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SPI fKDIDE SUCCESE AIE TRICEIEORILOR LA J. 0.!
13 MEDALII IN ULTIMELE DOUA ZILE

Excelentele evoluții ale „tricolorilor' în zilele a 6-a și 
a 7-a ale celei de a XXIII-a ediții a JocuriloT,. Olimpice 
s-au soldat cu nu mai puțin de 13 medalii, dintre care 8 
de aur I Palmaresul sportivilor români în aceste două zile :

MEDALII DE AUR :

A-

ION DRAICA — lupte grecq-romane, cat. 82 Itg 
VASILE ANDREI - lupte greco-romane, cat 100 kg 
PETRE BECHERU - haltere, cat. 82 kg 
VALERIA RACILA - canotaj,' schif simplu 
ECHIPAJUL DE 4+1 RAME (Olga Bulacda, Chira

postol, Maria Fricioiu, Florica Lavric și Viorica loja), canotaj
• ECHIPAJUL DE 2 VISLE (Elisabeta Oleniuc, Marioara 

Popescu), canotaj
• ECHIPAJUL DE 2 RAME (Elena Horvat, Rodica Arba), 

canotaj
• ECHIPAJUL DE 4+1 

han, Ioana Badea, Sofia 
notaj.

MEDALII DE ARGINT :
• ECHIPAJUL DE 8+1 , 

haela Armășescu, Camelia Diaconescu, Adriana Chelariu, 
Aneta Mihali, Doina Bălan, Mariana Trașcă și Viorica loja), 
canotaj.
• MIHAELA LOGHIN - atletism, aruncarea greutății
• ECATERINA SZABO - gimnastică, individual compus 
MEDALII DE BRONZ :

ViSLE (Titie Țăran, Anișoara Soro- 
Corban și Ecaterina Oancia), ca-

(Lucia Sauca, Aurora Pleșca, Mi-

• SIMONA PĂUCA - gimnastică, individual compus 
® ANCA PĂTRĂȘCOIU - înot, 200 m spate

9

După 7 zile de concurs, în clasamentul neoficial pe me-
dalii, pe primele locuri se aflăț aur argint bronz total
1. S.U.A. 38 26 8 ’ 72
2. R.P. Chineză 12 6 6 24
3. ROMÂNIA 9 7 4 20
4. R.F. Germania 6 9 11 26
5. Japonia 6 2 8 16
6. Canada 5 8 5 18

La Jocurile Olimpice de la Los Angeles participă delegații
sportive din 140 de țări ale I

\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

i

ZiAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XL - Nr. 10 775 | 8 PAGINI - 50 BANI | Luni 6 august 1984

Ion Draica (lupte, cat 82 kg) ' Vasile Andrei (lupte, cat. 100 kg)

SPORTIVII ROMANI ASALTEAZĂ 
AURUL OLIMPIC

LOS ANGELES, 5 (prin tele
fon). StmbAtă. a 7-a zi a în
trecerilor celei de-a XXIII-a 
ediții a Jocurilor Olimpice de 
var*, a rodit din plin și In 
grădina delegației olimpice a 
României. Ambarcațiunile ro
mânești au realizat așteptatul 
festival al canotoarelor noastre.

Această recoltă de medalii o- 
limpice de aur, care se adaugă 
la zestrea marilor performanțe 
sportive românești din cei 40 
de ani de istorie nouă a pa
triei noastre și care a prilejuit 
o adevărată sărbătoare a dele
gației României, se datorează 
abnegației acestor brave spor
tive, care — intr-un ciclu olim
pic de patru ani — s-au dăruit 
cu totul reprezentării demne a 
României la aceste Jocuri O- 
limpice. Poate că filonul de 
aur găsit de canotoare pe la

cul Casitas a făcut să sjtrălu- 
cească în bătaia soarelui" Cali
fornian și ambarcațiile băieți
lor, intrate în concurs dumini
că la Santa Barbara și, astfel. 
împreună cu caiacul șt canoia. 
care iau startul la 6 august, să 
se constituie in cea mai boga
tă și puternică „flotilă de aur“ 
din istoria sporturilor pe apă. 
atit de iubite și populare în 
țara noastră.

De joi și pînă sîmbătă, lup
tătorii au reușit să iasă din 
impasul inițial, cucerind 2 me
dalii de aur, prin Ion Draica 
și Vasile Andrei, pentru ca 
halterofilul Petre Becheru să... 
spargă gheata și să aducă pri
ma medalie olimpică de aur a

Aurel NEAGU

Petre Becheru (haltere, cat. 82.5 kg)Valeria Racilă (canotaj, schif simplu)

Olga Bularda, Maria Fricioiu, Viorica loja, Chira Apostol, Flo
rica Lavric (4+1 rame)

Rodica Arba, Elena Horeai (2 rame)

(Continuare in pag. a S-a'

Sojia Corban, Ioana Badea, Ecaterina Oancia, Anișoara Sorohan, 
Titie Țăran (4 + 1 visle)

SPECTACULOSUL
„SERIAL"

AL CANOTAJULUI 
NOSTRU

LOS ĂNGELES, 5 (prin te
lefon). Sîmbătă dimineața, 
cei peste 20 000 de spectatori 
prezenti în tribunele de pe 
marginea pistei nautice de la 
Lake Casitas au învățat aproa
pe Imnul de Stat al României. 
Nu este doar o metaforă care 
ar dori să vă sugereze dimen
siunile succesului fără prece
dent al canotoarelor noastre, ci 
o ralitate. Pe măsura desfășu
rării fiecărei festivități de pre
miere. după o nouă cursă cîș- 
tigată de fetele noastre, acor
durile Imnului românesc de
veneau tot mai familiare specta
torilor americani. Iar colegii d.e 
breaslă americani si din alte 
țări nu-si mai precupețeau su
perlativele. cele mai + folosite 
fiind „minunat!". ..magnific!" 
si ne felicitau ca si cum am 
fi participat si noi la între
ceri. De fapt, intr-un fel am 
fost părtași la succese pentru

Vladimir MORARU

(Continuare in pag. « 3-a)



0 VIAȚA PE CIMPUL DE ZBOR
La retragerea din activitate a maestrei
sportului la parașutism Ecaterina Diaconu

Cărți noi

informațională, 
în toate 

pune 
dornic de a fi la

După multe ore de muncă în atelier, navomodeliștii din Reghin 
își lansează navele la apă

La Voința Reghin, dupâ 20 de ani de acthiiate

nAȘA NE ȘADE BINE:

SA MUNCIM CU FOLOS!“

De curînd s-a retras din ac
tivitate. după o prezentă de 
peste trei decenii pe eîmpul de 
zbor, maestra sportului la pa
rașutism Ecaterina Diaconu. A 
efectuat prima lansare în pri
măvara anului 1950. Pornea a- 
tunci la drum o generație, pri
ma (este suficient- să amintim 
de Elena Băcăoanu și Elisabe- 
ta Popcscu-Căliu), care. prin 
performanțele realizate, s-a im
pus atenției generale, aducînd 
primii lauri parașutismului ro
mânesc. Cu zece recorduri la 
activ (două mondiale si opt na
ționale). Ecaterina Diaconu a 
justificat cu prisosință așteptă
rile celor care i-au îndrumat 
primif pași in acest sport.

O epocă de pionierat care 
cerea entuziasm, abnegație,

a devenit unul dintre antreno
rii care au căutat să îmbine 
latura practică cu cea teoreti
că, iar rezultatele au fost pe 
măsură. N-a fost deloc întîm- 
plător că sportivi formați de 
ea și-au înscris numele pe ta
belele de recorduri și și-au ad
judecat titluri de campioni, u- 
nii devenind, la rîndul lor. 
reputat! instructori. O simplă 
enumerare : Eva Balogh-Lutsch, 
Ana Șoica-Peța. Remus Pop, 
Emil Leiter, Marius Ionescu, 
Gabriela Ciurea-Șerban, Aure
lia Tu lorică, Valeria Ciurca. 
I-au fost de folos în bună mă
sură fermitatea și intransigen
ța de care a dat dovadă, do- 
bîndind astfel o autoritate de 
necontestat.

Cele aproape 2 000 de lansări

Explozia 
care se manifestă 
domeniile de activitate, 
pe omul 
curent cu ceea ce a fost sau 
ceea ce este la zi în fața 
unei probleme dificil de re
zolvat : cum să se descurce 
in fața atîtor noțiuni, date, 
personalități, evenimente 7 
Iată una din explicațiile a- 
pariției, în ultima vreme, a 
tot mai numeroase dicționare 
sau mici enciclopedii (fizică, 
matematică, tehnică, medi
cină, muzică, istorie ș.a.) des
tinate tinerei generații sau 
specialiștilor, editurile incer- 
cînd astfel să răspundă ce
rințelor și exigențelor unei 
tot mai largi categorii de 
cititori. De altfel, multe din
tre aceste lucrări depășesc 
sfera cunoașterii generale, 
fiind veritabile instrumente 
de lucru pentru specialiști.

Nici sportul nu tace excep
ție de la această regulă. Dez
voltarea permanentă a fiecă
rei discipline, mărirea numă
rului de competiții șl compe
titori de valoare, rezultatele 
deosebite datorate unor spor
tivi de excepție au impus și 
impun lansarea unor volume

Cînd intri în atelierele sec
ției de navomodelism a asocia
ției sportive Voința din Re
ghin, rămîi, pentru o clipă, 
profund surprins : parcă intri 
în „rada“ unui port în care 
.au ancorat nave din toate tim
purile si de cele mai felurite 
tipuri, ce au navigat ori navi
ghează pe mările și oceanele 
lumii. Creatorii acestora ? Na
vomodeliștii. Chiar dacă „o- 
mul casei", antrenorul loan 
Polen, un om extraordinar, îți 
va spune : 
de ani de 
dunat...“ — 
Așadar, 20 
frumos era. Și ce frumos 
se pare și acum cînd 
in urmă, pentru că am realizat 
lucruri intr-adevăr deosebite, 
prin condițiile ce sînt create de 
partid tineretului pentru 
valorifica talentele, 
invătat pe copii să 
că aeromodele și 
navomodele. Iar azi, 
tre ei construiesc avioane 
nave adevărate, la
Galati, Oltenița și pe alte șan
tiere"'.

Secția de navomodelism de 
la Voința este astăzi de nivel 
internațional. Și nu ne miră. 
Ea este pepiniera de cadre 
pentru un important sector e- 
conomic din orașul de pe Mu
reș — construcția de ambarca
țiuni sportive. Dar sîntem si
guri că flotila de la Reghin nu 
ajungea aici dacă nu era... pi
lotată de un om care și-a d> 
dicat întreaga viață sportul!'! 
la Reghin, secretarul asociației.

„Împlinim acum 20 
existentă. S-au a- 
tot rămîi uimit, 

de ani ! „Da ! Ce 
mi 

privesc

a-și 
Noi i-am 
construias- 
mai ales 
multi din- 

Și 
București,

Liviu Maior, un vechi cores
pondent al ziarului nostru.

Ce ne spui, tovarășe 
despre 
ani ?

„Ce 
Si eu . 
realizărilor : exact 100 de me
dalii pentru locuri I 
in competiții 
internaționale, 106 
locuri ll și 68 pentru 
III ; cupe, diplome, 
care trezesc amintiri 
cele mai plăcute. Apoi, 
numeroase titlurile de campioni 
internaționali și naționali. Doar 
cîteva exemple : Tiberiu Wal
ter — azi inginer electronist. 
Hienric Greger — instructor 
de modelism la Casa pionieri
lor și șoimilor patriei. Marian 
Stănică — inginer, Carol Polen 
— specialist in tehnica fibrei 
de sticlă la I.P.L, Reghin, Cor
nel Mărcuș — inginer la 
I.F.E.T...".

Oameni minunați. pasiuni 
admirabile. Și prin strădaniile 
acelui seeretar ..de suflet" pe 
lingă secție a fost creată și o 
unitate productivă de baghete 
și placaje pentru secțiile de 
modelism din țară. „Că așa ne 
șade bine — spunea președin
tele asociației Voința, Orban 
Gheza — să muncim cu folos, 
să producem, să ne autofinan- 
tăm, 
acestui 
Da. le 
Voința 
cesc...

bilanțul celor

să spun 7 M-am 
făcind un inventar

ocupate 
republicane și 

pentru 
locuri 
trofee 
dintre 
ar fi

mirat 
al

Maior
20 d<

tot în folosul extinderii 
sport tehnico-aplicativ". 
sado bine celor de la 
centru modul cum mun-

Viorel TONCEANU

O imagine surprinsă pe aerodromul Clinceni cu un deceniu in 
urmă. Mama ți fiul, Ecaterina (stingă) ți loan Diaconu inainle 

de a efectua o lansare ținindu-se de mină

CONSTELAȚIA>

OLIMPIADELOR
.\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

remi.itâri și chiar sacrificii. 
Erau necesare in primul rind 
cadre. Din toamna anului 1951. 
o dată cu obținerea brevetului 
de instructor, Ecaterina Diaconu 
se va dedica formării parașu- 
tiștilor, generație după gene
rație. Cu o cultură aeronautică 
deosebită, la curent cu toate 
noutățile apărate pe plan in
ternațional. Ecaterina Diaconu

130 de concurenți (din 15 județe).

SI REZULTATE BUNE LA CAMPIONATELE DE RADIOGONIOMETRIE
Zilele trecute au avut loc la 

Deva Campionatele republica
ne de radiogoniometrie — a- 
matori. la care au participat 
peste 130 de concurenți 
15 județe ale țării.

Rind pe rind. sportivii 
pornit să descopere cele 5 ra- 
dioemițătoare ascunse în pădu
rile de la Căprioara și Bejani. 
Deși traseele de concurs au 
măsurat 6—7 km. ele au fost 
parcurse cu ușurință de majo
ritatea concurenților, care au 
înregistrat timpi mult tnai 
buni decît în anii trecuți. S-a 
confirmat astfel buna pregă
tire a sportivilor, activitatea 
susținută de antrenamente din 
cadrul unor radiocluburi jude
țene. cum ar fi, de exemplu. 
Hunedoara, Galați, Buzău, 
Prahova. Brașov și Argeș.

Se cuvine remarcat inimosul 
colectiv al radioclubului din 
Deva, gazda campionatelor din 
acest an. care a reușit să asi
gure o bază tehnică modernă, 
formată din stații portabile, 
ceasuri electronice pentru sem
nalizare și start ș.a.

La campionatul de 3,5 MHz 
pe primele locuri s-au situat 
următorii sportivi : senioare — 
1. Veronica Proteasa 
doara) — campioană 
cană, 2. Gabriela 
(Galați), 3. Veronica 
(Argeș); seniori : 1.
Rogoz (Brașov) — campion re
publican, 2. Cornel Feraru 
(Prahova) ; 3. Gheorghe Nae 
(Buzău) ; junioare — 1. Lăcră
mioara Blaga (Galați) — cam
pioană republicană, 2. Marce
la Pantelimon (Hunedoara). 3. 
Liliana Rada 
juniori — 1.
(Hunedoara) — 
blican, 2. 
lăți). 3. . 
(Galați).

din

au

(Hune- 
republi- 

Bîrleanu
Enache 
Sterian

(Hunedoara) ; 
Adrian Marcu 
campion renu- 

Manuel Radu (Ga- 
Alexandru Stănescu

La campionatul de 144 MHz, 
clasamentul primelor locuri se 
prezintă astfel : senioare — 1. 
Veronica Enache (Argeș) — 
campioană republicană, 2. Ve
ronica Proteasa (Hunedoara) ; 
seniori — 1. Adrian Pastor 
(Brașov). — campion republi
can, 2. Gheorghe Nae (Bu
zău). 3. Pavel Babeu (Dîmbo
vița): junioare: 1. Liliana Ba- 
liț (Hunedoara) — campioană

republicană, 2. Livia Duca 
(Galați), 3. Angela Vargovschi 
(Maramureș) ; juniori : 1. A-
drian Marcu (Hunedoara) — 
campion republican, 2. Marius 
Pantelimon (Hunedoara). 
Ionuț Liță (Prahova).

Cele două cupe oferite 
acest prilej au revenit echi
pelor masculine din județele 
Prahova și Galați.

Vasile CIOBĂNITĂ

IUBITORI Al MOTOCICUSMULUI

de curînd, un 
(mo

de îndemînare,

Am urmărit, 
frumos concurs motociclist 
torete Mobra) ' _ 
organizat în Capitală de asocia
ția sportivă I.M.G.B. (secretar — 
Nicolae Fulău), în colaborare cu 
asociația I.T.B. (președinte — 
Nicolae Aldea, directorul con
cursului). Pe cîteva terenuri de 
tenis ale bazei I.M.G.B. a fost 
amenajat un traseu moto care a 
pus la grea încercare toată pri
ceperea concurenților. Iar evolu
țiile acestora au fost spectacu
loase și aplaudate de o mulțime 
de copii și tineri atrași acolo 
de zgomotul motoarelor. Ce am 
reținut, însă, dincolo de frumu
sețea competiției, a fost faptul 
că erau prezenți sportivi, băieți 
și fete, doar din cele două aso
ciații, la care s-au adăugat citi va 
amatori din cartier. Am căutat 
să aflăm motivul acestei afluente 
reduse și am apelat la progra
mul cuprinzînd obiectivele acti
vității de educație fizică și sport 
pe 1984 ale Consiliului munici
pal al sindicatelor. Și ce am 
constatat : Consiliul sectorului 1 
își propune pentru acest an doar 
două acțiuni moto, cu 40 de par
ticipant!, sectorul 2 și 4 la fel, 
iar sectoarele 3. 5, 6 și sectorul

3.

cu

agricol Ilfov — nimic. Apoi, clu
bul sportiv Metalul și-a propus 
6 acțiuni cu 3 000 (!) de partici
pant! și asociația sportivă I.T.B.- 
3 competiții cu 2 000 de partici
pant!.

Ne întrebăm (șl întrebăm) de 
ce această situație 7 Pe de o 
parte, participările propuse de 
cele două mari asociații sportive 
— Metalul și I.T.B. — nl se par 
cu totul exagerate. Nu ne adu
cem aminte să fi înregistrat 
vreodată participarea unui atit 
de mare număr de iubitori ai 
sportului cu motor, chiar dacă 
ar fi vorba de zeci de competi
ții. Pe de altă parte, cum poate 
fi explicat faptul că doar în trei 
sectoare ale Capitalei există Iu
bitori ai acestui sport 7 Dupâ 
cite am înțeles, eforturile depuse 
de comisia de specialitate din 
cadrul Consiliului municipal al 
sindicatelor pentru a extinde 
acest sport și în celelalte sec
toare, în alte mari asociații spor
tive. Intîmpină rezerve, deși exis
tă posibilități de a se organiza, 
cit de cit, o activitate în acest 
sport tehnlco-apllcatlv. De 
atunci aceste rezerve 7

ce

V. T. MUREȘ

i-au adus o „recoltă" de dis
tincții întru totul grăitoare : 
maestră a sportului, 1962 ; „In
signa F.A.I. de aur cu diaman
te", 1967 ; „Diploma F.A.I. 
„Paul Tissandier", 1974. Nici 
după renunțarea la salturi nu 
s-a despărțit de aerodrom. în
deplinind în ultima perioadă 
activitatea de instructor de ae
ronavă. iar în concursuri, na
ționale si internaționale de e- 
xigent arbitru.

Acum, la încheierea unei ca
riere exemplare, cu rezultate 
care vorbesc de la sine, se 
cuvine să amintim că soție a 
regretatului pilot-instrictor loan 
Diaconu, căzut la datorie, și-a 
crescut fiul, actualul pilot-in
structor Ioan Diaconu, compo
nent al lotului național de acro
bație aeriană, în aceeași con
stantă dragoste pentru aviație 
și, sîntem convinși, își dorește 
să fie și bunică de zburător...

Dinu COSTESCU

de sinteză care să ordoneze 
această „avalanșă" de infor
mații. Modul cum au fost 
primite dicționarele și micile 
enciclopedii apărute pînă 
acum (acestora din urmă ar 
trebui să li se acorde o mai 
mare importanță și mai multă 
operativitate în lansare) sînt 
o dovadă a interesului pentru 
acest domeniu al oibllogra- 
fiei sportive.

Pe această linie se înscrie 
și apariția în librării a lucră
rii „Constelația Olimpiadelor", 
datorată unor autori price- 
puți : Gheorghe Mitra si A- 
lexandru Retinschi. Este 
vorba de un amplu lexicon 
olimpic, în care-i găsim pe 
campionii olimpici, nu într-o 

ci cu informații 
performantele 
lor olimpică, 

al

listă seacă, 
ample despre 
și activitatea 
Peste 5000 de campioni 
J.O., de la celebrul alergător 
antic Leonidas pînă la marii 
noștri campioni Iolanda Balaș, 
Nadia Comăneci și Ivan 
Patzaichin, 6înt prezenți în 
cartea celor doi autori. Bio
grafiile eroilor Olimpiadelor, 
cărora li se alătură și alte 
„noțiuni0 — prezentarea ora
șelor gazdă, cîștigătorii Olim
piadelor culturale, mari per
sonalități, alte elemente refe
ritoare la J.O. ș.a. —. alcă
tuiesc un volum de mare in
teres pentru toți iubitorii 
sportului, constituind. în ace
lași timp, un instrument de 
lucru pentru specialiști.

O reușită pentru care și au
torii și editura MSport-Turism“ 
merită laude.

Emanuel FANTANEANU

Pe bazele sportive de la I. O. R

SUTE DE TINERI
Cînd am intrat, într-una din 

duminicile trecute. în baza 
sportivă I.O.R.. realizată prin 
hărnicia și dragostea de sport 
a oamenilor de aici. vremea 
era pornită pe... ploaie. Dar 
sutele de tineri de pe terenu
rile de întreceri nici n-o luau 
în seamă : pe terenul de fot
bal nr. 2 (pentru că cel prin
cipal a fost de curînd gazonat) 
începuse campionatul asocia-

IGNORAU PLOAIA..,

și tenis de 
remarcat ni 
lîngă buna 
preocuparea 

de Comitetul

ției la fotbal, cu 22 de echipe. 
La popicărie, disputele erau în 
toi. ca și la șah 
masă. Demnă de 
s-a părut — pe 
organizare — și 
celor însărcinați
de partid al Î.O.R. cu această 
frumoasă acțiune de a mobiliza 
la întreceri și tineretul din că
minele de nefamiliști vecine.

Vasile TIMTJC-coresp.

în luna august

AÎRACnVf COMPETIȚII DE OINĂ
Incluse in programul „Dacia- 

dei“ și al manifestărilor do
tate cu „Cupa a 40-a 
sare", viitoarele competiții de 
oină vor reuni, din nou. 
start echipe din mai multe ju
dețe ale țării. In zilele de 18 
și 19 august sînt programate

Aniver-

la

două atractive finale : „Cupa 
U.T.C." (la Gura Humorului) 
și „Cupa U.G.S.R." (la Tîrgo- 
viște). în prima decadă a lu
nii septembrie (9 și 10). muni
cipiul Tulcea va găzdui finala 
ediției a X-a — jubiliară — 
a „Cupei U.N.C.A.P.".

9

1
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„AURUL“ CANOTAJULUI NOSTRU
lată seurle prezentări ale 

campioanelor noastre olim
pice la canotaj, medaliate 
cu aur in probele de 4+1 
rame. 2 visle. 2 r.ime, sim
plu. 4 + 1 visle :

ba de 4+1 rame; la J.O. de 
la Lot Angeles a fost eir- 
maciul echipajelor de 4+1 
rame și 8+1.

OLGA BULARDA : 26 de 
ani, din Fieni (județul Dîm
bovița), clubul sportiv Di
namo București (antrenor 
— Constantin Cntianu): a 
început canotajul la C.S.Ș. 
Viitorul, primul antrenor 
fiindu-i Maria Drăghici ; 
medalii de bronz la C.M. de 
la Bled (1979). J.O. ’80. fi 
C.M. de la Munchen (1981), 
medalie de argint la C.M. 
de la Duisburg (1983).

ELISABETA OLENIUC : 
20 de ani, din Șiret (jude
țul Suceava), clubul sportiv 
Olimpia — Poltcolor Bucu
rești (antrenoare — Ileana 
Pavel); a început să prac
tice canotajul în 1978 l« 
C.S. Olimpia Policolor; me
dalii de bronz la C.M de la 
Lucerna (proba 
le) și C.M. de 
(la 2 visle).

1975 la U.T.A. cu antrenoa- 
rea Maria Mojica; medalii 
de bronz la C.M. de la Bled 
(la 2 visle), J.O ’80 (la 2 
visle), C.M. de la Munchen 
(la 4+1 visle), medalie de 
argint la C.M. de 
na (la simplu).

la Luc er ~

tie 4+1 vîs- 
!« Duisourg

POPESCU : 
Caras-a (;u- 
clubul spor-

TITIE ȚĂRAN: 
din Gherla Mică 
Satu Mare), clubul sportiv 
Metalul București (antre
nori — Stelian Petrov ți 
Horia Constantinescu); a 
început si practice canota
jul in 1980 la C.S. Metalul; 
medalie de bronz la C.M. 
de la Lucerna (la 1+1 visle).

22 de ani. 
(județul

CHIRA APOSTOL : 24 de 
Alexeni (judelui 

sportiv 
(antre

nori — Maria Drăghici 
Gheorghe Gheorghiu); 
început să practice canota
jul in 1980 la C.S.Ș Viito
rul; medaliată cu argint, a- 
nul trecut, la C.M. de 
Duisburg (proba de 
rame).

ani, din 
Dîmbovița), clubul 
Viitorul București

Si 
a

4

MARIOARA 
22 de ani, din 
dețul Botoșani), 
tiv Dierna Orșova (antrenor 
Petru Golici); a început să 
practice canotajul în 1976 
la C.S.Ș. Politehnica Timi
șoara cu antrenorul Dorit 
Ciosici, iar mai tîrziu, la 
Liceul „Ștefan Plavăț” din 
Orșova, cu antrenorul Zol- 
tan Benedek; medalie de 
argint Ta C.M. de la Duis
burg (lo 2 visle).

ANIȘOARA SOROHAN : 
21 de ani. din Tg. Frumos 
(județul Iași), clubul spor
tiv universitar Construcții 
București (antrenor — Ion 
Boicu); a început canotajul 
în 1978 la C.S. A.S.E. cu 
antrenorul Ion Dospinescu; 
medalie de aur la C.M. de 
junioare 
(1980) în

de la Pancearevo 
proba de 2 visle.

22FLORICA LAVRIC : 
de ani, din Copălâu (județul 
Botoșani), clubul sportiv 
Viitorul — C.S. Onești (an
trenor — Mihai Drăghici) ; 
a început să practice cano
tajul în 1980 la Viitorul — 
C.S. Onești: medaliată cu 
argint la C.M. de la Duis
burg (proba de 1 + 1 rame)

ELENA HORVAT: 26 de 
ani, din Luizi Călugâra 
(județul Bacău), clubul spor
tiv Steaua București (antre
nor — Nicolae Gioga); a 
început si practice canota
jul in 1976 la C.S.Ș. Viito
rul; medalii de bronz 
C.M. de la Munchen 
2 rame), C.M. 
cema (la 4+1 
dalie de argint 
la Duisburg (la

la 
(la 

Lu- 
me-

de la 
rame), 
la C.M. de 
2 rame).

CORBAV ; 28 deSOFIA _ 
ani, din Drăgănești (județul 
Teleorman), clubul sportiv 
Steaua București ( 
Nicolae Gioga); a 
canotajul la C.S.Ș. 
București (primul 
— Paul Barcani); 
de bronz la 
Munchen (la 
C.M. de la 
4+1 visle).

(antrenor 
început 
Viitorul 

antrenor 
medalii 

C.M; de 
4+1 visle) 
Lucerna

la
Și 

(la

Lucia Sauca, Camelia Diaconescu, Mihaela Armășescu, Adriana 
Chelariu, Viorica loja, Aneta Mihali, Aurora Pleșca, Marioara 

Trașcă, Doina Bălan (echipajul de 8 + 1)

SPTCTACUL0SU1 „SERIAL" AL CANOTAJULUI
(Urmare din pag. 1)

MARIA FRICIO1U : 24
de ani, din Chisarai (jude
țul Iași), clubul sportiv u- 
niversitar Construcții Bucu
rești (antrenor — Ion Boi
cu); a început si practice 
canotajul in 1973 la CS. 
A.S.E. cu antrenorul Ion 
Dospinescu: medalie de ar
gint la C.M. de la Duisburg 
(proba de 4+1 rame).

de

VIORICA 1OJA : 22 
ani, din Uivar (județul 
miș), clubul sportiv 
versttar Construcții 
rești (antrenor - 
Boicu); a început să 
tice canotajul la C.S.Ș. Po
litehnica Timișoara, pri
mul antrenor fiindu-i lulia 
Crișan ; medalie de argint 
la C.M. de la Duisburg (pro-

de 
Ti- 

uni- 
Bucu- 

Ion 
prac-

RODICA ARBA : 22 de 
ani, din Petricani (județul 
Neamț), clubul sportiv uni
versitar Construcții Bucu
rești (antrenor — Ion 
Boicu); a început să prac
tice canotajul in 1978 la 
C.S. A.S.E. cu antrenorul 
Ion Dospinescu: medalii de 
bronz la J.O. ’80 (la 8+1), 
la C.M. de la Miin- 
chen (la 2 rame), C.M. de 
la Lucerna (la 4+1 rame), 
medalie de argint la 7““ 
de la Duisburg (la 2 rame).

IOANA BADEA : 22
ani, din Odobești (județul 
Dîmbovița), clubul sportiv 
Știința Constanța (antre
nor — Virgil Ștefunescu); a 
început să practice canota
jul in 1980 la Clubul spor
tiv școlar nr. 2 Constanta.

C.M

VALERIA RACILA: 27 de 
ani, din Stulpicani (județul 
Suceava), clubul sportiv 
U.T. Arad (antrenoare — 
Rodica Herbei); a început 
să practice canotajul in

ECATERINA OANCIA : 
30 de ani, din Singiorgiu de 
Pădure (jud. Mureș), clubul 
sportiv Dinamo București 
(antrenor — Constantin Cu- 
teanu); a început canotajul 
in 1974 la C.S. Voința 
București; medalii de bronz 
la C.M. de la Munchen 
4+1 visle) ți CM. de 
Lucerna (la 4+1 visle); 
J.O. de la Los Angeles 
fost cirmaciul 
de 4+1 visle.

fl« 
la 
la 
a 

echipajului

că am trăit fiecare din cele 
sase curse cu inima alături de 
aceste fete minunate, care au 
luptat pînă la ultima picătură 
de energie pentru a aduce 
sportului românesc o uriașă 
satisfacție.

...O zi splendidă, cu soare 
cald, un lac ca oglinda, mîn- 
gîiat de o adiere lină, tribune 
pline, entuziaste, care n-au 
contenit să-si manifeste sim
patia pentru canotoarele Româ
niei — iată cadrul minunat in 
care s-a desfășurat superba 
sărbătoare a canotajului româ
nesc.

Iată acum un rezumat al 
spectaculosului _serial“ româ
nesc in 6 episoade.

Ora 8. Primul start. Echipa
jul nostru de 4+1 rame (Olga 
Bularda. Chira Apostol, Maria 
Frieioiu,
Viorica loja) pleacă pe cu
loarul 2. intre ambarcațiile Ir
landei (culoarul 1) și Statelor 
Unite. Noi sîntem cu ochii 
mai mult pe echipajul Cana
dei, care concurează pe culoa
rul 5. La jumătatea distanței 
(500 m), fetele noastre au un 
mic avans față de 
Canadei, celelalte fiind 
distanțate. Dar diferența 
mărește treptat și 
liniei de sosire ea 
peste 2 secunde.

Ora 8,30. Debutul, 
dreptul, este de bun 
pentru fetele noastre, 
de £ .___ —1-1- 
și Marioara Popesen evoluează

Florica Lavric și

echipajul 
deja 

se 
în dreptul 
va fi de

făcut cu 
augur 

____ ___ ..______ Proba 
2 visle. Elisabeta Oleniuc

SPORTIVII ROMÂNI ASALTEAZĂ AURUL OLIMPIC
(Urmare din pag. 1)

halterelor românești, un vis tot 
de aur al vechilor generații 
de halterofili din țara noastră, 
realizat la 4 august în Gersten 
Pavillion din Los Angeles.

Prin urmare, pînă acum — 
fără să avem în vedere even
tualitatea unei medalii de aur 
(poate chiar două), pentru E- 
caterina Szabo și Simona Pău
ca. dacă vor concura calm și 
sigur, duminică. în concursul 
individual pe aparate al gim
nasticii. ca și îndreptățitele 
speranțe la aur pentru cano
tori — pînă duminică sportivii 
noștri au cucerit 9 medalii de 
aur și au ajuns pe locul al 
3-lea în clasamentul general 
(neoficial) pe medalii de aur 
pe națiuni.

Dar părăsind zona „gold-me- 
dalist“-ilor. care apar la fie
care 5 minute pe ecranele te
leviziunii americane, 
să ne bucurăm pentru 
medalii de bronz (Simona 
că — la gimnastică și 
Pâtrășcoiu — la natație). 
constituie pentru prima 
tivă o premieră personală, 
iar pentru cea de a doua atît 

personală, cit și, mai ales, pre
mieră în natația românească. 
Aceste două scumpe fete. Si
mona de 15 și Anca de 17 ani 
neîmpliniți. reprezintă un sim
bol pentru noile noastre gene
rații de sportivi de mare per
formanță. Simona Păuca a fost 
de-a dreptul cuceritoare la 
birnă. obținînd o notă „blitz" 
de 10 și dovedind în continuare 
o dispoziție de concurs exce
lentă. fiind calmă, sigură (a- 
propiată de Nadia, din acest 
punct de vedere), dar tot tim
pul surîzătoare. cu ochii mari 
albaștri. Anca Pătrășcoiu, un 
prototip de înotătoare de clasă 
mondială, înaltă, viguroasă, se
meață și frumoasă în același 
timp, cu o privire ambițioasă, 
s-a trezit — ea și Simona 
Păuca — de la obișnuința în
trecerilor zonale, cum sînt și

trebuie 
două 
Pău- 
Anca 
care 

spor-

balcaniadele noastre, la Jocu
rile Olimpice. Și iat-o pe 
diurnul 
absolută 
ncască !

Avem 
dar s-ar fi putut, 
mai multă atentie. 
șansă. ca numărul 
și mai mare, chiar 
medaliilor de aur. 
unii dintre sportivii 
fost atît de aproape. 
Corneliu la tir, Ilie Matei 
lupte (l-au despărțit doar 
de secunde de titlul olimpic), 
aruncătoarea de greutate Mi
haela Loghin, la numai un 
centimteru de medalia de aur. 
luptătorul Stefan Rusu. desca
lificat la ..masa verde“ și 
chiar gimnasta Ecaterina 
Szabo, care nu a cîstigat ti
tlul suprem individual pentru 
numai 50 de miimi sau — da
că vreți — 5 sutimi de punct.

Concursul individual compus 
la gimnastică s-a desfășurat 
sub semnul duelului direct în
tre cele mai bune gimnaste de 
aici : Mary-Lou Retton și Eca
terina ~ ~ -
nantă. 
mancă 
tial al 
apoi conducerea 
mai păstra încă 5 sutimi înain
tea ultimului schimb dar a 
fost întrecută, la o diferență de 
numai 5 sutimi. în ultima rota- 
tie. în final, sala a fost în 
delir. însă după scurt timp a- 
plauzele s-au îndreptat și că
tre Ecaterina Szabo, care a cu
cerit publicul american. în 
pofida preferinței firești pentru 
Mary-Lou Retton. între 
Simona Păuca apare ne 
Iul luminos de afișai în 
tia a 3-a. deci medalie 
bronz, iar Laura Cutina 
locul al 
românești pe cele trei catarge, 
trei gimnaste românce în pri
mele sase locuri, școala româ
nească de gimnastică înregis- 
trînd un triumf, chiar în 
condițiile fcînd nu a cîstigat ti
tlul individual absolut, fie din 
cauza unor momente mai pu
țin decît perfecte din concurs.

olimpic, 
pentru

acum

po- 
în premieră 
natația româ-

20 de medalii, 
cu ceva 
ambiție și 
lor să fie 
acela 
de 
noștri 

ca

al 
care 

au 
Ion

la
30

Szabo. O dispută pasi'o- 
în care gimnasta ro- 
a anihilat avantajul ini- 
concurentei sale, a luat 

•u 15 sutimi.

timp, 
tabe- 
pozi- 

de 
___  _____ pe 

5-lea. Două drapele

Cu nota 10 obținută la birnă, 
Ecaterina Szabo a egalat-o pe 

Mary-Lou Retton...
fie si pentru că arbitrajul în 
gimnastică (si în alte sporturi) 
a început mai de mult 
împrumute 
fotbalului, adică să 
cît mai puțin pe gazde.
cum se întîmplă adesea peste 
tot. Ce frumos ar fi fost ca 
Mary-Lou Retton șl Ecaterina 
Szabo să-st 
de aur ! Era 
tă. pe care 
trei seri la
Angeles, un

să 
obiceiuri de-ale 

deranjeze 
așa

îmnartă medalia 
o judecată dreap- 
ne-a sugerat-o, 
rînd. aici, la Los 
public american

care a îndrăgit gimnastele 
mance, cărora le-a -făcut 
premiere o emoționantă mani
festație de simpatie. Am vrea 
ca duminică seara (este vorba 
de ora de aici) să asistăm la 
o ultimă gală festivă așa cum 
au fost toate pînă acum, care 
să ateste din nou marile valori 
ale gimnasticii românești și a- 
mericane, cu noi campioane 

, olimpice pe măsura evoluțiilor 
lor.

Iată că’au început probele 
atletice. Pe stadionul olimpic 
din Los Angeles, din cele peste 
90 000 de locuri, nu rămîne nici 
măcar unul liber, de dimineață, 
de la ora 10, la întrecerile pre
liminare și apoi, de la ora 17 
pînă seara, la a doua reu
niune. Abia s-a dat startul con
cursurilor și Carl Lewis a aler
gat de trei ori suta de metri în 
aceeași zi, pentru a deveni 
campion olimpic. Un nou Jessie 
Owens ? S-ar putea ca această 
Olimpiadă să creeze un nou mit. 
De felul celui al lui Owens, încă 
intact în America, după aproape 
50 de ani. Dar pe pistele acestui 
celebru stadion, după Mihaela 
Loghin, a cărei ratare a titlului 
olimpic a fost demnă de fante
zia unui romancier, au apărut și 
alergătoarele noastre. Doina 
Melinte și Fița Lovin, la 800 m, 
s-au calificat, ambele, cu ușu
rință. Doina neforțînd și clasin- 
du-se a doua în serie, Fița cîș- 
tigîndu-și seria. Două calificări 
de bun augur, la care așteptăm 
cu nerăbdare pe Maricica Puică, 
Anișoara Stanciu și Vali Io- 
nescu.

Vrem sau nu. febra cursei 
după medalii de aici, îndeosebi 
după aur (vă amintiți. „Go for 
the Gold !“) ne-a cuprins și pe 
noi. toți cei aflati aici. Termină 
cursa pentru medalii canotorii, 
o continuă fetele gimnasticii 
și atletismului, boxerii, scrime- 
rii, handbaliștii și o încep lup
tătorii de la libere, caiaciștii, 
canoiștii. judoka și gimnastele 
de la ritmică. Deci, de luni în
cepe a doua parte a Olimpia
dei de la Los Angeles, pe carp 
o dorim fructuoasă pentru 
sportivii României.

ro
la

pe culoarul 6, In larg. Ele își 
asigură chiar de la primele lo
vituri de vîslă un mic avana. 
La jumătatea distanței, moni
torul televiziunii arăta o ju
mătate de barcă diferență pen
tru echipajul „albastru" față 
de cel al Olandei și aproape 
o barcă față de Canada. Cursa 
este practic decisă, pentru că 
s trocul susținut și constant al 
liderelor le detașează tot mai 
mult. La sosire, „Swiss timing® 
arată că echipajul românesc a 
ciștigat cursa cu aproape S 
secunde diferență.

Ora 9. Ramerele noastre E- 
lena 
n-au 
nici 
tiții 
ani. 
și 1983 s-au aflat în 
barcă, ele alcătuiesc un cuplu 
sudat, de mare valoare. Fe
tele noastre pleacă intr-un ritm 
infernal, se desprind 
lovitură de ramă și 
pare separată de a 
echipaje. La sosire 
trăm cea mai mare 
între ..aur" și „argint".

Ora 9,30. „Trei aur din trei 
posibile" și urmează cursa de 
simplu. Sîntem liniștiți. Vale
ria Racilă nu poate pierde. Cu 
două săptămîni în urmă, într-o 
avancronică olimpică. revista 
americană „Sport Illustrated" o 
considera una dintre cele mai 
sigure campioane olimpice, nu 
numai de la canotaj, ci 
toate sporturile, 
cident, ca acela 
burg, ii putea 
Schiful lui Vali 
lulă care plutește pe apa la
cului. Titlul olimpic în proba 
considerată „regina canotaju
lui" rămîne un trofeu româ
nesc ! Sanda Toma are pe po
dium o urmașă pe măsura ei.

Ora 10. Cursa de 4+1 vîsle 
este mai strînsă. dar pe cu
loarul 3 fetele noastre conduc 
de la start la sosire, cîștigînd 
în cele din urmă clar. Jude
cătorul sosirii, compatriotul 
nostru Corneliu Florescu, con
semnează a cjncea victorie ro
mânească consecutivă.

Ora 10,30. In ultima probă, 
8+1, echipajul american pornea 
cu prima șansă, fiind recunos
cut drept cel mai puternic din 
lume la ora actuală, dar cano
toarele noastre au dat o re
plică dîrză, făcînd din aceas
tă ultimă probă, cea mai pal
pitantă dispută a zilei. Ame
ricancele conduc din start, dar 
după 200 de m reprezentantele 
noastre trec pe primul plan. La 
500 m ele au un metru avans, 
iar apoi, pînă cu o sută de me
tri înaintea sosirii, există o 
egalitate aproape perfectă. în 
finiș, americancele vîslesc mal 
viguros și cîștigă cu 3 m în 
fața unui echipaj românesc la 
fel de meritoriu.

După finale le-am așteptat 
pe fetele noastre și pe antre
norii lor la conferința de pre
să. Le-am felicitat, în nume
le tuturor iubitorilor de sport 
din țara noastră, pentru stră
lucita lor. performanță, care a 
făcut ca tricolorul 
să se ridice de cinci 
cel mai înalt catarg al 
Casitas.

Dacă „flotila de aur" 
apelativul pentru caiac 
noe, care și-au cucerit faimă 
internațională, sportul româ
nesc aliniază acum o nouă 
„flotilă de aur", rod al talen
tului și muncii unor tinere se
lecționate din toate colțurile 
țării, priceperii și pasiunii teh
nicienilor noștri, în frunte cu 
antrenorul emerit Victor Mo- 
ciani, și din care fac parte 
Maria Drăghici, Doina Bălașa, 
Ion Boicu și Gheorghe Gheor
ghiu (medic — Ecaterina Flora), 
dar mai ales rod al minuna
telor condiții de viață și sport 
care au permis făurirea și în
deplinirea celor mai frumoase 
visuri.

Horvai și Rodica Arba 
lipsit de pe podiumul 

uneia din marile compe- 
desfășurate în ultimii 4 
Deși numai in anii 1981 

aceeași

cu fiecare 
cursa lor 
celorlalte 

înregls- 
diferență

din 
Doar un ac- 
de la Duis- 
răpi titluL 
pare o libe-

românesc 
ori pe 
lacului

a fost 
și ca-



JOCURILE OLimPICE DE Lfl LOS HRGE
Remarcabil final românesc in turneul de lupte greco-romane 5

ION DRAICA Șl VASILE ANDRE!

HALTEROFILUL PETRE 
A J VICTORIE CATEGORICĂ

• Bilanful echipei
(două de aur)

Splendid final românesc in 
turneul olimpic de lupte greco- 
romane de la Anaheim Con
vention Center, unde, în pre
zența a aproape 9 000 de spec
tatori, au fost înmînate, vineri 
seara, medaliile cuvenite celor 
mai valoroși luptători de la 
categoriile 57, 68, 82 și 100 kg, 
ultimele din programul aces
tei competiții-maraton.

A fost, putem spune, „sea
ra lui ION DRAICA și VASI
LE ANDREI", doi dintre spor
tivii noștri în care ne puneam 
multe și îndreptățite speranțe, 
pe care ei le-au confirmat în 
mod strălucit, CUCERIND 
DOUA TITLURI OLIMPICE 
ȘI DOUA MEDALII DE AUR 
PENTRU SPORTUL -------*
NESC. Ii felicităm 
căldura pe ei, ca și 
norii (coordonator — Ion Cor- 
neanu) care le-au condus cu 
atîta măiestrie pașii spre cea 
mai înaltă treaptă a podiumu
lui olimpic, la care au ajuns, 
NEINVINȘI, după evoluții în 
care și-au demonstrat de fie
care dată, talentul deosebit.

Primul „aur" a fost cîștigat 
de ION DRAICA (cat. 82 kg), 
care după ce a dispus categoric 
prin „diferență" (10—0) de So- 
ren Claeson (Suedia), l-a în
tîlnit, în meciul final pe Di
mitrios Thanapoulos (Grecia). 
A fost un meci în care cam
pionul român, superior pe 

întîlniri, a 
extraordi- 
puternicei 
adversarul

?.
Și, 

satisfacție

roma- 
cu toată 
pe antre-

CAMPIONI OLIMPICI!
noastre reprezentative 4 medalii

fl un total de 32 de puncte

Ion Draica : născut la 5 
ianuarie 1958 la Constanța, 
inălțime 1,77 m, greutate 82 
kg, mmebru al clubului 
sportiv Farul Constanța. 
Practică luptele din anul 
1970, primul său antrenor 
(și în prezent) fiind Con
stantin Ofițerescu. Cele mai 
bune performanțe anterioa
re : campionate
diale — locul 1 în 
locul 2 în 1977 și ivor. , 
campionate europene — lo
cul 1 in 1977, 
locul 2 in 1983, 
1982; Jocurile 
Universitare — 
1977 și 1981 ; campion na
țional în anii 1977, 1978,
1979, 1980, 1981. Este profe
sor de educație fizică la 
C.S.Ș. Medgidia, necăsătorit.

mon- 
1978, 

1982 ;

1978, 1979, 
locul 3 in

Mondiale 
locul 1 in

Andrei : născut la 
1955 in comuna Al- 
județul Ialomița, 

1,85 m, greutate

Vasile 
28 iulie 
bești, 
înălțime
100 kg, membru al clubului 
sportiv Steaua (din 1982). 
Practică luptele din anul 
1972, primul lui antrenor 
fiind Dumitru Pîrvulescu, 
cel care l-a și descoperit; 
ulterior a lucrat la clubul 
Progresul cu Staicu Oltea- 
nu, iar in prezent este pre
gătit de Gheorghe Șuteu. 
Cele mai bune performanțe 
anterioare : la Jocurile
Olimpice — locul 3 in 1980; 
campionate mondiale — lo
cul 2 in 1982; campionate 
europene — locul 2 în 1980 
și locul 3 in 1979; Jocurile 
Mondiale Universitare — 
locul 2 in 1981.

Dacă la 31 iulie am consem
nat prima medalie olimpică la 
haltere obținută de un spor
tiv român (cea de argint cu
cerită de Gelu Radu), iată că 
Ia 4 august s-a realizat o nouă 
premieră : pentru prima oară 
o medalie de aur ! Autorul a- 
cestui splendid succes este Pe
tre Becheru, la categoria mij
locie (82,5 kg), component al 
clubului Steaua.

La startul categoriei mij
locie s-au aliniat 19 concurenți 
din 17 țări. Sportivul român s-a 
detașat din primele încercări, 
fiind cotat drept favorit al dis
putelor. La stilul smuls. Petre 
Becheru, fără să forțeze 
prea mult, a reușit 155 kg, 
în timp ce următorii _ clasați, 
Robert Kabbas 
japonezul Ryoji 
dicat 150 kg.

La „aruncat".

Un sincer bravo primului 
campion olimpic la haltere 
din România. Felicitările 
sînt adresate lui Petre Be
cheru, care la categoria 
mijlocie a reușit să cistige 
medalia de aur.

Născut la București, la 15 
mai 1960, el a început acti
vitatea la haltere in 1977, 
la clubul Steaua. Ca junior 
a fost antrenat de Dumitru 
Constantin, apoi in scurt

mare

(Australia) și 
Isaoka, au ri-

Petre Becheru

a dominat cu o și mai 
autoritate concursul. în aplau
zele spectatorilor din sala Uni
versității Loyola Marymount, 
sportivul român Petre Becheru 
ridică 200 kg, după ce austra
lianul Kabas rămîne la 192 kg, 
iar reprezentantul Japoniei la 
190 kg.

DUPĂ 0 DISPUTA DRAMATICA

BECll

timp a jl 
național, A 
la clubul A 
echipa rcpU 
putatul A 
Achim. ■

Fost recA 
de cinci or 
nai de doi 
o ascensiu 
greșind dii 
tăzi CU 142

LA

La total.
355 kg, r 
dară, la 1: 
daliatul cu 
la 15 kg i 
sat pe locv 
victoria cea 
ținută pînă 
ediție a J

„ARGINT" Șl a

parcursul întregii 
luptat cu o ambiție 
nară și, în pofida 
rezistențe opuse de 
său, a cîștigat la puncte (4—3) 
In aplauzele spectatorilor 
firește, spre marea 
a delegației noastre olimpice. 
Ion Draica cucerește, iată, 
„aurul" — cea mai prețioasă 
performanță din bogatul 
palmares international.

Din nou „aur"! La Anaheim 
Convention Center, pe cea mai 
Înaltă treaptă a podiumului, 
avea să urce și un alt cam
pion român, VASILE ANDREI 
(cat. 100 kg). După victoria 
netă realizată în întîlnirea an
terioară, cu George Pikilidis 
(Grecia) — prin descalificare 
(min. 4:05). Vasile Andrei, ca
lificat în finala pentru locurile 
1—2, s-a aflat față în față cu 
redutabilul luptător american 
Greg Gibson, puternic încura-

său

iat de numeroșii suporteri pre- 
zenti în tribune. Andrei s-a 
dovedit însă imbatabil ! El a 
realizat o impresionantă suită 
neîntreruptă de procedee teh- 
nico-tactice si totalizînd 12 
puncte (la 0) a încheiat me
ciul victorios prin superiorita
te. obținută în min. 4:16 ! A 
fost a patra întîlnire cîștigată 
înainte de limită, ceea ce spu
ne multe despre valoarea re
marcabilă a luptătorului român. 
Vasile Andrei a transformat 
acum „bronzul" de la Moscova 
în „AUR" !

înainte de a continua cronica 
ultimelor finale, pentru că vi
neri seara s-a încheiat turneul 
olimpic de lupte greco-romane. 
să reamintim că în bilanțul e- 
chipei reprezentative a tării 
noastre. în afara medaliilor de 
aur cucerite de Ion Draica si 
Vasile Andrei, mai sînt cuprin
se cea de argint obținută 
Ilie Matei (cat. 90 
de bronz cîștigată 
Rusu (cat. 74 kg).

Si acum, din nou 
Convention Center, 
ra

in ultima zi a finalelor 
mai aflat în cursa pentru 
dalii încă doi luptători români: 
Nicolae Zamfir (cat. 57 kg) șl 
Ștefan Negrișan (cat. 68 kg), 
clasați pe locul secund în gru
pele categoriilor respective. 
Spre regretul nostru, ei n-au

de
kg) si cea 
de Stefan

la Anaheim 
vineri sja-

s-au 
me-

reușit însă cucerirea „bronzu
lui" pe care-1 așteptam, clasîn- 
du-se pe locul 4. După un 
„liber", in așteptarea rezulta
tului dintre Pasquale Passarel
li (R.F.G.) și Frank Famiano 
(S.U.A.). încheiat cu victoria 
celui dinții prin superioritate 
(min. 3:12). Nicolae Zamfir l-a 
întîlnit. pentru locurile 3—4. pe 
Haralambos Holidis (Grecia), 
în fata căruia a pierdut la 
puncte cu o minimă diferență 
(1—2). Ștefan Negrișan a avut 
Si el un tur liber, după care 
l-a întîlnit pe americanul Ja
mes Martinez. înainte de meci, 
multe speranțe. Ele s-au r.sipit 
însă repede, aproape inexpli
cabil luptătorul nostru greșind 
tactic și permițîndu-i adversa
rului să încerce... si să obțină 
„tuș“-ul în secunda 25 !

în urma acestor ultime re
zultate. iată bilanțul general 
al echipei noastre de lupte 
greco-romane : DOUA MEDA
LII DE AUR, una de argint, 
una de bronz, 3 locuri 4 (doi 
sportivi — C. Ută si M. Cis- 
maș — eliminați în turul 3) 
și un total de 32 de puncte.

Marți, 
vention 
olimpic 
care. în 
cașu (cat. 
al acestui stil, sînt înscriși și 
luptătorii noștri de greco-ro
mane participant! la turneul 
recent încheiat.

tot la Anaheim Con- 
Center. începe turneul 
de lupte libere. la 
afara lui Vasile Puș- 

100 kg), specialist

ELISABETA GUZGANU - CLASATĂ PE LOCUL 4
Campioană olimpică Luan Jujie (R. P. Chineză) ik

Reprezentanta țării noastre, 
Elisabeta Guzganu (20 de ani), 
la prima ei prezență intr-o 
eompetiție olimpică, a ocupat 
locul 4 în clasamentul gene
ral al probei de floretă femi
nină.

Să reconstituim drumul către 
podiumul olimpic... în elimi
nările directe. România a avut 
două sportive, pe Elisabeta 
Guzganu și Aurora Dan. în 
primul tur, Guzganu a între- 
cut-o pe Linda Martin (An
glia) eu 8—3. Apoi, cu o nouă 
victorie în turul 2 la Lau
rence Modaine (Franța), cu 
8—4, Guzganu a intrat direct 
ta turneul final. Aurora Dan 
a debutat și ea bine în elimi
nările directe, cu o victorie 
la Li Huahua (R. P. Chineză) : 
8—5, pentru ca in turul 2 să 
fie depășită de Dorina Vacca
roni (Italia), campioana mon
dială en titre, cu 8—5. în re
calificări, Aurora Dan s-a în
tîlnit pe planșă cu viitoarea 
campioană olimpică, Luan Ju- 
jie, intr-un asalt dramatic, pe 
care l-a pierdut in extremis, 
eu 8—7 !

întrecerea celor 8 finaliste 
rămase în competiție a des- 
chis-o, în „sferturi", Guzganu, 
cu o victorie lejeră la Gaudin : 
8—3. Apoi, Luan Jujie a dis
pus de Bischoff cu 8—5. Mai 
greu au trecut mai departe 
Vaccaroni de Brouquier (9—7) 
și Hanisch de Modaine (de 
asemenea 9—7), efort care a- 
vea să le marcheze în conti
nuare, în semifinale pe în-

vingătoare, în special pe Ha
nisch, care, după un asalt e- 
puizant, a depășit-o pe italian
că numai cu 8—6. în cealaltă 
semifinală. Luan Jujie a ob
ținut o victorie nesperat de 
facilă la Guzganu (8—0), re
prezentanta tării noastre ne- 
reusind — în ciuda dîrzeniei 
sale caracteristice — să se a- 
comodeze cu stilul adversarei. 
Pentru medalia de bronz. Do
rina Vaccaroni. mai rutinată, 
a întrecut-o pe Elisabeta Guz
ganu cu 8—5. în timp ce în 
asaltul pentru medalia de aur 
— si titlul olimpic — Luan 
Jujie. mai proaspătă si mai

Doi finaliști
LOCUL fi

decisă. a depășit-o destul de 
detașat pe Kornelia Hanisch 
cu 8—3.

Noua campioană olimpică la 
floretă fete este deci. Luan 
Jujie (R.P. Chineză), în vîrstă 
de 28 de ani. profesoară de 
educație fizică la Nankin. Suc
cesul floretistei chineze nu 
constituie. însă, o surpriză de 
proporții, ea aflîndu-se în ul
timii ani printre protagonistele 
concursurilor internaționale de 
scrimă ; în 1978 a fost vice- 
campioană mondială de tineret, 
iar în 1981 vicecampioană mon
dială și la senioare.

la sabie :

PENTRU ECATERINA SZABO Șl SIMONA
arbitrele i-au acordat numai
9,95. Oricum, o notă foarte
bună, care o menținea în dis
puta pentru o poziție supe
rioară la individual compus. în 
schimbul următor, Ecaterina 
Szabo urma la sol. iar Mary- 

Lou Retton la bîr
nă. Deci, un mo
ment în care gim
nasta noastră ar 
fi putut să... for
țeze desprinde
rea. cunoscîndu- 
se forța ei reală 
la sol si eviden
tele slăbiciuni ale 
lui Mary-Lou
Retton la bîrnă, 
Ecaterina Szabo a 
fost din nou la 
înălțime. confir- 
mînd toate aștep
tările. Toate linii
le acrobatice au 
fost executate cu 
multă virtuozitate 
si expresivitate, 
cu maximă preci
zie la salturile 
Tsukahara. im
presia produsă de 
sportiva noastră 
fiind excelentă. 
Nota obținută — 
9,95. întrucît Mary- 
Lou Retton pri
mea în acest 
schimb 9,89 la bîr

nă, rotația a doua o aducea 
acum în frunte pe gimnasta 
noastră, lideră cu 15 sutimi de 
punct avans în disputa pentru 
titlul de campioană absolută a 
Olimpiadei de la Los Angeles. 
Cu totii știam însă că va fi 
greu de apărat acest minim a- 
vantaj. pentru că Mary-Lou 
Retton urma să evolueze la 
cele mai bune aparate ale sale, 
solul și săriturile. S-a prezen
tat mai intîi la sărituri F.ca- 
terina Szabo. Deși ea a pre
zentat o săritură din baremul 
10 si care a dovedit multă si
guranță si amplitudine în am
bele zboruri, aterizările nu au 
fost perfecte, astfel că nota 
cea mai bună obținută a fost 
de 9,90. în acest schimb, cam
pioana americană evolua la 
sol. A fost un exercițiu bine 
executat.
tice. iar 
condusă 
Fie... — 
ximă. 
românce 
moment 
totul depindea de notele 
care cele

Arena sportivă de la Pauley 
Pavilion a fost parcă vineri 
seară mai plină ca oricînd în 
aceste zile... de gimnastică. 
Firește, am spune, pentru că 
întrecerile fetelor sînt mai 
spectaculoase și mai atr-țt.ve.

PAU>r
ale concurs 
ultimele si 
Szabo la o: 
Retton la 
sigură de 
noastră ar 
mească fit 
un 9,95. E 
decît 9,90. 
lui Mary- 
decisive. C 
echipe, gii 
avut două 
bele notat 
atît cîț îi 
a face pa 
doua a poc 
astfel că.
Lou Retto 
sutimi de 
samentului 
individual 
na noast; 
multufteas 
argint. Ac 
o perform 
bună decîl 
timele ca 
la car 
a trei

celelalte f 
mona Păr

MĂRIM MUSTAȚA Șl IOAN POP LOCUI 8
Proba a revenit lui

Proba de sabie a dat cîștig 
de cauză francezului Jean 
Francois' Lamour. Noul campi
on olimpic l-a întrecut în fi
nală pe italianul Marco Marin 
cu 12—111 Doi dintre scrimerii 
noștri au ajuns în turneul 
nai, ocupind locurile 6 
Mustață) și 8 (I. Pop).

Sabrerii români (alături 
cei amintiți a mai 
Cornel Marin) au avut 
start promițător, toți 
în eliminările directe. 
I. Pop l-a întrecut pe 
(Franța) cu 10—3, în 
Mustață a pierdut la 
(Italia) cu 10—5, iar C. Marin 
la Granger-Veyron (Franța) cu

fi- 
(M,

de 
concurat 

un 
intrînd 

în turul 
Guichot 
timp ce 

Scalzo

J. F. Lamour (Franfa)
10—9. în turul ÎI, Pop a cedat 
la mare luptă la Marco Marin 
(10—9), astfel că toți sabrerii
noștri au intrat în recalificări, 
în turul I, Mustață a
de Nolte (RFG) cu 10—6, dar
C. Marin n-a putut
Scholz (RFG), deși a 
din răsputeri (9—10). în turul 
II, Mustață a realizat o pres
tigioasă victorie la " ~~
ba (10—9), intrînd 
final, la fel ca și 
cu Scholz.

în turneul final, 
găsit soluții pentru 
Lamour (5—10) și nici Musta
ță în asaltul cu Granger-Vey- 
ron (8—10).

dispus

trece de 
luptat

Dalia Bar- 
în turneul 
Pop: 10—4

Pop n-a 
a trece de

Ecaterina Szabo
După cum se știe, între cele 
mai autorizate candidate la 
tițlul absolut se aflau două 
sportive----- a-™
Szabo 
două
Mary-Lou Retton
McNamara. Bineînțeles că gîn- 
durile noastre se îndreptau și 
spre cea de a treia concurentă 
româncă din concurs, Simona 
Păuca. a cărei forță competi
tivă fusese atît de convingă
tor etalată în primele două 
zile de întrecere si. mai ales, 
la bîrnă, acea ..punte a sus
pinelor" pe care ea s-a dove
dit cea mai bună dintre toate 
și a fost notată cu 10 !

Firește, duelul dintre Ecate
rina Szabo și Mary-Lou Retton 
deținea „capul de afis“ al zi
lei si a fost din prima clipă a 
concursului și pînă la finalul 
acestei dramatice dispute 
clou-ul celor aproape două ore 
de întreceri spectaculoase și de 
ridicat nivel tehnic. Începutul 
a fost favorabil multiplei noas
tre campioane. Ecaterina Szabo, 
deși ea începea la cel mai 
greu aparat, bîrnă. învingînd 
toate prejudecățile și chiar 
propriile ei temeri la această 
probă, fata noastră a făcut pur 
și simplu un exercițiu excep
tional. în care săriturile, pi
ruetele si toate celelalte miș
cări acrobatice specifice pro
bei au fost executate cu o si
guranță si o precizie care au 
uimit întreaga asistentă. Bri
gada de arbitre a fost si ea 
impresionată de înalta măies
trie a gimnastei românce, ast
fel că nota maximă a venit 
foarte firesc : 10 ! în acest 
moment disputa era relansată, 
deoarece se restabilea egalita
tea. Mary-Lou Retton primea 
doar 9.85 la paralele. Să mai 
menționăm că Simona Păucă 
a început întrecerea tot la bîr
nă. Ea a repetat de fapt buna 
execuție de la programul liber 
ales pe echipe, a primit aplau
zele unui public entuziast, dar

romance,
și Laura Cutina, 
gimnaste

Ecaterina
Și 

americane, 
și Julianne

cu elemente acroba- 
brigada de arbitre — 
de americanca Jackie 
i-a acordat nota ma- 
Avantaiul sportivei 
se redusese în acest 
la numai 5 sutimi și 

ne 
mai bune gimnaste

Ambele a 
foarte bii 
— Laura 
bîrnă. Si: 
note de 
în perm 
fruntaș. < 
pe locul 
bronz fii 
mare suc 
acestei ti: 
naște.

PERFORMERUL FIOLELOR - II NING
Sîmbătă seară, la Pauley Pa

vilion, ultima întîlnire cu gim- 
naștii la această Olimpiadă. De 
data aceasta, s-au prezentat în 
fața spectatorilor 
aparate, cei mai 
tivi la fiecare 
cum se anticipa, 
medalii s-a dat, 
între reprezentanții R. P. Chi
neze, 
Ning 
cel 
reuniunii, 
Iii de aur și una de argint. Me
dalii de aur au mai obținut, de 
asemenea, Peter Vidmar și 
Bart Conner din echipa S.U.A, 
Koji Gusbiken și Shinji Mori-

finaliștii la 
buni 8 spor- 
probă. Așa 
lupta pentru 

cu precădere,

S.U.A. și japoniei, 
a 

mai
l,

Li 
fost, indiscutabil, 
bun gimnast al 
cucerind 3 meda-

sue din 
cum și 
Yun. De 
probe, ca 
s-au acor 
de aur, i 
puțin de 
cat pe tr< 
inului.

Din po 
lentin Pil 
prin retri 
în finală 
cuție bui 
Gimnastu 
locul 6 î 
zitie deși 
le, Emili; 
nală) s-a



■s
IE

k lotul 
ttit atit 
t ji in 
de re- 
Ștefan

tațional 
; nafio- 
a avut

, pra
lină as-

Imagini sugestive ale splendidului succes dobîndit de tricolori la J.O. De la stingă la dreapta : Valeria Răcilă și zimbetul victoriei; Ion Draica, — pe cea mm 
înaltă treaptă a podiumului ; echipajul de 4+1 visle (Title Țăran, Anișoara Sorohan, Ioana Badea, Sofia Corban și Ecaterina Oancia) răspunzind aplauzelor tribunei.

I rareran
I însumează 
I victorie 
ftă de me- 
Kabbas) și 
baoka, cla- 
ea ! A fost 
legorică ob- 
a actuala 
pliere.

Ziua a Vl-a a întrecerilor
ATLETISM : 20 Ir: 

Canto (Mexic) 1.23:13 — 
2. R. Gonzalez (Mexic) 
milano (Italia) 1.23:26 ; 
nada) 1.24:29 ; ’
1.25:07 ; 6. j.
greutate F : 1. 
20,48 m

X-
■or obține în 
I: Ecaterina 
Sr Mary-Lou 
■ Pentru a fi 
Iii. gimnasta 
Suit să nri- 
■naximă. tie 
Iu a obținut 
lea săriturile 
■ton să fie 
■concursul ne 
pmericană a 
I bune, am- 
I (evident, cu 
Icesar centru 
pe treanta a 
Ipe prima...), 
lemis. Mary- 
pseste cu 5 
le lidera cla- 
Ind aurul la 
liar camnioa- 
lev^jQ să se 
ImedaTia de 
UI reprezintă 
lividuală mai 
klizată la ul- 
e mondiale, 
t—U^treanta 

aăWferită si 
românce. Si- 
laura Cutina.

'ăuca

at în general 
— din păcate 

ieșirea la 
schimb, cu 

.90. s-a aflat 
în plutonul 

se în final 
medalia de 

ent. cel mai 
Dină acum ăl 
talentate gim-

. &&ineză)

ăponiei, pre-
11 chinez Lu 
t că in două 
nere și inele, 
două medalii 

rituri nu mai 
irenți au ur- 
doua a podiu-

rezervă. Va- 
ost promovat, 
nui concurent, 
avînd o exe- 

ită CU 9,80.
s-a clasat pe 

tă probă, po- 
itorie. La ine- 
a (9,70 in fi- 
pe locul 7.

km marș : 1. Ernesto 
campion olimpic ; 
1.23:20 ; 3. M. Da- 
4. G. Leblanc (Ca- 

Mattioli
(Spania)

. Losch (R.F.G.) 
campioană olimpică ; 2. MI- 

HAELA LOGHIN (România) 20,47 m , 3. 
Gael Martin (Australia) 19,19 m ; 4. Judith 
Oakes (M. Britanie) 18,14 m ; 5. Meisu Li 
(Ghana) 17,96 m ; 6. Venissa Head (M. 
Britanie) 17,90 m ; 7. Carol Cady (S.U.A.) 
17,23 m, 8. Florența Crăciunescu (România) 
17,23 m ; 800 m F (serii) ..........
pentru semifinale : seria
ger , 
(S.U.A.) 

2:04,16 ; 
seria a 
2:01,51 ; Robin Campbell (S.U.A.) 
Lorraine Baker (M. Brit.) 2:01,73 
lita Lind (Porto Rico) 2:01,84 ; 
III-a : Doina Melinte (România) 
Caroline O’Shea (Irlanda) 2:03,60 
tine Slythe (Canada) 2:04,17 ; 
Abraham (India) 2:04.69 ; seria „ 
Kim Gallagher (S.U.A.) 2:00,37 ; Gabriella 
Dorio (Italia) 2:01,41 ; Elly van Hulst (O- 
landa) 2:03,38 ; Grace Verbeek (Canada) 
2:04,16.

BASCHET. Masculin, grupa B : S.U.A. 
— Franța 120—62 (57—25), Spania — R. P. 
Chineză 102—83 (50—38), Canada — Uru
guay 95—80 (46—47) ; feminin (grupă uni
că) : Iugoslavia — Canada 69—68 (35—34), 
Coreea de Sud — Australia 54—48 (26—19),
R. P. Chineză — S.U.A. 55—91.

BOX. Preliminarii, cat. semiușoară : 
J. A. Hernando (Spania) b.p. J. C. Labonte 
(Seychelles), D. Odameh (Ghana) b.ab. 3 
D. Kossi (Rep. Centraf ricană), L Ortiz 
(Porto Rico) b.k.o. 2 B. Sakul (Thailanda), 
A. Dickson (Marea Britanie) b.p. D. Ollo 
(Gabon), G. Carew ___ L.^. IZ.
Kimbu (Zair), M. N. Ebanga (Camerun) 
b.ab. 2 S. Odhiambo (Suedia), ” “
(Turcia), b.p. F. Bakary (Coasta de Fil
deș), J. Chinvanta (Zambia) b.ab. 2 E. 
Phillip (Grecia), G. Nyeki (Uganda) b.p. 
A. Sodogah (Togo), P. Whitaker (S.U.A.) 
b.p. O. A. Mendez (Nicaragua), R. Gies 
(R.F.G.) b.p. S. Khenyab (Irak), J. Kal- 
bhenn (Canada) b.ab. 1 M. Randrianasolo 
(Madagascar), C. Ossai (Nigeria) b.ab. 2 
A. Beltre (Rep. Dominicană), L. Cantancio 
(Filipine) b.p. K. Dar (Pakistan), 
Chun (Coreea de Sud) b.p. S. Pavlovic 
(Iugoslavia), R. Cornett (Australia) b.p.
H. Gutierrez (Columbia) ; cat. mijlocie : 
M. Mwaba (Zambia) b.k.o. 1 V. Samelli 
(Franța), M. Zaoui (Algeria) b.ab. 2 T. 
Monne (Lesotho), V. Hill (S.U.A.) b.p. B. 
Schumacher (Marea Britanie), D. Skaro 
(Iugoslavia) b.p. H. A. Corti (Argentina), 
J. S. Shin (Coreea de Sud) b.p. R. Duff 
(Canada), J/Okorodudu (Nigeria) b.p. P. 
Corr (Irlanda), P. Van Raamsdonk (Olan
da) b.p. N. Cruciani (Italia) A. Gonzalez 
(Porto Aico) b.p. P. Tuvale (Samoa); cat. 
supergrea: L. Lewis (Canada) b.ab. 3 M. 
Yousuf (Pakistan), T. Biggs (S.U.A.) b.p.
I. Barrientos (Porto Rico), P. Hussing 
(R.F.G.) b.p. O. Mayer (Austria).

CĂLĂRIE, Concurs complet, individual ; 
1. Mark Todd (Noua Zeelandă) cu Cha
risma 51,60 p — campion olimpic ; 2. Ka
ren Stives (S.U.A.) cu Den Arthur 54,20 
p ; 3. Virginia Holgate (Marea Britanie) 
cu Priceless 56,80 ; 4. Torrence Fleisch
mann (S.U.A.) cu Finvarra 60,40 p ; 5. 
Pascal Morvillers (Franța) cu Gulliver B 
63,80 p ; 6. Lucinda Green (Marea Brita
nie) cu Regal Realm 63,80 p ; echipe : 1.
S. U.A. (Karen Stives cu Den Arthur 54,20 
p ; T. Fleischmann cu Finvarra 60,40 P ; 
Michael Plumb cu Blue Stone 71,40 p) 
186,00 p — campioană olimpică ; 2. Ma
rea Britanie 189,20 ; 3. R.F.G. 234,00 p ; 4. 
Franța 236,00 p ; 5. Australia 258,40 p ; 
6. Noua Zeelandă 280,00 p.

CICLISM. Velodrom, cursa cu adițiune 
de puncte : 1. Roger Ilegems (Belgia) 37 
p, 1 tur avans — campion olimpic, 2. U. 
Messerschmidt (R.F.G.) 15 p, 1 tur avans, 
3. J. M. Youshimatz (Mexic) 29 p, 4. J. 
Mueller (Elveția) 23 p, 5. J. E. Curuchet 
(Argentina) 26 p, 6. G. Clarke (Australia) 
13 p ; urmărire pe echipe : finala : Aus
tralia 4:25,99 b, S.U.A 4:29,85 ; pentru 
locurile 3—4 : R.F.G. 4:25,60 b, Italia 
4:26,90 ; clasament : 1. Australia (Michael 
Grenda, Kevin Nichols. Michael Țurțur, 
Dean Woods) — campioană olimpică, 2. 
S.U.A., 3. R.F.G., 4. Italia : viteză, finală: 
M. Gorski (S.U.A.) b. N. Vails (S.U.A.) 
— 10,49 și 10,95 în două manșe ; pentru 
locurile 3—4 : T. Sakamoto (Japonia) b. 
Ph. Vemet (Franța) în două manșe ; cla
sament : 1. Mark Gorski — campion olim
pic, 2. N. Vails, 3. T. Sakamoto. * 
Vernet, 5. G. Scheller (R.F.G.), 6. M. Ale
xandre (Argentina).

FOTBAL. Grupa B : Iugoslavia — Irak 
4—2.(0—2), Canada — Camerun 3—1 (1—0), 
clasament ; 1. Iugoslavia 6 p, 2. Canada
3 p, 3. Camerun 2 p, 4. Irak 1 p (Iugo
slavia și Canada calificate în sferturi de 
finală) ; grupa C : Brazilia — Maroc 2—0 
(0—0), R.F.G. — Arabia Saudită 6—0 
(4—0), clasament ; 1. Brazilia 6 p, 2. R.F.G.
4 p, 3. Maroc 2 p, 4. Arabia Saudită 0 p 
(Brazilia și R.F.G. calificate în sferturi 
de finală) ; grupa A, clasament : 1. Fran
ța 4 p (5—4), 2. Chile 4 p (2—1), 3. Nor
vegia 3 p, 4. Qatar 1 p (Franța și Chile 
calificate în sferturi de finală) ; grupa D, 
clasament : 1. Italia 4 p, 2. Egipt 3 p 
(5—3), 3. S.U.A. 3 p (4—2), 4. Costa Rica 
2 p (Italia și Egipt calificate în sferturi de 
finală).

5. C.
Marin i
Claudia

(Italia)
1.25:32 ;

2.

(R.F.G.)
2:04,05 ; 

Renza
II-a :

2:03,66 
Jill 

Clark 
Fița

— s-au calificat 
I : Margit Klin- 
Ruth

McCabe
(Canada)
Lovin (

Wysocki 
(Suedia) 

) 2:04,6’; ;
(România) 

2:01,72 ; 
; Ange- 
seria a 
2:02,77 ; 

; Chris- 
Shinx 

a IV-a :

(Guyana) b.p. M.

F. Sumer

C. S.

R.

1 V.

1.

R.F.G.

3. T.

2.

4. Ph.

GIMNASTICA. Feminin, co. cursul indi
vidual compus : 1. F.lary-Lou Reiton
(S.U.A.) 79,175 p — camp’oană olimpică; 
2. ECATERINA SZAB3 (România) 79,125 
p ; 3. SIMONA PAUCA (România) 78,675 
p ; 4. Julianne McNamara (S.U.A.) 78,400 
p ; 5. Laura Cutina (România) 78,300 p ; 
6. Ma Yanhong (R. P. Chineză) 77,850 p.

HANDBAL. Feminin (grupă unică) : 
Iugoslavia — Austria 30—15 (15—8), R. P. 
Chineză — R.F.G. 20—19, Coreea de Sud
— S.U.A. 29—27.

HOCHEI PE IARBA. Masculin, grupa B; 
Kenya — Canada 3—2 (1—1), Olanda — 
Pakistan 3—3 (2—1), Marea Britanie —
Noua Zeelandă 1—0 (1—0) ; feminin (gru
pă unică) : Olanda — S.U.A. 2—1 (1—0), 
R.F.G. — Canada 3—0.

ÎNOT. 200 m mixt F : 1. Tracy Caulkins 
(S.U.A.) 2:12,64, rec. olimpic — campioană 
olimpică ; 2. Nancy Hogshead (S.U.A.)
2:15,17 ; 3. Michele Pearson (Australia)
2:15,92 ; 4. Lisa Curry (Australia) 2:16,75 ; 
5. Christiane Pielke (R.F.G.) 2:17,82 ; 6. 
Manuela Dalia Valle (Italia)- 2:19,69 ; 200 
m fluture M : 1. Jon Sieben (Australia) 
1:57,04, rec. mondial (v.r. 1:57,05, M.
Gross) — campion olimpic ; 2. M. Gross 
(R.F.G.) 1:57,40 ; 3 R. V. Castro (Vene
zuela) 1:57,51 ; 4. P. Morales (S.U.A.) 
1 :57,75 ; 5. A. Mosse (Noua Zeelandă)
1:58,75 ; 6. T. Ponting (Canada) 1:59,37 ; 
100 m spate M : 1. Rick Carey (S.U.A.) 
55,79 — campion olimpic ; 2. D. Wilson 
(S.U.A.) 56,35; 3. M. West (Canada) 56,49;
4. G. Hurring (Noua Zeelandă) 56,90 ; 5.
M. Kerry (Australia) 57,18 ; 6. B. Baron 
(Suedia) 57,34 ; 800 m liber F : 1. Tiffany 
Cohen (S.U.A.) 8:24,95, rec. olimpic —
campioană olimpică ; 2. Michele Richard
son (S.U.A.) 8:30,73 ; 3. Sarah Hardcastle 
(Marea Britanie) 8:32,60 ; 4. Anna McVann 
(Australia) 8:37,94 ; 5. Carla Lasi (Italia) 
8:42,45 ; 6. Jolande Van Der Meer (Olan
da) 8:42,86 : 4X100 m mixt F : 1. S.U.A. 
(Teresa Andrews, Tracy Caulkins, Mary 
T. Meagher, Nancy Hogshead) 4:08,34 — 
campioană olimpică ; 2. R.F.G. 4:11,97 ; 3. 
Canada 4:12,98 ; 4. Marea Britanie 4:14,05;
5. Italia 4:17,40 ; 6. Elveția 4:19,02.

LUPTE GRECO-ROMÂNE. Rezultate și 
clasamente finale. Cat. 57 kg : M. Eto 
(Japonia) b.p. (6—6) H. Holidis (Grecia) 
și b.t. (4:25) B. Ljungheak (Sue
dia) ; p. Passarelli (R.F.G.) b. sup. 
(14—2, 3:12) și b.p. (8—5) M. Eto ; M. Ho
lidis b.p. (2—1) N. Zamfir (România) ; 
clasament ; 1. Pasquale Passarelli (R.F.G.)
— campion olimpic, 2. M. Eto, 3. M. Ho
lidis, 4. Nicolae Zamfir, 5. F. Famiano 
(S.U.A.), 6. B. Ljungbeck (Suedia) ; cat. 
68 kg : Șt. Negrișan (România) b.desc. 
(5:33) D. Streitler (Austria) șh p.tuș (0:25) 
J. Martinez (S.U.A.) ; V. Lisjak (Iugosla
via) b.p. (8—6) D. Streitler și b.t. (0:57) 
T. Sipila (Finlanda); T. Sipila b.p. (5—2) 
J. Martinez ; clasament : 1. Vlado Lisjak 
(Iugoslavia) — campion olimpic, 2. T. 
Sipila, 3. J. Martinez, 4. Șt. Negrișan, 5. 
D. Streitler 6. M. Alnakdali (Siria) ; cat. 
82 kg : Ion Draica (România) b. sup. 
(10—0) S. Claeson (Suedia) și b.p. (4—3) 
D. Thanopoulos (Grecia) ; J. Overmark 
(Finlanda) b.p. (6—1) D. Thanopoulos și 
p.p. (6—0) M. Petkovic (Iugoslavia) ; 
Thanopoulos b.p. (5—1) M. Petkovic ; cla
sament : 1. ION DRAICA (România) — 
campion olimpic, 2. D. Thanopoulos, 3. 
S. Claeson, 4. M. Petkovic, 5. J. Over
mark, 6. M. El Azshram (Egipt) ; cat. 
100 kg : Vasile Andrei (România) b.desc. 
(4:05), G. Pikilidis (Grecia) și b.sup. 
(12—0 min. 4:16) G. Gibson (S.U.A.) ; G. 
Gibson b.p. (3—2) J. Terțeije (Iugoslavia); 
J. Terț el je b.p. (3—0) G. Pikilidis ; clasa
ment : 1. VASILE ANDREI (România) — 
campion olimpic, 2. G. Gibson, 3. J. Ter- 
telje, 4. G. Pikilidis, 5. F. Pitschmaim 
(Austria), 6. F. Gerdsmeier (R.F.G.).

POLO. Grupa A : Iugoslavia — Olanda 
9—5 (4—1, 2—1, 1—2, 2—1), R. P. Chineză
— Canada 6—5 (2—0, 1—2. 1—2, 2—1), cla
sament : 1. Iugoslavia 6 p, 2. Olanda 4 
p, 3. R. P. Chineză 2 p, 4. Canada 0 p ; 
grupa B : S.U.A. — Spania 10—8 (1—1, 
3—2, 4—2, 2—3), Brazilia — Grecia 9—9, 
clasament : 1. S.U.A. 6 p, 2. Spania 4 p, 
3. Grecia 1 p, 4. Brazilia 1 p : grupa C : 
Australia — Japonia 15—2 (3—0, 4—0, 3—2, 
5—0), R.F.G. — Italia 10—4, clasament :
1. R.F.G. 6 p, 2. Austria 3 p (29—20). 3. 
Italia 3 p (27—20), 4. Japonia 0 p.

SCRIMA. Floretă feminin, turneul final 
de 8, sferturi : Guzganu — Gaudin 8—3, 
Luan Jujie — Bischoff 8—5. Vaccaroni — 
Brouquir 9—7, Hanisch —r Modaine 9—7 ; 
semifinale : Hanisch — Vaccaroni 8—6, 
Luan Juji — Guzganu 8—0 : pentru locu
rile 3—4 : Vaccaroni — Guzganu 8—5 ; 
pentru locurile 1—2: Luan Jujie — Hanisch 
8—3. Clasament : 1. Luan Jujie (R. P. Chi
neză) — campioană olimpică, 2. Kornelia 
Hanisch (R.F.G.), 3. Dorina Vaccaroni
(Italia), 4. Elisabeta Guzganu (România),
5. Veronique Brouquier (Franța). 6. Lau
rence Modaine (Franța). 7. Sabine Bi
schoff (R.F.G.). 8. Brigitte Gaudin (Franța).

TIR. Pușcă 10 m, M : 1. Philippe Heberle 
(Franța) 589 p —- campion olimpic, 2. A. 
Kronthaler (Austria) 587 p, 3. B. Dagger 
(Marea Britanie) 587 p. 4. N. Berthelot 
(Franța) 585 p, 5. P. Heinz (R.F.G.) 583 p,
6. J. Rost (S.U.A.) 583 p... 20—22. Constan
tin Stan (România) 577 p.

VOLEI. Feminin, grupa A : R.F.G. — 
Brazilia: 3—0 (9, 14. 11). S.U.A. — R. P. 
Chineză 3—1, clasament : 1. S.U.A. 6 p,
2. R. P. Chineză 5 p, 3. R.F.G. 4 p. 4. 
Brazilia 3 p (S.U.A. și R. P Chineză ca
lificate în semifinale) ; gruna B : Japonia
— Canada 3—0 (6 6. 6). Peru — Coreea 
de Sud 3—2 (8. 6, —7, —6. 13). clasament: 
1. Japonia 6 p 2. Peru 5 n 3 Coreea de 
Sud 4 p, 4. Canada 3 p (Japonia și Peru 
calificate în semifinale).

Ziua a Vil-a a întrecerilor
ATLETISM. 

Lewis (SUA) 
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10,26; " 
10,27; 
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.................... 2:02,31:
•landa) 2:02,70: EH: 
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2:03,27; scria a II-a: 
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Everts (R.F.G.) 
son (M. — "
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nale); 
2:00,48;
Ruth Wysocki (S.U.A.) 
O’Shea (L' ’ --------
(Olanda) 
Rico) 
(Româ 
lia) 1 
2:00,00;
2:00,66: Robin Campbell 
Jill McCabe (Suedia) 
patru din fiecare semifinală 
ficat pentru finala de luni.

BASCHET. Masculin, 
slavia

4. 
p; 
p: 
800

24,05 — 
Sabine 
Simp- 
Cindy 

Sabine 
(semifi- 
(S.U.A.) 
2:01.42; 

Caroline 
Van Hulst 

Lind . ___
Fița Lovin 
Dorio (Ita- 

(R.F.G.) 
Britanie) 

■" . 2:01,21;
Primele 

s-au cali-

3. 
Judy 

5.
6.
in

grupa A:

(Porto

. „ . Iugo-'
Italia 69—65 (34—28), Australia

— Egipt 94—78 (38—37), R.F.G.
zilia 78—75 (41—37);
patru s-au calificat 
nală): 1. Iugoslavia 
3. Australia 8 p, 4. 
zilia 6 p, 6. Egipt 5
— Spania 101—68 (46—41)

(40—31), R.P.
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Canada 8 p, 
Chineză 6 p,
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în sferturi de fi- 

10 p, 2. Itaîia 9 p, 
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BOX. Preliminarii, 
Kuroiwa (Japonia) 
(Columbia), ” 
P.M. Chung 
lia) b.p. ~ 
mos (Porto 
Dominicană), 
b.p. A. “ 
Taracena 
(Kenya), 
Y. Ben 
(S.U.A.) 
cat. muscă. _. _ 
Pinto (Paraguay), 
b.ab.l F. Garcia 
(Coreea de Sud) 
lipine), E. Can 
gawa (Japonia), 
b.p. D. Mawba 
povski (Iugoslavia) 
(Marea Britanie), : 
A. Mercado (Columbia), L. 
(Rep. Dominicană) b.p. J. 
(Porto Rico); cat. semigrea • 
Donici (România) b.p. F. Vea (Tonga), 
~ Okello (Kenya) b.p. N. ‘

* E. Holyfield (S.U.A.)
Salman (Irak), J.P. Nanga

Corpi (Suedia), K. Barry 
Kiriisa (Ugan- 

(Algeria) b.p. D. 
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Bott

3.
5. R.P.

10 
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, b.p.
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(Taiwan), 
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Rico) b.p. “ ”
J.M. Boliar 

Gomez (Spania),
(Guatemala) b.p.

Lyon (Marea Britanie) b.p. 
Hain - - -

b.p.
P.

G.

J.

semimuscă: M.
F.T. Casseres 

(Zambia) b.ab.2 
S. Todisco (Ita- 

Ra- 
Herrera (Rep. 

(Venezuela) 
C. Motta - 

D. Mwanci

J.

Gonzales 
(Uganda);

D.

(Israel), P.
W. Bagonza

Ayesu (Malawi) b.p. O. 
“ McCrory (S.U.A.) 

------ Heo
(Fi- 
Sa- 

(Australia) 
R. Redze- 

Clinton

S.
(Mexic),
b.p. E. Tabanas 
(Turcia)

J. Fenech 
(Tanzania), 1

b.k.o.2 P. 
Bilali (Kenya) b.p 

Ramirez 
Rodriguez 

Georgică

Y.M.

b.p. S.

I.

F. 
b.p.S.

(Tanzania)
I. -------
run) b.p. 
(Noua Zeelandă) b.p. 
da), M. Moussa 
Thadzi (Malawi), A. ' 
tanie) b.ab.l R. Oviedo 
Josipovic (Iugoslavia) b.p. 
(R.F.G.).

CANOTAJ. Feminin, finale: 4+1 
ROMANIA (OLGA BULARDA, ------------ MARIA friciOIU, 

- VIORICA IOJA) 
olimpică

Australia 
Olanda 

2 visle: 1.
OLENIUC, MARIOARA
- ----- campioană olimpică;

3. “ ' ---------
5.

2
HORVAT,

C.
J.P.

J.

Michael 
i b.ab.2 
(Came-

M.

1. 
RA APOSTOL, 
RICA LAVRIC
— campioană
3:21,55 •
3:23,58 
3:29,03 
BETA 
CU) 3:26,75 
Olanda 
Suedia 
S.U.A.
(ELENA 
3:32,60 — campioană, 
da 3:36,06; 3. R.F.G. 
3:44,01; 5. S.U.A. 
tanie 3:48,53; simplu 
CIL A (România) 
olimpică 
3:43,89; 
3:45,72; 
3:45,97;
nemarca) _______
(Marea Britanie) 3:51,20; 4+1 visle 
ROMANIA (SOFIA CORBAN, 
BADEA, ANIȘOARA SOROHAN. 
ȚARAN — ECATERINA OANCIA)
— campioană olimpică ; 2. S.U.A.3 _ -------- .
5.
1.
Thorsness 
Flo nag an. 
Harriet 
Beard) __
2 ROMANIA 
LIA DIACONESCU, 
ȘESCU, ADRIANA 
MIHALI,

3.
5.

_ Î 2.
3:23,29; 4.
3:23 97; 6.

ROMÂNIA

rame:
CHI-
FLO- 

3:19,30 
Canada 
S.U.A. 
R.F.G. 

(ELISA- 
POPES-

RA TRAȘCA, DOINA BĂLAN — VIO
RICA IOJA) 3:00,87; 3. Olanda 3:02,92:
4. Canada 3:03,64; 5. Marea Britanie 
3:04,51; 6. R.F.G. 3:09,92.

GIMNASTICA. Masculin, finale pe apa
rate: sol: 1. Li Ning (R.P. Chineză) 19,925 
p — campion olimpic; 2. Lou Yun (R.P. 
Chineză) 19,775 p; 3. K. Sotomura (Japo
nia) și Ph. Vatuone (Franța) 19,700 p; 5. 
B. Conner (S.U.A.) 19,675 p, 6. Valentin 
Pîntea (România) 19,600 p; cal cu minere:
I. Li Ning și Peter Vidmar 19,950 p — 
campioni olimpici; 3. T. Daggett (S.U.A.) 
19,825 p; 4. Tong Fei (R.P. Chineză) 19,750 
p; 5. J.L. Cairon (Franța) 19,700 p; 6. N. 
Kajitani (Japonia) 19,725 p: inele: 1. Li 
Ning și Koji Gushiken 19,850 p — cam
pioni olimpici; 3. M. Gaylord (S.U.A.) 
19,825 p 4. Tong Fei și P. Vidmar 19,750 
p, 6. K. Yamawaki (Japonia) 19,725 p. 7. 
Emilian Nicula (România) 19,500 p: sări
turi: 1. Lou Yun 19,950 p — campion o- 
limpic; 2. S. Morisue (Japonia), Li Ning, 
K. Gushiken și M. Gayllord 19,825 p: .6.
J. Hartung (S.U.A.) 19,800 p: paralele:
1. Bart Conner 19,950 p — campion o- 
limpic, 2. N. Kajitani 19,925 p. 3. M. 
Gaylord 19.850 p, 4. Tong Fei 19.825 p,
5. K. Gushiken 19.80*0 o. 6 Li Ning 19.775 
p; bară fixă: 1. Shinji Morisue 20,00 p — 
campion olimpic, 2. Tong Fei 19.975 p, 
3. K. Gushiken 19,950 p, 4. Lou Yun, P. 
Vidmar si T. Daggett 19,850 p.

HALTERE. Cat. 82,5 kg: 1. PETRE
BECHERU (România) — 355 kg (155+200) 
— campion olimpic; 2. R. Kabbas (Aus
tralia) 342,5 kg (150+192,5) ; 3. R. Isaoka 
(Japonia) 340 kg (150+190) ; 4. N. Burrowes 
(Marea Britanie) 327,5 kg; 5. E. Elbakh 
(Egipt) 322,5 kg; 6. L.K. Seog (Coreea de 
Sud) 322.5 kg.

HANDBAL. Masculin, grupa A: Româ
nia — Elveția 23—17 (13—9), Iugoslavia — 
Algeria 25—10 Islanda — Japonia 21—17; 
grupa B: Spania — Coreea de Sud 31—25,
R. F.G. — Suedia 18—17, Danemarca —
S. U.A. 19—16.

HOCHEI PE IARBA. Masculin, grupa Aî 
India — Australia 2—4, R.F.G. — Malaysia 
5—0, Spania — S.U.A, 3—1; feminin (gru
pă unică): S.U.A. — Noua Zeelandă 2—0.

ÎNOT. 200 m spate F; 1. Jolanda De 
Rover (Olanda) 2:12,38 — campioană o- 
limpică; 2. Amy White (S.U.A.) 2:13,04;
3. ANCA PĂTRAȘCOIU (România) 2:13,29;
4. Georgina Parkes (Australia) 2:14,37; 5.
Tori Trees (S.U.A.) 2:15,73; 6. Svenja
Schlicht (R.F.G.) 2:15,93; 7. Carmen Bu- 
naciu (România) 2:16,15; 8. Ca’ ael Clark 
(Noua Zeelandă) 2:17,89; 200 m fluture F: 
1. Mary T. Meagher (S.U.A.) 2:06,90, rec. 
olimpic — campioană olimpică; 2. Karen 
Phillips (Australia) 2:10,56; 3. Ina Beyer- 
mann (R.F.G.) 2:11,91; 4. Nancy Hogshead 
(S.U.A.) 2:11,98; 5. Samantha Purvis (Ma
rea Britanie) 2:12,33; 6. Naoko Kuma (Ja
ponia) 2:12,57; 200 m mixt M: 1. A ex 
Baumann (Canada) 2:01,42, rec. mondial 
(v.r. 2:02,25) — campion olimpic; 2. P. 
Morales (S.U.A.) 2:03,05; 3. N. Cochran
(Marea Britanie) 2:04,38; 4. R. Brew (Ma
rea Britanie) 2:04.52; 5. S. Lundquist
(S.U.A.) 2:04,91: 6. A. Phillips (Jamaica) 
2:05,60; 1500 m liber M: 1. Michael O’Brien 
(S.U.A.) 15:05,20 — campion olimpic; 2. 
G. Dicarlo (S.U.A.) 15:10,59, 3. S. Pfieiffer 
(R.F.G.) 15:12,11; 4. R. Henkel (R.F.G.)
15:20,03; 5. F. Iacono (Franța) 15:26,96: 6.
5. Grand! (Italia) 15:28,58; 4X100 m mixt 
M: 1. S.U.A. (Carey 55,41, Lundquist 
1:01,86, Morales 52,87, Gaines 49,16) 3:39,30, 
rec. mondial (v.r. 3:40,42) — campioană 
olimpică; 2. Canada 3:43,23; 3. Australia 
3:43,25; 4. R.F.G. 3:44.26; 5. Suedia 3:47,13;
6. Marea Britanie 3:47,39.

JUDO. Cat. superușoară (60 kg), rezul
tatele finalelor pentru locurile 1—2 și 3—5: 
S. Hosokawa (Japonia) b.ippon J. Kim 
(Coreea de Sud); E. Lidie (S.U.A.) b.p. 
G. Delvingt (Franța), N. Eckersley (Ma
rea Britanie) b.ipp. F. Mariani (Italia) : 
Clasamentul: 1. Shiji Hosokawa (Japonia). 
— campion olimpic; 2. J. Kim (Coreea de 
Sud); 3. E. Lidie (S.U.A.) și N. Eckersley 
(Marea Britanie); 5. G. Delvingt (Franța) 
și F. Mariani (Italia).

SCRIMA. Sabie, eliminări directe, tur îs 
I. Pop (România) — Guichot (Franța) 
10—3, -C. Marin (România) — Granger- 
Veyron (Franța) 9—10, M. Musvață (Ro
mânia) — Scalzo (Italia) 5—10, tur n: 
Pop — Marco Marin (Italia) 9—10: reca
lificări, tur I: C. Marin — Scholz (R.F.G.)
9— 10, M. Mustață — Nolte (R.F.G.) 10—6: 
tur II: Mustață — Dalia Barba (Tta'.X
10— 9 Pop — Scholz 10—4; turneu final, 
sferturi: Pop — J.F. Lamour (F-'-”. 
5—10. Mustață — Granger-Veyron 8—:: : 
semifinale: Lamour — Westbrook (S u.A.) 
10—4, M. Marin — Granger-Veyron 10—4; 
locurile 3—4: Westbrook — Granger-Vey
ron 10—5; finala: Lamour — M. Marin 
12—11; clasament: 1. Jean-Francois Ua- 
mour (Franța) — campion olimpic, 2. M. 
Marin (Italia), 3. P. Westbrook (S.U.A.),
4. H. Granger-Veyron (Franța), 5. P. Gui
chot (Franța), 6. Marin Mustață (Roma
nia), 7. G. Scalzo (Italia), 8. Ioan Pop 
(România); floretă M, echipe calificate in 
sferturi de finală: Italia — Marea Bri
tanie, R.P. Chineză — Franța, Austria — 
Belgia, S.U.A. — R.F.G.

TIR. Skeet: 1. Matthew Dryke (S.U.A.) 
198 p — campion olimpic, 2. O. Rasmussen 
(Danemarca) 196 P, 3. L. Scribani-Rossi 
ntalia) 196 p, <• Pierik (Olanda) 194 p,
5. A. Berglind (Suedia) 194 p. 6. N. Hof
mann (R.F.G.) 194 p.

VOLEI. Masculin, grupa A: Argentina — 
Tunisia 3—0 (9, 7, 3), Brazilia — Coreea 
de Sud 1—3 (—4, —13, 13, —8); grupa B: 
Egipt — Japonia 0—3 (—6, —10, —11), Ca
nada — R.P. Chineză 3—0 (3, 7,

2. 
4.

___ ___  6. 
ROMANIA

AREA)
2. Cana- 

4. Olanda
6. Marea Bri- 
VALERIA RA- 

— campioană 
(S.U.A.) 
(Belgia) 

(Canada) 
(Da- 

Mitchell
1.

IOANA 
TITIE 

3:14,11
3:15,57; 

„ ___ 3:16,81;
Itaâia 3:21,48+ t+1: 

Keeler,
Norellus, 

Caroil
O’Steen-Betsy 

olimpică ;
CAME- 
arma- 
ANETA 

MARIOA-

Canada 3:29,82; 
Norvegia 3:32,09; 
rame : 1.

RODICA 
olimpică ;

3:40.50; 
3:44,35; “

1. 
3:40,68 

2. Charlotte Geer
Ann Haesebrouck
Andrea Schreiner
Lise Marianne Justesen 
3:47,79; 6. Beryul

3:29,13; 
3:30,79; 
3:32,33 ;

3
3.
4.
5.

Danemarca 3:16,02; 4. R.F.G. 
Franța 
S.UJU

3:17.87; 6. 
(Kathryn 

Kristine
Carie Graves, 

Metcalf, Sbyril 
2:59^0 — campiar.ă
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CHELARIU.
AURORA PLEȘCA,

Kristen
Jeanne 
Bower.
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ETAPA 1 (duminică 2 septembrie)
- F.C. Argeș
- A.S.A. Tg. Mureș 
— Chimia Rm. Vilcea
- F.C. Olt
- F.C. Baia Mare
— Corvinul Hunedoara
— S.C. Bacău
- Sportul studențesc
— Rapid

J

Steaua
Dinamo
Politehnica lași
Jiul Petroșani
F.C.M. Brașov
F.C. Bhor
Politehnica Timișoara
Gloria Buzău 
Universitatea Craiova

ETAPA A li-a (miercuri 5 septembrie)
- Politehnica lași
— F.C.M. Brașov
- Jiul Petroșani
- F.C. Bihor
- Steaua
- Universitatea Craiova
- Dinamo
- Politehnica Timișoara

Sportul studențesc 
F.C. Argeș
Rapid
A.S.A. Tg. Mureș 
Chimia Rm. Vilcea 
F.C. Baia Mare 
F.C. Olt
Corvinul Hunedoara

— Dinamo
— Politehnica Timișoara
— S.G Bacău
— F.C.M. Brasov
— F.C. Bihor
— F.C. Baia Mare
— F.C Olt
— Steaua
— Continui Hunedoara

— F.C.M. Brașov
— Politehnica lași
— Sportul studențesc
— F.C. Baia Mare
— Jiul Petroșani
— Dinamo
— Universitatea Craiova

]
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S.C. Bacău — Gloria Buzău
ETAPA A lll-a (duminică 16 septembrie)

A.S.A. Tg. Mureș - Jiul Petroșani
Steaua - F.G Baia More
Gloria Buzău - F.G Argeș
F.GM. Brașov - Sportul studențesc
Universitatea Crotova — S.C. Bacâu
Politehnica Timisoara — Chimia Rm. Vilcea
F.C. Bihor - Rapid
Politehnica lași - F.G Olt
Dinamo — Corvinul Hunedoara
ETAPA A IV-a (duminică 23 septembrie)

F.C. Olt — Corvinul Hunedoara
F.C. Argeș - Politehnica Timișoara
Steaua — Rapid
S.C. Bacău - A.S.A. Tg. Mureș
Universitatea Craiova — Politehnica lași
Sportul studențesc - Dinamo
Jiul Petroșani — F.GM. Brașov
Gloria Buzău — Chimia Rm. Vilcea
F.C. Baia Mare - F.C. Bihor

ETAPA A V-a (miercuri 26 septembrie)
Chimia Rm. Vilcea — S.C. Bacâu
Rapid - F.C. Olt
A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Baia Mare
Politehnica lași - Steaua
Corvinul Hunedoara — Gloria Buzău
F.C. Bihor - Jiul Petroșani
F.C. Argeș - Dinamo
F.C.M. Brașov - Politehnica Timișoara
Sportul studențesc - Universitatea Craiova

ETAPA A Vl-a (duminică 30 septembrie)
F.C. Baia Mare — Rapid
F.C. Olt - F.C. Argeș
Dinamo - Chimia Rm. Vilcea
Corvinul Hunedoara - A.S.A. Tg. Mureș
F.C.M. Brașov - Politehnica lași
Steaua - Gloria Buzău

— F.CM. Brașov
— Corvinul Hunedoara
— Universitatea Craiova
— F.C. Baia Mare
— Steaua
— Jiul Petroșani
— Chimia Rm. Vilcea
— F.C Argeș
— Rapid

- A.S.A. Tg. Mureș
- F.C. Bihor
- Politehnica lași
- Gloria Buzău
- Rapid
- F.C. Olt
- Jiul Petroșani
- S.C Bacău
- Sportul studențesc

Jiul Petroșani - Sportul studențesc
S.C. Bacău — F.C. Bihor
Politehnica Timișoara — Universitatea Craiova
ETAPA A Vll-a (duminică 7 octombrie)
Universitatea Craiova
Politehnica lași 
F.G Argeș 
Rapid 
Chimia Rm. Vilcea 
Sportul studențesc 
Gloria Buzău 
Li*. Tg. Mureș 
Jiul Petroșani

ETAPA A Vlll-a (duminică 14 octombrie)
F.C. Bihor 
S.G Bacău 
Gloria Buzău 
F.G OH 
Spor\4 studențesc 
Politehnica Timișoara 
A.S. A. Tg. Mines 
Politehnica lași
Dinamo

ETAPA A IX-a (duminică 21 octombrie)
Politehnica Timișoara 
F.C Argeș 
Dinamo 
F.CM. Brașov 
Chimia Rm. Vilcea 
Universitatea Craiova 
Steaua
F.C Baia Mare 
Corvinul Hunedoara

ETAPA A X-a (duminică 28 octombrie) 
Jiul Petroșani 
Sportul studențesc 
Corvinul Hunedoara 
A.S.A. Tg. Mureș 
S.C Bacău 
Gloria Buzău 
F.C. Olt 
Rapid 
F.C.M. Brașov

ETAPA A Xl-a
Politehnica Timișoara
Steaua 
F.C. Bihor 
Dinamo 
F.C. Argeș 
Politehnica lași 
F.C. Baia Mare 
Chimia Rm. Vilcea 
Universitatea Craiova

ETAPA A Xll-a (duminică 11 noiembrie)
F.C. Bihor - Gloria Buzău
Politehnica Timișoara — F.C. OH

- F.C. Baia Mare
- F.C. Bihor
- F.C. Argeș
- Universitatea Craiova
- Politehnica lași
- Dinamo
— Chimia Rm. Vilcea
- Politehnica Timișoara 
— Steaua

(duminică 4 noiembrie)
- Sportul studențesc
— Corvinul Hunedoara
- F.C. Olt
— S.C. Bacău 
-.A.S.A. Tg. Mureș
- Rapid
— Gloria Buzău
- F.C.M. Brașov
- Jiul Petroșani

Divizionarele ,,A“ la startul pregătirilor

F. C. M. BRAȘOV NU MAI VREA SA FIE

LA DISCREȚIA UNEI • •• SECUNDE

A.S.A. Tg. Mureș 
Corvinul Hunedoara 
Rapid 
Chimia Rm. Vilcea 
S.C. Bacău 
Steaua
F.C. Argeș

ETAPA A Xlll-a (duminică 18 noiembrie) 
F.C.M. Brașov 
Sportul studențesc 
Politehnica lași 
Rapid 
Universitatea Craiova 
F.C. Olt 
F.G Baia Mare 
Gloria Buzău 
Jiul Petroșani

ETAPA A XlV-a
Steaua 
F.G Oît 
S.G Bacău 
Politehnica lași 
Gloria Buzău 
Corvinul Hunedoara 
Universitatea Craiova
Dinamo 
F.G Argeș

ETAPA A XV-a (duminică 2 decembrie) 
F.G Baia Mare 
Politehnica Timișoara 
Jiul Petroșani 
F.C. Bihor 
Chimia Rm. Vilcea 
F.C.M. Brașov 
Rapid 
A.S.A. Tg. Mureș 
Sportul studențesc

ETAPA A XVI-a (duminică 9 decembrie) 
A.S.A. Tg. Mureș 
Gloria Buzău 
Dinamo 
Chimia Rm. Vilcea 
Steaua 
F.C. Olt 
Corvinul Hunedoara 
F.G Argeș 
Politehnica Timișoara

ETAPA A XVII-a (duminică 1â decembrie) 
F.C.M. Brașov 
Jiul Petroșani 
Rapid 
Politehnica Iași 
F.C. Baia Mare 
F.C. Bihor 
S.C. Bacău 
Universitatea Craiova 
Sportul studențesc

— S.C. Bacău
- F.C. Argeș
- F.C. Bihor
— A.S.A. Tg. Mureș
— Chimia Rm. Vilcea
- Steaua
— Corvinul Hunedoara
- Politehnica Timișoara 
— Dinamo

(duminică 25 noiembrie)
- Politehnica Timișoara
- A.S.A. Tg. Mureș
- Sportul studențesc
— F.C. Baia Mare
— Jiul Petroșani
— Rapid
- F.C. Bihor
— F.C.M. Brașov
— Chimia Rm. Vilcea

- F.C. Argeș
- Dinamo
- Politehnica lași
- Steaua
- Corvinul Hunedoara
- Universitatea Craiova
- S.C. Bacău
- Gloria Buzău
- F.C. Olt

— Sportul studențesc
— Politehnica lași
— F.C. Bihor
— Jiul Petroșani
— Universitatea Craiova
— S.C. Bacău
— F.C.M. Brașov
— Rapid
— F.C. Baia Mare

- F.C. Olt
- F.C. Argeș
- Gloria Buzău
- A.S.A. Tg. Mureș
- Dinamo
- Politehnica Timișoara
- Steaua
- Corvinul Hunedoara
- Chimia Rm. Vilcea
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F.C.M. Brașov a avut un start 
mai puțin obișnuit in vara asta. 
Am putea spune că a fost, ca 
la atletism, un start repetat, 
ca să nu spunem fals. Ștefan 
Coidum urma să plece. Ba a 
și plecat. Intre timp, publicul 
brașovean a aflat că vine Con
stantin, nume mare. (Știre con
firmată si de conducerea clu
bului). Pînă la urmă, vorba u- 
nîii brașovean glumeț, a fost 
o problemă de peron. Și „pro
fesorul" a ajuns la Buzău...

Soluția brașoveană T A fost 
rechemat Coidum. Și Ștefan 
Coidum a revenit, demonstrind 
că ține la echipa pe care a con
dus-o și la bine și la rău, tre- 
cind cu o anume înțelepciune 
peste faptul că a fost lăsat să 
plece, ceea ce, orice s-ar spu
ne, e sinonim cu un divorț, fie 
el și prin bună înțelegere...

F.C.M. Brașov a ajuns în Po
iană mai tîrziu decît celelalte 
echioe. Au fost destule proble
me cu adunarea jucătorilor, cu 
tulnicul, ca să folosim o ex
presie scumpă muntenilor.

Ștefan Coidum e un om calm. 
Nu acuză deloc faptul că a 
fost plimbat. „Consider că am 
fost și sint, fără 
trerupere, antrenor 
de la F.C.M."

Care ar fi lotul 
pleacă la drum ?

Noutăți nu sînt..
Stingacîu a avut 

cu un examen la Craiova. Nu 
se știe cum se va încheia. Se 
pare că brașovenii sînt neplă
cut impresionați de faptul că 
Stîngaciu nici nu a anunțat că 
pleacă la examen. Citeva cu-

nici o în- 
al băieților

cu care se

o escapadă.

a Sportul

vinte frumoase, in schimb, des
pre noul portar Polgar.

tn linia de fund concurează, 
pentru postul fundașului late
ral dreapta. Bălan și AngheL 
Fundașii centrali sînt : Ștefan, 
Naghi, libero-ul pe care îl cu
noaștem și care a ajuns decan 
de vîrstă. De asemenea, mai 
e Șulea, cu precizarea că nu 
are statut de rezervă, dimpo
trivă... Pentru postul de fundaș 
stingă sînt trei candidați — 
Mandoca, Manciu și băiatul lui 
Gyorfi...

în linia de mijloc se află 
Șoarece, cu un randament con
stant bun. Spirea, Batacliu, 
Gherghe și un talent real de 
la Zărnești — așa spune 
Coidum — numit Hîrsean.

în sfîrșit. în atac, Văidean, 
se pare în ascensiune, puterni
cul Cramer, Bența, considerat 
în continuare cel mai bun ju
cător al F.C.M.-ului, titlu ono
rific pe care brașovenii speră 
să-l conteste Văidean. FI. Va- 
sile și Cadar...

Sigur că aceste nume nu spun 
mare lucru. La aceasta a con
tribuit și eclipsa de publicitate 
inerentă faptului că echipa a 
jucat un an în Divizia „B“. Dar 
Coidum nu face caz din lipsa 
de nume a celor mai multi 
jucători. „Eu cred — afirmă 
principalul brașovenilor — că 
echipa de astăzi nu c mai slabă 
decît aceea care a retrogradat. 
Uneori retrogradarea e consi
derată ca o garare definitivă pe 
linie 
După 
să fii 
osul, _____ ____ ____
echipa reușește să rămînă Îm
preună, cum cred că se va în- 
iimpla și cu noi, pînă la urmă, 
atunci e-n regulă. Sper că vom 
reuși să practicăm un fotbal 
bun, de combativitate, această

moartă. Si nu 
mine, Divizia B 
mai dîrz, să pui 
cum se spune.

este așa. 
te învață 
mai mult 
Iar dacă

'ultimă trăsătură revenind me
reu in discuție eind e vorba 
de campionatul primei noastre 
divizii. Sînt convins eă echipa 
noastră nu va fi • cenușăreasă, 
altfel spus sînt convins eă nu 
vom retrograda Avem o for
mație care și-a deplasat in ul
tima vreme centrul său de 
greutate. Cred că in momentul 
de fată avem FAȚA mai bună 
decît SPATELE. Bența, Văi
dean, Kramer, poate și Șoarece, 
vor. fi, sper, emblema Brașo
vului, dezvoltînd un joc com- 
binativ, echilibrat. In orice caz, 
F.C.M.-U1 nu concepe să fie o 
cetate asediată în jocurile pe 
care Ie va susține în de
plasare".

...La ora încheierii acestui 
dialog, „stegarii" (numele aces
ta frumos stăruie) urcau în au
tocar. pentru Brașov. Oxigena
rea din Poiană trebuia dublată 
și prin antrenamente specifice 
la altitudinea obișnuită.

F.C.M.-ul este o echipă de 
oameni liniștiți si modești. în 
autocarul lor e multă sobrie
tate. Poate că e aici și am
prenta căpitanului de echipă, 
libero-ul Naghi. Ghicindu-ne 
parcă gîndurile. Stefan Coidum 
a Încheiat : „Sint ei băieți li
niștit!. dar te rog să mă crezi 
că e plăcut să vezi cum se a- 
prinde Văidean. Dacă Bența o 
să-~i perfecționeze metodele de 
artificier, atunci e posibil ca 
F.C.M.-ul să nu fie doar o e- 
chipă cu nume lipsite de 
ritate".

F.C.M.-ul a căzut din 
zie pentru că l-a lipsit __
cundâ. în aceste zile, „stegarii’ 
muncesc de zor. pentru ca locul 
lor să nu mai depindă atît de 
mult de o secundă sau de o 
bară...

sono-

divi- 
o se-

loan CHIRILA

ȘTIRI • MECIURI
• „CUPA ELIBERĂRII". In 

perioada 17—21 august, federația 
de fotbal organizează o intere
santă competiție, dotată cu „Cu
pa Eliberării", la care vor lua 
parte 8 divizionare „A“. împăr
țite in două serii. Seria I: F.C. 
Baia Mare, F.C. Olt, S.C. Bacău 
șl A.S.A. Tg. Mureș; Seria a 
n-a: Politehnica Iași, Gloria Bu
zău, F.C.M. Brașov și Chimia 
Rm. vilcea. Meciurile din prima 
serie vor avea loe la Baia Mare, 
iar cele din seria a n-a la Bră
ila. Finala dintre câștigătoarele 
celor două serii se va disputa la 
Baia Mare, in ziua de 21 august.
• ANALIZA CAMPIONATULUI

DIVIZIONAR „A- și ,B‘. în 
ziua de IC august, ora 9. la ho
telul „Turist* din Capitală. 
FJ1.F. organizează ședința de 
analiză a campionatului divio- 
nar ..A- șl ,.B*. ediția 19WO4. 
Vor lua parte membrii biroului 
federal, birourile * ""
comisiilor F.R.F..
probleme 
C.JEF.S.

AMICALE • ȘTIRI

colegiilor 
metodișUi 

fotbal de 
din municipiul

și 
cu 
lade 

-------------- Si ----  
București, președinții secțiilor de 
fotbal, antrenorii principali ai 
divizionarelor „A- si „B“ arbi
trii divizionari ,,A" și „B“ și 
observatorii federali din Capita
lă, activiștii F.R.F.

• F.C.M. BRAȘOV — CHEMIE 
BOHLEN (R.D. GERMANA) 2—0 
(1—0). Partida, disputată sîmbătă, 
a fost cîștigată de brașoveni prin 
golurile marcate de Bența (mim. 
44) și Hîrsean (min. 75). Gazdele 
au folosit următoarea formație: 
Todirenci — Anghel, Șulea, 
Naghi, Mandoca — Șoarece, Spi
rea, Batacliu — Văidean, Cramer, 
Bența. Au mai jucat: Gherghe, 
Moșoman, Manciu, V. Ștefan, Hir- 
sean, n. Vasile și Mărgărit. 
(Carol GRUIA-coresp.).
• PROGRESUL VULCAN — 

SPORTUL STUDENȚESC 0—S 
(0—1). Meciul s-a disputat sâm
bătă ctapă-amlază, pe stadionul 
din str. dr. Staicovtci, în fața a 
peste 3.000 de spectatori. Studenții 
au dominat partida, dar replica

divizionarei (aflată, acum,
în proces de reclădire sub 
conducerea lui P. Popescu) a 
fost bună. Primul gol l-a reali
zat Coraș, în min. 24, cu cap-ul; 
în min. 63 a înscris, tot cu capul, 
M. Sandu, la centrarea lui Coraș, 
iar uitirrVul gol a fost marcat, în 
min. 87, de FI. Grîgore, printr-un 
șiit din afara careului mare. - 
Antrenorii Sportului studențesc, 
C. Ardeleanu și T. Dima, au uti
lizat următoarea formație : Spe- 
riatu — M. Mihail, Cazan, Ior- 
gulescu. Munteanu II — Muntea- 
nu I, Pană, Burchel, Șerbânică 
— M. Sandu, Coraș. Au mai 
jucat : Zâriosu, FI. Grigore,
Bucurescu. Chihaia, Mărgineanu, 
Meszaros Popescu. (Octavian 
GUTV-coresp.).
• PRECIZIA SACELE — POLI

TEHNICA IAȘI 8—1 (*—•>. Uni
cul gol a fost înscris de Mun- 
teanu, în min. S3. Formația fo
losită de ieșeni : Bucu — Mun
teanu, Ursu. Anton, Ciocirian — 
Paveliuc, Gheorghiu, Cânănau — 
Biro, Sertov. Damaschin. Au 
mai jucat : Cimpeanu, Sigmirean, 
M. Radu. Mazilu, Chipăilă, Codru. 
(G. LORAC-coresp.).
• LOTUL NATIONAL DE

JUNIORI — DOUA PARTIDE 
DE VERIFICARE. Prima, simbă- 
tă după-anriazâ. cu juniorii de la 
C.S.Ș. Brașovia, de care a dis
pus cu 4—1 (3—0). prin goluri
marcate de Labu, Pruna, Beje- 
nar, Sucudean, respectiv Vasi- 
lică. A doua întilnire. duminică 
dimineață, la Brașov, cu echipa 
de speranțe a F.C.M.-ului. in fața 
căreia a pierdut cu 3—0 (2—0), 
golurile fiind marcate de Avra- 
mescii (2) și Gyorfi II. (G. 
CAROL-Coresp.).
• GLORIA BISTRIȚA — F.C. 

BAIA MARE 2—0 (1—0). Local
nicii au înscris prin Coman în 
min. 43 și 47. Băimărenii au pre
zentat formația : Mia — Pinter, 
Ignat, Boroș, Weisenbacher — 
Bălan, Sabău, Mureșan — Doro
banții, Roznai, Nemțeanu. Au 
mai jucat : Dragomirescu, Areza- 
nov, Sepi. (I. TOMA-coresp.).

ADMINISTRAȚIA Dr STAT 10T0-PR0N0SP0RI IMORMfAti
CONCURSULUI

DIN 5 AUGUST
2
2
1
1
1
1

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO 2 DIN 5 AU

GUST 1984

Extragerea I : 36 12
Extragerea a
Extragerea a 

33 3.
Food total

537.050 lei.

14 37
48 28 71
44 54

de cîștigurî :

REZULTATELE
PRONOSPORT

1. Min. V.D. — ASA C-lung M.
2. Ch. Fâl. — Min. G.H.
3. Ch. Fieni — Electronistul
4. FI. Moreni — Mus. C-lung
5. Gl. Reșița — CFR Caran.
6. Min. Orâvita — CSM Reșița
7. Viit. Gh. — IM AS A Sf. Gh. x- ----- - — - - i

2 
X
1

______ 2
Fond total d/cîștigurî! 188.730 Lei.

8. Min. Baraolt — U. Cristur
9. Met. Sig. — Mureșul Luduș

10. Chim. Tir. — Av. Reghin
11. Ind. s. — St. CFR Cj-Nap.
12. Unirea Dej — Rapid Jibou



In „Turneul Prietenia" Ut lupte. îiDcrc-Juniori

UN BILANJ ÎN GENERAI BUN, 
DAR SI FVOEUJII SEABE IA UNELE CATEGORII
Neîndoios, bilanțul obținut de 

juniorii români la recentele în
treceri ale competiției interna
ționale de lupte libere „Tur
neul Prietenia" (8 țări partici
pante) a depășit rezultatele în
registrate la toate edițiile an
terioare. La cea de a 20-a e- 
diție a acestei competiții junio
rii noștri au ieșit învingători 
— pentru prima dată — la 
două categorii de greutate (Do
rinei Bircu si Alexandru Ballay), 
alti trei au obtlnut locul se
cund iar doi s-au situat pe 
poziția a treia, un bilanț pen
tru care merită felicitări atît 
ei. cît si cei doi antrenori ai 
lotului reprezentativ. Alexan
dru Geantă și Ladisl.au Șimon.

Tntrucît spre finele acestei 
luni unii dintre reprezentanții 
tării noastre la ..Turneul Prie
tenia" se vor alinia la cea mai 
importantă comnetitie a anului 
pentru ei. Campionatele euro
pene de juniori (17—18 ani), de 
Ia Lodz (Polonia), este 
montul să ne oprim 
unor amănunte care 
deloc roze.

Să subliniem: mai ____
deși am beneficiat de preve
derea regulamentului competi
ției care dă dreptul tării orga
nizatoare de a înscrie cite doi 
concurenti la fiecare categorie 
de greutate, spre deosebire de 
celelalte 
sportiv), 
juns în 
locurile 
cele 10 
selecționa antrenorii, pentru 
nropiatele campionate europe
ne. la celelalte 6 categorii, 
dacă la turneul găzduit de tara 
noastră nici unul din cei 12 ti
neri luptători români n-a do
vedit pregătirea necesară care 
l-ar fi permis să se impună 
măcar în cadrul grunelor ? Con
cret. Ia categoriile 56, 60, 65, 70, 
75 si +8? kg nici un junior 
român nu a fost cîștigător de 
grupă ! Mai mult, unii dintre 
ei au fost eliminați chiar după

mo
și asupra 
n-au fost

întîi. că

tari (cu un singur 
iuniorii români au a- 

finalele „mari" (pentru 
1—2) numai la 4 din 
categorii ! Pe cine vor

a-

primele tururi : Eugen Livezea- 
nu și Octavian Țent (65 kg). 
Sorin Baciu (75 kg) si cei doi 
„grei" Alexandru Koleleș si Fă- 
nică Paraschiv. Putem avea 
pretenții la locuri fruntașe în- 
tr-o competiție europeană dacă 
la un turneu cu numai 8 țări 
participante (la C.E. vor fi. cu 
siguranță, peste 20) juniorii ro
mâni au fost departe de fina
lele mari la atîtea categorii ?

Ce le-a lipsit, de fapt, ju
niorilor români ? După opinia 
noastră — esențialul : bagajul 
cunoștințelor tehnico-tactice ! 
Pînă și Bircu, cel mai talentat 
junior român la această edi
ție. dincolo de meritul de a-i 
fi învins pe puternicii luptători 
din R.P.D. Coreeană si Uniu
nea Sovietică, a avut, totuși, 
unele momente de slăbiciune, 
mai ales privind prizele (la 
centurărl, pe piept si nu pe 
mijlocul adversarului), ceea ce 
i-a impus eforturi suplimen
tare pentru a finaliza atacurile 
respective. Semigreul Alexan
dru Ballay a avut doar doi ad
versari în grupă — de departe 
fără pretenții —. iar în finală 
a cîștigat în fata colegului său 
Nicolae Șerban, învingător în 
cealaltă grupă. Finalizarea u- 
nor procedee tehnice, am spu
ne chiar în majoritatea lor, ti
nerii noștri luptători o fac cu 
„încetinitorul", permitînd ad
versarilor să se apere fără di
ficultate. Prea putini au fost 
juniorii noștri care au avut 
inițiativa atacului, atît în pri
ma repriză, cît si în cca de a 
doua.

Firește, pînă la campionatele 
continentale antrenorii lotului 
nostru reprezentativ mai pot 
îndrepta unele dintre minusu
rile relevate la „Turneul Prie
tenia". Dar principalii vizați să 
depună toate eforturile pentru 
o pregătire cît mai completă 
sînt înșiși juniorii selecționați 
în lotul pentru competiția con
tinentală.

C. MOLDOVEANU

PRIMELE REZULTATE
DIN TURNEUL 
INTERNAȚIONAL 

FEMININ DE ȘAH
în după-amiaza zilei de sim- 

bătă. au început întrecerile din 
cadrul turneului international 
feminin de șah al României, 
care se desfășoară la Băile Her- 
culana. Numai patru partide 
s-au încheiat în prima rundă a 
turneului. Una din reprezentan
tele țării noastre, maestra inter
națională Ligia Jicman, a obți
nut o frumoasă victorie în fata 
vest-germanei Petra Feustel. în 
schimb. Marina Pogorevici a 
fost învinsă de liana Glaz (Is
rael). iar tînăra Gabriela Olă- 
rașu a pierdut partida cu puter
nica mare maestră Liu Shelan 
(R.P. Chineză). O altă partidă, 
disputată între românce. Viorica 
IOnescu — Gertrude Baumstark, 
s-a terminat cu un rezultat de 
remiză.

BASC11ET»ALI$TII ROMÂNI

LA „CUPA PRIETENIA"
In continuarea activității Inter

naționale la baschet reprezenta
tiva de juniori a României ia 
parte, între 7 și 11 august, la tra
diționalul turneu dotat cu „Cupa 
Prietenia". La întreceri, care au 
loc in Ungaria, în orașul Szolnok, 
mal iau parte selecționatele Bul
gariei, Cehoslovaciei, Poloniei, 
U.R.S.S.. Ungaria ș.a.

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

Fotbal meridiane CE
,,I1 mercato“ s-a încheiat în fot

balul italian. Multe, foarte mul
te transferări. Maradona la Na- 
po,li, Socrates la Fiorentina, Ju
nior la ~ .
talanta, 
Souness 
Elkjaer 
kins la 
ții. Firesc, ne-au interesat, în pri
mul rînd, modificările din rindul 
adversarelor echipelor noastre în 
cupele europene, Roma și Inter- 
nazionale. Ce ne spune. așa
dar, lista de transferări ?

Torino, Stromberg Ia A- 
Comeliusson la Como, 
la Sampdoria, Briegel și 
Larssen la Verona, Wil- 
A.C. Milan și atiția al-

Campionatele naționale de călărie

PE PISTELE DE ATLETISM
• Federația internațională de 

atletism a oficializat recordul 
mondial în cursa feminină de 
2000 m și iată că a și fost îm
bunătățită „cea mai bună per
formantă mondială". cum era 
considerată pînă acum. Este 
vorba de 5:33,15 ale Zolei Budd, 
realizată la Londra, la 13 iulie, 
care a fost corectată mai întîi de 
Mary Decker, la Eugene, cu 
5:32,7 Ia 3 august, iar o zi mai 
tîrziu, la Moscova: Tatiana Ka- 
zankina a reușit 5:28,72.

• Atleți juniori din șapte țări 
europene au participat la o com
petiție organizată la Amsterdam, 
Jîteva rezultate: 100 m: Gorla
(Ita) 10,65; 200 m: Sangouma
(Fra.) 21,30; 1500 m: Jaspers
(Ol.) 3:45.37: înălțime: Croci
(Ita.) 2,14 m; lungime: Camara 
(Fra.) 7,51 m ; prăjină : Rider 
(Belg.) 5,15 m. Competiția a fost 
cîștigată de echipa R.F. Germa
nia cu 207 p, urmată de Italia 
204 p, Franța 130 p. Olanda 
129 p etc.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM • In al 

20-lea raliu al Maderei, în Por
tugalia, contînd pentru campio
natul european, conduce belgia
nul Patrick Senyers.

BOX • Argentinianul Santos 
Ladar, campion mondial (WBC) 
la „muscă". își pune titlul în 
joc în fața columbianului Pru- 
dencio Carmona (nr. 1 în clasa
mentul WBA), în gala care va 
avea loc la Cordoba.

CĂLĂRIE • în concursul hi
pic internațional de la Dinard, 
Franța, pe primul loc, după 
șase probe, se află brazilianul 
Nelson Pesoa.

CICLISM • Turul Guadelupel 
(amatori) a început la Pointe a 
Pitra cu o etapă de contratimp 
pe echipe, pe un traseu de 4,7 
km: 1. U.R.S.S. 5:48 (medie ora
ră 48,620 km). 2. Franța (o echi
pă militară) 6:02, 3. Guadelupa
6:09 • Pe velodromul de la Krî- 
latskoe, echipa U.R.S.S. a înre
gistrat timpul de 4:16,60, cea 
mai bună performanță mondială 
la urmărire, pe 4 km. Preceden

ta performanță îi aparținea cu 
4:16,62.

RUGBY • La Brisbane a avui 
loc al doilea meci test dintre 
Australia si Noua Zeelandă. De 
data aceasta, victoria a revenit 
oaspeților cu scorul de 19—13 
(6—12).. Primul joc fusese cîsti- 
gat de XV-le australian cu 
16—9.

TENIS • în turneul de la 
North Conway au fost înregis
trate rezultatele: Andres Gomez-
— Libor Pimek 7—5, 6—2. Jay 
Lapidus — Marcos Hocevar 6—4, 
7—6, Blaine Willenborg — Heinz 
Gunthardt 7—6 6—0, Victor Pecci
— Shlomo Glickstein 6—2. 6—1. 
Juan Aguilera — Lewson Dun
can 7—5, 6—2 • In semifinalele 
turneului feminin de la Newport. 
Martina Navratilova a intrecut-o 
pe Wendy White cu 6—0. 6—3 • 
în sferturile de finală ale C.E. 
de juniori de la Ostende, la fete 
(16 ani) cehoslovacele Holikova 
și Novotna au dispus de Sa- 
mungi cu 6—1. 6—4. respectiv de 
Tache cu 6—3. 4—6 6—0

E NOU LA ROMA ȘI LA INTER ?

► ÎNTRECERI ECHILIBRATE LA CATEGORIILE MARI
Pe 
au

oartea con-

cat. grea 
prezenti la 
iar în lipsa 
precedente. 
Bozan. ac-

O dispută echilibrată a ofe
rit si întrecerea de la cat. mij
locie. Cei 23 de concurent! au 
avut. în mare parte. evoluții 
meritorii, dar numai 7 dintre 
ei au reușit să termine fără 
greșeală parcursul nr. 1. Cel 
de al doilea a triat si mai mult 
valorile, astfel că doar patru 
sportivi — D. Vclea cu Jan, I. 
Bucur cu Lăstun. M. Feraru cu 
Baical. Fl. Georgescu cu So- 
lario — s-au detașat, ei dispu- 
tîndu-si titlul la barai. A în
vins stelistul Dumitru Velea 
cu Jan. care revine, astfel. în

fruntea ierarhici la această 
tegorie după o 
12 ani !

REZULTATE
Dumitru Vclea
(48,3 s)

TEHNICE: 
cu Jan 0

întrerupere

1. 
P

— campion national, 2. 
Ionel Bucur (Dinamo) cu Lăs
tun 0 p (49,3 s). 3. Marian Fe
raru (Dinamo) cu Baical 8 p 
(52,2 s). 4. Florin Georgescu 
(Petrolul) cu Solario 8 p (53,5 s) 
— d.b.. 5. Cristian Grigore 
(Dinamo) cu Leneș 4 o (102,3 s). 
6. Albert Constantin (Petrolul) 
cu Mult Iubit 4 p (103,5).

Die IONESCU-coresp.

ROMA i-a cedat pe Di Barto
lomei — la MUan, Vincenzi — la 
Avellino, Strukeli și Baldieri — 
la Pisa. Au venit : Zarinelli,
portar și Lucci, fundaș, (ambii 
de la Avellino), mijlocașii Bu- 
riani (de la Cesena) și Di Carlo 
(de la Arezzo), atacanții Iorio 
(de la Verona) și Antonelli (de 
la Genoa). Formația probabilă pe 
care o va alinia noua conducere 
tehnică (G. Eriksson, consilier 
tehnic, fost la Benfica, și R. Cla- 
guna, antrenor, fost la Lazio și 
Sanbenedetesse) este următoarea: 
Tancredi — Nela, Righetti, Bo- 
netti, Maldera — B. Conti, Fal
cao, Cerezo, Graziani — Pruzzo, 
Iorio. Ce ne spune această for
mație probabilă ? Că Roma a 
slăbit la mijloc, prin plecarea 
rafinatului Di Bartolomei. dar 
s-a întărit în linia de atac prin 
venirea lui Iorio. Un trio ofen
siv redutabil format din Pruzzo 
(de două ori fost golgeter al 
Italiei, pînă la venirea lud Pla
tini), care a marcat în campio
natul trecut 9 goluri, Iorio, cu 
14 goluri în cont și, din spate, 
Falcao, cu 6 goluri.

INTER a cedat cei doi jucători 
străini 
(Coeck, 
Muller, 
gare și

Sampdoria, Serena pentru To
rino. Bagni la Napoli- Meazza 
la Taranto și Bernazzari la Pisai 
Au venit în schimb : Rummenig- 
ge (de la Bayern M-unchen), ir
landezul Brady (de la Sampdo
ria), Causio (de la Udinese). a- 
părâtorul Mandorlîni (de la As- 
coli) și mijlocașul Marmaglio (de 
la Arezzo). în - aceste condiții, 
noul antrenor I. Castagner, fost 
la Milan, anunță următorul ..11“ 
probabil : Zenga — Ferri. Bini 
(G. Baresi), Colovati, Bergomi — 
Mandorlîni. “ 
Causio, 
Inter a 
tori de 
golgeter . .. ... _
natul trecut (Serena, 
dar s-a întărit prin Brady, la 
mijloc, și va avea în față un 
tandem ofensiv de mare tortă 
(Altobelli, 11 goluri în camoiona- 
tul trecut, Rummenigge. 25 de 
goluri în Bundesliga. în ultima 
ediție).

Brady. Sabato — 
Altobelli, Rummcnigge. 
pierdut, pe lingă 
creație, și pe al doilea 
al echipei din camp’o- 

6 goluri).
Brady,

permiși de regulament 
plecat la Milan, șl H. 

la Como), a dat dezle- 
lui Becealossi pentru

Buenos Aires, în meci a-• La _____ ______ ____________
mical, reprezentativele Argentinei 
și Uruguayului au terminat la e- 
galitate: 0—0. Jocul a fost urmă
rit doar de 15 000 de spectatori. 
Iată echipele aliniate: URUGUAY: 
J. Sosa — Montelongo, Gutierrez,

Acestea ar fi noutățile care 
Interesează, în mod deosebit, pe 
antrenorii și jucătorii Stelei si 
Sportului studențesc. cele două 
echipe care vor juca, in sep
tembrie, cu Roma și In<er »

SIBIU, 5 (prin telefon), 
baza hipică din localitate 
continuat întrecerile din cadrul 
Campionatului national de că
lărie (obstacole) pentru seniori. 
Disputele au fost interesante si. 
mai ales, echilibrate, deși în 
program au figurat probe de 
dificultate sporită (cat. grea, 
dificultate progresivă, si cat. 
mijlocie), ceea ce presupune o 
bună pregătire din 
curentilor.

Ca de obicei, la 
numărul sportivilor 
start a fost redus, 
campionului ediției 
sibianul Alexandru
cidentat. lupta pentru titlu s-a 
dat între sportivii de la Steaua. 
După prima manșă. Florin 
Stoica cu Ficus a reușit un 
parcurs fără greșeală, crein- 
du-si un serios avantaj pen
tru a doua parte, avînd în ve
dere ezitările partenerilor săi. 
Deși n-a mai repetat evoluția 
din parcursul precedent, fiind 
penalizat cu 7 p. el a reușit, 
totuși să-si adiudece primul 
său titlu la această categorie.

REZULTATE TEHNICE: 1. 
Florin Stoica (Steaua) cu Ficus 
7 p — campion national. 2. 
Mircea Neagu (Steaua) cu 
licurici 12 p. 3. Dumitru Velea 
(Steaua) cu Fudul 15 p.

Inclusă pentru prima oară în 
probele campionatului național, 
proba de cat. dificultate pro
gresivă a reunit la start 22 de 
concurenti. La încheierea 
parcursului, doar Ioana David 
(Dinamo) cu Mentor si Dumi
tru Velea cu Jan au reușit să 
acumuleze punctajul maxim, 
astfel că pentru desemnarea 
campionului a trebuit să se e- 
xecute un parcurs de baraj. 
Victoria a revenit în cele din 
urmă. Ioanei David cu Mentor, 
care a dovedit mai mult calm 
în abordarea obstacolelor din 
barai.

REZULTATE TEHNICE : 1.
Ioana David (Dinamo) cil Men
tor 27 p — campioană națio
nală. 
23 p 
eu 
Neagu 
Mihai 
Gruia 
nescu 
SC p.

EXCURSIE ÎN DELTA DUNĂRII
VARIANTA I

6 zile la hotelul din MAJLIUC

Transfer TULCEA — MALIUC și o excursie 
de o zi cu hidrobuzul în Delta Dunării. 
Posibilități 
cuit.

de închiriere a uneltelor de pes-

informații numai la agenția de 
Bd. 1848 nr. 4 (tel. 14.98.81).

Înscrieri și 
turism din 
Plecări : 11. 17. 23, 29 august ;
3, 9. 15 septembrie.

VARIANTA a li-a
Călătorie cu pontoane dormitor pc traseul 
TULCEA — BRAȚUL SF. GHEORGHE — 
LACUL ROȘU — SULINA — MILA ~ 
CRIȘAN — MALIUC — TULCEA. 
Sînt incluse în meniuri preparate din 
proaspăt.
Date de plecare : 10, 14. 18. 22, 26 
august ;
3. 7. 11. 15, 19 septembrie.
înscrieri și informații la agențiile de turism 
din str. Luterană nr. 4. bd. Republicii nr. 
68, Calea Moșilor bloc 55 bis. str. Tonitza 
nr. 13. Bd. Bălcescu nr. 35.

23

pește

și 30

INVITAȚIE LA BAZA DE AGREMENT

A HOTELULUI „BUCUREȘTI"
Complexul hotelier „București", din Calea

Victoriei 63—81, vă oferă în cadrul bazei de 
agrement condiț'i pentru destindere:

2. Dumitru Velea cu Jan 
— d.b.. 3. Dumitru Vclea 

Ginger 107 o. 4. Mircea 
cu La Bella 104 p. 4. 
Aluneanu (Olimpia) cu 

100 p. 6. Cristina St.efă- 
(C.D.S.M. Sibiu) cu Călin

• piscine : acoperită 
recent modernizată 

sală de gimnastică ; 
aerobică 
saune
cabinete de masaj

tică

și descoperită

cursuri de gimnas-

și ultraviolete.

perioada de vacantă sînt organizateîn . . _
cursuri speciale intensive pentru inițiere in

2 săp'.ămîni (175 lei pen- 
1/2 ore).
costume de baie, echipa- 

prosoape.

înot. cu durata de 
tru 12 lecții a 1 și

Se pot închiria : 
mont pentru sala de gimnastică, 
căști, papuci de baie.

Program : luni 12,30 — 21,00 ; marți, 
miercuri, joi. vineri și sîmbătă — 7,00—21,00; 
duminică 8,00—14,00.

Informații suplimentare la telefon 
15.58.50/2946.

Acevedo, Martinez — Barrios, 
Bossio, Salazar — Aguilera (Villa- 
real), Perdomo (Saralegui), R. 
Sosa (Vega). ARGENTINA: Pum- 
pido — Saporili. Brown (Aguero), 
Trossero, Garre — Giusti, Ponce, 
Burruchaga — Gonzales (Derty- 
cla), Gareca, Marcico. în repriza 
secundă Acevedo șl Martinez, din 
echipa oaspeților, au fost elimi
nați de pe teren.
• Tot în joc amical, Ia Medellin

(Columbia): Columbia — Peru
1—1.
• Turneul de juniori dotat cu 

„Cupa Spicul de aur" din Unga
ria s-a încheiat cu o surpriză. In 
finală. Selecționata Bavariei 
(R.F.G.) a dispus cu 1—0 de re
prezentativa Ungariei. Pentru lo
cul 3: U.R.S.S. — Cehoslovacia 
3—1; pentru locul 5: Franța — 
Elveția 1—0; pentru locul 7: It*t 
goslavia — R.D. Germană 5—1.
• Rezultate în „Cupa de vară"! 

gr. 1: Bohemians Praga — Boru
ssia Monchengladbach 4—2; gr. 21 
Lillestrom — Aarhus 2—2; gr. S: 
F.C. Nurnberg — A.I.K. Stock
holm 1—2; gr. 7: Videoton — Vit- 
kovice 3—2.
• Campionatul U.R.S.S. a con

tinuat cu etapa a 21-a: Zenit Le
ningrad — Dinamo Moscova 1—0, 
S.K.A. Rostov — Metalist Harkov 
3—0, Torpedo Moscova — Neftci 
Baku 0—0, Jalghiris Vilnius — 
Pakhtakor Tașkent 2—0. Dinamo 
Minsk — Spartak Moscova I—i. 
Dinamo Kiev — Șahtior Dortețk 
2—2, Cernomoreț Odesa — Dniepr 
Dnepropetrovsk 2—1 ‘
Alma Ata — Ararat Erevan 1—0, 
Dinamo Tbilisi — T.S.K.A. 0—1. 
Tn clasament pe primele locuri: 
Zenit Leningrad 23 p, Spartak 
Moscova 26 p run joc mai puțin), 
Dniepr 26 p. Pe ultimele: 16. Di
namo Moscova 15 p; 17—18. Pakh
takor și Neftei cite 13 p. prima 
cu un meci mai puțin.
• tn finala turneului de la Pa

ris: Paris St. Germain — Hajduk 
Split 2—1. In smifinale. Haiduk a 
eliminat pe Botafogo cu 3—1. în 
urma loviturilor de la 11 m (dunî 
♦Imnul regulamentar scorul ora 
0—0).

Kairat

Ladisl.au


Hat- -rofital Petre Becheru — mede'.ie de aur ți inciațu tăi 
R. Ktihbas (Australie) și R. Isaoka (japonie)

Laserfoto: AP-AGERPRES

J.O DE LR LOS RRGELES
MIHAELA
AVUSESE

Fifa

LOGHIN-MEDALIE DE ARGINT, DUPĂ CE
„AURUL" PINA

Lovin și Doina

>*

De vineri, zeci de mii de iu
bitori ai sportului se îndreaptă 
dimineața si dună-amiaza că
tre „Los Angeles Memorial 
Coliseum", gazda întrecerilor 
atletismului, dintotdeauna „spor
tul nr. 1“ al Olimpiadelor. Din 
prima zi a competiției acestor 
zeci de mii de spectatori le-au 
fost oferite citeva dispute in
teresante. chiar si in cadrul 
preliminariilor, intrucit in pro
gramul de concurs au figurat 
numai două finale, ta arunca
rea greutății femei si ta 20 km 
marș.

Proba de aruncare a greută- 
incheiat cu succesul

Losch

P» C-raiCi
3reg G 
locul I

tu s-a 
rest-zermancei Claudia
(24 ani. 181 an. 84 kg) care a 
realizat 20.48 m (din ultima în
cercare D. in imediata apropie
re a rezultatului său cel mai 
bun din acest an (20.55 m). 
Cu doar u singur centimetru 
mai puțin a aruncat campioana 
tării nas st re Mihaela loghin, 
care a obținut astfel medalia 
de are_nt_ Succesul sportivei 
românce este, indiscutabil, me
ritoria. O medalie râmîne. in 
palmares. o medalie dar tre
buie să arătăm că speram ca 
L:zhin să si-o fi adjudecat 
De cea de campioană elimpi- 
eA având in vedere rezultatul 
său de 21.80 m din acest an. 
Oricum. Mihaelei Loghin (an- 

jta de loan Sabău) î se 
n felicitări pentru acest

20 km marș sportivii

mexicani 
nut un 
succes, intr-o cursă 
foarte rapidă, des
fășurată pe o căl
dură de foc, cu o 
sosire destul de 
strinsă. Campionul 
mondial 
Canto 
al lumii cu rezul
tatul de 1.18:39) și 
Raul Gonzalez do
cul 5 ta 
au avut 
cauză in 
li anului 
Damilano, 
nul ediției trecute 
a Jocurilor Olim-

Ernest
(recordman

ca și la „mondiale",

pice.
Marea vedetă a

concursurilor din
ziua a doua a
competiției de at-
letism a fost. in-
discutabil. Carl
Lewis, care s-a
impus net in fi
nala cursei de
100 m, pe care
a cîștigat-o cu
9,99 s. Startul

Melinte finală la 800
au obți- 

frumos

J.O. ’80) 
cîștig de 
fața ita- 
Maurizio 
campio-

LA ULTIMA ARUNCARE!

Mihaela Loghin

loc
I

ANCA PĂTRĂȘCOIU PRIMA MEDALIE OLIMPICA
PENTRU ÎNOTUL ROMANESC

Desfășurată in mijlocul unui 
interes cu totul deosebit com
petiția de înot și-a derutat 
simbătă seară ultima reuniune 
finală, la bazinul U.S.C. inre- 
gistrindu-se alte rezultate de 
mare valoare, care au îmbogățit 
tabloul multelor recorduri mon
diale si olimpice ale actualelor 
Jocuri. Astfel, canadianul Alex 
Baumann si-a ameliorat perfor
manta maximă, coborind pentru 
prima oară in lume sub 2:02 la 
200 m mixt, ștafeta americană 
de 4X100 mixt a depășit 
asemenea, o limită (3:40). 
Mary T. Meagher (S.U.A.)

3

de 
iar 

a 
realizat un nou record olimpic 
ia 200 m fluture — 2:06.90.

Anca Pătrășcoiu

sootut mumcmaj școtar 
Mare (născuta ta 17 oct» 
1967 ’l Baia Mare, elevă 
ceului industrial 8 din a 
localitate) împlinește in bonă 
măsură așteptările noastre, ale 
antrenorului emerit Gheorghe 
Dizneca — același care îl pre
gătește Si pe 
pion european 
bert Pinter.

Și Ia 200 m
..sută", am consemnat o dublă 
prezentă românească : Carmen 
Bunaciu a fost a doua în seria 
a treia — 2:16,41, duoă ameri
canca Tori Trees — 2:16.23. iar 
Anca Pătrășcoiu a secundat-o. 
în seria a patra, cu 2:16,71. pe 
Amy White (S.U.A.) — 2:15.40. 
Ele realizaseră timpi (al șaselea 
și. respectiv, al șaptelea din 
serii) nu tocmai încura-

Li

proaspătul cani
de juniori. Ro

spate, ca si la

jatori in perspectiva finalei. 
Dar in cursa decisivă. Anca Pâ- 
trăscoiu și-a pus mai txne in 
valoare calitățile, s-a mobilizat 
in mod remarmbiL reușind să 
coboare la un timp aoexziat re
surselor sale reale. 2:13.29 —
cel mai spectaculos orogres 
intre performanta de dimineață 
și aceea din finală, circa trei 
secunde și tumătate ! — si să 
urce pe podium. E-a s-a aflat 
foarte aproape de medalia de 
argint, timpul americancei Amy 
White fiind 2:13.04. învingătoa- 
are a fost mai puțin așteptată, 
olandeza Jolanda De Rover 
inregistrind cu 2:12.38 cel mai 
bun rezultat al carierei sale— 
Multipla noastră medaliată la 
C.M., J.M.U. și C.E.. Carmen 
Bunaciu, s-a clasat pe locul 
șapte, cu 2:16,15.

său,
fost destul de slab, dar finișul, 
fără replică ! El l-a intrecut pe 
Graddy (start excelent !) cu 20 
de sutimi. Este cea mai catego
rică victorie olimpică la această 
probă. De notat că în cele patru 
evoluții Lewis a fost cronome
trat cu 10,32 s în serii, 10,04 s în 
-sferturi", 10,14 s în semifi
nale și 9.99 s in finală.

La triplu, un succes oarecum 
neașteptat al lui Al Joyner cu 
17.26 m (din prima încercare), 
deoarece favorit era Mike Con
ley. mai ales după ce in califi
cări.
eesta

cu manifestă ușurință, a- 
reustse o performantă de

17,36 m. Al treilea 
campionul european. 
Keith Connor, dar 
său (16.87 m). ca și cele ale ur
mătorilor, sînt surprinzător de 
modeste.

Surpriză la heptatlon. Victoria 
a revenit australiencei Glynis 
Nunn, care, cu 6390 p. a stabilit 
primul record olimpic al probei. 
Ea a întrecut-o cu numai 3 p 
pe americanca Jackie Joyner, 
sora campionului de la triplu. 
In preliminarii la 800 m. atle
tele noastre Fița Lovin și Doina 
Melinte au avut o comportare 
frumoasă, dîndu-ne speranțe 
pentru finală.

s-a clasat 
englezul 

rezultatul

Ai treilea meci, a treia victorie

SEMIGREUL GEORGICA DONICI
A DEBUTAT VICTORIOS

Ultima zi a acestor intreceri 
de o atît de ridicată valoare 
ne-a adus satisfacția cuceririi 
primei medalii olimpice pentru 
înotul românesc, singura care 
lipsea din palmaresul acestei

• frumoase discipline. Autoarea 
performanței este tînăra și ta
lentata băimăreancă Anca Pă
trășcoiu,. clasată pe locul al 
treilea — medalie de bronz — 
în proba de 200 m spate. în 
acest fel. sportiva Clubului

ÎNTRECERILOR DE LUNI

Cursa ..maraton" a pugiliș- 
tilor continuă pe ringul olim
pic de la Memorial Sports A- 
rena din Los Angeles. Deși au 
început întrecerile în prima zi 
a „Jocurilor", boxerii își vor 
desemna campionii abia simbă- 
tă. în competiție se află _ si 
trei sportivi români: Mircea 
Fulger, (ușoară). Rudei Obre- 
Ja (semimljlocie) și Gcorgică 
Donici (semigrea). Donici a 

. debutat șl el cu o victorie, in- 
trecîndu-1 clar la puncte pe 
robustul pugilist Finesani Vea 
(Tonga). Boxerul român, cu o 
bogată experiență competițio- 
nală și net superior la capito
lul tehnică, a abordat partida 
sigur pe el, fără a risca nimic. 
Directele sale de stingă l-au

pe Finesani, 
fiind 

promptitudine.
depășit adversarul în fie- 
repriză, acumulînd 
avantaj de puncte, ușu- 
misiunea arbitrilor, care 

___ acordat sportivului român 
decizia în unanimitate. în tu
rul următor, Donici îl va avea 
ca adversar pe „semigreul" 
iugoslav Anton Iosipovici. și el 
învingător, în gala în care a 
boxat Donici, în partida cu 
Markus Bott (R.F.G.). Aștep
tăm cu speranțe, de . aseme
nea, meciurile celorlalți 
pugiliști români: Mircea Ful
ger — Ștefan Sjostrand (Sue
dia) și Rudei Obreja — Marck 
Breland (S.U.A.).

ținut la distanță 
atacurile acestuia 
te cu 
și-a 
care 
rios 
rind 
i-au

stopa- 
Donici

un se-

doi

Turneul masculin de handbal 
a programat runda a treia a în
trecerilor din grupe. Reprezen
tativa României a întilnit. in 
cadrai grupei A. selecționata 
Elveției, de care a dispus cu 
23—17 (13—9). Asigurîndu-și 
conducerea încă din primele 
minute. handbaliștii români 
s-au detașat, apoi, decisiv. Go
lurile au fost înscrise de Stingă 
8. Voinea 4, Durău 3, Folker 3, 
Boroș 2. Bed iran 1. Oprea 1 și 
Dumitra 1 — pentru România. 
Weber 7. Platzer 3. Shaer 3, 
Mail 2. Karrer 1 și Gasmann 1 
— pentru Elveția. Au arbitrat : 
Christensen și Wohlk din Da
nemarca.

în celelalte două partide ale 
grupei A : Islanda — Japonia 
21—17 si Iugoslavia — Algeria 
25—1#. După trei runde, clasa
mentul grupei arată astfel : 1. 
ROMANIA 6 p : 2. Iugoslavia 
5 p ; 3. Elveția 4 p ; 4. Islanda 
3 p ; 5. Algeria 0 p ; 6. Japo
nia 0 p.

în runda a 4-a. reprezentativa 
României întîlnește selecțio
nata Japoniei.

S-au disputat și meciurile 
etapei a IlI-a programate în 
grupa B. Iată rezultatele : Spa
nia — Corcea de Sud 31—25, 
R.F. Germania — Suedia 18—17 
(partida a fost condusă de 
cuplul de arbitri români Marin 
Marin — Ștefan Șerban), Da
nemarca — S.U.A. 19—16.

Clasamentul grupei : 
NEMARCA 6 p _ 
+ 11),), 2. R.F. Germania 
(golaveraj +5), 3. Suedia 
4. Spania 2 p ; 5. S.U.A. 
6. Coreea de Sud 0 p.

I • —
La închiderea ediției

(golaveraj
6 p :
4 p ; 
o p ;

INCA 0 MEDALIE
DE AUR PENTRU

SPORTIVII
ROMANI!

• Vaier Toma $i Petru

losub,

pici

campioni

la 2
olim

Casitas j

ATLETISM. Bărbați: prăjina (calificări), 800 m (finala), 10 000 m (fi
nala), 200 m plat (serii), 3 000 m obstacole (serii), 100 m.g. (semi
finale și finala), aruncarea ciocanului, *00 m plat (semifinale), sări
tura in lungime (finala); femei: 400 m (finala), suliță (finala), 800 m 
(finala; Doina Melinte șl Fița Lovin), 400 m.g. (semifinale: Cristiea- 
na Cojocaru)

BASCHET. Bărbați: Jocuri in sferturi de finală
BOX. întreceri preliminare
CAIAC-CANOE. Bărbați șl femei: 500 m, serii (România este re

prezentată in toate cursele)
FOTBAL Jocuri in cadru! sferturilor de finală

HALTERE. întreceri in cadrul
HANDBAL. Bărbați: jocuri 

România — Japonia)
HOCHEI PE IARBA. Bărbați: jocuri în grupele preliminare; femei: 

jocuri în grupa unică
ÎNOT ARTISTIC. Proba de dublu: preliminar
JUDO. întreceri la categoria ușoară (71 kg)
POLO. Turnee finale pe grupe valorice
SĂRITURI IN APA. Femei: trambulină 3 m, finala
VOLEI. Bărbați: jocuri preliminare
YACHTING. Regata a V-a

categoriei 100 kg (Vasile Groapă) 
in grupele preliminare (în grupa A,

Pe apele lacului 
s-au disputat duminică di
mineața finalele probelor 
masculine de canotaj. Re
prezentanții noștri au reușit 
două frumoase performanțe:
- Vaier Toma și Petru I 

losub au cucerit, la 2 rame I 
f.c., titlul olimpic cu timpul 
de 6:45,39, fiind urmați de 
echipajele Spaniei 6:48,47, 
Norvegiei 6:51,81 ș.a.
- Vasile Tomoioagă, Di- 

mitrie Popescu și Dumitru 
Răducanu au 
2+1, medalia 
Locul I a revenit 
campioană 
locul III Statelor Unite.

Amănunte în numărul de 
mîine al ziarului nostru.

obținut, la 
de argint. 

Italiei, 
mondială, iar
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