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ÎN ȚARA NOASTRĂ 

a președinteluiConsiliului Național al Revoluției, 
șeful statului Volta Superioară,

căpitan THOMAS SANKARA
Vineri. 27 iulie, s-a încheiat 

vizita oficiali de prietenie pe 
care. Ia invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președinte
le Republicii Socialiste Româ
nia, a efectuat-o în tara noas
tră căpitan Thomas Sankara, 
președintele Consiliului Natio
nal al Revoluției, șeful statului 
Volta Superioară.

Ceremonia plecării înaltului 
oaspete a avut loc pe aeropor
tul internațional „Mihail Ko- 
găiniceanu" din Constanța.

Pe frontispiciul aerogării, 
împodobită sărbătorește, se a- 
flau portretele celor doi pre
ședinți, încadrate de drapelele 
de stat ale României și Voltei 
Superioare. Pe o mare pancar
tă era inscrisă urarea „Să se 
dezvolte relațiile de prietenie 
și conlucrare dintre Republica 
Socialistă România și Republi
ca Volta Superioară, în intere
sul ambelor popoare, al politi
cii de pace, colaborare și înțe
legere internațională!".

Pe aeroport se aflau nu
meroși constănțeni, care au 
făcui președintelui Nicolae 
Ceausescu și președintelui Tho
mas Sankara o primire deose
bit de cordială, maniîestindu-și 
astfel deplina satisfacție față 
de rezultatele dialogului la ni
vel inalt româno-voltez, față 
de înțelegerile și documentele 
convenite, care vor contribui la 
dezvoltarea relațiilor dintre ță
rile și popoarele noastre. in

folosul lor reciproc, al cauzei 
păcii, colaborării și înțelegerii 
internaționale.

O unitate de marină, aliniată 
pe aeroport, a prezentat ono
rul.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale României și Voltei Su
perioare.

Cei doi președinți au trecut 
in revistă garda de onoare.

Președintele Thomas Sankara 
și-a luat apoi rămas bun de 
la tovarășii Gheorghe Oprea, 
Ștefan Andrei, de la celelalte 
persoane oficiale române pre
zente pe aeroport.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a salutat pe Daouda Traore, 
membru al Consiliului Națio
nal al Revoluției, Hama Arba 
Diallo, ministrul afacerilor ex
terne. Diagbougou Diagnoagou, 
membru al Consiliului Națio
nal al Revoluției, pe eelelalte 
persoane oficiale care l-au în
soțit pe șeful statului voltez 
in vizită in țara noastră.

Un grup de pionieri a oferit 
celor doi președinți frumoase 
buchete de flori.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și președin
tele Thomas Sankara și-au 
luat un călduros rămas bun, 
și-au strins miinile îndelung, 
s-au îmbrățișat.

La ora 10,30, aeronava prezi
dențială cu care călătorește 
înaltul oaspete a decolat.
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LOS ANGELES—LA ORÂ STARTULUI
• Ari, la „Neaarial Colise»B“, ceremoaia de deschidere a J. I.

LOS ANGELES. 27 (prin te
lex). Repede a sosit si ziua 
inaugurării! celei de a 23-a e- 
diții a Jocurilor Olimpice 
de vară, găzduită de orașul 
Los Angeles. oe Stadionul 
„Memorial Coliseum". con
struit în anul 1923. mo
dernizat apoi, cuorinzînd 92 516 
locuri pentru care bătălia 
biletelor a fost aprigă si s-a 
încheiat de mult Tribut asal
tului pentru aceste bilete 
„inaugurale" plătesc si zia
riștii acreditați aici, pentru 
că numai 60 la sută dintre ei 
vor putea urmări la fata locu
lui — pe baza unui tichet spe
cial — Ceremonia de deschi
dere. care va dura 3 ore si 
20 de minute.

Los Angeles organizează 
pentru a doua oară Jocurile 
Olimpice de vară din istoria 
modernă a acestora (prima 
dată în anul 1932). numai Ate
na. Londra si Parisul benefi
ciind oină in prezent de o a- 
semenea favoare

Circa 6 000 de sportivi din 
140 de țări ale lumii sint pre
zent» la această Olimpiadă, 
care Înregistrează un nou 
record de participare. Așa
dar. circa 8 000 de sportivi tși 
vor disputa cele 1454 de me
dalii (471 de aur. 478 de ar
gint si 498 de bronz) in 221 de 
probe din cele 21 de sporturi 
înscrise in programul olimpic.

Sportivii români sint pre- 
zenti pentru a 12-a oară, pri
ma participare fiind in anul 
1924. Din anul 1952. sportivii 
noștri au luat startul la toate 
edițiile. Sint prezent: la Los 
Angeles 127 de concurenti. in
serts» la 12 discipline, ceea ce 
demonstrează aria largă de 
practicare a sporturilor in 
România socialistă. Ei si-au 
propus să se numere printre

protagoniștii acestor Jocuri 
Olimpice de vară, să ocupe în 
final unul din locurile frunta
șe in clasamentul (neoficial) pe 
națiuni.

I-am văzut în fiecare din 
zilele trecute pe sportivii 
noștri si ne dăm seama bine 
că sint animați de o mare do
rință 
multe 
gint 
preocupați 
pundere
condițiile 
medaliile 
îndeosebi, 
ziarele de 
aur" din

de a cuceri cit mai 
medalii

Si bronz, 
de 

ce le

de aur. ar- 
i-am simtit 
marea răs- 

revine în
în care goana după 
olimpice, de aur 
este comparată de 

aici cu „goana după 
istoria Californiei.

Aurel NEAGU

(Continuare in pap a 4-a)

Patru decenii de viată nouă, liberă, prosperă

ÎN CONCURSUL FEMININ DE GIMNASTICĂ, 
SPORTIVELE ROMÂNCE - PRINTRE FAVORITE

AMPLE COMPETIȚII SPORTIVE 
DE MASĂ Șl DE PERFORMANȚĂ 

DOTATE CU „CUPA A 40-a ANIVERSARE"

Au trecut opt ani de la fas
cinantele întreceri de gimnasti
că de la Forumul din Montreal, 
cu acele evoluții de neuitat

• întrecerile, organizate de C. N. E. F. S. fi ceilalți factori

cu atribuții, se vor desfășura in toate județele țării
tot în tară, apropierea
23 August este întîmpi- 
realizări deosebite, cu

Peste 
zilei de 
nată cu 
noi și însemnate succese în toa
te domeniile de activitate. Ani
versarea zilei de 23 August are 
loc în condițiile în care în
tregul nostru pepor, toti oame
nii muncii din patria noastră, 
strins uniți în jurul partidului.

al secretarului său general, to
varășul NICOLAE CEAUȘFSCU, 
cel mai iubit fiu al națiunii 
noastre, acționează cu fermitate 
pentru înfăptuirea Programului 
partidului de făurire a societă
ții socialiste multilateral dez
voltate si de înaintare a Româ
niei spre comunism, pentru în- 
tîmpinarea cu noi realizări in

Stadionul — școală a muncii, școală a vieții

Dr. Gheorghe Buzescu: ,.SPORTUL TE ÎNVAȚĂ SĂ CREZI
TOTDEAUNA IN VICTORIE Șl SĂ LUPȚI PENTRU EA!

muncă a celui de-al XIII-lea 
Congres al partidului.

Tinind seama de importanta 
acestei aniversări, precum și de 
prevederile Planului de măsuri 
aprobat — in acest scop — de 
Comitetul Politic Executiv al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, pe linia 
activității de educație fizică si 
sport. Consiliul National pentru 
Educație Fizică și Sport. îm
preună cu Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist. 
Consiliul Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Româ
nia. Ministerul Educației. Si In- 
vătămintului. celelalte organiza
ții de stat si obștești, cu atribu
ții in mișcarea sportivă, federa
țiile de specialitate. consiliile 
locale pentru educație fizică si 
sport vor acorda c atenție deo
sebită pregătirii si desfășurării, 
în cele mai bune condiții. a 
competițiilor sportive de masă 
si de performantă dotate cu 
„Cupa a 40-a aniversare", care

(Continuare in vag 2—3)

Se pregătește de operație dr. Gheorghe Buzescu (in mijloc), se
condat de fiul său, medicul stagiar Alexandru Buzescu (stingă), 

și dr. Șerban Alexandru
In 1944. se prezenta la secția 

de atletism de la A.C.R un e- 
lcv al Liceului „Gheorghe La- 
zăr“. pe nume Gheorghe (Gigi) 
Buzescu. Fusese campion șco
lar la 400 metri și doborîse re- 
cordur national de juniori pe 
300 metri (probă neclasică, dar 
foarte grea), performantă re
marcabilă mai ales pentru fap
tul că deținătorul ei nu era 
nimeni altul decît Ion Moina !

Buzescu a optat pentru sprint, 
intr-un moment cind alergarea

pe distante scurte era domina
tă autoritar de marele Moina.

„în 1946, la Predeal. își amin
tește doctorul Buzescu. am fu
git. vecin de culoar, cu Moina 
intr-o cursă memorabilă din ca
drul Concursului național de a- 
tletism Am plecat fantastic, „pe 
pistol", si după 50 de metri 
nu-mi venea să cred că sini în

Volehu CHIOSE

(Continuare în pag 2—3)

popularitate, ceea ce și expli
că interesul cu care sint aș
teptate întrecerile olimpice de 
la Los Angeles. Agențiile de 

presă au transmis 
cu multe luni în 
urmă că biletele 
de intrare pentru 
reuniunile de 
gimnastică au fost 
epuizate, ceea ce 
lasă să se întreva
dă că un mare 
număr de spec
tatori vor aplau
da demonstrațiile 
de înaltă măies
trie si virtuozi
tate ale favo
ritelor ale gim
nastelor si gim- 
nastilor care as
piră la podiu
mul olimpic.

Ne interesează, 
in primul rînd. 
competiția femi
nină. întrucît — 
opiniile specia
liștilor converg în 
această privință 
— echipa repre

zentativă a Romă-

Ecaterina Szabo, campioana mondială la sol, 
va lupta la Los Angeles pentru primele ei 

medalii olimpice...

ale Nadiei Comăneci. cu acele 
seri minunate în care sportul 
grației și măiestriei capta inte
resul general, pe continentul 
nord-american. și gimnastica 
rămîne un sport de mare

niei are prima
șansă Ia meda
lia dc aur. în- 
tr-adevăr. antre
norii Adrian Go- 
reac si Maria Cos- 
ma vor alinia un 
sextet care se 
remarcă prin o- 
mogenitate. prin 
forță competitivă, 
prin decizie si

hotărîre de a lupta cu toa
te forțele pentru obținerea 
unui rezultat prestigios. Eca-

Constantin MACOVEI

(Continuare în pag. s 4-al

Un splendid succes la C. E. de notație — juniori

ROBERT PINTER - MEDALIE DE AUR LA 200 m ELUTURE!
• lulia Mateescu, la a doua medalie — „bronz" la 200 m fluture
LUXEMBURG, 27 (prin tele

fon). — Un splendid succes 
românesc ieri, in ziua a doua 
a Campionatelor europene de 
natație pentru juniori : RO
BERT PINTER a cucerit me
dalia de aur in proba de 200 tn 
fluture, stabilind, totodată, cea 
mai bună performanță conti
nentală de juniori pe această 
distanță — 2:04,23 ! De fapt, 
înotătorul de la Clubul sportiv 
municipal școlar Baia Mare 
concurase excelent și in se
rii, cind. cu 2.:05,46, doborise 
recordul anterior. In finală, 
Robert Pinter a făcui o cursă 
care a entuziasmat pe cei pes-

te 5 000 de spectatori din tri
bune. El a revenit puternic 
pe ultima lungime, după ce 
condusese trei „bazine" sovie
ticul Valentin Vlascenko, re- 
cuperind in manieră de auten
tic campion și cîștigînd in fi
nal (sportivul din U.R.S.S. a 
fost cronometrat in 2:04.43). 
Palpitanta dispută s-a înche
iat, așadar, in ovațiile asis
tenței. cu cel de al doilea titlu 
european, la juniori, din isto
ria înotului nostru, după cel 
cucerit anul trecut de Cris-

(Conlinuare in Pag 2—3) ROUERT PIN IER



CAMPIONATELE EUROPENE DE NATAȚIE 
te fnăra ploieșteancă Iulia 
Mateescu. De data aceasta, e- 
leva Iui Mihail Gothe a cîști
gat medalia de bronz in proba 
de 200 m fluture, cu timpul 
de 2:18,37 (record național fe
te, 14 ani). In aceeași cursă, 
au mai avut o finalistă, pe 
Maricica Culică, care a sosit 
a cjncea — 2:18,80. Titlul . a 
revenit sportivei Jaatifeline Ze
nner (R.D.G.) — 2:14,45.

Avem motive să sperăm că 
bilanțul românesc La jumăta
tea importantei competiții — o 
medalie de aur. două de bronz, 
alte două prezențe în finalele 
„A" la înot și două finaliste 
la săritura de la platformă — 
va putea fi îmbogățit în ulti
mele două zile de întreceri. 
Simbătă, Robert Pinter, res
pectiv Tamara Costache evo
luează la 200 m liber, Iulia 
Mateescu ia startul la 100 m 
spate (împreună cu Adriana 
Șerban) și la 200 m mixt, iar 
Maricica Culică participă in 
seriile probei de 800 m liber, 
în aceeași zi. la sărituri. An
dreea Dragomir și Cristina 
Szakacs sint înscrise în proba 
de trambulină. Duminică, la 
100 m fluture : Iulia Mateescu, 
Maricica Culică, respectiv Ro
bert Pinter.

(Urmare din pag 1)

tian Ponta, tot în a 
probă. Elevul băi-mărean 
vîrstă de 16 ani, a faci 
deplin dovada unei 
pregătiri desfășurate

IULIA MATEESCU

emerit 
de 
de

ducerea antrenorului 
Gheorghe Dimeea (ajutat 
Marian Slavic), devenind, 
altfel, și recordman național de 
seniori — v.r. 2:04,84, Flavius 
Vișan.

Pe podiumul de premiere a 
mai urcat, din nou — după 
locul 3 la 200 m spate — foar-

v.r.

PE ȘOSEA Șl
PE ȘOSEAUA OLTENIȚEI s-a 

desfășurat recent un concurs de 
fond. S-a alergat, pe o vreme 
foarte bunâ, pe două categorii : 
juniori mici și juniori mari + 
seniori. Combativitatea juniorilor 
mici (42 cicliști) a făcut ca pe 
parcurs să se înregistreze nume
roase tentative de evadare, dar 
ele au fost anihilate prompt de 
pluton. La sprintul final s-a pre
zentat un grup numeros de ci
cliști (peste 20). A cîștigat K. 
Cirlan (STIROM), care a parcurs
49 km în lhl7:23, medie orară 
38,2 km, urmat de Cr. Mihălțeanti 
(Olimpia) șl N. Pătrașcu (C.S.Ș. 
1). Juniorii mari + seniorii (53 
partlcipanțl) au avut de parcurs
50 km, la capătul lor alcătuindu-
se clasamente separate. Pînă la 
punctul de întoarcere s-a rulat 
rapid, cu dese încercări de eva
dare, întreprinse de animatorii 
întrecerii : VI. Budurol și C. 
Popa ; de aici se detașează de 
restul plutonului un grup de 12 
alergători. La sprintul final — 
disputat între Kleinpeter și Bu
durol — Învinge primul. Clasa
ment juniori mari : 1. VI. Budu- 
roi (STIROM), 80 km, 11153:18, 
medie orară 42,6 km, 2, C. Popa 
(C.S.Ș 1) lh53:58, 3, FI. Sandu
(C.S.ș: 1) lh55:10 ; seniori : 1.
Gh. Kleinpeter (Dinamo), 89 km, 
lh53:ll, medie orară 42,6 km, 2. 
Val. Constantinescu (Dinamo) 
lh53:58, 3. Gh. Butaru (Steaua)
lh54:01.

PE VELODROMUL DINAMO a 
avut Ioc concursul ciclist dotat 
cu „CUPA ȘCOLARUL». Cursa 
cu adițiune de puncte a juniori
lor mici, 30 ture cu sprint la fie
care 3 ture, a fost cîștigată de 
FI. Chilian (STIROM). 20:22, 17
puncte, urmat de S. chiosolu 
(C.S.Ș. 1), 17 p. și P. Santa (O- 
limpia), 16 p. ; juniorii mari au 
avut de parcurs 51 ture, cu sprint 
la fiecare 3 ture ; această probă 
a contat pentru „CUPA STIROM" 
din 18 iulie, întreruptă din cauza 
ploii. A Cîștigat Em. Marinescu

PE VELODROM
(C.S.S. 2), 27:56, 7 puncte, 1 tur 
avans, urmat de FI. Sandu 
(C.S.Ș. 1) 13 p. și C. Tudorache 
(C.S.Ș. 1) 12 p. Seniorii au avut 
de parcurs 51 ture, cu sprint la 
fiecare 3 ture ; a cîștigat O. Ce- 
lea (Steaua), 27:56, 18 puncte, 2 
ture avans, urmat de O. Mitran 
(Steaua) 33 p, 1 tur avans, șl 
M. Mărglneanu (Steaua) 17 p, 1 
tur avans.

Horațiu SIMA

ROMANIA-BULGARIA
LA HAADBAL-JUNIORI

si mîine. în ■ sala 
din Capitală. va 
dubla . întilnire 

handbal dintre echi- 
juniori

Astăzi 
Giulesti 
avea loc 
micală de 
cele de ; 
niei si v Bulgariei, 
locuri, care se 
te atractive, vor 
ambele zile, la ora 18.30.

a-

ale Romi- 
Cele două 

anunță foar- 
înceoe. în

In prima zi a „Turneului Prietenia14 la lupte libere (juniori)

SPIRIT OFENSIV
în sala de atletism a com

plexului sportiv „23 August" 
din Capitală a început ieri 
dimineață tradițională competi
ție internațională de lupte li
bere „Turneul Prietenia" pen
tru juniori. Ziua inaugurală a ■ 
fost marcată de dorința de 
afirmare a tinerilor partici
pant (16—18 ani), ceea ce ex
plică nivelul întrecerilor de 
bună factură tehnică, nume
roasele meciuri cu un impre
sionant număr de puncte teh
nice, urmare a atacurilor reu
șite.

Firește, ne vom referi, înde
osebi, la comportarea reprezen
tanților țării noastre. La prima 

’ categorie de greutate. 48 kg, 
o frumoasă victorie a repurtat 
Alin Păcurar, care a dispus 
net la puncte (9—2) de polo
nezul Paveî Zasczerynski. în 
schimb. Dumitru Drăghici, cu 
toate că a luptat cu mult cu
raj. n-a reușit să țină piept 
puternicului său adversar, so
vieticul Narimbek Beisibekov, 
in fața căruia a pierdut Ia 
puncte (5—9). Cei doi luptători 
români de la „52 kg". Dorinei 
Bîrcu și Florin Ioniță, au fost 
plasați de tragerea la sorți în 
aceeași grupă și s-au întîlnit 
chiar din primul tur, Bircu, cu 
un plus de inițiativă, 
gat la puncte (8—5). La ca
tegoria următoare. 
Laszlo Mikloș a fost 
în prima repriză de Ceon Hac 
Ceol (R.P.D. Coreeană) și se 
părea că nu mai are nici o 
șansă de a întoarce rezulta
tul în favoarea sa. Dar, în 
rundul secund Mikloș a atacat 
din toate pozițiile și astfel ad
versarul a intrat într-o defen-

a cîști-

57 kg, 
dominat

STADIONUL - SCOALĂ A MUNCII, ȘCOALA A VIEȚII
(Urmare din vag. I)

fată. Apoi, însă, „Moci" s-a 
desprins, a zburat irezistibil, ca 
o săgeată, spre victorie și spre 
un record pe atunci de rezonan
ță mondială : 10,4 secunde 1 Eu, 
cu citiva metri în urmă, mi-am 
realizat recordul personal — 11 
secunde — rezultat bun Ia nici 
17 ani ai mei. și in 1946 ; acum 
o performantă... feminină".

Anul următor. Gigi Buzescu 
reușește (așa cum ne-a mărturi
sit) cea mai grea victorie din 
viata sa. intrind student la Fa
cultatea de medicină din Bucu
rești (cam 15 candidați pe uc 
loc !). Abandonează performan
ta. dar nu si sportul, urmind in 
paralel și A.N.E.F.-U1. 
fost coleg de generație 
Kunst-Ghermăncscu, 
Baciu (acum eminent 
șeful serviciului de ortopedie 
de la „Colentina"). Virgil Ludu, 
regretatul Zeno Dragomir...

Destinul doctorului Buzescu si 
al familiei sale poartă pregnant 
amprenta condițiilor de împli
nire deplină, pe toate planurile, 
oferite de or.înduirea noastră so
cialistă tuturor fiilor patriei. 
Este. în prezent, medic primar 
la clinica de ortopedie a Spita
lului de urgentă din București, 
doctor în științele medicale, au
tor al unei teze de doctorat cu 
totul inedită pe plan mondial : 
„Homotransplantele masive os- 
teo-articuîare conservate". Doc
torul Buzescu a imaginat o me
todă și o tehnică chirurgicală in
genioasă. Acesteia i s-ar adăuga 
peste 170 de lucrări si comuni
cări. făcute în tară, si peste 
hotare.

NUMEROASE PUNCTE TEHNICE
sivă totală, fapt pentru care 
a primit avertismentul desca
lificării (min. 4,38). Dănuț Pro
fit a trecut pe lingă victorie ; 
pînă în ultimele 10 secunde el 
îl conducea cu 6—5 pe Thomas 
Lcps (R. D. Germană). Prea 
sigur pe succes, sportivul ro
mân a fost surprins cu un pro
cedeu tehnic cotat cu 2 puncte 
și astfel el a pierdut cu 6—7. 
Tot sorții i-au opus. din primul 
tur și pe luptătorii noștri dg la 
„60 kg“, Vasile Sălăjân și Da
niel Ioniță, primul ‘ 
în min. 3 la scorul de 
și-a adjudecat victoria 
superioritate tehnică. La 
kg“, Octavian Tent a 
întrecut la puncte (4—9) 
Kim Bon Han (R.P.D. Core
eană), iar Eugen Livezenu a 
pierdut prin superioritate teh
nică ** 
ticul 
nător 
kg" ;
Aron 
perioritate tehnică în fața 
versarilor intilniți în acest 
— Cion Cion Kir (R.P.D.

ajungînd 
‘ 17—4

prin

fost 
de

lO—13) meciul cu sovie- 
Artur Mutalibov. Asemă- 
s-a întimplat și la „70 
Dumitru Buleandră și 

Cindea au cedat prin su-

reeană) și. respectiv, Remzi 
Mustafov (U.R.S.S.). Un duel 
foarte aprig între cei doi con- 
curenți români de la „75 kg“ 
— Costache Paveliuc și Sorin 
Baciu. Rezultatul, 4—3. ne scu
tește de amănunte. Două vic
torii la „81 kg“ : Viorel Șer- 
ban a cîștigat prin tuș (min. 
1) partida cu Michel Sresen 
(Cehoslovacia), iar Bela Ma- 
tiaș, prin descalificarea polo
nezului Boguslaw Mihalowski. 
Succese și la ultimele două 
categorii : Nicolae Șerban a 
dispus cu 5—1 de cehoslovacul 
Roman Puchovski, Alexandru 
Ballay l-a învins cu 6—4 pe 
bulgarul Marin Mihailov, la 
„87 kg“. iar la .,+ 87“, Alexan
dru Koteleș a obținut victoria 
prin tuș (min. 4,24) în meciul 
cu Tibor Santa (Ungaria). Al 
doilea luptător român. Fănică 
Paraschiv, a avut tur liber.

Competiția continuă azi de 
la orele 10 și 17, iar mîine 
de la ora 10.

C. MOLDOVEANU

STELIȘTII S. POSTOLACHE Șl M. GHEORGHE AU PRELUAT 
CONDUCEREA IN CAMPIONATUL DE DIRT-TRACK

unde a 
cu loan 
Clement 

medic.

VEDETELE IURFUEUI NOSTRU EVOEUEAIA EA MOSCOVA

Cele 4 vedete ale turfului nos
tru — Perjar, Intim, recentul cîș- 
tigător al derbyului, Trifoi și 
Manuc — se află din nou în ca
pitala Uniunii Sovietice,’ spre a 
participa la concursul internațio
nal Moscova 1984 și a demonstra 
valoarea crescătoriei române de 
cai trăpași. în lipsa lor. organi
zatorii reuniunii-, hipice de mîi
ne, de la 'Ploiești,'‘ aU întocmit,, 
totuși, un program reușit, cu 
par/.lcipare'a..: celorlalte vedete, în 
frunte cu Solstițiu, Hemeiuș. Ro- 
dltdr și aii,ii, toți susceptibili de 
a .face parte ,dih- lotul, nostru na
tional. . Va fiy ..credem, o reuniu
ne interesantă,?, cusosiri strînse 
și luptă mare pentru victorie, așa 
cum a^ fost -și reuniunea de Joi 
dună-amiază;. în? care., „partea 
leului", â revenit'.formației rutina
ta :::; antren. Gheorghe, cîș- 
tîȚ?;>tdr ua?. tr.ei? .probe: cu" Hațega- ' 
nu; 'strecurat.-cu.- abilitate la con
ducere în cele două hituri ale 
„Premiului.. Jidvei". de către tî
nărul V. Mîhai, și eu iezha. M. 
Ștefănescu a reușit și el două 
victorii, cu Coran, un reușit fiu 
al excelentului Gabarit, și ca

Tuflec, în totală transformare. 
Ras ova, minată cu menajamente 
pe prima parte, a reușit în final' 
victoria în fața Galaxiei, care, 
forțată peste posibilități, a galo
pat pe potou, pierzînd și locul 
secund. Lista învingătorilor a fost 
completată de Adorata, lansată 
puternic din start de S. Ionescu, 
dar beneficiind și de galopurile 
luate de adversarii săi, în frunte 
cu Fidelio.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I: 1. Rasova (Chiș) 1:30,3, 2.
Suav, 3. Hărman. Cota: cîșt. 2, 
ord. triplă ‘ 1570. Cursa a Il-a: 1. 
Hațeganu (Mihai) 1 ^9,8, 2. Sonel. 
Cota: cîșt. 11, ev. 9. Cursa a m-a: 
1. Adorata (Ionescu) 1:31,8, 2. Fi
delio, 3. Rural. Cota: cîșt. 3, ev. 
22, ord. triplă 1217. Cursa a IV-a:
1. Coran (M. Ștefănescu) 1:45,1,
2. Samaila, 3. Aga. Cota: cîșt. 4, 
ev. 18, ord. triplă 83. Cursa a V-a: 
1. Hațeganu (Mihai) 1:30,5, 2. So
nel, 3. Tușan. Câta: cîșt. 1,20, ev.
3. ord, triplă 82. Cursa a VI-a: i. 
Tuflec (M. ștefănescu) 1:33,2, 2. 
Rau, 3. Sadina. Cota: cîșt. 1,6, 
ev. 8. ord. triplă 144, triplu 
n—TV—VT 113. Cursa a VII-a: 1. 
Iezna (Vasile) 1:51,0, 2. Delicat. 
Cota: cîșt. 1,40, ■ ev. 25, ord. 22. 
Retrageri: HADES.

A. MOSCU

Buzescu 
cu stadio- 

operatie. 
s-au nu- 
Si multe 
din tara

BRĂILA, 27 (prin telefon). — 
După o scurtă Întrerupere, vi
neri s-a reluat campionatul de 
dirt-track pe perechi cu etapa a 
treia, desfășurată pe pista sta
dionului municipal din locali
tate. Cei aproape 5 000 de spec
tatori au asistat la Întreceri pa
sionante, la capătul cărora lide
rii clasamentului general, sibi- 
enli Nicolae Puraveț și Marius 
Șoaită, au fost nevoiți să cedeze 
șefia cuplului stelist Stelian Pos
tolache — Marian Gheorghe. Ia
tă rezultatele etapei : 1. S. Pos
tolache — M. Gheorghe (Steaua) 
28 p, 2. N. Puraveț — M. Șoaită 
(I.P.A. Sibiu) 25 p, 3. D. Gașpar 
— M. Dobre (Metalul București) 
21 p, 4. E. Botezatu — G. Scar
let (C.S. Brăila) 17 p, 5. D. Stoi
ca — M. Zakel (I.P.A. Sibiu) 
14 p, 6. Gh. Stănel — A. Albu 
(Comb. C.S. Brăila — Met. Buc.)

13 p (primul a realizat 11 p).
CLASAMENTUL GENERAL DU

PĂ 3 ETAPE : 1. S. Postolache 
— M. Gheorghe 76 p, 2. N. Pura- 
veț — M. Șoaită 75 p, 3. D. Gaș- 
par. — M. Dobre 65 p, 4. E. Bo- 
tezatu - — -
Stoica 
Bogdan 
biu) 33

Etapa 
țelor“, 
dere, a 
grișan 
fiind urmat de A. Oaneș 
Sibiu) șl L. Maier (Met. 
cu cite 5 p.

Duminică, va avea Ioc, 
celași stadion, cu 
la ora 10, penultima

- G. Scarlet 51 p, 5.
— M. Zakel 50 p, 6.

•— M. Braga (Voința Si- 
p.
a 7-a a „Cupei speran- 
desfășurată în deschi- 
^evenit tânărului M. A- 

(Met. Buc.) cu 6

D. 
D.

p, el 
(I.P.A. 
Muc.)

pe a- 
începere de 

etapă a 
campionatului (a 4-a), iar etapa 
finală este programată marți, la 
Sibiu.

Nicolae COSTIN — coresp.

în c 
du-si 
tition 
discip

mănth 
sigur.

ve al 
mai 
nent 
campi 
daliat 
listul 
pus d 
cum 
mănu

se b 
ră) 
ducat 
lui 
era
nostin 
pe ca 
cu n 
s-a 
antren 
bul să 
rie < 
astfel 
Si-a 
eonii 
i'i'T ::

Nu I 
priza

AMP
(Urm

Doctorul Gheorghe 
nu întrerupe legătura 
nul nici în... sala de 
Printre pacienții săi 
mărat multi sportivi 
sportive de marcă
noastră, cărora acest medic pri
ceput si pasionat le-a redat să
nătatea si posibilitatea de a-si 
continua cu-succes activitatea în 
arenă. Bisturiului său ..de aur“ 
i s-au încredințat fotbalistul 
Dudu Georgescu (trei operații, 
două de menise si una pentru 
o luxatie recidivantă de umăr), 
atletele Valeria Ștefănescu (Bu- 
fanu) și Natalia Betini — in
tervenții de mare finețe pe ten
don ul lui Ahile. Ilie Năstase — 
epicondilită de cot drept (așa- 
numitul ..cot dureros"). boală 
orofesională a tenismanilor si 
adesea a pianiștilor.

Intersant. surprinzător, aproa
pe tulburător ni s-a părut un 
amănunt din viata doctorului. 
Fiul său. Alexandru Buzescu, a 
avut o carieră aproape identică. 
A învătat la 8 ani tenisul de 
masă, la 10 ani a fost vicecam- 
pion european de cădeți, a de
ținut 8 titluri de campion na
tional de juniori si două de se
niori, a făcut parte din echipa 
reprezentativă a tării, concurînd 
în numeroase țări ale lumii. A 
urmat si el medicina si a re
nunțat. pentru o carieră de or
toped. la aceea de performer. 
Acum, lucrează ca medic stagiar 
Ia Spitalul de urgentă, consultă 
si operează alături de tatăl său. 
învață de la el. caută să-i calce 
pe urme. Ale lui si ale mamei 
sale. Veronica Buzescu. medic 
pediatru la Dispensarul policli
nic „Alexandru Sahia".

Doctorul Gheorghe Buzescu ne 
spune în încheiere-: „Sportul 
este o mare scoală de educație 

..a voinței. El te învață spiritul 
de fair-pîay, fată de adversar și 
fată de pacient, el te învață că 
nu trebuie să abandonezi nicio
dată lupta, ci să crezi totdeauna 
în victorie si să lupți pentru 
ea ! Pe stadion si in viată".

Superbă profesiune de credin
ță !

Cărți noi

se organiz 
ciadei", în 
loare zilei

Astfel. 1; 
sportive d< 
si organiza 
cirul tuturo 
din întrepi 
cluburile d 
de elevi și 
orașe si m 
nea. în toa 
nicipiul Bt 
competiții 
rite ramuri 
re atletism 
înotul.

UN FOST INTERNATIONAL,
DESPRE FOTBAL

alte >L
aj^r^mgnt •
organiza.
august, d 
activitâti
recra^^

navomodele 
precum si 
motoci clism

ou- 
lu- 

Mi- 
a-

Cunoscut înainte ca 
tor al unor apreciate 
crări despre hochei, 
hai Flamaropol oferă 
cum iubitorilor balonului
rotund o carte deose
bit de interesantă : „FOT
BAL ............ “
DIAL". 
chei, 
despre 
cu competentă și 
ritate, lucru firesc dacă 
ținem seama că el a fost 
un jucător de ridicată va
loare, de 
component 
naționale, in 
turi.

Dar, dacă 
autorul a 
crări de tehnică 
tactică, iată că în recenta 
sa carte despre fotbal a- 
bordează o sferă mult 
mai largă : istoria aces
tui sport, comentariul ma
rilor evenimente 
ționale, portrete 
nor jucători sau 
nori celebri, o 
paletă documentaristică, o- 
ferindu-ne pagini plăcu
te, scrise cu nerv, bo
gat ilustrate.

în mod deosebit, am a- 
preciat capitolul „Aștri 
în galaxia fotbalului**, în 
care, pornind de la Za
mora, Sindelar și Matthews, 
trecînd pe la Di Stefano, 
Pele ți Kopa, autorul 
junge in zilele noastre la

CADRAN MON- 
Ca și despre ho- 

Flamaropol scrie 
fotbal eu căldură, 

auto-

numeroase ori 
al echipelor 

ambele spor-

tn hochei 
preferat Iu

ți de

iriterna- 
ale u- 

antre- 
bogată

a-

ÎINIIIII CAMPIONI REPUBLICANI IA SCRIMA
La Satu Mare s-a disputat fa

za finală a Campionatului repu
blican de scrimă pentru juniori 
n (pînă la 17 ani).

Iată clasamentele celor 8 fina- 
liștl pentru fiecare armă, precum 
și ale primelor 6 echipe:

Individual — floretă fete: 1. Re- 
ka Lazar (Tractorul Brașov — 
antrenor Șerban Vlad), 2. Clau
dia Grigorescu (Steaua), 3. Sal- 
vina Ionescu (Tr. Bv.), 4. Elena 
Copuzeanu (Dinamo — Energia)', 
5. Alină Moția (St.), 6. Carmen 
L'eahu (Din. — En.). 7. Aria Geor
gescu’ (St.) 8. Eva Muzsnay
(C.S.Ș. Satii Mare); Floretă bă
ieți : 1. A. Borșodi (C.S. Satu 
Mare — antrenoare Eva Lengyel), 
2. C. Răduțu (C.T.A.S.), 3. V. Cos
ta (C.S.Ș.M.), 4. A. Balint (Fla-

căra S.M.), 5. Z. Eder (C.S.Ș.M.), 
6. S. Stepper (C.S.Ș. S.M.), 7. P. 
Ducu (C.T.A.S.), 8. V. Zvâncu
(C.S.Ș. Constanța); Spadă: L D. 
Țurcanu (Tractorul Brașov — an
trenor Nicolae Țupa), 2. C. Dumi
trescu (C.T.A.S.); 3. A. Pop
(C.S.Ș.M.), 4. R. Luscan (Viito
rul), 5. E. Mănucu (Tr. Bv.) 6. 
V. Costa. (C.S.Ș.M.), 7. M. Crisțo- 
fir (Olimpia — Cradova). 8. E. Dan 
(Unic Sațiu Mare); Sabie: 1. A. 
Păpp (C.T.T. Brașov, antrenor Mi
hai Țicușan), 2. N. Dinu (C.T.T. 
Bv.), 3. J. Medragoniu (Dinamo), 
4. H. Micu (C.S.Ș. 1 Buc.), 5. N. 
Păunescu (Progresul), 6. M. Ori- 
ță (C.T.T. Bv.), 7. G. Atudorei
(C.S.Ș. Unirea lași). 8. C. Neăgu 
(Dinamo).

Echipe — floretă fete: 1. Trac-

5.

Beckenbauer, Rossi, Cruyff 
sau Maradona. După cum, 
pagini excelente i' 
dicate unor mari 
nori ca Vittorio 
Sepp Herberger, 
Herrera, Matt Busby ș.a.

O lectură plăcută pentru 
iubitorii acestui sport, dar, 
in același timp,
pentru specialiști, 
cei pasionați de
tica fotbalistică, 
comandăm cu 
subliniind — in 
timp — eleganta volumului, 
condițiile sale grafice a- 
sigurate de Editura Sport- 
Turism.

Radu URZICEANU

l/JU UUIIl, 
sint de- 

antre- 
Pozzo, 

Helenlo

utilă 
pentru 
statis- 

O re- 
căldură, 

același

torul Brașov (R. Lazar, S. Iones
cu, M. David, I. Virțan, antrenor 
Șerban Vlad), 2. Dinamo — E- 
nergia, 3. Steaua, 4. C.S.Ș. Satu 
Mare, 5. C.S. Satu Mare, 
C.T.A. Steaua; floretă băieți: 
C.S. Satu Mare (A. Borșodi, 
Costa, Z. Eder, H. Cădariii, an
trenor Eva Lengyel), 2. Flacăra 
Satu Mare, 3. ..C.S.Ș. Constanța, 
4. Triumf București, 5. C.S.Ș. 
Satu. Mare, 6. Dinamo -r Energia; 
spadă: 1. Tractorul Brașov (D. 
Țurcanu, E. Mănucu, L. Drago- 
mir, C. Groșu, antrenot Nicolae 
Țupa), 2. C.S. Satu Mare, 3. Olim
pia Craiova, 4. C.T.A. Steaua, 5. 
Farul Constanța, 8. C.S.Ș. Ră
dăuți; sabie: 1. Dinamo (J, • Me
dragoniu, .1, Eugen, C. Neagu, L,. 
Stan, antrenor Marius Lupuțiu), 
2.. C.T.T. Brașov, 3. Tînărul trac; 
torist Brașov, 4. C.S.Ș. 1 Bucu
rești, 5. C.S.Ș. Slobozia, 6. C.S.Ș. 
Unirea Iași.

6.
1.
v.

In cadrul 
de performs 
treceri la n 
tism. baschi 
iac-canoe. <j 
sea. velodrs 
tică (soortii 
nă). haltere 
te (greco-rc 
tatie. penta 
nis, tenis d 
ting, popice. 
Pe plan lo< 
de asemene 
țiile de per

ȘTEFAN 1 
Iile Năstase 
de dublu h 
și 1972, avii 
Rosemary < 
feul în prol 
în 1973 a le 
ba de dub 
cu Jimmy 
a ajuns de 
ceste! mari 
in 1972 și 1 
Stan Smith 
Borg. Perfc 
care ne ar 
cere, aștepi 
către uuAal' 
<3nd 7 X

FLORIN 1 
CUIESC. A- 
moașă, pe 
pă cum sta 
randament, 
fugă gin du 
ții pentru c 
mal puțin < 
din toate p 
mîndu-ml : 
rămînețl cu 
nomenul sj 
tea satisfac 
ta tori.

LADISLA1 
POCA. Am 
tă întrebat 
metri poate 
tr-o... pasă 
să fie inte 
chipier, afl 
fara supraf 
o execuție 
tară, dar 11] 
decenii în 
Steaua — 1 
acest sistei 
gative.



AY
/IY

i cu 
uitat, de- 

Tirîlă.
1 româ- 

ani si 
e sporti- 
alați, în 

compo- - 
naționale.

me- 
puei-

ĂV SPORT, 
1N VIATĂ

ool 
luni, 
prezentat, 
chis :

— Vă mulțumesc pentru 
încredere, dar treaba asta 
nu-i pentru mine. Mi-am 
dat seama că nu 
har de antrenor. Una 
să boxezi și alta să-i 
veți

Un minut 
de ETICA

compe- 
serios. 
Tîrîlă 
bucu- 

con- 
Clubu- 

unde 
entru cu- 

experiența 
sportul 

Sandu i 
post de 
la clu- 
cu bucu- 
linindu-si 

mai vechi, 
grupă de 
ceput să

De

am 
este
în- 

tre-alții... Omul
buie să munceas
că cinstit si cu 
demnitate. Să fac 
o treabă de mîn- 
tuială ar în

să insei si clubul, 
înșel si pe mine. Am

semna 
să mă 
coborît de pe ring cu frun
tea sus si vreau să pot 
privi în ochii oamenilor 
si de acum încolo. Mă duc 
in producție.

Si Sandu Tîrîlă s-a anga
jat la I.C.P.A.M. Galati. Pe 
ce Dost ? De muncitor, 
cunosc 
si îl salută.
respect 
făcut ca 
tru . ce 
pentru 
omul 
ceașcă 
nitate.

Fair-play în 
play în viată...

Petre HENJ

îl 
din oraș 

salută cu 
tot ce a 

dar si pen- 
prezent.

oamenii
îl

pentru
i sportiv.

face . în — 
convingerea lui că 

trebuie 
cinstit

să 
si cu

mun- 
dem-

snort. fair-

eînd. dubă cîteVa 
Sandu Tîrîlă. s-a 

SDunîndu-i des-

Mime meci

I ECHIPA ROMÂNIEI INTILNEȘTEI
I
I
I
I
I
I
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MPET1ȚII SPORTIVE |
0 D

drul „Da- 
premergă- 
st.
ctivităților 
vor iniția

iuni în ca- 
or sportive 
tituții. în 
în taberele 
în comune, 
e aseme- 
si în mu-

r avea loc 
ve la dife- 
printre ca- 
1. voleiul,

crosuri de 
p m și 

zo de
ir se vor 
e 23 și 24 
sportive și 

r sportiv- 
'am*^e. de 

ar^W oină, 
lele, popice, 
imâniei la

și asociații, competiții la ramu
rile sportive individuale care se 
practică în județe, cu participa
rea tuturor sportivilor legiti
mați. iar la jocuri sportive vor 
lua parte toate echipele divizio
nare „A". ,.B" si „C“.

Fată de amploarea acestor 
întreceri dotate cu „Cupa a 40-a 
aniversare", se impune ca facto
rii cu responsabilități si atri
buții din județe si orașe, acti
viștii sportivi din cluburi și a- 
sociatii să asigure un cadru co
respunzător tuturor competiții
lor. să 
tehnic 
nea să 
succes 
nizare,
Si importantei evenimentului că
ruia ii este dedicată — zilei de 
23 August 1944, moment de re
ferință care marchează începu
tul unei noi ere în istoria pa
triei noastre.

le acorde tot sprijinul 
necesar, astfel ca acțiu- 
însemne pretutindeni un 
de partieipare si orga- 
pe măsura semnificației

I
I
I
I
I
I
I
I

UNIVERSITATEA CRAIOVA
SI NOUA El GENERAȚIE

■> •>

® Ascensiunile

ar semăna cu

tinerilor in... Poiana .Brașovului © Bicu

sciio, dar Craiovci ii c dor de Bălăci

REPREZENTATIVA R.P. CHINEZE
nostru reprezentativ 

prima parte a 
în vederea a- 
toamnă a pre- 

campionatului 
mîine. la 

verifi- 
selec-

Lotul 
îsi încheie 
pregătirilor 
bordării în 
liminariilor 
mondial, susținînd. 
Iași. un meci d'e
care în compania
ționatei R.P. Chineze.

în cadrul antrenamentelor, 
pe care le-au desfășurat timp 
de două săptămîni. la Cîmpu- 
lung Moldovenesc, selecționa- 
bilii noștri au jucat, joi. cu 
divizionara „B“ Ceahlăul, pe 
care au întrecut-o cu scorul 
de 8—1.

Pentru meciul 
listii chinezi, 
se desfășoare. < 
stadionul din ___
lui. cu începere .de 
antrenorul Mircea 
deplasează astăzi 
următorul lot din 
alcătui 
cepere : ____ ______ ___
nic. Negrilă. Stefănescu. Ior- 
gulescu. Andone. Belodcdiei. 
Ungureanu. Zare. Tîelcanu.

cu fotba- 
brevăzut să 
duminică, pe 

dealul Copou- 
la ora 11. 

Lucescu 
la Iași 
care va 

..unsprezecele" de în- 
Lung, Moraru. Red-

din Poiar.ă 
un hotei

Iri-
Geol-

Lă-

Balint. Boloni. Klein, 
mescu. Hagi, Mujnai. 
gău, Gabor. Cămătaru. 
cătus, Orac. Coras si Mateuț.

★
Reprezentativa 

neze a sosit ieri 
cu avionul, 
unde. tot 
lui. si-a 
spre Iași, 
condusă 
cretar al 
cialitate. este 
24 de persoane, 
antrenori si 
Zeng Xuelin 
principal — 
fotbaliștilor 
Li Fusheng. 
dasi : Zhu 
Zheng Yan, 
Hongxiang. 
mijlocași : 
Shusheng, J 
Guorong. 
Gu Guangming, Shan Xiangfu, 
Li Huayun. Liu Haiguang, Zhu 
Youhong.

R. P. Chir 
dună-amiază. 

Capitală. de 
calea aeru- 

călătoria 
oaspete, 

se- 
spe- 
din

în 
pe 

continuat 
Delegația 

de Fu Mingdao, 
federației de 

alcătuită 
intre care doi 
18 jucători, 

antrenorul 
ne-a furnizat lista 
din lot : portari;

, Yang Ning ; ■ fun- 
i Bo, Lin Luofcng, 

Jia Xiuqan, lu 
Wang Gnangtai ; 
Lin Qiang, Zuo 

Zahao Dayu. Qin 
Li Hui ; înaintași :

Hotelul Intim 
este. intr-adevăr, 
de refacere. A fost mereu ho
telul ..tricolorilor". De astă 
dată l-a ales .Universitatea 
Craiova, desigur la suges
tia avizată a lui Mircea Ră
dulescu. secund la ..națio
nală". principal lâ Craiova.

Contactul cu craiovenii a 
fost 
figuri 
numești 
Ruicea". 
iovean' 
dea". 
„Si ?“ 
„??!“

• ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI •
• REPREZENTATIVA R.P. CHI

NEZE VA EVOLUA MARTI LA 
BUZĂU. Selecționata de fotbal a 
R.P. Chineze va susține marți al 
doilea joc în țara noastră, evo- 
lulnd la Buzău, în compania u- 
nei selecționate divizionare. Din 
lotul acestei selecționate fac par
te: Klein, Gabor, Lăcătuș, Balint, 
Zare, Mateuț, Geolgău, Hagl, Be- 
lodedici, Mujnai, Țirlea, Bălan, 
Săndol, O. Popescu etc. Meciul 
de la Buzău va începe la ora 16.
• AST AZI, ZIUA A DOUA A 

TURNEULUI INTERNAȚIONAL 
DE LA CONSTANȚA. Astăzi vor 
avea loo partidele zilei a doua 
din turneul internațional de la 
Constanța, găzduit de stadionul 
„1 Mai". în deschidere, F.C. Con
stanța va Intîlni pe Excelsior (O- 
landa). iar In continuare Sportul 
studențesc va juca în compania 
altei echipe olandeze. Haarlem.
• COMPONENTA LOTULUI DI

VIZIONAR DE ARBITRI „A".

F. R.F. a definitivat lotul arbitri
lor divizionari ,,A" pentru sezo
nul 1984—1985: V. Antohi și V. 
Stănescu (Iași), M. Axente (A- 
rad), D. Buciuman, I. Igna (Ti
mișoara), M. Constantinescu, J. 
Grama, R. Matei, M. Niculescu, 
D. Petrescu, M. Stoenescu, N. 
Voinea (București), 1. Crăciunes- 
cu, N. Dinescu (Rm. Vîlcea), V. 
Curt (Medgidia), A. Gheorghe (P. 
Neanxt), A. Mustățea (Pitești), S. 
Necșulescu (Tîrgoviște), M. Neșu, 
O. Ștreng (Oradea), R. Petrescu 
(Brașov), Fl. Popescu (Ploiești). 
I. Tărcan (Reghin), C. Teodorescu 
(Buzău), I. Velea (Craiova), M. 
Salomir (Cluj-Napoca). Au fost 
promovați In lotul „A" următo
rii arbitri: Gh. Constantin (Rm. 
Vîlcea), C. Gheorghe (Suceava),
G. lonescu (București), G. Ma- 
cavei (Deva), A. Porumboiu (Va
slui), S. Rotărăscu (Iași) șl V. 
Titorov (Drobeta Tr. Severin).

la 
lâ 

craiovenii 
inedit. Majoritatea 
necunoscute. „Cum te 

dumneata 7“ „Sint 
. „De unde ?“ ,Cra- 

..Si dumneata ?“ „Ba- 
,Tot craiovean ?" „Toi". 
„Sorohan. craiovean" 
..Mă numesc Mihai 

Stănescu. sînt din Calafat, 
dar m-a adus nea Silviu Stă
nescu la Craiova" „Si tu 7“ 
„Sînt Marius, craiovean".

Dialogul a continuat, 
fel. cu Cioroianu, si aproape la 
fel cu Bica si cu Bicu. mai 
mult noi decît vechi... A conti
nuat cu specificațiile craiovean 
sau oltean (Bica. 
din Drăgăsani) 
cheiat 
mină...
Cum 
(Beldeanu 
în pofida vîrstei...) 

Deci. în lotul de - la 
se aflau următorii :

Portar : Boldici 
Fundași : Săndoi. 

Cioroianu...
Mijlocași : M. Stănescu, Ba

dea. Bica. A. Popescu. Soro
han. Bicu. Beldeanu.

înaintași : Cîrtu. I. Marius, 
în același lot. Ilie Bălăci, cu 

un program special. con- 
stănteanul Mănăilă. fundașul 
craiovean Matei, revenit de 
la F. C. Olt. și extremul stin
gă tîrgovistean O. Popescu, 
ultimii trei urmînd a aștepta 
definitivarea formelor.-..

Așadar. în afara celor opt 
tricolori craioveni de la Cîm
pulung. numeroase nume noi. 
(Absenta lui Tilihoi este mo
tivată. el urmînd un tra
tament la coloană si ge
nunchi : lipsesc
Crisan si Donose).

spune că Badea are- ceva . din 
Bălăci, că Sorohan. are,ceva 
din stilul Iui Beldeanu. că 
..Bicu seamănă cu Scifo, 
belgianul". cum Spune Die, 

Lucrăm 
E si 
forțăm 

nos-

că 
stilul

seamănă 
cum 

mai departe, 
perspectivă, 
pentru care 

internaționalilor

extras
al u—

Ia

cu cîteva
„Ce mai 

mai merge.
a revenit

de pildă, e 
si s-a in- 

strîngeri de 
faci, Ilie ?" 

Aurică 7“ 
în lot.

Poiană

Ruicea,

un
Si 

nemotivat

Ce spune Mircea Rădulescu ?

ii sportive 
avea loc in- 
ral la atle- 
canotaj. ca- 
iclism (so- 
>al. gimnas- 
nică moder- 
1. judo, lup- 
libere). na- 

imă. tir. te- 
volei. yach- 
motociclism. 
or organiza, 
ună cu sec- 
din cluburi

IDE

U, LIPOVA. 
ait trei finale 
edon. In 1970 
parteneră pe 
cucerit tro- 

iblu mixt, Iar 
igător în pro- 
ați, împreună 
I. La simplu, 
i în finala a- 
ițil de tenis, 
d întrecut de 
etiv, de Bjorn 
deosebite, de 

îu mare plă- 
etarea lor de 
an ^gunân. Pe 

JORIIEIU 
neserie
practicați, du- 
neți, cu mare 
I cazul să vă 
I alte ocupa- 
; sigur, sinteți 
itețl în clștig, 
ie vedere, ur- 
har, evident, 
alături de le
ne oferă ati- 
.mplilor spec-

SE- 
fru-

Y, CLUJ-NA- 
>uns la a ceas- 
ira de la 1H 
utată și prin

ce ar urma 
de u-n coe- 

atunci în a- 
>edeapsă. Este 
ă, regulamen- 
sens. Cu două 
ntr-un meci 
iu, s-a folosit 
ezultate... ne-

-—SPORTURI——

CAMPIONATUL DE KARTING
. Pe frumosul kartodrom din 
Galați s-a desfășurat cea de-a 
doua etapă contînd pentru 
campionatul național de kar
ting, viteză și anduranță, în 
organizarea filialei A.C.R. și a 
clubului Dânubius din localita
te. La întrecere au luat parte 
peste 100 de concurenți din 23 
de asociații și cluburi. Deși a 
fost o căldură caniculară par- 
ticipanții au dat dovadă de o 
înaltă pregătire în pilotarea 
micilor bolizi de curse. Iată și 
cîștigățorii: 50 cmc juniori mici 

Arad); 
Miclăuș 
seniori

— I. Chifa (Pegas
juniori mari — B. 
(I.I.R.U.C. București), _____
— D. Adamache (I.P.A. Sibiu). 
125 cmc — P. Niculcșcu 
(U.T.B); 175 cmc — N. Mun- 
teanu (Hidrotehnica Constanța). 
250 cmc — D. Toma (U.T.B.). 
Fete — Gabriela Soffler (Unio 
Satu Mare). Primele trei Jocuri 
pe echipe: U.T.B., I.I.R.U.C., 
I.P.A. Sibiu.

Anduranță — 20 de echipaje 
participante, cîștigâtori G. Man- 
caș, M. Chivăsuță (AKIRA 
Tecuci). Pe echipe, primele 3 
locuri: AKIRA, Automobilul
Galați, Dânubius Galați. Este 
de remarcat organizarea deo
sebit de bună asigurată com
petiției.

T. SIRIOPOL coresp.

LA NAVOMODELE

15 — Francisc Barra (,,Voința" 
Reghin). Pe echipe. primele 
trei locuri au fo<st ocupate 
de ..Voința" Reghin, urmată de 
Lemnarul Tg. Mureș și Avîn- 
tul Reghin (la egalitate).

Cu acest prilej s-a desfășu
rat și concursul interjudețean 
dotat cu „Cupa Lemnarul", la 
clasa F S R. La 3,5 cupa a fost 
câștigată de Henric Greger 
(„Voința" Reghin), iar la 6.5 
si 15 de loan Suciu (Lemnarul) 

Liviu MAIOR — coresp.

„Universitatea Craiova a 
stirnit un val puternic, do-
minind, as spune. fotbalul 
nostru în ultimii zece ani
— primul titlu fiind cucerit in
1974. Ea continuă să se ba
zeze pe numeroșii săi interna
ționali. Aici, în Poiană. în
cercăm să lansăm un al 
doilea val. Acum zece ani, cu 
excepția lui Bălăci și Stefă
nescu. toți erau niște ano
nimi. inclusiv Cămătaru. Ti- 
cleanu. Negrilă. Ungureanu, 
ca să nu mai vorbim de_ cei si 
mai tineri, 
mobilizează

și așa 
pentru 
motivul 
ritmul 
tri".

Apropo de asta un 
din programul do lucru _ 
nei zile — nu singura cu pa
tru antrenamente.

7,45 : Antrenament de re
zistentă. adică un cros de 
10 kilometri pînă Ia intrarea in 
Brasov.

10.30 : Antrenament tehnico- 
taclic. urmat de 20 de mi
nute de exerciții de forță.

16.30 : Piscină, alternată cu 
exerciții de mobilitate.

20,00 : Joc si . jocuri, domina
te. firește, de fotbal,.

Un program care vorbește de 
la sine si care e urmărit cu 
atenție de doctorul Vasile 
Frînculescu : „în intenția noas
tră, asa cum snune si Mir
cea Rădulescu. e să ne verifi
căm 
prie.
mai puțin dependent de con- 
sacrati. Sigur că baza sînt tot 
ei. dar fotbalul modern a în
ceput să se joace in ...13. Anul 
trecut au fost situații cînd au 
lipsit din 11-le de bază 2—3 ju
cători consacrați. Și s-a văzut". 
„Dorim — a încheiat Rădules
cu — ca Universitatea Craiova 
să fie Universitatea Craiova, 
chiar dacă vor lipsi doi sau 
trei titulari, dintr-uii motiv 
sau altul".

Ce face Bălăci ? — veți în
treba dumneavoastră. Chiar 
așa... „Ce mai faci Ilie ?“ „Ce 
să fac ? împlinesc 20 de ani 
Ia Universitatea Craiova. U- 
ncori îmi spun că mi s-a tras 
cortina, la 28 de ani neimpli- 
niți. Alteori visez că o 
mă refac, totuși, si că Ia 
în 85, am să .ioc toate 
șapte meciuri oficiale ale 
liminariilor. Oh. dacă i 
asa... Dacă m-ar ține 
ciorul... Vreau și eu să
se spună odată dacă 
nunchiul meu mai peate să 
tină sau nu. Pină acum uu mi 
s-a i 
picat. 
Si ce 
29 de

în 
puternicul 
la 
tiunea cu valul cel 
năr. care s-a pornit din Po:

de 
cros

asa

sever pepiniera nro- 
peritru ca totul să fie

să 
anu’, 
cele
Dre

ar fi 
Di- 
mi 

ge

spus niciodată ceva răs- 
Pe cine să mai întreb ? 

mult as vrea să ioc Ia 
• ani, vîrsta Iui Platini !" 

cursul zilei de luni, 
val craiovean de 

Cîmpulung va face iohe- 
cu valul cel iî-

loan CHIPIU

nă. Cronicarul visează ca în
coama valului să se afle si
Bălăci.. Multi continuă să
spună că asta ar depinde în
primul rînd de el... :

La zona de agrement „Mu
reșul" din Tg. Mureș, într-un 
cadru deosebit de frumos, a 
avut loc un concurs republican 
de navomodele intrat în tradi
ție : „Cupa Reghin F S R ’84“, 
în organizarea asociației „Vo
ința" din Reghin, cu sprijinul 
comisiei județene de speciali
tate. Bucurîndu-se de partici
parea celor mai cunoscuți spe
cialiști în această categorie de 
navomodele, întrecerile au fost 
deosebit de strînse, constituind 
un ultim test pentru formarea 
lotului național pentru campi
onatele mondiale din Ungaria. 
Competiția a 
un numeros 
ștrandul din 
Mureș.

Cîștigătorii 
3,5 — Sorin

fost urmărită 
public prezent 

orașul de

de 
la 
pe

pe probs: F S R 
Pîrioagă (ICEME- 

NERG București), 6,5 — loan 
Suciu (Lemnarul Tg. Mureș),

Promoția 1974 a Institutu
lui de Educație Fizică și 
Sport din București anunță 
că sărbătorirea celor 10 ani 
de la absolvirea facultății 
va avea loc în ziua de 7 
septembrie a.c. Relații su
plimentare la telefon 44.40.25 
sau 74.38.91.

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Numerele, dv.- preferate pen

tru tragerea excepțională LOTO 
de mîine le mai puteți trece pe 
bilete doar astăzi, avînd în ve
dere că în ziua tragerii se pot 
procura numai bilete gata com
pletate. Tragerea.,va avea. Loc_în- 
cepînd de la ora 16, în sala clu
bului sportiv Progresul, str. Dr. 
Staicovkâ nr. 42. Numereleeîști- 
gătoare se vor comunica și lâ 
radio, pe programul I, în jurul

, orei 20,16, fiind repetate luni di
mineața la ora 8,55.

• Doar astăzi , vă mal 
depune buletinele pentru 
cursul PRONOSPORT de 
Caracterul imprevizibil al 
tateior partidelor sporește 
tlvitatea acestui concurs, 
cum s-a tnțjmplat șl la cpncurșu: 
rile din ultimele etape ale „Cu
pei de vară".

puțeți 
con- 

înîine. 
rezul- 
a trac

asa

Acum. Craiova 
din nou. Se

(g^tuoditatea, intsvnaLțiQriAlÂ

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
internaționale de basphet, pentru 
juniori „Cupa Prietenia". Vor 
participa opt echipe care au fost 
repartizate în două serii: grupa 
A: Cehoslovacia, Cuba, Polonia, 
U.R.S.S.; grupa B: Românca, 
Bulgaria,. R.P.D. Coreeană și Un
garia.

PHEN1AH, 27 (Agerpres). — In 
sala „Nampo" din Phenian s-au 
încheiat întrecerile competiției In
ternaționale de box pentru ju
niori „Cupa Prietenia", la care 
au luat parte pugiliștl din opt 
țări. Printre laureațil competiției 
s-a numărat șl sportivul român 
Dumitru Deșllu, care a terminat 
învingător la categoria mijlocie, 
dispunînd în finală de cubanezul 
Angel Albueme. Ștefan Drișcu 
(categ. semimljlocie) șl Vasile Da
mian (categ. semigrea) au intrat 
în posesia medaliei de argint, iar 
Constantin Dumitru (categ. pană) 
șl Richard Silaghi (categoria u-, 
șoară) s-au situat pe locul 3.

BUDAPESTA, 27 (Agerpres). — 
In cadrul competiției interna
ționale de fotbal pentru echi
pe de juniori „Cupa Prietenia", 
care se desfășoară in Ungaria, 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : Cehoslovacia — Ungaria 
2—1 (1—0) ; U.R.S.S. — Cuba 2—0 
(0—0) ; Bulgaria — România 3—1 
(1—1) ; Polonia — R.D. Germa
nă 3—2 (1—1).

BUDAPESTA, 27 (Agerpres). — 
în luna august se vor desfășura 
la Szolnok întrecerile competiției

TELEX®TELEX

NUMERELE 
TRAGEREA

IULIE

EXTRASE
LOTO DIN

1984

EXTRAGEREA
54 30 47 16 67

LA 
. 27

I : tiO 5 82 46

EXTRAGEREA
80 69'87'28 8 40 35

a Il-a : 10 12

-Fond total1 de cîștiguri :
807.932 lei.

• In meci amical internațional: 
F.C. Lucerna — Borussia Dort
mund 5—1 I
• Campionatul U.R.S.S. a con

tinuat cu etapa a 19-a. Lidera 
clasamentului. Spartak Moscova, a 
fost învinsă pe teren propriu de 
Cemomoreț Odesa (locul 7) cu 
1—0 ! Alte rezultate: Dniepr — 
Ț.S.K.A. Moscova 1—0, Dinamo 
Moscova — Dinamo Kiev 1>—0, 
Dinamo Tbilisi — Jalghiris 2—0. 
Metalist — Torpedo 0—2, Ararat 
— Dinamo ’ Minsk 1—1, Sahtior- — 
Kairat 2—0, Neftci — Zenit 2—2. 
Pe primele locuri: Spartak și 
Dniepr cite 25 p, Zenit 24 p. Pe 
ultimele: 17. Pahtakor 13 p (din 
18, j), 18. Neftci 12 P.
• Internaționalul danez Ber- 

telsen (32 de ami), de 48 de ori 
Selecționat în reprezentativa țării, 
care ă activat în sezonul trecut la 
echipa belgiană Seralng, va evo
lua la toamnă în Franța, în pri
ma ligă, la Rouen.

@ Fundașul Nenad Stoikovici 
(de . la Steaua roșie Belgrad), <le 
32 de ori internațional, va evo
lua, probabil, la Monaco. El este 
în vîrstă de 28 de ani.

' ATLETISM ® Rezultate’-”' exce^ 
lente -în concursul de ■. la Berlin”: 
femei: lungime: Heike Daute; 7,40 
m (la 3 cm de recordul mondial 
al Anișoarei Stanciu), Helga 
Radtke 7,21 m; 100 m: Marlies 
Gdhr 10,87, Bărbel Wockel 11.04^ 
suliță-: Petra Felke 70,40 m; băr
bați: 100 m: Bringmann 10.30, 
Schroder 10,31, 5.000 m: Schild-
hauer 1.3:26,23, greutate: Beyt?r
22,00-m, Timmermann 21,51 m. su
liță: Hohn 91,24 m, Michel 90,78 
m • Walnut: 800 m F: Diane 
Richburg (S.U.A.) 2:01,22, 3000 m 
F: Joan Hansen (S.U.A.) 8:51,3,
disc F: Ria Stalman (Olanda) 
69,50 m, 4X400 m F:’ S.U.A. 3:19.60 
— record național, bărbați: 100 
m: C. Smith (S.U.A.) 10,11. no
mg: McKoy (S.U.A.) 13,27, înăl
țime: Zhu Jianhua (R.P. Chine
ză) 2,33 m, ciocan: Urlando (I- 
țalia) 78.16 m — nou record.

BOX © Campionii mondiali 
(W.B.C.) Michael Spinks — semi
grea și Carlos de Leon — grea- 
ușoară își pun titlurile în joc. la 
Reno, în fața. lui Dwight Braxton 
și, respectiv, Alfonzo Raf.. ff.

TENIS . în semifinalele „Cu
pei Galea", la Vichy: Cehoslova
cia. — S.U.A. 5—0, Argentina — 
Spania 3—2. Urmează partida fi
nală dintre cele două echipe cîș- 
tigătoare © Turneul de la Kitzbu- 
hel: Leconțe — Jaite 6—3. 6—3, 
DowdesweU' — Pils 6—4, 7—6 
Competiția masculină de la Wa
shington : Goldie — Gottfried 7—5, 
6—4. Gomez — Soares 7—6. 6—1, 
Arrâya — Sundstrdm 6-^2, 4—6, 
6—3, Slozil — Ostoja .7—5, 
Adams — Gonzales 6—2. 6—3.
Luna — Allan 6—2. 6—2, Perez — 
Lewis 6—1. 6—3 © Hilversun. sfer
turi de finală: Castellan — Birner 
6—1, 6—1, Jarryd — Heretic 6—1, 
6—3.. • Iată primele locuri ale 
clasamentului „Marelui premiu 
Volvo": 1. McEnroe 1980. p------2.
Lendl 1682 p, 3. Connors 1653 p, 
4. Gomez 980 p, 5. Sundstrdm 929 
p 6. Wilander 858 p, 7. Smid 
767 p, 8. Noah 739 p.



MÎINE PORNESC LA DRUM 12 SPORTURI
12 „tricolor?1’ se vor alinia la startul întrecerilor

de gimnastică, tir, înot
După ceremonia de des

chidere. programată sîmbătă. 
boortivii Darticioanti la cea 
de a 23-a ediție a J.O. se vor 
alinia — duminică — la star
tul întrecerilor din cadrul 
a 12 discipline sportive, că
rora li se adaugă si una — 
baseball — programată cu titlu 
demonstrativ. Vor începe 
lupta pentru medalii par- 
ticipantii la competițiile de 
basebet, box, ciclism, călărie.

PROGRAMUL

pentru gimnastii d.n grupa 
a Ii-a : 14 (la noi. 24).

Iubitorii. tirului 
cu emoție debutul 
rilor". La pistol 
vor concura — oe __ _
nul ..Prado Recreational Aria“ 
—. intre ceilalți doritori de 
un loc pe podium si sportivele 
noastre. surorile Maria sl 
Elena Macovel. 
rezultate intre 
puncte (se trag

ÎNTRECERILOR

așteaptă 
„tricolo- 
standard 

oolieo-

Maria
Capabile 
588 si 

în aceeași zi

SIMBATA
„Memorial Celiseum", ora 14 (la București, duminică ora 2): Ce

remonia de deschidere a celei de a 23-a ediții a Jocurilor Olimpice 
moderne de rară.

DUMINICA
BASCHET. The Forum, Inglewood: bărbați, jocuri preliminare;
BOX. Los Angeles Sports Anna: intreceri preliminare;
CICLISM. California Slate University, Domingues Hill: bărbați: IM 

km fond individual; femei: 70 km fond individual;
CĂLĂRIE. Santa Anita Fart, Arcadia: concursul complet, proba de 

dresaj (ziua I) ;
FOTBAL Rose Bowl Pasadena, California: jocuri prelimmare; 
GIMNASTICA. University of California, Los Angeles: bărbat, ezer- 

citii impuse; _ . . ,
HALTERE Loyola Marymount Umversrty, Westchester: —treceri fa cot 

52 kg;
HOCHEI PE IARBA. East Los Angeles College, Montțrey Port: jocwi 

preliminare; . _ _
INOT. University of Southern California, Me DonaWs Swue Stadia: 

serii și finale ia 100 m liber, 100 — twos și 400 m mixt femei. 
200 m liter bărbați; . . .

PENTATLON MODERN. Colo de Caro, Orange Coaty: proba de cA- 
'aTIR. Prado Recreational Aria: pistol standard și talere aruncate 
din șanț (ziua I, 75 talere); . .....

VOLEI. Long Beach Sports Arena: bărbați, meciuri preliminare._____

și box
Angeles Memorial Sport Are
na". Antrenorul emerit Ion 
Popa îi va asista oe Nicolae 
Talpos (pană). Viorel ioana 
(semiusoară). Mircea Fulger 
(ușoară). Rudei Obreja tse- 
mimiilocie). Gheorghe Simion 
(mijlocie mică) si Gcorgică 
Donici (semigrea). Marato
nul pugilatului se va în
cheia la 11 august, cu doar o 
zi înaintea finalului Olim
piadei de la Los Angeles.

J.O. ’84 reprezintă un mare 
examen al înotului nostru. Aș
teptăm de la Carmen Buna- 
ciu si Anca Pătrăscoiu per
formante care să traseze 
acestui sport un drum as
cendent în ierarhia mondia
lă. . Pasionantul serial înce
pe cu probele de 100 m liber 
(f). 100 m bras (m). 400 m 
mixt (O si 200 m liber 
(m). Nici una dintre aceste 
probe nu este specialitatea îno
tătoarelor noastre. Antreno
rul Gh. Dimeca a înscri
s-o la 400 m mixt pe Ane* 
Pătrăseoiu, desigur din do
rința de a o acomoda cu at
mosfera de concurs oe această 
foarte tinără speranță a 
înotului românesc.

BILANȚUL PARTICIPĂRII OLIMPICE 
A SPORTIVILOR ROMÂNI

Sportivii români sini prezenți pentru a 12-a oară la Jocu
rile Olimpice de vară. Bilanțul evoluției lor. exprimat în me
dalii și în puncte, a fost următorul :

MEDALII PUNCTE

Aur Argint Bronz Total

1924 - Paris oe. 1 1 4
1928 — Amsterdam — — — 0 0
1936 - Berlin 1 1 9
1952 — Helsinki 1 1 2 4 27,75
1956 - Melbourne 5 3 5 13 92
1960 - Roma 3 1 6 10 77
1964 - Tokio 2 4 6 12 92,5
1968 - Mexico 4 6 5 15 100,5
1972 - Munchen 3 6 7 16 115
1976 - Montreal 4 9 14 27 177,5
1980 - Moscova 6 6 13 25 203

28 37 59 124 698,25

Medaliile, să le numim, jubiliare au fost cîștigate de : 1.— 
(bronz) 1924 : echipa de rugby ; 25. — (bronz) 1960 : Lia 
Manoliu (atletism), 50. - (aur) 1968 : Ivan Patzaichin și Ser- 
ghei Covaliov (canoe), 75. — (bronz) 1972 : Vasile lorga 
(lupte libere), 100. - (argint) 1980 : Constantin Alexandru 
(lupte greco-romane), 125. — ? ? ?

Acum, la Los Angeles, este de așteptat să se treacă de 
1 000 puncte in bilanțul general !

BAZELE OLIMPICE ÎN AȘTEPTAREA CELOR 8000...
fotbal. gimnastică, hochei pe 
iarbă, pentatlon modern, tir. 
înot, volei si haltere.

..Tricolorii" vor fi la start 
în patru sporturi : gimnas
tică. tir, înot și box.

întrecerile de gimnastic*, 
programate de-a lungul a 
11 zile, debutează duminică cu 
disputele rezervate băieților 
La ..Pauley Pavilion" vor 
intra în concurs — atît e- 
chipele. cit si sportivii, indi
viduali — cu exercițiile impu
se. Reprezentanții noștri Emi
lia» Nicula si Valentin Pintea 
fac parte din grupa a Il-a și 
vor evolua in compania spor
tivilor italieni. Ora de start

GIMNASTELE RUMĂNCt
(Urmare din pag- 1)

terina Szabo. Lavinia Ag»- 
che. Laura Cutina. Mihaela 
Stănuleț, Simona Păucă. Cristi
na Grigoraș au dovedit o for
mă remarcabilă în testele pre- 
olimpice la care au participat, 
iar faptul că Ecaterina Szabo 
și Lavinia Agache au fost a- 
preciate deseori cu nota maxi
mă pentru exercițiile lor ne 
Îndreptățește să privim <u în
credere evoluțiile sportivelor 
noastre la Los Angeles.

După cum se știe. în gim
nastică se distribuie trei se
turi de medalii olimpice: in 
concursul pe echipei in con
cursul individual compus si în 
finalele pe aparate. Deși la 
Budapesta, la ultimele campio
nate mondiale. gimnastele 
noastre au realizat avantaje 
nete față de echipele R.P. Chi
neze și S.U.A.. 4,45 p. respec
tiv. 7,05 p. la Los Angeles e- 
chipa gazdă — puternic susți
nută de un public entuziast și 
beneficiind de aportul unei 
gimnaste care s-a afirmat vi
guros în ultimul an (Mary 
Lou Retton) — va lupta din 
răsputeri pentru un loc cit 
mai bun și. după cum se con
stată. nu sînt puțini acei care 
acordă gimnastelor americane 
mari șanse la locuri fruntașe.

LOS ANGELES LA ORA
(Urmare din pag. 1)

Cînd transmit aceste rîn- 
duri au mai rămas cîteva 
zeci de ore oină la inaugura
rea acestei ediții a Jocu
rilor Olimpice. dar antre
namentele continuă cu a- 
ceeasi asiduitate de Dină 
acum. Sediul delegației o- 
limnice a României este ase
menea unui stat maior care 
conduce un întreg olan de ope
rații pentru ca fiecare sportiv 
să știe clar ce are de făcut si 
cum să se comporte la ora 
întrecerilor. Dar toate de
legațiile mari si mici pro
cedează ca atare si calcu
lează orice șansă orice po
sibil ounct sau medalie 
dintre cele ouse în joc. 
Cele 15 zile de întreceri vor 
fi asnre oline de emoții si. 

ambele manse, de precizie 
și de viteză), ele not aspira la 
un loc fruntaș. Sorin Babil 
se aliniază la startul pro
bei de pistol liber. Si el va 
lupta pentru un loc fruntaș, 
avind însă contracandidat! cu 
bogate ..cârti de vizită": 
francezul Phillioe Cola (cam
pion european). americanul 
Erich Buljung. suedezul Rag- 
nar Skanaker. italianul Vin
cenzo Tondo s a.

Neavînd încă tragerile la 
sorti. anticipăm faptul că 
toti cei 6 boxeri români vor 
intra în disputele .prelimi
nare chiar în cele patru gale 
programate duminică la ..Los

— PRINTRE FAVORITE
După opinia noastră, la patru 
aparate, atît Ecaterina SzabOi 
cit și Lavinia Agache sînt su
perioare lui Mary Lou Retton, 
dar ele trebuie să lupte cu 
toată capacitatea moral-volitivă 
de care sînt capabile pentru 
a-și atinge obiectivele propuse. 
Apreciem, deci, că atît la in
dividual compus cit si in fi
nalele pe aparate, gimnastele 
românce pot ataca cu încredere 
pozițiile fruntașe. Fără îndoia
lă, nu sînt de neglijat nici 
șansele pe care le au gimnas
tele din R.P. Chineză, dar la 
campionatele mondiale din 1983 
nici Ma Yanhong, nici Wu 
Jiani, și nici Chen Yongyan, 
cele mai bune componente ale 
echipei, n-au reușit să obțină 
vreo medalie. In schimb, din 
echipa S.U.A. emit reale pre
tenții la locurile pe podium 
Julianne McNamara și Kathy 
Johnson.

Un moment decisiv al con
cursului olimpic il va constitui, 
fără îndoială, prima zi. cea în 
care sînt programate exercițiile 
impuse. Un alt aspect impor
tant ni se pare a fi cel al 
arbitrajului, al tendinței ma
nifestate în ultima perioadă în 
direcția ridicării continue a 
nivelului acestuia, ceea ce cre
ează mari dificultăți în depar
tajarea echipelor și sportivelor 
cu adevărat valoroase.

sperăm. de mari satisfacții 
pentru delegația română.

Sîmbătă. 28 iulie, la ora 
16, ora locală (duminică, 
noapte, ora 2, ora Româ
niei). vor intra pe Sta
dionul „Memorial Coliseum" 
cele 140 de delegații prezente 
la Olimpiadă, precedate de 
pancarta cu numele fiecăreia 
Si drapelul național. Tricolo
rul românesc va fi purtat de 
campionul olimpic Corneliu 
Ion. Sportivele noastre vor 
purta taioare dominate de 
culoarea roz. iar sportivii cos
tume alb-albastre. Va urma 
cunoscuta ceremonie de inau
gurare a Jocurilor Olim
pice. aducerea Drapelului 
Olimpic, care va fi purtat de 
6 mari campioni olimpici ame
ricani si apoi vom vedea oe 
ultimul purtător al flăcării 
olimpice, care o va aduce pe 
locul unde va rămine la o

— Tur de orizont al arenelor J.O. 1984 —
învestitura acordată la 18 mal 

1971 de cea de-a 80-a sesiune a 
CJ.O., la Atena, a făcut din Los 
Angeles al treilea oraș, după Pa
ris și Londra, care găzduiește 
pentru a doua oară Jocurile O- 
limpice de vară. Fondat la 4 sep
tembrie 1781, orașul (cu numele 
Inițial „El Pueblo de Nuestra Se- 
nora La Reina de los Angeles de 
Porduncula") este astăzi una din 
marile aglomerații urbane de pe 
glob, depășită, ca număr de lo
cuitori, doar de New York, Ciu
dad de Mexico și Tokio. Al doi
lea oraș al Statelor Unite cu o

Sala Forum, unde vor avea 

populație de 3 milioane de lo
cuitori, Los Angeles ajunge la 
peste 18 milioane cu cele cinci 
districte urbane pe care le în
globează, întinse pe o suprafață 
imensă pe coasta Pacificului 

Adevărată inimă a Californiei 
(deși nu este capitala statului), 
Los Angeles este o veritabilă... 
uzină a sportului, atît în privin
ța dotărilor, cit șl în ce privește 
activitatea sportivă propriu-zisă. 
Sportul amator este concentrat în 
universități, două din cele 15 u- 
niversitățl și colegii ale orașului 
fiind, în plan sportiv, veritabile 
„instituții" cu faimă mondială — 
Universitatea California Los An
geles (U.C.L.A.) și Universitatea 
California de Sud (U.S.C.). Cam
pusurile acestora (cite 28 ODO de 
studenți) au fost alese, de altfel, 
de către Comitetul de Organizare 
a Jocurilor (L.A.O.O.C.) drept re
ședințe ale particlpa-nților olim
pici.

Obligați să ne obișnuim cu 
distanțele uriașe (Los Angeles 
este orașul fără trotuare, dar cu 
aproape 4 milioane de automo
bile) este obligatoriu să ne ale
gem un punct fix la care să ra
portăm depărtarea arenelor care 
vor fi, între 28 iulie șl 12 august, 
baze olimpice. Cum satul nu este

STARTULUI
înălțime de 45 de metri, pină 
la 12 august, cînd va avea loc 
închiderea acestei ediții a 
Olimpiadei de vară. Cine 
va fi acest ultim schimb al șta
chetei ? Iată o enigmă pe 
care nici unul din miile de zia
riști prezenți aici nu a 
reușit s-o dezlege, pînă a- 
cum. Care va fi surpriza ofe
rită de organizatori ? Rămine 
să o aflăm la fata locului.

Ceremonialul olimpic se 
va încheia cu iurămîntul 
olimpic al sportivilor și al 
arbitrilor. Apoi, în acordu
rile emoționante ale ..Odei 
Bucuriei", vor fi lansați spre 
înaltul cerului 3 500 de po
rumbei si 1 000 de baloane 
multicolore. Inaugurarea O- 
limpiadei de la Los An
geles va fi un mare specta
col. care va aduce în marea 
scenă a Coliseum-ului oeste 
10 000 de „actori", sportivii 

unic, vom face referire față de 
Centrul principal de presă, situat 
la Convention Center, la numai 
trei kilometri de „satul" de la 
U.S.C. șl la aceeași distantă de 
stadionul Coliseum.

De la centrul de presă, primul 
drum este, firesc, la stadionul o- 
limplc Memorial Coliseum, unde 
vor avea loc ceremoniile de des
chidere șl închidere a Jocurilor 
și întrecerile de atletism. Colis- 
seumul, una din marile arene 
sportive ale lumii, a lost și în 
1933 locul de desfășurare a con
cursului olimpic atletic. Miercuri

loc finalele la jocuri tportive

3 august 1B32. spun statisticile. * 
fost stabilit recordul de asisten
tă la un concurs de atletism — 
M 443 de spectatori, capacitatea 
stadionului fiind atunci de 101 574 
de locuri, redusă azi, în urma 
unor reamenaj ări, la 92 510.

întrecerile de gimnastică, spor
tivă și artistică, vor avea loc la 
Pavilionul Pauley al universității 
U.C.L.A., la Westwood, o sală 
care poate primi 12 71S spectatori, 
situată la 22 km de centrul prin
cipal de presă.

înotătorii si săritorii de la 
trambulină vor concura în noua 
piscină construită în campusul 
Universității Southern California. 
Inaugurată in vara iul 1983, după 
Universiada de la Edmonton, ea 
este rapidă și permite realizarea 
de noi recorduri. Capacitatea tri
bunelor — 11 900 de locuri — face 
din ea cea mal mare gazdă o- 
llmplcă a înotătorilor.

Poloiștii tșl vor desfășura tur
neul în piscina Universității Pep- 
perdine (tribune pentru 5 000 de 
spectatori), situată la 48 km de 
centrul de presă.

Turneele de handbal, atît cel 
masculin, cît și cel feminin, vor 
avea loc la Fullerton (43 km de 
centrul de presă) în Titan Gym. 
nasium al Universității de Stat

prezenți. 1 000 de coriști, 
1 700 de reprezentanți ai gru
părilor etnice din Califor
nia. o fanfară din 750 de per
soane si 300 de dansatori. Re
gizor va fi producătorul de 
film si de televiziune David 
Holper. care a alcătuit un 
spectacol muzieal-coregrafic 
din epoca pionierilor ame
ricani si pînă in zilele noas
tre. de la „Rapsodia albastră" 
a lui George Gershwin. exe
cutată de 84 de pianiști, și 
pînă la imaginile din Disney
land. Un spectacol tipic a- 
merican (pentru că Hollywood 
este doar la cîtiva kilo
metri de stadion) care a cos
tat 5 milioane de dolari si va 
oferi imagini inedite. asa 
cum a făcut fiecare gazdă a 
Jocurilor Olimpice. Duminică 
încep întrecerile primei zile, 
în care sportivii români vor 
fi prezenți la înot, tir box si 
gimnastică masculină.

Să le urăm de oe acum mult 
succes !

California. Suprafața de joc este 
acoperită cu material sintetic, iar 
tribunele pot găzdui pînă la 5 C09 
de spectatori.

Pentru prima dată din i960 (la
cul Albano, Roma). întrecerile 
nautice de caiac-canoe și canotaj 
se vor desfășura pe un lac na
tural, lacul Casitas, în districtul 
Ventura, la cîțiva zeci de kilo
metri de Santa Barbara și la 134 
km de centrul de presă de la 
Los Angeles.

Turneul de box se va disputa 
la Memorial Sports Arena, cu o 
capacitate de 16 353 de locuri, sa
lă care a găzduit 17 meciuri pen
tru titlurile mondiale profesionis
te și în care s-au turnat secven
țele de box din seria celor trei 
„Rocky" al Iul Sylvester Stallone.

Ceilalți specialiști ai atleticii 
grele vor concura la Anaheim 
Convention Center (8 892 de 
locuri, 43 km distanță de centrul 
de presă) — luptătorii șl la Pa
vilionul Gersten *1 Univers;—ții 
Loyola. Marymount (4 509 de 
locuri, 38 km de centrul de pre
să) — halterofilii.

Finala și unele meciuri ale 
turneului de fotbal vor fi găzdui
te de celebrul stadion Rose Bowl 
din Pasadena, a cărui capacitate 
este superioară celei a coliseu- 
mului — 104 695 locuri numerota
te. Meciurile preliminare se vor 
disputa și la Cambridge (Mas
sachusetts), pe stadionul Univer
sității Harvard (37 000 de locuri). 
Annapolis (Maryland), pe sta
dionul Marinei (30 000 de locuri) 
șl Stanford, pe renumitul stadion 
(85 000 locuri), al nu mal puțin 
celebrului colegiu, pe care s-au 
doborît numeroase recorduri mon
diale la... atletism. Să notăm că 
Annapolis și Cambridge sînt sin
gurele localități din afara statului 
California care vor găzdui între
ceri olimpice.

Baschetbaăiștii și baschetbalis
tele vor juca la Forum, una din 
marile arene de baschet ale lu
mii (17 505 locuri), proprietate a 
echipei Los Angeles Lakers, unde 
au jucat Wilt Chamberlain șl 
Kareem Abdul Jabbar. Meciurile 
de volei vor avea Ioc la Long 
Beach Arena (11 319 locuri), Iar 
cele de hochei pe iarbă pe sta
dionul colegiului East Los An
geles (22 000 locuri).

Velodromul („Dorpinguez Hills") 
pentru întrecerile pistarzilor. con
struit în campusul Universității 
de Stat California (28 km de cen
trul de presă) este una din pu
ținele amenajări realizate special 
pentru Olimpiadă. A fost inau
gurat îri iulie 1982, „turul de o- 
noare“ fiind făcut de Eric Hei- 
den, renumitul patinator, și Shei
la Young. Pista are 333,33 m lun
gime, este de beton, in tribune 
pot lua loc pînă la 3 000 de spec
tatori. tntr-o sală a aceleiași u- 
niversitățl, „Eagles’ Nest Arena" 
vor concura judoka.

Scrimerii se vor întrece la 
Exhibition Hall de Ia Long Beach 
Convention Center, finalele ur- 
mînd să fie găzduite de Terrace 
Theater din același complex (si
tuat la 37 km de centrul de pre
să), ambele săli puțind primi cite 
3 090 de spectatori. Tot la Long 
Beach, dar în rada portului, vor 
avea loc regatele de yachting.

După căutări în care au fost 
propuse... 80 de soluții, probele 
de tir vor avea loc pe un poli
gon aflat în parcul Prado. In alt 
parc. „El Dorado", se vor întrece 
arcașii. Călăreții vor evolua pe 
hipodromul Santa Anita Park, iar 
concursul de pentatlon modern, 
cu toate cele cinci probe ale sale, 
în același loc. premieră în isto
ria Jocurilor, la Coto de Caza. în 
districtul Orange, la 90 km de 
centrul de presă de la Los An
geles. In sfîrșit. să notătn că 
cele două sporturi demonstrative, 
baseball-ul șl tenisul, vor fi găz
duite de Dodger Stadium (o ce- . 
lebritate) .și de courts-urlle 
U.C.L.A.

Vladimir MORARU
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