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ÂA XXII a EDIȚIE A JOCURILOR OLIMPICE
ȘAPTE PUGILIST! ROMÂNI-LA UN PAS 

DE PODIUMUL DE PREMIERE...
Așadar, odată cu cele două 

reuniuni de luni s-au termi
nat ultimele partide din faza 
„eliminatoriilor" turneului o- 
limpic de box, 88 de pugi- 
liști rămînînd in cursa pentru 
medalii. Spre satisfacția delega
ției noastre, între acești 88 se 
află și șapte boxeri români, 
care au cîștigat toate partidele 
susținute pînă acum, ei aflîn- 
du-se la numai un pas de po
diumul olimpic.

Luni la prînz, Titi Cercel a 
încercat șl el să se califice în 
sferturile de finală ale catego
riei pană, dar n-a reușit. Și, 
aceasta, nu pentru că reprezen
tantul țării noastre ar fi avut 
7o comportare slabă, ci pentru 
că el a avut neșansa să-1 întîl- 
nească, încă din faza eliminato
rie. pe unul dintre cei mai va
loroși participanți la turneul de 
box. campionul mondial Adolfo 
Horta (Cuba). Sportivul ro
mân a luptat curajos, a atacat 
în permanență și deseori a re
ușit să-și lovească clar și pu
ternic adversarul, dar el s-a 
lovit mereu de un adevărat ba
raj de directe executate cu 
mare viteză de boxerul cuba
nez. Adolfo Horta a simțit tă
ria loviturilor campionului ro
mân, motiv pentru care el a

ROMÂNIA-UNGARIA IN „FINALA MICĂ“ 
A TURNEULUI MASCULIN DE HANDBAL
SI • U.R.S.S.-R.D. Germană In dispută pentru medaliile 

de aur • Ieri, echipa noastră a Intrecut Elveția cu 1816
în sălile Dinamo și Sokol

niki din Moscova s-au dispu
tat ieri partidele ultimei run
de a preliminariilor turneu
lui masculin die handbal. Deși 
echipa noastră a întrecut El
veția cu 18—16 (9—6), totali- 
zînd același număr de puncte 
cu formațiile Uniunii Sovie
tice și Iugoslaviei, ea n-a 
reușit decît calificarea în „fi
nala mică“, cea care răsplă
tește victoria cu medaliile de 
bronz. Aceasta pentru că for- 
mația Iugoslaviei a pierdut la 
scor (17—22) partida cu repre
zentativa Uniunii Sovietice, 
care astfel a obținut accesul în 
„finala mare" a turneului. In
teresant este că atunci cînd 
mai era doar ceva mai mult 
de un minut de joc din acest 
meci, selecționata noastră de
ținea locul I : era 20—17 pen
tru formația U.R.S.S. și „pla- 
vii“ beneficiau de o aruncare 
de la 7 m. La acest soor sau 
la 20—18, handbaliștii români 
ar fi jucat miercuri pentru 
medaliile de aur. Dar sporti
vii iugoslavi au ratat aruncarea 
și, apoi, au mai primit două

CORNELIU ION 
SI UNA DIN CUPELE 
MARII BUCURII...
Un instantaneu care va ră

mîne, cu siguranță, una din
tre cele mai plăcute amintiri 
ale noului campion olimpic în 
proba de pistol viteză, Corne- 
liu Ion. El este încadrat de 
ce doi merituoși învinși ai săi 
din aprigul baraj care a în
cheiat concursul propriu-zis, 
necesar pentru departajarea 
locurilor de pe podium, Jur
gen Wiefel (R.D. Germană) 
și Gerhard Petritsch (Austria). 
Prezent in poligonul Mitisci, 
fotoreporterul nostru. Dragoș 
Neagu. n-a scăpat ocazia a- 
ceslei fotografii-document... 

evitat în permanență lupta de 
aproape, în această tentativă 
fiind ajutat și de un foarte bun 
joc de picioare. Și astfel, deși 
învins la puncte, Titi Cercel 
părăsește cu fruntea sus între-

DANIEL RADU.
cerea olimpică In care și-a a- 
părat bărbătește șansele.

Așa cum spuneam la început, 
azi și mîine, pe ringul olimpic 
de la stadionul acoperit „Olim- 

goluri, exact cit le-a fost ne
cesar handbaliștilor sovietici 
pentru a prelua șefia grupei.

Meciul dintre România și El
veția, deși greu, sportivii ro
mâni resimțind Încă oboseala 
partidei de sîmbătă seara, nu 
le-a pus, totuși, probleme „tri
colorilor". Ei au condus în per
manență, uneori cu un avans 
de 2—3 goluri, o singură dată 
(în min. 40) fiind consemnată 
egalitatea : 11—11.

Iată marcatorii golurilor : 
Birlalan 6, Boroș 4, Stingă 3, 
Drăgăniță 2, Voinea 1, Cosma 
1 și Voina 1 — pentru Româ
nia, Jehle 5, Ziillig 4, Hubcr 3, 
Maag 2, Affolter 1 și Weber 1 
— pentru Elveția.

Au arbitrat : P.E. Rauchfuss 
și R.W. Buchda (R.D. Germa
nă).

Așadar, reprezentativa de 
handbal a României va juca 
miercuri, în sala Sokolniki, cu 
Ungaria pentru medaliile de 
bronz. Aceasta în timp ce în
vinșii lor — handbaliștii din re-

(Continuare in pag. a 4-a) 

piiski" se dispută meciuri deci
sive pentru un loc pe podiu
mul de premiere. în rindul ce
lor angajați în această aprigă 
dispută se află și șapte pugiliști 
români : Dumitru Șchiopu (se- 
mimuscă). Daniel Radu (mus
că), Dumitru Cipere (cocoș), 
Florian Livadaru (semiușoară), 
Ionel Budușan (semimijlocie), 
Valentin Silaghi (mijlocie) și 
Georgică Donici (semigrea). Pa
tru dintre ei vor încerca să 
facă pasul decisiv spre meda
lia de bronz chiar azi : Dumi-

(Continuare In vag a 4-a)

CAMPIONII OLIMPICI
NU-ȘI PERMIT

ZILE DE RĂGAZ...
Satului olimpic

Ștefan Rusu in- 
tr-una din cele mai 
grele încercări ale 
sale in drumul spre 
mult dorita meda
lie de aur, in me
ciul cu polonezul 
Andrzej Supron

Foto: TASS-AGER- 
PRES

Cu $tcian Rusii, pe aleile
La contactul dinții cu Satul 

olimpic, cu permanentul du-te- 
vino al miilor săi de locatari 
din întreaga lume, prima im
presie care-ți rămîne este aceea 
a unei promenade în masă, la 
care iau parte, în fiece clipă, 
sute și sute de persoane. Dar, 
foarte curînd, și la o privire 
mai atentă, constați că nimeni 
nu se agită fără un rost anu
me. Ba. cei mai mulți dintre 
„plimbăreți" caută să folosească 
orice moment pentru a-și con
tinua aici pregătirile, spre a 
putea debuta cu succes în apro
piata întrecere. Și trebuie spus 
că toți participanții la Olim
piadă au aici la dispoziție săli 
de sport, terenuri variate, pis
te de atletism și alte dotări, 
unde ei detaliază cu minuțiozi
tate tactica de concurs pentru 
fiecare zi, pentru fiecare nou 
start. Nu mică ne-a fost însă 
surpriza cînd printre cei care 
se antrenau de zor, alergînd pe 
pista stadionului din Satul o- 
limpic, l-am întîlnit și pe unul 
dintre proaspeții campioni o- 
limpici ai țării noastre, luptă
torul Ștefan Rusu. îmbrăcat în- 
tr-un frumos trening de sport 
de culoare bleumarin, Ștefan 
Rusu alerga de mai bine de 
20 de minute, iar din cînd în 
cînd se uita și la cronometru. 
Iată, deci, ne-am spus, văzîn- 
du-1 alergînd cu atita poftă și 
cu dorința de a realiza și un 
ritm anume, poate că și în a- 
ceastă rigurozitate, în această 
seriozitate se află unul din se
cretele marelui succes repurtai 
de valorosul nostru luptător. 
De fapt, în felul acesta» Ștefan

[MOIIlf Șl SI’flIANIIir 
finișului olimpic

La sediul delegației noastre 
din Satul olimpic, fotomontaje 
executate de meșteri improvi
zați, cu talent la scris și dese
nat, elogiază pe medallații
olimpici români și pe spor
tivii clasați pe locuri frun
tașe la Olimpiada de vară
’80. Sărbătoririle organizate
ad-hoc, felicitările adresate ce
lor mai buni și urările de suc
ces celor care urmează să intre 
in întrecere creează o atmo
sferă de optimism și încredere 
in rîndurile delegației noastre.

Apelind la memoria statisti
cii să consemnăm că la Jocurile 
Olimpice de la Montreal, cu 4 
ani in urmă. România deținea 
in a 9-a zi de concurs doar cele 
3 medalii de aur ale Nadiei Co- 
măneci. Cea de-a 4-a, așteptată 
cu înfrigurare, n-a venit decît 
in ultima zi a întrecerii, fiind 
cucerită de caiacistul Vasile 
Diba, la fel cum cea de-a treia 
și ultima medalie de aur la O- 
limpiada de la Miinchen în 1972 
a fost obținută tot la sfirșitul 
Jocurilor de luptătorul Nicolae 
Martinescu.

Cele 5 medalii de aur reali
zate în prima jumătate a Olim
piadei ’80 reprezintă, firește, un 
prilej de mindrie și de satisfac
ție pentru delegația noastră. Ni 
se pare semnificativ faptul că 
ele au fost cucerite in 4 disci
pline — gimnastică, tir, lupte 
greco-romane și canotaj feminin 
— ceea ce demonstrează lărgi
rea potențialului olimpic al

Rusu, fără să anticipeze în nici 
un fel vizita noastră, ne-a ofe
rit răspunsul cel mai elocvent 
la prima întrebare pe care am 
fi dorit să i-o punem în mo
mentul întîlnirii noastre : Ce 
face un campion olimpic după 
cucerirea unui atU de mare 
succes ?

Oferindu-ne un răspuns indi
rect Ia întrebările noastre, prin 
activitatea în care l-am sur
prins, Ștefan Rusu a dorit apoi 
să ne dea cîteva explicații și 
să ne facă unele precizări, ca
re — după cum a ținut el să 
sublinieze — ar putea avea 
efect la toți cei care doresc

ION POPA: LOCUL 6 
LA SPADĂ

Spadasinul Ion Popa a rea
lizat cea mai bună performanță 
a sa, ajungînd în finala olim
pică în care a ocupat locul 6. 
într-o companie deosebit de 
puternică cu Riboud, campio
nul mondial al probei. Edling 
și Harmenberg, foști campioni 
ai lumii.

Popa a avut un start foarte 
bun în eliminări directe, unde a 
dispus, pe rînd, de Lukomski 
(10—8) și Iacobson (10—9). cali- 
fieîndu-se direct în finală. Cla
sament general : 1. Harmenberg 
(Suedia) 4 v, — campion olim
pic, 2. Kolcsonay (Ungaria) 3 v., 
3. Riboud (Franța) 3 v., 4. Ed1- 
ling (Suedia) 3 v.. 5. Mojaeav 
(Uniunea Sovietică), 6. Popa 
(România) 1 v.

Echipa de sabie a României 
s-a calificat în primele 6.

Inițial, trăgătorii noștri au 
pierdut surprinzător, fri grupă, 
la cei cubanezi (cu 9—7). dar 
au găsit resurse ca, în conti

sportului românesc. Sportivii 
noștri, aflați in competiție sau 
cei care urmează să intre in 
„focul olimpic”, sint hotăriți si 
nu precupețească nici un efort 
pentru a mări „zestrea de aur” 
a reprezentativei române. Pină 
în prezent ea a reușit s'i ega
leze recordul medaliilor de aur 
(5) stabilit cu 24 de ani in urmi 
la Jocurile Olimpice desfășurate 
la Melbourne in 1956.

Ca și la trecutele Olimpiade, 
va trebui să așteptăm sfirși
tul Jocurilor care programează 
finalele la caiac-canoe și box, 
la volei masculin și scrimă, în
treceri care pot mări conside
rabil bilanțul de pină acum al 
celor 15 medalii olimpice cuce
rite de sportivii noștri pină 
slmbăta trecută. Si, firește, am 
dori noi, al celor de aur. Boxe
rii sint primii care pot obține, 
incepînd de mîine (n.n. azi) 
noi succese pentru culorile ro
mânești. Patru dintre ei vor 
urca ringul in cadrul sferturilor 
de finale și orice victorie este 
echivalentă cu o medalie de 
bronz, a cărei calitate poate fi 
înnobilată în semifinale și fi
nale. Radu Daniel. Dumitru 
Șchiopu, Florian Livadaru și 
Georgică Donici sint primii care 
por încerca să mărească zestrea 
de medalii a delegației noastre, 
urmînd ca miercuri Dumitru 
Cipere, Ionel Budușan și Va-

(Continuare in pag. a 4-a) 

să-i urmeze pilda, să facă sport 
de mare performanță și să ob
țină rezultate tot atît de stră
lucite pentru culorile patriei.

— Nici vorbă să întrerup cu 
totul activitatea fizică și să nu 
mă preocupe, pină la plecarea 
acasă, mișcarea. Desigur, după 
cum vedeți, nu se pune proble
ma să fac chiar lupte, în ade
văratul sens al cuvîntuiuL 
Cred că aceasta nici n-ar fi po
sibil acum, pentru că sălile de 
antrenament sint puse, cu prio
ritate, la dispoziția băieților de 
la libere, care se află în plină

(Continuare în pag. 2-3) 

nuare. să realizeze un rezultai 
deosebit de valoros : 9—7 în 
fata echipei U.R.S.S., campioa
nă olimpică la Montreal și cam
pioană a lumii, Pop a fost 
cel mai activ dintre sabreril 
noștri. înregistrînd trei victo
rii. în formația României au 
mai evoluat : C. Marin. M. 
Mustață, Al. Nilca și I. Pants- 
limoncscu. Echipa U.R.S.S. 3 
folosit lotul standard : Krovw 
puskov. proaspăt campion olim
pic, Nazlîmov, Sidiak. Burțev 
și Nikișin.

în celălalt meci' din grupă, 
U.R.S.S. — Cuba 10—5. astfel 
că echipa noastră s-a calificai 
mai departe, urmind să întâl
nească marți dimineața forma
ția Poloniei.

Tot marți Ungaria — R.D. 
Germană. învingătoarele din a- 
ceste partide vor întîlni forma
țiile Italici și U.R.S.S., cărei 
situîndu-se pe primul loc în gru» 
pele respective, au stat uh tuli



/O XXII a EDIȚIE A JOCURILOR OLIMPICE
VICTORII NORMALE, DAR Șl SURPRIZE 

ÎN ÎNTRECERILE ATLEJILOR

CAMPIONII OLIMPICI NU-ȘI PERMIT

A cincea zi a întrecerilor o- 
limpice de atletism a prilejuit, 
ca și precedentele, dispute de 
o valoare ridicată, concretizate 
în rezultate cu totul deosebite. 
Avem în vedere, în primul 
rînd. noul record european re
alizat la săritura în lungime 
de Lutz Dombrowski (R.D. Ger
mană). principalul favorit al 
întrecerii. El a obținut 8,54 m, 
cu 9 cm mai mult decît reali
zase la 5 iulie, la Dresda. Re
cordul continental îl împărțea, 
de atunci, cu iugoslavul Stekici 
(acesta avind 8,45 m din 1975). 
Concursul de la lungime, ex- 
ceptînd prestația lui Dombro
wski (n. 26.6.1959, 187 cm, 87 
kg) a fost destul de echilibrat, 
restul de 7 finaliști (toți cu 
rezultate peste 8 m) disputîn- 
du-și cu ardoare șansele.

O mare surpriză a fost în
registrată in finala cursei de 
100 m garduri. Principala fa
vorită. poloneza Grazyna Rabsz- 
tyn (12,36 s — record mondial, 
La 13 iunie ac.) a terminat 
proba abia pe locul 5. Victoria 
n-a revenit însă nici Johanneî 
Klier (R.D.G.), capapioana de 
la Montreal, ci unei alergătoare 
sovietice — Vera Komisova (n. 
11.6.1953, 169 cm, 60 kg) — cre
ditată cu un rezultat de doar 
12,84 s, cu care figura pe locul 
11 în lista celor mai bune 
hurdlere ale acestui sezon com- 
petițional. Komisova, o remar
cabilă sprinteră și o bună teh
niciană, a obținut o victorie 

•clară și a înregistrat, cu acest 

prilej, un nou record olimpic.
Nici aruncarea discului n-a 

fost scutită de surprize și încă 
dintre cele mai mari. Și la a- 
ceastă probă favoritul princi
pal nici măcar n-a urcat pe 
podiumul de presmiere. Este 
vorba de recordmanul mondial 
Wolfgang Schmidt (R.D.G.) cu 
71,16 m — 1978, care deținea 
anul acesta 68,48 m dar care 
luni n-a putut arunca decît 
65,64 m ! Pe primul loc s-a 
clasat discobolul sovietic Viktor 
Rasciupkin (n. 16.10.1951, 188
cm, 100 kg) notat anul acesta 
cu o performanță de 65,98 m, 
oare, evident, nu-1 putea reco
manda pentru medalia olimpi
că de aur ! Și totuși, iată-1 pe 
Rasciupkin campion olimpic 
(66,Ș4 m) după o dispută foarte 
strînsă, pe cîțiva zeci de cen
timetri, cu cehoslovacul Bugar 
(66,38 m) și cubanezul Delis 
(66,32 m). Un „podium" cu to
tul neprevăzut !...

Eliminat în semifinalele cursei 
de 100 m, campionul european 
italianul Pietro Mennea și-a 
luat o strălucită revanșă asu
pra celorlalți sprinteri, impu- 
nindu-se net în întrecerea fi
nală pe distanța de 200 m. El 
este, dealtfel, recordmanul lu
mii la 200 m (19,72 s în 1979) 
dar anul acesta Mennea (n. 29. 
6.1952, 179 cm, 68 kg) deținea 
al doilea rezultat (20,38 s) din
tre concurenții aflați în com
petiția olimpică de la Mosco
va. Primul rezultat îl avea bri
tanicul Allan Wells (20,35 s) 
cu citeva zile mai înainte cam

pion la 100 m. Sprinterul sco
țian a alergat puternic pe tur
nantă și a ieșit în linia dreap
tă cu un avantaj de 2—3 m, 
dar Mennea, cu un finiș im
presionant, l-a întrecut. pe 
„grătarul" de la sosire. La a 
treia sa participare olimpică, 
medaliatul cu aur din 1976, a- 
lergătorul jamaican Donald 
Quarrie (n. 1951) a prins „po
diumul" la mare luptă cu cu
banezul Leonard, pe care l-a 
întrecut cu numai 0,01 s !

La 400 m femei am asistat 
la o victorie logică, cea a aler
gătoarei Marita Koch (n. 18.2. 
1957, 171 cm, 63 kg) din R.D. 
Germană, recordmana lumii și, 
indiscutabil, cea mai valoroasă 
specialistă, din ultimii ani, a 
cursei turului de stadion. Ea a 
și cîștigat, dealtfel, foarte au
toritar. Pe locurile următoare 
același timp, chiar și la sutime 
de secundă, între cehoslovaca 
Kratochvilova (n. 1951) și tînă- 
ra Lathan din R.D.G. (n. 1958).

Fiind îns-crise mai puține con
curente, Ia 1500 m n-au mai 
fost necesare serii, astfel că 
Maricica Puică, Ileana Siiai și 
Natalia Mărășescu vor concura 
direct în semifinale. La 5000 m, 
Ilie Floroiu n-a mai luat star
tul în serii, menajîndu-și for
țele pentru cursa de maraton. 
Tînăra Nicoîeta Lia (locul VI 
cu 24,54 s) nu a trecut de nive
lul seriei la 200 m. In sfîrșit, 
Vasile Bichea, clastndu-se al 
treilea (8:24,3) într-o semifina
lă la 3000 m obstacole, s-a cali
ficat pentru finala probei.

ZILE DE
(Urmare din pag. 1)

întrecere. Dar, în nici un caz 
nu-mi pot permite să nu fac 
mișcare, să nu mă îngrijesc de 
asigurarea unui tonus general 
bun al organismului, a unei 
bune dispoziții, de o activitate 
continuă care, nu de puține ori, 
hotărăște soarta unei întreceri 
sportive.

— Cred *că  ar fi interesant să 
ne spui, Ștefan Rusu, la ce 
te-ai gîndit în acele clipe înăl
țătoare cînd ai fost invitat să 
urci pe cea mai înaltă treaptă 
a podiumului olimpic, iar im
nul țării noastre a răsunat atît 
de majestuos în sala de la 
complexul sportiv Ț.S.K.A. ?

— Vă spun cu toată sinceri
tatea că, în citeva clipe mi-a 
apărut în fața ochilor drumul 
meu în viață și în sport și am 
fost mîndru atunci pentru că 
trăiesc într-o epocă cu atîtca 
mari realizări pe toate planu
rile. Eu, un om simplu, am a- 
juns, iată, să fiu cel mai bun din 
lume Ia categoria mea, să-i întrec 
pe cei mai puternici adversari. 
Ce bucurig mai mare puteau 
să-mi aducă acești ani în activi
tatea mea sportivă 7 Am avui 
pînă acum mari satisfacții 
dar nici o victorie nu este mai 
valoroasă și mai prețioasă de
cît aceea din arena olimpică. 
Iată de ce m-am gîndit, atunci 
cînd tricolorul nostru urca încet 
pe cel mai înalt catarg, ia mi
nunatele condiții pe care le au 
astăzi tinerii noștri să se reali
zeze în viață și în sport, să 
meargă sigun pe drumul pe 
care și-l aleg.

— A fost ușor drumul pînă la 
această strălucitoare medalie de 
aur ?

— N-a fost deloc ușor, dar 
dacă muncești cu mare serio
zitate și te pregătești la antre
namente cu toată pasiunea, a- 
tunci este un pic mai ușor par
că. Cum să vă spun, am fost 
tare necăjit acum patru ani 
cînd la Montreal am cîștigat 
numai medalia de argint. Și 
aceasta pentru că un sportiv 
trebuie să aștepte alți patru

RĂGAZ...
ani pentru a încerca din nou 
obținerea titlului olimpic. Pot 
apărea, la fiecare ciclu, noi ad
versari de valoare, mai sînt și 
probleme de vîrstă și așa mai 
departe. Dar sînt foarte bucu
ros că visul meu de o viață, 
de-aeum 14 ani, cînd antrenorul 
Virgil Gherasim m-a primit în 
sala de lupte de la Rădăuți,, s-a 
împlinit acum. în seara victo
riei, colegii mei au ținut să mă 
sărbătorească cu o cupă de 
șampanie și cred că nu e nimic ■ 
rău în aceasta. Important rămî- 
ne ca un sportiv de mare per
formanță să ducă o viață or
donată, riguros planificată, căci 
altfel nu poți urca pe culmile 
măiestriei.

— Care îți este acum dorința 
cea mai mare ?

— Dacă vreți să fiu din nou 
foarte sincer, vă voi spune că 
aștept cu nerăbdare să mă îna- 
poiez acasă, la Rădăuții mei, 
pentru că știu că mă așteaptă 
să mă sărate și să mă felicite so
ția mea, și cei doi copii, Cornel 
și Cristian. Știu, de asemenea, 
că au nevoie de mine colegii de 
muncă de la I.P.L. Mobila Ră
dăuți și mai ales maistrul .Au
rel Zegrea, și el luptător cînd- 
va, care mi-a spus la plecare : 
pleacă Ștefane și să vii cu o 
medalie de acolo, de la ' Mos
cova ! Și iată că susținătorilor 
mei din Rădăuți le voi aduce 
chiar medalia de aur. Sini 
bucuros că am putut face con
cetățenilor mei un asemenea 
dar.

— Dar pe plan sportiv, ce 
gînduri ai pentru viitorul a- k 
propiat ? ------c •

— Poate o să vi se pară cu
rios, dar campionul olimpic 
Ștefan Rusu trebuie să se pre- , 
gătească să fie și campion al 
țării și știu bine că Ștefan Ne- 
grișan și Ion Păun nu mă vor 
menaja de fel. într-o perspec
tivă mai îndepărtată, mă gîn- 
desc, de pe acum, la ... viitoare
le Jocuri Olimpice, la care do
resc foarte mult să obțin o 
nouă medalie. Aș fi astfel pri
mul luptător român distins la 
trei Olimpiade consecutive cu 
trei medalii...
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ATLETISM : 400 m (f) : 1. Marita Koch (R.D.G.) 48,38 s-recato 

oljmpic, campioană olimpică, 2. Jarmila Kratochvilova (Cehos
lovaca) 49,46 m, 3. Christina Lathan (R.D.G.) 49,46 <1 (I), 4. Irina 
Nazarova (U.R.S.S.) 50.07 s, 5. Nina Zluskova (U.R.S.S.) 50,17 s. S. Ga- 
briele Lowe (R.D.G.) 51,33 s. 100 mg (f) : Vena Komisova (U.R.S.S.) 
12,56 s — record olimpic, campioană olimpică, 2. Johanna Klier 
(B.D.G.) 12,63 s, 3. Lucyna Langer (Polonia) 12,65 s, 4. Kerstin 
Claus (R.D.G.) 12,66 s, 5. Grazyna Rabsztyn (Polonia) 12,74, 6. Irina 
Litovcenko (U.R.S.S.) 12,84 s.

200 m ; 1. Pietro Mennea (Italia) 20,19 s — campion olimpic, 2. 
Allan Wells (M. Britanie) 20.21 s, 3. Don Quarrie (Jamaica) 20,29 s, 
4. Silvio Leonard (Cuba) 20,30 s. 5. Bernhard Hori (R.D.G.) 20,50 s', 
20 Dunecki CPoîonia) 20,68 a, 7. Marian Worontn (Polonia)

Lungime : 1. Lutz Dombrowski (R.D.G.) 8,54 m — record european, 
campion olimpic, 2. Frank Paschek (R.D.G.) 8,21 m, 3. Valeri Pod- 
lujnîi (U.R.S.S.) 8,18 m, 4. Laszlo Szalma (Ungaria) 8,13 m 5
Stanislaw Jaskuika (Polonia) 8,13 m, 6. Viktor Belski cu.R.s S) 
8,10 m.

Disc : 1. Viktor Rasciupkin (U.R.S.S.) «6,64 — campion olimpic 
2. Imrich Bugar (Cehoslovacia) 66,38 m, 3. LuIb Delis (Cuba) 
66,32 m, 4. Wolfgang Schmidt (R.D.G.) 65,64 m. S. Juri Dumcev 
(U.R.S.S.) 65,58 m, 6. Igor Dugulnet (U.R.S.S.) «4,04 m.

BASCHET, tn turneul feminin : Cuba — Italia 79—«8 (89—31) • 
Bulgaria — Iugoslavia 81—79 (44—41) ; U.R.S.S. — Ungaria 120—62 
(63—34) ; în turneul masculin pentru loc. 7—12 : Australia — India 
93—75 (56—34) ; Cehoslovacia — Senegal 88—72 (38—36) ; Polonia — 
Suedia 67—70 (33—40); turneul pentru loc. 1—« : Brazilia — Italia 
90—77 (56—3®) șl nu TI—90 own au anunțat unele agenții de presă :

Clasamentul turneului feminin ; 1. UJI.S.S. M p ; 2. Bulgaria
9 p ; 3. iugoslavia 8 p ; 4. Ungaria 7 p ; «. Cuba « p ; Italia 
5 p. U.R.S.S. și Bulgaria vor Juca pentru Joc. 1—2, tar Iugoslavia 
și Ungaria pentru loc. 3—4. In turneul final masculin pentru loc 
1—6, înaintea ultimei etape : 1. iugoslavia I p, >5. Italia, U.R.S.S 
Brazilia ști Spania 6 p ; «. Cuba 4 p.

BOX. cat. pană : A. Horta (Cuba) b.p. T. Cercei (România) ; L. 
PișarTO (Porto Baco) b.p. F. Braun (Guyana); S. Datrovere ((Bra
zilia) b.p. L. Nearalo (Etiopia) ; K. Kosedowskl (Polonia) b p D 
Maroviel (Iugoslavia) ; Ftak (R.D.G.) b.k.o. 1 Gonzales (Mexic) : 
Andreikowski (Bulgaria) b.k.o. 2 Aducami (Benin), Kabunda (Zam
bia) b.p. Mc Gulgan (Irlanda) ; Cat. mijlocie mică : *-  Mjumwa 
(Tanzania) b. dese. 3 I. Idriss (Siria) ; D. Kâstner (R.D.G.) 
b.ab. 3 A. Adetun.1l (Nigeria) ; G. KOșkln (U.R.S.S.) b.kto. 1 S. 
Beden (Irak) ; C. Wilshire (Marea Britanie) b.p. (!) M. Perunoviei 
(Iugoslavia).

CICLISM. Proba de fond individuală (139 km) : L Serghel Su
hurucenko (U.R.S.S.) 189 km In 4h.48:28 — campion olimpic; 2 
Czeslaw Lang (Polonia) la 2:53 ; 3. Iuri Barinov (U.R.S.S.) a. tâmp; 
4. Thomas Barth (R.D.G.) Ja 7:44 ; 5. Tadeusz Wojtaa (Polonia)
a. timp ; 6. Anatoli Jarktn (U.R.S.S.) la 8:36.

HALTERE. Categoria 190 kg : 1. Otta Zaremba (Cehoslovacia) 
Ș05 kg (180+215) — campion olimpic ; 2. Igor Nlkltîn (U.R.S.S.)

5 kg (177.5+215) ; 3. Alberto Blanco (Cuba) 335 kg (172,5+212,5) ; 
4. Mihail .Tenig (R.D.G.) 382.5 kg ; 5. Janos Solyomvary (Ungaria) 
3W kg ; 6. Manfred Funke (R.D.G.) 377,5 kg.

HANDBAL. Grupa A : R.D.G. — Danemarca 24—20 (13—9) ; Un
garia — Cuba 26—22 (14—11) ; Polonia — Spania 22—24 (13—11) ;
gruna B : Algeria — Kuweit 30—17 (11—14) ; România — Elveția 
18—16 (9—6) ; U.R.S.S. — Iugoslavia 22—17 (12—9).

hochei pe IARBA. Turneul feminin : India — Cehoslovacia 
1—2 (1—0) ; Austria — Polonia 3—0 (2—0) ; UJI.S.S. — Zimbabwe 
0—2 (0—1).

JUDO. dat. mijlocie (86 kg) : grapa A: Al. Jașfcevlel (URSS)
b. yusei-gachi T. Auish (Mongolia), K. Kurczyna (Polonia) b.y.g. 
M. Carew (Australia), A. Cechinl (Spania) b.p. M. Sanchi» (Franța), 
H. Lobe (Camerun) b. neprez. J. Nicolas (Belgia), J. Roethlisberger 
(Elveția) b.p. B. Strom (Suedia), M. Estneâa (Ecuador) b. neprez. 
K. Boiadjiev (Bulgaria) ; Al. lațkevtei (URSS) b.y.g. K. Kurczina 
(Polonia). S. Obadov (Iugoslavia) b.p. A. Cechinl (Spania), J. 
Roethlisberger (Elveția) b. lpp. J. Lobe (Belgia), 8. Papacostas 
(Ciiru) b.n. M. F.strela (Ecuador) ; Al. lașkevlcl (URSS) b. lpp. S. 
Obsdov (Iugoslavia), J. Roethlisberger (Elveția) K neprez. S. Pa- 
p/'"nsț.as (Cipru) ; J. Roethlisberger (Elveția) b.p. Al. lașkevic! 
(URSS). Locul 1 In grupâ — J. Roethlisberger (Elveția) ; grupa B:

© FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER © FIȘIER
W. Carmona (Brazilia) b. lpp. E. Kiss (Ungaria), A. Dlabone (Se
negal) b. lpp. M. Saad (Siria), J. Pak (R.P.D. Coreeană) b.p. H. 
Seisenbacher (Austria), M. Tonta (România) n-a avut adversar, L 
Azcuy (Cuba) b. lpp. P. Donnelly (Anglia), D. Ultsich (RDG-) b. ipp. 
E. Muzafter (Kuweit) ; W. Carmona (Brazilia) b. lpp. A. Dlabone 
(Senegal), M. roma (România) b.p. J. Pak (R.P-D. Coreeană), I. 
Azcuy (Cuba) b. lpp. D. Miuhakatesho (Zambia), D. Ultsch (RDG) 
b. lpp. F. Canadei (San Marino) ; W. Carmona (Brazilia) b. lpp. M. 
Toma (Brazilia), I. Azcuy (Cuba) b.y.g. D. Ultsch (RDG) ; I. Azcuy 
(Cuba) b. ipp. W. Carmona (Brazilia). Locul 1 In grapă — I. 
Azcuy (Cuba). Finala : J. Roethlisberger (Elveția) b.p. L Ascuy 
(Cuba) ; In recalificări : Al. Iașkevicl (URSS) b. lpp. B. Strom 
(Suedia) și D. Ultsch (RDG) b.p. I. Azcuy (Cuba). Clasamentul : 
1. Juerg Roethlisberger (Elveția) — campion olimpic, 2. Isaac 
Azcuy (Cuba), 3. Aleksandr lașkevici (URSS) si Detlev Ultsch 
(R.D.G.).

LUPTE LIBERE. Cat. 48 kg : S. Kornilaev (URSS) b.t. J. Frtas 
(Mexic), R. lordanov (Bulgaria) b.t. K. Elrifai (Siria), L. Blro 
(Ungaria) b.t. V. Nguyyen (Vietnam), C. Pollao (Italia) b.p. J. 
Falandys (Polonia), M. Aktar (Afganistan) b.t. M. Jabbar (Irak), 
S. Kornilaev (URSS) b.t. K. Elrifai (Siria), J. Frias (Mexic) b.p.
R. lordanov (Bulgaria), Gh. Rașovan (România) p.t. J. Falandys 
(Polonia), C. Pollio (Italia) b.p. G. Khisfhlgbaatar (Mongolia).

Cat. 62 kg : A. Suteu (România) b. diferență puncte B. Aspen 
(Anglia), M. Abușev (URSS) b.t. A. Atasle (Nigeria), M. Dukov 
(Bulgaria) b.t. J. Szimanskl (Polonia), R. Cascaret (Cuba) b.t. Z. 
Szalontay (Ungaria), G. Hadioanidds (Grecia) b.p. B. Aspen (An
glia), J. Szimanskl (Polonia) b.t. A. Kudmanl (Siria), M. Dukov 
(Bulgaria) b.p. R. Cascaret (Cuba), z. Szalontay (Ungaria) b.t. T. 
Phl (Vletman), G. Hadloanldis (Grecia) b.t. V. Manga (Camerun). 
A. Suteu (România) b.p. M. Nasanjargal (Mongolia), M. Ablșev 
(itTHSS) b.p. M. Dukov (Bulgaria), R. Cascaret (Cuba) b.t. G. 
Hadloanldis (Grecia), A. Suteu (România) b.p. M. Nasanjargal 
(Mongolia).

Cat. 74 kg : M. Plreălabu (România) p. dese. R. Nlccoltni (Italia), 
M. Pîrcălabu (România) b. dese, M. Brozner (Austria), V. Ralcev 
(Bulgaria) b.t. R. Nlcoolinl (italia), P. Pineghin (URSS) b.t. A. 
Walcher (Anglia), L Feher (Ungaria) b.p. P. Hristov (Bulgaria).

Cat. 90 kg : U. Neupert (R.D.G.) b.t. D. Tserentogtokh (Mongo
lia), I. Ivanov (România) p.p. I. Ghinov (Bulgaria), S. Oganesian 
(URSS) b.p. L Ghinov (Bulgaria), C. Adanron (Franța) b.t. B. Diop 
(Senegal), A. Clhon (Polonia) b.p. B. Pikos (Australia), S. 
Oganesian (URSS) b. dese. R. Gomez (Cuba), U. Neupert (R.D.G.) 
b.d.p. C. Adanson (Franța), B. Ddop (Senegal) b.p. B.. Shudczadln 
(Afganistan), A. Clhon (Polonia) b.t. J. Biloa (Camerun).

Cat. 100 kg : J. Strnisko (Cehoslovacia) b.t. S. Sing (India), V. 
Pușcașu (România) p.p. H. Buttner (R.D.G.), I. Mate (URSS) b.t.
S. Morales (Cuba), H. Buttner (R.D.G.) b.t. S. Elsiad (Siria), A. 
Bodo (Ungaria) b. dese. S. Cervenkov (Bulgaria).

POLO. Meciuri tn turneul pentru loc. 7—12 : România — Bul
garia 10—6 (0-0, 5—2, 2—1, 3—3) ; Australia — Suedia 9—4 (2—1, 
2—2, 2—0, 3—1) ; Italia — Grecia 4—3 (1—1. 2—0, 0—2. 1—0) ; tur
neul final pentru loc. 1—« : U.R.S.S. — Olanda 7—3 (1—0, 1—1, 3—1, 
2—1) ; Ungaria — Cuba 7—5 (1—1, 1—3, 2—0, S—1) ; iugoslavia —
Spania 7—6 (2—1, 1—1, 4—2. 0—2). înaintea ultimei etape : 1.
U.R.S.S. 8 p ; X Iugoslavia 7 p ; 3. Ungaria 4 p ; 4. Cuba 2 p ; 
5. Spania 2 p ; «. Olanda 1 p.

SĂRITURI, platformă (m) : 1. Falk Hoffmann (R.D.G.) 835.65 p 
— campion olimpic ; 2. Vladimir Aleinik (USt.S.S.) 819,70 p ; 3.
David Ambarțumian (U.R.S.S.) 817,44 p ; 4. Carlos Giron (Mexic) 
809,30 p ; 5. Dieter Vaskov (R.D.G.) 802,80 p ; 6. Thomas Knuts 
(R.D.G.) 733,97 p.

SCRIMA. Proba de spadă Individual : 1. Johan Btarmanberg (Sue
dia) 4 v — campion olimpic ; 2. Erno Kolcsonay (Ungaria) 3 v ; 
3. Philippe Riboud (Franța) 3 v ; 4. Rolf Edling (Suedia) 2 v ; 5. 
Aleksandr Mojaev (UJR.S.S.) 1 t ; 6. Ion Popa (România) 1 v.

VOLEI. în turneul masculin — grapa A : Bulgaria — Italia 3—1 
(9, 9, —«, 9) ; U.R.S.S. — Cuba 3—0 (10, 13, 11) ; grupa B : Iugo
slavia — Libia 3—0 (1, 2, 1) ; Polonia — Brazilia 2—3 (13, 18. —15. 
—11, —5). (Echipa Poloniei s-a clasat, totuși, pe locul I In grupa 
preliminară A a turneului de volei, calificlndu-se pentru semifinale. 
In care va juca miercuri cu formația Bulgariei. Situată pe locul 
doi tn aceeași grapă, reprezentativa României va evolua tn cealaltă 
semifinală cu selecționata U.R.S.S.).

Iar noi, față de seriozitatea 
cu care campionul nostru olim
pic abordează probleme de via
ță și de sport, față de maturi
tatea sa, îi dorim ca și cea de 
a treia medalie olimpică pe ca
re și-o propune să fie tot de 
aur ! Acest brav luptător din 
Rădăuți ar merita-o din pljn. 
(C.M.)

S. SUHURUCENKO (U.R.S.S.)
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CAMPION OLIMPIC LA CICLISM
Cursa ciclist ă In

dividuală de fond, 
dis’putată luni dimi
neață pe circuitul de 
13,6 km special a- 
menajat la centrul 
sportiv al sindicate
lor, a reunit la 
start 115 rutieri din 
Cei 189 de kilo-metiri 
curși în mai puțin de 5 ore,
victoria finală revenind cunoscu
tului alergător sovietic Serghel 
Suhurucenko. In virstă de M de 
ani, câștigător al „Cursed Păcii “ 
și al „Turului Franței*  pentru a- 
matori, Suhurucenko a dominai 
net întrecerea. El a evadat la 
km 30, susțtnindu-șd acțiunea cu 
ajutorul lui Iuri Barinov și Czes
law Lang, detașați gi el în ur
mărirea lui Suhurucenko. Cu 26 
km Înainte de sosire, Inițiatorul 
acțiunii s-a detașat de colegiu de 
evadare și a sosit la capătul 
cursei cu avans substanțial. Au 
urcat de podium : 1. Serghei 
Suhurucenko (U.R.S.S.) 4h4«:28
(m.o, 39,519 km) ; 2. Czeslaw Lang 
(Polonia) 4h51:26 ; 3. Iuri Barinov 
(U.R.S.S.) 4h51:26. Medaliile de
argint și bronz au fost decise du
pă o sosire la fotografie.
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LICEUL INDUSTRIAL „1
Str. Porumbacu nr. 52, Sectorul

ANUNȚ
Pentru anul școlar 1980—1981, I 

„TEHNOMETAL" primește înscrieri , | 
FESIONALA", de absolvenți ai treptei 
București și din celelalte județe ale ț 
meserii :

® Prelucrător prin așchiere
• Lăcătuși mecanici mașini și
• Electromecanic.

Elevii vor încheia contract cu între 
și I.F.M.A. București, iar pe perioad 
ficia de burse de stat, haine de prote 
și rechizite școlare, cazare gratuit 
cantina liceului, pentru elevii din p

Perioada de înscrieri : IULIE—AUi



>e patinează la Miercurea Ciuc !
I

LUB ȘI-A PROPUS SĂ READUCĂ |
:/ SUPREMAȚIA HOCHEISTICĂ" I
clară antrenorul Constantin Dumitra}
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— Am început pregătirile 
cu... motoarele în plin, cum 
— dealtfel — merge și pati
noarul nostru. Succesele din 
finalul sezonului trecut au avut 
darul să stimuleze și să ambi
ționeze echipa. Vacanța noas
tră a fost foarte scurtă.

— Cu ce formație va abor
da Sport Club noul sezon ?

— Cu Iotul său de bază, cel 
cunoscut, la care se adaugă 
cîțiva jucători noi. De care, 
altminteri, avem nevoie. Ast
fel, Șandor și Prakab au re
venit la Miercurea Ciuc ; se 
duc tratative ca alți cîțiva va
loroși jucători localnici, care 
și-au incheiat stagiul militar, 
să revină acasă.

— Veți dispune, după cum 
se pare, de un lot valoros ; ce 
obiective de performanță vă 
propuneți ?

— Vizăm primul loc în 
campionat și în cupă, readu- 
cînd astfel Ciucului suprema
ția hocheistică, pe care, cred, 

TE e COMPETIȚII •
ATUL NATIONAL DE TENIS

* Ca- rești), Mariana Hadgiu (Cuprom
cerile Baia Mare), Maria Romanov
Idual (Politehnica Bucureștii, Elena
. Pe Trifu (Progresul), Camelia Chiriac
Tenis (Dinamo Brașov), Adriana Kaxa-

ur- Lesifoglu (T.C.B.) și Gabriela
adău S. dkb (Dinamo București). Au
îamo a\ ut loc și primele partide din
lamo faza calificărilor, dar ploaia a
aua). perturbat programul. . Cîteva re-
ovici zultate : D. Ioanovici — A. Grea-
(Di- bu 6—2, 6—0 ; I. Kerekeș — A.

mom Manta 6—4, 6—0 ; D. Stănescu —
(Jiul Gh. Negoescu 6—0, 6—2 ; S. Ni-
, O. culescu — D. Antonescu 6—4, 

L. 2—6, 6—4 ; A. Marcu — V, Șuru- 
(Di- baru 4—6, 7—5, 6—4 ; P. Bozdog 
(Di- — I. Bota 8—6, 6—4 ; FI. Niță — 

’avei S. Zaharia 7—5, 6—0. Fete : Ll- 
mica liana Pop — Carmen Cazaci iu
aici a 6—4, 6—3. întrecerile se desfă-
îști). șoară pînă duminică, zilnic în- 
ucu- cepînd de la ora 8,36
VIA 63-53 LA BALCANIADA DE 
PENTRU JUNIOARE
OU) • tre au luat definitiv conducerea 
>na- s-au evidențiat Frolter (17), Pali
clu- (18), Lambrino (12), Solovăstru
pre- (7) și locală (excelentă la recu- 

în perări), respectiv Dornik (28),
cart Petrasevicl (9). Au arbitrat bine
vate Z. Solstysiak (Potania) si I. K*r-

Deși programul anunța perspec
tiva unor întreceri spectaculoa
se (ceea ce s-a șl intlmplat 
dealtfel), numărul celor prezenți 
duminică dimineața pe hipodro
mul din Ploiești a fost sub aș
teptări, dar cei care au lipsit au 
ce-și reproșa, deoarece alergări
le au oferit întreceri disputate, 
cu sosiri strînse șl cîștigători cu- 
noscuți doar după trecerea po- 
toului. Dintre aceștia, în mod 
deosebit s-au remarcat Oscior, 
Hogar, Gascon și Hebron. Pri
mul, prezentat și conclus de an
trenorul A. Brailo vschi, de o ma
nieră care nu-i poate atrage de- 
cît Laude, și-a dominat cu auto
ritate adversarii, cîștigînd într-un 
stil care-1 arată (deocamdată) ca 
fiind șeful generației de 3 ani, 
Hogar (excelent susținut de ta
lentatul C. Iorga) a făcut „vid“ 
în finalul alergării, Gascon (dus 
într-o inspirată cursă de aștep
tare de M. Dumitru) l-a depășit, 
destul de lejer, pe Simptom (fa
voritul probei), iar Hebron și-a 
adjudecat proba rezervată, ama
torilor fiindcă M. Leontopol (cam
pion „en titre“) a știut să-și do
zeze corect forțele, atacând la

O NUMAI ASTAZI se mai pot 
procura bilete pentru ultima tra
gere obișnuită Pronoexpres ain 
această lună, care va avea loc 
mîine, 30 iulie 1980. NU OCOLIȚI 
ASTAZI ȘANSA DE A VA NU
MĂRĂ MÎINE PRINTRE MARII 
CÎȘTIGĂTORI la acest avantajos 
sistem de joc !
• IMPORTANT PENTRU PAR-

TICIPANȚII LA PRONOSPORT ! 
întrucît unele etape din turul 
campionatului Diviziei A de fot
bal ediția 1980/1981 vor avea loc 
sîmbălă, buletinele de participare 
la concursurile respective trebuie 
depuse pînă cel tîrziu în zilele 
de joi dinaintea acestora, astfel : 
joi 31 iulie pentru concursul din 
2 august 1986 : "joi 7 august pen
tru concursul din 9 august 1986 ; 
joi 14 august pentru concursul 
din 16 august 1986 și joi 21 au
gust pentru concursul din 23 au
gust 1988. Așadar, NU UITATI

1 a ner .(Ungaria). Alte rezultate :
jric, Iugoslavia—Bulgaria 78—65 (49—40) :
lea- Bulgaria—România B '77—57
uni- (39—32) ; România A—România B
antă 88—61 (45—.33). Marți, în partida
rare decisivă pentru locul I, România 
per- întflnește Bulgaria. (D. STANCU-
ln- LESCU)
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că o merită pentru eforturile 
și pasiunea investite în propă
șirea aestui frumos sport.

— Care este programul echi
pei înaintea campionatului 7

— Vom organiza la Miercu
rea Ciuc .în august tradițio
nalul turneu dotat cu „CXipa 
Eliberării", la care au fost 
invitate cîteva puternice for
mații de club de peste hotare. 
Apoi, vom efectua un turneu 
de șase jocuri in Cehoslova
cia. Și după aceea vom abor
da campionatul, o probă, aș 
zice, „de foc" pentru verifica
rea maturității echipei noas
tre. Dorim, in același timp, 
ca Sport Club să-și facă pe 
deplin datoria față de lotul 
național, oferind reprezenta
tivei României cît mai multi 
jucători excelent pregătiți, 
apți să reprezinte cu cinste și 
cu demnitate culorile națio
nalei.

Valeriu CHIOSE

CAMPIONATE
AU FOST DESEMNAT! 
CIȘTIGATORII „CUPEI 
DINAMO" LA TENIS

în parcul sportiv Dinamo s-au 
Încheiat întrecerile de tenis, din 
cadrul circuitului divizionar, do
tate cu „Cupa Dinamo* *4. Sporti
vii antrenați de A. Segărceanu și 
Gh. Boaghe, tenis manii dinamo- 
viștl au reușit performanța de 
a dștlga toate probele, cu excep
ția celei de jundoare. Iată rezul
tatele fazelor decisive :

SIMPLU BARBAȚI, semifinale : 
Fl. Segărceanu — D. Stănescu 
2—6, 6—1, 6—2 ; J. Bîrcu — A. 
Leonte 6—4, 7—6 ; finala : Seglr- 
cesanu — Bircu 4—6. •—3, 6—2.

SIMPLU FEMEI, semifinale : 
Marilena Totoran — Rodica 
Gheorgh® «—3, 6—1 ; Elena Trifu 
— Nadia Bechercscu 6—4, ■4 ; 
finala : Totoran — Trifu 6—3, 6—3.

DUBLU BARBAȚI, finala : Se- 
gărceanu, Bucur — Maacaș, Ni- 
culescu 2—6, 6—3, •—1. DUBLU
FEMEI, finala : Dana Beleuță,
Gabriel*  SzbkO — Rodica Gheor
ghe, Sanda Proca 2—<, 6—2, 6—4.

JUNIORI (15—M ani) : D. ducă 
— A. Kovacs 6—7, •—L t—1. JU
NIOARE ; Mlhaela Testiban
(Steaua) — Monica Radu 7—5, 
6—X

„3 ANI“
momentul oportun. REZULTATE 
TEHNICE : Curii i — Retorte (N. 
Simian) rec. 132,5,- X Gotic. Sim
plu 1,70, ordinea 1. Cuni a n-a
— L Hemekis (N.. Gheorghe) 
rec. 1:4O,8, 1 Robote, X Negu- 
ran. Simplu 1,90, ordinea 9, event 
7, ordinea triplă 74. Cursa * in-a
— 1. Hebron (M. Leontopol) rec. 
1:23,4, X Hebreea, S. Ho țârei. 
Simplu 2, ordinea 17, event 7, tri
plu ciștlgător 27. Cursa a IV-a — 
L Hogar (C. larga), rec. 1:24,6, 
X Melodic, 3. Solitar. Simplu 10, 
ordinea închisă, event 30, ordinea 
triplă 11.603. Cursa a V-a — 1. 
Neguța (L R- Nlcolae), rec. 1:28,8. 
X Heder. Simphi 3, ordinea 14, 
event 59. Cursa a Vl-a — 1. Gas
con (M. Dumitru) rec. 1:26,7, 2. 
Simptom, 3. Suvelnlția. Simplu 4. 
ordinea 7, event 30, ordinea triplă 
218. Cursa a vn-a — L Oscior 
(A. BraHovschl) rec. 1:25,8, 2. 
Hlnsar. Simplu 1,80, ordinea 3, e- 
vent 8, triplu ciștlgător 321. Cursa 
a vnr-a — i. Fricos (M. iorga), 
rec. 1:28,4, î. Siracuz, 3. Polux. 
Simplu 19, ordinea 13, event 27, 
ordinea triplă 358. Cursa a IX-a
— 1. Bot (A. BraHovschl), rec. 
1:33,8, 2. Vareg, 3. Satiric. Sim
plu 1,90, ordinea 2X event 42, 
triplu ciștlgător SIX

Gh. ALEXANDRESCU

că joi 31 Iulie este ultima zi pen
tru depunerea buletinelor de 
participare la concursul Prono
sport din 2 august 1980 I

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 23 IULIE 1980.

Categoria 1 : 3 variante 25% a 
56.000 lei ; categoria 2.: 1 va
riantă 100% a 20.081 lei și 8 va
riante 25% a 5.020 lei ; categoria 
3 : 20,00 a 2.077 lei ; categoria 4:
77,56 a 777 lei ; categoria 5
158,75 a 379 lei ; categoria 6
6.355,56 a 40 lei ; categoria 7
184.50 a 206 lei ; categoria 8
3.294,75 a 46 lei.

. Report categoria 1 : 43.422 lei.
Câștigurile de 50.000 lei de la 

categoria 1 jucate 25% au fost 
obținute de : LUPU GHEORGHE 
din Brașov, GHEȚU TEODOR din 
Deva și GHEORGHE S. din Jud. 
Dîmbovița. I

La cursul de perfecționare
de la Piatra Neamț

ARBITRII DIN LOTUL DIVIZIONAR „A“ S-AU PREGĂTIT
PENTRU APROPIATUL EXAMEN AL CAMPIONATULUII
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9 Anul acesta, cursul ,de per
fecționare a arbitrilor divizionari 
s-a desfășurat între 21 și 25 iulie 
La Piatra Nedmț. Gazdă excelen
tă, comisia de arbitri a județului 
Neamț a asigurat cele mal bune 
oondițiuni pentru desfășurarea 
activităților programate în scopul 
pregătirii celor 34 de cavaleri ai 
fluierului din lotul A și anume: 
M. Adam, O. Anderco, T. Bala- 
novici, M. Buzea, Fl. Cenea, V. 
Ciocîlteu, A. Deleanu, C. Dinu- 
lescu, G. Dragomir, S. Drăgulici, 
M. Fediuc, A. Forwirth, N. Geor
gescu, C. Ghiță, V. lanul, I. Igna, 
Gh. Ispas, M. Ivăncescu, Gh. Ju
cau, C. Jurja, M. Moraru, A. 
Mustățea, D. Ologeanu, R. Pe
trescu, I. Pop, N. Rainea, Gh. 
Retezan, I. Rus, R. Stîncan, M. 
Salomir, O. Ștreng, C. Szilaghi, 
V. Tatar, Cr. Teodorescu. Au mai 
participat : Gh. Avram, Aurel 
Gheorghe, D. Diminescu, C. VLase, 
A. Ilie, T. Cruceanu, N. Posa, S. 
Burlacu. Absenți motivați : V.
Topan și C. Bărbulescu • Au
fost prezentate cursanților un
număr de opt referate cuprinzînd 
cele mai importante as’pecte ale 
arbitrajului, s-au organizat cinci 
ședințe cu caracter practic, s-au 
purtat discuții — pe grupe sau 
în plen — pe marginea tuturor 
problemelor care au constituit o- 
biectul cursului. Referenți : N.
Lăzărescu. G. Gherghe, Gh. Li- 
mona, E. Vlaiculescu, O. Comșa, 
C. Nițescu, Al. Epe, VI. Grosu și 
V. stănculescu, cadre cu o bo
gată experiență în activitatea 
fotbalistică de performanță. ® Pe 
parcursul desfășurării cursului a 
avut loc testarea fizică și tehnico- 
teoretică a arbitrilor. Rezultatele 
obținute sînt în general bune @ 
La testarea fizică nu s'-a înre
gistrat nici un corigent. S-a a- 
preciat însă că, deși normele ce
rute au fost îndeplinite, pregăti
rea unora dintre cursanți este 
încă deficitară, aceștia terminînd 
probele cu dificultate, cu resurse 
reduse, care nu le permit — la 
capătul unui efort fizic mai greu 
— să se concentreze suficient în 
vederea luării celor mai bune 
decizii în timpul jocului. O serie 
de arbitri — e drept, cei mai 
mulți din generația tânără — au 
obținut veritabile performanțe la 
probele fizice. Aceștia sînt : D. 
Ologeanu (3200 m în 12 min.’ și 
400 m în 61 sec. !), M. Salomir, 
N. Rainea, R. Petrescu, C. Jurja, 
M. Ivănccscu, A. Mustățea, M. 
Adam, A. Deleanu, M. Fediuc, O. 
Streng, T. Balanovici, FI. Cenea 
O I^a testarea tehnico-teoretlcă, 
media generală a fost 7,38. Un 
fel de bine cu... minus, după

ȘTIRI... ȘTIRI...
• ASTAZI LA CRAIOVA — 

îneepînd de la ora 18 — se dis
pută o atractivă partidă amicală. 
Formația noastră campioană, 
Universitatea Craiova, primește 
replica cunoscutei echipe Atleti
co Mineiro, vicecampioana Bra
ziliei.

• „MEMORIALUL ȘTEFAN 
FILOTI**.  în zilele de 1 și 3 au
gust se va desfășura la Brăila 
ediția a 4-a a „Memorialului 
Ștefan Filoti44. Organizatorul 
competiției, F.C.M. Brăila, s in
vitat să participe echipele Rapid 
București, Gloria Buzău și Delta 
Tulcca.

• AZI, IN CAPITALA, pe sta
dionul Dinamo, va avea loc, de 
la ora 18, un interesant meci e- 
mlcal între Dinamo și Rapid 
București. în deschidere, de la 
ora 16,30, ®e Întâlnesc echipele de 
juniori ale cluburilor Dinamo și 
Rapid.
• „CUPA DROBETA 2000*.  In 

zilele de 25 și ZI iulie, pe stadio
nul „1 Mai“ din Drobeta Tr. Se
verin s-a desfășurat a 5-a ediție 
a „Cupei Drobeta 200044. în fi
nală, UNIVERSITATEA CRAIO
VA a dispus de F.C. Olt cu 4—0 
(3—0), prin golurile înscrise de 
Ungureanu, Beldeanu, Cîrțu si 
Firănescu. în clasament, pe locu
rile următoare s-au clasat C.S.M 
Drobeta Tr. Severin șl Minerul 
Anina. (Gh. Manafu, coresp.).

• U.T. ARAD — RAPID ARAD 
2—2 (0—0). Golurile au fost rea
lizate de Bîtea (min. 70, din 
11 m), Kukla (min. 80) pentru 
U.T.A., Șandor (min. 73) si Bro- 
șovschi (min. 88) pentru Rapid 
(N. Strejan. coresp.).

• F.C.M. GALATI — RACING
CLUB BEIRUT 4—1 (0-6) Au
marcat : Rusu (min. 50), Majaru 
(min. 54 si 60). Radu (min. 69> 
resnec+iv Sathas (min. 54). (V 
ștefănescu, coresp.).

FOTBAL 9 Echipa engleză 
Nottingham Forest, care se află 
în turneu în Columbia, a susți
nut la Bogota un joc în compa
nia echipei naționale a tării. 
Fotbaliștii co’umbieni au repur
tat victoria cu 5—0 (4—0). 9 în 
preliminariile C.M., la Maputo, 
echipa Zairului a învins cu 2—1 
(1—0) pe cea a Mozambicului 
Cîștigînd șl primul joc (5—2). 
Zairul s-a califica*  pentru faza 
următoare a competiției. 9 în 
„Cupa de vară“, echipa 
Bohemians Praga a învins cu 
5—1 formația Werder Bremen. în 
vreme ce Plastika Nitra a pier
dut pe teren propriu cu 0—1 în 
fața echipei austriece Lask Linz.

cum preciza vicepreședintele Co
legiului central, G. Gherghe. 
Cele mai bune note le-au obți
nut S. Drăgulici 9, R. Stîncan 
8,96, O. Streng, D. Ologeanu și 
M. Fediuc 8,50. Restul, note între 
7 și 8. ® Cîteva considerații și 
aprecieri pe • marginea cursului. 
Ion Marinescu, secretar al Cole
giului central al arbitrilor : „N-a 
fost nicidecum o acțiune de ru
tină, ci un dialog deosebit de u- 
til federație-arbitri din care au 
rezultat o serie de concluzii im
portante pentru îmbunătățirea 
activității noastre viitoare44. N. 
Rainea : „Am adăugat, la ceea 
ce știam, cîte ceva nou, astrel 
că, o dată încheiat acest curs, 
parcă-mi vine să spun, ca și In 
alte împrejurări asemănătoare, 
că parcă abia acum încep să ar
bitrez44. Dr. Em. Vlaiculescu : 
„In condițiile fotbalului modern 
au crescut considerabil obligațiile 
arbitrului care trebuie să se a- 
d ap teze în primul rînd tempoului 
ridicat al jocului, să cunoască nu 
numai regulamentul, ci și jocul 
cu problemele sale de tehnică și 
de tactică. De toate acestea a ți
nut seamă cursul nostru și sîn- 
tem convinși că arbitrii primului 
lot divizionar au înțeles că nu
mai conformi ndu-se unui astfel 
de imperativ vor putea fi de un 
real folos fotbalului competitiv44. 
9 în ultima zi a cursului, G. 
Gherghe a prezentat recoman- 
dăirile tehnice ale Colegiului cen
tral, accentuînd asupra unor as
pecte adeseori ignorate deși cu 
o importantă pondere în desfă-

Pregătirile divizionarelor A

PENTRU F.C.M. GALATI, ATUUL PRINCIPAL
IL CONSTITUIE MUNCA

Dintre divizionarele ,.A“, 
F.C.M. Galați a început cel 
mai devreme pregătirile în 
vederea noului sezon oficial. 
Motivul acestei grabe este ex
plicat de antrenorul Constantin 
Teașcă prin aceea că — pe 
lingă buna organizare, spriji
nul organelor locale și al iu
bitorilor de fotbal din oraș
— „forța echipei gălățene stă, 
în principal, în muncă. Nea- 
vînd jucători de mare talent, 
de valoare deosebită, am pus 
încă de anul trecut accentul 
pe muncă, debarasîndu-ne de 
cei care n-au putut sau n-au 
vrut să suporte rigorile unei 
pregătiri intense. Numai astfel 
echipa noastră a reușit să evi
te reîntoarcerea (devenită o- 
bișnuită altă dată după numai 
un an în ,,A“) în divizia se
cundă. performanță care me
rită subliniată cu atit mai 
mult cu cît n-am fost ajutați
— ca alții — nici de ar
bitri, nici de adversari44 9 
Din lotul de jucători folosit 
In campionatul trecut, Con- 
stantinescu și Florea I au a- 
nunțat că renunță la activita
tea compotițională. In schimb, 
la pregătiri au luat parte R. 
Dan, Burcea și Hanu — c-are 
în campionatul precedent fu
seseră scoși din lot pe anumi
te perioade pentru motive dis
ciplinare —, precum și Ad. 
Florea (II), care s-a refăcut 
după hepatita de care a sufe
rit. Dintre noutățile din lotul 
gălățean amintim mai întîi pe 
C Zamfir, fosta extremă de 
la Steaua și, apoi, de la Pro- 
gresul-Vulcan. în așteptarea 
aprobării Biroului federal pen
tru legitimare, la F.C.M. Ga
lați se află Jivan și Leac (am
bii de la U.T.A., primul din
tre ei nejucînd în ultimul an), 
Ivana (Gloria Buzău), Mari
nescu (revenit la Galați de la 
C.S. Tîrgoviște), Vlăduț și 
Bumbescu (ambii de la Uni
versitatea Craiova) și Iordă- 
chescu (de la T.M.B.). Unii 
dintre cei' menționați au sus
ținut examen de admitere la 
Facultatea de educație fizică 
din Galați. în intențiile antre
norului gălățenilor — care va

TELEX • TELEX
9 în preliminariile C. M„ la 
Mogadiscio : Somalia — Ni
ger 1—1. Deoarece în primul 
meci rezultatul a fost de aseme
nea egal 0—0, au intrat în calcul 
golurile marcate în deplasare și 
selecționata Nigerului s-a califi
cat pentru turul următor.

ȘAH 9 Meciul dintre marii 
maeștri Viktor Korcinoi și Lev 
Polugaevski pentru semifinalele 
turneului candid a ti lor la titl’U-1 
mondial, continuă la' Buenos Ai
res. După trei remize consecu
tive. în partida a patra a câști
gat Korcinoi, la mutarea a 64-a. 

șurarea unui meci : asigurarea 
timpului efectiv de joc, clauza 
avantajului, regula celor patru 
pași ai portarului © La capitolul 
„concluzii”, secretarul F.R.F., Ion 
Alexandrescu, a precizat că în 
comparație cu anul 1978—1979, in 
care au fost chemați la comisia 
de disciplină 43 de arbitri, dintre 
care 33 au primit sancțiuni, în 
anul 1979—1980 au apărut în fața 
aceleiași comisii doar 21 de arbi
tri și numai 8 au fost sancționați. 
In continuare sua atras atenția 
„cavalerilor fluierului44 din lotul 
A asupra NECESITĂȚII PREGĂ
TIRII LOR PERMANENTE, ce- 
rîndu-Ii-se să încurajeze jocul 
bărbătesc, să lupte cu hotărîre 
împotriva nesportivității, să res
pecte indicațiile F.R.F. privind 
accesul în incinta terenului, să 
fie, mai presus de orice, IMPAR
ȚIALI pentru ca în lupta sportivă 
să cîștige cei mai buni 9 Cu 
prilejul cursului de perfecționare 
de la P. Neamț a fost comuni
cată și lista arbitrilor din lotul 
F.I.F.A., primii patru dintre aceș
tia urmînd a fi delegați direct 
de către U.E.F.A. Numele lor : 
1. N. Rainea 2. O. Anderco, 3. V. 
Tatar, 4. I. Igna, 5. R. Stîncan, 
6. M. Salomir, 7 C. Jurja. Nume 
mai vechi, dar și nume noi. ex
primând ideea îmbinării experien
ței cu tinerețea, orientarea Cole
giului central pentru promovarea 
cu curaj a celor mal dotați- ar
bitri din cadrul generației de 
schimb.

Mihai IONESCU

avea ca secund pe jucătorul 
M. Olteanu — este Șt promo
varea unui junior din pepi
niera proprie, al cărui nume 
nu ni l-a dezvăluit, dar des
pre care ne-a spus că are nu
mai 14 ani.......Așa cum pe
Geolgău l-am promovat la 
Craiova Ia 15 ani și jumătate, 
n-ar fi exclus — ne-a spus 
C. Teașcă — să asistat*  curind 
la un debut și mai spectacu
los". Dealtfel ne amintim că în 
ultima etapă a campionatului 
trecut, în meciul de la Cluj- 
Napoca, antrenorul lui F.C.M. 
Galați a mai aruncat în luptă 
un aît junior, pe Hanghiuc. 
care fusese scos de la Lucea
fărul ca necorespunzător. • 
Spre surprinderea generală, 
după 39 de antrenamente efec
tuate cu echipa lor, un grup 
de patru jucători — Vlad, Be- 
jenaru, Orac și Cramer —, 
condus de acesta din urmă, a 
dat bir cu fugiții. „De fapt, 
ne-a spus antrenorul Teașcă 
— au plecat la mare și astfel 
au... intrat la apă. Fiindcă noi, 
conducerea tehnică, aceea a 
clubului s*  publicul local, ne- 
admițînd nici un trișaj, ne vom 
strădui să menținem vasul pe 
linia de plutire și fără ei. 
Vom acorda credit deplin celor 
ce vor dori să muncească pe 
brinci și nu falselor vedete, 
care își închipuie că fără 
ele se va scufunda vasul. La 
noi, la Galați, ne străduim ca 
vedeta să fie echipa. Dorim ca 
în noul campionat să ridicăm 
mai sus ștacheta aprecierilor 
din anul trecut și -*  fie că 
evoluăm acasă. fie la Bucu
rești sau pe oricare alt sta
dion din tară — să jucăm o- 
fensiv, să atacăm în perma
nență, atit pentru a primi cil 
mai puține goluri, cît și pen
tru a marca noi mai multe. 
Beneficiind de sprijinul larg 
și de totala încredere a orga
nelor locale, ne vom strădui 
să răsplătim prin jocuri cit 
mai bune pasiunea onestă a 
miilor și miilor de gălăteni 
care ne înconjoară cu dragos
te și speranță"

Constantin FIRĂNESCU

Astfel el conduce cu scorul do 
2l/2-V/2.

TENIS 9 Balasz Taroczy (Un
garia) a terminat învingător in 
turneul de La Hilversum. în fi
nală, Taroczy l-a întrecut cu 6—3, 
6—2, 6—1 pe Harran Ismail
(Zimbabwe). 9 La Washington, 
în finală, americanul Brian 
Gottfried l-a învins cu 7—4, 4—6, 
6—4 pe argen tini anul Jose Lu.is 
Clerc. 9 Turneul internațional fe
minin de la Richmond a fost clș- 
tigat de Martina Navratilova 
care în finală a învins-o cu 6—3. 

6—0 pe Lou Piatek. 9 La Vichy a 
luat sfîrșit „Cupa Galea4*.  Trofeul 
a revenit selecționatei Franței : 
3—2 în finala cu Spania.



«■a Caiaciștii și canoiștii au plecat ieri la Moscova
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ACASĂ CU 0 MEDALIE OLIMPICĂ DE AUR!"
Ieri la amiază a plecat la 

Moscova ultimul lot de spor
tivi români pentru a participa 
la Jocurile Olimpice. Este vor
ba de flotila noastră de ca- 
iac-canoe care va lua startul 
în întrecerile de la Krîlatskoe 
care încep miercuri dimineața.

Garnitura care a făcut de
plasarea, și din care vor fi 
alcătuite ambarcațiunile care 
ne vor reprezenta în cele 11 
probe ale programului, numără 
17 sportivi : Ivan Patzaichin, 
Lipat Varabiev, Petre Capus- 
ța. Toma Simionov și Gheor
ghe Titu (canoe), Vasile Dîba, 
Ion Bîrlădeanu, Ion Geantă, 
Alexandru Giura, Nieolae Țicu, 
Nicușor Eșeanu, Mihai Zafiu și 
Marian Dineu (caiac băieți), 
Maria Ștefan, Agafia Buhaev, 
Elisabeta Băbeanu și Adriana 
Tarasov (caiac fete).

Plecînd la Olimpiadă acum, 
cînd întrecerile au intrat în

cea de-a doua jumătate, com- 
ponenții lotului nostru de ca- 
iac-canoe sînt conștienți că 
comportarea lor va fi determi
nantă în stabilirea bilanțului 
final al delegației României 
la această a XXII-a ediție a 
Jocurilor, și sînt hotărîți să 
facă totul pentru a izbuti o 
performanță colectivă la înăl
țimea prestigiului de care se 
bucură în lume caiacul și 
canoea românească, a renume- 
lui cucerit, de-a lungul tim
pului, în întrecerile olimpice.

Acestea sînt gîndurile pe 
care ni le-au împărtășit ieri 
la Otopeni, înainte de plecare, 
toți componenții echipei. Iată 
ce ne-a declarat „canoea ami
ral" al flotilei noastre, Ivan 
Patzaichin : „Știu că va fi
greu, mai greu decît la ori
care din edițiile 
sînt încredințat că 
toarce acasă cu

olimpică de aur, cucerită în- 
tr-una din probele de canoe 
dublu în care voi lua startul! 
Este nu numai o promisiune, 
este un angajament !“'

Antrenorul emerit Radu Hu- 
țan îi privește cu 
Țintească pe cei 17 
ai caiacului și canoei.
o echipă bună, ultima perioa
dă de pregătire, la Vidraru, 
mi-a întărit încrederea într-o 
comportare la înălțimea aș
teptărilor față de sportul nos
tru. Am venit întotdeauna cu 
fruntea sus de la J.O. 
să fie la fel și de 
dată !“

Succes tricolori, sus 
zul. avem încredere în '

grijă pă- 
„olimpici" 

„Avem

Sper 
această

pavoa- 
voi !

" 1j ori- 
trecute, dar 
mă voi în- 

o medalie
CONTINUA

BOX : meciuri în cadrul sferturilor de finale : categoria 
semimuscă : Dumitru Șchiopu — Li Ven Uk (R.P.D. Co
reeană), categoria semiușoară : Florian Livadaru — Ka
zimierz Adach (Polonia), categoria muscă : Daniel Radu 
— Janos Varadi (Ungaria), categoria semigrea : 
Donici — Pavel Skrzecz (Polonia).

CĂLĂRIE : „Marele premiu de x obstacole" — 
Alexandru Bozan, loan Popa, Dania Popescu, 
Velea.

HALTERE : categoria 110 kg : Ștefan Tașnadi
JUDO : meciuri în cadrul categoriei 78 kg : Mircea Fră- 

țică.
LUPTE LIBERE : meciuri eliminatorii la categoriile :_57 

kg — Aurel 
tavian Dușa, 
sile Țigănaș, 
Ianko.

SCRIMA :
Corneliu Marin, Marin 
Pantelimonescu, Ioan Pop.

VOLEI : finala pentru locurile 7—8 în turneul feminin : 
România — Brazilia.

Georgică

echipe :
Dumitru

Ncagu, 62 kg — Aurel Șuteu, 68 kg — Oc- 
74 kg — Marin Pircălabu, cat. 82 kg — Va- 
100 kg — Vasile Pușcașu, +100 kg — Andrei
turneul final (6 echipe) în proba de sabie :

Mustață, Alexandru Nilca, Ion

^ELIMINATORIILE^ gga 
nt IIIDTE IIDEDE Ia

PROGRAMUL DE AZI

ÎN TURNEUL DE LUPTE LIBERE U1A»
MARILE SURPRIZE DE LA JUDO

AU CONTINUAT Șl LA „MIJLOCIE"
' După marile surprize din pri
ma zi în confruntările olimpice 
de judo, cînd campionul mon
dial al semigreilor Tengiz Khu- 
buluri (U.R.S.S.) a fost învins 
prin ippon de belgianul Van 
De Walle, iar la grea un alt 
favorit, sovieticul Vitali Kuz- 
nețov, a fost eliminat încă din 
turul 2, iată că luni, la catego
ria mijlocie (86 kg) au fost 
consemnate alte surprize de 
proporții. Campionul mondial 
Detcv Ultsch (R.D.G.) a pier
dut în fața cubanezului Isaac 
Azcuy, iar campionul european

Aleksandr Iatskevici (U.R.S.S.) 
ma putut să treacă de elveția
nul Juerg Roethlisberger în 
partida pentru desemnarea fi- 
nalistului din grupa sa. w

La această categorie a luptat 
șl Mihalache Toma. în primul 
tur el 
în cel 
obținut 
duelul 
(R.P.D.

ȘAPTE PUGILISTI
5 ’

ROMANI
(Urmare din pag. D

n-a avut adversar, iar 
de "fel doilea, Toma a 

victoria la puncte în 
cu Choi-Iang Pak 

Coreeană), cel care l-a 
eliminat pe medaliatul cu ar
gint la C.E.. austriacul Hartman 
Seiscnbacher. în partida urmă
toare însă, cu brazilianul Wal
ter Carmona, sportivul român 
a fost învins. Cum, la rîndu-i, 
Carmona n-a
Toma n-a mai concurat în re
calificări. Clasamentul final : 
1. Juerg Roethlisberger (Elve
ția) — campion olimpic, 2. 
Isaac Azcuy (Cuba), 3. Alek
sandr Iașkcvici (U.R.S.S.) și 
Dethev Ultsch (R.D.G.).

cîștigat grupa,

Competiția olimpică de lupte 
libere a continuat luni, în sala 
Ț.S.K.A., cu meciurile din tu
rurile eliminatorii, la categoriile 
48. 52, 62, 74, 90 și 100 kg. Lup
tătorii români au întîlnit pe 
unii dintre favoriții categoriilor 
respective. Dintre ei numai 
Aurel Șuteu (62 kg) și Vasile 
Pușcașu (100 kg) au reușit să 
obțină victorii.

Tînărul Aurel Șuteu, prezent 
pentru prima dată la o compe
tiție de amploare (el n-a con
curat nici la campionatele euro
pene și nici la cele mondiale), 
a luptat în turul 3 cu englezul 
Brian Aspen. în prima repriză, 
sportivul român și-a asigurat un 
avantaj de două puncte (4—2). 
După pauză el a insistat și mai 
mult în finalizarea atacurilor 
mărindu-și considerabil puncta
jul : 10—2. Evoluînd bine și în 
ultima repriză, luptătorul român 
și-a adăugat alte puncte, astfel 
că în final Aurel Șuteu a cîș
tigat detașat : 15—4.

Nu mică i-a fost mirarea se
migreului nostru Vasile Pușcașu 
cînd a văzut că sorții au decis 
ca în meciul său inaugural să-1 
întîlnească pe suedezul Frank

Andersson, de două ori campion 
mondial și de trei ori european, 
dar la lupte greco-romane. Ne
mulțumit de locul 4 ocupat la 
confruntările _ ___
Andersson și-a încercat șansele 
la lupte libere. Numai că Puș
cașu nu i-a lăsat speranțe spor
tivului suedez. La începutul ul
timei reprize. în momentul cînd 
Andersson a abandonat (min. 
6,42), Pușcașu conducea detașat 
la puncte : 11—2.

Ceilalți sportivi români au 
fost învinși : Gheorghe Rașovan 
(48 kg) p.t (min. 1,47) ' 
Falandys (Polonia) și a 
liminat. Petre Ciarnău 
p, dese. (min. 8.08) la 
law Stecyk (Polonia), 
Pircălabu (74 kg) p. dese. (min. 
8,46) la Ricardo Niccolini (Ita
lia). Ion Ivanov (90 kg) p.p. la 
Ivan Ghinov (Bulgaria) și a fost 
eliminat.

Iată și rezultatele luptătorilor 
români din gala de seară : 
A. Șuteu b.p. Nasanjargal 
(Mongolia). M. Pircălabu b.desc. 
M. Brozncr (Austria), P. Ciar
nău p. dese. L. Szabo (Ungaria) 
șl a fost eliminat. V. Pușcașu 
p.p. H. Buttner (R.D.G).

de greco-romane,

la Jan 
fost e- 
(52 kg) 
Wladis-

Marin

tru Șchîopu va încrucișa mă
nușile, în reuniunea de la prînz, 
cu Li Ven Uk (R.P.D. Core
eană), meciul anunțindu-se des
tul de dificil pentru campionul 
nostru. In aceeași gală, semiu- 
șorul Florian Livadaru va în
cerca să-1 depășească pe polo
nezul Kazimier Adach.

In gala de seara, Daniel Radu 
are toate șansele să termine 
învingător disputa cu ungurul 
Janos Varadi, iar semigreul gă- 
lățean Georgică Donici își va 
măsura forțele cu polonezul 
Pawel Skrzecz, pugilist la fel 
de puternic ca și reprezentan
tul nostru.

Ceilalți trei boxeri români 
calificați în sferturile de fina
le vor boxa miercuri la prînz: 
D. Cipere — S. Kasatrian 
(U.R.S.S.) ; I. Budușan — K. 
Skzcrba (Polonia) ; V. Silaghi 
— M. Kaylor (Marea Britanie).

EMOȚIILE Șl SPERANȚELE FINIȘULUI OLIMPIC
(Urinare din pag. 1)

lentln Silaghi să caute si ci să 
facă pasul

Caiacistii 
sit luni, la 
limpic din 
mare, nu au mai plecat pe ca
nalul Krîlatskoe pentru antre
namente. Primul contact cu. pis
ta olimpică de apă (pe care ca
notoarele noastre au cucerit 3 
medalii — dintre care una de 
aur) îl vor face marți dimi
neață, urmînd ca miercuri să 
ia startul in întrecerile prelimi
nare. Reprezentanții „flotilei 
noastre de aur", cum pe bună 
dreptate am denumit-o ani de 
zile, se prezintă la întrecerile 
de pe Krîlatskoe plini de am-

ceZ mare.
Si canoiștii au so- 
ora 18, in Satul o- 
Moscova si. ea ur-

biție, hotărîți să lupte pînă la 
ultima picătură de energie pen
tru atit de doritele locuri pe 
podiumul olimpic.

Seara de luni a fost agitată 
și fierbinte. Handbalistii ro
mâni, autorii unei senzaționale 
Si superbe victorii in fața for
mației U.R.S.S., au remontat e- 
fortul epuizantului meci de sîm- 
bătă, învingînd Elveția (o echi
pă redutabilă in ciuda faptului 
că nu deține — deocamdată — 
nici tradiție și nici epoleți). Din 
păcate, însă, soarta echipei 
noasre a stat în alte mîini, ea 
depinzînd de rezultatul intîlnirii 
U.R.S.S. — Iugoslavia. Jucătorii 
iugoslavi au dat gazdelor o re
plică palidă, au ratat numeroase 
aruncări de la 7 m si au pier*  
dut la o diferență de 5 goluri, 
adică exact atit cit ii trebuia 
formației sovietice pentru a în-

Ro-trece la golaveraj echipa 
mâniei si a se califica in finala 
pentru locurile 1—2, cu repre
zentativa R.D. Germane. Hand- 
balistii români urmează să dis
pute, așadar, doar medaliile de 
bronz, cu cei ai Ungariei. Și la 
handbal, șansa n-a vrut să le 
zimbească jucătorilor noștri, e- 
liminafi din cursa pentru me
daliile de aur printr-un joc al 
rezultatelor colaterale...

In sfîrșit, prezența lui Ion 
Popa in finala spadasinilor (in 
care a ocupat locul VI), 
cursa pentru o medalie a sa- 
brerilor (învingători cu 9—7 in 
fața formației U.R.S.S.. viitoa
rea advercaM echipa Poloniei), 
ea «4 eos/lcaraa lui Vasile Bi- 
cfcea In finale cursei de 3 000 m 
obstacole încheie ziua a 9-a a 
celei de a XXII-a Olimpiade, 
(A. N.)

BASCHET (Sala Olimpilski) ora 
13, 18 și 20,15 — Meciuri in
grupele semifinale ale turneului 
masculin.

BOX (Complexul sportiv Ollm- 
pllskl) ora 13 și ora 19 — Me
ciuri pentru sferturile de finală.

CĂLĂRIE (Centrul de călărie 
al sindicatelor) ora 8 si ora 14.15

— Marele premiu de obstacole 
echipe.

FOTBAL Moscova ora 20 — Me
ciurile semifinale.

haltere (Palatul sporturitar 
Izmallovo) ora 14 — grupă B 
ora 19 — grupa A concursul la 
categoria 110 kg.-

HANDBAL (Sala Sokolniki) ora 
13 — Iugoslavia — Congo (f) ; 
ora 14,30 — Ungaria — Ceho
slovacia (f) ; ora 13,30 — U.R.S.S.
— R.D. Germană (f).

HOCHEI PE IARBA (Stadionul 
Dinamo) ora 11 — Meciul pentru 
locurile 5—6; ora 15 — Meciul 
pentru locurile 3—4; ora 17 — Fi
nala pentru locurile 1—2 în tur
neul masculin.

JUDO (Palatul sporturilor de la 
complexul Lujnikl) ora 10 — Eli
minatorii Ia categoria 78 kg ; ora 
19 — Recalificări și finală la ca
tegoria 78 kg.

LUPTE LIBERE (Complexul 
sportiv T.S.K.A.) ora 10 — Eli-, 
minatorii la categoriile 52, 57, 68, 
74, 82, 100 și +100 kg ; Semifi
nalele la categoriile 48, 62 și 90 
kg ; ora 18 — Eliminatorii la ca
tegoriile 52, 57. 68, 74, 82 100 și 
4-100 kg ; Turneu final la cate
goriile 48, 62 și 90 kg.

POLO (Complexul sportiv Olim- 
piiskl) ora 11 — Meciuri in tur
neul pentru loc. 7—12 ; ora 17
— Meciuri In turneul final pen
tru loc. 1—6.

SCRIMA (Complexul sp<?rțl\ 
T.S.K.A.) ora 13 șl ora 19 — V 
tilniri ale primelor 6 echipe u 
proba de sabie.

VOLEI (Sala Drujba) ora 16 — 
Finala pentru locurile 7—8 ; ora 
18 — Finala pentru locurile 5—6; 
(sala de la complexul Lujnikl) 
ora 17,30 — Finala pentru locurile 
3—4 ; ora 19,30 — Finala pentru 
locurile 1—2 In turneul feminin.

YACHTING (Centrul olimpie de 
la Tallin) ora 12 — Regata
a Vll-a.

PE MICUL ECRAN
Ora 13 : meciuri din cadrul 

sferturilor de finale al turneului 
de box (transmisiune directă, 
programul I).

Ora 18,30 : meciul feminin de 
handbal ; U.R.S.S. — R.D. Ger
mană (tmn.smisiune directă, pro- 
gremiM D.

Om Si,15 : rezumatul întreceri
lor de marți (programul I si II).

ROMÂNIA - UNGARIA
(Urmare din pag. I)

prezentativa Uniunii Sovietice 
— își vor disputa în compania 
selecționatei R.D. Germane me
daliile de aur, încercând astfel 
să reediteze victoria de la 
Montreal.

GRUPA A

Clasamente definitive ale gru
pelor preliminare :

1. R. D. Germană 5 4 1 0 108- 92 9
2. Ungaria 5 3 2 0 97- 88 8
3. Spania 5 2 1 2 102-106 5
4. Polonia 5 2 1 2 123- 97 5
5. Danemarca 5 1 0 4 96-104 2
6. Cuba 5 0 1 4 103-142 1

GRUPA B
1. U.R.S.S. .5 4 0 1 134- 74 8
2. România 5 4 0 1 119- 88 8
3. Iugoslavia 5 4 0 1 132- 92 8
4. Elveția 5 2 0 3 110- 98 4
5. Algeria 5 1 0 4 94-124 2
6. Kuweit 5 0 0 5 63-176 0

IN „FINALA MICA"
Aflate la egalitate de puncte, 

în grupa A, echipele Spaniei si 
Poloniei au fost departajate de 
rezultatul direct (Spania—Polonia 
24—22). în grupa B, pentru sta
bilirea primelor trei locuri (trei 
formații au avut același număr 
de puncte — 8) s-a apelat la cri
teriul diferenței de golaveraj, 
calculindu-se numai scorurile 
partidelor jucate între ele : 
U.R.S.S. 4-2, România 4-1, Iugos
lavia —3.

Iată acum programul finalelor 
care vor avea loc miercuri. 30 
iulie :

Sala Dinamo : ora 11. Kuweit— 
Cuba (lochurile 11—12) ; ora 12,30 : 
Algeria—Danemarca (locurile
9—10) ; ora 14 : Elveția—Polonia 
(locurile 7—8) ;

Sala Sokolniki : ora 13. Iugos
lavia—Spania (pentru locurile 
5—6) ; ora 14,30 : România—Unga
ria (pentru locurile 3—4) si ora 
18,30 : U.R.S.S.—R. D. Germană
(pentru locurile 1—2).

Relatări de la trimișii noștri
Aurel NEAGU și Constantin MACOVEI

• Laureatul cu aur în proba 
de sabie, Viktor Krovopuskov 
(31 de ani) este singurul sportiv 
sovietic care a reușit la această 
armă să obțină victoria la două 
olimpiade consecutive. La Mosco
va, el a repetat performanța ob
ținută cu patru ani în urmă la 
Olimpiada de la Montreal. „Lup
ta a fost deosebit de strînsă la 
această ediție, mai îndîrjltă poate 
decît cu patru ani în urmă. Co
echipierul meu. Mihail Burțev, 
dar și cel doi sportivi bulgari, 
frații Etropolski. care au parti
cipat la finală, au fost adversarii 
cel mai puternici" — a declarat 
Krovopuskov.

• Absolventul Academiei agri
cole din orașul eston Tartu. 
Jaak Uudmae. noul cîștigător al 
probei de triplu salt, aprecia, la 
cîteva minute după coborîrea de 
Pe podium, că victoria obținută 
a constituit o surpriză chiar 
pentru el. „Contam pe un rezul
tat bun, însă nu mă așteptam să 
realizez o victorie, învingîndu-i

pe recordmanul mondial, brazi
lianul Oliviena, precum și pe co
echipierul meu mai vîrstnic, tri
plul campion olimpic Viktor 
Saneev. Concursul a fost marcat 
de o deosebită tensiune. Nu am 
fost sigur de victorie decît după 
ultima săritură a lui Saneev". 
Să adăugăm că proaspătul cîști
gător este un tînăr liniștit, deo
sebit de meticulos în viata parti
culară, însă. potrivit părerii 
colegilor șl antrenorilor săi. a- 
tunci cînd pătrunde pe pista de 
concurs, devine parcă alt om. 
evoluînd cu o ambiție și sete de 
victorie excepționale.

• Pentru majoritatea specialiș
tilor, victoria englezului Allan 
Wells în cea mal rapidă probă 
a atletismului, cursa de 100 metri 
plat, a constituit o surpriză. De 
remarcat că în condițiile în care, 
atît el cît și cubanezul Silvic 
Leonard au fost creditați cu a- 
celași timp, ziariștii prezenti s-au 
repezit să-1 felicite, după termi
narea probei, pe cubanez. Spor

tivul englez a așteptat însă cu 
calm verdictul arbitrilor. care
l-au desemnat pe el cîștigător.
,,A fost o cursă plină de e- 
moții, deosebit de agitată', a 
declarat sprinterul britanic, care 
este în vîrstă de 27 de ani. 
„Clipa în dare am urcat pe cea 
mal înaltă treaptă a podiumului 
olimpic a fost cea mai frumoa
să din viața mea", a mai de
clarat Allan Wells.*

O Câștigătorul cursei de 800 m 
plat, britanicul Steve Ovett, a 
forfaitat de la... conferința de 
presă organizată • imediat du
pă încheierea probei. In lo
cul său cel care „a ținut 
piept" ziariștilor a fost lau
reatul cu argint, coechipierul șl 
marele său rival. Sebastian Coe. 
în legătură cu performanța spor
tivă a lui Ovett, Sebastian Coe 
a arătat, dînd dovadă de deose
bit fair-play, că acesta merită 
toate felicitările. în schimb re
feritor la absența colegului său 
de la întîlnirea cu reprezentanții 
presei. Coe a declarat zîmbind, 
cu un tipic umor englezesc : 
..Pur șl simpla, nn îl Diac zia
riștii !“.

(Ager preș)
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