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Azi, noi asalturi pentru medalii
mărfi a fost o zi 
puțin bogată in 

Ma-
I n general, 

olimpică mai 
evenimente spectaculoase, 
ratonul scrimei, al luptelor, al 
halterelor și al judo-ului durea
ză de dimineață pînă seara țîr- 
ziu. In săli și la televizoare pri
vesc mii și mii de oameni, dor
nici să fie martorii spectacolelor 
olimpice, deși nu toți infeleg 
aceste sporturi, cum dealtfel 
multi din cei 5 000 de ziariști 
aflați aici se uită cam cruciș 
pe buletinele de presă compli
cate ale acestor sporturi. In 
schimb, voleiul, handbalul sau 
baschetul, fotbalul și chiar ho
cheiul pe iarbă sint gustate cu 
multă plăcere, pentru simplita
tea și frumusețea lor directă, 
necomnlicată.

Marile momente olimpice 
sint retransmise la scurte in
tervale, cum a fost cazul gim
nasticii, înotului și atletismu
lui. Mărfi dimineața, finalul in
credibil ce avea să hotărască 
trimiterea echipelor de handbal 
ale Uniunii Sovietice, Iugosla
viei și României, fie spre me
daliile de aur sau argint, fie 
spre medalia de bronz sau lo
cul al patrulea, a fost, repetat 
de clteva ori la rînd. Ultimele 
minute ale meciului de handbal 
dintre echipele Uniunii Sovieti
ce și Iugoslaviei, pe care le-afi 
trăit și dumneavoastră intens la 
televiziune, cu cit sint revăzute, 
cu atît se poate constata, o da
tă mai mult, că realitatea de
pășește uneori orice Imaginație, 
orice regie, 
plus, înscris

Un singur gol in 
in ultimul minut

de joc, după o suită de situafii 
care ar fi putut schimba de 10 
ori pini atunci echipa califica
ta in finala mare, acest singur 
gol din jocul a două echipe a 
hotărit soarta celei de a treia, 
echipa României. Descrierea 
marii decepții suferită de jucă
torii noștri ar putea avea ac
cente melodramatice, preferăm 
de aceea bărbăția sportivă care 
trebuie să învingă, chiar dacă 
in Satul olimpic, la sediul de
legației noastre, pentru multi 
locatari noaptea a fost albă.

Miercuri după-amiazi se va 
juca meciul cu echipa Ungariei 
pentru medalia de bronz la 
handbal și jucătorii noștri au 
pregătit această ultimă partidă 
de mare importantă pentru ei 
și delegația română.

In cea de a 10-a zi a între
cerilor olimpice, sportivii noș
tri contau pe 1—2 medalii de 
bronz în sferturile de finală ale 
boxerilor. Dar nici unul din cei 
patru reprezentanți ai boxului 
românesc, aflați în ring mărfi 
dimineața și seara, in două re
uniuni, nu a reușit să se cali
fice în semifinale, cu o medalie 
de bronz in buzunar. Boxul lor 
a părut mai puțin ofensiv și 
direct decit al adversarilor și 
de aceea nu au fost preferați 
de către, arbitri.

Au mai rămas în cursă pen
tru medalii, miercuri, in cea de 

a 11-a zi olimpică, în sfertu
rile de finală ale pugiliștilor, 
cocoșul Dumitru Cipere. semi- 
mijlociul Ionel Budușan și mij
lociul Valentin Silaghi. Toți

trei vor avea in față adversari 
foarte puternici. Să sperăm, to
tuși, că ei vor boxa în semifi
nale.

Ziua de miercuri e importan
tă și pentru debutul „flotilei1" 
noastre de caiac-canoe, de ta 
care așteptăm, cu justificate 
speranțe, nu numai calificarea 
in fazele superioare, ci și me
daliile la care le dau dreptul 
talentul și valoarea lor recu
noscută. „Finala mică1" a hand
balului masculin — pentru că 
și ea aduce in discuție o me
dalie de bronz — ne va con
centra atenția în jurul meciului 
România — Ungaria. Precum nu 
putem rămine, desigur, indife 
renți nici la semifinala de volei 
masculin dintre formațiile Ro
mâniei și Uniunii Sovietice, care 
va hotărî soarta finalelor 
această disciplină.

Hotărit lucru, 
cestei Olimpiade 
niștiți ! (A. N.)

nici o zi a 
nu ne lasă

in
a- 
li-

03

ra „FLOTILA" NOASTRĂ LA ORA
ULTIMELOR PREGĂTIRI

la Krilatshoc. In mijlocul caiacișlilor ți canoiștilor români
Se poate spune că programul 

olimpic a fost astfel alcătuit, 
pe discipline sportive și probe, 
incît pe toate bazele sportive 
ale Olimpiadei ’80 să existe o 
perioadă cit mal îndelungată 
de activitate competițională, 
desigur în concordanță cu re
gulamentele fiecărui sport, 
pentru ca publicul spectator sa 
poală gusta din plin îndârjitele 
întreceri care se angajează aici 
între cei mai bunj sportivi a- 
matori din lume.

Vorbind de complexul de la 
Krîlatskoe. de cel nautic fi
rește (căci tot în această zonă 
au evoluat, luni, și cicliștii 
fondiști). se poate spune că el 
a avut două momente de vîrf, 
dacă exceptăm antrenamentele 
zilnice care au loc pe pistele 
de apă. După finalele de la 
Canotaj, desfășurate slmbăta și 
duminica trecută, iată că de 
miercuri, deci chiar atunci cînd 
aceste rînduri vă cad sub pri
viri, tribunele de pe malul ca
nalului Krîlatskoe vor cunoaște 
din nou 
marilor 
încep 
zervate
care se 
interes 
și se scontează că vor oferi nu
meroase curse de ridicat nivel 
tehnic. Ne-am dat seama de a- 
ceasta în cursul dimineții de 
marți, asistînd aici la ultimele 
antrenamente ale echipajelor 
care, peste puține ore, vor lua 
primele starturi oficiale.

Printre numeroasele ambar
cațiuni prezente pe apă în a- 
ceastă frumoasă dimineață de 
vară moscovită pe un soare 
care strălucea puternic, am re
cunoscut cu ușurință pe cele 
ale țării noastre, sosite aici 
chiar in preziua ultimelor ve
rificări oficiale. Atît fetele cît

animația și forfota 
dispute, pentru că 

aici întrecerile re- 
caiacului și canoei, 

bucură de același mare 
ca și cele precedente

șl băieții, tntr-o bună condi
ție fizică și cu multă poftă de 
lucru, s-au antrenat mai bine 
de două ore unii încercînd să 
se reacomodeze cit mai repede 
cu specificul apei locale alții 
încercînd acum, la primul con
tact cu ea. să-i afle cit mai 
repede micile secrete, pentru a 
putea chiar de la început să-și 
adapteze calitățile personale 
la condițiile date.

Colectivul de tehnicieni ro
mâni alcătuiește o adevărată 
echipă iar sarcinile sînt ri
guros stabilite de cei doi an
trenori coordonatori, Radu Hu- 
țan și Nicolae Navasart, pentru 
ajutoarele lor, antrenorul e- 
merit Stavru Teodorof, fostul 
nostru „caiac-amiral“, maestrul 
emerit al sportului Aurel Ver- 
nescu și Ștefan Scurca. Aceștia 
nu precupețesc nici un efort 
pentru a asigura caiaciștilor și 
canoiștilor noștri un debut cit 
mai bun astfel Incît această 
disciplină să aducă și ea, la 
fel ca de atîtea ori în trecut, 
mari satisfacții iubitorilor de 
sport din țara noastră, adică 
să aducă un aport substanțial 
la zestrea de medalii și de 
puncte a delegației olimpice a 
României la cea de a 22-a edi- 

a Jocurilor Olimpice.
îi spunem antrenorului eme

rit Radu Huțan că din discu
țiile pe care le-am avut cu 
diverși colegi ziariști din alte 
țări, evoluțiile băieților noștri, 
cu deosebire, sînt așteptate cu 
mult interes și că multora din
tre reprezentanții României li 
se acordă șanse mari la me
dalii de aur și de argint.

— E firesc 
mărturisește 
tehnician — 
de-a rîndul

să fie așa — ne 
valorosul nostru 

de vreme ce ani 
la toate marile

(Continuare In pag a 4-al

KIEL Echipa Ro- wAăfl 
mâniei s-a cali

ficat obținind următoarele re
zultate : 22—19 cu U.R.S.S.,
21—23 cu Iugoslavia, 18—16 cu 
Elveția, 26—18 cu Algeria si 
32—12 cu Kuweit, in timp ce 
selecționata Ungariei s-a clasat 
pe locul II în grupa A datorită 
următoarelor rezultate : 14—14
cu R. D. Germană, 16—15 cu 
Danemarca 20—20 cu Polonia,
20— 17 cu Spania si 
Cuba.

în finala locurilor 
sala Sokolniki, de la 
UNIUNEA SOVIETICA 
cu România. 22—17 
slavia, 22—15 cu Elveția. 33—10 
cu Algeria și 38—10 cu Kuweit) 
— R. D. GERMANA (24—20 cu 
Danemarca, 22—21 cu Polonia,
21— 17 cu Spania. 27—20 cu 
Cuba și 14—14 cu Ungaria).

In imaginea alăturată. Vasile 
Stingă șutind la poartă, in me
ciul cu Algeria.

Telefoto : TASS
PREȘ.

PATRU INFRÎNGERI
IN SFERTURI DE FINALE
complexul spor-

1“ a găzduit,
Sala de Ia 

tiv „Olimpiiski' 
marți, primele partide progra
mate în faza sferturilor de fi
nale ale turneului olimpic de 
box, una dintre cele mai gus
tate competiții. în această zi 
au evoluat și patru pugiliști 
români. Din păcate, nici unal 
dintre ei nu a reușit să termine 
victorios partida din această 
fază a Întrecerilor.

în reuniunea de la prînz, 
printre cei 24 de concurenți 
care și-au disputat șansele de 
a cuceri medaliile de bronz Ia 
categoriile semimuscă, semiu- 
șoară și grea, s-au aflat și doi 
reprezentanți ai țării noastre : 
Dumitru Șchiopu și Florian Li- 
vadaru. Primul dintre ei l-a 
întîlnist pe cunoscutul pugilist 
din R.P.D. Coreeană, Li Ven 
Uk, medaliat cu argint la pre
cedenta ediție a Jocurilor O- 
limpice. Fără să se lase impre
sionat de cartea de vizită a 
adversarului, sportivul român

începe să ataice de la primul 
sunet die gong Și el reușește 
să-1 domine pe Li Ven Uk pînă 
către finalul reprizei, cînd vi- 
oecampionul olimpic, cu câteva 
lovituri clare, echilibrează si
tuația. Repriza secundă se des
fășoară tot sub semnul echili
brului, dar finalul îl găsește 
mai activ pe D. Șchiopu. Șica
nat în permanență de arbitrul 
venezuelean Rodriguez (care în 
ultimul rund avea să-1 sancțio
neze și cu un avertisment — 
nejustificat — pe D. Șchiopu), 
boxerul român nu-și poate des
fășura în bune condiții acțiu
nile ofensive, iar avertismentul 
primit îi influențează pe 4 din
tre cei 5 arbitri, care-i atribuie 
victoria lui Li Ven Uk. Nici 
cel de-al doilea reprezentant al 
țării noastre, care a evoluat în 
gala de la prînz, n-a reușit să 
se califice în semifinale. După 
un med echilibrat, în care

partida programată înO altă mare întrecere 
gramată de cea de a XXII-a e- 
diție a Jocurilor Olimpice 
la Moscova se Încheie, 
au loc 
handbal

de 
Astăzi 

finalele turneului de 
masculin.

sala Sokolniki la ora 14,30 se 
vor
locul 3,
medaliei de bronz, reprezenta
tivele ROMÂNIEI și UNGĂ-

întîlni, în finala pentru 
deci pentru cucerirea

SA NUL UITAM (TOTUȘI)
PE

26—22 cu

1—2. în 
ora 18,30 : 
" (19—22
ou lugo-

„MAESTRUL INELELOR",
GIMNASTUL DAN GRECU

(Continuare in pag. a 4-a)

Ionel Budușan, după victoria în meciul cu fostul campion 
european, finlandezul Kalevi Marjamaa, va încerca, în gala de 

azi, să-și asigure un loc pe podiumul de premiere
Telefoto : TASS-AGERPRES

Un accident stupid i-a răpit o medalie olimpică 
Spuntnd adio activității competiționale, cunoscutul 
campion îmbrățișează

Cînd un torent de aplauze 
se revărsa asupra Nadiei Co
maneci și a colegelor ei la so
sirea pe aeroportul Otopeni, 
salutînd astfel salba de medalii 
și performanțe realizate de fe
tele noastre la Olimpiada de 
la Moscova, un om se strecura 
modest, nebăgat în seamă, spre 
principala poartă de intrare în 
țară. Era un mare sportiv, 
căruia ghinionul i-a răpit ul
tima bucurie a unei cariere 
prodigioase, exemplare, era 
Dan Grecu, marele nostru gim
nast.

Ne-am imputat că n-am gă
sit atunci o clipă de răgaz 
pentru a-1 saluta, pentru a-i 
spune că el rămine pentru 
noi o pildă de abnegație și sir- 
guință, un sportiv model. 
Ne-am reparat într-un fel 
greșeala a doua zi. într-o dis
cuție pe care am simțit ne
voia să v-o relatăm.

astfel o 
sport 

de fru-
5 000 do

profesiunea de antrenor
— Bine ai venit, Dănuț 

Grecu.
— Bine v-am găsit.
— Am regretat cu toții acci

dentul care ți-a răpit posibili
tatea de a cuceri o medalie la 
inele și de a încununa 
viață dedicată acestui 
atît de greu, dar atît 
mos. Păcat I

— Așa este. Peste
ore de muncă s-au risipit în- 
tr-o clipă...

— Despre ce a fost vorba ?
— O ruptură de fibră 

culară la mina stingă.
— Ce-ai simtit în acel 

men t ?
—• Mai întîi o durere 

fundă. 
Acum 
printre cei dragi, care 
primit ca pe un mare campion, 
totul se uită...

— Dar acolo, în zilele urmă
toare, cum a fost 1

mus
mo-
pro-

apoi e mare tristețe. 
. totul a trecut. Acasă, 

tn-au

AGER-

— Delegația noastră m-a în
conjurat cu multă dragoste 
cu înțelegere deplină. N-a fost 
vorba de compasiune, pe care 
n-aș fi putut s-o suport, ci de 
o bărbătească încurajare. Și-a- 
poi succesul tetelor a însem
nat o alinare de balsam, per
formanțele 
pentru noi 
drie.

— Ce va
— Am 30 de ani. Mult, pen

tru sportul de performanță. Vai 
spune, deci adio arenei com- 
petiționale. Sint insă profesor de

lor însemnînd — 
toți — o reală mîn-

ti de acum încolo 7

Hrislache NAUMi

(Continuare in pag. 2-3)



ASTĂZI VOLEIBALIȘTII ROMÂNI 
JOACĂ ÎN SEMIFINALE

In ultima zi de întreceri dia 
cadrul grupelor turneului mascu
lin de volei (zi în care echipa 
României a fost liberă), voleiba
liștii brazilieni au produs sur
priza grupei B. întrecind cu 3—2 
pe campionii olimpici „en titre", 
jucătorii polonezi. Și nu mult a 
lipsit ca victoria sud-americani
lor să fie în numai 4 seturi, 
ceea ce ar fi adus echipa țârii 
noastre pe primul loc în clasa
mentul final al grupei, oferlndu-i 
o apreciabilă șansă de a ajunge 
în finală mare. Dar...

Iată cum arată clasamentele 
celor două grupe masculine :

GRUPA A
1. U.R.S.S
î. Bulgaria
3. Cuba
4. Cehoslovacia
5. Italia

4 4 0 12: 1 8
4 3 1 9:5 7
413 6:95
4 13 6:11 5
4 13 4:11 5

GRUPA B
1. Polonia
2. ROMANIA
3. Brazilia
4. Iugoslavia
5. Libia

4 3 1 11:5 7
4 3 1 10:5 7
4 2 2 9:8 6
4 2 2 8:8 6
4 0 4 0:12 4

SĂ NU-L UITĂM (TOTUȘI)

Astăzi în cele două săli de la 
Lujnikl, au loc partidele semifi
nale, astfel : Cehoslovacia — Bra
zilia (ora 17,30) șl Cuba — Iugo
slavia (ora 19,30) pentru locurile 
5—8 ; Bulgaria — Polonia (ora 
17,30) șl U.R.S.S. — România — 
pentru locurile 1—4, precedate de 
meciul final pentru locurile 9—10, 
Italia — Libia (ora 11).

★
Aseară s-a încheiat turneul o- 

limpic feminin. In finala pentru 
locurile 7—8, echipa noastră, oare 
a marcat o evoluție descendentă 
pe parcursul competiției, a fost 
Învinsă de cea a Braziliei în trei 
seturi : 0—3 (—8, —12, —12). In ce
lelalte finale, favoritele au ieșit în
vingătoare . fără excepție. Noua 
campioană olimpică este repre- 
zentafîva U.R.S.S. Un succes me
ritat, voleibalistele sovietice în- 
vingind clar celelalte pretendente. 
Iată clasamentul final în turneul 
feminin : 1. U.R.S.S. — campioa
nă olimpică, 2. R.D. Germană, 3. 
Bulgaria, 4. Ungaria, 5. Cuba, V 
Peru 7. Brazilia, 8. România.

PE GIMNASTUL DAN GRECU

FAVORIȚII N-AU INTRAT ÎN FINALĂ 
NICI LA „SEMIMIJLOCIE"!

(Urmare din pag. I)

educație fizică și am calificare 
de antrenor. Voi continua să 
mă aflu în viitoarea acestui 
sport ca dascăl. Aș vrea ca la 
următoarele ediții ale Jocuri
lor Olimpice visul meu — ri
sipit la Moscova din cauza 
unui accident stupid — să fie

împlinit de elevii mei. In fond, 
și printre băieți trebuie să 
existe pe aceste meleaguri ta
lente de talia Nadiei, Emiliei, 
Melitei... Voi încerca să le des
copăr și să le ajut să urce pe 
greul drum al triumfului.

— îți urăm, Dan Grecu, să 
reușești în această nouă teme
rară încercare. Mult succes !

Aproape de necrezut, favoriții 
n-au ajuns în finală nici la cea 
de a 4-a categorie (semimijlocie) 
a întrecerilor olimpice de judo ! 
Francezul Bernard Tchoullouyan 
a fost stopat de cubanezul Juan 
Ferrer, iar Harald Heinke 
(R.D.G.) a pierdut duipS primul 
său meci. Spre șansa lor, învinșii 
au beneficiat de recalificări pen
tru medaliile de bronz.

Cubanezul Juan Ferrer i-a în
vins. în ordine, pe David McMa
nus (irlanda) la puncte, Slavko 
Sikirici (iugoslavia) la puncte, 
Ignacio Sanz (Spania) prin ippon 
și tot înainte de limită pe fran
cezul Bernard Tchoullouyan, cla- 
sîndu-se pe primul loc în grupa 
A și asigurîndu-și astfel unul din 
primele două locuri, urmînd să 
susțină finala pentru medalia de 
aur cu sovieticul Șota Khabireli, 
cîștigătorul grupei B. Șota Kha
bareli a obținut victorii la Harald 
Heinke (R.D.G.) prin yusei-gachi 
(superioritate tehnică), b.p. Gheor- 
ghi Petrov (Bulgaria) șl în ulti
mul meci b.p. Mircea Frățică 
(România).

Desigur, am așteptat cu mult 
interes confruntările de la aceas
tă categorie în care evolua șl 
Mircea Frățică, medaliat cu bronz 
la campionatele europene din a- 
cest an. Sportivul român a dis
pus net (7 puncte) de Janos 
Gyuani (Ungaria), după care a 
trecut și de II Nam Jang (R.P.D. 
Coreeană). Apoi, în cel de al 
treilea tur, Mircea Frățică a re
purtat o aplaudată victorie prin

ippon în fața brazilianului Carlos 
Alberto Cunha. A cedat însă, la 
puncte, în partida cu sovieticul 
Șota Khabareli. In recalificări a 
fost întrecut de Heinke, situîndu- 
se pe locul 5. Clasamentul : 1.

Șota Khabareli (U.R.S.S.) — cam
pion olimpic, 2. Juan Ferrer 
(Cuba), 3. Bernard Tchoullouyan 
(Frapța) și Harald Heinke 
(R.D.G.).

„ZI PLINA11 LA ÎNTRECERILE 
DE LUPTE LIBERE

Marți a fost „zi plină- în în
trecerile de lupte libere. Pe 
cele 4 saltele din sala Ț.S.K.A.

Dinitre luptătorii romani rămași 
în competiție, tîniărui Aurel Șu- 
teu (Cat. 62 kg) ajunsese în tu
rul 5, o adevărată performanță 
dacă subliniem că acest sportiv 
n-a fost selecționat pînă acum în 
echipa reprezentativă a țării 
noastre la nici o întrecere de 
amploare. în cfel de al 5-lea meci 
însă, Aurel Șut eu l-a întîlnit 
pentru calificarea în turneul fi
nal al categoriei pe bulgarul 
Miho Dukov, vie ecam pion mon
dial și de două ori campion eu
ropean, în 1978 și 1979. Luptăto
rul român și-a încercat șansele 
cu mult curaj, dar în cele din 
urmă, rutinatul Dukov a cîști
gat la puncte. Astfel, tînărul 
Aurel Șuteu s-a clasat pe un 

merituos loc 5.
Semigreul Vaslîe Pușcașu, după 

ce luni seara a pierdut la li

mită (5—6) meciul cu campionul 
mondial al ediției din 1978. 
Harald Buttner (R.D.G.), a lup
tat marți dimineață cu Khorloo 
Baianmunch (Mongoli^), prezent 
pe podiumul de premiere la 
multe campionate mondiale, ob- 
ținînd victoria p"rin tuș.

Tot înainte de limită (prin 
descalificare) l-a întrecut și 
„greul" nostru Andrei Ianko ps 
sirianul Youssef Dibo. Cu ace
eași decizie a cîștigat și Octa
vian Dușa (cat 68 kg) în fața 
algerianului Said Admane. Cele
lalte rezultate ale luptătorilor ro
mâni : A. Neagu (57 kg) p. p. 
D. Oiumbold (Mongolia), M. Pir- 
călabu (74 kg) p. p. J. Davaajav 
(Mongolia) și a fost eliminat. 
V. Țigănaș (82 kg) p. t. Z. Duv- 
chin (Mongolia).

La categoria 68 kg, Octavian 
Dușa a mai susținut, seara, un 
meci, cu irakianul Aii Husain 
Faris, in fața căruia a obținut 

victoria prin tuș, în min. 4,38.

BASCHET. Turneul masculin pentru 
loc. 1—6 : Italia — Spania 95—89 (48—46); 
U.R.S.S. — Cuba 109—90 (61—40) ;
Iugoslavia — Brazilia 96—95 (47—49). In 
finală vor juca Iugoslavia și Italia ; 
pentru loc. 3—1 — U.R.S.S și Spania.

BOX. Cat. semimuscă : I. Ramos (Cu
ba) b.p. G. Gedo (Ungaria) ; I. Musta- 
fov (Bulgaria) b.p. A. Said ('Algeria') ; 
S. Sabirov (U.R.S.S.) b.p. D. Geilich 
(R.D.G.) ; Li Ven Uk (R.P.D. Coreea
nă) b.p. D. Schiopu (România) ; cat. 
semiușoară : R. Nowakowski (R.D.G.) 
b.p. G. Gilbody (Marea Britanie) ; V. 
Demianenko (U.R.S.S.) b.p. I. Lesov 
(Bulgaria) ; A. Herrera (Cuba) b.p. N. 
Batbileg (R.P. Mongolă) ; K. Adach 
(Polonia) b.ab. 3 (rănire) FI. Livadaru 
(România); cat. grea : j. Levai (Un
garia) b.p. A. Ekldm (Suedia) ; T. Ste
venson (Cuba) b.ab.3 G. Skrzecz (Po
lonia) ; J. Fanghâncl (R.D.G.) b.ab.2 
(rănire) P. Stoimenov (Bulgaria) : P. 
Zaev (U.R.S.S.) b.p. F. Damiani (Italia); 
cat. muscă : J. Varadi (Ungaria) b.p. D. 
Radu (România) ; V. Miros?nicenko 
(U.R.S.S.) b.p. H. Srednicki (Polonia);
H. Russel (Irlanda) b.p. Yo Riong Sik
(R.P D. Coreeană) ; cat. ușoară : J.
Aguillar (Cuba) b.ab.3 F. Javat (Irak); 
P. Oliva (Italia) b.p. A. Rusevski (iugo
slavia) ; cat. semigrea ; H. Bauch 
(R.D.G.) b.k.o.2 J. Pike (Australia), S. 
Kacear (Iugoslavia) b.p. D. Kvaciadze 
(U.R.S.S.) ; P. Skrzecz (Polonia^ b.p. 
n Donici (România).

CĂLĂRIE. Marele premiu de obsta
cole, echipe : 1. U.R.S.S. 20,25 p — 
campioană olimpică ; 2. Polonia 56,01 p; 
3. Mexic 59,75 p ; 4. Ungaria 124 p ; 5. 
România 150,50 p ; 6. Bulgaria 159,50 p.

FOTBAL. Meciurile semifinale : R.D 
Germană — U.R.S.S. 1—0 (1—0) ; Ceho
slovacia — Iugoslavia 2—0 (2—0).

HALTERE. Categoria 110 kg : 1. Leo
nid Taranenko (U.R.S.S.) 422,5 kg R.M 
(182,5+ 240) — campion olimpic ; 2. Va
lentin Hristov (Bulgaria) 405 kg (185+ 
220) ; 3. Gybrgy Szalay (Ungaria) 390
(172,5+217,5) ; 4. Leif Nilsson (Suedia) 
380 kg ; 5. Vinzent Hortnagl (Austria) 
372.5 kg ; 6. Ștefan Tasnâdi (România) 
360 kg (165+195).

HANDBAL. Turneul feminin : Iugosla
via — Congo 39—9 (16—5) ; Ungaria — 
Cehoslovacia 19-10 (3—6) ; U.R.S.S. —
R.D.G. 18—13 (7—6). Clasament final :
I, U.R.S.S. — 10 p — campioană olim
pică • 2. Iugoslavia 7 p (107—67) ; 3.
R.D. Germană 7 p (91—58) ; 4. Ungaria 
3 p (80—74) ; 5. Cehoslovacia 3 p 
065—78) ; 6. Congo 0 p.

HOCHEI PE IARBA. Turneul mascu
lin. Meciul pentru loc. 5—6 : Cuba — 
Tanzania 4—1 (1—0) ; meciul pentru loc.

3—4. U.R.S.S. — Polonia 2—1 (1—0),
finala loc. 1—2 : India — Spania 4—3 
(2—9). Clasament final : 1. India —
campioană olimpică ; 2. Spania ; 3. 
U.R.S.S. : 4. Polonia ; 5. Cuba ; 6. 
Tanzania.

JUDO. Cat. semimijlocie (78 kg) : gru
pa A, finala pentru locul 1 în gru

pă : J Ferrer (Cuba) b. ipp. B. Tchou
llouyan (Franța) ; grupa B, turul 1 : H. 
Heinke (R.D.G.) b. y.g. S. Badiane (Se
negal), V. Barta (Cehoslovacia) b. îgp. 
H. Sichalwe (Zambia), C. Cunha (Bra
zilia) b.p. H. Grant (Suedia). M. Frățică 
(România) b.p. J. Gyani (Ungaria) ; au 
avut tur liber : ș. Khabareli (U.R.S.S.), 
Gh. Petrov (Bulgaria), T. Hagmann (El
veția) șl I. Jang (R.P.D. Coreeană) ; 
turul 2 : Ș. Khabareli (U.R.S.S.) b.p. H. 
Heinke (R.D.G.). Gh. Petrov (Bulgaria) 
b.y.g. V. Barta (Cehoslovacia), C. Cunha 
(Brazilia) b.y.g. T. Hagmann (Elveția),
M. Frățică (România) b. neprez. I.
Jang (R.P.D. Coreeană) ; turul 3 : Ș.
Khabareli (U.R.S.S.) b.p. Gh. Petrov 
(Bulgaria), M. Frățică (România) b. ipp. 
C. Cunha (Brazilia) : finala pentru lo
cul 1 in grupă : Ș. Khabareli (U.R.S.S.) 
b.p. M. Frățică (România).

Clasamentul : 1. Șota Khabareli
(U.R.S.S.) — campion olimpic : 2. Juan 
Ferrer (Cuba) ; . 3. Bernard Tchoullou
yan (Franța) șd Harald Heinke (R.D.G.).

LUPTE LIBERE, cat. 48 kg : 1. Claudio 
Pollio (Italia) — campion olimpie, 2. 
Se Hong Janwg (R.P.D. Coreeană), 3. 
Serghei Kornilaev (U.R.S.S.), 4. Jan 
Falandys (Polonia), 5. Singh Mahabir 
(India), 6. Laszlo Biro (Ungaria).

Cat. 52 kg : N. Burgedda (Mongolia) 
b.p. H. Reich (R.D.G.), A. Beloglazov 
(U.R.S.S.) b.t. M. Hachaichi (Algeria),
N. Selimov (Bulgaria) b.t. K. Efremov 
(Iugoslavia), D. Jang (R.P.D. Coreeană) 
b.t. A. Aynutdin (Afganistan)", V. Stecik 
(Polonia) b.p. P. Ashok (India).

Cat. 57 kg : H. LI (R.P.D. Coreea
nă) b.t. C. Brown (Australia). W. Kon- 
czak (Polonia) b.p. G. Singh (Anglia), 
S. Beloglazov (U.R.S.S.) b.t. I. Țocev 
(Bulgaria), A. Bruna (Italia) b. dese. 
M. Elmessouti (Siria), S. Nemeth (Un
garia) b.t. K. Muhsin (Irak), J. Rodri- 
guez (Cuba) b. dese. V. Pfiam (Viet
nam), C. Hurtado (Peru) b.p. B. Hâ- 
llluLa (Afganistan), D. Oiunbold (Mon
golia) b.p. A. Neagu (România).

Cat. 62 kg : 1. Magomedgasan Abușev 
(U.R.S.S.) — campion olimpic, 2. Miho 
Dtukov (Bulgaria), 3. Georges Hadioanl- 
dls (Grecia), 4. Râul Cascaret (Cuba), 5. 
Aurel Șuteu (România), 6. Olzibalâr 
Nasanjargal (Mongolia).

Cat. 68 kg : O. Dușa (România) b. 
dese. S. Admane (AlgerTaf, Z. Oidov

(Mongolia) b.p. S. Jagmander (India), 
O. Dușa (România) b.t. A. Faris (Irak), 
J. Kocsis (Ungaria) b.t. D. Nguyen 
(Vietnam), J. Ramos (Cuba) b.p. P. 
Rauhala (Finlanda), S. Sejdi (Iugoslavia) 
b. dese. Z. Kclevitz (Australia), I. ian- 
kov (Bulgaria) b.p. Segers '(Belgia), E. 
Probst (R.D.G.) b.t. V. Koulaigue (Ca
merun), A. Absaidov (U.R.S.S.) b.t. 
Kilinski (Polonia), A. Faris (Irak) b. 
dese. M. Tuleimat (Siria).

Cat. 74 kg : V. Raicev (Bulgaria) b.p. 
R. Steingraber (R.D.G.), R. Nieolini (rta- 
lia) b.p. S. Rajander (India), J. Da
vaajav (Mongolia) b.p. M. Pîrcălabu 
(România).

Cat. 82 kg : I. Kovacs (Ungaria) b.p. 
G. Busarello (Austria), Z. Ndock (Ca
merun) b. dese. M. Aloulabl (Siria), S. 
Claesson (Suedia) b.p. I. Abilov (Bul
garia.), J. Mazur (Polonia) b. dese. A. 
Khashan (Afganistan), Z. Duvchtn (Mon
golia) b.t. V. Țigănaș (România), M. 
Aratșllov (U.R.S.S.) b.t. H. Arminweier 
(R.D.G.), A. Memedi (Iugoslavia) b.t, A. 
Mohamm (Irak).

Cat. 96 kg : 1. Samaras ar Oganesian 
(U.R.S.S.) — campion olimpic, 2. Uwe 
Neupert (R.D.G.), 3. Aleksander Cichon 
(Polonia), 4. Ivan Ghinov (Bulgaria), 5. 
Dashdori Tserentogtokh (Mongolia), 6. 
Christophe Andanson (Franța).

Cat. 190 kg : V. Pușcașu» (România) 
b.t. K. Bayanmunk (Mongolia), T. Busse 
(Polonia) b.p. J. Strinisko (Cehoslova
cia), H. Buttner (R.D.G.) b.p. B. Morgan 
(Cuba). I. Mate (U.R.S.S.) b.t. A. Bodo 
(Ungaria). S. Cervenko (Bulgaria) b.t. 
A. Sarr (Senegal).

Cat. +100 kg : A. Ianko (România) 
b. dese Y. Dibo (Siria), M. Zambrano 
(Peru) b.p. M. Clempne (Anglia), A. 
Sandurski (Polonia) b.t. A. Diaz (Cuba), 
M. Sakho (Senegal) F.p. O. Bakhyt 
(Mongolia). S. Andiev (U.R.S.S.) b.p. R. 
Gehrke (R.D.G.). J. Balla (Ungaria) b. 
dese. P. Ivanov (Bulgaria).

POLO. Meciuri în turneul loc. 7—12 • 
România — Grecia 11—8 (3—2, 3—2, 2—2, 
3—2) ; Australia — Italia 5—1 (1—1, 2-1.
1— 1, 1—1) ; Suedia — Bulgaria 8—6 
(0—2, 3—1, 1—0, 4—3). Clasament : 7.
Australia 9 p ; 8. italia 8 p (î) ; 9.
România 7 p ; 10. Grecia 4 p ; 11. Sue
dia 2 p ; 12. Bulgaria 0 p. Turneul pen
tru loc. 1—6 : Ungaria — Olanda 8—7 
(2—2, 2—1, 2—3. 2—1) ; U.R.S.S. —
Iugoslavia 8—7 (3—2. 2—2, 1—6, 2—3);
Spania — Cuba 9—7 (2—2, 4—1, 1—2,
2— 2). Clasament final : 1. U.R.S.S. 10 p 
— campioană olimpică ; 2. Iugoslavia 
7 p ; 3. Ungaria 6 p ; 4. Spania 4 p ; 5. 
Cuba 2 n ; 6. Olanda 1 p.

SCRIMA. Proba de sabie, echipe : 1. 
U.R.S.S. — campioană olimpică ; 2. Ita

lia ; 3. Ungaria ; 4. Polonia ; 5. Româ
nia ; 6. R.D Germană.

VOLEI. Turneul feminin. Meciul pen
tru loc. 7—8 : Brazilia — România 3—0 
(8, 12, 12) ; meciul pentru loc. 3—4 :
Bulgaria — Ungaria 3—2 (5, —13, -^6, 4, 
8) ; meciul pentru loc; 5—6 : Cuba — 
Peru 3—1 (9, 7, —12, 5) ; finala loc. 
1—2 : U.R.S.S. — R.D.G. 3—1 (12, —11,
13, 7). Clasament final : 1. U.R.S.S. — 
campioană olimpică ; 2. R.D.G. ; 3. Bul
garia ; 4. Ungaria ; 5. Cuba; 6. Peru ; 7. 
Brazilia. 8. România.

YACHTING. Clasa Finn î 1. Esko 
Reckhardt (Finlanda) 36,70 p — cam
pion olimpic ; 2. Wolfgang Mayrhofer
(Austria) 46,70 p ; 3. Andrei Balașov
(UJR.S.S.) 47,40 p ; 4. Claudio Biekarck
(Brazilia) 53 p ; 5. Jochen Schumann
(R.D.G.) 5-î,60 p ; 6. Kent Carlsson (Sue
dia) 63,70 p ; ...15. Mihai Butucaru (Ro
mânia) 114 p ; clasa 470 : 1. Marcos Soa
res—Eduardo Penido (Brazilia) 36,40 p 
— campioni olimpici ; 2. Jorg Borowski 
—Egbert Svenson (R.D.G.) 38,70 p ; 3.
Jouko Lindgren—Georg Tallberg (Fin
landa) 39,70 p ; 4. Henk Van Gent—Jan 
Van den Hondel (Olanda) 49,40 p ; 5.
Leon Wrobel—Tomasz Stock i (Polonia) 
53 p ; 6. Gustavo Dorește—Alfredo Rigau 
(Spania) 54,10 p ; clasa FJ>. 1. Alesan- 
dro Abas cal—Miguel Noguer (Spania) 
19 p — campioni olimpici ; 2. David 
Wilkins—James Wilkinson (Irlanda) 30 
p ; 3. Szabolcs și Szolt Detre (Ungaria)
45.70 p ; 4. Wolfgang Haase—Wolfgang
Wenzel (R.D.G.) 51,40 p ; 5. Vladimir
Leontiev—Valeri Zubanov (U.R.S.S.l
51.70 p ; 6. Jorgen și Jacob Moller (Da
nemarca) 54,50 p ;... 13. Mircea Carp— 
Adrian Arendt (România) 110 p ; clasa 
Soling : 1. Poul Richard Jensen (Dane
marca) — 23 p — campion olimpic ; 2. 
Boris Budnikov (U.R.S.S.) 30,40 P ; 3.
Anastasios Boudouris (Grecia) 30,40 p; 
4. Dieter Below (R.D.G.) 37,40 p ; 5.
Gerd Bakker (Olanda) 45,00 p ; 6.
Vicente Brun (Brazilia) 47,10 p ; clasa 
Star : 1. Valentin Mankin (U.R.S.S.)
24.70 p — campion olimpic ; 2. Hubert 
Raudasch (Austria) 31,70 p ; 3. Giorgio 
Gorla (Italia) 36,10 p ; 4. Peter SundeUn 
(Suedia) 44,70 p : 5. Jens Christensen 
(Danemarca) 45,70 p : 6. Boudewijn 
Binkhorst (Olanda) 49,40 p : clasa Tor
nado : 1. Alexandre Welter — Lars 
Bjorkstrom (Brazilia) 21,40 p — cam
pioni olimpici ; 2. Peter Due—Per Kjerf- 
gard (Danemarca) 30,40 p ; 3. Goran 
Marstrom—Jorgen Ragnarsson (Suedia)
33.70 p ; 4. Viktor Potapov—Aleksandr 
Zibin (U.R.S.S.) 35,10 p ; 5. Willem Van 
Want Metier—Govert. Brasser (Olanda) 
39,00 p ; 6. Pekka Na.rko—Juha Siira 
(Finlanda) 47.70 p ; .... 11. Andrei Chili
man—Cătălin Luchian (România) 98 p-
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CAMPIONATE • COMPETIȚII
CAMPIONATELE DE ÎNOT ALE JUNIORILOR

• CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • C<

S-au Încheiat campionatele na
ționale de Înot ale juniorilor, 
lată cițiva dintre câștigătorii pro
belor : Carmen Alexe (Petrolul) 
2:13,20 — 200 m liber și 68,58 — 
IDO m fluture : Anca Pătrășcoiu 
(C.S.M. Baia Mare) 68,23 — 100 m 
spate (rec. fete 13 și 14 ani), 
2:25,04 — 200 m spate (rec. fete 
13 și 14 ani) și 5:19,45 — 400 m 
mixt ; Teodora Hauptrlcht (C.S.M. 
Baia Mane) 4:38,42 — 400 m liber 
și 9:30,42 — 800 m liber (rec. fete 
13 ani) ; Cristlne Seidi (C.S.ș. Ti

miș.) 1:18,59 — 10o m bras ; Doi
na Puțanu (Lie. 2 Buc.) 2:49,53 
— 200 m bras ; Sorin Plev (C.S.S. 
Reșița) 2:04,87 — 200 m liber și 
4:22,40 — 400 m liber ; Sorin io. 
nesou (C.S.S. Reș.) 1:14,07 —
100 m bras șl 2:41,05 — 200 m 
bras ; At. Friedman (C.S.S. Ti
miș.) 62,33 — 100 m fluture ; Cor
nel Neagrău (Crițul) 2:18,92 —
20o m fluture J Laurcnțiu Tache 
(C.S.S. Brăila) 65,36 — 100 m 
spate și 2:15,23 — 200 m spate.

RAPID BUCUREȘTI A CÎȘTIGAT „CUPA F.R.N." LA POLO

ca Lucian Drăgulescu, Petre Ho
gea, Cornel Tiț (care Îndeplineș
te și funcția de antrenor) etc. 
Președintele secției auto Politeh
nica Timișoara este prof. univ. dr. 
Coleta Sabata.

COMPETIȚIA AUTOMOBILIS
TICA „Raliul Tineretului'', orga
nizată sub egida Dacladei s-a În
cheiat la Brașov, prlntr-un reușit 
circuit de viteză desfășurat In 
fața a peste 10 000 de spectatori, 
precum șl o cursă de viteză tn 
coastă, pe traseul Brașov — Po
iana. A fost o Întrecere reușită 
(organizator C.C. al U.T.C. și 
Federația de automobilism și 
karting) In care victoria finală 
la categoria sportivi legitimați a

revenit lui Eugen Ionescu-Cristea 
(Unirea Tricolor) urinat de Ursu 
Buerebista (LN.M.T.) ri Ble Ol- 
teanu (I.A.P. Dacia). La catego
ria Începători, după cum se știe, 
raliul s-a desfășurat ta «tea, cu 
plecări din mal multe centre ale 
țării șl sosirea la Brașov, undo 
concurenții au susținut pentru 
departajare o cursă a economi
cității, pe 70 km, urmată de un 
slalom și o examinare a cunoș
tințelor de circulație ale sporti
vilor. Iată primii clasați: 1. Ju
dețul Argeș (C. Marinescu + D. 
Cojan), z. Județul Suceava (I. 
Lungu + I. Pădureț), S. Județul 
Maramureș (St. Fllipovicl W.
Thiener).

troșan (Voința Măcln), 67 kg — 
C. Vlasie (Progresul Brăila) ; 
Juniori : 51 kg — C. Băluță (Vo
ința Măcln), 54 kg — N. Cojocea 
(Laminorul Roman), 60 kg — A- 
Cemica (Metalul Plopenl), 63,5 
kg — C. Buceag (Dunărea Gajațl),

71 kg 
cea), 
Măcln 
Zbugi

(I. JI

Campionatul național individual d

OUTSIDERII il ASALTEAZĂ

Finala ,,Cupel F.R.N." la polo 
a revenit In acest an formației 
Rapid București, care a întrecut 
pe Voința Cluj-Napoca cu 4—3

AUTOMOBILISMUL

(0—0, 0—0, J—0, Ir-3). Au mar
cat : Arsene 2, Chivăran 2 de 
la Învingători șl Colceriu, Sebiik, 
Kovacs de la Învinși.

IN ACTUALITATE

„GONGUL CETĂȚII ARRUBIUM”, O REUȘITA 
COMPETIȚIE PUGILISTICA LA MACIN

CURSEI DE viteza pe circuit, 
contînd drept etapă de campio
nat, care urma să se desfășoare 
In luna mal, la Brăila, și a fost 
amînată din motive tehnice- 1 s-a 
stabilit noua dată de desfășurare: 
2 august, tot la Brăila.

InitințatA in toamna a- 
nuiui trecut, secția de automobi

lism Politehnica Timișoara (func- 
ționlnd pe lingă Facultatea de 
mecanică) a și Început să se a- 
flrme datorită rezultatelor obți
nute de sportivii săi : 2 locuri 
doi, pe echipe, In etapele de 
campionat la viteză tn coastă (la 
Păltiniș și la Gutâl). Aici func
ționează automobiliști talentați,

Peste 150 de boxeri au onorat 
prin prezența lor tradiționala 
competiție pugilistică găzduită a- 
nual de frumosul oraș Macin, 
„Gongul cetății Arrubium". La 
cele șapte reuniuni au asistat nu
meroși spectatori, în jur de 3 000 
la fiecare gală, ei urmărind, pe 
frumoasa arenă de box Voința, 
meciuri atractive și de bun ni
vel tehnic. Trofeul a revenit e-

chipei organizatoare, Voința Mă- 
cin, pe locurile 2—3 sltuindu-se 
Steaua și, respectiv, Dunărea 
Galați.

Iată și câștigătorii la Individual 
— tineret : categ. 48 kg — Fi 
Stroe (Dunărea Galați), 54 kg — 
L. Popescu (Metalul Plopenl), 
57 kg — T. Bineață (Dunărea 
Galați), 60 kg — I. Grigore (Vo
ința Măcin), 63,5 kg — N. Pe-

Ceea ce se poate spune încă 
de pe acum despre primele me
ciuri (după încheierea califică
rilor) de pe tabloul seniorilor 
este că tinerii considerați outai- 
deri îi „asaltează" pe taivoriți. 
Lucru bun, care conferă între
cerilor Campionatului național 
individual de tenis o mal mare 
atraetivitate. Astfel, hunedoreanul 
Adrian Marcu l-a „întins" pe 
durata a 5 seturi pe brașovea
nul Traian Marcu, meciul lor fi
ind privit cu interes de putinii 
spectatori aflați în tribunele are
nei Progresul din Capitală. Bucu- 
reșteanul loan Florin Darie 
aflat într-o frumoasă ascensiune 

l-a întrecut în 3 seturi pe 
Bebe Almăjan (Jiul). în schimb, 
Florin Segărce&nu l-a întrecut pe 
Răzvan Constantin eseu cu 3—6, 
6—4, 6—4, 6—1.

Dnț 
nume 
celui 
pe ta 
favor, 
înregi 
Al mă; 
caș—I 
Sutd 
Tăbăi 
Hăm-x
6—0 ;
7—5, 
A. M
6—1 ;
8—6 ;
6—2 ;
6—3, 
urmă 
a avi
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Pregătirile divizionarelor A

BASCHETBALISTELE ROMANCE NEÎNVINSE,
CAMPIOANE BALCANICE LA JUNIOARE

t european 
printre 
iportant 
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ea ideii 
nalității 
lemarca 
Mircea Lu- 
.gio foarte 
a de „an- 
, căruia i 
xmștient șl 
acătorii, 
nuanței, 
fermă este 
ccesului, a- 
. Orice ex- 
b Ia o ast- 
lui modern 
ri investiții M
iod special, 
ia! valoroși 

tn timpul 
san, spune 
onstatat că 
;mau Rum- 
:huster sau 
iportau ca 
jși în sluj- 

în slujba 
ea și posi- 
personalită- 
retindea și 
prvoadă în

în

stat lucru- 
tonat euro- 
1 .. Tnplă- 
e în cele 
ocmal ace- 
: Cu stric- 
ilor, disci- 
aoolo unde 
echipei nu 
nă... Cazul 
:ărei 
lean 
lelll

de

jucă-
Bette-
— nu 
la in-

Bearzot. 
*e cei pre- 
aiu, doreau 
nomen/t de 
jucătorilor, 

ar putea 
L bun, evi- 
alagian s-a 
ple de dis- 

nume ale 
ti vest-ger- 
donat inte
rn acționai 
ii, nu tot- 
at, dar ac- 
u că erau

PROAPE TOTUL și sâ revină 
la stadiul inițial de jucători ne
competitivi. Cauza 7 S-ar putea 
acuza in primul rlnd, lipsa de 
pregătire. Și totuși, nu aceasta 
este, în principal hotărîtoare. <d 
mai curind o anumită mentali
tate. potrivit căreia jucătorii noș
tri optează — că-1 mal comod 
așa — pentru varianta minimu
lui efort, sperînd că pot păcăli 
mereu fotbalul cu cîteva „figuri 
de efect" sau cu ajutorul șan
sei. și împotriva unei astfel de 
mentalități nu s-a luptat, decîl 
pe ici pe colo, niciodată și ni
căieri cu convingerea necesară 
stirpirii unul rău din rădăcină.

Șl uite așa. vorbind mereu de 
aceleași hibe care ne barează ca
lea performanței, îi lăudăm nu
mai pe... alții, care fac ce tre
buie pentru a merge înainte, si 
nu găsim mijloacele necesare ca 
să-i determinăm și pe ai noștri 
să pășească alături de cel care 
cinstesc 6um se cuvine — șl nici 
nu se gîndesc să înșele — 
fotbalul. Un fel de a spune că 
nu se găsesc mijloacele necesare, 
pentru că a întrona o disciplină 
reală în joc nu presupune cine 
știe ce filozofie pedagogică. E 
nevoie, in primul rlnd, să e- 
xiste o idee de joc — lucru mai 
rar pe la echipele noastre — și 
apoi să se muncească neîncetal 
pentru aplicarea ei. cu toți cei 
capabili să o respecte.

E simplu, din gură, vor spune, 
poate, ................................
nu-1 
nici 
sibil 
face 
tem 
acea 
v.

unii, dar la fapte... Nu. 
simplu, dar nici greu — să 
nu pomenim cuvintufl impo- 
— atîta vreme cit alții pot 
bine acest lucru. Ca să pu- 
însă face și noi, ne trebuie 
fermitate de care amintea 

Mateianu. Trebuie ca antreno
rul să devină un adevărat co
mandant, care să impună disci
plina, cum spunea M. Lucescu. 
Trebuie să trecem la fapte, cu 
pasiune și convingere. începînd 
chiar de sîmbătă, odată cu star
tul Intr-o nouă ediție a Diviziei 
A.

Mihai IONESCU

Progresul- Vulcan a terminat 
tîrziu sezonul. Un sezon în care 
sosirea în Divizia A a fost sta
bilită aproape ,,la fotografie0, 
după o cursă așa de echilibrată 
și de solicitantă psihic cum a fost 
duelul ei cu Rapid. • Deci, pri
ma și marca urgență a „albaș
trilor" a reprezentat-o reface
rea intr-un timp cit mai scurt ; 
și fizică, dar mai ales nervoasă a 
întregului lot. Cît și ce s-a reu
șit în această privință nu se 
poate spune acum, examenul edi
ficator va fi campionatul • Pro
gramul acesta de tentativă a re
cuperării forțelor a constat din 
perioada petrecută la Cimpina. 
de la 7 la 20 Iulie — zile în caro 
antrenamentele au- alternat cu 
multe jocuri amicale. Reveniți în 
Capitală, elevii lui E. Iordache și 
Gh. Cristoloveanu au continuat 
antrenamentele și partidele de 
verificare. Programul acestora 
din urmă s-a încheiat cu partici
parea la „Cupa ...............
București". • Care 
spirit pe care am 
tabăra proaspetei 
„Avem destule obstacole de tre
cut, ne spunea foarte tînărul 
antrenor Gh. Cristoloveanu. Tre
buie să realizăm în primul rînd o 
atmosferă cît mai tonică, o armă 
foarte importantă pentru noi, 
știut fiind că șocul reîntîlnlrii cu 
prima divizie poate fi determinant. 
Deci, important este și cum în
cepem. Apoi, alt punct de prim 
ordin il reprezintă integrarea 
noilor veniți in jocul nostru. Mai 
sînt, sigur, și alte urgențe, dar 
cred că cele amintite ne intere
sează cel mai mult“. lată și opi
nia antrenorului principal, E. 
iordache, care reapare în prima 
divizie după cinci ani (în 1975 
era la Jiul) : „Cred că atingerea 
unui randament de joc egal cu 
cel din finalul sezonului ne-ar a- 
sigura o bună reapariție pe prt-

Municipiului 
este starea de 
întîlnit-o In 

promovate ?

ma scenă a fotbalului. Rămîne 
însă să ajungem la o asemenea 
formă. Sper să mai recuperăm pe 
ci ți va dintre numeroșii acciden
tați. în prezent, șapte dintre 
componenții lotului — A. Moldo
van, Dragu, Ciugarin, Angelescu, 
G. Sandu, Glonț, Nignea — sînt 
indisponibili*. în fine, ca să în
cheiem cu seria declarațiilor di
naintea startului, iată șl opinia 
președintelui clubului, C. Dumi
trescu î „Nu mai este nevoie să 
vorbim despre dificultatea exa
menului care începe sîmbătă. Am 
încredere în unitatea echipei 
sper ca ea să aibă, ca și 
cursa de promovare, un aport ho- 
tăritor în realizarea țelului nos
tru, rămînerea în prima divizie". 
• Iată și situația lotului. Se 
contează pe utilizarea următorilor 
jucători, cu drept de joc pentru 
clubul din str.
portari —2 ____ , _ ,
Marcel (revenit la club după satis
facerea stagiului militar) ;
dași — Chivu, Ciugarin, Angelescu, 
Grigore, Ștefan, Anghel, G. Sandu 
(venit de la Dinamo), Mateescu 
(venit de la Autobuzul — via 
Rapid), Pîrvu (de la juniori) ; 
mijlocași — Al. Moldovan, Cris- 
tea, Neculce, Dragu, Nignea ; a- 
ta cânți — D. Florian, Marica, 
Stoica, Apostol (revenit de la 
Dinamo), Țevi, Glonț (de la 
Dinamo), Nica (de la Metalul). 
Față de formula de echipă care 
a obținut promovarea, Mateescu, 
Apostol și Glonț pot prezenta în
dreptățite candidaturi. Se înțe
lege, însă, că totul este în func
ție de randamentul lor, de modul 
cum se vor încadra în ideea de 
joc. Dar, Cum mai aminteam, 
„distribuția" pentru etapa primă 
a campionatului este — în 
mul rînd — dependență de... 
dietele medicale.

I
I
I

TÎRGOVIȘTE, 29 (prin tele
fon). La ediția a 15-a a Bal
caniadei de baschet pentru ju
nioare, reprezentativa României 
(antrenori Gh. Roșu și G. Năs- 
tase) a repurtat un frumos suc
ces cucerind, neînvinsă, locul 
I. Este pentru a treia oară în 
istoria competiției, cînd o e- 
chipă românească cîștigă titlul 
de campioană balcanică. Clasa
ment : 1. România 4 p, 2. Iu
goslavia 3 p, 3. Bulgaria 2 p.

în partida de marți, baschet
balistele noastre au avut de 
înfruntat puternica opoziție a 
formației bulgare. în fața că
reia a repurtat victoria la sco
rul de 75—69 (43—38). la ca
pătul unei întreceri pe cît de 
echilibrată, pe atît de specta
culoasă. Sportivele românce 
au început meciul cu mult a-

plomb și tn min. 6 conduceau 
cu 22—8 Apoi jocul s-a echili- 

ca și scorul dealtfel (în 
35. tabela electronică in- 
63—63). Dar. în final un 
de combativitate și mai 
de luciditate din partea

braț, 
min. 
dica 
plus 
ales 
lotului român, precum și cîteva 
coșuri înscrise de la distanță 
de Mălina Froiter, au decis re
zultatul favorabil reprezentati
vei române, din care s-a evi
dențiat cvintetul de bază al
cătuit din Pali (19 p). Froiter 
(21), Tocală, Balogh și Solovăs- 
tru. Cele mai bune din echipa 
bulgară au fost Nikolova (19) 
Slavova (8). Bun arbitrajul 
prestat de II. Solstyziak (Po
lonia) și I. Karner (Ungaria), 
în joc neoficial Iugoslavia — 
România (B) 87—64 (48—40).

Dumitru STÂNCULESCU

și 
în

I
I

dr. Staicovici : 
Bulancea, Giron, V.

Eftimie IONESCU

fun-

pri- 
ver-

0 nouă recunoaștere a valorii rufțbijului nostru
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TREI JUCĂTORI ROMÂNI IHTRO SELECȚIONATA
ĂL CĂREI CĂPITAN VĂ FI GHEORGHE DUMITRU 1

cu 
lui 
va

în cadruj serbărilor orga
nizate în Țara Galilor 
prilejul centenarului 
Welsh Rugby Union se 
înscrie și turneul de două
jocuri al unei Selecționate 
internaționale. In vederea 
alcătuirii acesteia, au pri
mit invitații nominale și trei 
rugbyști români : Gheorghe 
Dumitru (Farul), Florică 
Murariu (Steaua). Ion Con
stantin (Dinamo). Este pen
tru prima oară cînd înregis
trăm o asemenea prezență 
românească pe terenurile 
britanice. Iar faptul este 
cu atît mai remarcabil pen-

tru prestigiul rugbyului 
nostru cu cît Gheorghe Du
mitru a fost desemnat căpi
tan al selecționatei interna
ționale. Aceasta va întilni 

•ia 16 septembrie, la Col- 
win Bay, Selecționata de 
nord a Țării Galiior (în fața 
căreia, vă reamintim, trico
lorii au reușit în toamna 
trecută un frumos 38—15), 
iar la 20 septembrie, pe 
Arms Park. însăși reprezen- 

. tativa ,,welsh“-ilor (cîștigă- 
toare la limită, 13—12. la 6 
octombrie 1979, după un 
meci memorabil, în fața 
echipei României).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

1 văzut, a- 
*ge, jucător 
t, făcînd 
adversa ru- 

terenul sau 
prin ex- 

ap-ărare pe 
, în acest 
îor 6ituații 
"'iu. Numai 
R.F.G. și-a 
spre titlul

e exemple, 
a și cu a- 

belgieni, 
I — te în- 
orli noștri 
$1 bine — 
inul fotba- 
vrtul disci- 
5 supun si 
corvoadă", 
în ansam- 

ira la vic- 
■em în fie- 
formatillor 

mezentative 
emationale. 
1 mai con- 

1-a oferit 
centul tur- 
23 August", 
aolorii" au 
t impresia, 
minute, că 
aa ce pre- 

aidev&rată.
UITE A-

• UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— ATLETICO MINEIRO BELO 
HORIZONTE (Brazilia) 1—0 (1—0). 
20 000 de spectatori au asistat pe 
„Centralul" craiovean, La o parti
dă dîrză, în care jucătorii au 
etalat cu prisosință calități teh
nice. Teritorial au dominat gaz
dele, superioare la finalizare, dar 
portarul oaspeților, Joao, s-a opus 
in repetate rînduri la acțiunile 
lui Crișan, Cîrțu, Ungureănu sau 
Geolgău. în min. 35, bara l-a sal
vat la șutul puternic al lui Ne- 
grilă. Jocul a fost atît de dispu
tat, îneît, pe alocuri, în angaja
mentul pentru balon s-au depășit 
limitele regulamentului, astfel că 
arbitrul I. igna (Timișoara) a 
fost nevoit să artate cartonașul 
roșu (min. 89) lui Q. Jorge și 
Purima. Unicul gol s-a înscris în 
min. 20, cînd Bălăci a fructificat, 
din interiorul careului, o acțiune 
inițiată de Cîrțu și continuată de 
Crișan. Au evoluat formațiile : 
UNIVERSITATEA : Boldici — Ne- 
grilă, Tilihoi, Ștefănescu, Ungu- 
reanu — Ticleanu (Geolgău), De
nos e (Purima), Bălăci (Matei) — 
Crișan, Cămătaru, Cîrțu. ATLETI
CO : Joao — O. Jorge, S. Ger aldo, 
Orlando (Marcos), Antonio (Rena
to) — Q. Jorge, Pedro, V. Ge- 
raldo — Fernando (Helenio), Van- 
derley, Eder. (Șt. GURGUI, co
resp.).

ultima verificare publică înain
tea sezonului oficial în compania 
echipei Rapid București. A fost 
un joc specific de verificare, an
trenorii Valentin Stănescu și, res
pectiv, Ion lonescu au folosit ma
joritatea jucătorilor din cele două 
loturi., Dlnamovlștil au avut mai 
mult timp inițiativa In prima 
parte, și-au creat situații favora
bile, dar au finalizat doar o dată, 
în min. 13, cînd Mulțescu l-a 
„servit" excelent pe Augustin și 
acesta, de la 8 m, a înscris uni
cul gol al partidei. După pauză 
jocul a fost în general echilibrat . 
și cu mai puține faze la ambele 
porți. A arbitrat C. Bărbulescu. 
DINAMO : Eftimescu — I. Marin, 
Dinu. Mărginean, Stănescu —
Mulțescu, Augustin, Custov —
Tălnar, Dudu Georgescu, 
dache. Au mai jucat : Z 
Ghiță, Vrînceanu șl Doru 
fir. RAPID « Anuței — 
Tiță, Păun, Ad. Dumitru 
Popa, Ion Ion, Petcu — 
Grosu, BartaleS.
Bilă, Popescu, 
maschin șl Sîngtorzan. (P. V.).

• TURNEUL ECHIPEI „POLI" 
TIMIȘOARA IN UNGARIA. „Poli" 
Timișoara a jucat două meciuri 
în Ungaria, obținînd următoarele 
rezultate : o—1 cu S.Z.E.O.L. Szc- 
ghedin și 3—1 cu Csepel Buda
pesta. Pentru timișoreni au mar
cat Nedelcu II, Dembrovschi 
Palea. (C. CREȚU — coresp.).

șJ

în• ROMANIA — TURCIA, 
noiembrie la București. In dorin
ța de a completa calendarul de 
toamnă al „tricolorilor", F.R.F. 
a perfectat un meci amical cu 
reprezentativa Turciei. Această 
partidă se va disputa, la Bucu
rești, la 26. noiembrie.

Au mai 
Paraschiv,

Ior- 
S per tatu, 

Zam- 
Costea, 
- șt. 
Vătui, 
jucat :

Da-

• INCEPÎND DE AZI se dispută 
la Borsec competiția dotată eu 
„Cupa stațiunilor balneoclimate
rice", la care participă opt echi
pe : Poiana Cimpina, Tractorul 
Brașov, Marina Mangalia, Carai- 
nianul Bușteni, Lacul Ursu So- 
vata, Mureșul Toplița, Soda Ocna 
Mureș și Făgetul Borsec. întrece
rea se dispută sistem turneu și 
se va încheia duminică. 
CRISTEA — coresp.).

IN . ATENȚIA CUMPĂRĂTORILOR

(I.

• DINAMO BUCUREȘTI — 
RAPID BUCUREȘTI 1—0 (1—0).
Dinamo a făcut ieri după-amiază

DE AUTOTURISME DACIA 1300

'II • CAMPIONATE
olnța Tul- 
til (Voința 
kg — V. 
Sultan, 63,3 

»1 kg - 
a Steaua).

jr
I

c alifie ăirilor 
cîștigă tori i 
au trecut 

ăturîndu-se 
e rezultate 
I : Darie— 

7—5 ; Man- 
-4 ; Pană— 
; Leonte— 
2—6, 6—2 ;

-6. 6—4,
«viei 0—6, 
r. Mareu—

3—6, 6—1,
ț—1, 7—5,

6—2,
ÎSCU
i acest din 
bloul mare 
?ă aprecia-

bilă, brașoveanul VCclolu men- 
ținîndu-se în forma bună dobin- 
dită de la Începutul sezonului.

Au început șl confruntările de 
pe tabloul feminin al competi
ției. Rezultate din turui I : Be
nedek— Horbuniev 0—6, 6—3, 6—1; 
Pop—Carmen Cazacliu 6—4, 6—3 ; 
Onel—Groza 6—1, 6—2 ; Testiban— 
Nemeș 6—1, 6—3 ; Beleuță—
Drăghici 6—3, 6—1 ; Cosmin-a 
Popescu—Raicovici 5—7, 6—2,
8—6 ; Radu—Bota 6—3, 6—1 ;
Cristina Cazacliu—Hinea 6—0. 
6—1 ; Proca— Cotuna 6—1, 6—4 ;
Precup—Ciorac 6—8, 6—3, 6—4. 
Turul II : ' - - -
6—1, 6—1 ;
6— 3 ; Pălie—Onel 4—6, 6—4, 
ab., Testiban—Beleuță 2—6,
7— 5 ; Cosmina
7—5, 6—2 ;
Ocean u 1—6, 
min-eață (de 
pută partide 
și dublu femei, iar după 
(de la ora 14,30) au loc 
de simplu bărbați, simplu femei 
și dublu mixt. Pe foile de con
curs sînt înscriși 80 de conou- 
renți și 38 de concurente.

Proca— Cotuna
6—8, .

Gheorghe—Baj talan 
Pop—Benedek 6—2. 

....................... 1—0
6—4, 

Popescu—Radu 
Cristina Cazadiu— 

Azi di
sc dis- 
bărbati 
amiază 
meciuri

6—3, 6—2. 
la ora 8,30) 

de dublu

fon GAVRILESCU
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BASCHET • Selecționata mas
culină a României și-a Încheiat 
turneul întreprins în R.P. Chi
neză. Jucind la Beijing in com
pania reprezentativei țării, întll- 
nirea, care a fost urmărită de a- 
proape 15 000 de spectatori, a luat 
sfîrșlt cu scorul de 70—64 (32—33) 
în favoarea gazdelor.

BOX • La Caracas s-a disputat 
meciul dintre Rafael Orono (Ve
nezuela) și Willie Jensen ‘ *
pentru titlul mondial la 
super-muscă. Intîlnirea 
cheiat la egalitate, astfel 
no și-a 
pion al

păstrat centura 
lumii.

(S.U.A.), 
categoria 
s-a în
că Oro- 
de cam-

ȘAII
meciul __ ______
Ia titlul mondial, a 5-a partidă 
dintre marii maeștri V. Korcinoi

• La Buenos Aires, în 
semifinal al candidaților

și L. 1 
remiză 
prezent, 
favoarea

Polugaevski s-a încheiat 
la mutarea a 31-a. In 
scorul este de 3—2 în 

i lui

mutarea a 31-a. 
este de 3—2 

Korcinoi.

•
internațional 
In primul 
l-a învins 
Soares,

TENIS

Magazinele auto I.D.M.S. 
livrează autoturisme Dacia 
1300 celor Înscriși in re
gistrele de programări ale 
magazinelor, astfel : 
București pînă la nr. 
30.900/1930 ; Pitești — pînă 
la nr. 14.000/1930 ; Bacău — 
pină la nr. 3.400/1980 ; Bra
șov — pînă la nr. 3.900/ 
1930 ; Baia Mare — pînă la 
nr. 1.800/1981; Cluj-Napoca —

pînă la nr. 2.500/1981 ; Iași 
— pină la nr. 600/1981 ; Re
șița — pînă la nr. 
Timișoara — pînă 
4.700/1980.

900/1961; 
la nr.

Vînzările zilnice 
efectua în funcție 
cui do autoturisme 
tent la magazin în 
respectivă șl capacitatea de
vinzare a fiecărui magazin.

se 
de

vor 
sto- 

exis- 
ziua

I
I
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A început turneul 
de la North Conway, 

tur, Jimmy Connors 
cu 6—3, 6—3 pe Joao 

iar Harold Solomon l-a 
eliminat cu 7—6, 6—2 pe S. Me
non. In altă partidă, ~~ 
a ciștigat cu 6—7, ~ 
ilața lui Tanner 
te înregistrate 
feminin de la San
lins — White 6—4, 6—0 ; Ca
sals — Delhees 6—3, 6—1 ; Ver- 
maak — Lewis 6—2, 6—2 ; Dupont 
— Teeguarden 7—6, 6—3 ; Holla
day — Lee 6—2, 6—2.

LICEUL INDUSTRIAL

H. Pfister 
7—6, 7—5 în 
• Rezulta- 
ln turneul 
Diego : Col- 

White 6—4, 6—0 ;
Delhees 6—3, 6—1 ;

6—4,

„TEHNOMETAL"
Sir. Porumbacu nr. 52. Sectorul S, telefon 49.27.65.

ANUNȚA
Pentru anul școlar 1980—1981, LICEUL INDUSTRIAL 

„TEHNOMETAL" primește înscrieri , pentru „ȘCOALA PRO- 
FESIONALA", de absolvenți ai treptei I dc liceu din municipiul 
București și din celelalte județe ale tării peutru următoarele 
meserii :

Prelucrător prin așchiere
Lăcătuși mecanici mașini și utilaje 
Electromecanic.
vor încheia contract cu întreprinderea „TchnometaF4Elevii _ ______ _______

și I.F.M.A. București, iar pe perioada școlarizării vor bene
ficia de burse de stat, haine de protecție, îmbrăcăminte, cărȚi 
și rechizite școlare, cazare gratuită în internat, masă la 
cantina liceului, pentru elevii din provincie.

Perioada de înscrieri : IULIE—AUGUST 1980.

AU JUCAT, 

AU CÎȘTIGAT
Printre turiștii care în aceste zile 

îi încurajează, la fața locului, pe 
sportivii români prezenți în între
cerile Jocurilor Olimpice de Ia 
Moscova se află șl numeroși par
ticipant! la sistemele de joc or
ganizate de Administrația de 
Stat Loto-Pronosport. In fotogra
fie : o parte din cei M3 cîștigă- 
tori de excursii atribuite la une
le trageri premergătoare Jocu
rilor Olimpice de vară din ca
pitala Uniunii Sovietice.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 27 IULIE 1380
Categoria 1 (13 rezultate) : 144,75 

variante a 317 lei.
Categoria 2 (12 rezultate) :

1.663,25 variante a 64 lei.
Intruclt valoarea unitară a cîș- 

tigurilor de la categoria 3 (11 re
zultate) a fost sub plafonul mi
nim de 40 lei, fondul acestei ca
tegorii s-a repartizat, conform 
regulamentului, celorlalte două.
• ASTAZI Șl MIINE Sînt UL

TIMELE ZILE de participare la 
prima tragere obișnuită Loto, 
precum și la primul concurs 
Pronosport din luna august, care 
vor avea loc vineri 1 și, respec
tiv, sîmbătă 2 august 1980. Agen
țiile Loto — Pronosport vă aș
teaptă pentru a vă încerca șl dv. 
șansele la sistemul de joc prefe
rat !
• TRAGEREA PRONOEXPRES 

de astăzi, 30 Iulie I960, se televi
zează in direct incepînd de Ia 
Ora 13,15.



^3 ECHIPA DE SABIE A ROMÂNIEI
« PE LOCUL 5

ECHIPA NOASTRĂ
DE CĂLĂRIE

Azi, întrecerea echipelor de spadă fij» PE LOCUL 5

semifinale : Maricica Puică,

Proba de sabie pe echipe nu 
ne-a adus satisfacțiile dorite, 
formația țării noastre, meda
liată cu bronz la Montreal, nu 
a mai repetat reușita, ci a ocu
pat locul 5 în clasamentul ge
neral.

După ce au trecut de me
ciurile din grupă (cu un încu
rajator 9—7 în fața sportivilor 
din U.R.S.S., campioni olimpici 
în 1976 și mondiali în 1979), 
sabrerii români au întîlnit for
mația Poloniei, care n-a mal 
urcat pe podiumul olimpic din 
I960, de îa Rama. în schimb, 
trăgătorii polonezi au ocupat 
locul 3, anul trecut, la Mel
bourne, Ia C.M., după un egal 
(8—8) cu echipa... României, 
obținînd victoria la tușe. Se 
sconta acum pe o revanșă, pa 
un rezultat favorabil al sabre- 
rilor noștri, care să îl mențină 
în disputa pentru medalii.

Spre insatisfacția celor 
i-au susținut, trăgătorii

care
ro-

S. TASNADIS. TASNADI
PE LOCEJL l

mâni au pierdut cu 9—7. în 
zadar au fost eforturile lui I, 
Pop, autor a trei victorii, se
condat de C. Marin cu două 
victorii, deoarece M. Mustață 
și I. Pantelimonescu au punc- 

■ tat doar in cite un asalt, în 
timp ce Nilca, recunoscut ca 
„om de echipă", s-a arătat ine
ficace, de data aceasta ; dealt
fel a și fost înlocuit. Polonezii 
au obținut victoria cu aportul 
lui Pigula (4), Bierkowski (3) 
și Kostreva (2).

într-un alt meci, Ungaria a 
dispus de R.D. Germană tot cu 
9—7.

în semifinale, Italia a între
cut Polonia cu 9—5, iar U.R.S.S. 
a obținut victoria în fața. Un
gariei cu 8—6 (meciul s-a o- 
prit la acest scor, deoarece sa
brerii sovietici aveau un avan
taj net la tușe și ar fi cîștigat 
■chiar și în situația în care re
zultatul ar fi fost egal).

Pentru locurile 5—6, echipa 
României a învins pe cea a „ - --------- „ „ (pop 2

Panteli- 
Miiller

In penultima zi a întrecerilor 
de haltere au intrat în concurs 
sportivii de la categoria grea 
(110 kg). Participînd într-o com
panie deosebit de valoroasă, 
reprezentantul țării noastre 
■Stefan Tasnadi a ocupat locul 
ăl 6-lea, fiind, după Dragomir 
Cioroslan. al doilea halterofil 
român care se clasează printre 
primii 6. El a totalizat 360 kg 
(165 + 195). Pe primele locuri: 
1. Leonid Taranenko (U.R.S.S.) 

“cu două recorduri mondiale : 
422,5 kg (v.r. 420 kg) și 240 kg 
la total (v. r. 237,5 kg) ; 2. Va
lentin Hristov (Bulgaria) — 405 
kg (fost recordman mondial) ; 
3. ’ Gyorgy Szalay (Ungaria) 
390 kg, urmat de suedezul Nil
sson cu 380 kg și austriacul 
liortnagl cu 372.5 kg. .

R.D. Germane cu 9—6 
Mustață 4, C. Marin 2, 
monescu, respectiv R. 
2, Jung 2, Ulbrich 2).

în meci pentru locurile 3—4, 
Ungaria — Polonia 9—4, iar în 
finala probei, U.R.S.S. — Italia 
9—2.

Miercuri vor intra In compe
tiție echipele de spadă.

Ieri, călăreții specialiști _ in 
sărituri peste obstacole și-au 
disputat intîietatea în „Marele 
Premiu" pe echipe. Cei mai 
buni s-au dovedit sovieticii 
Victor Asmaev, cu Reis, Via- 
ceslav Ciukanov, cu G-epatii 
și' polonezul Janusz Kovalcik. 
cu Artemir. Sportivii noștri au 
avut o prestație meritorie. Ast
fel, Dumitru Velea, cu Fudul, 
și Alexandru Bozan, cu Prej- 
mer, au acumulat 12 p, iar 
Dania Popescu, cu Sonor, 20,25 
p. Datorită acestui punctaj, e- 
chipa României s-a aflat, la 
sfârșitul manșei I, Pe locul 4, 
cu 44,25 p, după U.R.S.S. — 16 
p, Polonia — 32,5 p și Mexic
— 39,25 p, răminimd în cursa 
pentru medalia de bronz. Din 
păcate, după-amiază, repre
zentanții noștri nu ș-au 
mai comportat la același nivel, 
în timp ce principalii lor ad
versari au evoluat mai bine de- 
cît dimineață. Mai mult, dato
rită punctelor mari acumulate
— A. Bozan, cu Prejmer —
31.75 p, I. Popa, cu Licurici —
41.75 p (în manșa I a avut 53,75 
p și nu a intrat în calcul) și 
Dania Popescu, cu Sonor —
32.75 p — echipa noastră (Al. 
Bozan, cu Fudul, a fost eli
minat în această manșă) a maj 
coborît un loc, fiind întrecută 
de cea a Ungariei și s-a situat, 
cu 150,50 p, pe locul 5.

ATLETISM ; femei :
Ileana L-ai, Natalia Mărășescu

BOX : meciuri în cadrul sferturilor de finale : cat. cocoș : 
Dumitru Cipere — Samson Kașatrian (U.R.S.S.), cat. semimijlo- 
cie : Ionel Budușan — Kazimierz Szczerba (Polonia), cat. mij
locie : Valentin Silaghi — Mark Ian Kaylor (M. Britanie).

CAIAC-CANOE : eliminatorii la K 1 - 5D0 m : Vasile Diba, 
C 1 - 500 m : Lipat Varabiev, K 1 - 500 m (f) : Agafia Bu- 
haev, K 2 — 500 m : Alexandru Giura — Nicolae Țicu, C 2 — 
500 m ; Ivan Patzaichin — Petre Capusta, K 2 - 500 m (f) : 
Agafia Buhaev — Elisabeta Băbeanu.

CALArLE ; ,.Marele premiu de dresaj1* — echipe : Anghelacbe 
Donescu, Petre Roșea, Sorin Soveja, Dumitru Velicu.

HALTERE : categoria 4- 110 kg : Marin Parapancea.
HANDBAL : Finala turneului masculin, locurile 3—4 : Româ

nia — Ungaria.
JUDO : categoria 71 kg : Cornel Roman
LUPTE LIBERE : cat. 57 kg — Aurel Neagu, 68 kg — Octavian 

Dușa, 82 kg — Vasile Țigănaș, 100 kg — Vasile Pușcașu, 4-100 
kg — Andrei lanko. „ r

SCRIMA : eliminatorii la spadă, echipe : Costică Bărăgan, 
Anton Pongracz, Ion Popa, Octavian Zidaru. ,

TIR CU ARCUL : concursul feminin : Aurora Chin și Terezia 
Preda ; concursul masculin : Andrei Berkî și Mihai Bîrzu.

VOLEI : în cadrul semifinalelor turneului masculin : România 
— U.R.S.S.

PROGRAMUL
ATLETISM (Stadionul Lujnlkl) 

ora 10 - 
ora 11,30 
16.30 — _ 
50 km marș, 
(b) serii, < 
semifinale, 
(b) finală, 
finală, ora 
finale, ora 
mifinale, ora 30.30 — 
finală, ora 20,50 —
cursa de 50 km marș.

BASCHET (Sala Ollmpliskl)
H — Finala pentru locurile 3—4; 
ora — —1- .—--- ; "
1—2 in turneul feminin; ora 13 — Fi
nala . - ‘ ‘ ‘.
20,15 — Finala pentru locurile 1—2 
in turneul masculin.

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

CAIAC-CANOE (Baza nautică 
de la Krîlatskoe) ora 10 — Elimi
natorii la K1 500 m, CI 500 m, K1

— lungime (O calificări, 
— ciocan calificări, oca 

prăjină finală, ora 17 — 
ora 17,10 — 1500 m 

ora 18,20 — 200 m (!) 
ora 18,35 — greutate 
ora 18,40 — 400 m (b) 
18,50 — 5000 m semi- 
19 55 — 1500 m (f) 

200 m 
sosirea

se- 
(O 
in

ora

18 Finala pentru locurile

pentru locurile 3—4 ; ora

FLOTILA" NOASTRĂ LA ORA ULTIMELOR PREGĂTIRI
(Urmare din pag. 1)

DE AZI
C2 500 m.

SFERTURILE
DE FINALĂ

LA BOX
' (Urmare din pag. 1)

Florian Livadaru a avut nume
roase momente de superioritate 
(directe puternice de dreapta Și 
lovituri dare la corp), polone
zul Kazimier Adach a cîștigat 
prin abandon pentru rănire in 
ultimele secunde ale meciului. 
E adevărat că pugiiistul român, 
evident incomodat de viteza su
perioară a adversarului și de 
mobilitatea acestuia, n-a reușit 
să se impună în așa fel incit 
să fie sigur de victorie, dar la 
fel de adevărat este faptul că de 
extrem de puține ori s-a întîm- 
plat ca un boxer să fie oprit 
din luptă pentru rănire cu nu
mai trei secunde înainte de 
gongul final, așa cum a proce
dat arbitrul mexican Tavira...

In gala de seară, deși Daniel 
Radu a manifestat o evidentă 
superioritate tehnică față de 
ungurul Jănos Vâradi, 4 dintre 
cei 5 arbitri au preferat lupta 
ofensivă, dar de uzură, practi
cată de Văradi, acordîndu-i a- 
cestuia decizia.

Nici ultimul boxer român 
care a urcat pe ring marți 
seara n-a reușit să-și asigure 
o medalie. Semigreul Georgică 
Daniei a boxat foarte bine în 
reprizele a doua și a treia, a 
atacat tot timpul, și-a dominat 
permanent adversarul, care a 
și fost numărat de două ori. 
Totuși, spre surprinderea noas
tră, decizia i-a fost acordată, 
cu 4—1, polonezului Pawel 
Skrzecz. Șl astfel, speranțele 
delegației noastre se îndreaptă 
acum spre ceilalți trei pugi- 
liști români oare vor intra în 
luptă azi : D. Cipere, I. Budu- 
șan și V. Silaghi.

competiții organizate pe plan 
mondial caiaciștii și canoiștii 
români au avut întotdeauna 
comportări meritorii, au obți
nut rezultate prestigioase și 
au cucerit numeroase me
dalii de aur, de argint 
și de bronz. Vom căuta 
ca și aici, la Moscova, pe ca
nalul Krîlatskoe, să onorăm 
cartea de vizită a sportului ro
mânesc, prin obținerea unor 
frumoase rezultate. Ne-am pre
gătit bine. Am rămas pînă în 
ultimul moment acasă, antre- 
nîndu-ne la Vidraru. Am evo
luat de mai multe ori pe pis
tele de apă de aici și credem 
că nu vom dezamăgi așteptă
rile celor care ne-au acordat 
toată încrederea.

Am aflat de la antrenorii 
și sportivii cu care am stat 
de vorbă că există multă în
credere și mult optimism față 
de evoluțiile caiaciștilor și ca- 
noiștilor noștri, ultimele piste 
de verificare efeotuate la Vi
draru indicînd o bună formă 
sportivă și o mare dorință de 
a realiza aici, la Moscova, un 
bilanț bogat de medalii și 
puncte. Printre cei mai valo
roși adversari pe care urmează 
să-i întîlnească și să-i învingă 
sportivii noștri se află concu- 
renții din R.D. Germană și 
Uniunea Sovietică, cu deosebi
re. dar este de așteptat de a- 
semenea o replică puternică și 
din partea unor echipaje din

Ungaria, Bulgaria și Polonia, 
care s-au remarcat în ultimii 
ani prin frumoase comportări 
și rezultate în regate interna
ționale de prestigiu.

Încercînid să evalueze cele 
mai mari șanse cu care por
nim la concursul de mîine, 
(n.r. azi), antrenorul Radu Hu- 
țan a ținut să precizeze că este 
de așteptat ca la canoe dublu 
500 m și canoe dublu 1 000 m 
să apară și medaliile de aur 
pronosticate. Ivan Patzaichin. 
multiplul nostru campion, este 
și în prezent, la cea de a patra 
sa Olimpiadă^ unul dintre spor
tivii de cea mai mare nădejde 
și faptul că el va face parte 
din ambele ambarcațiuni este 
un motiv să sperăm că și re
zultatele vor fi la înălțime. 
La 500 m el va face pereche 
cu Capusta, iar la dublu 1000 
m, împreună cu Simionovt" Se 
speră că nu vor înșela aștep
tările nici ceilalți sportivi ro
mâni printre care se află și 
campionul olimpic de acum pa
tru ani. caiacistul Vasile Dîba, 
după cum la canoe simplu 500 
m se așteaptă rezultate bu
ne de la Lipat Varabiev, iar 
la caiac dublu echipajul femi
nin format din Băbeanu și Bu- 
ha-ev poate obține o clasare 
bună în ierarhia olimpică.

După amiază, de la ora 17, 
băieții și fetele noastre au fost 
prezenți din nou pe apele de 
la Krîlatskoe, pentru a folosi 
fiecare minut din cele pe care

organizatorii le-au pus la dis
poziția concurenților pentru 
șlefuirea finală a pregătirilor, 
pentru stabilirea tacticii de 
concurs în vederea starturilor 
de care îi mai despart doar 
cîteva ore.

— Veniți mîine (n.r. azi) di
mineață, aici, la Krîlatskoe — 
ne-a spus la despărțire antre
norul Radu Huțan — pentru 
că veți asista la finala probei 
de canoe dublu !

La nedumerirea noastră, răs
punsul a venit prompt:

— Da, da. nu vă mirați 
deloc. Sorții au hotărîț ca în
tr-o serie să se întîlnească 
cele mai bune cinci echipe din 
lume. Gindiți-vă că vor fi la 
start, Jn aceeași serie, echipa
jele României, U.R.S.S.. Unga
riei, Bulgariei, Iugoslaviei și 
Finlandei I Aceasta ar putea fi 
și finală, pentru că de fapt nu 
se califică decît primele trei e- 
chipaje. Așa că, va fi luptă 
mare! Aș mai putea adăuga 
că nici Varabiev, la canoe sim
plu, nu a fost scutit de emo
ții, de vreme ce sorții i-au fi
xat ca adversari în serie pe 
sovieticul Postrekin pe ungu
rul Wichmann. pe iugoslavul 
Nisovicl, suedezul Falk și fin
landezul Gronlund...

Le-am promis sportivilor șt 
antrenorilor că vom veni 
să-i vedem la debutul lor olim
pic și le-am urat să porneas
că bine încă din start, ca să-i 
putem aplauda cit mai curînd pe 
podiumul olimpic I (C.M.).

500 m (f), K2 500 ni,
K2 500 m (f) ; ora 16 — Recalifi
cări la K1 500 m, ~~ — . —
500 m (f), K2 500 m, C2 500 ra si 
K2 500 m (f).

CĂLĂRIE (Centrul de călărie al 
.sindicatelor) ora 9 și ora 14,45 — 
Marele premiu de dresaj echipe.

HALTERE (Palatul sporturilor 
Izmailovo) ora 14 — grupia B și 
ora 19 — grupa A concursul da 
la categoria 4-110 kg.

HANDBAL (Sala 
11 — Finala pentru 
11—12 ; ora 12,30 — Finala 
locurile 9—10 ; ora 14 — 
pentru locurile 7—8 ; (sala 
niki) ora 13 —* Finala 
locurile 5—6 : ora 14,30 — 
pentru locurile 3—4 ; ora 18,30 — 
Finala pentru locurile 1—2 în tur
neul masculin.

HOCHEI PE 
Dinamo) ora 
Cehoslovacia , ___ ___
U.R.S.S. — Polonia (f) ; ora 17,15 
— India — Zimbabwe (f).

JUDO (Palatul sporturilor de 
la complexul Lujnlkl) ora 10 — 
Eliminatorii la categoria 71 kg ; 
ora 19 — Recalificări * 
categoria 71 kg.

LUPTE LIBERE 
sportiv T.S.K.A.) ora 
natorii la categoriile _ , 
4-100 kg ; semifinale Ia categoriile 
52, 74 și 100 kg ; ora 18 
natorii la 
4-100 kg ; 
goriile 52,

SCRIMA 
T.S.K.A.) 
în proba de spadă echipe.

TIR CU ARCUL (Complexul 
sportiv al sindicatelor) ora 10 — 

36 lovituri de la 70 m în con
cursul feminin ; 36 lovituri de la 
90 m în concursul masculin ; ora 

lovituri de La * 60 m in 
feminin ; 36 lovituri

m în concursul mascu-

i, CI 500 m, K1

Dinamo) ora 
locurile 
pentru 
Finala 
Sokol- 
pentru 
Finala

IARBA (Stadionul
13,30 — Austria — 
(f> ; ora 15,30 —

și finală la

(Complexul
10 — EUmi- 
57, 68, 82 și

categoriile 57, 
Turneu final 
74 și 100 kg.

(Complexul 
ora 9

— Eiimj-
68, 82 șl 
la cate-

sportiv
Eliminatorii

14 — 36 
concursul 
de la 70 
lin.

VOLEI 
Lujnlkl) < 
Meciuri 
masculin ;

(Sala de La complexul 
ora 17,36 și ora 

semifinale în 
î (sala Drujba)

— Finala pentru locurile 
turneul masculin ; ora 17,30 și ora 
19,30 — Meciuri semifinale în 
turneul masculin.

PE MICUL

19,30 — 
turneul 
ora 11 

9—10 tn

ECRAN
de finală ale 
(transmisiune 

I).
„mică“ a tur- 

locu- 
Ungaria

Ora 13 : Sferturi 
turneului de box 
directă, programul

Ora 14.30 : Finala ,, 
neului masculin de handbal, 
rile 3—4 : «România 
(transmisiune directă, programul 1).

Ora 17,10 : Finala turneului fe
minin de volei (selecțiuni înre
gistrate, programul I).

Ora 18,30 : Finala turneului mas
culin de handbal, U.R.S.S. — 
R.D.G. (transmisiune directă, pro
gramul I).

Ora 22,35 : Rezumatul întrece
rilor de miercuri (programul I 

W.

• Intr-o declarație făcută 
respondențilrxr sportivi, la 
cova, președintele Federației 
ternațlonale de canotaj, 
Keller, s-a arătat satisfăcut 
felul în care s-au desfășurat 
trecerile olimpice. Tir. Keller 
elogiat, totodată, mal multe 
derațll naționale, printre care șl 
cea din România, pentru efortul 
făcut în dezvoltarea acestui im
portant sport olimpic. In ceea ce 
privește concursurile de canotaj 
de la viitoarea ediție, ce va avea 
loc, după cum se știe, la Los An
geles, în 1984, președintele fede
rației de specialitate a declarat 
că ar fi foarte posibil ca acestea 
să se desfășoare la San Diego, 
în apropierea „capitalei" jocu
rilor, unde există un important 
centru nautic șl condiții pentru 
a organiza Satul olimpic al cano
torilor chiar în această localitate.
• Competiția de natație, înche

iată luni, a fost marcată de per
formanțele excepționale înregis
trate în probele feminine, în care 
au fost depășite 9 recorduri mon
diale, dar cei mal valoros re
cord mondial realizat în piscina 
Olimpiiski a fost, după opinia 
specialiștilor, timpul obținut de 
Vladimir Salnikov în concursul

Reîatârl de la trimișii noștri
Aurel NEAGU și Constantin MACOVE1

masculin, 1 500 m liber
14:58,27. Salnikov devenind pri
mul înotător care coboară sub
15 min. pe această distanță.
Timpul realizat de Înotătorul so
vietic înseamnă că el a înotat 
flecare sută de metri într-un 
timp Inferior recordului mondial 
al lui Johnny Weissmtiller — 59 
sec., la 100 m liber, înregistrat la 
Olimpiada din 1924 la Paris. Cel 
mal bun rezultat din concursul 
feminin este considerat recordul 
mondial al Barbarei Krause 
la 100 m liber (54,79). ta com
petiția de înot, de o foarte bună 
valoare, au fost bătute, de ase
menea, peste 200 
naționial e.
• Mișka, celebra,

mascotă olimpică a ,____  ____
zul spațiului încă în urmă cu 2 
ani, clnd cosmonauțil sovietici 
Vladimir Kovallonok și Aleksandr 
Ivașcenkov l-au luat cu el în 
echipajul care a stat in Cosmos 
timp de 140 de zile, de la 15 iu
nie la 2 noiembrie 1978.
• Scenă dramatică în concursul 

de scrimă. Floretistul sovietic 
Vladimir Lapltskl a fost rănit. în 
ciuda echipamentului de protec
ție, de lama ruptă a floretei «d- 
versarulul său în cursul unui a-

de recorduri

de acum, 
primit bote-

salt. El se află în afara oricărui 
pericol, dar tehnicienii acestui 
sport preconizează introducerea 
la viitoarele competiții de scrimă 
a unei țesături de protecție simi
lară celor împotriva gloanțelor ' 
a unei măști din plexiglas.
• Două dintre participantele 

concursul de natație, Janet 
Ann Osgerby (Marea Britanie) 
sint surori gemene. Sportive de 
valoare, cele două surori — am
bele au și aceeași statură (1,62 
m) — au fost prezente în finala

.. probei de 100 m fluture, unde 
Ann s-a dovedit însă mal bună, 
ocupînd locul 4, în timp ce Janet 
nu s-a situat decît în poziția a 
opta.
• Atunci clnd Petra Schneider 

(R.D.G.) a încheiat victorioasă 
cursa de 400 m mixt, acele cro- 
nometrelor s-au oprit la 4:36,29 
— nou record mondial. Petra, 
considerată de specialiști un fe
nomen al natațiel din R.D.G., tn 
vîrstă de 17 ani, este Încă elevă 
d® liceu. Ea a început să practice 
înotul cu 7 ani în urmă, sub 
îndrumarea antrenorului Eberhard 
Mothes. în martie anul trecut, 
Petra Schneider a bătut pentru 
prima dată recordul mondial al 
probei, care era deținut pe atunci

și

la 
și 43 

ci- 
și 

ne-

de sportiva americană Tracy 
Caulkins. Cu două luni mai tîr- 
ziu, la Campionatele R.D.G., Pe
tra îșl îmbunătățește propriul 
record, pe care în piscina olim
pică de la Moscova îl doboară din 
nou, amellorîndu-1 cu aproape 2 
secunde !
• După 20 de ani (Viktor Ka

pitonov to I960, la Roma), un 
ciclist sovietic, Serghei Suhuru- 
cenko cîștigă din nou titlul o- 
limpic în cursa de fond (189 km), 
întrecerea a fost extrem de difi
cilă. Din cel 115 alergători, 
de sportivi (printre care și 
cliștil noștri Teodor Vasile 
Mircea Romașcanu) au fost
volțl să abandoneze. Este inte
resant de subliniat că antrenorul 
lui Suhurucenko, cîștigător în a- 
celașl an m „Cursa Păcii" și 
„Tour de 1’Avenir", este chiar
Viktor Kapitonov I...
• Una dintre cele mai mari 

surprize înregistrate la haltere a 
constituit-o eliminarea din con
curs a marelui favorit la cate
goria semigrea, David Rigert 
(U.R.S.S.), recordman mondial la 
această categorie, ca st la ..grea- 
ușoară". In întrecerea de la 
„semigrea" el a ratat de trei 
ori 170 kg la „smuls" si astfel 
campion olimpic a devenit, ta 
mod surprinzător, Peter Baczako
(Ungaria), cu un rezultat modest.

(Agerpres)

_ «edocțlo |l administrației t cod 70139 Bucurtffl, ttt. V. Conta 10, ol- P.Î.Î.R. 1. tel. centroid 11 50 59 t *ecția coresp. 11 51 09 ; Interurban 437 y telex 10 350 romsp. tiparul L P. „Informația11 
rentru «uâmâtale 1 abonamente prin ILEXIM - departamentul export import piesă, P.O. Box 136-137, «ele* 11 226, București, »tr. 13 Decembrie nr. 3. It 1, 10363


