Ambii se 
concentrează, iar la finalul celui 
de al doilea baraj egalitatea se 
menține : 148 — 148 ! în acest
moment, nimeni nu mai poate 
respira... Deși în pădurea de la 
Mîtisci este o atmosferă plăcută 
șl răcoroasă, simțim că nu mai 
avem aer.

Arbitrii anunță începerea celui 
de al treilea baraj. La capătul 
unei răbdări fără sfîrșit, Cor- 
neliu Ion obține, în al treilea 
baraj, prețiosul punct in plus de

care avea nevoie pentru a sc 
distanța de valorosul său adver
sar. El realizează din nou 148 p, 
cu un punct peste Wieffel, ne
voit să se recunoască învins.

Cel mai bun trăgător de pistol 
viteză al celei de a XXIl-a O- 
limpiade, românul Comeliu ion, 
urcă, apoi, pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului, confirmînd 
tradiția și clasa ridicată a șco
lii noastre de tir.

Felicitări din inimă valorosului 
nostru sportiv și antrenorului său, 
Teodor CoIdea, de la clubul 
Steaua.

Vădit emoționat în primele cli
pe de după victorie, Comeliu Ion 
ne-a spus : „încerc o mare min- 
drie patriotică pentru acest suc
ces, care este al meu, dar și al 
sportului românesc. Victoria a 
fost posibilă în condițiile minu
nate pe care le au la dispoz ție 
sportivii români pentru a se pre
găti și a-și ridica continuu mă
iestria. îi asigur pe toți iubitor i 
sportului că nu ne vom opri aici. 
Mă bucur mult și de rezultatul 
colegului meu Marin Stan, care 
nu e decît cu un punct mai slab 
decît al celor clasați pe primele trei 
locuri. Mi-ar fi făcut multă plă
cere să-1 am ca partener în ba
raj, pentru că atunci puteam 
vorbi despre... două medalii pen
tru trăgătorii români". (C. M.).
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ATLETISM : Suliță £F) : 1. Maria Caridad Colon 
(Cuba) 68,40 m — record olimpic, campioană o- 
limpică ; 2. Solda Guniba (U.ll.S.S.) 67,76 m ; 3 
Utte Hommola ((R.D.G.) 66,56 m ; 4. Utte Richter 
((R.D.G.) 66,04 m ; 5. Ivanka Vaneeva (Bulgaria) 
65,33 m ; 6. Tatiana BiriuUna (U.R.S.S.) 65,03 m ; 
7. Eva Zorga-Radujy ((România) 64,08 m ; 8. R-uth 
Fuchs (IR.D.G.) 63,94 m.

Triplusalt : 1. Jaak Uudmae (U.R.S.S.) 17,35 m — 
campion olimpic ; 2. Viktor Saneev (U.R.S.S.) 
17,24 m ; 3. Joao de Oliveira (Brazilia) 17,22 m ;
4. Keith Connors (M. Britanie) 16,87 m ; 5. Jan 
Campbell (Australia) 16,72 m ; 6. A tanas Ciocev 
(Bulgaria) 16,56 m ;

100 m : 1. Allan Wells (Marea Britanie) 10,25 — 
campion olimpic ; 2. Silvio Leonard (Cuba) 10,25; 
3. Petar Petrov (Bulgaria) 10,39 ; 4. Aleksandr 
Aksinin (U.R.S.S.) 10,42 ; 5. Osvaldo Larra (Cuba) 
10,43 ; 6. Vladimir Muravliev (U.R.S.S.) 10,44.

BASCHET. In turneul feminin : Iugoslavia — 
Italia 69—57 (33—29) ; în grupa semifinală a tur
neului masculin (Joc. 1—6) : Brazilia — Cuba 
94—93 (55—55) ; U.R.S.S. — Spania 119—102 (66—58); 
Iugoslavia — Italia 102—81 (48—38) ; turneul pen
tru loc. 7—12 : Polonia — India 113—67 (B3—33) ; 
Suedia — Senegal 70—64 (38—G5) ; Australia — Ce
hoslovacia 91—86 (41—44).

BOX. Cat. semimuscă : O. Ramos (Cuba) b.p. 
P. Hart! (Irak) ; G. Gedo (Ungaria) b.ab.l G. Lu- 
bulwa (Uganda) ; I. Mustatov (Bulgaria) b.p. G. 
Hawkins (irlanda) ; A. Siad (Algeria) b.p. S. Mo- 
nar (Ecuador) ; D. Șchiopu (Bomânia) b.p. A. 
Juntumaa (Finlanda). Cat. semiușoară : G. Gilbody 
(Marea Britanie) b.p. B. Sulkoko (Zambia) ; R. 
Nowakowski (R.D.G.) b.ab.l G. Nieko (Uganda); 
L Lesov (Bulgaria) b.p. T. Dezamits (Ungaria) ; 
V. Demianenko (U.R.S.S.) b.p. Ung Yo Yong 
CR.PJJ. Coreeană) ; FI. Uvadaru (România) b.ab.l
5. Doyle (Irlanda). Cat. grea • t. Stevenson fCuba)

ECHIPA DE FLORETĂ 

ÎN SFERTURI DE FINALĂ

DAN GRECU STOPAT
DE UN ACCIDENT L

Prima probă pe echipe în în
trecerea de scrimă — cea de flo
retă masculină. In competiție : 9 
echipe, împărțite în trei grupe. 
Gr. A — România — Marea Bri- 
tanie 12—4, U.R.S.S. — Marca 
Britanic 13—3, U.R.S.S. — Româ
nia 9—2 (calificate : U.R.S.S. și 
Român'a) ; gr. B — Ungaria — 
Cuba 8—8, Franța — Ungaria 
10—6, Franța — Cuba. 10—6 (ca
lificate : Franța și Ungaria) ;
gr. C — R.D.G. — Kuweit 14—2, 
Polonia — Kuweit 15—1, Polonia 
— R.D.G. 9—5 (calificate : Polo
nia și R.D.G.). Vor evolua direct 
în semifinale formațiile Uniunii 
Sovietice și Franței, în sferturi 
de finală întilnindu-se sîmbătă

România — R.D.G. șl Ungaria — 
Polonia, învingătoarea primei par
tide urmînd să întâlnească în 
semifinală echipa Franței, iar cea 
din a doua, echipa U.R.S.S.

Sabrerii români Ioan Pop și 
Cornel Marin, ajunși în faza eli
minărilor directe și recalificărilor, 
nu s-au putut număra printre fi- 
nialiștii probei. Pop a pierdut la 
Krovopuskov (U.R.S.S.) cu 10—8 
și apoi în recalificări la italianul 
Maffei (10—9), Iar Marin, pier- 
zînd la Burțev (U.R.S.S.) cu 10—8, 
l-a învins în recalificări pe bul
garul Ciumakov (10—8), pierzind 
însă la sovieticul Nazlîmov 
cu 10—9.

pe... * podiumul

VICTORIE FĂRĂ EFECT
A VOLEIBALISTELOR
In ultima zi a întrecerii din 

grupele preliminare ale turneului 
feminin de volei n-au lipsit sur
prizele. In grupa B, în care a 
evoluat șl reprezentativa Româ
niei, ele au fost două, cîte una 
pentru fiecare meci : cea mai 
mare este, firește, înfrîngerea e- 
chipei Bulgariei de către cea a 
Ungariei (înfrîngere cu totul sur
prinzătoare, avînd în vedere di
ferența clară de valoare și de 
pregătire, favorabilă sportivelor 
bulgare), ceea ce- a făcut ca a- 
ceastă din urmă echipă să ega
leze la puncte atât pe adversara 
sa cît și formația României, ob- 
ținînd astfel calificarea în semi
finale, la setaveraj ; a doua sur
priză a fost comportarea lamen
tabilă a voleibalistelor noastre 
în partida cu cele braziliene, îm
potriva cărora au cedat două se
turi de mare importanță în ob
ținerea calificării. Lipsit de hotă
râre, de voința de a cîștiga un 
meci ce trebuia să nu ridice

mari probleme (așa cum, dealt
fel, nu a ridicat cel din turneul 
de calificare pentru J.O., din 
ianuarie, cînd româncele au cîș- 
tigat net fiecare din cele trei se
turi) , sextetul nostru în primul 
rînd s-a autoexclus din semifi
nale și abia în al doilea rînd a 
dat prilejul altor concurente să 
facă... calcule. Rezultatele ulti
mei etape, în grupa B : Româ
nia — Brazilia 3—2 (—10, —9, 6, 
13, 6), Bulgaria — Ungaria 1—3 
(8, —9, —7, 10) ! Clasament fi
nal : 1. Bulgaria 5 p (7:4), 2.
Ungaria 5 p (8:6>), 3. România
5 P (7:7), 4. Brazilia 3 p (4:9). 
Primele două s-au calificat în 
semifinalele pentru locurile 1—4, 
celelalte în semifinalele locurilor 
5—8.

Din grupa A vor lupta pentru 
medalii echipele U.R.S.S. și r.d. 
Germane. Marea surpriză — e- 
liminarea campioanei mondiale, 
echipa Cubei.

FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER
b.k.o.l S. Ataga (Nigeria) ; G. Skrzecz (Po
lonia) b.ab.l A. Isangura (Tanzania) ; P. Stoime- 
nov (Bulgaria) b.ab.l A. Ayoub (Siria) ; F. Da- 
mianl (Italia) b.p. T. Pir joi (România).

CALArie. Proba de dresaj din concursul com
plet — Individual : 1. Jacek Wierzchowiecki (Po
lonia) 43 p ; 2. Jacek Daniliuk (Polonia) 49,20 p ;
3. Mirolsav Slapka (Polonia) 52,40 p ; 4. Iuri Sal
nikov (U.R.S.S.) 53,00 p ; 5. Manuel Mendivil
(Mexic) 53,00 p ; 6. Valeri Volkov (U.R.S.S.) 
54,oc p ; echipe : 1. Polonia 144,60 p ; 2. U.R.S.S. 
164,00 p ; 3. Mexic 169,40 p ; 4. Italia 170,80 p ; 5. 
Bulgaria 191,60 p ; 6. Ungaria 195,80 p.

FOTBAL. Grupa C : Columbia — Nigeria 1—0 
(O—0) ; Cehoslovacia — Kuweit 9—0 ; grupa D : 
Finlanda — Costa-Rica 3—0 (1—0) ; Iugoslavia — 
Irak 1—1 (0—0). Programul meciurilor din sfertu
rile de finală : U.R.S.S. — Kuweit, Cehoslovacia 
— Cuba, R. D. Germană — Irak șl Iugoslavia —

HANDBAL. In. turneul feminin : U.R.S.S — Un
garia 16—12 (9—5) ; iugoslavia — Cehoslovacia
25—15 (13—7) ; R.D.G. — Congo 28—6 (15—1).

HOCHEI pe IARBA. în turneul feminin : Polo
nia — Zimbabwe 0—4 (0—2) ; India — Austria 
2—0 (1—0) ; U.R.S.S. — Cehoslovacia 2—0 (0—0).
în turneul masculin, înaintea ultimei etape : 1. 
Spania 7 p ; 2. india 6 p (35—4) ; 3. U.R.S.S. 6 p 
(28—7) ; 4. Polonia 3 p ; 5. Cuba 2 p ; 6. Tanza
nia 0 p.

GIMNASTICA. Concursul masculin pe aparate. 
Sol : 1. Roland Bruckner (R.D.G.) 19,750 p — cam
pion olimpic ; 2. Nikolai Andrianov (U.R.S.S.) 
1'9,725 p ; 3. Aleksandr Ditiatin (U.R.S.S.) 19,700 p;
4. Jlri Tabak (Cehoslovacia) 15,675 p ; 5. Peter 
Kovăcs (Ungaria) 19,425 p ; 6. Lutz Hoffmann 
(R.D.G.) 18,725 p ; cal cu minere : 1. Zoltan Ma
gyar (Ungaria) 19,9'25 p — campion olimpic ; 2. 
Aleksandr Ditiatin (U.R.S.S.) 19,800 p ; 3. Michael

Calificat pentru 
finala concursu
lui pe aparate, 
la inele, Dan 
Grecu avea, în 
mod normal, toa
te șansele s'ă-și 
încheie evoluția 

de premiere. După
exercițiile ,,impuse“ și „liber a- 
lese“, Dan deținea ai doilea re
zultat printre cei 6 finaliști, ca- 
re-1 recomanda pentru o meda
lie. Dar, cumplit ghinion, în mo
mentul de început al exercițiului 
său, la prima îndreptare, un 
mușchi al brațului stîng a cedat 
(rupere de fibre !), astfel că Dan 
Grecu n-a mai putut continua în
trecerea. Și este păcat pentru a- 
cest admirabil sportiv că-și vede 
astfel irosite strădaniile, de-a 
lungul atîtor ani de muncă in
tensă, tocmai atunci cînd această 
a treia sa prezența olimpică (și 
probabil ultima !) i-ar fi putut 
aduce satisfacția unei medalii dc 
argint, după cea de bronz de la 
Montreal, după atâtea alte Im
portante succese la campionate 
mondiale și europene, la Univer
siade etc.
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0 Echipa de fotbal a Nigeriei, 

antrenată de Otto Gloria, a fur
nizat una din marile surprize de 
pînă acum din turneul de fotbal, 
făcfind meci egal : 1—1, cu selec
ționata Cehoslovaciei, aceasta in- 
cluzînd 6 din jucătorii care au 
participat la recentul campionat 
european. In plus, comentatorii 
notează că jucătorul cel mai bun 
al cehoslovacilor a fost portarul 
Semăn.

0 Pentru delegația Greciei la 
J.O., cel mai emoționant moment 
de pînă acum a fost victoria 
luptătorului Stilianos Migakls — 
medalie de aur la categoria 62 
kg, primul elen învingător la 
lupte greco-romane în istoria de 
84 de ani a Jocurilor Olimpice 
moderne, istoriografilor sportivi.

Nikolay (R.D.G.) 19,775 p ; 4. Roland Bruckner 
(R.D.G.) 10,725 p ; 5. Aleksandr Tkacev (U.R.S.S.) 
19,475 p ; 6. Ferenc Donath (Ungaria) 19,400 p ; 
inele : 1. Aleksandr Ditiatin (U.R.S.S.) 19,875 p — 
campion olimpic ; 2. Alekrandr Tkacev (U.R.S.S.) 
19,825 p ; X Jiri Tabak (Cehoslovacia) 19,600 p ; 
4. Roland Bruckner (R.D.G.) 19,575 p ; 5. Stoian
Delcev (Bulgaria) 19,475 p ; 6. Dan Grecu (Româ
nia) 10,850 p ; sărituri : 1. Nikolai Andrianov 
(U.R.S.S.) 19,825 p — campion olimpic ; 2. Alek
sandr Ditiatin (U.R.S.S.) 19,800 p ; 3. Roland Bruc
kner (R.D.G.) 19,775 p ; 4. Ralf Peter Hemmann
(R.D.G.) 18,750 p ; 5. Stoian Delcev (Bulgaria)
19,700 p ; 6. Jiri Tabak (Cehoslovacia) 19,525 p ; 
paralele : 1. Aleksandr Tkacev (U.R.S.S.) 19,775 p 
— campion olimpic; 2. Aleksandr Ditiatin (U.R.S.S.) 
18.750 p ; 3. Roland Bruckner (R.D.G.) 19,650 p ;
4. Michael Nikolay (R.D.G.) 19,000 p ; 5. Stoian
Delcev ((Bulgaria) 19,575 p ; 6. Reinaldo Lcon 
COuba) 19,500 p ; bară : 1. Stoian Delcev (Bulga
ria) 18,825 p — campion olimpic ; 2. Aleksandr 
Ditiatin (U.R.S.S.) 19,750 p ; 3. Nikolai Andrianov 
(U.R.S.S.) 18,675 p ; 4. Ralf Peter Hemmann
(R.D.G.) șl Michael Nikolay (R.D.G.) 19,525 p ; 6. 
Sergio Suarez (Cuba) 19,450 p ;

Concursul feminin pe aparate. Sărituri ; 1. Na
talia Sapoșnikova (U.R.S.S.) 19,725 p — campioană 
olimpică ; 2. Șteffi Krăker (R.D.G.) 19,675 p ; 3.
Melita Riihn (România) 19,650 p ; 4. Elena Davi
dova (U.R.S.S.) 19,575 p ; 5. Nadia Comăneci (Ro
mânia) 19,350 p ; (J. Maxi Gnauck (R.D.G.) 18,300 p; 
paralele • 1. Maxi Gnauck (RJî.G.) 19,875 p — 
campioană olimpică ; 2. Emilia Eberle (România) 
19.850 p ; 3. Melita Rtihn (România), Șteffi Krăker 
(R.D.G.) și Maria Filatova (U.R.S.S.) 19,775 p ; 6. 
Nelli Kim U.R.S.S.) 19,725 p ; birnă : 1. Nadia Co
măneci (România) 19,800 p — campioană olimpică; 
2. Elena Davidova (U.R.S.S.) 19,750 p ; 3. Natalia 
Sapoșnikova (U-R.S.S.) 19,725 p ; 4. Maxi Gnauck
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(R.D.G.) 18,700 p ; 5. Radi
vacia) 19,650 p ; 6. Emilia 
p ; sol : 1. Nadia Comăn 
Kim (U.R.S.ȘJ 19,875 p - 
3. Natalia Șapoșnikova (U. 
(R.D.G.) 19,825 p ; 5. Emi
19,750 p ; 6. Jana Labakova

POLO. în turneul pentru 
Australia 4—4 (0—0, 0—1,
Bulgaria 6—4 (0—1, 2—1, 2- 
d iia 8—3 C31—1, 3—1, 0—0, 2-
1— 5 : Iugoslavia — Ungar
2— 3) ; Cuba — Olanda 7— 
U.R.S.S. — Spania 6—2 (

SCRIMA. Proba de sabie 
(U.R.S.S.) 4 v (după bar. 
2. Mihail Burțev (U.R.S.S. 
Imre Gedovari (Ungaria) 
(Bulgaria) 2 v ; 5. Hrist 
1 v ; 6. Michelle Maffei (1

TIR. Proba de pistol vitx 
mânia) 596 p (după bara
2. Jurgen Wieffel (R.D.G
3. Gerhard Petritsch (A 
ratj) ; 4. Vladas Turla (I 
berto Ferrarisi (italia) 595 
(UR.S.S.) 595 p ; 7. Marin

în proba de skeet, duj 
cisco Perez (Spania) 149 t 
lia) 149 t ; 3. Guillermo 
Roberto Castrillo (Cuba) : 
(Finlanda) 148 t ; 6. Ta 
148 t ; 7. Gans Rasmussen

VOLEI, în turneul femii 
— Cuba 3—0 (6, 13, 10) ; 
—15, —11, 10, 9) ; grupa
3— 2 (—10, —9, 6, 13, 6) ; 
(8, —9, —7, —10)



PU Șl FL LIVADARll-
> DE PODIUMUL OLIMPIC M
le la înalt decît el, cu un apreciabil
iiski" joc de picioare și bun cunoscâ-
eulul tor al luptei de la distanță, în
care primul rund, campionul nostru a

arita- reușit rareori să se apropie de
marp Juntumaa pentru a-i aplica serii
care de lovituri, fiind deseori stopat

în cu directe de intimpinare. în
s-au următoarele trei minute de luptă,
op- Dumitru Șchiopu a atacat cu

mai multă insistență, l-a fixat 
evo- mai des în corzi pe finlandez și
țării a refăcut terenul pierdut în pri-
Flo- ma repriză. în ultima treime a

•îrjoJ, meciului, campionul român, cu-
volu- noscut pentru deosebita sa pu-

Pîr- tere de luptă, a atacat în Der-
ur- manență, a lovit mai mult decît

ch:o- adversarul său, care, manifestînd
avut semne de oboseală, a început să
&ntti obstrucționeze (țineri). Cu un fi-
mai nai în care a fost superior, spor

tivul român a primit decizia de 
învingător, aflîndu-se, acum, la 
Un pas de podiumul olimpic.

Disputa lui Florian Li va d ax u 
(cat. semiușoară), cu irlandezul 
Sean Doyle a durat mai puțin de 
trei minute. Cu lovituri puter
nice la corp și la cap, reprezen
tantul nostru l-a făcut pe Doyle 
să asculte de două ori numără
toarea arbitrului, iar în final, 
cu o dreaptă la bărbie, l-a 
zdruncinat evident pe boxerul 
irlandez, obligîndu-1 pe arbitru 
să oprească lupta și să dicteze 
victoria pugillstului român. Teo
dor Pîrjol (cat. grea) n-a evo
luat la nivelul posibilităților sale 
și, intr-un meci destul de echi
librat, a pierdut la puncte (4—1) 
în fața italianului Francesco Da- 
miani.
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63,06 m. Atleta noastră, după o 
primă aruncare depășită, în a 
doua a realizat 64,06 m, după 
care, ca un făcut, nu i-a mai 
„mers" nimic : 54,80 m, 59,44 m, 
57,02 m, 54,30 m. Ca și Eva, o 
altă mare favorită, campioana de 
la Montreal, Ruth Fuchs n-a avut 
nici ea parte de aruncări mai 
bur.v Lind nevoită să se mulțu
mească doar cu 63,94 m...

în felul acesta, tradiția suliței, 
de probă capricioasă, iată con
tinuă...

în calificările probei feminine 
de săritură în înălțime, 12 con
curente au trecut peste ștacheta 
ridicată la 1,83 m reprezentind 
standardul de intrare în concurs: 
Sisoeva, Bikova (U.R.S.S.), Ac
kermann, Kirst, Reichstein (R. D. 
Germană), Kielan CPolonia), Si
meon! (Italia). Matay (Ungaria), 
Miller (M. Britanic), Soetewey 
OBelgiia), Stanton (Australia) și 
Cornelia Popa (România). Se a- 
nunță un concurs puternic...

Am așteptat cu interes desfășu
rarea celor două semifinale ale 
cursei de 400 m garduri, la star
tul uneia dintre ele fiind prezent 
și campionul nostru Horia Toboc. 
întrecerile au fost aprige și s-au 
încheiat cu rezultate destul de 
strînse. Prima grupă a fost cîș- 
tigată de Beck (R.D.G.) cu 
50,36 s, urmat de iugoslavul Ko- 
pitar 50,55 s și de Horia Toboc 
cu 50,58 s. Al patrulea, olande
zul Schluting cu 50,61 s. Cealaltă 
grupă a fost mult mai rapidă 
ceea ce a făcut, de pildă, ca bul
garul lanko Bratanov, clasat al 
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proba de 200 m bras, unde speră, 
de asemenea, un succes.

După ploaia de recorduri 
din primele zile, miercuri în con
cursul de natație al Olimpiadei 
’80, n-a fost doborît decît un re
cord mondial, dar de o valoare 
excepțională : 1:00,86, de către
înotătoarea Rika Reinisch, din 
R. D. Germană. Un alt fapt in
teresant din bazinul olimpic a 
fost, în ziua a treia, victoria sue
dezului, Gunar Ari Arvidsson, 
la 100 m fluture, al doilea succes 
suedez la natație.

• La. Congresul Federației in
ternaționale de atletism, care a 
avut loc cu prilejul Jocurilor O- 
limpice de la Moscova, au fost 
adoptate o serie de hotărîri im
portante. Astfel, începînd din a- 
nul 1981 vor fi omologate recor
duri mondiale în probele femini
ne de 5 000 m și 10 000 m, 5 km 
și 10 km marș, refuzîndu-se în
să, în continuare, înregistrarea 
recordurilor mondiale pentru ju
niori. Cursa de 5 km marș fe
minin nu va fi inclusă în pro
gramul Cupei Mondiale, fiind, în 
schimb, recunoscută ca probă 
atletică oficială. S-a stabilit, de 
asemenea, reducerea greutății 
ștachetelor pentru a se evita ca 
acestea să rămînă prea ușor în 
poziție atunci cînd sînt atinse 
de concurent : greutatea ștache
tei de la săritura în înălțime va 
fi micșorată de la 2,200 kg la 
2 kg, iar cea a ștachetei de la 
săritura cu prăjina de la 2,500 
kg la 2,250 kg. Federația inter
națională de atletism a mai ho
tă rit ca bloc-start urile să fie o- 
bligatorii în alergările de 'viteză 
pe distanțe pînă la 400 m inclu
siv, fiind în schimb interzise 
pentru celelalte alergări.

• Celebrul sprinter Hasely 
Crawford din Trinidad — Tobago, 
campion olimpic la Montreal la 
100 m plat, poate fi văzut zilnic 
la antrenament, unde este asal
tat de admiratori și de reporterii 
ziarelor șl televiziunii. Dar cu 
multă amabilitate, Hasely Craw
ford răspunde tuturor. Unui re
porter i-a declarat : „Deși am 29
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cincilea, deși a fost cronometrat 
cu timpul de 50,17 să fie... eli
minat (1. Arhipenko — U.R.S.S. 
49,80 s’, 2. Vasilev — U.R.S.S. 
49,87 s, 3. Oackes — M. Britanie 
50,07 s, 4. Meyer — Elveția 
50,12 s). Printre cei nccalificați
se află și ugandezul Akii-Bua, 
campionul olimpic de la Mtin- 
chen.

Alte dispute de calificare, se
mifinalele la 800 m femei, la star
tul cărora erau prezente și cele 
două reprezentante ale țării noas
tre, Fița Lovin și Doina Beșliu. 
în prima grupă sovietica Mine- 
eva a ciștigat clar cu 1:57,5 îna
intea lui Kampfert (R.D.G.) 1:58,1, 
Providohina (U.R.S.S.) 1:58,3, Ste- 
reva (Bulgaria) 1:58.9, Dorio (Ita
lia) 1:59,0 și Beșliu (România) 
2:00,8. în cea de a doua semifi
nală se impune recordmana mon
dială Olizarenko (U.R.S.S.) cu 
1:57,5. Ea le învinge pe Ulrich 
(R.D.G.) 1:56,7, Januhta (Polonia) 
1:5®,9, Fița Lovin (România) 
1:59,2, laținska (Bulgaria) 1:59,9 
și Petrova (Bulgaria) 2:00,0. Po
trivit regulamentului, din fiecare 
semifinală acced în finală pri
mele 3 clasate și cele cu urmă
toarele 2 timpuri. în felul aces
ta... Fița Lovin nu se califică !

în serii la 400 m femei, cîști- 
gătoarele au realizat : Lathan
(R.D.G.) 51,33 s (5. Niculina La- 
zaxciuc 52,52); Zuskova (U.R.S.S.) 
51,42 s (4. Maria Samungi 52,89) ; 
La zaro va (U.R.S.S.) 51,66 ; Hoyte 
(Marea Britanie) 52,24 (5. Tărîță
52,96). Atletele noastre nu s-au' 
calificat pentru semifinale.

de ani, mă simt mai tînăr decît 
la Montreal și sper să cîștig titlul 
olimpic din nou. Alături de mi
ne vor fi însă și alțl pretendenți 
puternici : englezul Allan Wells, 
cubanezul Leonard și jamaicanul 
Don Quarrie, fără a-1 uita nicf 
pe recordmanul mondial la 200 
m plat, italianul Pietro Mennea“.

• Scrimera franceză Pascale 
Trinquet, studentă în farmacie, 
în vîrstă de 22 ani, originară din 
Marsilia, a produs o mare sur
priză cîștigînd medalia olimpică 
de aur la floretă. Succesul său a 
fost deosebit de categoric. De re
marcat că aceasta este prima 
victorie a unei floretiste franceze 
la Jocurile Olimpice. Comporta
rea remarcabilă a reprezentan
telor „Cocoșului galic" la această 
probă este evidențiată și de fap
tul că, alături de Pascale Trin- 
quet, în confruntarea finală a 
celor mai bune 6 floretiste din 
lume a fost prezentă și colega 
sa de echipă Brigitte Gaudin La- 
trille, care a ocupat locul 5.

• în competițiile de canotaj, 
cîteva echipaje de dublu sînt al
cătuite din frați gemeni, ca de 
pildă Bernd și Jork Landvoigt 
(R. D. Germană), campioni olim
piei în 1976, Nikolai și Iuri Pime
nov (U.R.S.S.), medalia ți cu ar
gint la campionatele mondiale. 
Din echipajul polonez de 4 fără 
cîrmaci fac parte și frații gemeni 
Mariusz și Henryk Tchtinski, iar 
din cel elvețian : Peter și Roland 
Stocker.

• Atletul cubanez Alberto Juan- 
torena, dublu campion olimpic 
la J.O. de la Montreal la 400 m 
și 800 m, nu va lua probabil star
tul la actuala ediție decît în pro
ba turului de stadion. In decla
rațiile făcute în aceste zile la 
Moscova, Juantorena se arată, ca 
de obicei, foarte prudent : „Am 
venit aici, pentru a încerca să 
devin din nou campion olimpic. 
Dar lipsa competițiilor, după ac
cidentarea de anul trecut la Jo
curile Panamericane, mă face să 
abordez calificările la 400 m cu 
serioase îndoieli“.

I
I
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I 
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LA TlRGOVîȘTE, ÎNCEPE BALCANIADA DE BASCHET A 
JUNIOARELOR

Sala polivalentă din Tîrgo-viște 
găzduiește, de duminică pînă 
marți, întrecerile ediției a 15-a a 
Balcaniadei de baschet pentru 
junioare, La care iau parte re
prezentativele Bulgariei, Iugosla
viei și României (cu două echi
pe). Din loturile țării noastre fac 
parte, printre altele, Camelia So- 
lovăstru, Magdalena Pall, Corina 
Porumb, Marilena Froiter, Gyongy 
Balogh, Denisa Făgărășanu din 
lotul A (antrenori Gh. Roșu și 
G. Năstase), Virginia Popa, Car
men To cală, Manuela Gheorghiu, 
Valeria Chepețan, Gabriela Kiss 
din lotul B (antrenori M. Fleșe- 
riu și Bogdana Diaconescu-Gal).

TINERII NOȘTRI MOTOCROSIȘTI 
„CUPA

Competiția internațională de 
motocros „Cupa Prietenia*, ediția 
1980, va continua mîine la Clm- 
pina cu etapa a m-a. Și-au a- 
nunțat participarea reprezentati
vele Bulgariei, Cehoslovaciei, 
R. D. Germane, Iugoslaviei, Polo
niei, Ungariei și Uniunii Sovie
tice.

Traseul de pe Dealul Muscelu
lui a fost pus la punct după ul
timele cerințe : au apărut noi 
„trambuline” din beton, „cocoașe” 
și alte elemente de dificultate, 
f-au amenajat un turn de arbi
traj, o tribună metalică și un 
parc de mașini, iar drumurile dc 
acces au fost îmbunătățite. In 
ceea ce privește pregătirile „tri-

LA CICLISM : CAMPIONATE

I CLUJ-NAPOCA (prin tele
fon). în penultima zi a finale
lor campionatelor naționale de 
ciclism, rezervate juniorilor, ju- 

I niorii mici au plecat pe șoseaua 
I Cluj-Napoca — Oradea , în ultima 
■ lor probă, fondul, pe ruta Cluj-Na- 
Ipoca — Păuceni și retur (60 km), 

cu sosirea în orașul Făget, lîngă 
cabana veche. A fost o cursă a- 
nosrtă, cicliștii pedalînd mai tot 

(timpul cu încetinitorul. Urmarea 
acestui fapt a fost realizarea de 
către sportivi a unei medii orare 
scăzute, ceea ce a determinat 

Ica organizatorii să nu acorde la 
această probă, cîștigătorului, 
titlul de campion. A cîștigat V. 
Mitrtache (C.S.Ș. 1 București),

I 
I 
I 
I
I 
I

AUTOMOBILISM • Cea de-a 
49-a ediție a raliului Monte Car
lo va avea loc anul viitor între 
24 și 31 ianuarie. Startul se va 
da din 9 orașe : Monte Carlo, 
Frankfurt pe Main, Lausanne, 
Leudsen (58 km de Amsterdam), 
londra, Paris, Roma, Saragossa și 
Wroclaw. In programul acestei 
ediții figurează cîteva noi probe 
cronometrate.

CICLISM • Cu ocazia lucrărilor 
congresului federației internațio
nale, desfășurat la Moscova, s-a 
stabilit ca ediția din 1982 a cam
pionatului! mondial de ciclo-cros 
pentru amatori să aibă loc în 
Franța. întrecerile vor avea loc

MECIURI AMICALE

I« „CUIL 
BUCUREȘTI*, 
diție a tradi 
fotbalistice „

I
I
I
I

_»,CUPA MUNICIPIULUI 
7 ". Cea de a 14-a e-
tradițtonalei competiții 

„Cupa Municipiului 
București” se va desfășura astăzi 
și mîine pe stadionul Republicii. 
La start se vor prezenta proas
păta divizionară A Progresul-Vul
can și fostele sale colege din se
ria a n-a a Diviziei B — Rapid, 
Metalul și Mecanică fină. Cele
lalte 13 ediții ale „Cupei” au fost 
cîștigate de Rapid — de patru 
ori, Steaua — de trei ori, Pro- 
gresul-Vulcan și Steagul roșu — 
de două ori, Dinamo și Sportul 
studențCSc. Reamintim că regula
mentul competiției prevede ca în 
cazul în care echipele se vor afla 
la egalitate după 90 de minute 

Ide joc departajarea se va face 
prin executarea de lovituri de 
la 11 m. Primele partide se vor 
disputa azi, după următorul pro
gram: ora 18,30: Rapid — Meca
nică fină; ora 20,15: Progresul-
Vulcan — Metalul. Mîine, pe a- 
celași stadion și la aceleași ore, 
__ ----- învinse

l cele în- 
zi (finala

I
Ise vor întiini echipele 

([pentru locurile 3—4) și 
vingătoare din prima z 
competiției).

I* „CUPA MINERUL*, 
zi de ..........................

turneul

I„Cupa 
priză : 
dispus,

I

După o 
s-a reluat 
de fotbal 

mare sur- 
Frankov a 
categoricul 

: puternica

I
echipă 
nicitatc

I
I
I rile 3—

Spartak 
locurile

odihnă, vineri 
internațional 

Minerul* cu o 
Spartak Tvano 1 

__ ___ , nescontat, cu > 
scor de 4—0 (1—0) de _ 
echipă Dinamo Dres da. Au mar
cat : Pristai (min. 32 și 70), Lo
banov (min. 60) și Rodionov (min. 
85). în meci vedetă, F.C. Baia Ma
re a jucat în stilul său caracte
ristic (rapid și agresiv) și a în
vins spectaculos pe campioana 
Poloniei, Szombierky Bytom, o 

atletică și cu o bună teh
nicitate, cu scorul de 4—0 (1—0). 
Au înscris : Buzgău (min. 40),
Terheș (min.. 53 și 83), Koller 
(min. 77).

Turneul continuă sîmbătă 
jocul Dinamo Dres da — Hansa 
Rostock (pentru 
duminică .
mele _ meciuri : Olimpia
Mare — Szombierky Bytom (locu
rile 3—4) și F.C. Baia Mare — 

’ Ivano Frankov (pentru 
_______ i 1—2). (Stelian TRANDA- 
FIRESCU).

cu
Dinam o Dres d a

t _ __ locurile 5—6),
fiind programate ulti- 

Satu

Amintim că edițiile precedente 
ale Balcaniadei au fost cîștigate 
de reprezentativele Bulgariei dc 
8 ori (inclusiv anul trecut), Iu
goslaviei de 4 ori și României 
de 2 ori (în 1971 la Satu Marc 
și în 1974 la Botoșani). In 1979, 
la stanke Dimitrovo, formația 
țării noastre s-a clasat pe locul 3.

Programul întrecerilor: dumi
nică, de la ora 17: România A 
— România B, Iugoslavia — Bul
garia; luni, de la ora 17: Româ
nia B — Bulgaria, România A — 
Iugoslavia; marți, de la ora 16,30: 
România B — Iugoslavia, Româ
nia A — Bulgaria.

DORESC SA SE AFIRME IN 
PRIETENIA"

colorilor”, specialiștii federației 
(antrenori — maeștrii sportului 
Ștefan Chițu și Aurel Ionescu, 
mecanic — Dumitru Motișan, an
trenor coordonator — maestru e- 
merit al sportului Gheorghc Io- 
niță) au selecționat un lot for
mat din tineri dornici de afir
mare. După trialul de joi au 
fost stabilite următoarele echipe: 
România A — E. Miilner, N. Ara- 
badgi, Al. Enceanu la 250 cmc, 
Al. Ilieș, Fr. Fodor la 125 cmc, 
România B — Gh. Oproiu, P. Ti- 
tilencu, P. Valerică La 250 cmc, 
T. Dulea, Z. Fulop la 125 cmc. 
Rezerve: D. Marianov, C. Gyurka 
la 2150 cmc, M. Dragomir, I. Tase, 
D. Oojanu la 125 cmc. Primul 
start se va da la ora 10,30.

DE FOND FĂRĂ CAMPIONI...

care a acoperit distanta de' 60 
km in 1 h 47:04 — medie orară 
33,605 km (!).

în ultima zi a campionatelor 
(miercuri), juniorii mari au in
trat și ei în întrecere, în proba 
de fond, desfășurată de astă 
dată pe 120 km, pe ruta Cluj- 
Napoca — Huedin — Beliș. cu 
sosirea în Făget. întocmai ca și 
juniorii mici, și juniorii mari au 
făcut o cursă slabă și drept ur
mare nici în ziua de miercuri 
n<u s-a acordat cîștigătorului 
titlul de campion al țării. Vic
toria a revenit lui V. Constan- 
ttnescu (Metalul Plopeni) care a 
acoperit cei 120 km în 3h 20:16. 
(I. LESPUC, cores p.).

în cursul lunii februarie la o dată 
ce urmează să fie stabilită.

ȘAH • în turneul internațional 
de La Buenos Aires, după desfă
șurarea a trei runde pe pnmul 
loc în clasament se află Miles cu

TELEX • TELEX
2*/2 puncte, urmat de Panno — 
2 p, Liubojevici — 1V2 p etc. In 
runda a 3-a Liubojevici l-a învins 
pe Quinteros, iar Miles a remi
zat cu Panno. • La Buenos Ai^- 
res, în meciul candidaților v. 
Korcinoi — L. Polugacvs'ki sco
rul se menține egal : 172—iy2. A

• STEAUA, aflată în Polonia, 
a întîlnit echipa Zaglebie, cîști
gînd cu 1—0 (0—0), prin punctul 
marcat de Zahiu.

• MÎINE, LA BACAU, cu în
cepere de la ora 18, divizionara 
A din localitate va susține un in
teresant joc amical internațional 
cu cunoscuta formație turcă Es- 
kișehirspor.

• LA PITEȘTI, F.C. ARGEȘ - 
PETROLUL PLOIEȘTI. Stadionul 
„1 Mai” din Pitești găzduiește 
mîine, de la ora 17,30, meciul de 
verificare dintre echipele F.C. 
Argeș și Petrolul Ploiești.

• F.C.M. GALAȚI — RACING 
BEIRUT 5—2 (5—1). Meci frumos, 
dominat de gălățeni, mai ales în 
repriza I. Au înscris: Fio rea, D. 
Radu, Zamfir, Balaban (2, unul 
din 11 m), ref’peetiv Nahra și 
Shougarih. Azi are loc partida 
revanșă. (V. ȘTEFANESCU — co
resp.).

• JIUL PETROȘANI — EX- 
PLORMLN DEVA 2—2 (0—2). Jiul, 
care se află în pregătire la De
va, a jucat un meci amical cu 
formația locală, care activează în 
Divizia C. Au marcat: Neagu și 
Nichiimici pentru Jiul, respectiv 
Stana și Tetîrcă pentru Explor- 
min. (I. SIMION — coresp.).

• CHIMIA RM. VÎLCEA — SI
RENA BUCUREȘTI 5—0 (2—0).
Golurile au fost înscrise de Coca 
H, G. Stan, Carabageac și Gîngu 
(2). (S. GEORNOIU — coresp.).

• ÎN MUNICIPIUL GII. 
GHEORGHIU-DEJ, pe stadionul 
C.S.M. Borzești, s-au desfășurat 
următoarele jocuri amicale: S.C. 
BACAU — OLTUL SF. GHEOR- 
GHE 3—0 (2—0). Au marcat:
Botez, Cărpuci și Vamanu. C.S.M 
BORZEȘTI — ESKISEHIRSPOR 
KULtlBU (TURCIA) 2—3 (0—1).
Au marcat: Căpraru și Nae pen
tru echipa locală, respectiv Gani, 
Ibrahim și Insah. ENERGIA GH. 
GHEORGHIU-DEJ — MINERUL 
COMANEȘTI 5—1 (2-0). (Gh.
GRUNZU — coresp.).

AEROMODELIȘTII SI-AU DE
SEMNAT CAMPIONII LA ZBOeÎ 

LIBER

Pe aeroportul Geamăna din 
Pitești s-a desfășurat, timp de 
trei zile, finala campionatului 
republican de aeromodelc — zbor 
liber, la care au participat 2J3 
de concurenți, din 17 județe, re
prezentind 25 de asociații și clu
buri. Competiția a fost de un 
bun nivel tehnic si a prilejuit 
obținerea de trei norme de maes
tru al sportului — C. Popa (AVIA 
București), E. Pop (Tchnofrit» 
Cluj-Napoca) și V. Gavrilă rvo- 
ința Pitești).

Iată campionii pc 1980 : CATEG. 
F 1 A 1 : seniori — C. Popa 
(AVIA București) ; tineret — G. 
Nicodin (Tehnofrig Cluj-Napoca): 
jun ori i — i. Baraczki (Metalul 
Salon ta) ; juniori II — A. Andrei 
(Petrolul Cîmpina). CATEG. 
F 1 A 2 : seniori — E. Pop (reh- 
nofrig Cluj-Napoca) ; tineret — 
Cs. Blenesi (Avîntul Gheorgheni) : 
juniori I — v. Ganea (Oțelul 
Galați) ; juniori li — M. Trif 
(Voința Deva). CATEG. F 1 B J 
seniori — C. Popa (AVIA Bucu
rești) ; tineret — C. Pin ti lie (O- 
țelul Galați) ; juniori I — L. Bo
ros (Voința Tg. Mureș) : junioii 
II — A. Andrei (Petrolul Clmpi- 
na). CATEG. F 1 B 2 : seniori — 
P. Cucuianu (AVIA București) ; 
tineret — M. Colon eseu (Dacia 
Pitești) ; juniori I — M. Pîrvu 
(C.S.U. Galați) ; juniori II — A. 
Șerban (Petrolul Cîmpina). 
CATEG. F 1 C : seniori — C. 
Popa (AVIA București) ; tineret 
— G. Nicodin (Tehnofrig Cluj- 
Napoca) ; juniori I — M. Crișan 
(Gloria Dej) ; juniori II — S. 
Diaconu (Oltul Rm. Vîlcea). Pe 
echipe, la seniori, la patru ca
tegorii au cîștigat reprezentanții 
clubului AVIA București, iar la 
categoria F 1 B 2, primul loc a 
revenit formației Metalul Salon- 
ta. (I. FEȚEANU — coresp.)

SELECȚIE LA RAPID

Clubul Rapid organizează du
minică 27 iulie, începînd de la 
ora 9, la bazinul din curtea sta
dionului Giulești, un concurs de 
selecție pentru înot și polo des
chis copiilor pînă la 12 ani.

treia partidă s-a încheiat remiză 
La mutarea 30.

TENIS • Rezultate înregistrate 
în turneul de la Washington : 
Connors — Wilkison 6—0, 7—6 ; 
Stockton — Gildemeistcr 6—0,
4— 6, 6—3 ; Portes — Moor 7—6, 
6—4 ; Dibbs — Saviano 6—0, 6—2.
• în semifinalele corn petiției 
pentru tineret „Cupa Galea", la 
Vichy : Franța — Argentina
5— 0 ; Spania — U.R.S.S. 3—2.
• în turneul feminin de la
Richmond : Navratilova —
Russell 6—3, 6—4 ; Shriver —
Casals 7—6, 6—1 ; Fairbank — 
Holladay 6—3, 3—6, 6—3 ; Potter 
— Vermaak 6—3, 6—4.

HIPISM
I REUNIUNEA DE JOI
I Rezultatele tehnice ale reuniu- 
■ nii desfășurate joi după-amiază 
Ipe hipodromul din Ploiești :

Cursa I : 1. Jupan (M. Cristoa) 
rec. 1:32,3, 2. Dinia. Simplu 5, or
dinea 8. Cursa a Il-a : 1. OdiLia 

I(V. Gheorghe) rec. 1:37,5, 2. Su
porter, 3. Sabot. Simplu 3, ordi
nea IB, event 13, ordinea triplă 
168. Cursa a m-a : 1. Harțag (V.

I Gheorghe) rec. 1:28,7, 2. Abil.
Simplu 2,50, ordinea 21, event 14. 
triplu cîștigător 130. Cursa a 
IV-a : 1. Riguros (I. Oană) rec.

11:30,6, 2. Sorocel. 3. Stăvilar. Sim
plu 4, ordinea 89, event 21, ordi
nea triplă 425. Cursa a V-a : 1. 
Sibila (M. Ștefănescu) rec. 1:31,0,

12. Armeanca, 3. Garanta. Simplu
3, ordinea 9, event 24, ordinea 
triplă 111, triplu cîștigător 165.
Cursa a Vl-a : 1. Harțag (V. I Gheorghe) ; 2. Abil, 3. Balerin.
Simplu 2,50, ordinea 6. event 4, 
ordinea triplă 26. Cursa a Vil-a : 
1. Perjar (V. Gheorghe) rec. 

11:27,1, 2. Bărdița, 3. Santal. Sim
plu 6, ordinea 37, event 13. ordi
nea triplă 471. Cursa a VlII-a : 1.
Herlea (N. Gheorghe) rec. 1:33,7, 

12. Filistin. Simplu 1,50, ordinea
4, event 10. (Gh. ALEXAN- 
DRESCU).

1010 PRGNOSPORI INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 25 IULIE 
1980. Extragerea I : 59 49 80 86 
45 72 43 54 27 ; extragerea a 
II-a : 61 57 89 30 44 15 37 52 88. 
Fond total de cîștiguri : 1.022.592 
lei din care 325.341 lei report la 
cat. 1.

Ie CÎȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 18 IULIE 1980. Cat.

1 : 1 variantă i00O/n (autoturism
Dacia 1 300) și 2 variante 25% a

1 17.500 lei ; cat. 2 : 8 variante
25% a 9.973 lei ; cat. 3 : 16,75 a 
4.763 lei ; cat. 4 : 53,25 a 1.493 
lei ; cat. 5 : 190,25 a 419 Iei ; cat.

1 6 : 266,50 a 299 lei ; cat. X : 1.475 
a 100 lei. Report la cat. 1 : 325.341 
lei. Autoturismul „Dacia 1 300" 
de la cat. 1, realizat pe un bilet

I jucat 100%, a revenit partici
pantului IOAN BOCUȚ din O- 
radea.



STRĂLUCIT BILANȚ AL GIMNASTICII
(Urmare din pag. 1)

prestații evident superioare, 
le-au fost acordate note mai 
slabe. In cazul marii noastre 
campioane, Nadia Comaneci, a 
trebuit să intervină juriul 
pentru a fi corectată flagranta 
greșeală a brigăzii care a ofi
ciat la sol. Î..1. 
pentru prima oară 
amintit ia aici în 
rație o contestație, 
dreptatea pe care o 
evidența. N-a fost 
șor. dar Nadia și celelalte bra
ve fete ale noastre se întorc 
totuși acasă 
au cîștigat o bătălie 
portantă pentru 
gimnasticii, a 
nesc.

Dar. iată, 
rat concursul 
parate și cum au realizat spor
tivele noastre strălucitele lor 
succese. La concurs, potrivit

într-adevăr, este 
cînd forul 

conside- 
făcînd 

reclama 
deloc u-

victorioase : ele 
foarte im- 
afirmarea 

sportului româ-

cum s-a desfășu- 
la finalele pe a-

MELITA RUHN
cele

!

1
i

regulilor, au participat 
mai bune gimnaste, cite 2 de 
țară, stabilite de întrecerile 
de la impuse și liber 
Gimnastica noastră le-a 
pe Nadia și pe Emilia 
zente la cite 3 aparate

alese. 
avut 
pre- 
(să-

rituri, bîrnă și sol, 
respectiv paralele, 
bîrnă și sol), pe 
Melita la 2 (sări
turi și paralele).

La sărituri, Me
lita Riihn, prima 
dintre sportivele 
noastre care a in
trat în competiție, 
și-a amintit parcă 
de faptul că a fost 
finalista campiona
telor mondiale de 
la Fort Worth la 
acest aparat și că 
este o mare specia
listă a săriturilor. 
Chiar dacă nu a 
mai repetat execu
ția de la exercițiile liber 
alese, de miercuri, cînd a 
obținut nota maximă. Melita 
a fost notată cu 9,80 și 
9,75, acumulînd astfel un to
tal de 19,650 p. în momentul 
acesta nu intuiam că rezulta
tul ar putea să-i asigure o me
dalie. pentru că urmau Nadia 
Comăneci, Maxi Gnauck. Ele
na Davidova și Natalia Șapoș
nikova cu note mal mari 
activ pentru această 
Dar, mici nereușite sau 
căderi le-au scos din 
pe unele favorite, astfel 
năra noastră gimnastă 
o prețioasă medalie de _____

Din păcate, nici Nadia Co
maneci nu s-a concentrat su
ficient la a doua sa încercare, 
astfel că a ratat șansa pe care 
o avea de a 
„argintul".

Deși intra 
paralele cu 
bună (9,950), 
curs, Emilia 
șansa, oferită de sorți, 
evolua prima. Cu toate aces
tea, ea a dat dovadă de o maro 
stăpînire de sine și a prezen
tat complexul ei exercițiu la 
un înalt nivel tehnic, mișcările

ASTĂZI

la 
finală, 

chiar 
cursă 

că tî- 
obține 
bronz.

obține „aurul" sau

în finala de la 
o medie foarte 
a doua din con- 

Eberle a avut ne- 
de a

CALDĂ ÎMBRĂȚIȘARE
(Urmare din pag. I)

aplaudat de nenumărate ori, 
specialiștii le-au apreciat și 
au reținut din exercițiile lor, 
iar ziariștii străini, majori
tatea fără echipe în concurs, 
au făcut din echipa noastră 
echipa lor !

Cum să răsplătim noi, 
oare, pe aceste adevărate 
zîne moderne, pe această 
sublimă Nadia, tare ca fie
rul, iute ca oțelul, neînfri
cată și în același timp ele
gantă, grațioasă și frumoasă ? 
Ce poate oare să recompen
seze aceste gimnaste, aceste 
fragile copile, care s-au dă
ruit culorilor țării pînă la 
epuizare ? Cine le vede de 
aproape chipurile drăgălașe, 
transformate în fața apara
telor de gimnastică în priviri 
concentrate, grave, ca ale pi- 
loților la decolarea avioane
lor sau ale navigatorilor pe 
mările zbuciumate, asistă la 
un tablou viu, unic.

întreaga echipă a fdst aici, 
la Palatul sporturilor de la 
Lujniki. o forță sportivă in
destructibilă, care a luptat 
cu dîrzenie fără seamăn, cu 
întreaga ființă a celor ce o 
compuneau, sportive, antre
nori și oficiali, pentru ca 
gimnastica românească să 
înregistreze un nou triumf. 
Acest triumf este cel puțin 
tot atît de grandios ca acela 
de la campionatele mondiale 
de la Fort Worth, din luna 
decembrie a anului trecut, 
pentru că. deși aici nu a fost 
cucerită medalia de aur pe 
echipe, omogenitatea, capa
citatea, tenacitatea și mora
lul de neînvins dovedite la 
Lujniki de fetele 
pînă în ultima clină 
trecerilor, au făcut 
fapt, tot ECHIPA să 
..aurul" și medaliile, 
dînd-o pe Nadia la concursul 
pe aparate cu ultimele re
sorturi ale rezistenței fizice 
și morale.

Victoriile de aici, titlurile 
olimpice, medaliile cucerite 
au o valoare dublă, pentru 
că au fost realizate în con- 

■ dițiile în care unele arbitre

noastre, 
a în
că. în 
aducă 

secun-

internaționale, brigăzile con
stituite pentru întreceri au 
lăsat impresia că suferă de 
complexul afirmării gimnas
ticii românești și al Nadiei 
Comăneci. Pînă în ultimele 
minute ale concursului am 
fost nevoiți să asistăm la ma- 
șinațiunile unora dintre aces
tea. Așa cum scrie ziarul 
parizian .J’Equipe" încă din 
24 iulie : „Româncele erau 
așteptate de arbitre ca la 
colt de codru", iar autorul 
articolului, Pierre Dreyfus, 
adaugă : „Aceste finale ne-au 
lăsat in multe momente un 
gust bizar"". Ceea ce s-a în- 
tîmplat vineri seara, la ul
timul aparat, la exercițiile 
la sol, cu nota Nadiei Co
măneci, pe nedrept de- 
punctată și în fine reparată 
după admiterea singurei con
testații din cele depuse de 
echipa română, arată că tot 
ce s-a scris a fost, în această 
direcție, confirmat de arbitre 
însele.

Marele prestigiu al gim
nastelor echipelor Uniunii 
Sovietice, României și R. D. 
Germane, al vedetelor aces
tor echipe, cum sînt Nadia 
Comăneci, Nelii Kim, Nata
lia Șapoșnikova, Emilia 
Eberle, Maxi Gnauck și, re
cent, Elena Davidova, 
n-aveau defel nevoie de gra
țiile sau ingratitudinile aces
tor „doamne în bluze gal
bene", arbitrele, care au 
adus gimnasticii mai multe 
deservirii decît servirii.

Dar să lăsăm toate aces
tea pentru cronici viitoare 
sau pentru arhive și să 
bucurăm din tot sufletul 
gimnastica românească 
află în continuare la loc
cinste pe firmamentul mon
dial al acestui sport îndrăgit 
pe toate meridianele globu
lui.

Să ne bucurăm, să îmbră
țișăm întreaga echipă cu re
cunoștință pentru ceea ce a 
făcut, face și va mai face 
pentru prestigiul sportului 
românesc în lume.

Vă mulțumim, din inimă, 
dragele noastre l

ne 
că 
se 
de

EMILIA EBERLE 
fiindu-i, realmente, de kino- 
gramă, iar aterizarea perfectă. 
Și totuși, brigada a avut ne
voie de ..timp de gîndire" pen
tru a-i acorda nota. Spre ma
rea noastră surprindere, ea nu 
a fost de 9,95 sau chiar 10, 
cum era firesc, ci... doar 9,901 
Aceeași notă aveau să o ob
țină și Melita Ruhn și Ștefi 
Kraker, Maxi Gnauck, astfel 
că, un fapt inedit, medalia de 
bronz a fost acordată la 3 con
curente. Emilia Eberle obține 
totuși, la paralele, medalia de 
argint care, după nivelul la 
care ea a evoluat, ar fi trebuit 
să fi fost însă de aur !

Cu firească emoție așteptam 
acum, cu toții, evoluțiile de la 
bîrnă, aparat la care cele două 
concurente românce, Nadia și 
Emilia, porneau, evident, cu 
prima șansă, avînd cele mai 
mari medii. Va deveni Nadia 
campioană olimpică ? Iată în
trebarea 
tuturor. 1 
răsplătit 
luptat cu 
a obține 
nată, dar __ 
încredere, Nadia a prezentat cu 
o mare măiestrie excepționalul 
ei exercițiu, fiind notată însă 
doar cu... 9,85 1 în acest mo
ment ea trece pe primul loc 
în probă și rămîne să aștepte 
notele sovieticelor Davîdova și 
Șapoșnikova. Nici una dintre 
ele nu a putut depăși totalul 
Nadiei, astfel că în strălucito
rul său palmares se adaugă a- 
cum o nouă medalie olimpică 
de aur, pe care o merită cu 
prisosință. Din păcate, EmPia 
a căzut de pe bîrnă, ieșind din 
lupta pentru o medalie.

La sol, nu mai puțin de 4 
concurente au intrat în concurs 
cu aceeași notă — 9,925 —.
dintre ele urmind a fi desem
nată noua campioană olimpică. 
Cine anume va fi ea : Nadia, 
Șapoșnikova, Gnauck sau Kim. T 
Șapoșnikova evoluează prima 
și primește 9,90. Este urmată 
de Nadia, care-și concentrează 
parcă toată măiestria, tot ta
lentul și inegalabila sa grație 
și virtuozitate în această ulti
mă evoluție a sa in cadrul 
Jocurilor Olimpice. în deplin 
acord cu acompaniamentul mu
zical, ea cucerește, pur și sim
plu, sala, cu elementele sale 
de acrobatică și cu complexita
tea compoziției exercițiului. 
Publicul aplaudă călduros, iar 
colegele și antrenorii o îmbră
țișează.

Brigada de arbitre, în evident 
contrast cu realitatea, oferă o 
nouă mostră de incompetență, 
acordindu-i doar 9,90 ! Firesc, 
secretarul Federației _ 
de Gimnastică, prof. 
Vieru, adresează juriului 
protest. De data aceasta, 
fine, i se dă Nadiei dreptatea 
cuvenită !... Nota ei la sol a- 
vea să fie mărită la 9,95, la 
fel cît primise și Nelli Kim, si
tuație în care aceste mari gim
naste obțin același punctaj și 
se clasează împreună, la ega
litate, pe primul loc...

care era pe buzele 
Iar Nadia noastră a 
toate așteptările, a 
o rară dăruire pentru 
victoria. Ușor emoțio- 

■ plină de hotărîre și

Române 
Nicolae 

un 
în

ASTAZI : 
— 11,10 — 
finalele In 
canotaj

ATLETISM — femei : înălțime, finală : Cornelia Popa ; băr
bați : 3 WO m obstacole, serii : Vasile Bichea* paul Copu șj 
Nicolae Volcu ; 400 mg finală : Horia Toboc.

BOX — meciuri din turul I : categoria semigrea : Georgică 
Donici — Nan ga Ntsah (Camerun), categoria muscă : Daniel 
Radu — Wallace Keith (M. Britanic).

CANOTAJ — finalele concursului feminin : simplu — Sanda 
Tom a, 2 vîsle — Olga Homeghi — Valeria Roșea, 4 + 1 vîsle — 
Mariana Za har ia, Aneta Mihaly, Maria Macoviciuc, Sofia Bano- 
vici + Elena Giurcă, 2 rame — Elena Oprea — Florica Dospi- 
nescu, 4 + 1 rame : Valeria Cătescu, Maria Tănasă, Florica Si- 
laghi, Georgeta Mașka + Aneta Matei, 8 + 1 : Elena Bondar, 
Maria Constantinescu, Ana Iliuță, Rodi ca Pușcatu, Florica Bucur, 
Maria Iordăchel, Marlena Zagoni, Angelica Aposteanu + Elena 
Dobrițoiu.

HALTERE — categoria 82,5 kg : Dumitru Petre.
HANDBAL — meciul masculin România — U.R.S.S.
ÎNOT — femei : 400 m mixt serii : Mariana Paraschiv, Irinel 

Pănulescu, bărbați : 200 m spate serii : Mihai Mandache.
SCRIMA — eliminatorii la floretă femei, echipe : Suzana Ar- 

deleanu, Marcela Moldovan, Ecaterina Stahl, Viorica Jurcanu 
(rezervă Aurora Dan).

TIR — skeet (50 focuri) : Ioan Toman.
VOLEI — meciul masculin România — Iugoslavia.

MIINE
ATLETISM — bărbați î disc, calificări : Iosif Nagy ; 10000 m. 

finală : Ilie Floroiu.
BOX — meci din turui I : categoria mijlocie : Valentin Silaghi 

— Alfred Tomas (Guyana) ; turul II : categoria semimijlocie : 
Ionel Budușan — Kalevi Marjamaa (Finlanda).

CANOTAJ — finalele concursului masculin : 2 + 1 : Gabriel 
Bulandra, Petre Ceapura + Ladislau Lovrpnschi : 4 f.c. : Nico- 
Lae Simion, Petru Iosub, Carolică Bieș, Daniel Voiculescu ; 
2 f.c. : Vaier Toma, Constantin Postoiu.

HALTERE — categoria 90 kg : Vasile Groapă.
JUDO — eliminatorii la categoria 95 kg (Daniel Radu) și 

+95 kg (Mihai Cioc).
ÎNOT — femei : 200 m spate, serii : Carmen Bunaciu.
LUPTE — eliminatorii la libere, categoria 48 kg (Gheorghe 

Rașovean), 62 kg (Aurel Suteu) și 90 kg (Ion Ivanov).
SArlturi — eliminatorii de la platformă (10 m) : Alexandru 

Bagiu.
SCRIMA — eliminatorii la spadă, individual : Ion Popa, Octa

vian Zidaru, Anton Pongracz ; eliminatorii floretă feminină, 
echipe : Suzana Ardei ©anu, Marcela Moldovan, Ecaterina..Stahl, 
Viorica Țurcanu — Aurora Dan. ■<

YACHTING — regata a V-a.

PROGRAMUL DE AZI
ATLETISM (Stadionul Lujniki) 

ara 9 — 110 mg decatlon, ora 10 
disc decatlon, ora 13 — prăjină 
decatlon, ora 12,25 — suliță (b) 
calificări, ara 17 — suliță decatlon, 
ora 17,50 — 100 m (O semifinale, 
ara 18 — înălțime (f) finală, ana 
18,20 — 3000 m obstacole serii, 
ora 19,25 — 800 m (b) finală, oca 
19,40 — 100 m (f) finală, ora 19,55 
— 400 mg finală, ora 20,20 —
1500 m decatlon.

BASCHET (Sala Olîmpllskl) ora 
lă, 13 șl 20,15 — Meciuri în gru
pele semifinale ale turneului mas
culin ; ara 18 — U.R.S.S. — Cuba 
<f) ; (sala Ț.S.K.A.) ora 11, 13 si 
II — Meciuri ta grupele semifi
nale ale turneului masculin.

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

CANOTAJ (Baza nautică Krt- 
latskoe) ora 10 — Finalele mici 
(loc. 7—12) și finalele mari (loc. 
1—6) ta probele feminine de 4+1 
rame, dublu vîsle, 2 * * 
4+1 vîsle și 8+1.

CĂLĂRIE (Centrul 
al sindicatelor) ora 
de fond din concursul complet.

CICLISM (Velodromul Centrului 
sportiv al sindicatelor) ora 16 — 
Semifinale și finale la urmărire 
echipe, finale la viteză.

HALTERE (Palatul sparturilor 
Izmailovo) ora 14 — grupa B șl 
ara 19 — grupa A concursul de 
la categoria 82,5 kg.

HANDBAL (Sala Sokolniki) ana 
17 — Elveția — Algeria (m) ; ora
18.30 — Iugoslavia — Kuweit (m)

...SI DE ■I
ATLETISM (Stadionul Lujniki) 

ora 10 — disc (b)
10.30 — 200 m (b)
(b) calificări, ora 
(b) serii, ora 17 — 
nale, ora 17,15 — 
nală, ora 17,25 — 
ora 18,10 — 800 m 
18,25 — 200 m (b) 
nală, ora 19 — HO __ - _ ,___
19,15 — 400 m (f) semifinale, ora 
19,35 — 10 000 m finală.

BASCHET (Sala OlimpUski) ora 
11, 18 sl 20,15 — Meciuri ta gru
pele semifinale ale turneului mas
culin ; ora 13 — Ungaria — Bul
garia (f) ; (sala T-S.K.A.) — ora 
11, 13 și 18 — Meciuri ta grupele 
semifinale ale turneului masculin.

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

CANOTAJ (Baza nautică 
latskoe) ora 10 — Finalele 
(loc. 7—12) si finalele mari 
1—G) ta probele masculine 
4+1 rame, dublu vîsle, 2 
simplu. 2+1, 4 rame, 4 vîsle,

CĂLĂRIE (Centrul de călărie 
al sindicatelor) ora 14 — Proba 
de obstacole din concursul com
plet.

PE MICUL ECRAN
• ora 10,10 — 10,40 

11,40 — 12,10 — 12,40 : 
probele feminine de 

(transmisiune directă, 
programul I) • Ora 13 : me
ciuri din cadrul turneului de box 
(transmisiune directă, programul 
I) • Ora 16 : rezumatul între
cerilor din ziua precedentă <s» 
Ora 20 : meciul masculin de 
handbal România — U.R.S.S. 
(transmisiune directă, programul 
I) • Ora 23 : meciul masculin

f.c.. simplu.

călăria 
proba

calificări, ana 
serii, lungime 

11,30 — 400 m 
110 mg s emili - 
suliță (b) fi- 
100 mg scrii, 
(f) finală, ora 
sferturi de fl- 
mg finală, ora

Me-

Krt- 
micl 
(Ioc.

de 
f.c., 
8+1.

de volei România — Iugoslavia 
(înregistrare, programul I și n).

MIINE 9 Ora 14 : meciuri din 
cadrul turneului de box (trans
misiune directă, programul I) • 
Ora 15,30 : finalele in 
masculine de canotaj 
trare, programul I) • 
rezumatul întrecerilor

probele 
(înregis- 
Ora 16 : 
din ziua 

precedentă (programul I) • Ora 
22,15 : rezumatul întrecerilor de 
duminică (programul I)

20 — U.R.S.S. — România 
; ta grupa B ; (sala Dinamo) 
17 — Spania — Cuba (m) ;--------------------- Po_ 

; ara 20 — Danemarca

ora 
(m) 
ora 
ara 18,30 — R.D. Germană 
lonla (m) . —
— Ungaria (m) ta grupa A.

HOCHEI PE IARBA. (Stadionul 
Dinamo) ora 13 — Polonia — 
Tanzania (m) ; ora 14.45 — India
— U.R.S.S. (m) ; ora 17 — Spa
nia — Cuba (m).

NATAȚIE (Complexul sportiv 
OlimpUskl) ara 10 — Serii elimi
natorii Ia 200 m spate (m), 800 m 
liber (f), 200 m bras (m), 100 m 
liber (m), 400 m mixt (f) ; ora 
18,30 — Semifinale la 100 m liber 
(m). finale la 100 m bras (O, 
200 m bras (m), 400 m mixt (O 
șl 200 m spate (m) ; ora .17,30 — 
Finala la platformă (f).

POLO (Bazinul de la complexul 
Lujniki) ora 11 — Meciuri ta 
turneul pentru loc. 7—12 ; ora 1*
— Meciuri ta turneul final pen
tru loc. 1—6.

SCRIMA (Complexul sportiv
(Ț.S.K.A.) ora 9 — Eliminatorii 
ta probele de floretă echipa
(m+f) ; ara 19 — Finala probei
de floretă echipe (m). ».

TIR (Complexul sportiv 
mo) ora 9 — Proba de skeet 
(50 focuri).

VOLEI (Sala de la complexul 
Lujniki) ara 17,30 — Brazilia — 
Libia (m) ta grupa B ; ora 19,30
— Bulgaria — U.R.S.S. (m) ta 
grupa-A ; (sala Drujba) ora 17.30
— Iugoslavia — România (m) ta 
grupa B ; ora 19.30 — Cuba — 
Cehoslovacia (m) ta grupa A.

MÎINE
La Moscova. Lenta-' 
și Minsk ara 19,45 — 
cadrul sferturilor de

FOTBAL 
grad, Kiev 
Meciuri ta 
finală.

HALTERE ,______ ____________
Izmailovo) ara 14 — grupa B si 
ara 19 — grupa A concursul la 
categoria 90 kg.

HANDBAL (Sala Sokolniki) ara 
17 — Cehoslovacia — Congo (f) ; 
(sala Dtoamo) ora 18.30 —
U.R.S.S. — Ungaria (f) ; ora 20
— R.D Germană — Iugoslavia (f).

HOCHEI PE IARBA (Stadionul 
Dinamo) ara 13 — India — Polo
nia (f) ; ara 14,45 — Zimbabwe — 
Cehoslovacia (f) ; ora 17 —
U.R.S.S. — Austria (f).

JUDO (Palatul sporturilor de la 
complexul Lujniki) ora 10 — Eli
minatorii la categoriile 95 șl 
+95 kg ; ora 19 — Recalificări și 
finală Ia categoriile 95 si +95 kg.

LUPTE LIBERE (Complexul 
sportiv Ț.S.K.A.) ana 10 si ora 18
— Eliminatorii la categoriile 48. 
62 și 90 kg.

NATAȚIE (Complexul sportiv 
Olimpiiski) ora 10 — Serii elimi
natorii la 200 m spate (0, 400 
m mixt (m). 4X100 m liber (f) ; 
ora 18,30 — Finale la 800 m liber 
(f), 400 m mixt (m), 200 m spate 
(f), 100 m liber (m), 4X100 m
liber (f) ; ora 10,30 șl ora 17,30
— Eliminatorii la platformă (m),

SCRIMA (Complexul sportiv 
Ț.S.K.A.) ora 9 — Eliminatorii la 
spadă individual șl floretă echi
pe (f) ; ora 19 — Finala la flo
retă echipe (f).

VOLEI (Sala de la complexul 
Lujniki șl sala Drujba) ara 17,30 
și ora 19,30 — Meciuri semifinale 
în turneul feminin .

YACHTING (Centrul olimpic de 
la Tallin) ora 12 — Regata a V-a.

(Palatul sporturilor
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