
ÎNCHEIEREA vizitei președintelui
NICOIAE CEAUSESCU

Împreună CU TOVARĂȘA
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ELENA CEAUȘESCU,
A

IN FRANȚA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

președintele Republicii Socialis
te România. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu s-au 
întors, simbătă la amiază, în 
Capitală din vizita oficială efec
tuată in Franța, la invitația pre
ședintelui Republicii Franceze, 
Valery Giscard d’Estaing. și a 
doamnei Anne-Aymone Giscard 
d’Estaing.

La aeroportul Otopeni, to
varășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au fost 
întimpinați cu multă căldură de 
tovarășii Ilic Verdeț, Iosif Banc, 
Emil Bobu, Virgil Cazacu, Lin* 
Ciobanu, Ion Coman, Nicolae 
Constantin, Constantin Dăscă- 
lescu, Ion Dincă, Janos Fazekas, 
Ludovic Fazekas, Cornelia Fili- 
paș, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, 
Pățan, 
Leonte
Virgil Trofin, Mihai Gere. Ni- 
colae Giosan, Ion Ioniță, Ana 
Mureșan, Marin Rădoi, Ion 
Ursu, Richard Winter, Marin 
Vasile.

In intimpinarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu au venit nu
meroși bucureșteni, care au fă
cut conducătorului partidului și 
statului nostru o caldă și entu
ziastă primire, exprimindu-și și 
de această dată sentimentele lor 
de profundă dragoste, stimă și 
recunoștință pentru activitatea 
neobosită desfășurată de șeful 
statului român, consacrată bună
stării poporului, creșterii pres
tigiului și rolului României so
cialiste în viața internațională. 
Cei prezenți pe aeroport scan
dau îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“ Prin aplauze și urale, 
ei iși exprimau satisfacția față 
de rezultatele fructuoase ale vi
zitei in Franța și convingerea că 
aceasta va contribui Ia întărirea 
prieteniei tradiționale și la dez
voltarea colaborării și cooperării 
dintre România și Franța, în 
interesul ambelor țări și po
poare, al cauzei păcii, securității 
și înțelegerii între națiuni.

*
Simbătă dimineața s-a înche

iat vizita oficială a președinte
lui Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășei 
efectuată în 
președintelui 
d’Estaing și 
Aymone Giscard d’Estaing.

Gheorghe Pană, Ion 
Gheorghe Rădulcscu, 
Răutu, Aneta Spornic,

Elena Ceaușescu, 
Franța Ia invitația 

Valery Giscard 
a doamnei Anne-

Prin Întreaga sa desfășurare, 
prin problematic* amplă și de 
o deosebită Importantă a con
vorbirilor la cel mai inalt nivel, 
prin onorurile acordate șefului 
statului romăn, prin caracterul 
prietenesc, cordial al tuturor 
momentelor, prin manifestările 
de profundă considerație și res
pect fată de președintele Nicolae 
Ceaușescu, fată de personalita
tea sa proeminentă și contribu
ția remarcabilă adusă cauzei 
prieteniei și păcii între popoare, 
dezvoltării și adincirii relațiilor 
bilaterale șl a colaborării con
structive în viata internațională, 
vizita se înscrie ca un eveni
ment de profundă însemnătate 
în bogata cronică a relațiilor 
tradiționale româno-franceze.

In cursul dimineții, la Pala
tul Marigny, reședința oficială 
a președintelui României pe 
timpul vizitei în Franța, pentru 
a-i însoți pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu la aeroport, au sosit 
primul ministru francez Ray
mond Barre cu soția.

Coloana oficială de mașini, 
escortată de motocicliștL se în
dreaptă către aeroportul Orly. 
Sint străbătute din nou străzile 
Parisului, împodobite cu drape
lele tricolore alo României și 
Franței, orașul care, în aceste 
zile, a fost o gazdă ospitalieră, 
inconjurind cu manifestări pline 
de căldură și aleasă considera
ție pe înaltii soli ai poporului 
român.

La aeroportul internațional 
Orly, marea poartă aeriană a 
Franței, arborînd steagurile 
tricolore român și francez, so
sesc tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
împreună cu primul ministru 
Raymond Barre și soția Sa.

O gardă militară prezintă 
onorul.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
se înclină in făta drapelului 
Republicii Franceze.

Fanfara intonează imnurile de 
stat ale celor două țări.

După ce trec în revistă garda 
de onoare, președintele Repu
blicii Socialiste România și pri
mul ministru francez își iau un 
călduros rămas bun. Tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna 
Raymond Barre, Ia rindul lor, 
se salută cu cordialitate.

La ora 10, avionul preziden
țial decolează de pe aeroportul 
Orly.
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Cel mai bun bilanț olimpic al canotoarelor noastre

SANDA TOMA-CAMPIOANĂ OLIMPICĂ
LA SCHIF SIMPLU • Echipajele de 2 visle și 8 + 1 

medaliate cu bronz • Celelalte
trei ambarcațiuni au ocupat, 

fiecare, locul IV

Laureatele concursului olimpic la schif simplu : Sanda Toma — 
medaliată cu aur, Antonina Mașina (U.R.S.S.) — argint și Mar
tina Schroter (R.D.G.) — bronz

Sîmbătă dimineața, pe apele 
învolburate ale canalului Krî- 
latskoe, sportivele noastre au 
scris cea mai frumoasă pagină 
din istoria canotajului româ
nesc. Prezente cu 
șase ambarcațiuni 
concursului olimpic, 
fantele țării noastre au cucerii 
o medalie de aur și două de 
bronz, clasîndu-se pe locul III, 
atît în clasamentul pe medalii, 
cit și în cel pe puncte.

Vremea a fost extrem de vi
tregă în această dimineață : 
vînt puternic, cînd din față, 
cînd din lateral o ploaie rece 
și o temperatură de numai 18 
grade. Este și motivul pentru 
care timpii înregistrați în a- 
ceastă pasionantă dispută a ce-

toate cele 
în finala 
reprezen-

Foto : Dragoș NEAGU 
lor mai valoroase ramere și 
vîslașe din lume sînt mai slabi 
în comparație cu rezultatele ul
timului campionat mondial, de 
la Bled.

așteptat cu toții, cu o 
justificata nerăbdare, cursa ce 
avea s-o încoroneze pe cca mai 
bună schifistă a lumii. La star
tul finalei, în ordinea culoa
relor : Barbara Mitchell (M. 
Britanle), Martina Schroter 
(R.D.G.) — vicecampioana lu
mii, Sanda Toma — actuala 
deținătoare a titlului suprem, 
Antonina Mașina (U.R.S.S.), 
Rosița Spasova (Bulgaria) șl 
Beata Dziadura (Polonia), 
Campioana României pornea e- 
vident cu prima manșă, evo
luțiile ei în serii și, semifinale, 
curse cîștigate cu mare ușurin
ță demonstrînd o incontestabi
lă superioritate. Dar și Marti
na Schroter sau Antonina Ma
șina. vîslașe deosebit de talen
tate. emiteau pretenții la pri
ma treaptă a podiumului. San
da a pornit din start destul 
de reținut, ceea ce i-a permis 
Mașinei, talonată de Spasova, 
să se instaleze la conducere.

(Continuare in pag. 4—5)

A 5-n MEDALIE DE AUR 
PENTRU ROMÂNIA!

„SÎNT FERICITĂ CĂ AM AJUNS ACASĂ!"
V"

Primele cuvinte rostite
Olimpiada de la Moscova 

continuă. Unul dintre punctele 
ei de mare atracție s-a stins 
însă odată cu reflectoarele din 
Palatul sporturilor de la Luj- 
niki. Ca și la Montreal, înche
ierea întrecerilor feminine de 
gimnastică a răpit, parcă, cva- 
drienalei întîlniri o mare par
te din farmecul ei. Am avut 
acest sentiment și ieri, pe ae
roportul Otopeni în clipa cînd 
din aeronava TÂROM, venind 
de la Moscova, au coborît fe
tele noastre de aur, în frunte 
cu Nadia Comăneci.

Sute de tineri și tinere, pur- 
țînd pancarte pe care era scris 
„Bravo Nadia !“ „Bravo fete
lor !“, .Bine ați venit acasă, 
fete dragi!“, nenumărați supor
teri cu brațele pline de flori, 
rude abîa așteptînd să le îm
brățișeze pe micile eroine ale 
gimnasticii mondiale, oficiali
tăți ziariști, foto și telerepor- 
teri priveau spre ușa avionu
lui din care a coborît mai în- 
tîi Nadia Comăneci, cu cele 
două medalii de aur și două 
de argint, ca o salbă, urmată

de Nadia Comăneci, ieri, la revenirea in țară
apoi de uriașul Bela Karoly și 
de celelalte fetițe ale minuna
tei povești pe care o scrie cu 
sîrg de ani și ani. și care la 
fiecare nou capitol este mai 
captivantă, mai feerică. Aplau
ze, încă șl mai puternice decît 
cele din Palatul sporturilor din 
Moscova, mai calde, mai emo
ționante le-au întîmpinat pe a- 
ceste minunate ambasadoare 
ale mișcării noastre sportive, 
iar îmbrățișările le transmi
teau, fără cuvinte, dar nu mai 
puțin elocvent, toată gratitu
dinea noastră, a celor ce am 
trăit nopți de neuitat grație 
geniului și hărniciei lor.

— Ești fericită. Nadia ?
— Da, sînt Sî'nț fericită că 

am ajuns acasă. Lingă ai mei, 
lingă toți cei care mă iubesc 
și pe care îi iubesc nespus de 
mult.

— Te-am urmărit cu sufletul 
la gură în zilele grele ale lup
tei pentru aur și argint, am 
fost toți alături de tine, te-am 
încurajat.

— Am simțit întotdeauna, fie 
că a fost Ia Montreal sau la

Fort Worth, la Strasbourg sau 
la Skien, la Praga sau la Mos
cova suflul cald al dragostei 
cu care cei de acasă mă ur
măresc și mă încurajează. Și, 
vă rog să mă credeți, conștiin-

Aflate la cea de-a 22-a 
ediție, Jocurile Olimpice de 
la Moscova sint în plină des
fășurare.

Stadioanele și sălile mo
derne sint teatrul unor în
treceri sportive de nivel înalt, 
spectaculos, și uneori devin 
dramatice, atunci cînd învin
gătorii sint deciși de miimi 
de secundă, de milimetri. 
Bazele sportive sint pline da 
spectatori sovietici șl de tu
riști străini, entuziaști, care 
le populează de dimineața 
pînă seara, pe soare sau pe 
ploaie. Pînă sîmbătă au fost 
înregistrați la întrecerile O- 
limpiadei ’80 peste 2 500 000 
de spectatori, la Moscova, 
Leningrad, Kiev, Minsk și 
Tallin.

Aproape zilnic sint între
cute recorduri olimpice

mondiale. Tot pînă sîmbătă 
au fost depășite ■'* 
duri olimpice și ! 
duri mondiale, 
din 24 de țări 
pînă în prezent, 
limpice.

Am intrat in a 
mină a Jocurilor Olimpice. 
Din cele 18 competiții înce
pute la 20 iulie, cîteva s-au 
și încheiat : gimnastica, lup
tele greco-romane. canotajul 
și tirul, un grup de disciplij- 
ne cu pondere olimpică im
portantă pentru sportivii 
români.

în prima săptămînă a O- 
limpiadei ei au obținut un 
număr de 15 modalii, dintre 
care 5 de aur. 4 de argint și

40 de recor-
23 de reeor- 
iar sportivi 
au cucerit. 

, medalii o-

doua săptă-

BILANȚ OLIMPIC ROMÂNESC, 
ÎNTRECERILORLA JUMĂTATEA

5 medalii de aur
4 medalii de argint
6 medalii de bronz

(Continuare în pag. a 8-a)
(Continuare in pag. 4—5)

Hristache NAUM

Gimnastele, lingă scara avionului care le-a adus de la Moscova. Folo ; Ion MXHĂICĂ



desfășurate sub egida „Daciadei“ PAVEL GLIGOR (România) Șl PETRANKA ENTSCHEVA
APLAUZE PENTRU HANDBALISTELE DIN IAȘI (Bulgaria) PE PRIMELE LOCURI

Șl BASCHETBALIȘTII DIN GALAȚI...
Desfășurate sub egida ,.Da- 

ciadei", în municipiul Drobeta 
Tarnu Severin, finalele „Cu
pei U.T.C." la handbal fete 
(ediția a IV-a) si baschet bă
ieți (ediția I) s-au bucurat de 
un binemeritat succes, de con
diții excelente asigurate atît 
de inițiatori, cît si de factorii 
locali. Baza sportivă a Liceu
lui industrial nr. 1 Drobeta 
Tr. Severin s-a prezentat real
mente la înălțimea competi
ției

După două tentative ratate 
de puțin de a se situa pe pri
mul loc (în 1977 — locul 3, 
anul trecut — locul 2), echipa 
Liceului industrial nr. 1 „Vic
toria" din Iași și-a văzut, de 
data aceasta, visul cu ochii 
locul 1 cu trei victorii : 18-17 
eu Liceul ind. de chimie din 
Rm. Vîlcea, 8—7 cu Liceu] 
înd. „Electronica" din Bucu
rești și 12—7 cu Liceul „C. 
Dobrogeanu-Gherea" din Plo
iești. Pentru cîștigătoare, mo- 
mentul-cheie al întrecerii l-a 
constituit partida cu handba
listele din Rm. Vîlcea cu care 
îsi disputaseră, anul trecut, 
finala. Atunci au câștigat vîl- 
cencele, elevele prof. Constan
tin Cincă ; acum, iată, victoria 
a fost de partea ieșencelor ; 
după 14—14 la terminarea tim
pului regulamentar de joc. e- 
levele prof. Ion Crasi, mai 
inspirate și mai decise în lovi
turile de la 7 metri, s-au de
tașat cu un punct... O reușită 
a ambiției de care au dat do
vadă toate elevele din Iași, 
care au căutat din răsputeri 
să suplinească absența uneia 
dintre titulare (Maricîca Bur- 
lacu). accidentată la „zonă". 
Prof. Crasi și mai tînăra sa 
colegă prof. Gabriela Bighiu

Campionatele internaționale de călărie ale României

DISPUTE ECHILIBRATE ÎN FIECARE PROBĂ
CRAIOVA, 27 (prin telefon). 

Timp de trei zile, pe baza hi
pică din Parcul Poporului din 
localitate, s-a desfășurat con
cursul internațional de călărie 
(obstacole) — subliniem foar
te buna Iui organizare — la 
care au luat parte reprezen
tativele R.D. Germane. Iugo
slaviei. Poloniei, Ungariei și 
României. S-au prezentat, la 
startul celor 6 probe din pro
gram, o serie cfe sportivi care 
și-au cîștigat o bună reputa
ție, grație rezultatelor obținu
te la diverse întreceri inter
naționale. în prim plan s-au 
situat cu deosebire călăreții 
din R.D. Germană, care dis
pun nu numai de o bună pre
gătire tehnică dar și de cai 
puternici, apți să facă față u- 
nor parcursuri dificile. Ală
turi de ei s-au evidențiat spor
tivii polonezi și cei iugoslavi 
care au cucerit simpatia pu
blicului craiovean prin evolu
ții sigure. Deși de la această 
întrecere au lipsit componen- 
ții lotului nostru național, a- 
flați la Moscova, Ia J.O., că
lăreții români au fost în per
manență în lupta pentru întîie- 
tate, reușind să-și valorifice

SPOOIIVI ROMANI IN CIMPfflîll INTERNATIONALE
VIRGINIA RUZICI 
ÎNVINGĂTOARE

® Finala probei de simplu fe
minin din cadrul turneului in
tern ațlonaJ de tenis de la Kltz- 
buehl (Austria a revenit ro
mâncei Virginia Ruzici, care a 
învins-o pe Hana Mandlikova 
(Cehoslovacia) cu 3—6, 6—1 (a-
bandon). în semifinale, Ruzici a 
îrrtrecut-o cu 6—2, 6—4 pe Regina 
Marsikova, iar Mandlikova cu 
6—1, 6—1 pe Tomanova. în proba 
mascul nă brazilianul Kirmayr
l-a  eliminat cu 6—2, 5—7, 6—4 pe 
Hie Năstase. în finală : Vilas — 
Lendl 6—3, 6—3, 6—2.

® Competiția internațională fe
minină de tenis (tineret) de la 
Leysin (Elveția) a fost cîștigată 
de echipa Suediei, care în finală 
a întrecut cu 3—0 echipa R. F. 
Germania. Pentru locul 3, echipa 
Franței a învins cu 4—1 selecțio
nata României.

ȘAHIȘTII NOȘTRI 
PE LOCURI FRUNTAȘE

© în turneul „Prietenia balca
nică44 de Ia Sokolac (iugoslavia), 

își văd astfel încununate efor
turile de a conduce pe prima 
treaptă a podiumului, într-o 
competiție republicană, echipa 
ce o pregătesc. Clasamentul :
1. Liceul ind. nr. 1 „Victoria" 
Iași. 2. Lie. „C. Dobrogcanu- 
Gherea" Ploiești (prof. Doina 
Cervis), 3. Lie. ind. 8 Timi
șoara (prof. Gheorghe Sencu).

Succesul în ediția inaugura
lă a „Cupei U.T.C." la bas
chet băieți a surîs elevilor 
Liceului industrial nr. 7 din 
Galați : 49—41 cu Liceul ind. 
10 Timișoara, 52—37 cu Liceul 
ind. 1 Botoșani, 73—67 cu Li
ceul „Gheorghe Șincai" Bucu
rești și 65—47 cu Liceul ind. 
1 Drobeta Tr. Severin. Ulti
mul meci a fost și cel mai 
disputat, elevii baschetbaliști 
din localitate apropiindu-se la 
un moment dat la un punct 
de colegii lor gălățeni 1 Mai 
omogeni și mai experimentați 
în aruncările de la semidis- 
tanță. sportivii din Galați s-au 
impus, pînă la urmă, pe me
rit. Clasament : 1. Liceul in
dustrial 7 Galați (prof. Nico- 
lae Grozavu), 2. Liceul ind. 1 
Drobeta Tr. Severin (prof. Ion 
Vlăduț), 3. Liceul „Gh. Șin
cai" București (prof. Victor 
Tibacu).

Echipele aflate pe podium 
au fost răsplătite cu diplome, 
medalii și echipament sportiv. 
Au fost de asemenea premiați 
golgetera Vasilica Prodan (Iași) 
și coșgeterul Valeriu Chi- 
riac (Galați), cea mai bu
nă portăriță — Camelia Voi- 
cuiescu (Timișoara), cel mai 
bun recuperator — Iosif Pal 
(Alba Iulia), echipa cea mai 
omogenă — „Electronica" 
București etc.

Tiberiu STAMA

pregătirea tehnică, uneori 
chiar și în condițiile handica
pului privind posibilitățile cai
lor lor în comparație cu ai 
adversarilor.

Bine au evoluat Constantin 
Vlad — care a învins în „Pre
miul Federației", și care a ra
tat de puțin cîștigarea „Pre
miului CJEFS", vieecampioana 
balcanică Mariana. Moisei — 
locul 3 în „Premiul de des
chidere" —. Otto Fabich, Ma
rian Simion ș-a. Fiecare din
tre probe a stat sub semnul 
echilibrului, cîștigătorul deta- 
șîndu-se cu un minim de 
avantaj.

Acest concurs a fost impor
tant pentru pregătirea loturi
lor noastre naționale de fete 
și juniori în vederea partici
pării ia campionatele balcani
ce din luna septembrie. „In
ternaționalele" au scos din nou 
în evidență necesitatea unor 
confruntări de dificultate spo
rită pentru călăreții noștri, 
obișnuiți prea adesea, în cam
pionat, cu parcursuri nu toc
mai dificile fapt care le creea
ză un handicap mare atunci 
cînd au de înfruntat obstacole 
mai grele.

pe locui întîi, la egalitate, cu cîte 
8 puncte, s-au clasat marele ma
estru român Mihai Șubă și iugo
slavul Knezevici. In ultima rundă 
Șubă a cîștigat la Ionescu, iar 
Knezevici a remizat cu Todorce- 
vici.

• Turneul internațional feminin 
de la Nalenchowe (Polonia) a 
fost cîștigat de maestra poloneză 
Malgorjata, cu 8Va puncte, urma
tă de Gertrude Baumstark (Româ
nia) și Olivera Prokopovici (Iugo
slavia) — cîte 7 puncte, Marga
reta Mureșan (România) — 6V2 
puncte.

DOUA NOI MECIURI 
ALE BASCHETBALIȘTILOR

• în continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde în R. P. Chi
neză, echipa masculină de bas
chet a României a jucat la She- 
nlan cu o selecționată locală. 
Gazdele au obținut victoria cu 
scorul de 74—66. Cu o zi mai îna
inte, echipa română cîștigase cu 
100—70 un joc susținut în com
pania unei reprezentative regio
nale.

După 4 zile de Întreceri, în 
pădurea Făget, din apropierea 
municipiului Cluj-Napoca, s-au 
încheiat cele trei competiții de 
orientare turistlcă-spoirtivă cu 
participare internă si internațio
nală : Campionatul balcanic.
„Cupa României" și „Cupa Clu
jului". Aproape 600 de sportivi 
din țaira noastră, cărora li s-au 
alăturat 30 de oaspeți din Bul
garia, Iugoslavia șl Ungaria au 
evoluat numai în prima zl pe 
o vreme frumoasă — în cele
lalte trei zfle a plouat — si te
renul s-a transformat într-o pas
tă alunecoasă. Cu toate acestea, 
datorită atît organizatorilor, cît 
mai ales concurentelor — care, 
fără excepție, de la copil și 
pînă la veterani, au dat dovadă 
de multă dîrzenie neabandonînd 
nid unul — programul competi
țiilor a fost executat în între
gime.

Primele trei zile au fost des
tinate probelor individuale de o- 
rlentare. iar în ultima concu- 
renții s-au întrecut la probele 
de ștafetă pe echipe. Traseele 
probelor lndivlduaile au măsurat 
pentru Campionatul balcanic șl 
„Cupa Romănlel“ 7 000 m lun
gime. 200 metri diferență de ni
vel șl 15 puncte de control — 
la fete șl 9 500 m lungime, S50 
m diferență de nivel si 20 puncte 
de control — la băieți, iar cele 
pentru „Cupa Ciulului", între 
3 000 și 8 000 metri lungime, cu 
9—5 puncte de control, după ca
tegoriile de vîrstă șl sex ale 
concurenților. întrecerile de șta
fetă s-au desfășurat pe trasee 
cu o lungime între 2 500 șl 7 000 
metri, cu diferente de nivel de 
la 150 la 200 m și cu cîte 10—15 
puncte de control. Trebuie să 
menționăm buna comportare a 
sportivilor noștri, care au domi
nat la lndlvidaul : Pavel Gligor, 
eu timpul de 189 minute (tota
lul celor trei etape), a ocupat 
primul loc în Campionatul bal
canic si ..Cupa României".

Dar iată clasamentul competi
țiilor : Campionatul balcanic șl 
„Cupa României" (clasament co
mun) : individual băieți — 1.
Pavel Gligor (România I) 139.00.
2. Boiko Stankov (Bulgaria) 
199,17, 3. Sandor Fey (România) 
T) 203,35. Individual fete : 1. Pe- 
tranka Entscheva (Bulgaria) 138,37,
2. Marusia Hristova 200,99 . 3. Pav-

TATA REZULTATELE ÎN
REGISTRATE : „Premiul de 
deschidere": 1. G. Till (R.D.G.) 
cu Orlon 0 p (35,1 s); 2. M. 
Milutinovici (Iugoslavia) cu 
Tigar 0 p (39,5), 3. Mariana
Moisei (România) cu Beladona 
0 p (42,4); „Premiul Consiliu
lui Popular Municipal Craio
va" : 1. G. TUI cu Fakt 980 
p, 2. H. Stanislaw (Polonia) cu 
Impost 960 p, 3. R. Deutsche- 
mann (R.D.G.) cu Dorit 880 
p; „Premiul CJEFS" : 1. G. 
TiiI cu Morgenrot 4 p (81,1),
2. C. Vlad cu Stolnic 4 p (83,5),
3. R. Austerhoff (RD.G.) cu 
Zenit 4 p (86.5); „Premiul Fe
derației" : 1. C. Vlad cu Călin 
55 p (56.4), 2. H. Stanislav cu 
Impost 55 p (59,0), 3. K. Fe- 
nenstein (Polonia) cu Caramba 
55 p (62,2).

Premiul „ultima șansă" : 1. M. 
Neagu (România) cu Ecou 0 p 
(67,6 s), 2. M. Simion (România) 
cu Bengal 0 p (70,5 s), 3. J. 
Slmonyak (Polonia) cu Islam 0 p 
(75,5 s) ; „Marele premiu al ora
șului Craiova" : 1. H. Stanislaw 
(Polonia) cu Impost 0 p, 2. G. 
TUI (R.D.G.) cu Pakt n 4 p, 3. 
R. Alterhoff (R.D.G.) cu Tro- 
kar 3 p.

Emanuel FANTANEANU
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PREGĂTIRILE
Tot mal puține zile ne des

part de noua ediție a campiona
tului de rugby (data inaugurală: 
10 august). Motiv pentru care, se 
înțelege, pregătirile echipelor se 
intensifică. • DIN AM O nu fie 
gîndește decît la titlu ! Pentru 
aceasta, antrenorul Ion Țuțuianu 
se bazează, în continuare, pe va
loroșii Nica, Dărăban, Paraschiv, 
Chiricencu (aceștia doi din urmă 
refăcuți după accidentări). Stoi
ca, Constantin, Borș, Baciu 
ș.a.m.d., plus „noutățile" Capmare, 
centru de la Gloria, Necula, ju
cător de linia a treia de la Fa
rul, Manea, înaintaș de la T.C. 
Ind. Midia, Dăiiilă, un „linia 1“ 
de La Olimpia. A plecat, în 
schimb. FI. Ionescu (la Petroșani). 
Nu sînt excluse alte achiziții de 
ultimă oră. Stagiul... ozonlficării 
a fost efectuat ia Cheia. • PO
LITEHNICA IAȘI acordă credit 
tinereții, David, Colibă, Năstase, 
Vasluianu — talentații juniori ai 
Moldovei rugbystice — fiind pro
movați în lotul primei echipe, 
alte „speranțe" completînd totul 
divizionarei B — tineret. Antreno
rul Pave! Vizitiu (care va fi a- 
jutat, după cum ne Informează

lina Genova (Bulgaria) 207,90. Pe 
tocul 4 — Clara Fey (România 
I) 216,02. Campionatul balcanic 
ștafetă : băieți — 1. Bulgaria, 2. 
România I, 3. România II. Fete :
1. Bulgaria, 2. România I, 3. Ro
mânia II. „Cupa României", șta
fetă — băieți : 1. Bulgaria. 2.
România I, 3. Ungaria ; fete : 1. 
Bulgaria, 2. România I, 3. Româ
nia II.

„Cupa Clujului** individual, 
masculin — 9 ani : Sandor Ba- 
lasz și Botond Orban (Clujana 
Cluj-Napoca) ; 11 ani : Kalman
Kinde (Liceul Alexandru Moghio- 
roș Oradea) ; 13 ani : Peter Nagy 
(Șc. gen. 16 Cluj-Napoca) ; 15
ani : Gheorghe Aelenei (Voința 
Baia Mare) ; 18 ani : Istvan
Nagy (Voința Zalău) ; 35 ani : 
Cornel David (Voința Arad) ; 43

La Cîmpina

PESTE 30000 DE SPECTATORI PE TRASEUL 
„CUPEI PRIETENIA1 LA MOTOCROS

CÎMPINA, 27 (prin telefon). Or
ganizată în condiții ireproșabile 
de F.R.M. șl Asociația sportivă 
Poiana din localitate, etapa a 
treia a „Cupei Prietenia" la mo- 
tocros a fost urmărită de peste 
30 000 de spectatori care, după 
aproape patru ore de concurs au 
plecat satisfăcuți de spectacolul 
motociclist oferit de cei 32 de 
alergători din Bulgaria, Ceho
slovaca, R. D. Germană. Polo
nia, U.R.S.S. și România. In pro
gram au figurat două clase : 250 
cmc (motocrosiști pînă la 25 de 
ani) și 125 cmc (pînă la 18 ani), 
concurenții disputîndu-și întîie- 
tatea în două manșe, fiecare a 
cîte 40 minute, plus două turc 
și, respectiv, 30 minute plus 2 
ture.

Coa mai importantă cursă d.n 
program,- la clasa 250 cmc., a fost 
dominată copios de o veche cu
noștință a iubitorilor sportului 
cu motor din țara noastră, Di- 
miter Ranghetov, unul dintre așii 
motocrosului internațional (situat, 
în prezent, pe locul 3 în C.M. de 
motocros), care a cîștigat ambele 
manșe într-o manieră care nu a 
lăsat loc la replică. De valoarea 
învingătorului s-au mai apropiat 
doar Jan Vetesnik (Cehoslovacia), 
Andrei Ledovski (U.R.S.S.) șl 
Josef Chara (Cehoslovacia).

namec

ÎNCEP CAMPIONATELE
NAȚIONALE

O nouă ediție a campionatului 
național individual de tenis re
zervat seniorilor șl senioarelor se

CAMPIONII 
CARE IȘI APARA 

TITLURILE
Sirpiplu bărbați : Florin Se- 

gărceanu (Dinamo București).
Simplu femei : Lucia Roma

nov (Politehnica București).
Dublu bărbaiți : Dumitru Ilă- 

rădâu (Steaua) — Traian 
Mar cu (Dinamo Brașov).

Dublu femei : Lucia și Ma
ria Romanov (-Politehnica 
București).

Dublu mixt : Traian Marcu
— Florența Mihai (Dinamo 
București).

află în preajma startului. Timp 
de o săptămînă (28 iulie — 3 
august) pe binecunoscutele tere-

RUGBYȘTILOR
C. Herman, vicepreședintele clu
bului, de I. Tăcu) a preferat 
pentru cele câteva zile de pregă
tire centralizată Slănic Moldova. 
La 3 august, „Poli" va susține un 
meci internațional, cu BudowLany, 
o echipă din Lublin. • ȘTIIN
ȚA CEMIN BAIA MARE are la 
antrenamente 30 de jucători, cu 
cane speră ,,să se claseze mai 
bine ca pînă acum**, după cum 
declară antrenorul Mitică Anto
nescu. Preparativele sînt efec
tuate la Cavnic, Ia ele nep rezon - 
tîndu-se D. Florea (nemotivat),. 
Curea și Fi. Atanasiu (au plecat 
la alte echipe), iar Popovici se 
dedică muncii de antrenor (la 
juniori). Nume noi: frații Scarlat 
— unul, loan, are calități fizice ex
celente. numărîndu-se printre frun
tașii probei de săritură în lun
gime din țara noastră, iar A- 
lexandru este șl el un bun atlet 
—, Hitter — fost... boxer de 
„grea44 (22 de ani, 203 cm și 108 
kg !), Tătaru — provenit de la 
juniorii Brașovului, și Danciu — 
pînă deunăzi luptător. Nota bene: 
sînt posibile și alte noutăți... 
(G.R.). 

ani : Alexandru Szfics (Clujana): 
50 ani : Carol Zelenka (Voința 
Cluj-Napoca). Individual femi
nin : 9 and : Erika Fodor si Ca
talin Las zio (Clujana) ; 11 ani : 
Ileana Feler (Voința Baia Mare); 
13 ani : Sanda Cazvodorescu (U- 
nio Satu Mare) ; 15 ani : Elisa- 
beta Revesz (Someșul Satu Mare); 
17 ani : Raveca Flămînd (Voința 
Bistrița) : 35 ani î Margit Lazăr 
(Confecția Tg. Mureș).
„Cupa Clujului**, ștafetă, mascu

lin — 11 ani : reprezentativa jud. 
Cluj ; 15 and : reprezentativa iud. 
Maramureș : 18 ani : reprezenta
tiva jud. Satu Mare. Ștafetă fe
minin — 11 and : reprezentativa 
lud. Galați ; 15 ani : Unio Satu 
Mare : 17 ani — reprezentativa
jud. Maramureș.

Ion HOABĂN

Mult gustate de public au fost 
și întrecerile celor mai tineri 
motocrosiști cehoslovacii Pet Ko
var, Janomir Zadnic și sovieti
cul Aleksei Zorin formînd un 
trio remarcabil. Primul motocro- 
sist c:tat de noi a fost aplaudat 
la scenă deschisă pentru curajoa
sele lui acțiuni, detașîndu-se in
tr-un merituos învingător.

Cum s-au comportat tinerii re
prezentanți ai țării noastre ? Atît 
Ernest Mulner (la clasa 250 cmc), 
cît și Alexandru Ilieș (la 125 
cmc), oamenii nr. 1 ai echipelor 
noastre au fost urmăriți de ghi
nion tocmai cînd se aflau în 
postura de animatori ai întrece
rilor. Primul a avut o pană de 
cauciuc, iar celui de-al doilea 
i s-a defectat roata din spate a 
motocicletei. Ceilalți selecționați, 
cu toate că au depus eforturi 
evidente nu au putut rezista rit
mului impus de favoriți. Clasa
mente individuale : Clasa 250 
cmc : 1. D. Ranghelov (Bulga
ria), 2. A. Ledovski (U.R.S.S.),
3. J. Chara (Cehoslovacia) ...10. 
E. MQlner (România) ; 125 cmc :
1. P. Kovar (Cehoslovacia), ...5. 
Z. Fulop (România). Clasament 
pe echipe : 1. Cehoslovacia 15 p,
2. U.R.S.S. 27 p, 3. Bulgaria 32 
p, 4—5. România I și R.D.G. 60 p,
6. România II 84 p.

Troian IOANIȚESCU

DE TENIS
nuri din parcul bucureștoan Pro
gresul jucători din toate secțiile, 
cluburile și asociațiile sportive 
din întreaga țară vor încerca 
să-și apere cît mai bine șansele 
și să ocupe un loc de frunte 
în clasamentul final. Firește. însă, 
favoriț ii de pe tablouri se vo-r 
strădui să-și confirme valoarea. 
Printre aceștia — pentru a o- 
feri cîteva exemple — se vor 
număra Florin Segărceanu, An
drei Dîrzu, Dumitru Hăr&dău, E- 
duard Pană, Jean Bîrcu, Traian 
Marcu, Octavian Vîlcioiu, pre
cum și mai tinerii sportivi 
afirmați în ultima vreme. îi a- 
vem în vedere pe Lauren țiu 
Bucur, Silvan Niculescu, Li viu 
Mancaș, Cristinel Ștefăncscu, 
Bogdan Toma, Mihai Șovar, Răz- 
van Constantinescu și alții.

în concursul fetelor există 
multe șanse de a se vedea par
tide interesante. Asistăm în ul
tima vreme La un oarecare a- 
salt valoric în tenisul nostru fe
minin, recent totul de junioare 
reușind frumoasa performanță de 
a se califica în turneul final al 
„Cupei Helvetia**, care poate fi 
considerată un campionat mon
dial pe echipe. Dintre senioare 
să notăm prezenta la start a 
sportivelor de categorie interna
țională Florența Mihai și Lucia 
Romanov.

întrecerile vor debuta în a- 
ceastă dimineață, programul zil
nic înoepînd de la ona 9.

Aflăm cu adincă tristețe 
că a încetat prematur 
din viată graficianul N. 
CLAUDIU, vechi și apre
ciat colaborator al ziarului 
nostru, căruia îi vom păs
tra o neștearsă amintire. 
Colectivul redacției ia par
te Ia marea durere a fa- 
mil ei și îi exprimă sincere 
romlfvleanțe.



La capătul unui meci dramatic, de mare tensiune SCRIMA ÎNAINTEA
ULTIMELOR FINALE

V/

CAMPIOANĂ OLIMPICĂ, CU 22-19 (9-15)!
de un culoar 
în lupta pen- 
masculină de 
a pierdut în

în funcție de rezultatele ultimei etape, handbaliștii români
pot juca fie in „finala mare“, fie in cea

Sîmbătă, în sala Sokolniki din 
Moscova, peste 5 000 de specta
tori (și, alături de ei, milioane 
de telespectatori) " 
un meci 
unic în 
întreceri 
După ce ----- - -------- ......
la Montreal, selecționata Uniuni’ 
Sovietice, a condus la capătul 
primelor 30 de minute conforta
bil (15—9 !), reprezentativa Româ
niei a reușit — printr-o presta
ție admirabilă, de înalt nivel — 
să egaleze și să învingă la trei 
goluri diferență : ROMANIA 
U R.S.S. ~~ ‘

A fOSt O 
n -a m mal c unoscut vreodată, 
oră în care handbaliștii

pentru locurile 3-4

au asistat la 
de un rar dramatism, 

analele isto-riei marilor 
de handbal masculin, 
campioana olimpică ds

ROMANIA - 
22—19 (9—15).

oră de emoții cum 
' o 
români

CLASAMENTUL
AGRUPA

1. R. D. Germană 4 3 1 0 84— 72 7
2. Ungaria 4 2 2 0 70— 66 6
3. Polonia - 4 2 1 1 101— 73 5
4. Spania 4 1 1 2 78— 84 3
5. Danemamca 4 1 0 3 76— 80 2
6. Cuba 4 0 1 3 81— 115 1

GRUPA B

1. Iugoslavia 4 4 0 0 115— 70 a
2. România 4 3 0 1 101— 72 6
3. U.R.S.S. 4 3 0 1 112— 57 6
4. Elveția 4 2 0 2 94— 80 4
5. Algeria 4 0 0 4 64— 107 0
6. Kuweit 4 0 0 4 46—146 0

alcătuireCriterii de a clasa
mentului : numărul punctelor rea
lizate ; în caz de egalitate de 
puncte între două sau mai multe 
formații : a) rezultatul dintre ele, 
b) diferența dintre golurile mar
cate și cele primite (tot între 
ele), c) cel mai mare număr de 
goluri înscrise (de asemenea în
tre echipele aflate la egalitate de 
puncte) ; în cazul egalității și 
dună operarea acestor criterii se 
apelează La : a) diferența din
tre golurile marcate și golurile 
primite in clasamentul general, 
b) cel mai mare număr de go
luri marcate în clasamentul ge
neral, c) tragere la sorți.

au demonstrat nu numai înalte 
virtuți tehnice, măiestria carele-a 
adus recordul titlurilor mondiale, 
ci și forța morală, abnegația, do
rința de neînfrînt de a aduce 
sportului românesc o performan
ța notabilă la această a XXn-a 
ediție a Jocurilor Olimpice de 
vară. Și un prim pas a șl fost 
făcut : ei au reușit să învingă 
campioana olimpică la ea acasă 
si, prin aceasta, să se relanseze 
în lupta pentru medalii. Un sin
cer bravo întregii echipe, antre
norilor ei Ioan Kunst-Ghermă- 
nesau, Lascăr Pană și Nicolae 
Nedef !

Partida a fost începută de ai 
noștri cu exagerată prudență. Am 
spune chiar că ni s-au părut 
crispați, dominați de importanța 
înt'lnirii. de rezultatul final care 
putea să-i ducă spre podium saiu 
să-i trimită iremediabil spre me
dul locurilor 5—6. Această stara 
le-a fost adîndtă și de suita 
de eliminări dictate de arbitrii 
suedezi O. Carl Nilsson și E. 
Lars Jersmyr care, vrind să stă
pânească jocul, au dovedit fer
mitate numai în ceea ce-i pri
vește pe handbaliștii români : în 
primele minute ei i-au eliminat 
pe Lucian Vasilache (de două 
ori !) și pe Folker. Deși par-

tenorii de joc. handbaliștii so
vieticii, acționau obstructionist, 
extrem do dur, el n-aiu primit 
în această perioadă decît... aver
tismente. Este sigur că 
au sesizat, apoi, această 
pantă, co-nduCind partida, 
tiniuare, ireproșabil.

Pe fondul apărării inexacte șl 
al unul atac în care strălucea

arbitrii 
dlscre- 
în con-

teauu apără o aruncare de la 
7 m și de-aicd se declanșează fi
nalul uluitor al sportivilor noștri: 
20—19, prin Vasile Stingă, 21—19, 
prin Cezar Drăgăniță, 22—19, prin 
Măricel Voinea ! Victorie ! Cea 
mai frumoasă victorie a hand- 
baliștilor noștri în ultimii ani 1

Au marcat : Stingă 7, Birtalan. 
4, Drăgăniță 3, Boroș 2. Voinea 
2, Folker 2, Vasilache 1 și Voina 
1 — pentru România, Belov 5, 
Anpilogov 4, Juk 3, Fediuhin 3. 
Kușniriuk 2, Mahorin 1 și No- 
vițki 1 — pentru Uniunea So
vietică.

Astăzi se dispută ultima etapă 
a preliminariilor, în cadrul că
reia, în grupa B, se joacă me
ciurile România — Elveția, 
U.R.S.S. — Iugoslavia și Alge
ria __ Kuweit. Nutrind convinge
rea că sportivii noștri își vor fi 
recuperat forțele după epuizan
tul efort din meciul de sîmbătă, 
excfluZînd deci o surpriză... ne
plăcută, România ar urma să to
talizeze 8 puncte la finele pre
liminariilor. Dacă Iugoslavia în
vinge U.R.S.S. sau obține meci 
egal, „pLavii" se califică în fi
nala mare, iar handbaliștii noștri 
pentru cea mică, a locurilor 3—4. 
Dacă U.R.S.S. întrece Iugoslavia 
la un gol, situația rămiîne iden
tică. O victorie a 
saiu 3 goluri ne 
în finala mare...

gazdelor La 2 
aduce pe noi

Deși a beneficiat 
bun pentru a intra 
tru medalii, echipa 
floretă a României .. ,____
eliminările directe în fața R.D.G., 
în timp ce Polonia a întrecut Un
garia. in semifinale. deci : 
U.R.S.S. — Polonia 9—7 și Franța 
— R.D.G. 9—3. In finală : Fran
ța — U.R.S.S. 8—8 (66—60 t.d.),
echipa sovietică fiind handicapată 
de absenta titularului Laplțki, ac
cidentat în meciul cu Polonia șl 
înlocuit cu floretistu] Karaglan,

Clasamentul final : 1. Franța,
2. U.R.S.S., 3. Polonia, 4. R.D.G., 
5. România (9—7 cu Ungaria), 6. 
Ungaria.

In primul tur al 
pelor feminine de 
lia — România 9—7 
Cuba 8—8.

In celălalt meci 
floretistele țării noastre n-au pu
tut depăși formația U.R.S.S. 
(5—11). In acest fel ele au ratai 
prilejul de a-și continua disputa 
pentru medalii.

In sferturile de finală ale pro
bei, Ungaria — Italia 9—6 și Po
lonia — Cuba 9—7. Echipele 
U.R.S.S. și Franței s-au calificat 
direct în semifinale.

Apoi, în semifinale U.R.S.S. — 
Polonia 9—3 și Franța — Unga
ria 9-6.

Așadar, în finala probei femi
nine de floretă, U.R.S.S. — Fran
ța. Acțlonînd mai ca]m și mal 
lucid, floretistele Franței și-au 
apropiat victoria cu 9—6, deve
nind campioane olimpice. S-a re
editat astfel finala de la Mont
real, cu aceleași protagoniste, dar 
nu șl cu același rezultat. A- 
tunci, 9—2 pentru sportivele so
vietice. Au punctat: Trinquet 3 v, 
Latrille, Begard șl Broujier cîte 
2 v ; respectiv GJlazova șl Ușa-

probei ech!- 
floretă : Ita-
Si R.D.G. -

din grupă,

kova cîte 2 v, Sidorova și Belova 
cîte 1 v. In meciul pentru locu
rile 3—4, Ungaria — Polonia 9—7. 
Intr-un alt meci de clasament 
(locurile 5—6), Italia — Cuba 
9—6. Clasament final : 1. Franța 
— campioană olimpică, 2. U.R.S.S.# 
3. Ungaria, 4. Polonia, 5. italia# 
6. Cuba.

A început și întrecerea Indivi
duală de spadă. Țara noastră a 
fost reprezentată la această pro
bă de I. Popa, A. Pongracz șl 
Oct. Zidaru. Primul tur (42 de 
concurenți cuprinși în 8 serii) 
a fost trecut numai de Popa — 
5 victorii, cap de serie, și de 
Pongracz — cu 4 victorii. Zidaru 
a rămas, obținînd numai două 
victorii, dezavantajat de tușave- 
raj (—1, în timp ce Oldrich — 
R.S.C. a avut +2). în turul II, 
Popa, deși mai puțin sigur în 
acțiuni, a reușit să se califice 
mai departe cu două victorii, dar 
la coeficient ( + D în detrimen
tul cubanezului Favier (—1). In
tr-o grupă foarte puternică, Pon
gracz n-a realizat decît o victorie, 
oprindu-se aici. Printre cei 16 
spadasini care alături de i’opa 
vor evolua în eliminări directe 
sînt suedezii Edling, Harmenbcrg 
și Iacobson, sovieticii Mojaev, 
Lukomskl și Abușahmetov, ungu
rii Kolczonay și Dstrics și fran
cezul Ribaud, campionul mon
dial al probei. Turul de elimi
nări directe este programat luni 
(ora 14). Popa va întîlni în pri
mul său asalt pe sovieticul Lu- 
komski.

Tot luni (dimineața) vor intra 
în competiție și echipele de sa
bie. Echipa țării noastre face par
te din aceeași grupă cu formați
ile Uniunii Sovietice șl CubeL 
Primul meci, cu sabrerii cuba
nezi.

VASILE STINGĂ
doar Vasile Stingă, echipa Româ
niei primea gol după gol, facd- 
litînd detașarea echipei sovietice. 
Giganții din formația* gazdă tră
geau nestingheriți, iar extremele 
se infiltrau și ele fără a fi sto
pate. După pauză, pe teren a 
apărut parcă o altă echipă a 
României : decisă în apărare, de
rutantă în atac, hotărîtă să-și a- 
pere șansa în ciuda diferente! 
mari de scor. De La 10—16, bă
ieții noștri au ajuns prin golu
rile înscrise de Boroș, Drăgăniță, 
Voma (la 13—16, Claudiu Ionescu 
a apărat o aruncare de la 7 
m executată de Anpilogov), Dră
găniță, Folker și Birtalan (din 
7 m) la 16—16 ! Reprezentativa 
României joacă extraordinar, o- 
bligîndu-și adversarul La manevre 
greșite, ia pripeală, la ratări co
pilărești. La 19—19, Nicolae Mun-

ECHIPA ROMÂNIEI ÎN LUPTĂ
PENTRU UN LOC PE PODUIM

echipei Româ-Ultima partidă a 
niei în turneul masculin de vo
lei, grupa B, cu iugoslavia, avea 
un caracter decisiv pentru cali
ficarea în semifinalele turneului 
olimpic. Și acest examen deose
bit de dificil, avînd în vedere va
loarea adversarilor noștri, a fost 
trecut cu bine : elevii antrenoru
lui emerit Nicolae Sotir și ai lui 
Florin Bala;ș au cîștigat cu 3—1 
(15—9, 14—16, 15—8, 15—12) la ca
pătul unui meci de ridicat nivel 
tehnic și spectacular. în primul

ALTE RECORDURI
MONDIALE

Sîmbătă, la categoria mijlocie 
(82,5 kg), titlul olimpic a fost 
cucerit de sovieticul lurik Var
danian care a realizat 3 recor
duri mondiale : 400 kg (v.r. 3941 
kg), 177,5 kg la „smuls" (v.r. 176 
kg) și 222,5 kg la „aruncat“ (v.r. 
215 kg). I-au urmat Blagoi Bla- 
goev (Bulgaria), cu 372,5 kg și, 
surprinzător, cehoslovacul Duș an 
Poliacik, cu 367,5 kg. Reprezen
tantul țării noastre. Petre Dumi
tru, după ce a egalat recordul 
țării la „smuls" (155 kg), a ratat 
cele trei încercări la „aruncat". 
ieșind din concurs. Pentru a se 
fi Clasat printre primii 6 el tre
buia să ridice cel puțin 195 kg 
(recordul țării fiind de 187,5 kg). 
Polonezul Pavel Rabczewskl, de 
pe poziția a 6-a, a totalizat 350 
kg (155+195).
Categoria semigrea (90 kg), care 

a avut loc aseară, s-a încheiat

cu o mare surpriză, dar cu re
zultate mai slabe. în mod neaș
teptat a cîștigat Peter Baczako 
(Ungaria) cu 377,5 kg, urmat de 
campionul european din acest 
an, Rumen Alexandrov (Bulga
ria) cu 375 kg. La C.E. de la 
Belgrad, Alexandrov realizase 
390 kg ! Medalia de bronz a re
venit, surprinzător, lui Franck 
Manthek (R. D. Germană) — încă 
junior.

Vasile Groapă a obținut locul 7 
cu 355 kg — record național (v. 
r. 350 kg) și a realizat alte două 
recorduri ale țării : 160 kg la
„smuls" (v.r. 157,5 kg) și 195 kg 
la „aruncat*
ar fi reușit 200 kg la acest ul
tim stil (a ratat însă de două 
ori) ar fi putut ocupa locul 5 !

(v.r. 192,5 kg). Dacă

set conduc „plavii* și, după o 
serie cam mare de servicii ratate 
de jucătorii noștri (5), notăm ega
lități La 6 și la 8. după care 
atacurile „bombă" ale lui Enescu-" 
(în special), blocajele Impecabile 
(evidențiați Oros și Pop) și, 
general, mal buna orientare

CLASAMENTE ;
A

3
3
4
3 
3

B
4 3 1
3 3 0
3 12 
3 12 
3 0 3

teren fac ca setul să revină, nor
mal, jucătorilor români : 15—9.

Setul doi a fost ' ..............
braț al meciului, 
egalarea scorului 
tor ii iugoslavi de
1, 2, 3, 5 și 14, după ce „ostili
tățile" au fost conduse tot de 
echipa română. Scăderea ritmu
lui de joc, în sepcial a trăgăto
rilor Dumănoiu și Enescu, împre
ună cu prestațiile de excepție ale 
lui Trifunovici și Bogoevski, fac 
ca egalitatea la seturi (1—1) să 
fie înscrisă pe tabela de marcaj. 
Setul trei debutează, ca și cel 
precedent, avînd la cîrma jocu
lui formația română. La scorul 
7—6, cînd cursa de urmărire a 
jucătorilor iugoslavi devenise a- 
menințătoare, antrenorul Sotir, 
Inspirat, îl introduce în teren 
Sorin Macavei, care avea să

în 
în

MIRACOLUL FILMULUI SPORTIV
In sălile de cinema nu se 

bate din palme... Numai a- 
cest fapt ne-a împiedicat, zi
lele trecute, să aplaudăm cu 
căldură prima gală de filme 
a Cinematecii Române consa
crată peliculelor cu subiect 
sportiv. Replică cinematogra
fică prilejuită de desfășura
rea ‘ '
la 
văzut 
men tare 
țională 
„Baladă 
contemporan" 
Ready..." — 
momente memorabile ale as
censiunii sportului nostru de 
performanță spre recunoaș
tere universală.

Ce neprețuit miracol, acest 
travaliu al imaginii înregis
trate pe film ! S-o vezi 
Nadia - - • - ■
noastră 
cu 12 
ucenică 
nastlcii, 
pe lama bîmei, sau învățînd 
zborul de elice printre para
lele. Apoi, în anii primelor 
tentative, uimindu-ne orln

adusă acelorași 
după un alt salt 
vedem ajunsă în 
măiestriei sale

cote 
peli-

1.
2.
3.
4.
5.

U.R.S.S. 
Bulgaria 
Cehoslovacia 
Cuba
Italia

Grupa

1. România
2. Polonia
3. Brazilia
4. Iugoslavia
5. Libia

Grupa

3
2
1
1
1

0 
1
3
2
2

9: 1
6: 4 
6:11
6: 9 
3: 8

6
5
5
4
4

P 
P 
P 
P 
P

7
6
4 P
4 p
3 P

P 
P

cel mai ech 11- 
Am consemnat 
de către jucă- 
cinci ori — la

pe 
fie.

PRIMII CAMPIONI

OLIMPICI LA JUDO

Olimpiadei de 
Moscova. Am 

două docu- 
de excep- 
valoare 
pentru un erou 

și „Play- 
marcînd două

pe 
Comănoci, admirabila 
Nadia, așa cum era 

ani în urmă, micuță 
în marea artă a gim- 

făcînd primii pași

perfecțiunea 
mișcări. Ca, 
în timp, s-o 
plenitudinea 
superbe.

Impresionantă, dar la 
sensibil diferite, cealaltă . 
culă. Aceea păstrînd pentru 
totdeauna amintirea finalei 

„Cupei Davis" de 
la București, în 
care Ilie Năstase și 
Ion Țiriac au fost 
foarte aproape de 

a-și împlini năzuința lor cea 
mai înaltă. — ’ ------
ta tori 
frîngeri, 
neuitat 
șurării 
stantin 
cum opt ani, cu mină de a- 
devărat maestru.

în Arhiva națională de fil
me există aproximativ 18.000 
metri de peliculă cu fapte 
din viața sportului nostru. Un 
bun de preț, care este păs
trat cu grijă și respectat. 
Ceea ce este — de asemenea 
— demn de aplauze.

Radu VOIA

Iar noi, spec- 
nefericiți ai unei în

carc rămîne de 
prin tragismul desfă- 
sale. Regizorul Con- 
Vaeni le-a filmat, a-

La Palatul sporturilor de la 
Lujniki au fost inaugurate dumi
nică întrecerile olimpice de judo. 
Pe tatami și-au încercat șansele 
sportivii de la categoriile semi
grea și 
curenții 
înscrie, 
pentru 
olimpic

Sovieticul Tengiz Kubuluri (cam
pionul mondial la semigrea) s-a 
situat pe primul loc în grupa A, 
dispunînd pe rînd de Darius 
Novakowski (Polonia) La puncte. 
Daniel Radu (România) la punc
te, Dietmar Lorenz (R.D.G.) prin 
yusei-gachi (superioritate tehnică) 
și de Jose Tornes (Cuba) la 
puncte, Kubuluri s-a calificat în 
finală cu belgianul Robert Van 
De Walle, cîștigătorul grupei B. 
Van De Walle i-a învins în ordi
ne pe: Istvan Szepesi (Ungaria) 
la puncte, Rex Chizooma (Zam
bia) prin ippon, Jean-Luc 

Rouge (Franța) la punc
te și pe Henk Numan (Olanda) 
la puncte. Toți concurenții între- 
cuți de cel doi finaliști au evo
luat în recalificări pentru desem
narea medaliaților cu bronz.

grea. Unii dintre con- 
acestor categorii se vor 

în ultima zi, și la open 
desemnarea campionului 
absolut.

Pa-La grea, francezul Angelo . 
Msi a avut o grupă mai ușoară 
și a cîștigat-o fără multe emoții: 
b.p. Wojciech Reszko (Polonia), 
b.ipp. Vladimir Kocman (Ceho
slovacia) și b.y.g. Paul Radburn 
(Anglia), cel care a dispus la 
puncte, în turul 2. de Mihai Cioc 
(România). O mare surpriză a 
furnizat tînărul bulgar Dimităr 
Zaprianov, care a ocupat primul 
loc în grupa B : b.ipp. Jan Exbcr 
(Suedia), b.p. Radomir Kovace- 
vici (Iugoslavia) și b.y.g. Miong 
Gyu Kim (R.P.D. Coreeană).

în gala de seară, au avut loc 
finalele și recalificările. La se
migrea, în finală, belgianul Ro
bert Van De Walle ' a obținut 
victoria in fața sovieticului Ten
giz Kubuluri, devenind campion 
olimpic. ........................
revenit 
(R.D.G.) 
landa), 
așteptat, __ o___ _____ _____ _
l-a învins net pe bulgarul Dimi
tăr Zaprianov. Iugoslavul Rado
mir Kovacici și cehoslovacul Vla
dimir Kocman au cucerit me
daliile de bronz.

Medallile de bronz au 
lui Dietmar Lorenz 

și lui Henk Numan (O- 
La, grea, cum era de 

Angelo Parisi (Franța)

Mingea ridicată de Oros va fi 
lovită puternic de Enescu.~ 
Un nou punct pentru echipa 

noastră !
mai bun jucă- 
în setul trei, 
echipa Româ-

tn continuare, cel 
tor de pe teren, 
deci, 15—8 pentru 
niei.

Setul patru (și 
fi numit „setul lui 
trage nă praznic, blochează efica
ce, „scoate" miraculos, face totul 
pe teren. De partea cealaltă, an
trenorul Lazar Grozdanovici face 
schimbare după schimbare, schim
bă din mers tactica de joc, dar 
nimic nu poate opri drumul spre 
victorie m set (15—12) și în meci
— 3—1 — al echipei României
— Oros, Dumănoiu (Macavei), 
Gîrleanu (Chifu), Stoian (Ste- 
rea), Pop, Enescu —, ceea ce face 
ca jucătorii noștri să se califice 
în semifinalele turneului olimpic, 
confirmînd astfel nivelul bun al 
pregătirii și al prestațiilor ante
rioare.

In celălalt meci din grupa B, 
Brazilia' — Libia 3—0 (1, 2, 6).
Echipa Poloniei, principala favo
rită a grupei, nu a jucat.

In grupa A, U.R.S.S. — Bulga
ria 3—0 (6, 8, 10) și Cehoslovacia
— Cuba 3—2 (11, —13. —2, 14. 9).

După ce au ratat calificarea fn 
grupa semifinalelor doar datorită 
unui complex conjunctural, volei
balistele noastre au rămas să 
joace în turneul pentru locurile 
5—8. Și avînd în vedere mai ma
rea lor experiență și, ziceam noi, 
mal ridicata valoare, demonstrată 
cu alte prilejuri, am crezut că 
reprezentativei 
greu să ocupe 
această grupă, 
mul meci pe 
duminică, cu 
echipa noastră 
net : 3—0 (12, 9, 11).

ultimul) poatî 
Macavei", care

noastre nu-1 va fi 
un loc fruntaș în 
Dar, chiar în pri- 
care l-a susținut, 
formația Perului, 
a fost întrecută
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Echipajul României de 8+1 medaliat cu bronz. De la stingă la 
dreapta : Rodica Erîntu, Marlena Zagoni, Ana Iliuță, Rodica 
Pușcatu, Maria Constantinescu, Elena Bondar, Florica Bucur, An

gelica Aposteanu ; în fafă — cirmaciul Elena Dobrițoiu.

SANDA TOMA A CONFIRMAT IN MOD STRĂLUCIT MAREA ACȚIUNE 
DE SELECȚIE CARE A DESCOPERIT-O Șl OPTIMISMUL PROGNOZEI

Ce vreme frumoasă, cer senin 
și soare cald (22 de grade) au 
fost duminică la Krîlatskoe să 
cită ploaie, răcoare Si vânt au 
suportat sîmbătă cele cîteva mii 
de spectatori din tribune 7 Dar 
fetele pe canal, în bărcile strimte 
pi rapide 7 S-ar fi cuvenit să 
aibă vi&lașde o zi însorită si 
liniștită, pentru că ele sînt gin
gașe, în pofida gabaritului mare, 
și au obținut 3 medalii, dintre 
care una strălucitoare ca soa
rele, pe cînd băieții sînt mai re
zistent i și, apoi, s-au cam ascuns 
pe după podiumul olimpic. Dar 
dorințele sint adesea neîm pli
nite...

lată-ne, sîmbătă dimineața sub 
bătaia ploii câinești, pe malul ca
nalului Krîlatskoe. Eram pre- 
zenți aproape toți cei aflați aici, 
fără statut de participant!. Eram 
Biguri că de pe acest canal fe
tele vor recolta medalii, așa cum 
știam că de pe un lac se pot 
culege nuferi. Mai cu seamă de 
acum un an, de cînd am văzut-o 
pe Sanda Toma cîștigînd, chiar 
pe aceste ape, proba ei favorită, 
cu ușurința cu care se aprinde 
o țigară. De atunci eram nerăb
dători s-o aplaudăm campioană 
olimpică.

Intemperiile de sîmbătă înce
puseră să ne știrbească din în
crederea absolută în medalia de 
aur, deoarece condițiile optime 
de concurs nu mai erau îndepli- 
nibe. Răcoarea (doar 4-16 grade), 
vântul (aproape 4 m pe secundă), 
de care se face caz atunci cînd 
este invocat ca o scuză pentru

nereușite, constituiau unele im
pedimente.

A sosit și momentul startului 
în cursa vîslașelor, singure în 
barcă. Parcă ploaia se întețise. 
De lingă locul sosirii pînă la 
start, prin ploaie, nu se vedea 
aproape nimic la 1 000 m dis
tanță. Chiar și pe monitoarele 
TV de la masa presei imaginile 
erau încețoșate. Se dăduse star
tul și aveam senzația că Sanda 
a întârziat puțin. Așa a fost. 
Pulsul a început să ne crească. 
Schifista sovietică se și instalase 
în față. Dar Sanda Toma se am
biționează și forțează. Pînă la 250 
m a și recuperat mica întârziere 
și a luat conducerea pe care, 
conform obiceiului, nu o va mai 
părăsi pînă la sfârșit. Totuși, 
sportiva sovietică o seconda pe
riculos pe Sanda. S-a menținut 
La 0 jumătate de barcă pină la 
750 m. Cursa trece prin fața tri
bunei presei. De vizavi, tot lo
tul de canotaj al României, fete 
și băieți, o încurajează pe co
lega lor de aur. Ea vâslește cu 
ritmul și precizia unui metro
nom, agasată de trena pe care 
i-o poartă principala adversară, 
trage și mai tare. Centimetru cu 
centimetru, barca Sandei se dis
tanțează și într-un vuiet de a- 
plauze parcurge ultimele zeci de 
metri în câștigătoare sigură. Una! 
Sanda Toma este campioană o- 
limpică ! Ea a confirmat în mod 
strălucit justețea selecției și op
timismul prognozei pentru Olim
piada ’80. Sanda Toma abando
nează vîslele pentru moment în

voia soartei, ridică mâinile spre 
cerul buclucaș, apoi le lasă oste
nite și gustă, sub Continua ră
păială a ploii mărunte, beția 
dulce a victoriei olimpice.

Parcă ieri auzeam pentru pri
ma oară numele acestei fete. 
Dacă ne gândim bine, nici nu 
sînt doi ani. Un cercetător știin
țific în sport, profesorul de edu
cație fizică Comeliu Răduț, prie
ten cu ziariștii sportivi, pe care 
îl credeam numai pe jumătate 
din ce spune, ne-a vorbit de se
lecția condusă de el pentru des
coperirea de Canotoare. cum a 
convins-o pe Sanda să treacă de 
la atletism la canotaj și cum, el 
și alții, vor facie medaliate O'
lim pice la canotaj din aceste fete 
care nu știau ce-i o ambarcație, 
unele din ele necunoscând nici 
înotul. De anul trecut H cre
dem pe profesorul Răduț tot ce 
ne va spune pe viitor !...

De la atletism, într-un an și 
ceva, pe podiumul del mai înalt 
al campionatelor mondiale și al 
Jocurilor Olimpice de la Mos
cova, iat-o primind medalia de 
aur și salutând pe cei 15 000 de 
spectatori care o aclamă. Se a- 
flă la cîteva zeci de metri de 
noi, totuși emoția este vizibilă. 
Se înareaptă cu privirea spre tri
colorul românesc ce se înalță pe 
cel mai înalt catarg, și se cîntă 
pentru ea : „Trei culori cunosc 
pe lume“ !

„Eram sigură de victorie, ne 
spune Sanda Toma. Totuși a fost 
mai greu decît ml-am închipuit, 
Nu credeam că voi avea atîtea

emoții în așteptarea premierii 
Emoționată am fost și la Bled. 
Deveneam pentru prima oară 
campioană mondială. De ce oare 
sînt mai mult mișcată acum, la 
titlul olimpic 7 Intr-adevăr, jocu
rile Olimpice înseamnă mai mult 
decît orice. Apreciez acum mult 
mai mult tot ceea ce au tăcut 
pentru mine antrenorii și cole
gele mele. Sînt atît de fericită 
că pot oferi țării mele o meda
lie de aur pe care o alătur cin
stirii pe care întregul popor o 
face celor 15 ani împliniți de la 
Congresul al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român. Atunci a- 
bia aveam 9 ani. Pot să spun că 
sînt creația acestor ani care îmi 
oferă pregătirea pentru viață si 
succesele în sport. Vă spun că nu 
mă voi opri aici. Am prins gustul 
medaliilor de aur și îmi va fi 
greu să le schimb culoarea*4.

Canotajul feminin a dovedit șl 
de această dată că sportul româ
nesc poete conta pe forța sa. 
Pe lângă Sanda Toma mai sânt 
Olga Homeghi și Valeria Roșea, 
echipajul de 24-1 medaliate cu 
bronz. Poate că și albe fete ar 
fi putut să cucerească acum me
dalii, dacă emoțiile nu ar fi 
fost atît de mari, dacă ar fi 
avut mai multă tăirie și am
biție în condițiile grele ale con
cursului. In orice caz, atît lor. 
cât și antrenori •or, în frunte cu 
Victor Mociani, li se cuvin calde 
felicitări. (A. N.).

(Urmare din pag. I)

După prima „sută" însă, cam
pioana noastră, vîslind cu mul
tă vigoare, și-â ajuns adversa
rele și a trecut în frunte. Din 
acest ’ moment schitul Sandei 
Toma s-a îndreptat cu o re
marcabilă ușurință spre victo
rie. Românca a trecut prima 
la 500 m, iar la 750 m păstra 
încă o jumătate de barcă avans 
față de urmăritoare. în final. 
Mașina Schroter și Spasova 
au aruncat în luptă ultimele 
resurse, profitînd de o ușoară 
relaxare a reprezentativei 
noastre. Sanda, la rîndul ei, a 
vîslit de asemenea cu ultimele 
puteri, a rezistat cu brio, tre- 
cînd prima linie de sosire după 
3:40,69. înaintea. Antoninei Ma
șina și Martinei Schroter. ne
voite să recunoască superiori
tatea marii noastre campioane.

Așadar, după titlul de cam
pioană mondială cucerit anul 
trecut la Bled, la cea de a 
5-a cursă din cariera sa, Sanda 
Toma (legitimată la clubul Vii
torul și pregătită de un colec
tiv de tehnicieni condus de 
Victor Mociani) adaugă palma
resului său strălucit și pe a- 
cela de campioană olimpică!

Una dintre cele mai pasio
nante finale a prilejuit-o între
cerea de la dublu vîsle. Prin
tre pretendentele la medalii : 
echipajul bulgar Otetova — 
Iordanova — campion olimpic 
la Montreal, bărcile R. D. Ger
mane (Linse — Westphal), 
U.R.S.S. (Hlopțeva — Popova) 
și reprezentantele noastre Olga 
Homeghi — Valeria Roșea. Ca
notoarele sovietice au avut cel 
mai bun start; cele din Bulga
ria și R, D. Germană le-au ta- 
lonat îndeaproape, în timp ce 
dubloul nostru s-a aflat pe pri
ma porțiune a cursei abia în 
poziția a IV-a. La 500 m — si
tuație aproape identică: 1. 
U.R.S.S.. 2. Bulgaria, 3. R.D.G 
4. România. A fost momentul 
cînd româncele au lansat un 
puternic atac, recuperînd han

dicapul d. 
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la un m< 
a doua; < 
depus, pe 
sportivelo 
tică. învi 
totul ne: 
R. D. G 
performai 
ce, clasat 
nelor oii 
remarcab 
dalia de 
an în urr 
și demon 
contestab 
sportive 
rești și I

Pentru 
medalii, 
lui" rom: 
misiunea 
înainte, 1 
cheiat t 
cursului 
Elena B< 
Constanți 
na Iliuță 
Rodica 
Florica 1 
ca Frînt 
Zagoni 
(ambele 
brițoiu 
după mi 
niei pe 
competiț 
curse cu 
fost într 
jele U.R 
în ultimi 
mane 
1976). Di 
întreaga 
vietice a 
de țpor 

I 
s-au ins 
poziția t 
la acest 
toate ef< 
depuse 
și cele l 

O med 
bronz — 
lanț al

„SÎNT FERICITĂ
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dezminte renumele 
de sport olimpic 
numărul i și cea 

dovadă este în
că tribunele stadio-
Lujniki (NB. 103000

mai bună 
suși faptul 
nulul de le _ .
locuri) se dovedesc, iată, neîncă
pătoare pentru manele număr al 
celor doritori să urmărească în
trecerile atlețiior.

Sâmbătă La startul finalei cursei 
de 400 m garduri, a fost prezent 
și campionul nostru Horia Toboc, 
căruia sorții îi dau culoarul 7. 
Se pornește rapid pe prima parte 
a distanței și La intrarea în ul
tima linie dreaptă sovieticul Va
sili Arhipenko, favoritul disputei, 
deține un avantaj ce părea hotă
râtor. La ultimul grad, Arhipenko 
era încă lider, dar apoi, chiar în 
apropierea liniei de sosire, a ce
dat întâietatea lui Volker Beck, 
a cărui victorie, ca și rezultatul 
de 48,70 s, pot fi considerate ca 
surprinzătoare. Horia Toboc n-a 
contat (cum am fi dorit) în lupta 
pentru șefia probei,

Săritura în înălțime i-a prile
juit italience! Sara Simeoni un 
frumos fuoces pentru momentul 
final al carierei sale atletice, 
căreia, vineri, i-a pus punct I Ea 
a câștigat clar, cu 1,97 m — re
cord olimpic — la a doua încercare. 
Campioana noastră Cornelia Popa, 
ca și la Montreal, s-a clasat a 
8-a, având un rezultat de 1,88 
m, cu un centimetru mai mult 
decît în 1976 !

tn mult așteptatul duel brita
nic Coe — Ovett, unul

ma finală de duminică, 800 m 
femei, a prilejuit Nadejdei O- 
lizarenko (U.R.S.S.) o victorie 
categorică șl un rezultat excep
țional : 1:53,42 — nou record mon
dial. - • * ' ------------- --------- -
fost

Vechiul său record (1:54,9) a 
egalat de Olga Mineeva !
aruncarea 6 uliței La băr- 
ca și cea de la femei, a 
sub semnul celui mad de- 
neprevăzut. Recordmanul

stat
plin .
mondial Ferenc Paragi (Ungaria) 
care, în calificări, fără să for
țeze, obținuse 88,76 m (cel mai 
bun rezultat al preliminariilor) 
în Concurs n-a mai reușit decît

79,52 m și astfel el nu s-a mai 
aflat printre finaliști ! Titlul a re
venit sovieticului Dainis Kula cu 
91,20 m.

Sosire extraordinar de strânsă, 
ca și acum 4 ani, la Montreal, 
în finală La 110 mg, învingătorul 
Thomas Munkelt (13,39 ‘ ”
superior doar cu 0,01 s 
sanas și cu 0,05 s lui

La 10 000 m, trioul 
(Yfter, Kedir, Kotu) și 

landezi (Maaninka și... Viren) au 
condus cursa, dar in ultimul tur, 
sprintul final al bătrânului Mirut 
Yfter (27:42,7) a fost de-a drep

tul debordant.

m,

ș) fiind 
lui Ca- 
Pucikov 
etiopian 
doi fin-

ța că acasă toată lumea îmi 
ține pumnii strinși mi-a dat 
forfa de a trece peste mari 
obstacole puterea de a mă 
stăpini în momentele de mare 
tensiune. De aceea vreau să 
le mulțumesc tuturor și să le 
spun că tot ceea ce realizez 
eu frumos este numai și numai 
pentru ai mei, pentru cei dragi 
din țară.

— Este frumos ceea ce spui 
și — sînt convins — oamenii 
te iubesc nu numai pentru 
performanțele pe care le rea
lizezi, ci și pentru că te simt

alături de ei, inimă din inima 
lor. Iți dorim, cu toții, succes 
la examenul de intrare în fa
cultate, succes în drumul lung 
și frumos pe care-1 parcurgi 
pe firmamentul gimnasticii 
mondiale I

— Vă mulțumesc mult.
Bela Karoly nu prididește să 

strîngă mîinile ce i se întind, 
să mulțumească pentru felici
tările ce curg în torent. „Uria
șul" ne privește zîmbind. Par
că ieri ne-am despărțit, tot 
aici, la Otopeni, urîndu-i suc
ces.

— Acum sînt la rînd felici
tările ...
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— -■ câștigcursa de 800 m, a dat . „ 
de cauză Tul Ovett, al cărui fi
niș n-a admis... replica ! Să aș
teptăm și a doua manșă, cursa 
de 1 500 m...

Filmul sosiriii la 
a fost consultat de 
ori înainte de a se 
rezultatul oficial 
dîndu-i-se câștig de 
sutime !, Ludmilei 
în fața lui Marlies Gohr. Timpul 
noii campioane (11,06) este mai 
bun cu 0,02 $' decît precedentul 
record olimpic.

Așa cum începuse întrecerea
(4542 p după prima zi), se părea 
că britanicul Daley Thompson
avea să încheie decatlonul cu un 
nou record 
de sîmbătă 
cat planul.

Duminică dimineața, Iosif Nagy 
s-a prezentat la calificările la 
disc, dar aruncând numai 59.34 
m (unul dintre cele mai slabe 
rezultate ale sale din acest an) 
nu a promovat pentru concurs ! 
La fel, o prestație cu mult sub 
posibilități a avut șl 
boc în seriile cursei 
plat, locul 5 tn seria 
cî stig at j amaicanu 1
47 54) 
slab 
o zi 
Tot 
3 000

100 m femei 
foarte multe 
fi comunicat 
al întrecerii, 
cauză, cu o 
Kondratieva,

mondial, dar ploaia 
dimineață i-a deju-

Horia To- 
de 400 m 
a II-a (a 

Cameron 
cu un timp (49,90 s) mai 

decît cel obținut de el. cu 
înainte, la 400 m... garduri ! 
așa, au fost eliminați la 
m obstacole, din serice de 

s^rr-b^tă. Paul Conu sl Nieolae 
VoWi. La această probă doar 
Vasile Bichea s-a calificat pen-

SÎMBÂTÂ
ATLETISM : IM m (t) : L Ludmila Kondratieva (U.R.S.S.) 11,06 — 

campioană olimpică, 2. Marlies Gi.hr (R.D.G.) 11,07, S. mgrid Auers- 
wald (R.D.G.) 11,14, 4. Linda Haglund (Suedia) 11,16, 5. Romy 
Miiller (R.D.G.) 11,16, 6. Kathryn Smallwood (M. Britanie) 11,28.

înălțime (f) : 1. Sara Simeoni (Italia) 1,97 m — record: olimpic, 
campioană olimpică, 2. Ursula Kielan (Polonia) 1,94 m, S. Jutta. Klrst 
(R.D.G.) 1,94 m, 4. Rosemarie Ackermann (R.D.G.) 1,91 m, 5. Marina 
Slsoeva (U.R.S.S.) 1,91 m, 6—7. ’ --------------- ----------- ’
Christine Stanton (Australia) 1,88
I, 88 m.

400 mg : 1. Volker Beck (R.D.G.) 
sili Arhipenko (U.R.S.S.) 48,86, 3.
4. Nikolai Vasiliev (U.R.S.S.) 49,34, 
6. Horia Toboc (România) 49,84.

800 m : 1. Steven Ovett (AI. Britanie) 1:45,40 — campion olimpic, 
2. Sebastian Coe (M. Britanie) 1:45,90, 3. Nikolai Kirov (U.R.S.S.) 
1:46,0, 4. Alberto Conceica Guimaraes (Brazilia) 1:46,20, 5. Andreas 
Busse (R.D.G.) 1:46,90, 6. Detlef Wagenknecht (R.D.G.) 1:47,0.

Decatlon : 1. Daley Thompson (M. Britanie) 8495 p (10,62 — 8,00 m 
— 15,18 m — 2,08 m — 48,01 ; 14,47 m — 42,24 — 4,70 m — 
64,16 m — 4:39,9) — campion olimpic, 2. Iurl Kutenko (U.R.S.S.) 
8333 p, 3. Serghel Jelanov (U.R.S.S.) 8135 p, 4. Georg Werthner 
(Austria) 8050 p, 5. Kozef Zeilbaur (Austria) 8007 P, 6. Dariusz Lud
wig (Polonia) 7978 p.

BASCHET. In turneul pentru Ioc. 7—12 : Senegal — India 81—59 
(37—31) ; Cehoslovacia — Suedia 83—61 (39—35) ; Polonia — Aus
tralia 141—74 (42—35) turneul pentru loc. 1—6 : Spania — Brazilia 
110—81 (52—34) ; Iugoslavia — Cuba 112—84 (55—41) ; U.R.S.S. v
Italia 85—87 (39—47).

In turneul feminin : U.R.S.S. — Cuba 95—56 (55—17).
BOX. Cat. muscă : H. srednicki (Polonia) b.p. W. Mwango (Zam

bia) ; H. Russell (Irlanda) b.p. E. Mlundwa (Tanzania) ; D. Radu 
(România) b.p. W. Keltk (Marea Britanie) ; V. Mirosnlcenko 
(U.R.S.S.) b.p. J. Hernandez (Cuba) ; J. Varadi (Ungaria) b.p.
5. Pushkardgoj (Nepal). Cat. ușoară : A. Rusevskl (Iugoslavia) b.p.
B. Boualalne (Algeria) ; P. Oliva (Italia) b.ab. 3 A. Halabi (Siria) ;
J. Aguillar (Cuba) b.p. Bun Hua Ryu (R.P.D. Coreeană) ; A. Mo
lina (Porto Rico) b.ab. 1 D. Schwarz (R.D.G.) ; W. Anthony (Marea 
Britanie) b.p. S. Odhlambo (Suedia), S. Konokbaev (U.R.S.S.) b.ab. 2 
I. Bacskai (Ungaria), cat. semigrea : H. Bauch (R.D.G.) b.p. B. iva- 
noy (Bulgaria) ; * “................. * ' '
S. Kacear ( 
(U.R.S.S.) 
nia) b.ab.
C. Cozma 
(Algeria).

CANOTAJ. Probele feminine — 4-f-l rame : 1. R. D. Germană 
(Sylvia Frohlich, Ramona Kapheim, Angelika Noack, Birgit Saal- 
feld + Kirsten Wenzel) 3:19,27 — campioane olimpice ; 2. Bulgaria 
(iGulnka Giurova, Maria Modeva, Rumiana Todorova, Iskra Veli- 
nova -j- Nadia Filipova) 3:20,75 ; 3. U.R.S.S. (Marla Fadeeva, Va
lentina Semtonova, Nina Sovetnikova, Olga Studneva + Nina Ce- 
remîșina) 3:20,82 : ~ * — •
Florica Silaghi, Maria 
3:26,37 ; dublu visle : 
3:16,27 — campioane 
Westphal) 3:17,63 ; 3. _ _____ ___ . .
3:16.91 ; 4. Bulgaria (Oțetova, Iordanova) 3:23,14 ; 5. Polonia (Jarkie- 
wicz, Klucznik) 3:27,25 : 6. Ugnaria (Bata, Landhoffer) 3:35,70 ;
2 f.c. : 1. R. D. Germană (Ute Steindorf, Kornelia Klier) 3:30,49 — 
campioane olimpice ; 2. Polonia (Malgorata Dluzewska, Creslawa

Andreas Reichstein (R.D.G.) și 
m, 8. cornelia Popa (România)

48,70 — campion olimpic, 2. Va-
Gary Oakes (M. Britanie) 49,11,
5. Rok Kopitar (Iugoslavia) 49,67,

3.

J. Palk (Australia) b.ab. 2. J. Vanba (Congo) ; 
(Iugoslavia) b.ab. 2 A. Nasoro (Tanzania) ; D. Kvaciadze 
b.ab. 2 E. Donald (Marea Britanie) ; G. Donici (Româ- 
2 J. P. Nanga (Camerun), M. Madsen (Danemarca) b.p. 
(Ungaria*) ; P. Skrzccz (Polonia) c. nepr. M. Bouchiche

4. România (Valeria Cătescu, Georgeta Mașka, 
Tănasă 4- Aneta Matei) 3:22,08 ; 5. Australia 
1. U.R.S.S. (Elena Hlopțeva, Larisa Popova) 
olimpice ; 2. R.D.G. (Kornelia Linse, Heidi 
România (Olga Homeghi — Valeria Roșea)

Koscianska) 3:30,95 ; 3. Bulgaria (Sica Barbulova, Stoianka Kuba- 
tova) 3:32,39 ; 4. România (Elena Oprea, Florica Dospinescu) 3:35,14 ;
5. U.R.S.S. (Stepaleva, Zavarina) 4:12,53 ; simplu : 1. Sanda Toma
(România) 3:40,69 — campioană olimpică ; 2. Antonina Mașina
(U.R.S.S.) 3:41,65 ; 3. Martina Schroter (R.D.G.) 3:43,54 ; 4. Rosita 
Spasova (Bulgaria) 3:47,22 ; 5. Beryl Mitchell (M. Brit.) 3:49,71 ;
6. Beata Dziadura (Polonia) 3:51,45 ; 4-Ț-l vîsle ; 1. R.D.G. (Inge 
Medefindt, Martina Ploch, Ute Reinhardt, Ros wit ha Zobelt 4- Liane 
Buhr) 3:15,32 — campioane olimpice ; 2. U.R.S.S. (Olga Lubimova, 
Maria Matevikaia, Pavlenko, Valentina Pustovit 4“ Nina Kazak) 
3:15,73 ; 3. Bulgaria (Anl Bakova, Rumeliana Bonceva, Dolores Na- 
kova, Mariana Serbezova 4- Svetla Gheorghieva) 3:16,10 ; 4. Româ
nia (Mariana Zaharia, Sofia Banovici, Aneta Mihaly, Maria Macovi- 
ciuc 4- Elena Giurcă) 3:16,83 ; 5. Polonia 3:20,95 ; 6. Olanda 3:22,64 ; 
84-1 : 1. R.D.G. (Martina Boesler, Christiane Kopke, Renate Kuhn, 
Karine Metzke, Kersten Neisser, Ilona Richter, Marita Sandig, Birgit 
Schutz 4- Marina Wilke) 3:03,32 — campioane olimpice ; 2. U.R.S.S. 
(Maria pazun, Olga Pivovarova, Elena Preobrajenskaia, Olga Prin- 
cepa, Iulia Stetenko, Elena Tereșina, Nina Ulmaneț, Maria Julina 4- 
Nina Frolova) 3:04,29 ; 3. România (Elena Bondar, Maria Constan
tinescu, Ana Iliuță, Florica Bucur, Rodica Frîntu, Rodica Pușcatu, 
Marlena Zagoni, Angelica Aposteanu 4- Elena Dobrițoiu) 3:05,63 ; 
4. Bulgaria 3:10,03 ; 5. Marea Britanie 3:13,85.

CĂLĂRIE. Concursul complet, după proba de fond. Individual :
1. Federico Euro Roman (italia) 103,60 p ; 2. Aleksandr Blinov
(U.R.S.S.) 102,80 p ; 3. iuri Salnikov (U.R.S.S.) 104,60 p ; 4. Valeri 
Volkov (U.R.S.S.) 179,60 p ; 5. Tvetan Doncev (U.R.S.S.) 180 p ;
6. Miroslav Szlapka (Polonia) 236,80 p ; echipe : 1. U.R.S.S.) 447 p ;
2. Italia 636,20 p ; 3. Ungaria 1548,40 p ; 4. Mexic 1716,60 p.

CICLISM. Proba de viteză : 1. Lutz Hesslich (R.D.G.) — cam
pion olimpic ; 2. Yave Cahard (Franța) ; 3. Serghei Kopilov 
(U.R.S.S.) ; 4. Anton Tkac (Cehoslovacia) ; 5. Henryk Salee (Da
nemarca) ; 6. Heinz Isler (Elveția) ; urmărire echipe : 1. U.R.S.S. 
(Viktor Manakov, Valeri Movcian, Vladimir Osokin, Vitali Te- 
trakov) 4:15,63 — campioană olimpică ; 2. R.D.G. (Gerald Mortag, 
Uwe Unterwalder, Matthias Wiegand, Volker Winkler) 4:19,6’8 ; 3. 
Cehoslovacia (Teodor Cerny, Martin Penc, Jiri Pokorny, Igor Sla- 
man) ; 4. Italia (Pierangelo Bincdetto, Guido Bontempi, Ivano Maf
fei, Silvestro Milan!).

HALTERE, categoria 812,5, kg : 1. Iurik Vardanian (U.R.S.S) 400 
kg (177,5 4- 222,5) R.M. — campion olimpic ; 2. Blagoi Blagoev 
(^Bulgaria) 372,5 kg (175 4- 197,5) ; 3. Dușan Poliacik (Cehoslovacia) 
367,5 kg (160 4- 207.5) ; 4. Jan Lisowski (Polonia) 355 kg ; 5. Kra
simir Drandarov (Bulgaria) 355 kg ; 6. Pavel Rabczewski (iPdlonia) 
350 kg. Dumitru Petre (România) 155 kg (eliminat din concurs*).

HANDBAL. Grupa A : Spania — Cuba 24—24 (9—13) ; Ungaria — 
Danemarca 16—15 (8—6) ; R. D. Germană — Polonia 22—21 (11:—9) Î 
grupa B : Elveția — Algeria 26—18 (11—7) ; Iugoslavia — Kuweit 
44—10 (24—5) ; U.R.S.S. — România 19—22 (15—9).

HOCHEI PE IARBA. Tn turneul masculin : Polonia — Tanzania 
9—1 (13—1) ; India — U.R.S.S. 4—2 (2—2) ; Spania. — Cuba 11—0 
(7—0). Clasament : 1. Sipania 9 p ; 2. India 8 p ; 3. U.R.S.S. 6 p ; 
4. Polonia 5 p ; 5. Cuba 2 p ; 6. Tanzania 0 p. In finală : Spania — 
India.

ÎNOT. 100 m bras Cf) ; 1. Ute Geweniger (R.D.G.) 1:10,22 —
campioană olimpică ; 2. Elvira Vasilkova (U.R.S.S.) 1:1*0,41 ; 3. Su
sanne Nielsson (Danemarca) 1:11,16 ; 4. Margaret Kelly (IM. Brita- 
nie) 1:11.40 ; 5. Eva Marie Hakasson (iSuedia) 1:11,72 ; 6. Susannah 
Brownsdown (M. Britanie) 1:12,11 ; 1. Lina Kaciusite (U.R.S.S.) 
1:12.21 ; 8. Monica Bonon (Ttalia) 1:12 51 ;

200 m bras (m) : 1. Robertas Julpa (U.R.S.S.) 2:15,85 — cam
pion olimpic ; 2. Alban Vermes (Ungaria) 2:16,93 ; 3. Arsen Miska- 
nov (U.R.S.S.) 2:17.26 : 4. Ghenadi Utenkov (U.R.S.S.) 2:19,61 ; 5.
Lindsay Spencer (Australia) 2:19,68 ; 6. Duncan Goodhew (M.

Brit.) 2 
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într-un concurs olimpic. Nu 
este mai puțin adevărat însă 
că așteptam evoluții asemănă
toare și de la barca de 4+1 
rame sau de la cuplul Oprea 
— Dospitiescu (argint la C.M. 
din 19/9) în finala de la 2 f.c. 
Ramerele noastre, în ambele 
cazuri, au avut starturi slabe 
și, în ciuda străduințelor de a 
reveni în frunte nu au putut 
încheia întrecerile respective 
decit pe locul 4.

La 4 + 1 rame, prima șansă 
aparținea bărcii U.R.S.S., ac
tuala campioană mondială. Ea 
a și condus detașat pe primii 
500 m, dar a fost depășită apoi 
de schifurile R. D. Germane și 
Bulgariei (mare surpriză), ter- 
minînd pe locul III. In cursa 
de 2 f.c. la startul căreia s-au 
prezentat patru din finalistele 
de la Montreal Elena Oprea 
și Florica Dospinescu n-au 
contat nici un moment în lup
ta pentru medalii, dominată e- 
vident tot de sportivele din
R. D. Germană. O mare sur
priză — clasarea pe locul se
cund a canotoarelor poloneze 
Dlușevska și Koscianska. Nici 
în finala de 4+1 vîsle nu au 
cîștigat favoritele, sportivele 
din Bulgaria. Acestea au do
minat autoritar pînă la 700 m, 
dar nu au rezistat, fiind depă
șite de reprezentantele R. D. 
Germane și U.R.S.S. Ambarca
țiunea țării noastre a depus e- 
forturi mari în final (păcat 
însă că numai atunci), dar nu 
s-a putut apropia decit la 72 
de sutimi de secundă de cea 
bulgară.

PE MEDALIICLASAMENT
1. R.D.G.
2. U.R.S.S.
3. România
4. Bulgaria
5. Polonia

CLASAMENT PE PUNCTE
1. R. D. Germană 37 p ; 2.

U.R.S.S. 28 p ; 3. România 24 
p ; 4. Bulgaria 22 p ; 5.. Polonia 
10 p ; 6. M. Britanic 4 p ; 7—8.
Ungaria și Olanda 1 p.
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co, bilanțul să fie și mai stră
lucitor.

Plecăm spre redacție reme- 
morînd bilanțul acestor copile 
care ne vrăjesc și cu care ne 
mîndrim : două medalii de aur, 
trei de argint și două de 
bronz 1 Pe o hîrtie avem în
scrise cîteva spicuiri din pre
sa străină :

„Eroina Jocurilor Olimpice 
de la Montreal, românca Nadia 
Comăneci (...), n-a avut con
tracandidată în ceea ce priveș
te aspectul artistic al exerci- 
țiilor și ținuta sportivă plină 
de măreție". (Agenția TASS).

„Românca Nadia Comăneci,

OLIMPIADA ’80, 
0 ETAPĂ ÎN DRUMUL

CONTINUU 
ASCENDENT

AL GIMNASTICII 
ROMÂNEȘTI

Avînd privilegiul de a putea 
discuta aici, la Moscova, cu gim
nastele noastre, cu antrenorii lor, 
n-am scăpat ocazia de a le soli
cita să ne vorbească despre evo
luțiile lor la această Olimpiadă, 
despre proiectele lor de viitor în 
sportul de performanță și în 
viață.

— Am pășit în anul 1980 cu 
proiecte foarte multe și foarte 
ambițioase — ne spune Nadia. 
In mijlocul familiei mele, de Re
velion, mama mi-a urat să fiu 
sănătoasă, să termin cu bine li
ceul, să devin din nou campioană 
olimp că La Moscova, și să trec 
cu bine examenul de admitere la 
Institutul de Educație Fizică și 
Sport din București. Am săru
tat-o atunci pe mămica și i-am 
promis că mă voi strădui să în
deplinesc toate îndemnurile ei. Și 
iată că pînă acum am reușit. 
Chiar dacă unele traumatisme 
m-au mai necăjit uneori, faptul 
că am putut să mă pregătesc și 
să evoluez la Moscova atestă fără 
orice îndoială că sînt sănătoasă 
și că voi putea deci și pe mai 
departe să mă dedic sportului pe 
care l-am îndrăgit și care mi-a 
adus atîtea satisfacții. După cum 
se știe, am devenit și campioană 
olimpică, rezultat cu care sper 
că i-am mulțumit pe toți suporterii 
mei din țară și din toată lumea. 
Vă asigur că aș fi putut obține 
și mai mult, și tare mi-aș fi do
rit, desigur, cel de-al doilea titlu 
de campionă absolută. Dar... Pes
te puțin timp, după o perioadă 
în care doresc să mă odihnesc și 
eu puțin împreună cu Adrian, 
fratele meu, și cu întreaga fa
milie, sper că voi trece cu succes 
și examenul de admitere în rân
dul studenților. Nu mă sperie atît 
examenele, cit — mai ales — 
faptul că în viața mea se va pro
duce atunci o schimbare impor
tantă. Eram obișnuită, să fiu ele
vă, însăși viața sportivă mi-am 
început-o ca elevă la Onești. Și

marea învinsă a concursului 
general, și-a confirmat în cele 
din urmă renumele, adjude- 
cindu-și două medalii de aur 
Ia finalele pe aparate". (Agen
ția France Presse).

„La fel ca in urmă cu patru 
ani, la Montreal, Nadia Comă
neci a fost cea mai străluci
toare participantă. Nadia a do
vedit nu numai că și-a menți
nut stilul său aerian, inimita
bil, dar și că are nervii tari 
și o voință de neînfrînt". (A- 
genția D.P.A. — Hamburg).

Aceasta este Nadia noastră 
cea fără egal 1 Acestea sînt fe
tele noastre !

O imagine de neuitat. Pe podiumul de onoare de la Palatul sporturilor de la Lujniki se află 
primele trei clasate la birnă. Pe treapta cea mai înaltă : Nadia Comăneci ■— pentru a doua 

oară campioană olimpică la acest aparat. Lingă ea. Elena Davidova ji Natalia Sapoșnikova.

iată că peste cîtăva vreme voi fi 
studentă t Gîndul acesta mă tul
bură, îmi produce o stare emo
țională pe care n-am mai incer- 
cat-o pînă acum. Desigur, mă 
gîndesc și la faptul că, în felul 
acesta, în curînd voi deveni bucu- 
reșteană. Deci iată un nou fapt 
care mă preocupă...

— Aici la Moscova, Nadia, mulți 
ziariști din întreaga lume ne-au 
întrebat ce vei face după Jocu
rile Olimpice : vei continua să 

REPORTAJ ÎN MIJLOCUL
practici gimnastica, să concurezi 
sau ...le vei mai gîndi ?

— Gimnastica este însăși viața 
mea și vă dați seama că nu mă 
pot despărți de ea atît de ușor. 
Dealtfel, întrecerile olimpice de 
La Moscova mi-au dat multă în
credere în posibilitățile pe care 
le am de a evolua, și mai de
parte, la cel mai înalt nivel. A- 
ceeași întrebare mi-au pus-o și 
mie mulți ziariști străini și tutu
ror le-am spus să vină anul vii
tor Ia Ciudad de Mexico, pentru 
a mă vedea 1a campionatele mon
diale î îmi doresc mult ca ceea 
ce am pierdut la Strasbourg să 
ciștig la Mexico, adică să devin 
campioană absolută a lumii, titlu 
care ar onora desigur nu numai 
cartea mea de vizită, ci și pe 
aceea a gimnasticii noastre femi
nine, a mișcării sportive din pa
tria noastră.

M-elita și Emilia, Rodica și Du- 
mitrița, Cristina și Marilena, bu
ne prietene, se plimbă împreună, 
cu autocarul care face cursă după 
cursă, dînd mereu ocol blocurilor 
din Satul olimpic. Ne urcam și 
noi, medaliatele noastre olimpice 
manifestând o molipsitoare bună 
dispoziție după imensele eforturi 
depuse acolo, în sala de la Luj
niki, unde au luptat din greu 
pentru argintul și bronzul olimpic 
pe care l-au cucerit.

— Vă pot spune, acum, că a- 
veam un plan mare pentru aceas
tă Olimpiadă — ni se destănuie 
Emilia. Eram doar campioană 

mondială Ia sol. M-am pregătit 
cu multă grijă. Antrenorii mei, 
profesorii Marta Karoly și Bela 
Karoly, au făcut un plan special 
pentru intrarea mea în vîrful de 
formă sportivă chiar aici, la Mos
cova și eram convinsă că pot 
concura foarte bine, la un nivel 
superior celui de anul trecut, de 
La Fort Worth. M-am străduit să 
fiu la înălțime, am avut și 
execuții care m-au satisfăcut pe 
deplin, care ar fi putut fi și mai

MEDALIATELOR NOASTRE
bine notate, am încercat însă a- 
desea și o stare emotivă exage
rată, care și-a pus amprenta pe 
comportarea mea, astfel că - n 
avut și unele nereușite, pe care 
le regret.

Pe antrenorul Bela Karoly îl 
găsim în blocul nr. 17 din Satul 
olimpic, în fața frumosului pa
nou al medaliaților, pe care la 
loc de frunte se află fotografiile 
Nadiei Comăneci, Sandei Toma, 
ale luptătorilor și a lui Corneliu 
Ion, ale tuturor celorlalți sportivi 
români medalia ți, Bela Karoly 
pare încă sub impresia acelor 
momente incandescente de la Pa
latul sporturilor de la Lujniki, 
cînd urmărea gîtuit de emoție 
desfășurarea luptei sportive, și 
nu-și poate ascunde sentimentul 
care îl stăpînește și acum :

—• Cit de frumos ar fi arătat 
aici, pe acest tablou, medaliile de 
aur la individual compus, — cea 
individuală pe care ar fi trebuit 
s-o obținem prin Nadia Comă
neci, și cea a echipei feminine. 
In orice caz, după opinia mea. 
această Olimpiadă ne-a arătat, 
poate mai convingător decit 
ne-am fi putut aștepta, că gim
nastica noastră feminină se află 
pe un drum bun. Prin această 
mare sportivă care este Nadia 
Comăneci, pe care nimeni n-o 
poate opri să rămînă cea mal 
mare gimnastă a lumii, care a 
obținut aici două prețioase meua- 
lii de aur, prin celelalte rezultate 
ale fetelor noastre, am arătat tu-

Foto : Dnago$ NEAGU
turor că școala românească de 
gimnastică "dispune de forțe pu
ternice, de inepuizabile rezerze, 
care în orice moment pot fi se
lecționate în echipa reprezentati
vă și lansate în marea arenă in
ternațională. Așa a fost acum ca
zul Cristinei Elena Grigoraș, pur 
și simplu debutantă într-o între
cere de asemenea importanță, 
care a fost la înălțime, „deschizînd4* 
cu note bune, la cîteva aparate, 
atît în concursul cu exerciții im
puse, ‘cit și cu exercițiile liber 
alese. Avem deci toate posibilită
țile ca în viitoarele întreceri de 
mare anvergură să dovedim din 
nou clasa ridicată a gimnasticii 
feminine românești, să obținem 
noi și prestigioase succese pentru 
gloria sportivă a patriei. V* rog 
să-mi permiteți ca în aceste mo
mente, de aici, din Satul olimpic, 
să mă folosesc de ziarul nostru 
„Sportul** pentru a mulțumi din 
toată inima organelor de partid 
și de stat, conducerii mișcării 
sportive, autorităților din jude
țul Hunedoara, factorilor sportivi 
locali, pentru permanentul spri
jin pe care ni l-au acordat în 
cont nua desăvîrșire a măiestriei 
sportive a gimnastelor noastre și 
să-i asigur pe toți că vom lupta 
și pe mai departe, cu toate for
țele de care dispunem, pentru a 
îmbogăți cu noi performanțe da 
prestigiu internațional panoplia 
succeselor gimnasticii româneștii

Hotărârea antrenorilor, a tutu
ror gimnastelor de a se pregăti 
și în viitor la cel mai ridicat ni
vel, de a-și desăvîrșl zi de zi 
și oră de oră măiestria șl a-și 
perfecționa evoluțiile, de a lupta 
cu toate forțele, indiferent de 
obstacolele de orice natură care 
pot surveni la un concurs sau 
altul, ni s-a părut, la acest ceas 
de prim bilanț olimpic al gim
nasticii noastre feminine, drept 
cea mai sigură cale pentru ca și 
în viitor gimnastica feminină ro
mânească să joace un rol pe prim 
ordin în arena mondială, să-și 
consolideze cu noi șl valoroase 
afirmări strălucita sa carte de vi
zită. (C.M.).
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gren (Suedia) 2:21,65 ; 8. Jorg Walter

i Schneider (RD.G.) 1:36,29 RJMI. —
rron Davies (iM. Britanic) 4:46,83 ; 3. 
4:48,17 ; 4. Grit Slaby (R.D.G.)
..D.G.) 4:48,18 ; 6. Sonia Dangalakova 
ilevakina (UJt.S.S.) 4:50,91 ; 8. Mag- 
,30. Mariana Paraschiv (JRomâniiia) 
și Irinel Pănulescu (România) 5:07,74

r Wladiar (Ungaria) 2:01,93 — campion 
□ (Ungaria) 2:02,40 ; 3. Mark Kerry 
ir Semebov (UJR.S.S.) 2:03,48 ; 5. Fred

Michael Soderlund ('Suedia) 2:04,10 ; 
bande) 2:04,23 ; 8. Paul Moorfoot (Aus- 
che (România) — locul 6 în seria

100 m liber : Jorg Woithe (R.D.G.)

loc. 7—12 : România — Suedia 8—3 
ralia — Grecia 4—2 Cl—1, 1—0, 1—1,
(0—2, 2—0, 1—0, 2—2) ; turneul pentru 
6—5 (1—1, 3—0, 3—3. 1—1) ; Iugoslavia 
-0, 1—8) ; U.R.S.S. — Cuba fr-5 fl—1,

1. Martina Jăschke (R.D.G.) 596,250 p 
ervaird Emirzian (U.R.S.S.) 576,465 p ; 
) 575,925 p ; 4. Ramona Wenzel
io (U.R.S.S.) 540,180 p ; 6. Elsa Te
ii erle McFarlane (Australia) 499,706 p ; 
T6.535 p.

echipe fm) : 1. Franța (Frederich
Pascal Jolyot, Philippe Bonnin) — 

5.S. (Sabir Ruziev, Vladimir Smirnov, 
ir LaipHki) 3. Polonia (Adam Rotoak, 
vski. Marian Sypniewski) ; 4, R. D. 
u Kuki, Tudor Petruș, Sorin Roca,

s Kjeld Rasmussen (Danemarca) 195 t — 
>ran Carlsson (Suedia) 196 t ; 3. Ro-
4. Pavel Pul da (Cehoslovacia) 196 t ; 
t ; 6. Guillermo Torres (Cuba) 195 t ; 
92 t.
icia — Cuba 3—2 (11, —13, —2, 14, 9) ; 

10) ;
a 3—0 (1, 2, 6) ; România — Tugo-

JMINICA
Nadejda Olizarenko (U.R.S.S.) 1:53,5
olimpică, 2. Olga Mineeva (U.R.S.S.) 
(U.R.S.S.) 1:35,3, 4. Martina Kampfert 
Irich (R.D.G.) 1:57,2, 6. Jolanta Januhta 
Stereva (Bulgaria) 1:58,8, B. Gabriela

itiopla) 27:42,7 — campion olimpic, 2. 
27:44,3. 3. Mohamed Kedir (Etiopia)
ola) 27:46,5, 5. Lasse Viren (Finlanda) 
) 28:05,6... 16. Iile Florolu. (România)

sit (R.D.G.) 13,39 — campion olimpic,
13,40, 3. Aleksandr Puclkov (U.R.S.S.)

13,44, 4. Andrei Prokofeev (U.R.S.S.) 13,49, 5. Jan Pusty (Polonia) 
13,68, 6. Ario Bryggare (Finlanda) 13,76.

Suliță : 1. Dalnis Kula (U.R.S.S.) 91,20 m — campion olimpic,
2. Aleksandr Makarov (U.R.S.S.) 89,64 m, 3. Wolfgang waniseh
(JR.D.G.) 86,72 m, 4. Khelno Puuste (U.R.S.S.) 86,10 m, 5. Antero 
Punaren (Finlanda) 85,12 m, 6. Penttl Sinerraari (Finlanda) 84,34,
7. Detlef Fuhrmann (RD.G.) 83,50 m. 8. Miklos Nemeth (Ungaria) 
82,40 m.

BASCHET. In turneul pentru loc. 7—12 : Suedia — India 119—63 
(52—29) ; Australia — Senegal 95—64 (51—37) ; Cehoslovacia — Po
lonia 84—88 (48—46) ; turneul pentru loc. 1—6 : Spania — Cuba 
86—95 (86—86, 43—50) ; Iugoslavia — U.R.S.S. 101—91 (Bl—81, 48—ia) ; 
Ralia — Brazilia 90—77 (34—39) ; în turneul feminin : Bulgaria — 
Ungaria 90—75 (S3—_3s).

BOX, cat. cocoș : J. Hernandez (Cuba) b.ab. 2 M. Ayele (Etio
pia) ; G. Issadck (Tanzania) b.ab. 2. G. Manoharan (India) ; D. 
Saragoza (Mexic) b.p. R. Gilbody (Marea Britanie) ; M. Anthony 
(Guyana) b.p. F. Zaghloul (Siria) ; D. Cipere (România) b.p. R. 
Cerwinski (Polonia) ; S. Kasatrian (U.R.S.S.) b.p. J. Ahanda (Ca
merun). Cat. semimijlocie : p. lankov (Bulgaria) b.p. J. Mohamad 
(Irak) ; A. Aldama (Cuba) b.p. I. Akopkohian (U.R.S.S.) ; J. Frost 
(Marea Britanie) b.ko. 1 P. Talanti (Zambia) ; I. Budușan (Româ
nia) b.ab. 3 K. Marjamaa (Finlanda) ; K. H. Kriiger (R.D.G.) 
b.p. L. Msoirnoa (Tanzania). Cat. mijlocie : V. Silaghi (România) 
b.p. A. Thomas (Guyana) ; M. Kaylor (Marea Britanie) b.p. C. 
Fonseca (Brazilia) ; B. Jang (R.P.D. Coreeană) b. k.o. 2 A. Ca- 
beza (Venezuela), J. Gomez (Cuba) b.p. E. Clama (Zambia).

CANOTAJ. 4+1 rame : 1. R.D.G. (Wendich, U. Diessner, W. 
Diessner, Dohn) 6:14,51 — campioni olimpici ; 2. U.R.S.S. (Garons- 
kls, Di. Krlshlanis, Dz. Krishianis, Tikmers) 6:19,05 ; 3. Polonia 
(Stellak, Tomasiak, Nowak, Stadn-.uk) 6:22,52 ; 4. Spania 6:26,23 ;
5. Bulgaria 6:28,13 ; 6. Elveția 6:30,26 ; dublu vîsle : 1. R.D.G. (Joa
chim Drelfke, Klaus Kroppelien) 6:24,33 — campioni olimpici ; 2. Iu
goslavia (Zoran Panic, Milorad Stanulov) 6:26,33 ; 3. Cehoslovacia 
(Zdenek Peckla, Vaclav Vochoska) 6:29,07 ; 4. M. Britanie 6:31,13 ;
5. U.R.S.S. 6:35,34 ; 6. Polonia 6:39,66 ; 2 f.c. : 1. R.D.G. (Berndt 
șl Jorg Landvoigt) 6:48,01 — campioni olimpici ; 2. U.R.S.S. (Iuri 
și Nikolai Pimenov) 6:50,50 ; 3. M. Britanie (Charles Wiggin, Mal
colm Carmichael) 6:51,47 ; 4. România (Vaier Toma, Constantin Pos- 
toiu) 6:53,49 ; 5. Cehoslovacia 7:01,54 ; 6. Suedia 7:02,52 ; simplu :
1. Pertti Karpinen (Finlanda) 7:09,61 — campion olimpic ; 2. Vasili 
Jakușa (U.R.S.S.) 7:11,66 ; 3. Peter Kersten (R.D.G.) 7:14,88 ; 4. Vla- 
dek Lacina (Cehoslovacia) 7:17,57 ; 5. Hans Svensson (Suedia) 7:19,38;
6. Hugh Matheson (M. Brit.) 7:20.23 ; 2-M ; 1. R.D.G. (Harald Jahr- 
ling, Friedrich Ulrich) 7:02.54 — campioni olimpici ; 2. U.R.S.S. 
(Viktor Pereverzev, Ghenadi Krlcif) 7:03.35 ; 3. Iugoslavia (Dusko 
Medullas, Zlatko Celent) 7:04,92 ; 4. România (P. Ceapura, G. Bu- 
larda) 7:07,17 : 5. Bulgaria ’7:09,21 ; 6. Cehoslovacia 7:09.41 ; 4 rame :
1. R.D.G. (Thiele, Decker, Semmler, Brietzke) 6:08,17 — campioni 
olimpici ; 2. U.R.S.S. (Kamkin, Dolinin, Kulagin, Eliseev) 6:11,81 ;
3. M. Britanie (Beattie. McNuff, Townsend, Cross) 6:16,58 ; 4. Ceho
slovacia 6:18.63 ; 5. România (Volculeseu, Tlieș, Iosub, Simlon) 
6:19.45 ; 6. Elveția 6:26,46 ; 4 vîsle : 1. R.D G. (Bunk, Heppner, 
Winter. Dundr) 5:49,81 — camnloni olimpici ; 2. U.R.S.S. (Sapoșka, 
Barbakov, Kleșnev, Dovgan) 5:5:.47 ; 3. Bulgaria (Nikolov, Petrov, 
Rusev. Dobrev) 5:52.38 ; 4. Franța 5:53.45 ; 5. Snania 6:01,19 ; 6. Iu
goslavia 6:10,76 ; 8+1 : 1. R.D.G. (Krauss. Koppe, Rons, Friedrich, 
Dobcrschutz, Karnatz, Duhring, Hoing) 5:49.05 — campioni olimpici ;
2. M. Britanie (McDougall. Whitwell. Clav. Mahoney, Justica, Prit
chard. McGowan, Stanhope) 5:51.92 ; 3. U.R.S.S. (Kokoșin. Tiscenko, 
Tkacenko, Plntskus, Normantas, Lugln. Mantevici, Maistrenko) 
5:52.66 ; 4. Cehoslovacia 5:53,73 ; 5. Australia 5:56,74 ; 6. Bulgaria 
6:04.05.

CAL ARIE. Concursul complet. Individual : 1. Federico Euro
Roma (Italia) 108,60 p — campion olimpic ; 2. Aleksandr Blinov 
CU-R.S.S.) 120, 80 p ; 3. lurl Salnikov (U.R.S.S.) 151,29 p ; 4. Valeri 
Volkov (U.R.S.S.) 184,20 p ; 5. Tvetan Doncev (Bulgaria) 185,80 p ;
6. Miroslav Szlapka (Polonia) 241,40 p ; echipe : 1. U.R.S.S. 457,00 
p — campioană olimpică ; 2. Italia 656,20 p ; 3. Mexic 1172,85 p.

fotbal. Sferturi de finală : UJI.S.S. — Kuweit 2—1 (1—0) ; R.D.G. 
— Irak 4—4) (1—0) ; Cehoslovacia — Cuba 3—6 (1—0) ; Iugoslavia — 
Algeria 3—0 (2—0). In semifinale sînt programate meciurile : 
U.R.S.S. — R. D. Germană și Cell oslo varia — Iugoslavia.

HANDBAL. In turneul feminin : U.R.S.S. — iugoslavia 18—9 
no—4) ; Cehoslovacia — Congo 23—10 (9—3) ; R.D.G. — Ungaria

HALTERE. Categoria 90 kg : 1. Peter Baczako (Ungaria) 377,5 kg 
(1170 + 207,5) — campion olimpic ; 2. Rumen Alexandrov (Bulgaria) 
375 kg (170 + 205) ; 3. Franck Mantek (R.D.G.) 370 kg (165 + 205) ;
4. Dalibor Rehak (Cehoslovacia) 355 kg ; 5. Witold Walo (Polonia) 
360 kg ; 6. Lubomir Srlsen (Cehoslovacia) 357,5 kg.

HOCHEI PE IARBA. In turneul feminin : India — Polonia 4—0 
Ca—0>) ; Cehoslovacia — Zimbabwe 2—2 (2—0) ; Austria — U.R.S.S.
2—0 (2—0).

ÎNOT, boo m liber (f) : 1. Michelle Ford (Australia) 8:28,90 — 
campioană olimpică ; 2. Ines Diers (RJJ.G.) 8:32,55 ; 3. Heike 
Dăhne (R.D.G.) 8:33,48 ; 4. Irina Aksenova (U.R.S.S.) 8:38,05 ; 5.
Olga Komisarova (U.R.S.S.) 8:42,04 ; 6. Pascale Verbauwen (Bel
gia) 8:44,86 ; 7. Ines Geissler (R.D.G.) 8:45,28 ; 8. Elena Ivanova
(U.R.S.S.) 8:46,45 ;

400 m mixt Cm) : 1. Aleksandr Sidorenko (U.R.S.S.) 4:22,89 —
campion olimpie ; 2. Serghei Fesenko (U.R.S.S.) 4:23,43 ; 3. Zoltan 
Verras'zto (Ungaria) 4:24,24 ; 4. Andras Hargitay (Ungaria) 4:24,48 ;
5. Djan Madruga (Brazilia:) 4:26,81 ; 6. Mtloslav Rolko (Cehoslova
cia) 4:26,99 ; 7. Leszek GorsM (Polonia) 4:23,89 ; 8. Daniel Machek 
(Cehoslovaci®) 4:29,86 ;

200 m spate (f) : 1. Rlca Reinisch (R.D.G.) 2:11,77 R.M. — cam
pioană olimpică ; 2. Kornelia Polit (R.D.G.) 2:13,75 ; 3. Birgit Trei- 
ber (R.D.G.) 2:14,14 ; 4. Carmen Bunaclu (România) 2:15,29 ; 5.
Yolande Van der Straten (Belgia) 2:15,58 ; 6. Carine Verbauwen 
(Belgia) 2:16,66 ; 7. Lisa Forrest (Australia) 2:16,75 ; 8. Larisa Gor- 
ceakova (U.R.S.S.) 2:17,72 :

190 m liber (m) : 1. Jorg Woithe (R.D.G.) 50,40 — campion o- 
limpic ; 2. Pelle Holmenz (Suedia) 50.91 ; 3. Per Johansson (Sue
dia) 51,29 ; 4. Serghei Kopliakov (U.R.S.S.) 51.34 ; 5. Refeele Fran- 
ceschi (Italia) 51,69 ; 6. Serghei Krasiuk (U.R.S.S.) 51,90 ; 7. Rene 
Ecuver (Franța) 52,01 ; 8. Graham Brewer (Australia) 52,22 ;

4 x 100 m liber (f) : 1. R. D. Germană (Barbara Kranse, Karen 
Mctschuk, Ines Diers, Sarina Hulsenbeck) 3:42.71 R.M. — campi
oane oiimpioe ; 2. Suedia (Karina Ljungdahl. Tina Gustaftson, Ag
neta Martensson, Agneta Eriksson) 3:43.93 ; 3. Olanda (Connie Van 
Bentum, Wilma Van Velsen., Reggie De Jong. Annelies Maas) 3:49.51 ;
4. Maroa Britanie 3:51,71 ; 5. Australia 3:5<1.G ; 6. Mexic 3:55,41 ;
7. Bulgaria 3:56.34 ; 8. Spania 3:53,73.

JUDO. Categoria +95 kg : 1. Angelo Parisi (Franța) — campion 
olimpic ; 2. Dlmitar Zaprianov (Bulgarii) 3. Radomir Kovadc 
(Iugoslavia) și Vladimir Kocman (.Cehoslovacia) ; categoria 95 kg ;
1. Robert Van der Walle (Bdgia) — campion olimpic ; 2. Tengiz 
Huimutai (U.R.S.S.) ; 3. Dietmar Lorenz (R.D.G.) și Henk Numan 
(Olanda).

SCRIMA. Floretă echipe (I) : 1. Franța — campioană olimpică ;
2. U.R.S.S. ; 3. Ungaria ; 4. Polonia ; 5. Italia ; 6. Cuba.

VOLEI. Semifinalele turneului feminin : R.D.G. — Bulgaria 3—2 
(10, —12, 9, —7, 6) ; U.RA.S. — Ungaria 3—0 (11, 13. 2) ; turneul 
pentru loc. 5—8 : Cuba — Brazilia 3—0 (2, 5, 6) ; Peru — Romania
3—0 (12, 9, 11).



| După dezbaterile cu antrenorii eșalonului speranțelor

! PEPÎMEffiLflOTBAlULUI SUB REFLECTORUL
i UNEI ANALIZE RESPONSABILE, EXIGENTE

C onsfătuirea cu antrenorii din pepinierele fotbalului a fost
mai scurtă decit cele din anii trecuți. Dar a fost mai efi
cientă, pentru că a supus dezbaterilor două dintre pro

blemele esențiale din activitatea celor 35 de centre de copii și 
juniori și a celor 10 cluburi sportive școlare subvenționate și de 
F. R. Fotbal : 1. cum și cit se muncește în aceste unități (cu date 
concrete) ; 2. ce au produs ele in ultimii doi ani (tot cu date 
concrete). Referatele, susținute de antrenorii Cornel Simionescu 
și Ion Nunweiller, au spus răspicat lucrurilor pe nume și tocmai 
de aceea am considerat necesar să spicuim din ele pasajele cele 
mai interesante, să le comentăm, dar să dăm cuvintul și acelora 
dintre antrenorii participant la dezbateri care au reușit să spună 
ceva atît în spirit critic cit și autocritic.

I 
I 
I
I
I

PRODUCTIVITĂȚI
CLASAMENTUL 

AL UNEI
In centrele de copii și juniori au fost in- 

vestite, în ultimul deceniu, importante su
me de bani, care se ridică la zeci de mi

lioane. Pe parcurs, s-a văzut clar că unele dintre 
ele n-au dat ROADELE așteptate, înghițind zeci, 
sute de mii de lei, fără să producă ceea ce 
și-au propus. Sau dacă au produs ceva, au produs 
— ca să folosim un termen din economie — o 
marfă de calitate mediocră. Investigațiile făcute, 
în repetate rînduri, au condus la retragerea unor 
subvenții, în așa fel încît. la oră actuală, se 
alocă sume de bani unui număr de 35 de centre 
de pe lingă principalele cluburi divizionare A și
B. în plus, după recentele hotărîri de partid și 
de stat, conform cărora s-a trecut la înființarea 
unor puternice cluburi sportive școlare, F.R. 
Fotbal subvenționează și 10 unități de acest fel, 
cluburile din București (Pajura și Electroapara- 
■taj), Eforie. Oradea. Brașov. Arad, Timișoara, 
Bacău. Pitești și Sibiu.

Toate aceste unități „înghit" anual importante 
'sume de bani și, în consecință. TREBUIE SA 
DEA CEVA ÎN SCHIMB. Adică să dea jucătorii 
de care are nevoie fotbalul. Cît mai mulți și de 
o valoare cît mai ridicată. Este o cerință nor
mală, firească, pentru că NIMENI NU-ȘI POATE 
PERMITE LUXUL — CUM AFIRMA RĂSPICAT, 
RECENT. ȘEFUL STATULUI NOSTRU — SA 
INVESTEASCĂ O SUMA. ORICÎT DE MICĂ AR 
FI EA, FĂRĂ RENTABILITATE I Iar RENTABI
LITATEA fiecărui centru sau club școlar nu 
poate fi cîntărită decît prin doi parametri deose
bit de preciși și cît se poate de convingători :

1. Ciți jucători au dat primei divizii sau echi
pelor fruntașe din eșalonul secund ;

2. Cu ce au contribuit la formarea lotului re
prezentativ de juniori.

Privite prin prisma primului obiectiv, rezul
tatele ultimilor ani nu sînt deloc de natură să 
mulțumească. Printre centrele care au continuat 
să aducă în prim-plan jucători ce au întrunit 
sufragii se află Corvinul Hunedoara (Nicșa. 
Klein, Gabor, Andone, Colesniuc. Rednic). Uni
versitatea Craiova (Geolgău, Irimescu, Ciobanu. 
Gîrleșteanu, Firănescu), F.C. Argeș (Ionașcu, 
Turcu, Ralea, Stancu II. Trandafirescu). F.C.M. 

^Galați (Vlad, Majaru, Motoc), Chimia Rm. Vîl- 
rea (Pavel, Cîrceag), „U“ Cluj-Napoca (Pop, 
Suciu). Există un al doilea grup de centre care 
cu chiu cu vai au reușit cîte una sau două 
promovări în ultima perioadă de timp : Olimpia 
Satu Mare (Bolba). U.T.A. (Csordlas), „Poli" Ti
mișoara (T. Nicolae), F.C. Baia Mare (Terheș), 
Politehnica Iași (Kereszi). în sfîrșit. grosul plu
tonului. Nimeni n-a auzit — nu în ultimii doi 
ani, ci mai de mult — ca o mare valoare, un 
jucător deosebit de înzestrat să-și fi luat zborul 
spre consacrare de la centre ca Jiul Petroșani, 
Petrolul Ploiești, C.F.R. Cluj-Napoca, Dunărea 
Călărași, F.C. Șoimii Sibiu. Delta Tulceta. Glo
ria Bistrița, C.S.M. Drobeta Tr. Severin, Spor
tul studențesc, C.S. Tîrgoviște. Rezultatele a- 
cestor unități, în raport cu ceea ce li s-a dat. 
în raport cu bunele condiții pe care le au. sînt 
încă necorespunzătoare. La fel se prezintă lu
crurile și cu cele zece cluburi sportive școlare, 
diar față de ele pretențiile sînt, deocamdată, mai 
mici, din cauza timpului mai scurt de cînd au 
fost ele organizate pe baze noi.

Acesta este un aspect al problemei puse în 
discuție. Celălalt se referă la ce au furnizat uni
tățile finanțate de F.R. Fotbal echipei repre
zentative de juniori. Cu această ordine de idei, 
trebuie spus că înființarea clubului național Lu
ceafărul s-a datorat CONCENTRĂRII LA UN 
NIVEL SUPERIOR a valorilor descoperite atît 
de centre, cît și de cluburile școlare, cu scopul 
de a se alcătui o puternică echipă reprezentativă

GRĂITOR 
NECORESPUNZĂTOARE...

de juniori. La acest club s-au creat bune con
diții de pregătire (care vor fi și mai bune în 
viitorul apropiat) și foarte bune de învățătură 
șl participare la competiții adecvate pretențiilor, 
necesităților. S-a urmărit GRĂBIREA creșterii 
valorii acestor copii și juniori pentru a fi apți 
să răspundă la comenzi în . confruntările ofi
ciale. Care este CONTRIBUȚIA celor 45 de pe
piniere finanțate de F.R. Fotbal la alcătuirea a- 
cestor patru grupe ? lat-o într-un clasament sui- 
generis, în care am introdus și jucătorii promo
ției 1969 :

1. Steaua — 8 jucători;
2. „U“ Cluj-Napoca — 5 ;
3. Universitatea Craiova — 4.
Urmează, pe locul 4. un grup de 12 centre, 

fiecare cu cîte trei jucători trimiși la Luceafă
rul : F. C. Argeș, S.C. Bacău, F.C.M. Galați, 
Corvinul Hunedoara, Progresul Vulcan București. 
F.C. Constanța, Politehnica Iași, U.T.A., F.C.M. 
Reșița, C.S.Ș. Pajura. C.S.Ș. Electroaparatai și 
Dinamo București.

Cîte doi jucători : A.S.A. Tg. Mureș, C.S.Ș. 
Timișoara, C.S.Ș. Bacău, Metalul București. Spor
tul studențesc, F.C. Baia Mlare. Gloria Bistrița 
și Rapid București.

Cîte unul singur : F.C. Bihor, Olimpia Satu 
Mare, F.C. Brăila, C.S.M, Suceava, F.C, Șoimii 
Sibiu, C.S. Tîrgoviște. Chimica Tîrnăveni. C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin, „Poli" Timișoara. T.M. 
București, C.S.Ș. Arad și C.S.Ș. Brașovia.

Nici un jucător : cluburile sportive școlare din 
Sibiu, Oradea, Pitești și Eforie, F.C. Olt. Jiul 
Petroșani, C.F.R. Cluj-Napoca, Dunărea Călărași.
C.S.  Botoșani, Chimia Rm. Vîlcea, Delta Tul- 
cea, Petrolul Ploiești și Gloria Buzău.

N-au intrat în „calcul" jucătorii respinși ca 
necorespunzători, precum și cei care au fugit 
acasă și care au fost sancționați. O singură con
cluzie. .. sare în ochi după citirea acestui cla
sament : numărul mic de jucători provenit! de 
la centre care altădată se aflau printre cele mal 
productive din țară. Este vorba de Petrolul 
Ploiești, F.C. Bihor, „Poli" Timișoara. F.C. Brăi
la, Riapid. Metalul București etc. Și menține
rea pe aceeași linie a lipsei de preocupări 
serioase privind creșterea unor elemente dotate, 
a unor centre ca cele din Tulcea, Botoșani, Pe
troșani. Tîrgoviște, Suceava etc. Sau nu în pe
pinierele lor juniori talentați șl nu vor să fie. .. 
descoperiți de C.S. Luceafărul și echipa repre
zentativă de juniori. Există, oare, un sîmbure 
de adevăr dincolo de această întrebare ?

0—3 și 0—1 cu Ungaria, 3—1 și 1—1 cu U.R.S.S. 
în preliminariile U.E.F.A. ’79 (o calificare rata
tă) și 1—0 și 3—0 cu Turcia în preliminariile 
U.E.F.A. ’80, 2—1 cu Finlanda, 0—1 cu Polo
nia și 1—0 cu R.F. Germania în grupa C a tur
neului final de la Leipzig, în care echipa a ocu
pat locul 2 — acestea sînt rezultatele obținute 
in ultimii doi ani. Ele demonstrează că s-a făcut 
un salt de la un an la celălalt» că apariția clu
bului Luceafărul in fotbalul nostru a fost de 
bun augur. Tot la fel de adevărat este însă și 
faptul că pentru a se obține rezultate și mai 
bune în viitor, este necesară materializarea a 
două premise, două condiții sine qua non : 
1. Iscarea unei adevărate concurente între pe
pinierele fotbalului pentru a trimite la Lucea
fărul — în fond la echipa națională de juniori 
— cei mai talentat! jucători din tară; 2. Desfă
șurarea Ia acest club național a unei activități 
și mai susținute exemplar, la un nivel calitativ 
superior, așa cum se cere acum în fotbalul de 
performantă.

O activitate nu cum se desfășoară în cele mal 
multe dintre centre și cluburi școlare, adică nu 
cum vom arăta în continuare...

UN „MANUAL " STUDIA T DIN... 
TREI ÎN TREI FILE!

Planul-program al procesului instructiv-educativ al tinerilor 
fotbaliști a fost elaborat în 1979, urmărindu-se prin aplicarea 
lui asigurarea unei PREGĂTIRI SUPERIOARE și educarea mul
tilaterală a copiilor și juniorilor. Incepînd cu campionatele 19<9/ 
1980. a intrat în vigoare, devenind OBLIGAȚIE pentru toaLe 
centrele și cluburile școlare.

Ce cuprinde el ? In primul rînd, cele cinci trăsături tactice ale 
jocului modern, modelul jocului și jucătorului, obiectivele pro
cesului de instruire pe categorii de vîrstă, modul de abordare 
a factorilor antrenamentului, criteriile de selecție, problemele 
prioritare în munca grea cu tinerii jucători în formare, volumul 
minim de pregătire necesar la fiecare categorie de virstă etc. 
etc. Cuprinde absolut tot ce este necesar pentru ca la copii și 
juniori să se desfășoare o activitate cu adevărat științifică, ia 
nivelul cerințelor actuale.

Cum se prezintă lucrurile după un an de la intrarea în vi
goare a acestui plan-program 1 Iată un „tablou" al lor cit se 
poate de cuprinzător și real, rezultat din controalele efectuate 
de antrenorii zonali și federali, de metodiști ai consiliilor jude
țene pentru educație fizică și sport. de membri ai birourilor 
colegiilor județene de antrenori, de’ inspectori școlari etc.
• In unele unități acest plan-program nu este cunoscut sau 

dacă e cunoscut nu e aplicat : C.S.Ș. Gloria Arad, F.C. Bihor, 
Jiul Petroșani, Delta Tulcea, F.C. Brăila. F.C. Constanța etc. • 
In jocul cu libero au apărut îmbunătățiri la unele echipe ca 
S.C. Bacău Polit. Iași, Metalul București, Dinamo, F.C. Argeș, 
C.S.Ș. Craiova, Corvinul, „U“ Cluj-Napoca etc. și nu se observa 
acest lucru la formații ca C.S.Ș. Tulcea. Sportul studențesc, 
C.S.Ș. Oradea, C.S.Ș. Sf. Gheorghe și încă multe altele • Au 
realizat frumoase progrese în jocul fără minge Luceafărul, F.C. 
Constanța, A.S.A. Tg. Mureș. Dinamo, U.T.A., C.S.Ș. Banatul, 
C.F.R. Cluj-Napoca. Corvinul. în schimb au rămas datoare la 
acest capitol Gloria Buzău, Sportul studențesc C.S.Ș. Hunedoara 
C.S.Ș. Gloria Arad, C.S.Ș. Oradea etc. • Aplicarea consecventă 
a marcajului și, mai ales, a presingului colectiv rămin probleme 
pe care echipele de juniori nu au reușit să le rezolve. Ca și 
schimbarea ritmului de joc. ca și schemele tactice proprii, care 
apar doar sporadic la grupări ca F.C. Argeș, Dinamo, Corvinul, 
C.S.Ș. Banatul. S.C. Bacău. Rapid și Luceafărul • Privind cri
teriile de selecție s-a constatat că cei mai mulți antrenori merg 
tot pe „metoda ochiometrului", care nu mai corespunde, evident, 
cerințelor actuale. • Antrenamentele continuă să se desfășoare 
nediferențiat pe categorii de virstă, cele mai multe sint impro
vizate, nu constituie verigi dintr-un lainț de lecții concepute cu 
sarcini precise. Exemplele sînt numeroase. Iată cîteva : C. Szasz 
(C.S.Ș. Tg. Mureș), V. Niculescu (Univ. Craiova), C. Florescu 
(„Poli" Timișoara). N. Radu (S.C. Bacău), toți profesorii de la
C. S.Ș. Oradea, C.S.Ș. Banatul Timișoara, C.S.Ș. Gloria Arad, an
trenorii de la Delta Tulcea, F.C. Bihor,’ Jiul Petroșani. Corvinul 
etc. • Ciclurile săptăminale sînt întocmite formal, nu ca un 
instrument de lucru. Excepțiile de la această realitate sînt S. 
Stănescu și A. Mităchescu (Univ. Craiova), Gh. Ungureanu 
(C.S.Ș. Dîmbovița), E. Popescu (C.S. Tîrgoviște), N. Săbăslău („U“*. 
Cluj-Napoca), A. Rusu (Progresul Vulcan). S-au întîlnit zeci de 
cazuri în care antrenorii nici măcar nu au întocmite ciclurile 
din timp : V. Ichim (Delta Tulcea), A. Neagu, V. Cernega, M. 
Olteanu (F.C.M. Galați). I. Mafa și’ P. Arnăut (C.S.Ș. Banatul),
D. Romilă (Polit. Iași) și mulți alții 0 La centre și cluburi șco
lare ca Univ. Craiova, C.S.Ș. Pitești, F.C. Șoimii, U.T.A., F.C, 
Constanța, Corvinul există o colaborare permanentă între antre
nori și părinții copiilor, o disciplină a muncii. Nu același lucru 
se poate spune despre pedagogii de la C.S.Ș. Gloria Arad, C.S.Ș. 
Tg. Mureș, C.S.Ș. Eforie etc. • La unele unități sînt ținute „gra
ficele" evoluției jucătorilor nominalizați (E. Popescu — C.S. Tîr
goviște, Gh. Ungureanu — C.S.Ș. Dîmbovița, N. Săbăslău — „U" 
Cluj-Napoca, Al. Dan — U.T.A., S. Stănescu — Univ. Craiova, 
V. Florescu — F.C. Argeș), dar marea majoritate n-au o evidență.

Iată, așadar, principalele aspecte semnalate în activitatea an
trenorilor de la eșalonul speranțelor fotbalului nostru. Sigur că 
nimeni nu poate nega că nu există și GREUTĂȚI OBIECTIVE 
legate de baza materială, de sprijinul acordat de unele foruri 
locale, de posbilitățile concrete de stimulare a acestor antrenori. 
Dar este foarte clar un lucru ; acolo unde pasiunea, inițiativa 
și interesul profesional au urcat pe prim-planul activității, acolo 
au fost invinse piedicile, acolo procesul de instruire șl educare a 
tinerilor jucători nu a avut de suferit, acolo s-au obținut și re
zultatele cele mai bune.

NOI OPINII CRITICE 
SI AUTOCRITICE...

N. ‘ SĂBĂSLĂU („U“ Cluj- 
Napoca) : „Am urmărit multe 
partide de juniori inclusiv pe 
cele ale turneului final al 
campionatului republican. Se 
remarcă îmbunătățiri ale jocu
lui, dar și numeroase abateri 
de natură disciplinare. Dacă 
numai la turneul final au fost 
26 de cartonașe galbene și do
uă roșii, imaginațl-vă ce există 
în campionate. Dovadă elocven
tă că la capitolul rezervat mun
cii educative situația este neco
respunzătoare.

D. CHIRIȚA (S. C. Bacău) 5 
„Ne străduim să efectuăm o 
pregătire cît mai diversificată, 
folosind mult și alte sporturi, 
ca patinajul și schiul (iarna) 
și înotul (vara)... Am reușit, 
de nenumărate ori. să aducem 
la teren odată cu copiii, și 
mulți părinți pentru ca aceștia 
să se convingă ce fac ei în 
timpul afectat antrenamente
lor. Repercusiunile — favora
bile — sînt nebănuite".

D. NICOLAE-NICUȘOR (Di
namo) : „Noi, antrenorii, sin- 
tem principalii vinovați de pro

ductivitatea scăzută a centre
lor. E foarte clar că trebuie 
să se muncească mai mult ți 
mai bine, să nu mai fim atît 
de comozi. Cele două mari ob
stacole pe care le intimpinăm, 
insă, în activitatea noastră se 
numesc timp și terenuri. Tim
pul din ce în ce mai mic pe 
care H are la dispoziție copi
lul, și terenurile cu zgură, pe 
care nu se poate efectua o 
pregătire conform cerințelor".

S. STĂNESCU (Univ. Craio
va) : „în mîinile noastre se află 
viitorul fotbalului. Acest lucru 
trebuie să-l înțeleagă toată lu
mea și în primul rînd condu
cătorii cluburilor. Există mulți 
printre noi ferm hotăriți să lu
creze bine, eficient, dar să și 
fim răsplătiți cum se cuvine. 
Pentru învingerea Leeds-ului 
au fost premiați cei doi antre
nori și jucătorii craioveni. Ni
meni nu s-a gîndit și la cei 
care i-au crescut pe Boldici, 
Irimescu. Bălăci Țicleanu"

C. CALINESCU (C.S.Ș. Glo
ria Arad) : „Am fost aspru 
criticați și pe bună dreptate. 

Unele cazuri le-am sancționat 
deja, altele vor face obiectul 
unei analize atente cînd ne 
vom întoarce acasă. Două pro
bleme mi se par mie că soli
cită o rezolvare rapidă : I. im
posibilitatea unul singur om 
de a lucra bine cu trei grupe ;
2. de ce sînt lăsați profesori 
cu normă întreagă la clubul 
școlar să lucreze și la alte 
cluburi de seniori ?“

E. POPESCU (C.S. Tîrgoviș
te) : „Fotbalul nostru suferă 
incă din punctul de vedere al 
organizării. Echipele mici de 
exemplu, nu au competiții a- 
decvate. Iar în privința selec
ției ar trebui să se efectueze 

Concluziile ? Cele mai multe dintre ele au 
(ost subliniate cu verzale in rindurile de mai 
sus. Nu putem incheia, insă, fără a accentua 
incă o dată că in marea majoritate a celor 35 
de centre și 10 cluburi sportive școlare Instrui
rea și educarea copiilor și juniorilor nu se face 
după planul-program, adică după „manualul" 
care li s-a oferit la începutul anului competi- 
țional. Continuă să fie ignorate principii 
de bază ale antrenamentelor, continuă să se lu
creze empiric, ca pe vremuri, fără să se țină 
cont de faptul că cerințele fotbalului au cres
cut, că altul este acum MODELUL jucătorului de 
performanță, că altele sint obligațiile cărora tre
buie el să le facă față. Nu mai departe de zi
lele trecute, echipa noastră de juniori, alcătuită

in ce condiții ne pregăteam și 
jucam înainte. Mai bine ar fi 
să punem mina și să lucrăm 
așa cum trebuie, să căutăm 
timpul care ne trebuie, să ne 
amenajăm terenurile cu iarbă 
care ne trebuie".

T. MESAROȘ (Chimica Tîr
năveni) : „Toți factorii au 
datoria să acorde mai multă a- 
tenție schimbului de mîine al 
fotbalului și să începem cu ce 
s-a început mereu, dar s-a a- 
bandonat pe parcurs : ACCE
SUL GRATUIT AL TUTUROR 
COPIILOR PE STADIOANELE 
NOASTRE. Ca să-i atragem pe 
copii, să nu ni-i mai „fure" 
mereu celelalte sporturi".

din jucători talentați, a luat un start bun in 
„Turneul Prietenia". Lipsită, însă, de o pre
gătire fizică corespunzătoare, ea a evoluat, 
in partea finală a competiției, cu un potențial 
mai scăzut,

Exemplele pozitive evidențiate in cadrul 
dezbaterilor de la Deva demonstrează - cum 
concluziona și D. Lăzărescu, secretar al F.R.F. - 
că se poate, că centrele și cluburile școlare 
POT păși pe făgașul unei activități calitativ su
perioare, că rezultatele lor POT deveni mai 
bune. Totul e ca ele, exemplele pozitive, să de
vină... molipsitoare la scara întregului eșalon 
a! speranțelor.

Pagină realizată de Laurențiu DUMITRESCU

o cercetare mai serioasă, pe 
baze științifice".

V. COTEȚ (F.C. Brăila) : „Cu 
doi ani în urmă am mai spus 
la o consfătuire că fotbalul 
nostru are nevoie de competiții 
republicane la toate categorii
le de vîrstă, că la noi realita
tea e puțin... inversată. Ădică 
la o echipă de seniori, cu 15—16 
jucători, lucrează doi antrenori, 
iar la copii și juniori un antre
nor lucrează cu 30—40 de ju
cători ! Nu credeți că nu e 
bine ?“.

D. PĂTRAȘCU (Corvinul Hu
nedoara) : „Eu unul nu m-aș 
lamenta atît cit se lamentează 
colegii mei mai tineri. Știm 



MECAHICĂ FINĂ A CÎȘTIGAT „CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI '

Urgențe în pregătirea echipei reprezentative

pentru preliminariile C. M.

„CAMPANIA OSLO"
xn plină febră olimpică» cu 

privirea și cu sufletul spre 
micul ecran in urmărirea 
sportivilor noștri, uităm — 
aut cit se poate uita — fot
balul. Dar el» fotbalul, nu 
ne uită. Nu ne uită terme
nele lui. Răscoliți de lupta 
eroică a Nadiei sau a Sandei 
Toma. mîndri de aceste două 
fiice superbe ale României, 
închidem noaptea televizorul 
și ne spunem tot ce avem 
pe suflet, dar nu știm cum 
se face că a doua zi cine
va „aduce iar vorba", întîm- 
plător desigur, despre fot
bal...

24 septembrie. Primul exa
men al echipei României via 
Oslo — Londra — Budapesta 
— Berna — MADRID. Adi
că în drumul mult dorit spre 
turneul final al Campiona
tului Mondial ce va fi găz
duit de Spania. Mai puțin de 
două luni. Cînd auzim» cînd 
știm și vedem că pentru 
concursul olimpic echipele 
se pregătesc intens ani de 
zile, cele 57 de zile care au 
rămas pînă la acest adevă
rat EXAMEN DE ADMITE
RE în cursa pentru Madrid 
ni se par foarte scurte. Ter
menul ni se pare cu atît mai 
scurt cu cît reprezentativa 
noastră se confruntă — la 
această oră — din plin cu 
probleme foarte importante, 
a căror rezolvare stă sub 
semnul urgenței. Astfel, ni 
se par imperativ urgente ur
mătoarele probleme de a 
căror soluționare va depin
de reușita traseului echipei 
României în actuala ediție a 
C.M.

1) 
unui 
tul.

Alcătuirea definitivă a 
„11“ (s-a cîntărit des- 

s-a și bîjbîit destul...)
— cu maximum 2—3 semne 
de întrebare (la care să a- 
pară rezervele de rigoare)
— care să fie omogenizat cît 
mai puternic în antrenamen
te și jocuri. Starea de hotă- 
rîre este foarte importantă 
și pentru jucători 
antrenori.

2) Am constatat 
mult sî recent că 
psihică, pregătirea 
nrerătirea de luptă se află la 
lotul reprezentativ de fotbal 
„sub semnul momentului", 
nu se clădesc și se constru
iesc, cu atenție și perseve
rentă, în timp. temeinic. 
Văzînd cu ochii noștri care 
este puterea extaordinară a 
pr-pefej pregătiri la sportivii 
-omâni la J.O., la gimnaste, 
la luptători, la canotoare

și pentru

și mai de- 
pregătirea 

morală*

etc. si cunoscînd din repeta
te experiențe cît îi trage 
înapoi nepregătirea morală 
pe fotbaliști, insistăm — 
pentru a cita oară ? 
pra acestui capitol 
de important, nu o < 
cisiv.

Fotbaliștii trebuie 
vețe de 

tivi ai noștri 
traordinara luptă a handba- 
liștilor in repriza a doua cu 
echipa U.R.S.S., campioană 
olimpică, luptă pe terenul 
adversarei, luptă și victorie 
care ue-au umplut sufletele 
de mîndrie și ne-au făcut o 
seară fericită — dăruirea 
patriotică în întreceri. Nu 
sînt simple vorbe. Sînt 
fapte. Ati văzut-o pe Nadia 
strîngînd din dinți, avîntîn- 
du-se cu lacrimi în ochi, 
dar cu o hotărîre nestrămu
tată. într-o luptă purtată 
pînă la capătul puterilor, si 
poate chiar și dincolo de 
ele. Pentru ce ? Pentru cine ? 
PENTRU ROMÂNIA ! PEN
TRU NOI TOȚI !

3) Două probleme fotbalis
tice propriu-zise, de joc. 
I. — Am pierdut prea mul
te meciuri, primind zeci de 
goluri, din lovituri libere, 
învătati-i cît mai iute, sti
mați antrenori, pe elevii 
dumneavoastră „momentele 
fixe". La toate ședințele, ca 
și după numeroase meciuri 
ratate, vă plîngeti ca mătu- 
șile de această incapacitate. 
Nu ar fi mai simplu și mai 
nimerit să-i învătați odată 
pentru totdeauna și această 
lecție pe fotbaliști ? II — 
Limpeziți și precizați „cartea 
atacului" echipei reprezenta
tive. Să se știe — să știe 
jucătorii, adică — pe ce 
contați, pe cite vîrfuri, pe ce 
scheme ofensive etc.

Nu sînt pretenții absurde, 
sînt imperative ale pregăti
rii competitive.

Este cazul să se treacă ener
gic la precizarea și definiti
varea pregătirilor „campani
ei Oslo".

Am subliniat zilele acestea 
cîteva din problemele nere
zolvate ale echipei reprezen
tative. Le-am pus pe hîrtie 
acum, cu două luni înaintea 
debutului în preliminariile 
C.M.. nu după. După meci 
ar fî prea tîrziu și zadarnic, 
și nu ne interesează vitejia 
după război. Acum se mai 
poate face ceva.

Acum !

’ — asu- 
extrem 

dată de-

să in
ia ceilalți spor- 

vezi ex-

Marius POPESCU

TURNEUL „PRIETENIA", UN PAS

Mecanică fină și-a înscris a- 
seară numele pe lista câștigă
toarelor celor 14 ediții ale „Cu
pei Municipiului București", în- 
trecînd in finală pe Metalul cu 
2—0 (0—0). Jucătorii de la Me
canică fină au evoluat bine, mal 
ales în repriza secundă, cînd au 
reușit să se desprindă în învin
gători. Elevii antrenorului Lu- 
pcscu s-au apărat cu exactitate 
și au construit multe acțiuni o- 
fensive 
sistemul 
zîncl 
TRE. 
putea 
voarea 
tașilor 
să nu 
bitrat 
țescu.
chin — Cocuz. Minculescu, Stănu- 
lescu, Panță — Feșchlu. Catrina, 
Turbatu — Puchea, Petre, Mar
cu. Au mai jucat : Popa, Năsta- 
se. Manole. Profir. Stoiciu, Dră- 
gan și Pîslaru. METALUL : Clu- 
pltu — Anghellna. Sebe, Călăra- 

șiu, Gane — Dumitrescu, C. Nica, 
Nlță — Omer. Lun.gu, Cămui. Au 
mal jucat : FI. Tănase. Palaghiu. 
Păun, Bogdaniuc si V. Tănase.

care au creat breșe îs 
defensiv advers, finali- 

două dintre eie prin PE- 
in min. 64 și 78. Metalul 
să încline balanța în fa- 
sa. dar imprecizia tnain- 

a făcui ca atacurile sale 
se încheie cu gol. A ar- 
fcarte bine Mlhal Cru- 
MECANICA fina : Vd-

în „finala mică". Rapid a dis
pus de Progresul Vulcan cu 2—1 
(0—0). A fost un meci al ratări
lor din poziții favorabile, una mai 
clară decît alta, la ambele porțl. 
In prima parte, Nignea a des
chis... seria ratărilor, apoi l-au 
imitat Petcu (min. 6 si 32), Grosu 
(min. 36) și Țevi (min. 39). După 
pauză. Grosu a expediat balonul 
în bară (min. 51). Anghel, în 
min. 60. a șutat slab din pozi
ție bună și. în sfîrsit. GROSU 
(min. 74) a deschis scorul : 1—0 
pentru Raoid. După trei minu
te, la capătul unei frumoase ac
țiuni, CARAGEA a ridicat avan
tajul la două goluri. Dar n-au 
trecut nici două minute si ta
bela s-a schimbat din nou : 
CIUGARIN a transformat penal- 
tyu! acordat pentru faultarea in 
careu a lui D. Florian, reducînd 
din handicap. A condus satisfă
cător D. Predescu.

Sîmbătă. în prima partidă. Me
canică fină a cîștigait în fața lui 
Rapid cu 2—0 (0—0), prin golu
rile marcate de Marcu (min. 58) 
$i Catrina (min. 86). Al doilea 
meci. Metalul — Progresul Vul-

can, s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate : 0—0. Pentru de
partajare. conform regulamen
tului competiției, s-au executat 
lovituri de la 11 m si Metalul 
a cîștigat cu 4—3. Au transfor
mat : C. Nica. V. Tănase, Călă
rași u, Lungu (a ratat Sebe) pen

tru Metalul. Ciugarin, Țevi, Cris- 
tea (Mateescu și Marie a au ra
tat) pentru Progresul Vulcan.

Organizatorul competiției. 
C.M.E.F.S. București, a mai acor
dat frumoase cupe „celui mai tî- 
năr 1 ucător44 — Bogdaniuc (Me
talul, născut în anul 1962), ..ce
lui mai tehnic jucător44 — Grosu 
(Rapid) și ..celui mal bun ar
bitru al competiției44 — Mihai 
Crute’seu.

Pomoiliu VINTILA

F. C. BAIA MARE
A CÎȘTIGAT

„CUPA MINERUL**

MAI SÎNT CINCI ZILE...
Ultimele jocuri de verificare

• S.C. BACAU — ESKIȘEHIR 
SPOR (TURCIA) 3—1 (1—1). Au
marcat: Cărpuci (min. 14), Botez 
(min. 57), Lunca (min. 65) pentru 
gazde, Gani (min. 23) pentru oas
peți. (S. Neniță — coresp.).

• F.C. ARGEȘ — PETROLUL 
PLOIEȘTI 2—0 (0—0). Au înscris: 
Moiceanu (min. 53) și D. Nicolae 
(min. 80). (I. Fețeanu — coresp.)

© OLTUL SF. GIIEORGHE—PA- 
NIONIOS ATENA 3—2 (1—2). A
fost primul med internațional al 
recent promovatei. Au marcat i 
Szabo (min. 7), Barbu (min. 62), 
Coloși (min. 77), respectiv Patia- 
karis (min. 40), Sofianos (min. 
43). Miercuri, echipa greacă va 
juca la Sibiu, în contpania Șoi
milor. (Gh. BRIOTA, coresp.).

© ceahlăul p. neamț —
POLITEHNICA IAȘI 4—2 (2—2).
Au marcat Nemțeanu (min. 23, 
39, 70 și 79) — o frumoasă per
formanță a fostului... ieșean — 
respectiv Cioacă (min. 11) si Flo
rean (min. 18). (C. RUSU, co-
resp.).

© MINERUL LUPENI — F.C. 
OLT 2—2 (1—1). Au marcat
Truică (min. 22), Balaș (min. 62), 
respectiv lamandi (min. 34 și 75),. 
(I. COTESCU, coresp.).

© GLORIA BISTRIȚA — COR- 
VINUL HUNEDOARA 4—2 (1—2). 
Au marcat : Georgescu (min. 25), 
Berceanu (min. 52 și 67), Dănilă 
(min. 80), respectiv Dumitrache 
(min. 11) și Petcu (min. 36). (I. 
TOMA, coresp.).

© CUPA ORAȘULUI CURTEA 
DE ARGEȘ. Au participat 3 e- 
chipe. Iată rezultatele : F. C. 
Constanța — Electronistul Curtea 
de Argeș 3—0 (1—0). Au înscris 
I. Moldovan, Turcu și Livciuc : 
F. C. Constanța — Rova Roșiori
1— 0 (0—0). Autorul golului : 
Turcu ; Rova Roșiori — Electro
nistul Curtea de Argeș 3—1 (0—1). 
Marcatori : Rontea, Dima, Dumi
tru, respectiv Ghiță. Cupa a fost 
cîștigată de F. C. Constanța. (E. 
STERESCU, coresp.).

© A.S.A. TG. MUREȘ — JIUL
2— 1 (2—0). Au înscris Fanici (min.
9), Vigu (min. 20), respectiv 
Varga (min. 75 din 11 m). (C.
ALBU, coresp.).

© F.C.M. BRĂILA — PROGRE
SUL brăila 1—0 (0—0). A mar
cat Drăgoi (min. 78) (T. ENA
CHE, coresp.).

© CHIMIA RM. VÎLCEA —

F. C. CONSTANȚA 1—1 (0—1).
Termini nd meciurile din cadrul 
turneului disputat la Curtea de 
Argeș, constănțenii s-au depla
sat ieri la Rm. Vîlcea. pentru 
un meci cu divizionara A 
localitate. Au marcat : F
(min. 12) pentru oaspeți și 
Cincă (min. 60) pentru gazde. 
(P. GIORNOIU, coresp.).

© TRACTORUL BRAȘOV — 
GLORIA BUZĂU 0—1 (0—1). A
înscris Radu (min. 20). (C. 
GRUIA, coresp.).

© F. C. ȘOIMII SIBIU — GAZ 
METAN MEDIAȘ 2—0 (1—0). AU
marcat Kuș (min. 6 — autogol) 
și Frățilă (min. 83).

© UNIREA FOCȘANI — DINA
MO BUCUREȘTI 2—4 (2—2). Au
torii golurilor : Bostya (min. 23 
din 11 m), Burleanu (min. 30)
respectiv Augustin (min. 20). 
Mulțescu (min. 55 și 66). Gheor
ghiu (min. 
MANOLIU,

© U. M. 
FRAȚIREA 
Au marcat 
Iancovici (min. 76). 
coresp.).

© C.F.R. TIMIȘOARA — AU
RUL BRAD 2—1 (1—1. Marcatori: 
Stoișin (min. 28). Dosan (min. 
65), respectiv Stoica (min. 36) 
(St. MARTON, coresp.).

_ din 
Peniu 

“H Ăd

40 — autogol). (V.
cores p.).

TIMIȘOARA — IN- 
ORADEA 2—0 (1—0) 

: Leman (min. 12) si 
(C. CRETU

BAIA MARE, 27 (prin telefon).' 
Finala „Cupei Minerul" s-a dis
putat între F. C. Baia Marc și 
Dynamo Drcsda (care a înlocuit 
pe SpartăE Ivano Frankovsk) și 
s-a încheiat cu rezultatul de 3—0 
(1—0) în favoarea băimărenilor. 
Echipa antrenată de V. Mabeia- 
nu și Tr. Ivânescu a făcut în 
primul sfert de oră un joc bun. 
Ea a și înscris. în această pe
rioadă. două goluri prin Sept 
(min. 8) și Roznai (min. 13). A- 
poi Dynamo Dresda nu numai că 
a echilibrat meciul dar a ratat 
și cîteva bune situații de marcare 
prin Weber și Kotte Gazdele au 
majorat scorul, în min. 78, cînd 
Koller a transformat o lovitură 
de pedeapsă. Astfel, F. C. Baia 
Mare a terminat neînvinsă tur
neul și a intrat în posesia trofeu
lui celei de a Vl-a ediții. Băi- 
mărenil au început partida 
următorul „11“ : N. Răducanu 
Bofrz, Condruc, Koller, Onuțan 
Mureșan, Bălan, Deac — Seni, 
Terbeș, Roznai. Au mai jucat : 
Moldovan, Buzgău, P. Radu, Cio
ban I, Ciohan II, lonescu.

In meciul pentru locurile 3—4, 
Olimpia S. Mare — Szombjerky 
1—0 (1—0). A marcat Hațcganu
(min. 42).

La terminarea turneului au fost 
acordate o serie de trofee. Astfel, 
au primit cupe : golgeterul tur
neului — Terheș (3 goluri) ; cel 
mai tehnic jucător — Ogaza 
(Szombicrkv) : cel mai bun por
tar — N. Răducanu ; cea mal 
disciplinată echipă : Hansa Ros
tock.

Steîian TRANDAFIRESCU

CQ

POLITEHNICA IAȘI IȘI CflNSDlWEAZA DfFFNSIVA,
DAR AU UITA IMPORFANJA OFENSIVII

NECESAR PENTRU
FORMAREA NOII REPREZENTATIVE DE JUNIORI

S-a încheiat recent, în R.P.D. 
Coreeana. turneul de fotbal 
„Prietenia**, la dare au partici
pat reprezentative de juniori din 

9 țări socialiste (Bulgaria, Ceho
slovacia. Cuba, R. D. Germană 
Polonia, România, Ungaria, 
U.B S.S, și țara gazdă — cu două 
formații).

Se cunoaște clasamentul aces
tui turneu maraton (49 de me
ciuri în 12 zile), în care echipa 
noastră a ocupat locul 7. cu 
un palmares modest : 2 victorii, 
un meci nul, 3 înfrîngeri ; 4
goluri marcate, 8 primite. De- 
tasîndu-ne. însă, de ierarhia a- 
cestei competiții (care n-ar fl 
suferit nici o modificare, dato
rită jocului rezultatelor dacă, de 
pildă, selecționata noastră ar fi 
învins Cehoslovacia la același 
soor. 1—0, cu care a fost, de 
fapt. întrecută), să încercăm să 
extragem învățămintele partici
pării juniorilor la o competiție 
utilă, care a radiografiat fără 
greș cota la care ne aflăm în 
acțiune^ pentru a ajunge la o 
nouă calificare în turneul final 

, U.E.F.A.
’utină Istorie nu strică... E- 

chipa care ne-a reprezentat a 
constituit un „melanj*4 dintr-un 
rest al fostei formații Luceafă
rul IT, la care 
fotbaliști de la 
se’.ecțio-natți în 
socotit necesar 
nesa tisf ăcă toare 
H (original) în turneele __
Franța si Iugoslavia, disputate a- 
nul acesta. Intenție de renovare, 
justificată, în scopul de a 
clădi o puternică reprezentativă 
u.E f.a. '81. Se pune întrebarea 
dacă acțiunea a reușit sau nu. 
Aprecierea este de mijloc, cîstl- 
gvrUe. limitate, neîndreptățind 
încă o pauză în activitatea de 
desemnare a unui „11** solid, cu

s-au
t alte
urma 
după 
ale Luceafărului 

în turneele din

adăugat 12 
10 cluburi, 
unui trial 
bilanțurile

adevărat reprezentativ. Care air 
fi „plusurile- de care vorbeam 7 
In primul rind, confirmarea va
lorii nucleului rămas 'din „Lu
ceafărul" : Girjoabă, Balint,
Curtean, Udrică (la care s-a mai 
adăugat rezerva de portar Popa, 
neîntrebuințat decit 25 de mi
nute). Ajutați șl de o pregătire 
fizică dovedită superioară celei 
efectuate la celelalte cluburi, ne
specializate, aceștia aiu fost si 
oamenii de bază al echipei, ooin- 
stainți în comportare, cu pres
tații comparabile cu ale celor 
mai dotați adversari întâlniți- Din 
grupa celor înglobați în lot (care 
au scuza unei perioade insufi
ciente pentru omogenizare), nu 
au trecut examenul decît, par
țial, fundașul Central de marcaj 
Negoiță (F. C. Brăila), mijloca
șul Ciobanu (C. S. Brașovla), ex
trema dreaptă Neagu (F.C.M. Re
șița) . Șl-a demonstrat, în schimb, 
definitiv calitățile atacantul cen
tral Radu (Politehnica lași). El 
„are ambele picioare", se de
marcă inteligent, tehnica deose
bită îl permite pătrunderi lesni
cioase în careul advers.
țla lui 
sponci, 
de zile 
încadra 
rulud", 
grevat, 
că această echipă resimte acut 
lipsa unul fundaș de margine pe 
partea dreaptă si a doi mijlo
cași de valoare corespunzătoare. 
Mijlocul terenului a fost, dealt
fel, zona cea mai vulnerabilă în 
turneul din R.P.D. Coreeană. 
Fără oameni de travaliu, fără — 
mai ales — demente clarvăză
toare în zona mediană, la care 
s-a adăugat potential ul fizic di
ferențiat, de care am amintit, 
sfaturile antrenorului Gh. Cosma 
au sunat în gol, echipa limitln-

...... Condi- 
de junior pregătit pa 
suspendat fiind un an 
(pentru refuzul de a se 
sub culorile „Luceafă- 

la vremea respectivă) i-a 
însă, randamentul. Reiese

du-se, pe măsură ce turneul îna
inta in timp și în gradul de 
difiicultxote, la un joc destruc- 
tiv, pe fondul căruia scăpăra in
spirația de moment a portarului 
Girjoabă, a „libero “-ului Balint, 
a „vîrful.ui*4 Radu, a extremei 
stînga Udrică.

Desigur că nu acest profil 
acest potențial le așteptăm 
la echipa care va înfrunta, 
două manșe, pentru calificarea 

în tumoul U.E.F.A., reprezenta
tiva Ungariei. Aceeași care a 
cîștigat turneul „Prietenia44, după 
ce se calificase în grupa pentru 
locurile 1—4, la golaveraj, în 
dauna formației noastre, cu care 
a terminat nodgeis (1—1, noi fi
ind egal-ați din penalty). Acest 
egal obținut prin 30 de minute 
(din 80) „de foc44 ale băieților 
noștri și prin intervenții salutare 
ale portarului Girjoabă, de-a 
lungul Întregului meci, oferă, din 
plecare, un cadru moral scutit 
de complexe de Inferioritate. Este 
cert însă că partenerii noștri sc 
află într-un stadiu mai avansat 
de preparare a noii Lor echipe 
(doar ' două posturi deficitare, 
după propriile mărturisiri, con
form evidenței, la urma urmei). 
Tabăra de la Bistrița, care va 
începe la 1 august, va oferi ia
răși un cîmp de apreciere, pen
tru completarea echipei noastre. 
Antrenorul Gh. Cosma opina 
„Jucătorii unguri stau bine la vi
teză, forță, 'tehnică. Mijlocașii lor 
sînt laboriosi. Pentru contracara
re va trebui să găsim si să pre
gătim o formație combativă, ca
pabilă să facă marcaj 80 de mi

nute, receptivă la id cea de joc".
Cerințe normale. Pentru înde

plinirea lor. turneul de la Phe
nian nu a oferit încă rezolvări, 
dar a limpezit în bună măsură 
apel o.

Ion CUFEN

Si 
de 
în

• Ca și celelalte divizionare 
A. Politehnica lași a intrat în 
faza finală a pregătirilor pentru 
noul campionat. Ea a susținut, 
pină acum, 8 jocuri de verifi
care. Ultimul, duminică, la 
Piatra Neamț, care a constituit 
și un fel de „repetiție genera
lă" • Antrenorii L. Antohi și 
K. Gross au la dispoziție, la a- 
ceastă oră. următorul lot de 
jucători : Bucu și Naște — por
tari ; Munteanu, Anton. Ursu, 
Ciocîrlan și Agachi (lost la S.C. 
Bacău) — fundași ; Simionaș, 
Romilă, Florean, C. lonescu, 
Kereszi — mijlocași ; D. Iones- 
cu, Coraș, Dănilă. Cioacă, Cos- 
tea, Cernescu și M. Radu (de 
la juniori) — înaintași. Sînt în 
curs de rezolvare cazurile de 
transfer ale lui Oprea (Progesul 
Brăila), Butufei (Petrolul Plo
iești) și Lică (F.C. Olt) 9 Din 
vechiul lot lipsesc : Netnțeanu, 
plecat la Ceahlăul P. Neamț, 
Antohi, la Pașcani și Enache, la 
București ® Așa după cum se 
poate observa, conducerea teh
nică a echipei s-a îngrijit de 
completarea efectivului de jucă- 

. tori. în primul rind cu apără
tori de meserie. „Consolidarea 
compartimentului defensiv, pre
ciza L. Antohi, a fost princi
pala noastră preocupare. în 
campionatul trecut am primit 
multe goluri gratuite, din gre
șeli personale. De multe ori pri
meam mai mult decît marcam, 
deși echipa juca bine, deși linia 
de mijloc si înaintarea își fă
ceau datoria. Sperăm însă ca, 
de acum înainte, odată cu forti
ficarea anărării imediate — și

valoric și prin joc — să reali
zăm un ciștig de calitate, un 
plus de eficacitate care să ne 
dea dreptul la obținerea unei 
performante superioare acelora 
înregistrate in anii precedent?' 
• Formația studenților ieșeni 
are. după cum afirma antreno
rul L. Antohi, o „vîrstă italia
nă". această insemnind. în pri
mul rind. un grad ridicat de 
maturitate competițională • Care 
sînt principalele direcții de ac
țiune în procesul instructiv- 
educativ : 1) Reconsiderarea in
tegrală a disciplinei tactice. Po
litehnica 
partitură 
chipă și 
„după ureche1 .
tia sau capriciile unor jucători: 
2) creșterea responsabilității 
personale a tuturor componcn- 
ților echipei ; 3) ridicarea pe o 
treaptă superioară a spiritului 
ofensiv • Ce obiectiv vizează 
pentru viitorul campionat ? „Să 
privim de la locul 8 în sus", 
spune L. Antohi ® Politehnica 
a avut și are. în continuare, 
condiții asigurate pentru a rea
liza obiectivul de performanță 
propus. ® Clubul ieșean posedă 
si o puternică pepinieră proprie, 
din cadrul căreia s-au ridicat, 
de-a lungul anilor, numeroși 
fotbaliști de valoare. Antrenorul 
M. Bîrzan. care pregătește echi
pa de tin eret-soerante, contea
ză pe posibilitățile de promo
vare a încă 2—3 jucători, chiar 
pe parcursul actualului cam
pionat.

își propune să joace o 
proprie cu întreaga e- 
să nu mai acționeze 

și după inspira-

Mihai IONESCU

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTAȚELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT ETAPA DIN 
IULIE

I. C.S.M. Sv.—Foresta
II. Min. Gura H—Av. Frasin

III. A.S.A. C-lung—M. Rădăuți
IV. Dacia Pt.—Electronistul
V. Min. M. N.—F.C.M. Reșița

VI. Gl. Reșița—Min. Anina
VII. Unirea Dej—C.F.R. Cj.-N.

VIII. Armătura—Sticla Turda 
IX. 
X.

XI.
XII.

XIII.

Met. 
Min. 
Viit.
Prog. 
Min.

27

Sighișoara—Chimica 
Rodn a— Gloria B-ța 

Gh eorgh en i—Oltul 
Odorhei—Min. Bălan 
Baraolt—Carpați Cov.

x 
î
1 
î
2
1
2
2
1
1
1
1 

. 1

FOND TOTAL DE C1ȘTIGURI 
152.735 LEI.

NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA LOTO 2 DIN 

IULIE

EXTRAGEREA
EXTRAGEREA

12 5 68
EXTF AGEREA

47 7 70

1980

LA
27

I : 10 23 53 
a Il-a :

a III-a :

69
57

61

FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI : 476.133 lei.
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ÂA XXII a EDIȚIE A jDCURILDR OUMPILT
ȘAPTE

•>
BOXERI ROMÂNI CALIFICAȚI

IN SFERTURILE DE
înccpind de vineri in tur

neul olimpic de box se dis
pută faza optimilor de finale, 
fiecare 
un pas 
mul de 
explică 
care se

victorie reprezentînd 
însemnat spre podiu- 
premiare.

interesul 
bucură întrecerile ce 

se desfășoară la stadionul aco
perit din cadrul complexului 
sportiv „Olimpiiski", fiecare 
reuniune fiind urmărită de a- 
proape 18 000 de spectatori.

După ce, vineri, doi dintre 
cei trei reprezentanți ai țării 
noastre obținuseră victorii. 
Dumitru Șchiopu și Florian 
Livadaru reușind, astfel, cali
ficarea în sferturile de finale, 
sîmbătă au mai făcut un pas 
spre medalii incă doi. pugiliști 
români : Daniel Radu (muș
că) și Gcorgică Donici (semi
grea).

în gala de la prînz, Daniel 
Radu l-a întîlnit pe Wallace 
Keith (Marea Britanie), boxer 
tenace și foarte decis să-și a- 
pere șansele cu toate posibili
tățile. Comportîndu-se în pro
gres față de ultimele sale e- 
voluții, campionul român a gă
sit calea potrivită spre victo
rie. Din continuă mișcare. D. 
Radu și-a surprins deseori ad
versarul cu serii scurte de lo
vituri, acumulînd avantajul 
necesar victoriei la puncte, pe 
care a obținut-o în final cu o 
decizie de 4—1. în sferturile 
de finală, deci, in meci direct 
pentru medalia de bronz, re
prezentantul țării noastre 11

Așa se și 
crescînd de

va întilni pe ungurul Janos 
Varadi.

în întîlnirea cu Jean-Paul 
Nanga Ntsah (Camerun), se
migreul român Georgică Do
nici a lăsat o foarte bună im
presie specialiștilor. Deosebit 
de activ și eficace în lovituri, 
campionul nostru și-a depășit 
categoric adversarul, scoțîn- 
du-1 din luptă în repriza se
cundă (abandon). G. Donici îl 
va avea ca adversar (în sfer
turi de finală) pe polonezul 
Pavel Skrzecz, învingător prin 
neprezentarea algerianului M. 
Bouchiche.

în cele două reuniuni de 
duminică, alți trei pugiliști ro
mâni au mai făcut un pas im
portant spre fazele superioare 
ale turneului olimpic. în gala 
de la prînz, mijlociul Valentin 
Silaghi l-a întîlnit pe Alfred 
Thomas (Guyana), un pugilist 
neobișnuit de înalt pentru a- 
ceastă categorie. Evitînd bine 
directele de întîmpinare ale 
adversarului, sportivul român 
a reușit să se apropie deseori 
de Thomas și să-i plaseze lo
vituri rapide cu ambele brațe. 
Măcinîndu-i astfel forțele ad
versarului in primele două re
prize, Valentin Silaghi s-a im
pus mai clar în ultimul rund, 
primind, în unanimitate, deci
zia de învingător. în sferturi 
de finală, el îl întîlnește pe 
englezul M. Kaylor.

în reuniunea de seară, Du
mitru Cipere a boxat exce
lent în partida cu polonezul

FINALE I
R. Cerwinski, pe care l-a în
vins La puncte (5—0) intr-un 
meci tehnic, curat, aplaudat 
la scenă deschisă. Ionel Budu- 
șan este cel de al șaptelea re
prezentant al țării noastre 
care a terminat victorios faza 
optimilor de finală. Medaliatul 
cu bronz la C.E. din anul 1979 
l-a învins categoric (oprirea 
luptei pentru inferioritate, în 
ultimul rund) pe Kalevi Mar- 
jamaa, fost campion continental 
al categoriei.

ATLETISM : femei : 200 m serii — Nicoleta Lia, 1500 m serii : 
Maricica Puică, Ileana Silai, Natalia Mărășescu ; bărbați : 5000 m 
serii — ilie Floroiu, 3000 m obstacole semifinale — Vasile Bichea.

BOX : categoria pană : Titi Cercel — A. Horta (Cuba).
CICLISM : proba individuală de fond (189 km) : Mircea Ro- 

mașcanu și Vasile Teodor.
JUDO : meciuri la categoria 86 kg : Mihalaclie Toma.
HANDBAL î ultimul meci din grupa preliminară : România - 

Elveția.
LUPTE : eliminatorii în turneul de libere : cat. 48 kg — Gheor

ghe Rașovean, cat. 52 kg — Petre C’iarnău, cat. 62 kg — Aurel 
Șuteu, cat. 74 kg — Marin pircălabu, cat. 90 kg — Ion Ivanov, 
cat. 100 kg — Vasile Pușcașu.

SCRIMA : eliminatorii la sabie echipe (Corneliu Marin, Marin 
Mustață, Alexandru Nilca, Ion Pantelimonescu, Ioan Pop) ; eli
minări directe la spadă individual ; Ion Popa.

A 5-a MEDALIE DE AUR 
PENTRU ROMÂNIA!

PROGRAMUL
DE ASTAZI

(Urmare din pag. I)

ECOURI ELOGIOASE LA ADRESA 
CAMPIONILOR OLIMPICI ROMÂNI

6 de bronz. Un număr egal 
cu totalul de la Olimpiada 
’68, cu una mai puțin decît 
la Olimpiada ’72, dar cu 
„aur" în plus fată de ulti
mele 5 Olimpiade, inclusiv 
Olimpiada ’76 de la Mont
real.

în această săptămînă sint 
așteptate finalele la box, 
scrimă, handbal, volei, lupte 
libere, judo, tir cu arcul, că
lărie și haltere, la primele 
discipline enumerate contîn- 
du-se pe medalii, iar la ulti
mele trei — pe surprize, tot 
în direcția podiumului. Dar 
parcă, gîndurile cele mai pli
ne de speranță ni se în
dreaptă către finalele de ca- 
iac-canoe, la care echipajele 
noastre reprezentative sem
nează. de peste două decenii, 
b tradițională prezență, cu 
medalii dintre cele mai stră
lucitoare.

Ziua de sîmbătă — aceea 
care a adus delegației noas
tre cea de a cincea medalie 
de aur — a fost remarcabilă 
pentru handbaliștii noștri, în
vingători demni de laudă în 
fata 
într-o 
stărui 
morie 
zare și totală dăruire sufle
tească și fizică pentru vic
torie ! Am aplaudat cu ace
eași căldură și speranță fru
mosul succes al voleibaliști
lor în meciul atît de dificil 
cu echipa Iugoslaviei. După 
cum, ne-am bucurat de evo
luțiile curajoase ale boxeri
lor, deciși — din cîte înțele
gem — să se numere printre 
semifinaliști și, poate, prin
tre cei care își vor disputa 
primele două locuri.

Pentru îmbogățirea bilan
țului olimpic românesc, tu
turor, succes !

campionilor olimpici. 
partidă care ne va 

multă vreme în me- 
ca o pildă de mobili-

ATLETISM (Stadionul Lujnlki) 
ora 10 — prăjină calificări, ora 
10,30 — greutate (b) calificări,
ora 11 — 400 m (b> sferturi de 
finală, ora 11,35 — 200 m (f> serii, 
ora 12,30 — 1500 m (f) serii, ora
17 — 100 mg semifinale, ora 17.20
— 200 m (b) semifinale, ora 17.30
— disc (b) finală, ora 17,35 — 
5000 m serii, ora 17.50 — lungime 
(b) finală, ora 19,15 — 100 mg finala, 
ora 19,30 — 400 m (b) semifinale, 
ora 19.45 — 200 m (f) sferturi de 
finală, ora 20,10 — 200 m (b) 
finală, ora 20,20 — 400 m (f) fi
nală, ora 20,35 — 3000 m obsta
cole semifinale.

BASCHET (Sala Olimpiiski) ore 
11 — Italia — Cuba (f) ; ora, 13
— Iugoslavia — Bulgaria (f) ; a-ra
18 — U.R.S.S. — Ungaria (*) ; 
ora 20,15 — Meciuri în grupele 
semifinale ale turneului masculin; 
(sala T.S.K.A.) ; ora 11 șl 13 — 
Meciuri în grupele semifinale ale 
turneului masculin.

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

CICLISM (Circuitul din Centrul 
sportiv al ........................
— Proba 
189 km.

HALTERE 
Izmailovo) oră 14 
ora 19

Sindicatelor) ora 10 
de fond individual

în comentariul consacrat 
concursului de gimnastică, a- 
părut în ziarul „Izvestia", fos
ta campioană olimpică Larisa 
Laiinina subliniază rolul deo
sebit al unor sportivi excepțio
nali, ca NADIA COMANECI 
și Nikolai Andrianov, în dez
voltarea și progresul gimnas
ticii. în același ziar a apărut 
o fotografie a Nadiei în tim
pul exercițiului său la bîrnă. 
Aceeași fotografie a apărut și 
în ziarul „Sovietski sport", în
soțită de un portret al dublei 
campioane olimpice de la Mos
cova. în această prezentare 
sînt amintite trofeele olimpice, 
mondiale și europene cîștigate 
de Nadia Comăneci, subliniin- 
du-se faptul că pînă în pre
zent în palmaresul său spor
tiv figurează cinci titluri 
campioană olimpică.

Referlndu-se la medalia 
aur cucerită de sportiva 
mâncă Sanda Toma, 
„Sovietski spori" 
toarele : „Numele 
din București, în vîrstă de 24 
de ani. este binecunoscut a- 
matorilor de sport din Mosco
va. Anul trecut ea s-a numă
rat printre cișligătoarele Spar- 
tachiadei de vară a popoarelor 
din U.R.S.S., ocupind primul 
loc în aceeași probă în 
sîmbătă a obținut titlul 
campioană olimpică. Tot 
trecut, la campionatele 
diale, desfășurate la 
Sanda Toma a devenit campi
oană a lumii, iar acum, la cea 
de a XXII-a Olimpiadă, a ob
ținut, de asemenea, o victorie 
convingătoare".

în continuarea a 1 
Aleksandr Timosinin, 
tator de specialitate, 
următoarele : „Sanda ___
nu dă nimănui posibilitatea să 
impună' ritmul în cursă.
ei alunecă lin 
stant.
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PE MICUL ECRAN
12 : meciuri din cadrulOra

turneului de box (transmisiu
ne directă, programul I).

Ora 21,15 : meciul masculin 
de handbal România — Elve
ția. repriza a Il-a (înregistra
re, programul I).

Ora 22 : rezumatul întrece
rilor de luni și secvențe înre
gistrate din meciul de hand
bal U.R.S.S. — Iugoslavia 
(programul. I și ID.

perioritate evidentă asupra 
partenerelor de întrecere".

Ziarul „Komsomolskaia prav- 
da“ Înserează un interviu cu 
canotoarea româncă SANDA 
TOMA, cîștigătoarea medaliei 
de aur în proba, de schif sim
plu : „In timp ce eram elevă, 
eu am practicat atletismul, 
disciplină la care am devenit 
campioană națională la juni
oare la aruncarea greutății. 
Dar, în curînd, am schimbat 
greutatea cu canotajul, sport 
în care am cucerit laurii olim
pici", — a declarat campioana 
olimpică.

Ziarele apărute sîmbătă dimi
neață la Moscova comentează 
pe larg victoria țintașului ro
mân CORNELIU ION, cîștigă- 
tor al titlului olimpic în pro
ba de pistol viteză. în artico
lul consacrat concursului de 
tir, ziarul „Sovielski sport" 
relevă lupta aprigă ce s-a dus 
in această probă pentru de
semnarea clștigătorului meda
liei de aur. „A fost un final 
demn de un concurs olimpic, 
întrecerea, care a durat peste 
5 ore, i-a ținut încordați pe 
spectatori, iar rezultatul nu a 
putut fi cunoscut decît în ul
tima clipă, la încheierea ulti
mului baraj. După ce, în pri
mul baraj, Gerhard Petritsch 
(Austria) a fost eliminat, în 
lupta pentru medalia de aur 
au rămas românul Comeliu 
Ion și Jurgen Wiefel (R.D.G.). 
Se punea întrebarea : cine va 
cîștiga ? Un nou baraj n-a dat 
răspunsul Ia întrebare, cei doi 
realizînd cîte 148 de puncte. 
Abia în al treilea baraj, Cor- 
neliu Ion, concentrat Ia maxi
mum, a obținut victoria olim
pică".

La rîndul său, ziarul „Prav
da" scrie că în proba de pis
tol viteză, cînd a fost anunțat 
rezultatul ultimului baraj, au 
izbucnit aplauze puternice 
pentru Corneliu Ion, care a 
reușit să cîștige medalia de 
aur. Victoria sa s-a datorat 
voinței și calmului de care a 
dat dovadă tot timpul 
sionantei întreceri și ( 
ții cu care a reușit să-i 
treacă pe valoroșii 
sari.

Ziarul „Sovietski 
blică în pagina a 
grafia lui Corneliu 
gătorul medaliei i 
proba de pistol viteză.

I pă
căli tă- 

în- 
săi adver-

sport" pu
pa tra foto- 

i Ion. cîști- 
de aur în

CARMEN BUNACIU
DIN NOU PE LOCUL IV «

„Valsul recordurilor" a con
tinuat și în ultimele două re
uniuni ale concursului olimpic 
de înot și, dintre performan
țele cele mai valoroase, am 
vrea să subliniem noile recor
duri mondiale realizate de Pe
tra Schneider și Rica Reiniscb 
(ambele din R.D.G.). Prima a 
cîștigat de o manieră catego
rică cursa celor 4 procedee 
(400 m mixt) în 4:36.29, iar 
Reinisch s-a dovedit indiscuta
bil cea mai valoroasă spatistă 
a lumii, sosind prima și în

CANOTORII
SUB

POSIBILITĂȚI!
Duminică diminea

ța s-au 
pe canalul 
skoe " '
bdor 
de 
trecerile i 
dominate 

rlc de sportivii i 
Germană, învingători

desfășurat 
Krîlat- 

finalele pro- 
mas-cuiine 

canotaj. In- 
au fost 

catego- 
________ din B. 

D. Germană, învingători în 7 
din cele opt curse (!). Singura 
probă care a scăpat canotorilor 
din R.D.G. a fost cea de simplu, 
în care finlandezul Pert ti KLarpl- 
nen, campion și în urmă cu 4 
ani, Ia Montreal, s-a dovedit din 
nou invincibil, 
în șase finale, 
unii Sovietice 4 
de argint.

Prezențl cu 
Open-tru prima , _______
olimpice, canotorii români au o- 
cupat de două ori locul IV și o 
dată locul 5, cumulînd în total 
opt puncte. Cel mai aproape de 
obținerea unei medalii a fost e- 
chipajul nostru de 2 f.c. alcătuit 
din Vaier Toma și Constantin 
Postoiu. Aflat în marea majorita
te a timpului pe poziția a 3-a, 
schiiful țării noastre a fost depă
șit pe ultima sută de metri de 
cel al Marii Britanii. P. Ceapura 
și G. Bularda, cu un start mai 
slab, nu au putut sosi decît în 
poziția a 4-a, după ambarcațiu
nile R.D.G., U.R.S.S. și Iugosla
viei, iar la 4 vîsle echipajul ro
mânesc CVolculescu, Ilieș, Tosub 
Slimlon) s-a clasat pe locul V,

cursa de 200 m spate cu 2:11,77, 
timp ce corectează cu 16 su
timi de secundă vechiul re
cord al lumii deținut de Lin
da Jezek (S.U.A.).

Reprezentanta 
in proba de 200 
men Bunaciu, a 
forturi pentru 
pe podium. Ea . 
țit în finală rezultatul (al 5- 
lea) din serii (2:15,88). fiind 
cronometrată în 2:15,20. Ea nu 
a putut însă să facă o breșă 
în rîndul celor trei reprezen
tante ale R. 
sîndu-se din 
Pentru a fi 
tre primele 
naciu ar fi trebuit să-și corec
teze propriul record național 
(2:14,52). Ea nu a reușit acest 
lucru din păcate și a trebuit 
să se mulțumească cu... numai 
trei puncte pentru clasamentul 
olimpic al delegației noastre.

Jorg Woithe (R.D.G.) a de
venit. conform previziunilor, 
campionul sprinterilor, dar el 
a eșuat în tentativa sa de a 
învinge granița celor 50 de 
secunde, realizînd în finală 
numai 50,40 sec.

țării noastre 
m spate, Car- 
depus mari e- 
a putea urca 
și-a îmbunătă-

D. Germane, cla- 
nou pe locul IV. 
putut ajunge în

tre!, Carmen Bu-

(Palatul sporturilor 
grupa B și 

_ __ grupa A concursul la 
categoria 100 kg.

handbal (Sala Sokolniki) ora 
17 —- R. D. Germană — Dane
marca (m) ; ora 18,30 — Ungaria
— Cuba (m) ; ora 20 — polonia
— Spania (m) în grupa A ; (sala
Dinamo) ora 20 — U.R.S.S. —
Iugoslavia (m) ; ora 17,00 — Ku
weit — Algeria (m) ; ora 18.30 — 
România — Elveția (m) în gru
pa B.

HOCHEI PE IARBA (Stadionul 
Dinamo) ora 13 — India — Ceho
slovacia (I) ; Ora 14,45 — Austria
— Polonia (f) ; ora 17 — U.R.S.S.
— Zimbabwe (f).

JUDO (Palatul sporturilor de la 
complexul Lujniki) ora 10 — Eli
minatorii la categoria 86 kg ; ora 
19 — Recalificări și finală la ca
tegoria 86 kg.

LUPTE LIBERE (Complexul 
sportiv T.S.K.A.) ora 10 șl ora 18
— Eliminatorii la categoriile 48, 
52, 62, 74, 90 și 100 kg.

NATAȚIE (Complexul sportiv 
Olimpiiski) ora 17,30 — Finala la 
platformă (ni).

POLO (Complexul sportiv Olim
piiski) ora 11 — Meciuri in tur
neul pentru loc. 7—12 ; ora ii
— Meciuri 
loc. 1—6.

SCRIMA 
Ț.S.K.A.)

loc.
In turneul final pentru

(Complexul sportiv 
ora 9 — Eliminatorii

în proba de sabie echipe ; ona 14
— Eliminatorii la spadă indivi
dual ; ora 19 — Finala la spadă 
Individual.

VOLEI (Sala de la complexul 
Lujnlki) ora 17,30 — Libia — Iugo
slavia (m) în grupa B ; --- •” "*
— U.R.S.S. — Cuba (m)
A ; (sala Drujba) ora ...ou —
Polonia — Brazilia (m) în grupa 
B ; ora 19,30 — Italia 
(m) în grupa A.

YACHTING (Centrul olimpic de 
la Tallin) " -----
a Vl-a.

ora 19.30 
în grupa

17,30 —

Bulgaria

ora 12 Regata

PRIMELE MECIURI
. De subliniat că 
reprezentanții Uni- 
au obținut medalii

trei ambarcațiuni 
oară) in finalele

Relatâri de la trimișii noștri
Aurel NEAGU și Constantin MACOVEI

Uu! ale luptătorilor de la libere
în sala T.S.K.A. au început 

duminică tururile eliminatorii 
ale competiției de lupte libere 
la categoriile 48, 62 și 90 kg. 
Gheorghe Rașovean (48 kg) a 
concurat, în turul inaugural, 
cu indianul Singh Mahabir în 
fața căruia a pierdut la punc
te. în cel de al doilea meci 
însă Rașovean a obținut o fru
moasă victorie prin tuș (min. 
7,18), învingîndu-1 pe Laszlo 
Biro (Ungaria).

Reprezentantul tării noastre 
la categoria 62 kg, Aurel Șuteu, 
a fost liber în primul tur. iar 
în cel de al doilea a luptat cu 
valorosul sportiv sovietic Ma- 
gomedgasan Abușev, de care a 
fost întrecut la puncte.

La categoria 90 kg, Ion Iva-

nov a susținut primul meci in 
compania campionului mondial 
din 1978 și dublu campion eu
ropean. Uwe Neupert (R.D.G.), 
și a pierdut prin tuș în min. 
2,59, cînd mai era o singură se
cundă pînă la gong. în turul 
următor. Ion Ivanov l-a întîlnit 
pe englezul Keith Peache. Lup
tătorul român a atacat decis 
chiar din primul moment și a 
reușit o priză favorabilă, în ur
ma căreia a finalizat tușul (min. 
1,18). Apoi, Ion Ivanov a intrat 
din nou pe salteaua de concurs, 
de astă dată pentru un meci 
mult mai dificil cu cubanezul 
Adolfo Gomez, decisiv pentru el 
ca să rămînă în competiție. Tn 
această confruntare. Ion Ivanov 
a repurtat o victorie categorică 
la puncte : 15—4.
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