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HANDBALIȘTII ROMANI
1

învingătoare in ,,finala 
cu formația Ungariei 

echipa noastră a ocupat
Echipa masculină de handbal 

a României a urcat pe treapta 
a treia a podiumului, cucerind 
medalia de bronz la cea de a 
XXII-a ediție a Jocurilor O- 
limpice de vară. Poate că fap
tul acesta nu are darul să 
surprindă. In fond, la fiecare 
dintre edițiile anterioare ale 
J.O., cînd handbalul s-a aflat 
în program, băieții noștri au 
urcat pe podium : Miinchen ’72 
— locul III, Montreal ’76 — 
locul II. Această medalie obți
nută la Moscova are, totuși, o 
semnificație aparte. Ea ne do
vedește că după căderea de la 
campionatul mondial din Da
nemarca (1978), handbalul ro
mânesc a avut puterea, forța 
morală, resursele tehnico-tac- 
tice pentru a reveni în elită. 
Și, în mod sigur drumul nu 
se va opri aici I Iată de ce îi 
vom felicita călduros pe cei 14 
sportivi care au primit învesti
tura olimpică — Nicolae Mun- 
teanu, Claudiu Ionescu — por
tari, Radu Voina (căpitanul 
reprezentativei), Vasile Stingă, 
Măricel Voinea, Cornel Durău, 
Marian Dumitru, Iosif Boroș, 
Nicolae Vasilca, Ștefan Birta- 
lan. Lucian Vasilache, Alexan
dru Folker, Cezar Drăgăniță 
și Adrian Cosma — jucători de 
cîmp, pe antrenorii lor loan 
Kunst-Ghermănescu, Lascăr 
Pană și Nicolae Nedef, pe toți

DIN NOU PE PODIUM
mică“, 
(20-18),
locul 3
ai familieiceilalți membri 

handbalului românesc care au 
pus cu entuziasm și competen
ță umărul la redresarea acestui 
frumos sport.

RADU VOINA

lor lor. Ei 
frumos, cu 
și șuturi surprinzătoare, domi- 
nîndu-și adversarul într-o ma
nieră categorică și detașîndu-se 
la 5, 6 și chiar 8 goluri. A- 
ceasta în ciuda faptului că Bir- 
talan — de două ori și Stingă 
— o dată rataseră aruncări de 
la 7 m... Prima parte a meciu
lui s-a încheiat cu o dife
rență de 4 goluri în favoarea 
echipei României, la reluare 
iureșul șl jocul nu numai spec
taculos, ci și eficient al „trico
lorilor" ridicînd avansul la 8 

goluri : 16—8 în min. 37 ! Dar,

au realizat un joc 
combinații rapide

(Continuare in pag. a 4-a) Moment emoționant, de neuitat, - pentru ■ Sanda Toma : 
conferă, la Krîlatskoe, medalia de aur Foto : Dragoș NEAGU

SANDA TOMA-O MARE SPORTIVA,
O MARE CAMPIOANA

„Gala Iaureaților“ handbalu
lui olimpic s-a desfășurat ieri 
după-amiază la Sokolniki. In 
finala pentru „bronz", repre
zentativa României a intîlnit 
selecționata Ungariei, pe caro 
a întrecut-o cu 20—18 (11—7). 
40 de minute, din cele 60 alâ 
fntîlnirii, sportivii noștri s-au 
dovedit net superiori adversari-

D. CIPERE Șl V. SILAGHI -ÎN SEMIFINALE
Boxul românesc va avea din nou rcprczciîtanfi pe podiumul olimpic!

După ce în prima zi a sfer
turilor de finale ale turneului 
olimpic de box, disputate la 
„Olimpiiski", toți cei patru re
prezentanți ai țării noastre au 
părăsit ringul învinși de adver
sari sau de... arbitri, nici unul 
dintre ei nereușind să ne adu
că satisfacția cuceririi unei 
medalii, în reuniunea de miercuri 
la prînz delegația țării noastre 
a trăit momente de mare 
bucurie. Aceasta pentru că doi 
dintre boxerii români care au 
evoluat în această reuniune au 
primit decizii de învingători, 
obținînd accesul în semifinalele 
competiției olimpice.

Una dintre marile surprize 
ale turneului pugilistic a reali-, 
zat-o reprezentantul nostru la 
categoria cocoș, Dumitru Cipe- 
re. La ora cînd s-a dat startul 
în faza sferturilor de finale ale 
întrecerilor de box, sportivul 
român era unul dintre extrem 
de puținii participant! la aceas
tă . competiție care cîștigase, 
prin luptă, trei meciuri și, to
tuși era nevoit să fie supus 
unui al patrulea examen — 
extrem de dificil — pentru a 
putea accede spre medalia de 
bronz. Adversarul său, Samson 
Kaciatrian (U.R.S.S.), era con
siderat de către majoritatea 
specialiștilor ca un semifinalist 
sigur al categoriei cocoș. Dar 
n-a fost așa. Pugilistul român 
a contrazis toate calculele hîr- 
tiei și, ajutat de o pregătire 
fără fisuri, cu o voință exem
plară și-a valorificat la maxi
mum talentul, realizînd un suc
ces prea puțin scontat. S. Ka
ciatrian. boxer înalt și foarte 
ofensiv, a început atacurile 
încă din primele secunde ale 
meciului, dar tentativele sale 
au eșuat aproape de fiecare 
dată. Dumitru Cipere deplasin- 
du-se derutant și contraatacind 
cu lovituri precise care au 
creat o foarte frumoasă impre
sie în primele două rund uri, 
Dezechilibrîndu-se deseori și a- 
plicîndu-i sportivului român 
numeroase lovituri neregula-

Conform tradiției marilor întreceri, deci și la Jocurile Olim
pice, disputele fierbinți din sălile de sport, de pe marile arene 
și de pe pistele de apă sint urmate de fiecare dată de confe
rințe de presă, în care ziariștii au posibilitatea să cunoască mai 
îndeaproape pe Învingători, pe cei cărora le aduc de cele mai 
multe ori elogii, remarcîndu-le tenacitatea, puterea de luptă, 
dibăcia, tactica sau forța ieșită din comun cu care știu și pot 
să-și apere șansele și să obțină victorii spectaculoase. De multe 
ori, după cum ne-a fost dat să vedem aici, mulți dintre ziariști 
se grăbesc spre cabinele telefonice sau spre telex, unde urmează 
să primească legătura cu ziarele sau agențiile lor și nu au 
timpul necesar pentru a participa la conferințele de presă cu 
învingătorii, ei preferind să se documenteze de la alți colegi sau 
să-și rezerve pentru mai tîrziu spațiu pentru o discuție sau 
pentru un Interviu cu campionii olimpici.

Sîmbătâ, pe Krîlatskoe. con
ferința de presă cu învingătoa
rele de la canotaj a făcut parcă 
excepție de la această regulă 
pe care am constatat-o 
Sala afectată discuției 
prezentanților presei cu 
dulia tele cu aur de la canota
jul feminin era practic arhipli
nă. încă Înainte ca ea să 
înceapă, ne-am dat seama 

Sanda Toma, medaliata

aict
Te

me

cu aur de la schif simplu, urma 
să se afle în centrul atenției, 
pentru că mulți dintre colegi 
s-au și grăbit să ne întrebe pe 
noi. ziariștii români, cît mai 
multe lucruri despre această 
sportivă necunoscută cu cîțiva 
ani în urmă. Toți fuseseră im
presionați de cartea de vizită 
pe care i-o făcuse crainicul de 
la Krîlatskoe și Meniseră acum 
să afle chiar din gura învingă
toarei cîteva din micile se
crete ale unei mari sportive și 
campioane. Am urmărit și noi 
dialogul ce s-a închegat între 
Sanda șl interlocutorii săi si 
am înțeles că Sanda Toma nu 
este numai o mare sportivă, 
care se impune prin forța min
ții și brațelor sale. Ea știe să 
cîștige cu aceeași vigoare și 
prin inteligenta răspunsurilor 
sale, prin judecățile pe care le 
emite, impresionînd mai a-

Cu mare și justificată 
am așteptat semifinala

DUMITRU CIPERE 
mentare, S. Kaciatrian a primit 
și un avertisment în repriza 
secundă (arbitrul spaniol Ma
teu), sancțiune care a fost de
cisivă în acordarea verdictului 
boxerului român (4—1).

VALENTIN SILAGHI
Ionel Budușan (semimijlocie), 

pugilist către care se îndreptau 
multe dintre speranțele delega
ției noastre, nu ne-a adus sa-

(Continuare in pag 2-3)

emoție 
__  _ , turne
ului masculin de volei, în care 
echipa României a întîlnit pu
ternica garnitură a U.R.S.S., 
campioană mondială și euro
peană. Și aceasta pentru că nu
tream o fărîmă de speranță în 
urma succesului repurtat luna 
trecută în turneul preolimpic 
din Belgia, de voleibaliștii ro
mâni în fața celor sovietici.

Din păcate, voleibaliștii 
noștri s-au dovedit ușor im
presionabili chiar de la înce
putul partidei, au greșit mai 
mult ca de obicei la execu /

(Continuare in pag. 2—3)

țiile de bazft, In timp ce so
vieticii s-au străduit — și au 
reușit — să nu slăbească rit
mul rapid și hotărîrea cu care 
începuseră. Astfel, ei au cîș- 
tigat mai ușor decît se aștep
tau primul set. Sextetul nostru 
de bază (în care trăgătorul 
principal Dumănoiu, altădată 
om de mare siguranță în atac, 
s-a menținut departe de forma 
sportivă normală) nu a dat 
randamentul scontat, nici în 
atac, dar nici la blocaj, com
partimente care trebuiau să

(Continuare in pag. 2-3)

TREI NOI MEDALII Șl MULTE ALTE SPERANȚE...
Cind am părăsit sala So

kolniki, unde handbaliștii 
români cuceriseră de o oră 
medalia de bronz, șiruri în
tregi de spectatori așteptau 
să intre pentru a viziona 
„finala mare" dintre echipele

Uniunii Sovietice și R.D. Germane. Me
ciul România — Ungaria, ciștigat de bă
ieții noștri, am avut tot timpul impresia 
că se desfășoară sub semnul nostalgic al 
pierderii dreptului de a juca in „finala 
mare", după ce in prealabil „tricolorii" 
învinseseră pe campionii olimpici de la 
Montreal, la ei acasă. Jocul intimplării a 
adus echipa noastră in fața unei adver
sare pentru medalie, Ungaria, pe care în 
mod obișnuit o depășește, dar nu fără 
dificultate, așa cum s-a întîmplat in me
ciurile amicale disputate înaintea Olim
piadei ’80. De această dată, echipa Româ- 

' niei și-a luat un avantaj substanțial, care

in min. 37 era de opt goluri. Jocul pă
rea ușor. Cosma și Voina sint eliminați 
la citeva secunde unul după celălalt, și 
pînă la reintrarea lor adversarii recupe
rează la trei goluri diferența. Enervarea 
pune stăpinire pe echipă. Cosma este e- 
liminat definitiv in min. 54 (conform re
gulamentului. el fiind sancționat cu trei 
eliminări de cite două minute), la sco
rul de 18—15 și handbaliștii maghiari se 
apropie imediat la două goluri, 18—16, 
apoi la unul. 18—17, in min. 56. Este oare 
și medalia de bronz compromisă ? Nu, 
căci golul lui Durau urcă scorul la 19—17, 
pentru ca Stingă să comită un fault, in 
urma căruia se acordă aruncare de la 
7 m, transformată de adversari, deci ia
răși un gol diferență, 19—18. Pentru ca, 
in sfirșit, Vasilca să înscrie golul 20, cu 
care meciul ia sfirșit Acest final, din 
nou cu emoții, arată că echipa de hand
bal a României, pe lingă marea ei va-

loare, de cel mai înalt nivel olimpic și 
mondial, este și capricioasă, cu realizări 
uimitoare și scăderi periculoase (de pil
dă in această „finală mică" nu a înscris 
timp de opt minute), are multă variație 
și fantezie in joc, de care profită uneori... 
adversarii, insă și o capacitate de reve
nire uluitoare, cum a fost cazul finalului 
din meciul cu echipa Uniunii Sovietice, 
un final și o victorie de antologie. Me
dalia de bronz putea să aibă străluciri 
de argint și chiar de aur (R.D. Germană 
este campioana olimpică la această oră), 
dar să nu uităm că intrarea in „finala 
mare" nu a depins pînă in cele din urmă 
de echipa noastră și să atribuim meri
tele cuvenite handbaliștilor noștri in a- 
ccst puternic și dramatic turneu olimpic.

Pină in cele din urmă, doi boxeri ro
mâni au reușit sd se califice In semifi-

(Continuare in pag. a 4-a)



A XXII a EDITIE A JOCURILOR OLIMPICE SANDA TOMA—0 MARE SPORTIVĂ, O MAI
SEVERE TRIERI VALORICE 

ÎNAINTEA ULTIMELOR FINALE
Competiția olimpică ds lupte 

libere, găzduită — cum se știe 
— de marea sală Ț.S.K.A., se 
apropie de sfîrșit. Miercuri au 
Avut loc tururile eliminatorii la 
categoriile 57. 68. 82 și +100 kg, 
iar la 52, 74 și 100 kg au fost 
desemnați medaliatii și sportivii 
clasați pe locurile 4—6. Joi sînt 
programate ultimele confruntări.

Luptătorii români aflat! in 
Întreceri au obținut unele suc
cese. dar și rezultate care i-au 
Îndepărtat din disputa pentru 
turneele finale. Vasile Pușcașu 
(cat. 100 kg), după două vic
torii si o înfrîngere în tururile 
anterioare, a intrat in turul 4 
cu o penalizare (4 puncte) a- 
«emănătoare altor trei concu
rent! de la această categorie și 
tn cazul unei victorii la ceho
slovacul Julius Strnisko, în tu
rul respectiv, s-ar fi numărat 
printre candidați! la medalii. 
Cu atît mai mult era de aștep
tat un succes cu cit luptătorul 
român avea Înscrise In palma
res rezultate notabile (amin
tim. intre altele, medalii de 
bronz la campionatele mondiale 
din 1977 si 1979) spre deosebire 
de cehoslovacul Julius Strnisko 
(locul 5 la campionatele euro
pene din 1978. locul 4 tn 1979 
și 6 anul acesta). Mai mult. 
Pușcașu îl tntîlnise pînă la 
această Olimpiadă pe Strnisko 
de nenumărate ori și de fiecare 
dată luptătorul nostru cîștigase 
detașat. Dar, tocmai aici la 
Jocurile Olimpice el a fost în
trecut la limită, este adevărat, 
suficient însă pentru a-1 scoate 
pe Pușcașu din cursă. Astfel, 
Vasile Pușcașu a fost nevoit să

se mulțumească cu locul 6.
Tn tururile eliminatorii de 

la celelalte categorii. Aurel 
Neagu (57 kg) a obținut victoria 
înainte de limită, prin descalifi
care, în confruntarea cu Halib 
Halilula (Afganistan). Octavian 
Dușa (68 kg), a ajuns în turul 3 
fără puncte de penalizare. El n-a 
putut să treacă însă de valo
rosul luptător sovietic Saipula 
Absaidov, de care a fost învins. 
Aseară. Octavian Dușa a pier
dut la puncte și meciul cu 
Eberhard Probst (R.D.G.) fiind 
eliminat. Andrei Ianko (+100 
kg) a pierdut prin descalificare 
meciul cu Jozsef Balla (Unga
ria). iar Vasile Țlgănaș (82 kg) 
a fost învins prin tuș de bul
garul Ismail Abilof și deci 
eliminat ,

(Urmare din pag. 1)

VOLEIBALIȘTII VOR JUCA PENTRU
(Urmare din pag. 1)

ducă greul întîlnirii. Rezervele 
introduse (Căta-Chițiga, Maca- 
vei, Sterea, Chifu) n-au putut 
să redreseze jocul echipei 
noastre. O scurtă perioadă de 
echilibru am consemnat-o la 
jumătatea setului secund, în 
care a fost folosit tot sextetul 
prim (Oros, Dumănoiu, Pop, 
Enescu, Stoian, Gîrleanu), dar 
în finalul căruia s-au comis 
multe greșeli la fileu. La 2—0 
pentru adversari, partida era 
ca și jucată, setul următor și 
victoria în meci cu 3—0 (6, 10, 
5) revenind formației U.R.S.S., 
superioară atît ca forță de atac, 
cit și în apărarea din ambele 
linii. Așadar, voleibaliștii ro-

REPREZENTAIVTII NOȘTRI 
P[ LOCUL 6 DUPĂ PRIMA ZI

Pe terenul spe
cial amenajat tn 
apropierea canalu
lui Krîlatskoe. s-a 
dat startul între
cerilor feminine și 
masculine de tir

cu arcul. In cadrul primelor 
două probe, desfășurate pe dis
tanțele lungi ale primului con
curs de simplu FITA. concu- 
renții noștri au avut o com
portare bună, Aurora Chin și 
Andrei Berki reușind să se cla
seze, ambii, pe locurile 6 ale 
celor două clasamente interme
diare. Cifrele înregistrate de 
ei — 587 p și, respectiv, 578 p 
— sînt remarcabile și le permit 
să păstreze contactul cu primii 
clasați și să continue lupta 
chiar pentru un loc pe podium. 
Keto Losaberidze (U.R.S.S.), cu 
616 p, și Bela Nagy (Ungaria), 
cu 589 p, sînt liderii primei 
zile.

... LOCUL III
mâni mai au speranța unei 
victorii în partida de vineri 
(cu Polonia) pentru a-și îm
plini obiectivul — o medalie 
olimpică. Firește, de bronz...

O mare surpriză a furnizat-o, 
în deschidere, reprezentativa 
Bulgariei, care, In cealaltă se
mifinală pentru locurile 1—4, 
a dispus cu 3—0 (13, 13, 7) de 
formația Poloniei, campioană 
olimpică.

Iată, dealtfel, finalele de vi
neri : locurile 7—8 : Cehoslo
vacia — Cuba ; locurile 5—6 : 
Brazilia — Iugoslavia ; locurile 
3—4 : România — Polonia ; lo
curile 1—2 : U.R.S.S. — Bulga
ria. In partida pentru locurile 
9—10 : Italia — Libia 3—0 (2, 
1. 4).

Ies prin simplitatea cu care 
spune adevăruri parcă cunoscu
te de toată lumea, prin convin
gerea cu care expune drumul 
său în viață, drumul său spre 
victoriile prestigioase pe care 
le-a repurtat în ultimii ani 
pe pistele de apă din nu
meroase țări ale lumii. (

In Satul olimpic, în aceste 
zile de după marea confruntare 
care a avut loc săptămîna tre
cută, Sanda Toma preferă să se 
odihnească. Este puțin obo
sită. aceasta se vede și pe 
fața sa, simte nevoia de liniște 
și de aceea preferă să se re
tragă în liniștea camerei de la 
etajul trei, să citească o carte 
sau chiar să se mai uite cîte 
puțin prin caietele de stu
dentă pe care le-a luat cu 
ea aici. A trebuit ca, pe lingă 
interviurile pe care le-a dat 
imediat, după obținerea victoriei 
de pe Krîlatskoe, la conferința 
de presă, să răspundă multor 
ziariști și aici în Sat, pentru 
că vestea că o fostă atletă a a- 
juns în numai doi ani campioa
nă mondială și olimpică la ca
notaj. și că nu a pierdut nici o 
cursă din mai 1979, de eînd e- 
voluează la simplu, s-a răs- 
pîndit cu mare iuțeală printre 
gazetarii dornici de fapte sen
zaționale. care să le coloreze re
portajele.

Discuția noastră are loc 
chiar în fața blocului din 
Satul olimpic, In care locuiesc 
fetele noastre, și ne-am dat sea
ma încă o dată că este real
mente o plăcere să discuți cu 
această moldoveancă înțeleaptă, 
care are întotdeauna parcă cel 
mai notrivit răspuns pentru o- 
rice fel de întrebare.

— Trebuie să-ti snun. Sanda 
Toma. că nu toți dintre ziariștii 
care nu stat de vorbă cu tine 
la conferința de presă sînt con
vinși că faci canotaj doar de 
cîțiva ani. Ei se întreabă și a-

ATLETISM : 200 m (f) : Barbel Wockel (R.D.G.) 22,03 — record 
olimpic, campioană olimpică, 2. Natal^ia Boșina (UJl.S.S.) 22,19, 
3. Merlene Ottey (Jamaica) 22,20, 4. Romy Muller (R.D.G.) 22,47. 
5. Kathryn Smallwood CM. Britanie) 22,01, s. Beverley Goddard 
(M. Britanie) 22,72, Raelene Boyle (Australia) 22,70. 8. Sonia 
Lannaman CM. Britanie) 22,80; «0 m ; L Viktor Markin (U.R.S.S.) 
<4,60 — record european, campion olimpic, 2. Richard Mitchel 
(Australia) 44,84 8, 3. Frank Schaffer (R.D.G.) 44,87 s, 4. Alberto 
Juantonena (Cuba) 45,09 s, 5. Altons Brtjdenibach (Belgia) 45,10 s, 
Ș. Michael Solomon (Trinidad—Tobago) 45,57 s.

Prăjină : 1. Wladislaw Kozakiewicz (Polonia) 5,78 m — record 
mondial, campion olimpic, 2. Tadeusz Slusarskl (Polonia) și 
Konstantin Volkov (U.R.S.S.) 5,65 m, 4. Philippe Houvion
(Franța) 5,«5 m, 5. J.M. Bellot (Franța) 5,60 m, «. Mariusz 
Klimczyk (Polonia) 5,56 m, 7. Thierry Vlgneron (Franța) 5,45 m, 
3. Serghel Kuiibaba (UJl.S.S.) 5,45.

Greutate : 1. Vladimir Kiseliov (U.R.S.S.) a,35 m — record
olimpic, campion olimpic, 2. Aleksandr Barișndkov (U.R.S.S.) 
M,0B m, 3. Udo Beier (R.D.G.) 21,00 m, 4. Reljo Stahlberg (Fin
landa) 20,81 m, 5. Geoff Capes (M. Brtlanie) 20,50 m, 6. Hans — 
JGrgen Jacobi (R.D.G.) 20,32 m, 6. Jaromir Vlk (■Cehoslovacia) 
20.24 m.

50 km marș ; 1. Hartwig Gauder (R.D.G.) 311.49:24 — campion 
olimpic ; 2. Jorge Liopart (Spania) 3h.51:25 ; 3. Evgheni Hicenko 
(UJl.S.S.) 3h.56^2 ; 4. Bengt Slmonssen (Suedia) 311.57:00 ; 5.
Vlaceslav Fursov (U.R.S.S.) 31> .58:32 ; 6. Jose Marin (Spania)
<h.03:08.

BASCHET. Turneul feminin. Finala pentru loc. 3—1 : Iugoslavia 
— Ungaria 68—65 (39—29) ; finala pentru loc. 1—2 : U.R.S.S. — 
Bulgaria 104—73 (61—41) ; Clasament final : 1. U.R.S.S. — cam
pioană olimpică ; 2. Bulgaria. 3. Iugoslavia ; 4. Ungaria ; 5.
Cuba ; 6. Italia.

Turneul masculin. Finala pentru loc. 3—4 : U.R.S.S. — Spania 
117—94 (SI—38) ; finala pentru Ioc. 1—2 : Iugoslavia — Italia 
86—77 (42—37). Clasament final : 1. Iugoslavia — campioană olim
pică ; 2. Italia ; 3. U.R.S.S.; 4. Spania ; 5. Brazilia ; 6. Cuba.

BOX. pat. cocoș ; J. Hernandez (Cuba) b.ab.l G. issaik (Tan
zania) ; M. Anthony (Guyana) b.ab.2 (rănire) D. Saragoza 
(Mexic) ; b. Plnango (Venezuela) b.k.o.2 J. Siryaklbbe (Uganda). 
D. Cîpere (România) b.p. S. Kaciatrlan (U.R.S.S.) ; cat. semi- 
mijlocie : A. Aldama (Cuba) b.ab.3 P. lankov (Bulgaria) ; K. 
H. Krilger (R.D.G.) b.p. J.M. Frost (Marea Britanie) ; K. Szczerba 
(Polonia) b.ab.2 I. Budușan (România) ; J. Mugabi (Uganda) 
b.k.o.l M. Boguievici (Iugoslavia) ; cat. mijlocie : V. Silaghi 
(România) b.p. M. Kaylor (M. Britanie) ; J. Gomez (Cuba) 
b.k.o.2 K. Jang (R.P.D. Coreeană) ; J. Rybicki (Polonia) b.p. P. 
Odhtambo (Uganda) ; V. Savcenko (U.R.S.S.) b.ab.2 M. Tnauten 
(R.D.G.) ; cat. pană : A. Horta (Cuba) b.p. L. Pizarro (Porto 
Rico) : c. Kosedowskl (Polonia) b.n. s. Dairovere (Brazilia) : V. 
Ribakov (U.R.S.S.) b.p. C. Andreikovski (Bulgaria) ; R. Fink 
(R.D.G.) b.p. W. Kabunda (Zambia) : cat. mijlocie mică : D. 
Kâstner (R.D.G.) b.p. L. Njunwa (Tanzania) ; Al. Koskin 
(U.R.S.S.) b.k.o.2 C. Wilshire CM. Britanie) : J. Fnanek (Ceho
slovacia) b.k.o.2 W. Kaoma (Zambia) ; A. Martinez (Cuba) b.p. 
F. Jesus (Brazilia).

CAIAC-CANOE. Serii la 500 m : K 1 : Seria I : Peter Hempel 
(R.D. Germană) 1:46.13. Milan Janicl (Iugoslavia) 1:45,62. Patrick 
Lefoulon (Franța) 1:47,10 ; seria a H-a : Vladimir Parfinovici 
(U.R.S.S). 1:44,80, Anders Anderson (Suedia) 1:46,46, Grzegorz Sled- 
ziewski (Polonia) 1:47,17 ; seria a Hl-a : John Sumegi (Australia) 
1:44.45. Vasile Diba (România) 1:45,45, lan Ferguson (Noua Zee- 
landă) 1:46,02 ; K1F: seria I: Birgit Fischer (R.D.G.) 1:56.92,
Vania Geșeva (Bulgaria) 1:58,49, Antonina Belndkova (U.R.S.S.) 
1:56,74 ; seria a n-a : Ewa Eichler (Polonia) 1:59,75, Maria Ștefan 
(România) 1:59,94. Beatrice Knopf (Franța) 2:00,56; CI: Seria I: 
Serghei Postnehin (U.R.S.S.) 1:54.13, Lipat Varabiev (România) 
1:55,74, Tamas Wichmann (Ungaria) 1:56,15. seria a n-a: Liubomlr 
Lubenov (Bulgaria) 1:54,31, William Relchenstein (Marea Britanie) 
1:56,37, Marek Lbik (Polonia) 1:55,60; K2F: scria I: U.R.S.S. 
(Galina Alexeeva — Nina Trofimova) 1:47,07. România (Agafia 
Buhaev — Elisabeta Bâbeanu) 1:48,04. Franța (Annemarie Loriot — 
Valerie Leclerc) 1:48,53 ; seria a n-a : R.D. Germană (Karsta 
Genauss — Martina Bischoff) 1:46.95, Ungaria (Eva Rakusz —Maria 
Zakarias) 1:49.92. Polonia (Ewa Eichler — Ewa Wojtasek) 1:52.14 ; 
C2: seria I: Ungaria (Istvan Foltan — Zolban Vaskuti) 1:41.96, 
România (Ivan Patz.aichin — Petre Capusta) 1:42,24. U.R.S.S. (Ser
ghei Petrenko — Aleksandr Vinogradov) 1:44,54 ; seria a H-a : Po
lonia (Marek Wisla — Jerzy Dunaiskl) 1:45,67, Cehoslovacia (Jiri 
Vrdlovec — Petr Kubicek) 1:46,75 ; Suedia (Bernd Llnddof — Erik 
Zeidiitz) 1:46,97. Kî: seria I: R.D. Germană (RCidiger Helm — 
Bernd Olbricht) 1:36,36, Australia (Barry Kelly — Robert Lee) 
1:36.31, Ungaria (Laszlo Szabo — Zoltan Romhanyl) 1:36,99, Româ
nia (Alexandru Giura — Ion Bîrlădeanu) 1:37,34 ; seria a n-a : 
U.R.S.S. (Vladimir Parfinovici — Serghei Ciuhral) 1:33,75, Austria 
(Wolfgang Hartl — Werner Bachmayer) 1:36,66, Polonia (Waldemar 
Merk — Zdyszlaw Szubski) 1:36.98 : seria a ni-a : Spania (Her- 
minio Menendez — Guillermo del Riego) 1:34,16. Franța (Francis 
Hervieu — Alain Lebas) 1:34.61. Ceh-o Siovacia (Jiri Svoboda — 
Vladimir Dolejs) 1:36,29. După-amiazâ, tn recalificări, echipajul 
românesc s-a clasat pe primul loc și s-a calificat pentru semifinale.

HALTERE. Categ. +110 kg : 1. Sultan Rahomanov (U.R.S.S.) 
440 kg (195+ 245) — campion olimpic ; 2. Jurgen Heuser (R.D.G.)

410 kg (182,5+227,5) ; 3. Tadeusz Rutkowski (Polonia,) 407,5 kg 
(180+227,5) ; 4. Rudolf stnejcik (Cehoslovacia) 402,5 kg ; 5. Bo- 
guslaw Braum (Cehoslovacia) 397,5 kg ; 6. Francisco Mendez
(Cuba) 395 kg.

handbal. Turneul masculin. Meciul pentru loc. 11—12 : Cuba
— Kuweit 32—24 (16—13) ; meciul pentru loc. 0—10 : Danemarca
— Algeria 28—20 (16—9) ; medul pentru loe. 7—8 : Polonia — 
Elveția 23—22 (11—10, 20—2(0) ; meciul pentru loc. 5—6 : Spania — 
Iugoslavia 24—23 (12—7, 21—21) . meciul pentru loc. 3—4 : Romania
— Ungaria 20—18 (11—7) ; finala pentru loc. 1—2 : R.D. Germană
— U.R.S.S. 23—22 (10—10, 20—20). Clasament final : 1. R,D. Ger
mană — campioană olimpică ; 2. U.R.S.S. ; 3. România ; 4. Un
garia ; 5. Spania ; 6. Iugoslavia.

hochei pe iarba. In turneul feminin : Cehoslovacia — Austria 
5—0 (3—0) ; UJl.S.S. — Polonia 6—0 (3—0) ; India — Zimbabwe 
1—1 (0—0). înaintea ultimei etape : 1. Zimbabwe 6 p ; 2. India 5 p;
3. Cehoslovacia 5 p ; 4. UJl.S.S. 4 p ; 5. Polonia 2 p ; 6. Austria 2 p.

JUDO. Cat. ușoară (71 kg), grupa A, tunul 1 : A. Henderson 
(Irlanda) b. neprez. H. Puentes (Mexic), N. Dlongue (Senegal) 
b. Ipp. R. Roukoz (Liban), S. Myllyla (Finlanda) b. ipp. C. Roman 
(România), K. Lehmann (R.D.G.) b.p. J. Leo (Austria), H. Gudlb- 
jornsson (islanda) b. ipp. P. Diop (Mali), E. Alksnln (Polonia) 
b. ipp. A. Viera (Brazilia), M. Nkamdem (Camerun) b. ipp. G. 
Hamalko (Zambia), N. Adams (Anglia) b. ipp. M. Plcken (Aus
tralia) ; turul 2 : N. Dlongue (Senegal) b.p. A. Henderson (Irlan
da), K. Lehmann (R.D.G.) b.p. S. Myllyla (Finlanda). E. Alksnln 
(Polonia) b. ipp. H. Gudbjornsson (Islanda), N. Adams (Anglia) 
b. neprez. M. Nkamdem (Camerun) . turul 3 : K. Lehmann 
(R.D.G.) b.p. N. Dlongue (Senegal), N. Adams (Anglia) b. Ipp. 
E. Alksnln (Polonia) ț pentru primul loc in grupă : N. Adams 
(Anglia) b.p. K. Lehmann (R.D.G.) ,

Grupa B, turul 1 ; R. Davaadalai (Mongolia) b. ipp. A. Diallo 
(Guineea) , T. Namgalauri (UJl.S.S.) b. 1pp. M. Chavez (Costa 
Rica), R. Neilson (Suedia) b. ipp. N. Arest! (Cipru), R. Tueno 
(Cuba) b. ipp. I. Tombakjl (Siria), E. Gamba (Italia) b. ipp. F. 
Al—Farhan (Kuweit), Ch. Dyot (Franța) b.p. V. Vujevlci (Iugo
slavia), B. Kim (R.P.D. Coreeană) b.p. D. Benbrahim (Algeria). 
K. Molnar (Ungaria) a avut tur liber; turul 2 : R. Davaadalai 
(Mongolia) b.p. T. Namgalaurl (U.R.S.S.), H. Tueno (Cuba) 
b. ipp. R. Nilsson (Suedia). E. Gamba (Italia) b. yuset-gadhi Ch. 
Dlot (Franța), B. Kim (R.P.D. Coreeană) b. y.g. K. Molnar (Un
garia) ; turul 3 : R. Davaadalai (Mongolia) b.p. R. Tuero (Cuba). 
E. Gamba (Italia) b. y. g. B. Kim (R.P.D. Coreeană") ; pentru 
primul loc In grupă : E. Gamba (Italia) b.p. R. Davaadalai 
(Mongolia).

Clasamentul : 1. Ezio Gamba (Italia) — campion olimpic, 2. 
Nel) Adams (Anglia), 3. Karl-Heinz Lehmann (R.D.G.) șl Ravdan 
Davaadalai (Mongolia).

LUPTE LIBERE. Cat. 52 kg : 1. Anatoli Beloglazov (U.R.S.S.)
— campion olimpic, 2. Wladislaw Stecyk (Polonia), 3. Nermedin 
Selimov (Bulgaria), 4. Lajos Sbazo (Ungaria), 5. Dok Ryong Jang 
(R.P.D. Coreeană), 6. Nanzadylng Burgedaa (Mongolia).

Cat. 57 kg : A. Neagu (România) b. dose. H. Halilula (Afganis
tan), W. Konczah (Polonia) b. superioritate puncte C. Brown 
(Australia), H. Ld (R.PJ5. Coreeană) b. d. G. Singh (Anglia), S. 
Beloglazov (U.R.S.S.) b.t. A. Bruna (Italia). I. Tocev (Bulgarie) 
b.t. M. Elmessouti (Siria), S. Nemeth (Ungaria) b.p. J. Rodriguez 
(Cuba), K. Muhsin (Irak) b.t. V. Pham (Vietnam), D. Olunboid 
(Mongolia) b.t. C. Hurtado (Peru).

Cat. 68 kg : S. Jagmander (India) b.s.p. J. Kocsis (Ungaria), I. 
lankov (Bulgaria) b.s.p. J. Ramos (Cuba), O Dușa (România) p.t. 
S. Absaidov (U.R.S.S.), S. Seidl (Iugoslavia) b.t. O. Segers (Bel
gia), E. Probst (R.D.G.) b.d. S. Chilinski (Polonia).

Cat. 74 kg : 1. Valentin Raicev (Bulgaria) — campion olimpic, 
2. Jamtsying Davaajav (Mongolia). 3. Dan Karabin (Cehoslovacia).
4. Pavel Plneghin (U.R.S.S.), 5. Riszard Scigalski (Polonia), «. 
Singh Raiander (India).

Cat. 82 kg : I. Kovacs (Ungaria) b.t. Z. Ndock (Camerun), G. 
Busarello (Austria) b.d. M. Eloulabl (Siria). H. Mazur (Polonia) 
b.p. s. Claesson (Suedia). V. Tigănaș (România) p.t. I. Abilov 
(Bulgaria), Z. Duvchtn (Mongolia) b.p. A. Weyer (Anglia), M. 
Aratșilov (U.R.S.S.) b.t. A. Rahman rrrak).

cat. IM kg : 1. Bia Mate (U.R.S S.) — campion olimpic, î. 
Slavko Cervenkov (Bulgaria), 3. Julius Strnisko (Cehoslovacia). 4. 
Tomasz B<usse (.Polonia), 5. Harald Ruttner (R.D.G.), 6. Vasile 
Pușcașu (România).

Cat. +160 kg : A. Diaz (Cuba) b.d. M. Zambrano (Peru). A. 
Sandurski (Polonia) b.t. M. Snencer fAnglta). R. Gehrke (R.D.G.) 
b.t. M. Sakho (Senegal). A. Ianko (România) p.d. J. Balla (Un
garia). S. Andiev (U.R.S.S.) b.t. O. Bakhyt (Mongolia), P. Ivanov 
(Bulgaria) b.t. Y. DIbo (Siria).

TIR CU ARCUL. După prima zi — feminin : 1. Ketevan Losa
beridze (U.R.S.S.) 616 p ; 2. Natalia Butuzova (U.R.S.S.) 615 p ; 3. 
Zdenka Padevetova (Cehoslovacia) 593 p ;... 6. Aurora Chin (Ro
mânia) 587 p ; masculin : 1. Bela Nagy (Ungaria) 539 p ; 2. Vla
dimir Eseev (U.R.S.S.) 585 p . 3. Marc Blenkarne (M. Brit.) 584 p ; 
...6. Andrei Berki (România) 573 p.

VOLEI. Turneul masculin. Meciul centru loc. 9—10 ; Italia — 
Libia 3—0 (2 1. 4) ; meciuri pentru loc. 5—8 : BrazJlia — Ceho
slovacia 3—0 (14, 11. 9) . Iugoslavia — Cuba 3—2 (—12. —5, 12. 
14. z> ; meciuri pentru loc. 1—4 : U.R.S.S. — România 3—0 
(6. 10, 5) ; Bulgaria — Polonia 3—0 (13. 13. 7).

cum : cuni poate să apară pes* 
te noapte o mare campioană, o 
sportivă de o forță atît de 
mare ?

— Dacă asta spune ceva, do
resc să precizez că m-am urcai 
pentru prima oară intr-un scbil 
in martie 1977, neștiind — spre 
rușinea mea, pe care, lată, mi-o 
mărturisesc — la acea dată, să 
fac deosebire între o canoe și 
un schit, între o ambarcațiune 
cu rame și una cu vîsle. Cred 
că profesorul Cornel Răduț a 
avut o inspirație teribilă cînd 
în 1976. în timpul unei selecții 
Ia Timișoara, pe cînd eram stu
dentă Ia Institutul Pedagogic 
din localitate, m-a selecționat și 
pe mine printre fetele care ur
mau să participe la o acțiune 
experiment în canotajul nostru. 
Știu că i-am spus atunci că nu 
am nici o idee despre canotaj, 
dar el a insistat, astfel că cu 
teamă și emoție, în aprilie 1977, 
am făcut practic debutul pe 
apă. Peste numai un an eram 
deja intr-o ambarcațiune care 
pleca Ia campionatele mondiale 
din Noua Zeelandă și aceasta 
cred cu spune mult despre in
tuiția celor care au avut încre
dere in mine și m-au investit 
cu indatorirea de a apăra culo
rile patriei într-o atît de pu
ternică întrecere.

— După cîte știm, nu ai fost 
de la început o „simplistă".

— Intr-adevăr, este o poveste 
și aici, și ea este foarte plină 
de învățăminte. Conform unei 
tradiții care se cam respectă 
pretutindeni cu mare sfin
țenie, în canotaj echipajele se 
alcătuiesc prin selecții în care 
sportivele care obțin cele mai 
bune timpuri urmează să tragă 
în ambarcațiuni de simplu, ur
mătoarele timpuri la cele de 
dublu, și asa mai departe. Prin- 
tr-o împrejurare care nu m-a 
avanta>at, am fost desemnată 
de la început în echipaj de 
dublu, astfel că la „mondia
lele" din Noua'Zeelandă am fă- 

"ari" din echipajul de du
blu f.c. împreună cu Homeghi. 
Anul trecut. însă, Ia o acțiune 
de selecție, ea s-a îmbolnăvit și 
eu a trebuit să trag Ia simplu. 
Și... la simplu am rămas ! De 
atunci n-am pierdut într-adevăr 
nici o cursă, am cîștigat cam
pionatul mondial din Iugo
slavia, concursul preolimpic 
desfășurat anul trecut chiar aici, 
pe lacul de la Krîlatskoe. Cam
pionatul Balcanic șl iată că a- 
cum aici, la Moscova, am cîști- 
eat primul meu titlu de cam
pioană olimpică, evident cea 
mai m’rc performantă a vieții 
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D. CIPERE Șl V. SILAGHI
(Urmare din paa. 1)

tisfacția unei medalii. Aceasta 
deoarece în partida cu polone
zul Kazimierz Szczerba Budu
șan a fost lipsit de explozia în 
lovituri carc-1 caracterizează, a 
pierdut de fiecare dată, cu cîte- 
va fracțiuni de secundă, mo
mentul favorabil de lovire. Și 
astfel, Szczerba. boxer înalt și 
cu o bună viteză de execuție, 
și-a plasat deseori directele de 
dreapta înaintea lui Budușan, 
Surprins de trei ori în repriza 
secundă cu astfel de lovituri, 
campionul nostru a fost numă
rat și apoi oprit să continue 
lupta (abandon).

în disputa cu englezul Mark 
Kaylor. reprezentantul țării 
noastre la categoria mijlocie, 
Valentin Silaghi, ne-a dat des
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• La cererea telespectatorilor, 
televiziunea venezueleană a pre
zentat o emisiune de o oră in
titulată „Nadia Comăneci, de la 
Montreal La Moscova", dedicată 
faimoasei noastre gimnaste. în 
cadrul emisiunii au fost sublini
ate marile succese obținute de 
Nadia Comăneci și de gimnastica 
românească în general la Olimpia
da de la Moscova, deosebitul pres
tigiu al sportului românesc în 
lume.

Marea simpatie de care se 
bucură Nadia și gimnastica ro
mânească în Venezuela au deter
minat televiziunea venezueleană 
să organizeze un concurs spor
tiv intitulat ..în căutarea Nadleî 
Comăneci a Venezuelei". pentru 
descoperirea de tinere talente 
sportive.

© Cîstigînd săritura în lungime 
cu 8 54 m, atletul Lutz Dom
browski (R.D.G.) a realizat a 
doua săritură a tuturor timpuri
lor. Evident, recordul mondial 
(8.90 m), stabilit de Bob Beamon, 
cu 12 ani în urmă, rămîne în pi
cioare. însă performanța tînăru- 
lui oțelar din Karl Mlarx-Stadt î'i 
mai apropie parcă pe atlețil a- 
cestui deceniu de istorlcuî salt 
realizat pe înaltele platouri mexi
cane. Prin performanța obținulă 
la Lujniki, Dombrowski devine
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INTERNATIONALE
Simbătă începe campionatul Diviziei A.

în ultima vreme, tenismani 
români (juniori si junioare) au 
fost prezenți la mai multe con
cursuri internaționale. Astfel, o 
echipă mixtă formată din Na
dia Becherescu, Marilena To- 
toran. Daniel Ioanovici și Mi
hai Șovar a participat la două 
turnee, ,in Berlinul Occidental 
și la Hamburg. Sportivii ro
mâni au fost în grupă cu cei 
din S.U.A., Finlanda si Norve
gia, 
prof, 
tigat 
triva 
întîlnirea cu 3—0. O bună com
portare a avut timișoreanca 
Nadia Becherescu. în turneul 
individual din Berlinul Occi
dental. ea a ajuns în semifina
lă. Comentatorul de tenis al 
ziarului „Bild sport", din Ham
burg. scria că .,Nadia Beche
rescu este o jucătoare de 17 
ani deosebit de talentată, lovi
turile sale precise permițîndu-I 
să treacă de adversare cu mult 
mai în vîrstă și mai experi
mentate". în turneul de la 
Hamburg, echipa noastră de te
nis s-a clasat pe locul III.

Tenismanii conduși de 
Aurel Segărceanu au cîs- 
grupa. apoi jucînd împo- 
Canadei, și-au adjudecat

• ln zona de la Forli (Italia) 
a C.E. de tenis pentru echipe 
de juniori, sportivii noștri s-au 
clasat pe locul IV (după Italia, 
Franța și Iugoslavia). Tenis
manii conduși la această com
petiție de antrenorul Gheorghe 
Boaghe au fost învinși cu 5—0 
de echipa Franței și cu 4—1 de 
cea a Iugoslaviei. în general 
— după cum ne spunea an
trenorul Boaghe — jucătorii 
români (au făcut deplasarea 
Hnat. Moroșan, Pop, Chiru și 
Vanță) s-au prezentat insufi
cient pregătiți, oarecare satis
facție dînd Dorel Pop.
• Un grup de tenismani de

la Dinamo Brașov a efectuat 
un turneu în Belgia. în locali
tatea Brugge (unde au avut loc 

două turnee), atît Tr. Marcu, 
rit și O. Vîlciolu »-au clasat 
pe locul III, iar Camelia Chl
riac a obținut locul II. Ante
rior, la Kortrijk, Vîlciolu ter
minase victorios in finala 
J. Godfrofd (7—5, 8—2).
Camelia Chiriac se clasase 
locul II.

eu
iar
pe

FAV0RIȚI1 CONTINUA CURSA
ÎN CAMPIONATUL NAȚIONAL DE TENIS

Pe terenurile din parcul Pro
gresul au continuat întrecerile 
campionatului național Individual 
de tenis-seniorl. Turul al doi
lea al întîlnirilor de simplu băr
bați nu a oferit nici un fel de 
surprize, toți favoriții rămînînd 
In cursă. Ar fi de consemnat doar 
faptul că unele dintre confrun
tări au fost strînse (Jean Blrcu 
— Laurențiu Bucur și Ovidlu 
Pavei — Andrei Leonte) și că 
Traian Marcu — 
urmă selecționat 
țională — este tn

cu un an ln 
tn echipa na- 

___ evidentă reve
nire de formă, brașoveanul dln- 
du-și seama că era păcat să-și 
Irosească talentul ln preocupări 
laterale tenisului. Dacă va con
tinua să joace cum a făcut-o 
ieri, Marcu va reintra ln mod 
sigur în vederile tehnicienilor 
care se ocupă de formarea unei 
echipe reprezentative dt mai 
bune.

Meciuri frumoase tn competiția 
feminină. Luda Romanov șl sora 
sa Maria, precum șl Florența 
Mihai (aceasta din urmă a făcut 
un gest pe care îl meritau cel 
care urmăresc evoluția șl, deopo
trivă, clubul ei, Dinamo Bucu
rești. renunțlnd la un turneu tn 
străinătate) au cele mal mari 
șanse de a se situa în partea de 
sus a clasamentului final. Tine
rele Mihaela Testiban, Cristina și 
Carmen Cazacllu nu au putut 
trece de mai experimentatele lor 
adversare, dar ele, dt și antre- 

J — le pregătesc, meritănorii care 
felicitări.

Rezultate 
masculin) : 
rnan w.o. ;
5— 7, 8—6,
3—6, 8—6, __ __ _____
— Hărnuț 8—6,’ 6—4, io—8; Bîrcu
— Bucur 6—2. 2—6, 6—4, 6—8, 6—1: 
Vîlciolu — Dobrescu 6—3. 6—2.
6— 2 ; Tr. Marcu — Șovar 6—o, 
6—2. 6—0 ; Segărceanu — Popa 
6—3. 7—5, 6—2. Restanțe din tu-

din turul li (simplu
Hărădău — FI.

Mancaș — Pană 6—1, 
6—1 J Pavel — Laonte 
6—4, 11—9 ; M. Mîrza

VOCILE
TRIBUNEI

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

rul I ; Pană — Sut6 8—0, 6—4, 
6—0 ; Pavel — Ciuntea 6—4, 7—5, 
6—4 ; M. Mtraa — Kerekeș 6—1, 
6—4, 11—9 ; Blrcu — Stănescu
6—3, 10—8, 3—6, 4—6, 6—1 ; Bucur — 
țiței 5—7, 6—3, 2—6, 6—1, 6—2 ;
Popa — R. Giurgiu 6—4, 6—4,
6—3. Feminin (turul I) : Lucia 
Romanov — Sanda Pnoca 6—2, 
6—1 ; Elena Trlfu — Cosmina Po
pescu 7—5, 6—3 ; Adriana Kara- 
iosifoglu — Mihaela Testiban 
2—6, 6—4, 6—1 ; Maria Romanov 
— Camelia Chlriac 6—0. 6—2 ; 
Mariana Hadglu — Cristina Ca- 
zadlu 9—7, 6—0 ; Liliana Pop — 
Elena Popescu 6—2, 6—4 ; Rodica 
Gheorghe — GabrleLa Szokâ 6—4.
6— 3 ; Florența Mlhal — Elisabeta 
Pălle 6—1, 6—1. Dublu seniori s 
Popovci, Almăjan — Blrcu. Pană
7— 5, 6—3, 3—6, 6—4 ; Kerekeș,
Vîlcioiu — Leonte, Țiței 6—2, 2—6, 
6—1, 6—4 ; Pavel, Dobrescu — Tă
băraș, Bozdog 6—2, 6—4, 6—3 ;
Constantinescu. Ioan — Nlcules- 
cu, Stănescu 8—6, 6—4, 6—1. Dublu 
mixt : Tr. Marcu, Mihal — VH- 
cloiu, M. Romanov 7—5, 6—3. În
trecerile continuă azi de la ora 
8.30.

Ion GAVRILESCU

TURNEE DE TENIS
A Început turneul Jnterna-• ___ ___ _______ _______

țional de la South Orange. Ct- 
teva rezultate : McEnroe — Lapi- 
dus 4—6, 6—3, 6—4 ; Joubert — 
Amritraj 7—5, 6—3 ; Betancour — 
Dibley 6—7, 6—0, 6—1 ț Cano — 
Gardiner 6—4, 5—7, 6—3.
• La Buenos Aires se ‘dispută 

un turneu internațional feminin 
la care participă 4 jucătoare. In 
primul med, Martina Navratilo
va a tnvlns-o <su 7—6. 1—3 pe
Betty Stove. In jocul următor, 
Ivana Madniga a tntnecut-o eu 
3—6, 6—4, 2—1 (abanzlon) pe Bil
lie King, care, nemulțumită de 
arbitraj, a renunțat să mal con
tinue medul.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE 

TRAGEREA 
DIN 30 IULIE 1980

EXTRASE LA 
PRONOEXPRES

CINE JOACA
POATE

ASTĂZI, MlINE 
CÎȘ.TIGA !

Să ne reamintim imperativele lui

TOTUL PENTRU VICTORIE, 
DE MINUTE I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Extragerea I : 37 27 19 1 45 7
Extragerea a Il-a : 36 21 29 

39 10 25.

FOND TOTAL DE CÎȘT1- 
GURI : 799.711 lei din caic
43.422 lei REPORT LA CATE
GORIA 1.

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
SPECIALE PRONOEXPRES 

OLIMPIC DIN 20 IULIE 1980

FAZA I
te a 2.000 lei ; 
riante a 1.000 
32,75 a 500 lei ; 
a 100 lei ; Cat. 
40 lei ;

Cat. I :
Cat. 
lei ;
Cat.
M :

2 varian- 
J : 9 va-
Cat. K : 
L : 147,50 
2584,50 a

1: 2 va-
„Da-

FAZA a Il-a :
riante 100% 
cia 1300“
17.500 lei ; Cat. 2 : 1 variantă 
25% a 2.500 lei; Cat 3 : 7,75 a 
3.000 lei ; Cat 4 : 18,25 a 1.000 
Iei ; Cat. 5 : 42.25 a 500 lei ; 
Cat. 6 : 254,50 a 200 lei ; Cat. 7: 
4.207,75 a

Cat. 
autoturism 

și 2 variante 25% a

40 lei ; Cat. 8 : 246 a
100 Iei ; 
lei

Cat. 9 : 2.124,75 a 40

FAZA a ni-a : Cat. B : 13
variante a 2.000 lei ; Cat. C :
29,25 a 1.000 lei ; Cat. D :
1.0(17,50 a 40 Iei.

„Dacia 1300"
de : ȘTEFAN

Autoturismele 
au fost cîștigate 
POP din Cîrnești-Hunedoara și, 
respectiv. DUMITRU ALEXAN- 
DRESCU din București.

• Agențiile 
sport vă mai 
la dispoziție pentru a depune 
buletinele de participare la 
concursul Pronosport de sîmbă- 
tă 2 august 1980, care cuprinde 
partidele din prima etapă a 
campionatului divizionar A e- 
diția 1980/1981.
• De asemenea, numai astăzi 

se mai pot procura bilete cu 
numerele preferate pentru tra
gerea obișnuită Loto de miine, 
1 august 1980.

Loto — Prono- 
stau doar astăzi I

I 
I
I
I
I

DUMINICA, 3 august 1980 
UN SUCCES

LA ÎNDEMINA TUTUROR !

Cu numai 10 lei, oricine 
ioacă poate obține :

• AUTOTURISME „Dacia 
1300"

• MARI 
NUMERAR

CÎȘTIGURI IN

din vreme bile-

LUPTÎND 90
Stăruie și acum în memoria 

noastră o secvență, banală în 
aparentă, dintr-un meci F. 
Argeș — F. C. Magdeburg, 
putat la începutul acestei 
pe stadionul „23 August" 
Capitală. Era minutul 85 
scorul 3—0 
oaspeți, care jucau la fel 
serios și de atent ca și 
primele minute ale întîlnirii. 
Mai mult chiar, am putut con
stata că. în ciuda caracterului 
amical al partidei. F. C. Mag
deburg ȚINEA LA REZULTAT, 
făcea eforturi evidente să nu 
primească gol, deși victoria le 
era asigurată și nu se punea, 
firește, problema de golave
raj. în același turneu din 
Capitală. Dinamo Tbilisi — 
o altă valoroasă formație care 
ne-a vizitat recent țara — lupta 
cu energie în ultimele 
cunde ale meciului 
nostru reprezentativ, 
zultatul. de 2—0 în 
ei nu mai putea fi. 
modificat.

Și asemenea exemple am pu
tea da destule. Cele mai sem
nificative ni se par, totuși, 
acelea din ultima ediție a cam
pionatului european, la care e- 
chipe ca R. F. Germania. Bel
gia. Cehoslovacia și Italia 
au făcut totul pentru victorie, 
totul pentru rezultat. Nimic 
in plus, care ar fi putut sub
mina succesul și în același timp 
nici un rabat de la efortul ne
cesar depășirii adversarului, în 
condițiile unei lupte 
nu o dată, pretindea 
sacrificiu.

Da. Așa se joacă 
mea fotbalului mare, urmă- 
rindu-se, înainte de orice, 
ceea ce este util, rezultatul, sa- 
crificîndu-se uneori, dacă este 
nevoie, estetica jocului. Și 
aceasta pentru că elementul cel

. C. 
dis- 
luni 
din 

Si 
pentru fotbaliștii 

de 
în

se- 
cu lotul 
cînd re- 
favoarea 

practic.

dure care, 
spirit de

azi în lu
ma re, 

înainte de

TREI PROPUNERI
1 Și în ultimul campionat
1 al Diviziei B, pentru u- 

nele echipe folosirea juniorilor 
a constituit o simplă formali
tate. Au fost juniori care au... 
jucat doar cîteva minute, unii 
chiar secunde ! Nici nu apucă 
juniorul (cel care, conform re
gulamentului. l-a înlocuit pe 
primul junior) să lovească o 
dată balonul și este înlocuit 
cu ... seniorul „salvator". Ca să 
se încheie odată cu această 
parodie PROPUNEM CA SI 
AL DOILEA JUNIOR SĂ FIE 
ÎNLOCUIT TOT CU UN JU
NIOR. S-ar evita stările de lu
cruri de pînă acum. E greu de 
crezut ca într-o partidă să se 
accidenteze toți cei trei jucă- 
tori-juniori. în această situație, 
deci, antrenorii nu-și vor mai 
putea permite să folosească o 
înlocuire de jucător, prevăzută 
de regulament. doar CA SA 
SCAPE de juniorul din teren.

<> în noul campionat de Di
vizia A—„speranțe" se pre

vede a fi folosiți 6 seniori și 
5 juniori. Propunem ca echi
pele care dau juniori la Lu
ceafărul. adică la lotul națio
nal. să poată folosi seniori în 
raport cu numărul de juniori 
dat la această echipă ce acti
vează sub egida federației. Mai 
precis, clubul care a dat un 
junior la Luceafărul să fie o- 
bligat să aibă la „speranțe" cel 
puțin 4 juniori ; cine a dat 2 
juniori la Luceafărul — 3 ju-

Procurați
tele :

ULTIMA
pare :

simbătă 2 august 1980.

NU PIERDEȚI PRILEJUL
MARII CÎȘTIGATORI !

inmai important, mai ales 
întîlnirile cu caracter interna
țional. este victoria. Lucru pe 
care, din păcate, nu-1 prea în
țeleg. de multă vreme, jucăto
rii noștri, aceștia optînd de 
obicei (problemă de mentalita
te) pentru varianta „floricele
lor" în joc, și nu pentru ceea 
ce este cu adevărat util jocului. 
Pentru că, în mod cert, „flori
celele" sînt mai ușor de făeut, 
fură repede ochii, fac imediat 
impresie, în vreme ce elemen
tele de fond ale fotbalului — 
cu un consum mai mare de 
muncă, de energie și atenție — 
sînt mai greu de realizat.

Se ignoră, desigur, adevărul 
că fotbalul se joacă pe goluri 
și că o întîlnire nu se cîștigă, 
ca în alte sporturi, după crite
riul... impresiei artistice. Se mai 
ignoră, de asemenea, faptul că 
în fotbalul competitiv lupta 
pentru înscrierea golurilor nu 
se încheie decît odată cu flu
ierul final al arbitrului. Și nu 
la 2—0 sau la 3—0, cînd de 
cele mai multe ori îșl face a- 
pariția — total nejustificat — 
în comportarea jucătorilor noș
tri — mila de adversar (!), in
fatuarea. superficialitatea.

Se joacă azi. mai mult 
oricînd, pentru victorie si 
tru rezultat. Evident, nu 
principiul „scopul scuză mijloa
cele". ci după legile fotbalului 
adevărat, care nu exclud 
spiritul de sportivitate și 
spectacolul. Se joacă azi, mai 
ales în competițiile internațio
nale. din minutul 1 pînă în mi
nutul 90. cu întreaga energie, 
cu seriozitate maximă și totală 
dăruire.

Si toate acestea ar trebui, 
să și le reamintească jucătorii 
noștri tn pragul noului cam
pionat. Și să nu le mai uite !

Mihai IONESCU

Simbătă se va da startui 
Intr-o nouă ediție a campio
natului Diviziei A 1 Cum e și 
normal, „actorii gazonului" au 
intrat din nou în roluri, repe- 
tind de zor pentru reîntâlni
rea cu publicul spectator.

Am vrea insă sâ credem că 
șl VOCILE TRIBUNEI vor 
suna altfel în arenă, pentru 
a se asigura meciurilor o 
ambianță plăcută, un climat 
sănătos. Semnalul nostru vi
zează repertoriul unor galerii, 
vocile pc care le-am auzit, pe 
icl-pe colo. în trecutul cam
pionat, la adresa jucătorilor 
oaspeți, a arbitrilor : „la-1 cu 
fulgi cu tot 1“ „Ia-1 numărul 
de pe tricou !“, sau „Pune-1 o 
talpă și învață-1 minte să nu 
te mai dribieze 1", „Bă, cine 

fluierul in gură 7",

decit 
pen- 
după

nici 
nici

„Las-că ieșiți afară 
cînd o face plopul pere". Nu 
mai vorbim de cuvintele tri
viale. de manifestările unor 
elemente turbulente care se 
aprind atît de rău, Indt mai 
aruncă și cu sticle și obiecte 
tari în teren, sfirșind prin 
a-i asalta pe arbitri la ves
tiare. Exemple nici nu trebuie 
să mai dăm, intrudt se știe 
die probleme au creat falșii 
suporteri pe unele stadioane.

Ne aducem aminte, cu nos
talgie de galeria bine orga
nizată a Politehnicii Timișoa
ra care se bucura de stima 
în’ fotbalul nostru. Ce frumos 
cînta ea : „Poli, P«U. *“P‘â 
pentru noi, luptă pentru 
noi!" ; ce ambianță crea ea 
oriunde jucau „alb-violețli" I 
In loc să facă prozeliți, o Ini
țiativă atlt de frumoasă, attt 
de necesară fotbalului, s-a 
"pulverizat chiar și în orașul 
de pe malurile Begăi.

Da. fotbalul are nevoie de 
VOCILE TRIBUNEI, dar nu
mai de acele voci care Îna
ripează echipele, care nu al
terează atmosfera stadioane
lor și care nu te fac să ro
șești sau să-ți astupi urechile.

Pregătind noul start al cam
pionatului, conducerile clubu
rilor trebuie să aibă în vedere 
șl acest aspect, al tribunelor, 
folosind reai și eficient toate 
mijloacele — programe, stații 
de amplificare, amicii cei mai 
fideli ai echipelor *" 
pul creării 
curent de 
domnească 
iiele țării.

Stelian TRANDAF1RESCU

ln sco- 
unul sănătos 

opinie, care sâ 
pe toate stadioa-

PENTRU F.R.F. PRIVIND JUNIORII
niori în teren la echipa de 
„speranțe". în acest fel, echi
pele care se ocupă de promo
varea juniorilor, care contri
buie la formarea echipei națio
nale de juniori, ar putea roda 
mai mulți jucători de rezervă 
în formația de „speranțe".

3 Meciurile din campionatul 
republican al juniorilor si 

școlarilor se dispută la ora 13, 
după partidele de Diviziile B 
sau C. Este o oră nepotrivită, 
din mai multe motive : în lu
nile de vară, la ora 13 este o 
căldură insuportabilă, care in
fluențează randamentul tineri
lor fotbaliști ; după disputarea 
meciurilor de seniori, antrenorii

de la echipele de seniori, con
ducerile secțiilor de fotbal 
pleacă, spectatorii la fel, tribu
nele rămîn goale si întîlnirile 
de juniori se dispută intr-un 
total anonimat, intr-un cadru 
dezolant. Mai multi antrenori 
ai echipelor de juniori au su
gerat ideea ca meciurile aces
tora să se dispute de Ia ora 9, 
în deschidere Ia partidele de B 
sau C. Ar fi o soluție prin 
care s-ar acorda meciurilor de 
juniori mai multă atenție, s-ar 
crea în rîndurile acestor jucă
tori o emulație 
timp, li 
în plus 
bine.

Si. în același 
s-ar oferi o posibilitate 
de a fi urmăriți mal

Constontin ALEXE

BACAU—PANSERAIKOS
Joc destul de 
de băcăuani la 

evoluat mo- 
Șoiman (min. 
70) șl Cărpuci 

Bacău a aliniat

ZI de partîci-

DE A V A NUMĂRĂ PRINTRE

ȘTIRI, MECIURI AMICALE
• S.C.

ATENA 3—0 (1—0).
interesant, cîștigat 
scor. Oaspeții au 
deșt. Au marcat : 
29), Panaite (min. 
(min. 77). S.C. —____ ..
următoarea formație : Ursache — 
Andrieș, C. Solomon, Lunca, I. 
Solomon — Cărpuci, Vamanu, 
Șoșu — Șoiman, Fîsic, Chltaru. 
(Au mai jucat : Mangeac, Ellsei, 
Moldovan, Panaite, Dumitrescu și 
Ghioane. (I. IANCU — coresp.).
• TURNEUL UNIVERSITĂȚII 

CLUJ-NAPOCA IN R. D. GER
MANA. La sfirșltul s&ptâmînii 
trecute s-a Înapoiat dlntr-un scurt 
turneu eteduat în R. D. Ger
mană formația Universitatea 
Cluj-Napoca, care a susținut două 
jocuri ln compania unor puter
nice divizionare A : ia 24 Iulie, 
cu Motor Zwickau (2—1 i au în
scris, pentru „U“, Sigmirean și 
FI. Pop) ; la 26 Iulie cu Cari 
Zeiss Jena (0—2). (I. LESPUC — 
coresp.).
• METALUL BUCUREȘTI —

STEAUA 2—4 (0—2). In ultimul
meci de verificare, înaintea me
ciului de la Bacău, Steaua a 
practicat un joc frumos, avînd în 
A. lonescu cel mai eficace ata
cant, care a marcat 3 goluri. 
Cel de al patrulea gol a fost În
scris de iordănescu. Pentru Me
talul au punctat : Prodan șl Tă- 
nase (din 11 m). STEAUA : lor- 
dache (Toma) — Anghelini, Sa- 
meș, FI. Marin, Barna (Matefi)
— Sto ca, Aelenei (I. Gheoighe). 
Iordănescu — M. Răducanu (Ni- 
țu), A. lonescu, Manea. (O. GUȚU
— coresp.).

© CHIMIA RM. VILCEA — MI
NERUL LUPENI 4-0 (3—0). Cele

patru goluri le-au înscris : Preda 
(2) și Alexandru (2). CHIMIA : 
Constantin — Lepădatu, Cheran, 
Stanca, Cincă — Cilean, Savu, 
G. Stan — Teleșpan, Preda, Gin- 
gu. (Au mai jucat : Alexandru. 
Roșea, Catargiu, Iordan șl Geor
gescu). (S. GEORNOIU — co
resp) .
• A.S.A. TG. MUREȘ — VII

TORUL GHEORGHENI 4—0 (2—0). 
Golurile aparțin lui BSISni șl 
Biro I (3). A.S.A. : Biro II — 
Szabo, Unchiaș, Isplr, Fodor 
(Gall) — C. Ilie (Pislaru), Vigu, 
BOloni — Both II (Munteanu), 
Fanici (Biro I), Hajnal (Fazekas). 
(S. ALBU — coresp.).
• „CUPA PROMOVATELOR IN 

DIVIZIA B". Vineri și duminică 
se va desfășura la Roșiori com- 
petlțta fotbalistică dotată cu 
„Cupa promovatelor în Divizia 
B“. Organizatorul, Rova Roșiori, 
a invitat echipele C.S.M. Borzești, 
Sirena București și Metalul Aiud. 
Iată programul : vineri, de la 
ora 16.15. Metalul Aiud — C.S.M. 
Borzești, iar de la ora 18 Rova 
Roșiori — Sirena București ; 
duminică, de la ora 9,30, învinsele 
Intre ele, iar de la ora 11,15 în
vingătoarele între ele. <

© „CUPA ROMÂNIEI", ediția 
1980/1081, programează ln ziua de 
17 august prima etapă a compe
tiției. în care evoluează șl eehioe 
din Divizia C. Vor avea loc 115 
meciuri, la care participă forma
ții riștigătoare în etapa județeană 
a „Cupei" și toate echipele din 
cele 12 serii ale Diviziei C.

9 S-AU PUS IN V1NZARE. la 
casele obișnuite, biletele de in
trare la meciul Progresul-Vulcan 
— F.C. Olt, care se dispută sini- 
bătă, 2 august, pe stadionul din 
str. Dr. Staicovicl.



AA-XXII a EDITIE.A JOCURILOR OLIMPICE
caiaciștii ECHIPA ROMÂNIEI,

Șl canoiștii Uk iH SEMIFINALE LA SPADĂ!
ATLETISM : femei : disc.-calificări: Florența Țacu, 4 x 400 

m — serii : Niculina Lazarciuc, Maria Samungi, Iboia Ko- 
rodi, Elena Tărîță ; bărbați : înălțime-calificări : Adrian 
Proteasa. Sorin Matei, 3 000 m obstacole-finala : Vasile Bi- 
chca.

AU ÎNCEPUT cursa
PENTRU MEDALII

Miercuri di
mineață, pe o 
vreme fru
moasă, caia
ciștii și ca- 
noișții și-au 
început, pe ca- 

Krîlatskoe, cele 
patru zile de întreceri. Reuni
unea inaugurală a programat 
seriile curselor pe distanța de 
500 m : KI, K2, Cl, C2, K1F și 
K2F. Sistemul de calificare în 
'fazele superioare ale concursu
lui a fost stabilit, la fiecare 
probă, în funcție de numărul 
înscrierilor. Primii trei clasați 
se califică în semifinale sau 

1direct în finale, restul concu- 
renților fiind obligați să trea
că prin etapa recalificărilor (în 
probele cu mai puțini concu- 
renți acestea au devenit, de 
fapt, semifinale).

Vasile Dîba, campionul olim
pic de la Montreal în proba de 
500 m, a luat startul în seria 
a 3-a, în care s-a clasat al 
doilea, după australianul John 
Sumegi, calificîndu-se pentru 
semifinalele de vineri diminea
ță. Dîba nu a forțat decît atît 
cît i-a fost necesar pentru a 
;se califica. Celelalte serii au 
fost cîștigate de Vladimir Par- 
finovici (U.R.S.S.) și Peter 
Hempel (R.D.G.).

Lipat Varabiev a concurat 
Jîntr-o serie grea la canoe sim
plu a făcut o cursă bună, so- 
i'sind al doilea, după Serghei 
JPostrehin (U.R.S.S.), dar înain
tea lui Tamas Wichmann. Toți 
trei s-au calificat pentru fi
nală. Tot pentru finală s-au 
calificat și Maria Ștefan, la 
caiac simplu fete, clasată a 

(doua, după poloneza Ewa Eich
ler, precum și Agafia Buhaev 

•— Elisabeta Băbeanu, la caiac 
dublu. Sportivele noastre au 
ocupat locul al doilea, după e- 
chipajul sovietic (Alexeeva- 

, Trofimova) campion olimpic la 
Montreal.

> Intr-o serie puternică, în care 
i-au avut alături pe cei mai 
valoroși adversari în lupta 
pentru titlu la C2, sportivii din 

•U.R.S.S. (Petrenko-Vinogradov) 
și Ungaria (Foltan-Vaskuti), 
îvan Patzaichin și Petre Ca- 
pusta, campionii mondiali al 
probei, au sosit pe locul doi, 
calificindu-se pentru finală, a- 
lături de celelalte două echipa
je favorite.

în sflrșit, la caiac dublu, e- 
chipajul nou alcătuit din Ion 
Bîrlădeanu și Alexandru Giura 
s-a clasat pe locul patru și a 
fost nevoit să concureze după- 
amiază în recalificări. în re
calificări, sportivii noștri au o-. 
cupat locul unu și s-au calificat 
pentru semifinale.

TREI NOI MEDALII...
(Urmare din pag. 1)

nalele întrecerilor de box, si 
fie deci de azi posesorii meda
liilor de bronz. Aceștia sint Du
mitru Cipere, învingător în par
tida cu sovieticul Kaciatrian 
(4—I) și Valentin Silaghi in in- 
tîlnirea cu englezul Kaylor 
(3—2). Ionel Budușan n-a putut 
rezista unui adversar foarte pu
ternic, polonezul Szczerba, așa 
cum boxerul nostru ar fi reușit 
în zilele lui cele mai bune. Ci
pere și Silaghi vor incerca să 
intre în finale, deși vor avea 
în față concurenți foarte tari, 
cum sînt venezueleanul Pinango 
fi cubanezul Gomez.

Deci, miercuri a fost o zi cu 
trei medalii de bronz. Adăugate 
celor șase existente sînt nouă, 
iar împreună cu cele cinci de 
aur și patru de argint rezultă 
pînă la această oră un total de 
18 medalii pentru delegația o- 
limplcă a României la Olim
piada ’80. La acest bilanț ur
mează să se adune alte medalii, 
de la finalele de caiac și ca
noe, de vineri și simbătă. Flo
tila de aur a luat în această 
dimineață contactul oficial cu 
canalul Krîlatskoe.

La Moscova este soare plin și 
cald. Razele acestuia făceau să 
strălucească apele canalului și 
întreaga bază sportivă, multico

Ceea ce n-au reușit floretis- 
tele și sabrerii noștri (mult 
mai bine cotați în ierarhia mon
dială), adică să ajungă în se
mifinalele J.O. de la Moscova, 
iată că au realizat spadasinii. 
Joi dimineața, de la ora 10, e- 
chipa țării noastre va urca pe 
planșele de la Complexul spor
tiv Ț.S.K.A. împreună cu înviin- 
gătoarea din partida Polonia — 
Suedia. în caz de victorie, spa
dasinii români vor trage pen
tru locurile 1—3 cu învingătoa
re» din partida U.R.S.S. — 
Franța. In caz de infrîngere, ei 
vor lupta pentru medalia de 
bronz in compania învinsei din 
acest ultim meci.

Inițial, comportarea trăgători
lor noștri la această probă a

După o zi de pauză, au fost 
reluate întrecerile atlețilotr pe 
stadionul central ,,V. I. Lenin“ 
de la Lujnlki, în mijlocul acelu
iași interes extraordinar.

Pe linia evoluției din celelalte 
reuniuni ale competiției olimpi
ce de la Moscova, atletil au a- 
rătat șl miercuri o capacitate da 
luptă deosebită și, la capătul u- 
rvor dispute de toată frumusețea, 
au fost înregistrate citeva per
formanțe remarcabile.

Prima finală a zilei, desfășu
rată în cursa masculină de 400 
m, s-a încheiat cu o surpriză 
de proporții : victoria alergăto
rului sovietic Viktor Markin (n. 
1957), creditat anul acesta cu 
un rezultat de 45,33 s. In între
cerea de astăzi (n.r. ieri) Markin 
a întrecut toate așteptările, s-a 
Instalat în frunte încă de la 
ieșirea din prima turnantă, apoi 
a dominat autoritar cursa șl a 
încheiat-o în trombă. Timp111 
său — 44,60 s — reprezintă un 
nou record european (superior 
cu 0,10 s recordului vest-germa
nului Honz, din 1972). Favorițll 
disputei, belgianul Alfons Brfi- 
denbach (45,19 s în acest sezon) 
șl australianul Richard Mitchel 
(45,26 în 1980). au fost întrecuti 
net, ca și cam pion ul de la Mont
real, cubanezul Alberto Juanto- 
retnia.

Am asistat miercuri la cel mad 
tare concurs de săritură cu pră
jina din istoria acestei probe. La 
locul de concurs au venit în 
postură de mari favoriți cei doi 
săritori francezi, Philippe Hou- 
vlon șl Thierry Vigneron care, 
cu puține zile în urmă, reușiseră 
nod recorduri mondiale, cu 5,77 m 
(la 17 iulie) șl, respectiv, 5.75 m, 
de două ori (la 1 si 29 iunie), 
în mod logic, pronosticurile îl 
vizau ca principali favoriți. în 
al doilea grup al favoriților figu
rau polonezul Wladislaw Koza- 
kieviez 5,72 m (la 11 mai), al 
treilea francez Jean-Michcl Bel- 
lot, cu 5,70 m, sovieticul Kon
stantin Vodkov cu 5,69 m. Dar, 
încă o dată s-a dovedit și aici, 
la Moscova, că socoteala de a- 
casă... Francezii au fost depă
șiți de importanța concursului, 
în schimb Kozakiewicz (n. 8.12.

lor împodobită. De sus, de pe 
tribună, la două sute de metri 
se vedea terenul amenajat pen
tru probele tirului cu arcul, la 
fel de colorat, îndeosebi marile 
umbrele parasolare, țintele, arcu
rile și costumele (firește, în 
primul rînd ale fetelor). tn- 
tr-unul din golfurile canalului, 
„flotila noastră de aur“ echi
pată în1 costume de culoarea 
cerului albastru, se pregătea 
pentru cursele de calificare. Șa
se echipaje, patru de băieți, 
două de fete, s-au calificat, 
patru in finale și două în se
mifinalele probelor de 500 m 
șl fac promisiuni pentru o a- 
prigă bătălie de cucerire a cit 
mai multe medalii. Patzaichin 
și Capusta au făcut o mare im
presie la dublu, ca și Dîba și 
Varabiev la simplu, campionul 
olimpic de la Montreal. Dîba, 
dovedind că ambianța olimpică 
de aici i-a trezit apetitul pen
tru o medalie. Timpul realizat 
de el este apropiat de acela al 
favoriților de acum, sovieticul 
Parfinovici și australianul Su
megi. Joi vor avea loc califi
cările pe distanța de 1000 m, 
iar vineri și simbătă vom aș
tepta, cu sufletul la gură, cum 
se spune atunci cînd dorești 
mult să obții ceva, noile meda
lii ale acestei vajnice flotile. 
(A N.)

fost inegală. Ei au dispus lejer 
de formația Kuweitului, cu 12— 

*4. în meciul cu Franța repre
zentanții țării noastre au avut 
momente în care nu s-au re
găsit, pierzînd cu 9—6. Cum 
Franța a întrecut Kuweitul cu 
16—0, echipa României s-a ca
lificat mai departe în elimi
nări. Adversară, formați» Un
gariei. Spadasinii români au 
condus cu 5—3, apoi 7—5 și 8—6. 

.Meciul abia acum era încheiat. 
O „dublă înfringere“ n-a mai 
modificat raportul de forțe, sco
rul final rămînînd 8—6. Exce
lent s-au comportat în această 
partidă-cheie Octavian Zidaru 
și Anton Pongracz, ambii cu 
Cîte 3 victorii, și Ion Popa, fi- 
nalistul la „individuale**, cu 
două victorii.

SERIA SURPRIZELOR
ÎN CONCURSURILE

1953, 187 cm, 84 kg) s-a întrecut 
pe sine și nu numai că a ciști- 
gat întrecerea, dar la sfîrșitul ed 
s-a aflat în postură de... record
man al lumii (5,78 m). Slusarski. 
campionul olimpic de la Mont
real (5,50 m in 1976, 5,65 m în 
1980), a avut și el o evoluție 
bună și s-a clasat al doilea, cu 
5,65 m, la egalitate cu Volkov.

Dintre campionii olimpici de 
la Montreal, prez en ți în întrece
re șl acum. La Moscova, singu
rul, mai bine-zis singura care 
și-a reeditat victoria este sprin
tera din R.D. Germană Barbel 
Eckert-Woeckel (n. 21.3.1955, 174
cm, 64 kg ; la Montreal 22,37 s), 
care s-a impus categoric în în
trecerea sprinterelor pe 200 m. 
Ea a fost înregistrată în 22,03 s, 
față de cele 22,19 s ale sovieti
cei Natalia Boșina și 22,20 s aje 
jamaicancel Merlene Ottey.,

în același context, arătăm că 
Udo Beyer, campion olimpic al 
ediției trecute la aruncarea greu
tății (21,05 m — anul acesta pri
mul performer mondial, cu 21,98 
m), coleg de generație cu cam
pioana la 200 m, n-a mal fost 
în măsură să-și reconfirme me
dalia de aur din 1976 si. în pofi
da faptului că de atunci a cîș-

HANDBALIȘTII ROMÂNI
(Urmare din pag I)

o meteahnă mai veche a hand- 
baliștilor români a acționat și 
de această dată. Ei au oprit 
„motoarele**, pcrmițînd parte
nerilor să se apropie incredi
bil : 17—18 în min. 56 Și 18—19 

în min. 58. Finalul a fost, din 
nou, la discreția sportivilor 
noștri, ei cîștigînd pe merit în 
fața unul adversar de care-i 
desparte o clasă valorică.

Au marcat: Stingă 7, Boroș 
3, Dumitru 3, Durau 2, Vasil- 
ca 2, Birtalan 1, Voina 1, Voi- 
nea 1 — pentru Rorjiânia, Kon- 
tra 5, Kovacs 4, Vass 3. Kenye- 
res 2, Szabo 2, Szilagy 1 și 
Janowski 1 — pentru Ungaria.

Au arbitrat ; G. Houtbracken 
și G. Van den Hamm (Olanda).

Ca o ironie a soartei, două

FINAL LA
HALTERE curenți care

Cu întrecerile desfășurate 
aseară la categoria sunergrea 
(+110 kg) s-a încheiat compe
tiția olimpică la haltere. Re
cordmanul mondial și campio
nul olimpic de la Munchen și 
Montreal. Vasili Alekseev, a 
reintrat după o lungă absentă 
în dorința de a obține din nou 
victoria. Dar renumitul sportiv 
sovietic n-a mai putut reedita 
un nou succes, ratînd de trei 
ori la „smuls" 180 kg și a 
ieșit din concurs ! Titlul a re
venit compatriotului său Sultan 
Rahmanov cu 440 kg — la 
5 kg de recordul lumii deținut 
de Alekseev — (195+245). El 
a ciștigat detașat întrecerea, 
fiind urmat de Jiirgen Henser 
(R.D.G.) cu 410 kg. care l-a în
vins la limită pe polonezul 
Tadeusz Rutkowski — 407,5 kg 
gratie rezultatului mai bun la 
..smuls" (182,5 kg fată de 180 
cît a ridicat halterofilul polo
nez). Reprezentantul tării noas
tre, Marin Parapancea, a ratat 
cele 3 încercări la „smuls" ie
șind din concurs !

BOX : meciuri in cadrul semifinalelor : categoria cocoș : 
Dumitru Cipere — Bernardo Pinango (Venezuela), catego
ria mijlocie : Valentin Silaghi — Josd Gomez (Cuba).

CAIAC-CANOE: eliminatorii la K 1 — 1 000 m: Ion Gean
tă, Cl — 1 000 m: Lipat Varabiev, K 2 — 1000 m: Alexandru 
Giura — Nicolae Țicu, C 2 —1000 : Ivan Patzaichin — Toma 
Simionov, K 4 — 1000 m : Vasile Dîba, Mihai Zafiu, Ion 
Geantă, Nicușor Eșeanu.

CĂLĂRIE : „Marele premiu de dresaj" — echipe : Anghe- 
lache Donescu, Petre Roșea, Dumitru Velicu.

JUDO : categoria 65 kg : Constantin Nicolae
LUPTE LIBERE : cat. 57 kg — Aurel Neagu, +100 kg — 

Andrei Ianko.
SCRIMA: semifinale la spadă echipe : Costică Bărăgan, 

Anton Pongracz, Ion Popa, Octavian Zidaru.
TIR CU ARCUL : concursul feminin : Aurora Chin și Te

rezia Preda ; concursul masculin : Andrei Berki și Mihai 
Birzu.

CONTINUĂ 
ATLEȚILOR 

tigat marea majoritate a concur
surilor, iată că acum, miercuri, 
l-a pierdut pe cel olimpic ! în
vingătorul, Vladimir Kiseliov (n. 
1.01.1957, 1B6 cm, 110 kg) a fost,
de fapt, singurul care și-a îmbu
nătățit rezultatul cel mal bun 
din acest an : 21,35 m. față de 
21,13 m. Toți ceilalți, fără ex
cepție, au aruncat mai puțin de 
nivelul arătat în acest sezon.

Dintre probele desfășurate • 
miercuri, cea care ne-a intere
sat însă în cea mai mare mă
sură n-a fost o finală ci cele 
două semifinale ale cursei de 
1500 m, la startul cărora au fost 
prezente și oele 3 alergătoare ro
mânce, care șl-au cîștlgat drep
tul să concureze în ultimul act 
al întrecerii. Iată rezultatele: Ka- 
zankina (U.R.S.S.) 3:59,2 — re
cord olimpic, Olizarenko (U.R.S.S). 

3:59,5, Wartenberg (R.D.G.) 4 :l)0,4. 
Bruns (R.D.G.) 4:01,6, Puică (Ro
mânia) 4.*01,7, Iaținska (Bulgaria) 
4:04,7; II 1 Smolka (U.R.S.S.) 
4:04,4, Silai (România) 4:04.7. Do
rio (Italia) 4:05,0, Mărășescu (Ro
mânia) 4:05,9, Bukls (Polonia) 
4:06,0. Au intrat în finală pri
mele 4 din semifinale șl Puică, 
ea avînd timpul următor cel 
mal bun !

DIN NOU PE PODIUM!
echipe — R.D. Germană și Uni
unea Sovietică — învinse de 
reprezentativa noastră chiar in 
acest sezon (România — R.D. 
Germană 19—14 la ,,Trofeul 
Carpați", România — U.R.S.S.
19— 17 la „Trofeul Spania** și
22— 19 la Jocurile Olimpice) 
și-au disputat finala turneului 
olimpic. La capătul unui meci 
echilibrat, scorul a fost egal :
20— 20 (10—10). In prelungiri, 
R.D. Germană a ciștigat cu
23— 22, devenind pentru prima 
oară campioană olimpică. E- 
chipa Uniunii Sovietice, cîș-ti- 
gătoare la Montreal, a cedat 
titlul chiar pe teren propriu.

AU ÎNCEPUT ÎNTRECERILE LA DRESAJ
La centrul de e- 

chitație al sindica
telor au început 
miercuri întreceri
le călăreților, spe
cialiști în dresaj 
Participă atît con
iac parte din for

mațiile înscrise în competiția 
pe echipe, cît și cei care vor 
evolua în întrecerile individu
ale. Astăzi va fi cunoscut cla

REZULTATE SCONTATE LA „UȘOARĂ”
In sflrșit, la judo, 

a cucerit laurii o- 
limpici unul dintre 
favoriți — italianul 
Ezio Gamba, La ca - 
tegoria ușoară "1 
kg). Un alt fa'.orc 
Neil Ădams (An

glia), campion european ia ul
timele două ediții, a ocupat pri
mul loc în grupa sa (A), lup- 
tînd tn finală cu italianul Ezio 
Gamba de care, însă, a fost în
trecut, revenindu-1 astfel meda
lia de argint. Sportivul italian a 
ajuns în finală obținînd victorii 
aplaudate în partidele d:n grupa 
B, cu Fahad Al-Farhan (Kuweit),

RelatâH de >a tdmișH noștri
Aurel NEAGU $» Constantin MACOVEl

PROGRAMUL DE AZI
ATLETISM (Stadionul Lujnlki) 

ora 10 — înălțime (b) calificări, 
disc (f) calificări, ora 10,30 —
4X100 m (b) serii, ora 11 — 
4X100 m (f) serii, ora 17 — ciocan 
finală, ora 18.30 — 4X100 m
(f) semifinale, ora 18,50 —
4X100 m (b) semifinale, lung- 
gime (f) finală, ora 19.15 — 3000 
m obstacole finală ora 19,35 — 
4X400 m (f) serii, ora 20.15 — 
4X400 m (b) serii, ora 21 — 1500 
m (b) semifinale.

BOX (Complexul sportiv O!im- 
piiskl) ora 13 și ora 19 — Meciuri 
semifinale.

CAIAC- CANOE (Baza nautică 
Krîlatskoe) ora 10 — Eliminatorii 
la K1 1000 m, CI 1000 m, K2 1000 
m, C2 1000 m, K4 1000 m ; ora 16 
- Recalificări la K1 1000 m. Ci 
1000 m, K2 1000 m, C2 1000 tn. 
K4 1000 m.
CĂLĂRIE (Centrul de călărie 

al sindicatelor) — ora 9 Marele 
premiu de dresai echipe.

HOCHEI PE IARBA (Stadionul 
Dinamo) — ora 10 — Polo
nia — Cehoslovacia (f) : ora 

11,43 — Austria — Zimbabwe (f) ; 
ora 15,30 — U.R.S.S — India (f).
JUDO (Palatul sporturilor de 

La complexul Lujmki) ora 10 — 
Eliminatorii la categoria 65 kg ; 
ora jg — Recalificări și finală la 
categoria 65 kg.

LUPTE LIBERE (complexul 
sportiv T.S.K.A.) ora 10 — Elimi
natorii pentru categoriile 57. 68,
82 și +100 kg ; ora 18 - Semifi
nale șl turneu final pentru cate
goriile 57, 68. 82 și +100 kg.

SCRIMA (Complexul sportiv 
T.S.K.A.) ora 11 și ora 19 — Eli
minatorii și finală în proba de 
spadă echipe.

TIR CU ARCUL (Complexul 
sportiv ai sindicatelor) ora io — 

36 lovituri de la 50 m în con
cursul masculin și feminin ; ora 
14 — 36 lovituri de la 30 m tn 
concursul masculin si feminin.

PE MICUL ECRAN
Ora 12 : Finala la spada eebipe 

(transmisiune directă, programul 
I) ; Semifinalele turneului ' de 
box (transmisiune directă, pro
gramul I) ; Finala turneului mas
culin de baschet (înregistrare, 
programul T).

Ora 22 : rezumatul întrecerilor 
de miercuri (programul I șl II).

samentul final in Marele pre
miu la dresaj pe echipe, cît și 
cei 12 călăreți care vor avea 
drept de participare la indivi
dual Deocamdată, cele mai bu
ne rezultate le-au avut Elisa
beta Theurer (Austria) — cam
pioană europeană, cu 1623 p, 
și sovieticii Iuri Kovșov — 
1588 p și Viktor Ugriumov — 
— 1541 p. Sportivul nostru Du
mitru Velicu a obținut 1076 p.

Christian Dyot (Franța), Byong 
Gun Kim (R.P.D. Coreeană) și cu 
Abdoulaye Diallo (Guineea) En
glezul Neil Adams l-a învins în 
grupa A pe Michael Picken (Aus
tralia), Edward Alkann (Polo
nia). și pe Karl-Heinz Lehmann 
(R.D.G.). In recalificări, Karl- 
Heinz Lehmann (R.D.G.) și Rav- 
dan Davaadalai (Mongolia) au 
cucerit medaliile de bronz. Spor
tivul român Cornel Roman a 
pierdut prin ippon partida cu fin
landezul Seppo Myllyla care, la 
rîndu-i, a fost învins de Kirl- 
Heinz Lehmann (R.D.G.) și n-a 
mai concurat în recalificări.
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