
Simona Păuca, adică o nota de 10 (la bimă) la 15 ani neîm
plinit ! Laserfoto : A.P.-AGERPRES

CELE ȘASE „FETE DE AUR“
Titlul olimpic întregește un palmares impresionant al echipei noastre reprezentative

Miercuri seară, la arena
sportivă de la Pauley Pavilion 
din Los Angeles, s-a scris,
fără îndoială, una din cele 
mai frumoase pagini ale gim
nasticii 
nină a 
pentru 
de aur 
singurul trofeu de preț care-î 
lipsea din impresionantul său 
palmares. în aceste momente, 
cînd rememorăm cu satisfac
ție drumul parcurs de echipa 
feminină de gimnastică a Româ
niei, ne face plăcere să con
semnăm succesele prestigioase, 
performanțele de incontestabilă

noastre : echipa femi- 
României a cucerit — 
prima oară — medalia 
la Jocurile Olimpice,

Ziua a doua a întrecerilor mas
culine de handbal, găzduite de 
sala Fullerton, a avut în prim- 
plan întâlnirea România ~ Is
landa. Interesul a crescut după 
ce Islanda a reușit în fața 
Iugoslaviei un „egal-surpriză". 
Sportivii români au privit cu 
seriozitate partida. nelăsînd 
partenerilor lor nici o speranță. 
Ei au condus cu 6—2 în min. 
10 și, apoi, s-au aflat în per
manență la conducere, spre fi
nal mărindu-și serios avansul : 
România — Islanda 26—17 
(16—11). Specialiștii prezenți în 
tribune au fost impresionați de 
evoluția portarilor Nicolae 
Munteanu șr Alexandru Huli
gan, precum și de prestația 
superioară a lui Marian Dumi
tru, Cornel Durău, Iosif Boroș 
și Măricel Voinea. Golurile au 
fost înscrise de Dumitru 7, 
Durău 6. Stingă 4, Voinea 4, 
Boroș 3. Vasilca 1 și Bedivan 
1 — pentru România. Gun- 
narsson 6, Hilmarsson 5, 
Gudmundsson 2, Jansson 2 și 

valoare internațională și să fa
cem precizarea că în panoplia 
gimnasticii noastre se află la 
această oră titluri si trofee din 
toate întrecerile internaționale.

In 1956, la Jocurile Olimpice 
de la Melbourne, Elena Leuș- 
teanu. Sonia Iovan și colegele 
lor și-au făcut intrarea în 
„marea gimnastică" cu prima 
medalie de bronz pentru echi
pa RomânieL Performanța a 
fost repetată 4 ani mai tîr- 
ziu, la Jocurile Olimpice de la 
Roma. In 1976, Nadia Comă- 
neci. Teodora Ungureanu șl 
celelalte gimnaste românce ur
că echipa reprezentativă a

HALTEROFILUL D. CIOROSLAN
PE TREAPTA A 3-a A PODIUMULUI

Competiția de haltere a 
continuat cu desfășurarea în
trecerilor la categoria semi- 
mijlocie (75 kg), în cadrul că
reia s-au aliniat 22 de con- 
curenți. Dragomir Cioroslan 
nu a confirmat așteptările, ob- 
ținînd doar locul al treilea — 
medalie de bronz — cu un re
zultat modest față de posibi
litățile sale și în comparație 
cu recordul pe care-1 deține ! 
El a totalizat 332,5 kg (recor
dul național îl aparție cu 355

-ISLANDA 26-17
HANDBAL

Gilslanson 2 — pentru Islanda. 
Partida a fost condusă de ar
bitrii vest-germani Heuchert șl 
Norek. In celelalte două par
tide ale grupei A s-au înre-

(Continuare tn pag. a 4-a)
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MAREA NOAPTE A GIMNASTICII FEMININE!
LOS ANGELES, 3 (prin te

lefon). Deși atletismul a intrat 
pe afișul Olimpiadei de vară 
’84, gimnastica va domina pînă 
duminică seara celelalte spor
turi care își desemnează me- 
daliații. _Gold-medalist“ (cîști- 
gătorul medaliei de aur) devine 
imediat vedeta presei și tele
viziunii. Gimnastele românce 
stat de miercuri seara în cen
trul atenției televiziunii si pre
sei americane, care dedică mari 
spatii și fotografii acestui eve- 
niment-^how*. de care ameri
canii stat fascinați pur si sim
plu. Ziarul .Daily News* a 
publicat un titlu mare .Româ
nia cucerește aurul la gimnas
tică* si a prezentat fotografi
ile a două dintre debutantele 
ta echipa pentru J.O.. Simona 

țării noastre și mai sus in ie
rarhia olimpică. cucerind 
medalia de argint la J.O. de 
la Montreal. Același loc II este 
obținut și la campionatele 
mondiale de la Strasbourg din 
1978. Peste un an, la Fort 
Worth, fetele noastre cuce
resc aurul, echipa feminină a 
tării devenind pentru prima 
oară campioană mondială. Apoi, 
din nou de două ori .argint", la 
Jocurile Olimpice din 1980, de 
la Moscova, și la Campionatele

Constantin MACOVE1

(Continuare in pag. a 4-a)

(Continuare tn pag. 2—3)

kg), fiind întrecut de Karl- 
Heinz Radschinsky din R.F.G. 
(340 kg) — medalie da aur și 
Jacques Demers din Canada 
(335 kg) — medalie de argint 

începutul a fost promițător, 
la stilul smuls reprezentantul 
țării noastre ocupînd poziția a 
doua (la numai 2,5 kg de pri
mul clasat Radschinsky : 147,5 
kg. Era de așteptat ca spor
tivul român să se detașeze la 
cel de al doilea stil („arun
cat") și să cîștige concursul. 
Dar lucrurile nu s-au întîmplat 
așa. în timp ce învingătorul, 
vest-germanul - • ■ -
reușit 190 kg. sportivul român 
a ridicat 185 kg. 
continuare următoarele 
încercări. Dacă ar fi ___.
190 kg s-ar fi clasat al doi
lea. Reprezentantul Canadei, 
Demers, a izbutit în schimb să 
„arunce* 187,5 kg. clasîndu-se 
pe locul secund. De notat că 
la campionatele europene de 
la Vitoria (Spania). Dragomir 
Cioroslan l-a Învins pe Rad
schinsky, iar recordul său la 
„aruncat* este de 200 kg f

Radschinsky, a

ratînd ta 
două 

reușit

ȘTEFAN D11SU-,.
LA CATEGORIA Î4
Penultima zi a turneului de 

lupte greco-romane a situat în 
centrul atenției nu numai fina
lele de la cele trei categorii 
(52, 74 și +100 kg), ci și pasio
nanta „cursă" pentru primele 
locuri din grupe la categoriile 
57, 68. 82 Și 100 kg.

La cat. 74 kg.. Ștefan Rusu, 
(nevoit să lupte doar pentru 
,.bronz", ca urmare a deciziei 
luate după contestarea rezulta-

I I

șl. desigur, a altor

să cucerească 
ta dauna formațiilor

Păuca și Mihaela Stănuleț. A- 
celași ziar titrează un repor
taj în altă pagină: „Marea noap
te a gimnasticii feminine". In
tr-adevăr. a fost o noapte de 
neuitat, nu numai pentru a- 
ceastă echipă a RomânieL pli
nă de talente — care a cucerit 
simpatia Statelor Unite ale A- 
mericii 
zed de țări din lume, echipă 
care „a îndrăznit* să zădărni
cească al doilea „miracol* al 
gimnasticii americane, „așteptat 
de această dată de la fete*, 
după ce echipa masculină a 
S.U.A. reușise 
aurul, ' _____ _____ ____
R. P. Chineze și Japoniei —, 
ci și pentru celelalte echipe, 
pentru noi toți.

Cine este Ecaterina Szabo 7 
Aid „regină* este Mary Lou 
Retton. Cine sînt Lavinia Aga- 
che. Simona Păuca sau Laura 
Cutina ? De miercuri seara nu
mele lor a început să fie re
ținut. Cum aid toți cei ce sîn- 
tem oaspeții Jocurilor Olimpice 
purtăm însemne vizibile de le
gitimare. cu numele și tara că
reia îi aparținem, multi cetă
țeni americani ne opresc, în 
holurile hotelurilor și pe străzi, 
să ne felicite pentru evoluțiile 
splendide ale gimnastelor noas-

Laurea/ii probei de pistol viteză : Corneliu japo-Ion (argint), 
nezul Kamachi (aur) și finlandezul Bies (bronz) 

Laserfoto : A.P.-AGERPRES

CORNELIU ION, VICECAMPION
OLIMPIC LA PISTOL VITEZA

Pe standurile poligonului 
Chino din Prado Recreational 
Aria s-a desfășurat si proba 
de pistol viteză. întrecere în 
care specialiștii români s-au 
comportat, mai totdeauna. la 
înălțime. Si la Los Angeles, 
proba de pistol viteză ne-a a- 
dus satisfacț'i. Adaptîndu-se la 
condițiile specifice de desfășu
rare a concursului, deosebit de 
dificile, multiplul nostru cam
pion Corneliu Ion a reușit să-și 
adauge o nouă „piesă" de va
loare Ia seria de trofee aflate 
in bogata sa colecție : medalia 

lNZ“ 
na. A
turul 2) a găsit resur

treacă de acest 
de dificil și să 
puncte (6—1).

sud-coreeanul 
Luptătorul

tului din 
sele morale să 
moment extrem 
cîștige net, la 
meciul cu 
Young-Nam Kim. 
nostru urcă astfel pentru a 3-a 
oară pe ' podiumul olimpic t 
argint la Montreal, aur la

(Continuare tn pag. a 4-a) 

w

tre. „Very well !“, „Beautiful 
Romania !* si „Good luck for 
you !* („Foarte bine !“, „Fru
moasa Românie* și „Vă urăm 
succes !“) ne spun mereu cei 
ce ne descoperă.

Azi, dumneavoastră de la ra
dio și noi de la fața locului, 
știm, dacă Ecaterina Szabo a 
reușit să o detroneze pe Mary 
Lou Retton și să cucerească 
acest „aur al Vestului ameri
can* la concursul individual. 
Poate că da. poate că nu... Ră- 
mîn atunci argintul si bronzul, 
ca și ziua de duminică la con
cursul pe aparate, de unde nu 
se poate să nu rezulte medalia 
de aur. ca și de argint sau de 
bronz.

Adevărul este că ta aceste 
prime 5 zile ale Jocurilor O- 
limpice. chiar dacă programul 
nu a fost avantajos pentru de
legația României, cum sperăm 
că va fi sîmbătă și duminică 
(n.r. azi si mîine). sportivii ro
mâni au pierdut printre degete 
cel puțin 2—3 medalii de attr. 
rămînînd cu argintul, ca — 
de pildă — Ion Corneliu la tir. 
mai slab în a doua manșă. IUa 

■ - Aurel NEAGU

de argint. Punctajul total rea
lizat de Corneliu Ion a fost de 
593 p. o performantă care poa
te părea sub potențialul cu 
care acest sportiv ne-a obiș
nuit. Totuși, cu o excepție, ia- 
ponezul Takeo Kamachi, care 
a si devenit campion olimpic, 
cu 595 p. toți concurenții au 
tras cu 4—6 puncte mai slab în 
manșa a doua fată de prima. 
Sigur, cele 299 de puncte, cu 
care Ion conducea după prima 
manșă, ne întăriseră speranțele 
într-o medalie de aur. dar nu 
s-a întîmplat să fie așa — doar 
294 p (într-a doua), spre ma
rea amărăciune a performeru
lui nostru... Pentru locul 3. ba
rajul susținut între doi trăgă
tori mai puțin cunoscut!, fin
landezul Bies si brazilianul No- 
bre, ambii 591 p. a dat cîștlg 
de cauză primului.

Surprinzătoare a fost însă 
comportarea celui de al doi
lea reprezentant al nostru în 
probă Marin Stan. Dacă după 
prima . ‘
păstra șanse centru o medalie, 
știindu-i calitățile de luptător, 
în partea a doua a întrecerii a 
cedat, acumulind doar 292 o si 
un total de 588 p. care i-au 
adus o modestă situare pe po
zițiile 13—18. De remarcat că 
în ultimii 3 ani Stan n-a tras 
decît de două ori mai... slab 
ca la Los Angeles

manșă (296 p) el mai



bupă turneul baschetbalistelor românce în R. P. Chineză ta Băile ncrculanc

CINCI VICTORII ȘI MULTIPLE FOLOASE... Începe turneul

O tpectaculoasă fază din me- 
țiul România — Selecționata 
orașului Tianjin (77—68). A a- 
runcat la coș Csilla Grădinara, 
far Rodica Jugănaru (nr. 14) ur- 
* mărește faza

Turneul întreprins de repre
zentativa feminină de baschet 
a României in R. P. Chineză 
(în orașele Changchun, She
nyang și Beijing) s-a încheiat 
CU un bilanț favorabil : cinci 
victorii (si numai două Tnfrîn- 
geri). Evoiuind în fața unor 
selecționate de orașe (Beijing, 
Tianjin), de provincii (Jilin, 
Heilongjiang, Liaoning ți He
bei) și a unei formații de club 
(„Armata" din Shenyang), 
sportivele noastre au avut — 
în general — prestații bune în 
compania unor partenere de 
întrecere cu calități fizice deo
sebite (viteză, detentă) și cu o 
tehnică (în regim de viteză) 
apreciabilă, dar care nu au 
avut în componentă baschetba
liste cu talie foarte Înaltă.

Pe lingă obținerea celor 
cinci victorii (care au Îm
bogățit palmaresul echipei 
naționale). turneul a fost 
util baschetbalistelor noastre 
și prin faptul că le-a prilejuit 
sporirea experienței competi- 
ționale. element foarte impor
tant dacă ținem seama că lo
tul a fost alcătuit aproape în 
exclusivitate din jucătoare 
foarte tinere și chiar din ju
nioare, intrate de puțină vre
me In circuitul Întrecerilor in
ternaționale. cum sînt Rodica 
Jugănaru, debutantă in lotul 
de senioare. Paula Misăilă.

De azi, la Constanța

TREI MECIURI ROMÂNIA-SEL. MINSK (f)
In continuarea pregătirilor 

ai verificărilor ne care le sus
ține In perspectiva participării 
ia turneul de calificare (31 au
gust — 2 septembrie. în orașul 
belgian Esneux). pentru cam
pionatul european. repre-
tentativa feminină de baschet

a României susține azi. dumi
nică si luni trei meciuri în 
compania Selecționatei ora
șului Minsk.

Partidele vor avea loc în 
Sala sporturilor din Con
stanța și vor începe (în fiecare

Melania Lefter, Luminița Mă- 
ringuț, Suzana Sandor, Elisa- 
beta Czegledi și Emilia Ali- 
xandra, selecționate în lotul de 
senioare pentru prima dată în 
acest an. Ca de obicei, greul 
in fiecare meci a fost dus de 
Magdalena Pali, o sportivă 
care trebuie să servească drept 
exemplu mai tinerelor colege, 
atit prin aportul tehnic adus, 
cit și prin dăruirea cu care a- 
bordează fiecare dispută. Din 
lot au mai făcut parte Cor
nelia Stoichițâ, Csila Grădi
nara și Romela Cristea, bas
chetbaliste cu un oarecare sta
giu în selecționata țării. An
trenorii Nicolae Martin și Ga
briel Năstase au încercat să 
suplinească insuficienta expe
riență a celor mai multe din
tre jucătoare printr-un plus de 
agresivitate in apărare și prin 
rapiditate în acțiunile ofensi
ve. Cind echipa s-a străduit și 
a izbutit să respecte îndrumă
rile tactice s-au înregistrat re
zultate favorabile.

Trebuie precizat însă că se
lecționata țârii noastre a ma
nifestat și unele lacune, din
tre care cele mai importante 
le considerăm capacitatea re
dusă a jucătoarelor cu talie 
inaltă în acțiunile sub panouri 
(în special în privința efica
cității) și imprecizia extreme-, 
lor în aruncările Ia coș de la 
semidistanță și distanță. De
sigur, aceste deficiențe (ca și 
altele consemnate în timpul 
meciurilor) vor intra în preocu
pările antrenorilor. în scopul 
eliminării lor pînă la întrecerile 
oficiale ale anului : calificările 
pentru Campionatul european si 
Balcaniada.

Dumitru STANCULESCU

Campionatele de

zi) la ora 18.

Campionatele naționale de călărie

TEODOR PANCÂ (Steaua) ÎNVINGĂTOR LA „UȘOARĂ"
SIBIU, 3 (prin telefon). La ba

na hipică din localitate au ln- 
«epot întrecerile din cadrul fi- 
ualelor Campionatului național 
Se călărie (obstacole) pentru se- 
■torl. 8-au aliniat la start spor- 
ttel de la Steaua, Dinamo, Olim- 
■ia București, Petrolul Ploiești, 
CJI.M. Iași, C.S.M. Craiova, 
U.M. Sibiu, C.S.M. Lugoj, 
A-S.A. Cluj-Napoca. Agricola Tg. 
■ture* și Dumbrava Neamț.

Prima probă din program a 
Snst rezervată disputelor la cat. 
Sfoară, la care s-au înscris 56 
de eoncurențl. Manșa întîl a 
produs o severă triere, dovadă 
M doar 11 au terminai fără 
penalizare. In partea a doua ln- 
tttad in teren doar 31 de spor
itei Parcursul nr. 2 a fost, la 
rtndtil său, cu multe puncte di
ficile, astfel că doar steUftU 
Mreea Neagu cu Vanadiu, Teo
dor Panel co Melodia șl clu- 
jeanul Horațiu Mardtlș cu Cocor 
aa terminat fără greșeală. Pen- 
țra desemnarea Învingătorului a 
tort necesar un parcurs de ba
raj între cel trei. Acționînd 
calm, cu multă siguraniă. Teo
dor Panes eu Melodia (elevul

antrenorului Dumitru Bering) a 
reușit să termine fără penaliza
re, lnscrijndu-șl pentru prima 
oară tn palmares titlul la aeeas- 
tă categorie. De menționat șl 
faptul, surprinzător, că sportivi 
cu exeperlnță, In special, Du
mitru Velea (Steaua) șl Ioana 
David (Dinamo) au comis gre
șeli elementare pe parcurs. Șl 
cum nu sînt la primele de acest 
gen în actualul sezon, cel doi 
sportivi ar fi bine să nu uite 
că slnt printre componentll de 
bază ai lotului pentru apropia
tele Campionate balcanice.

REZULTATE TEHNICE: cat. u- 
șoară — 1. Teodor Pan că (Stea
ua) cu Melodia Op— d.b., 
campion național, 2. M. Neagu 
(Steaua) cu Vanadiu 4 p, — d.b., 
3. H. Marchlș (A.S.A) cu Co
cor 8 p — d.p., 4. O. Fabich
(C.S.M. Sibiu) cu Balans 4 p 
(75,6 s), 5. I. Bucur (Dlnamo) cu 
Lăstun 4 p (82,7 s), 6. T. Rădu- 
canu (Steaua) cu Sadic 4 p 
(90.5 s).

întrecerile continuă sîmbătă 
(ora 10 șl 16,30) $1 duminică
(ora 10 șl 16).

Hie IONESCU — ooresp.

MÎINE - „PREMIUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI"
H I P I S M

Alergare semielasieă, rezervai ă 
trăpașilor fruntași din generații
le de 3 ani șl mai In vîrstă, 
„Premiul municipiului Ploiești" 
reunește la start tot ce are mai 
bun turful românesc (In lipsa 
cailor plecați pentru a participa 
la concursul de la Moscova), In
tr-o tentativă de îmbunătățire a 
recordurilor. La prima vedere, 
ea favorit, se desprinde Suditu, 
eare este handicapat mal ușor 
eu 10 m față de recordul cu care 
este acreditat, mai ales că se 
găsește pe distanța ce-i convine 
cel hmrI bine. Tot în această re
uniune, avem șl o alergare de 
eemhand pe 2100 m, în care vor 
Concura, printre alții, Hemeiuș, 
Roditor, Trudin, tntr-un handi
cap In care fiecare concurent și 
are șansa Iul.

Din reuniunea de joi du.pă-a- 
miază, am consemnat cele trei 
victorii ale tînărului antrenor M. 
Dumitru, una mai frumoasă ca 
alta. Astfel, Jertfa, condusă în 
prelungită aștentare, a învins-o 
In final pe Sadina, handicapată 
din start de Nacu, Crevedia, a- 
tactnd la momentul potrivit, a-a 
dus nestingherită la sosire, Iar 
Crlcov, plednd lansat, a com- 
AlAtat lista Mlaa trai InvliialtaiA.

Cele două hit uri ale „Premiului 
Lupenl" au revenit Iul Excelent 
și, respectiv. Adoratei, ambii 
conduși la victorie de tinerii G. 
Costescu șl M. Iorga, cel de al 
doilea dînd o adevărată lecție de 
condus. Au mal, cîștigat Crișan, 
căruia N. Boitan l-a dozat per
fect efortul, în fața celorlalți cal 
care nu urmăreau declt un fe
ricit loc 3 (pînă cind vor tolera 
arbitrii aceste manevre ?), șl Tu- 
șan, care și-a confirmat forma 
bună din ultima vreme.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
1: 1. Tușan (Marciu) 1:31,o, 2. 
Hemograma, 3. Suav. Cota : 
cîșt. 7, ord. triplă 98. Cursa a 
n-a : 1. Excelent (Costeanu)
1:27,0, 2. Adorata. Cota : cîșt. 1, 
ev. 14. Cursa a IlI-a : 1. Crlcov 
(Dumitru) 1:48,5, 2. Rulbist, 3. 
Meletin. Cota : cîșt. 2,40, ev. 5, 
ord. triplă 101. Cursa a IV-a : 1. 
Jertfa (Dumitru) 1:29,4, 2. Gala
xia, 3. Portulaca. Cota : dșt. 6, 
ev. 34, ord. triplă închisă. Cursa 
a V-a : 1. Adorata (N. Iorga)
1:28,9, 2. Excelent, 3. Hațeganu. 
Cota : cîșt. 3, ev. IM, ord. triplă 
45. Cursa a VI-a t 1. Crișan 
(Boitan) 1:28,8, 1. Odeon, 3. In. 
Cota : cîșt. 2,86, ev. 24, ord. 
triplă 155. triplu H—IV—VI 1605. 
Cursa a vn-a 1 1. Crevedia (Du
mitru) 1:35,», 1. SUmena. Cota : 
cîșt. 8, ev. 12, ord. 75.

A. MOSCU

INTERNATIONAL

FEMININ DE ȘAH 

AL ROMÂNIEI
Șahiste din șapte țări se vor 

afla începînd de azi la startul 
turneului internațional feminin al 
României, competiție tradițională, 
de o deosebită anvergură. între
cerile au loc în frumoasa sală 
rezervată șahului de la hotelul 
„Roman" din Băile Herculane. 
Va fi totodată unul din ultimele 
teste de pregătire ale jucătoare
lor noastre fruntașe, în vederea 
participării la Olimpiada de șah 
de la Salonic, în această toamnă.

Printre participantele de peste 
hotare se numără marele maestre 
Nana Ioseliani și Elena Ahmîlovș- 
kaia (ambele din U.R.S.S.), Liu 
Shelan (R. P. Chineză), maestrele 
internaționale Martine Keller 
(R. D. Germană), Petra Feustel 
(R. F. Germania), liana Glaz (Is
rael) și Joanna Jagodinska (Polo
nia). Tara noastră va fi repre
zentată de marele maestre Eli- 
sabeta Polihroniade-Rusu și Ma
rina Pogorevici, maestrele interna
ționale Dana Nuțu, Gertrude 
Baumstark Ligia Jicman, Viorica 
lonescu și ma.estra Gabriela Olă- 
rașu. Absentează campioana na
țională Margareta Mureșan, din 
motive de sănătate. Lotul șahis- 
telor românce s-a pregătit pen
tru această importantă întrecere 
sub conducerea antrenorului e- 
merit ing. Mircea Pavlov.

Arbitrul principal al. turneului 
este prof. Anghel Vrabie.

în paralel, tot la Băile Hercu
lane, au loc alte două importante 
competiții șahiste. Se desfășoară 
„Turneul prieteniei balcanice» în 
ediția sa masculină, precum și 
turneul internațional de junioare 
al României, iar în alte două 
centre ale țării, la Drobeta Tr. 
Severin și Galați, au loc întrece
rile de juniori și cadeți-cadete 
din cadrul turneelor noastre in
ternaționale. (Rd. V.)

ciclism — juniori

CAMPION LA FOND - VI OREL GROSU (Torpedo Zărnești)
Campionatul de fond rezervat 

juniorilor mari s-a desfășurat pe 
ruta Piatra Neamț — Bicaz — 
Hangu (cu traversarea barajului) 
șl retur — 115 km. S-a rulat pe 
un timp bun, pe un traseu de 
mare dificultate. Urcușurile s-au 
ținut lanț. Dornlel să se afirme 
chiar șl In cele mal grele con
diții, tinerii cicliști ș-au dezlăn
țuit la dțiva kilometri de start, 
menținind acest ritm pină la 
finiș. In apropierea barajului e- 
vadează din pluton Gh. Nefllu 
(Voința București). Acesta ru
lează puternic, ia un avans de 
cîteva sute de metri dar, ime
diat după baraj, este prins. La 
Hangu. primul întoarce C. San
du (C.S.S. 1 București). Pluto
nul coboară în trombă, apoi se

răsfiră. Hărțuielile se țin lanț șl 
așa se va rula pînă la sosirea 
care a avut loc sus, pe platoul 
din parcul orașului P. Neamț, 
unde a trecut primul Viorel Gro- 
su (Torpedo Zărnești) cronome
trat cu timpul de 3h 00:33 —
medie orară 37,552 km. — cam
pion național. Pe locurile ur
mătoare s-au situat: 2. Z. Lo- 
rlncz (Torpedo Zărnești), 3. C. 
Popa (C.S.Ș. 1 Buc.) — ambii
același timp cu învingătorul, 4. 
V. Pavel (Voința Buc.) la 10 
sec., 5. C. Adam (C.S.M. Cluj- 
Napoca) la 13 sec., 6. N. Mano- 
lache (Stirom Buc.) — același 
timp.

Gheorghe ȘTEFANESCU

NOI [TAPE ÎN CAMPIONATELE DE MOTOCROS §1 VITEZA
• întrerupt din cauza par

ticipării unor sportivi frun
tași la concursuri internaționa
le. campionatul republican 
de motocros se va relua 
mîine. pe traseul de la Mo- 
reni. cu etapa a Vl-a. îsi vor 
disputa lntîietatea specialiști 
ai genului din Brașov. Cîm- 
pina. Tg. Mureș. Zărnești. 
București. Buzău. Sf. Gheorghe 
Si alte centre moto. în pro
gram figurează curse pentru

seniori. tineret si iuniori. 
Primul start se va da la 
ora 9.

• Campionatul republican de 
viteză pe șosea la motociclism 
va continua mîine la Oradea, 
ne un traseu în premieră, cu 
întrecerile etapei a V-a. 
Si-au anuntat participarea 
peste 100 de alergători, la 7 
clase. Reuniunea va începe la 
ora 9.30.

wiinisirmia ot mi toio piiouoweni iwoou.us
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 3 AU
GUST 1984. Extragerea I : 59 
12 56 10 30 73 57 42 60 ; extra
gerea a Il-a : 28 76 74 50 61 
15 82 66 21. Fond total de 
rîștiguri : 757.703 lei.
• Tragerea LOTO 3 de mîine 

5 august 1984, la care se pot 
obține șl autoturisme „Dacia 
1300", în cadrul valorii unitare 
a unui cîștig maxim, va avea 
loc în sala clubului sportiv Pro
gresul din București, str. Dr. 
Stalcovicl nr. 42, lncepînd de la 
ora 16. Numerele extrase vor fi 
radiodifuzate la ora 20,15 (pe 
programul I), precum șl luni la 
ora 8,55, tot pe programul I. Le 
mai putețj afla, de asemenea, șl 
de la serviciul telefonic de in
formații speciale (051), care, de 
regulă, le deține.
• Astăzi este ultima zi cind 

se mal pot depune buletinele 
pentru concursul PRONOSPORT 
de mîine. După cum se apre
ciase In această rubrică, rezul
tatele concursului de duminica 
trecută au fost absolut Imprevi
zibile, sporindu-jl astfel atractl- 
vitatea.
• CIȘTIGURILE TRAGERII 

LOTO DIN 27 IULIE 1984. Cat. 1 : 
2 variante 100% a 49.695 lei și 5 
variante 25% a 12.424 Iei ; cat. 2 : 
1 variantă 160% a 27.687 lei și 10 
vaztante 25% a 6.922 lei ; cat. 3 :
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JUNIORII. A fost, este și va 
fi mereu o problemă de actua
litate. în permanență este vor
ba de viitorul fotbalului și, pe 
bună dreptate, nu trebuie,
se poate să fie ocolită și — cu 
atit mai mult — neglijată_
cei ce răspund de acest eșalon : 
cluburi și asociații, centre de 
copii și juniori (special înfiin
țate și finanțate), neglijate de 
federația de resort. Din activi
tatea generală a juniorilor tre
buie să rezulte echipele repre
zentative de la acest eșalon și 
„vîrfurile" lor, internaționalii 
de mîine, sau, cel puțin, divi
zionarii „A“ de mîine.

Iată doar cîteva din argumen
tele care ne obligă să nu tre
cem neobservat un nou „epi
sod", deloc plăcut, din activita
tea juniorilor noștri, participa
rea la recentul „Turneu Prie
tenia", competiție deosebit 
de puternică, cum ne mărturi
seau, în cadrul discuției pe care 
am avut-o zilele trecute. Mihai 
lonescu — secretar al F.R.F.. 
și Mircca Cezar lonescu — me
todist al federației.

Discuția noastră a pornit de 
la „Turneul Prietenia", dispu
tat între 18 și 29 iulie. în Un
garia, și unde echipa noastră 
A OCUPAT ULTIMUL LOC. 
Deci, după alte insuccese, ra
tări de calificări pentru tur
neele finale ale C.E. sau clasări 
modeste in grupele acestor tur
nee (locul 3 în R.F.G. și An
glia), o altă echipă națională — 
care se pregătește de aproape 
3 ani in cadrul clubului Lu
ceafărul ! — are o comportare 
care, realmente, trebuie să con- 
stiuie un (ultim) SEMNAL DE 
ALARMA pentru cel ce răs
pund de destinele fotbalului 
nostru, inclusiv pentru direc
torul tehnic. Mircea Luce.'cu, 
care trebuie să se aplece și a- 
supra acestui eșalon.

Care au fost rezultatele obți
nute de juniorii noștri la tur
neul din Ungaria ? Să le repe
tăm : 0—2 (0—0) eu Ungaria, 
0—1 (0—C) cu Polonia, 2—2 
(0—0) cu Cuba (toate în cadrul 
grupei) și 1—3 (0—0) cu Bulga
ria, 0—4 (0—1) cu R.D.G. (pen
tru locurile 5—8) si o clasare, 
în final, PE ULTIMUL LOC !

Care să fie explicația aces-

de

tor eșecuri in 
tul M.C. Ionesc 
echipa ca să-1 
norul Nicolae B 
cat să enumere 
ficacitatea exasj 
incredibilă a un 
Pur și simplu, 
nu știu să inscr 
căderile din reț 
cind au primit j 
tire, mai ales 
punzătoare". Col 
că a echipei i 
tivul că după p 
Polonia, din cau 
s-a ținut mai în 
gust, Topolinscn 
Zlotea au depășit 
mai putut juca, 
au fost chemați, 
Timișoara, Leu, 
Dar echipa de 
Leu — Avasici, 
Nuță — Năstase, 
Chirca — Polog 
fost 9 titulari, 
Luceafărul, grui 
trenorul N. Bel 
(cum, s-a^fcut 
in care V
erau noi, rrar < 
o comportare m 
joritatea celorla 
drept. Cel mai 
Pistol, bine — 
și Radu, în tin 
jucători au d 
frunte cu talen 
cel ce fusese i 
centul turneu f 
natului juniori)

Comportarea 
scot la iveală 
NECORESPUN2 
cinci partide, 
condusă doar c 
deci, cit au ții 
fizice, a rezista 
11 goluri din 
după pauză. I 
nu s-a calific: 
turneul final al 
nu s-a schimb^ 
bat, dar cojțț 
garia ridică s< 
bare in privinț 
fesionale a ani 
lizna, a activit 
ceafărul, inclu: 

ace^^BMte 
ceiorlalțl^Pntr 
V. Gugiu, C. 
Gh. Manga, ir

• MECIURI AMICALE
• F.C.M. BRAȘOV — POLI

TEHNICA TIMIȘOARA 1—0 (1—0). 
A marcat : Văidean (mln. 23 din 
11 m). F.C.M. : Todirenci — V. 
Ștefan, Bălan, Șulea, Mandoca — 
Moșoman, Spirea, Batacliu — 
Bența, Cramer, Văidean. Au mal 
jucat : Anghel, Maneiu, Gherghe, 
Florean, Hirșean. POLITEHNICA : 
Suciu — Murar, Șunda, Crăciun, 
Lehman — Manea, Rotaru, Vlă- 
tănescu — Bozeșan I. Giuchlcl, 
Bolba. Au mal jucat : Oancea, T. 
Nicolae, Pascu. sîmbătă, F.C.M. 
Brașov va juca cu Chemle Bo
hlen. pe stadionul Tineretului, de 
la ora 17.30. Duminică de la ora 
10, pe stadionul Municipal, echi
pa de speranțe F.C.M. Brașov va

tntîlnl lotul iu 
(C. GRUIA, co
• TRACTOI 

CHEMIE BOII) 
(1—0). Au îns< 
42) șl Cimpean 
(G. CAROL, cc
• F.C.M. PR 

— S. C. BACA 
torit golurilor 
37), Ne*eu (n 
Avădanel (mln 
59) șl Șoiman 
tin, aoresp.).
• A.S.A. K 

CLUJ-NAPOCA

I- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —
I HOTĂRlRI PRIVIND VIITOAREA

15.75 variante a 6.153 lei ; cat. 4 : |
25.50 variante a 3.800 lei ; eat. 5:1
1.36.50 variante a 700 lei ; cat. 6 : I
274.75 variante a 353 lei ; cat. X :
1.619 variante a 100 lei. Cîștigurile I 
în valoare de 49.695 lei, de la cat. I 
1, au revenit partlcipanților : I 
Rădulescu Nicolae șl Dumitru 
Nan din București.

ACTIVITATE A ATLETISMULUI
LOS ANGELES. 3 (Ager- 

pres). — întrunit la Los Ange
les. Congresul Federației in
ternaționale de atletism 
(IAAF) a luat o serie de ho- 
tărîri. între care crearea.

începînd dii 
campionat 
Iuniori. la c 
ticipa atleți 
si atlete în 
19 ani. De 
feminină d

Fotbal meridiane TUR DE ORIZONT ÎN CAMPIONATELE DE Pi
In țările nordice șl tn U.R.S.S. 

campionatele naționale sînt în 
plină desfășurare, pentru că tu
rul și returul stn.t programate în 
același an. Deci., spre sfîrșitul 
acestui sezon vom cunoaște care 
sînt campioanele Uniunii Sovie
tice, Finlandei, Norvegiei și Sue
diei. In schimb, în celelalte țări 
de pe continent jocurile se des
fășoară după sistemul toamnă 
(turul) și primăvara (returul).

SPANIA. Campionatul Începe 
la 2 septembrie. Beții Sevilla, 
viitoarea adversară a Universi
tății Craiova în Cupa U.E.F.A., 
va susține următoarele meciuri 
tn primele etape : 2 septembrie, 
cu Real Sociedad (acasă) ; 9 sep
tembrie, cu Murchla (deplasare); 
16 septembrie, cu Atletico Ma
drid (acasă).

ITALIA. La sfîrșitul lunii au
gust sînt programate meciuri în 
„Cupâ“, iar la 16 septembrie în
cepe campionatul. Nu s*ntem 
încă în posesia pogramului.

R. F. GERMANIA. Startul de 
la 25 august (prima etapă) va fi 
luat de 18 echipe. Noile promo
vate sînt Karlsruher S.C. șl 
Schalke 04 Gelsenkirchen (în lo
cul retrogradatelor Kickers Of
fenbach și F. C. Nîirnberg).

BULGARIA. Cele 18 echipe din 
prima divizie vor începe jocurile 
la 11 august. Au promovat : 
Pirin Blagoevgrad, Spartak Ple
ven, Dinamo Ruse și Minior 
Pernik (în locul echipelor Lo
komotiv Plovdiv, Haskovo, Șu- 
men și Belașița Petrici).

IUGOSLAVIA. Cele 18 formații 
își încep dispu+ele la 19 august. 
Au promovat Suticska Nikslci 0

Iskra Bugoju 
lor Olimpia 
Zenița).

R. D. GERJ 
(14 echipe) ej 
august. Noile 
Suhl și Stahl 
tru prima oa 
locul cunosct 
Leipzig și Cfc 
retrogradat).

CEHOSLOV 
mâții vor fi 
etapă, la 29 ; 
movate Sigm 
Petrzalka (î 
Union Teplic

PORTUGAL 
august. Noii 
Vizela, Bele 
Coimbra (în 
toril, Aguc< 
pinho).
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antrenor federal, M. Pigulea, 
care, de o lună și ceva, s-a 
transferat la Dunărea C.S.U. 
Galați. încadrarea acestui club 
— în cazul unora dintre antre
nori — trebuie revizuită de ur
gență, după cum FEDERAȚIA 
TREBUIE SA TRAGA tA 
RĂSPUNDERE CLUBURILE ȘI 
ANTRENORII CAHE CHEL
TUIESC BANII DEGEABA ȘI 
NU CRESC UN JUNIOR DE 
VALOARE. In ultimii 2—3 ani 
(unele chiar de multă vreme), 
cluburi de Divizia „A" n-au 
dat nici un junior la lotul na
țional — Rapid, A.S.A. Tg. 
Mureș, S.C. Bacău, Politehnica 
Iași, Chimia Km. Vilcea. F. C. 
Olt, F.C. Baia Mare, C.S. Tir®»- 
viste, în timp ce furnizoarele 
principale au fost F. C. Con
stanța (unde lucrează un har
nic colectiv de antrenori), 
„Poli" Timișoara, „U“ Cluj-Na- 
poca și alte divizionare ..B". 
Federația organizează compe
tiții pentru juniori („Cupa Vi
itorul", „Cupa satelor", pentru 
mediul rural etc.), dar asta nu 
rezolvă problema creșterii de 
jucători, nu poate suplini co
moditatea și incompetența unor 
antrenori, care raportează cifre 
și uită de calitatea produselor 
lor. Cum spunea și secretarul 
federației, M. Ionescu, „dacă 
în privința cantității, a numă
rului de juniori, situația ar 
putea fi apreciată ca satisfăcă
toare, CALITATEA E NECO- 
RESPUNZATOARE. Valorile 
apar greu". După trei ani de 
instruire, nici la Luceafărul nu 
se înregistrează saltul așteptat. 
Și nu numai pe planul instru
irii sportive, ci și al școlii, al 
educației, de vreme ce, așa cum 
ne spunea chiar tatăl lui Năs- 
tase, acesta nu a luat admite
rea la treapta a îl-a de liceu 
și a rămas în afara școlii, spre 
marea dezamăgire a familiei. 
In afară de învățătură și fot
bal, juniorii de la Luceafărul 
nu au nimic de făcut șl, iată, 
unii chiar nu... fac. iar rezulta
tele din Ungaria rămîn Ca o pată 
neagră pe un palmares cu 
care, nu de mult, juniorii noș
tri se mîndreau în Europa și... 
Australia !

Constantin AIEXE

ECIURI AMICALE •
• juniori.

AȘOV — 
>.G.) t—0 
tea (min. 
din 11 m).

. BRA1LA 
1—1). Au- 
>he (min. 

respectiv 
itoff (min. 

1 (N. COS-

!S — „U"
-0). Unicul

gol a fost realizat de FI. Pop 
(min. 74). A.S.A. : Naște — Sza
bo, Jenei, Ispir, Moldovan — Po
pa, Both, Botezan — Ciorcerl, Pa
nici, L. Marton. Au mal jucat : 
Varo, Gall, V. Marton, Ivanov, 
Naghi, Muntean, Klan, Varga, 
Kallo, Doboș. (C. ALBU, coresp ).
• PROGBESCOL VULCAN BU

CUREȘTI — PETROLUL PLO
IEȘTI 4—3 (2—2). Partida a avut 
loc joi pe stadionul din str. dr. 
Staicovici. Astăzi, pe stadionul 
Progresul, cu începere de la ora 
17, formația gazdă susține o nouă 
partidă amicală In compania di
vizionarei „A“ Sportul studențesc.
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CELE SASE
„FETE DE AUR"

(Urmare din cap /)

mondiale do la Budapesta, din 
1983.

Iată o prezentare succintă a 
sportivelor care au întregit 
atît de strălucitor, cu medalia 
olimpică de aur. tabelul de 
onoare al gimnasticii româ
nești :

Kcaterina Szabo : născută la 
22 ianuarie 1967 in comuna 
Zagon, județul Covasna ; 1.45 
m, 38,5 kg ; membră a C.S.Ș. 
„Cetate" Deva ; in 1980 și 1982 
— multiplă campioană euro
peană de junioare ; la debutul 
său h» rindurile senioarelor, 
in 1983 se impune categoric 
prin performanțe de răsunet ; 
dublă campioană europeană la 
Goteborg (paralele și sol), me
dalia de bronz la individual 
compus ; la C.M. de la Buda
pesta : medalie de aur la soL 
medalie de argint la sărituri, 
paralele si eu echipa, medalie 
de bronz la individual eo»n-

Lavinia Agache : născută la 
1 11 februarie 1966 in comuna 
ICăiuți. județul Bacău : 1.49 m.

38 kg ; membră a C.S.Ș. „Ce
tate" Deva ; in anii 1981. 1982 
și 1983 — campioană absolută 

Ia tării ; în 1980 la C.E. de ju
nioare de la Lyon — medalie 
de bronz la individual com- 

Ipus ; la C.E. de senioare de la
Goteborg. din 1983 : medalie 
de aur la birnă, medalie de I argint la individual compus și
paralele, medalie de bronz la 
sărituri ; la C.M. din 1983 : 
medalie de argint la sărituri, I paralele și cu echipa, medalie
de bronz la birnă ; la „Cupa 
Mondială" din 1982 locul III 

Ila individual compus și locul 
II la sol.

fost introdusă în programul 
olimpic începind din 1988, va 
figura si la „Cupa Mondială", 
precum si la Campionatele 
mondiale din 1987. de la 
Roma, unde se va disputa pen
tru prima oară si o nrobă fe
minină de mars de 10 km pe 
sosea. Congresul IAAF a ho- 
tărit. totodată. ca recor
durile mondiale să fie omo
logate doar dacă sint însoțite 
de un buletin medical con- 
statînd efectuarea controlu
lui antidoping.

Tncepind din 1936, datori
tă creșterii performantelor ce 
creează probleme legate de 
lungimea terenurilor de în
treceri. în comnetitiile atleti
ce va fi introdusă o nouă su- 

+ In sfîrșit s-a hotărit 
MtaaMosterea ‘ oficială a re-
whe -'pe d» 1000 m.
W a 1 ori 25 000 m
w a w T,

3b« inc aarjfiate ca noi 
w ■ni-. Cjrj si
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Aaa CriBu R A-
Cristina Grigoras : născută

la 11 februarie 1966. la Satu 
Mare : 1,57 m. 41 kg : membră 
a C.S.Ș. Onești ; la C.E. din 
1981 : medalie de aur la sări
turi. medalie de argint la indi
vidual compus și paralele, me
dalie de bronz la sol.

Laura Cutîna : născută la 13 
Iulie 1968, la București, 1,44 
m. 34 kg ; membră a clubului 
Dinamo București ; primii an
trenori — Emilia Liță și Flo
rin Ștefănescu ; în 1983 — lo
cul 1 la sol și cu echipa în 
campionatele naționale ; la 
C.M. de la Budapesta, din 
1983. medalie de argint cu e- 
chipa și locul IX la individual

Simona Pâaea : născută ta 
19 septembrie 1969. la Az-ga 
jud. Prahova ; 1,50 m, 38 kg ; 
membră a clubului Dinamo 
București ; începe gimnastica 
la C.S.Ș. nr. 2 București; cu 
antrenoarea Iulia Rotărăscu; 
în 1933. campioană balcanică 
absolută și campioană națio
nală cu echipa ; în 1984, lo
cul I la birnă la campionatele 
internaționale ale R.D. Germa
ne. de la Cottbus.

Mihaela Stănulcț : născută
la 6 iulie 1967, la Sibiu ; 1,55 
m. 42,5 kg ; membră a C.S.Ș.

t' M din 1983 medalie de ar-

Se cuvine să subliniem fap
tul că la depistarea și desăvâr
șirea măiestriei in primii ani 
de pregătire o contribuție im
portantă au avut-o antrenorii 
Mihai Agoșton și Maria Cos- 
ma, dascălii de început ai 
gimnastelor Ecaterina Szabo, 
Lavinia Agache și Cristina 
Grigoraș.

BASCHET. Masculin, grupa A : Iugosla
via—Brazilia 98—85 (55—50) ; R.F.G.—Egipt
83— 58 (40—24), Italia—Australia 93—82 (48—48);
feminin (grupă unică) : R.P. Chineză—Iugos
lavia 79—58 (34—28), s.U.A.—Coreea de Sud
84— 47 (40—20), Canada—Australia 56—46
(30—18).

BOX. Preliminarii, cat. cocoș : P. R. De
cima (Argentina) b.p. T. Mukuta (Zair), 
C. Oner (Turcia) b.p. B. Babtohe (Coasta de 
Fildeș), H. Takami (Japonia) b.p. G. Elkomy 
(Egipt), D. Walters (Canada) b.p. M. Kou- 
chene (Algeria), J. Orewa (Nigeria) b.k.o. 3 
W. Pongsri (Thailanda), H. Lopez (Mexic) 
b.k.o. 3 J. Assadoma (Indonezia), N. Dube 
(Zimbabwe) b.p. A. Neequaye (Ghana), L. 
Gomis (Franța), b.ab. 2 S. Gertel (R.F.G.), 
R.P. Tamara (Columbia) b.ab. 2 H. Dyer 
(Belize), B.A. Khan (Pakistan) b.p. F. Abissl 
(Benin), S. Zulu (Zambia) b.p. G. Cruz (Ni
caragua), M. stecca (Italia) b.p. P. Sutcliffe 
(Irlanda), S.K. Moon (Coreea de Sud) b.ab. 3 
J. Hyland (Marea Briitanie), R. Shannon 
(S.U.A.) b.p. S. Mwangi (Kenya), J. Molina 
(Porto Rico) b.p. J. Eskellnen (Finlanda), 
P. Nolasco (Rep. Dominicană) b.p. J. Slrv- 
kibbe (Uganda) ; cat. pană : K. Taylor 
(Marea Britanle) b.p. J. Magagula (Swazi
land), K.O. Park (Coreea de Sud) b.p. N. 
Lorick (Trinidad-Tobago), S. Hi-gaschi (Ja
ponia) b.p. N. Boughanml (Tunisia), O.C. 
Peraza (Venezuela) b.ab. 2 A. Said (Alge
ria), R. Hussen (Tanzania) b.p. E Pollard 
(Barbados), J. Wanjau (Kenya) b.p. C. 
Kpakpo (Ghana), F. Camacho (Mexic) 
b.ab. 3 J.L. Bezoky (Madagascar), M. Tay
lor (S.U.A.) b.p. Nicolae Talpoș (România), 
T. Aykac (Turcia) b.p. R. Trapero (Spania), 
A. Mieses (Rep. Dominicană) b.p. C. Mwam- 
ba (Gambia), M. Hegazy (Egipt) b.p. A. So- 
dogah (Togo), R.Z. Medrano (Columbia) 
b.ab. 3 O. Fernandez (Porto Rico), P. Kon- 
vegwachie (Nigeria) b.p. A. Faki (Malawia), 
C. Lubulwa (Uganda) b.p. D. Mzatsi (Ga
bon), P. Fitzgerald (Irlanda) b.p. S. Pa- 
gendam (Canada).

CANOTAJ. Feminin, schif simplu, semi
finale : I : 1. Valeria RăcUă (România)
3:54,55 ; 2. Charlotte Geer (S.U.A.) 3:57,93;
3. Andrea Schreiner (Canada) 3:59,02 —
calificate finală ; II : 1. Lise Marian Hus- 
tesen (Danemarca) 3:55,34; 2. Ann Haese-
brouck (Belgia) 3:56,45; 3. Beryl Mitchell (Marea 
Britanie) 3:56,59 — calificate finală. Mase. 2 
rame f.c., semifinale : I : 1. Norvegia 6:53,53 ; 
2. R.F.G. 6:57,14; 3. S.U.A. 6:59,10 — cali
ficate finală; II : 1. România (Petru losub, 
Vaier Toma) 6:53,23; 2. Spania 6:53,58; 3.
Italia 6:58,38 — calificate finală.

CICLISM. Velodrom, masculin — viteză, 
semifinale : M. Gorski (S.U.A.) b. T. Sa
kamoto (Japonia) — 11,17 și 10,74 în două 
manșe ; N. Vails (S.U.A.) b. Ph. Vemet 
(Franța) — 10,93 și 10,86 în două manșe; 
urmărire echipe, sferturi de finală : S.U.A. 
4:25,15 — Danemarca; R.F.G. 4:28,04 —
Franța; Australia 4:30,19 — Beigia ; Italia 
4:25,07 — Elveția.

FOTBAL. Grupa A : Qatar—Norvegia 0—2 
(8—1), Chile—Franța 1—1 (1—0): grupa D:
Costa Rica—Italia 1—0 (1—0), Egipt—S.U.A.
1—1.

GIMNASTICA. Masculin, concursul Indi
vidual compus : I. Koji Gușiken (Japonia) 
113,700 p — campion olimpic absolut : 2. 
Peter Vidmar (S.U.A.) 118.675 D ; 3. Li N;ng 
(R.P. Chineză) H3.575 p: 4. Tong Fei /R.P. 
creezi) 1 :S 553 p: 5. M 'ehril GaVord 
S-U-A.) 11K9S p; 6. Bart Conner (S.U.A.)

118,350... 14. Emilian Nicula (România) 
116,025 p; 15. Valentin Pintea (România) 
116,000 p.

HALTERE. Cat. 75 kg : 1. Karl-Heinz
Radschinsky (R.F.G.) 340 kg (150+190) —
campion olimpic, 2. J. Demers (Canada) 
335 kg (147,5+187,5), 3. Dragomir Cioroslan 
(România) 332,5 kg (147,5+185), 4. D. Mor- 
vaa (Marea Britanle) 3N kg, 3. L.S. Zhu 
(R.P. Chineză) 322,5 kg, 6. M. Y. Mohammed 
(Irak) 320 kg.

HANDBAL. Masculin, etapa a Il-a, grupa 
A : România—Islanda 36—17 (16—11), Iu- 
Soalavia—Japonia 32—15 (14—8), Elveția —
Algeria 19—18 (10—19); grupa B : R.F.G.—
Spania 18—16 (7—9), Danemarca—Coreea de 
Sud 31—28 (17—14), Suedia—S.U.A. 21—18
(10-6).

HOCHEI PE IABBA. Masculin, grupa A : 
Australia—R.F.G. 3—0 (0—0), S.U.A.—Ma
laysia 1—4 (1—2), India—Spania 4—3 (2—0); 
feminin (grupă unică) : Australia—Noua 
Zeelandă 3—0 (2—0).

ÎNOT. 100 m fluture F i 1. Mary T. Mea
gher (S.U.A.) 55,24 — campioană olimpică; 
3. Jenna Johnson (S.U.A.) 1:00,19; 3. Karin 
Seick (R.F.G.) 1:01,36; 4. Annemarie Vers-
tappen (Olanda) 1:01,56; 5. Michelle McPher
son (Canada) 1:01,58 ; 6. Janet Tlbblts
(Australia) 1:01,78 ; 200 m bras M : 1. Vic
tor Davis (Canada) 2 03,34, rec. mondial 
(v.r. 2:14,58) — campion olimpic ; 2. G. Be- 
ringen (Australia) 2:15,79; 3. E. Dagon (El
veția) 2:17,41; 4. R. Schroeder (S.U.A.)
2:18,03; 5. K. Fitzpatrick (Canada) 2:18,86; 
9. P. Restrepo (Columbia) 2:18,96; 100 m
bras F : L Petra Van Staveren (Olanda) 
1:09,88, rec. elimplc — campioană olimpi
că ; 2. Anne Ottenbrite (Canada) 1:10,69 ; 
3. Catherine Poirot (Franța) 1:10,70; 4. Tracy 
Caulkins (S.U.A.) 109,88; 8. Eva-Marie Ha- 
kansson (Suedia) 1:11,14; 8. Hiroko Naga
saki (Japonia) 1:11,33; 400 m Uber Mil. 
George Dicarlo (S.U-A.) 3:51,23, rec. olim
pic — campion olimpic ; 2. J. Nykkanen
(S.U.A.) 3:51,49 ; 3. J. Lemberg (Australia)
3:51,79 ; 4. S. Pfeiffer (R.F.G.) 3:52,91 ; S.
F. Iacono (Franța) 3:54,58 ; 6. D. Petrie
(Iugoslavia) 3:54,38 ; 4X100 m Uber M : 1.
S.U.A. (C. Cavanaugh 39,85, M. Heath 49,60, 
M. Biondi 49,67, A. Gaines 48,91) 3:19,03,
rec. mondial (v.r. 309,26) — campioană
olimpică ; 2. Australia 3:19,68; 3. Suedia
3:22,69; 4. R.F.G. 3:22,98 ; 5. Marea Britanie 
3:23,61 ; 6. Franța 3:24,63.

LUPTE GRECO-ROMANE. Rezultate șl 
clasamente finale : cat. 52 kg : A. Miyahar 
(Japonia) b.p. (9—4) D. Aceves (Mexic), 
Dae-Du Bang (Coreea de Sud) b. superio
ritate puncte (13—1, min. 5,40) Richa Hu 
(R.P. Chineză), J. Honningen (Norvegia) 
b.s.p. (14—1; 2,54), T. Halonen (Finlanda) ; 
clasamentul : 1. Atsuji Miyahar (Japonia) 
— camnion olimpic, 1. D. Aceves (Mexic). 
3. Dae-Du Bang (Coreea de Sud), 4. Richa 
Hu (R.P. Chineză), I. J. Ronmin.gen (Nor
vegia) 6. T. Halonen (Finlanda) ; cat. 74 
kg : J. Sa’omakl (Finlanda) b.p. (5—4) R. 
Tallroth (Suedia), Ștefan Busu (România) 
b.p. (6—1) Young-Nam Kkm (Coreea de 
Sud) K. Kasap (Iugoslavia) b.p. (6—3) M. 
Mitchler /Franța): clasamentul : 1. Jouko
Salomakl /Finlanda) — campion olimpic, 2. 
R. TaUroth fSt’cd'a). 3. Ștefan Rusu (Româ- 
n’a). 4. You’-Nam Kim (Coreea de Sud), 3. 
K Ka=»n g gg. MiscMer (Fran
ța) : C’t. -M«e kg : J. Blatnlck (S.U.A.) b.p. 
(2—4) T. Johânsson (Suedia), R Memise-

vici (Iugoslavia) b.desc. (min. 4,16) Victor 
Dolipschi (România), P. Piklnidis (Grecia) 
b.p. (7—3) Hassan El Hadad (Egipt) ; cla
samentul : 1. Jeffrey Blatnick (S.U.A.) —
campion olimpic, 2. T. Johansson (Suedia), 
3. R. Memisevici (Iugoslavia), 4. Victor Do- 
Upschl (România), 5. P. Pikinidis (G acia), 
6. Hassan El Hadad (Egipt). Eliminatorii, 
cat. 57. kg : Nicolae Zamfir (România) b.p. 
Byung-Hyong Park (Coreea de Sud), b.d. 
F. Famiano (S.U.A.) și p.d. P. Passarelli 
(R.F.G.); M. Eto (Japonia) b.d. A. Calta- 
blano (Italia) și b.p. H. Holidls (Grecia);
F. Famiano b.s.p. M. Karadag (Turcia), H. 
Holodis b.p. B. Liungbeck (Suedia) ; P. Pas
sarelli b.d. M. Karadag ; cat. 68 kg ; Ștefan 
Negrișan (România), liber in turul 3, b.p. 
V. Usiak (Iugoslavia); D. Streitler (Austria) 
b.p. S. Souaken (Maroc); S. Ibrahim (Egipt) 
b.p. A. Papadopoulos (Grecia); T. Sipila 
(Finlanda) b.s.p. M. Alnakdali (Siria) și 
b.d. S. Ibrahim; J. Martinez (S.U.A.) b.p. 
M. Alnakdali; cat. 82 kg : Ion Draica 
(România), liber In turul 3, b.p. M. Azhram 
(Egipt), L. Santerre (Canada) b.p. San.g-Klu 
Kim (Correa de Sud); S. Claeson (Suedia) 
b.p. M. Azshram și b.p. L. Santerre ; J. 
Overmark (Finlanda) b.p. E. Razzino (Ita
lia) ; D. Thanopoulos (Grecia) b.p. S. Sei- 
bold (R.F.G.); M. Petkovici (Iugoslavia) b.p.
G. Marchl (Austria); cat. 100 kg : Vasile 
Andrei (România) b.s.p. Fr. Pitschmann 
(Austria); G. Pikilidis (Grecia) b.s.p. J. 
Gustavsson (Suedia); G. Gibson (S.U.A.) 
b.p. Fr. Gerdsmeier (R.F.G.); J. Terteli (Iu
goslavia) b. tuș Y. Fujita (Japonia).

POLO. Grupa A : Iugoslavia—R.P. Chineză 
13—7 (3—0, 3—2, 3—4, 3—1), Olanda—C;.nada 
10—9 (3—5, 3—1, 1—2, 3—1); grupa B : Spania 
—Grecia 12—9 (1—1, 4—2, 3—4, 4—2), S.U.A. 
—Brazilia 10—i (1—1, 1—1, 4—2, 4—0); grupa 
C: Italia—Australia 8—8 (3—2, 2—2. 3—2, 0—2), 
R.F.G.—Japonia 15—8 (7—2, 4—2, 1—2, 3—2).

SCRIMA. Masculin, floretă : sferturi de 
finală : M. Behr (R.F.G.)—T. Soumagne
(Belgia) 10—5, F. Pletruszka (Franța) — A. 
Borella (Italia) 10—6, S. Cerioni (Italia) — 
M. Gey (R.F.G.) 11—9, M. Numa (Italia)—P. 
Omnes (Franța) 10—9 ; semifinale : Behr— 
Pletruszka 10—7, Numa—Cerioni 11—9 ; meci 
pentru locurile 3—4 : Cerioni—Pietruszka 
10—5; finala : Numa—Behr 12—11. Clasament. 
L Mauro Numa (Italia) — campion olimpic; 
3. M. Behr, 3. S. Cerioni, 4. F. Pietruszka, 
3. A. Borella, 6. M. Gey. In eliminări di
recte, tur I : Behr—Petru Kukl 10—9 ; re
calificări, tur I : Kuki—Blaschka (Austria) 
10—4; tun n: Omnes—Kuki 10—7.

tir. Masculin, pistol viteză : 1. Takeo 
Kamachi (Japonia) 595 p (297+298) — cam
pion olimpic ; 1. Cornellu Ion (Româ
nia) 593 p (299+294) ; 3. R. Bles (Finlanda) 
591 p (298+293) ; 4. D. Nobre (Brazilia) 591 p; 
3. Y.C. Yull (Coreea de Sud) 590 p ; 6. A. 
Radke (R.F.G.) 590 p... 13—18. Marin Stan 
(România) 588 p. Feminin, pușcă standard 
3X20 f s 1. Wu Xlaoxuan (R.P. Chineză) 
531 p; 3. Ulrike Holmer (R.F.G.) 578 p ; 3. 
Wanda Jewell (S.U.A.) 578 p; 4. Gloria Par- 
mentler (S.U.A.) 576 p; 5. Anne Grethe Jep
pesen (Norvegia) 574 p; f. Jin Dongxîang 
(R.P. Chineză) 571 p.

VOLEI. Masculin, grupa A : Brazilia—Tu
nisia 3—0 (5, 9, 2), S.U.A.—Coreea de Sud 
3—0 (13, I, 6): grupa B : R.P. Chineză— 
Egipt 3—0 (3, 5, 16), Japonia—Italia 3—2
(—5, —11, 10, 10, 14).



în turneul de box:
M. FULGER, 

R. OBREJA 
SI G. DORICI 

CONTINUĂ CURSA
Printre boxerii care continuă 

cursa pentru medalii se află si 
sportivii români Mircea Fulger 
(ușoară), Rudei Obreja (semi- 
mijlocie) și Georgică Donici 
(semigrea).

In reuniunea de joi a urcat 
in ring și Nicolae Talpoș, la 
categoria pană. El l-a avut ca 
adversar pe americanul de cu
loare Meldrich Taylor (un tâ
năr de 17 ani). Meciul lor a 
tost urmărit cu interes de asis
tentă și aplaudat cu căldură. 
Nicolae Talpoș a luptat cura
jos. dar a trebuit să se recu
noască învins în fata unui 
boxer extrem de puternic.

TOATE ECHIPAJELE
ROMÂNEȘTI ÎN FINALE !

Așadar, toate cele 8 echipaje 
românești prezente la între
cerile de canotaj de pe lacul 
Casilas s-au calificat în fina
lele de astăzi (probele femi
nine) și de miine (cursele mas
culine). Joi. în semifinalele 
probei de simplu. campioana 
noastră Valeria Racilă a cîști- 
gat detașat seria I, realizînd și 
in această penultimă întrecere 
cel mai bun timp — 3:54,55 — 
din ambele serii, din care se 
califică cite trei echipaje. Spor
tiva româncă a condus tot tim
pul un pluton compact de ca
notoare, în care principalele 
adversare au fost Charlotte 
Geer (S.U.A.) si Andrea 
Schreiner (Canada). calificate 
de asemenea în finala probei 
de simplu. Seria a doua a semi
finalelor a fost dominată de 
Lisa Marian Justesen (Dane
marca). calificată după aceas
tă cursă în finala de azt. îm

flISABtH G'JZGAAU Șl AURORA DAN - 
W HIMIURlif DIRfCTF LA HORFTĂ

O Petru Kuki, doar In primii 16...

preună cu Ann Haesebrouck 
(Belgia) și Beryl Mitchel (An
glia).

Canotoarele țării noastre vor 
fi prezente în toate cele șase 
finale feminine : la 4+1 rame, 
2 vîsle, 2 rame, simplu, 4+1 
visle și 8+1.

în semifinala probei de 2 ra
me. Vaier Toma — Petru Io- 
sub au evoluat în seria a 
doua. Ei au făcut o cursă fru
moasă, ocupînd locul I în a- 
ceastă serie, realizînd totoda
tă cel mai bun timp din am
bele serii (6:53,23). Alături de 
Vaier Toma și Petru Iosub au 
mai obținut calificarea în fi
nala acestei probe de duminică 
Fernando Climant, Luis Lasur- 
tagui .(Spania) și Marco Ro
mano, Pasquale Aiase (Italia). 
Seria întîi a semifinalelor a 
fost cîștigată de echipajul me
daliat cu aur la C.M. de la 
Lucerna — Hans Magnus Grap- 
perud, Severre Locken (Nor
vegia) — care a realizat pe cei 
2 000 m timpul de 6:53,53. Din 
această serie s-au mai califi
cat în finala probei de 2+1 e- 
chipajele : Thomas Moleen- 
kamp, Axel Wostman (R.F.G.) 
șl David de Ruff. John Strot- 
beck (S.U.A.).
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PROGRAMUL ÎNTRECERILOR D€ SIMBÂTĂ-
ATLETISM. Bărbați : IM m (femrfieala ți fâvM. 

triplusalt (finala), 800 m (ser ia a IPo), 4M ■ 
sulița (calificări) ; femei : beptatlon (lungime, si 
(semifinale), 100 m plat (seria I ți seria a ll-a),

BASCHET. Bărbați : jocuri in grupele preliminare 
BOX. întreceri preliminare
CANOTAJ. Femei : finale pentru locurile 1—4 (România ere ech>pa.« 

calificate in toate cele țase finale)
GIMNASTICA. Bărbați : finala in concursul pe aparate (Emilie 

Nicula, la inele)
HALTERE. întreceri la categoria 82,5 kg (Petre Becteru)
HANDBAL Bărbați : jocuri in grupele preliminare (România 

Elveția în grupa A)
HOCHEI PE IARBA. Bărbați : jocuri in grupele preliminare ; femei : 

jocuri în grupa unică
ÎNOT. Bărbați : 200 m mixt (serii ți finală) 4X100 m mixt (serii 

și finală), 1 500 m (finala) ; femei : 200 m fluture (serii ți finala), 200 
m spate (serii ți finala ; Carmen Bunaciu și Anca Pătrâțcoiu)

JUDO. întreceri la categoria superuțoarâ (60 kg)
SCRIMA. Bărbați : preliminarii ți finala la floreta ; preliminarii la 

sabie
TIR. Talere aruncate din turn (manșa a !ll-a, 50 focuri) 
VOLEI. Bărbați : jocuri preliminare

...Șl. DE DUMINICĂ
ATLETISM. Bărbați : 100 m.g. (serii), ciocan (calificări), lungime

(calificări), 400 m (serii), suliță (finala), 800 m (semifinale), 400 m.g. 
(finala) ; femei : maraton, sulița (calificări), 400 m.g. (serii : Cristieana 
Cojocaru), 100 m (semifinale ți finala), 400 m (semifinale)

BASCHET. Bărbați : semifinale în grupa de consolare ; femei : jocuri 
in grupa unica

BOX. întreceri preliminare
CANOTAJ. Bărbați : finalele pentru locurile 1—4 (România participă la 

2 rame f.c. ți 2-f-l) «s-
CICLISM. 100 km contratimp pe echipe
FOTBAL. Jocuri in cadrul sferturilor de finală
GIMNASTICA. Femei : finalele pe aparate (Ecaterina Szabo, Lavinia 

Agache, Simona Păuca, Laura Cutina, Mihaela Stănuleț)
HALTERE. întreceri la categoria 90 kg (Dumitru fotre ți Nicu Vlad) 
HANDBAL Femei : jocuri in grupa unică
HOCHEI PE IARBA. Bărbați : jocuri în grupele preliminare ; femei : 

jocuri in grupa unică
JUDO. întreceri la categoria semiuțoară (85 kg ; Constantin Niculae) 
SĂRITURI IN APA. Bărbați ți femei, preliminarii la trambulina 3 m 
SCRIMA. Bărbați ți femei, preliminarii la floreta-echipe
VOLEI. Femei : jocuri semifinale

Proba masculină de floretă 
din cadrul J.O. a revenit lui 
Maura Numa — Italia (locul 
8. anul trecut la C.M. de la 
Viena). Au mai urcat pe po
dium Mathias Behr — R.F.G., 
locul 2, și Ștefan Cerioni — 
Italia, locul 3. Reprezentantul 
nostru, P. Kuki, ajuns în eli
minările directe, deci în pri
mii IC, a fost întrecut, în pri
mul tur. de Behr, cu 10—9, la 

mart luptă, după un asalt dra
matic, care putea reveni și flo- 
retistului nostru ! Apoi. în re
calificări Kuki a dispus de 
Blaschka — Austria, cu 10—4, 
în al doilea tur de recalifica
re. însă. Kuki n-a reușit să 
treacă de Omnes — Franța, 
pierzlnd cu 10—7.

Au început și întrecerile fe
minine de floretă la care sînt 
înscrise 42 de .sportive, printre 
care șl 3 românce. Elisabeta 
Guzganu, Aurora Dan și Mar
cela Moldovan-Zsak. în turul 
I (8 serii a cîte 7 concurente, 
primele 5 calificîndu-se mai 
departe), floretistele noastre au 
avut o comportare bună. în

KOJI
GUȘIKEN 

(Japonia),
CAMPION ABSOLUT

DE GIMNASTICĂ
Ca și în disputa pe echipe, 

întrecerea masculină pentru de
semnarea campionatului olimpic 
absolut de gimnastică a fost 
deosebit de spectaculoasă și a 
purtat amprenta unei tensiuni 
maxime. Dacă Peter Vidmar, 
Li Ning, Tong Fei și Bart 
Conner erau favoriții indiscuta
bil? la titlu, iată că concursul 
propriu-zis s-a desfășurat sub 
semt.ul superiorității gimnastu- 
’ii japonez Koji Gușiken. Este 
adevărat, victoria sa a fost ob
ținută la limită — doar 25 de 
miiml îl despart de cel de al 
doilea clasat —. dar specialiștii 
o consideră pe deplin meritată. 
La M de ani, sportivul japonez 
repurtează cel mai mare suc
ces al carierei sale, ca urinare 
a unui progres constant înre
gistrat în ultimii ani. La cam
pionatele mondiale din 1979. de 
la Fort Worth, s-a situat pe 
locul 7 la ''individual compus, 
în 1961, la „mondialele" de la 
Moscova — pe locul 3 la indi
vidual compus, iar anul trecut, 
la Budapesta, a fost, vicecam- 
plon mondial absolut.

în concursul de joi-seară au 
evoluat și cei doi gimnaști ro
mâni prezenți la Los Angeles, 
EniIUan Nicula și Valentin 
Pintea. Sportivii noștri și-au 
îmbunătățit pozițiile provizorii, 
situîndu-se în final pe locurile 
14 șl. respectiv. 15. 

grupa a 2-a, Aurora Dan a o- 
cupat locul secund, cu 5 v, 
după Luan Jujie (R. P. Chi
neză). Aceeași poziție a avut-o 
și Marcela Zsak. în grupa a 
4-a, cu 4 victorii, după Kome- 
lia Hanisch — R.F.G.. în timp 
ce Elisbaeta Guzganu s-a situat 
pe locul 3 în grupa a 3-a. cu 
4 v. după Brigitte Gaudin — 
Franța și Christine Weber — 
R.F.G.. ambele cu cîte 5 v. în 
turul al II-lea (grupe de cîte 
5, primele patru treeind în tu
rul următor) din nou evoluție 
bună a sportivelor noastre. Guz
ganu s-a situat în frunte. în 
grupa a 4-a. cu 4 v. înaintea 
italiencei Margherita Zalaffi (2 
v). Aurora Dan a ocupat lo
cul 3 în grupa a 3-a. cu 2 v. 
după Dorina Vaccaroni — Ita
lia și Laurence Modaine — 
Franța, dar înaintea experi
mentatei suedeze. Kestrin Palm 
iar Marcela Zsak. de asemenea, 
locul 3 in grupa 1. cu 2 v„ 
Apoi. în ultimul tur al preli
minariilor probei. 4 grupe de 
cîte 6 sportive. primele 4 
în eliminările directe. Guz
ganu s-a... repetat Ea a 
realizat 4 v.. clas in du -se pe lo
cul 1 in grupa a 2-a. înaintea 
lui Zalaffi și Modaine. Aurora 
Dan a încheiat întrecerea pe 
locul 2 în grupa a 3-a. cu 4 
v„ la fel ca și prima clasată. 
Li Huahua (R. P. Chineză). 
Din păcate, în acest tur. Mar
cela Zsak n-a obținut decît o 
victorie, in grupa a 4-a. ratînd 
intrarea în eliminările directe.

Și astfel, in eliminările direc
te au ajuns două reprezentan
te ale României (Elisabeta Guz
ganu, care va trage cu Linda 
Martin — Anglia, și Aurora Dan, 
adversara el fiind Li Huahua 
— R. P. Chineză), cîte 3 din 
R. P. Chineză (Luan Jujua, 
Zhu Gingyuan și Li Huahua), 
Frarfța (Brigitte Gaudin. Lau
rence Modaine și Veronique 
Brouquier și Italia (Dorina 
Vaccaroni, Margherita Zalaffi 
și Carola Cicconetti), cîte două 
din Anglia (Linda Martin și E- 
iisabeth Thurley) și R.F.G. 
(Korneîia Hanisch și Sabine 
Bischoff) și una din Suedia. 
Kestrin Palm.

I----- Sportul și... — —

\ ...DRAGOSTEA DE VIAȚĂ
| Sportul de mare performanță este, 

indiscutabil, o întrecere între două sau 
mai multe forțe, între două sau mai 

I multe caractere, intre două sau mai
multe ambiții de a se impune, de a ob
ține victoria, de a cîștiga. Pentru a 

I reuși, evident, trebuie să ai talent, să ai
calități, o pregătire fără cusur și nu în 
cele din urmă o sănătate perfectă. 
Sportul de mare performanță, cum este 

Icel practicat lă nivelul unei competiții 
de anvergura unor Jocuri Olimpice, se 
adresează. înainte de toate, unor oameni 
sănătoși. Și totuși, veți vedea au fost 
și tineri care, făcînd excepție de la 
„regulă", deși cu anumite infirmități, au 
trecut peste acestea ajutați fiind de dra

gostea lor, fără margini, pentru viață, 
pentru mișcare, pentru întrecerea spor
tivă.

în 1952, la Helsinki, Walter Davis a 
ieșit campion la înălțime (2,04 m) după 
ce la vîrsta de 7 ani suferise de para
lizie infantilă. Neozeelandezul Murray 
Halberg a fost accidentat grav, Ia un 
meci de rugby, în urma căruia și-a 
fracturat clavicula și a rămas cu brațul 
sting paralizat. Cu o voință extraordi
nară și-a învins suferința și în 1960, la 
Roma a cîștigat titlul olimpic la 5000 m 
(13:43,4). Tot acolo, Bill Nieder s-a 
clasat primul la aruncarea greutății 
(19.68 m) avînd un genunchi intr-o pro
teză de pe urma unui mai vechi acci
dent grav dintr-uri med de fotbal 
american.

Iar acum, la Los Angeles, luptătorul

de categorie grea Jeff Blatnick, pe sal
teaua de concurs de la ..Anaheim Con
vention Center", a obținut două foarte 
mari succese, a devenit campion, dar ' 
un mare..; succes l-a constituit însuși I 
faptul că a luat parte la întreceri. Nu [ 
cu multă vreme în urmă medicii ii 
diagnosticaseră „maladia Hodgin", o I 
formă rară de cancer 1 După o operație | 
și doi ani de tratament, Blatnick s-a 
simțit mai bine și a revenit printre r 
prietenii șăi luptătorii. Și-a reluat pre
gătirea și, la 27 de arii, a obținut selec- 1 
ția pentru Olimpiadă. Doar faptul acesta, . 
in sine, valorează mai mult decît toate 
medaliile din lume... I

Sînt doar cîteva exemple, din arena 
olimpică, de ce și dt înseamnă dragos
tea de viață, de mișcare, de întrecere... |

Romeo VILARA____j

MAREA NOAPTE A GIMNASTICII FEMININE!
(Urmare din pag. 1)

Mateî la lupte, care n-a mai 
rezistat în ultimele 30 secunde 
ale întîlnirii și, ce să mai spu
nem de Ștefan Rusu, care nu 
a avut marea satisfacție de a 
fi încununat cu medalia de aur, 
primind bronzul fără să fi pier
dut vreun meci pe saltea ?! în 
afara acestora, scrimerul Petru 
Kuki, boxerul Viorel Ioana, 
luptătorul Dolipschi sau Marin 
Stan la pistol viteză ar fi putut 
să se numere printre medaliati. 
Ei nu se află pe aceste poziții, 
pentru că aici nu au reușit.

ȘTEFAN RUSU - „BRONZ'
(Urmare din pag 1)

Moscova și bronz la Los An
geles.

Continuind turul de orizont 
privind evoluțiile și rezultatele 
luptătorilor români, vom face 
de la inceput precizarea că la 
toate eele patru categorii ia 
care na s-aa decernat încă 
medaliile reprezentanții tării 
noastre păstrează șanse bune 
de a se număra, in finaL prin
tre laureați. Este vorba de Ni
colae Zamfir (cat. 57 kg). Ște
fan Negrișan (cat. 68 kg). Ion 
Draica (cat. 82 kg) și Vasile 
Andrei (cat. 100 kg), care joi 
s-au apropiat, prin rezultatele 
obținute, de podiumul olimpic.

Nicolae Zamfir a luptat in 
turul 3 cu sud-coreeanul Byung 
-Hyong Park, pe care l-a în
trecut la puncte (8—5). după o 
întrecere de bun nivel tehnic, 
în turul următor el l-a întîlnit 
pe americanul Frank Famiano, 
într-un meci în care s-a dove
dit deosebit de combativ ob- 
tinînd victoria prin descalifi
care în min. 4 :30. Din păcate, 
el n-a mai reușit aceeași com- 

nici ei și nici antrenorii lor. să 
asigure forma cea mai bună și 
performantele maxime de care 
s-au dovedit capabili pînă a- 
cum.

Dar și așa. cu cele 7 medalii 
(1 de aur, 4 de argint și 2 de 
bronz). România se afla, pînă 
vineri dimineață. în clasamen
tul neoficial pe națiuni pe lo
cul al 6-lea per total medalii și 
pe locul al 7-lea în cel al me
daliilor de aur. Este însă ca 
și cert că pînă luni situația se 
va schimba. Așteptăm «aurul 
californian", ca și argintul și 
bronzul, de aid, de la Los An
geles (la gimnastică, lupte, atle-

LA CATEGORIA 74 kg
portare și in cel de al treilea 
meci al zilei, cel cu reputatul 
luptător vest-german Pasquale 
Passarelli, fiind descalificat în 
min. 2:13, înfrângere care nu 
i-a anulat însă șansele pentru 
locurile 1—2 în grupă. Liber în 
turul 3. Ștefan Negrișan a rea
lizat cea de a treia victorie a 
sa, dispunând la puncte (9—8) 
de iugoslavul Vlado Lisjak. Și 
Ion Draica a avut un tur liber 
(3). după care a susținut me
ciul cu egipteanul Mohamed el 
Azshram, hotărât să dea o re
plică puternică luptătorului 
român. Draica l-a „stopat* insă 
prompt, obțlnind decizia la 
puncte (3—1). Vasile Andrei a 
avut programată o singură în- 
tîlnire, eu austriacul Franz 
Pitschmann, in fața căruia a 
reușit, in mai puțin de două 
minute (1:23), să realizeze un 
scor categoric (15—2), câștigând 
partida prin superioritate, 
înainte de a încheia notațiile 
acestei zile, să menționăm că 
Victor Dolipschi (cat. +100 kg) 
pierzînd prin descalificare 
(min. 4:16) Intilnirea cu iu
goslavul Rcfic Memisevici, s-a 
clasat pe locul 4. 

tism, scrimă, haltere și înot), 
dar mai cu seamă de la spor
tivele noastre aflate la Santa 
Barbara, la canotaj. Deci, sfîr- 
șitul de săptămînă va aduce 
România pe primele locuri în 
clasamentul neoficial pe na
țiuni. Cum este obiceiul aici în 
ziare, în dreptul primelor 6 na
țiuni din clasament apare ală
turi și steagul țărilor respec
tive, în culori.

Sintem prea optimiști 7 Do 
fel ! Ne bazăm pe cifre și pe _ 
faptul că victoriile de pînă a- 
cum — ca și unele ratări — 
au mobilizat întregul lot de 
sportivi, de tehnicieni, aflat! 
mereu în febra concursurilor, 
foarte puternice, pasionante si^^. 
cărora trebuie să li se facă 
cu mult calm, curaj și dăruireJWF 
Să așteptăm pînă luni, cu în
credere. revirimentul sportivi
lor noștri și îmbogățirea recol
tei de medalii.

Tl'RMll DE HANDBAL

(Urmare din pag. 1) 

gistxat rezultatele: Iugoslavia — 
Japonia 32—15 (14—8) — Vu- 
kovid 7, Isakovici 6 și Kalina 
6, cele mai multe goluri pentru 
învingători — și Elveția — 
Algeria 19—18 (16—10). în cla
sament conduc România și El-, 
veția cu cîte 4 puncte, urmate 
de Iugoslavia 3 p. Islanda 1 p. 
Algeria și Japonia 8 p. Urmă
torul meci al echipei României 
se dispută duminică in compa
nia Elveției.

în grupa B : R.F. Germania 
— Spania 18—16 G—9), Dane
marca — Coreea de Sud 31—28 
(17—14) Și Suedia - S.UA 
21—18 (10—6). în clasament I 
Suedia, Danemarca și R.F. Ger
mania — cu cîte 4 p, S.U.Aj 
Spania și Coreea de Sud 0 p.
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