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INTRE DOUA AVIOANE...
...Flori ți medalii pentru speranțele notației

Pe pista stadionu
lui Coliseum din 
Los Angeles, dele
gația României 
trece prin fata tri
bunelor la Cere
monia de deschi
dere a celei de a 
XXIJI-a ediții a 
Jocurilor Olimpice 
de vară. Purtăto
rul drapelului tării 
noastre este cam
pionul olimpic de 
tir Corneliu Ion. 
Laserfoto :

A.P.-AGERPRES

GIMNASTELE ROMÂNCE ÎȘi SUSȚIN CU SUCCES 
CANDIDATURA LA MEDALIILE OLIMPICE 

Luni, Ecaterina Szabo — singura concurentă notată cu 10

r*
LOS ANGE

LES. 31 (prin 
telefon). Luni 
dună-amiază. la 
..Pauley Pavi
lion". arenă cu 
peste 12 000

locuri, a Universității din Ca
lifornia. aceleași cline de sa
tisfacție ca acum 8 ani la 
Jocurile Olimpice de la Mont
real. Atunci, gimnastica femi
nină românească, mai puțin 
afirmată în arena olimpică, a 
apărut ca o senzație, lansînd-o 
spre culmi de glorie pe Nadia 
Comăneci. ca ne noua si marea 
vedetă mondială a acestui sport. 
Iar acum, după 8 ani. școala 
românească s-a prezentat cu o 
nouă generație de sportive. 
Valoarea si omogenitatea sînt 
atuuri care o situează foarte 
aproape de nivelul formației

Canotoarele noastre au luat un start bun

pe care am aliniat-o în 1976. 
la Montreal. Ecaterina Szabo 
și Lavinia Agache asemuin- 
du-se în multe privințe cu 
Nadia Comăneci. în concursul 
de luni seară. Ecaterina Szabo 
a fost notată cu 10 la sol, 
singura notă maximă acordată 
de arbitre in întrecerea fete
lor si admirația publicului a 
devenit fără margini fată de 
gimnastele românce, aplaudate 
la scenă deschisă.

Competiția pentru cele mai 
bune note si locuri la exerci
țiile impuse a început în 
cursul dimineții de luni. Deși 
este cunoscut faptul că pro
gramul obligatoriu nu este în
deajuns ■de atractiv oentru a 
capta interesul spectatorilor, de 
această dată, atît dimineața, 
cînd publicul american a venit 
să-si susțină formația favorită 

reprezentativa S.U.A.. cit și 
după-amiaza. la reuniunea in 
care au evoluat reprezentati
vele României. R.P. Chineze 
si Canadei, sala a fost arhi
plină. Reprezentativa S.U.A.. 
care-si dorește medalia de aur. 
s-a prezentat într-o formă re
marcabilă. cu exerciții bine e-

Aurel NEAGU

(Continuare in pag a 4-a)

Patru decenii de viață nouă, liberă, prosperă

ACTIVITATEA SPORTIVĂ, ÎN PAS 
CU ÎMPLINIRILE SOCIALISTE ALE PATRIEI

Robert Pinter s-a întors cu 
fruntea sus de la Campionatele 
europene de natatie pentru ju
niori. Și ce poate fi mai frumos 
pentru un sportiv decît să se 
întoarcă astfel, cu fruntea sus, 
acasă 7...

Băiatul acesta de 16 ani $1 
jumătate <e născut la 6 ianua
rie 1968 la Baia Mare) nu a 
fost dăruit de natură cu un fi
zic deosebit pentru marea per
formanță. E înalt doar de un 
metru și 72 de • centimetri 
(proaspătul campion olimpic și 
recordman mondial, Michael 
Gross, are 2,01 m !), cîntă- 
rește 72 kilograme. Dar. acolo 
unde natura a fost mai zgir- 
cită, a compensat munca, ambi
ția, dorința. L-a crescut așa, în 
cultul muncii, mult iubitoarea-i 
mamă. Apoi școala — este elev 
al Liceului industrial 8 Baia 
Mare, colectivul sportiv — 
C.S.M.S.. unde a început înotul 
prin 1977, cu Petre Deac, con- 
tinuînd cu antrenorul emerit 
Gheorghe Dimeca. Asa îl știm 
pe Robert — un exemplu de 
muncă, de dăruire, precum co
legele sale Eniko Palencsar sau 
Maricica Culică, de pildă. Foar
te disciplinat, tenace, el nu a 
făcut niciodată mofturi, a strins 
din dinți cînd ceva nu mergea, 
găsind forța de a o lua de la 
capăt chiar și atunci cînd nu-și 
mai simțea, de oboseală, de 
efort, brațele...

... Și a învins ! Medaliile s-au 
adunat seturi, seturi („mereu le 
tot aranjează, le șterge de pra
ful vremii mama !“). ajungind 
la mai bine de 150 numai cele 
cuvenite învingătorului. într-o 
probă sau alta, la o categorie 
sau alta de vîrstă în întrece
rile republicane. Recordurile 
naționale bătute de el de la 
virsta de 10 ani pînă acum au 
trecut, la rindu-le, de 200, 
la liber — de la „sută“ la 1500 
m. fluture, la mixt. Iar acum 
înseamnă acest atît de proas
păt triumf într-o cursă a „eu
ropenelor" pentru speranțele 
înotului, la 200 m fluture, toc
mai în proba ce aducea nata- 
tiei românești, cu un an în 
urmă, prima medalie de aur din 
toată istoria sa. Atunci cam
pionul a fost Cristian Ponta, 
ploieșteanul, elevul lui Toma 
Mirițescu, acum este Robert 
Pinter, băimăreanul. elevul lui

Iulia Mateeseu. Robert Pinter 
și.„ medaliile lor 

Foto : I. BĂNICĂ

Gheorghe Dimeca, după o cursă 
în care victoria s-a văzul du
blată de un timp remarcabil — 
2:04,23. excelent pentru juniorii 
continentului, excelent pentru 
seniorii români — record natio
nal !

Frumoasa izbindă nu l-a 
schimbat și nu-1 va schimba, o 
spunem fără teama de a greși, 
pe Robert. A rămas același 
băiat modest, neștiind cum să 
răspundă, la aeroport. îndelun
gatelor stringeri de mină ale 
secretarului federației. Lucian 
Dumitrescu, ale celorlalți. A 
rămas același excelent coleg, 
îndrăgit de toti din preajmă, 
același tînăr mereu zimbitor. 
optimist. încrezător in viată. 
Cu o sete nemaipomenită de 
viată. Și de muncă...

Iulia Mateescu s-a întors 
cu fruntea sus din Luxemburg. 
Trei medalii, de bronz, la 200 m 
spate, la 100 și 200 m fluture 
plus alte două finale 
(„sută" spate — locul 4 și „sută" 
liber — locul 8) înseamnă 
ceva, mai cu seamă cînd ai

Geo RAEȚCHI

(Continuare In vao 2—3)

CINCI ECHIPAJE ROMÂNEȘTI 
CALIFICATE IN FINALE

LOS ANGELES 31 (prin te
lex). Pe Lacul Casitas de la 
Santa Barbara au început în
trecerile canotoarelor si cano
torilor. Specialiștii sporturilor 
nautice sînt cei mai matinali 
la actuala Olimpiadă, cursele 
desfăsurîndu-se dimineața de
vreme. cu începere de la ora 
7.30. ora locală. întrucît spre 
ora prînzului apar valuri pe 
acest lac natural, iar căldura 
este foarte mare.

Un public numeros a tinut 
să asiste la reuniunea inaugu
rală care a programat primele 
curse eliminatorii feminine Si 
masculine. Patru echipaje fe
minine românești s-au aliniat 
la startul seriilor si toate patru 
au obtinut victorii convingă
toare trei dintre ele cîștigînd 
dreptul de a evolua direct în 
finale, fără a mai susține și 
examenul semifinalelor. Nu
mai Valeria Racilă urmează să 
dispute si o semifinală — dat 
fiind numărul mare de concu
rente. trei serii cu 16 echi
paje — ea obtinînd. însă, cel 
mai bun timo al probei.

în prima cursă de canotaj a 
acestei ediții a Jocurilor Olim
pice. in proba de 4+1 rame, 
echipajul românesc Olga Bu- 
larda, Chira Apostol. Maria 
Fricioiu, Florica La vrie + Vio
rica loja a concurat pe cu
loarul al 3-lea alături de e- 
chipaiele Olandei. S.U.A.. R.P. 
Chineze si Coreei de Sud. Fe
tele noastre medaliate cu ar
gint la C.M de anul trecut de 
la Duisburg, au forțat pe prima 
parte a distantei, trecînd Ia 
jumătatea cursei <300 m) in 
1344. cu mai bine de 3 se
cunde fată de cele mai apro- 
oiate adversare Diferența se 

va menține în continuare, spor
tivele noastre controlînd fără 
probleme disputa. Clasament :
l. România 3:21.61, 2. Olanda 
3:24,98. 3. S.U.A. 3:28.02 4. RP. 
Chineză 3:37,70. 5. Coreea de 
Sud 3:35,03. Cealaltă serie a 
fost cîstigată de echipajul Ca
nadei în 3:23,45.

O victorie clară au obtinut 
și Elisabeta Oleniuc—Marioara 
Popescu în proba de 2 vîsle. 
în fata echipajului considerat 
cel mai puternic adversar, cel 
al surorilor canadience Daniele 
șl Silken Lanmann : 3:24.28,
respectiv 3:26,72 locul 3 fiind 
ocupat de Olanda 3:23,67. iar 
locul 4 de Anglia 3:37.72, Cea
laltă serie a fost cîstigată de 
echipajul norvegian Haldis Le- 
nis, Solfrid Johansen 3:28,41.

în ultima serie a probei de 
simplu. Valeria Racilă a rea
lizat cea mai categorică victo
rie a zilei. Avînd 5 secunde a- 
vans la jumătatea distantei, 
campioana noastră a continuat 
să vîslească in același ritm 
susținut, fără însă a da im
presia că se întrebuințează la 
potențialul maxim, mărind di
ferența la sfîrsitul celor 1000
m. la aproape 8 secunde 
(3:44.22). în urma ei : Stepha
nie Foster (Noua Zeelandă) 
3:51,86. Maria de la Fuente 
(Mexic) 3:55,60. Lisa Scheibert 
(Norvegia) 3:55.80, Laurence 
Hourdel (Franța) 4:00.27.

în sfirsit. fn proba de 4+1 
vîsle. echipajul Title Țăran. 
Anișoara Sorohan. Ioana Ba
dea. Sofia Corban + Ecaterina 
Oaneia a condus de la prima

Vladimir MORARI)

(Continaare tn pag. a 4-e)

MĂRTURII GRĂITOARE DIN ACTUALITATEA „TĂRII CRISURILOR"

Vedere exterioară a modernei Sili a sporturilor din municipiul Oradea

Cine cunoaște Oradea și îm
prejurimile acestui modern o- 
raș nu poate să nu se îndră
gostească — acesta este cu- 
vîntul — de pitoreștile zone 
ale ștrandului orășenesc, de 
frumoasa pădure Săldăbagiu, 
de complexele de odihnă, tra
tament și agrement de la Băi
le 1 Mai și Felix, unde popu
lației îi stau la dispoziție nu 
mai puțin de 15 bazine cu apă 
încălzită. Dar cu aceasta nu 
am spus totul. Pentru că sta
țiunile Ținea. Stîna de Vale 
sînt foarte ademenitoare, iar
na și vara, pentru cei rare 
doresc să-și petreacă ore de 
odihnă și să practice exerciții 
fizice în mijlocul naturii. Ei 
bine, s-a întîmplat să ne aflăm 
la Oradea într-una din zilele 
cînd vremea nu era tocmai fa
vorabilă excursiilor. Era des
tul de frig. Cu toate acestea, 
zeci de mii de oameni porni
seră către punctele de agre
ment amintite. îi aștepta acolo 
o baie de soare, o baie în ade
văratul înțeles al cuvîntulul in 

bazine cu apă încălzită, dar ii 
așteptau și numeroase instalații 
simple de sport. Am citit — 
venite de la mai multe aso
ciații sportive — cîteva afișe 
cu preferințele oamenilor mun
cii legate de traseele pe care 
doreau să le străbată la un 
sfîrșit de săDtămînă : unii s-au

judefu/ BfHORr

opriț asupra vizitării peșterii 
Meziad. alții vroiau să vadă 
Peștera Urșilor ; Vadul Crișu- 
lui. Trei Copaci. Poiana Flori
lor erau alte trei obiective tu
ristice (din cele peste 30) în
scrise in agendele oamenilor. 
Numeroase acțiuni sportive de 
masă specifice („Festivalul 
sportului bihorean" — ajuns 
la a 9-a ediție, euprinzînd 18 
ramuri sportive. „Festivalul 
sportului feminin". „Festivalul 
sportiv al petroliștilor" la Mar- 
ghita și Suplacu de Barcău, 
„Turul ciclist bihorean". „Cupa 

Foto : Juliu JAKAB — Oradea 
Orașului Salonta" etc.). gim
nastică la locul de muncă (sînt 
angrenați aproape 60 000 de 
oameni), mai ales la întreprin
derile de confecții din Or i iei 
Marghita și Orașul Dr, Psora 
Groza — iată tot aiitez îmae 
la care pot apela eei CM» 
resc să-și tntrețM aiaJțanan. 
să-și fortifice troM «tateu.

O discuție cu oricare om »- 
vizat In sport va porni de la 
ceea ce a dat Bihorul sportu
lui românesc. Natația. mai cu 
seamă, dar și atletismul, tu
rismul și fotbalul sînt disci
pline ale căror începuturi, da
tează — există documente in 
acest sens — de peste șase 
decenii. Așa cum. pe un plan 
paralel, cîteva asociații spor
tive. „Stăruința" „Fierarul* și 
„Esta-Sun* au constituit punc
tele de pornire In făurirea or
ganizațiilor sportive din zilele

Ion GAVRILESCU

(Continuare In pag t—J)



Dtn zori fi pină-n seară, apele lacului Cătușa sint brăzdate de caiacele și canoele tinerilor 
gălățeni care visează să ajungă in „flotila de aur" a țării... Foto : Dragoș NEAGU

„GIGANȚII" SÎNT ÎN VÎRSTĂ DE... 13 17 ANI!

„CUPA ELIBERĂRII ÎNTRE DOUĂ AVIO
(Urmare din pag 1)

LA BOX
Iubitorii boxului din Capi

tală vor putea urmări, ince- 
pînd de mîine, de la ora 18, 
titeva interesante gale pugilis
tice, prilejuite de competiția 
„Cupa Eliberării", organizată 
de asociația sportivă „Tim
puri Noi". Vor avea loc între
ceri de juniori, tineret și se
niori de la 14 cluburi și aso
ciații sportive bucureștene, 
printre care ..Metalul". „Rapid", 
„Mecanică fină", „I.M.G.B.", 
„Timpuri noi", „Locomotiva", 
„Vulcan" etc. Celelalte gale 
vor avea loc după următorul 
program: vineri la ora 18 și 
duminică dimineața, la ora 10. 
întreaga competiție va fi găz
duită de cocheta arenă „Tim
puri Noi", din Calea Dudești.

Intre stafia de cale 
ferată Bărboși și 
Galați, trenul trece 
pe lingi Combinatul 
siderurgic, marele iz
vor de otel al tării. 
Privirile se fixează 
uimite pe grandioasa 
construcție. Dacă este 
soare, ochiul este je
nat de razele care se 
reflectă dintr-un lu
ciu de apă aflat in
tre combinat și calea 
ferată. Parcă un co
pil ghiduș se joacă 
cu o oglindi. Este la
cul Cătușa, cocheta 
bază nautică a spor
tivilor gălăteni. Din 
zori si pină-n seară 
plutesc pe apă ca
iace, canoe si bărcile 
de urmărire ale an
trenorilor de la „Du
nărea", „Ancora" și 
de la Clubul sportiv 
școlar nr. 1, Zilnic, 
pe lac se perindă in 
jur de 200 de copil, 
toți in căutarea unui 
„certificat de reco
mandare" pentru „flo

tila de aur" a tării...
In vizita noastră la 

Galați, auzim, prin
tre altele, și despre 
„giganții" antrenoru
lui Isac Totolici, de 
la Asociația sportivă 
„Ancora". Deși are 
numai 30 de ani n au 
trecut doar 8 de cind 
a sărit din caiacul de 
concurs in barca an
trenorilor. Isac Toto
lici se poate mindri 
cu palmaresul elevilor 
săi : 6 titluri de cam
pioni naționali de ju
niori. Discutăm des
pre caiacul și canoea 
din Galați. Antreno
rul Totoliei este o en
ciclopedie în materie 
Ne vorbește despre 
primele concursuri cu 
bărcile de agrement 
pe Dunăre, despre 
primul caiac de con
curs construit in tara 
noastră de gilățeanul 
Ion Bujenifă, un pa
sionat al sporturilor 
nautice, și nu uită să

ne spună ci la caiacu- 
rile „Bujenifă" a con
tribuit fi priceperea 
maistrului timplar 
Nicu Nasopol, azi pen
siona’, despre cursele 
de mare fond ve Du
nă’* cu caiacele, des
pre generațiile mai 
tinere care au urmat 
și din riadul cărora 
a făcut parte si re
gretatul Fosile Ni- 
coari, multiplu cam
pion mondial... 11 în
trebăm ce este cu 
centrul său de „gi
gant i“, de care am 
auzit. „Giganții mei 
— ne răspunde zim- 
bind — sint, de fapt. 
niște copii intre 13 fi 
17 ani. Tineri eu un 
gabarit deosebit, ca
pabili, cred eu. de 
mari performante. I- 
deea de a face o ase
menea selecție nu-mi 
aparține In totalitate. 
Ea mi-a fost sugerată 
de antrenorul federal 
Cornel Birsănescu,

de antrenorul coordo
nator al lotului na
tional. Manoilă UiH- 
cin, fi despre -giganți- 
vorbea chiar si regre
tatul antrenor emerit 
Nicolae Narcsart. De 
la ei am invitat multe 
in perioada cind am 
dat ți eu o mini de 
ajutor la lot. Ca să-mi 
adun •pipantîi- — am 
acu-n o grupă de 2S 
(13 băieți si 12 fete) 
— am colindat timp 
de două luni aproape 
toate comunele jude
țului. Am copii din 
Firțânesli, din Vir- 
lezi, din S multi. din 
Tg. Buioru st de prin 
alte localități. Cei mai 
multi dintre ei, cu
rios. nu stixu ce este 
o barcă decit din 
cârti. Acum vislcsc 
ușor aproape 6 ore pe 
zi și cred ci vor de
veni campioni...*. Noi 
le dorim „giganților" 
gălăteni mult succes 2

Petre HEN7

FINALELE CAMPIONATULUI

DE CĂLĂRIE
După rnînruil două săptămlni de 

la desfășurarea concursului in- 
temațlonal de călărie, amatorii 
de sport dtn Sibiu vor putea 

loceptnd de mline și 
finalele Campionatului national 
de călărie (obstacole) pentru se
niori.

L* capătul a patru zile de 
depute vor fi cunoscuți noii 
rampu-mi ai seniorilor. Pentru 
rina roți! noștri fruntași aceste 
ta treceri constituie șl un impor
tant test Înaintea startului ta 
cea de a XV-a ediție a Campio
natelor Balcanice. care vor 
debuta la sftașitui lunii la Atena. 
Competiția ae anunță deosebit de 
atractivă, printre competitori 
afitadu-se Dumitru Vel ea. Florin 
Stoica. Mircea Neagu, Alexandru 
Bexan, Gruia Deac șa., candi
dați la cete șase titluri puse in 
joc.

In programul de m&ne «le la 
• J0 și 1«.S») figurează cele două 
manșe ale categoriei ușoare.

doar 14 ani — e născută la 16 
mai 1970’ în Ploiești, cînd mai 
ai un an de juniorat pe plan 
internaționali, cind ai atîta 
talent și multe, multe visuri. 
Iulia și-a. făcut, iată, un nume 
în înot, după șapte ani de 
muncă, cu profesorul ei Mihai 
Gothe, atît de sobru, de dă
ruit meseriei. Așteptam, de 
fapt această salbă de medalii 
de la eleva Liceului „C. Dobro- 
geanu Gherea" din Ploiești, 
pe lingă care funcționează și 
C.S.Ș.-U1, unde e legitimată. In 
glasul antrenorului simțim insă 
o undă de regret. O și spune 
de altfel : „Iulia putea mai 
mult, era capabila de aur. Nu 
i-a ieșit însă cursa de 200 
spate, in prima zi, și am sim- 
țit-o apoi nu tocmai în apele 
ei". Iată de ce, îmbrățișînd-o 
pe tripla medaliată, o aștep
tăm mai sus, la anul, la 
ediția viitoare...

★
La înot, ca și în atletism, 

cifrele îți pot da dreptul la 
speranțe. Dar la jocuri sporti
ve, situația e altfel. Spre pildă, 
la polo. Intr-un moment în 
care rezultatele slabe ale polo-

iștilor ii cam d 
oamenii acestui 
surpriza, a venii 1 
pei de juniori, 
de 17 ani, în pu 
tiție „Cupa Prie 
ca „un balon d 
spune antrenorul 
Grințescu, de * 
au mai dispărut 
cute. Ionuț An 
Iau Balanov, Fl< 
tălin Dima, I 
Gabriel Geantă, 
cerof, Gelu Lisa 
Răzvan Nuțu, C< 
dan Tufan, Miha 
din urmă fiind 
toți jucătorii 
luptat, în Bulga 
așa cum le-au 
norii Alexand 
Eugen Georgesc 
țele" unor mar 
— U.R.S.S., U 
Un succes pe 
suportul unor r 
biții pentru 
sportului nostru 
apă...

A fost frumos 
două curse de 
aproape una c 
printre pasageri 
sau poloiști în 
fruntea sus...

Echipa de polo, ciștigătoare a „Cupei Priet

PATRU DECENII DE VIAȚĂ
NOUĂ, LIDERĂ, PROSPERĂ

(Urmare din pag. I)

noastre. Sigur, prin chiar forța 
lucrurilor, prin faptul că mun
citorii aveau acces limitat pe 
stadioane, paleta disciplinelor 
nu era atît de bogată ca in zi
lele noastre. Totuși. înainte și 
imediat după 1944. Bihorul a- 
vea 5 campioni naționali la 
diferite probe atletice, se mln- 
drea cu înotători și poloiști de 
valoare. Irma Kiss, cu cind 
decenii în urmă campioană na
țională și ciștigătoare a con
cursului balcanic. Tirana 1946, 
la săritura în înălțime. azi 
membru In biroul executiv al 
C.J.E.F.S. Bihor și secretară a 
comisiei județene de atletism, 
își amintește de eolegii ei de 
arenă sportivă, tagloMndu-i in 
această noțiune pe poloiști, 
fotbaliști, săritori la trambuli
nă și înotători.

Tradiția a daț naștere unei 
puternice secții de natație la 
clubul Crișul. Vicepreședintele

acestei unități, Ion Alexandres- 
eu, ne spune : „Au fost mulți 
dintre cei care au pus bazele 
Înotului orădean de perfor
manță. Iar exemplul unui Ni- 
eolae Rujinschi, sau unul Emil 
Voicu, sau al antrenorului de 
azi al secției noastre, fostul 
recordman național Herman 
Scher, a fost de-a dreptul 
molipsitor. Cu frații Horațiu 
și loan Neagrău, cu Ladislau 
Szakadati. aflai și azi în acti
vitate. și eontinuind cu noul 
val reprezentat de Monica 
Groza și Laszlo Bay — la înot, 
apoi cu Cristina Szakacs și Da
niela Popa, autentică lideră a 
noii generații — pentru sări
turi, toți aceștia au făcut să 
se vorbească de Bihor, atît in 
întrecerile din bazinele de marc 
performanță din țară, cit și în 
cele de dincolo de granițele 
ei". Să nu uităm, însă, pe po- 
loiștii orădeni. nume cunos
cute celor care iubesc acest 
frumos sport : Dorin Costrăș, 
Liviu Garofeanu, Cornel Gor-

1964 19841944

Cluburi sportive — 1 11
Asociații sportive 23 473 490
Sportivi legitimați 328 1 896 6 997
Sportivi clasificați 284 1 150 1 459
- maeștri ai sportului - 21 13
— candidat maestru — — 5
— categoria 1 — 26 196

— Alte categorii — 825 4.228
Profesori de educație fizică 11 97 380
Antrenori și profesori la
cluburi sportive școlare 9 124 185
Sportivi in loturi 12 48 98
Arbitri 63 498 639
Secții afiliate 35 150 339
Centre inițiere copii și juniori — 18 74
Echipe divizionare 5 14 38
Titluri și recorduri naționale 6 18 63
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Sportul este o treabă de suflet...
• c
■ c

stat de vorbă 
activiști, an- 

. . ................. I,
„prins" tntr-o_ discuție 

președintele

J După ce am 
î cu numeroși
I trenori și sportivi orădeni, 
X- l-am
J pe președintele C.J.E.F.S. 
J Bihor, Bujor Mera.
i — Ne-a făcut o puternică 
X- impresie, stimate tovarășe 
J președinte, numărul mare 
J de discipline care dau con- 
J tur sportului de performantă 
X- bihorean. !n același timp, 
J sîntem plăcut surprinși de 
J acțiunile specifice incluse in 
I calendarul propriu privind 
X- activitatea sportivă de mesă.
* Cum reușiți să cuprindeți o 
J arie atît de mare de oameni. 
jf de sporturi și de localități ? 
X- — Este adevărat. în ulti- 
j mii ani, mal exact din 1965 
J încoace, activitatea sportivă 
J de masă și de performantă 
X- în județul nostru a căpătat
* o extindere foarte mare. O 
J diversificare pe care n-o în- 
X- trevedeam, dar care a de- 
X- venit realitate grație condl-

(X- țiilor ce le avem și, deopo
trivă, faptului că bihorenii 
iubesc sportul, mișcarea în 
aer liber. Toate acestea — 
și aici este secretul, dacă 
secret se poate numi — >iu 

«. ar fi posibile fără activul 
X- nostru obștesc. Stiti. sportul

este o treabă de suflet Oa
meni de cele mai diverse 
ocupații, angrenați în multe 
ramuri de producție, își fac 
timp și pentru a sprijini 
activitatea sportivă. Desigur, 
cei ale 
apărea 
supere.
datora _________  ____ ___
activiști devotați ' sportului. 
Clteva nume care îmi vin 
acum în memorie : ing. IIo- 
ria Cozma, Petru Cărmăzan, 
Gheorghe Nicoară. Nicolae 
Pantea, dr. Mircea Pop, 
Francisc Tulvan, Constantin 
Ștefănoiu, Ioan Borz, ingi
ner șef la S.M.A. Valea lui 
Mihai, Tiberiu Borș, Traian 
Sima, Emil Blaga. Cum spu
neam, dacă ar fi să-i nu
mesc pe toți cei care 
mează activul nostru 
ștesc, oameni pentru 
sportul înseamnă 
muncă devotată, 
să vă dictez 500 
Ceea ce, desigur, 
mult...

căror nume nu vor 
nu vor trebui să se 
Omisiunile se vor 

numărului mare de

for- 
ob- 

care 
pasiune, 

ar trebui 
de nume, 
ar fi prea
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este im-— Intr-adevăr,
presionant ceea ce spuneți. 
Trebuie să vă dau dreptate, 
„sportul este o treabă de 
suflet

dan și loan Fejer. Ei sint no
minalizați în Iotul olimpic, iar 
contribuția lor la ajungerea 
pînă în sferturile de finală ale 
„Cupei cupelor", a fost. de
sigur, hotărîtoare.

Despre celebrul Mircea Da
vid au auzit, sîntem siguri, 
atît cei care au lovit un balon 
de fotbal, cît și alții care nu 
știu decît simple date din spor
tul cu balonul rotund de la 
noi. Ei bine, pe meleagurile 
bihorene fotbalul trăiește o 
nouă tinerețe prin formația 
F.C. Bihor. Dorința cea mai 
mare a orădenilor este ca în- 
tr-un viitor cît mal apropiat, 
poate chiar în 1985. echipa lor 
favorită să-și cîștige dreptul 
de • evolua într-o cupă euro
peană. Faptul că există, acum, 
la Oradea un club sportiv șco
lar de fotbal, cu un colectiv 
de antrenori tineri, dornici să 
contribuie la cizelarea talente
lor șl să le pregătească pentru 
onorarea cărții proprii de vizi
tă — iată ce ne face să cre
dem că F.C. Bihor își va rea
liza țelul propus.

Luptele greco-romane, un 
sport care abia după 1944 și-a 
găsit adevărata matcă pe pla
iurile bihorene. judo-ul, secție

puternică pe lingă Institutul de 
învățămint superior din Ora
dea, de unde provin Gheorghe 
Dani și Ștefan Nagy. echipa 
de judo a C.S.Ș. 1 — cam
pioană națională în 1983 și 
1984, puternicele secții de la 
„înfrățirea", „Crișul". Spartac 
și Rapid — sînt argumente 
care au decis ca intr-un viitor 
apropiat la Oradea să se în
ființeze an centra național de 
pregătire olimpică, bazat 
primal rind pe elemente lo
cale. Pentru că ne aflăm la 
acest capitol, să precizăm că 
încă în acest an Ia Oradea va 
lua ființă și an centru olim
pie de atletism (pentru fond și 
semifond) destinat pregătirii 
juniorilor și seniorilor. Pen
tru că. nu trebuie uitat, Maria 
Radu — campioană mondială 
universitară in 1983 (Edmon
ton), pe distanța de 3 000 m, ca 
șl campioana națională la ma
raton. în 1081 și 1982, Doina 
Pop — ambele slnt produse 
„made in Oradea".

La jocuri (baschet, handbal) 
Bihorul s-a înscris, de aseme
nea. in aria performanței. Bas
chetul, mai ales, prezent de 
multi ani în elita națională (in 
1979 formația „Crișul", antre-

nată de Traian Constantinescu, 
cucerea titlul de campioană 
națională de senioare). oferă 
în fiecare an, și la fiecare 
eșalon elemente talentate pen
tru loturile și echipele națio
nale, acestea provenind fie de 
la Dinamo Oradea — divizio
nară „A", fie de la C.S.Ș. 2, 
echipa de fete a acestei uni
tăți școlare (antrenoare Ilona 
Ghiță) cîștigînd de trei ori 
titlul de campioană a Româ
niei la junioare. Liviu Nagy, 
Adriana Nicuiescu, Maria Leit- 
ner-Grigoraș, Marius Dolhan, 
Vasile Moga. Gabriela Nagy, 
Carmen Brînda. Luciana Cutuș
— iată doar cîteva nume de 
baschetbaliste și baschetbaliști 
care au fost ori sînt acum în 
loturile naționale de seniori, 
senioare, juniori și junioare.

Intrucît baza materială era 
aproape inexistentă, primul pas 
în generalizarea activității 
sportive în județul Bihor s-a 
făcut prin amenajarea unor te
renuri, săli de sport. bazine 
de înot. Orașul Dr. Fetru 
Groza — el Însuși creație a 
regimului nostru, dispune de o 
sală de sport cu peste 1 500 de 
locuri ; are o echipă masculină 
de volei divizionară „B“, 2 e- 
chipe de fotbal în Divizia „C“ 
(acestea au la dispoziție două 
stadioane) ; un dub sportiv 
școlar cu secții de volei (m), 
box. handbal și tenis ; Salonta 
se leagă. între altele de nu
mele boxerului Carol Hajnal, 
al colegului său de ring Ni- 
colae Talpoș — component al 
lotului olimpic și deopotrivă 
de unitatea sportivă școlară de 
performantă. C.S.Ș.. cu secții 
de atletism, baschet, box, te
nis ; Marghita, oraș care are 
o tradiție în spartul luptelor, 
continuii pe această linie, dar 
șl-a dezvoltat. In același timp, 
secțiile de handbal, atletism și 
fotbal ; un dub sportiv școlar 
există șl la Beiuș (atletism, 
volei, handbal, baschet, fotbal)
— toate acestea întregind pro
filul sportiv al unui județ care 
nu și-a spus nici pe departe 
ultimul euvînt în performanța 
românească...
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In clasamen
competiției', pe 
clasat clubul sț 
școtar Baia Ma 
te, urmat la , 
dabilă de C.S. 
C.S.Ș. Reșița

• A^nceput o nouă lună. Este 
tncă un motiv pentru a vă ura 
succes și la acțiunile Administra
ției de Stat Loto-Pronosport, or
ganizate în această perioadă, ac
țiuni la care vă invităm să par
ticipați.

® Prima tragere a lunii august 
(o tragere obișnuită PRONO- 
EXPRES la care se pot cîștiga 
și autoturisme „Dacia 1300"), vă 
începe astăzi la ora 17,15. to sa
la clubului sportiv Progresul din 
București, str. Dr. Stoicovici nr. 
42. Rezultatele se vor transmite 
la radio in jurul orei 19 (pr. n), 
ta jurul orei 23 (pr. I), precum

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
și a doua zi la ora 8,55, tot pe 
programul I. încercați șl la ser
viciul telefonic de informații spe
ciale (051), care de regulă deține 
și rezultatele tragerilor.
• Se obțin to continuare mari 

câștiguri la LOZUL VACANȚEI, 
invittndu-vă să vă procurați acest 
loz, vă atragem atenția că și ce
lelalte lozuri vă pot aduce un 
autoturism, precum șl importante 
sume de bani. Fiecare loz — o 
pasibilă surpriză pentru oricare 
dintre dv. I

CIȘTXGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 25 IULIE 

Cat. 1 : 1 variantă 100% — un 
autoturism ,,Oltclt“ plus obiecte 
din magazine ptaă la suma de 
70.000 lei și I variante a
17.500 lei ; cat. 1 : 4^0 a 14.S09 
lei ; cat. 3 : 20 a 2J17 lei ; cat. 
4 : 99,75 a 578 led ; cat. 5 : 239,25 
a 241 lei ; cat. o : 7.534,25 a 40 
lei ; cat. 7 : 225,50 a 200 lei ; cat. 
8 : 3.794,75 a 40 lei.

REPORT LA CATEGORIA 1 : 
25.802 lei.

Cîștigul de categoria 1, obținut 
pe o variantă jucată 100%, a 
revenit participantului STAN 
PUIU din București.
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TURISM din 
in colaborare 
JUDEȚEAN 
TULCEA. 
lunile augtu 
tembrie excur 
cui peisaj al 
NĂRII.

Transportul 
cea cu trenul.

Cazarea la 
ristic din con 
masa la resti 
ta. Egreta din 
băda din Criș:

Transportul 
Deltei este el 
drobuze de m

Informații ț 
toate agențiile 
oficiilor județ 
rism și la Oi 
de turism 1 
915/11607).
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AUTOFINANȚĂRII CLUBURILOR Șl SECȚIILOR DE FOTBAL
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Ca aproape pretutindeni în 
lume, la noi fotbalul este spor
tul care se bucură de cea mai 
largă popularitate. O dovedeș
te, printre altele, afluența pu
blicului spectator la meciurile 
de fotbal, fie ele cu caracter 
internațional (în cazul cărora 
nu de puține ori tribunele sta
dioanelor s-au dovedit —• cu 
deosebire la București și Cra
iova — neîncăpătoare), Ce din
tre cele disputate în cadrul 
campionatelor divizionare „A" 
și „B" sau chiar amicale. Evi
dent. numărul ridicat al spec
tatorilor are efecte dintre cele 
mai pozitive: asupra moralului 
jucătorilor, calității jocului 
practicat, dar și — deloc de 
neglijat — sub aspect financi
ar, prin încasările cbținute din 
vînzarea biletelor de intrare 
Faptul acesta a și determinat 
de altfel, măsura ca — in spiri
tul normelor financiare, clu
burile și secțiile de fotbal divi
zionare să fie trecute în re
gim de autofinanțare, acope- 
rindu-și integral cheltuielile — 
care au devenit din ce in ce 
mai mari — din venituri. Să 
vedem, însă, earn reușesc ele 
în ultima vreme — în raport 
de numărul spectatorilor, im
plicit de cota, încasărilor reali
zate — să facă față acestei ce
rințe de autofinanțare.

O statistică recent întocmită 
în redacția noastră, bazată pe 
datele furnizate 
pă de cronicarii 
cluzionează că 
ultimei ediții a 
Diviziei ,,A“ au ______ _  
tal 3 228 300 spectatori. în me
die, s-au înregistrat deci 94 800 
spectatori de etapă și 10 500 
spectatori la fiecare meci. Bi
neînțeles, aceste cifre sint a- 
proximative, fiindcă la nici un 
meci organizatorii nu se do
vedesc în măsură să comunice 
în timp util numărul exact a! 
spectatorilor, evaluarea lor fă-

etapă de eta- 
zlarului, con- 
la meciurile 
campionatului 
asistat în to-
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„POLI‘ (și Giuchici),
CU GÎNDUL LA GOL

• CURS DE PERFECȚIONARE 
PENTRU ANTRENORII DE CO
PII ȘI JUNIORI. Federația de 
fotbal și Centrul de perfecționa
re organizează, în perioada 6—11 
august, cursul de perfecționare 
cu antrenorii de la centrele de 
copii și juniori și cluburile spor
tive școlare, care va avea loc la 
Centrul sportiv „23 August' din 
București, B-dul Muncii. Prezen
ța — luni 6 august, ora 8,30, la 
sala de cursuri.
• „CUPA MARMATIEI" EDI

ȚIA A 111-a. In zilele de 10, 11 
și 12 august va avea loc la Si- 
ghet ediția a III-a a „Cupei 
Marmațiel". La această competi
ție participă echipele Olimpia 
Satu Mare, C.S.M. Suceava. SU- 
nerul Cavnic și C.I.L. Sighet.
• CURSUL DE INSTRUIRE A 

ARBITRILOR DIN LOTUL DIVI
ZIONAR „A**, jn perioada 13—15 
august se va desfășura la Poia
na Brasov cursul de 
arbitrilor din lotul 
..A*. Cu aoest prilej 
fi testați teoretic și

cîndu-se „după ochi". Așa cum 
realitatea a dovedit-o, numărul 
spectatorilor plătitori csle ade
seori mai mic decit cel apro
ximat din ochi în timpul me
ciurilor, fiindcă înseși sisteme
le de control la stadioane au în
că destule fisuri, prin care 
reușesc să se strecoar’ muiți 
neplătitori.

Chiar admițînd că media mai 
înainte menționată de 10 500 
spectatori la fiecare meci ar fi 
și cea reală a spectatorilor 
plătitori, ea nu este totuși nici 
pe departe în măsură să sa
tisfacă, să aducă încasările de 
care cluburile și secțiile de fot
bal au nevoie pentru a se au- 
tofinanța. De altfel, nu poate 
decit surprinde faotul că a- 
ceastă medie de 10 500 specta
tori a scăzut față de aceea din 
campionatul anterior, ediția 
1982—’83 (cînd a fost de 11 109), 
in loc să fi crescut, cum era 
firesc, avind în vedere momen
tele de ascensiune pe care le-a 
trăit fotbalul românesc in ulti
mul an competitions! sub ra
portul- reprezentării sale inter
naționale, precum și lupta 
strînsă, interesantă, care s-a 
dat în campionat, la ambii poli 
ai clasamentului, pină în final

Desigur, sint orașe cu echi
pe de Divizia ,,A“ în care me
dia de meci a spectatorilor o 
depășește pe cea d» ansamblu. 
Astfel, la Craiova, media spec
tatorilor care asistă la meciuri
le de campionat s-a menținut 
relativ ridicată, 20 600, aproape 
dublă față de msdia generală. 
Fapt explicabil, ținind 
de pasiunea statornică a 
terilor olteni, care sint 
de echipa lor favorită 
bine și la rău. La fel ca și su
porterii Rapidului, prezenți în 
număr mare la meciurile echi
pei lor îndrăgite. O plăcută 
constatare ne-au oferit-o ora
șele Galați și Ploiești, cj o 
medie de meci a spectatorilor 
de 13 400, respectiv 12 800, în 
ciuda faptului că Dunărea CSU 
și Petrolul s-au zbătut mult 
timp în coada clasamentului, 
retrogradind în cele din urmă. 
Surprinde. în schimb, neplăcut 
afluența mai scăzută a iubito
rilor fotbalului din orașe ca 
Pitești, Bacău, Slatina. Rm. 
Vilcea, Petroșani, unde la mul
te meciuri cifra spectatorilor a 
oscilat între 
fiind chiar 
divizionarele 
localități au

seama 
supor- 
alături 
și la

4 000—7 000, uneori 
și maj mică, deși 

„A" din aceste 
avut în general e-

voluții bune, situîndu-se în 
majoritatea lor în prima ju
mătate a clasamentului. Nu in- 
tîmplător, unele 
chipe se și află 
în grele situații 
mai nefirească 
Sportului studențesc, 
fruntașă a orimei noastre divi
zii. care — în oofida eforturi
lor depuse de conducerea clu
bului — nu a reușit încă să-ș> 
formeze un public 
ros și statornic.

Sigur că fluxul 
spre stadioane a 
puține ori negativ influențat și 
de transmisia în direct pe mi
cul ecran a unor meciuri de 
mare interes la aceeași eră cu 
disputarea celorlalte partide 
din programul etapelcr (chesti
une spinoasă, asupra căreia 
factorii interesați ar trebui să 
mai reflecteze pentru găsirea 
celei mai bune soluții). Dar a- 
ceasta nu a făcut decit să dea 
alte dimensiuni unei probleme 
care rămînea oricum deschisă, 
aceea a nesatisfăcâtoarei pre
zențe din ultima vreme a spec
tatorilor la meciurile echipelor 
divizionare „A“.

Pentru cei mai puțin avizați 
trebuie să reamintim aici că 
cheltuielile legate de existența 
și activitatea unei echipe de 
fotbal din prima divizie sint 
deosebit de mari Ele încep de 
la procurarea și îngrijirea e- 
chipamentului. repararea si în
treținerea stadioanelor și merg 
oină la efectuarea deplasărilor 
în țară sau peste hotare. Fi
rește, este important și spriji
nul moral pe cais iubitorii fot
balului îl oferă echipelor noas
tre, încurajările lor, care dau 
adeseori aripi jucătorilor. Dar 
la fel sau chiar mai important 
este aportul financiar al aces
tor spectatori, căci fără 
sările de la meciuri — 
constituie baza veniturilor 
prii — echipele de fotbal 
putea nici măcar parțial 
acopere cheltuielile.

Iată de ce creșterea substan
țială a numărului spectatorilor 
la meciurile exhipelor divizio
nare devine un adevărat impe
rativ pentru noul sezon. La în
făptuirea căruia trebuie să 
concure nu numai iubitorii fot
balului, prin prezența lor mai 
masivă pe stadioane, ci și e- 
ehipele în cauză, prin crește
rea calității jocului practicat.

Constantin FIRĂNESCU

din aceste e- 
la ora de fată 
financiare. Și 
este situația 

echipă

mai nume-

publicvlu, 
fost nu de

Inca- 
caic 
pro- 
n-ar 
să-și

Poiana Brașovului. Hotel 
Sport. Poli Timișoara. („Sin
gura Poli" — cum SDun Cioses- 
cu. Pain și toți ceilalți).

Timișorenii au venit mai tîr- 
ziu la munte, „pentru că au 
fost examene... si asta contea
ză mult la o echipă universi
tară".

Reintilnire cu Dembrovschi.
Care ar fi noutățile ?
Sint ele destule. în primul 

rind. s-a retras Serbânoiu. (O 
Dierdere importantă). ..Motiv 
pentru care trebuie să umblăm 
la fundașii centrali — afirmă 
Dembrovschi. — îl avem pe 

JSunda. care a crescut vizibil, 
dar ar mai fi un fundaș cen
tral talentat. Ionut. de Ia Cîm- 
nia Turzii. înalt cit Păltinisan. 
Dacă nu reușim cu Ionut. ar 
mai fi Crăciun...".

A doua noutate. (De fapt, 
crima). Giuchici a aiuns. pro
babil. la plafonul maxim... își 
spune cuvîntul maturizarea, la 
30 de ani. El ar fi acum iucăto- 
rul nr. 1, „capul nostru de afiș".

— Ce e cu Giuchici ?
— Cred că am reușit să-i 

simplificăm jocul. Din visăto
rul de altădată, care spunea 
că o bară e mai frumoasă de
cit un gol. Giuchici a ajuns un 
om de "gol. De fapt, linia tac
tică ne care i-ara dat-o e sim
plă. I-am spus că-i cer un sin
gur lucru : în momentul recu
perării balonului din presing, 
să paseze direct și să se de- 
marce. Ar părea un sfat ele
mentar. dar fotbalul e mai 
greu cînd e mai simplu. în 
sfirșit, pentru că știu cine e 
Giuchici. i-am spus că de la 20 
de metri de poarta adversă are 
voie să facă orice. Și cum 
Giuchici are în cap mai multe 
variante decit majoritatea 
înaintașilor din fotbalul nostru, 
contez mult Pe capacitatea lui 
de creație...

Care ar mai fi noutățile ?
„Poli“ e de nărere că Boze- 

san cel mic. care se află si el 
„cu băieții", e cel Dutin la fel 
de talentat ca ăl mare.

Mai sint în curtea lui „Poli" 
studentul Oancea și aspirantul 
— deocamdată — Cojocaru de 
la Hunedoara. Mai e si mure- 
șanul Sorin Dumitrescu. A mai 
dat examen de admitere si bra
șoveanul Șulea. pe care aveam 
să-1 revedem însă chiar în a- 
ceeasi dună-amiază în autoca
rul lui F.C.M. Brașov.

„De acord. Dembrovschi. ati 
marcat 93 de goluri in Divizia 
B si ati primit doar 22. (Inter
venția antrenorului : „Dintre 
care doar trei in retur"). Cc 
se va întimpla în prima Divi
de?"

Dembrovschi nu oare intimi
dat. ..Sigur că diferența dintre 
A si B e mare, dar eu cred că 
o să încheiem campionatul in 
jurul lui +1 sau —1 la adevăr. 
Tn ceea ce privește golurile, vă 
rog să mă credeți, am marcat 
si vom marca în deplasare. 
POLI de astăzi e mai bună in 
atac decît în apărare. Grupul 
ofensiv format din vîrfurile

DEMBROV SCHI

Bolba si Giuchici. plus mijlo
cașii Manca — Rotam — Boze- 
șan I — Titi Nicolac e superior 
apărării, care mai are probleme. 
De fapt, noi am atacat mereu 
si din convingerea că apărarea 
nu trebuie pusă prea mult I» 
încercare".

E plăcut âă asculți o aseme
nea idee, cu atît mai mult cu 
cit ea e îmbrățișată si de doc
torul Horia Vermeșan, și de 
antrenorul secund V. Boiț, care 
ne atrage atentia că progresul 
cel mai evident în cadrul e- 
chinei l-a înregistrat Manea. 
„Si în cazul Iui a intervenit o 
schimbare de cadru tactic. A- 
cum doi ani. Manea era mijlo
caș de acoperire si nu avea 
voie să treacă linia de centru 
O dată cu această ieșire din 
corset, valoarea lui a crescut 
mult, deși are 31 de ani. sau 
poate tocmai de aceea".

Să deschidem acum o paran
teză. pentru prezentarea lotu
lui. minus iucătorii incerti...

Portari : Clipa. Suciu și Leu 
(un junior de 1.91).

Fundași : Pascu. Morar.
Deac. Lehmann. Sunda. Cră
ciun. Vuscan (..cangurul" ară
dean). Ganea (care se reface 
dună o hepatită).

Mijlocași : Manea. Rotaru. T. 
Nicolae. Vlătăncscu. Bozeșan I, 
Angbel.

înaintași : Giuchici. Bolba.
în topul Timișoarei, ordinea 

ar fi : 1—2. Giuchici. Manea. 3. 
Bozeșan. 4. Sunda. 5. Bolba. 
(Se confirmă înclinația valori
că a balanței sore atac. Eta
mine de văzut cîte din cele 93 
de' goluri ale ediției trecute 
vor intra in poarta Diviziei „A“. 
Dembrovschi e de părere că o 
iumătate din această cifră i-an 
susține planurile la adevăr). 
Giuchici e de aceeași nărere. 
„Si chiar dacă n-o să lie asa. 
aflati că Miro Giuchici II, 
băiețelul meu. care nu se des
parte de minge nici cit mă des
part eu. o să fie golgetcr si 
Ia A. Cu cel puțin 29 de go
luri...".

Nu este exclus ca atuul lui 
Poli în campionatul care /e 
apropie să fie în tupeul de virf 
frenetic al Iui Miroslav 
Giuchici.

loan CHIRII*

instruire a 
divizionar 

arbitrii vor 
fizic.

• EDIȚIA 1984/1885 
TAREI COMPETIȚII 
TICE, ..CUPA ROMÂNIEI' 
gramează în ziua de 19 august 
o etapă, în care se vor Întrece 
echipele din campionatul Divi
ziei ,,C“. Pe lingă cele 199 de 
divizionare ,,C“ mal participă la 
această etapă a competiției for
mații din campionatele județene. 
Se vor disputa, in total, 116 me
ciuri, echipele din „județ* fiind 
gazde.

A POPU- 
FOTBALIS- 

pro-

^ctualițatea, internaționalâ

ȘAHIȘTI ROMÂNI ÎN ÎNTRECERI

Mihai Șubă învingător In Franța
Un frumos succes internațio

nal și-a trecut in palmares ma
rele maestru Mihai Șubă, unul 
dintre fruntașii șahului nostru. 
Participînd la tradiționalul tur
neu „open" desfășurat la Val 
Thorens în Franța, șahistul ro
mân s-a clasat pe primul loc, 
cu 8 puncte din cele 9 posi
bile.

• In turneul feminin al Fes
tivalului șahist de la Nalenc- 
howe (Polonia), primele două 
locuri au fost ocupate de so
vieticele Irina Levitina U P F 
Alia Grunfeld 6,5 p. Pe locul 
trei s-a clasat jucâtoarea ro
mâncă Margareta PereTemie. 
cu 5,5 p. Concursul masculin a 
fost ciștigat de V. Gavrikov 
(U.R.S.S.) cu 9,5 p.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX £ TELEX £ TELEX

BOX • Mexicanii Mario Marti
nez șl JuHo Cesar Chavez, pri
mii doi clasați tn bilanțul W.B.C. 
la .juper-panâ" lși vor disputa 
titlul de campion mondial.

TENIS • tn semifinalele tur
neului de ta Washington, An
dree Gomez (Ecuador) a dispus 
de GcClermo Vilas (Argentina) 
eu 6—1, 7—5. lac Aaron Krikstein 
(S.U.A.) l-a Întrecut pe Thierry

Tulasne (Franța) cu 6—3, 3—6,
6—3. In finală: Gomez — Kric- 
kstein 6—2, 6—2 • Suedezul An
ders Jarryd a câștigat turneul de 
la Hilversum. tntrecîndu-1 pe ce
hoslovacul Tomas Smid cu 6—3, 
6—3, 2—6, 6—2 • Turneul de la 
Kitzbuhel a revenit spaniolului 
Jose Higueras ciștigător cu 7—5, 
3—6. 6—1 In finala cu paraguaya- 
nul Victor Pecci.

BUCURIA GOLULUI Șl PETAIÎOfH

liOTBAL
THeridieuM'

• Campionatul Finlandei a con
tinuat cu etapa a is-a. Rezul
tate: Haka Valkeakoskl — ROPS 
(Rovaniemi) 7—0, H.J.K. Helsinki 
— KUPS (Kuopio) 2—1, 
(Kemi) — P.P.T. (Porni) 
Kopărit (Kuopio) — Eves 
pere) 1—3. KPV (Kokkola) 
(Mikkeli) 6—0, Kuusysi — 
(Turku) 1—0. Pe primele locuri: 
Haka Valkeakoski 24 p, Ilves 
Tampere 22 p, T.P.S. Turku is 
H.J.K. Helsinki 18 p, Kuusyisi 
ROPS Rovaniemi cîte 17 p.

KEPS 
3—0, 

(Tam- 
— MP 
T.P.S.

P. 
Și

_ ______ . o
competiție internațională de Ju
niori dotată cu „Spicul de aur-.
• In Ungaria se desfășoară

In grupa ,,A“: Ungaria — R.D. 
Germană 5—1, U.R.S.S. — Elve
ția 3—0. In grupa „B“: Sel. Ba- 
variei (R.F.G.) — Franța 1—0, 
Cehoslovacia — Iugoslavia 5—2.
• In prima zi a turneului In

ternațional de la Banska Bystri
ca (Cehoaovada), echipa locală 
Dukla a Învins cu 3—1 (2—0) for
mația S.K.A. Rostov pe Don, iar 
Dukla Praga a Întrecut cu 2—1 
(2—0) echipa Legia Varșovia.
• Turneul internațional de la 

Vlena a fost câștigat de formația 
iugoslavă Rijeka, învingătoare cu 
1—0 in finala disputată cu echi
pa Wiener Sportklub.
• în meci contând pentru pre

liminariile campionatului mondial 
(zona Africii), selecționata -Zam- 
biel a Învins pe teren propriu, 
eu scorul de 3—0 (1—0), echipa 
Ugandel. Golurile au fost Înscri

se de Bangunyu, Mstska și 
Bwaâya. Partida retur se va dis
puta, la 25 august, la Kampala.
• Rezultate In „Cupa de vară*: 

Borussia Mdnchengladbaeh — 
F.C. St. Gallen 1—1, Fortuna 
DOsseldorf — Roda Kerkrade 3—1, 
Eintracht Braunschweig — Go 
Ahead Deventer 2—1, F.C. Magde
burg — F.C. Ndmberg 3—0, F.C. 
Karl-Marx-Stadt — F.C. Lucerna 
5—0.
• Echipa A.S. Roma și-a Înce

put pregătirile in vederea noului 
sezon. Lotul se află cantonat la 
Caldaro, tn munții Dolomiți.
• internațional vest-german 

Lothar Matthăus (24 de ani) a 
fost transferat de la Borussia 
MSnchengladbach la Bayern Mun- 
chen. Un alt transfer în „Bun- 
deșii ga'*: scoțianul McGhee va e- 
volua la Hamburger S.V.

Un gol marcat de echipa favorită declanșează totdeauna en
tuziasmul tribunelor, suporterii, „fansli", „tifosil“ sau cum 
le-o mal fi spunînd exuHtînd de bucurie, se îmbrățișează și 
aruncă In aer ce au la îndemînă, pălării, șepci, căciuli sau 
fulare (după anotimp), confetti, acele „papelitos* (cum fac 
argentinienii) sau Cșii de hîrtie lungi de muiți metri (cum 
fac mudți alții). Din păcate, în ultimii ani, în afara acester 
obiecte — nevinovate — făcînd parte din recuzita ..adevăra
tului* suporter, nu ftlu cine a adus pe stadioane... petarde.- 
Și după un gol sau chiar numai după o fază ma: >
iată că pe teren, printre jucători, încep să pleznească pe
tarde. . . _

Nu cu multă vreme în urmă, In Franța, pe stadior.u. Ger- 
land din Lyon, tn timpul unuF meci de fotbal, un tînâr spec
tator a fost ars de o petardă (care s-a oprit în tribună !) 
aruncată de un alt spectator, poate la fel de tînăr, poate 
mai vîretnic. De pe urma arsurilor, victima a decedat, la 
puține zile, la spitalul un.de fusese transportat de urgența. 
Drept urmare, Federația franceză de fotbal s-a decis nu doar 
să interzică — formal — aruncarea de petarde pe stadioane, 
d și să la măsuri foarte serioase (cu ajutorul poliției) împo
triva celor care, manifestîndu-șl bucuria, se folosesc de astfel 
de „arme“ deloc inofensive, după cum s-a văzut ! Și băiatul 
acela din Lyon n-a fost, din păcate, singura victima a unei 
ațari stări euforice, căci arsuri, mai mult sau mai puțin 
grave, s-au mai în-tîmplat și tn alte orașe, pe alte stadioane. 
In diverse colțuri ale lumii.

în această privință U.E.F.A. dar și F.I.F.A s-au decis sa 
acționeze prompt și să sancționeze cu severitate orice infrac
țiune (căci este vorba de o infracțiune 1) de acest fel. Deo
camdată plătesc echipele ai căror suporteri depășesc o anu
mită limită a buneâ-cuvințe...

un.de
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LUPTĂTORUL ILIE MATEI GIMNASItLE ROMÂNCE ÎȘI SUSIIN CANDIDAÎUHA 3

A In primele
ÎNVINGĂTOR (Urmare din pag. 1)

Pe cele trei

TREI TURURI
Pe cele trei saltele de con

curs de la Anaheim Convention 
Center au înceDut. luni. între
cerile turneului olimpic de 
lupte greco-romane. Debutul în 
competiție l-au făcut luptătorii 
de la categoriile 48 kg (la care 
noi nu am participat). 62 kg si 
90 kg. Dintre cei doi sportivi 
români care au luptat în ziua 
inaugurală, o frumoasă com
portare a avut-o Ilie Matei 
(cat. 90 kg). El a concurat în 
grupa ..B'1 a categoriei, obti- 
nînd consecutiv trei victorii 
extrem de prețioase. în prima 
întîlnire. Ilie Matei a dispus 
prin „tus“ de japonezul Hiroshi 
Hase, apoi de egipteanul Ka
mal Ibrahim — prin superio
ritate (13—0) în min. 3:54. pre
cum si de francezul Jean- 
Franfois Court — prin desca
lificare în min. 2:11. 
cîndu-se astfel pentru 
al competiției !

Constantin Ută (cat.
a început bine concursul. în- 
trecîndu-1 cu 4—0 ds Ciu Zhang 
(R.P. Chineză), dar. in conti
nuare. a evoluat sub posibili
tățile lui, pierzind la puncte 
(7—8 si 3—4 !) înlilnirile din 
tururile 2 si 3. cu Gabriel 
Bernd (B.F.G.) si. respectiv, 
Doug Yeats (Canada).

întrecerile primei zile au e- 
videntiat valoarea suedezului 
Frank Andersson, la cat. 90 kg 
(un posibil adversar pentru Ilie 
Matei), forma bună a america
nului Abbourrahim Kuzu (cat. 
62 kg) si a lui Markus Scherer 
(R.F.G.). la cat. 48 kg. dar s-au 
încheiat si cu surprize, cum ar 
fi eliminarea din concurs a lui 
Slilianos Migiakis (Grecia), 
campionul olimpic din 1980 I

califi- 
turul 4

62 kg)

xecutate. frenetic aplaudate de 
spectatorii prezentă în sală. 
Subliniem că acel*3i nublic a 
făcut o primire entuziastă si 
gimnastelor românce, care au 
fost. în cursul serii, vedetele 
incontestabile. Lavinia Agache 
si Ecaterina Szabo situîndu-se 
în prim-plan.

După cum se știe, la exerci
țiile impuse lupta nu este di
rectă. seamănă cu cursele con- 
tracronometru. in care fiecare 
competitor sau echipă isi a- 
pără separat șansele si luptă 
pentru o clasare cit mai bună. 
Prin jocul sorților. echipa 
S.U.A. a intrat în concurs în 
cursul dimineții si a obtinut 
note foarte mari. în timp ce 
la Budapesta, la ultima ediție 
a campionatelor mondiale, re
prezentativa americană obținea 
192.10 d la exercițiile impuse, 
iată că aici ea face un salt 
spectaculos, realizind in Dritna 
zi 195.70 p ! Iar cea mai bună 
componentă a formației. Mary- 
Lou Retton. e si ea notată 
foarte înalt : 9.90 la sărituri. 
9.80 la paralele. 9.85 la birnă 
și 9.95 la sol.

Firesc, o Întrebare ne frâ- 
minta pe toti : care va fi re
plica echipei României ? Și 
iată că această echipă nouă a 
României, cu mai redusa sa 
experiență in marile întreceri, 
dar de o certă valoare si dor
nică de a-si înscrie în palma
res un nou succes de prestigiu 
(după medalia de argint obți
nută la mondialele de anul 
trecut) a cucerit sala prin si
guranța. precizia, virtuozitatea 
și înalta măiestrie a execuții
lor. a dominat la trei din cele 
patru probe ale întrecerii (să
rituri. paralele si sol), a avut 
în Ecaterina Szabo si Lavinia 
Agache două gimnaste de Ji- 
lie mondială si nu e deloc 
surprinzător faptul că. in cla

samentul provizoriu, 
mele 
cele 
tiei 
(9.90 
la birnă si 10 la sol) si Lavinia 
Agache (9.90. 9.85, 9,85. 9.95) 
se află, la egalitate, pe locul I 
al clasamentului, anuntîndu-se 
de pe acum. împreună cu gim
nasta americană 
Retton. favoritele 
pentru titlul absolut. La înche
ierea primei zile, reprezenta
tiva tării noastre are un avans 
de aproape 
punct fată de 
de 2 puncte 
R.P. Chineze, 
rabil mai bun 
toamna trecută la -mondiale". 
Avantajul fetelor noastre nu e 
mare, dar sîntem convinși de 
superioritatea lor la exercițiile 
liber alese si nutrim cu toții 
speranța că acest avantaj va 
fi valorificat. De ce sperăm ? 
Pentru că echipa României este 
mai omogenă pe ansamblul ce
lor 5 gimnaste care intră in 
calculul mediei si are in Cati 
Szabo si Lavinia Agache două 
eimnaste de valoare mondială, 
asa cum au dovedit-o de la 
debutul lor in concursul olim
pic. Formația S.U.A. o are doar 
pe Mary-Lou Retton. Există 
toate motivele ca pentru 
miercuri, vineri si duminică 
sâ sperăm în noi evoluții su
perioare ale fetelor noastre, in 
obținerea unor medalii strălu
citoare.

oe pri-
9 locuri întilnim 5 din 

6 componente ale forma- 
noastre. Ecaterina Szabo 
la sărituri si paralele. 9,75

Mary-Lou 
întrecerii

CANOTOARELE NOASTRE START BUN
t Urmare din pag 1)

pînă la ultima baliză, cîștigind 
în 3:15,34. înaintea ambarca
țiunilor Franței 3:18,88. Canadei 
3:19.83 și R.F.G. 3:19.85.

Așadar, canotoarele noastre 
au luat un start bun. întrucît 
în probele de 2 rame (undo 
concurează Elena Horvat. Ro- 
dica Arba) si 84-1 se vor dcs-se

făsura direct finale, canotajul 
nostru are deja calificate cen
tru cursele decisive 5 din cele 
6 echipaje. Doar Valeria Ra
cilă, la simplu, va concura in 
semifinale si va trebui să se 
claseze în crimele trei locuri 
centru a evolua în finală. Sîn- 
tem siguri că nu îi va fi greu, 
fată de cursa De care a fă
cut-o azi.

BASCHET. Bărbați: jocuri în cadrul grupelor preliminare
BOX. Meciuri preliminare
CĂLĂRIE. Concursul complet, proba de fond
CICLISM. Cursa de urmărire individuală (semifinale și finala), sfer

turi de finala Ia viteză, calificări în cursa cu adițiune de puncte
CANOTAJ. Bărbați și femei: curse pentru recalificări
FOTBAL Jocuri preliminare
GIMNASTICA. Femei: exerciții liber alese
HALTERE. întreceri la cat 67,5 kg
HANDBAL. Femei: jocuri in cadrul grupei unice
HOCHEI PE IARBA. Bărbați: jocuri in cadrul grupelor preliminare; 

femei: jocuri în cadrul grupei unice
LUPTE. Semifinale și finale la categoriile 44 kg, 62 kg și 90 kg; 

preliminarii la categoriile 52 kg, 57 kg, 66 kg, 74 kg, 62 kg, IN kg 
șl -f-100kg

PENTATLON MODERN. Ultimele două probe: tir și cros
POLO. Jocuri preliminare
SCRIMA. Bărbați; întreceri preliminare la floretă
TI*. Bărbați: pușcă liberă 3X40 focuri, pistol fiteză (man,a I)
VOLEI. Femei: jocuri preliminare
YACHTING. Regata a ll-a

• BREVIAR • BREVIAR • BREVIAR • BREVIAR
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• La actuala ediție a Olim
piadei se va desfășura și un 
turneu demonstrativ de tenis, 
această . ......................... .
urmlnd să figureze în pro
gramul Jocurilor incepînd cu 
anul 1988. In concursul mas
culin, în lipsa principalului 
favorit, suedezul Mats Wilan- 
der, accidentat, spectatorii 
vor putea urmări, printre 
alții, pe australianul Pat 
Cash, americanul Jimmy 
Arias și francezul Guy Forget.
• Victoria canadiencei Lin

da Thom în proba de pistol 
standard a constituit una din 
surprizele concursului de tir. 
In virstă de 41 de ani. mamă 
a doi copii, Linda Thom a 
declarat că prezența soțului 
și a celor doi copil In 
tribuna poligonului olimpie 
l-au adus în mare măsură 
succesul.
• Multipla campioană o- 

limpică șl mondială, gimnasta 
româncă Nadia Comănect a 
fost propusă de către Comi- 
tetiM Internațional Olimpic 
să facă parte din Asociația 
sportivilor, organism consul-
BREVIAR • BREVIAR > BREVIAR > BREVIAR <

FIȘIER -----------------
BASCHET. Masculin, grupa A : 

Italia — R.F.G. 80—72, Egipt — 
Brazilia 82—91, Iugoslavia — Aus
trali^ 94—64 (39—28). Feminin
(grupă unică) ; R. P. Chineză — 
Australia 67—64 (28—22), S.U.A. — 
Iugoslavia 83—55 (43—29), Coreea 
de Sud — Canada 67—62 (34—32).

BOX. Preliminarii, cat. semi- 
muscă : P. Gonzales (S.U.A.) 
b.p. Kwang-Sun Kim (Coreea de 
Sud), R. Ramos (Porto Rico) c. 
neprez. C. Salazar (Argentina),
A. Gomez (Spania) b.p. M. Mjirih 
(Maroc), J. M. Bolivar (Venezue
la) b.p. N. Jamilo (Filipine), C. 
Motta-Taracena (Guatemala) b.p. 
M. Gene (Turcia), D. Mwanci 
(Kenya) b.ab. 3 S. Sang-Ano 
(Thailanda), Y. Ben Hain (Israel) 
b.p. M. E. Dankwa (Ghana), J. 
Lyon (Marea Britanie) b.p. A, 
Akomi (Sudan), W. Bagonza (U- 
ga-nda) b.ab. 2 A. Zeghayer 
(Irak) ; cat. cocoș ; J. Eskelinen 
(Finlanda) b.p. Y. Gaitor (Togo), 
P. Nolasco (Rep. Dominicană) 
b.p. L. Simic (Iugoslavia), J. Sir- 
vakibba (Uganda) b.p. M. Vichez 
(Venezuela) ; cat. mijlocie : V. 
Hill (S.U.A.) b.ab. 2 E. Nebbett 
(Barbados). D. Skaro (Iugoslavia) 
b.ab. 3 A. Elgindy (Egipt), H. A. 
Corti (Argentina) b.p A. Bauer 
(R.F.G.), R. Duff (Canada) b.p.
B. Cannon (Australia), J. S. Shin 
(Coreea de Sud) b.p. P. Lihanda 
(Uganda), J. Okorodudu (Nige
ria) b.p. P. Laasanen (Finlanda), 
T. Corr (Irlanda) b.p. A. M. Chi- 
ponda (Zimbabwe), P. Van Ra- 
amsdonck (Olanda) b.p. A. Oga 
(Kenya), N. Cruciani (Italia) b.p. 
P. Kamala (Camerun), P. Tuvale 
(Samoa) b.ab. 1 C. Collins (Gre
nada), A. Gonzales (Porto Rico) 
b.p. O. Havili (Tonga) ; cat. se
migrea : N. Michael (Tanzania) 
b.ab. 1 J. Hanninen (Finlanda), 
S. Okello (Kenya) b.ab. 3 A. El- 
naggar (Egipt).

CANOTAJ. Feminin, serii. Schit 
simplu î seria I : 1. Charlotte
Geer (S.U.A.) 3:45,05 — calificată 
semifinale ; 2. Andrea Schreiner 
(Canada) 3:48,20 ; 3. Jos Com-
paan (Olanda) — participa reca
lificări ; seria II : 1. Beryl Mit
chell (Marea Britanie) 3:45,18 — 
calificată semifinale ; 2. Ann
Haesebrouok (Belgia) 3:45,67 ; 3. 
Lise Marian Justesen (Danemar
ca) 3:50,15 — participă recalificări; 
seria ni : 1. Valeria Răcilă (Ro
mânia) 3:44,22 — calificată semi
finale ; 2. Stephanie Foster (Noua 
Zeelandă) 3:51,88 ; 3. Marla de la 
Fuente (Mexic) — participă reca-

liflcări ; 4+1 visle, seria I : 1. 
România (Title Țăran, Anișoara 
Sorohan. Ioana Badea, Sofia Cor- 
ban, Ecaterina Oancia) 3:15,34 — 
calificată finală; 2. Franța 3:13,88; 
3. Canada 3:19,83 — participă re
calificări ; seria n : 1. S.U.A.
3:14,68 — calificată finală ; 2. Da
nemarca 3:14,69 ; 3. Italia 3:22,89
— participă recalificări ; 4+1 ra
me, seria I : 1. România (Florica 
Lavric, Maria Fricioiu, Chira A- 
postol, Olga Bularda, Viorica lo
ja) 3:21,61 — calificată finală ; 2. 
Olanda 3:24,93 ; 3. S.U.A. 3:28,02
— participă recalificări ; seria n:
1. Canada 3:23,45 — calificată fi
nală ; 2. Australia 3:26,54 ; 3.
R.F.G. 3:30,69 — participă recali
ficări. MASCULIN, 2 vîsle : se
ria I : 1. R.F.G. 6:36,70 — califi
cată finală ; 2. S.U.A. 6:38,21 ; 3. 
Norvegia 6:43,01 — participă reca
lificări ; seria II : 1. Belgia
6:40,11 — participă finală ; 2. Ita
lia 6:43,52 ; 3. Finlanda 6:47,74 — 
participă recalificări ; 4+1 rame: 
seria I : 1. Italia 6:23,04 — califi
cată finală ; 2. R.F.G. 6:28,29 ; 3. 
Canada 6:29,19 — participă reca
lificări ; seria n : 1. Marea Bri
tanie 6:18,79 — calificată finală ;
2. S.U.A. 6:21,94 ; 3. Noua Zeelan
dă 6:27,18 — participă recalificări.

CICLISM. Velodrom, 1000 m cu 
start de pe Ioc, M : 1. Fredy 
Schmidtke (R.F.G.) 1:06,104 —
campion olimpic ; 2. C. Harnett 
(Canada) 1:06,436 ; 3. F. Colas
(Franța) 1:06,649 ; 4. G. Samuel 
(Trinidad-Tobago) 1:06,691 ; 5.
C. Adair (Noua Zeelandă) 1:06,964; 
6. D. Weller (Jamaica) 1:07,243 ; 
fond individual, M: 1. Alexis 
Grewal (S.U.A.) 190,200 km In
4h59,S7 — campion olimpic ; 2. S. 
Bauer (Canada) — același timp ;
3. O. Lauritsen (Norvegia) — la 
21 secunde.

FOTBAL. Grupa B : Iugoslavia
— Camerun 2—1 (1—1), Canada
— Irak 1—1 (0—0) ; grupa C : 
R.F.G. — Maroc 2—0 (1—0), Bra
zilia — Arabia Saudită 3—1 (1—0).

GIMNASTICA. Feminin, exer
ciții impuse, echipe : L ROMA
NIA 196,16 p ; 2. S.U.A. 195,70 p; 
3. R. P. Chineză 194,15 p ; 4. R. F. 
Germania 109,85 p ; 5. Canada
168,85 p ; 6. Japonia 187,60 ; indi
vidual compus : 1—2. ecate
rina SZABO șl LAVINIA AGA
CHE (România) 39,55 p ; 3. Mary- 
Lou Retton (S.U.A.) 39,50 p ; 4. 
Julianne McNamara (S.U.A.) 
39,45 pi 5 Kathy Johnson 
(S.U.A.) 39,10 p ; 6. Ma Yanhong 
(R. P. Chineză) 39,05 p : 7—9.

2.

populară disciplină

o jumătate de 
echiDa S.U.A. si 
fată de cea a 
punctai conside- 
decît cel realizat

Laura Cutina, Simona Păucă și 
Mihaela Stânuleț (România) 
39,00 p.

HALTERE. Cat. 56 kg : 1. Shude 
lVu (R. P. Chineză) “ *
(120+147,5) — campion
2. R. Lai (R. P. 
265 kg (125+140) ;
Kotaka (Japonia) 25J,5 kg (112,5+ 
140) ; 4. T. Ichiba (Japonia) 260 
kg ; 5. C. Bang Kim (Coreea de 
Sud) 245 kg ; 6. D. Munoz (Spa
nia) 242,5 kg. Concurentul nos
tru Gheorghe Maltei a ratat cele 
trei încercări la „aruncat" ' 
kg) și a ieșit din concurs.

HOCHEI PE IARBA. Grupa B ; 
Olanda — Canada 4—1 (2—1).

ÎNOT. 200 m liber F : 1. Mary 
Wayte (S.U.A.) 1:59,23 — campi
oană olimpică ; 2. Cynthia Wood
head (S.U.A.) 1:59,50 ; 3. Anne-
marie Vers tappen (Olanda) 
1:59,69 ; 4. Michele Pearson (Aus
tralia) 1:59,79 ; 5. Conny van
Bentum (Olanda) 2:00,59 ; 6. June 
Croft (Marea Britanie) 2:00,64 ; 
100 m fluture M: 1. Michael Gross 
(R.F.G.) 53,08 — record mondial 
(v.r. 53,38) — campion olimpic ;
2. Pablo Morales (S.U.A.) 53,23 ;
3. Gl. Buclianan (Australia) 53,85;
4. R. Vidal Castro (Venezuela)
54,27 ; 5. A. Jameson (Marea Bri
tanie) 54,28 ; 6. A. Mosse (Noua 
Zeelandă) 54,93 ; 400 m mixt M: 1. 
Alex Baumann (Canada) 4:17,41, 
record mondial (v.r. 4:17,53) — 
campion olimpic ; 2. R. Prado
(Brazilia) 4:18,45 ; 3. R. Wood
house (Australia) 4:20,50 ; 4. J. 
Vasallo (S.U.A.) 4:21,46 ; 5. M.
Divano (Italia) 4:22,76 ; 6. J. Kos- 
toff (S.U.A.) 4:23,28 ; 200 m bras 
F ’ -------- ’• — ' ’
2:30,38 
Susan

267,5 kg 
olimpic ; 
Chineză)
3. M.

4.

1.

(145

3.

1:59,79 ;

Chineză), p.p. Bernd (R.F.G.) 
și p.p. Y. Doug (Canada), A. Ku
zu (S.U.A.) b.p. K. Johanșșon 
(Suedia), G. Bernd b.s.t. G. Jala- 
bert (Franța), W. K. Kim (Co
reea de Sud) b.s.t. S. Migiakis 
(Grecia) ; cat. 90 kg : I. Matei 
(România) b.t. H. Hose (Japonia), 
b.s.t. K. Ibrahim (Egipt) și b. 
dese. J. F. Court (Franța), S. 
Fraser (S.U.A.) b.p. K. Kopas 
(Iugoslavia), Fr. Andersson (Sue
dia) b.s.t. G. Kallos (Canada), U. 
Sachs (R.F.G.) b.p. F. Marx 
(Austria), T. Hannula (Finlanda) 
b. dese. S. Fraser, Fr. Anderson 
b.desc. G. Posidis (Grecia).

PENTATLON MODERN. Scrimă 
individual : 1. Achim Bellmann 

1066 p, 2. S. Rasmuson 
1022 p. 3. P. Four 

978 p, 4. D. Masala (Ita- 
p, 5—8. M. Lamprecht 
I. Slsniega (Mexic), R.

tativ al forului olimpic mon
dial. Această comisie a fost 
creată în urmă cu doi ani.
• După cucerirea medaliei 

de aur la pistol liber, spor
tivul chinez Xu Haifeng a 
declarat ziariștilor : „Titlul 
olimpic mi-a adus o mare 
bucurie, dar rezultatul de 
566 p nu mă mulțumește. Cel 
mai bun rezultat al meu este 
de 583 p". Medalia obținută 
de Xu Haifeng a fost prima 
medalie a sportului chinez la 
Jocurile Olimpice.
• Vest-germanul 

Hingsen (8773 p) a 
anul trecut, recordul 
la decatlon al e.a 
Daley Thompson ‘8743
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Jurgen 
doborî t, 
mondial 

englezului 
___- ------ + □ P - 1902). La C.M. de la Helsinki. 

Thompson a cîștigat insă me
dalia de aur iar Hingsen pe. 
cea de argint. Anul acesta, 
din nou, Hingsen a mai îm
bunătățit o dată acest record 
totalizind 8793 p. Să vedem 
acum care va fi rezultatul în- 
tîlnlril directe dintre cel doi 
titani al probei celor 10 
probe.
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Prima victorie olimpică a bo
xerilor noștri, primul k.o. în
registrat la turneul olimpic: 
Rudei Obreja in fața lui An
toine Loungoude (Republica 
Centrafricană). In fotografie, 
boxerul nostru (în dreapta) ex
pediază un croșeu de stingă la 

figură
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Anne ottenbrîte (Canada) 
— campioană olimpică ; 2. 

ousau Rapp (S.U.A.) 2:31,15 ; 3. 
Ingrid Lempereur (Belgia) 2:31,40; 
4. Hiroko Nagasaki (Japonia) 
2:32,93 ; 5. Sharon Kellett (Aus
tralia) 2:33,60 ; 6. Ute Hasse
(R.FG.) 2:33,82 ; 4X200 m liber
M : 1. S.U.A. (Heath, Larson,
Float, Hayes) 7:15,69, record mon
dial (v.r. 7:18,87) — campioană o- 
limpică ; 2. R.F.G. 7:15,73 ; 3. Ma
rea Britanie 7:24,78 ; 4. Australia 
7:25,63 ; 5. Canada 7:26,51 ; 6.
Suedia 7:26,53.

LUPTE GRECO-ROMANE. între
ceri preliminare ; cat. 48 kg : S. 
Bora (Turcia) b.p. M. Fuleer
(S.U.A.). V. Maenza (Italia) b.sup 
tehn. “ ' ‘ •
Salto 
gen 
Bora 
nla)

H. LI (R. P. Chineză), I. 
(Japonia) b.s.t. L. Ronnin- 

(Norvegia), H. Li b.p. S. 
; cat. 62 kg : C. Uță (Româ- 
b. dese. C. Zhang (R. P.

(R.F.G.) 
(Suedia) 
(Franța) 
11a) 956
(Suedia).
Losey (S.U.A.), R. Phelps (Marea 
Britanie) 912 p ; echipe : 1. Sue
dia 2802 p, 2. Franța 2626 p. 3.
S. U.A. 2604 p, 4. Italia 2560 p, 5.
Elveția 2516 p. 6. R.F.G. 2494 p ; 
clasament după 2 probe, indivi
dual : 1. Svante Rasmuson 2092 p, 
2. D. Masala 2056 p, 3. A. Bell- 
mann 2020 p, 4. ~ ------  ----- ~
5. R. Phelps 2012 
1982 p ; echipe : 
2. S.U.A. 5792 p, 
4. Elveția 5606 p, 
- R.F.G. 5552 p

TIR. Masculin, 
f.c. : 1. Edward Etzel
599 p — campion olimpic 
Burry (Franța) 596 p ; __
Sullivan (Marea Britanie) 596 p ;
4. A. Allan (Marea Britanie) 595 
p, 5—7. F. Nanni (San Marino), 
H. Strand (Suedia). J. Duus (Nor
vegia). 594 p... 17—22. C. Stan (Ro
mânia) 591 p ; trap. I zi, 75 ta
lere: 1. Daniel Carlisle (S.U.A.) 73 
P, 2—7. P. Vergara (Chile), T. 
Rumbei (Australia), L. Gioban- 
netti (Italia). L. Puser (Austria),
T. Ellis (Australia), M. Carrega
(Franța) 72 p ; mistreț alergător, 
manșa I, 30 focuri lente : 1.
Yuwel Li (R. P Chineză) 298 p,
2. U. Schrodder (R.F.G.) 297 p,
3. E. Cinl (Italia) 294 p, 4-7. H. 
Bellingrodt (Columbia), D. Lee 
(Canada). J. Llevonen (Finlanda), 
B. Wilson (Australia) 293 p.

VOLEI. Feminin, grupa A : 
R. P. Chineză — Brazilia 3—0,
5. U.A. — R.F.G. 3—0 ; grupa B :
Peru — Canada 3—0 (9, 10. 4). 
Japonia — Coreea de Sud 3—1 
(—8, 11 2, 71.

6.

1.

.A.
P. Four 2018 p, 
p, 6. I. Sisnlega 
1. Italia 5800

3. Franța 5620 
5. Suedia 5590

P. 
P.
P.

60Pușcă liberă 
’ (S.U.A.)

: 2. m.
3. M.

Wa Thon Chuk, Indian din |
tribul de piei-roșii Siux , sub
numele de Jim Thorpe, a fost cel . 
mai bun dintre atleții participant: | 
la Jocurile Olimpice din 1912, de 1 
la Stockholm. Acolo, în capitala 
Suediei, el a cîștigat titlurile de i 
campion olimpic la pentatlon . ,1 
Io decatlon, întrecindu-și copios 1 
partenerii de întrecere. A fost

- primit acasă cu un fast deosebit | 
și sărbătorit ca nici un alt spor
tiv înaintea sa. După numai șase I 
luni însă, Thorpe a fost descali
ficat și obligat să înapoieze cele I 
două medalii de aur. Acuzația ce I 
i se aducea era aceea de profe- 1 
sionism, pentru că, între anii 1909 
și 1910, Thorpe, un băiat sărac, I 
jucase într-o echipă profesionistă 
de baseball, pentru un salariu ] 
de... 60 de dolari pe lună I

A fost una dintre dramele cele 1 
mal dureroase ale sportului, deoa- | 
rece Thorpe, care practicase atle- I 
tismirl, realmente dezinteresat, nu 
s-a putut împăca niciodată cu I 
măsura forului olimpic american I 
șl a celui internațional. A plins, I 
a protestat, a urlat (da a urlat I), 
acuzînd nedreptatea ce i se fă- | 
cea, dar cine trebuia să-l audă I 
n-avea urechi pentru așa ceva... I 
Mal apoi, Thorpe, rămas- singur, 
door cu amintirile sole minunate. I 
a început să bea, a decăzut ne- I 
încetat. înfundîndu-se in mizerie. 1

In 1932, la a X-a ediție a 
Jocurilor Olimpice, tocmai amin- I 
tîrile au fost cele care l-au minat ] 

t pașii spre uriașul stadion al Co- 
liseumulul, rătăcind de colo, colo. . 
Cineva l-a recunoscut și atunci I 
cîteva zeci de mH de oameni | 
l-au aclamat îndelung. A fost sin
gura mare bucurie a acelor ani, . 
pînă la sfîrșitul vieții, survenit | 

1 în 1953, In urma unei crize car- j 
dioce

Povestea lui Thorpe are însă șl ■ 
un epilog. După otîtea decenii. I 
C.I.O. a făcut dreptate și nu cu | 

> multă vreme In urmă, președin
tele Jucn Antonio Samaranch a ] 
oferit fiilor marelui atlet ..co- |
moara" după care suferise I

- ■ - * cele două medalii
, reintegrîru I

In nalmare" I
sul J.O.’ Iar acum, la deschide- | 

■ rea celei de a XXIil-a Olimpiade, 
pe același stadion Coliseum, pe 1 
care rătăcise cîndva Thorpe, unul I 
dintre fill lut a fost ales, alături | 

| de alțl 
i AmericH, 
i cu cele

I
I
 părintele lor — cele c 

de campion olimpic, 
du-i-se și rezultatele

cîțiva mori sportivi ai 
să poarte steagul , alb 

cinci cercuri olimpice...

Romeo VILARA

J.O.DE

