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zcaterina Szabo (gimnastică — sărituri, birnă, sol)
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TRICOLORII iȘI CONTINUĂ 
CU SUCCES CURSA OLIMPICĂ

Simona Păuca (gimnastică — birnă) Nicu Vlad (haltere — cat. 90 kg)

ALTE ȘASE VICTORII ALE SPORTIVILOR NOȘTRI
MEDALIE DE BRONZ

• LAVTNIA AGACHE - gin
După 8 zile de concurs, 

neoficial pe medalii, pe 
află :

Continuîndu-și excelentele evoluții, sportivii 
români au cucerit in cea de a 8-a zi a în
trecerilor olimpice de la Los Angeles 9 me
dalii, dintre care 6 de

MEDALII
SZABO
SZABO 
SZABO

lasbca, santun 
în clasamentul 

primele locuri seaur !
DE AUR
— gimnastică, sărituri

— gimnastică, birnă
— gimnastică, sol

?i

1. S.U.A.
Aur
43

Argint Bronz Total
35 14 92

2. ROMÂNIA 15 9 5 29
3. R.P. Chineză 13 6 5 24
4. Italia 8 2 6 16
5. R.F. Germania 7 11 12 30
6. Japonia 7 4 8 19
7. Canada 6 8 7 21
8. Australia 3 7 10 20
9. Finlanda 3 1 2 6

10. Marea Britanie 2 3 11 16
La 'întrecerile celei de a XXIII-a ediții a J.O.

participă delegații sportive din 140 de țări.

ECATERINA
ECATERINA
ECATERINA
SIMONA PĂUCA - gimnastică, birnă
ECHIPAJUL 2 RAME f.c. (Vaier Toma
Petru losub) - canotaj
NICU VLAD - haltere, cat. 90 kg.

MEDALII DE ARGINT
PETRE DUMITRU - haltere, cat. 90 kg.
ECHIPAJUL DE 2+1 (Vasile Tomoioagă,
Dimitrie Popescu ți Dumitru Răducanu), 
canotaj ,—-------------------------

ex\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^ Petru losub, Vaier Toma (echipajul de 2 f.c.)

NOUA STEA A GIMNASTICII MONDIALE 
ESTE TOT O ROMÂNCĂ

Intr-o partidă aprig disputată, pugilistul nostru Mircea Fulger 
(in stingă imaginii) l-a învins pe suedezul Stefan Sjostrand 

Laserfoto : A.P. — AGERPRES

LOS ANGELES, 6 (prin tele
fon). Sîmbătă si duminică 
sportivii romfini si-au fă
cut un ,.pJin“ de medalii 
care compensează lunga aș
teptare de săptămina trecută, 
dar un plin la care se vor mai 
adăuga în zilele următoare 
alte medalii. Cite ? Atîtea 
cite se pot cuceri cînd există 
voință și mobilizare totală așa 
cum a făcut-o in aceste zile 
fata noastră Ecaterina Sz.abo 
ambiționată la culme de ra
tarea titlului la individual 
compus, cît și de superlative
le aduse adversarei sale din a- 
ceastă competiție, Mary Lou 
Retton, „noua regină a gim
nasticii mondiale41. cum a 
numit-o presa americană.

după ce o întrecuse pe Eca
terina Szabo cu numai 5 su
timi de punct...

Am simtit-o oe minunata 
noastră gimnastă încă de 
la conferința de presă de 
vineri seara că este toată un 
pachet de nervi si i se citea 
in ochi gîndul mobilizator, al 
revanșei. Eram convinși cu 
totii că ea nu poate scăpa ..au
rul11 la unul sau țhiar Ia două

aparate. Cui să-i treacă prin 
eînd că ea își va lua o re
vanșă totală fată de Mary Lou. 
cucerind medalii ile aur Ia 
TREI aparate. în timp ce 
Retton, campioana olimpică 
absolută in extremis, nu va 
ciștiga nici un aparat, situație

Aurel NEAGU

FRUMOSUL ARE NUME DE TINERI
FRUMOSUL ARE NUME DE ȚARA

Nu numai la Los Ange
les, ci și la noi, in ca
sele noastre, s»? trăiește 
din plin Olimpiada I

Privind micul ecran, sen
sibilitatea noastră este a- 
dusâ la sensibilitatea ex
trema a filamentului elec
tric, nevoită fiind uneori 
să suporte adevărate 
șocuri pe minut. Și iată-ne 
în situația să rezistăm - 
îneîntați adeseori, fericiți 
uneori, iar acest „uneori"

de cîteva ori 
avalanșa ma- 
care ne vin

se repetă... 
pe zi I - la 
rilor emoții 
de peste Ocean. Spectacu
los și palpitant, scenariul 
pe care I scriu prin faptele 
lor ambasadorii sportivi ai 
Român»?» a ajuns de-a 
dreptul entuziasmant !

De o sâptămînâ de cînd 
ne trăim în bună . parte 
viața în raza televizuală, 
in raza magnetismului 
T.V., visăm noaptea victo-

locuri cu
Pauley

rii românești In 
nume frumoase, 
Pavilion, Anaheim Conven
tion Center, Casitas etc., 
iar ziua privim cu ochii 
noștri împlinirea acestor 
visuri.

Este un prilej de 
bucurie, dar și de _ _ 
mîndrie : chipurile fetelor 
noastre și ale băieților 
noștri - copii ai Carpați- 
lor și ai cîmpiilor dună
rene — surid oamenilor

mare 
mare

pretutindeni din paginade ___________«__ „
întîi a ziarelor din întreaga 
lume !

Frumosul poate fi întîl- 
nit zilele acestea în mili
oane de ziare sub chipul 
acestor băieți și fete.

Acest frumos ar»? nume 
de oameni, de tineri.

Acest frumos are nume 
de țară : ROMANIA.

Marius POPESCU

(Continuare in na o 2—3)

Fulker înscrie impar abil in poarta echipei de handbal a Eh’-eției
Laser-'.-- . A.P, - AGERPRES



în Divizia „A“ de lupte libere
int'evnoLțională,

O ETAPĂ CU MULTE MECIURI VIU DISPUTATE
în etapa a V-a a Diviziei ,A“ 

de lupte libere, rezultatele au 
fost, în general, cele scontate. 
Iată citeva ’

SERIA I.
rea Oradea, — ....... ........ .----------
Dragoș Zuz (cat. 90 kg) șî FIo- 
rică Tase (74 kg), a c'știgat de
tașat triunghiularul" din 
Clujeana. întrecînd cu 
scor, 7—3. pe C.S.M. din locali
tate și pe U. M. Timișoara. în
tâlnirea dintre C.S.M. $i U.M.T. 
s-a terminat la egalitate, 5—5. 
Avînd însă un punctaj tehnic 
superior (21—19). timișorenii și-au 
adjudecat victoria. Probabil că 
rezultatul acestui meci ar fi fost 
altul, dacă C.S.M. prezenta con
curent la categoriile 48 și 82 kg 
(la ultima V. Vișan s-a acciden
tat în partida cu înfrățirea, care 
a avut 
U.M.T.). 
coresp.).

rezultatele' 
cele 

amănunte 
CIuj-Napoca. înfrâți- 

cu ..internaționalii"

sala 
același

loc înaintea celei
(Gheorghe LOZINCA

CU

Brașov, 
clubului 
s-a impus net in fata 
reior din această etapă: 7—3 at t 
cu Constructorul Hunedoara, cit 
și cu Vagonul Arad. Repede au 
încheiat „conturile" si hunedore- 
nil în întrecerile cu arădenii: 
7—3. (Carol GRUIA-coresp.).

Puternica echipă 
Dinamo din

a
localitate 
adversa

SERIA A Il-a, Petrila. Reuniu
nea de lupte care a avut loc în 
Sala sporturilor din Petrila a 
fost așteptată cu mult interes 
din două motive: 1. concura pu
ternica echipă Vulcan București; 
2. lși disputau întijetatea cele 
două formații ale luptătorilor 
mineri, Jiul din localitate și 
Centrul de antrenament Tg. Jiu. 
La capătul unor întreceri aprig 
disputate. Vulcan și-a învins ad
versarele cu 7—3, iar Jiul a ter
minat la egalitate. 5—5. cu C.A. 
Tg. Jiu. cîștigind la tușaveraj. 
(T. CORNEA — coresp.).

Craiova. Formația locală C.S.M. 
a repurtat 
(19 — 18.5) 
șl 5—4 cu 
timișoreană 
ghiularul". __
6—4 în fața garniturii reșițene. 
(Vasile POPOVICl-coresp.).

SERIA A III-a, Tg. Mureș. 
Derbyul celor două echipe din 
localitate. Mureșul $1 Comerțul, 
a fost „capul de afiș" al între
cerilor găzduite de sala de sport 
a liceului M.I.U. Lupta a fost 
pasionantă și deosebit de echi
librată. Cei de la Mureșul au 
eîștigat cu 6—4. Dar, atit Mure
șul cit $i Comerțul au fost în
trecute de formația oaspete, 
Lemnarul Odorheiu Secuiesc, cu 
același scor: 8—2. (C. ALBV-co-
resp.),

Sf. Gheorghe. Multipla campi
oană a tării. Steaua, deși aflată 
Intr-o grupă eu două formații

două victorii: 5—5
cu C.F.R. Timișoara 

C.S.M. Reșița. Echipa 
a încheiat „triun- 

obținind victoria cu

care activează de ani și ani în 
prima divizie. Steagul roșu Bra
șov si C.S.M. Sf. Gheorghe, a 
repurtat victorii categorice: 8—2 
cu Steagul roșu șl 7—3 cu C.S.M. 
Extrem de echilibrată a fost con
fruntarea dintre C.S.M. și Stea
gul roșu, echilibru relevat și de 
rezultatele tehnice: 5—5 și 19,5 
— 19,5! Pentru desemnarea echi
pei cîștigătoare s-a apelat la 
unul dintre articolele regulamen
tului competiției 8i anume la 
numărul victoriilor prin tuș, 
avînd cîștig de cauză C.S.M. ; 
cu un tuș în plus. (Liviu BRIO- 
TA — coresp.)

Balș. Un singur meci a fost 
programat de această etapă: 
LO.B. Balș — Electra București. 
Rezultatul final a rămas în sus
pensie. deoarece partidele de la 
trei categorii au fost aminate. 
Pînă la disputarea lor. este 4—3 
pentru I.O.B. (Leon MAG UR EA- 
NU — coresp.).

SERIA A IV-a, București. Rar 
ne-a fost dat să vedem în între
cerile campionatului divizionar 
meciuri atit de disputate ium 
au fost cele dintre Danubiana 
București. Viitorul Vaslui și Ni
cotină Iași! Primele două echi
pe n-au o situație de invidiat în 
cadrul -acestei serii, mai ales 
Danubiana și, deci, lesne de ex
plicat dorința lor pentru a ob
ține cit mai multe puncte. tn 
partidele cu Nicolina, una dintre 
fruntașele competiției, cu toate 
eforturile, luptătorii de la Danu
biana și Viitorul n-au reușit să 
„smulgă" decît foarte puține 
puncte: doar 3 Danubiana și tot 
atîtea Viitorul. Deci, 7—3 pentru 
Nicolina în ambele întilniri. Cei 
mal buni din formația ieșeană 
șu fost cunoscuții luptători Au
rel Neagu și Gheorghe Broștea- 
nu. Singura speranță era pusă 
în confruntarea directă. Bucu- 
reștenii mizau mult pe avantajul 
terenului, oaspeții erau încreză
tori la citeva categorii, unde 
aveau, după calculele lor. „so
liști". După meciurile de la pri
mele patru categorii oaspeții 
aveau avantaj: 3—1. Dar iată că 
la următoarele două . luptătorii 
bucureștem au terminat învingă
tori și rezultatul a devenit egal;
3— 3. Apoi din nou avantaj pen
tru Viitorul (4—3), dar pentru 
puțin timp, fiindcă la următoa
rea categorie, 90 kg, Z. lonescu 
(Danubiana) a eîștigat prin tuș:
4— 4. La ultimele două categorii 
însă oaspeții aveau doi dintre 
luptătorii lor cei mai buni, V. 
lamandi (100 kg) și I. Manea 
(+100 kg), care au obținut vic
torii Înainte de limită — primul 
prin tuș, al doilea prin superio
ritate de puncte. Deci rezultat 
final: 6—4 pentru Viitorul. Grea 
misiune pentru cei trei arbitri, 
Nicolae Cristea (București), Con-

stantin Constantin (Ploiești) și
Ștefan Vilceanu (Pitești), dar ei 

achitat foarte bine. Să.
tn încheiere șl buna

s-au 
subliniem_ ______ ____  . ____
organizare din sala de sport a 
Liceului industrial electrotehnic 
nr. 2, prin Strădaniile antreno
rului formației Danubiana, Ale
xandru Radu,

C. MOLDOVEANU
București. In sala Giulești, trei 

meciuri frumoase și de aprecia
bil nivel tehnic. Gazdele, Rapid 
București, au obținut o victorie 
lejeră (8—2) în întîlnirea cu 
Progresul Brăila, dar au depus 
mari eforturi pentru un rezultat 
favorabil în confruntarea cu ti- 
năra formație. C.S. Onești Muni
cipiul Gh. Gheorghiu-Dej, cîști- 
gînd cu 6—4. Deosebit de echili
brată a fost confruntarea dintre 
Progresul șl C.S. Onești. De alt
fel, la capătul meciurilor de la 
cele 10 categorii de greutate re
zultatul era egal: 5—5. La punc
tajul tehnic, luptătorii de pe 
malul Dunării au fost superiori 
cu un punct : 20,5 — 19,5. (Ni
colae ȘTEFAN — coresp.)

București. In sala clubului 
Steaua s-au desfășurat întîlniri- 
le U.R.B.I.S. București — Hidro
tehnica Constanța — Dunărea 
Galați. Cum era de așteptat, li
derul autoritar al seriei. Hidro
tehnica, n-a avut probleme: 9—1 
cu Dunărea șj 7—3 cu U.R.B.I.S. 
Cea _de_a _țreia partidă. Dunărea 

s-a încheiat tot cu 
favorabil pentru 

(Mugurel TOMA —

— U.R.B.I.S., 
un rezultat 
oaspeți: 6—4. 
coresp.).

ATLETISM 0 Galina Cistiakova 
(22 ani) este noua recordmană a 
U.R.S.S. la săritura în lungime 
cu 7,29 m. Formația feminină de 
4 X 800 m a realizat 7:50,17 (Oli- 
zarenko, Gurina, Borisova, Podia- 
lovskâia), cea mai bună* perfor
manță mondială Vechea perfor
manță îi aparținea din 1976 cu 
7:52,30.

AUTOMOBILISM • Marele pre
miu de formula I al R.F.G., la 
Hockenheim, a fost eîștigat de 
francezul Alain Prost („Marlboro 
— McLaren"), care a parcurs 
299,068 km cu o medie orară de 
211,803 km, realizînd timpul de 
lh 24:43,210. L-a urmat austriacul 
Niki Lauda la 3,149 s și englezul 
Warwick la 36,423 s. în clasamen
tul C.M. al piloților, pe primele 
locuri se află : Prost 43,5 p, Lau
da 39 p. Angelis 26,5 p, Amoux 
24,5 p, Warwick 23 p. Rosberg 
20 p. • Finlandezul Henry Toi- 
vonen („Porsche") a eîștigat ra
liul Maderei, în cadrul C.E.

BASCHET 0 Turneul de juni
oare de la Salgotarjan a fost cîș- 
tigat de echipa U.R.S.S. ~ 
urmată de Cehoslovacia 
Franța 6 p, Ungaria 5 
nia 4 p.

CICLISM • Silvano 
(Italia) a învins în cea 
ediție a cursei de la 
parcurgînd 201 km în 
• Pentru a treia oară consecutiv, 
portughezul Acacio da Silva a 
obținut victoria în turul Kalsten- 
berg-ului. în Elveția.

FOTBAL • Bayern Miinchen a 
obținut primul loc în turneul de 
la Beziers (Franța), învingînd, în
tre alte formații, pe Beziers cu 
4—8 și Beveren cu 4—3. • Tn 
etapa a 14-a a campionatului Sue
diei : A.I.K. — Oergryte 2—1,

cu 8 p.
7 p, 

p, Româ-

Contini 
de a 32-a 
Peccicolj, 
5h 31:00.

Gefle — I.F.K. Goteborg 
Malmoe — Hammarby 6—1, Oes 
ter — Norrkoping 0—2. Brăge — 
Halmsțad 2—1, Elfsborg — Kalmar 
0—0. Clasamentul : 1. A.Î.K. 24 p, 
2. Malmoe 19 p, 3. Goteborg 
19... 11. Elfeborg 9 p, 12. GCfle 
7 p.

ÎNOT • Un nou record sovie
tic la 400 m mixt feminin : Elena 
Dendeberova (15 arii) 4:47,55.

MOTOCICLISM • în campiona
tul mondial de motoeros, clasa 
125 cmc, în urma etapei de la 
Kuopio (Finlanda), cîștigată de 
italianul Rinaldi, situația este ur
mătoarea : 1. Măddii (Italia) 299 p, 
2. Rinaldi (Italia) 269 p, 3. Van 
der Vev (Olanda) 235 p. • Ma
rele premiu de viteză al Angliei, 
la Silverstone, din cadrul C.M. : 
clasa 125 cmc : Angel Nieto (Spa
nia) media orară 167,591 km (cla
samentul C.M. : 1. Nieto 90 p, 2. 
Lazzarini — Italia 56 p) ; clasa 
250 cmc : Christian Sarron (Fran
ța) m.o. 178,190 km (clasamentul 
C.M. : 1. Sarron 97 p. 2. Herweh 
— R.F.G. 70 p) ; clasa 500 cmc : 
Randy Mamola (S.U.A.) m.o. 
187,040 km (clasamentul C.M. : 1. 
Lawson — S.U.A. 119 p, 2. Ma
mola 96 p) ; ataș : Streurer, 
Schnieders (Olanda) m.o. 181,340 
km (clasamentul C.M. : 1. Streu
rer, Schnieders 67 p, 2. Schwar- 
zel, Huber — R.F.G. 60 p.).

TENIS • Turneul feminin de 
la Newport a fost eîștigat de Mar
tina Navratilova : 6—3, 7—6 cu 
Gîgi Fernandez (Porto Rico). în 
semifinale : Navratilova — Anne 
Minter 6—1, 6—1, Fernandez — 
Rosalyn Fairbank 6—3, 3—6, 6—3. 
• Johan Kriek l-a învins pe 
vest-germanul Westphal (6—2, 
6—4) în finala turneului de la 
South Orange.

La Băile Herculane

Herculane, în Tur- 
internațional feminin de

FLORIAN POP Șl LAURENȚIU PENU
VIRTUALI CAMPIONI LA MOTOCROS

La Constanfa

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

La Băile 
neul 
șah. partida-derby a rundei a 
2-a dintre marile maestre Elena 
Ahmilovskaia (U.R.S.S.) și Liu 
Shelan (R. P. Chineză) s-a în
cheiat cu victoria șahistei sovie
tice. tn cealaltă partidă decisă 
a rundei, marea maestră român
că Marina Pogorevici a învins-o 
pe maestra internațională Mar
tine Keller (R. D. Germană). Re
mize : Gertrude Baumstark — 
Joanna Jagodinska și Petra 
Feustel — Nana Ioseliani. Restul, 
întrerupte.

Două runde s-au disputat și în 
competiția masculină „Turneul 
prieteniei balcanice". In clasa
ment conduc M. Andrievici (Iu
goslavia) și Th. Liverios (Gre
cia), cu cîte 1% p, urmați de 
fostul nostru campion, Ovidiu 
Foișor, cu 1 p (1).

Desfășurată duminică la Moreni, 
etapa a 6-a a Campionatului re
publican de motoeros s-a înche
iat cu următorii învingători : P. 
Gaggy (I.R.A. Tg. Mureș) la 50 
cmc, I. Bogdan (Torpedo Zăr- 
nești) la «O cmc, Fl. Pop (I.R.A. 
Tg. Mureș) la 125 cmc — tineret 
și Al. Enceanu (Steagul roșu Bra
șov) la 250 cmc — seniori.

Penultimul act a! campionatu
lui național a adus clarificări la 
două din cele patru clase din 
programul competiției. Confir- 
mînd bunele aprecieri, mureșanul 
Fi. Pop (pregătit de tatăl său, 
D. Pop) a eîștigat detașat ambele 
manșe, acumulînd un număr de 
puncte care îi asigură înaintea 
etapei finale primul loc pe po
diumul laureaților, iar L. Penu 
din Cîmpulung Muscel (elev al 
harnicului căutător de talente de 
aici, V. Milea) obținînd 17 punc
te în prima manșă (în a doua 1 
s-a spart motorul), are acum un 
avantaj care ii pune la adăpost 
în ultimele întreceri. Ambii sînt 
virtuali campioni.

tn cursa seniorilor, șirul victo
riilor înregistrate de campionul 
țării, E. Miilner, s-a întrerupt 
duminică. Profitind de o mică 
defecțiune a liderului, brașovea
nul Al. Enceanu a mărit ritmul

alergării, cîștigînd prima manșă, 
în a doua, el a făcut o cursă 
tactică, obținînd o facilă victorie 
de etapă. Printre animatori s-au 
mai numărat P. Tîtilencu, A. 
Ilieș, Z. Fiilop și localnicul V. 
Petre (pînă cînd a căzut și s-a 
accidentat).

CLASAMENTELE GENERALE 
ÎNAINTEA ETAPEI FINALE : 
50 cmc — 1. P. Gaggy 175 p, 2. 
L. Baranyai (I.R.A. Tg. Mureș) 
137 p, 3. M. Fieraru (Steaua) 105

80 cmc — 1. L. Penu (Mus
celul C-lung) 159 p. 2. C. Bivol 
(Muscelul) 116 p. 3. E. Dorr (Tor
pedo) 110 p ; 125 cmc tineret — 
1. FI. Pop 185 p, 2. L. Tomoșvari 
(Steaua) 137 p, 3. P. Schmidt (Poia
na Cîmpina) 122 p ; 250 cmc — 1. 
E. Miilner (Torpedo) 195 p, 2. Al. 
Enceanu 169 p, 3. Al. Ilieș (Stea
ua) 143 p.

Se cuvine subliniată organiza
rea ireproșabilă a întrecerilor, a- 
sigurată de asociația sportivă Fla- 
căra-Automecanica Moreni, prin 
secția sa de moto (președinte — 
loan Dedu, antrenor — maestrul 
sportului Miliai Banu), iar cor
pul de oficiali, condus de tînărul 
arbitru principal Victor Caracaș, 
a funcționat cu competență 
operativitate.

Traian IOANITESCU

p ; 1. c.

ROMANIA SEL. MINSK I
1-1 LA BASCHET FEMININ I

în turneul internațional de ju
nioare al României, conducerea 
este împărțită feitre jucătoarele 
noastre Smaranda Boicu, Mădă- 
Lîna Stroe, polonezele Eva Kacz
marek și Yolanda Rojet, fiecare 
cu cite lf/i P-

DINAMO, VICTORIOASA 
LA BREMEN

în primele meciuri de baschet 
feminin dintre reprezentativa tării 
noastre șl Selecționata orașului 
Minsk (jocuri găzduite de Sala 
sporturilor din Constanța) fiecare 
echipă a obținut cîte o victorie. 
Oaspetele au obținut succesul în 
partida inaugurală, la capătul 
unei întreceri în care sportivele 
românce nu au privit disputa cu 
suficientă responsabilitate. Drept 
urmare, formația din Minsk a 
eîștigat cu 89—69 (40—35). Punc
tele echipei țării noastre: Pali 20, 
Borș 11 Lefter 10, Cristea 10, 
Jugănaru 6, Kiss 4. Misăilă 4, 
Grădinaru 2, Czegledi 2 : coșge- 
terele oaspetelor : Pekarskaia 
23, Tkaceva 14. în partida urmă
toare, reprezentativa României a 
evoluat la adevărata ei valoare 
și a învins cu 73—54 (39—30)._Au 
înscris : —27, — 27. —22.
11, Kiss 11, Misăilă 2, Stoichlță 
2, Sandor 2. 
geterele c_ .
14. Tkaceva 12.

Cornel POPA

ra!! 25, Lefter 18, Borș

: 2. Grădinarii 2 ; coș- 
oaspetelor : Pekarskaia

coresp.

Campionatele naționale de călărie

C.S.M. SIBIU A CISTIGAT TITLUL PE ECHIPEi
SIBIU, 6 (prin telefon). După 

patru zile de frumoase dispute, 
la baza hipică din localitate s-au 
încheiat întrecerile Campionatu
lui național de călărie (obstacole) 
pentru seniori, concurenții ofe
rind numeroșilor spectatori dîrze 
dispute pentru titlu.

Tn ultima zi, programul a fost 
deschis de întrecerile la cat. se
migrea. Dintre toți concurenții 
prezenți la start, cea mai bună 
comportare a avut-o stelistul Flo
rin Stoica cu Ficus, care a în
cheiat ambele manșe fără gre- 
ș?ală, el menținîndu-se, astfel, în 
fruntea ierarhiei La această cate
gorie. De altfel, Florin Stoica a 
fost cel mai în formă călăreț al 
fi-.iale’or. el înscriindu-și în pal
mares și titlul la cat. grea. Deci, 
o comportare bună, privită în 
perspectiva apropiatelor Campio
nate Balcanice.

REZULTATE TEHNICE : 1.
Florin Stoica (Steaua) cu Ficus 
o p — campion național, 2.^Gruia 
Deae (C.S.M. Sibiu) cu Matroz 
8 p 3. Dumitru Velea (Steaua) 
cu Fudul 20 3/4 p.

Ultima întrecere a fost cea pe 
e hipe. Dintre cele opt formații 
prezente la start trei s-au retras 
naintea manșei a doua — C.S.M. 

Tașl Olimpia București și C.S.M. 
Craiova, ultima acumulînd 123 1/2 
P <!) — ceea ce pune sub semnul 
întrebării calitatea pregătirii Ia 
«eeste cluburi. Avînd doi compo- 
n mți care au terminat în ambele 
manșe cu zero puncte — Otto 
Fabich cu Balans și Gruia Deac 

• i R-adiana —, echipa C.S.M. Si
biu (antrenor Horst Hisch) s-a 
distanțat, cucerind pe merit titlul

Cu victoria obți- 
ediție, sibienii cu-

de campioană.
nută la această __ , ______
ceresc pentru a șaptea oară titlul 
național.

REZULTATE TEHNICE : 1.
C.S.M. Sibiu (Cristina Ștefănescu 
cu Observația, Aurel Lăpăduș cu

Balans, 
4 P — 
Dinamo

Olac, Otto Fabich cu 
Gruia Deac cu» Radiana 
campioană națională, 2.
12 p, 3. Steaua 15 p.

Hie IONESCU —

IULIA

coresp.

Duminică, la Bremen, cam
pioana noastră. Dinamo. a 
obținut o frumoasă victorie in
ternațională. cîștiaind cu 4—2 
(2—0) in fața cunoscutei echi
pe locale. Werder, clasată pe 
locul 5 în campionatul vest- 
german și participantă la Cupa 
UEFA. Cu zece minute înainte 
de final scorul 
(marcaseră Orac. 
tescu, Augustin), 
scriind cele două 
timele minute t 
Voller). Dinamo a utilizat for
mația : Moraru (Toma) — Red- 
nic. Al.' Nicolae, I. Marin, Stă- 
nescu (Mărginean) — Andone, 
Suciu (Movilă), Dragnea (Mul- 
tescu) — Orac, Augustin. Tul
ba (V. Radu).

După acest ioc. Dinamo va

reveni în țară și va pleca apoi 
în Spania, unde va lua parte 
la două turnee internaționale 
in localitățile Jaen (alături de 
Penarol Montevideo. River Pla
te și Nottingham Forest) si 
Badajoz (împreună cu Zarago
za. Valladolid și Badajoz).

MECIURI AMICALE
F. C. BIHOR VOINȚA

I
I
I
I
I
I
I
I

era de 4—0 
. Tulba. Mul- 
. Werder în- 
. goluri în ul- 
(ambele prin

ORADEA 7—0 (3—0). Au marcat : 
Pirvr, (min. 3), Tămaș (mln. 10), 
Biszok (min. 22 și 52), Georgescu 
(mln. 30 și 66) și lie (min. 55). 
F. C. BIHOR : Balaș — Dianu, 
Biszok, Zare, Pîrvu — Tămaș, 
Mureșan, Grosu — Crișan, He, 
Georgescu. Au mal jucat : Liliac, 
Bucico, Purdea, Florean, Filip, 
Leucuța. (I. Ghișa, coresp.)

a F.C.M. U.T. ARAD — MINE- 
RUL LUPENI 2—0 (1—0). Au în
scris : Țîrlea (min. 33) și Vuia 
(mln. 79). (N. Strejan, coresp.)
• DUNAREA C.S.U. GALAȚI

DINAMO VICTORIA BUCU
REȘTI 3—2 (2—1). Golurile au
fost realizate de Vaișcovici, Geor
gescu, Antohi, respectiv Ichim 
(autogol), Răducanu. (T. Siriopol, 
coresp.)

A PETROLUL BERCA — GLO
RIA BUZĂU 1—6 (0—3). Autorii 
golurilor : D. Georgescu (2), Za- 
hiu (2), Niță, Soare, respectiv 
Neamțu. GLORIA : Cristian II — 
Comănescu, Stoica Stanciu, Ba
laur — Mircea, Niță, Șumulanschi
— Andriesei. D. Georgescu, Soa
re. Au mai jucat : Lazăr, Zahiu, 
Ghizdeanu, Năstase, Tulpan. (M. 
Irimia. coresp.)
• UNIREA DINAMO FOCȘANI

— S. C. BACAU 0—0. S. C. BA
CĂU : Mangeac — Andrieș, Căr- 
puci, Solomon, Elisei — Avăda- 
nei, Șoiman. Viscreanu, Mihuț — 
Artenie Chitaru. Au mai jucat : 
Popa. Ghiore, Penoff, Ursică, An- 
dronic, (V. Manoliu, coresp.)

e POIANA CTMPINA — PE
TROLUL PLOIEȘTI 0—3 (0—2).
Au marcat : Gușă I, Pitulice și 
Moldoveanu.
• JOI 9 AUGUST, la orele 14, 

va avea loc la sediul F.R.F. șe
dința Biroului federal.

L0T0-PR0N0SP0RT INFORMEAZĂ
0 ÎNVINGĂTOARE MERITUOASA HI PISM
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Desfășurat într-un tempo ra
pid, impus de Suditu, „Premiul 
Municipiului Ploiești", disputat 
în reuniunea hipică de duminică, 
a dat cîștig de cauză Iuliei care, 
condusă în stil Marinescu, a ata
cat de pe partea opusă tribune
lor, duclndu-se apoi nestinghe
rită la sosire șl realizînd un nou 
record al carierei (1:25, îfkm). Fe
licitări antrenorului el, care a 
mal realizat o victorie frumoasă 
cu Tella 1 Formația valorosului 
M. ștefănescu a realizat și ea 
două victorii, cu Sardonic în pri
mul hit al „Premiului Mărășești", 
fără ca victoria Iul să impresio
neze, și cu Sincera, pe care fiul 
Iul, A. ștefănescu, a adus-o chiar 
pe potou în cîștigătoare. Negoîu, 
condus fără greșeală de Toduță, 
nu a dat nlci-o speranță adver
sarilor, realizînd și el un nou re
cord 1:29,5/km_ Cursa rezervată a- 
matorilor a revenit Străinei, con
dusă de H. Șerban, care a spe-

culat prompt coarda ivită la so
sire. Melin, cu N. Gheorghe in 
sulky, a obținut o victorie fru
moasă, confirmind astfel bunele 
evoluții din ultima vreme. Au 
mal eîștigat : Vesel, beneficiarul 
galopurilor luate pe potou de 
Racșa ' ~ ‘
greșit 
mînji, 
doilea 
șești", 
însă normelor eticii sportive. In 
primul hit sosind undeva în coa
da plutonului, pentru ca apoi 
să-și ridicularizeze adversarii 
(Marciu nu este la prima abatere 
de acest gen).

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I: 1. Telia (Suditu) 1:42,5, 2. 3a- 
neta, 3. Rișa. Cota : cîșt. 5, ord. 
triplă 97. Cursa a H-a : 1. Vesel 
(Tănase) 1:30,8, 2. Tufoasa. Cota : 
cîșt. 3, ev. 12. Cursa a III-a : 
1. Străina (Șerban) 1:30,4, 2. Ane
mona. Cota : cîșt. 7, ev. 13.

pe .
șl Satim, Marcela, care a 
mai puțin decît ceilalți 
și Pericola, In cel de al 
hit al „Premiului Mără- 
victoria ei contravenind

Cursa a IV-a : 1. Sincera (A. Ște
fănescu) 1:29,7. 2. Odoreu, 3. Ha
os. Cota : cîșt. 2,20, ev. 28. ord. 
triplă 697. Cursa a V-a : 1. Iulia 
(Marinescu) 1:25,1, 2. Solstițiu, 3. 
Hrenița. Cota: cîșt. 2,40, ev. 48, ord. 
triplă 510. Cursa a Vl-a : 1. Sar
donic (Florea) 1:26,4, 2. Percutor, 
3. Osvald. Cota : cîșt. 2, ord. tri
plă 244, ev. 10. Cursa a VH-a : 1. 
Negoiu (Toduță) 1:29,5, 2. Cop
ca. Cota : cîșt. 4, ev. 12, triplu 
3—5—7 2672. Cursa a VIII-a : 1. 
Melln (Gheorghe) 1:29,7, 2. Secă- 
rica, 3. Herlea. Cota : cîșt. 4, ev. 
28, ord. triplă 668. Cursa a IX-a : 
1. Perlcola (Marclu) 1:30,3 2. Su
fix. 3. Sardonic. Cota : cîșt. 16, 
ev. 28, ord. triplă 335, triplu VH, 
VIII, IX 2048. Cursa a X-a : 1. 
Marcela (Nacu) 1:44,6, 2. Suges- 
țin. Cota : cîșt. 4, ev. 20, ord. 45. 
Pariul austriac s-a ridicat la su
ma de 16.871 lei și s-a închis.

A. MOSCU

• Astăzi este ultima zi ctnd 
se mal pot procura bilete cu nu
merele preferate pentru tragerea 
obișnuită PRONOEXPRES de 
mîine 8 august. La această tra
gere se poate participa fie cu bi
lete de 6 Iei varianta, fie cu va
riante combinate sau cu combi
nații „cap de pod", achitate 
100% sau 25%. Acestea din urmă 
au cele mai mari șanse de cîș- 
tig, fapt pentru 
comandăm.

care vl le șl re-

săptămină mal 
la tragerea obiș- 
vineri 10 august.

I
I
I
I

• în această 
puteți participa 
nuită LOTO de _____ . _ ..
precum și la tragerea excepțio
nală PRONOEXPRES de dumi
nică 12 august. De asemenea, se 
mai poate participa șl la con
cursul PRONOSPORT de dumi
nică, care vă propune meciuri 
din ultima etapă a 
vară", tn acest an 
respectivă a oferit, 
știți. satisfacții sporite fată de 
cele organizate în anil prece
dent!.

,,Cupei de
competiția 

după cum

I
I
I
I

Incepînd 
cele magnif 
sute de mi 
rămîneau 
reior să ur
olimpice c 
la Montrea 
roină a aces 
neci, sport 
tei măiestrii
loc stabil înt 
ferate 
tuind 
afiș" 
pice. 
Los Angeles, 
tivă de la P 
bucurat, tim 
o mare aflu 
venifi să as 
de înaltă tin 
mai buni gi 
După ce sim 
sistat Ia d 
băieților. ii 
venit si rînd 
susțină exa 
greu, finalele 
bă. desigur. 
Pentru 
această 
nastică 
deosebi 
parte, 
zentante^PTn 
iar pe de 
puțin de trei 
românce avea 
treapta întîi 
Cînd facem 
avem în ved 
sărituri, bîr 
rina Szabo s 
aveau cele 
din concurs s 
finală cu prin 
olimpic.

Primele 
disputei sini 
la sărituri. îi 
competiției. < 
montului. sp< 
bligate să pr< 
turi diferite, 
două note din 
du-se 
impus 
cursul Ptte< 
că. la în.IsSzi 
reușește 
încercăm 
emoție 
cu care

ale s 
verit 
ale 
Asa a

del 
reu

la med 
și libc 

ecl 
„JEirt 

deci 
un 

cuno: 
evolu 

gb 
tRi

directă â. S 
Mary iJkl; 
gere la^Fli, 
rează prima.
și un 10 ! Cal 
ma. fapt ce nt 
mult nerăbdai 
cercare se soit 
cutie exceiei 
este și ea foa 
că brigada de 
cu prompiitud 
în clipa acea 
proape convin 
noastră poatt 
dalia de aur. 
puțin încă o 
pentru a o e
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H
ATLETISM. Mi 

Moses (S.U.A.) 4 
2. D. Harris (S.I 
(R.F.G.) 48,19 ; 
48,97 ; 5. A. Di< 
T. Hawkins (S.U 
Haerkoenen (Fii 
pion olimpic ; 2. 
85,74 m; 3. K. El
4. W. Gambke
Yoshida (Japoni 
jalmsson (Islan 
100 m : 1. Evely 
rec. olimpic — 
Alice Brown (S 
Ottey-Page (Jan 
Bolden (S.U.A.) 
(Jamaica) 11,39 ; 
da) 11,40 ; ma 
/S.U.A.) 2.24:52
2. Grete Waitz (1 
Mota (Portugal 
Kristiansen (Nor 
Moller (N. Zeels 
Welch
(serii) î Cmues 
doua (56,94) în ! 
deza Olga Corni 
ținut calificarea

BASCHET. F< 
Australia — Iug
5. U.A. 61—92, C 
Chineză 69—56 
S.U.A. 10 p, 2. C 
nada 7 p (313:33 
(318:348), 5. Aust 
goslavia 6 p (293

BOX. „Optimi* 
P. R. Decima ( 
(Turcia), D. Wi 
Takami (Japonia 
J. Orewa (Nigeri 
b.p. L. Gomis 
mara (Columbia) 
ktetan), M. Stec 
(Zambia), Sun 
Sud) b. ab. 3 : 
Nolasco (Rep. D< 
(Porto Rico); ca 
(Coreea de Sud) 
Britanie), O. C. 
S. Higashi (Jape
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ENTRU GIMNASTELE NOASTRE
r.a

(Urmare din pag T)

LAVIN IA AGACHE

IqX?

scurt, 
i în

Ecaterina Szabo. Deel, 
medalia de aur va 

în posesia gimnastelor 
Cat! Szabo, eu a- 

siguranță dovedită la

scti- 
Ia

paralele am con- 
dublul succes al 

Ma Yanhong, din 
iulianne

de la 
ai fi 
de-a 

parcă 
cind

LTĂ SEARĂ DE NEUITAT Șl PATRU MEDALII DE AUR

la aparate, victoria a- 
gimnastelor Statelor 

ale Americii. principa- 
noastre concurente, a 
categorică : 4—1 la me-

DE LA ROMA LA

McNamara, din S.U.A. (probă 
în care Mihaela Stănuleț s-a 
situat pe poziția a patra, după 
Mary Lou Retton. medaliată cu 
bronz), emoțiile reîncep pen
tru noi. parcă cu putere si mai 

tare. in momentul în care 
sălii Ie cheamă pe 
de concurs pe fi- 

a birnă. Și cum să 
cele două 

se 
cei 

gim-
Simona
». se 

-tentnlui
suficient. poate 
de ‘ perspectiva 

unui rezultat bun. 
-atara ratează finalul, astfel 
ă este notată 9.30. Știm 
ssi că aurul" dispută

Szabo Julianne
du oă 

ieșind 
tată cu

LOS ANGELES

la a- 
care 

oameni 
levizoa- 
recerile 
că de 
area e- 
Comă- 

si înal- 
it un 
le pre- 
consti- 
te de 

olim- 
m.. la 

na spor- 
Uon s-a 
zile, de 
actatori. 
trecerile 

de cei 
i lumii, 

am a- 
niune a 
minică a 

să 
mai 

ite. pro- 
dificilă. 
omâniei 

i gim- 
interes

Dar campioana noastră do
rea firește mai mult. Ea 
țintea să obțină singură meda
lia de aur, și nu la egalitate. 
O urmărim cum se con
centrează. îi numărăm pașii 
hotârîti cu care face elanul, 
decizia cu care execută săritu
ra propriu-zisă. ne ridicăm 
în picioare de bucurie la ate
rizarea ei perfectă. Avem 
acum convingerea că ea va 
obține o notă si mai mare, 
într-adevăr, pe ecranul lu
minos al brigăzii apare_9,95. Cu 
această notare. 
Szabo ciștigă o 
priză a duelului său 
Lou Retton, pc care 
vedeau favorită in 
probă. Să menționăm 
podium. Ia festivitatea 
miere a medaliatelor, 
flat două sportive 
Ecaterina Szabo, 
rea medaliei 
nia Agache, 
„bronzul".

După ce la 
semnat 
gimnastelor

Chineză.

foarte scăzute : Mary I.ou 
Retton — 9,75. Anja Wilhelm 
— 9,75, Ma Yanhong — 9,70, 
Chen Ydngyan — 9,85. La a 
cincea concurentă. Kathy 
Johnson, nota urcă la 9,85 
și ne bucură acest fapt în 
perspectiva celor două exe
cuții ale gimnastelor românce. 
Frima pe bîrnă este Simona

Ecaterina 
primă re

cit Mary 
multi o această 

că pe 
, de pre- 

s-au a- 
rontânce. 

deținătoa- 
de aur. si Lavi- 
care a cucerit

CLASAMENT PE MEDALII 
LA GIMNASTICA 

FEMININA

> 
E

>

5.
3*

20
0, 
O
3 
N

1. ROMANIA 5 1 2
2. S.U.A. 2 3 3
3. R. P. Chineză 1 — 1

în această probă îsi confirmă 
pe deplin înaltele calități, atît 
Cati Szabo, cît si Julianne 
McNamara ’fiind notate în 
finală cu nota maximă, chiar 
dacă gimnasta noastră a 
trebuit să aștepte aproape 
opt minute la ...start, reme
dierea unei pene de curent 
survenită la sala de concurs, 
pentru a-si prezenta exer
cițiul. Ecaterina Szabo a fost 
însă magnifică, cucerind eu 
brio cea de a patra medalie de 
aur a sa (una cu echipa) la 
aceste Jocuri Olimpice. d«- 
vedindu-se, fără îndoială, cea 
mai bună gimnastă a întrecerii. 
Ea a învins-o fără drept de a- 
pel pe Mary Lou Retton. care 
n-a reușit în finale deeît o 
medalie de argint si două de 
bronz. înregistrîndn-se astfel 
o situație unică in analele 
gimansticii, cind invingătoa- 
rea de Ia individual eom- 
pus nu obține nici • medalie 
de aur in finalele pe aparate

O seară de august, acum 
24 de ani, la Basilica di 
Masenzio, in „cetatea eter
nă" — gazda Olimpiadei ’60. 
Pe salteaua de concurs, Du
mitru Pirvulescu începea 
meciul decisiv pentru titlu. 
Miile de spectatori iși încu
rajau frenetic compatriotul 
.— puternicul luptător italian 
Ignazio Fabra. Punctează 
insă Pirvulescu : 1—0, 3—0 ! 
In ultima repriză Fabra 
atacă dezlănțuit si... 3—2 ! 
Pirvulescu se apără extraor
dinar ; secundele trec greu 
dar... trec. VICTORIE! Du
mitru Pirvulescu cucerește 
prima medalie olimpică de 
aur (cat. 52 kg) pentru spor
tul luptelor din țara noastră.

„.In Albeștii lalomiței, un 
băiețel de numai cinci ani 
dormea, în toată gingășia 
uîrstei, eisind, poate, la joa
ca de a doua zi, pe ulițele 
satuluL 11 chema Vasile An
dreii

Un alt prag de toamnă, în 
1973. In sala de lupte a clu
bului „Progresul" din Bucu
rești pășește sfios un flăcău 
uinjos. Ochiul experimentat 
•1 lui Dumitru Pirvulescu.

primul nostru campion olim
pic de lupte, il „cintărește" 
cu precizie. „Tocmai 
pentru categoria... 82 
Atunci și așa a început lup
tele Vasile Andrei. Avea 18 
ani... !.

O seară de augustț acum, 
în acest an aniversar, la 
Anaheim Convention 'Center 
din Los Angeles. 9 000 de 
spectatori iși încurajează 
frenetic compatriotul in fina
la categoriei 100 kg : Greg 
Gibson (S.U.A.) — Vasile 
Andrei (România). Andrei 
este insă imbatabil, asa cum 
se dovedise și în întilnirile 
anterioare. Americanul nu 
reușește nici o acțiune, nici 
un punct, în timp ce Andrei 
realizează... 12 și, in min. 
4:16, obține decizia prin su
perioritate. VICTORIE! Va
sile Andrei — flăcăul puter
nic descoperit de Dumitru 
Pirvulescu — devine, la ria
dul lui, campion olimpic.

Medalie de aur pentru 
sportul românesc, un gînd 
bun și pentru campionul 
olimpic de acum 24 de ani...

bun 
kg".

Dan GÂRLEȘTEANU

a Păuca 
ite note 

, deci, în 
la aurul

nu mai 
nortivele 
șansă la 

diurnului, 
afirmație 
ul că la 

1 Ecatc-

în focul 
stele de 
ta faza a 

regula-
sînt o- 

ouă sări- 
ia celor 

adăugin- 
lor de la 
din

n, 400 mg : 1. Edwin 
— campion olimpic ; 
48,13 ; 3. H. Schmidt

Nylander (Suedia) 
(Senegal) 49,28 ; 6.

19,42 ; suliță : 1. Ario 
a) 86,76 m — cam- 
Ottley (M. Britanie) 
nk (Suedia) 83,72 m;
G.) 82,46 m ; 5. M. 
1,98 m ; 6. E. Vilh- 
81,58 m. Feminin : 

ihford (S.U.A.) 10,97, 
pioană olimpică ; 2. 
.) 11,13 ; 3. Marlene
) 11,16 ; 4. Jeanette
i ; 5. Grace Jackson 
Ingela Bailey (Cana- 
1 : 1. Joan Benoit 
campioană olimpică ; 
egia) 2.26:18 ; 3. Rosa 

2.26:57 ; 4. Ingrid
a) 2.27:34; 5. Lorraine 
) 2.28:34 ; 6. Priscilla 
e) !8:54 ; 400 mg

C _ aru, clasată a 
i a in-a (după olan- 
deur — 56.67) a ob- 
tu semifinale.
in (grupă unică) : 
via 62—59. Canada — 
:a de Sud — R. P. 
-25) ; clasament : 1. 
îa de Sud » p, 3. Ca- 
4. R. P. Chineză 7 p 
a 6 p aSlMT), 6. Iu- 
)
e finale, eat. cocoș : 
entina) b.p. C. Oner 
rs (Canada) b.p. H. 
a. Lopez (Mexic) b.p.
N. Dube (Znnbabwe) 

anța). R- Pitalua-Ta- 
.p. B. Ali Khan (Pa- 
(Itaba) b.p. S. Zalu 

yi Moc n (Coreea de 
(S-U_A_). P- 

nicar.i) b p. S. Motza 
>ană: Hyeong-Oe Park 
i.p. K. Taylcr Marea 
iraza (VeneEsetaJ Kp. 
i). J. Vaajaa

2.28:34

nimit lumea 
prima sa a- 

mare întrecere 
prin măiestria 

a- 
la 
e- 
cu

Păuca, eea eare a 
gimnasticii la 
pariție într-o 
internațională 
pe care a etalat-o la toate 
paretele. dar îndeosebi 
birnă. Ca si în concursul pe 
chipe.
10. Simona 
preșionantă 

prin 
linia 
flik-flak, 

următoarea.
flik-salt-echer 
prin salt 
cere de 720 grade, sînt aplau
date la ccenă deschisă de pu
blicul spectator. Nota bri
găzii — 9,90 — nu reflectă
indeaiuns măiestria dovedită 
de Simona. Dar știm bine că 
ea nu mai poate fi învinsă de- 
cît de 
oricum, 
rămîne 
noastre.
eeeași 
sărituri si în evoluțiile la bir
nă în concursurile anterioare, 
uimește pur și simplu prin 
precizia eu eare execută to
rente de mișcări grele și foarte 
grele, săriturile 
înalte, astfel că.
primește o notă foarte 
9,95. Bucuria noastră 
imensă. In aeeastă 
sportivele noastre au 
rit nu una, ei două medalii de 
aur !

La sol. ultima probă a aces
tei reuniuni de neuitat -pen
tru noi. Laura Cutina este cea 
care deschide concursul. Poate 
nein calzi tă 
emoționată 
obținerii

cind a fost notată 
lucrează cu o i ne

siguranță Urca- 
îndreotire de pe 
de maximă dificul- 

salt-salt ca 
care cuprinde 

si coborirea 
întins cu întoar-

sînt foarte 
firesc, ea 

mare : 
este 

probă 
cuce-

NOUÂ SETA A GIMNASTICII MONDIALE ESTE IOT O ROMÂNCA

care se petrece pentru prima 
•ară iu istoria olimpică a gim
nasticii ?! în schimb Ecateri- 
na Szabo, cu patru medalii de

De Nadia Comăneci. 
titluri olimpice la Mon-

aur, la această Olimpiadă, 
întrece 
cu trei 
treal !

Ieri.
supra 
Unite 
lele 
fost 
dalii de aur si 5—2. tot la aur. 
pe ansamblul concursului. Pro
ba aspră, de rezistentă, pre
gătire si de calitate a exerd- 
tiilor a revenit echipei Româ
niei. in principal liderei ei. 
Ecaterina Szabo. In timp 
ce vedeta americană, talentată 
si de perspectivă, n-a rezistat 
glorificării ce i s-a făcut in 
presă si Ia televiziune timp de 
48 de ore. a$a cum se face tu
turor cistigătorilor americani 
de medalii de aur. arătind du
minică unele slăbiciuni mas
cate vineri de impulsul și en
tuziasmul unui public exu
berant în pasiunea lui pentru 
sport si eroism sportiv, din 
care acordă o anumită cotă 
si sportivilor străini, celor 
care se relevă, asa cum a fost 
cazul

Si iată că 
gimnasticii 
Los Angeles, este tot o 
mancă, 
pioană 
Szabo 
la Nadia Comăneci !

Dar titlul olimpic cucerit de 
Simona Păuca Ia numai 15 ani 
neîmpliniți ? Este extraordi
nară explozia acestei co
pile. în scena gimnasticii mon
diale. făcută cu dezinvoltură, 
naturalețe. gineăsie

lent care cuceresc 
prima vedere. Ori cite 
văzut si auzit in sport 
lungul deceniilor si 
tot nu îți vine să crezi 

după un asemenea 
că. descoperindu-te

consta ti
concurs _ ______
că ești român, cițiva americani 
la rind vor să-ți facă plăcere 
pronuntind cu accentul ca
racteristic „Cati and Pauca". 
Curios. nu prenumele Si
mona le-a rămas acestora in 
memorie, ci Pauca. nune rostit 
aproape silabic de zeci de 
ori de vocea baritonală a erai- 

concurs.
Simona 

an. la Bucu- 
DOată închi- 
Los Angeles, 
adorabile co-

cu gimnastele românce, 
„noua regină a 

mondiale", de la 
ro- 

noua si multipla cam- 
olimpică Ecaterina 

preluînd ștafeta de

nieului sălii 
Cine știa oare 
Păuca acum un 
resti. ca să-sl 
pui că acum, la 
numele 
pile va fi 
mii de 
Nadia nu 
puternică 
nimatul ................
ea a început cu europenele de 
la Skien...

Dar cite nu s-ar putea scrie 
despre această emoționantă 
seară. în care, la aceeași con
ferință de presă, la întreba
rea unui ziarist „Ce vor face 
gimnastele românce în zi
lele următoare Cati a răs
puns ca un copil : „Vrem să 
mergem la Disneyland"... iar 
Kathy Johnson. admirabilă 
componentă a echipei S.U.A. 
din anul 1976, si-a anunțat în 
lacrimi retragerea din 
vitatea competitională. 
vîrsta de 25 de ani ?!

Asa s-a încheiat, oe i 
duminica cea mai bogată 
medalii de aur a gimnasticii 
românești, care, de altfel, în
cepuse bine încă de di
mineață. pentru delegația o- 
limpicâ a României la Los An
geles. cu cele două medalii cu-

acestei
pe buzele a mii si 
californieni ?! Nici 
a avut o asemenea 
lansare din ano- 

Oneștilor. pentru că

cerite de canotori pc lacul 
Casitas. una de aur la 2 Le. 
și una de argint la 2+1. După 
cum știți, desigur, tot dumini
că în panoplia delegației noas
tre au mai fost așezate alte 
trei medalii : una de aur în 
urma splendidului succes al 
halterofilului nostru Nicu 
Vlad și una de argint, a co
legului său Petre Dumitru. Am 
lăsat intenționat la urma 
medalia de bronz cîstigată 
de gimnasta noastră Lavinia 
Agache la sărituri, nu pentru 
că această medalie, ar fi 
mai palidă, ci dimpotrivă, 
pentru a sublinia meritul La- 
viniei de a-si fi înfrînt 
amărăciunea suferită în urma 
celor trei ratări pe aparate 
si de a fi găsit puterea să urce 
pe podium într-un 
care, departe de 
în intensitate la 
devenit si mai puternic.

Așadar. duminică sportivii 
români au cucerit. în total. 6 
medalii de aur. 2 de argint si 
una de bronz, ridicînd la 29 
numărul total de medalii ob
ținute pînă astăzi (15 de aur, 
9 de argint și 5 de bronz), și 
situînd România De locul 2 
în clasamentul general neofi
cial pe națiuni.

concurs 
a fi slăbit 

final, a

ECHIPA FEMININA DE
FLORETA A ROMÂNIEI

IN DRUM SPRE
SEMIFINALE

V

(S.U.A.) (Mexic). T.
Aykac (Turcia) b. ab. 3 A. Mieses (Rep. 
Dominicană), M. Hegazy (Egipt) b.p. A. Z. 
Wasa (Indonezia), P. Koyegwachia (Nige
ria) b.p. R. Z. Medrano (Columbia), C. 
Lubulwa (Uganda) b.p. P. Fitzgerald (Ir
landa) ; cat. semiușoară : J. A. Hernando 
(Spania) b. p. D. Odame (Ghana), L. F. 
Ortiz (Porto Rlco) b. k.o. 2 A. Dickson 
(Anglia), M. N. Ebanga (Camerun) b. k.o. 
2 G. Carew (Guyana) ; F. Sumer (Tur
cia) b.p. J. Chinyanta (Zambia), P. Whi
taker (S.U.A.) b.p. G. Nyeko (Uganda), 
R. Gies (R.F.G.) b.p. J. Kalbhenn (Ca
nada), L. Cantacio (Filipine) b.p. C. Ossal 
(Nigeria), Chun Chll-Sung (Coreea de 
Sud) b.p. R. Cornett (Australia) : cat u- 
șoară : Dong-Kil Kini (Coreea de Sud) 
b.p. J. Aslam (Norvegia), J. Page (S.U.A.) 
b.p. O. Robles (Mexic), J. P. Mbereke 
(Camerun) b.p. I. A. Hadjala (Algeria), 
M. Puzovici (Iugoslavia) b.p. S. Larri- 
more (Bahamas), Mircea Fulger (Româ
nia) b.p. S. Sjostrand (Suedia), L. Belkir 
(Tunisia) b.p. R. Armanios (Egipt), D. 
Umpanmaha (Thailanda) b.p. D. Griffiths 
(Anglia), J. Maisonet (Porto Rlco) b.p. 
C. Nwokolo (Nigeria).

CANOTAJ. Masculin, finale: 4+1 rame:
1. Marea Britanie (S. Redgrave, A. Hol
mes, R. Budgett, M. Cross — A. EIHson) 
6:18,64 — campioană olimpică ; 2. S.U.A. 
6:20,28 ; 3. Noua Zeelandă 6:23,68 ; 4. Ita
lia 6:26,44 ; 5. Canada 6:28.78 : 6. R.F.G. 
6:34,23 ; 2 vîsle : 1. S.U.A. (P. Enquist, B. 
Lewis) 6:36,87 — campioană olimpici ;
2. Belgia 6:38,19; 3. Iugoslavia 6:39,59 ; 
4. R.F.G. 6:40,41 ; 5. Italia 6:44 2» : ». Ca
nada 6:46.68 : 2 rame f.c. : L ROMANIA 
(VALER TOMA, PETRU IOSUB). «:4SJ» 
— campioană olimpică ; 2. Spania 6 48.47:
3. Norvegia 6:51,81 ; 4. R.F.G 6«S3 : 5. 
Italia 6:55.38 ; 6. S.U-A. 6 58*6 : Bmptu s
I. Perl li Karppinen (Finlanda) 188JM —
campion olimpic ; 2. P. M. Kolbe CJ 
7:92.18 ; 3. R. Mills (Canada) : *
J. Blglow (S.U-A.) 7:12J8 : i. < fta—I 
(Argentina) 7:14.5» ; 6. K.
(Grecia) 7:17.«3 : t+l : L
AMaenale. C. Abtegaale — G- 
7 «3» — ramniai-ă edwșăcă : ? MA
NIA VASILE TC39OI0AG A DTW~*"_r «0-

|G-

DUM.T
X S-U^A. r-nf ; 
Cana<M 7n*J> : 6.

>oa ZeetaaUă _____
___ . S. O’Brien. I_ (FCwaeil) CRX.48 — 
campioană ălimpicâ ; X S.U-A. 6XCJ9 ; 
3. Danemarca 6.V7.72 ; 4. R-F.G. șaaxi ;
3. Elveția 63)9.50 ; 6. Suedia 6 J1.T1 ;
4 vîsle : 1. R.F.G. (M. Dursch, D. Wie- 
denmann, R. Hormann, A. Hedderieh) 
5:57,55 — campioană olimpică ; 2. Austra
lia 5:57,98 ; 3. Canada 5:59,07 ; 4. Italia 
6:00,94; 5. Franța 6:01,35: 6. Spania 6 3)4,99; 
8+1 : 1. Canada (B. Horm, D. Crawford, 
M. Evans, P. Steele, G. Main, D. Evans, 
K. Neufleld, P. Turner — B. McMahon) 
5:41,32 — campioană olimpică ; 2. S.U.A. 
5:41,74 ; 3. Australia 5:43,40 ; 4. Noua 'Zee
landă 5:44,14 ; 5. Marea Britanie 5:47,01 ; 
6. Franța 5:49,52.

CICLISM. 100 km contratimp echipe :
1. Italia (M. Bartalini, M. Giovannetti, E.
Poli, C. Vandelli) lh58:28 ' "
limpică ; ‘ ~ " *
2h02:46 ; 
2h04:46 ; 6.

FOTBAL. 
Chile 1—0 
2—0 (1—0). ..........
lia joacă cu tnvingătoarea meciului Bra
zilia — Canada, far Franța cu cîștigătoa- 
rea dintre Iugoslavia — R.F.G.

GIMNASTICA. Feminin, finale pe apa
rate : sărituri — 1. ECATERINA SZABO 
(România) 19,875 p — campioană olimpică;
2. Mary Lou Retton (S.U.A.) 19,850 p ; 3. 
LAVINIA AGACHE (România) 19,750 p ;
4. Tracee Talavera (S.U.A.) 19,700 p ; 5.
Zhou Ping (R.P. Chineză) 19,500 p, 6. Brl- 
gitta Lehmann (R.F.G.) și Kelly Brown 
(Canada) 19.425 p : paralele : 1. Ma Yan. 
bong (R.P. Chineză) și Julianne McNamara 
(S.U.A.) 19,950 p — campioane olimpice ;
3. Mary Lou Retton 19,800 p ; 4. Mihaela
Stănuleț ‘ ‘
Kessler (Elveția) 19,425 p, 
: • S5« p : birnă : 1. ECAT 
r: SIMONA PAUCA (România) 19,800 p — 
ea3n>..:ar.e olimpice ; 3. Kathy Johnson 
C&JC-AJ 19.C* p ; 4. Mary Lou Retton 
MJM * : Sl Ma Yanhong 19,450 P ; * 
Bamâ 7~ilrr (Elveția) 19.350 ;
*. ac*nacN« szabo i»,»*5 p —

L N<

2.
4.

campioană o-
Elveția 2h02:38 ; 3. S.U.A.

Olanda 2h02:57 ; 5. Suedia 
Franța 2h05:07.
Sferturi de finală : Italia — 

(0—0 ; 0—0), Franța — Egipt 
In semifinale (miercuri), Ița-

1.

(România) 19,650 p ; 5. Romi 
‘ ‘ "7 6. Zhou Ping

ECATERINA SZABO

- ; 6. 
sol : 

campi-

oană olimpică ; 2. J. McNamara 19,950 p ; 
3. Mary Lou Retton 19,775 p ; 4. Zhou
Qiurui (R.P. Chineză) 19,625 p ; 5. R. Kes
sler 19,575 p, 6. Ma Yanhong 19,450 p.

HALTERE, Cat. 90 kg : 1. NICU VLAD 
(România) 392,5 kg (172,5+220), toate 3 
rec. olimpice și naționale — campion 3- 
Rmpie ; 3. DUMITRU PETRE (România) 
3<t kg (165—195), 3. D. Mercer (Marea 

3SU (157,5+195), 4. P. Immes- 
berger (RJ.G.) 35* kg, 5. W. W. Hwang 
(Coreea de Sud) 33» kg. 6. M. Riadis (Gre
cia) Ij'j kg.

HANDBAL. Feminin (grupă unică) : 
R. P. Chineză — Coreea de Sud 24—24,
R. F.G. — Austria 16—17, Iugoslavia —
S. U.A. 33—20 ■.

HOCHEI PE IARBA. Masculin, grupa B: 
Noua Zeelandă — Kenya 4—1, Olanda — 
Marea Britanie 3—4, Pakistan — Canada 
7—1 ; feminin (grupă unică) : Olanda —
R. F.G. 6—2, Australia — Canada 1—2.

JUDO. Cat. semiușoară (65 kg). Rezul
tatele finalelor pentru locurile 1—2 și 3—5: 
Y. Matsuoka (Japonia) b.p. (yuko) J. 
Hwang (Coreea de Sud) ; M. Alexandre 
(Franța) b.p. (yuko) S. Gawthorpe (Ma
rea Britanie) și J. Reiter (Austria) b. 
yusei-gachi (superioritate tehnică) S. Ro
sati (Italia). Clasamentul : 1. Yoshiyuki 
Matsuoka (Japonia) — campion olimpie, 
2. J. Hwang (Coreea de Sud), 3. M. Ale
xandre (Franța) și J. Reiter (Austria) ; 
5. S. Gawthorpe (Marea Britanie) și S. 
Rosati (Italia).

SCRIMA. Floretă bărbați — echipe : lo
curile 7—8 : R.P. Chineză — Belgia for
fait ; locurile 5—6 : S.U.A. — Anglia 9—6; 
locurile 3—4 : Franța — Austria 9—3 : lo
curile 1—2 : Italia — R.F.G. 8—7. Clasa
ment : 1. Italia (M. Numa. St. Cerioni, A, 
Seuri, A. Borella) — campioană olimpică, 
2. R.F. Germania, 3. Franța, 4. Austria^ 5.
S. U.A., 6. Anglia, 7. R.P. Chineză, 8. Bel-

VOLEI. Feminin, faza finală, turneul 1—4: 
R.P. Chineză — Japonia 3—0 (10, 7, 4), S.U.A. 
— Peru 3—0 (14, 9, 10) ; turneul 5—8 : 
R.F.G. — Canada 3—0 (5. 7, 1), Coreea de 
Sud — Brazilia 3—1 (—13. 13, 9 10) : fi
nala (R.P. Chineză — S.U.A.) și celelalte 
meciuri pentru clasamentul final se 
dispută marți

Debut 
mitător al ! 
tivelor 
noastre 
competiția 
lini nisă de 
retă fete 
echipe : 
curînd în grupa 
cele au terminat 
au întrecut. î

pro- 
spor- 
iării 

in 
0- 

■ do
pe 

con-

/'I i
i

a 2-a, român- 
„„ —.........— neînvinse. Ele

au^îuiievut. mai întîi. echipa 
Canadei cu categoricul scor de 
9—0. apoi au dispus de îlo- 
retistele din „4"-ul R- ”• 
Chineze cu 9—6. In urma a- 
cestor victorii. echioa_ Româ
niei s-a clasat prima în eruna 
respectivă. urmată de cea 
a R. P. Chineze (cu o victo
rie la Canada, cu 9—2).

Competiția reunește lj) for
mații cuprinse în două Stu
pe de cîte 3 si una de 4 echi
pe. din care primele doua cla
sate trec mai departe.

Din celelalte erupe s-au
calificat : în grupa 1. Franța 
(9—3 cu Anglia si 9—? cu 
S.U.A.) Si S.U.A. (9—7 cu An
glia, 
scoate 
matia

care 
for- 
aru-

rezultat-surpriză. 
din competiție 

învinsă !). iar în — 
pa a 3-a. R. F. Germania (9—4 
cu Japonia si același scor cu 
Italia, rezultat neașteptat, șt 
9—1 cu Argentina) si Italia 
O—o cu Argentina si 9—2 cu 
Japonia).

Marți, 
noastre 
Aurora 
Monica Veber 
vor susține un 
de calificare 
în compania

Proba masculină de 
retă-echipe a revenit 
liei. învingătoare cu 
(Numa 4 v„ Cerioni 3 v..

• tării 
Guzganu, 

Marcela Zsak, 
si Rozalia Oros) 
tur (preliminar) 
în semifinale, 
echipei S.U.A. 

flo- 
Tta- 
8—7 

_____  - _____ Seuri
1 ... Borela 0 v.) în meciul 
final cu formația R. F. Ger
mania (Behr. Gey si Hein cite
2 v.. Beck 1 v).

florctistelc 
(Elisabcta < 

Dan,
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PROGRAMUL ÎNTRECERILOR UE

CANOTORII NOȘTRI DE LA 2 I.C. Șl 2+1,
O MEDALII DE AUR Șl UNA DE AROINT

Ultima zi întrecerilor de 
lacul Casitas a 

finalelor mascu- 
la înălțime, cele 

pre-

a 
canotaj de pe 
fost rezervată 
line. Evoluînd 
două echipaje românești 
zente la această mare competi
ție nautică 
cerească o

au reușit să cu- 
medalie de aur in

TOMA : 21 de ani,VALER ____
din Padina (județul Buzău), 
clubul sportiv Dinamo Bucu
rești (antrenor Dumitru Po
pa) ; a început să practice 
canotajul in 1913 la clubul 
sportiv Energia București 
(antrenor Ion Grigoriță) ; 
multiplu campion republi
can, medalie de bronz la 
C.M. de la Lucerna din 1932 
(proba de 4 rame f.c.).

PETRU IOSUB : 23 de ani, 
din Fălticeni (jud. 
va), clubul sportiv 
București (antrenor 
Popa) ; a început 
tice canotajul în 
clubul Dinamo cu 
rul Mihai Barcan ;

Sucea- 
Dinamo 

Dumitru 
să prac- 

1977 la 
antreno- 

_. _____... , multiplu
campion republican, medalie 
de bronz la C.M. de la Lu
cerna din 1982 (proba de 4 
rame f.c.).

proba de 2 rame f.c. — Vaier 
Toma. Petru losub — și una 
de argint în finala cursei de 
2+1 — Vasile Tomoioagă. Di- 
mitrie Popescu, Dumitru 
ducanu.

Vaier Toma și Petru losub 
s-au aliniat la startul finalei 
probei de 2 rame fără cirmaci 
acreditați cu cel mai bun timp 
obținut atit in întrecerile din 
cadrul seriilor eliminatorii, cit 
și in semifinale. In cursa care 
le-a adus mult dorita medalie 
olimpică de aur — prima din 
istoria canotajului nostru mas-

Bă-

culin — Vaier Toma și Petru 
losub au plecat în forță, reu
șind pe parcursul celor 2 000 
m să se distanțeze față de 
principalii lor adversari : Luis 
Lasurtagui. Fernando Climent 
(Spania) — mereu pe primele 
locuri în ultimele regate inter
naționale — și Svarre Loken, 
Hans Magnus Grapperud (Nor
vegia) — medalie de aur la 
C.M. de la Lucerna. Excep
țional pregătiți, cu o arzătoare- 
dorință de a învinge. Vaier 
Toma și Petru losub și-au mă
rit avansul către final. încheind 
cu succes frumoasa și epui
zanta lor cursă.

Noii campioni olimpici la 2 
rame f.c. sînt sportivii clubului 
Dinamo București (antrenor 
Dumitru Popa), iar pentru în- 
trecrile de pe lacul Casitas au 
fost pregătiți de antrenorii Dan 
Toma și Marin Boia.

Cum era de așteptat, finala 
probei de 2+1 a fost cîștigată 
de campionii mondiali, italienii 
Giuseppe și Carmine Abbagnale 
+ Giuseppe di Capua. Repre
zentanții noștri — foarte tine
rii Vasile Tomoioagă, Dimitrie 
Popescu și Dumitru Răducanu 
(la prima lor mare competiție 
internațională) — au cucerit 
medalia de argint, după o luptă 
strînsă cu puternicele echipaje 
ale S.U.A.. Brazilia, Canada și 
R.F.G. A fost a opta medalie a 
canotajului nostru !

Vasile Tomoioagă abia a îm
plinit 20 de ani. Dimitrie Po
pescu are 23 de ani, iar cîr- 
maciul Dumitru Răducanu este 
elev la liceul industrial Elec- 
troaparataj din București, A 
fost, poate, cel mai tinăr echi
paj de pe lacul Casitas. Ei au 
fost pregătiți de aceiași antre
nori Dan Toma și Marin Boia 
și aparțin cluburilor Dinamo 
(Vasile Tomoioagă, antrenor — 
Dumitru Popa), Steaua (Dimi-

trie Popescu, antrenor — fostul 
campion la simplu George Mc- 
reuță) și C.S.Ș. Triumf (Dumi
tru Răducanu). Un echipaj va
loros, de mare perspectivă !

BASCHET, Rimei : jocuri finale in cadrul grupai unice 
BOX. întreceri in cadrul sferturilor de fina’â
CAIAC-CANOE. Bărbați : 1 000 m serii (România are

toate cursele) ; femei : 500 m recalificări
CĂLĂRIE. Concursul de obstacole pe echipe
HALTERE. întreceri la categoria e 110 kg (Ștefan Tașnadi) 
HANDBAL. Femei : jocuri în cadrul grupei unice
HOCHEI PE IARBĂ. Bărbați : jocuri în cadrul grupelor 

femei : jocuri in cadrul grupei unice
JUDO. întreceri in cadrul categoriei semimijlocie (78 

Frâțtcă)
LUPTE LIBERE. Preliminarii la categoriile 48
POLO. Turnee finale pe grupe valorice 
SĂRITURI IN APA, Bărbați : preliminarii Ia 
SCRIMA. Bărbați : întreceri preliminare la 

mei : preliminarii și finala la floretă — echipa
VOLEI. Femei : jocuri finale, inclusiv finala 
YACHTING. Regata a Vl-a

echipaje în

preliminare;

kg ; Mircca

90 kgkg, 62 kg și

trambulina 3 m 
spadă — individual;

pentru locurile 1—2
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Cu trei recorduri olimpice la haltere (cat. 90 kg)

fe

>2

NICU VLAD Pf TREAPTA CEA MAI ÎNALTĂ A PODIUMULUI LA
A doua medalie de aur la haltere a fost 

cucerită de Nicu Vlad. După ce a urcat pe 
podium, la „europene" in 1984, specialiștii 
i-au întrevăzut tinărului halterofil un viitor 
frumos. Confirmarea la Los Angeles _ este 
categorică : cununa de lauri la categoria se
migrea, trei recorduri olimpice și tot atitea 
naționale !

Născut la 1 noiembrie 1963, in comuna Piscu 
(jud. Galați), el a fost descoperit de antrenorul

Gheorghe Gospodinov și a făcut parte din 
clubul Dunărea Galați. Pre'gătihdu-se cu se
riozitate și avind în ultimul timp și sprijinul 
antrenorului lotului național, Ștefan Achim, 
cel care-l șt însoțește acum la Jocurile Olim
pice de la Los Angeles, Nicu Vlad a ajuns 
la o înaltă valoare competitivă. Un sincer 
bravo și felicitări celui mai valoros halterofil 
olimpic român !

Dumitru Petre — medalie de argint

I

Vasile Tomoioagă, Dumitru Răducanu. Dimitrie Popescu (echi
pajul de 2+1)

O seară superbă — cea de 
duminică — în sala Universi
tății Loyolă Marymount din 
Los Angeles, pentru halterofilii 
români. O întrecere de mare 
anvergură la categoria semigrea 
(90 kg), la care a luat startul 
un număr record de partici- 
panți : 26. printre care doi 
reprezentanți ai țării noastre : 
Nicu Vlad și Dumitru Petre.

Nicu Vlad s-a întrecut pe 
sine în acest important con
curs. cîștigînd într-o manieră 
de mare campion titlul suprem 
și medalia de aur. în timp ce 
Dumitru Petre a cucerit me
dalia de argint la o diferență 
de 12,5 kg față de cel de al 
treilea clasat, britanicul David 
Mercer ! Se poate deci afirma 
că sportivii români au dominat 
categoric întrecerea, obținînd 
laurii pe merit.

In mod firesc, vom începe cu 
tînărui nostru campion olimpic 
Nicu Vlad, care — în dorința 
de a obține mari performanțe 
— a atacat cu curaj toate 
recordurile naționale și olimpi
ce. Și a reușit. Iată seria sa, 
care a intrat în istoria J.O. : 
la primul stil (,,smuls“) el a 
izbutit 172,5 kg — record 
olimpic și național. Cel al țării 
noastre îi aparținea cu 170 kg. 
începe un „solo" pentru Nicu 
Vlad la cel de al doilea stil 
(„aruncat"), pentru că de fapt 
el n-a mai avut adversari, du
pă ce Dumitru Petre, David 
Mercer și Peter Irmsbergcr 
(R.F.G.). grecul Iliad îs și da
nezul Hoaeg au rămas la 195 
kg. iar sud-coreeanul Hwang 
la 197,5 kg. La acest procedeu

Vlad 
să-i

i cu 
respectiv 
realizînd 220 
- un alt re- 

olimpic și

Nicu 
șește 
vingă 
kg.
kg. i 
kg - 
cord 
național (v.r. îi a- 
partinca cu 212 
kg). Astfel, 
Vlad ocupă 
mul loc cu un re
zultat 
nai : 
— al 
cord 
național (v.r. 
tot al lui 
.Vlad : 380 kg). Un 
progres, la total, 
remarcabil, de 10 
kg. într-o compe
tiție de anvergură.

Frumos 
comportat si 
mitra Petre, 
la totalul 
două stiluri 
detașat net 
cel de ăl _____ ____
cucerind medalia de argint cu 
un avans de 7,5 kg. Dumitru 
Petre înscrie în palmaresul său 
cea mai frumoasă performanță, 
după ce a ocupat locul 5 la 
C.M. și C.E, de Ia Ljubljana. 
Bravo și acestui sportiv (năs-

reu- 
în-

210 
Nicu 
pri-

exceptio- 
392,5 

treilea 
olimpic

kg 
re- 

Si 
era 

Nicu

DUMITRU PETRE

s-a
Du-
care 

celor 
s-a 
de 
treilea clasat. cut la 11 noiembrie 1957 în 

comuna Mărculești — jud. Ia
lomița). ca și antrenorului 
Lisias Ionescu, care l-a desco
perit la Chimpex Constanța și 
actualului său profesor. Șteîaa 
Achim, de la clubul Steaua, 
din care face parte !

Șl MIRCEA FULGER ESTE 
LA UN PAS DE SEMIFINALE...

SPECTACOL ATLETIC DE ZILE MARI 
PE „MEMORIAL COLISEUM»

Intre cele patru finale ale 
concursurilor atletice, progra
mate în ziua a treia a întrece
rilor ■ de pe „Los Angeles Me
morial Coliseum". în fața unor 
tribune pline pînă la refuz, una 
anume și-a făcut acum debutul 
olimpic. Este vorba de cursa 
feminină de maraton, desfășu
rată duminică dimineața, atunci 
cînd căldura este oricum ceva 
mai suportabilă și pe un traseu 
anume ales pe malul Pacificu
lui. pentru ca șl briza acestuia 
să mai atenueze ceva din 
duritatea cursei. La start au 
fost prezente 60 de alergătoare, 
între care campioana lumii, 
norvegianca Grefe Waitz, și 
deținătoarea celei mai bune 
performanțe mondiale, ameri
canca Ioan Benoit (2.22:43).

Echipată într-un costum gris- 
aluminiu (din experiența... cos- 
monauților aceasta este culoa
rea cea mal puțin „atacată* 
de căldură I) americanca Be
noit a trecut la conducerea 
plutonului încă de la plecare. 
„Am ales această tactică de 
mai multă vreme, a declarat 
ea. Și pentru a nu pierde 
timp la punctele de alimen
tare* m-am „hidratat" foarte 
bine înaintea startului, așa că

pe parcurs nu m-am oprit. 
M-am simțit excelent in tot 
timpul cursei și astfel am 
învins Timpul înregistrat de 
ea, 2.24:52, nu este la îndemîna 
multor... bărbați. în orice caz, 
pe planul întrecerilor olimpice 
el este superior cu 8 secunde 
timpului cu care Alain Mi- 
moun a cîștigat la Melbourne ! 
Campioana mondială Waitz 
(2.26:18) în pofida eforturilor 
făcute, pe partea a doua a 
cursei, a fost depășită cu mai 
mult de 600 de metri !

Edwin Moses a cîștigat. con
form previziunilor, cursa de 
400 mg, jn care, ca și la Hel
sinki, la „mondialele" de anul 
trecut, a făcut o veritabilă de
monstrație de virtuozitate, cele 
13 fulee dintre garduri fiind 
realizate perfect, ca și trecerea 
obstacolelor.. Acest al doilea 
titlu olimpic al lui Moses 
constituie cea de a 105-a sa 
victorie consecutivă ! ! Finala 
probei a fost una dintre cele 
mai rapide la J.O.

Recordmana mondială Evelyn 
Ashford a dominat clar și ul
timul act al cursei de 100 m în 
care a realizat o performantă 
sub 11,00 (10,97 s record olim

pic, cu vînt ajutător de 1,2 m's. 
deci în limitele regulamentare). 
De notat că în semifinale ea 
înregistrase 1L03 s.

Titlul olimpic la suliță revine 
în Finlanda, după... 20 de ani 
La Tokio, în 1964, Pauli Nevala 
cîștigase cu 82,66 m, iar acum, 
mai tînărui său conațional 
Arto Haerkoenen a obținut 
86,76 m, în încercarea a patra. 
Nivelul general al probei a fost 
însă modest. Tom Petranoff, de 
pildă, pînă anul acesta record
man mondial, nereușind decît 
78,40 m ! Că sulița este. în mod 
obișnuit, o probă foarte „ca
pricioasă" o dovedește și faptul 
că Ana Verouli, campioana eu
ropeană '82, n-a reușit să-și 
cucerească dreptul de a evolua 
în concurs, aruneînd doar 
58,62 m ! (Fatima Whitbread 
cu 65,30 m și Tiina Lillak cu 
63,30 m sînt principalele favo
rite). La lungime. în calificări, 
ca-ntr-o joacă, Carl Lewis a 
sărit 8,30 m. De notat că în 
seriile cursei feminine de 400 
mg fără să fi forțat mai mult 
decît avea nevoie • pentru ca
lificare, Cristieana Cojocaru a 
obținut al. patrulea rezultat 
dintre cele 16 semifinaliste.

Cota de interes pentru tur
neul olimpic de box. care se 
desfășoară pe ringul de la 
„Memorial Sports Arena", 
crește pe măsură ce se apro
pie fazele superioare ale com
petiției. pe măsură ce în cursă 
rămin doar cei mai buni !

începind cu galele de marți, 
miza întrecerilor vâ deveni deo
sebit de stimulativă, din acest 
moment orice victorie însem- 
nind practic un Ioc pe podiu
mul de premiere. Pînă la în
chiderea ediției. în această si
tuație se află și sportivii noștri 
Mircea Fulger și Georgică Do- 
nici. Rudei Obreja mai are de 
susținut meciul din „optimi" în 
compania campionului mondial 
Marek Breland {S.U.A.J.

După cum se știe, Georgică 
Donici este calificat în „sfer
turi", după victoria obținută în 
fața lui Finesani Vea (Tonga), 
în galele de luni a fost rîndul 
lui Mircea Fulger (ușoară) să 
se califice în această fază a 
competiției. Așa cum ne aștep
tam, Fulger a îndreptățit pro
nosticurile. Impunîndu-se cu 
autoritate în fața pugilistului 
suedez Ștefan Sjostrand, pe 
care l-a învins cu o decizie de 
5—0. Sportivul român și-a va
lorificat tactica de luptă, punc- 
tînd de la distanță și semidis- 
tanță cu directe expediate cu 
ambele brațe, cărora adversarul 
nu le-a găsit soluții. în me
ciurile următoare : Fulger — 
Belkir (Tunisia) și Donici — 
Iosipovici (Iugoslavia).

întrecerile de judo, care se 
desfășoară în sala de sport a 
Universității de stat din Cali
fornia. au reunit fn cea de a 
doua zi concurenții de la ca
tegoria semiușoară (65 kg). 
Sportivul român Constantin Ni- 
culae. „plasat" de tragerea la 
sorți în aceeași grupă cu va
lorosul judoka japonez Yoshi- 
yuki Matsuoka. cel care avea 
să cucerească în final laurii 
olimpici la această categorie 
l-a învins în primul tur prin 
yusei-gachi (superioritate teh
nică) pe mexicanul Gerardo 
Padilla. Apoi. în turul 2. Ni- 
culae a obținut o victorie îna

C. NICULAE-DOAR PE LOCUL 7

Mbida

inte de limită 
(prin ippon) în 
meciul cu Bienvenu 
(Congo). Dar. în turul următor, 
pentru primul loc in 
Constantin Niculae a 
vins prin ..... ... 
Yoshiyuki Matsuoka. 
recalificări, sportivul 
pierdut la puncte (yuko) in fața 
lui Stephen Gawthorpe (Marea 
Britanie) clasîndu-se pe locul 7.

întrecerile au continuat luni 
la categoria ușoară urmînd ca 
azi să-și dispute întîietatea 
„semimijlocii" între care se 
va afla și Mircca Fră'ică.

ippon de

grupă, 
fost în- 

japonezul 
Intrat in 
român a
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