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Doina Melinte reinnoadă 

peste ani firul de succese 
al atletelor noastre la Jocu
rile Olimpice, obținind a 
spectaculoasă victorie i» fi
nala probei de 400 ‘m.
Iat-o pe Doina răspun- 
zind călduroaselor aplauze 
ce i-au fost adresate de ze
cile de mii de spectatori de 
la „Los Angeles Memorial 
Coliseum".
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PRIMUL GIND

spor- 
cum 
toții.
Ma-

FINIȘUL DE AUR AL DOINEI MELINTE
LOS ANGELES. 7 (prin te

lefon, de la trimisul nostru). 
Ziua de luni, 8 august, debu
tul celei de a doua săptămlni 
a Olimpiadei de vară de la Los 
Angeles, a însemnat înscrierea 
în palmaresul atletismului ro
mânesc a primei medalii de aur 
olimpice după 16 ani de la 
Jocurile Olimpice de la Ciudad 
de Mexico, cînd Viorica Visco- 
poleanu și Lia Manoliu au cu
cerit titlurile supreme la sări
tura în lungime și. respectiv, 
aruncarea discului.

Cursa pe care a făcut-o Doina 
Melinte o cunoașteți, probabil, 
din transmisia de televiziune. 
A pornit sigură de sine, intr-un 
ritm" alert. S-a balansat in 
dreapta si în stingă, și-a creat 
culoar să iasă in fată, a ieșit 
și, cu 250 de metri înainte de 
linia de sosire, conform tipicu
lui curselor sale de 800 m, a 
țîșnit impetuoasă dintre celelal
te candidate la gloria olimpică, 
astfel că principala sa rivală, 
americanca Gallagher, n-a mai 
putut face altceva decît să pri-

MECIURILE ROMANIA IUGOSLAVIA

vească din spate irezistibilul 
finis al campioanei olimpice ro
mânce, care a lăsat impresia 
că a încheiat cursa fără să-și 
folosească la maximum resur
sele. După Kim Gallagher, Fița 
Lovin, această altă admirabilă 
sportivă a tării noastre, a obți
nut medalia de bronz.

Zecile de mii de spectatori 
din stadion au aplaudat înde
lung reușita atletelor românce. 
Cu mîinile ridicate în semn de 
bucurie, dar fără să facă „re
gia" obișnuită aici, cu tur de 
pistă și bezele către tribune. 
Doina Melinte și Fița Lovin ne 
apăreau ca întruchiparea virtu
ților tineretului nostru sportiv.

FINALISTELE
Șl DANEMARCA R. F. G. DECID (Continuare In pag. s 4-a)

Lumea internațională • 
sportului (specialiștii, zia
riștii străini) s-a întrebat 
adeseori In ultimii ani, se 
întreabă și astăzi, in timpul 
J.O. de la Los Angeles, ui
mită, evident impresionată : 
care sînt secretele succese
lor sportului românesc ?, 
cum se -explică” unele per
formanțe românești de ma
re răsunet T, cum apar — 
prin ce minune — „dintr-o 
dată", mari campioni al lu
mii in România ?

Răspunsul la aceste între
bări și la altele asemănă
toare îl știu prea bine 
tivii noștri, după 
11 știm și noi, cu 
aid, acasă, In țară,
rile performanțe sportive, 
marii performeri ai Româ
niei nu au apărut „peste 
noapte”, nu au cres
cut de la sine, nu sînt defel 
„minuni"... In aceste zile de 
mari succese ale tricolorilor 
noștri la Jocurile 
pice, avem 
conștiință să 
minunatele 
sportului de 
partid, de însuși
NICOLAE CEAUȘESCU — 
mare prieten al sportului și 
al sportivilor, adevărat pă
rinte al tineretului nostru 
— nu am fi avut, nu am 
fi putut avea succesele 
de astăzi, performerii de as
tăzi. Renumita „școală ro
mânească de gimnastică* 
(care a dat lumii mari cam
pioane, în frunte cu Nadia 
Comăneci, urmată de Teo
dora Ungureanu, Ecaterina

Olim- 
datoria de 

arătăm că fără 
condiții create 
conducerea de 

tovarășul

RECUNOȘTINȚA P 
Szabo, Simona Păuca, Laura 
Cutina), celebra „flotilă ro
mânească", „școala luptăto
rilor români" etc. au apă
rut, s-au afirmat strălucit 
și continuă să se afirme ea 
aceeași strălucire in lume 
pentru că aici, acasă, în 
patria noastră dragă, Româ
nia, partidul și cdnducătorul 
destinelor noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au avut 
o permanentă și părintească 
grijă de toate aceste școli 
de înaltă măiestrie sportivă, 
o permanentă și părin
tească grijă pentru intregul 
nostru tineret, beneficiar al 
unor minunate condiții de 
viață și de afirmare pe toate 
planurile, inclusiv cel spor
tiv.

Aceasta este realitatea 1 
Unui fond excepțional de 
tineri, un mare și nesecat 
izvor de talente, partidul si 
statul nostru i-au creat con
diții excepționale, de afir
mare și pregătire, urmă
rind pas cu pas dezvoltarea 
armonioasă a tuturor ele
mentelor, a virfurilor spor
tive de ieri, de 
mîine.

Să avem mereu 
în minte această 
realitate dialectică 
tura sa

azi, de

prezentă 
fericită 

(cu legă- 
evidentă de la 

cauză la efect) a sportului 
nostru și să arătăm că pri
mul sentiment pe care spor
tivii noștri, toți slujitorii 
mișcării sportive din Româ
nia îl încearcă astăzi este un 
sentiment de profundă și 
fierbinte RECUNOȘTINȚA I

Marius POPESCU

TURNEULUI OLIMPIC DE HANDBAL
meciurilorEtapa a IV-a 

din grupele competiției mascu
line de handbal s-a încheiat cu 
rezultate scontate. Reprezenta
tiva României a întrecut — mai 
puțin Convingător decît ne aș
teptam — selecționata Japoniei: 
28—22 (12—11). Golurile au fost 
înscrise de Stingă II, Dumitru 
7, Durau 3, Boroș 3, Covaciu 1, 
Voinea 1, Folker 1 și Oprea 1 — 
pentru România, Gamo 5, Mat- 
sui 5, Yamamoto 5, Taguchi 4. 
Nishyama 1, Nakamoto 1 șl 
Ikanous L Din cele 7 aruncări 
de la 7 m de care au benefi
ciat, handbaiiștii 
transformat 6. 
Buehnîng și _ ___
(S.U.A.). In celelalte două par
tide din grupa A : Islanda — 
Algeria 19—15 și Iugoslavia — 
Elveția 25—ÎL După patru run-

cut in extremis S.U.A. (meciul 
a fost condus de cuplul român 
de arbitri Marin Marin — Ște
fan Șerban) cu 17—16. In cele
lalte două întîlniri : Danemarca
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tai Fiaiai a nnARFi nF r 1 inn MIn finala probei de c 2
Pe lacul Casita3 au început, 

Luni, întrecerile de caiac-canoe 
cu seriile 
probele pe

și recalificările La 
distanța de 500 m.

La canoe dublu, Ivan Patzai- 
chin și Toma Simionov s-au 
aliniat la startul seriei a doua, 
învingînd detașat in această

MEDALII
fiecare" dintre ultimele zile

PENTRU SPORTIVII ROMÂNI
cu 
au 
de

Marcind
performanțe remarcabile, sportivii români 
avut in ziua a 9-a a întrecerilor olimpice 

pe podiu- 
adaugă

500 FI

de. clasamentul arată astfel :
1. ROMANIA 4 4 8 0 102- 72 8
r Iugoslavia 4311 104- 58 7
1- islanda 4 2 11 79- 80 5
4. Elveția 4 2 0 2 67- 79 4
s. Algeria 4 0 0 4 59- 88 0
f. Japonia 4 0 0 4 67-10i 0

în grupa B, Spania a intre-

l

I

la Los Angeles incă trei prezențe 
murile de premiere, cărora li se 
cea a luptătorului Dolîpschi.

MEDALIE DE AUR
DOINA MELINTE - atletism, 800

MEDALIE DE ARGINT
VASILE GROAPA - haltere, cat. 100

MEDALII DE BRONZ
FIȚA LOVIN - atletism, 800 m.
VICTOR DOLÎPSCHI - lupte, cat +100 kg

J'

m
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După 9 zile de concurs, in clasamentul 
neoficial pe medalii, pe primele locuri se află : g: 

Argint Bronz Total
39
10
6
3

12
8
4
3
8
4

La intrecerile celei de a XXIII-a 
participă delegații sportive din 140 de țări.

1. S.U.A.
2. ROMANIA
3. R.P. Chineză
4. Italia
5. R.F. Germania
6. Canada
7. Japonia
8. Finlanda
9. Australia

10. Marea Britanie

Aur
46
16
13
9
8
7
7
4
3
3

16
7
5
6

13
7
8
4

10
15 
ediții

101
33
24
18
33
22
19
11
21
22 

a JO.

g
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cursă în care au condus tot 
timpul. Campionii Aoștri olim
pici și mondiali la C 2 —
1 000 m au realizat și pe aceas
tă distanță cel mai bun timp 
(1:47,18) din concurs, calificîn- 
du-se direct în finală. Vor mal 
evolua în finala de C 2 —
500 m Steve Bolting, Eric Smith 
(Canada), Eric Jamieson, An
drew Train (Anglia). In prima 
serie au învins : Matija Ljubek 
Mirko Nisovic (Iugoslavia), 
campionii mondiali ai acestei 
probe (1:49,08), calificați, de 
asemenea, în finală, împreună 
cu Didier Hoyer, Eric Renaud 
(Franța) și Enrique Miguez, 
Narciso Suarez (Spania).

O cursă frumoasă, urmărită 
cu interes, a făcut și Costică 
Olaru în proba de canoe simpla 
(seria a doua). Specialistul a- 
cestei curse, campionul mon
dial de anul trecut de la Tam-

(Continuare In oao a 4-a)

Patru decenii de viață nouă, liberă, prosperă

ACTIVITATEA SPORTIVĂ, ÎN PAS 
CU ÎMPLINIRILE SOCIALISTE ALE PATRIEI

BĂRĂGANUL A ÎNCEPUT
Județ cîndva în exclusivitate 

agricol (cele cîteva micuțe în
treprinderi industriale erau ca 
și insignifiante chiar și pe plan 
local), Ialomița a cunoscut o 
dezvoltare impresionantă, con
cretizată, de pildă, prin con
struirea și darea în folosință a 
Combinatului de Îngrășăminte 
chimice, a abatorului și fabri
cii de ulei (toate la Slobozia), 
a întreprinderii Bărăganul din 
Urziceni, întreprinderii de pre
lucrare și industrializare a le
gumelor și fructelor Fetești,

SA AIDA Șl UN ADEVARAT RENUME SPORTIV
întreprinderii de confecții din 
aceeași localitate, întreprinderii 
de fabricare a zahărului din 
Țăndărei etc. In mod absolut 
firesc, s-a schimbat și întreaga 
viață socială a județului, iar 

yjU<fefa/ IALOMIȚA

pentru convingere este sufi
cient să străbați drumul de la 
gara Slobozia Veche pină la 
„Stadion", de fapt un modern 

bulevard străjuit de o parte și 
de alta de blocuri semețe. Și, 
tot în mod firesc, s-au produs 
schimbări structurale și în do
meniul sportului, de masă și de 
performanță. S-a dezvoltat ba
za materială menită să asigure 
practicarea disciplinelor spor
tive, a sporit numărul cluburi
lor și asociațiilor sportive, al 
sportivilor de performanță, la 
toate nivelurile, chiar dacă ți
nem seama că din vechiul ju
deț Ialomița s-a desprins între 
timp orașul Călărași (acum

Crosul — competifie de masă 
municipiu) cu pondere mare in 
activitatea sportivă.

Iată, de pildă, la Slobozia, 
practicanții tenisului beneficia
ză de nouă terenuri, scrimerii 
au la dispoziție o sală specia
lă, atleții și fotbaliștii se an
trenează și concurează pe „Sta
dion", iar handbaiiștii, baschet- 

indrăgiti de tinerii ialomifenl 
baliștii, voleibaliștii folosesc 
sălile liceelor și școlilor gene
rale. Sportul de masă — cînd
va cu o existență simbolică — 
a devenit, îndeosebi în ultimei®

Dumitru STANCUIESCU

(Continuare in pag. 2—3)



In turneul feminin de șah 

O RUNDĂ D1RZ DISPUTATĂ
In a treia rundă a turneului 

International feminin de șah, 
la Băile Herculane. marea ma- 
estră Elisabeta Polihroniade- 
Rusu a obținut nrima sa vic
torie în concurs. învingînd-o 
pe fosta lideră a clasamentului, 
Ligia Jicman. Numai alte două 
partide s-au încheiat în timpul regulamentar de joc, Liu Shelan
— Petra FeustcI și liana Glaz
— Martine Keller, ambele re
mize. Toate celelalte sint în
trerupte. inclusiv derbyul run
dei Nana Ioseliani—Dana Nut».

Pînă la terminarea partidelor 
in suspensie. în fruntea între
cerii sint clasate liana Glaz 
(Israel) 1Vî (1) Liu Shelan 
(R. P Chineză) l1/, p, Elisa
beta Polihroniade-Riisu (Româ
nia) si Elena Alimîlovskaia 
(U.R.S.S.) — 1 p (2), Ligia Jic
man. Marina Pogorevicî si 
Gertrude Baumsark (toate 
România) — 1 d (I). Petra 
Feustel (R.F.G.) 1 p.

CAMPIONATUL DE VITEZĂ
LA MOTOClCLISM

Peste 4 000 de spectatori au 
asistat la întrecerile etapei a 
5-a a Campionatului de viteză 
pe șosea la mctociclism. des
fășurate pe un traseu în pre
mieră. ales în municipiul Ora
dea. Iată învingătorii : C. Ilea 
(I.T. București) la 50 cmc în
cepători. Emilia Dinu (I.M.G. 
Buc.) și L. Ferenczi (Torpedo 
Zărnesti), la 50 cmc sport. A. 
Viktor (Voința Oradea) la 125 
cmc. I. Jian (C.S.M. Reșița) la 
250 cmc. I. Viktor (Voința Ora
dea) la 500 cmc P. Popescu și 
A. Popa (Torpedo) la ataș. 
„Cupa municipiului Oradea". 
Instituită de comisia locală de 
specialitate, a revenit echipei 

.I.M.G. Buc. cu 68 p. urmată de 
Torpedo 54 p și I.T. Buc. 50 p. 
(I. GHIȘA — coresp.).

PATRU DECENII
(Urmări din pag 1)

două decenii, o realitate me
reu mai pregnantă. In afara 
concursurilor cuprinse in ca
lendarul central al C.N.E.F.S., 
al U.T.C. și al Organizației 
elonierilor și șoimilor patriei, 

i orașele, comunele șl satele 
lalomițene se desfășoară — sub 
genericul „Daciadei" — ample 
competiții, unele devenite tra
diționale. „Crosul primăverii" a 
reunit, la Drziceni, peste 2 000 
de participant!, „Cupa
U.N.C.A.P." are loc cu regula
ritate la lupte, popice și la alte 
•porturi, „Festivalul șahist la
lomițean" cuprinde patru cate
gorii de clasificare, la „Crosul 
pionierilor", Marilena Cernea, 
de la Școala generală nr. 4 
Slobozia, a ocupat locul 3 pe 
țară, la categoria 11—12 ani. 
Iată doar citeva date care ilus
trează dezvoltarea sportului de 
masă, pe care le vom completa 
eu o cifră impresionantă : 
163150 de participant! In anul 
1983 la etapele de vară și de 
Iarnă ale „Daciadei". Asociații
le sportive Uleiul și Amonil 
din Slobozia, Rapid Fetești, 
precum și cele din comunele 
Grivița, Amara, Căzănești și 
Bordușanl s-au aflat printre

MUGURII MARII
Preocuparea profesorului la

lomițean Ghiță Grigorescu de 
a Introduce (după anul 1920) 
gimnastica suedeză și, ceva 
mal tirziu, înființarea asocia
țiilor sportive Tricolor, Albi
na, Zburătorii, C.F.R., Venus 
sau Luceafărul (cu secții de 
atletism, oină șl fotbal) au 
constituit elementele cele mal 
semnificative ale unei activi
tăți sportive destul de palide 
In ansamblul el. De aici șl 
ptnă la sportul de performan
ță pe care U aflăm tn aceste 
zile In inima Bărăganului este 
cale lungă. Acolo unde per
formanțe Însemnau Întrecerile 
județene șl, ta cel mal bun 
caz, cele din „C“-ul fotbalis
tic, găsim acum campioni șl 
recordmani naționali, candi
dați de maeștri al sportului, 
componcnțl al loturilor națio
nale. Sabreril de la Voința — 
C.S.Ș. Slobozia șl Inimosul 
lor antrenor Nlcolae Mihăl- 
lescu evoluează de cinci ani 
ta prima divizie a țării. Iar 
acum candidează la onorantul 
Ioc 3 : juniori! au cucerit cî- 
teva titluri de campioni al 
României șl unii dintre el 
(Marius Florea, Petre Badea, 
Mcolae Stoian, Laurențlu Fi
ll noi a. Marian Cruțu) au fost 
component! ai reprezentative-

In al treilea meci amical de baschet

SELECȚIONATA ROMÂNIEI - SELECȚIONATA MINSK 57-66 |
în Sala sporturilor din Con

stanța s-a disputat cea de a 
treia partidă dintre reprezen
tativa feminină de baschet a 
țării noastre și selecționata o- 
rașului Minsk (U.R.S.S.). Spor
tivele românce au început bi
ne meciul și, pe fondul unei 
evoluții remarcabile, ele au 
avut multă vreme avans pe 
tabela de scor. Dar, o dată cu 
apariția oboselii fizice și a 
unor erori In apărare, baschet

balistele noastre au fost ega- | 
late în min. 26, după care me- I 
ciul a devenit echilibrat. Oas- ■ 
petele au avut un final mal . 
bun și au dștigat cu 66—57 I 
(26—33). Au marcat, pentru e- ■ 
chipa noastră. Pali 18, Lefter 
12, Borș 10, Kiss 8, Alixandru I 
5, Misăilă 2 și Grădinara 2. | 
Coșgeterele oaspetelor: Kiri
lenko 17, Tkaceva și Guba I 
cite 12. |
(Cornel POPA — coresp.).

I
Campionatele cicliste de la Piatra Neamț ■

UN FRUMOS SUCCES AL JUNIORILOR!
Duminică s-au Încheiat la Pia

tra Neamț finalele Campionatu
lui național de ciclism-fond, al 
celor mai tineri cicliști. Progra
mate pentru prima oară în fru
mosul oraș moldovean, disputele 
a-au bucurat de o organizare de 
excepție, forurile sportive locale 
străduindu-se cu folos să asigure 
tinerilor competitori condiții de 
întrecere dintre cele mai bune. 
Alergările s-au situat la un ni
vel ridicat.

Față de anii precedent! dispu
tele de fond, s-au caracterizat 
printr-un plus de combativitate 
din partea marii majorități a ci
cliștilor, fapt oglindit în rezulta
tele strînse înregistrate în aproa
pe fiecare probă. Anul acesta o 
impresie cu totul remarcabilă au 
lăsat- o reprezentanții asociației 
sportive Voința Arad. sportivi 
care au dovedit în ansamblu o 
pregătire dintre cele mai bune. 
După ce au dștigat contratimpul 
pe echipe (la juniori mid). în- 
tr-un adevărat tur de forță s-au 
situat pe primul loc și la con
tratimp individual, de astă dată, 
la ambele categorii de sportivi 
(juniori mari, juniori mici). An
trenorului din Arad. Matei Peloc, 
1 se cuvin calde felicitări. Con
semnăm, de asemenea, succesul 
puțin scontat al lui S. Anton 
(Stirom), în proba de fond — ju
niori mid. El a dștigat o între

cere foarte dificilă, aflindu-se în
că în convalescență în urmă cu I 
o lună, la velodrom, Anton și-a I 
rupt o claviculă... Iată acum cla- 1 
samentele ultimelor probe. ju
niori MICI, contratimp indivi- I 
dual 20 km: L D. Vlaga (Voința | 
Arad) 30 .-01, 1. S. Stoica (Stirom) 
30:07, 3. Cr. Păun (Voința Plo
iești) 30:11, 4. P. Santa (Olimpia) | 
30:28, 5. R. Vlasov (Voința A- |
rad) 30:42; fond — 62 km; 1. S.
Anton (Stirom) lh 34:52. 2. Al. . 
Niyri (Voința Cluj-Napoca) — a- I 
celașl timp, 3. S. Stoica (Stirom) | 
la 7 sec., 4. S. Moldovan (C.S.Ș.
1) la 15 sec.. 5. N. Suciu (Tor- . 
pedo) la 15 sec.; semifond, 14 tu- | 
re, 7 sprinturi: L VL Stoica (O- g 
limpia) 21 p, 2. S. Stoica (Sti
rom) 21 p, 3. D. Vlaga (Voința . 
Arad) I p. 4. L. Suciu (Torpedo) I 
8 p, 5. C. Mihălțeanu (Olimpia) I 
5 p. JUNIORI MARI, contratimp 
individual, 30 km: L L. Kovacs ■ 
(Voința Arad) 42:43, 2. C. Popa I 
(C.S.Ș 1) 43:44, 3. FI. Sandu I
(C.S.Ș. 1) 45:17, 4. A. Florea (Vo
ința Ploiești) 45:35, 5. D. Pavel ■ 
(Voința București) 46:07; semifond I 
— 28 ture, 14 sprinturi: 1. Z. Lo- | 
rinez 'Torpedo) 33 p, 2. C. Popa 
(C.S.Ș. 1) 29 p, 3. VL Buduroi ■
(Stirom) 22 p. 4. L. Kovacs (Vo- I 
ința Arad) 16 p, 5. C Dumltres- | 
cu (C.S.Ș. 2) 13 p.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

DE VIAȚA NOUA, LIBERA, PROSPERA
1

a
2

1944 1965 1984
I

Cluburi ți asociații sportive 
Sportivi legitimați 
Sportivi clasificați 
Profesori de educație fizicâ 
Antrenori
Instructori sportivi 
Campioni naționali
Centre de inițiere 
Arbitri

fruntașe tn această activitate, 
iar profesorii de educație fi
zică și tehnicienii Tudor Sirbu, 
Ștefan Strelcine (Fetești), Dan 
Dogaru, Zaharia Pîrvu, Ion 
Matei, Nlcolae Mihăilescu, Ion 
Neacșu (Slobozia), Gheorghe 
Grigore (Căzănești) șl Con
stantin Dinulescu (Gârbovi) 
merită a fi menționați pentru 
munca lor plină de hărnicie și 
competență. Pe aceste melea
guri. ca de altfel. In întreaga 
țară, „Daciada" 
ternic Întreaga 
tivă de masă.

Șl în sportul 
s-au făcut pași 
la puțin fotbal, oină (sportul

a stimulat pu- 
activitate spor-

de performanță 
importanți. De

PERFORMANTE
lor României, campioane bal
canice la seniori șl juniori. 
La atletism, Tudorița Chidu 
deține recordul național la 
800 m junioare, iar Corina 
Gtrbea este campioana de ju
nioare a țării la suliță. Pe 
bună dreptate, antrenorul Ion 
Neacșu se poate mindri cu u- 
nele performanțe ale elevelor 
Iul, junioare talentate, Intra
te In vederile selecționerilor 
loturilor naționale. La tenis 
de clmp, disciplină evident 
nouă pentru sportul ialomi- 
țean, Ionuț Nițu a depășit 
orice așteptări, izbutind — 
datorită performanțelor sale 
(printre altele : cucerirea lo
cului 1 la „Cupa Politehnica 
București", categoriile de 
vtrstâ 15—16 ani șl 17—18 ani) 
să pătrundă pe „poarta" lo
tului național. Dar cite multe 
alte exemple pot fl datei... 
Navomodeștll au cucerit ti
tluri de campioni la „naționa
lele" de la Amara, luptători! 
au Început să furnizeze talen
te pentru loturile republicane 
etc.

In mod cert, ta sportul la
lomițean n-au schimbat multe, 
In el răsărind mugurii marii 
performanțe. Stat muguri pe 
care 11 dorim Înmulțiți șl tot 
mai viguros dezvoltați...
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5 minute cu Florea Ispir,

decanul de vlrstâ al Diviziei „A“

„AU TRECUT PE UNGĂ MINE
MULȚI JUCATURI - MAI TALENTAȚI, POATE -
DAR EU AM MUNCIT
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MAI MULT CA El!“
Alexandru Florescu, conducăto
rul de atunci al echipei, m-a 
adus la Tg. Mureș. Aici am 
rămas și aici voi rămine. M-am 
căsătorit aici, am un băiat, 
Cristian, care joacă și el fotbal. 
„Pe toate posturile', după cum 
spune. Ca să revin la între
bare : nu sint o excepție. Multi 
jucători care au trecut pe lingă 
mine la A.S.A. au fost — poate 
— mai talentați. Dar eu am 
muncit mai mult ca el, am 
dus o viață cumpătată și acum 
mă simt la fel de proaspăt ca 
la 20 de ani, cind am debutat, 
in timp ce talentatii demult nu 
mai îmbracă tricoul vreunei 
echipe sau joacă in alte cate
gorii, mai joase.

— Ai jucat 416 partide în 
Divizia „A“. Te gîndcști la 
recordul lui Dinu ?

— Sigur că mă gîndesc 1 E 
omenește să vrei să fii primul 1 
Dar eu știu ? trai mai trebuie 
un campionat și jumătate ! 
Mi-am propus să ioc atîta timp 
cit voi fi de folos echipei mele. 
Cind voi simți că nu mai sint 
același, gata ! Cum v-am spus, 
în Divizia ..A' am debutat la 
20 de ani. Ba aveam și citeva 
luni în plus. Dinu a jucat pri
mul meci la 18 ani. Dintre co
legii mei de echipă. Costel llie 
a debutat la 19 ani. Jenei, cu 
care fac acum cuplul de „cen
trali', a jucat la 17 ani, Mircea 
Muntean la 18 ani. Față de 
mine, care am debutat mai 
tirziu, ei pot juca, deci, doi 
sau chiar trei ani mai mult. 
Talentul lor trebuie să facă 
insă casă bună cu pregătirea, 
cu munca. Si așa cum îl văd 
eu, mă pot depăși si pe mine.

— Toate bune și frumoase 
pînă aici, dar cum se face că 
nu ai nici un ioc în echipa 
națională 7

— Da, e drept, am rămas cu 
această neimplinire Am jucat 
vreo 7—8 jocuri la juniori. Am 
fost convocat de vreo două 
ori la selecționata ,.B* Nu am 
jucat. Ii aveam în fața mea 
pe Sameș, pe Dobrău. pe G. 
Sandu, pe Mehedintv Mi-a lip
sit un pic de șansă tn viată 
e nevoie uneori și de așa ceva. 
Mă bucur însă că am fost de 
folos echipei mele de club, tn 
felul acesta am „răscumpărat" 
ceva din lipsa de șansă. Iar 
cele 416 meciuri jucate de 
mine pînă acum in ..A* sint 
totuși o dovadă că un jucător 
echilibrat poate suplini „scin- 
teile" talentului (uneori) ne
echilibrat...

Mircea TUDORAN
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— Cum aștepți, Florea Ispir, 
cel de al 15-lea campionat al 
dumitale 7

— Cu aceeași nerăbdare ca 
ți primul. Am același trac ca 
și înaintea debutului. Debutam 
intr-un campionat care area 
să fie cel dinaintea „Guada- 
lajarei". in compania lucitori
lor care au dus fotbalul româ
nesc in Mexic ; acum, In al 
15-lea an, după o „campanie 
franceză' mai puțin reușită,' 
sper să fim din nou la por
țile „Guadalajarei" ! Cel puțin 
pentru a dovedi că fotbalul 
nostru nu are neapărată ne
voie de un ciclu de alți 15 ani 
pentru a pătrunde din nou in 
elită. Valoarea lucitorilor și 
antrenorilor noștri o demon
strează.

— S-a vorbit și s-a scris de 
multe ori despre „canalele" 
prin care se „scurge" buna 
pregătire agonisită cu atîta 
trudă In orele aspre de pre
gătire dinaintea unui nou cam
pionat sau dinaintea returului. 
Dumneata ești un fel de ex
cepție. La 35 de ani faci pre
gătirea pas la pas cu cei mai 
tineri din echipă.

— Nu, nu sint o excepție, 
dnd am început să bat min
gea pe ulițele satului meu. 
Vîrtejul Ilfovului, nu mă gin- 
deam că voi ajunge decanul 
de virstă al primei divizii. Ci 
pur și simplu jucam fotbal 
fiindcă îmi plăcea să joc. Mai 
tirziu. cind am ajuns la Steaua, 
mai intîi la copil, apoi la ti
neret, sub îndrumarea unor 
antrenori ca Romeo Catani, 
Alexandru Apolzan sau Ion 
Voinescu, mi-am dat seama că 
aș putea „urca' mai sus. A.m 
avut noroc că A.S.A. avea ne
voie de un fundaș si atunci
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specific județului) și ceva at
letism, ialomițenii au ajuns să 
practice discipline pretențioase: 
tenis de dmp, scrimă, karting, 
navomodelism și chiar automo
bilism, la ultimul sport dispu- 
tlndu-se anul acesta „Circuitul 
de viteză și Indemînare al ju
dețului Ialomița", pe parcursul 
a trei etape.

Nu Încape Îndoială, sportul 
lalomițean a făcut un frumos 
salt, ajungînd ca, la unele 
discipline, Județul să-și aibă 
reprezentanți în sportul de per
formanță și chiar de înaltă 
performanță. Deocamdată ti
mid, dar începuturile ne dau 
credința că tinerii Bărăganului 
vor păși tot mai hotărît pe ca
lea afirmării, mergînd — în fe
lul acesta — în pas cu dezvol
tarea generală, pe multiple pla
nuri, a județului Ialomița.

ECHIPELE DE TINERET
ALE ROMÂNIEI AU PLECAT

LA CAMPIONATELE BALCANICE
DE VOLEI

Reprezentativele de volei 
neret ale țării noastre au 
ta cursul zilei de Ieri 
Gradacld, tn Iugoslavia, pentru 
a lua parte la ediția din acest an 
a campionatelor balcanice. — ' 
feminină, pregătită de N. 
șl V. Moșescu, cuprinde 
vele : Daniela Drăghici, 
Popovlclu, Mlrela Pavel, 
Negulescu, Daniela Coșoveanu, 
Eugenia Cotescu, Tatiana Popa și 
Natalia Dullcă, Iar cea masculină 
(antrenori N. Pop șl D. Lăză- 
rescu) jucătorii : S. Pop, D. Pas- 
eu, Cr. Pentelescu, S. Pralea. M. 
Pâdurețu, M. Constantin, C. Șoi- 
ea, D. Dalacu, Ov. Bălan, Cr. 
Nlca, V. Oprea șl G. Mărginean. 
Loturile sint Însoțite de prof, 
ștefan Roman și de arbitrii In
ternaționali Oct. Drăgan și M. 
Marian. Competiția Începe azi șl 
se încheie dumtav-ș
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© „MEMORIALUL ȘTEFAN FI- 

LOTI*. In zilele de 9, 10 și 11 au
gust se va desfășura la Brăila e- 
diția a Vl-a a „Memorialului Ște
fan Filoti“. Vor participa echi
pele Gloria Buzău, Dunărea 
C.S.U. Galați, Petrolul Ploiești, 
C.S. Tîrgoviște, Ceahlăul P. 
Neamț și F.C.M. Progresul Bră
ila.

• „CUPA VIITORUL*. S-au în
cheiat jocurile ediției a Il-a a 
vastei competiții de selecție pen
tru juniori născuți după 1 august 
1968. Iată rezultatele din semifi
nale : Timiș — Argeș 2—2 și Si
biu — Bacău 3—3, Argeșul și Si
biul calificîndu-se după executa
rea loviturilor de la 11 m. Pen
tru locul 3 : Bacău — Timiș 5—2. 
în finală : Sibiu — Argeș 3—2.

Jucătorii evidențiat! vor forma 
nucleul selecționatei U.E.F.A. ’87, 
care între 13 și 31 august se va 
pregăti la Snagov.

• SELECȚIONATA U.E.F.A. »86 
PESTE HOTARE. în zilele de 15 
și 17 august selecționata va sus
ține două partide în Uniunea So
vietică, la Vilnius, după care, în 
22 și 24 august, va evolua în Po
lonia. în sfîrșit, în 26 și 28 au
gust va întîlni pe teren propriu 
echipa Republicii Democrate Ger
mane.

© ASTAZI. LA BRAȘOV, DOUA 
MECIURI AMICALE. Pe stadionul 
Tineretului. F.C.M. Brașov va în
tîlni pe S.C. Bacău iar pe stadio
nul Tractorul formația gazdă va 
evolua în compania lui F.C. Olt.

AD*1INISIRAIIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INfOR'lEAZA
® Tragerea obișnuită PRONO- 

EXPRES de astăzi va avea loc 
în sala Clubului sportiv Progre
sul din București, str. Dr. Stai- 
covici nr. 42, începînd de la ora 
16,30. Numerele cîștigătoare se 
vor transmite la radio în jurul 
orei 19 (pe programul II) și In 
ora 23 (pe programul I), fiind 
repetate și a doua zi la ora 8,55, 
pe programul I.

© Prin intermediul LOZULUI 
IN PLIC se pot obține deopotrivă 
cîștiguri în autoturisme, ca și în 
bani. Printre cei care, despătu- 
rindu-și lozul, au descoperit că 
au cîștigat cile 50.000,^ lei (numai 
în ultima vreme !) se numără 
Gh. Bomboșî din Mediaș, Paras- 
ehiv Iorga din Independența 
(Galați), Nlcolae Petrescu din

Olanu (Vîlcea), Gh. Muște din 
Hunedoara, Gh. Mîrțoiu din 
Roești (Vîlcea), Al. Aurică Dudui 
din Gura Ocniței (Dîmbovița), 
Petre Dașoveanu din București. 
Le puteți urma exemplul !
• CÎȘTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 1 AUGUST 
1984. Cat. 1 : 1 variantă 25% — 
autoturism Dacia 1300 ; cat. 2 : 
3 variante 25% a 23.637 lei ; cat.
3 : 5 variante 100% a 4.432 lei și 
44 variante 25% a 1.108 lei ; cat.
4 : 94 variante a 754 lei ; cat. 5 :
178.75 variante a 397 lei ; cat. 6 :
6.778 variante a 40 lei ; cat. 7 :
199.75 variante a 200 lei ; cat. 8 :
3.577,25 variante a 40 lei. Report 
la cat. 1 : 26.713 lei. Autoturis
mul „Dacia 1300“ de la cat. 1, a 
revenit participantului Mitrea 
Cornel din Sibiu.
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JOCURILE OLimPICE DE Lfl LOS fWGELES
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pectiv,

pentru că mă știam excelent 
pregătită am așteptat cu toată 
încrederea această cursă, cea 
mai grea dar și cea mai fru
moasă din viața mea", a de
clarat Doina Melinte.

O a treia atletă de-a noastră, 
craloveanca Cristieana Cojoca- 
ru, a luat parte la semifina
lele cursei de 400 m.g. Clasîn- 
du-se a doua. în urma suedezei 
Skoglund, campioană europea
nă ’82. cu timpul de 55,24 s, 
Cojocaru șl-a cucerit droptul 
de a concura In finala de 
miercuri. Timpul său reprezin
tă un nou record național și a 
fost al doilea dintre cele ale 
semifinalist elor.

Două sau chiar trei surprize 
însemnate în întrecerile de 
luni. Cea mai mare a fost 
înregistrată în finala cursei de 
110 m.g.. în care marele favo
rit Greg Foster a fost învins 
de mai tînărul său coechipier 
Roger Kingdom, cronometrat 
în 13,20 — nou record olimpic. 
El a învins cu numai trei su
timi de secundă, dar avînd în 
vedere faptul că a „agățat" ul
timele patru garduri este de 
presupus că aceasta l-a făcut 
să piardă cîteva „sutimi" bune. 
A doua surpriză a fost cea de 
la aruncarea suliței femei. în 
duelul dintre cele două mari 
favorite Fatima Whitebread și 
campioana mondială Tiîna 
Lillak, a intervenit, iată. Tessa 
Sanderson, care — cu o per
formanță de 69,53 m. obținută 
în prima aruncare — și-a ad
judecat medalia de aur. încer
cările adversarelor sale de a o 
întrece rămînînd fără 
Și rezultatul lui 
(69,56 m) reprezintă 
record olimpic.

A treia surpriză a 
partea unui alergător 
Joachim Cruz, la 300 m. Acesta, 
este drept, a fost medaliat cu 
bronz la C.M. de la Helsinki, 
dar atunci nu i-a avut ca ad
versari pe britanicii Steve 
Ovett, campionul olimpic al 
probei, și pe Sebastien Goe, 
recordmanul lumii. Cruz. care 
este student la Bringham Young 
Prove. în Utah, are 21 de ani. 
șl intre alte calități de alergă
tor strălucește prin finiș. Aces
ta l-a și ajutat de altfel. _șă 
se impună pe „Memorial Co
liseum" și cu 1:43,00 a întrecut 
recordul olimpic. După Adeh-

DOINA BESLIU-MELINTE 
s-a născut la 27 decembrie 
1956, la Hudești, jud. Boto
șani. Are 174 cm inălțime și 
60 kg. Este profesoară de 
educație fizică la Bacău, 
»raș în care activează în 
cadrul clubului Știința. Este 
căsătorită cu Dorin Melinte, 
fost alergător la 400 m.g.,
profesor de educație fizică, 
acesta fiindu-i, in prezent, 

Si antrenor.
A început atletismul în 

1972, la C.S.Ș. Bistrița, 
sub îndrumarea antre
norului Ion Zanca. Este 
recordmană națională la 800 
m (1:55,05 din 1982), și mul-

țiplă campioană națională la 
semifond.

Dintre succesele sale in
ternaționale cele mai notabile 

vom consemna: 1981 —
București, campioană mon
dială universitară la 800 m 
(1:57,81) și locul doi la 1500 
m (4:05,74), 1982 — Milano, 
campioană 
sală

Atena 
pene" 
sinki 
diale" . , ..
ton, la Universiadă, locul 3 
la 800 m (1:59.93) și 2 
1500 m (4:07,34).
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succes. 
Sanderson 
un nou
venit din 
brazilian.

mar Ferreira de Silva, campion 
olimpic in 1952 și 1956, la tri
plu. Cruz este al doilea atlet 
brazilian medaliat cu aur la 
J.O. Campionul olimpic Ovett, 
care a suferit o criză de astm, 
a fost spitalizat și. în mod 
cert, nu va mal concura la 
1 500 m.

Carl Lewis și-a îndeplinit 
50% din obiectivul său de a-1 
egala pe Owens, cel cu patru 
medalii de aur la J.O. din 
1936. După titlul la 100 m, luni 
l-a cîștigat și pe cel de la 
lungime (a executat doar două 
sărituri, una de 8,54 m și o 
alta depășită !). grăbindu-se să 
ia startul la 200 m. In această 
probă a cîștigat seria în 21,03 
și „sfertul" de finală în 
20,47 ! Pentru locul doi, o dis
pută foarte strînsă între aus
tralianul Honey și italianul 
Evangelisti. amîndoi cu 8,24 m 
din ultima încercare. Fiind 
vorba de o egalitate s-a apelat 
la prevederea regulamentară a 
următoarelor încercări. mai 
bune. Honey avusese o săritură 
de 8.18 m. iar Evangelisti una 
de 8,09 m.

Un nou record olimpic a fost 
înregistrat și în finala femi
nină a cursei de 400 m plat in 
care tînăra americancă Valerie 
Brisco-Hooks a fost cronome
trată în 48,83 s. Ea le-a în
trecut. după o dispută destul 

Chandra 
«i

de echilibrată, pe 
Cheeseborougb (49,05 s) 
Kathryn Cook (49.42 s).

Aruncarea ciocanului a 
lejuit o întrecere aprigă 
finlandezul Juha Tiainen

pri- 
între 

_________ _____ ți 
vest-germanul Kari-Hans Riehm. 
în a treia tncereare ambii 
și-au realizat rezultatul cel mai 
bun : 78,08 m și. respectiv. 77.98 
m. Deci numai 10 centimetri au 
decis pe câștigătorul aruncării 
ciocanului, o diferență infimă, 
dar suficientă pentru a-1 face 
pe Tlainen omul cel mai fericit.

Am lăsat Intenționat la urmă 
cea de a opta finală de luni.

europeană de 
la 800 m (2:00,39), 
— locul 6 la „euro- 
(1:59,65), 1983 — Hel- 
— locul 6 la „mon- 

(2:00,13), la Edmon-

FIT A LOVIN

ni. care aproape 
oră a fost ur-

cursa de 10 000 
o jumătate de 
mărită. în picioare, de zecile 
de mii de spectatori. Spectaco
lul a fost extraordinar ! După 
un început destul de calm. în 
care finaliștii s-au tot suspec
tat, la jumătatea cursei crono- 
metrul a arătat doar 14:19,23 
ceea ce nu anunța nimic deo
sebit. Ce-a urmat însă... Fin
landezul Vainio, campionul Eu
ropei în 1978, și-a asumat 
cina de a conduce cursa și 
aproape de sfîrșitul ei a 
mereu in față. La 5 600 
Vainio. Cova si McLeod 
„rupt" de pluton, s-au instalat 
in frunte și tur după tur și-au 
mărit avansul pînă aproape de 
100 m. Cînd mai erau doar 150 
de metri pînă la sosire. Cova 
a sprintat. fără replică (în ma
niera de la CE. ”82 la Atena 
și C.M. ’83 la Helsinki, cînd. 
de asemenea, a câștigat) asigu- 
rindu-și un avantaj copios ! De 
remarcat faptul că jumătatea a 
doua a distantei a fost par
cursă în... 13:28,31 ! ! Un tem- 
pou infernal. De notat că unul 
dintre favoriți. proaspătul re
cordman mondial, portughezul 
Mamede. n-a putut face 
ritmului și a abandonat !

Canotajul românesc a stră
lucit pe lacul Casitas : opt
echipaje — opt medalii ! Primul 
loc in clasamentul general — 
neoficial — pe națiuni, la me
dalii (feminin și masculin): 
România 6 medalii de aur, 2 
de argint ; 2. S.U^A. 2—5—1, 
3. Canada 1—2—3. Un bilanț 
excepțional, cu toate echipajele 
pe podium, cu un coeficient de 
eficientă a valorii absolute de 
aproape sută la sută !

Săptămina viitoare, la o zi 
după sosirea sportivilor români 
de la Los Angeles, F.R.C.Y 
programează campionatele re
publicane de canotaj pentru 
seniori. E ritmul in care lu
crează ramerii și vislașii noș
tri, e „strocul" impus de com
petentul colectiv de tehnicieni 
al școlii de canotaj de la Sna- 
gov, e startul în cursa lungă 
și anevoioasă de încă patru ani, 
cu linia de sosire la viitoarele 
Jocuri Olimpice.

Interesant e felul, ordinea în 
care au fost obținute aceste 
medalii. Aceeași intrare in 
scenă, aceleași ieșiri pe apă ca 
la antrenamentele din primăva
ră de pe Snagov. Intîi echipa
jul de 4 + 1 rame, cu experi
mentata Olga Bularda la prima 
ramă. Apoi, ambarcațiunile de 
2 vîsle, 2 rame, schiful Valeriei 
Racilă, fetele din 4+1 vîsle și 
barca lungă de 8+1 („ultima" 
și pe lacul Casitas, doar cu...

argint). In pregătirea pentru 
J.O. nu s-a neglijat nimic. An
trenorul emerit Victor Mocianl 
a ținut să păstreze această or
dine a echipajelor de a părăsi 
pontonul albit de ape din drep
tul Bazei noi, spre a obișnui 
canotoarele cu intrarea în aspra 
întrecere care recent s-a 
iat. Deschizător de pîrtie 
mereu echipajul de 4+1 
tenace, sobru, conștient 
reușita lui depinde, In 
măsură, tonusul celorlalte cano
toare. Pe lacul Casitas el a 
evoluat primul. Pe lacul Sna
gov, la fel. Chiar și la primele 
antrenamente din acest an, cînd 
pe apa Snagovului mai pluteau 
încă ghețurile iernii, cînd fete
le și băieții care ne-au repre
zentat cu cinste la J.O. de la 
Los Angeles vîsleau In trenin
gurile cele groase, eu imper
meabilele — de ploaie și lapo- 
viță — pe deasupra.

Așadar, opt echipaje — opt 
medalii ! O recoltă frumoasă a 
oamenilor din Siliștea Snago
vului, obișnuiți cu munca, cu 
truda de fiecare zi, cu strîn- 
gerea către toamnă a roadelor 
bogate.

Opt echipaje «— opt medalii 
olimpice ! Cel mai mare succes 
din istoria canotajului nostru, 
acum in fruntea ierarhiei schi
tului mondial !

Vasițe TOFAN

înche- 
a fost 
rame, 

că de 
mare

RUDEL OBREJA, ÎNVINS LA
DE CAMPIONUL MONDIAL

PUNCTE

sar- 
pînă 
fost 

m. 
s-au

MARCK BRELAND
Meciul „semimijlociilor"

Marek Breland (S.U.A.) — Ru
de! Obreja (România), din 
cadrul „optimilor" turneului 
olimpic de box, a fost așteptat 
cu interes. Românul, dună 
două succese consecutive, lă
sase o impresie foarte bună 
specialiștilor, care prevedeau o 
dispută interesantă între Obre
ja și campionul mondial al 
categoriei. Și. trebuie să spu
nem, tînărul nostru pugilist nu 
a înșelat așteptările. El a a- 
bordat curajos meciul cu pu
ternicul său adversar și

(S.U.A.)
atacurile 

America
răspuns prompt 
lansate de Breland, 
nul a căutat, așa cum a fă
cut-o și în partidele anterioa
re, să-și scoată adversarul din 
luptă, dar Obreja l-a dejucat 
cu multă iscusință intențiile 
și. prin deplasări derutante și 
eschive, a evitat multe din 
lovituri, plasînd Ia rîndul său 
croșee de stingă cu care l-a 
mal temperat pe Breland. Pî
nă la urmă, campionul mon
dial s-a impus șl 
merit la puncte, 
lui Rudei Obreja 
apreciată.

a cîștigat pe 
dar prestația 
a fost bine

HelandeiATLETISM. Masculin. M9 m : 1. Joaquin 
Crui (Brazilia) 1:433«, rec. olimpie — 
campion olimpie ; 1. S. Coe (M. Britanie) 
1:43,64 ; 1. E 3on.es (S VA.) 1 =43.83 ;
4. B. KoncheLah (Kenla) 1?M.C ;
Sabla (Italia) 1:44J3 ; 6. E- Koecb
(Kenia) 1:44,M ; HUI ■ : 1. Alberto 
Cova (Italia) 27:47,54 — campion ohm pic;
2. M. Vainio (Fmlar.da) »31.18 ; 3-
M. McLeod CM. Britanie) M39J2 ; 4.
M. Musyoki (Kenia) 1 S- S. An-
tlbo (Italia) 23 3)6.59 ; 6- S. B:tok (Kenia) 
28 3)9,01 ; 11» mg : L Boger Kingdom
(S.U.A.) 13^0, rec. olimpie — campion
olimpic ; 2. G. Foster IS.U.A-) 13.23 ;
3. A. Bryggare (Finlanda) 13.49 : 4.
M. Mc Koy (Canada) 13.45 : 5. A. Camp
bell (S.U.A.) 13.55 : «. S. Caristan
(Franța) 13,71 ; lungime : L Cart Lewis 
(S.U.A.) 8,54 m — campion olimpic ;
2. G. Honey (Australia) 8.24 m ; 3. G. 
Evangelisti (Italia) 1.24 m ; 4. L. Myricks

------------ L. - ------------
«.

ciocan :

S. D.

:a turneului de 
ane^ in urma 
-d - efec- 
i medicală a 
impic interna- 
îat oficial des- 
întrecerile ca- 

g a sportivului 
I Johansson. In 
uia i-a fost re
le argint, care 
luptătorului iu- 
misevici. „bron- 
sportivului ro- 
olipscbi.
tuație. bilanțul 
pei noastre de 
ane este urmă- 

de aur 
Andrei). 
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Rusu și

tedalii
Vasile 
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;efan 

două locuri 
mfir si Ștefan 
i total de 33 de

t !
(Șt
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S.U.A. 17—16 (10—9), R.F.G. — Coreea 
de Sud 37—25, Danemarca — Suedia 26— 
19 ; clasament înaintea ultimei etape : 1. 
Danemarca 8 p (97—79), 2. R.F.G. 8 p 
(94—77), 3. Suedia 4 p (93—85). 4. Spania 
4 p (80—80), 5. S.U.A. 0 p (69—78), 6. 
Coreea de Sud 0 p (101—135).

HOCHEI PE IARBA. Masculin, grupa 
A : S.U.A. — Australia 1—2 (0—1), Spa
nia — Malaysia 3—1 (2—1), R.F.G. -
India 0—0 : clasamentul final al grupei : 
1. Australia 10 p, 2. R.F.G. 7 (12—4). S. 
India 7 p (14—9), 4. Spania 4 p, 8. Ma
laysia 2 p, 6. S.U.A. 0 p. Feminin (grupă 
unică) î “ ■” ’ “

JUDO. ___ ____ .
3, finalelor pentru locurile 1—2 șl 3—5
’ Keun (Coreea de Sud) b.p. (koka) E. 

Gamba (Italia), L. Onmura (Brazilia) 
b.p. (koka) G. Beauchamp (Canada), K. 
Brown (Marea Britanie) b.p. (koka) H. 
Nakanischl (Japonia) ; Clasamentul : 1.
Ahn Byeong-Keun (Coreea de Sud) — 
campion olimpic, 2. E. Gamba (Italia), 1. 
L. Onmura (Brazilia) și K. Brown 
(Marea Britanie), 5. G. Beauchamp (Ca
nada) șl H. Nakanlshl (Japonia).

POLO. Turneul 1—6, prima etapă : Iu
goslavia — Australia 9—6 (3—1, 0—2. 3—2, 
3-1). “ ' ........... .....................................
1—4. . ---------- . - . -
neul 7—12 : Grecia — Canada 11—8 (3—2, 
3—2, 2—1, 3—3), R.P. Chineză — 
19—4, Italia — Brazilia 13—4.

SĂRITURI IN APA. Feminin, 
lină : 1. Sylvie Bernier (Canada) 
— campioană olimpică ; 2. Kelly 
mick (S.U.A.) 527,46 p ; 1 ~ ". . p ; 4.

5. Li 
p : «.

1 :50,23 ; K 2 F (primele 3 din serii în fi
nală) ; 1:1. Alexandra Barre — Sue
Holloway (Canada) 1:51,41 ; 2. Bernadette 
Hettich — Cathrine Mathevon (Franța) 
1 :52,48 ; 3. Lucy Perret — Lesley Smither 
(M. Britaiile) 1:54,98 ; n : 1. Agneta An
dersson — Anna Olsson (Suedia) 1:47,82 ; 
2. Agafia Constantin — Nastasia lo- 
nescu (România) tl:49,85 ; 3. Josefa Idem
— Barbara Schuttpelz (R.F.G.) 1:50,84 ;
K 1 F (primele 3 din serii tn finală) : 
I : 1. Agneta Andersson 2:03,99 ; 2. Elizabeth 
Blencowe (Australia) 2:05,51 ; 3. Tecla Ma
rinescu (România) 2:05,72 ; II : 1. Barba
ra Schuttpelz 2:02,14 ; 2. Beatrice Basson 
(Franța) 2:03,61 ; 3. Annemiek Derckx 
(Olanda) 2:04,75 ; K 2, M (primele 3 din 
serii tn semifinale), I : 1. I. Fergusson, 
P. McDonald (Noua Zeelandă) 1 :36,82 ; 
2. P. I. Bengtsson, L. E. Moberg (Suedia) 
1:37,12 ; 3. Nicolae Fedosel — Angelin 
Velea (România) 1:37,94 ; II : 1. H. Fisher
— A. Morris (Canada) 1:36,30 ; 2. D. Scar
pa — - - -............... - --
Seack
1. A,

Flintoff (Australia) 
(Finlanda) 56,59.

B.4SCHET, Masculin, sferturi de finală; 
Iugoslavia — Uruguay 110—82 (53—38), 
Italia — Canada 72—78 (43—37), Spania — 
Australia 101—93 (45—38), S.U.A. — R.F.G. 
73—67 (46—32) ; in semifinale (miercuri) : 
Iugoslavia — Spania, S.U.A. — Canada.

BOX. Optimi de finală, cat. semlmljlo- 
de : J. Nyman (Finlanda) b.p. K. Joyce 
(Irlanda), D. Frazer (Jamaica) b.p. K. 
Kitengewa (Zair), V. Kostela (Suedia) 
b. k.o. 3 B. Wilson (Grenada), A. Young- 
Su (Coreea de Sud) b.p. V. Onsoy (Tur
cia), A. Kuenzler (R.F.G.) b.p. K. Aboud 
(Algeria), L. Bruno (Italia) b.p. P. Oku- 
mu (Uganda), G. Leon (Mexic) b.p. K. 
Refal (Tunisia), M. Breland (S.U.A.) b.p. 
Rudei Obreja (România) : cat. mijlocie 
mică : M. Zielonka (R.F.G.) b.p. G. R. 
Ollo (Argentina), G. Sery (Coasta de Fil
deș) b.p, R. Labrosse (Seychelles), C. 
Kapopo (Zambia) b.p. A. Tibazi (Maroc), 
F. Tate (S.U.A.) b.p. R. Casamonlca 
(Italia), I. Cole (Sierra Leone) b. ab. 2 
E. Lutui (Tonga), C. Tiozzo (Franța) b.p. 
V. Byarygaba (Uganda), R. Douglas (Ma
rea Britanie) b.p. C. Ogiwara (Japonia), 
S. O’Sullivan (Canada) b. ab. 1 D. H. Ahn 
(Coreea de Sud) ; cat. grea : H. Tillman 
(S.U.A.) b. ab 1 K. Singh (India), 
Tauffou (Tonga) b.p. L. Faaeteete (Sa
moa), H. Brock (Suedia) b.p. A. 
(Jamaica).

CAIAC-CANOE. 500 m, serii : C 
mele trei din serii In finale), I 
Ljubek — M. Nisovlc (Iugoslavia) 1:49,08;
2. D. Hoyer — E. Renaud (Franța) 1:50,04;
3. E. Miguez — N. Suarez (Spania)
1:50,74 ; II: 1. Ivan Patzaichin — Toma 
Simionov (România) 1:47,18 ; 2. S. Botting 
— E. Smith (Canada) 1:51,37 ; 3. E. Ja
mieson — A. Train (Marea Britanie) 
1:52,22 ; C 1 (primii 3 din serii în semi
finale), I : 1. H. Jakobsen (Danemarca) 
2 315,09 ; 2. T. Gronlund (Finlanda) 2:06,11 ; 
3. K. Inque (Japonia) 2:06.61 ; II : 1. Cos- 
tlcă Olaru (România) 2:03,49 ; 2. L. Cain 
(Canada) 2:04,30 ; 3. H. Faust (R.F.G.)
2:05.95 : K 1, M (primii 3 din serii in 
semifinale), I : 1. M. Janic (Iugoslavta) 
1:52 69 ; 2. A. Mizrahi (Israel) 1 :53,66 ; 
3. G. Del Riego (Spania) 1:53.92 ; II : 
1. L. E. Moberg (Suedia) 1:51,25; 2. R. 
Scholl IR.F.G.I 1:51.55 : 3. D. Scarpa (Ita
lia) 1 :52.52 : III : 1. Vasile Dîba (Roma
n’s) 1 :48,38 ; 2. I. Ferguson (Noua x.e- 
elandâ) 1:49,32 ; 3. B. Bregeon (Franța)

3.

R.F.G. — Noua Zeelandă 1—0.
Cat. ușoară (71 kg). Rezultatele 

'■ --••■SA.

Yuhuang 
J. Wells 
1. Juha 
campion 

Riehm (RJ.G.) 77,98

s. 
m :

(S.U.A.) 8,16 m :
(R.P. Chineză) 7.99 
(Bahamas) 7,97 m ;
Tiainen (Finlanda) 7M8 m 
olimpic ; 2. K. H. '
m ; 3. K. Ploghaus (R.F.G.) 76.63 m ; 4. 
G. Urlando (Italia) 75,* m ; 5. O. 
Bianehini (Italia) 73.94 m : 6. B. Green 
(S.U.A.) 75.60 m. Feminin, 490 m : Valerie 
Brisco-Hooks (S.U.A.) 4833, rec. olimpic 
— campioană olimpică ; 2. Chandra
Cheeseborough (S.UJ+) 49.03 : 3. Kathryn 
Cook (M. Britanie) 49.42 : 4. Marita Payne 
(Canada) 49,91 ; 5. Lillie Leatherwood
(S.U.A.) 50,25 ; 6. Ute Thinn (R.F.G.) 50,37; 
800 m : 1. DOINA MELINTE (România) 
1:57,60 — campioană olimpică ; 2. Kim 
Gallagher (S.U.A.) 1:58,63; 3. FIT A LOVIN 
(România) 1 :58,83 ; 4. Gabriella Dorio 
(Italia) 1:59,05 ; 5. Lorraine Baker (M.
Britanie) 2:00,03 ; 6. Ruthy Wysocki
(S.U.A.) 2:00,34 ; suliță : 1. Tessa San
derson (M. Britanie) 69,36 m, rec. olim
pic — campioană olimpică ; 2. Tiina 
Lillak (Finlanda) 69,00 m : 3. Fatima 
Whitebread (M. Britanie) 67,14 m, 4. Tuula 
Leaksalo (Finlanda) 66,40 m, 5. Trine 
Solberg (Norvegia) 64,52 m, 6. Ingrid 
Thyssen (R.F.G.) 63,26 : 400 mg (semifi
nale) — au obținut calificarea pentru fi
nala de miercuri : 1. I. Skoglund (Suedia) 
55,17 : 2. Cojocaru (România) 53,24 — re
cord național (v.r. îi aparținea cu 55.45); 
3. El Moutawakel (Maroc) 55.65 ; 4. Far
mer (Jamaica) 56.05 ; n. — 1. Usha (In
dia) 55,54 ; 2. Brown (S.U.A.) 55,97 ; 3.

3.

2.

2.

b. T.

Stewart

2 (pri- 
: 1. M.

F. Uberti (Italia) 1:36,72 ; 3. M. 
— O. Seack (R.F.G.) 1:38,57 ; in : 
Sheriff — J. West (M. Britanie) 

1:36,37 ; 2. F. Hervieu — D. Legras (Fran
ța) 1 :37,97 ; 3. G. J, Lebblnk — R. Stevens 
(Olanda) 1:38,29.

CICLISM. Fond individual, (rezultatele 
complete ale primilor șase clasați) : 1. 
Alexis Grewal (S.U.A.) 190,200 km tn 
4 h 59:57 — campion olimpie ; 2. S 
Bauer (Canada) același timp ; 3. O. Lau- 
ritsen (Norvegia) la 21 sec. ; 4. M. Saet- 
her (Norvegia) același timp ; 5. D.
Phinney (S.U.A.) la 1:19 ; 6 T. Rogers 
(S.U.A.) același timp.

FOTBAL. Sferturi de finală : Brazilia 
— Canada 1—1 după prelungiri (0—0, 
1—1), 4—2 la penaltyuri ; Iugoslavia —
R.F.G. 5—2 (2—2) ; în semifinale
(miercuri) ; Franța — iugoslavia, Italia — 
Brazilia.

HALTERE. Cat. 100 kg : 1. Rolf Milser 
(R.F.G.) 385 kg (167,5+217,5) — campion
olimpic ; 2. VASILE GROAPA (România)
382.5 kg (165+217,5) : 3. P. Nleml 
landa) 367,5 kg (160+207,5) ; 4. 
(Canada) 357,5 kg ; 5. K. Clark
352.5 kg ; 6 F. Langthaler
350 kg.

HANDBAL. Masculin, grupa A 
nia — Japonia 28—22 (12—11). Islanda — 
Algeria 19—15, Iugoslavia — Elveția 25—11; 
clasament înaintea ultimei etape : 1. Ro
mânia 8 p, 2. Iugoslavia 7 p, 3. Islands 5 p. 
4. Elveția 4 p, 5. Algeria 0 p (59—83) 6.
Japonia 0 p (67—101) : grupa B : Spania

M.

(Fin-
K. Roy
(S.U.A.) 

(Austria)
: Româ-

Spania — R.F.G. 8—8
3—1), Olanda — S.U.A.

(2—1, 2—2,
7—» ; tur-

Japonia
trambu-
530,70 p 
McCor- 

». Christina Seu- 
L1 Ylhua (R.P. 
Qiaoxlan (KP. 
Elsa Tenorio

fert (S.U.A.) 517,62 
Chineză) 506,52 p ;
Chineză) 487,68
(Mexic) 463, 56 p.

VOLEI. Masculin, ____
S.U.A. 3—0 (10, 11, 2) Argentina — Coreea 
de Sud 2—3 (—6, M, 23, —7, —12) : cla
samentul final al grupei: 1. Brazilia 7 p 
(10:4), 2. S.U.A. 7 p (9:4), 1. -7
Sud 7 p (9:6), 4. Argentina 5 p, 8. Tuni
sia 4 p. ; grupa B : Canada — Japonia 
3—0 (10 8, “ ------- ------ - - . ._ 7 . ______ _____ ~
1 Canada’ 7 p (10:3), 2. Italia 7 p (11:4), 
3. Japonia 7 p (9:5), 4, R.P. Chineză 5 ,p, 
5. Egipt 4 p ; miercuri, semifinale m 
turneul 1—4 : Brazilia — Italia, S.U.A. — 
Canada ; turneul 5—8 : Coreea de Sud — 
R.P. Chineză, Argentina — Japonia ; pen
tru locurile J—10 : Tunisia — Egipt.

grupa A : Brazilia

2. S.U.A. 7 p (9:4). ». Coreea de

Japonia
(10 8, fl). Egipt — Italia 0—3 (—4,
—6) ; clasamentul final al grupei :



10. DE LOLOSOnGELES
HALTEROFILUL VASILE GROAPA

MEDALIE DE ARGINT LA CAT. 100 KG

VASILE GROAPA
în cea de a 9-a zi a între

cerilor Olimpiadei, pe podiu
mul de concurs s-au aliniat 
halterofilii de la categoria 
grea-ușoară (100 kg), printre 
care și reprezentantul țării 
noastre Vasile Groapă, de 6 
ori campion național, autor a 
nu mai puțin de 32 de recor
duri nâtionale.

Sportivul român a cucerit

medalia de argint, 
după o lup
tă foarte strînsă 
cu vest-germanul 
Rolf Milser, care 
pînă acum a con
curat în alte com
petiții la o cate
gorie inferioară 
(semigrea — 90
kg). întrecerea la 
„smuls* a fost ho- 
tăritoare in decer
narea titlului. în 
timp ce Milser a 
reușit să ridice 
167.5 kg. Vasile 
Groapă nu a izbu
tit decît 165 kg, 
rezultat sub posi
bilitățile sale, 
vînd in 
recordul 
pe care-1 
(180 kg !). 
torii clasați 
cesț stil au 
în urmă și 
mai contat In lup
ta pentru primul 
loc. La cei de al 
doilea stn („a- 

_____ _ a avut loc o 
luptă extraordinară, intre Mil
ser și Groapă: ambii au reușit
217.5 kg (record național ega
lat pentru Grawpă). dar avan
tajul avut de reprezentantul 
R.F. Germania la „smuls* de
2.5 kg a fost, firește, hotă
rî tor in obținerea medaliei de 
aur. Pentru sportivul nostru, 
locul al doilea la Olimpiadă

este cea mai bună performan
ță din cariera sa sportivă, 
care datează din 1971, cind 
și-a început activitatea la 
Steagul roșu Brașov, devenind 
apoi component al clubului 
Steaua. Născut la 23 martie 
1955 în comuna Dulcești (jud. 
Neamț) V. Groapă are -încă 
mari posibilități de progres 
pe plan internațional.

PROGRAMUL ÎNTRECERILOR DE MIERCURI
ATLETISM. Bărbați : decatlon (100 n, lungime, greutate, înălțime, 

400 m), disc (calificări), 200 m (semifimi» și finala), greutate (finala), 
400 m (finala), 5000 m (serii), 3 000 n obstacole (semifinale) femei: 
200 m (serii), 1 500 m (serii : Marîcîca F’iică, Doina Melinte, Fîța Lo
vin), 400 m.g. (finala ; Cristieana Cojoctru), lungime (calificări ; Ani- 
șoara Stanciu și Vali lonescu) ; 3 000 m semifinale ; Marîcîca Puică).

BASCHET. Bărbați : jocuri semifinale
BOX. întreceri in cadru! sferturilor de rnală
CAIAC-CANOE. Bărbați și femei : semfinaîe la 500 m
CĂLĂRIE. Concursul de dresaj pe echhe 
FOTBAL Jocuri semifinale
HALTERE. întreceri la categoria peste "0 kg
HANDBAL Bărbați : jocuri în grupele preliminare (în grupa A : Ro

mânia — Iugoslavia)
HOCHEI PE IARBA, Bărbați : jocuri Ir semifinale
JUDO. întreceri la categoria mijlocie (tă kg)
LUPTE LIBERE. Preliminarii la categorile 48 kg, 52 kg, 52 kg, 74 kg, 

90 kg și -Ț-100 kg
SĂRITURI ÎN APA. Bărbați : finala la trambulina 3 m
SCRIMA. Bărbați : preliminarii și finala la spadă — individual ; pre

liminarii la sabie — echipe
TIR CU ARCUL Bărbați și femei : concurs dublu F.l.T.A.
VOLEI. Bărbați : jocuri semifinale 
YACHTING. Regata a Vll-a
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run cat**)

a- 
vedere 

național 
deține 
Urmă- 
la a- 
rămas 
nu au

ELOGIOS EVOLUȚIA SPORTIVILOR ROMÂNI> -
Evoluțiile sportivilor români la această a XXIH-a ediție a Jocuri

lor Olimpice de la Los Angeles, șirul impresionant de succese din 
ultimele zile au fost primite cu mult interes - 
sportului șl. desigur, de mediile de 
spicuim din relatările unora dintre

__ de întreaga lume a 
informare. In rîndurlle următoare 
agențiile internaționale de presă.

întrecerile de caiac-canoe
(Urmare din vag. I)

pere, a trecut primul linia de 
sosire cu 2:03,49 — cel mai 
bun timp din concurs. El s-a 
calificat în semifinale, împreu
nă cu Larry Cain (Canada), 
Hartmut Faust (R.F.G.), res
pectiv Henning Jakobsen (Da
nemarca), Timo Gronlund (Fin
landa), Kiyoto Inque (Japonia) 
— seria I.

Vasile Diba, fostul campion 
olimpic de la Montreal, a evo
luat in seria a Ill-a din cadrul 
probei de caiac simplu. El a 
cîștigat cursa, înregistrînd cel 
mai bun timp din concurs 
(1:48.38). S-au mai calificat în 
semifinalele de azi : Ian Fer
guson (Noua Zeelandă), Ber
nard Bregeon (Franța) — se
ria a III-a, Milan Janic (Iu-

TURNEUL MASCULIN
DE HANDBAL
(Urmare din pag. I)

— Suedia 26—1» și R. F. Ger
mania — Coreea de Sad 37—25. 
Clasamentul acestei grupe ara
tă astfel după patru etape :

goslavia), Aviram Mizrahi (Is
rael), Guillermo del Riego 
(Spania) — seria I, Lars Mo
berg (Suedia), Reiner Scholl 
(R.F.G.), Daniele Scarpa (Ita
lia) — seria a Il-a.

în proba de K 2 — fete, 
Agafia Constantin și Nastasia 
Ionesco, clasate pe locul 2 In 
seria a II-a, s-au calificat in 
finala de vineri, împreună cu 
echipajele din Suedia (pe pri
mul loc în această cursă) și 
R.F.G. Din prima serie vor e- 
volua în finală câiacistele din 
Canada, Franța și Anglia. La 
caiac simplu — fete s-a cali
ficat, de asemenea, în finală 
Teci» Marinescu (locul 3 in 
seria I). Celelalte finaliste : Ag
neta Andersson (Suedia, locul 
1 în seria D și Elizabeth Blen- 
kowe (Australia) — locul II în 
seria I), respectiv Barbara 
Schuttpelz (R.F.G.), Beatrice 
Basson (Franța), Annemiek 
Derck (Olanda) — seria a n-a.

în sfîrșit, la K 2 — băieți, 
Nicolae Fedosei, Angelin Velea 
au evoluat în cadrul seriei I, 
ocupînd locul 3, calificîndu-se 
în semifinalele acestei probe, 
alături de caiaciștii din Noua 
Zeelandă (locul I) și Suedia. 
Din celelalte serii au obținut 
calificarea pentru semifinale 
echipajele din Canada, Italia, 
R.F.G. (seria a Il-a) șl An
glia, Franța, Olanda (seria a 
in-a).

MIILE DE SPECTATORI 
începuseră sa învețe 

IMNUL ROMÂNIEI L_
Comentind marele succes al ca

notoarelor românce In competiția 
de pe tacul Casitas, trimisul A- 
GENTIEI „FRANCE PRESSE- 
nota : ..României i-a lipsit foarte 
puțin — mai puțin de o jumătate 
de barcă — să reușească un 
„scor* total, sportivele românce 
cucerind cinci din cele șase titluri 
puse in joc In finalele de cano
taj ale Jocurilor Olimpice de la 
Los Angeles. Ele au lăsat sâ le 
scape medalia de aur doar In ul
tima cursă a zilei, cea de t+L 
care a permis americancelor să-și 
salveze onoarea. Acest reznltat 
de ansamblu este departe de a 
constitui o surpriză, in ierarhia 
mondială feminină schifistele ro
mânce situindu-se intre fruntașe. 
Favorite, In mod logic, 1a schit 
simplu, la 
4+1 rame 
româncele 
viziunile... 
tori, care 
nele pînă .
deja să Învețe imnul României !... 
Valeria Răcilă, cea mai bună 
schiflstă din lume In urma re
tragerii compatrioatei sale Sanda 
Toma, campioană olimpică la 
precedenta ediție, s-a revanșat 
după eșecul neașteptat suferit la 
campionatele mondiale de anul 
trecut, unde doar un accident 
tehnic a privat-o de titlu**.

Despre același strălucit succes 
relatează și corespondentul Agen
ției „REUTER* : „Pe o vreme 
splendidă, canotoarele din Româ
nia au cucerit cinci medalii de 
aur și una de argint, confirmlnd 
pronosticurile. Valeria Răcilă, li
dera echipei, a obținut o victorie 
netă — șl așteptată — In fața a- 
mericancel Carlie Geer-.

Din comentariul Agenției „AS
SOCIATED PRESS* reținem : „E- 
chlpa de canotaj feminin a Ro
mâniei a fost ta un pas de suc
cesul total... Simbătă, a fost o 
adevărată defilare a sportivelor 
românce pe podiumul de premie
re, iar Imnul de Stat al României 
a răsunat aproape tot timpul 
deasnpra apelor*.-

ROMANIA
A IEȘIT ÎNVINGĂTOARE 

IN MECIUL SAU, 
LA GIMNASTICĂ, CU S.U.A.

De altfel, Imnul de Stal al Ro
mâniei socialiste avea să răsune 
aproape tot timpul șl In „Pauley 
Pavilion*, sata Universității Ca
lifornia, gazda Întrecerilor de 
gimnastică. Duminică, în finalele 
concursului feminin pe aparate, 
sportivele noastre au clștigat tit
lul olimpic ta trei din cele patru 
proba.

Sub titlul „Triplă, cunună de 
lauri pentru Ecaterina Szabo*, 
comentatorul A.F.P. notează : 
„Micuța Ecaterina Szabo, o 
mâncă în vîrstă de 17 ani, cu 
trei medalii de aur din patru po-

ro-

1. Danemarca 4 4 0 0 47- 74 •
2. R.F.G, 4 4 0 4 M- TI 1
3. Suedia 4 2 0 3 83- SS 4
4. Spania 4111 80- 80 4
5. S.U.A. 4 • 4 4 68- 78 I
6. Coreea de Sud 4 0 0 4 I01-1SS •

FINIȘUL
(Urmare din pag. 1)

2 f.c., Ia 2 vlsle, la 
șl la 4+1 vlsle, 

au confirmat pre
miile de specta- 
au umplut tribu

te refuz, Începuseră

Nicu Vlad sau... marea bucurie 
a victoriei !

Laserfoto : A.P.—Agerpres
sibile, in finalele pe aparate, a 
eclipsat-o complet pe adversara 
sa, americanca Mary Lou Helton, 
campioana olimpică la individual 
compus, făcută „stea** doar pen
tru o seară 1 Duminică, Ecaterina 
Szabo și-a luat o revanșă strălu
cită asupra americance! Retton 
care n-a obținut nici un titlu la 
concursul special pe aparate. Suc
cesul Ecaterinei Szabo, completat 
cu medalia de aur a Slmonei 
Păuca, cu care a Împărțit primul 
loc la btrnă. au făcut ca Româ
nia să iasă Învingătoare in medal 
său 1a gimnastică, cu Statele U- 
nite, terminlnd detașat In frunte, 
cu cind medalii de aur, una de 
argint șl două de bronz, față de 
două medalii de aur, trei de ar
gint șl două de bronz ale echipei 
americane... Spectatorii au fost 
darnici cu aplauzele. Cele mal

puternice ovații au revenit Eca
terinei Szabo te evoluțiile acesteia 
In concursul de 1a blrnă, sărituri 
șl pentru acea notă de 10 1a soi -.

In comentariul Agenției „CHI
NA NOUA” se scrie : „Gimnastele 
românce au cucerit patru meda
lii de aur. Ecaterina Szabo, care 
a obținut trei titluri In ultima zi 
a turneului, a Impresionat, in 
special Ia sol, unde a realizat un 
total de 19,975 p, cu o notă 
de 10“. Din ampla relatare 
a Agenției ,,REUTER- reținem 
detaliul referitor 1a concursul de 
la sol : „Calmul remarcabil al Iul 
Szabo a fost pus serios la În
cercare, după ce șapte din cele 
opt finaliste lșl lnchelaseră evo
luția. Szabo tocmai trebuia să-șl 
înceapă exercițiul. In timp ce se 
aștepta afișarea notei Iul McNa
mara a intervenit o pană de cu
rent care a lăsat In Întuneric În
treaga sală. Clnd curentul elec
tric a fost restabilit, pe panoul 
de afișaj a apărut nota 1* pentru 
McNamara. Aceasta Însemna că 
românca, pentru a clștlga, avea 
nevoie de nota 14. încă o dată 
ea a depășit, cu ușurință, mo
mentul greu șl a obținut nota 14-,

REZULTATELE CELE MAI 
VALOROASE DIN COMPETIȚIA 

DE HALTERE
După succesul ta categoria M 

kg, halterofilul nostru Nicu Vlad 
a fost elogiat pentru rezultatei» 
cele mai valoroase din competi
ția de haltere. La conferința da 
presă care a urmat întrecerii, el 
a declarat : „M-am pregătit in 
condiții excelente pentru această 
Olimpiadă și atnt fericit că am 
adus țării mele un titlu olimpic-. 
Corespondentul Agenției ,,REU
TER- subliniază faptul că Nlcn 
Vlad a Îmbunătățit trei recorduri 
olimpice care datau din 1976, de 
te Montreal. In ceea ce-1 privește 
pe celălalt campion olimpic* ro
mân. Petre Becheru. aceeași A- 
gențle transmite declarația sa : 
„In urmă cu șapte ani, cind am 
Început să practic acest sport, 
antrenorul ștefan Achim ml-n 
spus că am calități și că aș pu
tea participa, dacă mă pregătesc 
bine, la J.O. din 1984. Șl iată că 
acum slnt campion olimpic 
Am crezut In această victorie și 
pentru că înainte de Olimpiadă 
am renșit de cîteva ori același 
rezultat, care ml-a dat, cum s-a 
văzut, siguranță in lupta pentru 
primul loc al podiumului*.

CEA MAI MICA DIFERENȚA.-'
Ctteva cuvinte șl despre Între

cerile atăețilar. Agenția „ASSO
CIATED PRESS* scrie despre a- 
nmaarea greutății: „Românca 
Mihaela Loghln părea a fi clșd- 
gătoarea medaliei de aur după a 
cincea aruncare, dar rezultatul de 
24,47 m a fost Întrecut de vest- 
germanea Claudia Loach, care a 
aruncat 24,44 m. Este cea mal 
mică diferență Înregistrată la *- 
ceastă probă intre primele două 
clasate, in Istoria Jocurilor Olim
pice*.
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DE AUR AL DOINEI
Miercuri (n.r. astăzi) se dis

pută derbyurile grupelor, me
ciurile care vor hotărî echipele 
care-și vor disputa locurile pe 
podium. După cum am mai a- 
nunțat. cîstigătoarele grupelor 
șo vor califica în finala pentru 
locurile 1—-2, echipele clasate 
pe poziția a doua vor juca in 
..finala mică”, pentru locurile 
3—4 ș.a.m.d.

în gruDa A, derbyul aduce 
in sala Fullerton reprezentati
vele României și Iugoslaviei. 
„Tricolorii** trebuie să învingă 
sau să obțină un egal pentru 
a juca îiț „finala mare", în 
timp ce „plavii" au doar sansa 
victoriei. în celălalt derby. Da
nemarca și R. F. Germania se 
află la egalitate de puncte (Da
nemarca are. totuși, un golave
raj mai bun cu... un gol, +18 
fată de +17), astfel că partida 
dintre ele se anunță la fel de 
aprigă ca si aceea din grupa Â.

gata să lupte pînă la capăt pen
tru cele mai înalte perfor
manțe, pentru victorie si con
sacrare internațională.

Dacă într-o sală de 10 000 de 
locuri, ca Pauley Pavilion de 
la U.C.L.A.. unde opt zile la 
rind s-au desfășurat galele gim
nasticii feminine și masculine, 
admirația și dragostea au fost 
impresionante, dar limitate 
la cadrul sălii. pe un sta
dion arhiplin de aproape 100 000 
de locuri, cum este Memorial 
Coliseum, cu deschidere spre 
înaltul cerului, atmosfera pa
sionantă a iubitorilor atletis
mului dă o cu totul altă di
mensiune întrecerilor si victo
riilor. De aceea și ceremonia 
de premiere făcută in acest de
cor este mult mai impresio
nantă decît în sală. După 16 ani 
de la Olimpiada mexicană, am 
asistat, ca și atunci, la o festi
vitate de încununare a unor 
cariere atletice de excepție.

cum au fost si acelea de acum, 
ale Doinei Melinte si Fitei Lo
vin, în clipele în care Doina 
primea medalia de aur. în 
aplauzele admirative ale sta
dionului. ne-am gîndit din nou 
Ia Mihaela Loghin, care, pentru 
un singur centimetru la arun
carea greutății, n-a urcat pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumu
lui. în ovalul viu al Stadionu
lui olimpic, orice mișcare s-a 
oprit la invitația crainicului si 
aid, la Los Angeles, atît de 
departe de țară, în timpul nop
ții europene, două dra
pele românești fluturau în a- 
dierea brizei Pacificului.

. Medalia de aur cucerită de 
Doina Melinte a fost cea de-a 
16-a obținută aici de sportivii 
noștri in ultimele zile, iar cea 
de bronz a Fitei Lovin a fost 
a 7-a, pentru ca să aflăm de 
la terminalele instalate la masa 
presei la Los Angeles Memo
rial Coliseum că halterofilului 
Vasile Groapă 1 s-a decernat 
medalia de argint, cea de a 10-a

medalie din acest metal ce re
vine delegației olimpice a Ro
mâniei, care întrunește, după 
nouă zile de întreceri, 33 de 
medalii, cu care ocupă locui al 
II-lea în clasamentul neofidal 
pe națiuni.

Astfel, delegația olimpică a 
României sodaliste și-a creat 
o bază puternică pentru a ră- 
mîne pe această poziție pînă la 
12 august, cind se încheie bă
tălia pentru medaliile celei 
de-a XXIII-a ediții a Jocurilor 
Olimpice de vară moderne.

Desigur, această zestre spor
tivă se va putea mări în zilele 
următoare, cind alte atlete, ea 
Anișoara Stanciu, Maricica Pui
că, Florența Crăciunescu. Vali 
lonescu și — din nou — Doina 
Melinte. la 1 500 m, vor intra 
în competiție, iar pe lacul Ca
sitas vom vedea bătăile puter
nice ale pagaelor canoistilor și 
padelelor caiaciștilor noștri ca
re, conform tradiției. promit 
să nu se dezmintă și să fie la 
Înălțimea canotoarelor. De altfel,

MELINTE
din preliminariile care au a- 
vut loc luni, băieții și fetele da 
pe aceste ambarcsțtii s-au cali
ficat In corpore pentru semifi
nale și finale.

Handbaliștii se îndreaptă vic
torioși spre meciul decisiv cu 
echipa Iugoslaviei, după care 
sperăm să urmeze finala și tit
lul olimpic pe care l-au promis 
Si care este așteptat de mai 
multi ani da iubitorii acestui 
sport. Dar și de la halterofili, 
gimnaste (de la ritmică), de la 
cei doi boxeri rămași in com
petiție, ca si de la judokanl. 
scrimeri și luptători (de libere) 
pot fi așteptate medalii. Cursa 
pentru medalii este în conti
nuare extrem de aspră. Șansele 
de obținere a fiecăreia dintre 
ele sînt socotite zi si noapte. 
Delegația sportivă a României 
are o poziție fruntașă. care 
trebuie menținută prin rezultate 
corespunzătoare. Este tocmai 
ceea ce promit sportivii ro
mâni care concurează în zilele 
următoare.
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