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In intrecerea echipelor feminine de gimnastică

(prin ie

Pe cea mai malta 
treaptă a podiumu
lui olimpic — echi- 

feminină a 
De la 

dreapta : 
Szabo, 

Agache, 
Cutina.

Stănuleț, 
Grigoraș 

Păucă

pa 
României. 
stingă la 
Ecaterina 
Lavinia 
Laura 
Mihaela 
Cristina
și Simona

Laser-foto :
A.P. — AGERPRES

ANGELES. 2
Am așteptat cu nerăb- 

cu strîngere de inimă, 
cu speranță, seara zilei

LOS 
lefon). 
dare, 
dar si 
de 1 august 1984. în care noua 
echipă de gimnastică a Româ
niei urma să întoarcă o filă 
de istorie în acest sport, de 
o atracție indescriptibilă 
toate meridianele, atunci cînd 
apar cele mai bune gimnaste 
ale lumii. Aid. la Los Angeles, 
gimnastica feminină, cit si cea 
masculină au 
festive difuzate 
bul dintr-o sală 
de locuri, ce a 
vulcan în erupție. Firește, 
primul rind.

pe

furnizat gale 
oe întreg glo- 
de peste 12 000 
clocotit ca un 

în 
pentru echipa

tarii gazdă, dar si pentru ce
lelalte echipe valoroase, din
tre care reprezentativa Româ
niei s-a bucurat de o apre
ciere deosebită pentru specta
culozitatea exercitiilor prezen
tate în concursul liber ales.

Este adevărat că aici toată 
lumea aștepta ca avantajul de 
o jumătate de punct, mai pre
cis 45 de sutimi de punct. în 
favoarea României, după exer
cițiile impuse, să fie anihilat 
de gimnastele S.U.A. Dar gim
nastele românce an reușit ca, 
după numai două aparate, să-și 
mărească avantajul de la 45 
de sutimi la 120 de sutimi, 
ceea ce ii asigura, în mod prae-

UN ARGINT STRĂLUCITOR CA AURUL...
In euforia admirabilei victorii a echipei feminine de gimnastică a 

României, „mitraliată* și imortalizată de zeci de blitzuri zi camere do 
luat vederi, avide să „prindă* cit mai bine FENOMENUL ROMANESC 
(gimnastica noastră feminină fiind de mai mulți ani privită ea un 
impresionant fenomen), in această omenească euforie am uitat, o clipă, 
de llie Matei....

învinsul nostru care nu a fost invins...
llie - neam falnic de țapinar din Rișca Sucevei, un băiat înalt ca 

bradul — a luptat extraordinar la Anaheim Convention Center din 
Los Angeles. Și-a condus cu 1—0 adversarul pînâ in ultimele secunde 
ale întilnirii, cind americanul Steven Fraser l-a EGALAT : 1—1. Prin cea 
mai curioasă prevedere conținută de vraun regulament (are prioritate 
punctul marcat la sflrșit), americanul a primit titlul olimpic, iar llie 
al nostru din Rișca — medalia de argint N-o să se supere, credem, 
nimeni dacă o sâ-i spunem lui llie Matei — superb luptător în 
întreaga competiție, un NEÎNVINS care a binemeritat aplauzele tutu
ror — că pentru noi „argintul* său face cit „aurul*...

O problemă de suflet dar nu numai de suflet

Marius POPESCU

ILIE MATEI-MEDALIE DE ARGINT
LA LUPTE GRECO-ROMANE
după o finală incheiată la egalitate (1-1), 

victoria fiind decisă de regulament !

ANDREI SOCACI A CUCERIT
MEDALIA DE ARGINT

victoria in această dirză 
confruntare și. desigur, titlul 
olimpie. PRIMUL TITLU DE 
CAMPIOANĂ OLIMPICA OB
ȚINUT DE ECHIPA FEMI
NINA DE GIMNASTICĂ A 
ROMÂNIEI ! Prin urmare, pal
maresul gimnasticii românești 
se îmbogățește — după titlul 
suprem de la campionatul mon
dial din anul 1979. tot în S.U.A., 
dar la Fort Worth — cu laurii 
olimpici de la Los Angeles, 
înscriindu-se, deci o nouă filă 
de aur în istoria gimnasticii 
noastre. Acest succes deosebit 
sc datoreste. în special, creării, 
in ultimele două decenii, a u- 
nei scoli de gimnastică de un 
înalt nivel, cu o bază de masă 
si de selecție puternică, asi
gurată de dezvoltarea continuă 
a educației fizice si sportului

Aurel NEAGU

(Continuare tn pag. a 4-a)

LOS ANGELES, 
(prin telefon).

La Anaheim Con
vention Center 
s-au desfășurat 
miercuri seara pri
mele finale 
concursului 
lupte greco-roma- 
ne. decernîndu-se 
titlurile olimpice 
la trei categorii : 
48. 62 Si 90 kg. în 
ultima 
ceste 
luptat 
tanlul 
Matei, 
rul grupei 
pe tabloul turneu
lui. El l-a avut ca 
adversar pe_ ame
ricanul 
Fraser, 
pășise 
grupă, 
tor. pe 
Frank 
de trei ori cam
pion al lumii, si 

pe grecul Georgios Posidis. 
Meciul pentru titlu ne-a oferit 
o luptă epuizantă,

ale 
de

dintre a- 
finale a 
reprezen- 

nostru llie 
învingăto- 

‘ ,B“ de

Stevcn 
care îl de- 
in cealaltă 
surprinză- 

suedezul 
Andersson.

de mare con-

LA HALTERE (categoria ușoară)
O nouă satis

facție pentru spor
tul halterelor din 
tara noastră : 
sala 
Loyola 
mount 
Angeles, 
halterofil 
Andrei 
(născut la 
nie 1966. la Alba 
Iulia). component 
al clubului Olim
pia București (an
trenor Mihai Con- 
stantinescu). a ob
ținut o splendidă 
performantă, cla- 

sîndu-se pe lo
cul al doilea (me
dalie de argint) la 
categoria 
(67,5 kg), 
la 
la 
a 
de 
categoria 
lupta 
trei 
fost 
știi 
se

in
Universității 

Mary- 
din Los 

tinârul 
român 
Socaci 
19 iu-

ușoară 
Ca si 

categoria Dană, 
care Gelu Radu 
cucerit medalia 

argint, si la
ușoară 

oentru cele 
medalii a 

oasionantă. Dună primul 
(„smuls"), Andrfeî Socaci 

_ afla la egalitate — pe 
primul loc — cu sportivul chi
nez Yao Jinguyan. Ambii au 
ridicat cite 142.5 kg. Acest 
rezultat a consemnat pen
tru sportivul nostru un nou 
record de seniori (v.r. 141 
kg). Cu 140 kg i-au urmat 
finlandezul Gronman. brita
nicul Willey si japonezul 
Sasaki. La stilul ..aruncat" 
s-au impus Jingyuan cu 177,5 
kg. Gronman — 172,5 kg. ja
ponezul Taira — 172,5 kg, 
Socaci si Willey cu cîte 170 
kg. Astfel. sportivul din 
R. P. Chineză a obținut primul

C. ION CONDUCE DUPĂ PRIMA MANȘĂ
IA PISTOl VITEZA

După 
bei de 
Ion se 
mentului. acumulînd 299 p. 
El este urmat de finlandezul 
Rauno Bies ci sud-coreeanul 
Jonr Jil Park cu 298 p. Marin

din

loc si medalia de aur la total. 
Locul al doilea ca si medalia 
olimpică de argint au revenit 
lui Andrei Socaci cu 312.5 kg 
— record national de juniori 
(v.r. 310 kg), iar cea de bronz 
lui Jouni Gronman (Finlanda), 
care a realizat tot 312,5 kg, 
dar a fost mai greu 
rul oficial decît 
român.

Fără îndoială, 
zitia ocupată si 
stabilite. Andrei 
unul dintre cel 
halterofili 
piadă 
talent 
mari

la cînta- 
sportivul

că prin po- 
recordurile 
Socaci — 
mai tineri 

prezenti la Olim- 
a dovedit că este un 

deosebit si că 
perspective.

are

prima manșă a pro- 
pistol viteză. Cornelia 
află in fruntea clasa- 

acumulind

ffl

Stan se află pe
cu 296 p. La ____  ____
30 X 40 f. cistigată de britani
cul Malcolm Cooper (1173 p. 
record mondial egalat). C. 
Stan s-a clasat pe locurile 
20—21. cu 1140 p.

locurile 5—10, 
pușcă liberă

sum fizic și nervos. Matei a 
avut de luptat, se poate spune, 
nu numai cu Fraser, ci și cu 
întreaga sală care l-a susținut 
tot timpul pe sportivul ameri
can în tentativa de a cuceri 
primul titlu olimpic pentru 
Statele Unite la „greco-roma- 
ne“. Nici unul dintre comba
tanți nu a riscat nimic. Totuși, 
Matei a punctat reușind să-și 
ducă adversarul la parter. A- 
cest infim 1—0 avea să rămînă 
pe tabela de marcaj pînă cu 30 
de secunde înainte de expira
rea celor 6 minute. Dar Fraser

Vladimir MORARU

(Continuare in pag. a 4-a)

Patra decenii de viață nouă, liberă prospera

>> FLOTILA DE AUR- A SPORTULUI ROMANESC
Galafiul de ieri — Galațiul 

de azi... O comparație deveni
tă aproape imposibilă. De pa
tru decenii, oamenii de pe cu
prinsul județului au schimbat 
fața locurilor, s-au schimbat pe 
ei insist. Noile . rînduieli din 
tară au creat o lume nouă, la 
care vizitatorul județului si o- 
rașului de la Dunăre privește 
cu uimire, chiar dacă este din 
partea locului si. deci, părtaș 
la marile înfăptuiri. Galațiul 
„caselor de comerț", al „agen
țiilor de import-export", al ban
cherilor. cămătarilor si zarafi
lor a dispărut fără urme.

Galațiul zilelor noastre a de
venit un oraș modem, care a 
cunoscut în ultimele decenii o 
dezvoltare fără precedent. Sute

GALATI
de blocuri de locuințe în «ar- 
tiere «oi. adevărate mini-oră- 
$ele. mari obiective economice 
cu pondere importantă în eco
nomia tării, centru universitar, 
orașul dunărean reflectă. la 
scară, dezvoltarea generală a 
tării noastre.

în pas cu această grandioasă 
dezvoltare economico-socială. 
sportul gălătean de azi nu mai 
poate fi 
ceea ce 
trenorul 
nume în ____ __
tara noastră, om trecut de 70 
de ani. are tin adjectiv pentru 
activitatea sportivă care se des
fășura la Galati în tinerețea 
sa : primitivă.. Deși ..primitivă", 
cum o caracteriza interlocuto-

nici el comparat cu 
a fost în trecut. An- 
Pavel Gospodinov, un 
sportul halterelor din

Petre HENȚ

(Continuare In pag. 2—3)
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De miercuri, la Ankara

rul nostru, activitatea sportivă 
exista oe aceste meleaguri si 
în tinerețea bunicilor. Sportul 
în acest frumos oraș de la Du
năre are mai mult de o sută 
de ani ! Vîrsta aceasta este, am 
putea spune, atestată documen
tar : ziarul „Vocea Covurluiu- 
lui“ din 14 ianuarie 1880 anun
ța că la 6 Ianuarie 1880 fusese 
inaugurat noul local al Socie
tății de gimnastică din Galati, 
societate fondată in 1875... Două 
dintre disciplinele sportive cele 
mai îndrăgite chiar si in zi
lele noastre au fost aduse la 
Galati de marinarii de pe va
poarele venite oe Dunăre din 
țări îndepărtate. Este vorba de 
fotbal si box.

Localnicii s-au transformat 
repede din spectatori în prac
ticant! nu numai oasionati. dar 
si pricepuți. mai ales la pugi
lat. Primele echipe de fotbal 
se numeau Olimpia" „Niki". 
„Atlas". Performantele lor au 
fost modeste. A trebuit să 
treacă ani pînă cind fotbalul 
gălătean să promoveze 
ma divizie a tării. Si 
de a fi reușit prima 
performantă îi revine echipei 
Asociației sportive muncitorești 
Gloria C.F.R.. cea dinții for
mație de fotbal gălăteană care 
a jucat tn Divizia A (ediția 
1939/40)...

23 August 1944 a însemnat o 
eotitură In destinele tării. Ma
rile transformări care au urmat 
au prins în viitoarea lor și 
activitatea sportivă. Tinerii 
■portivi din județul Galati s-au 
afirmat nu numai în Întrecerile 
interne, ci și In competițiile 
Internationale. Acum. în anul 
celei de a 40-a aniversări a 
Eliberării, sportul gălătean are 
o istorie bogată. O Istorie cu 
campioni în marile competiții 
internaționale. „Mai ales în ul
timele două decenii — ne spu
ne Florin Balais. președintele 
C.J.E.F.S. Galați — de pe me
leagurile noastre s-au ridicat 
multi sportivi valoroși, care au 
făcut parte din reprezentative
le tării. Chiar dacă multi din
tre ei au plecat ia alte cluburi 
sportive, îndeosebi din Capita
lă, noi tot gălățeni îi conside
răm, deoarece aici s-au născut, 
aici au 
mantei, 
dată..." 
ie află 
normal 
realizările Înregistrate Ia caiac- 
eanoe. De pe anele fluviului 
sau de pe eele ale lacului Că
tușa au pornit spre marea per
formantă sportivi ca Vasile Mă- 
năilă, Anton Ivăneseu. Maria 
Nlehiforov, Petrleă Dimofte, Ion 
Btrlădeanu, Petrleă Marcov, 
campionul mondial Ionel Leț- 
eae. Ion Geantă S.B.. ultimii doi 
prezent! acum la J.O. de la 
Los Angeles. „Jocurile" fiind 
tu actualitate, trebuie să subli
niem eă orașul Galați este re
prezentat la marea competiție

in ori- 
merltul 
această

Invitat a.b.c.-ul perfor
atei s-an afirmat prima 
Și pentru că Galatiul 
pe malul Dunării, este 
să amintim mai Intîi

1944 1965 1984

• Asociații sportive 12 114 379
• Cluburi - 2 9
• Secții afiliat* 5 165 393
• Sportivi legitimați 60 4 069 14 924
• Sportivi clasificați - 732 1 630

- maeștri emeriți - 1 3
- maeștri ai sportului
- categoria I
- categoria a ll-a 
Sportivi in loturile naționale 
Campioni naționali 
Echipe divizionare (A, B, C, juniori) 
Antrenori
Profesori de educație fizică 
Instructori sportivi 
Arbitri 
Centre de inițiere copii ți juniori

5 MWMWSWW
Octavian Amâzăroae. Sandu 
Tîrilă etc. Sportul luptelor, ale 
cărui baze trainice le-a pus_la 
Galați antrenorul 
bin, a dat echipei reprezenta
tive sportivi ca Petre Poale- 
lungi. Gheorghe Ciolxitaru. Pa- 
nait Enache. Ion Ivanov si pe 
campionul olimpic de la Miin- 
chen Nicolae Martinescu. Gim
nastica. după cum am văzut cel 
mai vechi sport atestat În o- 
rașul de pe Dunăre, trăiește 
acum o nouă tinerețe. Cam
pioana mondială universitară de 
la Edmonton. Liliana Bălan, șl 
campioana balcanică Gabi 
Gheorghiu sînt reprezentantele
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Stefan Ba-
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5
63

142
10

5
8

48
143
118
302

12

44
134
357

83
11
39
68

366
904
532
34

revendică

I

s

8

I
pe Cornel Penu

.Aici La
Ii... 
și Valentin Samungi 
noi au făcut facultatea, aici au 
jucat si de aici au fost pro
movați la echipa națională. Și 
actualul olimpic George Dogă- 
rescu, legitimat acum la Dina
mo. tot gălătean de-al nostru 
este...". Tn bogata istorie a 
sportului gălătean se înscriu șl 
cele două Cupe ale Campioni
lor Europeni cucerite la popice 
în 1975 de Constructorul Ga
lați- Voleiul a devenit, am pu
tea spune, un „sport-fanion" pe 
aceste meleaguri, o adevărată 
pepinieră de talente pentru e-

A 25-a TDITIt A BALCANIADEI DE TENIS I
I• La Oradea s-a încheiat

nu (toți C.S.Ș. 2 Constanța) 6—4, 
6—4; 15—18 ani: T. Badiu, G. Co- 
sac (C.S.Ș. 2 Constanța) - 
Damian (Dinamo Brașov). 
Pipoș (C.S.Ș. Brașovla) 7—6 
Șî Gabriela Medveș. Mihaela 
duca — Oana Hincu. Oana 
ba (C.S.Ș. Drumuri Unirea 
6—4, 6—0. Cupa transmisibilă a
fost cîștigată de Tenis club Bu
curești (32,5 p). Pe locurile urmă
toare ta clasamentul general: 2 
C.S.Ș. 2 Constanța 30,5 p. 3. Să
nătatea Oradea 28.5 p.

Ilie GHIȘA — coresp.

IIntre 
loc. la 
XXV-a 
a Campionatelor Balcanice 
tenis pentru seniori. Tara noas
tră va fi 
ceastă tradițională 
tie de 6 sportivi, tnsotiti 
antrenorul 
Bardan. La 
lua Florin 
drei Dîrzu 
iar la feminin Lucia Romanov. 
Daniela Moise si Alice Dănilă.

★
La Oradea, pe terenurile aso

ciației sportive Sănătatea, s-a 
încheiat cea de a 27-a ediție a 
„Cupei Dr. Petru Groza“ la te
nis, competiție rezervată copiilor 
și juniorilor. întrecerile au fost 
dominate de reprezentanții C.S.Ș. 
2 Constanta (antrenori: V. Pop 
și R. Popescu). Rezultatele fi
nalelor, cat. 8—10 ani: A. Pa
vel (C.S.Ș. 2 Constanța) — FI. 
Mancioc (Mecanica Bistrița) 3—6, 
6—0, 6—4 și Mihaela Cloltei (Po
litehnica București) — Adriana 
Franzen (C.S.M. Timișoara) 5—6, 
6—3. 6—0; 11—12 ani: Gh. Preda 
(T.C.B.) — M. Slovac (C.S.Ș, 2 
Oradea) 6—3, 6—1 și Mihaela Ro- 
zor (Sănătatea Oradea) — Ru- 
xandra Dragomir (C.S.Ș. Pitești) 
6—1, 6—2; 13—14 ani: D. Dragu
(C.S.Ș. 2 Constanța) — C. Po
rumb (,,U“ Cluj-Napoca) 6—4. 
2—6. 6—0 și Oana Hincu (C.S.Ș. 
Drumuri Unirea Iași) — Gabri
ela Medveș (Sănătatea Oradea) 
6—7, 6—4, 7—5; 15—16 ani:
Gudlnov (Spartacus Brăila) 
B. Lacea (T.C.B.) 6—3 6—1 șl
Laura Birlea (Politehnica Bucu
rești) — Eugenia Năstăsescu (,.U“ 
Cluj-Napoca) 5—6, 6—2, 6—4; 17— 
18 ani : A. Popovlci (T.C.B.) — 
Tr. Badiu (T.C.B.) 7—6, 6—3 șl 
Gabriela Medveș — Mihaela Ră- 
duca (Dinamo Brașov) 6—2, 6—3; 
dublu, 11—14 ani: D. Dragu, C. 
Naiden — M. Dicu, I. Focșenea-

9 si 12 august va avea 
Ankara, cea de 

ediție — jubiliară
8

de

reprezentată la a- 
competi- 

de 
federal Alexe 

masculin vor evo- 
Segărccanu. An

si Adrian Marcu

- A.
D.

5—1
Ră-
Ga- 

Iași)
I
I
I

DUMINICA. ETAPA
IN DIVIZIA „A"1»

DE LUPTE LIBERE

I
I
I
I

IIJIIÂ MATE ESCH - 11 FRIJATEA
Sala sporturilor perlă" arhitectonică a municipiului Galați 

Foto : Dragoș NEAGU

generației de azi. Pe 
nele de miine (acum 
• ani !) le-am văzut 
eu antrenoarea Maria 
in sala de gimnastică _ ___
nr. 1. între sporturile tinere 
aici pe malul Dunării se nu
mără hocheiul pe gheată șl 
handbalul. Jocul cu pucul a 
început să se practice prin anii 
*950. dar de performantă se 
poate vorbi abia din 1969. o 
dată cu construirea patinoaru
lui artificial (acoperit In 1979).

SPORTIVI Șl...
Cine s avui primul ideea, 

n« •« mai știe. Sau poate a 
fost o simplă vorbă aruncată 
Intr-o discuție. O vorbă, insă, 
care pe gospodarii sportului 
din Galați i-a pus pe gindurl. 
Și de la qind la faptă, dacă 
«ști vrednle, nu-i decit un 
pas. Și gilățenii l-au făcut. 
Dar iată despre ee este vorba.

Cu sprijinul organelor de 
partid și de stat județene, 
CJ.E.F.S. Galați și-a amenajat 
o cantină pentru sportivi, cu 
o capacitate de 70 de locuri 
pe serie. „Prin orașul nostru 
se perindă multe echipe anga
jate In aceleași competiții cu 
sportivii gălățeni. Dacă vor, 
pot lua masa la noi — ne ex
plică Florin Balais, președin
tele CJ.E.r.S. Costă mai ieftin 
decit la restaurant șl, ta plus, 
meniurile sînt alcătuite cit 
mal pe placul șl necesitățile 
sportivilor..." O inițiativă bu
nă, gtndesc, și vreau să aban
donez subiectul. Dar o com
pletare a interlocutorului — 
„Azi se gătește numai eu le
gume din grădina noastră. Am 
cules ieri...” — mă determină 
să insist : cum, legume din 
grădina noastră? „Nu știați eă 
avem o grădină de legume 1 
— tmi răspunse tovarășul Ba- 
Idiș. Da, avem. Am amena
jat-o noi, cei de la consiliul 
Județean, împreună cu tova
rășii de la Administrația ba
zelor sportive, prin muncă vo
luntară... Am săpat, am se-

Lovin, campioa- 
de sală anul a- 
m, și de boxe-

s.

De azi, la bazinul „23 August**,

campionatele de înot - Juniori II

LISTEI DE ÎNSCRIERI
campioa- 
au doar 
la lucru 
Ionescu, 
a C.S.Ș.

FERMIERI
minat, am plivit.. Mă rog, am 
făcut tot ee trebuie. N-am 
știut noi bine la început cum 
trebuie făcută — la meserie — 
treaba asta, dar am întrebat 
ta dreapta, ta stingă șl acum 
avem roșii, vinete, ardei șl 
alte legume pe care nu le mal 
cumpărăm. Cred eă vom eco
nomisi, eu grădina, peste 
50 000 de lei. Sufletul acțiunii 
ca să spun așa, au fost gospo
darii de la administrația ba
zelor și îndeosebi directorul 
Nlcolae Florescu șl contabila 
Georgeta Angheluță. Am săpat 
cu toții cot la cot... Dacă do
riți, putem să mergem să ve
dem grădina. Putem trece și 
pe la crescătoria noastră de 
porci șl de iepuri. Avem 20 
de purcei, să tot aibă acum 
vreo 70—80 de kilograme fle
care... Toate astea stat pentru 
cantina noastră. încercăm să 
ne autogospodărlm...*.

Am fost și le-am vizitat... 
ferma ! Grădina, nu prea ma
re, dar nici mică, era amena
jată in spatele tribunei a doua, 
ta stadionul Dunărea. „Aici nu 
deranjează pe nimeni șl nici 
nu strică aspectul bazei spor
tive..." Am văzut și purceii. 
Am trecut și pe la iepuri. 
Erau vreo 30. Spunem „erau", 
deoarece acum ar putea fi, șt 
sigur sînt, mai mulți. Știți Șt 
dumneavoastră, doar, că iepu
rii se înmulțesc ca iepurii...

O inițiativă care, considerăm, 
nu mai are nevoie de comen
tarii.
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de atleta Fița 
nă europeană 
cesta la 1 500 _ _ _____
rul Georgică Donici. Așa cum 
am mai amintit, pugilatul are 
o veche tradiție pe meleagurile 
gălățene. Iată citeva nume de 
care iubitorii sportului cu mă
nuși lși amintesc cu plăcere: 
Dumitru Panaitescn Zigoto, 
loan Peicin, Grigore Jelesneac, 
Dumitru Ciobotaru, Ștefan Co
lan. Alee Năstac, Mircea Tone,

cu o capacitate de 
locuri, patinoarul gălă- 
fost cuibul de unde

Modern.
4 000 de 
tean a 
și-au luat zborul spre echipa 
națională sportivi ca Gheorghe 
Hutan, Dorn Moroșan, Eremia 
Gherghișan, Nistor Constantin 
Adrian Olinici, Cornel Chirită 
ș.a. De retinut că titlurile de 
campioni naționali pe 1984 la 
Juniori I și Juniori II aparțin 
tinerilor hocheiști gălățeni. Iu
bitorii handbalului din Galați

chipele naționale. De aici, de pe 
malul Dunării, s-au ridicat spor
tivi ca Gabriel Udișteanu, Ma
rius Iorga, George Kramer, Vir
gil Moșescu, Cornel Păduraru, 
Doina Rusu-Moroșan, Crina 
Georgescu-Răută, Ileana Do- 
brovschi-Berdilă, Speranța Gă- 
man — -piese de rezistență" 
In echipele naționale de volei.

...Cine face sport în prezent 
la Galați 7 Dacă in trecut de 
activitatea sportivă erau atrași 
o mină de oameni. In prezent 
pe terenurile, stadioanele și să
lile de sport din Județ se pe
rindă mii și mii de tineri. La 
întrecerile .Daciadei" partidpă 
cu rezultate frumoase elevii 
școlilor generale si liceelor in
dustriale din Galați, din Tecuci, 
din comunele Barcea. Ivești 
Grivița, Livești, Independența, 
precum și tinerii muncitori din 
Întreprinderi. Anul trecut, la 
finalele pe tară ale etapei de 
vară. Județul Galați s-a situat 
pe locul doi. Nu demult, copiii 
profesorului Dan Purdelea. de 
la Casa pionierilor și șoimilor 
patriei din Tecuci, au cîștigat 
locul I la Festivalul național 
pionieresc de minibaschet din 
cadrul -Dacladei". în domeniul 
sporturilor tehnico-aplicative. In 
județ lși desfășoară activitatea 
în jur de 100 de cercuri, cu 
peste 15 000 de participant! la 
această interesantă și deosebit 
de instructivă preocupare.

Care sînt secretele succeselor 
obținute de sportivii gălățeni în 
ultimele patru decenii 1 Răs
punsul la această întrebare ni-1 
dă Florin Balais. președintele 
C.J.E.F.S.: „Succesele noastre Ie 
datorăm tn primul rînd condi
țiilor excelente ce ne-an fost 
create. Sînt puține orașe cu o 
bază materială bogată ca a 
noastră. Cele mal frumoase șl 
mai bine dotate baze sportive 
an fost ridicate tn nltimil 20 
de ani. Mă refer la Sala spor
turilor, arena de popice, sta
dionul Dunărea, patinoarul ar-, 
tificial acoperit, complexele de 
tenis, stadionul Combinatului 
siderurgic, una dintre cele mai 
moderne baze sportive ale ju
dețului și Ia multe altele".

Citind aceste rindurl despre 
sportul gălătean. am putea 
spune că totul este normal, că 
nimic nu este neobișnuit, sen
zațional. $1 aceasta deoarece, 
noi toti. văzînd. cum se spune, 
cu ochii noștri mărețele con
strucții ale socialismului, ridi
cate mai ales In ultimii 20 de 
ani. ne-am obișnuit cu... neo
bișnuitul. cu senzaționalul.

De astăzi șl pînă duminică, 
bazinul „23 Aughst" din Capita
lă găzduiește campionatul repu
blican al Înotătorilor Juniori H. 
Se Întrec, tn cadrul a două re
uniuni zilnice (dimineața — serii, 
după-amlaza finale). cei mal 
buni Înotători de 13 și 14 ani 
dta țară. în fruntea listei de în
scriere se află tripla medaliată 
a recentelor campionate europe
ne de anlori, ploleșteanca Iulla 
Mateescu. Alături de ea, o serie 
de ,.speranțe" ale natației noas
tre, de la care aștptăm rezul
tate bune, promițătoare. E cazul 
băimărenllor Ligia Cozma, Si
mona Ritti, Adriana Șerban, Dan 
Paaga, Adrian Pop, ploieșteni- 
lor Tamara Costache, Iuliana 
Popescu. Mădăltn Iliescu, Dorian 
Bălața, Laurențiu Nicolaescu, A- 
iexandru Moldoveanu, orădeanu- 
lul Lazslo Bay, constă ntencel 
Marcela Tu ca, reșițer.cci Lumini
ța Dobrescn, frucurestenllor Lă
crămioara Bușoi (Dinamo) sau 
Adrian Mogoșanu (Llc. 37).

9

CANOTORII SCOLARI
ÎN ÎNTRECERE

Astăzi. pe lacul Pantelimon 
Încep întrecerile finale din 
cadrul Concursului republican 
de canotaj al cluburilor spor
tive școlare. Competiția, care 
se va Încheia mîine. reunește 
la start pe cei mai buni tineri 
rameri si vislasi din tară — 
juniori I și II.

M

întrecerile primei etape a re
turului Diviziei „A" de lupte 
libere (a V-a a campionatului) | 
vor avea loc duminică în mai 
multe localități din tară. La i 
această etapă vor fi prezenti 
Si componentii lotului repre- 1 
zentativ (excepție face doar 
Vasile Pușcașu. care se află I 
la J.O. de la Los Angeles). | 
Printre cele mai interesante 
„triunghiulare" notăm pe cel I 
de la Petrila : Vulcan Bucu
rești — Centrul de antrena
ment Tg. Jiu — Jiul Petrila, . 
deschis oricăror rezultate. _ La 
fel de pasionante se anunță și | 
confruntările de la Tg. Mureș 
(Mureșul Tg. Mureș — Lem
narul Odorheiu Secuiesc — Co- | 
mertul Tg. Mures). Sf. Gheor
ghe (Steaua — Steagul roșu i 
Brașov — C.S.M. Sf. Gheor
ghe) CIuj-Napoca (înfrățirea 1 
Oradea — U.M. Timișoara — 
C.S.M. Cluj-Napoca) si Cra
iova (C.S.M. Reșița — C.S. 1 
Tîrgoviște — C.S.M. Craiova). ,

Toate „triunghiularele" din 
seria a IV-a vor avea loc în I 
Capitală ; Danubiana București
— Nicolina Iași — Viitorul 
Vaslui (în sala de sport a | 
Liceului industrial _ electroteh
nic nr. 12). Rapid 
Progresul Brăila 
nesti Municipiul 
ghiu-Dej (In sala 
Giulesti) și U.R.B.I.S. 
rești — Hidrotehnica Constanta
— Dunărea Galati (în sala 
clubului Steaua). Celelalte par
tide se vor desfășura la Balș 
si Brănești. „Triunghiularul" 
de la Zalău a fost amînat. 
Toate partidele vor începe la 
ora 10.

București — 
— C.S. O- 
Gh. Gheor- 
clubului din 

Bucu-
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IEȘENII I
Ieșenii au v® 

iana Brașovul® 
Timișoara. Er,® 
stadionul era ■ 
cei doi antrei® 
Gross, in lips® 
aflat într-o s® 
București („pr® 
torice"). au în 
pe pajiștea d: 
cului, în prezt 
turiști, foarte 
la propriu — | 
..la patru tun 
deosebire de 
șenid n-au ac 
pe asfalt („că 
din glezne juc 
nu a făcut d< 
intensitatea ef 
că Bădia (l-ara 
a urcat merei 
ce nu era pu 
acest puls, tur 
chii mari, uni 
du-și seama, 
oară, poate, ci 
tulul nu e 
ușoară...

Cine era în 
făcut de nenu 
conjurai tăpșai 
leferic, stadion 
lor 1 __

Portarii 
lui GrosAm® 
portar, deoarec 
a venit încă d-J 
Dohot a făcut 
nise taman cin 
mai dragă"). 1 
Cîmpeanu a 
București.

Fundași : Mi 
Ursu, Ciocirian 
gachi, plus An

Mijlocași : P. 
ian. Biro. Căni 
puștan leit Tig. 
loarea). Pară.

înaintași : Se 
Miilea și, ine- 
plus Damaschi 
peție, el aștej 
transferărilor...

• ȘTlrtf 4
• LUNI 5 A 

16,30, ta sala I. 
zel, va avea ta 
vocată de corni 
fotbal, la care 
trenoril, 
echipelor
— din Bucoreș

Pe urmele mutiriulelorp^
BAZA DE ÎNOT OBOR

„In ultima vreme s-a lucrat 
cit nu s-a lucrat In trei anl“, 
ne-a mărturisit Constantin Din
ei, responsabilul bazei de Înot 
Obor a Clubului sportiv școlar 
nr. 1. Ne-am convins 
lucru la fața locului, 
constatat — in primul 
că două dintre bazine 
site din plin de copiii particl- 
panțl la centrul de inițiere. Cum 
s-a ajuns la această stare de 
fapt, îmbucurătoare (dar nu pe 
deplin satisfăcătoare; vom vedea 
șl de ce) ? Ce s-a petrecut Intre 
luna mai (cind am scris că 
baza respectivă era un șantier 
unde... nu se lucra si eă exis
ta periodul ca porțile ștrandului 
să fie Închise pe tot sezonul es
tival) și pînă acum 1 Mal tatii. 
I.C.E.D. — Șantierul nr. 3 (în
treprindere angajată să efectu
eze lucrările de instalare a cta-

de acest 
unde am 
rînd — 

stnt folo-

ADMINISTRAȚIA DI STAT LOTO PRONOSPORT INTORMtAlA
• Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi 3 august 1984 va avea loo 
ta sala clubului sportiv Progre
sul din București, str. Dr. Stal- 
covld nr. 42, tacepînd de la ora 
16,30. Numerele cîștlgătoare vor 
fi radiodifuzate la ora 19 (pr. 
n) șl la ora 23 (pr. 1), fiind re
petate șl a doua zi la ora 8,55 
(pr. I). 
CIȘTIGURILE 
CEPȚIONALE

DIN 22____ ,_____
FAZA I: Cat. 1. 3 variante 25’/, 

a 30.195 lei; cat. 2: 4 variante 
100% a 15.098 lei din care la a- 
legere o excursie de 3 locuri ta 
R.D. Germană șl diferența ta 
numerar șl 8 variante 25% a 
3.774 lei; cat. 3: 4 variante 100% 
a 14.494 lei dta care la alegere 
o excursie de 1 loc ta R.D. Ger
mană ș; diferența ta numerar șl 
0 variante 25% a 3.823 lei; cat. 
4: 51,75 a 1.750 lei; cat. 5: n 
a 985 lei; eat. 8 : 528.50 a 100 lei; 
cat 7 : 8.060,90 a 40 lei.

FAZA a n-a: Cat. A: 1 va
riantă 25% a 35.802 lei; cat. B:

TRAG ERII eX.-
PRONOEXPRES

IULIE 1984

4 variante 100% a 7.160 lei șl 4 
variante 25% a 1.790 lei; cat. C: 
11,75 a 3.047 lei; cat. D: -----
734 lei; eat. E: 138,75 a 
cat. F: 4.453,50 a 40 lei.
• In unele agenții, precum și 

la o parte dintre vtazătoril vo- 
lanțl, mal există un număr de 
lozuri din mult apreciatul LOZ 
AL AUTOTURISMELOR, care a 
pus la dispoziția partlclpantilor, 
după cum desigur cunoașteți, un 
șir impresionant de autoturisme 
TRABANT SOl-COMBI. Ce nu 
cunoașteți, este că această emi
siune specială limitată tacă nu 
șl-a epuizat cîștlgurlle In auto
turisme! Concluzia o trageți dv.

48,75 a
250 lei;

• La tragerea LOTO 2 de la 
sfirșitul acestei săptămtni (de 
duminică 5 august) se participă 
eu bilete seria „R- de 10 lei, 
pe care se pot completa: o va
riantă simplă de 3 numere di
ferite dta 75, achitată 100%, sau 
4 variante simple, fiecare de 3 
numere diferite dta 75, achitate 
351%.

Sl-A REDESI
ției de filtrare 
pectat (ta “ 
(mal bine 
odată!) Si 
tehnicieni 
intervenit 
ta lucrări 
(de montare a 
trelor), Incit t 
față există cer 
la finele acest) 
fi utilizate toa 
ztae. umplute 
(deci curată, c 
va permite nu 
activitate a o 
tare a Înotului 
bazei Obor ta 
de performantă 

Ptaă atunci, 
tinerii șl copii 
Pantellmon. lai 
poziție două 1 
tori calificați, 
tainele tontul u 
restul...

stlr: 
mal 
a t 

trebi 
sprlj 
de

Dumil
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TRASEELE FIDELITĂȚII I
(ACTUALITATEA 

intemafânală.

TRECUT (NEMțEANU) Șl

el.
în

Si-

VIITOR (SERTOV)

afle — 
torilor 

Spre 
, legarea 
ă tot 
care 

ească
dovadă 

Ursu) 
, ceea 
d de 

t o-
ei dîn- 

prima 
tbalis- 

de

căire a
In- 

re Te- 
Daci-

anu nu 
tui, iar 
de me- 
lumea 

e timp 
de la
An-ton.

hiu, A-

u. R. 
păclă. 

în os-
legea

Absenți nemotivați — Flo
rean și Sigmirean, ultimul dis
părut La Bistrița, primul 
„parcă pe Crișuri, dar vine 
că așa ii apucă, din cînd 
cînd, pandaliile".

_Ce-ar fi nou ne la voi. 
mionașule? “.

Secundul cu stil de primaș — 
în vechea formulă — e un an
trenor care depășește — cel 
puțin în dialog — nivelul mul
tor antrenori cu state de ser
viciu și de plată. Răspunde cu 
chibzuință și cu un anume 
umor : „Ca să reiau o vorbă 
a ziariștilor, Ia noi vedeta e 
echipa, și nu se supără ni
meni, chiar și Biro, care Ie are 
pe toate, minus convingerea eă 
poate fi un jucător de clasă, 
dar noi avem răbdare șî aștep
tăm ca el să-și aducă aminte 
că acum vreo cinci ani sau 
mai bine a fost chemat la na
țională de Șt. Covaci, și vreau 
să spun astăzi că nu îl che
mase dc pomană".
„Ce-i cu Damaschin în curtea 

voastră ? La 
ne că Rapid 
din schimbul

„Damaschin__ ____ _ _
jucător cu care se poate lucra 
bine. Nu știu dacă schimbul 
(neperfectat) ne e defavorabil, 
dar știu că am cedat un înain
taș care siirnea panică, 
marca două goluri pe an și 
luat unul care are eîțiva 
în minus... De altfel, așa 
spus și cînd a plecat Ni 
țeanu, că am dat un cocoș și 
am luat un puișor zgribulit. 
In cele din urmă, insă, Sertov 
a făcut pași mari și cîntă des
tul de frumos în Potcoava Co- 
poului".

..Cum 1-ati primit pe Tică 
Oțet ?“.

„Ca pe un antrenor care a 
jucat semifinala Cupei U.E.F.A. 
... Vasile lanul, președintele, 
Iertați că-i apun pe nume, di
rect, dar am jucat împreună,

București se scu
ar ieși mai bine 
cu Cioacă".
îmi pare a fi un

dar 
am 
ani 
s-a 

em

a și făcut observația că prin 
venirea lui nea Tică află și la
șul, prin 
cam care 
balului de

Așadar, 
o singură 
e doar o 
faptul că 
plus, pe locul înitîi în top s-ar 
afla tot Bucu, adică omul care 
ne amintește că englezii au 
spus clar : o echipă de fotbal 
se compune dintr-un portar și 
zece jucători de cîmp. Sigur 
că s-ar mai putea aduce unele 
corectări acestei omogenizări 
cam forțate a echipei. Cei ti
neri vorbesc cu admirație 
pre CSocîrlan, care, vorba 
mai’ știu cui, „l-a sufocat 
Schachner, cînd am jucat 
Italia". Se mai vorbește în _ 
meni frumoși și despre Cănă
nău. care, „chiar dacă, vorba 
Bădiei, nu prea are nume de 
fotbalist, are talent".

Ce vrea lașul ? Vrea să nu 
vină sub 1984. (Simiona? știe 
că acum eîțiva ani, cînd lașul 
era bine plasat după retur, 
cineva a promis Cupa UEFA 
și s-a trezit in ,,B“). lașul 
vrea, deci, să repete anul care 
a trecut, adică să ajungă tot 
Ia zero în „clasamentul adevă
rului" și, dacă se poate, să nu 
mai aibă golaveraj negativ, 
cum s-a intimplat anul trecut. 
Foarte realist Simionas. Poa*e ră Ti/'â (Ya!
Ar fi și mai bine._

experiența Craiovei, 
sînt exigențele 
performanță".

Politehnica Iași 
vedetă : echipa, 
metaforă, dovadă și 
la o solicitare

fot-

are
Nu
în

des- 
nu 
pe 
în 

ter-

£
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gricol Ilfov. Cu acest prilej vor 
fi dezbătute diferite probleme 
legate de Începerea activității 
eompetltlonale In sezonul de 
toamnă.
• F.C. BAIA MARE — C.I.L. 

SIGHET S—2 (2—1). Golurile au 
fost Înscrise de Laîș (mln. 30), 
Mureșan (mln. 39 din 11 m șl 
mln. 63) respectiv Bonte (mln. 
15) șl Matei (mln. 62) 
șan, coresp.).

(A. Cri-

CODLEA 
o—o. po

Prezența neîntreruptă sub 
culorile aceluiași club repre
zintă o dovadă de seriozitate 
șl atașament față de echipa 
in care ai cunoscut consacra
rea. Multe dintre biografiile 
jucătorilor de frunte ai țării 
noastre au prezentat și la ca
pitolul „fidelitate față de 
club" frumoase performanțe, 
care au întregit reușitele u- 
nor asemerjsa fotbaliști re
marcabili. Amintind de citeva 
dintre cazurile de trainică le
gătură club-jucător. nu tre
buie să uităm întreg grupul 
de jucători de frunte care au 
alcătuit echipa C.C.A numi-alcătuit echipa C.C.A . 
tă. pe bună drep
tate, „echipa 
aur", alături 
fotbaliștii 
viști ai 
perioade, 
motia 1

de 
de 

dinamo- 
l aceleiași 

de pro- 
___lui Dridea, 

de la Petrolul (ridi
cată, în cadrul clubului

in condu- 
prima di- 
găsim as- 

jucători

PORȚILE
și-a res-

lecît nlci- 
ihipe’.e de 
. Apoi a 
'.U.C.M.B.
înecit •
or st fil- 
intul de 

că pînă 
vor putea 
patru ba
lă filtrată 
i, ceea ce 

o bogată 
de învă- 

redarea 
îl înotului

• MOBILA MĂGURĂ
— POLITEHNICA IAȘI ... 
litehnica a prezentat următoarea 
formație: Bucu — Muntean, An
ton, Ursu, Clocirlan — Paveliuc, 
Gheorghiu, Cănănău — Burdu- 
Jan, Blro, Sertov.

(N. Seceieanu, coresp.).

ROMANIA - BULGARIA
LA HANDBAL JUNIOARE

eciza că 
ona Obor, 
u la dls- 
jl lnstruc- 
lnițlază in 
iurînd și

4CULESCU

La sfîrșitul acestei săp- 
tămîni va avea loc o dublă în- 
tilnire amicală internaționa
lă de handbal între echipele 
de junioare ale României si 
Bulgariei. Meciurile sînt pro
gramate sîmbătă si dumi
nică. în sala Rapid din Capi
tală. de la ora 18,30 si. respec
tiv, 18. Antrenorii echipei tă
rii noastre sînt Bogdan Maco- 
vei si Gheorghe Sbora. Cele 
două partide vor fi conduse 
de arbitrii Ivan Soltesz 
Mihaly Brescka (Ungaria).

Bi

Do rim ca și numerele 
dv. să iasă câștigătoare 
la noua tragere LOTO 2 
de duminică 5 august I

Vă reamintim că 
extrag 12 numere 
75, repartizate în 3 
trageri, participarea 
cîndu-se cu bilete
10 lei varianta, achitate 
integral sau sfert.

Nu uitați : 5 august 
1984 !

se 
din
ex- 
f fi
de

grupul celor aflațl 
cerile cluburilor de 
vizle, de exemplu, 
tăzi numeroși foști 
al echipelor respective (I. A- 
lexandrescu, V. Anghel, E. 
Banciu, I. Naom, V. lanul, l. 
Socol, A. Koller, R. Petrescu). 
Avem și mulți antrenori care, 
de asemenea, nu s-au depăr
tat la mari distanțe de echi
pele unde ii aflam ca jucă
tori. El au făcut, In fapt, 
doar eîțiva metri, de pe ga
zon pe banca tehnică și as-

— elevi 
în 

divizionarelor „A*, ta- 
tă-1 pe foștii jucă
tori cărora 11 
încredințat 
sabilitatea 
principală 
antrenori 
a formației 
au cunoscut 

performanței : 
ștefănescu, N.

tăzl au devenit din 
profesori. Rămîntnd tot 
grupul

..._____ ________  de la
juniori pînă la prima divizie), 
de sportivii de la Rapid și 
U.T.A., care au apărut și ei 
ani în șir sub culorile vișinii 
sau ălb-roșii etc. Exemplele 
de îndelungată activitate In 
același club au continuat : 
le-am regăsit și le regăsim 
și la alte cluburi, ca F.C, Ar
geș sau S.C. Bacău, ca de 
pildă Universitatea Cluj-Napo- 
ca, cea care a dat nu numa: 
serii de fotbaliști valoroși, c 
și remarcabili absolvenți d< 
facultăți.

Astăzi, constatăm eu 
factie că ..traseele fidelită
ții* — atit de frumos 
curse de jucătoi 
tinuate de t 
sportivi act: 
rile cîuburih 
ititea satis:

satis*
par- 

si.-.t eoc- 
ți dintre toșfi 
tot sub culo- 

eare le-au da* 
ii. fa!
saa antrenori 

Se realizează astfel asigura
rea funcționării eiubolul prin 
cele trei verigi de bază (eon- 
ducător-antmar-jaeătart. CT 
forțe proprii, oameni legați
sufletește de culorile acetri
club și care cunosc foarte
bine întreaga viață a respec
tivului nucleu sportiv. In

FIȘIER OLIMPIC

BASCHET. Masculin, grupa A : Iugoslavia 
— Egipt 100—69 (56—31), Australia — R.F.G. 
67—66 (31—36), Italia — Brazilia 89—78 (43—44); 
------------ - * -----------  • " 121—80 

(58—37),
grupa B : Canada — K.P. Chineză 
(59—32), S.U.A. — Uruguay 104—68 
Spania — Franța 97—82 (58—47),

MirceaBOX. Preliminarii, cat. ușoară :
Fulger (România) b.ab.l J. Duarte (Franța), 
S. Sjostrand (Suedia) b.ab.2 H. Lahmar (Ma
roc), L. Belkhir (Tunisia) b.p. K. Miiura (Ja
ponia), R. Armanios (Egipt) b.ab.2 B. Mag- 
waza (Swaziland), D. Griffiths (Marea Bri- 
tanle) b.p. C. ChariesweU (I-le Virgine), D. 
Umponmaha (Thailanda) b.p. C. Owiso (Ke
nya), J. Maisonet (Porto Rico) b.p. A. Ioane 
(Samoa), C. Nwokolo (Nigeria) b.p. W. Gali- 
wango (Uganda), 
b.ab.2 J. Bugingo 
vegia) b.ab.2 L.
(S.U.A.) b.p. H. 
(Mexic) bj>. H. 
Hadjala (Algeria)

D.K. Klm (Coreea de SudJ 
(Tanzania), J. Aslam (Nor- 
Lavulo (Tonga), J. Page 
Gertel (R.F.G.), O. Robles 
Vuorînen (Finlanda), I.A. 

__ ,__ ____ ____ , b.ab.2 U. Maskey (Nepal), 
J.P. Mbereke (Camerun) b.p. R. Zalor (Sey
chelles), M.Puzovic (Iugoslavia) b.p. D. Lam
bert (Canada), S. Larrimore (Bahamas) b.p. 
P. Ayesu (Malawi) ț cat. semimijlocie : Ru
dei Obreja (România) b.p. (5—0), M. Hu- 
ghues (Marea Britante), K. Aboud (Algeria) 
b.p. H. Kalunga (Zambia), A. Kuenzler 
(R.F.G.) b.p. M. Aldahan (Siria), P. Okumu 
(Uganda) b.p. N. Mkdala (Tanzania), L. 
Bruno (Italia) b.p. G. Boco (Benin), K. Re- 
fal (Tunisia) b.ab.l K. Koenig (Austrie), G. 
Leon (Mexic) b.p. N. Hiranaka (Japonia), M. 
Breland (S.U.A.) b.ab.3 C. Reyes (Porto 
Rico), J. Nyman (Finlanda) b.p. G.C. Ngan- 
gue (Camerun), K. Joyoe (Irlanda) b.ab.2 
B. Boniface (Seychelles), K. Kttengewa 
(Zair) b.ab.l L. Tsapi (Lesotho), D. Frazer 
(Jamaica), b.p. F. Lisboa (Indonezia), B. 
Wilson (Granada) b.ab.3 R. Omoruyl (Niger), 
V. Koskela (Suedta) b.p. A.H. Syed (Pakis
tan), V. Onsol (Turcia) b.p. S. Hala (Ton
ga). C. Reves (Porto Rico) c.neprez. M. Ba
hadur (Nepal).

CANOTAJ. Feminin, echipaje In finale — 
2 vlsle : România, Norvegia, Olanda, Suedia, 
Canada, S.U.A. ; 2 f.e.': România, Canada,
R. F.G., Marea Briitanie, Olanda, S.U.A. ; 4
rame : România, Canada, Olanda, R.F.G.,
S. U.A., Australia ; 4 vlsle : România, S.U.A. 
Danemarca, R.F.G., Franța, Italia ; 8+1 : Ro
mânia, Canada, R.F.G., Marea Britanic, O- 
landa, S.U.A. ; semifinaliste schlf simplu : 
Valeria Răcilă (România), Charlotte Geer 
(S.U.A.), Beryl Mitchel (Marea Brltanie), 
Ann Haesebrouck (Belgia), Annelie Larsson 
(Suedia), Jos Compaan (Olanda), Andrea 
Schreiber (Canada), Marla de la Fuente 
(Mexic), Lisa Scheibert (Norvegia), Lise 
Marian Justesen (Danemarca), Stephanie 
Foster (Noua Zeelandă), Estrid Unger (Aus
tria). Masculin, echipaje In semifinale, 2 fie.: 
Norvegia, România, S.U.A., R.F.G., Spania, 
Olanda, Elveția, Argentina, Brazilia, Italia, 
Noua Zeelandă, Marea Brltanie.

CĂLĂRIE. Concurs complet (după probele 
de dresaj șl cros), individual : 1. Karen Sti
ves (S.U.A.) cu Den Arthur 49,20 p ; 2. M. 
Todd (Noua Zeelandă) ou Charisma 51,60 p 
3. Virginia Holgate (Marea Britan ie) cu Pri
celess 56,80 p ; 4. T. Fleischmann (S.U.A.) 
cu Finvarra 60,40 p ; 5. M. Checcoli (Italia) 
cu Spey * *
(Franța) 
1. S.U.A. 
3. R.F.G.
243,40 p ;

Cast Boy 62,00 p, 6. P. MorvHlers 
cu Gulliver B 63,00 p ; echine : 
176,00 p ; 2. Marea Britanic 184,20 p; 
234,00 ; 4. Franța 236,30 ; 5. Australia
6. Noua Zeelandă 247,00 p.

CICLISM. Urmărire individuală : pentru 
locul 3—48: L.H. Niitz (S.U.A.) 4:44,03 b. D. 
Woods (Australia) 4:44,08; finala: S, Hegg 
(S.U.A.) 4:39,35 b. R. Golz (R.F.G.) 4:43.82.
Steve Hegg (S.U.A.) — campion olimpic ;

I
I
I
I
I

s-a 
respon- 
tehnlcă 

(sau ca 
secunzi) 

unde
sa- 
c.

Do- 
V.

I

ATLETISM • Concurs la 
San Diego : bărbați 100 m : 
Marie-Rose (Franța) 10.45 ; 
800 m : Elliot (M. Brit.) 1:47,49; 
1 000 m : Walker (N. Zeel.) 
2:19,37 : 110 mg : * Caristan
(Fra.) 13,43 ; înălțime : Mogen- 
burg (R.F.G.) 2,30 m : prăjină : 
Abada (Fra.) 5,50 m. Vigneron 
(Fra.) 5.30 : disc : Dannenberg 
(R.F.G.) 66,76 m; femei. 100 m: 
Williams (S.U.A.) 11,15 : 200
m : Thimm (R.F.G.) 22,95 : lun
gime : Thacer (S.U.A.) 6.79 m J 
înălțime : Stanton 
și Spencer (S.U.A.)

AUTOMOBILISM 
suedez Blomqvist. 
(„Audi Quattro") a

tisfacția
Dinu, C. . ____
brin, L Cirstea, A. Kun, 
Simionaș, D. Anescu, G. Ton
ei, L Caval, I. Czako, M. 
Kiss, C. Gyorfi, E. Dembrov- 
sehl, V. Kraus.

Subliniind inițiativele pe 
rare cluburile respective le-au 
avut, elogiind această politică 

de încurajare și ridicare 
propriilor foști sportivi, la 
responsabilitățile principale 
din activitatea lor, credem 
că asemenea acțiuni ar tre
bui urmărite și la celelalte 
eșaloane ale fotbalului nos
tru. In divizia ,,B* au apărut, 
insă Încă prea timid, pre
ocupări care leagă pe 
departe — sufletește și ca loc 
de muncă — pe cel mai ca
pabili sportivi de clubul ti
nereții lor. Nici nu știm dacă 
mal este nevoie să spunem 
eă Întreaga masă de supor
teri șl orașul In cauză tră
iesc un sentiment de satisfac
ție. recusoscîndu-i pe foști: 
idoh din teren rămași tot la 
vechiul club, apărlndu-1 mal 
departe culorile.

mat

Eftimie IONESCU

viteză : sferturi de finală : (Învingătorii ca
lificați ln semifinale) : M. Gorski (S.U_A.) b. 
G. Scheller (R.F.G.) In 2 manșe — 11,® și 
11,08 ; Ph. Vernet (Franța) b. F. Schmidtke 
(R.F.G.) — 11,56 șl 11,17 ; N. Vails (S.U.A.) 
b. M. Alexandre (Argentina) — 1" " 
12,07 ; T. Sakamoto (Japonia) b. K. 
(Australia) în 3 manșe — 11,20 (I) 
(II).

11,33 fi 
Tucker 
51 11,26

Canada 
(1-0) ;

FOTBAL. Grupa B : Iugoslavia — 
1—0 (0—0), Camerun — Irak 1—0 
grupa C î R.F.G. — Brazilia 0—1 (0—0), Ma
roc — Arabia Sauditâ 1—0 (0—0)

GIMNASTICA, 
lese, echipe : 1. 
pioană olimpică

Feminin, exerciții liber a- 
ROMANIA 392,20 P, — cam- 

___ ; 2. S.U.A. 391,20 p, 3. RJP.
Chineză 388,60 p, 4. BJ. Germania 379,15, 5. 
Canada 378,90 p, 0. Japonia 376,75 p ț indi
vidual compus, clasament provizoriu pentru 
concursul primelor 36 : 1. Mary Lou Retton 
(S.U.A.) 39,525 p, 3. Ecaterina Szabo (Româ
nia) 39,375 p, 3. Laura Cutina (România) 
39,200 p, 4. Julianne McNamara (S.U.A.) 
39,200 p, 5. Ma Yanhong (R.P. Chineză) 30,100 
P, 6. Kathy Johnson (S.U.A.) 39,050 p, 7. 
Slmona Păucă (România) 39,025 p, 6. Wu 
Jianl (R.P. Chineză) 38,875 p.

HALTERE. Cat. 673 kg i 1. Yao Jlngyuan 
(R.P, Chineză) 328 kg (142,5 + 177,5) — cam
pion olimpic; 2, ANDREI SOCACI (România)
312.5 kg (142,5 + 170) ; 3. J. Gronman (Fin
landa) 312,5 kg (140 + 172,5) ; 4. D. WH- 
ley (Marea Brltanie) 310 kg; 6. C. Taira 
(Japonia) 305 kg; 6. Y. Sasaki (Japonia)
302.5 kg.

handbal. Feminin (grup* unică) : Iugo
slavia — R.F.G. 20—19, B.P. Chineză — 
S.U.A. 22—25, Coreea de Sud — Austria 
23—22.

HOCHEI PE IARBA. Masculin, grupa B : 
Olanda — Noua Zeelandă 0—1 (1—0), Pakis
tan — Kenya 3—0 (3—0) Marea Britante — 
Canada 0—1 (2—0). Feminin (grupă unică) : 
Australia — R.F.G. 2—2 (0—2), Canada — 
S.U.A. 1—4 (0—2).

LUPTE GRECO-ROMANE. Rezultate finale, 
cat. 48 kg : V. Maenza (Italia) b. superiori
tate puncte (12—0, mln. 1.59), M. Schaerer 
(R.F.G.), I. Salito (Japonia) b.p. (7—5) S. 
Bora (Turcia), K. Andersson (SueCBa) t>z. 
(10—3) Dae-le Jun (Coreea de Sud) ; clasa
mentul : 1. Vincenzo Maenza (Italia) — cam
pion olimpic, 2. M. Schaerer (R.F.G.), 3. I. 
Saito (Japonia). 4. S. Bora (Turcia), 5. K. 
Andersson (Suedia). 6. Dae-le Jun (Coreea 
de Sudl ; cat. 62 kg. clasamentul t 2. Kim 
Weon-Kee (Coreea de Sud), camnton oUmnlc, 
2. K. Johansson (Suedia), 3. H. Dietsche (El
veția), 4. A. Kuzu (S.U.A.), 5. D. Yeats (Ca
nada), 6. S, Bekhtt (Egtotl : cat. *“ 
Steven Fraser (S.U.A.), eamnlon 
ILIE MATEI (României. 3. Fr.
(Suedia) 4. U. Sachs (R.F.G.), 3 
(Franța), 6. G. Posldls (Grecia).

00 kg : 1. 
olimpie, 2. 
Andersson 
J.F. Court

întreceri preliminare, _ cat. S2------------- r_____ _____ ______  kg 7 A.
Miyahar (Japonia) b.p. J. Roninngen (Nor
vegia) ; M. Cișmaș (România) p.p. Dae-du 
Bang (Coreea de Sud) : T. Halonen (Fin
landa) b.p. E. Kemah (Turcia); D. Aceves 
(Mexic) b.p. Riche Hu (R.P. Chineză) ; 57 
kg : Nicolae Zamfir (Românie) b.p. P. Mou- 
rier (Franța) și p.p. M. Karadag (Turcia) ; 
B. Lundbeck (Suedia) b.t>. A. CaltaWano 
(Italia) si b.n. I. Sennala (Finlanda) ; M. Eto 
(Japonia) b.p. A. Lachkar (Maroc) și b.s.p. 
A. Khalaf (Egl.pt) ; M. Karadag b.s.p. Byung-

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

(Australia) 
1.90 m.
• Cuplul 
Cederberg 

____ _ ______ _ cîstlgat ra
liul Argentinei, probă din ca
drul C.M. de raliuri cu timpul 
de 10.33:38. Pe locurile urmă
toare : Mikkola. Hertz (Fin
landa. R.F.G.) 10.36:54. Recalde 
Del Buono (Argentina) 10.38:48 
După 9 etape, clasamentul ge
neral al pilotilor este : 1. Stig 
Blomqvist 103 p. 2. Ilannu Mik- 
kola 86 p. 3. Markku Alen 
(Fini.) 75 p. 4. Attilio Bettegn 
(Tta.) 34 p etc. • ..Raliul Vida" 
(Bulgaria), etapă în C.E. (750 
km), avînd la 
din Bulgaria. 
R.F. Germania, 
slavia. România 
revenit cuplului

start echipaje 
Cehoslovacia 

Grecia. Iugo- 
si Ungaria, a 

_____ __ _____  bulgar Petcov- 
Moncev pe „Nissan 240 RS“. 
Din cele 59 de mașini plecate, 
au abandonat 32. Cele 3 echi
paje românești au terminat 
cursa, ocupînd locurile 14 (Nuță- 
Dumitriu). 22 (Foldes-Secelea- 
nu) si 24 (Buzoianu-Dumitres- 
cu) în clasamentul general. Pe 
națiuni : 1. Bulgaria. 2. Ceho
slovacia. 3. România.

CICLISM • Belgianul Ferdi 
Van Den Haute a cîstigat ..Ma
rele premiu al cantonului Ar- 
govie". în Elveția fiind crono
metrat cu 4.42:35 pe distanța 
de 206.8 km (medie orară de 
43.909 km !).

1
kyo Pir* (Coreea de Sud) : P. Passared 
(R-F-GJ b-i-p. E. Bahena (Mexic) X b-S-p. 

S. Severtoo (Republica Do~talczrJ) : H. Ho 
iktis (Grecia) b_s.p. L. Khalaf și bp. A. 
Lachkar (Maroc) ; a kg s Ștefan Negrișaa 
(România) b.p. S. Souaken (Maroc) șl b.p. 
Yeun-Ik Le (Coreea de Sud) ; D. Streitler 
(Austria) b.p. S. Nemoto (Japonia) șl b-fiesc. 
S. Kocak (Turcia) ; T. Sipila (Finlanda) b.p. 
G. Svensson (Suedia) șl b.s.p. G. Goldstein 
(Argentina) ; J. Martinez (S.U.A.) b.tuș A. 
Papadopoulos (Grecia) și b.t. G. Svensson ; 
74 kg : Ștefan Rusu (România) b.p. K. Ka- 
sap (Iugoslavia) ; J. Saloomaki (Finlanda) 
b.s.p. M. Hamad (Egipt) ; Young-Nam Klm 
(Coreea de Sud) b.p. C. Taskiran (Turcia) : 
R. Tallroth (Suedia) b.s. Ch. Catalfo (S.U.A.); 
82 kg : Ion Draica (România) b.p. K. Mysen 
(Norvegia) șl b.d. D. Chadler (S.U.A.) ; 
Azshram (Egipt) b.p. Sang-kyu Kim (Coreea 
de Sud) șl b.t. L. Santerre (Canada) ; D. 
Thanopoulos (Grecia) b.d. Y. Moriyava (Ja
ponia) și b.p. E. Razzlno (Italia) ; M. Pet- 
kovici (iugoslavia) b.p. J. Overmark (Finlan
da) și b.p. s. Seibold (R.F.G.) ; 100 kg :
Vasile Andrei (România) b.s.p. J. Gustavsson 
(Suedia) ; G. Hkilidis (Grecia) b.p. Fr. Pit- 
schmann (Austria); J. Terței! (Iugoslavia) 
b.t. F. Ger. afnaler (R.F.G.) ț G. Gibson 
(S.U.A.) b.s.p. Y. Fujita (Japcnla) : +100 kg: 
Victor Dollpschl (România) b.d. H. Hadad 
(Egipt).

s.

M.

H. Hadad

Individual : 
p, 2—4. J. p

PENTATLON MODERN. Tir, 
1. Michael Storm (S.U.A.) 1088 .. 
Bouzou (Franța), C. Massulo (Italia), 
Four (Franța) 1066 p, 5—6. A. Nasser (Egipt), 
P. Minder (Elveția) 1044 p ; echipe : 1.
Franța 3044 p, 2. Elveția 2956 p, 3. Egipt 2934 
P, 6. Italia 2912 p, 5—6. Finlanda. Bahrein 
2846 p. Cros, individual': 1. Richard Phelps 
(Marea Brltanie) 1295 p (12:36,57), 2. C. Mas
sulo 1262 ----------- * * ------ “
(12:52,38), 
(13:04,85), J. (13:04,85), f. ____ ______ ________
1203 p (13:07,56) ; echipe : 1. Italia 3632 p, 2. 
Marea Brltanie 3537 p, 3. Australia 3523 p, 
«. Spania 3493 p, S. R.F.G. 3444 p, 6. Mexic 
3425 p. Clasament final, individual : 1. Da
niele Masala (Italia) 5469 p — campion olim
pie, 3. S. Rasmuson (Suedia) 5456 p, 3. C. 
Massulo 5406 P, 4. R. Phelps 5391 p, 5. M. 
Storm 5325 p, 6. P. Four 5287 p ; echipe : 
1. Italia 16 000 p — campioană olimpică. 2. 
S.U.A. 15 563 p, 3. Franța 15 565 p, 4. Elveția 
15 343 p, 5. Mexic 15 283 p, 6. R.F.G. 15 028 p.

p (12:47,65), 3. J. Bouzou 1248 p 
4. P. Cristoforl (Italia) 1210 p

A. Watson (Australia) 1210 p 
S. Sowerby (Marea Brltanie)

POLO. Grupa A t Canada — Iugoslavia
4— 13, Olanda — R.P. Chineză 10—8 ; grupa 
B : Brazilia — Spania 12—19, Grecia — 
S.U.A. 5—12 ; grupa CI Japonia — Italia
5— 15, Australia — R.F.G. 6—10.

TIR. Masculin, pușcă liberă 3X40 f : 
Malcolm Cooper (Marea Brltanie) 1173 
campion olimpic ; 2. D. Nipkow (Elveția) 
1163 p ; 3. A. Allan (Marea Brltanie) 1162 p; 
4. K. HUlenbrand fR.F.G.) 1154 p ; 5. B.A. 
LHja (Danemarca) 1153 p; 6. G. Dubls 
(S.U.A.) 1151 p... 20—21. C. Stan (România) 
1140 p ; pistol vitezi, manșa I: 1 Cornellu 
Ion (România) 299 p ț 3—3. R. Bles (Finlan
da), 3J. Park (Coreea de Sud) 298 p ; 4. 
T. Kamachl (Japonia) 297 p ț 5—10. M. How- 
kJns (Canada), D. Nobre (Brazilia), A. Adke 
(R.F.G.), Marin Stan (România). B. Tobar 
(Columbia), R. Vannozzl (Italia) 206 p.

i.

VOLEI. Feminin, grupa A : S.U.A. — Bra
zilia 3—2 (—12, —10, 5, 5, 12), B+ Chinez* 
— R.F.G. 3—0 ; grupa B : Japonia — Peru 
3—0 (a, 7, 5), Coreea de Sud — Canada 3—3 
(16, 1, î)*



FULGERĂTORFULGERMIRCEA DEBUTA DOUA VICTORIEOBREJA-LA ARUDEL
La „Memorial Sports Are

na". întrecerile pugilistice 
se apropie tot mai ranid de 
faza in care, cum se snune. se 
va boxa cu medaliile De masă. 
Printre cei care au mai făcut 
un nas sure acest moment al 
competiției se numără si re
prezentanții tării noastre 
Mircea Fulger (ușoară) Si Ru
dei Obreja (semimiilocie).

în primul meci oe care 
l-a susținut De ringul olim
pic. Mircea Fulger a 
excelentă impresie, 
nîhdu-si meciul de 
doar 1:14 min. El l-a 
adversar pe francezul Jean Du- 
sarte. considerat drept o 
mare speranță a echipei sale, 
în această perioadă scurtă 
de timp, cit a durat partida. 
Fulger si-a expediat de două 
ori adversarul la podea, 
dovedindu-si nu numai su
perioritatea tehnică. ci și 
plusul de forță în lovituri. 
Trebuie să spunem că româ
nul are mari șanse de a a-

lăsat o 
termi- 

debut in 
avut ca

iunge în ..faza medaliilor". în 
meciul 
timi").

următor (in ,.od- 
___ .. Mircea Fulger îl va 
avea ca adversar oe suedezul 
Ștefan Sjostrand. O victorie in 
fata acestuia i-ar aduce boxe
rului nostru calificarea in 
sferturile de finală. în care îl 
va intilni pe învingătorul me
ciului Lotfi Belkhir (Tunisia) 
— Roshdy Armani05 (Egipt).

..Semimiilociul" Radei Obreia 
a inregistrat cel de al doilea 
s.xces oe ringul 
Los Angeles. El 
data aceasta 
Michael Hughes. _ 
ternic. cu multe cunoștințe teh
nice. Reprezentantul tării 
noastre a evoluat insă din nou 
foarte bine, obținind o victo
rie clară la puncte, cu o de
cizie de 5-0. Pe Bndet Obreja 
îl așteaptă, 
deosebit de 
următor al 
va avea ca 
pionul 
mericanul

retinut că Breland are în pal
mares o victorie in fata unui 
boxer român. La „mondialele" 
din 1982. el l-a învins prin k.o. 
în prima repriză pe Mihai 
Ciubotarii. Va reuși oare 
tinărul Obreia să furnizeze 
una dintre marile surprize 
ale turneului olimoic ?

PROGRAMUL ÎNTRECERILOR DE VINERI
ATLETISM. Bărbați s 20 km marț, 10 000 m (seria I), MO m (seria I), 

100 m (seriile I |i a ll-a), 400 m garduri (seria I), triplusalt (calificări) ; 
femei s aruncarea greutății (Mihaela Loghin), heptatlon (greutate, 200 m, 
100 m.gM înălțime), 800 m (serii j Doina Melinte fi Fița Lovin) ; 400 m 
(seria I)

BASCHET. Bărbați : Jocuri în grupele preliminare ; femei : jocuri în 
grupa unică

BOX. întreceri preliminare
CĂLĂRIE. Concursul complet, proba de obstacole
CANOTAJ. Bărbați fi femei : finalele pentru locurile 7—12
CICLISM. Urmărire pe echip3 : semifinale fi finala ; viteza : finala ; 

cursa cu adițîune da puncte : finala
FOTBAL Meciuri preliminare 
GIMNASTICA. Femei : concursul individual compus 
HANDBAL Femei : jocuri in cadru grupei unice
HOCHEI PE IARBA. Bărbați : jocuri in grupele preliminare ; femei : 

jocuri in grupa unică
ÎNOT. Bărbați : serii fi finale la : 200 m fluture, 100 m spate, serii 

la 1 500 m ; femei : finala la 800 m, serii fi finale la 200 m mixt, 
4X100 m mixt

LUPTE GRECO-ROMANE. Preliminarii fi semifinale la categoriile 57 kg. 
60 kg, 82 kg fi 100 kg

POLO. Jocuri preliminare ...
SCRIMA. Bărbați : preliminarii in proba de sabie ; femei : preliminarii 

fi finala la floretă
TIR. Pufcă cu aer comprimat 10 focuri (Constantin Stan), talere 

aruncate din turn
VOLEI. Femei *. jocuri preliminare 
YACHTING. Regata a IV-a

^\\\\\\\\VR\\\\\\\\\\\W»\\\\\\^
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olimoic de 1a 
l-a intîlnit de 
pe englezul 
un boxer du-

însă, nn examen 
difîrtL in turul 

întrecerii, cind ii 
adversar ce cam- 

mondial ..en titre*. *-
Mark Breland De

FLORETISTUL PETRU KUKI
ÎN ELIMINĂRILE DIRECTE

Surprizele probei: Jolyot și Hein m ,.rîaas“ ii psî iii larii!

ROMANIA
(Urmare din pag 1)

CAMPIOANA OLIMPICA!

Un număr de 58 de sportivi 
înscriși în proba masculină de 
floretă au urcat pe planșele 
instalate la Convention Center 
din Long Beach. inauzurînd 
intrecerea olimpică de scri
mă. Printre ei s-a aflat si re
prezentantul tării noastre. 
Petru Kuki. El a avut o evo
luție bună, reușind să se si
tueze printre fruntași in toate 
tururile prelimineze si să se 
califice. astfeL io eliminările 
directe.

în turul I (10 grupe a cite 5 
si 6 sportivi, dintre care pri
mii patru au trecut mai depar
te). Kuki a ocupat locul 2. in 
grupa a 9-a. cu 3 victorii, 
dună belgianul P. Joos Apoi, 
in turul II (8 grupe a cite 5 
trăgători 
ficindu-se 
floretistul 
trat două 
a 5-a.

primii trei Tall
in turul următor), 
nostru a inreais- 

victorii. intr-o grupă.
. cu Behr (R.F.G.). în 

fine. Kuki a obtinut alte 3 vic
torii în turul III (24 de concu- 
renti repartizați în 4 grupe 
de cîte 6 scrimeri. primii pa
tru calificîndu-se pentru „ta
bloul" de eliminare directă), 
din nou în aceeași 
3-a. cu Behr.

Surprizele probei 
stituie ieșirea din 
a doi dintre cei mai 
specialiști în

erupă. a
le con- 
intrecere 
cunoscuti 

floretă, fran-

cerul Pascal Jolyot. virenm - 
pion olimpie la 198B. si vest- 
rermaanl Harald Heia. fina
list. anal trees!, ta Campiona
tele mondiale de la Viena. 
totodată component al eefci-
lă ! Ambii scrimpri 
in turul 
‘ lyot 
natâ de 
Hein in 
rtis* tot

în el:minările directe se a- 
Că un număr de IS fioretistt 
printre care trei îtaiîer»» <Ce- 
rioni si Noma. foști finalists 
ta „mondialele* din 1983. si 
Borrila) doi francezi (Omnes. 
finalist ta C.M. 1383. s Pie
tros ka), cite doi concurent! 
din B.F.G. (Gay, vicecampion 
mondial, si Behr) si din R. P. 
Chineză (Yanghong si Shis- 
hang. revelațiile întrecerii !). 
Ceilalți fioretisti calificați in 
eliminările directe sînt Petru 
Kuki (ROMANIA). Blaschka 
(Austria). Soumagne (Belgia). 
Elhousseiny (Egipt). Haturi 
(Israel). Umazawa (Japonia) 
și Lewison (S.U.A.) Nădăjduim 
ca Petru Kuki să depășească 
si această fază (in care s-a a- 
flaț și la C.M. ’83). ciștigin- 
du-si dreptul de a evolna în 
„finala de 8" a probei flore- 
tiștilor.

birnă) decisese fără echivoc 
titlul olimpic in favoarea e- 
chipei României, la ultimele 
două aparate (România la bîmă 
si soL S.U.A. la sol si sărituri) 
lupta a fost mai strînsă pen
tru că apropierea victoriei le-a 
produs mari emoții tuturor 
concurentelor. îndeosebi Lavi- 
niei Agache. dar fără să știr
bească din dimensiunile victo
riei. în acest final, exercițiile 
la soL cele mai spectaculoase 
de fiecare dată, au adus in 
prim-plan pe Juliane McNa
mara. care a obtinut o notă de 
II meritată, dar care i se cuve
nea si Ecaterinei Szabo tot pen
tru demonstrația de la sol. 
notată cu 9.95. insă răsplătită, 
de un public numeros, cu ace
leași aplauze si exclamări pe 
care le primise Juliane McNa
mara. o gimnastă 
pune. iată, prin 
elegantă.

Concursul s-a
aplauzele adresate 
Szabo, ultima sportivă la sol 
a concursului pe echipe, după 
care cele trei reprezentative 
s-au aliniat pentru festivitatea 
de premiere. Nici un spectator 
nu si-a părăsit locul, asteptind 
acest moment cu adevărat săr
bătoresc. de cinstire a celor

mai bune echipe dintre cele 
mai bune. Si iată că în fruntea 
laureatelor intră în sală re
prezentativa României. în tre
ninguri albe cu benzi tricolore. 
Fetele noastre surîd fericite și 
răspund cu bucurie publicului 
care le aplaudă cu căldură. Le 
urmează echipele S.U.A. și R.P. 
Chineze, situate pe locurile 2 
si. respectiv, 3, în aceeași at
mosferă de satisfacția si a- 
preciere pentru spectacolul o- 
ferit. Cele trei drapele de stat 
ale tarilor cu gimnastele pre
miate sînt gata să se ridice. 
Crainicul sălii anunță echipa

«GEHflIlE INTERNAȚIONALE
care se im- 
sigurantâ si

terminat în 
Ecaterinei

DE PRESĂ DESPRE SUCCESUL

sa rămas
□ al orzLmmariilor. 

intr-o grapă oomi- 
itallanul Bocella. iar 
alta avtnd ca rrotago- 
un italian pe Mama

ILIE MATEI - MEDALIE DE ARGINT LA
* - *

suedezul Kent Andersson (10—3 
cu sud-coreeanul Dae-je Jun). 
La categoria 62 de kg, titlul a 
fost cîștigat de sud-coreeanul 
Kim Weon-Kee, care a termi
nat la egalitate în finală cu 
suedezul Kentole Johansson, 
dar a primit decizia pentru ul
tima acțiune. Pentru locul trei, 
elvețianul Hugo Ditsche l-a 
învins la puncte (8—4) pe ame
ricanul Abderahim Kuzu. Pen
tru locurile 5 și 6 canadianul 
Dong Yeats bate la ouncte cu 
(15—3), deci superioritate, în 
min. 4,41, pe egipteanul Salem 
Bekhit. în afara finalelor, 
miercuri în două gale, la amia
ză si seara, au continuat între» 
cerile eliminatorii la categoriile 
74 și +100 kg. Și au început 
primele două tururi, cele la ca
tegoriile 57, 68, 82 și 100 kg. 
pin păcate, categoria 74 de ki
lograme ne obligă la o reve
nire. După convorbirea noastră 
precedentă, în care relatam că 
Rusu cîștigasa primele trei 
nârtide. situația s-a schimbat, 
în Urma contestației delegației 
finlandeze. Meciul Ruso — Sa
lomaki a fost revăzut ne ban
da video, după care juriul a 
apreciat că una din acțiunile 
lui Rusu nu trebuia punctată. 
Meciul s-a consemnat la eeali-

(Urmare din pag. 1)

a reușit în acel moment să-l 
ducă și el pe Matei la parter 
și a egalat (1—1). în cele cî- 
teva secunde rămase nu s-â 
mai putut face nimic, meciul 
s-a terminat la egalitate, dar 
americanul a primit decizia 
pentru că el a avut ultima ac
țiune punctată. Ne-ar fi bucu
rat enorm, desigur, o victorie 
a reprezentantului nostru, dar 
nu avem ce-i reproșa, poate 
doar o ușoară cădere fizică în 
ultimele secunde, care l-a cos
tat titlul. Oricum, suceveanul 
obține cu această medalie de 
argint cel mai mare succes al 
carierei sale. In meciul pentru 
locul trei al acestei categorii, 
Andersson l-a învins cu 5—0 pe 
vest-germanul Uwe Sachs, pe 
locul 5 s-a situat francezul 
Jean-Franțois Court, 4—2 cu 
grecul Georgios Posidis. La ca
tegoria 48 kg, titlul a revenit 
italianului Vicenzo Maenza, 
care l-a învins prin superiori
tate (12-0). în min.* 1.59. pe 
vest-germanul Markus Scherer. 
Pe locul trei s-a clasat japo
nezul Ikuzo Saito (7—5 cu tur
cul Săli Bor), iar ne locul 8

GIMNASTELOR ROMÂNCE
„FRANCE PRESSE", sub titlul 

„Premieră pentru România*1, no
tează : „Gimnastele românce au 
cîștigat concursul pe echipz in- 
trecind selecționatele S.U.A ți 
R. P. Chineze, triumful lor fiind 
asigurat cu un avantaj destul de 
net, un punct față de a doua 
clasată ți 3,4 puncte față de a 
treia. Mal multe note de 10, ob
ținute de Ecaterina Szabo - la 
sărituri țl Simona Pâucâ - la 
bîmă, Juliane McNamara - la 
paralele ți sol, Yanghong — la 
paralele, au colorat intrecerea 
desfășurată in fața unei săli arhi
pline**.

„REUTER": „Selecționata Româ
niei a intrat acum in istoria a- 
limpică obținind pzntru prima oa
lă acest titlu suprem la între
cerile pe echipe. Echipa română 
care, după exercițiile impuse, con
ducea ca un avantaj de 0,«5 
puncte a fost de la bun început 
favorită concursului, iar exerci
țiile liber alese au mărit avan
tajul formației române la 1 punct, 
ceea ce l-a adus o victorie con
fortabilă".

olimpică. ROMA- 
o dată sala răsună 
Prim-vicepresedin-

LUPTE GRECO-ROMANE
tate, decizia fiind acordată fin
landezului pentru că a avut 
ultima acțiune. Astfel, Rusu a 
pierdut mult din șansele de a 
lupta pentru medalia de aur. 
In continuare, el l-a întrecut pe 
iugoslavul Karoly Kasap la 
puncte. 4—2. dar putea cistiga 
grupa numai dacă finlandezul 
Salomaki ar fi pierdut la egip
teanul Hamad Mohamed. Salo
maki a cîștigat însă prin supe
rioritate și va lupta el joi în 
finală, în timp ce Rusu va 
fi prezent în lupta pentru me
dalia de bronz. Tot pentru me
dalia de bronz va ' Victor Dolipschi, la 
+100 de kilograme, 
bla descalificare din 
suedezul Johansson.
trecut pe egipteanul_____ __
Hadad, descalificat pentru pa
sivitate, pentru care a primit 
trei puncte bune. întrucît Jo
hansson l-a întrecut pe egip
tean prin descalificare, cind 
conducea cu peste 12 puncte și 
a primit astfel patru puncte 
bune, el s-a clasat pe primul 
loc în grupa semifinală și va 
evolua în finală. La categoria 
52 de kg, Mihai Cișmaș, care 
pierduse în primul tur la ja
ponezul Atsuji Miyahara, a cîș
tigat la puncte. 5—3. în turul doi

lupta si 
categoria 

După du- 
meciul cu 
el l-a în- Hassan El

ia Jon Ronninjen (Norvegia), 
dar a pierdut in turul trei, la 
sud-coreeanul Dae-Da Bang, 
12—15, și a fost eliminat. Azi 
dimineață toți sportivii noștri 
care au intrat în luptă au cîști
gat meciurile din primul tur. 
La categoria 57 kg, unde sînt 
19 concurențl, Nicolae Zamfir 
l-a învins la puncte cu 8—2 pe 
francezul Patrlee Mourier, dar 
a pierdut după-amiază în turul 
doi prin descalificare la turcul 
Mehmed Karadag. La categoria 
68 kg, Ștefan Negrișan l-a în
vins Ia puncte, 7—3, pe maro
canul Said gouaken. la catego
ria 82 kg, Ton Draica a avut 
de susținut două meciuri difi
cile. In primul, el a terminat la 
egalitate, 4—4 cu norvegianul 
Klaus Mysen, dar a primit de
cizia pentru ultima acțiune, iar 
în al doilea l-a învins prin 
descalificare pentru pasivitate, 
în minutul 5,38 pe americanul 
Daniel Chandler. în sfîrșit, la 
categoria 100 kg, Vasile Andrei 
a obținut o victorie clară prin 
superioritate la suedezul Karl 
Johan Gustavsson și are șanse 
mari să cîștige grupa din care 
mai fac parte grecul Georgeos 
Pikilidis șl austriacul Franz 
Pitschman.

campioană 
NIA. si încă 
de aplauze, 
tele Comitetului Internațional 
Olimpic. Alexandru Șiperco, 
membru al C.I.O. pentru Româ
nia. decernează medaliile de 
aur. Primele medalii de aur 
ale delegației României la a- 
ceastă Olimpiadă, după care 
vor urma, desigur, si altele. 
Este premiată cu medaliile de 
argint reprezentativa S.U.A' 
înainte de a primi medaliile. 
Mary-Lou Retton si colegele 
sale se duc la gimnastele ro
mânce si le sărută, cum vor 
proceda si gimnastele din R.P. 
Chineză. într-o manifestare care 
a impresionat întreaga asis
tentă. Apoi. în acordurile Im
nului de Stat al României, tri
colorul tării noastre se înalță 
pe cel mai înalt catarg. Sînt 
momente de intensă emoție și 
satisfacție pentru toți cei care 
ne aflăm aici, atît de departe 
de tară, ca și pentru dumnea
voastră. care așteptați nerăb
dători vesti de la radio, tele
viziune. telex și telefon. Cele 
6 gimnaste care au alcătuit 
echipa — Ecaterina Szabo, La- 
vinia Agache, Laura Culina, 
Simona Păncă, Mihaela Stănn- 
leț si Cristina Grigoras — pre
cum si colectivul de antrenori 
care le-au pregătit----Adrian
Goreac, Maria Cosma si Octa
vian Belu — merită călduroase 
felicitări pentru această per
formantă de prestigiu a gim
nasticii românești.

Sîntem convinși că sportivii 
noștri, aflati mai departe în 
competiții, ne vor oferi. în 
zilele ce urmează, noi medalii 
de aur. argint si bronz.


