
LA ORA FINALELOR
DE CAIAC-CANOE...

In fiecare zi la 
ora 13, la Cen

trul principal de presă de pe bu
levardul Zubowskl, Vladimir Po
pov, vicepreședinte al comnetUMi 
de organizare al Olimpiadei — S0, 
însărcinat cu problemele de pre
să, informează pe ziariști despre 
evenimentele olimpice ale zilei 
precedente și răspunde tuturor 
întrebărilor. Joi la prînz, glumind 
cu asistența numeroasă din sala 
de conferințe, dotată cu mijloace 
de translație simultană, Vladimir 
Popov a declarat că se pregătește 
o medalie olimpică pentru a ft a- 
cordată vremii senine și calde 
din ultimele zile. Intr-adevăr, la 
Moscova este frumos șl cald, in 
măsura in care seara e totuși 
nevoie de haină. Pentru compe
tiții este ideal și nu am dori ca 
optimismul manifestat la confe
rința de presă privind vremea să 
fie asemenea aceluia de pe bu
letinele meteorologice care a 
doua zi se arată pe dos...
.Firește că sintem interesați ca 

vineri dimineața și după-amlaza 
să fie senin, cald și calm, așa 
cum a fost pînă acum în această 
săptămînă. Dimineața vor fi se
mifinalele la 509 m caiac și 
canoe, iar după-amiază finalele. O 
vreme normală de vară ar face 
ca întrecerile să dispună de con
diții excelente, care ar ajuta toa
te echipajele, inclusiv echipajele 
românești care se prezintă la 
toate cele șase probe.

Nu-i un secret că așteptăm me
dalii și mai cu seamă medalii 
dc aur ! Nu-i secret că va fi greu 
și este sigur că sportivii noștri 
vor pune in joc toată capacitatea, 
forța și ambiția lor.

Joi de dimineață, pe o vreme 
Ideală, pe distanța de 1 000 m s-au 
calificat în finală două ■ echipaje, 
Lipat Varabiev la canoe simplu șl 
Ivan patzaichin cu Toma Simlo-

Cei trei medaliați cu 
„bronz" : Petre Roșea, 
Dumitru Velicu și An- 
ghel Donescu
Telefoto : TASS — 
AGERPRES

Pentru Corneliu Ion, campion olimpic la pistol viteză, greul continuă :

„TREBUIE SA MUNCESC MAI MULT SI MAI BINE
PENTRU A RÂMÎNE UNDESÎNT!

După întrecerile de un rar 
dramatism la care a participat, 
l-am întilnit din nou pe Cor
neliu Ion, campionul olimpic al 
probei de pistol viteză, tot pe 
un spațiu destinat întrecerilor 
de tir. E vorba, însă, 
nul special amenajat 
canalului Krîlatskoe, 
desfășurare a probelor 
arcul. Subiectele ___ ____
performanța sa extraordinară, 
drumul său în viață și 
proiectele de viitor.

de tere- 
în zona 
locul de 
de tir cu 
discuției :

în sport,

șansa să 
a doua

— Cei care au avut 
urmărească manșa 
a probei de pistol viteză nu .vor 
uita curînd momentele de mare 
tensiune pe care le-au trăit, 
pentru că era imposibil să ră- 
mîi calm cînd acolo, pe poligon, 
trei concurenți luptau, în 
baraj, cu fracțiunile de secundă 
pentru a ținti cît mai precis, 
pentru a obține victoria. Prin 
ce crezi că te-ai impus, în cele 
din urmă. în barajul acela ex
tenuant 9

— Hotărîtoare a fost, mai în- 
tîi. disputa de dinaintea bara
jului. în care erau angajați un 
mare număr de concurent) de 
foarte ridicată valoare tehnică. 
Nici nu putea fi altfel : la fie
care marc concurs se înregis
trează aglomerări de cifre ri
dicate în fruntea clasamentului, 
iar faptul acesta impune serio- 

nov la canoe-dublu. De asemenea, 
la caiac simplu, Ion Birlădeanu și 
la caiac dublu Alexandru Giura și 
Nicolae Țicu vor concura in se
mifinale (deoarece sini echipaje 
mai multe).

Revenind la finalele de la S00 m, 
de vineri după amiază, credem cd 
echipajele românești au mari 
șanse la medalii.

Prin urmare, tn penultima zi a 
întrecerilor olimpice proprtu-zise, 
cu excepția probei de călărie 
obstacole din ziua de închidere a 
Olimpiadei ’S0, vom ști in ce mă
sură numărul de medalii — a- 
cum 19, datorită călăriei, meda
liată in „Grand prix" — se va mă
ri, rămtnind ca tn ultima zi, slm- 
bătă, bilanțul să se definitiveze, 
după ultimele finale de caiac- 
canoe.

Este prima oară cind la Olim
piadă bilanțurile țărilor partici
pante și clasamentele generale- 
neoficiale sînt absente. Principa
lele ziare de sport europene, cum 
este „l’Equlpe", de pildă, nu pre
zintă asemenea situații. Totuși, 
socoteli se fac, consultările între 
ziariști au loc, cel puțin de două 
ori pe zi, la prînz șl seara, dar in 
ziarele principale ele nu apar. A- 
ceasta nu înseamnă că noi nu 
sintem interesați de un aseme
nea clasament, care poate oferi 
o bază de discuții, termene de 
comparație și măsuri de viitor. 
Finalul Olimpiadei — 80 ne va oferi 
acest prilej. Rină atunci, înregis
trăm șl comentăm comportările 
sportivilor noștri.

După cum se anticipa, boxerii 
nu au reușit să schimbe meda
liile de bronz cu acelea de ar
gint sau de aur, deși Dumitru 
Cipere ne-a depășit așteptările. In 
meciul cu venezuelanul Jose Ber-

(Continuare în pag. a 4-a)

UN MERITUOS LOC III 
In „marele premiu 
LA DRESAJ'-ECHIPE O

Un foarte nu
meros public a 
urmărit timp de 
două zile întrece
rile din cadrul 
„Marelui 'premiu 
de dresaj" — echi
pe, programat la 
Centrul de echita- 
ție al sindicatelor. 
Disputele, care au 
constituit totodată 
și calificările pen
tru concursul indi
vidual. ce va avea 
loc astăzi, au ofe
rit un splendid 
spectacol sportiv. 
La start s-au pre

zentat o serie de călăreți cu o 
frumoasă carte de vizită în dre
sajul internațional — Elisabeth 
Theurer (Austria) — campioa
nă europeană în 1979. Victor 
Ugriumov (U.R.S.S.) — locul 6 
la J.O. de la Montreal și 7 la 

zitate maximă în pregătire 
și concentrare totală în timpul 
concursului. Aflindu-mă la 
sfirșitul concursului în frun
te, împreună cu Jiirgen Wiefel 
și Gerhard Petritsch. și avind 
astfel asigurată o medalie, ori- 
cît ar părea de curios, barajul 
n-a mai fost pentru mine o 
problemă foarte grea. N-aș vrea 
ca această afirmație să fie in
terpretată ca lipsită de modes
tie, dar vă sptm că am intrat 
in această fază decisivă a dis
putei pentru medalia de aur cu 
o mare rezervă psihică, 
care a hotărît, în cele din 
mă. pe învingător.

— Este acest 596 p cel mai 
bun rezultat al trăgătorului Cor
neliu Ion ?

— Și da, și nu. Da, pentru că 
medalia de aur și titlul de 
campion olimpic reprezintă, 
pentru fiecare sportiv. cel 
mai frumos trofeu pe care și-1 
poate dori. Am, deci, toate mo
tivele să socotesc că am reali
zat pe poligonul Mîtisci cea mai 
fi-umoasă performantă din ca
riera mea de sportiv. Rezultatul 
în sine nu este însă, cel mai 
bun. Tn 1977. la Campionatele 
europene de la București, am 
obținut, la Tunari. 598 r> cifră

(Continuare In pag. 2—3)
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DOUĂ MEDALII DE BRONZ PENTRU BOXERII ROMÂNI EV
». Cipcrc - „stopat" in urma unei decizii ncconiormc cu realitatea '». Cipcrc -
După 11 zile de întreceri, în 

care s-au disputat aproximativ 
250 de partide, turneul olimpic 
de box a ajuns în faza semi
finalelor. Deși arbitrajele i-au 
defavorizat pe unii pugiliști 
români, răpindiu-le dreptul de 
a evolua în această fază a 
competiției, în rîndul celor mal 
buni 44 de boxeri care au ur
cat treptele ringului în galele 
de joi, la stadionul acoperit al 
complexului sportiv 
iski“, s-au numărat și doi re
prezentanți ai sportului cu mă
nuși din tara noastră': Dumi
tru Cipere (cocoș) și Valentin 
Silaghi (mijlocie).

Primul care a încercat să

Olimpi-

C.E., Iuri Kovshov (U.R.S.S.)
— campion national, Ghcorghi 
Gadjev (Bulgaria) — campion 
balcanic în 1973 și medaliat la 
ultimele ediții ale Balcaniade
lor ș.a., ceea ce a făcut ca ni
velul disputelor să fie ridicat. 
Alături de ei, călăreții noștri
— Anghel Donescu. dublu cam
pion balcanic. Dumitru Velicu 
(ambii componenti ai clubului 
Steaua) și Petre Roșea (de la 
Bucovina Rădăuți), toti cu o 
bună experiență competitională
— s-au străduit să-și pună în 
valoare pregătirea, reușind să 
culeagă frumoase aprecieri din 
partea juriului și a specialiști
lor. La echipe, în disputa di
rectă pentru un loc fruntaș cu 
U.R.S.S., campioană olimpică 
în 1972, la Milnchen, și Bulga
ria. campioană balcanică a ul
timelor 6 ediții, formația Româ-

(Continuare tn pag. 2-3)

fapt
ur-

Visul fiecărui mare sportiv : 
medalia olimpică de aurI 

Foto : Dragoș NEAGU

LA ATLETISM, ASTĂZI VAfel
Zi plină de 

emoții pentru 
noi. cei din tribune, dar mai 
cu seamă pentru tinerii noș
tri atleți aflati în întrecere pe 
stadionul de la Lujniki. Dimi
neață au avut loc calificările 
pentru concursurile de vineri, 
din ultima reuniune a atletis
mului. care programează 10 
finale. La disc fete s-au
prezentat 17 aruncătoare, 

obtină calificarea în finală a 
fost severineanul Dumitru Ci
pere. sportiv selecționat nu
mai în ultimul moment în e- 
chipa olimpică, de la care, 
înainte de Începerea turneului, 
foarte putini erau aceia care 
îndrăzneau să spere o perfor
manță. Dar. excelent pregătit

D. CIPERE

fizic, intr-un evident progres 
tehnico-tactic, D. Cipere a re
ușit să cîștige patru meciuri, 
să se califice în semifinale și 
numai o decizie în totală dis
cordantă cu realitatea și cu 
prevederile regulamentului
A.I.B.A. l-a oprit din drumul 
său -spre finala olimpică. în 
disputa cu Josă Bernardo Pi- 
nango (Venezuela), sportiv mai 
înalt decît boxerul român și 
adversar redutabil pentru 
forța sa de lovire, reprezen
tantul tării noastre a luptat 
excelent, realizînd una dintre 
partidele care vor stărui mult

Și in probele de 1000 m la caiac-canoe

CALIFICĂRI SCONTATE
ALE SPORTIVILOR NOȘTRI

caiaeiști și cano- 
s-au întrecut joi 
cadrul curselor 
pe distanta de

în întreceri pre- 
nu le-au solici- 
prea mare pu- 
celor două „zile 
și sîmbătă. cînd

Pe apele de la Krîlatskoe, 
cei mai buni 
iști ai lumii 
dimineața în 
eliminatorii
1 000 m. A fost de fapt un nou 
prilej de reîntîlnire cu așii pa- 
delei și pagaei 
Hminarii, care 
tat în măsură 
terile, înaintea 
de foc“. vineri , 
vor avea loc finalele în cele 11 
probe olimpice.

Si ieri, ca și miercuri. în se
riile probelor de 500 m, numă
rul diferit al înscrierilor a fă
cut ca în unele probe primii 
trei clasați in fiecare serie să 
se califice pentru finale, direct, 
sau pentru semifinale. La ca
iac simplu și dublu primii trei 
sosiți au obținut calificarea 
pentru semifinale — programa
te sîmbătă dimineața — în 
timp ce în ambele probe de 
canoe și la caiac-patru primele 
trei locuri în serie 
intrarea în finale.

Iată, pe scurt, 
cursele în care au 
reprezentanții flotilei noastre.

La caiac simplu. Ion Bîrlă- 
deanu a concurat în seria a

au asigurat

relatări din 
luat startul

12 dintre ele urmînd a 
se califica pentru concursul de 
vineri. în mod surprinzător, 
doar 8 au îndeplinit standar
dul de 60 m, alte 4 fiind alese 
în ordinea rezultatelor. Cele 
mai bune rezultate : Margitta 
Pufe (R.D.G.) 65,52 m. Maria
Vergova-Petkova (Bulgaria) 
65,02 m... Florența Țacu are al 
6-lea rezultat, cu 60,40 m. 
Printre cele eliminate, și două 

în memoria celor care au ur
mărit-o. Cu o mobilitate re
marcabilă, el a dansat în per
manentă în jurul adversaru
lui său. făcîndu-1 pe acesta să 
lovească mereu în gol, iar 
după fiecare acțiune ofensivă 
ratată de Pinango sportivul 
român a contraatacat cu cro-

V. SILAGIII

șee de dreapta clare, dezechi- 
librîndu-1 deseori pe venezue- 
lean. Este adevărat, reprezen
tantul nostru n-a folosit prea 
des brațul său puternic (stin
gă). dar atunci cînd a făcut-o, 
loviturile sale și-au atins cu 
precizie tinta. în finalul repri
zei secunde Pinango fiind tri
mis la podea si numărat. $1 
totuși, la sfirșitul unui astfel 
de meci. în care problema de
ciziei părea o simplă formali
tate, s-au găsit trei „arbitri"

(Continuare in pag. a 4-a) 

doua și a făcut o cursă bună, 
aflîndu-se în permanentă în 
prim-planul disputei. El nu a 
forțat decît atît cît a fost ne
cesar pentru a-și asigura ca
lificarea în semifinale, sosind 
al doilea, după francezul A, 
Lebas, dar înaintea australia
nului John Sumegi și a sovie
ticului R. Vișinskis. Celelalte 
serii au fost cîștigate de Ru
diger Helm (R.D.G.) — înain
tea italianului Oreste Perri — 
și Milan Janici (Iugoslavia).

La canoe simplu, Lipat Vara
biev a confirmat forma bună 
care i-a adus titularizarea pen
tru ambele distanțe, cîștigînd 
prima serie, în care a avut cîți- 
va adversari de mare valoa
re. precum Liubomir Lubenov 
(Bulgaria), Serghel Postrehin 
(U.R.S.S.), Libor Dvorak (Ceho
slovacia). Timo Grbnlund (Fin
landa). Din cealaltă serie s-au 
calificat pentru finală Tamas 
Wichmann (Ungaria), Eckhard 
Leue (R. D. Germană) și Tho
mas Falk (Suedia). în timp ce 
campionul de la Montreal. Ma- 
tija Ljubek (Iugoslavia), va fi

(Continuare în pag 2-3)

FI 0 ZI PLINĂ
atlete de marcă. cubaneza 
Cristina Betancourt (65,82 m 
în acest an) și sovietica... Faina 
Melnic-Veleva (68,32 m), care 
au aruncat doar 57.62 m și, 
respectiv, 53,76 m !...

Calificarea la săritura în 
înălțime a reunit la cele 
două „saltele" un mare număr

(Continuare In pap. a 4-a)
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NU-I TOTUL
TRAGEREA LA SORȚI...

„TREBUIE SÂ MUNCESC MAI MULT Șl MAI BINE..."
(Urmare din pag. I)

După tragerea la sorți de la 
categoria scmiușoară (65 kg), în 
competiția olimpică de judo, 
sportivul român Constantin Nicu
lae fusese repartizat în grupa 
B, urmînd să întâlnească pe 
unii dintre concuirentii învinși 
de el cu alte prilejuri. Cu alte 
cuvinte, a avut sorți favorabili, 
pentru că în cealaltă crupă e- 
voluau campionul olimpic de 
la Montreal, cubanezul Hector 
Rodriguez și sovieticul Nikolai 
Soloduhin, campionul mondial 
al ultimei ediții. Să mai adău
găm că Niculae este și posesorul

medaliei de bronz cucerită la 
campionatele europene din acest 
an. Omisesem însă din Cal
culul hirtiei adversarul pe care 
avea să-1 întîlnească, în primul 
meci. brazilianul Yoshi On mura. 
Niculae a luptat cu mult curaj, 
dar Onmura a reușit să obțină 
un avantaj minim (koka — 3 
puncte) pe care și l-a păstrat 
pînă în final. Din păcate, bra
zilianul n-a cîștigat grupa si 
astfel Constantin Niculae n-a 
mai beneficiat de șansa recali
ficărilor.

AZI Șl MÎINE, AL DOILEA KM
CONCURS SIMPLU F.I.T.A. HI

La poligonul amenajat în a- 
pax>pierea canalului Krilatskoe, 
au continuat întrecerile de tir 
cu arcul. în programul zilei a 
doua au .figurat seriile scurte 
din cadrul primului concurs sim
plu FIT A. Liderii au rămas ace
lași: Keto Losaberidze (U.R.S.S.) 
cu 1257 p. urmată de colega sa 
Natalia Butuzova, cu 1251 p, la 
feminin și Bela Nagy (Ungaria), 
cu 1225 p, la masculin. După 
toate probabilitățile, cele două

reprezentante ale Uniunii So
vietice nu mai pot pierde pri
mele locuri ale podiumului, ele 
distanțîndu-se acum cu peste 
30 p față de urmăritoare. Spor
tivii români au evoluat mai slab 
și ei ocupă următoarele pozi
ții : 9. Aurora Chin 1174 p și 15. 
Andrei Berki 1200 p.

Azi șl mîine, cel de al doi
lea concurs simplu F.I.T.A., mas
culin și feminin.

cu care am egalat recordul 
mondial. In palmaresul meu 
figurează, insă, și totalul abso
lut al probei, 600 din 600 posi
bile. care reprezintă recordul 
national, reușit în 1976.

— Cum trebuie completat 
portretul unui performer ideal 
în pistolul viteză 1

— El trebuie să aibă mai ta
tii o foarte bună coordonare a 
întregului său sistem nervos, pe 
întreaga desfășurare a con
cursului. care tine două zile, să 
se controleze, să fie permanent 
stăpin pe sine. Socotesc, apoi, 
că este nevoie de o mare răb
dare, pentru că rezultatele 
înalte vin foarte greu. Cine nu 
are puterea să aștepte și să 
se pregătească cu maximă rigu
rozitate pentru fiecare concurs 
nu va înregistra performanțele 
dorite și nu va ajunge nici
odată un mare trăgător de 
pistol viteză. în fine, atunci 
cînd ai atins o anume valoa

re competițională, una din cele 
mai importante calități este 
capacitatea de concentrare, 
care-ți permite detașarea de 
tot ceea ce se tatîmplă în jur. 
în orice concurs, oricît de im
portant ar fi el.

— în momentele de mare 
bucurie de după victoria olim
pică, la cine te-ai gîndit mai 
tatii, cui ai fi vrut să-i adresezi 
cuvinte de mulțumire ?

— M-am gîndit. firește, la 
primul meu antrenor de la clu
bul Steaua, Gheorghe Cor- 
bescu, cu care am început ac
tivitatea în tir. ta anul 1969. 
după ce cochetasem puțin cu 
atletismul. Apoi, le-am mul
țumit actualului meu antrenor 
de Ia club. Teodor Coldea, și 
Iui Virgil Atanasiu. acest e- 
xemplu de sportiv și de condui
tă ta viată pentru noi toți. 
Mi-au venit în minte soția, fii
ca mea Monica, cea care se 
pregătește să meargă in cu- 
rînd la scoală, și Cristian, de 
4 ani, cărora nu le-am acordat

întotdeauna atenția pe care aș 
fi vrut să le-o acord, pentru că 
— de ce să n-o spun ? — de 
multe ori pregătirea pentru O- 
limpiadă s-a situat între preo
cupările centrale ale fiecărei 
zile. In după-amiaza succesului 
am telefonat acasă și am fost 
profund emoționat aflînd că 
ai mei au plîns ore întregi dc 
bucurie pentru victorie. După 
ce voi ajunge acasă voi avea o 
perioadă de odihnă pe care o 
voi petrece cu familia, la mare. 
Trebuie să mă ocup apoi de 
Monica, pe care o voi înscrie 
la toamnă în clasa I.

— Ce va face. în continuare, 
campionul olimpic Corneliu 
Ion ?

—’ Medalia de aur și titlul de 
campion olimpic nu mă fac 
nicidecum să consider că efor
turile s-au terminat. Greul 
continuă. Va trebui să muncesc 
și mai mult, și mai bine, pen
tru a mă menține cit mai multi 
ani pe poziția de frunte pe care 
mă aflu acum. (C.M.).

I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I

CALIfICARI SCONTATE TA CAIAC-CANOE
(Urmare din pag. I)

nevoit să concureze sîmbătă 
dimineața în semifinală.

La caiac dublu. Alexandru 
Giura și Niculae Țicu au par
ticipat în prima serie, cea mai 
numeroasă — 7 echipaje la 
start — și au sosit pe locul 
trei, calificîndu-se pentru semi
finale. Seria a fost cîștigată de 
echipajul spaniol (Ramos- 
Missione — Mendez), urmat de 
cel din R. D. Germană. Cele
lalte două serii au fost cîști- 
gate de ambarcațiunile din 
U.R.S.S. (Parfinovici — Ciu- 
hrai) — marii favoriti ai pro
bei — și Cuba (Marrero — 
CunilI).

Penultima probă a dimineții, 
canoe dublu, ne-a oferit pri
lejul de a asista la o adevă
rată demonstrație de măiestrie 
a echipajului nostru alcătuit 
din Ivan Patzaichin si Toma 
Simionov. Ei au cîștigat seria 
a doua -cu un timp exceptional.

3:38,36, întrecîndu-i cu trei se
cunde pe campionii mondiali 
Iurcenko — Lobanov (U.R.S.S.) 
și cu aproape șapte (!) secunde 
pe Buday-Frey (Ungaria), vi- 
cecampioni mondiali la Dius- 
burg. Timpul echipajului nos
tru — care are încă resurse — 
este cu trei secunde și ju
mătate mai bun decît al învin
gătorilor din prima serie, ceea 
ce ne face să-i așezăm, cu 
speranță și încredere, pe Pat
zaichin și Simionov în fruntea 
favoritilor probei. Aceasta este, 
dealtfel, impresia tuturor celor 
care urmăresc aici, la Krilat
skoe, întrecerile de caiac-ca- 
noe.

în sfîrșit. la caiac-patru. e- 
chipajul nostru nu s-a clasat 
decît pe locul șase în prima 
serie și, pentru a se califica în 
finală, va trebui să ocupe una 
din primele trei poziții în se
mifinale de sîmbătă dimineața, 
lucru foarte posibil.

ATLETISM : Lungime (f) : 1. Tatiana 
Kolpakova (U.R.S.S.) 7, OS m — record 
olimpic, campioană olimpică, 2. Brigitte 
Wujak (R.D.G.) 7,04 m, 3. Tatiana Ska- 
clko (U.R.S.S.) 7,01 m, 4. Anna Wlodar- 
czyk (Polonia) 6,96 m, 5. Siegrun Siegl 
(R.D.G.) 6,37 m, 6. Jarmila Nygrinova 
(Cehoslovacia) 6,83 m.

3 000 m obstacole : 1. Bronislaw Ma
linowski (Polonia) 8:09,7 — campion o- 
limpic, 2. Filbert Bay (Tanzania) 8:12,5, 
3. Eshetu Tura (Etiopia) 8:13,6, 4. Do
mingo Ramon (Spania) 8:15,8, 5. Fran
cisco Sanchez (Spania) 8:18,0, 6. Giu
seppe Gerbl (Italia) 8:18,5, 7. Boguslaw 
Maminski (Polonia) 8:19,5, 8. Anatoli
Dimov (U.R.S.S.) 8:19,8, 9. Vasile Bl- 
chea (România) 8:23,9 etc.

Ciocan : 1. Iutii Sedîh (U.R.S.S.) 81,80 
m, record mondial și olimpic, cam
pion olimpic, 2. Serghei Litvinov 
(U.R.S.S.) 80,64 m, 8. Iuri Tamm
(U.R.S.S.) 78,96 m, 4. Roland Steuck
(R.D.G.) 77.54 m, 5. Detlef Genstenberg 
(R.D.G.) 74.60 m, 6. Emanuel Duflghe-
rov (Bulgaria) 74,06 m.

BOX. cat. semimuscă : 1. Ramos (Cu
ba) b.p. I. Mustafov (Bulgaria) ; s. 
Sabirov (U.R.S.S.) b.p. Li Ven uk 
(R.P.D. Coreeană) ; cat. cocoș : J. Her
nandez (Cuba) b.p. M. Anthony (Guya
na) ; J. D. Pinango (Venezuela) b.p. 
D. Clpere (România) ; cat. semiușoaxă : 
V. Demianenko (U.B.S.S.) b.ab.l R. 
Nowakowski (R.D.G.) ; A. Herrera (cu
ba) b.p. K. Adach (Polonia) ; cat. seml- 
mijlocie : A. Aldama (Cuba) b.p. K. H. 
Krilger (R.D.G.) ; J. Mugabi (Uganda) 
b.p. K. Skzerbs (Polonia); cat. mijlo
cie : J. Gomez (Cube) b.p. V. Silaghi 
(România) ; V. Savcenko (U.B.S.S.) 
b.ab.3 J. Rybicki (Polonia) ; cat. grea : 
T. Stevenson (Cuba) b.p. J. Leval (Un
garia) ; P. Zaev (U.R.S.S.) b.p. J. Fang- 
hănel (R.D.G.) ; cat. muscă : V. Miros- 
nlcenko (U.R.S.S.) b.p. J. Varadi (Un
garia) ; p. Lesov (Bulgaria) b.p. H. 
Russell (irlanda) ; cat. pană : A.
Horta (Cuba) b. neprez. K. Kosedowskl 
(Polonia) ; R. Flnk (R.D.G.) b.p. V. 
Ribakov (U.R.S.S.) ; cat. ușoară : P. 
Oliva (Italia) b.p. A. WUlis (Marea Bri- 
tanle); S. Konokbaev (U.R.S.S.j b.p. J. 
Aguillar (Cuba) ; cat. mijlocie mică : A. 
Martinez (Cuba) b.ab.2 J. Franek 
(Cehoslovacia) ; G. Koșkin (U.R.S.S.) 
b.p D. Kastner (R.D.G.) ; cat. semigrea: 
S. Kacear (Iugoslavia) b.p. H. Bauch 
(R.D.G.) ; p. skrzecz (Polonia) b.p. R. 
Rojas (Cuba).

UN MERITUOS LOC III IN „MARELE PREMIU LA DRESAJ“-ECHIPE
(Urmare din pag. 1)

niei a reușit să obțină o pre
țioasă medalie de bronz, aceas
ta fiind cea de-a doua medalie 
din istoria participărilor la O- 
limpiadă a călăreților noștri, 
după ..argintul" realizat, la ob
stacole, de H. Rang în 1936, și 
prima la dresaj. Desigur, tutu
ror componentilor echipei li se 
cuvin felicitări pentru perfor
manța realizată, ceea ce ar pu
tea însemna un pas înainte 
spre afirmarea deplină a echi- 
tației noastre. ,,Este firesc să 
ne bucure această medalie pe 
care am cucerit-o aici — ne 
spune Anghel Donescu. Este o 
performantă deosebită a echi- 
tatiei noastre, ea fiind urmarea 
faptului că am știut și am 
putut să valorificăm Ia maxi
mum posibilitățile cailor pe ca- 
re-i avem la dispoziție si cu 
care ne-am pregătit, totuși, o 
perioadă foarte scurtă. Trebuie 
să se știe că un cal. pentru a 
putea lua startul la o întrecere 
de nivel olimpic, are nevoie 
de cel puțin 6—7 ani de antre
nament. Or. caii noștri stat 
încă abia Ia început".

Cîteva cuvinte . despre între
ceri. Să precizăm,' mai întîi. că

la dresaj, fiecare concurent are 
de executat o serie de figuri 
obligatorii, pentru care juriul, 
alcătuit din 5 arbitri, acordă 
note, în urma cărora se. stabi
lește punctajul general. Totul 
este asemănător cu exercițiile 
impuse la gimnastică sau la 
patinaj artistic. Dar, în cazul 
călăriei. rezultatul depinde nu 
numai de sportiv, ci si de pre
gătirea calului. Primul dintre 
componenții echipei noastre a 
fost Dumitru Velicu, cu De- 
cebal, care a reușit, miercuri, 
să acumuleze 1076 p. Joi dimi
neață. Anghel Donescu, cu Dor, 
și-a demonstrat calitățile, el 
primind 1255 p, cei 5 arbitri 
punctîndu-1 astfel : 239 — 253
— 258 — 273 — 232. datorită 
corectitudinii execuției figurilor 
progresiei și a discreției cu 
care și-a dirijat calul. Petre 
Roșea, cu Derbist. datorită bu
nei executări a figurilor ar fi 
meritat un punctaj superior, 
dar el a fost apreciat numai cu 
1015 p. Trebuie să precizăm că 
în cazul lui. ca si în cel al lui 
D. Velicu, între opiniile arbi
trilor au existat mari discre
pante : 228 — 179 — 224 — 209
— 155. ceea ce n-ar trebui să 
se întîmple în cazul unui con
curs de o asemenea anvergură. 
Cu un total de 3346 p. echipa

României a urcat pe cea de-a 
3-a treaptă a podiumului.

Primii care-i felicită sînt 
componenții echipei noastre de 
obstacole — Dania Popescu, 
Ion Popa, Alexandru Bozan și 
Dumitru Velea — care i-au ur
mărit, tot timpul, pe colegii 
lor. cu sufletul la gură. Reîn- 
tîlnirea cu membrii formației 
noastre de obstacole ne-a pri
lejuit rememorarea unor mo
mente din evoluția lor. evoluție 
încheiată cu un merituos loc 5. 
Este cunoscut, poate, mai pu
țin faptul că Ion Popa și-a 
fracturat un braț în manșa I 
și a concurat în aceste condiții 
în cea de-a doua parte a în
trecerii. dar el a avut o con
tribuție meritorie la menține
rea în cursa pentru un loc 
fruntaș «a echipei noastre. Ceea 
ce s-a și întîmplat. ca urmare 
a modului cum s-au comportat 
și ceilalți călăreți ai noștri. 
Cele întîmplate la obstacole, ca 
și modul cum au evoluaț la 
dresaj, dovedesc puterea'' de 
luptă, pasiunea, dăruirea, ma
rea dorință de victorie a călă
reților români, al căror talent 
și pregătire au primit o unani
mă apreciere aici, la Moscova, 
unde ei au încheiat a XXIT-a 
Olimpiadă cu un bilanț remar
cabil.
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CAIAC-CANOE. Serii în cursele de 
1 600 m : K 1 : seria I : Rudiger Helm 
(R.D. Germană) 3:45,20, Oreste Perri 
(Italia) 3:46,18, Istvan Joos (Ungaria) 
3:47,26 ; seria a H-a : Alain Lebas 
(Franța) 3:44,76, Ion Bîrlădeanu (Româ
nia) 3:46,76, John Sumegl (Australia) 
3:47,60 ; seria a IH-a : Milan Jantei 
(Iugoslavia) 3:47,77, Anders Andersson 
(Suedia) 3:46,16, Felix Masar (Cehoslo
vacia) 3:46,49 ; CI: seria I : Lipat Va- 
rabiev (România) 4:06,13, Liubomir Lu- 
benov (Bulgaria) 4:06,62, Serghei Postre- 
hln (U.R.S.S.) 4:07,36 ; seria a n-a :
Tamas Wichmann (Ungaria) 4:02,76,
Eckhard Leue (R.D Germană) 4:04,09,
Thomas Falk (Suedia) 4:04,97 ; K l:
seria I : Spania (l/uis Ramos Missione — 
Heraninio Menendez) 3:24,83, R.D. Ger
mană (Peter Hempel — Frank Bischoff) 
835,71, România (Alexandru Giura — 
Nteolae Țicu) 3:26,50 ; seria a n-a : 
UJI.S.S. (Vladimir Parfinovici — Ser
ghei Cluhral) 3:24,61, Ungaria (Istvan
Szabo — Istvan Joos) 3:26,20, Mărea
Briitanie (Christopher Ballard — Neil
Bobson) 8:28,39 ; seria a III-a : Cuba 
(Jose Marrero — Reynaldo Cunffl)
3:34,04, Noua Zeeland ă (Allan Blair 
Thompson — Geoffrey Walker) 3:38,13, 
Belgia (Jos Broeckx — Paul Stinekers) 
3:40.86 ; C 2: seria I : Cehoslovacia (Jiri 
Vrdlovec — Petr Kubloek) 3:42,01, Sue
dia (Bemt Lindelof — Erik Zeldlitz) 
3:44,91, Bulgaria (Ralclo Karmangiev — 
Kamen Kuțev) 3:45,56 ; seria a n-a : 
România (Ivan Patzaichin — Toma Si
mionov) 3:38,36, UJI.S.S. (Vasili Iurcenko 
— luri Lobanov) 3:41,32, Ungaria (Ta
mas Buddy — Oszkar Frey) 3:45,05; K 4: 
seria I : UJI.S.S. 3:02,70, Franța 3:03,77, 
Suedia 3:06,20, Ungaria 3:06,19, Bulgaria 
3:07,19, România (Nlcușor Eșeanu — Va
sile Dîba — Ion Geantă — Mlliai Zafiu) 
3:08,69, Marea Britanic 3:10,18 ; seria a 
n-a : R.D. Germană 3:04,86, Polonia 
3:09,92, Australia 3:10,49.

CĂLĂRIE. Proba de dresaj echipe :
1. U-R.S.S. 4383 p — campioană olim
pică ; 2. Bulgaria 3530 p ; S. România 
3346 p ; 4. Polonia 2945,5 p ; 5. Austria 
1623,3 p ; t. Finlanda 1458 p.

HOCHEI pe IARBA. Turneul feminin: 
Zimbabwe — Austria 4—1 (2—0); UJI.S.S. 
— India 3—1 (2—0) ; Cehoslovacia — Po
lonia 1—0 (0—0). Clasament final : 1.
Zimbabwe 8 p — campioană olimpică ;
2. Cehoslovacia T p ; 8. U.R.S.S. 6 p ;

4. India 5 p ; 5. Austria 4 p ; 6. Po
lonia 0 p.

JUDO. Cat. semlușoară (65 kg), gru
pa A, turul 1 : J. Branco (Portugalia) 
b. 1pp. A. Thera (Mali). I. Nedkov 
(Bulgaria) b. 1pp. J. Arevalo (Ecuador), 
J. Kriz (Cehoslovacia) b. ipp. A. Swa- 
nabria (Costa Rica), N. Soloduhin 
(U.R.S.S.) b. 1pp. H. Rodriguez (Cuba),
R. Neenan (Anglia) b. 1pp. F. OcRo 
(Iugoslavia), S. Rabary (Madagascar) 
b.p. C. Konstanttnou (Cipru), M. Youwg 
(Australia) b. 1pp. F. Mwahza (Zam
bia) ; turui 2 : I. Nedkov (Bulgaria) 
b. ipp. J. Branco (Portugalia), N. So
loduhin (UJI.S.S.) b.p. J. Kriz (Ceho
slovacia) , R. Neenan (Anglia) b. 1pp.
5. Rabary (Madagascar), T. Beissmann 
(R.D.G.) b.p. M. Youwg (Australia) ; 
turul 3 : N. Soloduhin (U.R.S.S.) b.p. I. 
Nedkov (Bulgaria), T. Beissmann 
CR.D.G.) b.p. B. Neenan (Anglia) ; pen
tru primul loc în grupă : N. Soloduhin 
(U.B.S.S.) b. ipp. T. Beissmann (R.D.G.).

Grupa B, turul 1 : w. Bledron (Sue
dia) b. ipp. B. El Zaoulkl (Siria), Y. 
Onmura (Brazilia) b.p. C. Niculae (Ro
mânia), T. Damdin (Mongolia) b. Ipp. 
D. Fyfer (Zimbabwe), J. Pawlowski 
(Polonia), b.p. I. Gelencser (Ungaria), 
G. Padilla (Mexic) b.p. A. Bozahan 
(Kuweit), D. Sambou (Senegal) b.p. 
G. Tom-Tam (Camerun) ; turul 2 : 

W. Bledron (Suedia), b. ipp. Y. Onmura 
(Brazilia), T. Damdin (Mongolia) b.p. 
Y. Delvingt (Franța), J. Pawlowski (Po
lonia) b.p. G. Padilla (Mexic), D. Sam
bou (Senegal) b. ipp. M. Diallo (Gui
neea) ; turul 3 : T. Damdin (Mongolia) 
b.p. W. Bledron (Suedia), J. Pawlowski 
(Polonia) b. ipp. D. Sambou (Senegal); 
pentru primul loc în grupă : T. Damdin 
(Mongolia) b.p. J. Pawlowski (Polonia).

Clasamentul : 1. Nikolai Soloduhin 
(UJI.S.S.) — campion olimpic, 2. 
Tsendying Damdin (Mongolia), 3. Januse 
Pawlowski (Polonia) și Ulan Nedkov 
(Bulgaria).

LUPTE LIBERE. Cat. 57 kg : s. Belo
glazov (UJI.S.S.) b.t. W. Konczak (Po
lonia), H. Li (R.P.D. Coreeană) b.p. A. 
Neagu (România), I. Țoeev (Bulgaria) 
b. dese. S. Nemeth (Ungaria), D. Oium- 
bold (Mongolia) b.t. K. Mushin (Irak);
S. Beloglazov (U.R.S.S.) b.E H. Li 
(R.P.D. Coreeană), D. Olunboid (Mon
golia) b.p. I. Țocev (Bulgaria). Clasa
mentul : Serghei Beloglazov (U.R.S.S.) 
— campion olimpic, 2. Ho Pyong LI 
(R.P.D. Coreeană), 3. Dugarsuren Oiun-

bold (Mongolia), 4. Ivan Țocev (Bulga
ria), 5. Aurel Neagu (România), 6. Wies- 
law Konczak (Polonia).

Cat. 68 kg : I. Iankov (Bulgaria) b.p. 
S. Jagmander (India), S. Sejdl (Iugo
slavia) b.p. E. Probst (R.D.G.), S. Absai- 
dov (U.R.S.S.) b.p. I. Iankov (Bulgaria). 
Clasamentul : 1. Saipula Absaldov
(U.R.S.S.) — campion olimpic, 2. Ivan
Iankov (Bulgaria), 3. Saban Sejdl 
(Iugoslavia), 4. Singh Jagmander (India). 
5. Eberhard Probst (R.D.G.), 6. Octavian 
Dușa (România).

Cat. 82 kg : I. Kovacs (Ungaria) b.p. 
A. Nemedl (Iugoslavia), I. Abilov (Bul
garia) b.d. G. Busarello (Austria), H. 
Mazur (Polonia) b. superioritate puncte 
M. Eloulabi (Siria), M. Aratșilov 
(U.R.S.S.) b.d. Z. Duvchin (Mongolia). 
I. Kovacs (Ungaria) b.p. H. Mazur (Po
lonia), I. Abllov (Bulgaria) b.p. M. 
Aratșilov (U.B.S.S.). Clasamentul : 1.
Ismail Abilov (Bulgaria) — campion o- 
limpic, 2. Magomedhan Aratșilov 
(U.R.S.S.), 3. Istvan Kovacs (Ungaria). 
4. Henryk Mazur (Polonia), 5. Abdula 
Nemedl (Iugoslavia). 6. Zevegying 
Duvchin (Mongolia).

Cat. 100 kg : A. Sandurski (Polonia) 
b.s.p. A. lanko (România), B. Gehrke 
(B.D.G.) b.p. P. Ivanov (Bulgaria). S. 
Andiev (U.R.S.S.) b.d. J. Balla (Un
garia), S. Andiev (U.R.S.S.) b.t. M. 
Sakho (Senegal), J. Balla (Ungaria) 
b.p. Gehrke (R.D.G.). Clasamentul : 
1. Soslan Andiev (U.R.S.S.) — cam
pion olimpic, 2. Jozsef Balla (Unga
ria). 3. Adam - Sandurski (Polonia). 4. 
Roland Gehrke (R.D.G.). 5. Andrei 
lanko (România). 6. Mamadou Sakho 
(Senegal).

SCRIMA. Proba de spadă, echipe : 
1. Franța — campioană olimpică ; 2.
Polonia ; 3. U.R.S.S. : 4. România ; 5.
Suedia ; 6. Cehoslovacia.

TIR CU ARCUL. După două zile — 
Masculin : 1. Be!a Naghi (Ungaria) 
1225 p ; 2. Marc Blenkame (M. Brita- 
nle) 1224 p ; 3.' Vladimir Eșeev (U.R.S.S.) 
1222 p; 4. Denis Savory (M. Britanic) 1220 
p ; 5. Tomy Poikalalnen (Finlanda) 1220 
p ; 6. Andră Braun (Elveția) 1218 ; ...15. 
Andrei Berki (România) 1209 p ; femi
nin : Keto Losaberidze (U.R.S.S.) 1257
p; 2. Natalia Butuzova (U.R.S.S.) 1251 p; 
3. Palvi Meriluoto (Finlanda) 1217 p ; 4. 
Zdenka Padevetova (Cehoslovacia) 1206 
p ; 5. Guan Sun O (R.P.D. Coreeană) 
1196 p ; 6. Marla Seiinga (Polonia) 1190 
p ; ...9. Aurora Chin (România) 1174 p.
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Timi- 
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pei. Sîntem convinși că antre
norul Ion Ionescu e conștient 
de urmările deosebite ale aces
tei mișcări. Dumitru în linia 
de mijloc a Politehnicii Timi
șoara înseamnă, fatalmente, o 
schimbare de ritm, de anver
gură. de angajare a perechii 
Anghel — Nedelcu si de multe 
alte elemente pe care publicul 
timișorean le așteaptă. Ele pot 
să însemne foarte mult, dar si 
foarte puțin. în această per
spectivă. atît antrenorul cît si 
jucătorul au obligații deosebite.

Răducanu la F.C. Baia Mare 
este o apariție nu mai puțin 
spectaculoasă. Dacă am glumi 
puțin, am putea spune că Ră
ducanu are posibilitatea să-și 
împlinească vechiul vis de a 
șuta la poarta echipei adverse. 
Lăsînd gluma de o parte, sîn- 
,tem convinși că atît Mateianu 
cît și Răducanu se leagă, prin 
semnătura 
gații față 
rean, față 
pă și fată 
Și nu credem că Răducanu. în 
special, va accepta să se spună 
că transferarea lui a fost doar 
un moment de fantezie.

lor. de mari obli- 
de publicul băimă- 
de propria lor echi- 
de fotbalul nostru.

Manea în atacul Stelei repre
zintă realmente o modificare 
structurală în sînul întregii e- 
chipe. El îl readuce. într-o oa
recare măsură, pe Troi în for
mația lui Constantin. Dacă le
găm prezenta ex-rapidistului și 
de probabila integrare a lui 
Verigeanu pe partea dreaptă, 
ne dăm seama că Steaua se 
îndreaptă spre un 4—3—3 ine
vitabil. Suporterii sînt de pă
rere că abia acum lipsește Du
mitru, tinînd seama de faptul 
că cei doi ..cai de curse" ar fi 
avut nevoie de un „driver", 
dar așa e fotbalul — nu poți 
avea întotdeauna totul.

Zamfir la Galați reprezintă 
cel mai mare rămășag al cam
pionatului. Intr-adevăr. iubito
rii fotbalului așteaptă cu spe
ranță revenirea recalcitrantului 
Zamfir în elita fotbaliștilor 
noștri. El beneficiază, dacă pu
tem spune astfel, de apor
tul intransigentei antrenorului 
Teașcă. Dacă antrenorul va cîș- 
tiga rămășagul, probabil că e- 
chipa națională va redobîndi o 
extremă stîngă cum nu prea 
există în fotbalul nostru.

Am luat aceste patru exem
ple prototip pentru a sugera 
încă o dată că transferările sînt 
mult mai mult decît o schim
bare de atmosferă. Ele sînt 
OBLIGAȚII MARI, atît din 
partea antrenorilor, cît și a ju
cătorilor. Cele patru exemple 
nu le exclud, bineînțeles, pe 
toate celelalte, ca de pildă Spe
riata, chemat la București pen
tru a asigura echipei dinamo- 
viste liniștea necesară pe care 
o presupune prezenta unui por
tar constant între buturi. De 
asemenea. Florin Grigore are 
și el sarcina de a anima, prin 
sprinturile sale, jocul mai cu- 
rînd (doar) ordonat al studen
ților bucureșteni.

Tuturor acestora, și nu nu
mai lor. le dorim să privească 
cu seriozitate momentul de răs
cruce al transferului, care poa
te să propulseze echipa, să-i 
propulseze pe cei transferați 
și să contribuie la dinamizarea, 
atît de așteptată, a campiona
tului nostru.

In acest sens, orice altă al
ternativă nu reprezintă decît un 
bumerang.

loan CHIRILĂ
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• CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ
— F.C. BAIA MARE 2—1 (1—1). 
Joc frumos încheiat cu victoria 
Ceahlăului, noua promovată în 
Divizia B. Au marcat : Nemțeanu 
(min. 4 și 57), respectiv Cioban 
I (min. 43). Băimărenii au ali
niat formația : Răducanu — Borz, 
Buzgău, Roller, Onuțan — Bălan, 
Sepi, Mureșan — Roznai, Terheș, 
Deac. (Au mai jucat : Moldovan, 
Molnar, Ciohan I, Ciohan H, Sa- 
bău și P. Radu. (C. RUSU — 
coresp.).
• POLITEHNICA IAȘI

KISEHIR.......... ...................
cia) 3—1 
lurilor : 
respectiv 
Naște — 
Cernescu 
mionaș - 
(Au mai jucat : 
nescu). (D. DIACONESCU — 
nesp.).
• CORVINUL HUNEDOARA

OLIMPIA SATU MARE 5—0 
(2—0). Au înscris : Petcu (min. 
16 și 60) Dumitrache (imin. 30), 
Văetuș (min. 50) și Rednic (imin. 
85). (I. VLAD — coresp.).
• U.M. TIMIȘOARA — U.T. A- 

RAD 3—0 (3—0). Au marcat : Be
lanov f2) și Iancovici. (C. CREȚU
— coresp.).
• DUMINICA DE LA ORA 10, 

DIVIZIONARA „B" METALUL

ES- 
SPOR KULHUBU (Tur- 
(1—0). Realizatorii go- 

Coraș, Dănilă, Florean, 
Ilusein. POLITEHNICA: 
Munteanu, Anton, Ursu, 
— Romilă, Coraș, Si- 

■ Dănilă, Cioacă, Costea. 
Bucu _și D. Io- 

eo-

MECIURI AMICALE
BUCUREȘTI va susține un meci 
amical cu Flacăra roșie, pe tere
nul acesteia.

0 POLITEHNICA TIMIȘOARA 
IN SPANIA. In zilele de 26, 27 
șl 28 august va avea loc la Bar
celona un turneu cu participarea 
echipelor : Espanol Barcelona, 
Saragoza, Politehnica Timișoara 
și o formație mexicană care ur
mează a fi stabilită.

0 ATLETICO MINEIRO, LA TI
MIȘOARA. Vicecampioana Brazi
liei, Atletico Mineiro, va evolua 
marți 5 august Ia Timișoara tn 
compania Politehnicii. Partida va 
începe la ora 18.

0 DATELE JOCURILOR CEL
TIC — DIOSGYOR. S-au stabilit 
datele jocurilor preliminare din 
„Cupa cupelor" dintre Celtic și 
Diosgyor : 20 august la Glasgow 
șl 3 septembrie la Diosgyor. Cum 
se știe, învingătoarea va ta- 
tUnl pe Politehnica Timișoara în 
primul tur al „Cupei cupelor".

0 F. C. BIHOR IN POLONIA. 
Formația orădeană a susținut 
patru jocuri în Polonia, înche
iate cu următoarele rezultate : 
cu Stahl Mielec 0—2 (0—0) —
a marcat Szarmach (2) ; cu Ta- 
tran Preșov (Cehoslovacia) 2—1 
(2—0) — au marcat David șl Puș
caș (F.C. Bihor), respectiv Rut- 
nac; cu Stahl Rezsow 2—2 (1—1) 
— au înscris Vergu șl Florescu,

respeciv Kalicszack și Domski ; 
cu F.C. Cracovia 1—0 (0—0) — a 
marcat Dianu. (Ilie GHIȘA — 
coresp.).
• F. C. ȘOIMII SIBIU — PA- 

NIONIOS ATENA 2—0 (0—0). Au 
asistat peste 5000 de spectatori. 
Autorii golurilor : Țurlea (min. 
63) și Bîrsan (imln. 88) (I. BO-
ȚOCAN — coresp.).

O seară din mijlocul lunii 
lui Cuptor... Un meci pe „23 
August", ultimul pentru arbi
trul Francisc Coloși... Specta
torii au părăsit tribunele ce
lui mal mare stadion bucu- 
neștean. Iar reflectoarele s-au 
stins. In cabina arbitrilor, „tu- 
șlerll" Retezau și Stincan se 
pregăteau să facă duș, Fran
cisc Coloși se așezase în fo
toliu șl își ștergea cu 
prosop broboanele de ' 
rație. Privea spre un 
imaginar...

Parcă Ieri a pășit . 
zonul „Venusului" de pe Spla
iul Independenței, unde Co
lea Vîlcov — prin 1946 — l-a 
învățat „a—b—c“-ul jocului cu 
balonul rotund. Apoi a îm
brăcat tricourile Metalului 
București, Progresului Bucu
rești, științei București șl O- 
limpiei Giurgiu. Din 1954 este 
inspector tehnic la Banca Na
țională. în 14 ani ca jucător 
s-au adunat și bucurii șl ne
cazuri. Bucuriei absolvirii fa
cultății în 1954 1 s-a adăugat, 
în vara acelui an. și aceea a 
promovării Progresului ta 
„A". Frumoaselor imagini li 
se suprapun și altele neplă
cute. Una dintre ele ? Juca 
la Știința, avîndu-i colegi, 
printre alții, pe Semen eseu, 
pe Maior, pe Cruțiu, pe Tău- 
ceanu... Jucători buni, dar. 
ta 1958, echipa a retrogradai 
din Divizia B !

...In 1962, a absolvit cursu
rile școlii de arbitri din Bucu
rești. După trei ani a debu
tat tn campionatul republican, 
conducted peste 660 de par
tide. In 1976, i-a apărut pen
tru prima oară numele pc 
lista de arbitri F.I.F.A. Bilan
țul pe arena Internațională i 
24 de tatllniri-lnlerțări, cupe 
europene lntercluburi și cam
pionatul universitar din Me-

„NAȚIONALELE" DE TENIS
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nurile împrejmuite de handbal 
(pe bitum) și baschet (3, dintre 
care 2 pe zgură și unul pe bi
tum) : firește, goale... Cind am 
revenit, am găsit și pe îngri
jitorul Simon Karoly, pe care 
l-am întrebat ce va fi azi pe 
frumoasa lui bază. „Un meci de 
handbal din campionatul jude
țean, pe la 11", ne-a răspuns 
($i, la ora respectivă, revenind 
la Crișul, am văzut cîțiva bă
ieți cu sacoșe întinși pe băncile v 
tribunei... Se putea face chiar 
plajă). Bine, dar copiii din car
tier nu vin pe-aici ? l-am mai 
întrebat pe îngrijitor. „Vin, dar 
pe la ora opt". „Păi a trecut 
de mult ora opt... „Zic. ora opt 
seara. Mi s-a spus să nu-i las 
să mai intre aici, dar poți să 
nu-i Iași ?! Sînt și ei copii și 
le place să se joace 1“ Dar azi 
e duminică, e vacanță, e vre
me frumoasă, ar putea veni co
piii cu profesorii lor, nu ? „A- 
păi, cind copiii sînt în vacanță, 
profesorii sînt și mai în va
canță..." Nu departe de aici, 
lingă frumosul parc Petoffi, des
coperim (și intrăm) internatul 
Liceului industrial nr. 2, cu o 
mică și neîngrijită bază spor
tivă interioară. Un teren de 
volei abia descifrabil, niște pa
nouri de baschet fără coșuri, 
fete în capot pe la intrările în 
internat. Elevul de serviciu la 
cantină, Ion Balint, care ne spu
ne că ii place fotbalul și joacă 
la Energia Oradea, în campio
natul județean de juniori, n-are 
ce detalii să ne dea despre ce
va sport acolo, sau altundeva, 
in această duminică. Ce vor fa
ce fetele w azi ? „E duminică, 
mai tîrziu se îmbracă și pleacă 
în oraș", răspunde elevul.

La Sănătatea, dincolo de Mu
zeul Țării Crișurilor, pe terenu
rile de tenis despre care res
ponsabilul Valentin Nagy, om 
„cu vechime de 46 de ani în 
acest sport", ne spune că au 
fost făcute din 1963 încoace nu
mai prin muncă patriotică — se 
află la antrenament sportivii 
secției. Dar nu pe toate. Tocmai 
atunci veneau și alți amatori ai 
sportului alb să închirieze... E

totuși ceva! La Voința, dimi
neață liniștită...

După-amiază, la ultima reuni
une a „Trofeului Felix" la vo
lei, am prezentat unor activiști 
sportivi locali însemnările du
minicii orădene pe terenurile 
„Daciadei". Și am reținut cî- 
teva răspunsuri: „Dacă n-ați 
fost la bazinele de înot ! Acolo 
s-au dus toți amatorii de sport". 
„Duminica, în general, se plea
că la Băile Felix, la alte locuri 
de agrement", „De data aceas
ta a fost o excepție, noi acti
viștii sportivi fiind ocupați cu 
organizarea turneului interna
țional de volei, care vrem să 
iasă bine". A ieșit, e drept, dar 
unde au fost activiștii din aso
ciațiile sportive orădene, pro
fesorii de sport din școli, in
structorii voluntari ? De ce au 
stat — și probabil stau mereu 
— nefolosite 
mișcare, de 
sport, bazele

Transcriind 
reporterul este conștient că nu 
numai la Oradea sînt asemenea 
duminici cu puțin sau foarte 
puțin sport in cadrul ,,Daciadei", 
cu prea multă... vacanță pen
tru organizatorii de acțiuni și 
competiții de masă. Am ascul
tat la sfirșitul aceleiași duminici, 
in cadrul unei discuții cu un 
activist sportiv la județ, lu
cruri frumoase, idei și iniția
tive interesante (pe care le vom 
publica ulterior) despre activi
tatea de masă bihoreană, des
pre multe competiții și festi
valuri care s-au organizat și se 
organizează aici. Dar „Daciada" 
înseamnă, oare, numai citeva 
acțiuni organizate cu mare pom
pă intr-un an întreg ? Sînt bi
nevenite și acestea, mai ales 
sub aspect propagandistic, dar 
nu trebuie să fie o activitate 
permanentă, cursivă, in acest 
fel cu adevărat folositoare ce
lor ce vor să practice exerci
țiul fizic, sportul sau turismul? 
Iată întrebările pe care trebuie 
să și le pună toți cei care au 
atribuții în acest domeniu...

de; amatorii de 
destindere prin 

orădene ?
aceste însemnări,

Se apropie de decizie întrece
rile în toate cele cinci probe ale 
campionatului național de tenis 
pentru seniori. în această după- 
amiază vom urmări prima finală, 
pea a perechilor feminine. Dar 
în centrul atenției stau, desigur, 
întîlnirile de simplu, ajunse în 
faza semifinalelor. Ieri, din nou, 
favoriții și-au apărat cu succes 
pozițiile, nu însă totdeauna fă
ră emoții. Este cazul partidei în 
Care fostul campion. Dumitru 
HărădăiL a avut de suportat un 
asalt viguros din partea tânăru
lui Liviu Mancaș (20 ani), pe 
distanta a 5 seturi și aproape 
tot atâtea ore de luptă. Numai 
dîrzenia și experiența de joc 
ale lui Hărădău i-au putut asigura 
victoria. Mancaș luase primul 
set, iar în al patrulea, de două 
ori (la 4—5 și 5—6 pe serviciul 
adversarului), a contraatacat cu 
mult curaj, obțlnînd eg aflarea. 
Pentru ca în ultima parte a jo
cului să nu se poată concentra 
suficient, ceea ce a ușurat sen
sibil sarcina învingătorului. în 
formă bună se dovedește actu
alul campion. Florin Scgărceanu, 
ieri, foarte decis în fata unui 
Traian Marcu descumpănit. Cei
lalți doi semifinaliști sînt Marian 
Mîrza și Jean Bîrcu, ultimul câș
tigător al unei partide echili
brate cu Octavian Vîlcioîu. Fără 
prea mult istoric, „sferturile" 
feminine. Aci vom asista la o 
interesantă confruntare între 
surorile Romanov, iar în cea
laltă semifinală se întîlnesc Flo
rența Mihai — dornică de a re
veni în fruntea senioarelor noas
tre — și Mariana Hadgiu.

Iată rezultatele înregistrate 
în reuniunile de ieri : SIMPLU 
BARBAȚT, sferturi de finală • 
D. Hărădău — L. Mancaș 3—6, 
7—5, 6—3, 6—8, 6—1 ; M. Mîrza — 
O. Pavel 6—2, 6—0, 6—1 ; J. Bîr
cu — O. Vîlcioiu 1—6, 6—3, 6—4, 
4—6, 6—1 ; FI. Segărceanu — Tr. 
Marcu 6—3, 6—0, 6—0. SIMPLU 
FEMEI, sferturi de finală: Lucia 
Romanov — Elena Trifu 6—0.
6— 2 ; Maria Romanov — Adria
na Kanaiosifoglu 6—1. 6—0 ; Ma
riana Hadgiu — Liliana Pop 6—3.
7— 5; Florența Mihai — Rodica
Gheorghe 6—1, 6—0. DUBLU
BĂRBAȚI, turul I : FI. Niță, S 
Popa — R. Hărnuțiu, A. Marcu 
7—5, 6—3. 3—6, 6—4; sferturi de 
finală: D. Hărădău, Tr. Marcu — 
FI. Niță, S. Popa 6—2, 6—2, 6—3; 
I. Kerekes, O. Vîlcioiu — B. Al- 
măjan. C. Pop o viei w.o.: L. Man
caș, M. Mîrza — J. Dobrescu, O. 
Pavel 7—5, 6—2, 3—6, 6—1 : L.

Bucur, FI. Segărceanu — R. 
Constan.tiniescu, Fl. loan 6—0, 
7_5> 6—2. DUBLU FEMEI, turul 
I ; Adriana Karaiosifoglu, Elena 
Trifu — Cosmina Popescu, Li
liana Pop 6—1, 6—2 ; Camelia
Chiriac, Gabriela Szoko — Ro
dica Gheorghe, Sanda Proca 6—3, 
6—3; semifinale: Lucia și Ma
ria Romanov — Adriana Kanaio
sifoglu, Elena Trifu 6—4, 6—0 ; 
Camelia Chiriac, Gabriela Szoko
— Mariana Hadgiu, Florența Mi
hai 6—2, 3—6, 6—3. DUBLU
MIXT, turul I : A. Marcu, Ro
dica Gheorghe — B. Almăjan. 
Elena Trifu 6—2, 6—0 ; R. Cons- 
tantinescu, Adriana Karaiosifoglu
— FI. Niță, Gabriela Szoko 6—3.
6—2 ; sferturi de finală : L.
Bucur, Lucia Romanov — M. 
Mîrza, Mariana Hadgiu 6—2, 
6—4 ; A. Marcu, Rodica Gheor
ghe — R. Hărnuțiu, Liliana Pop 
2—6, 6—4, 6—2.

Azi, ki Progresul, un program 
artractiv. La ora 14 încep semi
finalele de simplu masculin, iar 
la ana 15 cele feminine. în con
tinuare, semifinale de dublu băr
bați și finala de dublu femei. 
Dimineața (ora 8,30). meciuri de 
dublu și din turneele de con
solare.

6—2.

Radu VOIA

„MEMORIALUL MIHAIL
Cea de-a 6-a ediție a turneu

lui internațional de șah „Memo
rialul Mihail Sadoveanu" s-a 
încheiat, la Iași, cu victoria 
maestrului Ovidiu Foișor, care

O.

Aurelian BREBEANU

TURNEE

xic (1979). De peste Ocean s-a 
înapoiat și cu o distincție : 
„Tlaloc, zeul apei", acordată 
de Comisia de organizare pen
tru „cel mai activ 
turneului".

...Anii s-au scurs 
ziciune. In toamna 
12 tineri, foștii săi elevi 
cursul de arbitri, au 
promovați în lotul divizionar 
C. Aceasta constituie un im
bold ca să continue activita
tea de formare a noii pro
moții de „cavaleri ai fluie
rului".

...Iată-1 ridicîndu-se de pe 
fotoliu. își șterge broboanele 
de transpirație de pe față, 
dar și picăturile ce se pre
ling de sub pleoape. A fost 
ultimul său meci, fiindcă a 
împlinit cinci decenii de viață 
și... conform regulamentului, 
chiar și cu ..ecuson F.I.F.A." 
nu mal poate fi delegat’ I

P. VINTILÂ

arbitru a]

cu repe- 
trecută, 
’ ' la

fost

RUTIERI DIN 7 ȚĂRI 
LA STARTUL COMPETIȚIEI 
CICLISTE „CUPA VOINȚA"

„Cupa Voința" la ciclism, com
petiție internațională pe etape, se 
va desfășura anul acesta tatre 
6—9 august, ta aceleași condiții 
ta care a avut loc șl anul trecut, 
întrecerea programează cinci e- 
tape, cu plecările si sosirile în 
municipiul Ploiești. concurentii 
avlnd de acoperit trasee de un 
pitoresc cu totul aparte. Iată ru
tele pe care vor avea loc dispu
tele acestei a XXlV-a ediții a 
„Cupei Voința". Etapa I (6 au
gust) : Ploiești — Răzvad — Pu
cioasa — Moreni — Sinaia — Co
marnic — Ploiești : etapa a n-a 
(7 august) : Ploiești — Vălenii de 
Munte — Cislău — Vălenii de 
Munte — Ploiești; etapa a III-a (7 
august) : cursă pe circuit. In mu
nicipiul Ploiești.
Gh. Gheorghlu-Dej ;
IV-a (8 august) : Ploiești 
naia — 1 
august) :
Cheia — Săcele 
zuga — 
marnlc 
dițle a 
invitat!
Cehoslovacia. Ungaria. R.P. Mon
golă, R.F. Germania si Olanda.

pe bulevardul 
etapa &

Si- 
Ploiești ; etapa a V-a (9 

: Vălenii de Munte —
Predeal — A-

Bușteni — Sinaia — Co- 
— Plodești. La actuala e- 
„Cupei Voința" au fost 

șl rutieri din Bulgaria,

SADOVEANU“ LA ȘAH
a totalizat 9 p din 13 posibile. 
L-au urmat, în ordine : Szme- 
tan (Argentina) — 8’/2 P, Bi- 
riescu — 8 p. Stanciu — 8 p, 
Georgescu — 7Vî p etc.

DE TENIS
TURNEUL internațional fe

minin de la Buenos Aires a 
fost cîștigat de Martina Navra
tilova. care în finală a învins-o 
cu 6—1, 6—3 pe Ivana Madruga 
(Argentina). — 
Betty Stove a 
2—6. 7—5, 7—5 pe Billie Jean 
King.

AU CONTINUAT meciurile 
turneului internațional de la 
South Orange. Rezultate teh-

Pentru locul 3, 
întrecut-o cu

nice : Clerc — Montano 6—1,
6—4 ; Mayneto — Portes 3—6,
6—4. 6—0 ; Lloyd — Dowdeswell

6—4 ; Betancourt
6—4 ; ~
6—1.

o—• ,
6-4.
6—1,
6—3,
6—4.

ZIUA

Cano
— James 
Krulevitz

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CtȘTIGURILE TRAGERII LOTO

DIN 25 IULIE 1980

Cat. 1 : 4 variante 250/n (auto
turisme Dacia 1300) ; cat. 2: i va
riantă 1000/n a 41.290 lei și 4 va
riante 25% a 10.323 lei ; cat. 3 :
10.25 a 8.057 lei ; cat. 4 : 23.25 a 
3.552 lei ; cat. 5 : 125 a 661 lei ; 
cat. 6: 246 a 336 lei ;
1.467.25 a 100 lei.

Report la categoria 1 :
Autoturismele „Dacia 

La categoria 1, realizate . 
jucate 25%, au revenit partici-

cat. X :

din 
din 

......... v............. ..... ____________ : și 
ION CONSTANTINESCU ambii din 
București, iar cîștigul în valoare 
de 41.290 lei de la categoria 2, 
realizat pe un bilet jucat 100%, 
a revenit lui NICOLAE I. GHER- 
GHE din comuna Dragomireștl, 
județul Ilfov.

panților : NICOLAE ZAIF
Constanța, ANDREI ALEXE 
Ploiești, MANCIU GHEORGHE

0 Tragerea obișnuită Loto de 
astăzi, 1 august 1980, se televi
zează in direct incepînd de la 
ora 15,45.

a treia a turneului 
Conway au fost în- 

următoarele rezul- 
Connors — Hjertquist 

6—2 ; Dibbs — Case 3—6, 
6—1 ; Solomon — Prajoux 
6—2 ; Fibak — Nerlon 

6—0 ; Gottfried — Purcel] 
6—3 ; Lendl — Gomez 7—6,

ÎN 
de la North 
registrate 
tate : 
6—2, 
6—1. 
7—6. 
6—4. 
6—3. 
6—3.

TURNEUL' feminin de laIN ___
San Diego, Tracy Austin a în
vins-o cu 6—0. 6—0 pe Peanut 
Louie. Alte rezultate înregistra
te : Turnbull — Morse 6—3. 
6—3 ; Kiyomura — Saliba 7—6, 
6—2 ; Sand — Susman 6—4. 3—6, 
6—3 ; Margolin — Latham 6—4, 
6—2 ; McDaniel — McInerney 
6—2 7—6 : Smith — Morrison
6— 3. 6—4 ; Desfor — White 6—1. 
5—7 6—3 ; Hallquist — Redondo
7— 6, 6—3.



XXII a EDIȚIE A JOCURILOR OLIMPICE
Trei prezențe olimpice — 

trei medaliiI Ultima perfor
mantă a handbaliștilor ro
mâni, „bronzul" cucerit re
cent, după o evoluție re
marcabilă, în turneul olimpic 
de la Moscova, completează 
șirul succeselor de mai 
mulți ani ale reprezentanți
lor noștri in această disci
plină. Iată-i din nou pe 
podium, răspunzînd aplau
zelor miilor de spectatori 
care le-au admirat talentul, 
^pregătirea și capacitatea de 
luptă.

Telefoto : TASS 
— AGERPRES

Kg ECHIPA DE SPADĂ
S A CLASAT PE

Echipa de spadă a României 
s-a clasat pe locul 4. După 
frumosul succes înregistrat în 
fața formației Ungariei, multiplă 
campioană olimpică, spadasinii 
noștri, ajunși în semifinale, 
n-au mai avut forța și lucidi
tatea necesară pentru a-și con
tinua șirul victoriilor și a ob
ține o medalie.

Astfel, în semifinale, echipa 
noastră de spadă n-a putut tre
ce de cea a Poloniei (care a- 
junsese în penultimul act al 
întrecerii printr-o victorie mult 
mai sigură decît o arată sco
rul, 8—6, în fața trăgătorilor 
suedezi, campioni olimpici la 
Montreal !). Deși a condus cu 
2—0 și după o „dublă înfrîn- 
gere" care le menținuse avan
tajul, spadasinii români au 
slăbit cadența, s-au lăsat ega
lați și apoi conduși, la un 
moment dat. cu 5—3. Polonezii

S AU ÎNCHEIAT ÎNTRECERILE

DE LUPTE LIBERE
în ultima zi a întrecerilor 

olimpice de lupte libere, cînd 
pe podiumul de concurs din 
sala Ț.S.K.A. au evoluat spor
tivii de la categoriile 57, 68, 
82 și +100 kg, doi dintre re
prezentanții țării noastre ajun
seseră în tururile premergătoare 
turneelor finale. Este vorba de 
Aurel Neagu (cat. 57 kg) și 
Andrei Ianko (cat. +100 kg). 
Misiunea luptătorilor români 
nu era dintre cele mai dificile, 
deoarece în meciurile pe care 
urmau să le susțină nu întîl- 
neau adversari cu faimă în a- 
rena internațională. Cu toate 
acestea, atît Neagu cit și Ian
ko au fost învinși.. Adversarul 
de joi dimineața al lui Aurel 
Neagu, Ho Pyong Li (R.P.D.

LA ORA FINALELOR
(Urmare din pag. 1)

nardo Pinango el a fost mai 
tehnic, a condus, în fapt, prin 
tactica adoptată, de a nu se băga 
la „bătaia" solicitată de adversar, 
și a punctat atunci cînd trebuia. 
Am văzut meciul împreună cu 
ziariștii cubanezi care erau si
guri ăă Cipere a intrat în finală. 
Ei au fost foarte mirați cînd s-a 
dictat decizia de 3—2 în favoarea 
lui Pinango. Acesta este o apari
ție nouă fără palmares, nici mă
car în America de Sud. Decizia 
a fost acordată de o brigadă de 
arbitri din țări care nu sînt pe 
primul plan al boxului și prin 
urmare nu au experiența și ru
tina necesară. Intre punctajul de 
60—56 dat de unul dintre arbitri șl 
58—58 dat de altul este o dife
rență inadmisibilă în arbitraj la 
box !...

în conferința de presă, amin
tită la început, s-a pus problema 
unor arbitraje defectuoase în cî- 
teva sporturi. Doamna Monique 
Berlioux, director al Comitetului 
Internațional Olimpic, a precizat 
că organizarea și conducerea în
trecerilor olimpice la fiecare sport, 
deci și problema arbitrajelor, re
vine în întregime federațiilor in
ternaționale. C.I.O. și Comitetul 
de organizare a Olimpiadei nea- 
vînd, în aceste p. obleme, nici un 
fel de atribuții. Comisia executi

au avut, în continuare, iniția
tiva, cîștigînd meciul cu 8—4. 
.Au punctat : Pongracz — do
uă victorii, Zidăru și Popa cite 
una. Bărăgan — 0 v. în acest 
meci. Kuki a figurat ca re
zervă. Pentru Polonia : Iablow- 
ski 4 v., Lis și Swornowski 
cite 2 v.

Acest eșec i-a adus pe spor
tivii noștri în disputa pentru 
medalia de bronz. Adversarii 
lor au fost scrimerii sovietici 
care, în cealaltă semifinală, 
pierduseră. surprinzător, in 
fata formației Franței cu 9—3 !

Meciul pentru „bronz" n-a 
adus revirimentul așteptat, 
spadasinii noștri făcînd de la 
început asalturi de așteptare, 
în aceste condiții, ei au fost 
conduși cu 3—0 și 6—1. în po
fida unei puternice reveniri în 
ultimele două manșe, ei n-au 
mai putut evita înfrîngerea, cu

Coreeană) nu și-a înscris numele 
printre primii 6 concurenți la 
vreo competiție importantă, 
spre deosebire de sportivul ro
mân medaliat cu argint și bronz 
la ultimele trei ediții ale cam
pionatelor continentale. în acest 
meci, Neagu a fost surprins de 
rapiditatea cu care luptătorul 
din R.P.D. Coreeană finaliza 
atacurile și n-a găsit replica 
potrivită, fiind învins la puncte. 
Astfel, Aurei Neagu s-a clasat 
doar pe locul 5.

Spre regretul nostru, Andrei 
Ianko, deși era favorit în me
ciul cu polonezul Adam San
durski, a fost întrecut net la 
puncte, clasîndu-se pe locul 5. 
Deci, la lupte libere, sportivii 
români nici o medalie !

vă a C.I.O. intervenind, even
tual, numai în cazuri de abatere 
extrem de grave.

Dacă în cazul lui Cipere putem 
socoti ca o nedreptate verdictul 
de 3—2 in favoarea adversarului, 
scor ce se cuvenea, pe drept, bo
xerului român, în ceea ce-l pri
vește pe Valentin Silaghi, acesta 
a avut în cubanezul Josă Gomez 
un adversar extrem de puternic, 
căruia, în afară de o rezistență 
admirabilă, curajoasă, cu spirit de 
sacrificiu, nu i-a putut opune 
nimic altceva din bagajul boxului. 
Una din primele explicații ale 
situației deficitare a boxerilor 
noștri la actualul turneu olimpic 
este aceea că ei nu au suficientă 
forță* și spirit ofensiv, cu toate 
că sînt bine pregătiți din punct 
de vedere tehnic. Aprecierea bo
xului nostru este prea adesea fă
cută doar prin prisma galelor a- 
nuale ale „Centurii de aur", care 
ne entuziasmează cam mult, dis- 
trăgîndu-ne atenția de la realită
țile din boxul mondial,

Tot vineri, voleibaliștii încearcă 
să învingă Polonia în „finala 
mică" pentru medalia de bronz 
O eventuală victorie ar fi un ma
re succes pentru voleiul nostru. 
Să le ținem pumnii strînșl jucă
torilor noștri Știm că' se vor da 
greu bătuți, că acest antrenor 
Nicolae Sotir. care vorbește pu
țin și nu iese în față, știe să fa
că față situațiilor grele. (A. N.).

A ROMÂNIEI 
LOCUL 4
9—5. Victoriile formației româ
ne au fost realizate de Bără
gan (2), Pongracz, Zidaru și 
Popa. Spadasinii sovietici au 
punctat prin Lukomski (3), 
Karaghian, Mojaev și Abușah- 
metov, cîte 2 v. în acest fel, 
medalia de bronz a revenit e- 
chipei U.R.S.S.

Pentru locurile 5—6, Suedia— 
Cehoslovacia 9—2.

în finala probei de spadă 
(epilogul întrecerilor olimpice 
de scrimă). Franța—Polonia 
8—4.

LA ATLETISM, ASTĂZI
(Urmare din gag I)

de concurenți (30), cei mai 
multi înscriși la vreuna din
tre probele, așa-zise. tehnice. 
A fost un concurs în toată pu
terea cuvîntului, deoarece 
standardul care trebuia obți
nut — 2,21 m — nu este cîtuși 
de puțin o bagatelă. în aceas
tă privință să nu uităm, de 
exemplu, că în urmă cu 4 ani, 
la Montreal, cu un rezultat de 
2,21 m s-a urcat pe podium ! 
Iar acum 2,21 m reprezintă a- 
bia poarta de intrare în con
curs. într-atît de mult a cres
cut nivelul general al săriturii 
în înălțime că, iată joi, la ca
pătul competiției de calificare 
16 concurenți au trecut peste 
ștacheta înălțată la 2,21 m ! 
Spre bucuria noastră, între a- 
ceștia s-au aflat și Adrian 
Proteasa, recordmanul tării, și 
tînărul Sorin Matei, unul din
tre cei mai tineri participant! 
la competițiile de atletism ale 
Olimpiadei a XXII-a.

Al doilea campion de la 
Montreal care-și apără cu suc
ces titlul olimpic este aruncă
torul de ciocan Iurii Sedîh 
(n. 11.6.1955, 185 cm, 100 kg, 
pregătit de fostul campion o- 
limpic Anatoli Bondarciuc). 
Aruncătorii de ciocan, Sedîh 
(80,64 m) și Serghei Litvinov 
(81,66 m), în fapt cei care au 
corectat anul acesta recordul 
lumii (cu cifrele din paranteze) 
au oferit o dispută de un înalt 
nivel valoric. în final. Sedîh a 
obținut victoria cu 81.80 m. cu 
care el realizează o suită de 
recorduri (mondial, olimpic, 
european etc.).

Cursa finală de 3 000 m ob
stacole a oferit o dispută spor
tivă de toată frumusețea, in-

DOUĂ MEDALII DE BRONZ PENTRU BOXERII ROMÂNI
(Urmare din pag. 1)

(Braun — Jamaica. Abrahard 
— Australia și Pak — Coreea 
de Sud), oameni care au do
vedit că nu au nimic comun 
cu tainele acestui sport. cu 
regulamentul A.I.B.A. sau cu 
etica sportivă și spiritul olim
pic și i-au acordat decizia lui 
Pinango. Poate, pentru singu
rul său merit de a fi încer
cat tot timpul meciului să 
lovească o tintă extrem de mo
bilă. cu riposte puține dar 
precise, așa cum a fost boxe
rul român Dumitru Cipere, că
ruia îi adresăm și pe această 
cale sincere felicitări- și îi u-

VA FI 0 ZI PLINA
cheiată cu succesul — doar în 
parte așteptat — al campionu
lui european Bronislaw Mali
nowski, medaliat cu argint la 
trecuta Olimpiadă. Am spus 
că succesul lui a fost doar în 
parte așteptat deoarece spe
cialiștii atletismului acordau 
prima șansă tanzanianului Fil
bert Bayi și etiopianului Eshe- 
tu Tura, ei avînd cele mai 
bune rezultate dintre cei 12 
finaliști. Malinowski (n. 4.6.
1951, 181 cm, 70 kg) a făcut 
însă o cursă foarte bună și 
și-a întrecut adversarii fără 
drept de apel, fiind cronome
trat în 8:09,7, timp cu aproape 
10 s mai bun decît rezultatul 
său cel mai bun din acest an. 
După ce Bayi a condus auto
ritar cea mai mare parte a 
cursei el l-a ajuns și l-a în
trecut la ultima groapă cu 
apă !...

Reprezentantul nostru Va- 
sile Bichea, care aire. desigur, 
meritul clasării în finală, n-a 
izbutit însă să facă saltul de 
calitate așteptat și să conteze 
in disputa pentru locurile frun
tașe, el terminînd al 9-lea cu 
8:23,9 !

La lungime femei, după ce 
a condus majoritatea timpului, 
sovietica Tatiana Skaciko 
(n. 18.8.1954, 163 cm. 57 kg), re
ușind noi recorduri olimpice 
cu 6,96 m și 7,01 m. în ultima 
încercare a fost depășită de 
Tatiana Kolpakova (7.06 m) și 
de Brigitte Wujak din R.D.G. 
(7,04 m).

Din seriile cursei femini
ne de 4x400 m, pentru finală 
s-au calificat : I — U.R.S.S. 
3:25,3. Bulgaria 3:28,7. Marea 
Britanic 3:29,0 ! II — R.D.G. 
3:28,7. Polonia 3:29.7. Ungaria 
3:29,7. România 3:29,8, Belgia 
3:30,7.

răm viitoare succese și mai 
mari.

Cel de-al doilea pugilist ro
mân calificat în semifinale, 
Valentin Silaghi, a abordat ex
trem de prudent întîlnirea cu 
tenacele boxer cubanez Jose 
Gomez. Firește, temerile sale 
erau îndreptățite, forța de 
lovire a cubanezului fiind 
puțin obișnuită. Totuși, cam
pionul român a boxat bine, a 
realizat o partidă destul de 
echilibrată în compania valo
rosului său adversar, pe care

Relatări de la trimișii noștri
Aure! NEAGU și Constantin MACOVEI

PROGRAMUL DE AZI
ATLETISM (Stadionul Lujnlld) 

ora 16,30 — Înălțime (b) finală, 
ora 17 — 4X100 m (f) finală, disc 
(f) finală, ora 17,15 — plecarea 
ia maraton, ora 17,30 — 1500 m 
(b) finală, ara 17,50 — 4X100 m 
(b) finală, ora 18,05 — 1500 m (f) 
finală, ona 18,20 4X400 m
(f) finală, ora 18,35 — 5000 m fi
nală, ora 19 — 4X400 m (b) fina
lă, ora 19,25 — sosirea la mara
ton.

CAIAC-CANOE (Eaza nautică
Krîlatskoe) ora 10 — Semifinale
la K1 5100 m, CI 500 m K1 500 m.
(*b K2 500 m, C2 500 m Și K2
500 m (0 ; ora 16 — Finale la
K1 500 m, CI 5,00 m, K1 500 m
(f). K2 500 m, C2 500 m și K.2
500 m (f>.

CĂLĂRIE (Centrul de călărie
al sindicatelor) ora 10 — Marele
premiu de dresaj probă indiVi-
duală.

FOTBAL (Stadionul Dinamo) 
ora 20 — Finala pentru locurile 
3-—4.

JUDO (Palatul sporturilor de 
la complexul Lujnlki) ora 10 — 
Eliminatorii la categoria 60 kg ; 
ora 19 — Recalificări și finală la 
categoria 60 kg.

TIR CU ARCUL (Complexul 
sportiv al sindicalelor) ora 10 — 
36 lovituri de la 70 m în con
cursul feminin ; 36 lovituri de la 
90 m în concursul masculin ; ora 
14 — 36 lovituri de la 60 m In 
concursul feminin, 36 lovituri de 
La 70 m în concursul masculin.

VOLEI (Sala de la complexul 
Lujnlki) ora 17,30 — Finala pen
tru locurile 3—4 ; ora 19,30 — jFi- 
nala pentru locurile 1—2 în tur
neul masculin ; (sala Drujba) o-na 
17,30 — Finala pentru locurile 
7—8 ; ora 19,30 — Finala pentru 
locurile 5—6 în turneul masculin.

PE MICUL ECRAN
Ora 16,30 : finale în concursu

rile de atletism și caiac-canoe 
(transmisiune directă, alternativă, 
programul I).

Ora 22,15 : finala turneului mas
culin de volei (înregistrare, pro
gramul I șl II).

a reușit chiar să-1 domine în 
ultimul rund. Dar, boxul prea 
defensiv practicat de V. Si
laghi în primele reprize a 
făcut ca el să nu-și poată va
lorifica marea șansă ce i se 
oferea (cubanezul n-a strălu
cit) și Jose Gomez a primit 
decizia de învingător. Șl ast
fel. delegația noastră de box 
realizează numai două medalii 
de bronz, performantă care ar 
fi putut fi mult depășită în 
condițiile unor arbitraje co
recte.
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