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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, în ziua de 2 august a 
avut loc, în stațiunea Neptun, 
ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

în cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prezentat o 
informare cu privire Ia vizita 
oficială pe care a efectual-o, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Franța, în peri
oada 23—26 iulie, la invitația 
președintelui Republicii Fran
ceze. Valery Giscard d’Estaing, 
și a doamnei Anne-Aymone 
Giscard d’Estaing.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat și a dat o deosebită a- 
preciere rezultatelor acestei 
vizite, care, prin bilanțul său 
bogat, s-a înscris ca un nou și 
important moment în dezvolta
rea multilaterală a relațiilor 
bilaterale româno-franceze, ca 
un eveniment eu profunde sem
nificații în sfera vieții interna
ționale.

Comitetul Politic Executiv a 
reafirmat, și cu acest prilej, 
înalta prețuire față de ac
tivitatea neobosită desfășu
rată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — strălucit ilustra'ă 
și cu ocazia recentei vizite în 
Franța — pentru promovarea 
neabătută a politicii exte-ne, 
de pace, prietenie și cola
borare a țării noastre. A- 
ceastă politică realistă, con
structivă. la elaborarea și în
făptuirea căreia conducătorul 
partidului și statului nostru are 
un rol determinant, nrecum si 
realizările remarcabile obținute 
de poporul român în edificarea 
noii orânduiri au snorit consi
derabil — îndeosebi în ultimii 
15 ani — prestigiul Româncei 
pe toate meridianele, g’obului.

Evidențiind caracterul in
tens. de lucru, al vizitei și ori
zontul larg al convorbirilor ofi
ciale dtntre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Valery Gs'-ard 
d’Estaing, Comitetul Politic 
Executiv relevă că noul dialog 
româno-francez la nivel înalt 
stimulează puternic dezvoltarea 
în continuare a relațiilor dintre 
România și Franța, re’a’ii de 
strânsă prietenie și colaborare, 
cu îndelungate și bogate tra
diții. care au cunoscut, în ul
timii ani, un curs mereu as
cendent.

Comitetul Politic Executiv 
subliniază cu satisfacție că în 
timpul convorbirilor a fost 
reliefată dorința ambelor păr<i 
do a acționa pentru ridicarea 
pe un plan superior a conlu
crării româno-franceze. pe 
baza principiilor egalității în 
drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționa
le. neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reci
proc.

PATZAICHIN-SIMIONOV, CAMPIONI OLIMPICI!
In uKimazi, alte douâ medalii; argint Ia caiac 4 $i bronz la caiac 1-1000 m

Așa cum speram și cum 
scriam în ziarul nostru de sîm- 
bătă, caiaciștii și canoiștii ro
mâni, „flotila noastră de aur“, 
cum ne place, cu mîndrie și 
drag s-o numim, ne-au împlinit 
nădejdile în ultima zi a finale
lor de la Krîlatskoe, cucerind, 
în cele cinci probe, trei meda
lii : una de aur, una de argint 
și una de bronz. Bilanțul parti
cipării lor la întrecerile celei 
de-a XXII-a ediții a Jocurilor 
Olimpice se ridică astfel la 5 
medalii : una de aur, două de 
argint și două de bronz, o re
coltă. la nivelul așteptărilor si 
al prestigiului de care România 
se bucură în aportul padelei și 
pagaei. Este, trebuie s-o spunem 
de la bun început, cel mai stră
lucitor bilanț obținut de caia- 
ciști și canoiști (toți componenți 
ai cluburilor bucureștene Dina
mo și Steaua), la ultimele șase 
ediții ale Jocurilor Olimpice.

După părerea unanimă a 
specialiștilor, la Krîlatskoe am 
asistat la cel mai puternic con
curs din istoria caiacului și ca- 
noei. Aria de practicare a 
acestui sport s-a lărgit conti
nuu, metodele de pregătire 
s-au perfecționat pretutindeni 
si, fără nici o excepție, la 
Krîlatskoe au luat startul toate 
vedetele caiacului șl canoe! 
mondiale. Zeci de echipaje va
loroase din țări cu renumită 
tradiție, dar și altele, din 
țări afirmate în ultimul timp,

Comitetul Politic Executiv 
apreciază in mod deosebit înțe
legerile convenite privind va
lorificarea mai deplină și e- 
ficientă a posibilităților pe 
care le oferă potențialul econo
mic și tehnico-științific al 
României și Franței, în vederea 
dublării schimburilor comer
ciale dintre cele două țări, 
în perioada 1980—1985, a inten
sificării cooperării în sectoare 
de vîrf ale . producției materia
le — industria grea, construc
țiile de mașini, energetica, in
clusiv energetica nucleară, e- 
lectronica, și în special micro
electronica, aeronautica și te
lecomunicațiile — precum și pe 
terțe piețe. Comitetul Politic 
Executiv consideră, de ase
menea, că măsurile preconi
zate pe linia colaborării cul- 
tural-artistice au deschis, la 
rîndul lor, perspective dintre 
cele mai favorabile conlucrării 
în aceste domenii, asigurîndu-se 
astfel o tot mai bună cunoaș
tere reciprocă a valorilor 
create, o mai strinsă apropiere 
și înțelegere între cele două 
popoare.

Dialogul româno-francez Ia 
nivel înalt a prilejuit — pe 
lingă analiza cuprinzătoare a 
diferitelor aspecte, politice, 
economice, științifice și cul
turale, ale relațiilor bilaterale — 
și o examinare aprofundată a 
unor probleme esențiale ale 
actualității politice interna
ționale.

Comitetul Politic Executiv 
relevă cu satisfacție caracterul 
rodnic, profund constructiv al 
schimbului de păreri dintre 
președinții Nicolae Ceaușescu 
și Valery Giscard d’Estaing cu 
privire Ia întărirea conlucrării 
româno-franceze pe arena inter
națională, pentru afirmarea 
politicii de destindere si pace. 
Schimbul de păreri a reliefat 
necesitatea ca toate statele 
lumii să acționeze energic pen
tru diminuarea tensiunii inter
naționale, pentru soluționarea 
exclusiv pe cale pașnică, prin 
tratative, a problemelor litigi
oase, pentru eliminarea cu de- 
săvîrșire din relațiile intersta
tale a forței și amenințării cu 
forța, pentru reluarea și con
tinuarea politicii de destinde
re și colaborare, de respect al 
independenței și suveranității 
naționale.

Cei doi șefi de stat au sub
liniat atenția deosebită pe 
care România și Franța o a- 
cordă problemelor securității si 
colaborării în Europa, arătînd 
că — în condițiile în care, pc 
acest continent, are loc o con
tinuă sporire a efectivelor mili
tare și armamentelor, se acu
mulează tot mai numeroac 
mijloace de distragere în masă, 
inclusiv nucleare —' se im-

(Continuare în pag. a 2-a) 

au asigurat întrecerilor olimpice 
de caiac-canoe un nivel nemai- 
întîlnit, care a solicitat aspiran
ților la titluri și medalii, la 
locurile fruntașe ale clasa
mentelor, eforturi deosebite. 
Cu atît mai valoros ne apare 
deci bilanțul flotilei noastre — 
prezentă, demn de reținut, cu 
toate cele 11 echipaje aliniate 
la start în cursele finale 1 —. 
cu atît mai calde sînt felicitările 
pe care le adresăm sportivilor 
noștri și celor care i-aiu pregă
tit, antrenorii emeriți Radu 
Huțan și Nicolae Navasart, 
tuturor celor care și-au adus 
într-un fel sau altul aportul la 
această nouă afirmare a caiaou- 
lui și canoei românești.

Ivan Fatzaîchin, această 
legendă vie a sportului nostru, 
a canoei mondiale, prezent pen
tru a patra oară la Jocurile 
Olimpice. s-a dovedit din 
nou un lider de mare autori
tate, adueîndu-și o contribu
ție decisivă la bilanțul echi
pei noastre. Acest sportiv 
care și-a respectat Întot
deauna cuvîntul, acest mare 
performer care ne-a făcut 
să-i așteptăm mereu cu în
credere și speranță evoluții
le. ne-a dăruit — simbătă 
după-amiază — clipe de mare 
bucurie, ciștiglnd de o ma
nieră entuziasmantă. care a 
ridicat în picioare tribunele de 
la Krîlatskoe, titlul la canoe 
dublu 1 000 m, alături de tînă-
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Jocurile Olimpiadei '80 de la Moscova s-au încheiat 

După strălucita victorie de simbătă a canoiștilor 

A 6-a MEDALIE DE AUR, 
RECORD DUPĂ 24 DE ANI!
g @ SPORTIVII ROMÂNI AU OBȚINUT

25 DE MEDALII LA NOUA SPOR
TURI, UN BILANȚ APRECIABIL 

f © A FOST DEPĂȘITĂ GRANIȚA CE- 
g LOR 200 DE PUNCTE

g • Echipa României pe locul VI în 
clasamentul neoficial a! celor 33 
de țări care au obținut medalii

g © 149 de sportivi români (inclusiv cei 
g
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Bucuria marii victorii '

rul și impetuosul său partener 
Tom» Simionov. A fost titlul 
pe care l-am așteptat cu toții, 
a fost titlul cucerit cu o sigu
ranță uimitoare intr-o cursă 
îndrăcită, dominată de la 
primul pînă la ultimul metru 
de echipajul ROMÂNIEI. care 
a funcționat ca o mașină per
fectă.

Este adevărat, înaintea star
tului echipajul nostru era 
creditat cu una din primele 
șanse, după timpul excepțional 
din serii. Alături de Patzaichin 
și Simionov, înapoia liniei de 
plecare se aflau însă cîteva 
echipaje celebre, de mare va
loare (Iurcenko—Lobanov, cam
pioni ai lumii anul trecut, Bu- 
day — Frey, vicecampioni ai 
lumii, Heukrodt — Madeja, 
Ljubek — Nisovici etc.), cu 
justificate pretenții. Acestea 
s-au spulberat însă chiar 
de la primele lovituri de pagae. 
Vîslind cu o forță impresionan
tă, animați de o dorință de 
victorie fantastică, Patzaichin 
și Simionov s-au distanțat de la 
început și, practic, finala ne-a 
oferit două curse : a românilor, 
în frunte, pentru medalia de 
aur, și a celorlalte echipaje, 
pentru următoarele locuri ale 
clasamentului. Cele două se
cunde și jumătate avans cu 
care echipajul nostru a trecut
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din echipe) au ocupat locuri I—VI 
dintre care 71 au primit medalii

9 Din cele 16 locuri IV realizate, ju
mătate s-ar fi putut transforma în 
medalii

© Unele sporturi ca atletismul, scri
ma, lupte libere, haltere, polo și 
box nu și-au realizat obiectivele și 
nu au putut contribui 
numărului de medalii

la mărirea

Foto: N. DRAGOȘ
Simbătă a fost pe lacul 

Krîlatskoe o după amiază fur
tunoasă din toate punctele de 
vedere pentru olimpicii noștri 
care părăsiseră, cu toții, satul 
olimpic și veniseră să încu
rajeze ultimul asalt al colegi
lor lor de la caiac-canoe, 
pentru o nouă medalie de aur, 
A ȘASEA ! E greu de descris 
cită ambiție și dorință aprinsă 
a fost săptămina trecută in 
sufletele tuturor sportivilor noș
tri pentru a îmbunătăți bilan
țul general și a adăuga strălu
cirea unei noi medalii de aur, 
pentru a contracara astfel u-

I
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nele surprize ’făcute de alți 
sportivi care îi concurau și 
trecuseră sau se apropiau de 
cifra 5 la „aur".

N-a fost un secret că spe
ranțele se îndreptau spre du- 
bloul de canoe al lui Ivan Pat
zaichin și Toma Simionov. 
Ploua cind s-a dat startul și 
canoea acestora a țîșnit de ia 
început in frunte. Ca într-un 
marș triumfal, încurajați de o- 
vațiile noastre dar și ale unui 
public pasionat, care a stat 
două ore în bătălia nemiloa
să a ploii, ei au atins primii 
linia de sosire. Nici n-au tre
cut-o bine și mîinile învingă
torilor îmbrățișau de bucurie 
cerul, apa, ploaia, tribunele...! 
Această a șasea medalie da 
aur avea să schimbe intr-un 
fel sensul comportării generale 
a întregii delegații. După 24 
de ani, de la Jocurile Olim
pice de la Melbourne, cind 
s-au cucerit cinci medalii de 
aur, iată recordul de atunci 
întrecut la Olimpiada de la 
Moscova I

in afara importanței recor
dului, această a șasea meda
lie de aur pune in valoare bi
lanțul realizat de delegația 
României și o așează pe 
treapta olimpică prestigioasă, 
superioară din multe puncte 
de vedere realizărilor de la 
Olimpiada canadiană, de acum 
patru ani.

Cinci sporturi au contribuit ia 
obținerea acestui record de me
dalii de aur (gimnastica, lupte 
greco-romane, tir, canotaj și ca
iac-canoe). Acest evantai larg 
de sporturi nu a trecut neobser
vat de către specialiștii ți co
mentatorii străini. Dealtfel, nu-

Aurel NEAGU
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ROMÂNESC
LA J. 0.

DE LA MOSCOVA
6 MEDALII DE AUR
6 MEDALII DE ARGINT

13 MEDALII DE BRONZ
(In pag. 4—5: tabelul me- 
daliaților șl al sportivilor 
români clasați pe locurile 
4—6, precum șl contribuția 
pe sporturi la palmaresul 

general)
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pune, ca un imperativ vi
tal al popoarelor de pe conti
nent. intensificarea eforturi
lor pentru instaurarea unui cli
mat de încredere, securitate și 
largă colaborare pe conti
nent. In acest sens, s-a sub
liniat că sînt necesare acțiuni 
concertate pentru a se asi
gura deplina reușită a reu
niunii de la Madrid, astfel 
incit aceasta să dea un im
puls puternic transnunerii inte
grale în viată a Actului Final 
de la Helsinki, să ducă la dez
voltarea neîngrădită a cola
borării dintre toate statele 
Europei și, în mod deosebit, la 
măsuri practice, concrete de 
dezangajare militară a con
tinentului, fără de care sînt de 
neconceput pacea și securitatea 
în această regiune si în întrea
ga lume.

Comitetul Politic Executiv 
dă o înaltă apreciere hotărîrii 
președinților Nicolae Ceaușescu 
si Valery Giscartl d’Estaing de 
a intări conlucrarea dintre 
România și Franța pe are
na mondială. în vederea bunei 
pregătiri a reuniunii de Ia 
Madrid, astfel încît aceasta 
să răspundă așteptărilor po
poarelor. dorinței lor de a 
trăi și conlucra intr-un climat 
de pace și securitate. Comite
tul Politic Executiv aprecia
ză. de asemenea. hotărîrea 
celor două țări de a con
lucra activ, împreună cu ce
lelalte popoare, pentru a-și 
aduce contribuția la solu
tionarea prin mijloace paș
nice a stărilor de încordare și 
conflict existente în diferite 
regiuni ale globului, la li
chidarea fenomenului subdez
voltării și instaurarea unei noi 
ordini economice internaționa
le. la democratizarea relațiilor 
internaționale. Ia edificarea 
unei lumi mai drepte și mai 
bune, care să asigure pacea, 
independenta și dezvoltarea li
beră a fiecărei națiuni.

Comitetul Politic Executiv re

AGREMENT, DECONECTARE,
Sîmbătă și duminică au fost 

zile frumoase în București 
fără nori aducători de averse, 
zile călduroase de vară, care tt 
îndemnau să pornești spre u- 
nul din numeroasele ștranduri. 
Am pornit și noi să vedem cum 
se distrează bucureștenii pe ca
niculă și, mai ales, să vedem ce 
loc are sportul la ștranduri, în 
zilele de Ia sfirșitul săptăminii.

• Un popas la Cernica, 
ștrandul cel mai mare din estul 
Capitalei, aflat la cîțiva ki
lometri de oraș. în zilele de 
sărbătoare, mașinile pornite 
din toate colțurile Bucureștiului 
sosesc aici din două în două 
minute, revărsînd aproape 
10 000 de oameni.

— Partea neplăcută începe 
însă la plecare, după ora 15, 
ne spunea tovarășa Maria Gur- 
gu. responsabila ștrandului. 
De la această oră I.T.B.-ul nu 
mai are același număr de ma
șini, și, începe chinul...

împreună cu tovarășa Maria 
Gurgu vizităm ștrandul. Acesta 
are .două terenuri de • minifot- 
bal. unul de volei și imul de 
baschet. Peste tot se joacă 
însă — chiar și pe plajă — fot
bal. „Nu-i nimic. Important este 
că vizitatorul face mișcare", 
gîndim noi. Bărcile (aproape 
70 !) ca și hidrobicicletele 
au părăsit de mult... rada, sînt 
în larg.

Stăm de vorbă cu Filip Pas- 
cu, electrician. Locuiește în 
cartierul Titan, dar nu se 
duce la ștrandul de acolo, 
ci vine aici, în fiecare duminică.

— Și concediul l-am petrecut 
aici, ne spune el. împreună cu 
soția. E aer curat, că pădurea-i 
aproape, facem sport...

Copiii se joacă pe terenurile 
amenajate pentru ei, dar la cele 
trei grupuri de instalații sporti
ve pentru adulți nu e nimeni. 
Baraca de unde s-ar putea în
chiria materiale sportive este 
închisă.

— Cooperativa „Deservirea" 
n-a găsit încă un gestionar și 
astfel în acest an baraca a ră
mas închisă, ne spune tov. 
Constantin Niculescu, de la ad
ministrația ștrandului.

• Părăsim Cernica și. peste 
cîteva minute, poposim la Baza 
snortîvă Pantelimon a U.T.C.- 
nlui. La poartă, responsabilul 
ei. tov. George Pon suprave
ghea vînzarea biletelor și intra
rea. 

levă că vizita oficială a to
varășului Nicolae Ccaușescu și 
a tovarășei Elena Ceaușescu în 
Franța a avut un profund ecou 
și a întrunit adeziunea plină de 
căldură, entuziastă, aprobarea 
unanimă a oamenilor muncii, a 
întregului nostru popor. Prin 
mii de telegrame, scrisori și 
mesaje, oamenii muncii din în
treaga tară și-au manifestai 
inalta prețuire și recunoștință 
pentru modul strălucit în care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a militat și militează pentru 
înfăptuirea politicii interne 
și internaționale a partidului și 
statului, a hotărîrilor Congre
sului al XII-lea al P.C.R., care 
corespund pe deplin intereselor 
fundamentale de progres și 
pace ale națiunii noastre socia
liste.

în același timp, Comitetul 
Politie Executiv a subliniat 
largul ecou internațional al vi
zitei, care ilustrează pregnant 
atenția deosebită cu care 
sînt urmărite și apreciate 
acțiunile politice ale României 
și președintelui ei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, rolul pozitiv, 
constructiv, pe care acestea îl 
au în lumea contemporană, în 
promovarea cauzei destinde
rii, colaborării și păcii, în 
soluționarea problemelor ma
jore ale lumii de astăzi.

Aprobînd în unanimitate 
înțelegerile și concluziile Ia 
care s-a ajuns cu prilejul 
vizitei, Comitetul Politic Exe
cutiv a stabilit măsuri cores
punzătoare pentru realizarea, 
în cele mai bune condiții, a o- 
biectivelor de colaborare și 
cooperare româno-franceze, pen
tru dezvoltarea și întărirea con
tinuă a relațiilor traditionale 
prietenești dintre țările și po
poarele noastre în folosul si 
spre binele lor, al cauzei ge
nerale a înțelegerii si păcii în 
Europa si în întreaga lume.

★
Comitetul Politic Executiv 

a soluționat, de asemenea, o se
rie de probleme curente ale 
activității de partid și de stat.

DAR SI
1

— Ștrandul nostru este pe ju
mătate cît cel de la Cernica, ne 
spune dînsul. Duminica avem 
între 3.000 și 4.000 de vizitatori. 
In cursul săptăminii competi
țiile sportive — organizate în 
special de comitetul U.T.C. al 
sectorului 3 — se țin lanț. Ieri 
(sîmbătă — n.n.) am învins re
prezentativa U.T.C. a Capitalei.

La acest ștrand există două 
terenuri de fotbal (unul „mini"), 
șase mese pentru tenis, teren de 
handbal și volei, terenuri de 
tenis de cîmp, bazin pentru 
concursuri de înot și, bineînțe
les, „Ieșire la mare", cum spu
ne zîmbind tov. Viorel Nedea, 
care în această duminică este 
de serviciu din partea Comite

RAID PRIN ȘTRANDURILE BUCUREȘTENE

tului U.T.C. al Capitalei. In 
perimetrul îngrădit, unde se 
află instalațiile pentru tenis 
de masă, am vorbit cu Corneliu 
îonescu și Stelian Axente, pri
mul — strungar, iar al doilea — 
frezor la întreprinderea de 
mașini unelte și agregate.

— Noi, tineretul muncitor din 
întreprinderile apropiate, ca 
și mulți oameni ai muncii 
din cartier, ne spune tov. Io- 
nescu, venim aici cu drag, 
pentru că baza aceasta re
prezintă... oxigen pentru cci 
care iubesc sportul, mișcarea.

• între ștrandul U.T.C.-ului 
și ștrandul Pantelimon II, al
I.C.A.B.-ului,  nu e decît un 
gard.

— De ce aveți atît de puțini 
vizitatori ?, am întrebat-o pe 
tov. Georgeta Braharu. res
ponsabila ștrandului.

— Păi vizitatorii noștri sînt 
atrași de ștrandul U.T.C.-ului. 
care e mai aproape de strada 
principală.

— Ce instalații sportive a- 
veti ? v

— Nu avem ÎNCĂ (sublinie
rea noastră) NIMIC, deși baza 
funcționează de cinci ani. Au 
fost ingineri și arhitecți, au 
măsurat, au făcut proiecte, dar. 
deocamdată...

Acest „deocamdată" durează 
de aproape cinci ani. Credem că 
ar fi timpul să se facă ceva în 
această direcție.

• Se află pe lacul Floreasca. 
aparține de I.C.A.B. și. deși 
„Ștrandul Floreasca — 1“ este

CAMPIONII PROBELOR
După o săptămînă de între

ceri, ieri s-au încheiat, la Pro
gresul, campionatele naționale 
de tenis ale seniorilor. în patru 
din cele cinci probe, titlurile 
rămîn în posesia campionilor 
de anul trecut. Singura 
schimbare pe tabelul laureați- 
lor este oferită de cîștigătorii 
finalei de dublu mixt, cu care 
s-a încheiat penultima reuniu
ne a campionatelor, în după 
amiaza de sîmbătă.
D. HĂRĂDĂU, TR. MARCU - 
L. BUCUR, FL SEGĂRCEANU 

3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-4
Mai întîi, am asistat la dis

puta perechilor masculine. Un 
joc spectaculos, dar cu multe 
scăderi pe parcurs. prilejuite 
în special de perechea tinerilor 
tenismani dinamoviști, Florin 
Segărceanu și Laurențiu Bucur, 
care n-au reușit să mențină 
ritmul bun arătat în debutul 
partidei. De fapt, „cheia" re

zultatului a oferit-o Traian 
Marcu. care a început slab,

CAMPIONII NAȚIONALI PE ANUL 1980
Simplu bărbați : Florin Segărceanu (Dinamo București)
Simplu femei : Lucia Romanov (Politehnica București)
Dublu bărbați : Dumitru Hărădău (Steaua) — Traian Marcu 
(Dinamo Brașov)
Dublu femei : Lucia și Maria Romanov (Politehnica București) 
Dublu mixt : Laurențiu Bucur (Dinamo București) — Lucia 
Romanov (Politehnica București)

fiind principala țintă a atacu
rilor, dar pe măsură ce parti
da avansa și-a revenit total, 
acționînd decisiv în multe 
schimburi de mingi, alături de 
Dumitru Hărădău.

LUCIA ROMANOV - 
FLORENȚA MIHAI 6-1, 6-0

Un rezultat aproape incredi
bil, prin proporțiile scorului, 
consfințind însă superioritatea 
reală a campioanei. într-o fi
nală desfășurată pe durata a 
doar 48 de minute de joc. 
Trebuie să spunem de la în
ceput că Lucia Romanov a me
ritat victoria, pentru că ea a 
avut o prestație superioară. 
Florența Mihai a intrat pe te-

SPORT, MIȘCARE
cunoscut mai mult sub numele 
de „Bordei". Se întinde circa 1 
km pe malul lacului, are 5 ba
zine de înot împrejmuite, fru
moase spații de joacă pentru 
copii, portic de gimnastică și 
mese de tenis (destul de soli
citate), precum și tonete comer
ciale (din rîndui cărora nu lip
sește cel de la care se închi
riază articole de plajă) și, ceea 
ce este foarte important, este 
bine gospodărit. Spațiul de care 
dispune, cu multă, multă vege
tație (în unele zone te simți 
ca în pădure) este îngrijit.

— Avem destui vizitatori, 
cînd este vreme bună — ne 
spune una dintre responsabile, 
Georgeta Ivan. Deși cam sufe

rim de concurența diferitelor 
ștranduri înființate in car
tiere. Ne profilăm, aș spu
ne, spre... ștrandul foarte liniș
tit. în care oamenii găsesc, in
tr-un cadru natural, tot ceea 
ce au nevoie pentru a se deco
necta.

Cît este de căutat un astfel 
de ștrand se vede dintr-o sin
gură cifră : ieri, duminică, aici 
au fost circa 5 000 de oameni !

• Mii, zeci de mii de vizita
tori a avut duminică Herăstrăul. 
Incepînd de la cei ce s-au plim
bat în... cărucioare și terminînd 
cu cei sprijiniți în baston. Ve- 
niți aici pentru a vedea expozi
ția de flori, pentru a se plim
ba pe malul lacului pe sub 
sălcii, pentru a vizita Muzeul 
Satului... Categoric, însă, in
trarea cea mai aglomerată a 
fost cea de la Miorița, de fapt 
cea care duce la restaurantul 
cu același nume dar mai ales la 
Debarcaderul I.C.A.B., unde 
„Flotila Herăstrăului", forma
tă din circa 200 de bărci și va
porașe de croazieră, abia 
mai prididea. Se fac plimbări 
pe frumosul lac (cu bărci sau 
vaporașe), se traversează pe 
malul celălalt. „Cîți solicitanți 
are „flotila Herăstrăului" po 
zl ?“ — ne adresăm responsabi
lului debarcaderului. „Numai 
duminica avem 7—8000 de „tra
versări" pe celălalt mal al la
cului, circa 5000 plimbări cu 
vaporul, iar atunci cînd e fru
mos și nu bate vîntul ca să 
facă valuri prea înalte, circa

S-au încheiat „naționalele" de tenis

PĂSTRAT TITLURILE

LUCIA ROMANOV
■«TU 

ren parcă „paralizată" de fri
că, motiv pentru care a făcut 
greșeli copilărești, chiar la 

mingi pe care — cum se spu
ne — le avea în mînă.
L. BUCUR, LUCIA ROMANOV 
- TR. MARCU, FLORENȚA 

MIHAI 6-1, 3-6, 6-2
Cum arată ș'i scorul, finala 

de dublu mixt a fost la dis
creția perechii mai tinere, 
chiar dacă Bucur și Romanov 
au cedat un set. Pentru pri
ma dată într-o astfel de alcă
tuire, noul cuplu de campioni 
ai țării a arătat o bună sincro
nizare. Jocul în forță al '„stîn- 
gaciului" Bucur, dar mai ales 
serviciile sale bine plasate și 
puternice au cîntărit mult în 
balanța victoriei. Lucia Roma
nov și-a susținut bine parte-

In aer liber
700 de persoane în bărci. într-o 
zi bună, cum a fost cea de as
tăzi, numărul solicitanților am
barcațiunilor noastre se ridică 
la 20 000".

O mențiune : în Parcul He
răstrău există multe terenuri 
sportive pe care duminică dimi
neața le-am găsit foarte, foarte 
solicitate.

• „Bătrînul" Ștrand al Tine
retului, de la Șosea, continuă 
să fie în centrul atenției bucu- 
reștenilor. Dovadă numărul 
mare de vizitatori pe care l-a 
avut și la acest sfirșit de săp
tămînă. „Ce puneți la dispoziția 
vizitatorilor ?“ l-am întrebat 
pe Mircea Stere, șeful comple
xului. „Pe de o parte, pentru 
public, 3 bazine betonate — în
tre care unul pentru inițiere — 
iar pentru sportul de perfor
manță un bazin de nolo și li
nul pentru sărituri. Aceasta în 
afara meselor de beton pentru 
tenis, sau a terenurilor sporti
ve, asaltate în permanență.

Ștrandul Tineretului, ne dăm 
seama — și ni se confirmă — 
nu suferă de pe urma „concu
renței", a înființării altor ștran
duri frumoase în Capitală. 
El are „vad", cum se spune, 
place, și, firesc, este solicitat 
din plin. In zilele de sărbătoare 
— cîte 8—10 000 de oameni. Cel 
mai căutat sector ? Cel unde... 
„se nasc delfinii". Adică bazinul 
de inițiere, cu circa 50 de in
structori, unde copiii învață să 
înoate. „în serii de cîte 600— 
800 de copii, — pe o durată de 
7—8 zile", ne spune șeful com
plexului, „Cîți „delfini" au 
crescut aici în acest sezon?" 
„Circa 4 000“ (!).

• Ultimul popas — Ștrandul 
Obor, care aparține de S. S. Nr.
2. Sîmbătă a fost o zi de vîrf. 
O mulțime de copii au dat... 
examenul de încheiere a cursu
lui de inițiere pentru înot. Du
minică însă, bazinele erau ușor 
accesibile.

— Aceasta este situația la 
noi, ne spunea prof. Alexandru 
Schmaltzer, responsabilul bazei 
sportive. Duminica plecăm la 
„23 August", unde cei mai buni 
dintre elevii noștri susțin dife
rite concursuri. Și cu, cu un 
grup de copii, am același 
drum...

Raid realizat de 
Sever NORAN

Modesto FERRARINI

, FLORIN SEGĂRCEANU 
Fotografii de Vasile BAGEAC

nerul printr-un joc atent. Ea a 
greșit în cîteva rînduri, dar 
fără urmări grave. Perechea 
învinsă (fostă deținătoare a ti
tlului) a avut puține momente 
de tenis de clasă, iar cînd Mi
hai și-a arătat adevărata va
loare, ea și Marcu au cîștigat 
un set. în cele din urmă, însă, 
Bucur — Romanov au restabi
lit echilibrul logic al partidei, 
cîștigind pe deplin meritat. Și 
astfel Lucia Romanov obține 
trei titluri de campioană, din 
tot atîtea posibile.
FL. SEGĂRCEANU - D. HĂ
RĂDĂU 4-6, 3-6, 8-6, 6-0, 6-3

O aprigă dispută și un spec
tacol sportiv de reală calitate 
au oferit, ieri dimineață, cei 
doi combatanți pentru titlul de 
campion al țării la seniori, 
Florin Segărceanu și Dumitru 
Hărădău. Pe distanța celor 5 
seturi și timp de aproape 4 
ore de joc, pe o căldură tori
dă, șansa victoriei a trecut din
tr-o mînă în alta. După un 
început in forță, distanțîndu-se 
la 3—0 în prirtiul set. se părea 
că tînărul nostru campion va 
cîștiga rapid. Hărădău n-a ac
ceptat însă să joace postura de 
învins dinainte și a acționat în 
continuare cu dirzenia și luci
ditatea ce-1 ca,nacterizează, folo
sind pentru aceasta toate ar
mele de care dispune. In pri
mul rînd, transformarea luptei 
de mișcare într-una de uzură, 
în care șe simte totdeauna mai 
bine. Prin aceasta, el a reușit 
să puncteze în șir. luînd con
ducerea în setul întîi, pe care 
l-a cîștigat după 3 breakuri 
consecutive pe serviciul lui Se
gărceanu. Tablou neschimbat 
în setul al doilea, cîștigat chiar 
mai ușor de Hărădău. în al 
treilea set lupta atinge maxi
mum de intensitate. Hărădău 
revine de la 0—2, pentru a 
lua conducerea cu 4—3. este 
egalat după un ghem disputat 
cu îndîrjire. iar apoi în pre
lungiri, după schimburi de 
mingi frumoase, Segărceanu 
reușește în sfirșit să reducă 
handicapul.

După pauză, campionul re
vine la jocul ofensiv, care îi 
oferea cele mai bune șanse, 
distanțîndu-se cu relativă ușu
rință, pentru a egala în sfirșit 
scorul la seturi. Apoi, ultimele 
momente de cumpănă, în „de
cisiv", cînd Segărceanu jșî 
pierde de două ori ghemurile 
la serviciu, permițînd lui Hă
rădău să egaleze, la 2—2 și 
3—3. Acesta nu mai are însă 
suficiente resurse fizice și a- 
vantajul trece definitiv de 
partea adversarului său. care 
încheie victorios o partidă de 
luptă, îndelung aplaudată. Flo
rin Segărceanu își păstrează pe 
merit tricoul de campion na
țional al seniorilor.

Radu VOIA 
Ion GAVRILESCU

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 2 AUGUST 
1980: i. Poli. Iași — F.C. Baia 
Mare 1; II. Dinamo — Jiul Pe
troșani 1; nr. Progresul — F.C. 
Olt X; IV. F.C.M. Brașov — 
F.C.M. Galati 1; V. Chimia — 
„U“ Cluj-Napooa 1; VI. Univ. Cra
iova — F.C. Argeș (pauză) X; 
VII. Univ. Craiova — F.C. Argeș 
(final) 1; VIII. Corvlnul — A.S.A. 
(pauză) 1; IX Corvlnul — A.S.A. 
(final) 1; X. Poli. Tim. — Spor
tul stud, (pauză) X; XI. Poli 
Tim. — Sportul sud. (final) 1; 
Xn. S.C. Bacău — Steaua (pauză) 
2; XIII. S.C. Bacău — Steaua 
(final) 2. FOND TOTAL DE CIȘ- 
TIGURI: 314.695 LEI.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA „LOTO 2“ DIN 3 AU
GUST 1980: Extragerea I: 40 54 
71 8. Extragerea a Il-a: 7 73 66 
50. Extragerea a IlI-a: 39 18 1 10. 
Fond total de cîștiguri 473.937 lei 
din care 75.252 report la catego
ria I.



ȘCOALA ROMÂNEASCĂ
Antrenorul emerit Radu Huțan, a că

rui pricepere ei competență profesională 
âu impresionat profund pe toți ziariștii 
prezenți aici la cea de-a 22-a olimpiadă» 
ținea parcă să concluzioneze evoluțiile 
caiaciștilor și canoiștilor români la Jocu
rile Olimpice de la Moscova: „Socotesc 
că este cea mai frumoasă comportare a 
sportivilor români din ultimii ani și re
zultatele ne bucură cu atit mai mult 
cu cit, după opinia mea, este pentru pri
ma dată cind la o asemenea mare între
cere desfășurată în ultimul timp, fie că a 
fost vorba de Jocuri Olimpice sau de 
campionate mondiale, lupta s-a dat in
tre titani, intre sportivi de excepțională 
valoare, fapt care făcea ca nu de puține 
ori chiar și in serii să aibă loe veritabile 
finale. în aceste condiții, sini bucuros, 
firește, că flotila noastră și-a făcut din 
plin datoria, adăugind celor două medalii 
cucerite vineri alte trei prețioase trofee, 
intre care strălucește cu iradieri de aur 
cea pe care au cucerit-o Ivan Patzaichin 
și Toma Simionov în proba de canoe du
blu 1 000 metri, frumoasă și meritată în
cununare a valorii unui sport, a 
înaltei măiestrii pe care a atins-o acest 
veteran al sportului nostru, Ivan Patzai
chin, secondat cu brio de colegul său Si
mionov, al cărui aport la obținerea suc
cesului trebuie apreciat și el la valoarea 
lui reală"...

Iată, așadar,-o foarte competentă și au
torizată punere în țgmă, venită din par
tea unui specialist la fel de autorizat, 
care dă dimensiunile reale ale succesului 
românesc de pe lacul moscovit Krilatskoe, 
succes primit cu mare satisfacție de gru
purile de sportivi români veniți sîmbătă 
la această bază sportivă să-i încurajeze 
pe bravii noștri canoiști, și caiaciști, elo
giat și unanim apreciat de toți specia
liștii care au avut numai cuvinte de lau
dă la adresa școlii românești de caiac- 
canoe, prezentă de atiția ani cu spor
tivi de vază în toate marile competiții de 
anvergură, în toate regatele de ri
dicat prestigiu internațional.

Vremea a fost sîmbătă extrem de ca
pricioasă în zona canalului de la Krilat
skoe, dominînd rafalele de ploaie to
rențială, care, fără să împiedice desfă
șurarea propriu-zisă a întrecerilor, a 
făcut și mai dificilă parcă această penul
timă zi olimpică, și ne-a amînat cu câ
teva minute marea bucurie pe care am 
trăit-o atunci cind steagul nostru tricolor 
a fost înălțat pe cel mai înalt catarg, iar 
maiestuoasele acorduri ale Imnului de 
Stat al țării noastre au răsunat puternic 
în cinstea celor doi eroi al probei de 
canoe dublu 1 000 metri, cei mai detașați 
dintre toți cîștigătorii zilei respective. 
Desigur, se considera aproape în unani
mitate că echipajul nostru este fa
voritul aoestei curse și că nu-i va 
putea scăpa victoria. Dar, de cite ori în
tre pronostic și realitatea cursei nu s-au 
interpus atîtea necunoscute, atîtea si
tuații neprevăzute ? Cine ne putea oare

PATZAICHIN - SIMIONOV, CAMPIONI
' (Urmare din pap. 1)
— cu pagaele ridicate — linia 
de sosire, reprezintă O di
ferență uriașă, aproape de ne
închipuit în condițiile asprimii 
disputelor de la Krilatskoe 1 
Istoria sportului va păstra, 
desigur, amănuntul că Pat
zaichin și Simionov se aflau la 
primul concurs oficial în aceeași 
barcă (!), dar valoarea intrinsecă 
a fiecăruia, topită într-o singu
ră voință, ne-a dat impresia că 
Iv.gn și Toma trag împreună 
dintotdeauna... Bravo Patzai
chin, bravo Simionov, bravo 
Huțan, bravo Navasart !

...Și bravo Ion Birlădeanu, 
medaliat cu bronz la caiac 
simplu, la capătul unei curse 
în care numai 29 de sutimi 
te-au despărțit de medalia 

ION B1RLADEANU

de argint. Cu șapte săptă
mâni în urmă Birlădeanu s-a 
îmbolnăvi’. ; o boală grea și, 
după legile medicinei abia acum 
el ar fi trebuit să încheie con
valescența. Anii de pregătire, 
toate eforturile acestui băiat 
zdravăn, model de seriozitate, 
păreau compromise. Bîrlădea-

DE CAIAC-CANOE ȘI-A RECONFIRMAT RENUMELE!
asigura că putem fi liniștiți pe de-a-ntre- 
gul, că putem urmări cu certitudine un 
succes al culorilor noastre ? Dar, iată că 
această certitudine aveau să ne-o 
dea chiar din start acești voinici 
de neînfrînt care au fost sîmbătă Ivan 
Patzaichin și Toma Simionov. încă din 
start s-a văzut că ei nu acceptă nici o re
plică din partea puternicilor adversari, că 
sînt hotărîți să controleze întreaga, desfă
șurare a probei. Și, intr-adevăr, așa a fost 
de la start și pînă la sosire, echipajul 
românesc aflîndu-se în permanență la 
cîrma bătăliei și nici unul din celelalte 
cupluri prezente pe pista de apă în acele 
minute nu a fost capabil să reziste rit
mului pe care l-au impus sportivii români. 
Aproape de finiș, Patzaichin și Simionov 
aveau mai bine de o barcă avans, cea mai 
netă distanțare a învingătorilor dintre 
toate finalele desfășurate în ultima zi a 
întrecerilor de caiac-canoe de pe Krilat
skoe. Grupul de tehnicieni români pre- 
zenți pe mal, între care recunoaștem pe 
antrenorii emeriti Radu Huțan, Nicolae 
Navasart, și Stavru Teodorov, pe fostul 
amiral al caiacului românesc Aurel Ver- 
nescu, în ciuda ploii torențiale care nu 
contenește, îi îmbrățișează și ii sărută cu 
bucurie pe proaspeții învingători, ii poar
tă pe brațe în semn de mare bucurie. Și 
astfel, în ultima cursă olimpică a vieții 
sale de sportiv de performanță, acest 
brav canoist care este Ivan Patzaichin a 
cucerit și cea mai prețioasă medalie 
a sa, aurul pe care și l-a dorit atît de 
mult și la Montreal. Iată deci că la cea 
de-a patra sa participare olimpică Ivan 
Patzaichin obține pentru a treia oară 
o medalie de aur, trofeu care atestă, în 
mod incontestabil, înalta sa clasă, măies
tria sa inegalabilă. Un profesor al canoei 
românești de la care vor avea cu sigu
ranță ce învăța tinerii care vor dori să-i 
urmeze exemplul, să aducă, peste ani, noi 
și noi străluciri sportului românesc în 
marea arenă internațională.

Răspunzînd unei întrebări pe care i-a 
pus-o un ziarist la conferința organizată 
ou campionii olimpici la finele ultimei 
probe, Ivan Patzaichin găsește cu o de
zarmantă simplitate explicații la problema 
care se vede că îi frământă pe toți zia
riștii, și nu doar pe cel care formulase 
întrebarea. „Cum se explică longevitatea 
mea în viața sportivă și marile succese 
pe care le-am obținut ?“ — a început ma
rele nostru campion. „Foarte simplu, am 
dus întotdeauna o viață ordonată, am do
rit mereu să fiu primul, cel mai bun, să 
aduc cît mai multe succese culorilor 
scumpe ale patriei mele. N-a fost deloc 
ușor. Iată, au trecut 14 ani de cînd par
ticip la competiții oficiale de amploare, 
Am fost prezent la patru Olimpiade, a- 
vînd marea satisfacție de a urca de trei 
ori pe cea mai înaltă treaptă a podiumu
lui, am cucerit în total 22 de medalii în 
cele mai mari competiții ale lumii. Fără 
o viață sportivă exemplară, fără o dărui
re totală, fără o neostoită dorință de 

nu s-a dat jos din pat pe pro- 
pria-i răspundere, s-a pregătit 
și mai mult, cu colegii dar și 
singur, s-a pregătit îndîrjit și 
a recuperat în cîteva săptămîni 
ceea ce părea irecuperabil. Și 
parcă n-ar fi fost deajuns, 
imediat după startul finalei o 
contractară musculară la braț 
l-a obligat Ia prudență, arun- 
cîndu-1, după cîteva sute de 
metri, pe unul din ultimele 
locuri. Aceasta în timp ce 
Riidiger Helm, campionul de 
la Montreal și singurul învin
gător al lui Birlădeanu anul 
trecut, la campionatele mondia
le de la Duisburg, se distanța 
văzînd cu ochii. Strîngînd din 
dinți, vîslind vîrtos, caiacis
tul nostru își depășește pe rînd 
adversarii, ajunge, cu puțin 
înaintea finișului, chiar pe 
poziția a doua dar este între
cut, in extremis, de francezul 
Alain Lebas. Păcat, Birlădeanu 
merită mai mult decît această 
medalie de bronz. Iar condițiile 
în care a concurat ne fac chiar 
să ne întrebăm dacă Celebrul 
Helm îi este, la această oră, 
Superior...

...Și bravo și pentru frumoasa 
surpriză pe care ne-au produs-o 
băieții noștri din caiacul de 
patru» Mihai Zafiu, Vasile 
Dîba, Ion Geantă și Nicușor 
Eșeanu, medaliați cu argint 
la capătul ultimei finale, cea 
mai spectaculoasă, în care au 
avut un finiș furibund, cel mai 
puternic dintre toate cele 
nouă finaliste. Puțini erau cei 
care ar fi acordat șanse de po
dium, echipajului nostru înain
tea finalei, în care ambarcațiu
nile din R. D. Germană, 
U.R.S.S., Polonia sau Unga
ria — primele două păreau 
de neînvins ! — erau cotate
drept singurele candidate la 
medalii. Caiaciști! noștri și-au 
dozat însă foarte judicios efor
tul, mergînd ,,în pluton" mai

bine de jumătate din distanță. 
Cu 100 de metri înaintea sosi
rii, cînd au declanșat finișul, 
ei se aflau .încă pe pozițiile 
4—5, dar ritmul în care padelau 
ne dădea speranțe. Și într-ade- 
văr, într-un efort bine co
ordonat sportivii noștri ' de
pășesc pe ultimii metri echi
pajele din Polonia și Bulgaria, 
adueîndu-ne o satisfacție mai 
puțin sperată, dar cu atît mai 
mare.

Bine au concurat și Alexan
dru Giura și Nicolae Țicu la 
caiac dublu, unde au sosit 
pe locul patru, la mai puțin de 
o jumătate de secundă de... 
medalia de argint. într-o fi
nală dominată de cuplul so
vietic Parfinovici — Ciuhrai, 
Giura și Țicu au făcut o cursă 
curajoasă, aflîndu-se tot timpul 
în luptă pentru medalie cu echi
pajele din Ungaria, Spania 
și R. D. Germană. Dacă ar fi 
întîrziat cu 70—80 de metri ata
cul final ar fi urcat cu siguran
ță pe podium, poate chiar pe 
treapta a doua ! Ei au forțat 
însă puțin prea devreme și n-au 
mai avut resurse pentru a răs

victorie și fără abnegație în fiecare 
cursă, în fiecare antrenament, nici nu 
s-ar fi putut vorbi de atiția ani în sport, 
de atîtea succese pe care le-am obținut 
în cariera mea competițională. Tocmai de 
aceea, acest ultim succes la o întrecere 
olimpică îmi permite să pun punct 
activității competiționale de perfor
manță, să mă retrag în plină glorie. 
Este dorința firească a fiecărui sportiv și 
mă bucur nespus că am reușit și eu a- 
ceastă performanță".

— Și nu va mai urca canoistul Ivan 
Patzaichin în barca care l-a purtat spre 
atît de înalte culmi ?

— Firește că mă voi . mai urca, 
dar de-acum înainte nu ca sportiv, ci 
poate ca antrenor. Mi-ar fi, desigur, nes
pus de greu să mă retrag din sportul de 
care m-am legat atît de mult. Poate că 
voi avea ceva de spus celor care îndră
gesc acest sport atît de greu dar atît de 
frumos și m-aș bucura nespus dacă peste 
ani voi reuși și eu să aduc cu viitorii mei 
elevi noi medalii de aur pentru culorile 
patriei. Asta este ceea ce îmi doresc a- 
cum, la capătul unei etape foarte impor
tante a vieții mele.

Ivan Patzaichin se desparte de ziariști 
cu același zîmbet cu care a venit la în- 
tîlnirea cu ei, ceea ce pare să însemne că 
el se va ține de cuvînt și în această nouă 
promisiune publică pe care a făcut-o, de 
a obține aceleași succese și în viitoarea 
sa activitate.

Și nu putem încheia aceste rînduri fără 
a sublinia că strălucirea zilei de sîmbătă 
de pe Krîlatskoe a dat-o, de asemenea, 
performanta realizată de caiacistul Ion 
Bfrlădeanu, autorul unei valoroase meda
lii de bronz, la caiacul de simplu 1000 
metri, al cărui finiș a fost cu adevărat e- 
lectrizant pentru spectatori, și că în 
ultima finală caiacul nostru de 4 ne-a 
adus o nouă și mare satisfacție, obținînd 
o prețioasă medalie de argint, de 
asemenea după un finiș de un rar 
dramatism, abia pe ultimii metri și chiar 
centimetri hotărîndu-se destinatarii me
daliilor olimpice. Mihai Zafiu, Vasile 
Dîba, Ion Geantă și Nicușor Eșeanu me
rită toate laudele pentru cursa tactică in
teligentă pe care au dus-o, pentru dărui
rea și marea abnegație cu care în final 
și-au aruncat în bătălie toate forțele, în
treaga capacitate, pentru cucerirea unei 
medalii. A fost obținut, astfel, un nou 
succes, s-au probat o dată în plus înal
tele calități ale școlii românești de ca- 
iac-canoe, care încheie participarea sa 
la Jocurile Olimpice de la Moscova 
cu unul dintre cele mai strălucitoare bi
lanțuri pe care le-a realizat vreodată la 
aceste întreceri. Desigur, o promisiune 
pentru noi și valoroase afirmări în viitoa
rele competiții, pentru alte prestigioase 
succese ale „flotilei noastre de aur", care 
și-a confirmat o dată în plus, cu atîta 
strălucire, renumele.

Constantin MACOVEI
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ROMÂNI
Lotul principal ai de

legației sportive a Româ
niei care a participat la 
cea de-a XXII-a ediție 
a Jocurilor Olimpice de 
vară de la Moscova so
sește astăzi în țară. So
sirea va avea loc în ju
rul orei 13,45 la aero 
portul internațional Olo- 
peni.

ÎNVINGĂTOR -

TOMI PUIKOLAINEN
Concursul mas* 

culin de tir cu 
arcul, desfășu
rat pe un poli
gon amenajat în 
vecinătatea ca
nalului Krîlats
koe, s-a înche

iat — sîmbătă după-amiază, pe 
o ploaie torențială — cu vic
toria. mai puțin scontată, a fin
landezului Torni Puikolainen 
(2491 p), care l-a întrecut cu 
numai 3 p pe sovieticul Boris 
Isacenko, liderul zilei prece
dente. Andrei Berki a încheiat 
pe locul 15, cu 2389 p, iar Mi
hai Bîrzu, pe 25, cu 2280 p, 
ambii sub posibilitățile demon
strate cu alte prilejuri.

Cum era de așteptat. între
cerea feminină a fost domina
tă de reprezentantele Uniunii 
Sovietice, care au și ocupat, 
dealtfel, primele două locuri 
ale clasamentului, prin Keto 
Losaberidze, cu 2491 p și Na
talia Butuzova, cu 2477 p. Pe 
locul 3, o reprezentantă a 
Finlandei, Paivi Meriluoto, cu 
2449 p. Deși începuse bine în
trecerea (in prima zi se situase 
a 6-a), Aurora Chin a pierdut 
puncte prețioase tocmai la dis
tanțele scurte, de obicei punc
tul ei forte... Ca urmare, ea a 
ocupat, în final, locul 13, cu 
un rezultat (2319), mai slab cu 
aproape 200 p decît recordul 
național, care-i aparține. Te
rezia Preda s-a clasat pe pozi
ția 24, cu 2195 p.

D. LORENZ (R.D.G.), 
CAMPION

LA OPEN!

Caiacul nostru medaliat cu argint : Nicușor Eșeanu, Ion Geantă, 
Vasile Dîba și Mihai Zafiu

punde finișului lui Szabo — 
Joss și Menendez — Ramos- 
Mlssione.

La fel, Lipat Varabiev, la ca
noe simplu, întrecut pe ultima 
sută de metri de Leue (R.D.G.) 
și Dvorak (Cehoslovacia). Va
rabiev, sosit al cincilea, ne-a 
părut lipsit de forță tocmai în 
momentul în care a început 
lupta pentru medalia de bronz. 
Pe cele de aur și argint și le-au 
disputat Lubomir Lubenov (Bul
garia) și Serghei Postrehin 
(U.R.S.S.), sportivul bulgar 
cîștigînd pe ultimii metri. 
Ultimul în finală, mare sur
priză, Tamas Wichmann, cam
pionul mondial, prezent și el 
la a 4-a Olimpiadă. Wichmann 
își încheie „serialul olimpic" 
fără să fi urcat vreodată pe 
cea mai înaltă treaptă a podiu
mului !... Poate pentru că a 
avut ghinionul de a fi coleg de 
generație cu Ivan Patzaichin al 
nostru. în a cărui vitrină vor 
străluci acum trei medalii de 
aur și două de argint aduse 
de la Mexico, Miinchen și Mos
cova. încă o dată, din toată 
inima, bravo Ivane l

La open, ultima categoric a 
întrecerilor olimpice de judo, 
au evoluat pe tatami mulți 
concurenți redutabili. Este su
ficient să subliniem că. pe lin
gă sportivii în ale căror cărți 
de vizită erau înscrise succese 
de mare prestigiu, și-au încer
cat șansele și noii campioni o- 
limpici de Ia Moscova, belgia
nul Robert Van De Walle, la 
categoria semigrea, și france
zul Angelo Parisi, la grea. Fi
rește, cu o asemenea concu
rență lupta pentru treptele po
diumului de onoare la open a 
fost extrem de dificilă. Dealt
fel, la capătul confruntărilor 
campionul olimpic al semigrei
lor a fost eliminat din primul 
tur, iar cel al greilor a fost 
întrecut de Dietmar Lorenz 
(R.D.G.), clasat doar pe locul 

3 la semigrea. Sportivul român 
Pavel Drăgoi l-a întilnit în 
primul său meci pe cel ce a- 
vea să cucerească laurii olim
pici, Dietmar Lorenz, fiind în
vins înainte de limită. Apoi, în 
recalificări, el a fost întrecut 
prin ippon de Dambajan Tsend- 
Auish (Mongolia). Clasamentul: 
1. Dietmar Lorenz (R.D.G.) —
campion olimpic, 2. Angelo Pa
risi (Franța), 3. Arthur Mapp 
(Anglia) și Andras Ozsvar (Un
garia).



xxn a EDITIE AIOCURILOR OUMPICE
A 6-n MEDALIE DE ADD, 

RECORB DUPĂ 24 DE ANI!
(Urmare din vag. 1)

mărul total de medalii rsalizai 
provine din nouă sporturi, fapt 
care confirmă creșterea valorii 
la nivel olimpic și mondial in 
mai multe sporturi decît pină 
acum.

România a participat cu 239 
de sportivi la Jocurile Olimpice 
de la Moscova, 180 la sporturi 
individuale și 59 la jocuri spor
tive, la un număr . de 18 sporturi. 
Aceste cifre înseamnă un alt re
cord înregistrat de mișcarea 
noastră sportivă la Olimpiada 
'80.

O nouă depășire față de 
ceea ce a fost pină în prezent 
este dată de numărul mare de 
locuri IV (16), V (11) și VI (13) 
ocupate de olimpicii români. 
149 de sportivi din delegația 
României s-au clasat in primele 
6 locuri ale competițiilor olim
pice la care au luat parte, in
clusiv componenții echipelor la 
jocurile sportive, handbal, volei, 
și polo. Se înregistrează astfel 
o importantă creștere față de 
trecut, care a dus la depășirea 
pentru prima oară a barierei de 
200 de puncte (207) la Jocurile 
Olimpice cu o creștere de 29,50 
puncte față de participarea de 
la Montreal. Cifra de 207 puncte 
așează potențialul olimpic ro
mân pe locul al șaselea în 
lume din aproape 60 de țâri 

Campionul olimpic la lupte greco-romane Ștefan Rusu, întlm- 
pinat cu flori la sosirea pe aeroportul Otopeni-

care au cucerit puncte Ia O- 
limpiada '80.

Aceste realizări, depășiri și 
recorduri au fost izbutite în 
condițiile unor concursuri olim
pice de înalt nivel. în toate ță
rile cu pretenții la primele 10— 
15 locuri în lume, însă slab 
clasate în trecutul apropiat, s-au 
constatat progrese importante, 
ambiții crescute. Țări care figu
rau, de obicei, de la locul al 
10-lea în jos la ultimele trei o- 
limpiade, cum sînt Italia, Marea 
Britanie și Franța, la această e- 
diție a Jocurilor Olimpice au în
registrat succese care au sur
prins. în ceea ce privește spor
turile cu pondere de medalii și 
puncte la care sportivii români 
s-au remarcat, concurența a fost 
extrem de puternică, în forma
ție completă, deoarece unele 
absențe de la Olimpiada 80 nu 
au scăzut din nivelul de con
curs. Nici nu-i vorbă să ne re
ferim la creșterea valorilor la 
aceste sporturi, cum sînt gim
nastica, luptele greco-romane, 
canotaj, tir sau caiac-canoe, în 
comparație cu anul 1976, dim
potrivă, trebuie să constatăm 
că de anul trecut și pină acum 
au apărut noi concurenți pu
ternici, cu capacitate și valoa
re adăugată celor consacrați.

lată de ce, în ansamblu, apre
ciem și felicităm pe toți spor-

In plină cursă ! Cuplul Patzaichin—Simionov se detașează net de restul finalîștilor
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tivii noștri care s-au plasat pe 
primele 6 locuri, îndeosebi pe 
medaiiații cu „aur", de la cea 
mai proaspătă campioană olim
pică, debutanta Sanda Toma, și 
pină la admirabilul veteran al 
canoei, Ivan Patzaichin, care din 
1963, de la Ciudad de Mexico, 
și pînă acum la Moscova, a fost 
prezent la 4 olimpiade și cam
pion olimpic la trei dintre ele. 
Cui nu-i sînt treze serile de 
gimnastică în care Nadia Co- 
măneci a cules noi lauri de 
campioană olimpică, această 
fetișcană încîntătoare rămasă, 
după patru ani pe primul plan 
al gimnasticii olimpice și mon
diale, în atenția și simpatia lu
mii sportive. Cui nu i-a dat din 
certitudinea victoriei acest ștren
gar de Ștefan Rusu și cine n-a 
văzut-o pe uimitoarea Sanda 
Toma învingătoare de la pri
mele sute de metri sau n-a tre
murat pentru seriile la pistol ale 
perseverentului Corneliu Ion, răs
plătite pînă în cele din urniă 
cu aur. Dar fiecare medalie are 
istoria ei. Admirabilele contri
buții ale tuturor acelora ce 
le-au obținut, au fost trecute 
sumar în revistă în cele 14 zile 
de întreceri olimpice. Desigur, 
vom reveni asupra comportării 
și contribuției fiecăruia dintre ei.

De pe acum nu uităm să feli
cităm pe antrenori și asociațiile 
și cluburile din care sportivii fac 
parte. Ca și pe acele instituții 
și organizații cu atribuții in 
sport care au contribuit la pre
gătirea olimpică. îi apreciem și 
le mulțumim lor și sportivilor 
lor pentru că drapelul tricolor 
al României a fost inâlțat de 25 
de ori pe frumoasele și mo
dernele baze olimpice ale Mos
covei, de 6 ori pe cel mai

înalt catarg, cu intonarea im-
nului nostru scump ,-fTrei cu-
lori cunosc pe lume".

☆
Prin urmare, România se a fia

acum, in cele trei clasamente 
neoficiale, pe locul al 6-lea în 
clasamentul pe total medalii, tot 
pe al 6-lea în acela al punc
telor și pe al 7-lea in ordinea 
medaliilor de aur cîștigate.

Dacă în ceea ce privește „au
rul", bilanțul este foarte bun și 
poate satisface obiectivul pre
văzut de către CNEFS, poziția 
de la „total medalii" și „puncte" 
ar fi putut să fie superioară 
dacă, în unele sporturi, cum

OLIMPIADA RECORDURILOR
Tradiția obișnuită ca noua 

Olimpiadă s-o întreacă pe 
cea precedentă s-a confir
mat si la Moscova. A 
XXII-a ediție a Jocurilor 
Olimpice de vară a depășit 
în organizare baze sporti
ve si performante, ceea ce 
s-a realizat în 1976 la Mont
real. Organizarea a fost 
unanim apreciată, sălile de 
sport nou construite antici
pează manifestările de acest 
gen pentru următoarele de
cenii. Condițiile de concurs 
au fost excelente. Presa si 
radioteleviziunea au dispus 
de cele mai moderne condi
ții de transmisie.

Performantele au întrecut 
de asemenea celelalte olim
piade. Bacă în 197S, la 
Montreal, au fost întrecute 
70 de recorduri olimpice si 
35 mondiale, în 1980, la 
Moscova, n-au mai rezistat 
73 de recorduri olimpice, 36 

Relatări de la trimișii noștri
Aurel NEAGU și Constantin MACOVEI

sînt atletismul, scrima, luptele 
libere, haltere, polo și box, s-ar 
fi realizat obiectivele la minim 
depășindu-se cifra de 30 de me
dalii; Tot astfel, cu mai mult 
efort, cu mai multă ambiție, a- 
proape jumătate din numărul 
celor 16 locuri IV ocupate s-ar 
fi putut transforma in medalii 
de bronz.

Acum nu este cazul să tre
cem direct la analize. Să ne 
bucurăm, la venirea de la Mos
cova a ultimilor medaliați, azi 
in jurul prînzului, să ne bucu
răm de succesele lor și să do
rim pentru viitor mai mult, mai 
bine, mai în față I 
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mondiale si 39 europene. 
Cifra spectatorilor de acum
4 ani a fost întrecută, în 
prezent, cu aproximativ 
1 OOft 600, de Ia 4 090 000 la
5 000 000.

Peste 5 000 de candidați o- 
limpici din 81 de țări si-au 
disputat cele 628 de medalii 
olimpice care au revenit 
sportivilor din 33 dc țări în 
timp ce campionii olimpici 
aparțin la 25 de țări.

în sfirsit numărul ziariș
tilor din presa scrisă, de la 
radioteleviziune si corpul 
tehnic al acestora, a ajuns 
la 7 000.

După cifra oficială, peste 
400 000 de .oameni, din care 
150 000 în Comitetul dc or
ganizare al Olimpiadei ’80, 
s-au ocupat de tot ceea ce 
a fost necesar tuturor par- 
ticipantilor, cu atentie si 
prietenie.
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BOX, cat. semimuscă : S. Sabirov (U.R.S.S.) b.p. H. Ramos 

(Cuba); 1. Șamil Sabîrov (U.R.S.S.) — campion olimpic ; 2.
Hipolito Ramos (Cuba) ; 3. Izmail Mustafov (Bulgaria) și Li 
Ven Uk (R.P.D. Coreeană); cat. muscă : P. Lesov (Bulgaria) 
b.ab. 2 (rănire) V. Mirosnicenko (U.R.S.S.); 1. Petar Lesov
(Bulgaria) — campion olimpic ; 2. Viktor Mirosnicenko-
(U.R.S.S.-) ; 3. Jănos Vâradi (Ungaria) și Hugh Russell (Irlan
da) ; cat. cocoș : J. Hernandez (Cuba) b.p. J. Pinaingo (Vene
zuela) ; 1. Juan Hernandez (Cuba) — campion olimpic ; 2.
Jose Pinango (Venezuela), 3. Dumitru Cipere (România) si Mi
chael Anthony (Guyana) ; cat. pană : R. Fink (R.D.G.) b.p. A. 
Horta (Cuba) ; 1. Rudi Fink (R.D.G.) — campion olimpic ; 2. 
Adolfo Horta (Cuba); 3. Viktor Ribakov (U.R.S.S.) și Krzy
sztof Kosedowski (Polonia) ; eat. semiușoară : A. Herrera (Cu
ba) b.ab, 3 (rănire) V. Demianenko (U.R.S.S.) ; 1. Angel He
rrera (Cuba) — campion olimpic ; 2. Viktor Demianenko
(U.R.S.S.); 3. Richard Nowakowski (R.D.G.) și Kazimierz A- 
dach (Polonia) ; cat. ușoară : P. Oliva (Italia) b.p. S. Konok- 
baev (U.RS.S.) ; 1. Patrizzio Oliva (Italia) — campion olimpic; 
2. Șerik Konokbaev (U.R.S.S.); 3. Anthony Willis (Marea Bri
tanie) și Jose Aguilar (Cuba) ; cat. semimijlocie : A. Aldama 
(Cuba) b.p. J. Mugabi (Uganda) ; 1. Andres Aldama (Cuba) — 
campion olimpic ; 2. John Mugabi (Uganda) ; 3. Karl-Heinz
Kruger (R.D.G.) și Kazimierz Sczerba (Polonia) ; cat. mijlocie 
mică : A. Martinez (Cuba) b.p. A. Koșkin (U.R.S.S.) ; 1. Ar
mando Martinez (Cuba) — campion olimpic ; 2. Aleksandr Koș
kin (U.R.S.S.); 3. Detlef Kastner (R.D.G.) și Jan Franck (Ce
hoslovacia) ; cat. mijlocie : J. Gomez (Cuba) b.p. V. Savcenko 
(U.R.S.S) ; 1. Jose Gomez (Cuba) — campion olimpic ; 2.
Viktor Savcenko (U.R.S.S.); 3. Valentin Silaghi (România) și 
Jerzy Rybicki (Polonia) ; cat. semigrea : S. Kacear (Iugosla
via) b.p. P. Skrzecz (Polonia) ; 1. Slobodan Kacear (Iugosla
via) — campion olimpic ; 2. Pavel Skrzecz (Polonia) ; 3. Her
bert Bauch (R.D.G.) și Ricardo Rojas (Cuba) ; cat. grea : T. 
Stevenson (Cuba) b.p. P. Zaev (U.R.S.S.) ; 1. Teofiio Steven
son (Cuba) — campion olimpic ; 2. Piotr Zaev (U.R.S.S.) ; 3. 
Jănos Levai (Ungaria) și Jurgen Fanghănel (R.D.G.).

CAIAC-CANOE. Finalele probelor de 1 000 m :
K. 1: 1. Rudiger Helm (R.D. Germană) 3:48,77 — campion 

olimpic; 2. Alain Lebas (Franța) 3:50,20; 3. Ion Bîrlădeanu

(România) 3:50,49 ; 4. John Sumegi (Australia) 3:50,63 ; 5.
Oreste Perri (Italia) 3:51,95 ; 6. Felix Mas-ar (Cehoslovacia) 
3:52,10.

C 1 : 1. Lubomir Lubenov (Bulgaria) 4:12.38 — campion o- 
Iimpic ; 2. Serghei Postrehin (U.R.S.S.) 4:13,53 ; 3. Eckhard 
Leue (R.D. Germană) 4:15,02 ; 4. Libor Dvorak (Cehoslovacia) 
4:15,25 ; 5. Lipat Varabiev (România) 4:16,68 ; 6. Timo Gronlund 
(Finlanda) 4:17,37.

K 2 : 1. U.R.S.S. (Vladimir Parfenovici — Serghei Ciuhrai) 
3:26,72 — campioni olimpici ; 2. Ungaria (Istvan Szabo — Ist
van Joos) 3:28,49 ; 3. Spania (Luis Ramos Missione — Herminio 
Menendez 3:28,66; 4. România (Alexandru Giura — Nicolae Ti- 
cu) 3:28,94 ; 5. R. D. Germană (Peter Hempel — Harry Nolte) 
3:31,02 ; 6. Cuba (Jose Marrero — Reynaldo Cunill) 3:31,12.

C 2 : 1. România (Ivan Patzaichin — Toma Simionov) 3:47.65 
— campioni olimpici ; 2. R.D. Germană (Olaf Heukrodt — 
Uwe Madeja) 3:49,93 ; 3. U.R.S.S. (Vasili Iurcenko — Iuri Lo
banov) 3:51,28 ; 4. Iugoslavia (Matija Ljubek — Mirko Nisovici) 
3:51.30 ; 5. Cehoslovacia (Jiri Vrdlovec — Petr Kubicek) 3:52-50; 
6. Polonia (Marek Dopierala — Jan Pinczura) 3:53,01.

K 4 : 1. R.D. Germană (Rudiger Helm — Bernd Olbricht — 
Harald Marg — Bernd Duvigneau) 3:13,76 — campioni olimpici; 
2. România (Mihai Zafiu — Vasile Diba — Ion Geantă — Ni- 
cușor Eșeanu) 3:15,35 ; 3. Bulgaria (Borisov — Milenkov — 
Hristov — Manov) 3:15,46 ; 4. Po-loni-a (Oborski — Koltan — 
Weln-a — Sledziewski) 3:16.33 ; 5. Ungaria (Deme — Ratkay — 
Kozstyan — Sztanity) 3:17,27 ; 6. Franța (Barouh — Berard — 
tfo-ccara — Lefoulon) 3:17.60.

CĂLĂRIE. ..Marele premiu" obstacole — individual : 1. Ja
nusz Kowalczik (Polonia) cu Artcmir 8 p — campion olimpic, 
2. Nikolai Korolkov (U.R.S.S.) cu Espadron 9,50 p, 3. Joachim 
Perez (Mexic) cu Alimon 16 p (4 p, 43,2 s — d.b.), 4. Mendez 
Herbruger (Guatemala) cu Pamppa 16 p (4 p, 43-5 s — d.b.); 
5. Viktor Poganduski (U.R.S.S.) cu Topki 15,50 p, 6. Wislaw 
Hartmann (Polonia) cu Norton 16 p.

FOTBAL. Finala pentru loc. 1—2 : Cehoslovacia — R.D. Ger
mană 1—0 (0—0). Clasament final : 1. Cehoslovacia — campi
oană olimpică ; 2. R.D. Germană; 3. U.R.S.S. : 4. Tijgoslavia.

JUDO. Cat. open (toate categoriile), tun 
Carmona (Brazilia) b.p. J. Saari (Finlanda 
b.ipp. P. Adelaar (Olanda) ; turul 2 : D. ' 
b. yusei-gachi (superioritate tehnică) W. C 
Mapp (Anglia) b.ipp. Z. De Wet (Ziimb 
(R.D.G.) b.ipp. P. Drăgoi (România), D. 1 
lia) b.p. A. Kote (Senegal) ; turul 3 : A. 
D. Zaprianov (Bulgaria), D. Lorenz (R.D 
Auish (Mongolia); pentru primul loc în 
(R.D.G.) b.ipp. A. Mapp (Anglia).

Gurpa B, turul 1 : S. Novikov (U.R.S. 
(R.P.D. Coreeană), A. Ozsvar (Ungaria) b 
lonia) ; turul 2 : S. Novikov (U.R.S.S.) 1 
(Suedia), F. Berger (Austria) b.ipp. S. 
Ozsvar (Ungaria) b.ipp. R. Van De Wall 
(Franța) b. neprez. R. Kovacevici (Iugosl; 
Novikov (U.R.S.S.) b. neprez. F. Berger i 
(Franța) b.p. A. Ozsvar (Ungaria) ;. pentri 
pă : A. Parisi (Franța) b.ipp. S. Novikov 
liîicări, pentru medaliile de bronz : D. 
lia) b.ipp. P. Drăgoi (România), A. Mar 
Tsend-Auish (Mongolia) ; A. Ozsvar (Un 
kov (U.R.S.S.). în finală : D. Lorenz (R.l 
(Franța).

Clasamentul : 1. Dietmar Lorenz (R.D.G.) 
\ 2. Angelo Parisi (Franța); 3. Arthur Mapp 

Ozsvar (Ungaria).

TIR CU ARCUL. Masculin : 1. Tomi P 
2455 p — campion olimpic ; 2. Boris Isacei 
3. Giancarlo Ferrari (Italia) 2449 p ; 4. I 
Britanie) 2446 p ; 5. Bela Nagy (Ungari: 
mir Eșeev (U.R.S.S.) 2432 p ; .. .15. Ane 
2389 p ; 25. Mihai Bîrzu (România) 2280 
Losaberidze (U.R.S.S.) 2491 p — campioa: 
talia Butuzova (U.R.S.S.) 2477 p ; 3. Paivi 
2449 p ; 4. Zdenka Padevetova (Cehoslovac 
Sun O (R.P.D. Coreeană) 2401 p ; 6. Kat 
2382 p ; .. .13. Aurora Chin (România) 231 
da (România) 2195 p.



LANȚUL OLIMPIC ROMANESC 
LA J.O. DE LA MOSCOVA
DE AUR - 6

- gimnastică, birnă
— gimnastică, sol
- canotaj, schif simplu
— lupte greco-romane, 

cat. 68 kg.
— tir, pistol viteză

- canoe, 2—1000 m

: ARGSNT - 6

- gimnastică, concursul 
pe echipe

- gimnastică, individual
compus

- gimnastică, paralele 
inegale

- lupte, greco-romane 
cat. 48 kg

-> canoe, 2-500 m

- caiac, 4-1000 m

• Radu Voina 
Ștefan Birtalan 
losif Baroș 
Adrian Cosma 
Cezar Drăgăniță 
Marian Dumitru 
Cornel Durău 
Alexandru Folker 
Claudiu lonescu 
Nicolae Munteanu 
Vasile Stingă 
Lucian Vasilache 
Nicolae Vasilca 
Măricel Voinea -

• Anghelache Donescu 
Petre Roșea 
Dumitru Velicu

® Dumitru Cipere
• Valentin Silaghi
® Vasile Dîba
• Corneliu Oros 

Marius Căta-Chițiga 
Corneliu Chifu 
Laurențiu Dumănoiu 
Giinter Enescu
Dan Girleanu 
Sorin Macavei 
Viorel Manole 
Florin Mina 
Nicolae Pop 
Constantin Stereo 
Nicu Stoian

• Ion Birlădeanu

handbal

călărie, „marele premiu 
de dresaj", echipe
box, categoria cocoș 
box, categoria mijlocie 
caiac, 1-500 m

volei
caiac, 1-1000 m

BRONZ - 13 LOCUL IV - 16

gimnastică, sărituri 
gimnastică, paralele

canotaj, schif 2 vîsle

canotaj, schif 8+1 
lupte greco-romane, 
cat. 90 kg 
lupte greco-romane, 
cat. 100 kg

• Carmen Bunaciu
• Carmen Bunaciu
• Ecaterina Stahl

® Elena Oprea 
Florica Dospinescu

® Georgeta Mașka 
Florica Silaghi 
Maria Tănasă 
Valeria Cătescu 
Aneta Matei

® Stela Banovici 
Maria Macoviciuc 
Aneta Mihaly 
Mariana Zaharia 
Elena Giurcă

— înot, 100 m spate
— înot, 200 m spate
— scrimă, floretă 

individual

- canotaj, schif 2 f.c.

- canotaj, schif 4+1 
rame

- canotaj’, schif 4 + 1 vîsle

• Nicu Gingă

• Mihai Boțilă

• Vaier Toma
Constantin Postoiu

O Gabriel Bularda
Petre Ceapura 
Ladislau Lovrenschi

• Dănuț Grecu
Kurt Szilier
Aurelian Georgescu 
Sorin Cepoi 
Nicolae Oprescu 
Romulus Bucuroiu

• Costică Bărăgan 
loan Popa 
Anton Poncracz 
Octavian Zidaru

• Iboia Korodi 
Niculina Lazarciuc 
Maria Samungi 
Elena Tăriță

® Maria Ștefan
• Agafia Buhaev 

Elisabeta Băbeanu
• Alexandru Giura 

Nicolae Țicu

— lupte greco-romand, 
cat. 52 kg

- lupte greco-romane, 
cat. 57 kg

- canotaj, schif 2 f.c.

- canotaj, schif 2 + 1

— gimnastică, concursul 
pe echipe

- scrimă, spadă echipe

- atletism, .4x400 m
- caiac, 1-500 m

- caiac, 2-500 m

- caiac, 2-1000 m

LOCUL V - 11

• Nadia Comăneci — gimnastică, sărituri
• Emilia Eberle - gimnastică, individual

compus
• Dragomir Cioroslan - haltere, cat. 75 kg
• Petru Kuki

Tudor Petruș
Sorin Roca
Mihai Țiu — scrimă, floretă echipe

• Daniel Voiculescu
Carolică llieș
Petru losub
Nicolae Simion - canotaj, schif 4 f.c.

® Corneliu Marin

CONTRIBUȚIA
1. Gimnastică 44,50 p
2. Caiiac-canoe 37 p
3. Lupte (ambele stiluri) 34,50 p
4. Canotaj 32 p
5. Scrimă 12 p
6—8. Tir, box și călărie cite 7 p, 9. înot 6 p, 
10. Atletism 5 p, 11—12. Handbal și volei cite
4 p, 13. Haltere 3 p.

Nu au punctat sportivjj de la ciclism, judo, 
pentatlon modern, polo, sărituri, tir cu arcul 
și yachting.

ELE MEDAL!! OLIMPICE ALE VOLEIBALIȘTILOR NOȘTRI
'tivii 
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ficarea pentru turneul final olim
pic, obiectiv ratat din cauza unui 
singur meci pierdut 1 Momentul 
respectiv a însemnat însă punctul 
de plecare spre o nouă concepție 
de pregătire și de joc, spre recon
strucția echipei- în funcție de im
perativele noi ale voleiului inter
national. Consecințele noilor o- 
rientări aveau să apară curînd, 
în prima lună a anului olimpic, 
cînd, la turneul de calificare de 
la Pernik și Sofia, reprezenta
tiva României dovedea, cu aproa
pe aceiași jucători, o forță de 
joc incomparabil superioară, im- 
presionînd pe toți specialiștii pre- 
zenți la competiție. Rînd pe rînd, 
echipa României scotea din cursa 
calificării puternice formații ca 
Ungaria (3—0), Cehoslovacia (3—1), 
Japonia (3—1), Coreea de Sud 
(3—0), S.U.A. (3—0), cîștigîndu-și 
locul pentru Moscova cu o zi mai 
devreme...

Continuînd cu și mai multă te
nacitate și dăruire pregătirile

pentru Olimpiadă, voleibaliștii 
noștri și-au trecut în palmares, 
în turneele preolimpice de verifi
care, succese de prestigiu în fa
ța echipelor din fruntea ierarhiei, 
între care în primul rînd cam
pioana olimpică* formați^ Polo
niei (3—0), campioana mondială 
și europeană, reprezentativa 
U.R.S.S. (3—0), vicecampioana 
mondială, selecționata Italiei 
(3—0) etc. Această frumoasă as
censiune pe scara valorilor, rea
lizată în scurt timp, avea să se 
confirme și la Moscova, în sălile 
de la Lujniki, reprezentanții Ro
mâniei desfășurînd un joc de ca
litate, apreciat de specialiști și 
de publicul spectator. Oros, Du
mănoiu (în ciuda sechelelor unor 
mai vechi sau mai recente acci
dentări), Pop, Enescu, Stoian, 
Girleanu, Macavei, Sterea, Chifu, 
Căta-Chițiga, Manole, Mina au 
arătat că și în condițiile 
competiției cu miză sînt în 
măsură să lupte și să învingă 
chiar cele mai puternice sextete.

Concurind la calificarea în semi
finalele competiției cu adversare 
redutabile, cum au fost echipele 
Poloniei, Braziliei sau Iugoslaviei, 
olimpicii noștri au cedat pe mu
chie de cuțit în fața campionilor 
olimpici de la Montreal, dar au 
întrecut de o manieră clară pe 
ceilalți concurenți. Un singur set 
avea însă să-i despartă de pri
mul loc în grupă, loc care le-ar 
fi dat șansă de a juca în semi
finale cu echipa Bulgariei, care 
le era mai la îndemînă decît 
campioana mondială, echipa țării 
gazdă. Și, firește, posibilitatea 
disputării finalei mari. Medalia 
de bronz, realizată în urma vic
toriei eu 3—1 asupra fostei cam
pioane olimpice, reprezintă însă 
o frumoasă performanță, dar mai 
ales o promisiune pentru viitor, 
pentru afirmarea și mai puterni
că a voleiului masculin româ
nesc în arena internațională, pen
tru instalarea lui fermă pe po
zițiile fruntașe ale ierarhiei...

Echipa masculină de volei a României, medaliată cu bronz la această ediție a J-O., de la stingă 
la dreapta (sus) : Giinter Encscu, Laurențiu Dumănoiu, Dan Girleanu, antrenorul emerit Ni- 
nolae Sotir, Nicu Stoian, Cornel Chifu, Florin Mina, Nicolae Pop; (jos): prof. Stelian Tudor 
(metodist), Viorel Manole, Corneliu Oros, Constantin Sterea, antrenorul secund Florin Ba- 
laiș, masorul N. Piștalu, Marius Căta-Chițiga și Sorin Macavei.

o

Marin Mustață
Alexandru Nilca 
Ion Pantelimonescu 
loan Pop — scrimă, sabie echipe
Aurel Șuteu — lupte libere, cat. 62 kg
Dania Popescu 
Alexandru Bozan 
loan Popa 
Dumitru Velea — călărie, „marele premiu 

de obstacole", echipe
Aurel Neagu - lupte libere, cat. 57 kg
Andrei lanko — lupte libere, cat. +100
Lipat Varabiev — canoe, 1—1000 m

LOCUL. VI — 13

Emilia Eberle - gimnastică, bîrnă
Emilia Eberle - gimnastică, individual

Petru Kuki
compus

- scrimă, floretă 
individual

loan Popa

Dănuț Grecu

- scrimă, spadă 
individual

— gimnastică, inele
Horia Toboc — atletism, 400 m garduri
Ștefan Tașnadi - haltere, cat. 110 kg
Vasile Pușcașu — lupte libere, cat. 100 kg
Octavian Dușa - lupte libere, cat. 68 kg
Anghelache Donescu — călărie, „marele premiu

de dresaj", individual
Florența Tăcu - atletism, disc
Ion Birlădeanu 
Alexandru Giura — caiac, 2-500 m
Roman Codrean — lupte greco-romane, 

cat. +100 kg
★

Deși s-au clasat pe locurile 5-8, prin paj-
ticiparea lor în sferturile de finală ale compe
tiției pugilistice, boxerii Dumitru Șchiopu (cat. 
48 kg), Daniel Radu (cat. 51 kg), Florian Li- 
vadaru (cat. 60 kg), Ionel Budușan (cat. 67 
kg) și Georgică Donici (cat. 81 kg) nu au 
adus totuși nici un punct, acestea acordîndu-se 
numai pentru jocurile 1-4. O situație identică 
și în ceea ce-l privește pe judokanul Mircea 
Frățică (cat. 78 kg) clasat pe locurile 5-6.

SPORTURILOR
Clasamentul pe medalii

aur argint bronz total
1. Gimnastică 2 3 2 7
2. Caiac-canoe 1 2 2 5
3. Lupte 1 1 2 4
4. Canotaj 1 — 2 3
5. Tir 1 — — 1
6. Box — — 2 2
7. Călărie — — 1 1

Handbal — — 1 1
Volei — — 1 1

CLASAMENTUL (neoficial) PE PUNCTE

106 p ; 13. Iugoslavia 71,5 p; 14. 
Australia 69,5 p ; 15. Finlanda
68 p; 16. Spania 55 p; 17. Bra
zilia 40 p; 18. Olanda 36,5 p ;

1. U.R.S.S. 1221,5 p
2. R.D. Germană 824 p
3. Bulgaria 266 p
4. Polonia 241 p
5. Ungaria 223 p
6. ROMÂNIA 203 P
7. M. Britanic 147 p
8. Cuba 142,5 p
9. Cehoslovacia 134 p

10. Italia 121 p
11. Franța 108,5 p ; 12. Suedia

19. Danemarca 35 p ; 20. Aus
tria 33 p; 21. R.P.D. Coreeană 
31,5 ; 22—23. Etiopia și Mexic 
25 p ; 24. R. P. Mongolă 24,5 p;
25. Elveția 22 p; 26. Grecia 
17 p; 27. India 16 p; 28. Belgia 
15 p; 29. Jamaica 13 p; 30. 
Irlanda 11,5 p ; 31. Tanzania 11 
p 32. Zimbabwe 7 p; 33—34. 
Uganda și Venezuela cite 5 p;
35. Liban 4 p ; 36. Guyana 3,5 
p ; 37. Guatemala 3 p ; 38. Tri- 
nidad-Tobago 2 p ; 39—42.
Congo, Nigeria, Peru și Sene
gal cite 1 p.

CLASAMENTUL (neoficial) - MEDALII DE AUR
1. U.R.S.S. 80—69—46 195
2. R.D.G. 47—37—42 126
3. Bulgaria 8—16—17 41
4. Cuba 8— 7— 5 20
5. Italia 8— 3— 4 15
6. Ungaria 7—10—15 32
7. ROMÂNIA 6— 6—13 25
8. Franța 6—5—3 14
9. M. Britanie 5— 7— 9 21

10. Polonia 3—14—15 32
11. Suedia (3—3—6=12); 12. Fin
landa (3—1—4=8) ; 13. Ceho
slovacia (2—3—9=14), 14. Iugo
slavia (2—3—4=9), 15. Austra
lia (2—2—5=9), 16. Danemarca 
(2—1—2=5); 17—18. Brazilia

(2—0—2=4), Etiopia (2—0—2=4), 
19. Elveția (2—0—0=2), 20. 
Spania (1—3—2=6), 21. Austria 
(1—2—1=4), 22. Grecia (1—0—2 
=3), 23—25. Belgia (1—0—0=1), 
India (1—0—0=1), Zimbabwe 
(1—0—0 = 1), 26. R.P.D. Core
eană (0—3—2=5), 27. R.P. Mon
golă (0—2—2=4), 28. Tanzania 
(0—2—0=2), 29. Mexic (0—1—3 
=4). 30. Olanda (0—1—2=3), 31. 
Irlanda (0—1—1=2), 32—33. U- 
ganda (0—1—0=1), Venezuela 
(0—1—0=1), 34. Jamaica (0—0—3 
=3), 35—36. Guyana (t)- 0—1=1), 
Liban (0—0—1=1).

CLASAMENTUL (neoficial) - TOTAL MEDALII

lia 9 (2—2—5) ; 15. Finlanda 8 
(3—1—4); 16. Spania 6 (1—3—2); 
17—18. Danemarca 5 (2—1—2);

1. U.R.S.S. 197 80 69 46
2. R.D. Germană 126 47 37 42
3. Bulgaria 41 8 16 17
4. Ungaria 32 7 10 15
5. Polonia 32 3 14 15
6. ROMÂNIA 25 6 6 13
7. M. Britanie 21 5 7 9
8. Cuba 20 8 7 5
9. Italia 15 8 3 4

10—11. Franța 14 6 5 3
Cehoslovacia 14 2 3 9

12. Suedia 12 (3—3--6) ; 13—14.
Iugoslavia 9 (2—3—4), Austra-

R.P.D. Coreeană 5 (0—3—2) ;
19—23. Brazilia 4 (2—0—2), E- 
tiopia 4 (2—0—2) ; Austria 4
(1—2—1); R.P. Mongolă 4 
(1—2—1) ; Mexic 4 (0—1—3) ;
24—26. Grecia 3 (1—0—2), O- 
landa 3 (0—1—2) ; Jamaica 3
(0—0—3) ; 27—29. Elveția 2
(2-0-0). Tanzania 2 (0—2—0),
Irlanda 2 (0—1—1); 30—36. Bel
gia 1 (1—0—0) ; India 1
(1-0-0), Zimbabwe 1 (1—0—0);
Uganda 1 (0—1—0) ; Venezuela 
1 (0—1- 0). Guyana 1 (0-0—1)
și Liban 1 (0 -0—1).



A început campionatul
Diviziei A

ECHIPELE PROMOVATE-5 PUNCTE DIN 6
® Steaua, învingătoare prin k.o. la Bacău! 

în fața Progresului-Vulcan •
REZULTATELE PRIMEI ETAPE

1-1 ((0-0) 
(2-0) 
(0-0) 
(1-1) 
(1-1) 
(1-D 
(1-0) 
(0-0) 
(0-3)

Progresul Vulcan 
Dinamo 
Politehnica lăți 
F.C.M. Brașov 
Univ. Craiova 
Chimia 
Corvinul 
„Poli" Timișoara 
S.C. Bacău

3-0 
2-0 
2-1
3-2

4-1
1-0 
0-4

• F.C. Olt — punct prețios la 
Trei cartonașe roșii din start I

CLASAMENTUL

București,

STEAUA, CA DIN PUȘCĂ!
Dacă Steaua nu și-ar fi surclasat adversara la Bacău, 

o formație în trecuit foarte dificilă și pe terenurile ad
verse, darmite acasă, am fi avut un ’ start de campionat 
mai mult sau mai puțin așteptat și previzibil. Dar Steaua 
„a plecat ca din pușcă", în chip de mare solistă, iar 
baliștiî băcăuani au rămas în bloc-starturi, 
mult spectatori la soarta lor, și s-au trezit 
la 3—0 pentru lordănescu, Ad. lonescu. Stoica, 
lenei et comp., cînd partida era adjudecată. în fața

- F.C. Olt
- Jiul
— F.C. Baia Mare
- F.C.M. Galați
- F.C. Argeș
- „U" Cluj-Napoca3-1
- A.S.A.
- Sportul stud.
- Steaua

ETAPA VIITOARE
„U“ Cluj-Napoca 
Sp. studențesc 
A.S.A.
Steaua
F.C. Baia Mare
Jiul
F.C. Argeș
F.C.M. Galati
F.C. Olt

(sîmbâtâ 9 august)
— „Poli" Timișoara
— S.C. Bacău
—. Chimia
— Univ. Craiova
— F.C.M. Brașov
— Progresul Vulcan
— Politehnica lași
— Dinamo
— Corvinul

1. Steaua
2- 3. Dinamo 

Corvinul
4- 5. Poli, lași 

Chimia 
„Poli" Timișoara 
F.C.M. Brașov 

Univ. Craiova
9-10. F.C. Olt 

Progresul Vulcan 
11-13. F.C. Argeș 

F.C.M. Galați 
Sp. studențesc 

14-15. „U" Cluj-Napoca 
F.C. Baia Mare

16-17. A.S.A.
Jiul

13. S.C. Bacău

6- 8.
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ROADELE UNEI
f Partida de la Bacău, dintre e- 
chipa locală Sport Club și Stea
ua, a furnizat o mare surpriză. 
Șl nu atit prin făptui că for
mația oaspe a obținut victoria, 
cît mai ales prin proporțiile — 
la prima vedere neverosimile ! 
— ale scorului. Orlcît ar părda 
de ciudat celor care n-au asistat 
la acest meci, Steaua (deși a de
marat foarte puternic) nu a fă
cut la Bacău un joc chiar exce
lent, cum este — dealtfel — ca
pabilă și cum a reușit alteori. 
Și, totuși, cele patru goluri con
stituie o realitate, iar înfrînge- 
rea băcăuanilor (chiar dacă a- 
precicm ca exagerat scorul în 
raport cu desfășurarea partidei) 
este fără drept de apel I Cum 
se explică, atunci, deznodămîn- 
tul partidei de la Bacău ’ Prin 
aceea că echipa lui Constantin 
și Za vodă n a jucat tactic foarte 
inteligent și eficient, cu o for
mulă 4—1—2 deosebit de elastică 
si de vivace, care i-a dat posi
bilitatea unor contraatacuri ra
pide și extrem de periculoase, oe 
au prins deseori pe picior greșit 
mult prea nesigura defensivă ad
versă. Aceasta în vreme ce bă
căuanii s-iau mulțumit cu o do
minare teritorială fără orizont și 
efect, cu acțiuni de atac cam 
stereotipe (frecvente centrări 
înalte) care n-au putut crea 
'.breșele necesare în apărarea bine 
pusă la punct a oaspeților.

Soarta partidei a fost decisă 
încă din prima jumătate a ce
lei dinții reprize, intr-un interval 
de numai zece minute în 
Steaua — fructificînd 
toate situațiile favorabile 
le-a creat — a luat un 
avantaj de trei goluri.

TACTICI DE JOC SUPERIOARE
S.C. BACĂU - STEAUA 0-4 (0-3)

Stadion '„23 August" ; teren bun ; timp Foarte frumos și călduros ; specta
tori — aproximativ 20 000. Au marcat: IORDANESCU (min. 13), AELENEI 
(min. 18), STOICA (min. 22) și ION GHEORGHE (min. 77). Șuturi la poarta: 
14—8 (pe poartă : 5-6). Cornere : 10—1.

S.C. BACAU: Ursachi 4 — Andrîeș 5, Lunca 5, C. Solomon 5, I. Solo
mon 4 — Cârpuci 4 (min. 71 Moldovan 6), Vamanu 6, Șoșu 5 — Chitara 5, 
Botez 5, Antohi 4 (mîn. 40 Șoiman 6).

STEAUA : lordache ‘ ~ ' ............................................ -
Nițu 7 — Stoica 7, 
nei 7, A. lonescu 8,

A arbitrat l.îgna 
Timișoara).

Trofeul Petschovschi : 8. La speranțe : 4-2 (1-0).

8 (min. 84 Toma) — Anghelini 7. FI. Marin 8, Sameț 8, 
lordănescu 7, I. Gheorghe 7 (min. 78 Barna) — Aele- 
Manea 7.

lenei, a urmat o pasă precisă 
in fața porții băcăuane, spre 
IORDANESCU, care a reluat țn 
plasă. Cinci minute mai tirziu, 
lordănescu il lansează splendid 
In adîncime pe AELENEI, care 
înscrie pe lingă portarul băcăuan, 
ieșit in întimpinare. După alte 
patru minute, la un alt contra
atac stelist, STOICA l-a driblat 
cu ușurință pe Vamanu si. din 
marginea careului gazdelor, a 
șutat plasat, ridicind scorul la 
3—0. De menționat că, în același 
interval, în min. ÎS, Ad. Iones- 
cu a trimis mingea în bară, iar 
la cealaltă poartă, în 
oaspeții au fost foarte

pe contraatac așa cum o făcu
seră în prima repriză, au reușit 
să-și rotunjească totuși avantajul 
în min. T7, prin ION GHEOR
GHE, după o frumoasă cursă și 
o precisă centrare a lui Manea.

Constantin F1RĂNESCU

VICTORIE

care 
prompt 
ce și 
decisiv 

_ ____ _____ _____ =____ Scorul 
a lost deschis în min. 13, cînd 
Stoica a pătruns impetuos 
careul băcăuan, a șutat și por
tarul Ursachi a respins în 
ner ; din acest corner 
a ajuns pe partea opusă, la Ae-

în

cor- 
mingea

min. 17, 
__ ____ . ______ aproape 

de un autogol, mingea șutată de 
Botez și deviată de piciorul lui 
FI. Marin fiind respinsă in ex
tremis în corner de iordache.

După pauză, gazdele au conti
nuat să domine, dar n-au putut 
marca nici un gol, deși au avut 
ocazii bune, mai ales în minu
tele 53 (Cărpuci a trimis, cu ca
pul, mingea în bară) și 86 (Șoi
man s-a bîlbîit copilărește în ca
reul advers și a fost deposedat 
de Nițu). în schimb, bucurește- 
nii, care — mulțumiți evident de 
rezulfiat — n-au mai insistat

------——----- -----------------------------------

REZERVELE SALVEAZA ECHIPA...
POLITEHNICA IAȘI - F.C. BAIA MARE 2-0 (0-0)

Stadion „23 August" : teren bun ; timp frumos : spectatori - i 
12 000. Au marcat D. IONESCU (mîn. 74) și CORAȘ (mîn. 79). 
poartă : 20-8 (pe poartă : 9-4). Cornere : 13-4.

POLITEHNICA : Bucu 7 - Oprea 7, Anton 7, Ursu 7, Munteanu 
milă II «. Simîonaș 7, Coraș 7 - Dănilă 5 (min. 68 D. lonescu 8), 
(min. 64 Cernescu 8), Costea 6.

F.C. BAIA MARE: N. Răducanu 6 - Borz 5 (mm.
i Koller 5, Onuțan 7 - P. Radu 7, Mureșan 6, Deac 
Bălan 6), Terheș 6, Roznaî 6.

A arbitrat C, Jurja 9 : ia linie : M. Cruțescu șl

Cartonașe galbene: COSTEA, P. RADU, SABAU.
Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe : 5-1 (2-0).

aproximativ
Șuturi la

79 Molnar), 
6 - Sept 6

AL lonițâ (toți din

• - i .. ui - I IU—nm»

Nimic nu lăsa să se între
vadă că tabela de marcaj va 
fî clintită în acest meci. Poli
tehnica. dominînd ușor, se în
tâlnea eu ocazii de gol, dar 
rata cu seninătate (Coraș, 
min. 16; Cioacă, min. 24; Cos
tea, min. 35 — pentru a le 
enumera pe cele mai clare), 
în timp ce F.C. Baia Mare, 
fără să-și trădeze un anume 
spirit ofensiv, finaliza, totuși, 
rar și debil (un singur șut 
periculos : Roznai, min. 57, 
deviat în extremis de Bucu). 
Ceva nu mergea în ambele 
tabere: gazdele nu-și puteau 
ordona jocul în atac, Dănilă, 
Cioacă și Costea combinau 
stingaci, în contratimp ; oaspe
ții nu se mai impuneau, ca 
odinioară. De data aceasta, 
n-au mai apărut circulația 
„nebună" a balonului, știutul 
presing colectiv, iar absența 
„libero“-ului Condruc (acciden
tat) s-a dovedit greu de su
plinit. Ba, mai mult, relativa 
fragilitate a formației oaspete 
în apărare, a părut acum, 
certă, amplificată de gustul

Sportul

exagerat al noului portar (N. 
Răducanu) pentru aventuri 
peste granița careului mare 
(de două ori a fost salvat de 
indecizia înaintașilor adverși, 
de două ori de propriii fun
dași, Borz și Molnar, care au 
respins din cadrul porții).

Pînă la urmă. însă, echili
brul s-a frint. Revirimentul a 
venit, dar numai intr-o echi
pă (cea ieșeană), odată cu in
spiratele schimbări efectuate 
spre finalul meciului. Rapizi, 
deciși, Cernescu și D. Iones- 
cu, jucătorii aruncați in luptă, 
au dezmembrat apărarea băi- 
măreană, adueînd-o în prag de 
panică. Ei au determinat, de
altfel," și înscrierea golurilor : 
min. 74, al 10-lea corner pen
tru Politehnica, este executai 
precis de Cernescu și D. IO
NESCU reia, din voleu, de la 
14 m în plasă; min. 79, tot 
Cernescu, lansat în cursă pe 
aripa stingă, centrează iarăși 
precis, de data aceasta la 
CORAȘ, care nu-i dă nici el 
speranțe lui N. Răducanu. 
Pentru a împiedica un „de
zastru", Viorel Mateianu îl va 
schimba imediat pe Borz, „vic
tima" lui Cernescu, extremă 
cu demaraj uneori irezistibil.

Ion CUPEN

fot- 
mai 
abia 
Ae- 

..__ . . . unei
tribune uluite, care nu-și credea ochilor, echipa băcăuană 
(care în ediția trecută reușise un memorabil 4—i cu Stea
ua la București !) a fost... numărată, în total, de 
4 ori, ceea ce înseamnă, în sinteză, că mai rău decît a 
debutat în acest campionat nu putea debuta. Jucătoare de 
cupă europeană, Steaua s-a sculat foarte de dimineață, s-a 
sculat prima, îi urăm să ajungă cît mai departe. Fructifi- 
oînd, în sfîrșit, capacitățile mari pe care le are, onorînd 
răspunderile, tot mari, pe care le are, mulțumindu-i, în 
sfîrșit, pe numeroșii săi simpatizanți, care în ultimele două 
sezoane au suspinat pe toate fronturile (vezi cazul Nan
tes, vezi campionatul și Cupa).

Nu-ți trebuie multă perspicacitate ca să-ți dai seama că 
„meciurile etapei" s-au disputat la Craiova și Timișoara, 
între echipe din aceeași categorie, superioară, „de greuta
te". Tactician recunoscut, Halagian a încercat să profite 
și de conjunctura specială în care se afla sîmbătă Obiemenco, 
care primea botezul focului de antrenor principal. Piteș- 
temi au și condus de două ori, ceea ce a exprimat, între 
altoie, ambiția lor în noul sezon, dar au și oltenii ambiția 
lor... De fapt, la valoarea fotbalistică propriu-zisă a e- 
chipei campioane, reușitele și nereușitele au fost cam me
reu în funcție directă de „starea de ambiție" a lui Bă
lăci — Cămătaru — Crișan — Cîrțu — Țicleanu — Ștefă- 
nescu — Beldeanu — Tilihoi etc. Cînd au vrut cu ade
vărat performanțe, au muncit bine și au „tras cu dinții", 
au făcut treabă bună. Cînd au umblat cu nasu’ pe sus, au 
călcat in străchini. Pentru Universitatea Craiova, formula 
și alternativele rămîn valabile și acum. Deși cu o forma
ție în remaniere, cu mari dificultăți de reasamblare și de 
înlocuire a „schemei Doru Nicolae". decisivă în atîtea 
campionate, Halagian și echipa sa s-au „bătut" din primul 
rund fără menajamente, semn că la Pitești clocotește ace
eași mare dorință de a rămîne în rîndurile din față și 
mai ales de a evolua bine în toamna internațională a echi
pei, pe care F.C. Argeș dorește de mulți ani s-o depășeas
că, să ajungă adică și în primăvara cupelor europene.

Meci la fel de strîns la Timișoara, cîștigat cu o „tușă în 
plus" de „Poli" în fața celei mai incomode echipe „de de
plasare" din campionatul nostru. Ambele formații oare 
s-au întîlnit sîmbătă pe malul Begăi stîrnesc mult interes 
în masa iubitorilor noștri de fotbal, speranțele ca și pre
tențiile acestora fiind mari, dar pe deplin legitime.

Promovatele au cîștigat 5 din 6 puncte posibile, singura 
situație dramatică înregistrînd-o Progresul-Vulcan, echi
pă care a egalat abia în penultimul minut de joc ambi
țioasa formație F.C. Olt. De ce s-a temut echipa din str. 
Dr. Staioovici, de „șocul Diviziei A", n-a scăpat, plătind 
un impozit sever, care-și poate dovedi importanța în vi
itor. Ca și pe S.C. Bacău, pe Progresul-Vulcan o așteaptă 
zile grele. Pentru a ajunge la mal, va trebui multă, foarte 
multă muncă !

PRIN (CVASI)
DINAMO - JIUL 3-0 (2-0)

Stadion: Dinamo; teren excelent: timp frumos; spectatori — aproximativ 
9 000. Au marcat : DUDU GEORGESCU (min. 7 și 14, ultimul din penalty) 
și AUGUSTIN (min. 55). Șuturi la poartă : 11-4 (pe poartă 6-1). Cor- 
nere : 8-3.

DINAMO : Speriatu (fără notă) — 1. Marin 6, Ghîță 7, Dinu 7, Stănescu 7 
— Augustin 6, Mulțescu 6, Custov 6 (min. 73 Stredie) — Țălnar 7, D. Geor* 
gescu 7, Iordache 5 (min. 86 D. Zamfir).

JIUL: Cavai 6 — Miculescu 5 (mîn. 33 Enescu 5), Vinătoru 5, Rusu 5, 
P. Grigore 5 — Varga 5, Stoica 5 (mîn. 41 Giuchici 5), Stoichiță 5 — Mu
iat 5, Șumulanschi 5 -j-, Săiăjan 5.

A arbitrat N. Rai nea (Birlad) 9 ; la linie : T. Balanovici (lași) și Gh. 
Avram (Piatra Neamț),

Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe : 3-1 (2—1).

Dinamo a obținut o victorie 
ușoară, care, la box, s-ar fi în
cheiat înainte de limită, pen
tru 
lui. 
lucit, 
cate, 
care au lăsat impresia că 
s-au pregătit 
campionat, 
Speriatu să 
siv jocul de 
putea spune

inferioritatea adversaru- 
Bucureștenii n-au stră- 

angrcnîndu-se, din pă- 
în jocul oaspeților, 

nu 
serios pentru 

permițîndu-i lui 
urmărească pa

la distanță. (Am 
că ex-piteșteanul

și-a amînat debutul la Dinamo 
pentru meciul de la Galați).

Conturile s-au încheiat In 
primul sfert de oră, prin 
cele două goluri ale lui DUDU 
GEORGESCU (min. 7, reluare 
de aproape a unei mingi cen
trate 
nalty 
unui 
supra 
ceste _
semnat și mai mult, limitindu- 
se la legarea a cel mult două

de Țălnar, și min. 14, pe- 
transformat în urma 

fault al lui Rusu a- 
lui Mulțescu). După a- 
două goluri, Jiul s-a re-

ÎNVINGĂTORI cu • ••

Marius POPESCU

FORFAIT...
pase Ia mijlocul terenului și 
la trimiterea unei mingi fără a- 
dresă spre poarta calmului... 
Speriatu. care avea să „culea
gă" vreo două mingi trimise 
înapoi, pentru variație, de 
propriii săi fundași. După 
pauză, a venit și golul lui 
AUGUSTIN (min._ 55), tot Ia o 
centrare a lui 
din urmă fiind 
prin pasa lungă 
(Să notăm, însă, 
tă fază fundașii petroșăneni 
au jucat rolul jaloanelor).

In ciuda victoriei nete, care 
ar fi putut să fie și mai cate
gorică, Dinamo a pierdut, prin 
angrenare în mediocru, prile
jul unui antrenament eficace, 
în care să forțeze tempoul in
diferent de replica adversarilor. 
La acest capitol reproșurile se 
adresează în primul rînd liniei 
de mijloc, lentă, neomogenă 
și... neconstructivă. Mai activ 
Duda Georgescu. Apatic — Ior- 
dache.

Țălnar, acesta 
bine angajat 
a lui Dinu, 

că si la aceas-

Ioan CHIRILA

MARI EMOȚII
S-ar fi putut crede, după 

aspectul primelor 45 de mi
nute ale întîlnlrii, că disputa 
dintre cele două formații stu
dențești, de regulă foarte aspră 
și cu probleme, va fi de astă 
dată un meci liniștit, pe care 
mulți îl și vedeau încheiat re
miză fără goluri. Și aceasta 
pentru că în prima repriză s-a 
jucat, de ambele părți, pozi
țional, cu prea multă prudență 
în apărare și insuficient de con
vingător în atac. „Poli" a avut 
mai, mult Inițiativa, a trecut o 
singură dată pe lingă deschide
rea scorului (în min. 26, 
cînd Anghel a șutat de pu
țin pe lingă bară), dar cea mai 
mare ocazie de gol au avut-o, 
totuși, oaspeții, prin Fi. Gri
gore, care, în min. 43, a trimis 
de la 20 m balonul peste poar
ta goală !

După pauză jocul a cîștigat 
ceva în privința tempoului și 
a angajamentului. Bucureștenii 
ratează, prin M. Sandu, în min. 
51, o bună posibilitate de a 
înscrie. La cealaltă poartă 
face același lucru Nedelcu II, 
in min. 54. Treptat, jocul se în
cinge, pe măsură ce canicula 
cedează. în min. 57 Nedelcu se 
dezechilibrează în duel direct 
cu Grigore șl cade în careu. Ar
bitrul, apreciind disputa ce
lor doi jucători ca regulamenta-

„POL1" TIMIȘOARA - SPORTUL STUDENȚESC 1-0 (0-0)
Stadion „1 Mai" ; teren foarte bun ; timp senin, caniculă ; spectatori - 

aproximativ 20 000. A marcat ANGHEL (min. 73). Șuturi la poartă : 18—9 (pa 
poartă : 10-5). Cornere : 13—1.

POLITEHNICA : Moise 6 — Nadu 6 (min. 61 Murar 6), Păltinișan 6, Șerbă- 
noiu 6, Vișan 6 — Dumitru 7, Manea 6, Dembrovschi 6 — Anghel 7, Ne
delcu 6, Cotec 6 (min. 83 Titi Nicolae).

SPORTUL STUD. : Moraru (eliminat min. 77 ; în poartă a trecut Lazăr) — 
Tănăsescu 6, Cazan 6 (min. 63 Cățoi 6), B. Grigore 6, Munteanu II 6 — 
lorgulescu 6. Munteanu I 6, O. lonescu 6 — FI. Grigore 6, M. Sandu 6, 
Chihaia 6 (min. 77 Lazăr).

A arbitrat C. Ghiță 7; la linie: R. Petrescu ', H. Nicofau (toți din 
Brașov).

Cartonase galbene: M. SANDU. MANEA.
Cartonase roșii: MORARU.
Troleul Petschovschi : 10. La speranțe

• ' '' ' ...........

ră, — și așa a și fost —, nu 
acordă penalty. Trei minute mai 
tirziu, C. Ghiță, aproape de fa
ză, va lăsa firesc jocul să con
tinue, la o minge șutată de 
aproape în mina unui apărător 
bucureștean, aflat în propria 
suprafață de pedeapsă. Și a ve
nit minutul 73, in care s-a 
marcat unicul gol al întîlnirii, 
la originea căruia a existat, o 
poziție de ofsaid. Arbitrul de 
centru a privit către tușă, acolo 
unde H. Nicolau nu a semnali
zat nimic și, in această situație, 
jocul curs", s-a mai consu
mat o fază, mingea ajungind 
pe traseul Dembrovschi — Co
tec la ANGHEL, care a înscris, 
plasat, din apropiere. Din acest 
moment, starea de nervozitate 
din teren crește și, în min. 75,

: 0-2 (0-0).

Moraru îl lovește pe Nedelcu, 
lucru care îi atrage, în mod 
just, eliminarea. (Regulamentar, 
in această situație se impunea 
și acordarea unei lovituri de pe
deapsă I). Rămasă în zece 
oameni, echipa bucureșteană se 
aruncă hotărîtă în atac ca 
să obțină egalarea (ar fi 
avut, oricum, mai multe șan
se dacă o făcea cu efectivul 
complet). Gazdele depun e- 
forturi mari ca să mențină re
zultatul și reușesc, gratie șan
sei, să scape cu fața curată. O. 
lonescu, în min. 88 și Fi. Gri
gore, în min. 89, ratînd incre
dibil din apropierea porții.

Victorie meritată a gazdelor, 
mai bune în ansamblu, dar cu... 
mari emoții.

Mihai IONESCU



GOLUL LUI CRIȘAN DĂ UITĂRII EMOȚIILE...
UNIVERSITATEA CRAIOVA - F.C. ARGEȘ 3-2 (1-1)Fără două din piesele ei grele 

(lovănescu — un as la „serviciu44, 
Doru Nioolae — un as la... fi
leu), ex-campioana F.C. Argeș a 
abordat cu o mare dar și justi
ficată teamă meciul ei — derby 
de etapă — cu noua campioană, 
■Universitatea Craiova. O stare dc 
spirit care explică, se pare, pre
dilecția oaspeților, în partida de 
sîmbătă, pentru jocul pozițional, 
axat, în momentul posesiei min
gii, pe lansarea virfurilor Moi
ceanu și Radu II (ultimul, ade
sea, în schimb de rol cu Dobrin), 
precum și pentru jocul la ofsaid, 
In situația de apărare. Descumpă
nită în start de tactica adoptată 
de piteșteni (amestec de prudență 
și viclenie, de rutină și... slăbi
ciune), Universitatea Craiova a- 
vea să găsească, în continuare, 
remediu la alinierea adesea tar
divă și asincronă a apărării ad
verse imediate (Tulpan dejucînd 
prin plasament defectuos, inten
țiile coechipierilor), alternînd țîș- 
nirile pe flancuri ale lui Negrilă 
și Ungureanu cu jocul inteligent 
al lui Cîrțu și Țicleanu, infiltrați 
prin fente între „jaloanele44 din 
fața lui Cristian.

Portarul piteștean Cristian rezolvă o nouă situație critică la poarta 
sa. Fază din meciul Universitatea Craiova — F.C. Argeș.

Foto: I. MIHĂICA
Dintr-o asemenea inegală con

fruntare a „părților" au rezultat 
dese momente de panică în ca
reul lui F.C. Argeș, destule situa
ții de a înscrie, unele cit se poate 
de clare, cum au fost acelea iro
site de Ungureanu (min. 7 și 18),

PREDA-lĂZĂRtANU K.fl. ÎN FINALUL MECIUIUI!
CHIMIA RM. VILCEA - „U" CLUJ-NAPOCA 3-1 (1-1}

Stadion „1 Mai* ; teren foarte bun ; timp excelent ; spectatori — aproxi
mativ 15 000. Au marcat : CIMPEANU II (min. 1), GINGU (min. 7), PREDA 
(min. 81 și 82). Șuturi la poartă : 24-8 (pe poartă : 13-5). Cornere : 8-2.

CHIMIA : Constantin 8 - Lepădatu 7 (min. 41 Alexandru 6), Cheran 8, 
Stanca 5, Cincă 7 - Stan 6, Savu 5 (min. 70 Preda 8), Cilean 6 - Teleș- 
pan 5, Gingu 8, Carabageac 6.

„U“ : lăzăreanu 5 — L. Mihai 5. Ciocan. Dobrău 7, Bagîu 8 - FI. Pop 6, 
Moș 6, Porațchi 7 (min. <8 Popa 6) - Țiglariu 6 (min. 73 Florescu 5), Cim- 
peanu II 7, Batacliu 5.

A arbitrat S. Drâgulici 7 (Drobeta Tr. Severin); la linie; Al. Mustățea 
(Pitești) și M. tudușan (Sibiu).

Cartonașe galbene: BATACLIU, LĂZAREANU, MOȘ. CARABAGEAC.
Cartonașe roșii: CIOCAN.

i Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe : 2-4 (1-1).

Partida aceasta, desfășurată 
într-un cadru organizatoric e- 
xemplar, a avut un început și 
un final ieșite din comun, ne
prevăzute. Nu trecuseră nici 
50 de secunde, echipele nici 
măcar nu se așezaseră Pine pe 
teren și tabela de marcaj s-a 
modificat pentru prima dată 
După trei pase între Jucătorii 
vîlceni, Porațchi a interceptat 
balonul în jumătatea lui de te
ren, l-a trimis lung, cu boltă, 
peste fundașii centrali Cheran 
— Stanca, nesincronizați, CIM
PEANU II a țișnit printre ei, 
a interceptat, Constantin — ie
șit la 16 m — nu l-a putut opri 
și golgetcrul campionatului 
trecut s-a dus nestingherit, cu 
mingea la picior, pînă dincolo 
de linia porții: 0—1 1? Celor 
15 000 de spectatori nu le ve
nea să creadă. Echipa lor favo
rită primise primul gol al nou
lui campionat ! Dar jucătorii 
pregătiți de M. Pigulea și N. 
Dinescu au apăsat vîrtos pe 
acceleratorul ambițiilor lor și, 
după numai șase minute, au e- 
galat. O pasă lungă a Iui Che
ran paralelă cu tușa, l-a găsit 
demarcat pe Carabageac, care 
a centrat în fața porții lui Lă
zăreanu, fundașii clujeni au 
ezitat și GINGU, pe fază, a șu
tat imparabil de Ia aproxima
tiv 10 m : 1—1. Acest scor 
egal s-a menținut, apoi, pînă 
în ultimele minute ale partidei 
mai întii din vina lui Stanca 
(min. 9). Carabageac (min. 12 
și 39), Teleșpan (min. 14). Ți
glariu (min. 16 și 47), Cîmpea- 
nu II (min. 24), Cilean (min. 
31), Savu (min. 56), care n-au 
reușit să înscrie din poziții 
ideale, dar și datorită faptului 
că cei doi portari au intervenit 
de cîteva ori salvator.

Si a venit finalul ! Cînd mai 
rămăsese un sfert de oră de

Stadion Central ; teren foarte bun ; timp călduros ; spectatori — aproxima
tiv 40 000. Au marcat: BĂLĂCI (min. 30, din 11 m), GEOLGAU (min. 65), 
CRIȘAN (min. 75), respectiv MOICEANU (min. 20) și RADU II (min. 60). 
Șuturi la poartă : 17—5 (pe poartă : 10—2). Cornere : 10—0.

UNIVERSITATEA: Boldici 6‘— Negrită 6, Tilihoi 6, Ștefănescu 7, Ungurea- 
nu 8 - Țicleanu 8 (min. 75 Irimescu), Donose 6, Bălăci 6 (min. 60 Geol- 
gău 8) — Crișan 7, Cămătaru 6, Cîrțu 7.

F.C. ARGEȘ : Cristian 8 — M. Zamfir 7, Cîrstea 6, Stancu 6, Tulpan 5 — 
Chivescu 6, Bărbulescu 6 (min. 47 Eduard 6), Kallo 8 — Moiceanu 7, 
Radu II 6, Dobrin 6 (min. 69 Turcu).

A arbitrat C. Dinulescu 6; la linie: Gh. Mihâilescu și N. Georgescu 
(toți din București).

Cartonașe galbene: BĂLĂCI, CRIȘAN.
Trofeul Petschovschi : 7. La speranțe : 5-0 (3-0).
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Donose (min. 12), Crișan (min. 
15) și Cîrțu (min. 18). Cum se 
vede, au fost uneori și două oca
zii, ale lui Ungureanu și Cîrțu, 
într-un singur minut, după care, 
în min. 20, a urmat, împotriva 
cursului jocului, lovitura de tea
tru, „bomba44 expediată de „arma 
secretă44 MOICEANU (Introdus în 
echipă din necesități, de la în
ceput), al cărui șut, cu dreptul.

a trimis balonul sus, Ia „păian
jen". Execuție tehnică, de la 25—30 
m, ce avea să preceadă, cu 
numai 2 minute, bara lui Cămă
taru, care reluase direct, de la 
7—8 m, o pasă de la Negrilă. A tre
buit să vină penalty-ul (Cristian,

joc, după ce nu a validat un 
gol înscris din ofsaid clar (la 
care jucătorii vîlceni au pro
testat nejustificat) arbitrul S. 
Drăgulici l-a eliminat ușor pe 
Ciocan, la un fault obișnuit 
de joc. Rămasă în 10 jucători, 
echipa clujeană s-a strins în 
apărare, dar n-a putut evita 
înfrîngerea, primind două go
luri în numai 90—100 de se
cunde. ambele înscrise de ace
lași jucător, PREDA : la pri- 
jnul, a executat cu măiestrie o 
lovitură liberă de Ia 17—18 m, 
pc lingă „zid", în colțul lung ; 
la al doilea, cu un șut-centrare 
din viteză, l-a păcălit pe por
tarul clujean.

Laurențiu DUMITRESCU

GREA E POVARA DEBUTULUI!
F.C.M. Brașov, care promo

vase în stil de mare echipă, a 
apărut la reîntîlnirea cu Divi
zia A ca o mică formație care 
se zbate din răsputeri să facă 
față primului eșalon. Și aceas
ta pentru că, sub povara debu
tului. cu șase jucători noi ve- 
niți pe prima scenă. teamul 
brașovean a pornit crispat, șo
văielnic și rigid, de unde un 
start confuz, cu multe faul
turi și ezitări în faze decisive. 
Pe acest fond de „blocaj psi
hic", noua promovată se pier
de cu firea în fața propriei 
porți, și în min. 5, Bucur tri
mite inexplicabil „acasă", por
tarul Balasz scapă mingea la 
doi metri de poartă. apoi o 
„bîlbîie" și pe linia porții, C. 
Zamfir, aflat în apropiere, ri
dică mîinile în semn de goi ; 

depășit prin fentă pe Crișan, î-a 
agățat acestuia piciorul), trans
format de BAD ACI, în min. 30, 
pentru ca formația gazdă să-și 
poată concretiza superioritatea 
teritorială. Un penalty clar (pen
tru care arbitrul Dinulescu nu 
trebuia, credem, să se consulte și 
cu tuș ierul), ca și acela, dealtfel, 
din min. 2, cînd Radu. II, scăpat 
singur în careul advers1, a fost 
faultat de Negrilă, dar pe care 
arbitrul nu l-a acordat... Și după 
1—1, craiovenij presează, presea
ză: în min. 43. Țicleanu plasează, 
cu capul, spre colțul lung, de 
unde Tulpan va scoate in extre
mis.

In linii mari, același aspect al 
jocului și în repriza secundă. 
Gazdele vor relua ofensiva și 
oaspeții vor... înscrie, în min. 60, 
prin RADU II. Stupoare, tristețe 
în tabăra gazdelor. Pe banca sa, 
Oblemenco, proaspătul antrenor 
principal al Universității Craiova, 
nu mai are răbdare. Scoate din 
echipă un nume sonor (pe Bă
lăci, intrat, sîmbătă, în teren 
după o indigestie), dîndu-i cre
dit mai puțin experimentatului 
GEOLGAU. Inspirată schimbare, 
noul intrat înscriind spectaculos, 
în min. 65, la o pasă bine „pusă" 
de Ungureanu: 2—2 și, firește, 
campioana en-titre țintește iarăși 
victoria. O va obține prin golul 
marcat, în min. 75, de CRIȘAN: 
3—2. Succes la limită,. dar pe de
plin meritat. 40.000 de suporteri 
ai campionilor uită emoțiile prin 
care au trecut și-i aplaudă ge
neros pe învingători.

Gheorghe NICOLAESCU

CÎND CONTURILE PĂREAU ÎNCHEIATE...
PROGRESUL VULCAN - F.C. OLT 1-1 (0-0)

Stadion „Progresul" ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 
10 000. Au marcat: PIȚURCA (min. 69), ȚEVI (min. 89). Șuturi la poartă: 
9—12 (pe poartă : 6-4). Cornere : 11—2.

PROGRESUL-VULCAN : Bulancea 8 — Chîvu 6, Ciugarin 7, G. Sandu 6, 
Ștefan 7 - Cristea 5, Mateescu 6 (min. 73 Anghel 6), Marica 6 - Nicul- 
cea 5, Tevî 6, FI. Dumitru 5 (min. 61 Apostol 7).

F.C. OLT: Anghel 7 — Lică 6, Nicolae 7, Martinescu 7, Mincu 7 — Badea 7, 
Petre 7, Șoarece 7 — Prepelița 5 (min. 73 Fl. Dumitrescu 6), lamandi 5 
(min. 25 Ciobanu 7), Pițurcă 7.

A arbitrat M. Salomir 8; la linie: M. Adam (ambii din Clui-Napoca) 
și A. Hîrța (Gherla).

Cartonașe galbene: MARICA, CIUGARIN, ȘOARECE, NICOLAE.
Trofeul Petschovschi : 10. La speranțe : 1-2 (1—1).

„Bancarii" și-au vulcanizat ca
mera spartă abia în ultimele 
două . minute ale intîlnirii și au 
reușit cu chiu cu val să ajun
gă la cabine pe... patru roți. Cei 
care izbutiseră doar cu un mi
nut Înainte de fluierul final al 
arbitrului să repare pana inter
venită în min. 69 (F.C. Olt des
chisese scorul prin PITURCA, în 
urma unui rapid și bine conceput 
contraatac purtat de Prepeliță sl 
Ciobanu, profitînd și de defec
tuoasa așezare în teren a com
partimentului defensiv al Pro
gresului) au fost Apostol (cel 
care a dat impulsul necesar o- 
fensivel gazdelor) șl ȚEVI, autor 
al golului egalizator, in singura 
fază în care a reușit să se de- 
marce pentru a scăpa de stricta 
supraveghere a fundașilor cen
trali adverși.

Amintind căi foarte curind 
după deschiderea scorului (min. 
72), Prepeliță — scăpat din nou 
singur pe un contraatac — nu a 
reușit să-l învingă pe ultimul a- 
părător, Bulancea rezolVînd cu 
calm și inspirație o fază ce pă
rea că va consfinți înfrîngerea 
echipei din dr. Staicovici, s-ar 
putea deduce că rezultatul final 
al partidei ii nedreptățește pe 
oaspeți. In fapt, F.C. Olt a evo
luat mai simplu si mai direct, 
opunînd jocului pozițional și lent 
al Progresului un compartiment

„centralul" V. Tătar se uită 
spre tușierul C. Szilaghi, dar 
acesta consideră că balonul nu 
a depășit jn întregime linia 
porții (de la masa presei, pla
sată la centru, ușor îngropată, 
nu se poate vedea dacă mingea 
trece cu întreaga circumfe
rință linia porții). Antrenorul 
N. Proca vine la centrul tere
nului. pe tușă, strigă la elevii 
săi, trimițîndu-i în atac și 
glasul lui, ca un tunet, pro
pulsează echipa de sub Tîmpa. 
In prima sa fază ofensivă, in 
min. 6, după un corner, Pa- 
raschivescu îl deschide cu ca
pul pe GHERGHE și acesta 
înscrie. Golul nu descătușează 
însă echipa gazdă și curajosul 
joc ofensiv al gălățdnilor se ma
terializează în min. 33, cînd. la 
centrarea fundașului G. Popes-

MECI CU NERVI, DAR FARA NERV^
CORVINUL HUNEDOARA - A.S.A. TG. MUREȘ 4-1 (1-0)

Stadion Corvinul ; teren excelent ; timp foarte frumos ; spectatori — apro-i 
ximativ 15 000. Au marcat: DUMITRACHE (min. 18), PETCU (min. 46, 89),’1 
VĂETUȘ (min. 52), respectiv FAZEKAS (min. 85). Șuturi la poartă : 13—12 
(pe poartă: 11—7). Cornere: 8—5.

CORVINUL : I. Gabriel 7 — Nicșa 7, Gălan 6, Dubinciuc 7, Bogdan 8 — 
Petcu 8, Dumitriu IV 7 (min. 80 Rednic), Klein 7 — Lucescu 5, Dumitrache 6 
(min. 73 Gabor 6), Văetuș 7.

A.S.A. : Biro II 5 — Szabo, Unchiaș 6, Ispir 6, Fodor 5 — C. Ilie 5 (min. 46 
Biro I 7), Vigu 5 (pentru durități și nervozitate excesivă), Boloni 7 — 
Both II 6, Fanicl 5 (min. 66 Fazekaș 6), Hajnal 7.

A arbitrat V. Ciocîlteu 6; la linie: R. Șerban (ambii din Craiova) și 
FI. Cenea (Caracal).

Cartonașe galbene: SZABO, FODOR, UNCHIAȘ.
Cartonașe roșii: SZABO.
Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe : 2-1 (0-0).

Sub așteptări, partida inau
gurală de la Hunedoara ! Și 
cînd facem această afirmație 
ne gîndim mai ales ia evoluția 
formației vizitatoare. Cunos- 
cîndu-și, probabil. limitele, 
mureșenii s-au cantonat de la 
început într-o apărare acer
bă, cu Vigu și Boloni „jan
darmi" în fața liniei de fun
dași șî doar cu Fanici atacant 
avansat. Tactica n-a dat re
zultate decît 18 minute, pentru 
că în acel moment al partidei 
DUMITRACHE reia în plasă 
un șut al lui Văetuș respins 
de portarul Biro II. Văzînd că 
ideea lor de joc nu dă roade, 
oaspeții devin și foarte ner
voși, Szabo și Fodor. debutanți 
în prima divizie, primind pri
mele lor cartonașe galbene (în 
ceea ce îl privește pe Szabo, 
el l-a văzut ulterior și pe cel 
roșu) pentru faulturi repetate. 
Dar credem că cel mai nervos 
din teren a fost Vigu (deși a 
scăpat cu... fața curată), aflat 
în permanentă dispută nespor
tivă, uzînd permanent de mij
loace incorecte în disputa cu 
Dumitrache. Jocul se înăspreș
te în continuare și arbitrul 
trece cu vederea unele „due
luri" in afara regulamentului 
de joc dintre Boloni și Lu
cescu, dintre Szabo și Văe
tuș. Dar arbitrul nu va inter
veni nici atunci cînd Petcu îl

defensiv omogen (prezența fun
dașului central Nicolae constituie 
un plus de siguranță), linia me
diană a oaspeților ciulind mereu

Țevi, autorul golului ..salvator" pentru... gazde> a mai încercat) 
cum se vede si in imaginea de față, vigilența portarului advers.

Foto : V. BAGEAC

F.C.M. BRAȘOV - F.C.M. GALAȚI 2-1 (1-1)
Stadion Tineretului ; teren foarte bun ; timp excelent ; spectatori — peste 

30 000. Au marcat : GHERGHE (min. 6), BENȚA (autogol în min. 33), NAGHI 
(min. 55). Șuturi la poartă: 19-6 (pe poartă: 9-3). Cornere: 15-4.

F.C.M. BRAȘOV : Balasz 5 — Papuc 6, Vărzaru 7, Naghi 7, Șulea 6 - 
Bucur 5, Furnică 6, Spirea 6 - Bența 4 (min. 70 Boriceanu 6), Paraschives- 
cu 7, Gherghe 7 (min. 85 Pescaru).

F.C.M. GALAȚI : Jivan 9 - G. Popescu 7, M. Olteanu 5, Vlad 5, Țolea 6 - 
R. Dan 5, Moțoc 5, Balaban 5 — Majaru 7, Florea II 5 (min. 70 C. Rusu 5), 
C. Zamfir 6. .

A arbitrat V. Tătar (Hunedoara) 8; la linie: C. Szilaghi (Baia Marc) 
și N. Capră (Simeria).

Cartonașe galbene: M. OLTEANU, FLOREA II, ȘULEA.
Trofeul Petschovschi : 9. La speranțe : 1—1 (0-0).

cu, extrema gazdelor, BENȚA, 
vrind să trimită în corner, rea
lizează un autogol de senza
ție: 1—1. Gălățenii nu forțează 
însă, ceea ce îi va costa.

Pentru că. după pauză, sur
prinzător, echipa de la Dunăre 
nu mai contează în atac, ea 
nereușind nici măcar un șut 
la poartă ! Așa incit dominarea 
brașovenilor se accentuează și 
chiar dacă Jivan scoate -încre- 

va lovi pe Unchiaș, în mo
mentul (min. 51) cînd partida 
era întreruptă.

Invitați în atac, hunedorenii 
nu așteaptă prea mult. In min. 
38, fundașul Bogdan. foarte 
activ și în atac, expediază ba
lonul în bară. Tot el, în urma 
unei curse impecabile pe stin
gă, centrează excelent și PET
CU înscrie cu capul, ai doilea 
gol (min. 46). Șase minute maî 
tîrziu, după o pătrundere pc 
centru a Iui Nicșa (celălalt 
fundaș lateral). extrema 
VĂETUȘ, venită în viteză de 
pe stingă, majorează scorul 
(min. 52), dar. după opinia 
noastră, autorul golului era în 
poziție de ofsaid, nesemnali- 
zată de tușierul Fl. Cenea. A 
fost parcă un semnal pentru 
că A.S.A. s-a aruncat literal
mente in atac. Dacă pînă a- 
tunci Hajnal fusese singurul 
care expediase cîteva șuturi 
precise, violente (min. 6. 34 etc.), 
de data asta în prim-plan apar 
proaspeții introduși, Biro I și 
FAZEKAS. Dealtfel, ultimul 
avea să reducă scorul (min. 
85) fructificind, cu capul, o 
centrare de pe dreapta a lui 
Biro I. Corvinul revine spre 
final în ofensivă, și, în min. 
89, PETCU înscrie în urma 
unei centrări a aceluiași Bog
dan.

Mircea TUDORAN

drumul cel mai scurt spre poar
ta adversă. De partea cealaltă. 
Progresul (care acuză, evident, 
lipsa jucătorilor accidentați din 
linia de mijloc) reușind să atace 
mal decis doar în repriza secun
dă, șuturile lui Țevi, FI. Du
mitru și Mateescu fiind însă res
pinse de „blocajul" advers (vezi 
raportul cornerelor).

Intrat in joc, Apostol — extre
mă de meserie — a început să 
disloce apărarea adversă și să-si 
lanseze coechipierii în adîncime. 
schimbînd stereotipul centrărilor 
înalte pentru loviturile cu capul 
ale lui Țevi. Astfel s-a și creat 
acțiunea golului egalizator, a- 
tunci cînd oaspeții credeau că 
au luat deja cele două puncte.

Paul SLAVESCU

dibil goluri ca și făcute în 
min. 48, 49, 52 și 73. nici el n-a 
mai putut face nimic în min. 
55, cînd nemarcat de „centralii" 
gălățeni, NAGHI prinde de la 
7 m un volcu, din cădere, și 
înscrie lingă bară : 2—1. O vic
torie muncită a noii promo
vate, de la care însă așteptăm 
mai mult.

Mircea M. 1ONESCU



A A XXII ajDIIlE A JOCURILOR OLIMPICE
FESTIVITATEA DE ÎNCHIDERE A JOCURILOR,
UN SPECTACOL EMOȚIONANT, DE NEUITAT

19 iulie — 3 august 1980, 
iată reperele care încadrează 
cea de a XXII-a ediție a Jocu
rilor Olimpice, 
timp de 16 zile, 
și in alte 4 orașe 
Tallin, Leningrad, 
Kiev. Au fost zile 
înflăcărate întreceri, in 
mii și mii de tineri sportivi au 
luptat pentru onoarea de a se 
număra printre laureații olim
pici, de a ciștiga zecimi de se
cundă, milimetri sau centime
tri, in permanentele lor dispu
te cu barierele recordurilor. Cei 
mai buni, cei care s-au pregă
tit mai intens și nu de puține 
ori cei care au avut șansă s-au 
numărat printre învingători, 
printre cei care au avut cins
tea să urce pe podiumul O- 
limoiadei ’80.

Duminică 3 august, pe ace
lași mare stadion de la Luj
niki. unde a avut loc inaugu
rarea întrecerilor, în fața a 
peste 100 000 de spectatori, s-a 
desfășurat festivitatea de închi
dere a celei de a 22-a ediții 
a J.O. de vară, spectacol 
care au fost antrenate, 
trivă, importante forțe 
ve și artistice.

Ora 19,30 — 170 de 
peți dau semnalul de începere 
a ceremoniei, iar pe fundalul 
de la tribuna a doua, în aplau-

desfășurate 
la Moscova 
sovietice, la 
Minsk și 
de dirze și 

care

la 
deopo- 
sporti-
trom-

zele entuziaste ale întregului 
stadion, apare emblema Jocu
rilor Olimpice de la Mosco
va. Pe pista stadionului cen
tral „V. I. Lenin“, în ritmul u- 
nui marș vioi, intră 400 de ste
gari, care se împart apoi în 
patru grupuri, la cele 4 colturi 
ale dreptunghiului de gazon. 
Peste trei minute, mai bine de 
o mie de tineri sovietici, im- 
brăcați în frumoase costume 
populare, pe fondul muzical al 
imnului Olimpiadei moscovite, 
îi invită să intre în incinta sta
dionului pe purtătorii de dra
pele, ale delegațiilor din cele 
81 fări participante, urmați de 
înșiși eroii arenelor, de la Pa
latul sporturilor, de la comple
xul ȚSKA, sau de la Ismailova 
și Krilatskoe care au incintat 
publicul timp de două săptă- 
mini. Conform tradiției olim
pice, sportivii defilează, braț la 
braț, prin fata tribunelor, a- 
clamați de publicul spectator, la 
scenă deschisă, pentru mesa
jul lor de prietenie, pe care 
îl degajă și il transmit in tri
bune.

După ce grupurile de spor
tivi își ocupă locurile pe ga
zonul stadionului, sînt intona
te imnurile de stat ale Gre
ciei și Uniunii Sovietice, pre
cum și imnul olimpic, iar con
comitent, sînt înălțate drape
lele Greciei, Uniunii Sovietice, 
precum și emblema orașului 
Los Angeles, gazda viitoarei 
Olimpiade — 1984. La ora 20 
și 2 minute, lordul Killanin.

președintele în exercițiu al 
C.I.O., ia cuvîntul, pentru a 
exprima profunda gratitudine 
șefului statului sovietic, ofici
alităților orașului Moscova
și Comitetului de organizare a 
J.O. De asemenea, lordul
Killanin a adresat cuvinte de
mulțumire participanților, ofi
cialilor, spectatorilor, repre
zentanților presei și tuturor 
celor care au contribuit la 
succesul acestei ediții a între
cerilor olimpice, rostind în fi-, 
nai formula statutară: „De
clar închise Jocurile celei de a
22- a Olimpiade, și. potrivit tra
diției, chem tineretul tuturor 
țărilor lumii să se întîlnească 
peste 4 ani la Los Angeles, 
pentru a celebra acolo. împre
ună cu noi. Jocurile celei de a
23- a Olimpiade".

Spectatorii aplaudă cu entu-. 
ziasm. La ora 20 și 5 minute, 
in sunetele imnului olimpic, 
drapelul olimpic coboară în
cet de pe cel mai înalt catarg 
al stadionului de la Lujniki. 
Răsună acordurile ..Odei spor
tului". Pentru o clipă, stadionul 
amuțește, auzindu-se parcă res
pirația a 100 000 de oameni. În
treaga asistență își îndreaptă 
privirile spre uriașa cupă în 
care a fost aprinsă flacăra olim
pică la 19 iulie. Uriașa flacără 
se micșorează treptat, apoi se

BREVIAR • BREVIAR • BREVIAR • BREVIAR • BREVIAR • BREVIAR
O Una dintre replicile cele mai 

gustate din cadrul conferințelor 
de presă La actualele Jocuri O- 
limpice a fost ceia rostită de an
trenorul echipei de baschet a 
Australiei, L. Gaze : „Trebuie să 
accepți in viață fără crîcnire trei 
lucruri : ploaia torențială, moar
tea și... deciziile arbitrilor".

O Una dintre marile învinse 
ale probei de aruncare a suliței, 
Ruth Fuchs (R.D.G.), care a ocu
pat doar locul 8 în finala olim
pică, declara cu toată sportivita
tea: „Nu, rezultatul obținut, situat 
sub așteptările mele, și nu numai 
ale mele, nu poate fi pus pe sea
ma vîntului care a bătut în tot 
timpul concursului. Acest handi
cap a fost doar suportat de către 
toate colegele de competiție. 
Cauza insuccesului meu a fost 
alta : pur și simplu nu am reușit 
să fac față tensiunii concursului, 
din punct de vedere nervos. O 
asemenea probă trebuie abordată 
neapărat în condițiile unui per
fect echilibru psihic. Din acest 
punct de vedere, cubaneza Maria 
Colon, câștigătoarea finalei, a 
știut să se descurce mult mal 
bine. Nu este mai puțin adevărat 
că Maria e o atletă de mare va
loare, pe care nu pot decît să 
o felicit pentru medalia obți
nută".

© Concurenta austriacă Elisa
beth Theuer — campioană eu
ropeană în proba de dresaj — și 
calul „Mon Cheri", care au câș
tigat proba de dresaj din ca
drul competiției de călărie, au 

sosit la Moscova Intr-un avion 

stinge. Deasupra stadionului ti
par jerbele luminoase ale fo
curilor de artificii. Se trag salve 
în semn de salut și cinstire a 
întrecerilor olimpice. In timp ce 
un grup de sportivi poartă dra
pelul olimpic spre ieșirea din 
stadion, sportivii participanți la 
ceremonie părăsesc arena.

Rind pe rind, pe gazonul ma
relui stadion se perindă apoi 
fanfare, au loc reprize de gim
nastică ritmică modernă, cu 
cercuri și eșarfe, de gimnastică 
acrobatică, numere coregrafice, 
de înaltă virtuozitate, dansuri 
populare, in cadrul unui spec
tacol care a incintat întregul 
stadion și a fost răsplătit dese
ori cu îndelungi aplauze. La ora 
20,45 răsună acordurile cintecu- 
lui >,La revedere. Moscova", pe 
muzica compozitoarei Aleksan
dra Pahmutova. Iar un grup de 
sportivi aduc in centrul terenu
lui mascota Jocurilor Olimpice 
de la Moscova, un „Mișa“ uriaș 
de 8 metri. Pe ecranul luminos 
al stadionului apar cuvintele 
,.La revedere, la a 23-a Olim
piadă". Toți participanta la 
spectacol, prezenți pe gazon, 
cîntă, dansează, se îmbrățișează, 
Din nou se aud salve de salut 
și izbucnesc din întuneric jerbe 
de artificii. Moscovita își iau 
astfel un emoționant rămas bun 
de la Olimpiada ’80.

special pilotat de ’ fostul campion 
mondial de automobilism (For
mula 1), Niki Lauda.

• Tatăl luptătorului francez 
Lionel Bacaze a făcut o verita
bilă expediție pentru a veni să-șl 
încurajeze fiul în întrecerea olim
pică. Itinerarul său : Paris—Ham
burg, apoi cu vaporul pînă la 
Helsinki, și de aici spre Mosco
va, via Leningrad. Ajuns, în sfîr- 
șit, la destinație, Lacaze-tatăl a 
constatat că sejurul său de 8 zile 
se sfirșește. exact cu o zi înain
tea începerii concursului de lupte 
libere, la lupte greco-romane. 
unde Lionel Lacaze a participat, 
de asemenea, n-a reușit să gă
sească un bilet pentru prima zi, 
iar fiul său ieșise din concurs 
din primul tur...

• Victorie aplaudată, victorie a 
unui mare favorit : italianul Pie
tro Mennea (28 de ani) a confir
mat speranțele milioanelor de 
„tifosi" care văd în acest atlet 
suplu un adevărat idol național, 
așa cum erau pe vremuri celebrii 
campioni ai pedalei, Coppi sau 
Bartali. Cu prilejul conferinței de 
presă care a urmat victoriei sale, 
sprinterul italian a rostit o ade
vărată profesie de credință olim
pică, declarînd: „Nu puteam lipsi 
de la un asemenea eveniment. Am 
venit la Moscova pentru a conti
nua tradiția olimpică. Atunci cînd 
nu voi mai alerga, voi continua 
să militez pentru atletism și pen
tru olimpism". Referitor la cursa 
de 200 m plat, Mennea a preci
zat : „A fost o întrecere de mare 
tensiune. Atunci cînd am simțit

că britanicul Allan Wells este pe 
punctul să mă ajungă, la ieșirea 
din turnantă, am încercat să-mi 
păstrez calmul. Și am reușit. A 
fost un moment decisiv, o clipă 
a adevărului, pe care cred că am 
trocut-o cu bine“.

• Să adăugăm la această sec
vență cîteva cuvinte legate de o 
altă reprezentantă a Italiei, Sara 
Simeoni. Șl această mare favori
tă, deținătoarea recordului mon
dial, a confirmat, cîștigînd deta
șat săritura în înălțime. Ne a- 
mintim însă că înainte de Olim
piadă ea declarase că se va re
trage din activitatea competițio- 
nală, indiferent de rezultatul pe 
care îl va obține. Victoria de la 
Lujniki o va face oare pe simpa
tica Sana să-și schimbe gîndu- 
rile ?
• Desigur unul dintre cel mai 

puternici sportivi prezenți La O- 
limpiadă este halterofilul sovietic 
Leonid Taranenko, liderul cate
goriei 110 kg. La cîteva minute 
după ce ieșise victorios din dis
puta cu impresionantele discuri 
de fontă, Taranenko declara cu 
modestie : „Performanțele obți
nute acum la categoria mea, și 
nu numai la ea, sînt desigur re
marcabile, dar nu cred că ele 
vor rezista multă vreme. Halte
rofilii, ca orice alți sportivi de
altfel, nu se vor putea mulțumi 
mîine cu rezultatele realizate a- 
cum. După părerea mea, chiar în 
viitorul cel mai apropiat, halte
rofilii de categoria mea vor ridi
ca 200 kg la stilul smuls șl 250 
kg la aruncat".

• Concursul olimpic de yachting 
s-a încheiat pe o vreme deosebit 
de liniștită (mare calmă, vini 
extrem de slab), care era cît pe 
ce să-i determine pe organiza
tori să amine desfășurarea ulti
mei regate. Să precizăm că înain
te de aceasta, cîțiva dintre cam
pioni erau deja stabiliți. Unul 
dintre aceștia, sovieticul Mankin 
(clasa Star) obține astfel cea de 
a treia medalie de aur la con
cursurile olimpice de yachting, 
primele două fiind cîștigate însă 
La Tornado si Finn. La Soling, 
pe valurile capricioase ale Golfu
lui Pirita, un alt consacrat a ob
ținut victoria : danezul Jensen 
reeditînd performanța de la Mont
real. El a fost secondat de sovie
ticul Budnikov, prezent pentru o 
patra oară la Olimpiadă. Cea mai 
mare surpriză a concursului a 
constituit-o victoria finlandezului 
Reckhardt la Finn. Explicînd 
succesul său, Reckhardt a recu
noscut că s-a pregătit vreme în
delungată chiar pe Marea Balti
că, în condiții stricte de concurs. 
olimpic. O declarație care scuteș
te de multe comentarii.

• Campionul mondial de șah, 
sovieticul Anatoli Karpov, acre
ditat ca ziarist la această ediție, 
a susținut un simultan cu parti- 
cipanții la Tabăira internațională 
pentru tineret de la Moscova. 
Campionul mondial a pierdut o 
partidă, în fața mongolului I. 
Ganbaator (campion de juniori al 
țării sale) și a fost ținut în șah 
(remiză) de maestra Rita Kasz, 
din Ungaria.

BOGATA AGENDA A ȘAHULUI
Asian met. In tara nuslra sase turnee inltrnallonalc

Luna august poate fi supra
numită, pe bună dreptate, luna 
Șahului. Astăzi încep in tara 
noastră nu mai puțin de șase 
turnee internaționale, cifră — 
fără îndoială — record.

Astfel, la Băile Herculane, 
în saloanele elegantului Hotel 
„Roman", se dă startul în tra
diționalul Turneu internațional 
feminin al României. La ac
tuala ediție, întrecerea reu
nește o participare de elită. 
Printre invitatele de peste ho
tare se numără marele maes
tre Tatiana Lemaciko (Bulga
ria) prezentă, nu de mult, la 
meciurile candidatelor, și 
Tereza Stadler (Iugoslavia), 
maestra internațională Lidia 
Semenova (U.R.S.S.) — credi
tată cu un punctaj Elo de 2235 
— Tunde Csonkîcs marea spe
ranță a șahului feminin ungar — 
fosta campioană de junioare a 
țării, precum și alte jucătoare 
cu clasificări internaționale, 
din Iugoslavia, Polonia, Ceho
slovacia.

Țara noastră va fi reprezen
tată de cele mai bune jucă
toare. de fapt lotul național, 
din care urmează să fie alcă

tuită echipa pentru Olimpiada 
din Malta: maestrele interna
ționale Elisabeta Folihroniade, 
Dana Nuțu — campioană na
țională, Gertrude Baumstark, 
Margareta Mureșan, Viorica 
llie-Ionescu, maestrele Ligia 
Jicman — ciștigătoarea tur
neului internațional feminin de 
la Timișoara, și Lia Bogdan. 
Pentru jucătoarele noastre, 
„internaționalul" de la Băile 
Herculane reprezintă un im
portant trial înaintea Olimpia
dei. Paralel, se va desfășura și 
un turneu, masculin, cu 12 con- 
curenți din România. Bulgaria, 
Iugoslavia și Polonia,

Celelalte patru concursuri 
sînt rezervate tinerilor și ti
nerelor. La Ploiești se vor în
trece juniorii, la Arad — ju
nioarele, iar la Drobeta Tr.-Se- 
verin — cadeții și... cadeteie 
(pînă la 16 ani). Fiecare tur
neu va număra 12 jucători 
(jucătoare), 6 din România și 
6 de peste hotare.

Așadar, un „august șahist" 
fierbinte și interesant, care va 
constitui — sperăm — un nou 
prilej de afirmare pentru pur
tătorii tricolorului.

ȘAH: TURNEELE 

CANDIDAȚILOR
BUENOS AIRES, 3 (Ager- 

pres). — După 7 partide, în 
meciul de șah pentru semifi
nalele turneului candidaților la 
titlul mondial pe care și-l dis
pută la Buenos Aires marii 
maeștri Lev Polugaevski și 
Viktor Korcinoi, scorul este 
egal : 3,5—3,5 p. Polugaevski 
a cîștigat partida a 6-a. iar cea 
de-a 7-a s-a terminat remiză.

★
In a doua semifinală a tur

neului candidaților care a în
ceput la Abano Terme (Italia) 
între Robert Hubner și Lajos 
Portisch. prima partidă s-a în
cheiat remiză în 28 de mu
tări.

NARAEONTL INTERNAȚIONAL fENININ DE LA LONDRA
Lorraine Moller (Noua Zeelandă) — 42,195 km in 2h 53:11,0

Cea de-a treia ediție a mara
tonului internațional feminin de 
la Londra s-a desfășurat cu par
ticiparea a 230 de atlete repre
zentând 27 de țâri. Cursa a fost 
cîștigdtă de Lorraine Moller din 
Noua Zeelandă care a parcurs 
cei 42,195 km în 2h 35:11,0,

In ultimii ani, cursele feminine

C. E. DE JUNIORI
AMSTERDAM, 3 (Agerpres). 

În orașul olandez Sittard au 
Început întrecerile campionatu
lui european de polo pe apă 
pentru juniori. Echipa Româ
niei, care sc află în grupa pre
liminară B, alături de forma
țiile R.F. Germania, Suediei,

COMPETIȚII INTERNAȚIONALE DE TENIS
• La Nisa, în semifinalele 

campionatelor europene pentru 
juniori, au fost înregistrate urmă
toarele rezultate: juniori: Simons- 
son (Suedia) — Leconte (Franța) 
7—6, 6—2; TuLasne (Franța) — 
Gunnarson (Suedia) 6—4, 6—1;
junioare: Villiger (Elveția) — Sa- 
sak (Iugoslavia) 2—6, 6—4, 6—4;

de maraton au fost organizate 
Într-Un număr tot mai mare de 
țări. Pînă în prezent, 174 de atle
te, din 20 de țări, au reușit să 
alerge clasica distanță în jurul 
timpului de 2h 55. Cel mai bun 
rezultat mondial este deținut de 
norvegiana Grete Waitz cu 2h 
27:33,0.

LA POLO PE APĂ

Austriei, Danemarcei și Fran
ței, a învins în primul meci cu 
scorul de 12—3 (1—1, 2—0, 
3—0, 6—2) echipa Danemarcei. 
In aceeași grupă s-au mai în
registrat următoarele rezultate : 
R.F.G. — Suedia 11—2; Austria 
— Franța 7—4.

Schutte (Olanda) — Zaițeva 
(U.R.S.S.) 6—3, 3-6. 6—3.

• Sferturile de finală ale tur
neului feminin de La San Diego: 
Tracy Austin — Rosalyn Fairbank 
6—0, 6—0; Stacy Margolin — Terry 
Holladay 6—4, 6—2; Ann Kiyo- 
mura — Laura Dupont 6—3, 6—2; 
Wendy Turnbull — Dianne Des- 
for 7—5, 6—0.

© La South Orange (New Jer
sey), John McEnroe (S.U.A.) 1-a 
eliminat cu 6—3, 4—6, 6—0 pe 
Winitsky (S.U.A.), tar Jose Luis 
Clerc (Argentina) a cîștigat în 
două seturi, 6—3, 6—2, partida cu 
Ricardo Cano (Argentina).

Finala se va dsputa între John 
McEnroe și Jose Luis Clerc. In 
semifinale, McEnroe l-a învins cu 
6—1, 6—2 pe D. Carter, iar Clerc 
a dispus de Betancour cu 6—2, 
6—2.


