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LA LOS ANGELES, „TRICOLORII» 
SE AFLĂ ÎN PLINĂ CURSĂ 

PENTRU CUCERIREA VICTORIILOR
LOS ANGELES. 1 (prin te

lex). Cea de a XXtII-a ediție 
a Jocurilor Olimpice a intrat 
— în a patra zi a întrecerilor — 
în ritmul său cel mai înalt, 
în 'sala Albert Gersten, împă
răție a celor mai puternici, 
halterofilii, la bazinil de la 
University of Southern Cali
fornia. la Pauley Pavilion, 
unde nu mai există de multă 
vreme bilete pentru reuniunile 
de gimnastică, și, la poligonul

cuceri medalia cu nr. 125 pen
tru tezaurul olimpic al tării 
noastre a revenit halterofilului 
Gelu Radu, la categoria pană. 
Acest ..Hercule* a fost continuu 
în lupta pentru ,.aur“. Îs sCr- 
sit trebuind — să întrebuințăm 
o formulă des uzitată în astfel 
de cazuri — _să se mulțu
mească cu argintul, cu locul 
II pe podium*. Privindu-1 la 
premiere, am avut, firește, e- 
motii. Fiindcă era prima, aid.

cununa de învingător la e- 
chipe. Succesul a fost obținut 
— in extremis — de formația 
S.U-A.. dar la fel de meri
tuoasă nl s-a părut a fi si 
reprezentativa R.P. Chineze. 
Pe aceeași imensă scenă, pe 
care o înconjoară mii si mii 
de entuziaști si competenți 
spectatori, vor intra — pentru 
disputa decisivă la fete — gim
nastele. cu echipa -micilor ma
rilor noastre maestre* in pos
tură de favorite. Ecaterina 
Szabo, Lavinia Azaehe. Laura 
Cutiaa Cristina Grirorac. Mi- 
haela Stănolet si Simona **âuea 
au. chiar dacă sint niște copile, 
experiența marilor bătălii pen
tru _aur*.

Cele două fete ale înotului 
nostru Carmen Bonaein si 
Anca Pătrăseoin. n-au putut

Aurel NEAGU
Vlocfimir MORARU

(Continuare fa pap. i <-«)

întrecere foarte 
și spectaculoasă

- prima afirmare a halterofililor români la J.o.
1984, o 

memorabilă 
istoria hal- 

româ- 
aceastâ

SI iulie 
dată 
in 
terofiliei 
neștl. în
zi a fost obținută 
prima noastră me
dalie — la această 
disciplină — la 
Jocurile Olimpice. 
Autorul acestei 
performante re
marcabile este GE
LU RADU (năs
cut la 3 noiembrie 
1957, la Comănești, 
iud. Bacău), care 
a cucerit medalia 
de argint la cate
goria pană (60 kg), 
după • intreeere 
foarte aprigă intre 
cei ZI de concu- 
renti care s-au a- 
liniat la start.
Reprezentantul tă

rii noastre, legiti
mat La AS.A. Tg.

(antrenorMures
AL Rad), a luptat 
piuă in 
dipă pent 
dalia de aur. După

ultima 
tne-

prunul stil, 
se aflau 

itate cu 125 kg : Gelu 
Wiqiang Chen (R. P. 

teză) si Wen-Tee Tsai (Tai- 
). Se anunța deci o luptă 

foarte dină la -aruncat *. care 
urma să decidă ordinea pe po
dium. Wen-Yee Tsai nu reu
șește decit 147,5 kz si obține 
astfel locul al III-lea medalia 
de bronz. In lupta pentru titlul 
olimpic rămin doar Wiqiang 
Chen si Gelu Radu. Primul iz
butește să se desprindă, ridi- 
cind 157.5 kg și ocupă pri-

. smuls*. trei sportivi 
la egali
Rada.
Ch
wa

loc. în timp ce Gelu Radu 
rezultat cu care 
locul secund, 
sportivului ro- 
mai bună din

obține 155 kg. 
se clasează pe

Performanta 
mân este cea 
cariera sa sportivă !

Mai slab s-a comportat Mir
cea Tuli (locul 9). cu doar 265 
kg (115 : 150). în fine, vom mai 
consemna faptul că. în viitoa
rea disputelor, patru • concu
rent! au ratat de cite trei ori 
la un stil, ieșind din 
printre care chinezul 
Wang, sud-coreeanul 
Ji și spaniolul Valle.

întreceri.
Guofeng 

Ju Hyen

LUPTĂTORUL ILIE

ÎN DISPUTA PENTRU
MATEI - 

LOCUL ÎNTÎI !
Văsile Oprea, exersînd la antrenament. Aceste nenumărate 
repetări i-au folosit, intre altele, și in meciul cu Algeria, in care 

a inscris 5 goluri!
Chino din Prado Recreational 
Aria, domeniul tintasilor. se 
împart medalii de aur. argint 
si bronz, răsplătindu-se astfel 
talentul și sîrguinta protago
niștilor cvadrienalei întîlniri.

A fost si ziua in care dele
gația olimpică a României a 
dobindit prima sa medalie la 
aceste Jocuri. Cinstea de a

De vorbă cu prof. uni». IOAN MOINA, maestru emerit al sportului
Ne indreptam. iavaș-iavaș. 

spre celebrul parc sportiv din 
Clui-Napoca. Tovarășul meu 
de promenadă nu era altul de
cit cel care la 24 august 1946. 
la Predeal, reușea cea mai 
bună performantă mondială a 
anului — 10.4 la 100 m plat —. 
acum un om calm, care nu se 
grăbea decit ca să răspundă 
saluturilor din dreaota si din 
stingă ce-i erau adresate re- 
verentios. La un moment dat. 
un copil a descălecat de pe 
tricicletă si a îngenuncheat în 
fata sa. rugîndu-1 -Nene 
«Moci». dați-mi. vă tog. star
tul !“. Profesorul universitar 
loan Moina, maestru emerit al 
sportului, a bătut o dată din 
palme si pustiul a tîsnit din 
imaginarele bloc-starturi...

— De ce vi se spune ..Moci* 7
— Eu m-am născut (la 23 mai 

1921) la Nimigea de Jos. din 
Bislrița-Năsăud. Dar primul 
meu an de viată familia l-a 
sărbătorii la Mociu acolo unde, 
ca elev, am ocupat abia tocul 
al treilea la „sută* 1

— De ce i-ati dat startul a- 
celui copil bâtînd din palme 7

— Intr-adevăr, este bine să 
ne obișnuim de mici cu res
pectarea literei regulamentului. 
La 15 septembrie 1915, la Cluj, 
de Ziua Sporturilor am alergat 
10,1 pe „sută", dar recordul nu 
a fost omologat pentru că star
tul a fost dat cu o pușcă de 
vînătoare. Să-i zicem neșansă, 
căci eram în formă foarte 
bună...

...Cu o săptămînă înaintea a- 
cestui prim 10.4 a avut Ioc un 
concurs atletic la Cîmpia-Turzii. 
iar în „Gazeta Sporturilor* a 

la Los Angeles, cu un sportiv 
român între laureatL Sintem 
siguri că în zilele următoare ne 
vom obișnui, deși emoții vom 
continua să avem...

La Pauley Pavilion am vizio
nat — în așteptarea reuniunii 
gratiei, elegantei ci gingășiei, 
a fetelor. Creste — gala apri- 
eei dispute a băieților pentru 

apărut titlul : -Pini la prinz 
s-au vindut trei bilele, dar 
Moina a sosit intre timp si. 
după-amiază. la intrare a fost... 
coadă*.-

— A doua nesansă ati a- 
vut-o...

— La 24 august 1316. Exact 
in aceeași zi. la Oslo, englezul 
Archer cucerea titlul de cam
pion european la 100 m plat 
cu 10.6. iar eu eram declarat 
— fără diplomă si medalie — 
nr. 1 al lumii eu 10.1 !

— Si a treia : cînd deși ati 
plecat ca din arc — nu de
geaba erați supranumit ..Să
geata Carpatilor* — în con-

Horia CRISTEA

(Continuare In pag 1—3)

ATLEȚII JUNIORI LA ÎNĂLȚIME: 15 TITLURI BALCANICE!
La Maribor, în Iugoslavia, a 

avut loc cea de a XV-a ediție 
a Balcaniadei de atletism a 
juniorilor. Tinerii noștri repre
zentanți au avut a comportare 
cu totul remarcabilă ciștigind 
15 titluri balcanice, clasîndu-se 
de 11 ori pe locul doi. de șap
te ori pe locul trei și stabilind 
cinci noi recorduri naționale 
Aceasta a fost una dintre cele 
mal bune evoluții a atleților 
juniori români la competiția 
balcanică, urmare a pregătiri
lor efectuate cu mare seriozi
tate. cu deplină responsabili
tate. Acest succes reflectă grija 
permanentă pentru asigurarea

Cea de a doua zi a întrece
rilor olimpice de lupte greco- 
romane de la Anaheim Con
vention Center a prilejuit fie 
debutul la unele categorii, fie. 
la altele, clarificarea situației 
finale din grupe. Firesc, aten
ția noastră a fost îndreptată 
spre evoluția lui Ilie Matei, 
care, la categoria 90 kg. după 
..liberul* din turul 4, a sus
ținut meciul decisiv pentru 
cîștigarea grupei, cu Cwe

„schimbului de mîine*. pentru 
crearea condițiilor optime de 
progres în atletismul de per
formantă.

Iată-1 pe cîștigători: FETE: 
100 m: 11,95 Mihaela Chindea 
(Brașov). 800 m : 2:03,24 Maria 
Caba (Suceava), 1500 m: 4:12,49 
Cleopatra Pălăcean (Deva). 100 
mg: 13,97 Daniela Bjzbac (Vi
itorul Buc.), lungime: 6.12 m 
Carmen Sirbu (CSS 4 Buc.), 
înălțime: 1,88 m Ortensia Ian- 
cu (Cîmpulung) — record de 
junioare, 4X100 m: 45,68. Echi
pa națională — record de ju
nioare, 4X400 in: 3:37,80. Echi
pa națională — record de ju

Sachs (R.F.G.). Confirmînd 
*buna pregătire, dovedită în 

întîlnirile anterioare. Ilie Ma
tei și-a dominat autoritar ad
versarul. determinîndu-1 pe a- 
cesta la o apărare disperată, 
care i-a adus. în final... desca
lificarea (min. 5:10). Astfel, 
Ilie Matei — terminînd neîn
vins. înainte de limită (!). toa
te cele 4 meciuri, și-a cîștigat 
dreptul de a lupta în finala 
pentru locurile 1—2. El va 

nioare, greutate: 15.56 m Mi
haela Samoilă (Cîmpulung). 
heptatlon: 5218 p Teodora Pa- 
loșanu (Bacău).

BĂIEȚI: 1500 m: 3:47,20 Teo
dor Havriliuc (Iași). 5000 m : 
14:36,46 Gheorghe Tomoioagă 
(Baia Mare), 10 km marș: 
48:18,19 Laurențiu Simian (Con
stanța). triplu: 15,53 m Daniel 
Ciobanu (Dinamo), suliță: 
69,52 m Jean Ungureanu (CSȘ 
7 București).

Două recorduri ale juniorilor 
II au înregistrat Ionel Tomes- 
cu 1:51,77 la 800 m și Coste! 
Grasa 15,90 m la greutate. 

concura pentru „aur" („argin
tul" avîndu-1 asigurat) cu a- 
mericanul Sieve Fraser, învin
gător mai puțin scontat asupra 
multiplului campion mondial 
Frank Andersson (Suedia).

Conform așteptărilor. cam
pionul olimpic Ștefan Rusu 
(cat. 74 kg) care a intrat 
marți în competiție, s-a im
pus in fața celor trei adver
sari intilniți, obținînd victorii 
prețioase. In turul inaugural, 
el l-a întîlnit pe canadianul 
Jeff Staubing, în fața căruia, 
pină in min. 4:34, a realizat 
cele 12 puncte tehnice (la 0) 
ciștigind astfel prin superiori
tate. Mai echilibrată și. desi
gur. mai dificilă a fost întîl- 
nirea din turul următor. cu 
finlandezul Jouko Salomaki, 
care a oferit o replică dîrză 
campionului nostru. Plusul de 
experiență și valoare al lui 
Stefan Rusu și-au spus însă 
cuvîntul : victorie la puncte 
(4—3). Apoi, luptătorul român
l-a  avut ca adversar pe egip-

(Ccntlnuare in pag. a t-a)

ECHIPAJUL 
DE 2+1 

iN FINALĂ
După frumosul succes repur

tat de canotoarele noastre în 
întrecerile eliminatorii — cinci 
echipaje calificate ia finale, 
iar Valeria Răcilă in semifi
nale, cu cel mai bun timp dia 
cele trei serii ale probei de 
simplu — iată că și reprezen
tanții schifului nostru mascu
lin au evoluat la înălțime pe 
lacul Casitas. In proba de 
2+1, echipajul Vasile Tomo
ioagă. Dimitrie Popescu, Du
mitru Răducanu a cîștigat se
ria I, calificîndu-se în finală 
cu 7:12,18. cel mai bun timp 
din ambele serii (în cursa a 
2-a au ieșit învingători frații 
italieni Carmino și Giuseppe 
Abbagnale + Giuseppe di Ca
pua — campioni mondiali — 
cu timpul de 7:13.83).

La 2 rame f.c.. Vaier Toma 
— Petru Iosub s-au clasat pe 
locul 2 în seria a II-a (6:56,60), 
calificîndu-se in semifinale, 
împreună cu echipajele Nor
vegiei și S.U.A. clasate pe 
locul I. respectiv. III în această 
cursă. în celelalte serii s-au 
calificat in semifinale canotorii 
din R.F.G. Spania și Olanda 
(seria I). Italia. Noua Ze- 
elandă și Anglia (seria III-a).



O PASIUNE PENTRU O VIAȚA,
O VIATĂ PENTRU O PASIUNE

Cu un sfert de veac in 
urmă, l-am cunoscut pe an
trenorul Petre Mihai Pa 
atunci pregătea boxerii gă- 
lăteni intr-o încăpere mo
destă. numită pretențios 
„Sala de box 1 COR* Dar 
se pare că nu sala conta, 
et pasiunea si priceperea 
maestrului, din moment ce 
pe acolo trecuseră, dc-acum 
boxeri ca Ion Peicm si D«- 
mitru Ciobotaru...

S-au scurs anii Numeroa
sele construcții au schimbat 
fata orașului Boxeri! gâlă- 
teni au primit noi făli de 
antrenament, modeme, uîi- 
late cu tot ce este necesar 
acestui sport. S-a construit 
Stadionul .Dunărea*, acolo 
unde, intr-o frumoasă seară 
de vară, echipa vuail’Stilor 
lui Petre Mihai învingea 
puternica ..squadra* Italiană 
„Sempre Avanii*, venită la 
Galati in frunte cu colosul 
Dante Cane... S-a ridicat 
apoi splendida Sală a spor
turilor. acolo unde, după o 
intilnire amicali dintre Box 
Club Galati si Rapid, geam
giii au avut serios de lucru 
din cauza celor care au în
cercat sâ mai pătrundă in 
arena arhiplini, pentru a 
vedea si ei meciul Amăzi- 
roaie — Pometc-i Boxerii 
s-au perindat sl ei. gene
rație după generație. Numai 
maestrul Petre Mihal. de
venit antrenor emerit, a 
rămas, deși ghioceii i-au 
inundat pirul, deși au a- 
părut ochelarii, deși, de fie
care dată clnd ne Ir.tilneam. 
imi spunea „hotătit* : , Mai 
stau un an. doi si plec să-mi 
văd de vie si de stupi...*. 
Avea omul o căsufil pe 
lingă Ploiești sau Cîmplna. 
eu grădină si stupi de care 
ii plăcea să se ocupe dar 
pasiunea pentru box era, 
se vede treaba, totdeauna 
mai mare. Mzreu trebuia 
să mai facă sau să mai
termine ceva „aici la Ga
lati* : „Mai stau să treacă 
și campionatul ăsta și
plec...*. „Mai stau un an.
doi, că am citiva copii buni 
și pe urmă plec...*. „Nu pot 
pleca acum, tn ajunul cam
pionatului pe echipeSi 
uite așa, mereu se tntîm- 
pla ceva care 11 împiedica 
să plece. Ba a apărut Fane 
Cojan, ba a venit Alee Nds- 
tac. ba a venit Mircea Tone, 
ba Tîrili yi multi alții „Au 
venit* este un fel de a 
vorbi al maestrului, deoa-

„VINOVAȚI FARA VINA“
Cilcvn concluzii pe marginea analizei comportării popicarilor noștri la c. ii
Popicarii noștri au cules, după 

Sum se știe, o frumoasă recoltă 
e trofee si la actuala ediție • 

C.M. de Ia Ljubljana: luliu Biet 
la individual și Împreună ou 
Iosif Tismănar — la perechi au 
devenit campioni șl recordmani 
•t lumii, tar echipa României (i 
„dublul- Gheorghe Silvestru — 
Vasta Donos au cucerit medaU- 
te de argint. în schimb, fetele, 
care în urmă eu doi ani, la 
Bmo, își îmbogățiseră palmare
sul cu trei medalii (una de aur, 
Obținută la proba de perechi de 
Ana Petrescu ri Elena Pană — 
oare n-au mal fost selecționate 
*- si două de bronz) de data 
•ceasta n-au mal urcat pe po
diumul de premiere al „mondi
alelor". Știind că atît jucătoa
rele, cît și jucătorii au fost su
puși unui program comun de 
pregătire (bineînțeles, cu partl- 
«UZaritățile respective), sub con
ducerea nucleului de tehnicieni 
format din Constantin Neguțoiu. 
Crista Szocs la fete. Roger Cer- 
nat, ‘loan Pătru la băieți, cu 
Ladislau Szocs — antrenor coor
donator. am așteptat ședința de 
analiză a comportării diametral 
•puse a celor două loturi re
prezentative, ținută în cadrul 
biroului federal. Antrenorul co
ordonator Szocs autorul rapor
tului, însușit Inițial de colegiul 
de antrenori, a acordat un spa
țiu generos istoricului partici
pării noastre Ia C.M.. precum și 
aplicării planurilor de pregătire 
care vizau obiective importante 
consacrând puține rînduri pro
blemei selecției, metodelor șl 
mijloacelor folosite în perfecțio
narea organizării muncii, pentru 
stimularea ambiției si răspunde
rii sportivilor în procesul de in
struire. Iar cînd a venit vorba 
de evoluția echipei feminine 
eșecul a fost pus — in bună 
măsură — pe scama... nesanse) 
create de „sorți", a galeriei in
fernale, a . zilei nefaste" în pro
ba pe echipe!?! S-a spus că 
Jucătoarea Nineta Badea (?3S 
P-d) ar fi fost scoasa din ritm 
din cauza unor cuvinte adresat, 
în timpul concursului de Gheor
ghe Silvestru, oare trăgea pe 
pista alăturată, că experimenta
ta Silvia Berinde (despre oare 
se știa de la plecare că ești

Antrenorul Petre Mihai si unul 
dintre foști* soi elevi, „cocoșul" 
Mirceo Tone, campionul care avea 

„<flnam:to* io oumni...
Foto : 0-090» NEAGU

rece chiar el. Petre Mihai, 
umbla după ei. U ciuta, ti 
convingea să vină la antre
namente. ii făcea boxeri...

L-am revăzut zilele tre
cute. tot la Galați. .4 tre
cut binișor de virsta la care 
te lese la pensie Maestrul, 
tot in trening ia sala de 
box. deși te apropie de 79 ! 
Acum este antrenor coor
donator la Centrul iudetean 
de juniori, din sala .Da
ndrea*. unde sînt selecta;! 
st pregătiți cei mei talen
tat! tineri pugilisti din c- 
ra».

— Ce mai faci, maestre ? 
— U întreb, bucuros sil 
revăd

— Mulțumesc, bine. Aici, 
la treabă, cu colegul meu 
Amăzăroaie și cu copiii — 
îmi răspunde zimbind, în- 
tinzindu-mi mina. Trebuie 
să mai întinerim si să te- 
întărim boxul gălățean și 
dac-om putea și pe cel na
tional...

tmi vorbește despre copii : 
„Avem 
tați — 
Cristian 
stan tin 
care veți auzi.-". Nu mai 
amintește nimic despre vie 
si stupi... Nu are timp pen
tru ei... Deocamdată, „trebuie 
să punem pe picioare cen
trul ăsta județean de box, 
care poate să tis o treabă 
bună... După asta vom mai 
vedea...*.

citiva foarte talen- 
Mircea Ștefănescu. 

Băltâtescu. Con- 
Cristea ș.a,. despre

Petre HENT

putut (nici la 
corespuns), ca 
toarcă cursul 
voarea echipei, 
alte motivări

și res- 
tehnicc 

consoli-

acest

accidentată la picior) se tace 
total vinovată că a evoluat slat 
(385), că Ildlko Szasz (nu a dat 
satisfacție nld în alte competi
ții) a venit cu o pregătire ne
corespunzătoare de la secția res
pectivă, iar căpitana echipei, 
Margareta Cătineanu, n-a mai 

__________  ultimele teste n-a 
altă dată, să în- 
întrecerii în fa- 
S-au mal adus și 

___  ................ care — nu est« 
numai părerea noastră — nu 
pot sta în picioare la o analiză 
reală. Prin desișul acestor scu
ze, abia s-au putut zări apre
cieri privind competenta ' 
ponsabilitatea cadrelor 
care aveau datoria să 
deze realizările obținute.

Pornind tocmai de la 
eșec al fetelor, nc-am întrebat: 
dacă s-a propus — și s-a ho
tărî» — menținerea jucătoareor 
respective In lot. cine se face 
vinovat de neîndcplinlrea obiec
tivelor stabilite? Șl cînd ne aș
teptam să aflăm cine, ca sl cau
zele care au determinat pașii 
inapoi făcuțl de echipa femini
nă (Insuficienta rezistență îp 
regim de concurs, material de 
joc neadecvat la antrenamente, 
lipsa de îndrumare tehnică în 
momentele decisive și alte defi
ciențe reieșite d'.n 
cuvînt) discuția s 
la lotul masculin, 
du-se 
gative la ...
că băieții nu au respectat eu 
strictețe programele de antre
nament, că unii s-au pregătit 
după Ideile proprii, ignorind con
ducerea tehnică, că alții au a- 
rătat grave carențe în educație: 
că antrenorul emjrlt Roger Cer- 
nat, care a condus ani la rînd 
echipa la cucerirea celor 5 ti
tluri supreme, nu mal are ca
pacitatea de a se impune M 
fața elevilor...

Ce concluzii se pot trage după 
o astfel de analiză? In primul 
rînd, ni s-au Dărut bizare apre
cierile privind comportarea ju
cătorilor medaliați cu aur șl ar
gint. criticați pentru că au În
cercat să îmbunătățească — 
după cum a reieșit din discuții 
— forme de pregătire ce părea» 
infailibile reușind as’fel să ob
țină rezultate de natură (• 
bucure pe toată lumea, perfor»

luările de 
fost... mutată 

lotul masculin, amplificîn- 
(culmea!) aprecierile ne- 

adresa campionilor: 
I nu au :* 
programele 
că unii

Ia campionatele Internaționale dc planorism ale României

EXPERIENȚA A AVUT CIȘTIG DE CAUZA
Elena Coțovanu (clasa club} șl Nicolae Mihăiță (clasa nelimitat)

și-au adjudecat titlurile
Ediția 1984 a „internaționa

lelor" de planorism ale Româ
niei s-a Încheiat miercuri pe 
aerodromul sportiv Pitești- 
Geamăna cu victoria piloților 
români Elena Cotovanu (clasa 
club) si Nieolae Mihăită (clasa 
nelimitat). Programată la scurtă 
vreme după campionatul na
tional competiția a oferit un 
prilej de revanșă „vîrstnicilor". 
iar aceștia l-au folosit din plin. 
Factor decisiv, cu rol de „mo
tor" in acest sport, condiția 
meteo n-a fost prea darnică 
nici în acest interval de timp. 
O demonstrează cifra de 28 de 
parcursuri efectuate integral 
dintr-un total de 50 de starturi. 
Spre deosebire de campionatul 
national, unde au existat probe 
separate pentru Întrecerea fe
minină si pentru cea mascu
lină. de data aceasta concursul 
s-a disputat pe clase (club si 
nelimitat, după tipul planoru
lui). iar fetele au reușit să șe 
impună cu autoritate 
băieților.

Subliniind meritele 
terilor, ambii piloti 
care si-au pus în valoare cu
noștințele. antrenorul federal 
Gheorghe Bărbuceanu (intr-un 
sumar bilanț) remarca buna 
comportare a outsiderilor Cris
tina Petrescu. Gheorghe Tucă 
si Marin Cipusan. ei urmînd 
să confirme în viitor progre
sul realizat Dacă Mariana

în fata

învingă- 
rutinați

S. POSTOLACHE-M. GHEORGHE (Steaua),
CAMPIONI DE DIRT-TRACK LA PERECHI
SIBIL, 1 (prin telefon). An

gajați din start in luota pen
tru primul loc. motocidiștii S. 
Postolache — M. Gheorghe 
(Steaua) si N. Puravet — Bl. 
Soaită (I.P.A. Sibiu) si-au con
tinuat pasionantul duel pentru 
cucerirea Invidiatului titlu pină 
la ultima manșă a etapei fi
nale (a 5-a) a campionatului 
republican de dirt-track pe 
perechi, consumată marți pe 
stadionul Voința din Sibiu. în 
prezenta a Dește 5 000 specta
tori. Fiind de forte sensibil 
egale, bucureștenii si sibienii 
au condus pe rînd de-a lungul 
campionatului. distantîndu-se 
de la o etapă la alta de prin
cipalii lor adversari : iar marți

mante ce demonstrează că exis
tă posibilități de Înnoire si creș
tere a eficientei in procesul de 
Instruire. Cum la fel de ciuda
tă nl s-a părut tendința de a 
abate atenția factorilor de deci
zie de la adevăratele cauze 
care au dus Ia eșecul echipei 
feminine, eșec de care se fac 
vinovați, în principal, acel teh
nicieni „prizonieri" ai unor idei 
conservatoare. nereceptivi la 
nou, care nu-șl asumă riscuri, 
care se tem a priori de meto
de Inedite, refuzlnd să le ex
perimenteze, să le adopte în 
mod creator, dacă merită. Evl- 
tînd abordarea frontală, realis
tă. a problemelor Ivite, există 
riscul ca măsurile care se vor 
lua să nu aibă efectul dorit, cel 
al mobilizării la acțiuni efici
ente.

Troian IOANIȚESCU

A aparul nr. 7/1984 al revistei
„EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT"

In cuprins: • EDITORIAL : 
„Daciada", competiția milioa
nelor de practicanțl ai spor
tului, organizată din inițiati
va secretarului general al par
tidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU • TEORIE-STU- 
DII-CERCETARI : Raportul
dintre pregătlre-joc șl refa- 
cere-recuperare în condițiile 
jocurilor . cu intervale de 
4—3—2 șl chiar o zi — o nouă 
comandă social-sportlvă a fot
balului de mare performan
ță (autor: V. Stănculescu) 
Modelarea matematică a efi
cienței acțiunilor de atac și 
apărare în jocul de volei (au
tori: M. Șerban și M. Gheor
ghe) • EDUCAȚIA FIZICA ȘI 
SPORTUL tN INVATAMINT : 
Raționalizarea șl standardiza
rea unor metode și mijloace

Elena

Giurgiu (campioana națională 
pe acest an), clasată pe locul 
secund . a avut o evoluție bună. 
Nicolae Preda (si el proaspăt 
campion national) a dezamăgit 
atît prin rezultate, cit si prin 
suficienta de care a dat do
vadă. De la oaspeți s-au re
marcat Stephen Beck si Jurgen 
Schimpf. ambii din R.F. Ger
mania. care si-au demonstrat 
valoarea, dominînd proba a 
patra, cea mai dificilă din în
tregul concurs.

CLASAMENTE. Clasa elub 
(planoare IS 29 — D2). proba 
I. triunghi. 162 km : 1. 
Cotovanu. 2. Fernanda Jurcă, 
3. Cristina Petrescu : proba a
II- a, triunghi. 224 km : 1. Co
tovanu. 2. Mariana Giurgiu. 3. 
Jurcă : proba a IlI-a triunghi. 
163 km : 1. Giurgiu. 2. Nicolae 
Preda. 3. Cotovanu : final : 1. 
Cotovanu. 2. Giurgiu 3. Jurcă : 
clasa nelimitat (planoare Jan- 
tar si ASW). proba I. triunghi. 
224 km : 1. Claudiu Pînzarn. 2. 
Nicolae Mihăiță. 3. Sergiu Si
don : proba a II-a. triunghi. 
307 km : 1. Mihăită. 2. Doru 
Vlădescu. 3. Sidon : proba a
III- a. pentagon 213 km : 
Sidon. 2. Gheorghe Tucă. 
Vlădescu 
trulater.
Beck, 2. 
Pinzaru : 
Sidon. 3.

I.
3. 

: proba a IV-a. pa- 
531 km : 1. Stephen 

Jurgen Schimpf. 3. 
final : 1. Mihăită. 2. 
Beck.

Oinu COSTESCU

după-amiazâ. înaintea actului 
finaL ei erau dasnărtiti doar 
de un singur punct In clasa
mentul general, avantaj pe 
care Puravet si Soaită. ajutati 
de rezerva lor S. Ghibu. îl 
obținuseră duminica trecută în 
reuniunea de la Brăila. Bene
ficiind acum de avantajul te
renului si susținuți de înfocata 
lor galerie, sibienii porneau 
favoriti. mai ales după cursa 
directă cu stelistii desfășurată 
in primele manse si terminată 
la egalitate : 3—3.

Surprizele au apărut în par
tea a doua a reuniunii finale 
cînd atît localnicii cit si bucu- 
restenii au întilnit adversari 
puternici care, descătușați de 
miza întrecerii, au făcut curse 
de orgoliu, producînd specta
culoase răsturnări de ierarhii. 
Dar. în timp ce stelistii. bine 
conduși de maestrul emerit al 
sportului Gh. Voiculescu, au 
cîstigat toate confruntările di
ficile. sibienii nu au putut 
trece în ultimele manșe de ex- 
perimentatii E. Botezatu (C.S. 
Brăila) și M. Dobre (Metalul 
București). pierzînd puncte 
prețioase. Așadar, tricourile de 
campioni au revenit în cele 
din urmă dublului stelist S. 
Postolache — M. Gheorghe si 
rezervei lor Gh. Sofran. gratie 
unei deosebite puteri de luptă 
în momentele hotărîtoare.

CLASAMENTE: ETAPĂ — 
1. S. Postolache (17) — M.
Gheorghe (10). rez. Gh. So
fran (Steaua) 27 p 2. N. Pu
ravet (14) — M. Soaită (5). rez. 
S. Ghibu (6) (I.P.A. Sibiu)
25 p. 3. M. Dobre (11) — D. 
Gaspar (6). rez. S. Halagian 
(3) (Metalul București) 20 p. 
GENERAL : 1. S. Postolache — 
M. Gheorghe 128 o — campion 
republican. 2. N. Puravet — 
M. Soaită 127 p. 3. M. Dobre 
— D. Gaspar 103 p.

T. ANDRONACHE

de dezvoltare a calităților blo- 
motrlce în cadrul lecțiilor de 
educație fizică la clasele a 
Vl-a șl a VII(I) (autor: V. 
Fărcaș) ; Profilul profesorului 
de liceu (autori: I.E. Hea și 
C. Anghel) • TEHNICA-ME- 
TODIC A-ANTREN AMENT: A 
XXV-a ediție a Campionatelor 
europene de tenis de masă — 
Moscova, 14—22 aprilie 1984 — 
Concluzii, noutăți, învățămin
te (autor: Farkas ‘ ;
Pregătirea apărării om la om 
șl atacul împotriva el (autori: 
Maria Bota șl I. Bota) • ME
DICINA SPORTIVA: Contri
buții la studiul „profilului 
biologic al atletelor de per
formanță" (autori: Eva Bem- 
cea, Elena Slătineanu șl Al. 
Toacă); Indice de evaluare a 
forței musculare la «portivii

Paneth);

Campionatele de ciclism (J)

VOINȚA ARAD Și 
STIROM BUCUREȘTI, 

VICTORIOASE
LA CONTRATIMP

| ROMÂN

Zilele acestea se desfășaoră la 
Piatra Neamț — pentru prima 
oară pe aceste meleaguri — în
treceri cicliste în cadrul cărora 
sînt desemnați campion» tării 
la probele de sosea, iuniori. 
Traseele excelente, o organizare 
Ireproșabilă asigurată de orga
nele sportive locale, ca șl o 
participare record (cicliști repre- 
zentînd 19 cluburi și asociații 
sportive din 14 centre ale tării) 
au asigurat din start reușita dis
putelor. constituind în ansamblu 
un frumos succes al sportului 
nostru cu pedale. Prima prob 
contratimp pe ichipe rezervată 
juniorilor mici și mari, a avut 
loc pe o porțiune a soselei Pia
tra Neamț — Bacău, un tra -eu 
foarte bun pe care concurenții 
s-au putut desfășura în condiții 
optime. La juniori mici victo
ria a revenit formației Voința 
Arad care a realizat pe distan
ța de 35 km media crară de 
42,300 km. Alergarea juniorilor 
mari a dat cîștig de cauză e- 
chipei S ti rom București care a 
reușit să depășească abia pe ul
timii zece km pe principala sa 
adversară. Torpedo Zărnestl.

CLASAMENTE — juniori mici 
(35 km): 1. Voința Arad (N. 
Boeri, D. Vlaga. R. Vlasov 51 A. 
Vartolomei) 49:17. 2. Voința 
București 49:46. 3. Stirom Bucu
rești 49:58. 4. Olimpia București
50:17, 5. Voința Cluj-Napcca
51:09. 6. Voința P. Neamț 51:10. 
Juniori mari (70 km): l. Stirom 
București (V. Buduroi. N. Ma- 
nolache, V. Rusu și V. Viăscea- 
nu) lh 38:29.03. 2. Torpedo Zăr- 
nești lh 38:29.06. 3. Voința Bucu
rești lh 38:39.03. 4. C.S-S. 1 
București lh 38:15,02. 5. Voința 
Ploiești lh 41:33.02, 6. C.S. Bră
ila lh 43:42.03. Întrecerile conti
nuă.

Gheorghe ȘTEFÂNESCU
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Marti. De - 
din Buzău, i 
10 000 de sne 
tativele Romă 
neze au susti 
tidă (revanșa 
cînd fotbalist 
vins cu 4—2). 
si de data a 
români, cu sco 
Asa cum o ai 
a fost un m 
chilibrat vict< 
rîndu-se. duo 
tră. mai mult 
care am reti 
mult schimbat 
vei noastre, it 
foarte tinerii 
nai. Soare. 1: 
dăuga si pe 
nu e debutan 
nost nou — 
lipsa de omo 
mare a acesto 
..de testare" 
tineri), mai a 
mentul ofensit 
tea (carență t 
s-a șutat de 
poarta oaspeți 
suturi si-au : 
mai nericuloas 
Ilagi (min. 19 
(min. 43 — ș 
metri, greu re 
La realiza^^ 
st rin s a 
replica pn^^c 
china R.P. Chi 
data aceasta t 
lent (care s-a i 
1. 28. 38 și. în 
min. 43). o an 
atentă si mai e 
viteză de ioc si 
foarte nericulo 
lor Gu Guang 
depășit mai mt 
si Li Huayun.

ȘCOALA A IV
f

(Urmare din pag 1)
STADIONUL

cursul de la Praaa ati clacat 
cu 20 de metri înainte de so
sire...

— Si campionul olimpic de 
la Jocurile Olimpice de la Lon
dra. nord-americanul Ewell, pe 
care-l conduceam cu cel puțin 
3 metri, termină ..suta" în 18.4 
(la J.O. — 10,3). Cînd eu as fi 
putut reuși un 10.3 sau poate 
chiar 10,2...

— Credeți că aceste nesanse 
si-au avut o sorginte ?

— Da. si anume in... a patra 
neșansă ! Este, de bună seamă, 
o exprimare retorică.

L-am rugat pe interlocutorul 
nostru să ne-o divulge. Iar cel 
care nu a visat să fie student 
(dar profesorul Virgil Rosală 
a insistat să se înscrie Ia 
A.N.E.F.. pe care a absolvit-o 
în 1945. avîndu-i colegi pe Emil 
Ghibu. Ioan Siclovan si Ilie Is- 
trate). să fie cadru didactic 
(1945 : profesor la Liceul comer
cial din Cluj : 1950 : asistent la 
„U“ Cluj, cu delegația de a orga
niza educația fizică si sportul 
în centrul universitar : 1951 :
șef de lucrări : 1965 : confe
rențiar universitar : 1974 : pro
fesor universitar la Institutul 
politehnic Clui-Napoca). cel 
care în 1946 a devenit membru 
al P.C.R. si vindea duminica, 
împreună cu Sari Szasz, cunos
cuta jucătoare de tenis de masă. 
..Scînteia" si ..Sportul" la sta
dion. cel care a fost deputat 
de Cluj în M.A.N.. cel care a 
îndeplinit si îndeplinește nu
meroase funcții de activist pe 
târîm politic si sportiv, cel care

loan Moina (stî 
fet

a detinut 27 d< 
de titluri. 71 de 
ternationale (cu 
turi fără sosire 
cel căruia pt 
Hatieganu i-a s 
el primul romă 
ducă pe podiui 
o Olimpiadă ne

— Am 
mă naște 
devreme ! 
omologat 
1946. am

avut 
cu do 
Inail 

de Ii 
călăto

cu trenul. în r 
tie. am dormit 
ca orice militar 
Ia fel a fost si 
feta de 4X400 n 
ori se întîmpla 
să-și încalțe „c 
Ia schimbul 1. I 
m era mai co 
Ierga si desculț 
7 metri la Iun

ADMINISTRATA

de performanță (autoare: A- 
lexandra Popovicl) • OPINII- 
CONSULTAȚII: Studiu privind 
fluctuația si continuitatea în 
antrenamente în cadrul unei 
echipe de fotbal-copil nou în
ființată (autor: Gh. Dumitru); 
Jurnal de antrenor (autor: I. 
Vintilă); Consfătuire metodi
că la gimnastică ritmică (au
toare : Elena Dobincă). Acest 
număr se găsește de vinzare 
la toate chioșcurile de difu
zare a presei din Capitală ș 
provincie. Cea mai sigură mo
dalitate de procurare a revis
tei „E.F.S." rămne Insă tot 
ABONAMENTUL I

• Mîine are 1 
bișnuită LOTO 
tradiționalele 
rar, mal atr’ilSiii 
„Dacia 1300". I 
rele preferate | 
tragere vă pute 
astăzi, motiv p 
fi rău să vă 
unei variante s 
de 5 lei! Se poe 

cu variante 
renumitele <

st 
cu 
de pod", în ace: 
sele de cîștlg 
mult.
• CÎȘTIGURIL1 

PRONOSPORT D 
Cat. I (11 rezult 
100% a 35.541 '
25% a........... ..
riante 
liante 
Ul-a : 
șl 588

tigul de cat. I p<

lc 
8.885 lei ; c 
100% a 4. 
25% a 1 
34 variant 
variante 2:
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ezen-
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renind 
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(0—0). 
ltatul

Lm a- 
feși el 
pe un 
iteral : 
a ur-

Inovări 
jucători 
liparti- 
Icaeita- 
I. Deși 
ori la 
9 din 

n. cele 
kle lui 
li Zare 

30 de

noas- 
dinire 
□nen.a 
enlati-
nărut 
Mu.i-

iai e-
dato-

arătat deficitari în șutul la 
poartă (doar 4 suturi din care 
două De spațiul Dortii) si au 
ratat cîteva mari ocazii (min. 
8 — cap Zhao. de la 5 m. 
Dește ooarta goală : tot el In 
min. 36. iar în min. 61. cu un 
reflex de... portar de handbal. 
Iordache. remarcat si în alte 
situații, a scos cu piciorul un 
balon de gol. expediat de LI 
Huayun). Unicul gol al parti
dei s-a marcat în min. St. eînd 
sutul-centrare al Iui Had a 

«fost reluat, cu capul, de BA-
LINT care a înscris specta
culos, la vinclu.

Sigur, a fost un meci de 
testare a stadiului actual de 
nregătire a tricolorilor, a posi
bilităților unor iucători tineri 
dar promovarea unora în e- 
chipa națională ni se pare for
țată. după cum apariția lui 
Mateut pe un asemenea post 
s-a dovedit a fi o improvi
zație. Meciul de la Buzău a 
mai însemnat si retragerea 
(moment emoționant 1) din ac
tivitatea internațională a lui 
□udu Georgescu.

Arbitrul Cr. Teodorescu (Bu
zău) a condus foarte bine e- 
chioele :

ROMANIA : IORDACHE — 
ZARE. Belodedici. Iorgulescu 
Mateut — Țicleanu. Bdloni 
Muinai (min. 46 Lăcătuș) 
HAGI — BALINT Dudu Geor
gescu (min. 14 Gabor : min 
63 Soare).R. P. CHINEZA : LI FU- 
SHENG - Zhu Bo. Jia Xiu- 
quan. Lin Luofeng. Zheng Yan 
— Zuo Shusheng. Li Hui (min 
57 Liu Haiguang). Lin Qiang. 
Zhao Dayu — GU GUANG 
MING. LI HUAYUN.

Constantin ALEXE

Ion Arnăut (dreapta) în mijlocul unor 
ene care au îndrăgit atletismul
■duri. 43
ipări in-

3 star-
locul 1).
11 Iuliu
vede în
care să

olorul la
puns :
a dc a
■cnii mai 
ecortl ului 
leal, din 

picioare 
ralomcra- 
cazarmă. 

țrmen. si 
. La sia- 
de puține 
ihimbul 4 
luate dc 

cta 4X100 
it. se a- 
:am peste 
fără nici

un fel de tehnică, cu genun
chii la piept. Pe vremea a- 
ceea. fără condiții (materiale 
si științifice), o mare perfor
mantă era de mirare. Copiii 
si tinerii trebuie să învețe din 
exemplul nostru : nu este su
ficient să ai talent : trebuie să 
muncești pentru a-ti pune in 
valoare talentul : dar fără con
diții — degeaba talentul, de
geaba munca ! Acum, țara 
noastră se bucură de cele mai 
bune condiții materiale si ști
ințifice. deci si sportul, con
diții create și augmentate per
manent de partid si stat A- 
ceste condiții puse la îndemîna 
tuturor cu maximum dc gene
rozitate înlesnesc cucerirea mai 
iute a primelor locuri în orice 
competiție. Să fim. întotdeauna, 
recunoscători partidului pentru 
aceste minunate condiții de 
muncă, de viată si de sport.

SUI LOTO PRONOSPORT INTORMEAlA
tragere o- 

pe lingă

auttftuirisme

cată 100% a revenit participantu
lui Emasadac Alexandru din 
Cugir.

SĂ RESPECTĂM PRACTICĂ,
S-a publicat lotul arbitrilor 

divizionari ..A'*. Colegiul cen
tral al arbitrilor a anunțat 
noua garnitură a „cavalerilor 
fluierului*. Șapte noi promo
vați după concursul despre 
care am mai scris ce fel de 
concurs a fost ;i la care, o 
primă surpriză, fu fost admi
și multi cu derogări, dar au 
fost respinși doi foști divizio
nari WA*, jucătorii C. Bîtlan 
și P. Cadar! Decpre o altă
sur priză vrem să 
discutăm astăzi. 
Mal bine zis, des
pre o altă nedu
merire pe care o o- 

feră (a cita 
leglul central 
Despre ce este 
campionatul 
18 
arbitrii 
Trei dintre el nu 
gurează In noul lot : 
descu, C. Voicu si N. Bițin 
primul s-a retras datorită 
testelor fizice severe pe care, 
la cotele stabilite de colegiul 
nostru, nu le poate lua. 
mtn tn discuție C. Voicu 
N. Bițin care au arbitrat 
o partidă tn campionatul 
eut w Încă foarte bine, la 
troșanl șl, respectiv, pe sta
dionul Steaua. Nici unul din
tre el nu figurează tn r.oul 
lot „A". Cu siguranță că forul 
central pe arbitri va veni ev 
argumentele Iul. Că. vezi, chi
purile. Bițin ar fi ajuns să 
arbitreze tnttmpiător. datorită 
accidentării tn ultimul mo
ment a celui desemnat. Pro
blema este insă că a arbitrat 
cum necum, șl Încă Ia Bucu
rești, tn fața atîtor observa
tori. șl Încă foarte bine! Că. 
vezi chipurile. Voicu n-ar 
scoate timpii de atlet si ar

CRITERIUL ADEVĂRULUI!

oară ? î) co
de arbitri, 

vorba ? în 
trecut 

debutant!
divizionari

ei

au fost 
printre 

,.A*. 
mai fl- 

V. Măn

Ră-

tre- 
Pe-

cu nume- 
acoBtt 

ocura doar
care n-ar 

ti. Costul

10/ I1W PLIC
este doar 

irticipa insă 
nate. ca si 
nații ..cap 
;ituatie șan- 
rind foarte

(AlOZ/NPi’C
CON77NUÂ

A/WVLOfi
CtST/GUW»v
SAA//S/ 
AUrOTUft/SMt

dUC^Țj LALOZ ÎN /C.f-

fCURSULUI 
IUțJE 1984.

1 variantă 
I 1 variantă
Il-a : 3 va- 

si șt 51 va
let ; eat. a 
>% a 614 lei
153 lei. Cîș- 

rariantă ju-

Numerele extrase la tragerea 
Pronoexpres din 1 august 1984. 
Extr. I : 27 35 44 43 6 5 ; extr. 
a ll-a : 14 17 7 16 11 39.
FOND TOTAL DE CÎȘT1GURI: 
834.521 lei, din care report la 
categoria 1 : 25.802 lei.

împlini curînd și 47 de ani. 
Da. însă el a fost inclus a- 
nul trecut în lotul .A". sl 
scoate timpii F.I.F.A. și mai 
are trei ani de arbitrat, și, în 
primul rînd. a arbitrat foarte 
bine. Ni se pare că testul ce
lor doi, cel mai semnificativ 
test, proba practică, din teren, 
nu de pe pista de atletism, 
test pe oare l-au trecut foarte 
bine, nu a fost luat în consi
derație omițîndu-se un adevăr

RVLUL 
arbitrilor 

cont 
adevăr,

elementar care
spune că PRAC- 
TTCA ESTE CRITE
RIUL
TAL

Colegiul
nu 

însă 
pe

FUNDAMEN- 
AL ADEVA- 

central 
vrea să 
de a- 

el B 
parcă, mal mult 

stletl. teoretici

al 
țină 
cest

interesează, 
să scoată ___ ____
se încurcă in fel si fel d* 
criterii. înălțime greutate de 
parcă problema sa principală 
nu ar fi să caute ARBITRI si 
numai ARBITRI. să-1 pregă
tească. să-1 ♦rimită în teren pe 
cel mai buni. Poate N. Bițin 
șl C. Voicu au prins o zi de 
excepție, ar putea obiecta co
legiul central, deși noi sus
ținem că sînt categoric mai 
buni, mai experimentat! decît 
unii dintre cei nou promovați 
acum în urma acelui discu
tabil concurs. Credem că Iul 
N. Bițin $î C. Voicu trebuia 
să li se dea ocazia să arbi
treze în continuare pentru a 
se vedea dacă întâmplător sau 
nu au arbitrat foarte bine. 
Sau măcar. în cazul lui N. 
Bițin, sâ 1 se fi oferit posibi
litatea de a susține concursul 
pentru promovarea în ...Divi
zia „A*, acolo unde de
monstrase că face fată !

Mircea M. IONESCU

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI •

• RAPID BUCUREȘTI și-a în
ceput marți turneul pe care O 
efectuează în Republica Demo
crată Germană. în primul joc, 
cu Chemie Markkleeberg (pro
movată anul acesta în prima 
ligă), feroviarii au terminat la 
egalitate 1—1 (după ce au con
dus cu 1—0, prin golul marcat de 
Preda, în min. 27). Următoarele 
două jocuri sînt programate 
mîine, cu Lokomotive Leipzig, s; 
duminică, cu F.C. Halle.
• TURNEUL DE LA SLA

TINA. Chimia Rm. Vil cea — 
Chemie Bohlen 2—1 (2—0). Au 
marcat : Buduru (min. 17 si 38). 
respectiv Schneider (min. 65). 
F.C. Olt — Chemie Leipzig 5—6, 
după executarea loviturilor de la 
11 m. (După 90 de minute de 
joc, scorul a fost 2—2 (0—0), prin

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

golurile marcate de Prepeliță ■ 
(min. 65), Georgescu (min. 82), 
respectiv Breitkopf (min. 60 și 62). I 
(C. Bughea — coresp.).
• I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE

— POLITEHNICA TIMIȘOARA 
2—0 (1—0). Golurile au fost mar
cate de Deneș (min. 15) și Despa 
(min. 88). (Z. Mircea — coresp.). I
• AZI. PROGRESUL VULCAN I

— PETROLUL PLOIEȘTI. Partida I 
se va disputa pe stadionul Pro
gresul, cu începere de la ora ■ 
17. Sîmbătă, pe același stadion I 
și de la aceeași oră : Progresul | 
Vulcan — Sp. studențesc.
• ASTAZI, LA BRAȘOV, CU- | 

plaj pe stadionul ..Tractorul". La I 
ora 16, Tractorul — Chemie | 
Bohlen (R.D. Germană) ; la ora 
18 : F.C.M. Brașov — Politehnica j 
Timișoara.

FIȘIER OLIMPIC
BASCHET. Masculin, grupa B : R.P. Chi

neză—Franța 85—83 (39—48), S.U.A.—Canada 
89—68 (43—28), Uruguay—Spania 90—107 443— 
58). Feminin (grupă unică) : S.U.A.—Austra
lia II—47 (51—28), Coreea de Sud—Iugosla
via 55—52 (27—24), R.P. Chineză—Canada 61— 
66 (33—35).

BOX. Preliminarii, cat. muscă : D. Mwa- 
ba (Tanzania) b.p. C. Amna (Niger), J. Fe- 
nech (Australia)’ b.ab.3 R. Centellas (Belgia) 
P. Clinton (Marea Britanie) b.p. L. Makhanya 
(Swaziland), R. Redzepovskl (Iugoslavia) b.p. 
T. Sang-Ho (Thailanda), I. Bilall (Kenya) b.p. 
P. Mwamba (Zambia), A. Mrcado (Columbia) 
b.p. j.r. Gomez (Spania), L. Ramirez (Rep. 
Dominicană) b.ab.2 R.O. Carballo (Argentina) 
J. Rodriguez (Porto Rico) b.p. L. Diabateza 
(Zair), P. Ayesu (Malawi) b.p. P. Tuladher 
(Nepal), o. Pinto (Paraguay) b.p. A. Seymour 
(Bahamas), S. McCrory (S.U.A.) b.neprez. T. 
Joseph (Grenada), F. Garcia (Mexic) b.p. J. 
Kakooza (Uganda), Y.M. Heo (Coreea de Sud) 
b.ab.l F. Gobran (Egipt), E. Tabanas (Fiiipi
ne) b.k.o.2 K.M. Chen (Taiwan), S. Segawa 
(Japonia) b.k.o.2 J. Ward (Guyana)). E. Can 
(Turcia) b.p. B. Dunlop (Canada) : cat. mij
locie mică : M. Zielonka (R.F.G.) b.p. A. 
Mlilo (Zimbabwe), G.R. Ollo (Argentina) 
b.p. p. Galeano (Paraguay), R. Labrosse 
(Seychelles) b.p. P.C. Mella (Camerun). G. 
Sery /Coasta de Fildes) b.ab.2 S Aumua 
(Samoa). C. Kapopo (Zambia) b.p. R. Finch 
(Australia), A. Tibzi (Maroc) b.p. M. Me- 
hinto (Benin), F. Tate (S.U.A.) b.p. L. Ayed 
(Suedia), R. Casamonlca (Italia) b.ab.3 s. 
Storey (Irlanda), E. Lutul (Tonga) b.p. F. 
Invama (Zair). T. Cole (Sierra Leone) b.ab.l 
V. Claudio (Porto Rico), V. Byarugaba (U- 
ganda) b.p. S. Auseth (Norvegia). C. Tiozzo 
(Franța) b.p. S. Sadik (Ghana), C. Ogiwara 
(Japonia) b.k.o.l M. Centeno (Nicaragua). 
R. Douglas (Marea Britanie) b.p. S. Kumu 
(Kenya), S.O’Sullivan (Canada) b.ab.2 M. 
Halibi (Liban), D.H. Ahn (Coreea de Sud) 
b.p. A. Marial (Sudan), cat. grea : H. Brock 
(Suedia) b.ab.3 M. Havna (Norvegia). Al. 
Stewart (Jamaica) b.k.o.2 V. Frias <Rep. Do
minicană), K. Singh (India) b.p. N. Ajjoub 
(Siria), A. Musone (Italia) b.p. J. Omondî 
(Kenya).

CANOTAJ. Masculin, serii : 2+1 : I : 1.
România (Dimitrie Popescu, Vasile Tomo- 
ioagă, Dumitru Răducanu) 7:12,18 — califi
cată finală ; 2. S.U.A. 7:17,80 : 3. R.F.G.
7:25.02 — participă recalificări ; II : 1. Italia 
7:13.83 — calificată finală ; 2. Brazilia 7:18,96: 
3. Marea Britanie 7:20,51 — participă recali
ficări ; 2 rame f.c. : I : R.F.G. 6:53,83; 2.
Spania 6:54,34 ; 3. Olanda 7:01,47 — calificate 
semifinale ; II : 1. Norvegia 6:56,29; 2. Româ
nia (Petru Iosub, Vaier Toma) 6:56,60 ; 3.
S.U.A. 7:00.34 — calificate semifinale : 111:1 

Italia 7:03,06 : 2. Noua Zeelandâ 7:05,44; 3.
Marea Britanie 7:16,39 — calificate, semifi
nale.

FOTBAL. Grupa A : Franța — Norvegia 
2—1 (1—1), Chile — Qatar 1—0 (0—0): grupa 
D : Italia — S.U.A. 1—0 (0—0), Egipt — Costa 
Rica 4-1 (2—1).

^ktualitatea, internațienalâ
v ___________ .__________ W - ___

0 importanta competiție pentru luptătorii juniori

CAMPIONATELE EUROPENE ÎN POLONIA
La Lodz. în Polonia, se vor 

desfășura Campionatele euro
pene de lupte greco-romane si 
libere ale juniorilor (17—18 
ani), competiție la care vor fi 
nrezenti si reprezentanți ai 
țării noastre. La Întreceri (21— 
23 august) își vor încerca

șansele, printre alții. Ro
bert Brașoveanu (cat. 43 kg), 
Ion Popa (cat. 56 kg) si Adrian 
Alionte (cat. +87 kg) iar la 
libere (24—26 august) Dorinei 
Bir cu (cat. 52 kg). Nicoiae Ser- 
dean (cat. 81 kg) si Alexandru 
Baliay (cat. 87 kg).

FOTBAL MERIDIANE
• In etapa a 20-a a campiona

tului U.R.S.S., performeră • fost 
echipa Zenit Leningrad, cars a 
dispus de Dinamo Tbilisi cu 
3—2, in deplasare. trecînd In 
fruntea clasamentului. Fosta li
deră, Dnlepr. a terminat la ega
litate (1—1) cu Torpedo la Mos
cova. Alte rezultate : Erevan — 
Jalghlris Vilnius 2—0. Baku — 
Dinamo Minsk 0—1. T-S.K.A. - 
Donetk 1—0. Alma Ata — Harkov
1— o. Dinamo Kiev — Pakhtakor
2— 0. Cemomoret — Dinamo 
Moscova 1—1. Pe nrimele locuri: 
Zenit Leningrad si Dniepr cite 
26 p. Spartak Moscova 25 p 
(IS j). Torpedo Moscova 24 p.
Pe ultimele : 16. Dinamo Moscova 
15 p. 17. Pakhtakor 12 D. 18. 
Baku 12 p.
• Turneul de juniori din Unga

ria a continuat cu etapa a doua 
a meciurilor din grupe. Tn gr. 
,,A“ : Ungaria — Elveția 4—0, 
U.R.S.S. — R. D. Germană 3—0. 
tn clasament conduc, cu cite 4 o. 
echipele Ungariei și U.R.S.S. tn 
gr. „B* : Iugoslavia — Sel. Ba- 
variei (R.F.G.) 2—1. Franța —
Cehoslovacia 6—0. tn clasament 
conduce Cehoslovacia cu 3 p. ur
mată de Sel. Bavariei 2 p. Iugo
slavia 2 p și Franța 1 p.
• In 1990 clubul Servette Ge

neva va împlini 100 de ani de 
existență, tn vederea acestui ju
bileu va fi construit un nou sta
dion și un cămin pentru sportivi 
in incinta complexului sportiv.
• Iată media golurilor înscrise

de meci în cîteva campionate : 
Olanda : 3.53 : Elveția : 3.22 :
Austria : 2.93 : Belgia : 2.82 : Spa
nia : 2.55 : Polonia : 2.28.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM • In raliul 

Argentinei, contind pentru C.M 
de raliuri, etapa a treia a fosi 
dțtigată de cuplul Mikkola 
Hertz (Finlanda Suedia) pe 
„Aud! Quattro". Lideri al compe
tiției stat suedezii Blomqvist și 
Cederberg pe „Audi Quatro" cu 
8.42:53 urmați de Mikkola. Hertz 
8.44:27 și Recalde. del Buonc 
(Argentina) 8.47:31.

MOTONAUTICA • Marele pre 
mlu de formula I de la Minnea
polis, contînd penlru campiona
tul mondial, a revenit italianului 
Renato Molinari („Molinari — 
Evinrude") cu 9 p, urmat dt 
Cees Van Der Velden (Olanda) 
6 p șl Bill Seebold (S.U.A.) 4 p 
Van Der Valder este lider în 
clasamentul C.M. cu 30 p. urmai 
de Molinari 27 p și Jenkins (An
glia) 14 p-

TENIS • La sfîrșitul lunii 
iulie clasamentul ..Marelui pre
miu Volvo* «vea următoarea 
Înfățișare : 1. John McEnroe
1980 p (6 turnee), 2. Ivan Lendl

1682 p (8). 3. Jimmy Connors 
1653 p (8). 4. Andres Gomeș 
1225 p (11). 5. Henrik Sundstrom 
954 p (13). 6. Mats Wilandet
858 p (7) etc. Situa’ia in proba 
de dublu : 1. Edmondson. Ste
wart 291 p, 2. Fleming. McEnroe 
225 p, 3. Slozil. Smid 196 o. 4. 
Leconte. Noah 194 p • tn tur
neul masculin de la North Con
way în cadrul ..Marelui pre
miu". Clikstein — Sundstrom 
7—6. 6—4, Motta — Arrese 6—2. 
6—4. Nystrom — Farnsworth
6— 3, 6—0. Ganzabal — Smid 7—6,
7— 6 • Ultimele partide de dublu
la turneul de la Washington : 
semifinale : Slozil. Taygan — 
Cox, Flur 6—4. 6—2 Gitlin. Wil- 
lenborg-----Gottfried. Mansen
6— 7, 6—4, 6—4 : finala : Slozil.
Taygan — Gitlin. Willenborg
7— 6, 6—1, • Newport, compeiitie
feminină : Alycla Moulton — 
Tina Mochizuki 4—6 6—3. 6—1,
Anne Minter — Lori McNeil 7—6, 
6—2, Lisa Spain — Terry Holla
day 7—6, 6—2, Grace Kim —
Sherry Acker 1—6 6—2. 6—4.

GIMNASTICA. Masculin, exerciții liber a- 
lese, echipe : 1. S.U.A. 521,40 p — campioa
nă olimpică ; 2. R.P. Chineză 590,80 p ; 3. 
Japonia 586,70 p ; 4. R.F. Germania 582.10 p : 
5. Elveția 579,95 p ; 6. Franța 578,25 ; indivi
dual compus, clasament provizoriu pentru 
concursul primilor 36: Peter Vidmar (S.U.A.) 
59,275 p, LI Ning (R.P. Chineză) 59,225 p, 
Tong Fel (R.P. Chineză) 59,200 p, Bart Con
ner (S.U.A.) 59,150 p, Kojl Gușiken (Japonia) 
59,100 p, Xu Zhigiang (R.P. Chineză) 59,075 p. 
Mitchel Gaylord (S.U.A.) 59,075 p. Nobuyuki 
Kajitanl (Japonia) 58,475 p.

HALTERE. Cat. 60 kg : 1. Weiqiang Chen 
(R.P. Chineză) 282,5 kg (125+157,5) — cam
pion olimpic ; 2. GELU RADU (România) 
280 kg (125+155) ; 3. W.Y. Tsai (Taiwan) 272.5 
kg (125+147,5) ; 4. K. Wabiko (Japonia) 270 
kg ; 5. Y. Muraki (Japonia) 267,5 kg : 6.
M.S. Lee (Coreea de Sud) 267,5 kg: ...9. Mir
cea Tuli (România) 265 kg (115+150).

HANDBAL. Masculin, grupa A : România 
— Algeria 25—16 (11—7) ; Elveția — Japonia 
20—13 (7—6) ; Iugoslavia — Islanda 22—22 
(8—12) ; grupa B : Suedia — Coreea de Sud 
36—23 (16—11) ; Spania — Danemarca 16—21 
(8—6) ; R.F.G. — S.U.A. 21—19 (12—8).

HOCHEI PE IARBA. MASCULIN, grupa A: 
Australia — Spania 3—1 (1—1), India — Ma- 
laezia 3—1 (1—1), R.F.G. — S.U.A. 4—0 (3—0); 
grupa B : Anglia — Kenya 2—1 (1—1), Noua 
Zeelandă — Pakistan 3—3 (1—1). Feminin 
(grupă unică) : Olanda — Noua Zeelandă 
2—1 (1—0).

ÎNOT. 100 m spate F : 1. Teresa Andrews 
(S.U.A.) 1:02,55 — campioană olimpică ; 2.
Betsv Mitchell (S.U.A.) 1:02,63 ; 3. Jolanda 
De Rover (Olanda) 1:02,91 ; 4. Carmen Bu- 
riaciu (România) 1:03,21 ; 5. Anca Pătrășcolu 
(România) 1:03.29; 6. Svenja Schlicht (R.F.G.) 
1 :03.46 (In serii: m : 1. Anca Pătrășcoiu
1:04.16 : TV : 1. De Rover 1 d>2,»4 : L Bever'.e 
Rose (Marea Britanie) 1:03,61 : 3. Bunaciu 
1.03 70) : 400 m liber F : 1. Tiffany Cohen 
(S.U.A.) 4:07,10, rec. olimpic — campioană 
olimpică ; L Sarah Hardeastle (Marea Brita
nie) 4:10.27 : 3. June Croft (Marea Britanie) 
4:11.49 : 4. Kimberly Llneham (S.U.A.) 4:12.26; 
5. Anna McVann (Australia) 4:13,95 ; 6. Jo- 
lande Van Der Meer (Olanda) 4:16,05 ; 100 m 
liber M : L Abrose Gaines (S.U.A.) 49,80,
rec. olimpie — campion olimpic ; 2. M. 
Stockwell (Australia) 50.24 : 3. P. Johansson 
(Suedia) 50.31 : 4. M. Heath (S.U.A.) 50,41 ; 
5. D. Halsall (Elveția) 50.50 ; 6. Alberto Mes
tre (Venezuela) 50.70 : 200 m spate M : 1. 
Rick Carey (S.U.A.) 2:00,23 — campion olim
pic ; 2. F. Deleourt (Franța) 2:01,75 : 3. C. 
Henning (Canada) 2:02.37 : 4. R. Prado (Bra
zilia) 2:03,05 ; 5. G. Hurring (Noua Zeelan
dă) 2:03,10 ; 6. R. Aldabe (Spania) 2:04,53 ; 
4X100 m liber F : 1. S.U.A. 3:43,43 — cam
pioană olimpică ; 2. Olanda 3:44,40 ; 3. R.F.G. 
3:45.56 ; 4. Australia 3:47,79 ; 5. Canada 
3:49,50 ; 6. Marea Britanie 3:50,12.

LUPTE GRECO-ROMANE. Cîteva dintre 
rezultatele tururilor eliminatorii : cat. 52 kg : 
Mihai Cișmaș (România) p.desc. A. Miyahara

(Japonia) și b.p. J. Roninngen (Norvegia) ; 
J.P. Chambelan (Franța) b.superiorltate punc
te Das-Du Bang (Coreea de Sud) : J. Ro
ninngen b.s.p. A. Bukk (Suedia) ; T. Halo
nen (Finlanda) b.s.p. I. Garces (Ecuador) ; 
Richa Hu (R.P. Chineză) b.s.p. M. Mustafa 
(Egipt) ; E. Kemah (Turcia) b.desc. D. Ace
ves (Mexic) ; cat. 74 kg : Ștefan Rusu (Ro
mânia) b.s.p. J. Staubing (Canada), b.p. J. 
Salomaki (Finlanda) și b.s.p. M. Hamad (E- 
gipt) ; K.H. Helbing (R.F.G.) b.s.p. O. Stra- 
iteo (Argentina) ; Young-Nam Kim (Coreea 
de Sud), b.p. C. Catalfo (S.U.A.), b.p. K.H. 
Helbing și b.p. M. Mischler (Franța) ; J. Sa
lomaki b.s.p. A. Foris (Irak) ; K. Kasap 
(Iugoslavia) b.s. A. Tahir (Maroc) și b.s.p. 
R. Salas (Columbia) ; R. Tallroth (Suedia) 
b.d. C. Taskiran (Turcia) și b.s.p. O. Stra- 
tico ; C. Catalfo b.s. K.H. Helbing : cat. 90 
kg : Bie Matei (România) b.d. U. Sachs 
(R.F.G.) ; S. Fraser (S.U.A.) b.p. Fr. Anders
son (Suedia) și b.p. G. Posidis (Grecia) ; 
cat. +100 kg : Victor Dolipschi (România) 
descalificat împreună cu T. Johansson (Sue
dia) și b.t. A. Lapena (Italia) ; J. Blatnick 
(S.U.A.) b.d. R. Memisevici (Iugoslavia) : P. 
Pikinidis (Grecia) b.p. M. Ando (Japonia) 
și b.p. J. Blatnick : Hasan El Hadad (Egint) 
b.p. A. Lapena ; R. Memisevici b.d. M. 
Ando.

PENTATLON MODERN. înot, individual ! 
1. Christian Sandow (R.F.G.) 1324 p : 2. I. 
Sisniega (Mexic) 1320 p; 3. E. Burguete (Spa
nia) 1308 p : 4. S. Rasmusen (Suedia) 1308 p: 
5. R. Phelps (Marea Britanie) 1304 p : 6.
D. Esposito (Australia) 1300 p : echipe : 1. 
Suedia 3372 o ; 2. Marea Britanie 3764 p ; 
3. R.F.G. 3736 p : 4. Italia 3716 p : 5. Mexic 
3704 p : 6. S.U.A. 3700 p : clasament provi
zoriu individual după 3 nrobe : 1 Svente
Rasmusen 3396 p : D. Masala (Italia! 3356
p : 3. R. Phelns 3316 p : 4. I. Sisniega 3302 p: 
5. P. Four (Franța) 3222 p : 6. M. Storm 
(S.U.A.) 3196 p : clasament provizoriu echipe 
după 3 probe : 1. Italia 9516 n : 2. S.U.A.
9492 p ; 3. Suedia 9462 p : 4. R.F.G 928» p : 
5. Mexic 9210 p ; 6. Elveția 9170 p.

TIR. Pușcă 10 m, F : I. Pat Sourging 
(S.U.A.) 393 p — campioană olinmică : 2.
Edith Gufler (Italia) 391 p : 3. Xiao Xuan 
Wu (R.P. Chineză) 389 p : 4. Sharon Bowes 
(Canada) 388 p : 5. Yvette Courault (Franța) 
386 p : 6. Gisela Saiîer (R.F.G.l 385 n : mis
treț alergător : 1. Yuwei Li (R.P. Chineză) 
586 p — camnion olimpic : 2. H. Bellingrodt 
(Columbia) 584 d : 3. S. Huan» (R.P. Chi
neză) 581 p : 4. U. Sehrodder (R.F G > 581 p: 
5. D. Lee (Canada) 580 p : 6. K. Skoglung 
(Norvegia) 576 n : trap : 1. Luciano Giovan- 
netti (Italia) 192 p — campion olimpic : 2. 
F. Boza (Peru) 192 p : 3. ,D. Carlisle (S.U.A.) 
192 p : 4. T. Nieminen (Finlanda) 191 p : 5. 
M. Carrage (Franța) 190 p : 6. E. Ellis (Aus
tralia) 190 p.

VOLEI. Masculin, grupa A : Brazilia — 
Argentina 3—1 (8. 8, —16, 13). S.U.A. — Tu
nisia 3—0 (3. 2. 3) : grupa B : Canada — 
Egipt 3—0 (10, 9, 3). Italia — R.P. Chineză 
3-0 (5, 14, 13).



J 0. DE Lfl LOS AnGELES PROGRAMUL ÎNTRECERILOR DE JOI

HANDBALIȘTII ROMANI
PRIMUL MECI, PRIMUL SUCCES
grupa noastră (Iugoslavia — Islanda 22-22 !)
Fullerton au în-La Cal State 

cepul întrecerile masculine de 
handbal. * __ __
zentativa României
Algeria, 
clară : 25—16 (11—7) 
fost dominat din 
pină în ultimul minut de ..tri
colori". Antrenorii Nicolae Ne
def si Radu Voina au introdus 
în teren „7“-le de bază, desi
gur pentru a-1 acomoda în ve
derea derbyuluî grupei, meciul 
cu Iugoslavia. In partida con
dusă de cuplul Buehning — 
Inasczyszyn (S.U.A.), golurile 
au fost înscrise de Stingă 10, 
Oprea 5. Dumitru 4. Berbece 
2. Covaciu 2, Durău 1 si B°-

In grupa A. repre- 
a întîlnit 

obținind o victorie 
Meciul a 

primul și

ros 1 — pentru România. Bend- 
jamil 6. Mekhnache 3, Ouhib3, 
Benmagsoula 1. Draouci 1. 
Deballah 1, Boudrali 1 — pen
tru Algeria. Din cele 8 arun
cări de la 7 metri de care au 
beneficiat, handbaliștii români 
au transformat 5.

Tot în grupa A, o surpriză : 
Iugoslavia a încheiat la ega
litate, 22—22. partida cu Is
landa, după ce la pauză era 
condusă cu 12—8 ! Meciul a fost 
arbitrat de cuplul Buchda — 
Rauchfuss (R.D. Germană). Au 
marcat : Isakoviei 10. V. Vujo- 
vici 9. Jurina 1. Radenovici 1 
și Rnici 1 — pentru Iugoslavia. 
Gunnarsson 8, Jansson 4. Hil-

marsson 3. Gislason 2. Arason 
2. Gudmundsson 1. Mathisson 
1 și Sigurdsson 1 — pentru Is
landa. în cel de al treilea meci 
al grupei : Elveția — Japonia 
20—13 (7—6).

în grupa B. Danemarca a ob
ținui o surprinzătoare victorie 
— mai ales prin proporțiile 
scorului — în fata selecționatei 
Spaniei : 21—16 (6—8). în cele
lalte meciuri : Suedia — Co
reea de Sud 36—23 (16—11) si 
R. F. Germania — S.U.A. 21—19 
(12-8).

„TRICOLORII"
(Urmare din pag. 1)

$

BASCHET. Bărbați : jocuri in cadrul grupelor preliminare ; femei : 
jocuri in cadrul grupei unice

B-X. Meciuri preliminare
CANOTAJ. 'Bărbați și fenvzi : semifinale
CICLISM. Viteză (semifinale), urmărire pe echipe 4 000 m (calificări 

și sferturi de finală)
FOTBAL Jocuri preliminare
GIMNASTICA. Bărbați : concursul individual compus (Emilian Nicula 

și Valentin Pintea)
HALTERE. întreceri la categoria 75 kg (Dragomir Cioroslan)
HANDBAL. Bărbați: jocuri preliminare (România — Islanda în grupa A)
HOCHEI PE IARBA. Bărbați : jocuri in grupele preliminare ; femei : 

jocuri in grupa unică.
IteOT. Bărbați : 400 m liber, 200 m bras, 4X100 m liber (la toate, 

serii și finale). Femei : 100 m fluture, 100 m bras (serii și finale), 
000 m liber (serii)

LUPTE GRECO-ROMANE. Finale la categoriile 52 kg, 74 kg, +100 kg ; 
preliminarii la categoriile 57 kg, 68 kg, 12 kg, 100 kg

POLO. Jocuri preliminare
SCRIMA : Bărbați : întreceri preliminare și finala la floretă. Femei : 

întreceri preliminare la floretă
TIR. Pistol viteză (manșa a ll-a ; participă Corneliu Ion și Marin 

Stan), talere aruncate din turn, pușcă standard 3X20 focuri
VOLEI. Bărbați : meciuri preliminare
YACHTING. Regata a lll-a

IN PLINA (URSA PENTRU VICTORII

ÎNOTĂTOARELE noastre spera
MAI MULT LA 200 m SPATE
Intre probele — cinci la nu

măr — programate în ziua a 
treia a J.O. s-a aflat și a- 
ceea de 100 m spate feminin. 
O probă pe care am așteptat-o 
cu interes, printre concurente 
fiind și reprezentantele noastre 
Carmen Bunaeiu și Anca Pă
trășcoiu, creditate în acest an 
cu timpii de 1:02,01. respectiv 
1:02,18. Cu aceste rezultate, ele 
se aflau în fruntea 
înscrieri, urmate de 
cele Betsy Mitchell 
Andrews (1:02,62. 
1:02,65). în seriile 
dimineața. Anca Pătrășcoiu 
ciștigat-o pe cea de a

listei de 
american- 
și Teresa 
respectiv 
disputate 

a 
__________ ___ a treia, 

cu 1:04,16. iar Carmen Bunaeiu 
a ocupat locul III în cea de a 
patra serie — 1:03,70. ambele 
calificîndu-se pentru finala, de 
după-amiază. 
într-o finală olimpică - 
o frumoasă premieră în 
tatie.

In cursa decisivă. Carmen a 
înotat bine prima lungime de 
bazin. întoreînd în frunte. îm
preună cu olandeza 
De Rover, și 
lupta pentru

Două românce 
iată 
na-

Iolanda
mentinîndu-se in 
o medalie. pe

ECHIPA MASCULINA A S.U.A.

CAMPIOANA LA GIMNASTICA
anticipau o luptă 

îndîriită pentru cîstigarea tit
lului pe echipe în întrecerea 
masculină de gimnastică au 
intuit bine situația. într-ade- 
văr. selecționata S.U.A.. 
conducea după exercițiile im
puse cu 1.05 p. si cea a R-P- 
Chineze favorita principală, 
s-au angajat marți seară în
tr-o dispută de un rar drama
tism si de o mare spectaculo
zitate pentru medalia de aur. 
Concursul. în care s-au acor
dat numeroase note de 10. a 
oferit execuții de înalt nivel 
tehnic. La unele aparate, e- 
chipa R.P. Chineze a remon
tat din handicap, la altele dis
puta a fost egală, iar în final 
publicul prezent în sală a a- 
Dlaudat succesul echipei S.U.A.. 
situată pe locul 1. la o dife
rență de numai 6 zecimi de 
reprezentativa R.P. Chineze, 
succesul fiind apreciat ca una 
din cele mai mari surprize ale 
acestei Olimpiade. Pe locul 
III. conform pronosticurilor i- 
nitiale. reprezentativa Japoniei. 
Ultima medalie _.l__ 1_ ____
rită de echipa S.U.A. a fost 
cea de argint. 
Los Angeles I

Gimnaștii români prezenti 
numai în concursul individual, 
au avut evoluții meritorii, la 
unele aparate — inele si sol — 
obtinînd Chiar note foarte bune.

care

olimDicâ cuce-
în 1932. tot la

de pufin la 
a patra, ur-

care a pierdut-o 
sosire, clasindu-se 
mată de Anca Pătrășcoiu (care 
a avut o a doua lungime mai 
bună decît in prima parte). 
Ratarea medaliei la această 
probă ne nemulțumește, desi
gur, mai ales că rezultatele 
celor două înotătoare român
ce — 1:03.21. respectiv 1:03,29 
— sînt sub posibilități. Dacă 
ar fi concurat la nivelul optim 
al capacităților, al performan
țelor precedente din acest an. 
Carmen și Anca puteau urca 
pe podium, chiar pe cea mai 
înaltă treaptă (s-a cîștigat cu 
1:02,55 !)._

Să sperăm că înotătoarele 
noastre se vor revanșa, prin- 
tr-o mobilizare superioară, in 
proba de 200 m spate (progra
mată sîmbătă). Tinăra Anca 
Pătrășcoiu a realizat în iunie 
un excelent 2:12,16. Carmen 
Bunaeiu a fost cronometrată 
în martie cu 2:13,18, în timp 
ce principalele rivale sînt cre
ditate cu 2:14,41 (Amy White), 
2:15,34 (Tori Trees — ambele 
S.U.A.), 2:15,39 (Georgina Par
kes din Australia).

La inele, de pildă. Emilian Ni- 
cula a primit 9.90. notă care 
l-a calificat pentru finala la 
acest aparat Tot la inele. Va
lentin Pintea a obtinut 9,80, 
notă cu care a fost apreciat 
si exercițiul său la soL In con
cursul pentru individual corn- 
•pus s-au calificat ambii gim- 
nasti români. Valentin Pintea 
pe poziția a 16-a. cu 53.050 p, 
iar Emilian Nicuîa pe locul 19 
cu 57,825 p. Lupta pentru tit
lul de campion absolut al a- 
cestei Olimpiade se va da, cre
dem.
Tong 
Peter

între chinezii Li Nins si 
Fel. precum si americanii 
Vidmar si Bart Conner.

ILIE MATEI - IN DISPUTA
(Urmare din pag. 1)

teanul Mohamed Hamad. A 
fost un meci fără istoric. Ște
fan Rusu dominind autoritar 
și punînd capăt luptei în min. 
4:15. prin superioritate : 14—0 1 

Marți au mai debutat Mihai 
Cișmaș (cat. 52 kg) si Victor 
Dolipschi (cat. +100 kg). Pri
mul a pierdut. surprinzător, 
prin descalificare, In min. 3:52, 
partida cu japonezul Atsuji 
Miyhara, clasat pe locul 6 la 
ultimele două ediții ale „mon
dialelor". El «-a revanșat însă

• Gelu Radu este, așadar, câș
tigătorul celei <te a 125-a me
dalie obținută de sportivii români 
la Jocurile Olimpice de vară. 
Primul său antrenor a fost Gheor- 
ghe Gospodinov, la Galați, de 
la care a deprins tainele ridicării 
greutăților, incepînd din anul 1973.
• Intre alte recorduri înregis

trate la această a XXIII-a Olim
piadă consemnăm șl citeva de... 
asistență Duminică seara, la 
..Rose Bonzi*, meciul de fotbal 
dintre Italia și Egipt (1—0) a 
adus in tribune. Ia Pasadena, 
103 000 spectatori I Din păc«e.

meciul n-a tost ceea ce se aștep
ta, fiind presărat cu nenumărate 
durități, care l-au determinat pe 
arbitrul chilian Gaston Castra să

arate de șase ori cartonașul 
ben $1 de patru ori pe cel roșu 
(au fost ePminațl trei fotbaliști 
egipteni șf unui italian). Recor-

depăsi tracul de a pomi în 
cursa de 100 m soațe cu șansa 
ocupării unui loc De Dodium. 
Carmen, cu mai multă expe
riență. s-a dovedit chiar mal 
emotivă, ratind primul start... 
Anca a acoperit prima parte a 
cursei intr-un ritm mult mai 
slab decit ne obișnuise, reve
nind abia spre final Locurile 
4—5. premieră pentru noi să 
avem două concurente în fi
nală. nu sînt ceea ce am spe
rat Si fetele simt lucrul a- 
cesta. Ele si antrenorul Ghcor- 
ghe Dimeca promit o revanșă 
la 200 m spate, probă la care 
— susțin — sînt favorite.

Lot cu... greutate in dele
gația noastră olimpică (ne re
ferim desigur, la sansele cu 
care sînt creditați componentii 
lui), luptele greco-romane si-au 
continuat marți drumul spre 
podiumul de premiere de la 
Anaheim Covention Center. 
Die Matei, de la categoria 90 
kg. are de-acum locul II asi
gurat. el urmînd să lupte — cu 
succes, sperăm — pentru „aur", 
în compania americanului Steve 
Fraser. Adversarul lui Ilie la

cununa de lauri este autorul 
unei mult comentate surprize 
in meciul cu Frank Andersson, 
de care a dispus clar în ulti
mul tur al preliminariilor. _ O 
poziție excelentă deține pină 
acum si multiplul nostru cam
pion Ștefan Rusu. la categoria 
74 kg. cu trei victorii consecu
tive. realizate în ziua inaugu
rală a în trecerilor. D'litre cei
lalți sportivi români care au 
intrat în competiție, pină la 
convorbirea noastră au realizat 
cîte o victorie, dar si cite o 
înfrîngere — Mihai Cismas. la 
categoria 52 kg. si Victor Do- 
lipschi. la categoria +100 kg, 
urmînd ca tururile următoare 
să le stabilească locurile în 
grupe si. poate. în finale... Aș
teptăm ca si ceilalți luptători 
români să intre în focul dispu
telor.

Nu este, desigur, de mirare 
că Vasile Stingă ai ai săi sînt 
cunoscuti si aici, la Los An
geles. Recordul de titluri mon
diale si prezenta constantă pe 
podiumul olimpic au făcut din 
ei adevărate vedete. La Fuller
ton. multă lume a venit spe
cial pentru el. Si elevii lui 
Nicolae Nedef si Rada Voina 
n-au dezamăgit In partida eu 
Algeria .tricolorii" au iucat cu

au fructificat 
au obținut o 

9 goluri dife- 
lucru s-a în- 

iugo- 
care au întîlnit în e- 

Isiandei un partener deo- 
de tenace, gata să pro- 
cea mai mare surpriză a

Sorții au hotărit ca principalii 
favoriți ai schifului, finlandezul 
Karppinen ?i cest~germanul Kolbe, 
campionul olimpic și, respectiv, 
campionul mondial, să se afle In 

aceeași serie a preliminariilor.
Laserfoto : AP — AGERPRES

PENIRU LOCUL INlll !
în meciul următor. învingîn- 
du-1 pe puternicul luptător 
norvegian Jo» Ronningen. la 
puncte : 5—3. Cel de al doi
lea, „greul" Victor Dolipschi, 
l-a intîlnit in turul 1 pe sue
dezul Thomas Johansson, am
bii luptători fiind descalificați 
în min. 4:52. în turul urmă
tor. Dolipschi a repurtat o 
aplaudată victorie prin .,tuș“ 
(min. 4:24) în fața italianului 
Antonio Lapena.

La Anaheim Convention 
Center cursa pentru medalii 
continuă...

mare seriozitate 
Șansele avute si 
victorie clară, la 
rentă. Nu același 
tîmplat cu handbalistii 
slavi, 
chica 
sebit 
ducă 
turneului olimpic. Conduși cu 
4 goluri, la repriză, si cu două 
cu puțin timp înainte de final 
campionii olimpici din ’72 au 
realizat finalmente o „remiză" 
care le-a salvat sansele.

La Los Angeles. în mod fi
resc. spectatorii si ziariștii, ca 
să nu mai vorbim de... came
rele de luat vederi. îsi în
dreaptă atentia spre locurile 
de concurs. Dincolo de „co
nul de lumină" se muncește 
însă intens, sportivii care n-au 
intrat în arenă Dregătindu-si 
cu migală si atentie startul. 
Ei beneficiază si de posioili- 
tatea unei mai îndelungi acli
matizări. de trecerea peste mo
mentele dificile ale adaptării. 
Este si cazul atletelor noastre, 
care pot fi văzute dimineață 
si după-amiază la bazele de 
antrenament, al caiaclstilor si 
canoistilor. în fruntea cărora 
se află Costică Olaru si Ivan 
Patzaichin, al judoka toii sîr- 
guinclosi. toti cu speranțe în 
performante care să onoreze 
titularizarea în delegația olim
pică a tării noastre. Este inte
resant să le vezi, de pildă, pe 
Anisoara Stanciu si Vali Io- 
nescu, pe care „oamenii tri
bunelor" le știu adversare în 
lupta pentru recorduri si vic
torii. cum se asistă reciproc, 
sfâtuindu-se si încereînd astfel 
să-si augmenteze una alteia 
sansele.

Au început să se alcătuiască 
si clasamentele neoficiale pe 
medalii, neagreate — se știe — 
de Comitetul Olimpic Interna
tional. dar atît de căutate de 
ziariști, pentru estimarea for
ței delegațiilor de De diferite 
continente. Este încă prematur, 
pentru că sporturi cu mari po
sibilități de influențare a ie
rarhiilor sînt fie în curs de 
desfășurare (canotaiul. luptele, 
înotul), fie cu starturi abia 
peste citeva zile, atletismul fi
ind — in această privință — 
De primul loc. Oricum. în vii
toarea de aici se apelează tot 
mai des la superlative si ne 
face plăcere să le transcriem 
ce cele foarte des adresate 
gimnastelor noastre Ecaterina 
Szabo si Lavinia Agache pen
tru evoluțiile de oină ncum : 
„Superb ! Magnific !“.

CĂȘTILE DE PROTECȚIE

dul de asistență n-a fost insă 
acesta, cl cel 250 000 de specta
tori prezențl, la Mission Viejo, la 
cursele cicliste de fond I
• Rowdy Gaines, noul campion 

șl recordman olimpic ia proba de 
loot 100 m liber, a vărsat multe 
lacrimi de bucurie, după succe
sul său „Am 25 de ani, a sous 
el, dar m-am comportat de parcă 
aș fi avut ...10. Vă iur. am Im
presia că visez r am ciștiqaf o 
medalie de aur I Și eu care-mi 
pregătisem discursu ile că. . tint 
fericit că m-am clasat al doilea...
al treilea l“...

I

Rtdaeția șl administrate i cod 79773 București, «te. V. Conta M. of r 11 a », tel centrală 
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Pe micul ecran am văzut imagini din întîlnirile de box_ de la „The 
Los Angeles Memorial Sports Arena*. Pentru prima oară la o com
petiție olimpică pugiliștil poartă. In mod obligatoriu, căști de pro
tecție, așa cum fac, ,ln mod obișnuit la antrenamente. Scopul căștii, 
așa cum ii spune șl numele, este acela de a-i proteja pe pugiliști 
contra unor lovituri care le-ar putea provoca fel de fel de trauma
tisme. In ciuda opoziției cu care o fost primită această decizie a 
A.I.B.A. de către uneia cercuri ale boxului, . noi ne manifestăm . din 
plin acordul șl o susținem cu tărie, apreciind-o ca pe una dintre 
măsurile cele mal Importante din campania pentru... 
cestul sport.

Să fim bine înțeleși I Nu negăm, In vreun fel, că

umanizarea a-

Să fim bine înțeleși I Nu negăm, In vreun fel. că boxul este un 
vport foarte greu, dar din capul locului trebuie făcută precizarea că 
unul este boxul practicat de amatori, In condițiile cerute de regula
mentele acestuia, fi cu totul altul este boxul profesioniștilor, compa
rabil — uneori — cu vechile lupte ale... gladiatorilor și In urma căruia, 
aproape firesc, nu puțini l-au fost victime. Orice comparație intre 
cele două activități este aproape desuetă Boxul amator este In mod 
dar un sport adevărat, bărbătesc, dur, e drept, dar este un sport, 
tn timp ce boxul profesionist este, la modul general, o uriașă afacere, 
de pe urma căreia unii cîștlgă, iar alții nu. Destul sini cei care 
plătesc cu sănătatea, cu viața chiar, dștigul celor dinții...

Scrima cu pumnii a pugilișttlor amatori este șt trebuie să râml- 
nă w sport uman. Obligativitatea căștilor de protecție este, tocmai de 
aceea, o măsură umană I...

Romeo VILARA


