
La invitația tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, 

tovarășul TODOR JIVKOV 
a răcut ieri o vizită de prietenie 

în țara noastră
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La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
nerai al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, dumi
nică dimineață a sosit in
tr-o vizită de prietenie în (ara 
noastră tovarășul Todor Jivkov, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria.

Ceremonia sosirii a avut loc 
pe aeroportul internațional ,,Mi
hail Kogălniceanu", împodobit 
sărbătorește pentru a primi pe 
înaltul sol al poporului bulgar.

La ora 9,30, aeronava prezi
dențială bulgară a aterizat. La 
scara avionului, oaspetele a fost 
întimpinat cu deosebită cor
dialitate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, care i-au urat un 
călduros bun venit in noua vi
zită in tara noastră. Cei doi 
conducători de partid și de 
stat și-au strins miinile cu 
prietenie, s-au imbrățișat cu 
multă căldură.

O unitate de marină a pre
zentat onorul.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

în continuarea ceremoniei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Todor Jivkov au tre
cut în revistă garda de onoare.

Numeroși constânțeni aflați 
pe aeroport au făcut celor doi 
conducători de partid și de 
stat o primire deosebit de căl
duroasă. entuziastă, dind ex
presie sentimentelor de stimă 
și prețuire pe care Ie poartă 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov. de al căror 
nume se leagă evoluția con
tinuu ascendentă a raporturilor 
de prietenie și colaborare din
tre partidele, țările si popoare
le noastre.

în aclamațiile celor prezenti, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu. îm
preună cu tovarășul Todor 
Jivkov au părăsit aeroportul, 
indreptindu-se, la bordul unui 
elicopter special spre Cerna
vodă.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

tovarășa Elena Ceaușescu. to
varășul Todor Jivkov au efec
tuat o călătorie, in cursul t'i- 
minetii de duminică: de-a lun

gul canalului Dunăre — Marea 
Neagră.

Călătoria de-a lungul canalului 
evidențiază marile dimensiuni 
ale acestei creații românești.

In timpul călătoriei, condu
cătorii de partid și de stai al 
celor două țări au avut un 
schimb de vederi in probleme 
ale relațiilor româno-bulgare.

La orele 13,20 nava acostează 
in portul Agigea. Este o at
mosferă de mare sărbătoare. 
Miile de constructori aflați aici 
scandează neîntrerupt numele 
celor doi conducători de partid 
și de stat, ovaționează pentru 
prietenia dintre țările și po
poarele noastre.

In aclamațiile și uralele en
tuziaste ale celor prezenți, to
varășul Nicolae Ceaușescu. to- 
vărașa Elena Ceaușescu, to
varășul Todor Jivkov s-au în
dreptat apoi cu mașinile spre 
stațiunea Neptun. Numeroși oa
meni ai muncii aflați la odih
nă pe litoral i-au salutat pe 
cei doi conducători de partid 
și de stat, ta trecerea prin 
localități, cu cele mai alese 
sentimente de stimă și respect.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

si tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au reintilnit. duminică, in ca
dru! unui dejun eu tovarășul 
Todor Jivkov.

în timpul dejunului, des
fășurat intr-o ambiantă de 
caldă cordialitate. a fost 
continuat dialogul la nivel 
înalt consacrat dezvoltării pe 
multiple planuri a conlucră
rii și relațiilor de prietenie 
româno-bulgare.

★
Duminică după-amiază, s-a 

încheiat vizita de prietenie a 
tovarășului Todor Jivkov.

Pe aeroportul international 
..Mihail Kogălniceanu", unde a 
avut loc ceremonia plecării, se 
aflau numeroși constânțeni care 
au făcut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. tovarășului Todor 
Jivkov o manifestație deosebit 
de cordială.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușeseu și-au luat un 
călduros rămas bun de la to
varășul Todor Jivkov.

La ora 17,5#, aeronava prezi
dențială bulgară a decolat.
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CEREMONIA DE DESCHIDERE A J.O.'84 
-TINEREȚE Șl ENTUZIASM

• 18 000 de participanți la inaugurarea marii competiții sportive
LOS ANGELIS, 29 (prin te

lex). Ce cuvinte s-ar putea a- 
dăuga oare imaginilor pe care 
le-ați urmărit duminică pe mi
cile ecrane, de Ia Ceremonia de 
deschidere a Jocurilor celei de 
a XXin-a Olim
piade pe .Memo
rial Coliseum" din 
Los Angeles ? Poa
te doar despre cu
lori. atit de multe 
și atit de variate 
incit oboseau reti
na. sau despre am
ploarea stadionului 
de peste 90 000 de 
locuri, plin ochi și, 
in plus, avind. la 
un moment dat. 
pe teren. peste 
18 000 de diverși 
participant! la a- 
cest mare eveni 
ment, între care a- 
proape 8 000 de 
sportivi, antrenori 
și oficiali.

Cu 52 de ani in 
urmă, cind Jocu
rile Olimpice au 
avut loc tot aici.
pe „Coliseum", nu
mărul maxim de 
spectatori a fost de
86 443, iar acum, simbătă, in 
tribunele stadionului au luat loc 
92 516 privitori. Deci, după cinci 
decenii, numărul spectatorilor a 
crescut cu 6 973, in timp ce 
populația țării și in special cea 
a Las Angelesului aproape că 
s-a dublat față de anul 1932. 
al Olimpiadei a X-a. Bizarul 
situației l-a rezolvat insă tele
viziunea... In *32 nu au existat 
transmisii televizate, pe cind *-
cum numărul celor care au ur- 

mărit Ceremonia de deschidere, 
în transmisie directă sau în re
luare, în funcție de fusele o- 
rare ale globului, se apreciază 
a fi fost de ordinul a peste 
două miliarde de telespectatori

Aspect de la Ceremonia de deschidere a celei de a 23-a ediții a Jocurilor
Olimpice de la Los Angeles (Laserfoto : A.P.—AGERPRES)

de pe toate continentele. între a- 
ceștia s-au numărat și mili
oanele de telespectatori români, 
către care gindurile noastre 
s-au Îndreptat tot timpul celor 
trei ore si jumătate de spec
tacol muzăcal-coregraCc con

CONCURSURILOR NAUTICE,
56 DE SPEPTIVI ROMANI SINT GATA DE START

W

ceput și dirijat in genul revis
telor și filmelor de la Hol
lywood, aflat la numai cîtiva 
kilometri depărtare de aici.

în timpul spectacolului, pe 
rînd, am auzit și am văzut pe

(Laserfoto : A.P.—AGERPRES) 

cei ce ne-au delectat cu ani 
în urmă, ca : George Gersh
win, Irving Berlin, Glen Miller,

Aurel NEAGU

(Continuare In pag. 1 <-a)

Un frumos succes la „Turneul Prietenia14 de lupte libere

7 JUNIORI Al TĂRII NOASTRE PE PODIUM
A 20-a ediție a „Turneului 

Prietenia" la lupte libere — ju
niori (16—18 ani) s-a încheiat 
ieri la prînz, in sala de atle
tism a Complexului sportiv .,23 
August" din Capitală, după 
trei zile de întreceri deosebit 
de spectaculoase și de un a- 
preciabil nivel tehnic. La a- 
ceastă ediție, reprezentanții 
țării noastre au avut o com
portare frumoasă: Dorinei Bîr
cu (cat. 52 kg) și Alexandru 
Ballay (87 kg) au cucerit pri
mul loc, Alin Păcurar (48 kg), 
Viorel Serdean (81 kg) și Ni
colae Șerban (87 kg) au obți
nut locul II, iar Dănut Prefit 
(56 kg) și Aron Cîndea (70 kg) 
s-au clasat pe locul III. Este 
cel mai bun bilanț obținut de 
sportivii români la
competiție internațională, 
pentru care li se cuvin felici
tări. lor și. deopotrivă, celor 
doi antrenori ai lotului — A- 
leXandru" Geantă si Lâdislau 
Șimon.

Iată scurte relatări despre 
desfășurarea întrecerilor. D. 
Bîrcu l-a întîlnit în turul 2 
pe cehoslovacul Josef Chrivak, 
in fața căruia a obținut o vic
torie categorică, 
r ’ ’te de puncte: 12—4) în min. 
2.41 Apoi, în turul următor, a 
susținut un meci pe cit de di-

această 
fapt

facia 
dată 
(ca- 

nau- 
se 

lac 
din 

la 
una

prin superio-

Un nou atac ăl juniorului Dorinei Bircu ia fneaia ca Mun Hi 
Nâm (R.P.D. Coreeană) Foto : Ion MIHAlCA

ficil, pe atit de important pen
tru a ajunge în finala -.mare" 
(pentru locurile 1—2). cu so
vieticul Anatoli Sivkov, Adop- 

. tind o tactică bine gîndită, Bîrcu 
a atacat de la început și, ast
fel. la finele primei reprize 
și-a asigurat un avantaj sub
stanțial: 6—2. în rundul se-

C. MOLDOVEANU

(Continuare tn pap 2—3)

ECHIPA ROMÂNIEI A CÎȘTICAT

CUPA PRIETENIA" LA POLO
(Amănunte, in pag. 2—3)

LOS ANGELES 9 (
tctexL htxcri ariaka
Ase BB (casata* a 1934
re—mese»-* îtirecmk i

tise *3* J acarilor Olimpice 
. ar un
tazjral lacul Casitas, 
ijer nul Ventura, situat 
• tiBadîne de 300 metri. 
*■ eele mai îndepărtate baze 
a> actualei Olimpiade : la 
135 kilometri de stadionul 
Memorial Coliseum din Los 
Angeles (acesta din urmă 
fiind unul din punctele de re
ferință în măsurarea mari
lor distanțe de aici). De alt
fel. alegerea lacului Casitas 
a si determinat înființarea unui 
al treilea sat olimpic. în afara 
celor de la U.S.C. si U.C.L.A.. 
în Los Angeles. 
Santa Barbara, 
cistii. canoiștii 
alcătuiesc o 
numără la această 
de _______
Cele mai mari delegații sînt ale 
S.U.A. (65 sportivi). Marii Bri
tanii (58) și României (56). în 
timp ce Guatemala, de pildă, 
este reprezentată' de un sin
gur canotor. Distanta de la

si anume la 
unde caia- 
si canotorii 

familie, 
oră 

sportivi din 31 de

care 
685 

țări.

Satul olimpic din Santa, Bar
bara — U.C.S.B. la lacul Ca
sitas este de 80 km. ceea ce 
presupune o călătorie de două 
ore si jumătate cu autobuzul, 
dus si întors. pentru un 
singur antrenament. Singura 
consolare a sportivilor aflați 

• > aici este căldura ceva mai‘"mică 
decît în Los Ariseles. „cam ca 
Ia Vidraru": Cum ne spunea 
Ivan Patzaichin.

Stăm de vorbă, pe marginea 
lacului, cu antrenorul emerit 

■ Victor Mociani : „Acum, după 
o săptâmînă de la sosire. oo< 
spune că fetele s-aa aeaaalat 
eu condițiile de airi aaro- 
piindu-se ea ootesl-al 6c 
nivelul dinaintea oferirii. Aat 
făcut cite două an: este
pe zi si nu avem Drub'eri' de 
sănătate. Sînt convins ei ne 
vom îndeplini, chiar ră vom 
depăși. obiectivele fixate".

în numărul special con
sacrat Jocurilor Olimpice, 
revista americană ,Snort

Illustrated" le considera ne

Vladimir MORARU

(Continuare in pag a 4-a)

In ultima zi a Campionatelor europene de natafie-juniori

JULIA MATEESCU - LA A TREIA
MEDALIE DE BRONZ

LUXEMBURG, 29 (prin tele
fon). Campinatele europene de 
înot și sărituri în apă pentru 
juniori, care au prilejuit la 
această ediție înregistrarea unor 
performanțe de o ridicată va
loare. s-au încheiat duminică 
in bazinul olimpic național. în 
ultima zi. printre tinerii spor
tivi care ao urcat pe podium 
s-a aflat, din non ploieșteanea 
de 1* ani lulia Mateescu. Ea a

concurat de această dată în 
proba de 100 m fluture, sosind 
a treia, cu timpul de 1:03,73, 
după sportivele din R.D. Ger
mană. Cornelia Gressler — 
1:00,78 și Jaqueline Zenner — 
1:02,61. Astfel, talentata elevă 
a antrenorului Mihail Gotbe. 
de la C.S.Ș. Lie. c Dobro-

JULIA MATEESCU(Coalraugrt in pag 2—J)



Concursul republican pe ambarcații mici Campionatele pe velodrom

N SFiRȘII, 0 REGATĂ DE CANOTAJ CU MULT PUBLIC!
DINAMO I, G. ION

Pan- 
s-au

Duminică. pe lacul 
telimon din Capitală, 
ăesfâsurat finalele Concursu
lui republican dc canotaj 
pe ambarcații mici rezervat 
juniorilor întrecerile au reu
nit vîslasi din mai _ toate 
secțiile nautice din tară, par
te din ei medaliati Ia ultimele 
campionate mondiale de la 
Jonkdpîng

La fete, proba 
fost cîstrgată de 
canu (locul 3 
C.M.). după o 
emoții. Eleva 
Garoafa Cantemir. 
tra Neamț, s-a 
ultima sută de metri cînd. 
un finis irezistibil, 
prima linia de sosire 
Pe locurile următoare : 
Florica Dulgheriu 
Policolor. antrenoare 
Pavel si G cor geta Ciomirtan) 
4:10.4. 3. Viorica Ilinca (C.S.U. 
Construcții.
men Cutaș) 4:11.1
Munteanu 
lor) 
(Voința) 
Chichifoi 
seria pentru desemnarea locu
rilor 7—12. din acest frumos 
concurs republican cu 48 
de „simpliste" în start, a ie
șit învingătoare iunioara mică 
Georgeta Soare (Metalul an
trenoare Doina Barcan) 
4:19,4. Ea a fost urmată de : 
8. Silvia Basarab (C. S. U. Con
strucții) 4:25.1 9. Adina Adu-
mitroaie (U.T.A.) 4:25,3. 10.
Rodica Cocos (Olimpia Polico
lor) 4:26,6. - — -
(Tinerețea 
12. Aurora 
4:37.4.

Finalele juniorilor au a- 
tras un public numeros pe 
malurile lacului Pantelimon. 
A fost primul mare concurs 
de canotaj pe această pistă de 
apă. nu departe de blocurile de 
locuințe ale oamenilor muncii 
din acest cartier, de iubi
torii de sport bucuresteni în

Balcaniadei din această toam
nă.

Așadar. întrecerile de 
notai. urmărite de 
bucuresteni. încheiate 
nalele rezervate
mai numeroși ca în 
ani. mai bine oregătiti. 
mai bun iunior .simplist"

ca- 
multi 

cu fi- 
băieților, 

alti 
Cel 
din

SI GH. lAIILMÎil
J

ECHIPA ROMÂNIEI A
„CUPA PRIETE

mondiale 
(Suedia).

de simplu a 
Doina Ciu

la recentele 
cursă nu fără 

nrofesoarei 
din Pia- 

impus pe 
cu 

a trecut 
(4:06.9). 

2. 
(Olimpia 

Ileana

4:16.7.
4:18.4.
(Steaua)

antrenoare
4.

(Olimpia
5. Ioana

8
4:20.1.

Car- 
Iuliana 
Polico- 

Călin 
Liliana 

în

11. Angela Olteanu 
Fălticeni) 4:31.7, 

Dobre (Voința Buc.)

Spre linia
Concursul

de sosire, pe noua pistă nautică a lacului Pantelimon, la 
republican de canotaj pe ambarcații mici rezervat 

juniorilor
Foto : I. BĂNICĂ

generai. A
ne.

fost, am nutsa spu- 
primul spectacol nautic 

cu public. Pista de 2 000 m. 
măsurată Si balizată de un co
lectiv de tehnicieni ai F.R.CJY. 
condus 
pas. va 
multor 
(de la 
mai lipsi — nemotivati — spor-

■

de prof. Gbcorghe Is- 
fi gazda orimitoare a 
regate de canotaj 

care sperăm, nu vor

ti vii timișoreni). inclusiv

UN FRUMOS SUCCES LA LUPTE
(Urmare din pag 1)

cund a luptat mai prudent, 
permitîndu-i adversarului să 
obțină un singur punct, victo
ria revenindu-i clar lui Bircu 
la puncte: 6—3. Cu emoții fi
rești. am așteptat finala 
Bircu, în care l-a întilnit 
Mun Hi Nam (R.P.D. Coreea
nă), un luptător extrem de ra
pid, care, asemenea românului, 
obținuse victorii categorice în 
seria sa. Meciul a debutat cu 
un splendid supleu realizat de 
Bircu și... 3—0. Replica adver
sarului n-a întîrziat. dar ju
niorul nostru, cu o suită spec
taculoasă de aruncări 
te piept, s-a detașat
11—3. Apoi, 13—3 și, în ultima 
secundă, cu un tur de
16—3. Arbitrii l-au „văzut" pe 
Mun Hi Nam în tuș. dictînd a- 
ceastâ decizie (oricum, puncta
jul era și pentru victorie prin 
superioritate tehnică pentru 
Bircu).

Al doilea cîștigător 
lui loc, Al. Ballay, a 
în turul doi. iar în 
treilea l-a învins pe 
Nasek Ktasewsky 
(3—1), calificîndu-se 
„mare". în cadrul căreia a lup
tat cu N. Șerban, învingător 
merituos în cealaltă serie 
(printre alții, el l-a învins pe 
sovieticul îuli Ovcearenko). în 
finală, însă. Ballay a pus capăt 
repede partidei prin tuș. 
min. 3,35. cînd 
4—0.

Tot în finala
1— 2 a ajuns 
dar el n-a reușit să țină piept 
debordantelor atacuri ale 
versarului, Kim 
(R.P.D. Coreeană), 
cut Ia diferență
2— 11. V. Serdean

Iui 
pe

pes- 
net :

cap.

al primu- 
fost liber 
cel de al 
polonezul 

la puncte 
în finală

conducea
m 

cu

pentru locurile 
și A. Păcurar,

ad-
Sun Ccol 

fiind între- 
de puncte: 
a fost sur-

prins de bulgarul Rumen Ala- 
bakov într-o poziție fără ieși
re și a pierdut prin tus in 
min. 1, fiind deci nevoit să se 
mulțumească cu locul 2.

în finalele ..mici" (pentru 
locurile 3—4) au ajuns și trei 
luptători români: D. Prefit, A. 
Cindea și C. Paveliuc (ultimul 
la „75 kg“). Prefit l-a învins 
prin superioritate de 
(13—1) pe cehoslovacul 
Okos, iar Cindea a 
prin abandon (cînd scorul 
era favorabil. 7—2) in fața lui 
Cion Cion Kir (R.P.D. Core
eană), în timp ce Paveliuc a 
pierdut la puncte (2—7) partida 
cu Tn San Man (R.P.D. Core
eană).

Dintre luptătorii oaspeți. a 
surprins excelenta comportare 
a bulgarilor, care au reușit să 
iasă învingători la patru ca
tegorii. trei dintre adversarii 
din finale fiind sportivi sovie
tici!

Clasamentele pe categorii: 48
kg: 1. Kim Sun Ceol (R.P.D. 
Coreeană), 2. Al. Păcurar (Ro
mânia), 3. I. Sadulov (Bulgaria); 
52 kg: 1. Dorinei Bircu (Româ
nia), 2. Mun Hi Nam (R.P.D. 
Coreeană) 3. A. Sivkov (URSS), 
56.......................   ' ------------
2.
fit
II
radov (Bulgaria), 3. k. Algumov 
(U.R.S.S), 63 kg: 1. Mehmed 
Djelilov (Bulgaria), 2. A. Muta- 
libov (U.R.S.S.), 3. U. Westen-
dorf (R.D.G.), 70 kg: 1. Remzi
Mustafov (Bulgaria), 2. V. Sive 
(U.R.S.S.) 3. A. Cindea (Româ
nia), 73 kg: 1. Eroi lusianov 
(Bulgaria), 2. D. Hurtia (U.R.S.S.). 
3. Iu Sen Man (R.P.D. Coreea
nă), 81 kg: 1. Rumen Alabakov 
(Bulgaria), 2. V. Serdean (Româ
nia), 3. V. Korotnîi (U.R.S.S.), 
87 kg: 1. Alexandru Ballay (Ro
mânia), 2. N. Șerban (România). 
3. I. Ovcearenko (U.R.S.S.). +87 
kg: 1. Levan Ebenoîdze (URSS), 
2. B. Zornow (R.D.G.), 3. A. 
Balicv (Bulgaria).

puncte 
Peter 

cîștigat 
ii

Dorinei Bircu
Mun

3. A.
kg: 1. Aii Ibrakov (U.R.S.S.), 
T. Leps (R.D.G.), - - -
(România), 60 kg:
(R.P.D Coreeană), 2.

3.
1.

D. Pre- 
Di Von 
R. MO-

3. A.
1.

: 1. 1 
2. V.

ADMINISTRAȚIA DT STAI LOTO PRONOSPORT INTORMEAZA
REZULTATELE

PRONOSPORT DIN
1. Chimia Fălticeni— 

cea va 1 ; 2. Min. V. 
Minerul G. Humorului 
căra Moreni — Dacia 
4. Metalul Bocșa — 
șlța x ; 5. Minerul
C.F.R. Caransebeș 2 ;

CONCURSULUI
29 IULIE
C.S.M. Su- 
Dornei — 
2 ; 3. Fla- 
Pitești x ; 

C.S.M. Re- 
Anina — 

. .. ----------- , 6. Gloria
Reșița — Minerul Oravița 1 ; 7. 
Minerul Baraolt — I.M.A.S.A. Sf. 
Ghe. 1 ; 3 Mureșul Luduș —
E’eetromureș Tg. M. x ; 9. Me
talul Sighișoara — Avintul Re

ghin 2 ; 10. Chimica Timăvenl — 
Oțelul Reghin 1 ; 11. Unirea Dej 
— Steaua C.F.R. Cluj-N. X ; 12. 
Ind. sîrmei — Sticla Arieșul 
Turda 2.

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 
222.132 LEI.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ 

LOTO DIN 29 IULIE
I : 55 13 48 

49 21 51 36
a Ii-a : 14 19 

38 82 9 2 78
a III-a : 21 63

66

41

67

dovedit a fi Marius 
de la C.S.S. Steaua

tară s-a
Curelea, ue ia
(antrenor Adrian David), 5:55,9. 
El a făcut o 
bine eindită. 
de un întreg 
roși schifisti. 
la un .ac de 
elevul Laurentin 
la C.S.S. nr. 2 Constanta 
trenor 
Popa) 
stăntean 
mică < 
de 
6:08.4. 1
toare : 4. 
Triumf) 
(Marina 
Ion Sara 
6:23.1. In 
Ion Stroe 
6:20.9. 8 
Steaua) 6:21.5. 
dulcscu (C.S.S.
10. Victor Ungureanu
Steaua) 6:32,0 11. Eugen Ciof 
(Marina Orșova) 6:40,4. 12.
Marian Grijuc (C.S.S. Con
stanta) 6:44.4.

cursă frumoasă, 
urmărit fiind 

pluton de valo- 
Pe locul secund, 
barcă" a venit 

Davidel de 
(an- 

M. 
con

ta 
colegul 
Dordea 
urmă- 
(C.S.S. 

Nan 
6.

V. Sarchizian si 
6:04.9. Tînărul 

a fost urmat, 
d’stantă. de 

club Gheorehe 
Pe locurile 
Adrian Ciocoi 

loan 
6:12,3. 
Constanța) 
mică : 7.
Constanta) 

(C.SS.

6:11.6. 5.
Orșova)
(C.S.S. 2 

finala 
(C.S.S.

Ion Cherciu
9. Bogdan Râ- 

Triumf) 6:21,8, 
(C.S.Ș.

Vasile TOFAN

loz In puc
tA LOZÎNPUC COMT/MUĂ S&Z/A 
AAA/tOO/r 
CtST/GU/»?* 
8'AN/S/

JUCAM LA LOZ /A- pl ,c. '

Extragerea
33 26 39 75

Extragerea
63 27 44 31

Extragerea
46 83 77 71 37 80 47 87 27 

Extragerea a IV-a : 5 43 
11 15 78 32 61 62 52 51 9 

Extragerea
41 17 64

Extragerea
70 78 31

Extragerea
87 12 15 29

Fond de 
lei.

a

a

a

49

V-a : 88 1 55

Vl-a :

Vil-a

ciștiguri :

79 53 85

23 40

1.460.025

Campionatele naționale ale . se
niorilor pe velodrom au conti
nuat cu proba de viteză. Seriile 
probei au opus perechile G. Ion 
(Dinamo) 13,4 - G. Brustureanu 
(Steaua) ; C. Ciulei (Steaua) 12,5 
— M. Cleonic (Dinamo) ; 'T 
Mărginean (Steaua) 11,8 — 
Gache (Dinamo). în urma 
calificărilor, M. Cleonic, 12,1, 
calificat în fața lui G. Brustu
reanu și a lui I. Gache. Semi
finalele s-au alergat în două 
manșe. în prima dintre ele, G. 
Ion s-a impus în fața lui M. 
Mărginean (manșa I 13,2, manșa 
a Iî-a 13,1) ; a ' -
revenit lui C. 
în fața lui M. 
11,6, manșa a 
mică, disputată 
revenit lui M.
vingător în manșele I și a III-a 
(12,1 și 12,3) în fața lui Cleonic, 
care a cîștigat manșa a Il-a cu 
12,2. în finala mare, G. Ion s-a 
impus in ambele manșe (timpi : 
11,7 și 12,1) în fata lui C. Ciulei. 
CLASAMENT : 1. G. Ion (Di
namo), campion republican, 2. 
C. Ciulei (Steaua). 3. M. Mărgi
nean (Steaua). 4. M. Cleonic (Di
namo), 5. I. Gache (Dinamo), 
6. G. BFustureanu (Steaua). 
Demn de remarcat faptul că G. 
Ion a cucerit — începînd din 
1979 — șase titluri consecutive în 
această probă.

întrecerile au continuat cu 
proba de 4000 metri urmărire e- 
chipe. în serii, cel mai bun timp 
l-a realizat echipa Dinamo I, 
4:37,3. în finală s-au întilnit e- 
chipele Dinamo T și Steaua. Pri
ma dintre ele s-a impus, cu 
4:33,4, In fața formației Steaua 
4:41.7. CLASAMENT : 1. Dinamo 
I (Gh. Lăutaru, V. Mitrache, M. 
Romașcanu, VI. Constantinescu), 
campioană republicană, 2. Steaua 
(Cr. Neagoe, Ol. Celea, O. Tu- 
dorache, Ov. Mitran), 3. Dina
mo II (I. Gancea, C. Căruțașu. 
Gh. Kleinpeter. I. Schneider).

Cursa cu adițiune de puncte, 
care a încheiat aceste campio
nate, a fost prin frumusețea ei 
un adevărat corolar al acestor 
întreceri cicliste. S-au parcurs 
100 ture, cu sprint la fiecare trei 
ture, într-un ritm foarte rapid, 
cu multe evadări 
CLASAMENT : 
(Dinamo) 52:54, 
avans, medie 
(care cucerește 
al treilea titlu) 
canu (Dinamo) 
3. V. Mitrache 
3 t. av. ; 4. C. 
mo) 32 o, 2 t. 
tran (Steaua) 
6. Gh. Kleinpeter 
23 p, 2 t. av.

® N. zaharkî &UH JiW

M. 
I. 

re- 
s-a

Echipa de 
noastre ne-a 
bită bucurie i 
nia“ la polo, 

neînvinsă,

doua semifinală a 
Ciulei, învingător 
Cleonic (manșa I 
Il-a 13,5). Finala 
în trei manșe, a

Mărginean — în-

din pluton. 
Gh. Lăutaru1.

67 puncte, 3 ture 
orară 45,600 km. 
Ia această ediție 
: 2. M. Romaș- 
46 p, 3 t. av. ; 
(Dinamo) 17 p, 

Paraschiv (Dina- 
av. ; 5. Ov. Mi- 
24 p, 2 t. av. ;

(Dinamo)

Horațiu SIMA

xlitatea, tntemo^wnalâ
ItNiSMMII CEHOSLOVACI AH

VICHY. Tinerii tenismani ce
hoslovaci s-au impus în între
cerea finală a competiției dota
tă cu „Cupa Galea" și cum după 
două zile el conduceau cu 3—0, 
în partida cu Argentina, indife
rent de rezultatele din ultima zi 
succesul nu le mal putea scăpa. 
Rezultate individuale : Mecir — 
Garetto 6—3, 2—6, 6—8, 6—0, 6—2, 
Vajda — Masso 6—2, 8—6, 6—2, 
Mecir, Novacek — Masso, Mena 
6—4, 6—1. In meciul Spania — 
S.U.A., pentru locul trei, după 
două zile spaniolii conduceau cu 
3—0.

SYDNEY. Campionatele inter
naționale feminine pe teren aco
perit ale Australiei s-au înche
iat cu succesul, anticipat, al lui 
Chris Evert, care după ce a dis
pus de Wendy Turnbull cu 6—3 
6—0, a învins-o, în finală, pe

SPORTIVI ROMÂNI

PESTE HOTARE
BEIJING (Agerpres). — In 

continuarea turneului pe care-1 
întreprinde în R.P. Chineză, e- 
chipa de fotbal Jiul Petroșani a 
jucat la Beijing cu o selecțio
nată militară. Intîlnirea 
cheiat cu scorul de 2—0 
favoarea fotbaliștilor 
Cele două goluri au fost 
de Vizitiu șl Lasconi.

BELGRAD (Agerpres). — După 
5 runde, în turneul internațio
nal de șah ce se desfășoară în 
sistem elvețian la Blj (Iugosla
via), în clasament conduc Vais- 
man (România), Palermo (Ar
gentina), Pavlovici șl Damiano- 
vici (Iugoslavia) cu cite 4 puncte.

s-a în- 
(1—0) în 
români, 
înscrise

• Manșa a doua a finalei „Cu
pei Llbertadores", dintre Gremio 
Porto Alegre (Brazilia) și Inde- 
pendiente Buenos Aires, s-a în
cheiat la egalitate : 0—0. Meciul 
a avut loc la Buenos Aires. în
vingătoare eu 1—0 în primul joc. 
la Porto Alegre, echipa Indepen-

CUCtBIT „CUPA GALEA-
Pam Shriver cu 7—5, 6—2. Un 
remarcabil succes a înregistrat 
tînăra sportivă bulgară Manuela 
Maieeva, clasată a treia. Ea le-a 
întrecut pe Hana Mandlikova cu 
7—5, 7—6 și pe Wendy Turnbul! 
CU 6—3. 6—4.

OTTAWA. Tinăra Marianne 
Groat (18 ani) a cîștigat titlul 
le campioană a Canadei învin- 
gind-o pe Helene Pelletier cu 
3—6, 8—2. 6—4.

WASHINGTON. In turneul din 
cadrul „Marelui premiu Volvo", 
In „sferturi* s-au lntOnit : Go
mez — Purcell 7—6. 6—4. Vilas
— Arrays 6—1, 7—6, Tulasne — 
Goldie 5—7, 6—2, 6—2, Krickstein
— Perez 7—6, 6—1.

HILVERSUN. In 
turneului masculin 
cînd, de asemenea, . * 
„Marele premiu" : Boileau 
gia) — Smith (M. Britanie' 
6—3, Smid (Cehoslovacia) 
Carisson (Suedia) 4—6, 6—4,

KITZBUHEL. Rezultate din a 
eincea zi de întreceri (sferturi 
de finală) : Teacher — Vlver 
6—2, 6—1, Peccl — Zivojlnovici 
6—3, 4—6, 6—3, Higueras — War
wick 2—6, 6—3, 6—1, Leconte — 
Dowdeswell 6—2, 6—4.

„sferturile* 
de aici,

pșrte
, fă- 

din 
(Bel- 
6—3,

6—1.

JOCURILE SPORTIVE AFRO-ASIATICE
KUWAIT (Agerpres). Prima 

ediție a Jocurilor sportive afro- 
aslatice se va desfășura la sfîr- 
șltnl anului 1985 în Kuwait. Prin
tre disciplinele ce figurează in 
programul Jocurilor se numără 
fotbalul, atletismul, baschetul, 
boxul, natația și voleiul.

Cea de-a doua ediție a com
petiției va avea loc în anul 1987, 
In Kenya.

diente a cîștigat trofeul.
• în preliminariile C.M. (Zona 

Africii) : Malawi — Insulele 
Mauriciu 4—0 (meci retur). în 
tur, Malawi cîștigase cu 1—0 și 
s-a calificat astfel pentru etapa 
următoare, în care va Intîlnl re
prezentativa Egiptului.
• In meci amical : Bekescsaba 

— Wisla Cracovia 2—1 (0—1).
• Internaționalul olandez Met- 

god, care a jucat la Real Ma
drid, va evolua în noul sezon 
la Nottingham Forest. Brian 
Clough, antrenorul echipei en-

juniori a țării 
produs o deose- 

în „Cupa Priețe- 
reușind să cîșți- 

ge. neînvinsă, puternica com
petiție internațională ! In par
tidele disputate în localitatea 
bulgară Kirdjali. tinerii noștri 
poloiști au terminat la egalita
te. 7—7. cu Cuba, după care 
au întrecut echipele R.P.D. 
Coreene (25—1), Ungariei (7—6). 
iar în turneul final pe cele 
ale Bulgariei (6—5) și Uniunii 
Sovietice (4—3).

Antrenc 
— cel ci 
Bulgaria 
cu aprec 
lui Iot. i 
haria (c< 
jucător c 
(un port; 
lente).
Chiru, C
Tuturor,

In cli 
ROMANI 
U.R.S.S., 
slovacia. 
R.P.D. C

CAMPION A TELE EUROPENI
(Urmare din oag t)

geanu Gherea" Ploiești, cuce
rește cea de a treia medalie 

debutul său in 
conti- 

a ace- 
probe, Maricîca Cutică --------- ș. 

în

de bronz Ia 
importanta competiție 
nentală. în finala ,.B“ 
leiași 
a fost a opta, cu 1:06,86. 
tot la 100 m fluture, dar 
întrecerea băieților, proaspătul 
campion european la 200 m, 
băimăreanul Robert Pinter, s-a 
aflat și de această dată în 
disputa pentru podium. de 
care l-au despărțit in finalul 
cursei două zecimi el pierzînd 
medalia la sosire. Robert s-a 
clasat astfel pe locul 5. cu re
zultatul de 58.21. nou record 
național de juniori (precedentul 
record al elevului lui Gh. Di- 
mcca fusese stabilit chiar în 
seriile de ieri dimineață — 
53,61). Proba a fost ciștigată 
de italianul Oriente Andrea, in 
57.60).

In penultima reuniune a fi
nalelor. sîmbătă după-amiază. 
luiia Matcescu a fost prezentă 
intr-o altă finală, la 100 m 
spate, numărindu-se printre as
pirantele la pozițiile de frunte. 
Ea a ocupat locul 4. cu timpul 
de 1:05.99. cîstigătoarea cursei 
fiind Heike Harzer (R.D.G.) — 
1:04,40. La 200 m liber băieți, 
Robert Pinter a sosit al doilea 
în finala „B“. cu 1:56,60.

TELEX«TELEX
ATLETISM • Concurs la 

Drcsda : bărbați, lungime : Dom
browski 8,50 m (vînt 4-2 m/s),
Reichelt 8,13 m, Beer 8,02 m ; 
disc : Schult 67,90 m ; ciocan : 
Haber 78,24 m ; 4X400 m : echi
pa R.D.G. 3:00,27 ; * 
Marita Koch 48,26, 
50.32 : 800 m :
1:59,17 ; 4X100 m : __ 
42,15 ; greutate : Ilona Briesenick 
21.07 m, Helma Knorscheidt 
21,01 m .

AUTOMOBILISM • La înche
ierea primei etape a „Raliului 
Argentinei", probă contînd pen
tru campionatul mondial 
liiiri, pe primul loc al 
meatului se află pilotul 
Stig Blomqvist, urmat la 
cunde de finlandezul 
Mikkola (ambii pe mașini „Audi 
Quattro").

CICLISM > Spaniolul Alfonso 
Gutierrez a cîștigat la sprint a 
lG-a ediție a cursei Zaragoza — 
Sabinanigo (196 km), Cînd în
registrat “ în 5.17:55.

RUGBY • La Auckland a a- 
vut loc al treilea și ultimul test 
dintre echipele de rusby în xm 
ale Noii Zeelande și Marii Bri
tanii. Gazdele au repurtat vic
toria cu scorul de 32—16 (S—10).

ȘAH • Jan Timman (Olar.da) 
s-a clasat pe primul loc la fi
nele turneului internațional 
„Ohra" de Ia Amsterdam. EI a 
totalizat 7 p din 9 posibile. Pe 
locurile următoare s-au clasat : 
Lajos Portisch (Ungaria) 6,5 p. 
Murray Chandler (Marea Bri
tanie) 6 p etc.

YACHTING o Campionatul eu
ropean la clasa „420“, desfășurat 
la Helsinborg, a fost cîștigat de 
francezul Marc Rigolot cu 34,7 p, 
urmat de englezul Kevin Snroul 
cu 48,1 p și " 
Bengtsson cu 
strand, tot în 
C.E. la ‘clasa 
final : 1. 
reano Wizner 
2. Norvegia 39 
49,4 p.

femei : 
Sabine 
Katrin 
echipa

400 m: 
Busch 
Wiihn 

R.D.G.

de ra- 
clasa- 

suedez
18 se- 
Hannu

de suedezul Bjorn
64,4 p. • La Mar- 
Suedia, a avut loc 
snipe. Clasamentul 

Jorge Haenelt și Lau- 
(Spania) 17.7 p, 

p. 3. Finlanda

gleze, a anunțat că-și va întări 
lotul cu două elemente tinere : 
Magson, de la Sheffield Wed
nesday, și Garr, de la Backburn, 
ambii foști internaționali juniori.
• Turneul de la Split s-a în

cheiat cu victoria echipei locale 
Hajduk, care a întrecut in fi
nală cu 1—0 (0—0) formația Ve
lez Mostar. In partida 
locurile 3—4, 
Ziirich a dispus cu 2—1 (0—0) de 
ȚSKA Sofia. Cuplajul a fost ur
mărit de peste 20 000 de spec
tatori.

pentru
Grasshoppers

La sări 
Andreea 
pe locul

Bilanțu 
noștri re 
juniori 1 
o medali 
ter), trei 
lia Matei 
zențe în 
și trei f

Sărituri 
O. Berta 
trambulin

‘2,69 : 100
(R.D.G.) J
Mihalev (
mixt b :
4:30,12 ; ■
Schacke (
liber b :
ber f : R
f : Sylvi
1:09,87 : 1
(U.R.S.S.)
Grit Riehl
liber b :
3:59,91 ; 1(
halev 57,6
Wanzlik 1
Nadia Ber
200 m mi
2:17,83 ; 21
nemann (
liber f :
m liber b
bras f : S

fhlF
Deși 

listică n 
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în cazi 
BUZĂU 
comprirr 
Divizia 
la 24 iui 
tru sez 
început 
trolul m 
tămînă 
de rea 
Buzău, 
proxima 
buzoi eni 
pregătir 
județul 
ria la I 
tri de i 
tr-o zoi 
lui. fru 
lui Ber

Glori: 
mul esî 
4 ani i 
frămint 
tabăra 
omenes 
jucat a 
vizia _j 
(ian II 
traehe : 
pan. In 
noi si 
care p 
patru 
tru“. ii 
brace i

P-ft» 
pantexe 
au par 
alergăr 
rau. d< 
autobu: 
stadion 
Berea 
aici, v 
tele te 
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noul i 
Dumiti 
prosed 
secund 
24 iuli 
soară 
antren, 
Consta 
si el
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G/¥T I Ieri, la in meci amical

JUCĂTORI! NOȘTRI NU AU FOST
PÎNÂ ACUM... EDUCAȚI PENTRU LOCUL P

I
tracului
u Bădiță 
fonat din
Georges- 

i întresu- 
li M. Za- 

mai bun 
C. Dimă 

nții exce- 
Balanov, 

Angelescu.

’inal : 1. 
gări a. 3.

5. Ceho- 
Polonia, 8.

I

I
I
I

TA TIE I

ROMÂNIA -R.P. CHINEZĂ 4-2 (3-0)
® „Noaptea il visez pe Rummenigge și ziua mă gindesc la lorgulescu7'

— Dialog cu arhitectul EMIL BARBU (Mac ) POPESCU,

rambulină, 
-a clasat 
193,78 p. 
tl tinerilor 
la C.E. de 
nătorul : o 
obcrt Pin- 
bronz (Iu- 
patru pre- 
A“ la înot 
sărituri în

I^Kr.D.G.) 
ke Friedrich 
pate b : G. 
2:05,41 ; 400

(Ungaria) 
f : Sabine
,32 ; 4 X 200 
; 4 X 200 il
ls ; 100 bras 
h (R.D.G.) 
! A. Poleșuk 
100 liber f :

4:13,19 ; 400 
ze (R.F.G.) 

b : G. Mi- 
liber b : R. 
m liber f : 

D.G.) 2:01,02; 
via Gerasch 
b : R. Ilan- 
,36 ; 4 X 100 
58 ; 4 X 100 
31,78 ; 200 m 
ch 2:30.81. 
ambulină b : 

540,12 p ;
Uga Sinko

—

I
I
I
I

președintele Clubului de fotbal Sportul studențesc
visez noaptea"), adică 'ostul său mare favorit in teren, regreta
tul Aurica Râdulescu, adică titlul de campioană a țării („pe 
eare^t-am ratat de trei ori, pentru că - pur și simplu 

băieții nu. s au gindit la titlu, eu .e-a intrat in cao 
co pol. sâ fie campioni"), odicâ fotbalul nostru cel de 
toate zilele, fotbalul bucuriilor, fotbalul grijilor, fotbalul 
speranțelor noastre.

închei acest succint „portret vorbit" al arhitectului Mac 
Popescu, președintele Clubului de fotbal Sportul studen
țesc, cu dominanta dialogului cu el. Siguranța. Siguranța 
vorbei sale. Vorbește puțin și sigur. Vorbește limpede si 
sigur. Vorbește cu modestie și sigur. Chiar și aripile 
proiectelor sole ți le desenează cu siguranță. Ăsta vine 
din structura ,,de arhitect" a interlocutorului meu, o 
structură care a dezvoltat, cred, structura sa umană esen
țială... De om pe care poți conta în toate...

va fi 3—0 : centrează Rednic, 
Cămătaru Iasă să treacă ba
lonul la ORAC : o preluare 
scurtă si un sut de la 10 m. la 
care portarul oaspeților n-a 
schitat nici un gest.

După numai cinci 
de Ia reluare, scorul va 
jorat : Stefănescu îl 
pe BALINT bine plasat și il 
găseste cu o minge lungă, 
urmat 
4—0. 
loc 
bări 
la pauză), 
amprenta 
tideî. 
fotbaliștii 
nepermîs. 
multe 
acestor greșeli va profita 
plin formația oasDete. 
insistă si înscrie în

IAȘI, 29 (prin telefon). Un 
public numeros — peste 25.000 
spectatori — a tinut să urce 
duminică dimineața în Dea
lul Copnului pentru a urmări 
primul ioc inter-tări la nivel 
de reprezentative 
ganizat 
nindu-si 
rificare. 
părți a 
rea iocului 
tembrie. cu 
în preliminariile C.M.. e- 
chipa României s-a lansat 
din start spre poarta lui Yang 
Ning, construind acțiuni în 
viteză, pe flancul drept al 
atacului. Si. chiar in min. 
2. 
cedeze. Rcdnic a 
pasă în adîncime 
cleanu. a schimbat 
partea opusă, unde 
cu o surprinzătoare deschidere, 
i-a restituit mingea 
sului dinamovist, 
sat la 6 metri 
REDNIC reluind 
Ia colt : 1—0. Un 
tirziu. Ticleanu 
și a centrat în careu. balonul 
a ajuns la CAmATARU. care, 
tot cu capul, a ridicat scorul 
la 2—0. Echipa oaspete este 
vădit marcată de începutul pu
ternic al ..tricolorii ar". încearcă 

de sub presiune, 
reușește, vîrfurile 

adesea surprinse 
ofsaid. Echipa României 
reia ofensiva și, în min. 
..bomba" semnată Orac 
deviată în corner de 
Ning. Același Orac 
puternic în min. 20. 
circa 18 m. dar Jia Xiuqan își 
aiută 
Dinge 
Apoi ( 
cealaltă 
reanu . ... _______
(min. 29. 32. 39) se opun si sal
vează. în ultimă 
Suturile 
sens si 
Finalul 
nu te 
noștri, 
pediată 
puțin :_____ ________________ .. .
în min. 45. după ce lorgulescu 
ratase o bună ocazie (min. 40)
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Dr. arhitect Emil Barbu (Mac) Popescu este un munte 
de bărbat. Tăiat parca in stincâ de arhitectura primor
dială care este viața. Alura, aerul său masiv au un com
plement fericit in vorba acestui om Vorbește rar, gin- 
ditor. Iți dai seama că încearcă să facă pe loc asocieri 
cit mai convingătoare, cit mai expresive. Pare un om de 
știința și în același timp un artist. Pare și este,
de fapt. Și acest om de $tiințâ-artist (șef de lu
crări la Institutul de arhitectură din București, secretarul 
comitetului de partid pe institut) are, in afara vocației
sale și a formației sale profesionale, o pasiune ome
nească intilnită pe o scară foaite întinsă a capacităților 
- funcțiilor - meseriilor. Această pasiune este fotbalul. 
Fotbalul, adică fotbalul românesc, adică Sportul studen
țesc, adică fraVîle său, regretatul loachim Popescu, adică 
Internazionale și Rummenigge („pe care cm început să-l

I
I
I
I
I
I
I
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bine ola

ri e poartă, 
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emoțiile 
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(min. 28)

in 
îsi
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este 
Yang 

sutează 
de la

și res- 
linia porții, 

se mută la 
dar Ungu- 
si Moraru

instanță la
■ lui Zhu Bo. Zuo Shu- 

resnectiv.
primelor

anartine _________
în min. 39 mingea ex- 
de Cămătarii trece cu 

alături de stiloul sting :

Liu Qiang.
45 de mi- 
iucătorilor

prematur, 
vor rata 
superficial 
pe urma 

din 
care 
min. 

80 și 83 prin ZAHAO DAYU. 
cu concursul unei defensive 
descoperite. deconectată 
ea prea devreme.

Cu toate lacunele ivite 
iocul echipei noastre în 
doua parte a metrului, victo
ria rămîne... victorie si tri
bunele aDlaudă îndelung pe 
..tricolori" si De antrenorul 
M. Lucescu. care a împlinit 
39 de ani in ziua partidei.

Arbitrul V. Antohi. aiutat 
de St. Rotărăscu si Gh. Silion 
(toti trei din Iasi), a condus 
următoarele formații :

ROMÂNIA : MORARU (min. 
46 Lung) — REDNfC (min. 46 
Negrilă). lorgulescu (min. 51 
Andone). Stefănescu. UNGU- 
REANU — TICLEANU (min. 
46 BALINT). Boloni. KLEIN, 
ORAC (min. 46 Irimesen) — 
Coras (min. 65 Gabor). CAMA- 
TARU (min. 51 Lăcătuș).

R P. CHINEZA: Yang Ning — 
Zhu Bo. LIN LUOFENG, Jia 
Xiuqan, Lu Hongxiang — Zuo 
Shusheng, Liu Qiang, Qin 
Guorong — GU GUANGMING, 
Li Hwi (min. 46 Liu Haiguang), 
Li Huayun 
Dayu),

Marti, la 
selecționate __ ______
din nou. în echipa României 
urmînd să 
multi iucători _____

Gheorghe NICOLAESCU

si

(min. 46 Zahao

Buzău, cele două 
se vor intîlni

evolueze mai 
tineri.

— Stimate Mac Popescu, cum 
și cind ati ajuns în fotbal?

— Făcind (și) sport în viața 
mea. am fost gimnast de cate
goria I, apoi handbalist (la 
Rapid), am iubit mereu spor
tul. La fotbal am ajuns acum 
aproape 15 ani. Cum? Prin 
fratele meu loachim (Ică), un 
băiat cu o extraordinară pasi
une, care ne-a băgat pur și 
simplu fotbalul in casă, in fa
milie, in inimi...

— L-am cunoscut bine pe 
Ică și am ținut mult la el. A 
fost un jucător foarte bun (ur- 
cind pînă la națională), apre
ciat și iubit de toți, la Pro
gresul ca și la Pitești—

— Iubea nemaipomenit fot
balul! Și-1 iubea cu atjta fla
cără, incit era de-a dreptul 
„contagios" in pasiunea sa 
pentru toți cei din jur. Cu to
ții, acasă, am ajuns să-i res
pectăm pasiunea, apoi ne-am 
trezit că trăim și noi trăirile 
lui. După ce a dispărut, amin
tirea frățiorului meu mi-a lă
sat o mare obligație pentru 
fotbal și aș zice chiar o furie 
de-a lucra, cu rezultate cit mai 
bune, intr-un domeniu pe care 
el l-a iubit atit.

— Ce înseamnă pentru arhi
tectul Mac Popescu expresia 
destul de des auzită ..cu re
zultate cit mai bune"? Ce gin- 
duri aveți în spatele și la ba
za acestor vorbe frumoase?

— îmi doresc și vreau să 
fac in fotbal CEVA CARE SA 
FACA UMBRA PAMÎNTULUL 
Un principiu de arhitectură—

După cum vreau să fac în 
fotbal CEVA CARE SA DEPĂ
ȘEASCĂ GRADUL DE SEIS
MICITATE (in fotbal apar u- 
neori seisme...). Tot un prin
cipiu de arhitectură, de con
strucții...

ivizionarele ,,A" la startul pregătirilor
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PROBLEMELE El DE NOU PROMOVATĂ
unde, de fapt. îi e locul, după 
-perioada Mecanică fină". Con
ducerea tehnică (de mult n-a 
mai avut Buzăul asemenea an
trenori) e completată de Ion 
Ionită, fost secund, care lu
crează cu portarii.

Marti dimineață. Constantin 
a condus o ședință teoretică, 
in fata tablei, cu creta în 
mină („de mult n-a mai avut 
loc o asemenea ședință la 
Gloria". spuneau cei din 
preajma echipei), iar după- 
amiază. pe terenul din Berea, 
„profesorul" demonstra aceeași 
tehnică în dirijarea balonului 
si a casei. Arăta si cerea noi
lor săi elevi ce așteaptă de 
la ei. Dar antrenamentele _ nu 
au început fără ca. mai îna
inte. antrenorul să-i fi cerut 
doctorului Mircea Pătrașcu (cel 
mai vechi la echipă !) datele 
medicale, după care s-a cam 
luat cu mîinile de cap si se 
întreba cum a fost posibil ca 
într-o nu prea lungă vacantă 
Ghizdeanu, Zahiu si Chitaru 
să aibă un PLUS de 4 kilo
grame fată de greutatea cor
porală normală. Lazăr, Cris
tian II si Sumuianschi. cile 
trei. Năstase si Andriesci cite 
două. „într-o săptămînă. spu
nea Constantin, trebuie să se 
dea jos cel puțin două kilo
grame". Cum ? Cu masă ra

țională și antrenamente de 
genul celui de marți : gimnas
tică. alergare ușoară 5 o oră 
de joc 11 contra 11, cu ,,aler
gare permanentă în teren". în 
ciuda ploii torențiale : 12 mi
nute de alergare în iurul te
renului, în ritm de 2/4 și 20 
de flotări în brațe („dar co
recte", a completat antreno
rul). flotări-calvar pentru unii.

Așadar. Constantin e la 
Buzău. în cele din nrmă. ne 
spunea el. nu s-a perfectat 
contractul cu F.C.M. Brasov si 
am fost solicitat de Buzău. Știu, 
am o misiune dificilă Ia o 
nou promovată, dar m-am an
gajat să lucrez cu această e- 
chipă unde, sprijinit de niște 
oameni entuziaști si competenti. 
în frunte cu cei din organele 
locale, sper ca o corabie care 
s-a plimbat neașteptat de li
niștită pe apele diviziei secunde 
să înfrunte eu succes (n.n. să 
evite retrogradarea) valurile 
Diviziei „A". Cit îl privește pe 
antrenorul N. Lupcscu. cel cu 
care echipa a promovat, acesta 
nu s-a mai prezentat la Buzău, 
fără vreo explicație.

Care este Iotul de iucători. 
aflat în pregătirile de la Ciuta ? 
Cristian II și V. Lazăr (venit 
acum un an de la Sportul stu
dențesc) Mircea. Stanciu, Bra-

tosin. Năstase. Stoica (de la 
Otelul Galati). Tică. Tulpan 
(de la F.C. Argeș). Stănciu- 
Iescu (fostul fundaș de Ia e- 
ehipa națională de juniori). 
Zahiu I, Andriesei, Balaur (fra
tele mai mare al celui de la 
F.C. Olt). Ghizdeanu. Soare (de 
la Dunărea C.S.U. Galați). Șu- 
muîanschi (golgeterul echipei, 
care, după o... carantină de un 
an în „B“. revine în primul 
eșalon). Cramer. Nită, Radu 
Dan, Chitaru (de la Bacău) și- 
fosta „Gheată de aur" a Euro
pei. Dudu Georgescu, care ne 
spunea : „în campionatul tre
cui. Ia Bacău, am marcat doar 
patru goluri, dar nu mi-am în
cheiat eariera. La 1 septembrie 
voi împlini 34 de ani. Sper să 
joc bine si să arăt la Buzău 
că nu mi-am pierdut simțul 
golului".

Aceștia sint jucătorii Dre- 
zenti la pregătirile Gloriei 
Buzău, dar situația transferu
lui pentru unii încă nu e lămu
rită. Din lot mai fac parte 
titularii de anul trecut Comă- 
nescu (aflat la tratamente după 
un traumatism la genunchi) si 
Petrache, talent recunoscut, dar 
care nu prea se împacă cu 
perioadele de pregătire si care 
acum e— în concediu, cu un 
ciudat diagnostic : „oboseală, 
sindrom de supraantrenament". 
Să fi fost atit de greu cam
pionatul de „B“ pentru Pe
trache ? Păi. cum o să fie in 
Divizia „A" ? Unde va da de 
Dinamo. Steaua. Universitatea 
Craiova. Sportul studențesc...

Constantin ALEXE

— Lucrind de aproape 15 
ani în domeniu, acest „vreau 
să fac ceva în fotbal" are o 
oarecare vechime. Altfel spus, 
ați și făcut pină acum unele 
lucruri în fotbal. Iată. Sportul 
studențesc este pe cale să in
tre în «clasa europeană". O 
echipă puternică, simpatică și 
simpatizată, care însă parcă 
nu-și dă încă seama ce forță 
are „lovitura sa“...

— Să Ie luăm pe rînd. O e- 
chipă solidă, ca să nu spun 
o echipă mare, nu se poate 
concepe fără cadrul organiza
toric corespunzător. fără o 
structură puternică. Pentru 
mine, această structură a în
semnat și înseamnă bază ma
terială + fond superior de 
Jucători + antrenori de valoa
re. Am lucrat pe aceste trei 
piste și am ajuns acolo unde 
sintem azi. Am și eu convin
gerea că băieții noștri nu sint 
conștienti de marile lor re
surse. Puteau să fie campioni 
in 1978—’79, în 1982—’83 și 
1983—’84. Intr-un an am pier
dut și locul 1 și locul 2 în- 
tr-un singur meci, cu Dinamo, 
cind am fost invinși pe C.A.M. 
(!) cu 3—0!! Am să vă mai 
spun ceva: jucătorii noștri nici 
nu au fost... educați pentru 
locul L La Dinamo și la Stea
ua, lucrurile sint elare: dacă 
trezești Ia 1 noaptea orice ju
cător stelist sau dinamovist. el 
iți va răspunde „pe pistol": 
vrem campionatul și Cupa! La 
noi a fost altfel... Ambiții poe
tice de studenți... Să-i batem, 
dacă se poate, pe cei mai buni! 
... Cei mici nu prea au fost 
băgați in seamă... Și ne-am pă
călit nu o dată și am pierdui 
puncte prețioase, care au con
tat mult Ia adunare... Apoi, 
mai există o veche „problemă 
— Sportul studențesc". Echipă 
simpatizată... de Ia distanță, 
iar la meciurile noastre vin u- 
neori doar cîteva sute de spec
tatori! De ce? — ne-am între
bat și noi. în fond — iată — 
numai Hagi primește 100—200 
scrisori pe zi!.„ Am ajuns Ia 
concluzia că tinerii noștri spec
tatori nu sînt legați de o „is

torie glorioasă" a echipei. Cum 
este cazul Craiovei. de piidă. 
Noi nu avem încă performan
te „istorice", victorii in cam
pionat. în cupă, în maii între
ceri internaționale... Cind le 
vom avea, puștii, tinerii vor 
avea cu ce să se laude.. Mai 
mult, un public format si pro
fund atașat TE OBLIGA ! Pen
tru că dragostea obligă! Pre
tinde! Eu, public, țin cu tine, 
te iubesc, de aceea și pretind, 
îți cer să joci foarte bine și 
pentru mine! I-ați văzut pe ol
teni. în tribune? Păi ei nu se 
joacă! își duc inainte echipa 
pe aripile entuziasmului, dar o 
și ceartă, vehement chiar, 
cind echipa nu reacționează și 
se joacă uneori cu sentimente
le lor.

— Vreți să facem totuși pu
tină istorie la acest club de 
fotbal cu “istorie mică”? Care 
a fost — pînă acum —■ după 
opinia dumneavoastră. marea 
echipă a Sportului studențesc?

— Echipa anilor ’77—*78—79. 
O spun ca pe o poezie: Mo
raru (Răducanu) — Tănăsescu, 
Grigore. Cazan, Manea — Chi- 
haia. Oct. Ionescu. lorgulescu 
— Marica (Cassai), Sandu Mir
cea, Aurică Rădulescu. Un „11" 
care ajunsese să urce vertigi
nos, iar dumneavoastră, imi 
amintesc, vă întrebați pe vre
mea aceea, Intr-un articol din 
ziar, ..UN’ TE DUCI TU, SPOR- 
TULE?" Era o echipă de marc 
respirație, al cărei suflet și 
excepțional conducător de ioc 
era marele nostru talent Au
rică Rădulescu...

— Frumoasă echipă. intr-a
devăr... Generoasă și superbă 
in joc... Și totuși acum — la 
această oră — aveți 7—8 jucă
tori mai buni pe posturi de
ci t formația evocată cu atîta 
patos...

— E adevărat. Jucătorii sînt 
mai buni, suma lor valorică 
însă — și mă refer în primul 
rînd Ia valorile sufletești — 
trebuie să crească. Resurse sînt 
destule, altfel nu aș spune 
TREBUIE.

— Un ultim subiect, Interna
zionale...

— Ultimul subiect și cel mai 
greu... Ca pentru un examen 
de admitere pe care nu-I poți 
promova decit cu o notă de Ia 
9 in sus...

— în fond, un examen de 
admitere in fotbalul mare eu
ropean..

— Așa e. Știn că va fi loar- 
te greu. D visez noaptea pe 
Rummenigge și mă g ndese 
ziua la lorgulescu. Nu s-an in- 
tilnit la Lens, la meciul co 
R.F.G. din Euro ’84. Gino va 
avea o luptă grea. Dar fot el 
s-a „bătut" și cu Rossi. Și a 
cîștigat. Pentru Sportul stu
dențesc. eliminarea lui Inter ar 
însemna extrem de mult. Stau 
și calculez multe probleme. E- 
chipa va trebui să funcționeze 
ca o mașină. Dar pentru ca 
victoria să fie de partea noas
tră, va fi nevoie de încă ce
va: ca mașina să aibă și su
flet! Și e nevoie dn un suflet 
mare !

Marius POPESCU
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• SPORTUL STUDENȚESC A 
CIȘTIGAT TURNEUL DE LA 
CONSTANTA. Sîmbătă după-a- 
miază s-au disputat ultimele două 
partide din cadrul turneului in
ternațional, încheiate cu urmă
toarele rezultate : F. C. Constan
ța — Excelsior 4—3 (1—0) ; cele 
șapte goluri au fost realizate de 
Turcu (min. 45), Belu (min. 66), 
Voinilă (min. 82) și Zahiu (min. 
86, din penalty) pentru constăn- 
țeni. Padt (min. 47), Weissmann 
(min. 50) și Biyl (min. 90) în fa
voarea oaspeților ; Sportul stu
dențesc — Haarlem 1—1 (0—0) ;
punctele au fost înscrise de FI. 
Grigore (min. 68), respectiv Bo- 
lom (min. 80). în urma acestor 
rezultate. Sp. studențesc a cuce
rit trofeul pus în joc. (C. Popa 
— coresp.).
• CONTINUtNDU-ȘI TURNEUL 

în R. F. Germania, campioana

• MECIURI AMICALE • MECIURI AMICALE •
noastră, Dinamo București, a sus
ținut al doilea meci, întîlnind se
lecționata de amatori a orașului 
Cuxhaven, în fața căreia a cîști- 
gat cu 9—2. Golurile au fost mar
cate de Dragnea 2, Augustin 2, 
Movilă 2, Mulțescu, Suciu și G. 
Moldovan.
• TURNEUL DE LA DROBE- 

TA-TR. SEVERIN A FOST CÎȘ- 
TIGAT DE F. C. ARGEȘ. Com-
petiția organizată de C.S.M. Dro
beta Tr. Severin și dotată cu 
„Cupa Drobeta 2000“ a revenit 
lui F. C. Argeș, în urma înre
gistrării următoarelor rezultate : 
C.S.M. Drobeta — F. C. Argeș 
0—1 (0—1) — a marcat Iovănescu 
(min. 44) ; Universitatea Craiova
(tineret) — F. C .Majdanpek (Iu- Hațeg.

goslavia) 0—0, C.S.M. Drobeta — 
F. C. Majdanpek 0—3 (0—1) —
au marcat Mladenovicl (min. 5), 
Krpici (min. 53 și 55) ; Univer
sitatea Craiova (tin.) — F. C. Ar
geș 1—2 (1—2) — au marcat Băr^ 
buceanu (min. 34), respectiv Ig
nat (min. 35) și Jurcă (min. 38) ; 
F. C. Argeș — F. C. Majdanpek 
3—0 (1—0) — au marcat Toma
(min. 38), Ignat (min. 55 și 64) ; 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin — 
Univ. Craiova (tin.) 3—0 (0—0) — 
au înscris Mar coci (min. 54 și 
83). Iordacbe (min. 74). (V. Ma- 
nafu — coresp.).
• CORVINUL HUNEDOARA a 

susținut mai multe partide la 
încheiate «*u următoarele

rezultate : 3—1 (1—1) cu Energia 
Aval Hațeg (camp. județean), 
prin golurile marcate de Petcu 
2 și Dubinciuc, respectiv Țapu ; 
1—1 (1—0) cu Mureșul Deva (au 
marcat Văetuș, respectiv Preda) 
și 3—0 (2—0) cu Aurul Brad (au 
marcat Văetuș 2 și Gălan). (N. 
Sbuchea — coresp.).
• I.C.I.M. BRAȘOV — POLI

TEHNICA TIMIȘOARA 0—1 (0—0). 
Golul a fost marcat de Bolba. în
vingătorii au aliniat echipa : Cli
pa — Murar, Șunda, Crăciun, 
Lehmann — Manea, Rotariu, An- 
ghel — Bozeșan I, Giuchiei, Bol
ba. Au mai jucat : Vlătânesrv 
Bozeșan II, Oancea, Gar.ea. (C. 
Gruia — coresp.).

• „CUPA VIITORUL» (ZONA 
BRAȘOV). Pe mai multe tere
nuri din Brașov s-au desfășurat 
jocurile turneului zonal din cadrul 
acestei competiții, la care au par
ticipat nouă selecționate de ju
dețe (nu s-a prezentat formația 
județului Covasna). La capăt-1 
unor partide atractive, form 
ile județelor Sibiu și Mureș aa 
ocupat primele locuri în serii, 
disputîndu-și, apoi, finala.
rezultatele celor douâ flnalMe s 
Sibiu : 4—0 cu Harghita. >—I ea 
Prahova. 1—1 Bravrr S—î ea 
Maramureș : Worn : 4—*
Cluj, >—<. eu mtriia-XIrtMll, 
4-1 cu BrăEa. b Eaa» : »in- 
Mure« 1—4 (•—€>. pr:-. pur.ct
. -—r«f?n t.r;i 
țnwiHi» j_ | : cluj — Brașov 1—0

—Țj — a marcat Șutea. (C.
Gruia — coresp.).



> JO DE LB LOS RBGELES
Zi plină, astăzi, in arenele Olimpiadei

ÎNTRECERI LA 14 DISCIPLINE
• La șase dintre ele slnt prezenți și sportivii noștri

SABIA Șl FLORETA ROMÂNEASCĂ, 
DIN NOU ÎN CURSA PENTRU PRIMELE LOCURI

Pc continentul nord-american, scrima —

de la Chicago Ia orașul celor două Olimpiade

Se poate spune că, de fapt, 
azi — luni — cea de a 23-a e- 
diție a Jocurilor Olimpice de 
vară, de la Los Angeles, de
marează cu_ motoarele in 
plin. Adică, pe tabloul între
cerilor, găzduite de numeroa
sele și modernele baze spor
tive californiene, apar la a- 
ceastă zi dispute la 14 disci
pline sportive : baschet box.

PROCRAMUL ZILEI ----------
BASCHET. Bărbați, jocwi ia grupele prataiaera ; taaai, jocuri Io 

cadrul grupei unice
BOX. Meciuri preliminare
CANOTAJ. Femei. întreceri elueinatoni
CICLISM. Cano de urmărire tndmdMOlă irelT rărț șl Poala la

1 000 m cu start <+ pe loc
CĂLĂRIE. Concursul complet, proba de dresai sap • Ba
FOTBAL Meciuri preliminare
GIMNASTICA Femei, exerciții impusa
HALTERE întrecerile la cat 54 kg
HOCHEI PE IARBA Meciuri preliminare
ÎNOT. Serii și finale Io IN ■ beae. BBB ■ Sber bărbați ; xerS și 

finale la 100 m liber si 400 m mixt feasel
LUPTE GRECO-ROMANE. întreceri preGmieare la categoriSa 44 kg. 

62 kg și 90 kg
PENTATLON MODERN. Proba de scrimă
TIR. Pușcă libero 63 focuri culcat. talere aruncate dm șanț (75 de 

talere), mistreț akrrgător (focuri rapide)
VOLEI Femei, meciuri preliminare

canotaj, ciclism, călărie, fot
bal, gimnastică, haltere, hochei 
pe iarbă, înot, lupte greco-ro- 
mane, pentatlon modern, tir și 
volei. La șase dintre acestea 
se află la start și reprezentan
ții lotului olimpic al Româ
niei, pe listele de concurs din 
această zi ti guri nd boxeri, 
gimnaste, canotoare, trăgători, 
halterofili și luptători.

După ce, duminică. întreceri
le de gimnastică au debutat cu 
exercițiile impuse ale băieților 
(cu rezultate care, datorită di
ferenței de fus orar, n.u ne-au 
parvenit pînă la închiderea e- 
diției), astăzi, la „Paulley Pa
vilion" din Satul olimpic 
U.C.L.A., intră în concurs și 
fetele, tot cu exercițiile impu
se. Echipa României face parte 
din ultima grupă din concurs, 
a IV-a, împreună cu formațiile 
R.P. Chineze și Canadei. Gim

nastele noastre Eeaterina Sza
bo. Lavinia Agache. Laura 
Cutiaa, Simona Pâucă, Cristina 
Grigoraț, Mihaela Stănuleț iși 
Încep evoluțiile in jurul ora 
19 Ga Los Angeles. adică 
marți in jurul orei 5 diminea- 
ța. La București).

La Lake Casitas. unde vintul 
care impietează asupra desfă
șurării competiției, a determi

nat organizatorii să fixeze pro
gramul întrecerilor Ia ore neo
bișnuite (dimineața intre 7,30 
și 10,30). se desfășoară astăzi 
seriile in cadrul probelor fe
minine de 1000 m. Vor parti
cipa, dintre canotoarele ro
mânce. în ordinea probelor : 
Olga Bularda, Cbira Apostat. 
Maria Fricioiu, Florica La- 
vrie + Viorica loja (4+1 ra
me), Elisabeta Oleniuc, Mari- 
oara Popescu (2 visle), Elena 
Horvat, Rodica Arba (2 rame), 
Valeria Racilă (simplu), Titie 
țăran, Anișoara Sorohan, Ioa
na Badea, Sofia Corban + E- 
caterina Oancia (4+1 visle) și 
Lucia Sauca, Aurora Pleșca, 
Mihaela Armășescu, Camelia 
Diacooescu, Adriana Chelariu, 
Aneta Mihali, Doina Bălan, 
Mariana Trașcă + Vorica loja 
(8+1).

Turneul de lupte greco-ro- 

mane debutează azi la „Ana
heim Convention Center", ui
mind să se încheie vineri 3 
august Pe cele trec saltele iși 
vor începe azi evoluțiile luptă
torii de la categoriile 48 kg 
Ga care delegația noastră nu 
are concurent), 62 kg. (pe lis
tele de concurs figurind și re
prezentatul țării noastre Con
stantin Uță) și 90 kg (in con
curs, Ilie Matei).

întrecerile de haltere, în
cepute duminică in sala „-Al
bert Gersten", continuă azi cu 
categoria cocoș (56 kg), eu a- 
cest prilej in’.rind in concurs 
și primul halterofil român. 
Gheorgbe Maftei, care va lua 
startul in prima grupă valori
că (disputele au loc pe două 
categorii valorice).

La poligonul „Prada Recrea
tional Aria", pe standurile pro
bei de pușcă liberă. 60 fc., se 
va afla și reprezentantul țării 
noastre. Constantin Stan. Tră
gătorul român a realizat un 
mare progres in acest an, a- 
jungind la 599 p. rezultat cu 
care poate urca pe podium.

Boxerii, care și-au început 
„maratonul* spre podiumul o- 
limpic chiar din prima zi a 
întrecerilor, duminică, continuă 
ari să evolueze in două reu
niuni preliminare. Pe listele 
generale de concurs sint 359 de 
boxeri, la 12 categorii. cane 
programează in total 347 de 
meciuri. Vineri seara, la „Me
morial Sports Arena", locul de 
desfășurare al competiției de 
box, s-a desfășurat tragerea la 
sorți. Primii adversari ai pu- 
giliștilor români sint : Renato 
Cornett (Australia) pentru Vio
rel Ioana (cat. 60 kg), Antoine 
Loungoude (Camerun) pentru 
Rudei Obreja (cat. 67 kg), Dai-, 
Ho Ahu (Coreea de Sud) pentru 
Gh. Simion (cat. 71 kg), cei
lalți trei boxeri români, Ni- 
colae Talpoș (cat. 57 kg). Mir
cea Fulger (cat. 63,5 kg) și 
Georgică Donici (cat 81 kg), 
fiind calificați direct in turul 
doi.

Marile competiții de scrimă 
n-au poposit de’ prea multe 
ori în Statele Unite ale Ame
rica. Iată că. acum. Los An
geles. gazda celei de-a 23-a 
ediții a Jocurilor Olimpice de 
vară, reușește să egaleze re
cordul deținut Dină acum de 
orașul Chicago, care a găz
duit de două ori o mare în
trecere : campionatele mondiale 
de tineret. în 1971 si 1979, în- 
trucît marea metropolă ame
ricană de pe țărmul Pacificu
lui a mai primit elita scrimei 
mondiale și la ediția din 1932 
a Jocurilor Olimpice.

Actuala competiție de scrimă 
se va desfășura la Exhibition 
Hall din Long Beach Conven
tion Center. între 1 Si 11 au
gust 1984. în această sală, cu 
o suprafață de aproximativ 
9 300 mp. cu tribune capabile 
să primească 3 000 de specta
tori. îsi vor disputa scrimerii 
grupele eliminatorii ne 16 
nlanse. Pentru finalele fiecărei 
orobe. individual si De echipe, 
caravana scrimei se va muta 
în apropiere, la Terace Theatre, 
De podiumul special amenajat 
De scenă. în fata a Dește 3100 
de SDectatori. Din această sim
bioză dintre comDetitie si artă, 
care a născut, de fant, scrima 
modernă, se SDeră să apară 
un sDectacol atractiv în arena 
olimpică a actualei ediții.

Programul, care cuDrinde in
variabil, la toate cele 4 probe, 
grupele eliminatorii, faza eli
minărilor directe si recalifică
rilor- (32 de concurenți) si fi
nalele. îsi va derula ultimele 
acte (finalele de 8. de ase
menea De DrinciDîul eliminării) 
astfel : floretă masculin indi
vidual — ioi 2 august : floretă 
feminin individual — vineri 3 : 
sabie individual — sîmbătă 4 : 
floretă masculin echinc — du
minică 5 : floretă feminin e- 
chipe — marți 7 : spadă indi
vidual — miercuri 8 : sabie 
echipe — joi 9 : spadă echipe 
— sîmbătă 11 august.

La actuala ediție a Jocurilor 
Olimpice, scrimerii români vor 
fi orezenti cu floreta feminină 
si sabia, atît in probele indi
viduale. cit si în cele pe e- 
chipe : pe listele de concurs 

mai figurează si un floretist. 
Reprezentantele tării noastre, 
de atîtea ori prezente pe po
diumul marilor competiții in
ternaționale. au acum din nou 
sansa de a se clasa De o poziție 
prestigioasă în confruntarea o- 
limpică. Echipa feminină de 
floretă a României (Marcela 
Zsak. Aurora Dan. Elisabeta 
Guzganu. Rozalia Oros si Mo
nica Veber) va avea de înfrun
tat puternicele cvartete ale Ita
liei (actuala campioană a lumii, 
în frunte cu campioana mon
dială Dorina Vacaronni). R.F.G. 
(multiplă medaliată olimpică si 
mondială în ultimii ani). Fran
ței (campioana olimpică ,.en 
titre"). Sabrerii (Ioan Pop, Ma
rin Musiață, Cornel Marin. A- 
lexandru Chiculitâ. Viimos 
Szabo) au si ei sanse reale în 
lupta pentru medalii neuitînd. 
desigur, nici faptul că echipa 
României de sabie a fost me
daliată cu bronz la J.O. 1976 
(primii trei din actualii titu
lari fiind si atunci prezenți). 
nici că cei doi tineri, debutanti 
la o asemenea întrecere de 
anvergură, vor trebui să de
pună toate eforturile pentru a 
contribui în cea mai mare mă
sură la înaltul randament al 
echipei României. Echipă care, 
în lupta pentru podium va a- 
vea ca principale contracandi
date redutabilele formații ale 
Italiei (cea măi puternică în 
ultimele sezoane, care, de plt- 
fel. a si eliminat formația noas
tră din cursa pentru podium la 
campionatele mondiale din 1933, 
de la Viena) si Franței. FIo- 
retistul Petru Kuki vrea, desi
gur. să aibă in palmaresul său 
si o medalie olimpică, dună ce 
a obtinut onorurile „mondiale
lor" si „europenelor" Intenție 
care nu se va putea materia
liza decît dacă reputatul nos
tru floretist va evolua la cea 
mai ridicată cotă valorică, 
singura capabilă să treacă de 
..barajul" floretistilor italieni, 
francezi si vest-aermani.

Să sperăm că seoala româ
nească de scrimă va avea o 
prezentă marcantă în palma
resul întrecerilor olimpice ce 
bat la usă.

Pout SLAVESCU
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CEREMONIA DE DESCHIDERE
(Urmare din pag. I)

Louis Armstrong, Duke Elling
ton. Bennie Goodman, Leonard 
Bernstein, Fred Astaire și al
ții. Această întoarcere in timp 
a impresionat, desigur, deși trei 
pătrimi dintre cei prezenți nici 
măcar nu erau nășcuți in anii 
de glorie ai acestor mari ar
tiști.

Fiecare inaugurare a Jocuri
lor • Olimpice, oriunde a avut 
loc, în Japonia sau în Mexic, 
în R. F. Germania sau în Ca
nada. in Uniunea Sovietică sau 
aici, în S.U.A., a fost întocmită 
conform specificului țării res
pective. Aici, în California, a 
fost firesc, de aceea, ca specta
colul să conțină tablouri despre 
primii cuceritori ai „Westului", 
despre febra cinematografiei și să 
se încheie cu... cosmonauți. De 
fapt, originalitatea regiei a fă
cut succesul spectacolului, care 
a precedat defilarea celor 140 
de delegații ale țârilor partici
pante și ceremonialul olimpic 
traditional : aducerea flăcării o- 
limpice. depunerea jurămîntu- 
lui olimpic al sportivilor de că
tre Edwin Moses, campion o- 
limpic la Montreal, și jurâ- 
mîntul arbitrilor — Sharon We
ber — gimnastică etc. De 
altfel, o parte a ovalului sta
dionului. cum ar fi la noi, pe 
„23 August", peluza dinspre Bd. 
Muncii, a fost sacrificată pen
tru a fi transformată în scenă. 
Pe aceasta au luat loc o or
chestră de 150 de instrumentiști, 
1 039 de coriști șl, pe rînd, a- 
proape 500 de dansatori, în 
timp ce pe centrul terenului 
am văzut o feerie de mii de 
costume ale sportivilor și ale 
diverșilor interpreți.

1 032 de baloane, albe și au
rii au fost lansate spre tării, 
un dirijabil ce se rotea deasu
pra stadionului trimitea tuturor 
un ..Bun venit!", iar avioane cu

reacție desenau cu fum aceeași 
urare și cercurile olimpice, 
după care a apărut noutatea : 
deasupra stadionului și-a făcut 
apariția lin cosmonaut, propul-

Jurămintul olimpic al sportivi
lor a fost rostit de Edwin 
Moses, campion olimpic la 400 
m gardtiri la J.O. de la 

Montreal
(Laserfoto : A.P.—AGERPRES)

sat de rachete și care, fără pa
rașută, a aterizat în fața tri
bunei oficiale. Toate acestea au 
fost parcă semnalul unui ex
celent „show" olimpic, în care 
cîntecul „Toată America olim
pică", un marș interpretat de 
800 de trompeți și un desen 
viu al hărții țării gazdă, au în
cheiat prima parte a progra
mului.

Din nou muzică și dans, cu 
vestita „Rapsodie albastră", a 
lui Gershwin, interpretată de 
84 de pianiști și de 100 de ba
lerine, apoi totul în „bleu", 
dans și muzică modernă sub

A J.O. '84
forma exercițiilor fizice de ma
să.

Un alt mom&nt-surpriză a 
fost invitația făcută spectatori
lor de crainicul stadionului de 
a ridica plăcuțele colorate de 
sub bănci și de a Ie așeza pe 
genunchi. A rezultat, pe în
treaga suprafață a tribunelor, 
drapele în culoți ale tuturor 
țărilor participante.

In acest decor a fost adus 
Steagul olimpic de către o, de
legație a orașului belgian An
vers, gazdă a J.O. din 1920, a- 
tunci cînd a fost înălțat pen
tru prima oară. Steagul a fost 
înmînat președintelui C.I.O., 
Juan Antonio Samaranch, care 
l-a predat lui Tom Bradley, 
primarul Los Angelesului.

începe apoi defilarea țărilor 
participante. Conform tradiției, 
delegația Greciei, țara olimpia
delor antice și gazda primei o- 
limpiade moderne, a intrat pri
ma pe stadion, deschizînd o

56 DE SPORTIVI ROMÂNI ÎN CADRUL CONCURSURILOR NAUTICE
(Urmare din pag. 1)

Valeria Racilă (schif simplu) 
si pe Rodica Arba si Elena 
Horvat ca mari favorite in 
probele lor. Spunem aceasta 
campioanelor noastre si Va
leria’ zîmbeste : ..Una este 
să fii favorită, alta să fii cam
pioană olimpică. Oricum, sint 
bine Pregătită si astent cu 
nerăbdare finala".

Ca pretutindeni. Ivan Pațzai- 
chin este înconjurat de o mul
țime de admiratori Liderul 
..flotilei de aur" a canoei 
noastre nu este numai o figură 
binecunoscută a canoei mon
diale. o glorie a sportului 
românesc. ci o veritabilă 
vedetă — in sensul adevărat si 
pilduitor — a sportului mon
dial. Ii arăt copia fisei biogra
fice din memoria calculatorului 

paradă care a durat mai mult 
de o oră. IU așteptăm cu ne
răbdare pe sportivii noștri. Ia- 
tă-i, intimpinați de aplauzele 
călduroase ale asistenței. Fetele 
poartă costume roz și lila, bă
ieții sint imbrăcați in costu
me alb-albastre. Corneliu Ion 
este purtătorii! drapelului tri
color. El a fost urmat de al ți 
campioni olimpici mondiali și 
europeni din delegația Româ
niei socialiste.

La încheierea defilării. Peter 
Uberroth, președintele Comite
tului de Organizare a J.O. ’84. 
I-a invitat pe Juan Antonio Sa
maranch să ia cuvintul. Acesta 
a adresat președintelui S.U.A., 
Ronald Reagan, invitația de a 
deschide Jocurile Olimpice ale 
anului 1984.

Drapelul olimpic, purtat de 
șase sportivi, între care foștii 
campioni olimpici Bruce Jen
ner, AL Oerter, John Naber, ca 
și Thorpe-junior, fiul marelui 
sportiv care a fost Jim Thorpe, 
campion olimpic în 1912, desca
lificat apoi pentru o acuzație 
de profesionism și reabilitat de

EMS de Iâ centrul de presă. 
Are 5 file. Fișa lui Carl Lewis, 
noul Owens ara numai două 
file. Lunga carieră a Iui 
Ivan bate toate recordurile. 
. Sînt ia a cincea Olimpiadă si 
trebuie să plec cu fruntea sus. 
Barca merge bine. îl simt ne 
Toma (Simionov — n.n.) pu
ternic. Deci, trebuie să cîsti- 
găm !“. Acest ..trebuie să cîs- 
tigăm" este mai mult de
cît o promisiune. Abia după 
ultima „pistă de control vom 
ști, înșă, dacă campionii olim
pici vor trage în ambele probe.

îl lăsăm Pe Patzaichin pe 
mîinile copiilor vinători de 
autografe si schimbăm ci- 
teva cuvinte cu urmașul 
său Costică Olani Campio
nul mondial de la Tampere 
cunoaște bine lacul Casitas. A 
cîstigat aici. în toamna tre
cută. ambele curse de sim

C.I.O. cu puțină vreme în ur
mă, Se cintă Imnul olimpic și 
sint lansați în văzduh peste 
4 000 de porumbei. Intră pe 
stadion purtătoarea torței o- 
limpice. Este Gina Hemphil, 
nepoată a celebrului Jesse O- 
wens, cîștigătorul a patru me
dalii de aur la J.O. din 1936. 
Tribunele sînt în picioare și 
aplaudă schimbul de ștafetă cu 
uriașul Rafer Johnson, campio
nul decatlonului olimpic de la 
Roma, care aprinde flacăra o- 
limpică.

Zeci de mii de oameni cintă 
melodia „Luați-vă de miini cu 
toții!“ si toți cei prezenți se 
prind de miini, simbolizînd ast
fel înțelegerea si pacea care 
trebuie să domnească între ti
neretul lumii, între toate po
poarele planetei noastre.

Jocurile Olimpice ’84 au de
butat sub bune auspicii... La 
ora cînd citiți aceste rînduri, 
primii sportivi au și intrat în 
întrecere. Sperăm să vă co
municăm cit mai multe rezul
tate bune și ale sportivilor 
noștri.

plu ale concursului preolimoic. 
..Ce spui. Costică. de Larry 
Cain si Uli Eicke, pe care pre
sa americană îi consideră 
orimi favoriți la 1000 me
tri îl întreb. ..Sînt buni, 
dar cu zic să așteptăm ziua de 
11 august. Mă simt măi bine 
ca oricind"

Vînzoleala pe lac s-a po
tolit. antrenorul principal al 
lotului. Manoilă Miliein. su
praveghează îmbarcarea în 
autobuze. .Lucrăm cu mo
toarele în plin, ne spune el. 
După ultimele Diste de con
trol vom stabili si titularii 
celor două probe — caiac 
simplu fele si canoe dubiu 500 
m. în care concurenta ne-a e- 
bligat să așteptăm ultimele 
date". Ne despărțim. Auto
buzele sportivilor pornesc 
sore Santa Barbara noi 
sore Los Angeles
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