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DAR MERITUOȘI
tn comparație cu practi

canta altor ramuri 
halterofilii 
ceva mai 
cursurile 
spectatori, nu sini

sportive, 
situație 

La con- 
puțini 

____ ____ _ __  risfățați 
cu aplauzele și nimeni nu-i 
poartă pe brațe pentru per
formanțele realizate de ei,

au o 
ingrată, 
lor vin

O FRUMOASĂ PERFORMANTA 
A FLORETISTELOR NOASTRE..

gurile noastre au produs 
surprize dintre cele mai 
plăcute. La aproape toate 
categoriile la care au con
curat, reprezentant» Româ
niei au reușit, ca urmare a 
frumoaselor rezultate obți
nute, să urce pe podiumul 
de premiere. Bilanțul rea
lizat de ei — 2 medalii de 
aur. 5 de 
bronz — 
strălucitor 
halterelor 
evoluțiile 
lor. sportivii noștri au con
tribuit substanțial la ridica
rea valorici a concursului 
olimpic de haltere, semni
ficative in această privință 
fiind mai ales recordurile 
realizate de acest tînăr ma
re campion care este Nicu 
Vlad.

Puternic animați, ca 
ceilalți sportivi români, 
dorința reprezentării 
cinste a culorilor i__.‘ 
halterofilii și-au făcut astfel 
cu prisosință datoria la Lot 
Angeles, imbogdțind zestrea 
de medalii și puncte a de
legației olimpice românești. 
Să-i felicităm deci pentru 
bilanțul lor, pentru dăruirea 
cu care au concurat și 
eforturile depuse, pentru* 
conștiinciozitatea cu care 
t-au pregătit luni și — chiar 
— ani la rină.

care rămin, de regulă, in
diferente marelui public. 
Nici chiar noi, cei din presa 
sportivă, nu le subliniem în
totdeauna îndeajuns merite
le, nu le prezentăm prea la 
vedere rezultatele, deși une
le dintre ele nu sint cu ni
mic mai prejos valoric decit 
cele pe larg elogiate obți
nute de alți confrați ăi lot 
intr-ale sportului.

in pofida acestei nedrept 
de scăzute popularități, hal
terofilii iși văd mai departe 
de treburile lor. Harnici și 
modești, fără veleități și 
fără pretenții, ei muncesc pe 
rupte, cum — din păcate — 
nu o fac și practicant» al
tor sporturi, ridicînd zilnic 
la antrenamente de zeci și 
zeci de ori barele cu greu
tăți, 
cifre 
dinul

Ei 
cum —... .........
seama in aceste zile — in 
mod temeinic și responsabil 
participarea lor la Jocurile 
Olimpice. Și iată că acum, 
la Los Angeles, acești oa
meni puternici de pe melea-

argint și una de 
este cu adevărat 
și unic in istoria 
românești. Prin 
și performanțele

...locul II și medalie de argiBt în întrecerea pe echipe

LOS ANGELES, 8 (prin te
lefon, de la trimisul nostru). 
Marți, la Los Angeles, adică 
noaptea de marți spre miercuri 
din România, n-a fost aglome
rată. Nici nu prea așteptam 
‘„aur" de la competițiile celei 
de-a 10-a zi a acestei Olim
piade și. ca atare, nu eram in 
priza" obișnuită a ultimelor 

zile. După ce, dimineața, i-am 
ținut... pumnii strînși boxeru
lui Mircea Fulger, pentru a se 
califica în semifinale, deci pen
tru o medalie și în turneul o- 
limpic de box. căutam si decer
narea unei medalii în această 
zi. La box, deci. încă nu. Poate 
la scrimă, sau la haltere. La 
ora prînzului.
presă aflăm de pe ecranele te
levizoarelor și din computerul 
care centralizează rezultatele că 
echipa noastră de floretă fete 
a învins Franța in turneul fi
nal și seara va întîlni formația 
R. F. Germania, pentru meda
lia de aur. Floretistele noastre 
eliminaseră, deci. vestita echipă 
a Franței cu 8—-7. întîlnire în 
care Marcela Zsak obținuse 3 
Victorii, Rozalia Oros si Aurora 
Dan cîte două si Monica Veber 
o victorie. Un succes de excep
ție. care ne îndreptățea să spe
răm că argintul cu care flore
tistele se prezentau seara la 
finala cu R. F. Germania (echi
pă care, la rîndul ei. eliminase 
Italia) va fi transformat în aur.

între posibilitatea ca haltero-

la centrul de
Echipa feminini de floretă a României. De la stingă la dreapta : 
Marcela Moldovan-Zsak, Elisabeta Guzganu. Monica Veber. Au
rora Dan, Rozalia Oros fi prof. Ștefan Haukler, antrenorul echipei

filul Ștefan Tașnadi sau echipa 
de floretă a României să dști- 
ge titlul olimpic, am ales scri
ma. Iată-ne in drum spre Long 
Beach, „plaja lungă" a artiș
tilor Holly vood-ului. situată la 
40 de kilometri de centrul Los 
Angeles-ului. acolo unde tea
trul de la Convention Center 
urma să fie si ..teatrul- finalei, 
un teatru ultra-modern. cu 
3 000 de locuri. Din anul 1956. 
de la Jocurile Olimpice de la 
Melbourne, finala scrimei nu 
s-a mai disputat intr-un teatru.

ȘTEFAN

(Continuare tn ne o ’ l-o)
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Prima medalie olimpică la judo
w

MIRCEA FRÂȚICĂ, .BRONZ

ARGINT"

și de 
cu 

patriei.

care, însumate, dau 
impresionante, de or- 
tonelor.
au pregătit — după 
ne dăm și mai bine

TAȘNADI
LA HALTERE
a J.O., halterofilii noștri 
bilanț : două medalii de 
Nicu Vlad) ; cinci medalii

La actuala ediție 
Iau realizat următorul 
aur (Petre Becheru și 
de argint (Gelu Radu, Andrei Socaci, Dumitru 
Petre, Vasile Groapă și Ștefan Tașnadi) ; o 
medalie de bronz (Dragomir Cioroslan).Cioroslan).

I
1
I
I

>

..mondiale". a 
iubitorilor judo- 
noastră cucerind

Prima medalie olimpică pen
tru judo-ul românesc I După 
medaliile cucerite la campiona
tele mondiale și europene, iată 
că la Los Angeles, in sala de 
Sport a Universității de stat 
din California, reprezentantul 
țării noastre, Mireea Frăției, a 
cucerit medalia de bronz la 
categoria semimijloeie. Acest 
tînăr din județul Buzău (năs
cut la 14 iulie 1957, In comuna 
Pogoanele), care urcase in anul 
1982 pe cea mai Înaltă treaptă 
a podiumului de premiere la 
campionatele continentale, 
anul trecut a fost medaliat cu

..bronz" la 
împlinit visul 
ului din țara 
prima medalie olimpică. Feli
citări lui Mircea Frăției, feli
citări antrenorului său de la 
Nitramonia Făgăraș (unde ac
tivează din 1977) și tehnicieni
lor de la lotul reprezentativ.

La startul întrecerilor 
categoria semimijloeie 
prezentat nu mai puțin 
de concurenți. In turul 
minor Mireea Frătieă l-a 
nit pe Chung-Tai Li (Taiwan), 
in fata căruia a repurtat o vic
torie categorică prin ippon 
(înainte de limită). După ă- 
cest succes. Frăticâ a început 
asaltul spre locurile fruntașe 
în cadrul grupei sale, în care 
era cotat favorit. Sorții i l-au 
desemnat pentru turul inaugu
ral pe Paul Drop (Malayezia), 
pe care Mireea Frățică l-a în
vins prin Ippon. In turul 2, 
un meci deosebit de greu pen
tru sportivul român, cel cu 
suedezul Per Kjelling, un ju
doka robust și foarte rapid în 
atac. Dar Mireea Frățică a fost 
atent la 
rului și, 
a inițiat 
finalizat

de la 
s*au 

de 37 
preli- 
întîl-

toate prizele adversa- 
în momentul potrivit, 
un atac pe care l-a si 

luînd un avantaj
iar

(Continuare în nao. a 4-a)
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DUPĂ 10 ZILE:

I
II

Continuînd să cucerească medalii, repre
zentativa României șî-a îmbogățit palmaresul, 
in ziua a 
medalii :

10-g a întrecerilor, cu

MEDALII DE ARGINT 
FEMININA DE FLORETA

încă trei

• ECHIPA
Zsak, Aurora Dan, Elisabeta Guzganu, 
Oros și Monica Weber) - scrimă
• STEFAN
110 kg

(Marcela 
i, Rozalia

TAȘNADI haltere, categoria

MEDALIE DE BRONZ
FRÂȚiCA - judo, categoria 78 kg• MIRCEA

In 10 zile de concurs, reprezentativa olim
pică a României a cucerit 34 de medalii,

Intrecerile de haltere se apro
pie de sfirșit. In penultima zi 
de concurs s-au aliniat la start 
sportivii de la categoria grea 
— 110 kg. printre cei 15 figurind 
șl ultimul reprezentant al țării 
noastre. Ștefaa Tașnadi. El s-a 
comportat bine, cucerind me
dalia de argint după o luptă 
foarte aprigă cu cel de al trei
lea clasat. întrecerile pe stiluri 
s-au desfășurat astfel : la 
..smuls" italianul Norberto 
Oberburger s-a detașat ridicînd 
175 kg. în timp ce. pe locul 
secund. Tașnadi și americanul 
Carlton au terminat la egali
tate, cu 167,5 kg. urmați de 
canadianul Squires și de sue
dezul Petersson. ambii cu cîte 
165 kg ; la cel de al

stil. ..aruncat", lo
cul I a revenit tot 
sportivului itali
an. cu 215 kg. Cu 
acest rezultat el a 
totalizat 390 kg si 
a obtinut titlul de 
campion olimpic. 
Pentru medaliile de 
argint si bronz
lupta Intre sportivul 
cel american a fost 
tă. Tașnadi a reușit 
în timp ce Carlton a 
210 kg. Astfel, reprezentantului
nostru i-a revenit locul secund, 
o performanță excelentă pentru 
care merită toate aprecierile.

Ștefan Tașnadi, cel mai virstnic 
dintre halterofilii români pre-

Constantin F1RÂNESCU __

nostru și 
pasionan- 
212,5 kg, 
rămas la

doilea

zenți la J.O., s-a născut la 21 
martie 1953. în comuna Sic — 
jud. Cluj. El face parte din 
asociația sportivă Clujeana 
(antrenor Spiridon Herghelegiu), 
a început activitatea sportivă 
la Viitorul Cluj-Napoca In 1971, 
cucerind 7 titluri de campion 
al țării la total și corectînd 
45 de recorduri naționale.

TOATE ECHIPA JELE ROMÂNEȘTI ÎN FINALE [X 
mtitiizir ■ « r« ■« r t « iaf 70*ȘI SEMIFINALE LA CAIAC-CANOE

Cea de a doua zi a întrece
rilor de caiac-canoe desfășurate 
pe lacul Casitas a programat 
serii si recalificări în cadrul 
probelor masculine pe distanța 
de 1000 ni. In prima serie a 
cursei de canoe dublu. Ivan 
Patzaiehin și Toma Simionov 
— campioni olimpici și mon
diali la această probă — au 
primit aplauze la scenă des
chisă pentru frumoasa lor evo
luție. Ei au trecut linia de so
sire într-o manieră de mari 
performeri, depășindu-și ad
versarii cu apropae șase lun
gimi de barcă !... Ivan Tat-

zaichin si Toma Simionov vor 
lua startul, așadar, in două 
finale olimpice : la C 2 — 5M 
m (calificați, luni, in finala 
acestei probe, cu cel mai bun 
timp) și C 2 — 1 000 m, serie 
cîstigată cum spuneam

4:01.73. Din4:01.73. Din seria a II-a vor 
lua startul in finală: Matija 
Ljubek — Mirko Nisovic (Iu
goslavia) 3:50,78, Didier Hoyer 
— Eric Renaud (Franța) 3:52,71, 
John Plankenhorn — Rodeny 
McClain (S.U.A.) 3:55,38.

XXlii-a ediții a J.O.

IA-3b Ut MlUA | 11 1 A\\\\\\\\\\\\\\^
dintre care 16 de aur. în clasamentul neofi-
cial, pe medalii, pe primele locuri se află :

Aur Argint Bronz Total
1. S.U.A. 43 40 17 105
2. ROMÂNIA 16 12 8 36 %
3. R.P. Chineză 14 6 6 26
4. R.F. Germania 10 12 14 36
5. Italia 10 3 6 19 %
6. Canada 7 8 7 22 ț
7. Japonia 7 4 9 20
8. Finlanda 4 3 4 11 £
9. Australia 3 8 10 21 &

10. Marea Britanic 3 « 15 24
La întrecerile celei de a

participă delegații sportive din 140 de țări.
g (Continuare in pag. « 4-a)

Ivan Patzaichin și Toma Simionov s-au calificat cu ușurință in 
finalele probelor de canoe 2 — 500 și 1000 m

Celelalte echipaje românești 
care s-au aliniat la startul 
curselor pe distanța de 1 OM 
m au Înregistrat rezultate mai 
puțin convingătoare. Doar dacă.

Ivan Patzaichin și Toma Simionov s-au calificat cu ușurință in 
finalele probelor de canoe 2 — 500 și 1000 m

intr-o manieră categorică 
(3;47,60). S-au mai calificat în 
finala acestei probe : din seria 
I — Andrew si Stephen Train 
(Anglia) 3:59,70 — locul 2. cu 
aproape 12 secunde în urma 
echipajului nostru și Wolfram 
Faust — Ralf Wienand (R.F.G.)



& Hă stadi<,n“' — școală a muncii, școală a vieții
1984
«■ MEDICINA ALINĂ SUFERINȚELE,
SPORTUL LE POATE PREVENI

COMPORTARE REMARCABILĂ 

A ATLEȚILOR NOȘTRI JUNIORI

rr CONCURSUL PRIETENIA"

HOCHEI:
ÎNAINTEA

AIE

- Dl docent I0AN PUȘCAȘ, un mare pasionat 
al științei și al sportului

Cu-vreo cinci ani in urmă făceam, din întîm- 
plare, drumul dintre ȘimLeu-Silvaniei și Zalău 
împreună cu un om simplu, la vorbă și la port, 
Un om a cărui figură mi-a rămas adine înti
părită în memorie. Atunci, la cei 72 de ani ai 
săi. badea Vasile Pușcaș — bărbat vînjos, cu 
ochi adine iscoditori și’ chip îmbujorat, tipul 
omului sănătos, activ și ager — se întorcea in 
satul său de baștină. Trosnea, dintr-o vizită la 
feciorii și nepoții din Șimleu. Acest om simplu, 
car® trăise și văzuse multe la viața lui. mă im
presiona mai ales prin înțelepciunea care se 
degaja din vorbele sale, făcind ca drumul past ■ 
colinele sălăjene să-mi pară parcă mai scurt 
în vorba-i dbmoalâ deslușeam mai clar istoria 
mai veche sau mai nouă. a acestor meleaguri și 
a oamenilor lor, felul lor de a trăi și a munci, 
de a simți și a gindi. de a iubi și prețui ce c 
frumos, curat și demn. De la el am aflat mai 
în detaliu istoria tragediei care a îndoliat, acum 
44 de ani, în acea funestă zi de 9 septembrie 
1940, satu-i natal, unde aproape o sută de bărbați, 
femei și copii și-au găsit moartea sub gloan
țele fasciștilor hortiști. în sălbatică, samavolnică 
și sadică dezlănțuire. „Soarta a făcut să nu fiu 
printre cei loviți mișelește. Mulți fusesem con
centrați și duși Ia oaste, unde am pătimit apoi 
destul, dar cei rămași acasă pătimiseră și mai și“.

Omul acesta care, din cînd in cînd, își în
trerupea istorisirile pentru a-mi atrage atenția 
asupra peisajului străbătut („No, bine că ați 
venit să vedeți și să scrieți despre locurile astea 
ale noastre, că dv. aveți puterea să le des: Iii - 
deți oamenilor și mai mult ochii și inimile, să-i 
faceți mai mîndri de glia lor strămoșească, mai 
buni și mai uniți, mai harnici și mai bravip, 
omul acesta care de la durerile incă vii in su
fletele celor din Tresnea și alte așezări sălă
jene se întorcea blind și sfătos in prezent 
(,,...E bine că azi ne facem cu mîinile noastre 
tot ce ne trebuie și nu stăm la mina altora... 
O nație e tare și nu e umilită de nimeni atunci

• ••

Atleții juniori (18 ani băieții 
și 17 ani fetele) au luat parte, 
zilele trecute, la Plovdiv, la în
trecerile tradiționalei compe
tiții internaționale — „Con
cursul Prietenia". Reprezen
tanții noștri au avut, cu acest 
prilej, cea mai bună comportare 
a lor din istoria competiției, 
clasindu-se de zece ori prin
tre fruntași.

Au fost obținute două vic
torii : 400 m — Daniela Gămă
lie (Viitorul Buc.) 53,44 s — 
record național de junioare ; 
3000 m — Cleopatra Pălăcean 
(C.S.Ș. Cetate Deva) 9:19,14. 

Sportivii clasați pe locul se
cund : 400 m — Tudorița Ghidu 
(C.S.Ș. Slobozia) 53,45, 1500 m
— Cleopatra Pălăcean 4:17,<87, 
400 mg — Cristina Vlăsceanu 
(C.S. Tîrgoviște) 59,11, 800 m
— Maria Pintea (C.S.Ș. Bistrița) 
2:04,19, 800 m băieți — Nico-

Gombocs (CS. Tîrnăveni- 
Gheorghe) 1:43.25. Pe locul 
ș-au clasat : 4X400 m — 

națională (Vlăsceanu, 
C.S. Slatina,

lac 
Sf. 
trei 
Echipa 
Denisa Zavelcă 
Ghidu, Gămălie) 3:38,75, lun
gime — Olimpia Constantea 
(Ceahlăul P. Neamț) 6,12 m ; 
1500 m băieți — Adrian Dumi
tru (C.S.M. Pitești) 4:18,71.

Noi recorduri naționale de 
juniori au înregistrat și Mi- 
haela Chindea (C.S.Ș. Luceafă
rul Brașov) 11,82 la 100 m și 
Victor Barbu (Moreni — Sf 
Gheorghe) 3:48,53 la 1500 m 
juniori II.

La întreceri au luat parte 
concurneți din 10 țări.

Selecționata I 
chei a țării rl 
neri în R.F. I 
participa la ol 
tiție de varJ 
în ordine. cift 
Iserlohn (12 al 
la Koln (14 al 
e.g. la Diissl 
La 18 august,l 
tilni selecționa 
19 august putl 
hoslovacă DuM 
chen.

Antrenorii H 
Gheorghiu și 1 
tuit un Iot înl 
movați tinerii 
Gliga și G. iJ 
fundașul M. I< 
tul obișnuit, d 
portarii 
fundașii 
Antal și 
lăucă, - 
Solyom, Pisări

Neted
Ioniț 
Ture 

V. Huța

în turneele internaționale

★

Doctorul loan Pușcaș in timpul unei investigații 
cu endoscopul gastro-duodenal

cind iși făurește toate cele de trebuință. Noi 
trebuie să ne făurim cu chibzuință prezentul și 
viitorul, să ne facem mai ușoară munca, brațul 
să ne fie puternic, mintea mai pătrunzătoare, 
inima mai fierbinte"), omul acești simpl i era 
tatăl doctorului docent in medicină loan Pușcaș, 
ccl care cu_ani in urmă fusese un pătimaș prac
ticant al sportului, al voleiului, căruia i-a ră
mas fidel și după retragerea din activitate, 
fiindu-i cel mai înfocat susținător pe meleagu
rile sălăjene. Și cl. copil fiind, a scăpat din 
măcelul îngrozitor de la Tresnea...

★ *

TELEXSTELEX
AVIAȚIE 9 Al 5-lea campionat 

european de zbor liber, desfășu
rat la Nisa, a fost cîștigat de pi
lotul britanic Huguess.

FOTBAL @ A 19-a etapă în 
campionatul Argentinei : Temper- 
ley — Argentinos Juniors 0—1, 
Newell’s Old Boys — Velez Sars- 
field 0—0. Racing Cordoba — At
lanta 1—0, San Lorenzo — Insti
tute Cordoba 3—1, Platense — 
Rosario 1—1, Boca Juniors — In- 
dependiente 0—1. Ferrocarril — 
Estudiantes la Plata 0—0. Clasa
mentul : Estudiantes 28 p, 2. Ar
gentines Juniors 27 p, 3. Ferrocar
ril Oeste 26 p ft Turneul de la 
Geneva : Everton — Servette Ge
neva 1—1 (4—2 la barajul penal- 
tyurilor), Botafogo — Paris S.G. 
3—1. Finala 3—4 : Paris S.G. — 
Servette 2—1. Finala 1—2 : Bota
fogo — Everton 1—0 ft Meci ami
cal : Grasshopers Zurich — At
letico Mineiro (Brazilia) 2—2.

IIJIEREIE NOASTRE CONCIEIEfiilE
Performera celei de a 4-a runde 

a turneului internațional feminin 
de șah al României, în curs de 
desfășurare la Băile Herculane, 
a fost tînăra noastră jucătoare 
Gabriela Olărașu, care a învins-o 
pe marea maestră Marina Pogo- 
revici. într-o altă partidă decisă, 
lidera clasamentului, sovietica 

1 Elena Ahmîiovskaia, a întrecut-o 
pe poloneza Joanna Jagodinska. 
Remize au fost partidele Dana 
Nuțu — Liu Shelan, Petra Feus- 
tel — Viorica Ioneseu si Gertrude 
Baumstark — liana Blaz. Rezul
tate din rundele precedente, după 
reluare : Gabriela Olărașu — 
Viorica Ioneseu 1—0, Nana Iose
liani — Dana Nuțu 1—0 Marina 
Pogorevici — Gertrude Baumstark 
remiză. In clasament : Ahmîiov
skaia 2 p (2). Olărașu și Glaz 
2 p (1). Liu Shelan 2 p, Ioseliani 
lf/2 P (2). Pogorevici și Feustel 
1V2 p. Polihroniade 1 p (3), Jic- 
man 1 p (2), Ioneseu 1 p (1),

Baumstark 1 p 
Jagodinska </2 d

Patru runde 1 
„Turneul priete 
masculin. Con 
(Bulgaria), cu 
Foișor 2 p (1). I 
Ioneseu și Urzic

în turneul int
nioarelor, tot lai 
în frunte se afla
2V2
2 p
2 P.

p. Karin B 
(1).

în plină întrec 
134 de participai 
ție a „Festivalul 
de vară“, care a 
nești — Căciulat 
runde, polonezii 
winski ocupă pi 
clasamentului, 
de L. Vasilescu, 
M. Cojocarii, cu

Medicul Pușcaș este astăzi 
unul dintre cei mai iubiți 
oameni ai Sălajului, faima sa 
de cercetător, descoperitor si 
practician răspindindu-se nu 
numai de-a lungul si de-a la
tul tării, ci și dincolo de ho
tare. în toată lumea, pe care 
O colindă, din Singapore la 
New York, pentru a ține con
ferințe si comunicări în dome
niul gastroenterologiei sau 
pentru a trata mii de bolnavi 
de ulcer. Rezultatul cercetări
lor sale, concretizate in peste 
200 de articole publicate în re
viste prestigioase din S.U.A.. 
Franța. R.F.G.. Italia etc. sau 
în cîteva cărți de specialitate 
Si într-o varietate de medica
mente unanim apreciate și a 
căror firmă „Ulcosilvanil“ (nu
meroase brevete de invenție și 
peste 30 de priorități medicale 
românești sînt recunoscute 
în lume) și-a creat un
frumps prestigiu internațio
nal. îl impun ca pe o perso
nalitate distinctă a științei
medicale românești, confir
mată de alegerea sa ca mem
bru al unor societăți naționale 
si internaționale de medi
cină și gastroenterologie. ca 
profesor onorific al Facultății 
de medicină din Atena, mem
bru activ al Academiei de 
Științe dn New York...

Simleu-Silvaniei. această a- 
șezare pînă mai ieri patriar
hală. a devenit cunoscută în 
lume datorită activității docto
rului loan Pușcaș și echipei 
cale medicale. Dar Șimleul 
si-a căpătat o frumoasă fir
mă si în sport, gratie aceluiași 
medic care, ca pasionat jucă
tor de volei, ă pus bazele unei 
echipe în care a activat pînă 
la 42 de ani, apoi ca președin
te al secției a condus-o spre 
nesperate succese : pe podiu
mul Diviziei ,.A“ si la titlul 
de campioană balcanică a 
cluburilor, anul trecut. Iar 
pasiunea sa pentru sport a

transmis-o cu impresionantă 
forță de convingere concetățe
nilor...

• Cum v-ați apropiat sportul? 
l-am întrebat pe loan Pușcaș. 
• El m-a cucerit pe mine, in 
anii de liceu, in primii ani de 
după Eliberare, cind sportul 
devenea accesibil tuturor. Am 
început cu fotbalul, pe postul 
de portar în echipa noastră 
din Tresnea. dar nu am putut 
continua din cauza unei acci
dentări la coastă, apoi m-am 
îmbolnăvit de plâminL La Za
lău. unde învățam. începuse să 
se practice voleiul și acesta 
m-a captivat mai mult. prin 
complexitatea și eleganța lui... 
I-am rămas fidel pentru tot
deauna și mai ales recunoscător 
că m-a ajutat să mă vindec 
de boala de plămîni și mi-a 
sprijinit dezvoltarea fizică. Am 
jucat apoi la Medicina din Ti
mișoara. cu care am cucerit 
titlul de campioană universita
ră, apoi am întemeiat echipa 
Recolta din Plopiș, unde am 
fost repartizat ca medic de 
circă, pentru ca în cele din 
urmă, transferat la Șimleu, să 
înfiripăm și aici o echipă nu
mită „Cooperatorul" cu care 
am urcat rapid în ..B“. dar am
biția noastră era să ajungem 
pe prima scenă a țării. Și am 
ajuns... • Pasiunea dv. pentru 
volei a ajuns proverbială... ® 
Am avut două mari pasiuni : 
cercetarea științifică și acest 
frumos sport care odihnește 
mintea punînd-o totuși ]a con
tribuție în alte zone... Ele se 
completează de minune, fiindcă 
nimeni nu poate trăi făcind un 
singur lucru, oricît de impor
tant și captivant ar fi acest 
lucru. Cu atît mai mult un 
muncitor cu mintea are nevoie 
de o astfel de compensație. Și 
de un corp sănătos, rezistent... 
Mă bucur cînd văd de ce con
diții beneficiază tinerii de azi 
spre a-și întări corpul și min
tea deopotrivă, condiții pe care

noi le-am avut în mult mai 
mică măsură... Poate de aceea 
eu m-am încăpățînat să joc 
pină la 42 de ani și să-i ajut 
pe cei ce ne-au urmat nouă 
in teren să ducă la capăt visul 
nostru în performanță. Și. deși 
obligațiile profesionale au crest 
cut Și stau mereu sub semnul 
întrebărilor Pe care mi le pune 
știința (cercetările mele ce se 
cer aprofundate), rămin mereu 
un sprijinitor al sportului, al 
ridicării unor echipe și disci
pline la nivel de performanță 
pentru ca prin aceasta, să-i 
facem și aici o bună propa
gandă in rindul întregului ti
neret. E nobilă menirea noas
tră. a medicilor, de alinare a 
suferințelor oamenilor, dar la 
fel de nobilă trebuie să fie și 
preocuparea pentru ca oamenii 
să evite suferințele. întărindu-si 
trupul. călindu-1 prin sport, 
dîndu-i sănătate. • Deviza 
dumneavoastră în sport o 
știu : să faci ceva deosebit. 
Dar în profesie ? • Aceeași. 
Mă impresionează suferințele 
și de aceea am căutat cu obsti

nație metode care să excludă 
durerea spre* tămăduirea altei 
dureri, acționînd asupra cauze
lor care produc îmbolnăvirea 
și o întrețin. Un criteriu, dacă 
vrei, similar celui care m-a 
făcut să prefer (voleiul fotba-
lului... Știu că și în profesie
mai am multe de făcut. de
împlinit.

Făgăduință a unui om de
știință, care mi--aducea a-
minte o altă frîntură din dia
logul de acum cinci ani cu 
tatăl său. pe drumul spre Za
lău. cînd îl întrebasem : ești 
mulțumit, bade Vasile, de „Ioa- 
ne“-al dumitaîe ? Omul acela 
simplu, făurarul din Tresnea, 
îmi răspundea după o îndelun
gă pauză : „Mă bucur să aud 
că lumea il laudă și-l iubește".

Aurelian BREBEANU

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 8 AUGUST

Extragerea I : 36 39 33 9 21 13
Extragerea a Il-a : 20 40 42

43 7 11
Fond total de cîștiguri :

769.695 lei din care 26.713 lei 
report la categoria 1.

fericiților ciștigători fac parte 
Lucian Eftimie din Mănești (Pra
hova), Ion Țăran u din 'l’ifcști 
(Vrancea), Vasile Andrei Mitu 
din Beiuș (Bihor), Kerebet A- 
dalbert Gheorghe din Satu 
Mare, Const. Lungeanu din Tîr- 
goviște, NIcolae Negru, Czekel 
Ioan șl Vasile Dragomir din 
București. Vlnțeler Ibolya din 
Aluniș (Mureș), Dumitru Gavri- 
loale din Hebra (Bistrița-Năsă- 
ud), Gh. Necula din Gîrbovi 
(Momită), NIcolae Belea

* Pentru tragerea obișnuită 
LOTO de miine 10 august, bile- 

cu numerele preferate se
tu. pot procura doar astăzi. în 
C-i tragerii. biletele se vînd

- *rta completate, 
■ presele ore !

însă

• •--» t--2e 1984, LOZUL
" eVC a aâuu un mare hu- 

* *au*uMuc. Din rindul

Cojasoa (Dîmbovița). Victoria 
Zănescu din Pitești, Traian Lun
gii din Suhaia (Teleorman), Ma- 
sighian Mogardici din Constanța 
și alții. Printre „ș, alții" v-ati 
putea număra și dv. într-un vi
itor apropiat I

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT

DIN 5 AUGUST 1984
Categoria 1 (11 rezultate) : 6 

variante 25% a 6.291 lei ;
Categoria 2 (io rezultate) : 2 

variante 100% a 1.987 lei și 
106 variante 25% a 497 lei ;

Categoria 3 (9 rezultate) ; 34 
variante 100% a 386 lei și 841 
variante 25% a 97 lei.

c Ofet: „E PLĂCUT 
SĂ ÎNCEPI O ETAPĂ NOUĂ"

Antrenorul Tică Oțet nu mai 
e la Craiova. Destul de curios, 
după succesele echipei craio- 
venc. Deși, dacă stăm să ne 
gindim. e o obișnuință în fap
tul că „golul în poarta adversă 
e opera jucătorului, iar cel din 
poarta proprie e, întotdeauna, 
...opera antrenorului".

— Cum ai ajuns la Iași, 
Tică Oțet ?

— După ce m-am despărțit 
de Universitatea Craiova in
tr-o atmosferă de deplină prie
tenie cu jucătorii, am avut mai 
multe oferte. Nu-mi pare rău 
că m-am oprit la cea a ieșe
nilor. Profesional vorbind, dacă 
tot e să demonstrezi ceva pe 
marile terenuri ale fotbalului, 
s-o faci la o echipă cu pers
pective... Așa s-a intîmplat că, 
pînă la urmă, după ce am avut 
citeva oferte de la cluburile 
noastre, am ales Politehnica 
Iași, pentru că am deprins, 
cred, lucrul cu o echipă stu
dențească.

— Cum a fost întîlnirea cu 
Politehnica Iași ?

— Caldă, sinceră, cu cele 
mai bune intenții. Cu acest 
prilej am constatat împreună 
că ne lipsesc destule pentru a 
justifica niște ambiții sporite. 
A fost necesară reorganizarea 
secției de fotbal, s-a format 
un Birou nou, s-au luat și mă
suri aparent prozaice în discu
ția noastră, dar echipamentul, 
de exemplu, nu e o problemă 
care poate fi neglijată.

— Cînd am întîlnit echipa 
în Poiană, Simionaș îmi spu
nea că ieșenii își propun să 
nu vină sub clasamentul anului 
trecut, adică zero la adevăr și 
ceva goluri în plus. îmi în
cheiam reportajul spunînd că, 
probabil. Oțet va dori mai 
mult.

— Cine nu dorește mai mult, 
ca antrenor ? In anumite con
diții — mă gindesc la fortifi
carea echipei cu doi jucători 
noi — nu ar fi exclus să reușim 
ceea ce ar dori Vasile lanul, 
adică o prezență în Cupa Bal
canică, un loc în urma celor 
„patru mari".

— Depinde atit de mult a- 
cest obiectiv de aducerea ce
lor doi jucători ?

— Nu integral. Depinde și 
de eforturile în plus în munca 
de antrenament. Din acest 
punct de vedere, jucătorii răs
pund la comenzi. Politehnica 
Iași are două premiere pînă 
acum : a venit pentru prima 
oară in Poiană, ca să se mai 
obișnuiască cu oxigenul perfor
manței și pe această cale; și 
tot prima oară face trei an
trenamente pe zi. In prima 
săptămină (25—31 iulie) am 
lucrat mult, cam 17—18 antre
namente. In săptămină urmă
toare lucrul s-a intensificat... 
Și va crește. Se spune că ci
frele care însoțesc pregătirea 
sînt o exagerare a unor antre
nori. Eroare. Fotbalul urcă in 
primul rind prin pregătirea fi
zică. Un jucător bine pregătit 
fizic devine și un mai bun teh
nician și, în orice caz, un mai 
bun tactician.

— Ce va face, totuși, Poli
tehnica în acest an ?

— Va trebui să probeze că 
toate aceste eforturi de moder
nizare pot urni o echipă care, 
pînă acum, s-a considerat, în 
cel mai fericit caz, una de 
mijlocul clasamentului, ca să 
nu mai spun că principala pre
ocupare a fost evitarea, nu 
întotdeauna reușită, a retro
gradării.

— Si antrenorul Otet ?
— Deocamdată, aici, la Iași,

sînt „fostul ant 
versității Craiov 
care m-a onorat 
am muncit destu 
nit momentul să 
acest titlu apar 
lui și să fiu a: 
tehnicii Iași, o i 
se poate compar 
bună formație r 
ultimului decen 
poate să reprez\ 
decît este. Mă 
preună cu colab 
Simionaș, fostă < 
șului fotbalistic, 
Kurt Gross, car 
și funcția de an 
ranțe. In fond, e 
cepi o etapă no 
noi, adică in co 
te poți verifica

— Succes !

La C.N. al

E LIMPEDE

MECIURI AMICALE • MECIURI AMICALE
• TURNEU INTERNAȚIO

NAL LA CLUJ-NAPOCA. în 
prima M s-au disputat parti
dele : „U“ CLUJ-NAPOCA - 
GLORIA BISTRIȚA 2-fl (1—0). 
Au marcat : I. Mureșan (min. 
34) și FI. Pop (min. 85). F.C. 
BAIA MARE — S.C. UNION 
BERLIN (R.D.G.) 5—0 (1—0). 
Au înscris : Nemteanu (min. 
19). Dorobantu (min. 50). Are- 
zanov (min. 60). Mureșan (min. 
80) și Saatler (autogol, min. 
85). (I. Lespue. coresp.).

• CARPAȚI NEIIOIU — 
GLORIA BUZĂU 1—3 (1—2). 
Golurile au fost realizate de 
Peneș (min. 22 din 11 m). res
pectiv Zahiu (min. 29), Drăgan 
(min. 38, autogol) și Marcu 
(min. 65), GLORIA: Cristianii 
— Comănescu, Tică. Balaur, 
Mircea ~ Stanciu, Zahiu, An- 
driesei — Niță, Șumulanschi, 
D. Georgescu. Au mai jucat : 
Lazăr, Năstase, Marcu, Stoica 
Si State. (V. Dragomir. coresp.).

Conectați Ia ten: 
lor de la Los Ang 
curoși pentru pri 
limpică a natației 
menii înotului na 
pat însă prilejul d 
unii dintre cei m. 
cânți al acestei ir 
pline : în a doua 
mînii trecute au < 
zinul „23 August 
campionatele nații 
rilor II — 13 și H 
s-a situat la o 
sportivii care au 
nele locuri tabel, 
puțind fi număra 
unei singure mîii 
torii de probe nu 
la număr, pe list 
părînd în mai mi 
mele unor tineri
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Atletele noastre r in continuare, pentru podium
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Alte emoții, alte speranțe, pe „Los Angeles Memorial Coliseum44

Pe ,,Los Angeles Memorial 
Coliseum*1 a fost, iată, o clipă 
de liniște... După patru zile de 
tumult, de întreceri aprige ale 
atletilor, a urmat 
venită pentru . _____
(atleti, antrenori, oficiali, zia
riști și, desigur, 
pauză de liniștire a nervilor.. 
„hărtuiti11 de atîtea emoții, ab
solut necesară acum înaintea al
tor patru zile de dispute. Așa 
cum s-au desfășurat întrecerile 
pînă acum, la o cotă valorică 
înaltă (dovadă sînt șî cele 7 
recorduri olimpice realizate), 
prilejuind dispute extrem de 
dîrze, de mare dramatism, este 
firesc ca și în continuare 
competiția să se desfășoare cel 
puțin la fel, deși avem toate 
motivele să credem 
care au mai rămas 
și mai pasionante.

Evident, așteptăm 
acele probe în care 
evolueze reprezentantele noas
tre, căci nutrim speranța ca ele 
să aibă, și pe mai departe, o

o pauză bine- 
toată lumea

spectatori), o

Că 
vor

probele 
fi încă

emoțieCU 
urmează să

comportare la fel de frumoasă 
ca și a colegelor lor care au 
concurat pînă acum. în fond, să 
nu uităm că în prima parte a 
competiției olimpice, atletismul 
nostru a obținut o medalie de 
aur (Doina Melinte), una de 
argint (Mihaela Loghin) și o 
alta de bronz (Fita Lovin), ceea 
ce înseamnă că, de fapt, fie
care dintre atletele românce 
care a concurat a obtinut cîte 
o medalie. Dar. cu acestea, nu 
s-a încheiat Olimpiada .de la 
Los Angeles !...

La ora cînd scriem aceste rîn- 
duri ne gîndim. de exemplu, 
că la „reluare** vor fi în con
curs șase dintre atletele noas
tre. De dimineață au loc seriile 
cursei de 1 500 m. între con
curente aflîndu-se Doina Me
linte, Fi(a Lovin (medaliatele 
de la 800 m) și Maricica Puică. 
Ele dețin un buchet de per
formante de mare valoare : 
3:58,26, 4:01,43 și, respectiv,
3j57,22 care le recomandă pen
tru calificarea in finală și mai

mult chiar, pentru podiumul de 
premiere ! Alte concurente re
dutabile sînt americanca Wy
socki 4:00,18. britanicele Boxer 
4:01,57 și Benning 4:01,83.

în calificări la lungime
vor

se 
afla Anișoara Stanciu 
m) și Vali Ionescu (7,11 

în baza listei de perfor
manțe a participantelor de la 
Los Angeles, fiind primele două 
favorite. Se mai află acolo, cu 
șansele lor. americancele Lewis 
(6,97 m) și Joyner (6.81 m), bri
tanicele Hearnshaw (6,83 m) și 
Kinch (6,73 m). australianca 
Lorrawăy (6,75 m). Concursul 
propriu-zis la lungime este pro
gramat joi, în aceeași zi cu ca
lificările la înălțime, probă la 
care Niculina Vasile (cu 
este printre favorite, și 
mifinalele la 1 500 m. 
amiaza, Maricica Puică 
afla din nou în concurs.

semifinale la 
8:33,57. Mary 
Zolla Budd — 

Krauss

ta aceasta în
3 000 m (ea are 
Decker — 8:34.91.
8:37,5, Brigitte

1,95 m) 
cu se-

După 
se va 

de da-

8:40,20). Tn sfîrșit, reținem par
ticiparea Cristieanei Cojocaru în 
finala cursei de 400 mg. în se
mifinale ea a fost cronometrată 
în 55,24. s (al doilea rezultat al 
zilei), al șaselea ei record din 
acest sezon. Față de modul în 
care 
credem 
veancă 
pentru 
onoare.

Vineri se vor desfășura cali
ficările la disc (Florența Cră- 
cinnescu deține al patrulea re
zultat — 65,31 m —, după olan
deza Stalman 71.22 m, vest-ger- 
mana Manecke 66,68 m și fin
landeza ” '* " ----
concursul de înălțime (1.95 m 
au mai “ .1
Ștanton și italianca _______
iar 1,94 m. vest-germanca Mey-
farth și canadianca Brill) și fi
nala la 3 000 m. iar sîmbătă. în 
ultima zi a întrecerilor atletice, 
vor avea loc concursul de disc 
și finala la 1 500 m.

Iată, așadar, cîte prilejuri de 
emoții ! Să ținem pumnii strînși 
pentru atletele noastre...

Lundhohn 66,02 m).

s-a comportat pînă acum 
că alcrgătoarea craio- 

va lupta. cu succes, 
un loc pe podiumul de

realizat australianca
Simeoni,

Cristieana Cojocarii în t-m-nul 
semifinalei, in care a inreq's- 

trat un nou record național
Laserfoto : A.P.

-a edi- 
vîlcean 
ălimă- 
patru 

i Săr
uri ale 
urmați 
eseu și

BASCHET. Feminin, finala turneului 
S.U.A. — Coreea de Sud 85—55 (42—27) ; 
locurile 3—4 : R. P. Chineză — Canada 
63—57 (37—29) ; clasament final : 1. S.U.A. 
— campioană olimpică, 2. Coreea de Sud, 
3. R. P. Chineză, 4. (Mnada, 5. Austra
lia, 6. Iugoslavia.

BOX. Sferturi de finală, cat. semimus- 
că : K. Mwila (Zambia) b.p. M. Kuroiwa 
(Japonia), S. Todisco (Italia) b.p. R. E- 
ramos (Porto Rico), J. M. Bolivar (Vene
zuela) b.p. C. M. Paracena (Guatemala), 
P. Gonzales (S.U.A.) b.p. J. Lyon (An
glia) ; cat muscă : S. McCrory (S.U.A.) 
b.p. P. Ayesu (Malawi), E. Can (Turcia) 
b.p. Yong 
Sud),

■ .b.p. J.

(Coreea de 
(Iugoslavia) 

(Australia), I. Bilali 
(Kenya) b.p. L. Ramirez (Rep. Domini
cană) ; cat. ușoară : J. Page (S.U.A.) b.p. 
Dong Kil Kim (Coreea de Sud), M. Pu- 
zovici (Iugoslavia) b.p. J. P. Mbereke 
(Camerun), Mircea Fulger (România) b.p.
L. Belkir (Tunisia), D. Umponmaha (Thai- 
handa) b.p. J. Maisonet (Porto Rioo) ; 
cat. mijlocie î M. Zaoui (Algeria) b.p.
M. Mwaba (Zimbabwe), V. Hill (S.U.A.) 
b.p. D. Skaro (Iugoslavia), Joon Sup 
Shin (Coreea de Sud) b.p. J. Okorodudu 
(Nigeria), A. Gonzales (Porto Rico) b.p. 
P. Raamsdonk (Olanda) ; cat. semigrea ; 
M. Moussa (Algeria) b.p. A. Wilson (An
glia), A. Iosipovici (Iugoslavia) b.p. Geor- 
gică Donici (România), “ 
(S.U.A.) b. k.o. 1 S. Okello 
Barry (Noua Zeelandă) b.p.
(Camerun).

Mo Heo
R. Redzepovski 
Fenexch

L.

E. Holyfield 
(Kenya), K.
J. P. Nanga

Morns 
White 
— W. 
Seack 
Kelly

3. ~
Uberti (Italia) 3:28,82...

mifinale) : I H. Fisher 
(Canada) 3:29,21 ; 2. T. Kent 
(S.U.A.) 3:30,87 ; 3. W. Bachmayer 
Hartl (Austria) 3:31,58 ; II : 1. M.
— O. Seack (R.F.G.) 3:28,30 ; 2. S.
— G. Kenny (Australia) 3:28,73 ; 3. D. 
Scarpa — F. Uberti (Italia) 3:28,82... 5. 
Alexandru Dulău — Ion Geantă 3:35,25 
(în recalificări, echipajul nostru a ocu
pat locul 2 în seria I, 
cîndu-se în semifinală) 
derson — K. Sundqvist 
2. G. J. Lebbink — R. 
3:34,04 ; 3. C. Canham 
(Marea Britanie) 3:35,93 
în semifinale) : I : 1.
3:05,94 ; 2. România (I. Constantin, 
Fedosei, I. Lețcaie, A. Velea) 3:06,97 ; 
R.F.G. 3:07.30 ; II ; 1. Franța 3:06.57 ; 
Australia 3:08,32 ; 3. Suedia 3:03,33.

cu 3:41,03, califi- 
; III : 1. B. An- 
(Suedia) 3:31,72 ;

Stevens (Olanda) 
— J. Raciborski 

; K 4 (primele 3
Noua Zeelandă

N.
3.
2.

4, semifinale (joi) : Australia — Pakistan, 
Marea Britanie — R.F.G. ; locurile 5—8 : 
India — Noua Zeelandă, Olanda — Spa
nia ; locurile 9—12 : Malayesia — Canada, 
Kenya — 
Australia
Olanda 2—2

3
5
4

0

ultimelor 
Australia 
4. S.U.A. 
Zeelandă

S.U.A., Feminin (grupă unică):
S.U.A. 3—1 (2—1), Canada — 
(0-1) ; ’ ...................
jocuri : 1. Olanda 7 p,

p (9—5), 3. R.F.G. 5 p (8—8).
p, 5. Canada 3 p, 6. Noua 

p.

clasamentul înaintea
2.

(1,15) A. Rahman (Irak) și b.t. (2,03) B. 
Lukowski (R.F.G.), J. Kangar (India) b.p. 
(9—2) A. Rahman ; N. Loban (Marea Bri
tanie) b. dese. (5,45) B. Lukowski, b.t.
(1,37) M. Diallo (Mauritania) și b.t. (4,22) 
M. Azzola ; M Appah (Nigeria) b.p. (6—5) 
M. Dallo "" •• • • - - -
(1,17) A.
Kangar ; 
pah.

(Mauritania) ; Fr. Andersson b.t. 
Diop ; M. Azzola b.t. (0,47) J. 
B. Lukowski b.t. (4,01) M. Ap-

CĂLĂRIE. Obstacole, echipe : 1. S.U.A, 
(Joe Fargis cu Touch of Class, Melanie 
Smith cu Calypso, Leslie Burr cu Al
bany, Conrad Homfeld cu Abdullah) 12 p 
— campioană olimpică 2. Maroa Britanie 
(Timoty Grubb cu Linky, Michael Whita
ker cu Overton Amanda. John Whita
ker cu Ryan’s Son, Steven Smith cu 
Shining Exemple) 36,75 p, 3._R.F.G. (Paul 
Schockemdhle cu ~ — ”
cu Livius. Franke 
39.25 p, 4. Canada 
6. Franța 49,75 p.

JUDO. 
zul țațele 
3—5 :
Adams (Marea Britanie) ; M. Nowak 
(Franța) b.p. (yuko) F. Lescak (Iugosla
via), Mircea Frățică (România) b.p. (koka) 
H. Takano (Japonia). Clasamentul : 1.
Frank Wieneke (R.F. Germania) — cam
pion olimpic, 2. N. Adams (Marea Bri
tanie), 3. MIRCEA FRAȚICA (România) 
și M. Nowak (Franța) ; 5. R. Honncveld 
(Olanda) și H. Takano (Japonia).

Cat. semimijlocie (78 kg). Re- 
finalelor pentru locurile 1—2 și 

Fr. Wieneke (R.F.G.) b. ipp. -Neil 
(Marea “

POLO. Faza finală, turneul 1—6 : S.U.A. 
— Australia 12—7 (3—2, 4—1 1—1, 4—3),
Spania — Olanda 8—4 (2—i, 2—1. 2—2,
2—0), Iugoslavia — R.F.G. 10—9 ; locurile 
7—12 : Grecia — Japonia 14—7, Canada — 
Brazilia 10—10, Italia — R.P. Chineză 11—8.

- echipe. Sfer-
— S.U.A. 8—4

3 v, Rozalia

Deîster, Peter Luther 
Sloothaak cu Farmer) 
40 p, 5. Elveția 41 p,

Uni-
titlu I 

u care 
a ve- 1 
rt de 

ecutu-
Poli- I 

re nu 
mai I

care 1 
mult - 

e im-
mei, I 

a In
imosul I 
inește | 

spe- 
să in- | 

iții
care 1

CAIAC-CANOE. Masculin,
— C 2 (primele 3 echipaje din fiecare
serie în finală) : seria 1:1. Ivan Patzai- 
chin — Toma Simionov (România) 3:47,60; 
2. A. Train — S. Train (Marea Britanie) 
3:59,70 ; 3. W. Faust — R. Wienand
(R.F.G.) 4:01,73 ; II : 1. M. Ljubek — M. 
Nisovic (Iugoslavia) 3:50,78 ; 2. D. Hoyer
— E. Renaud (Franța) 3:52,71 ; 3. J. Plan-
kenhorn — R. McClain (S.U.A.) 3:55,38 ; 
C 1 (primii 3 în finală) : I ' '
(R.F.G.) 4:10,10 ; ‘ ’
4:20,10 ; 3. T. Gronlund (Finlanda) 4:20,39; 
n : 1. H. Jakobsen (Danemarca) 4:14,59; 
2. Costică Olaru (România) 4:15,36 ; 3. B. 
Merritt (S.U.A.) 4:22,59 ; K 1 (primii 3 în 
semifinale) : I : 1. Ph. Boccara (Franța) 
3:53,51 ; 2. K. Sundquist (Suedia) 3:56,86;

Vasile Dîba (România) 3:57,95 ; II : 
Thompson (Noua Zeelandă) 3:53,41 ;

Jackson (Marea Britanie) 3:55,12 ; 
Genders (Australia) 3:58,35 ; III : 
Janic (Iugoslavia) 3:51,72 ;

1000 m, serii

110 kg : 1. Norberto
390 kg (175+215) —------------ TAȘNADI

3. G. 
F.

HALTERE. Cat.
Oberburger (Italia) 
campion olimpic ; 2. ȘTEFAN 
(România) 380 kg (167,5 4-212,5).
Carlton ; ~~ ' \ ~ ”
Seipeilt (R.F.G.) 367,5 kg. 5. 
(Canada) 365 kg, 6. G. “ “ 
dia) 360 kg.

(S.U.A.) 377,5 (167,54-210), 4.-------------------- . . _ A Squires 
Pettersson (Sue-

2. L.
1. U. Eicke 

Cain (Canada)

HANDBAL. Feminin
Chineză — Austria
- Coreea de Sud 29—23, R.F.G. 
. 18—17 ; '

mei etape : 1.
Chineză 5 p (87—84).
5 p (99—102), 4.--------
6. Austria 0 p.

R. P. ( 
via —
S. U.A.

(grupă unică) :
21—16, Iugosla-

clasamentul înaintea 
Iugoslavia 8 p, 2. 

■“ 3. Coreea de
R.F.G. 4 p, 5. S.U.A.

ulti- 
R.P. 
Sud 
2 p,

3. 
A.
2.
3.
1.

S.
P.
M.

, Barton (S.U.A.) 3:52,08 ; 3. E. Rasmussen 
(Norvegia) 3:57,78 ; K 2 (primele 3 în se-

2. G.

HOCHEI PE IARBA. Masculin, grupa B : 
Pakistan — Marea Britanie 0—0, Noua 
Zeelandă — Canada 2—2, Olanda — Kenya 
3—0 ; clasamentul final al grupei : 1.
Marea Britanie 9 p, 2. Pakistan 7 p (16— 
T), 3. Olanda 7 (16—9), 4. Noua Zeelandă 
4 p. 5. Kenya 2 p, 6. Canada lp. : faza 
finală a turneului masculin ; locurile 1—

LUPTE LIBERE. întreceri în cadrul tu
rurilor eliminatorii. Cat. 48 kg : G. Son 
(Coreea de Sud) b. superioritate de punc
te (12—0 ; min. 1.48) S. Outt (India) ; I. 
Takashi (Japonia) b. tuș (min. 0,37) K. 
Andersson (Suedia) ; W. Gao (R.P. Chi
neză) b.p. (9—4) R. Heugabal (R.F. Ger
mania) ; cat. 62 kg : G. Santoro (Franța) 
** ~ (£—1) D. Navarrete (Argentina) și

(10—2) L. Canacho (Bolivia) ; A. La 
Bruno (Italia) bjs.p. (12—0 ; 1,09) L. Ca
nacho, b.s.p. (13—0 : 3,59) D. Navarrete și 
b.p. (1'1—0) G. Santoro ; R. Lewis (S.U.A.) 
b.s.p. (12—0 ; 2.36) M. Dumbar (Marea 
Britanie). b.s.p. (13—1 ; 3,16) C. Brown
(Australia) și b.s.p. (12—0 ; 1,57) Singh 
(India) ; S. Kavgusuz (Turcia) b.p. (6—5) 
M. Herbster (R.F.G.) ; J. Lee (Coreea de 
Sud) b.t. (min. 0.55) J. Inagakj (Peru), 
b.s. (10—1) S. Kaygusuz și b.p. (10—9) B. 
Robinson (Canada) ; C. Flores (Porto 
Rico) b.t. (2.48) P. Segning (Camerun) ; 
K. Akaishi (Japonia) b.p. (7—4) B. Ro
binson, b.t. (1.40) C. Flores ; C. Brown 
b.p. (5—2) C. Singh ; M Herbster b.t.
(1,22) J. inagaki și b.p. (8—1) K. Akaishi ; 

B. Robinson b.s.p. (13—0 ; 1,10) P. Seg
ning ; G. Singh b.p., (6—5) M. Dundbar, 
S. Kaygusuz b.s.p. (13—0 ; 2,30) C. Flores; 
cat. 90 kg : Ilie Matei (România) p.s.p. 
(0—12 ; 3.42) M. Abdul (Pakistan) ; E. Ba
nach (S.U.A.) b.s.p. (15—2 £ 3,42) ~ ”—
(Austria) b.p. ,11 .
și b.p. (11—2) C. Davis (Canada) ; I. Te
miz b.p. (10—5) Fr. Andersson (Suedia) 
și b.p. (3—3) M. Abdul ; Cl. Davis b.t. 
(2.05) A. Diop (Senegal) ; A. Ota (Japo
nia) b.p. (7—1) M. Azzola (Italia), b.t.

b.p. 
b.p.

_ x__ _ , E. Lins,
(11—0) I. Temiz (Turcia)

KES3

atorilor juniori II, Baia Marc și Ploieșliul în frunte

CA ÎNDESTULE CENTRE SEI BATE APA IN PIUA!
eceri- 
e bu- 
lie o- 
1. oa- 

scă-
ări pe 
racti- 
disci- 

săptă- 
a ba- 
pitală, 
junio- 
CUTSU1 

edie, 
în u- 
rduri 

getele 
știgă- 
mulți 
re a- 

nu- 
talent,

care trebuie urmăriți — și pregă
tiți 1 — în continuare cu deose
bită atenție. E cazul orădeanului 
Laszlo Bay, cu nu mai puțin de 
opt succese la liber, bras, spate 
sau mixt (!), al triplei medaliate 
La C.E. de juniori, ploieșteanca 
Iulia Mateescu — 7 victorii, al 
concitadinulul ei Alexandru Mol
doveanu — 6, al băimărenilor 
Stela Pura, Ligia Cozma. Adrian 
Pop — cîte 4, al altor ploieșteni, 
Cătălina Antonescu și Laurențiu 
Nicolescu — cîte 3 etc. Observăm, 
totodată, că laureații reprezintă opt 
grupări dintre care s-au impus 
categoric C.S.Ș. Ploiești și 
C.S.M.Ș. Baia Mare, cu 22, res
pectiv 16 titluri. Dar în celelalte 
centre, începînd cu Capitala, con- 
tinuînd cu Galați, Hunedoara, Ti
mișoara, Cluj-Napoca ș.a.m.d.,-

se muncește ? E limpede, 
cerințe, nemulțumitor ’ în- 
numărul mie de participant!,

Stela Pura (C.S.M.Ș. Baia Mare) 
28,26 ; 100 m liber : Luminița Do- 
brescu (C.S.Ș. Reșița) 1:01,41 ; 
200 m liber : Pura 2:10.16 — rec. ; 
400 m liber : Ligia Cozma 
(C.S.M.Ș.) 4:31,76, rec. ; 800 m li
ber : Cozma 9:18.12 : 4 X 50 m li
ber : C.S.M.Ș. Baia Mare ; 35 ;
4 x 100 m liber : C.S.M.Ș. 4:21.33: 
100 m bras : Cozma 1:20.77 “
m bras : Cozma 2:51.43 ; 1

cum 
sub 
suși __ _ _ . _
144 (75 băieți și 69 fete), e^te e- 
locvent. Ca să nu mai vorbinj de 
faptul că în destule probe s-au 
prezentat pe bloc-starturi îngrijo
rător de puțini concurenți, inclu
siv la „spate“-fete, adică la pro
cedeul care ne-a adus cele mai 
mari satisfacții pe plan interna
țional...

Reliefînd unele promisiuni 
recentele 
n, nu 
cumva ___
multe centre se cam... bate apa 
în piuă î

_____ . la
C.N. ale juniorilor 
trebuie să trecem 

peste realitatea că în

Geo RAEȚCHI
CAMPIONI LA JUNIORI II — 

1984 : 13 ani, fete : 50 m liber :

: 200 
_ _____ w m 
spate : Cătălina Antonescu (C.S.Ș. — . ..
.Antonescu 2:29,45 ; 100 m fluture: 
Pura 1 :M.2O ; 290 m fluture : Pun 

mixt : Dobrescu 
mixt : Anioneseu 

1M m mixt : C-S-M-S- 
: bâieti : 59 m 
Kongu (C-S-M-S-) 
mixt : Moldoveana 
(C.S.S. Ploiești) 
liber : Moldoveana 
mixt : Moldoveana 

: MoJdovea- 
4 X 50 m liber : -------- . 103 m 

liber: C.S.Ș. ploiești 4:17.67:
4 X 200 tn U»er : C.S.Ș. Ploiești

Ploiești) 1:11.75 ; 200 m

2:27.95 ; 2M m 
2:31,87 ; m
5:ie.M : 4 X 
I 4:47,73, rec.
her : Iosif
2:28,58 : 400 m 
Moldoveanu 
1:00,96 ; 200 m 
2:28,58 ; 400 m 
4:81,44 : 1 500 m liber 
nu 17:46.10 ; < X'
C.S.Ș. Ploiești 1:58.70 : 4 
liber : C.S.Ș. Ploiești 
9T?23^10^ m bras: Cătălin Ca
târii (47.S.S. Arad) 1:19,31 ; 200 m 
brac : Catarig 2:52.21 : 100 m sna- 
♦x: : Laurențiu Nicolescu (C.S.Ș.
tarig rc-S.Ș.

SCRIMA. Floretă fete - 
turi de finală : România 
(Marcela Moldovan-Zsak

Otos, Monica Veber cîte 2 v., Aurora Dan 
1 v ; S. Badders, S. Monplaisir, C. Brad
ford și D. Waples cîte 1 v.). Italia — R.F. 
Chineză 9—7 ; semifinale : România — 
Franța 8—7 (Marcela Zsak 3 v., Aurora 
Dan, Rozalia Oros cîte 2 v., Monica Ve
ber 1 v ; L. Modaine, B. Gaudin, P. Ha- 
chin-Trinquet cîte 2 v., V. Brouquier 1 v.). 
R.F. Germania — Italia 8—8 (victorie la 
tușaveraj cu 63—62). Finala : R.F.G. — 
România 9—5 (Komelia Hanisch, Christine 
Weber cîte 3 v., Zita Funkhanser 2 v.. Sa
bine Bischoff 1 v ; Rozalia Oros 3 v., Au
rora Dan și Marcela Zsak cîte 1 v.); lo
curile 3—4 î Franța — Italia 9—7 ; locurile 
5—6 : R.P. Chineză — S.U.A. 9—5. Clasa
ment : '1. R.F. Germania — campioană 
olimpică, 2. ROMANIA, 3. Franța, 4 Ita
lia, 5. R.P. Chineză. 6. S.U.A., 7. Anglia, 
8. Japonia. Spadă, individual. După pri
mele trei tururi preliminarii s-au calificat 
în eliminările directe următorii 16 trăgă
tori : S. Cuomo, A. Mazzoni și St. Bel- 
lone (Italia), Ph. Riboud. Ol. Lenglet și 
Ph. Boisse (Franța), El. Bormann, Al 
Pusch și V. Fischer (R.F.G.). B. Vonen 
și N. Koppang (Norvegia). D. Giger și M. 
Poffet (Elveția), B. Vaggo (Suedia) 
Brill (Noua Zeelandă) și 
(Canada). Sportivii noștri 
această probă.

_ ,____  , M.
M. Dessureault 
nu participă la

turneului : R.P. 
meci

VOLEI. Feminin, finala
Chineză — S.U.A. 3-0 (14. 3, 9) : 
pentru locurile 3—4 : Japonia — Peru 3—1 
(—13, 4, 7, 10) : pentru locurile 5—6 : Co
reea de Sud — R.F.G. 3—0 (10, 10, 2) ; pen
tru locurile 7—8 : Brazilia — Canada 3—0 
(9, 3, 8) : clasament final î l. R.P. Chineză 
— campioană olimpică ; 2. S.U.A., 3. Ja
ponia, 4. Peru. 5. Coreea de Sud, 6. 
R.F.G.. 7. Brazilia, 8. Canada.

1:07,87 ; 200 m spate :
Satnoianu (C.S.Ș. Brăila) 
100 “ ‘ 
200 
200 
400
4 , ,

4:50,45 ; 14 ani, fete : 50 
: Tamara Costache (C.S.Ș.

100 m liber: 
Ploiești) 

, __ ... _____ . Mateescu
2:’.1.9.1 : 400 m liber : Simona Ritti 

C.S.M.S.) 4:34,50 ; 800 m liber :
Marcela Tuca (C.S.Ș. Constanța) 
9 a 4.ss : - - - — -
Pt< iești 1
C-S-M.Ș. 
Cxnd>f
AtaMU Serban (C.S.M.Ș. -

100 m spate : 
m spate : 

: m fluture

Ploiești)
Marian 
2:24,65 ; 
1:07,02 : 
2:22,74 ; 
2:28,58 ; 
5:11,02 : 
Ploiești 
m liber
Ploiești) 27,23, rec. . 
Iulia Matcescu (C.S.Ș. 
?9.36 : 200 m liber :

m 
m 
m 
m 
X

fluture : Nicolescu 
fluture : Nicolescu 
mixt : Moldoveanu 
mixt : Moldoveanu 
100 m mixt: C.S.S. 

fete : 50

4 X 50 m liber : 
1:58.40 : 4 X 100 m 

4:13.39 ; 100 m
• : :29.43 : 200 m

C.S.Ș. 
liber : 
bras : 
bras : 

+ C.T.
Mate- 
Mate- 
: Ma- 

»; Ma- 
: Ma- 
: Ser- 
mixt !

lite ;

escw IST. : 
leese» 14SO: *W m fluture 
teescn StM.45 : 3tt m mixt ; 
teescu ; 4-» m mixt :
t>an 3:13,30 : 4 X 100 m î
C.S.M.Ș. 4:44,?:. rec. ; băieți : 30 
m liber : Laszlo Bay ICrișul O- 
radea) 26,31 : 100 tn liber : Bay 
33,97 : 200 m liber : MAOălin It’es- 
eu (C.S.S. Ploiești» 2:05,97 : 400 m 
liber : Adrian Pop (C.S.M.S.)

Pop 
: Lie. 
100 m 
X 200 
100 m 
bras : 
: Bay 
: Bay 

Pop 
, __ — ________ Pop

2:19,06 ; 200 m mixt : Bay 2:19,05, 
rec.; 400 m mixt: Bay 5:03,17 ; 
4 X îoo m mixt : C.S.M.Ș. 4:41,16.

Clasamente : 13 ani : 1. C.S.Ș. 
Ploiești 401 p, 2. C.S.M.Ș. Bata 
Mare 354,3 p, 3. C.S.Ș.
271 p î 1< ani ! 1. C.S.M.Ș. 403,5 
p, 2. C.S.Ș. Ploiești 382 p. 3. Cri- 
sul Oradea 181 p ; clasament ge
neral : 1. C.S.M.Ș. Baia Mare 853 
p, 2 C.S.Ș. Ploiești 783 p, 3. LiC. 
37 Buc. 207 p, 4. C.S.Ș. Brăila 271 
p, 5. Crișul Oradea 181 p. fi. C.I. 
Brașov 143 p, T. C.S.Ș. Reșița 
128 p, 8. C.S.Ș. Constanța 104 p, 
9—10. C.S.Ș. Arad șl Dmamo Buc. 
68 p ; 11. C.S.M. C*ui-Napoca
49 p. 12. C.S.Ș. Clu]-N?OOCa 35 p, 
13—14. C.S.Ș. Hunedoara, C.S.S. 
Galați 29 p, 15. C.S.Ș. Timișoara 
20 p, 16. C.S.Ș. Electromotor Cînrw 
pina 1 p.

4:12.14 ; 1 500 m liber :
13:33,19 ; 4 X 50 m liber
iad. 37 Buc. 1:53,75 ; 4 X 
liber : C.S.M.Ș. 4:12,00 ; 4 
m liber : C.S.M.Ș. 9:02,88 ; 
bras : Bay 1:14,27 “
Bay 2:43,75 ; “
1:04,33,
2:21.26 
1:03,68

rec. ;
100
200

100 
200
m 
m

; 200 m 
m spate 
m spate 
fluture : 
fluture :

rec.;



J O DE LH LOS RI1GELES PROGRAMUL ÎNTRECERILOR DE JOI

MIRCEA FULGER. DEOCAMDATĂ
IN POSESIA MEDALIEI DE BRONZ i

Turneul olimpic de box con
tinuă pe ringul de la „Memo
rial Sports Arena** din Los 
Angeles. După 11 zile de între
ceri. limp în care au avut loc 
aproape 300 de meciuri, joi se 
vor desfășura „semifinalele**. 
Djn cei 359 de boxeri care s-au 
aliniat la start, în această fază 
a competiției au mai rămas 
doar- 48. Printre aceștia. con
tinuă cursa și românul Mircea 
Fulger. In ultima reuniune. 
Fulger a repurtat o nouă victo
rie. deosebit de prețioasă, care 
i-ă adus calificarea in semifi
nale. asigurîndu-i — deocam
dată — un loc pe treapta de... 
bronz a podiumului de Dre- 

dindu-i posibilitatea 
continuare, psntru 
finale. Boxînd la 
atent, intrebuin- 

maximă eficiență 
intimpinare. Mir-

miere și 
să lupte, 
calificare 
valoarea 
țindu-și 
directele _ _ .
cea Fulger s-a impus cu cla
ritate și in fața lui Lolfi Bel- 
kir (Tunisia). Sportiv curajos. 
Bclkir a încercat să atace in 
repetate rinduri. dar experiența 
și superioritatea tehnică a

in 
in 
sa. 

cu 
de

boxerului român și-au spus cu* 
vîntul de fiecare dată. Fulger 
a punctat în fiecare repriză, 
făcindu-1 pe adversarul său să 
treacă adesea prin momente 
grele. In această situație, juriul 
nu a avut nici o problemă : în
vingător la puncte, eu o decizie 
de 5—0, Fulger. „Bronz* asigu
rat. El va încerca ioi să-l 
transforme în „argint*. în se
mifinale Fulger il va întîlni_ pe 
Dhawss 
landa).
Georgicâ 
ficarea in —-----------
rul său. iugoslavul Anton Josi- 
povici, s-a dovedit a fi mai 
rapid în acțiuni, mai mobil. La 
atacurile prin surprindere ale 
acestuia. Doniei nu a răspuns 
prompt cu directa de stinsa, 
așa cum a făcut-o pînă acum, 
ratînd 
final, 
puncte 
care a 
semifinale.

După „semifinalele* de joi, 
pug'Iiștii calificați in finale

vor avea vineri o binemeriată 
zi de odihnă, după care, sim- 
bătă, își vor disputa cele 12 
medalii olimpice de aur. Spe
răm că printre cei 24 de fi- 
nalisti se va afla si reprezen
tantul nostru. Mircea Fulger.

a
I

ATLETISM, Bărbați : Decatlon (ziua a ll-a : disc, 110 m.g., greutate, 
suliță, 1 500 m), 1 500 m (serii), 5 000 (semifinale) ; femei: 100 m.g. 
(serii), lungim» (Anițoara Stanciu ți Vali lonescu), înălțime (Calificări; 
Niculina Vasile), 200 m (semifinale ți finala) * *
Doina Melinte, Maricica Puică, Fița

BASCHET. Bărbați : jocuri finale
BOX. întreceri semifinale
CAIAC-CANOE. Bărbați ți femei : 
CĂLĂRIE. Concursul de dresaj pe 
GIMNASTICA RITMICA. întreceri

Alina Drâgan)
HANDBAL Femei : jocuri în cadrul grupei unice 
HOCHEI PE IARBA. Bărbați : jocuri semifinale 

cadrul grupei unice
ÎNOT ARTISTIC. Finale
JUDO. Întreceri la categoria semigrea (95 kg)
LUPTE LIBERE. întreceri preliminare la categoriile

74 kg, 82 kg, 100 kg, +100 kg ; ('
9t kg

POLO. Turnee finale pe grupe valorice
SĂRITURI IN APA. Fontei : întreceri preliminare la platformă 
SCRIMA. Bărbați : preliminarii ți finală la țabie-echipe 
TIR CU ARCUL. Concurs dublu F.l.T.A.

Lovin)

semifinale 
echipe 
preliminare

1 500 m (semifinale :

(Doina Sta icul eseu ți

; femei : jocuri in

___________ 52 kg, 5» kg, M kg, 
finale la categoriile 4* kg, 42 kg,

Umponmaha (Tai- 
.,Semigreul1* nostru 

Doniei a ratat cali- 
semifinale. Adversa-

multe lovituri și. 
lăsindu-i victoria 

sportivului iugoslav, 
meritat calificarea în

0 FRUMOASA PERFORMANȚA
A FLORETISTELOR NOASTRE...

ci numai in săli mici, pentru 
obisnuitii acestui sport de_ pre
cizie și rezistentă nervoasă. La 
Long Beach — teatru mare, 
scenă mare. Pe scenă, oficialii 
federației internaționale și 
membrii juriului, primii — in 
haine de culoare închisă cu pa
pion negru, arbitrii — în haine 
galbene, planșa scrimerilor — 
albastră, fundalul scenei — Por
tocaliu. cortina — mov. sala — 
cu fotoliile de culoare vișinie. 
In sală, cel mai mare număr 
d? spectatori care au fost vreo
dată la scrimă. După cum se 
știe, la orice sport care figu
rează în programul J.O.. locu
rile sint vindute cu mult timp 
înainte. Comitetul de Organi
zare al acestei Olimpiade a a- 
nuntat că pînă luni au asistat 
la întreceri 3 400 000 de specta
tori. Pe afară, marți, la Long 
Beach, sute de amatori ne ară
tau scris pe hîrtii coresponden
tul românescului .N-aveți un 
bilet în plus

Și au apărut pe scenă cele 
două echipe, cu fiecare flore- 
tiștă prezentată individual, cu 
aplauze. A început meciul, flo- 
retistă cu floretistă. Care dintre 
echipe va realiza prima victorie 
va învinge. Surpriză pe tabloul 
electronic : nu apare numele 
Elisabetei Guzganu în formația 
României ! Ce s-a întîmplat 
oare ? în meciul cu Franța ea 
nu realizase decît o victorie. 
Si a început meciul. Rozalia 
Oros cu Zitta Funkenbauer. 
Cine va ajunge prima la 5 tușe 
date .va învinge. Rozalia reali
zează 5—4. deci 1—0 în meciul 
care durează pînă cînd o echipă 
își adjudecă 9 victorii. Urmează 
egalarea (1—1). pierde Marcela 
Zsak la Cornelia Hanisch — 
fosta campioană mondială, apoi 
egalează Veber pentru România 
(2—2). Oros 
3—2. din nou 
de la acest 
vest-germane 
5—3 In 
introdusă
Ea șchioapătă. Suferă de o en
torsă. Nu reușește primul ei a- 
salt (4—7) și nici ultimul (5—9). 
cu care echipa R. F. Germania 
intră în posesia titlului olimpic. 
O finală pierdută ușor, dacă a- 
vem îh vedere câ. aproape în 
fiecare asalt, fetele noastre au 
condus la început, dar la 5 tușe 
au ajuns mai des adversarele. 
In afara Rozaliei Oros — cu 
3 victorii. Aurora Dan și Mar
cela Zsak au obținut doar cite 
o victorie, iar Elisabeta Guz
ganu a tras accidentată. Așa
dar. o evoluție. în general, sub 
posibilitățile formației noastre. 
Dar si așa. locul al doilea în

ridică scorul la 
egalare (3—3) șî 
scor floretistele 

se detașează la 
■hioa României este 
Elisabeta Guzganu.

în 
la

scrima olimpică in acest an 1981 
este o performantă valoroasă, 
ceremonia de premiere, ca în 
toate aceste zile, de cînd spor
tivii noștri culeg medalii de 
aur, argint și bronz, constituind 
o satisfacție deosebită pentru 
sportul românesc, care este 
„prinsă0 și ea în clasamentul 
pe medalii.

Reîntorși tirziu. rpre miezul 
nopții, la Los Angeles, aflăm 
că Ștefan Tașnadi, halterofilul 
nostru solid, viguros, plin de 
optimism, a reușit să cucereas
că și el medalia de argint.

Deci, după a zecea zi de în
treceri olimpice, delegația Ro
mâniei. cu 16 medalii de aur, 
12 de argint și 8 de bronz, to
tal de 36 de medalii, se menți
ne pe locul al 2-lea în clasa
mentul general neoficial pe na
țiuni. după echipa Statelor 
Unite și urmată de cea a R. P. 
Chineze.

Pînă duminică, echipa Româ
niei poate să-și păstreze pozi
ția, cu aportul sportivilor care 
mai sînt în competiție, ceea ce 
va însemna un remarcabil suc
ces al sportului românesc la 
Jocurile Olimpice de la Los 
Angeles.

Caleidoscop

I

I

tn plin efort, halterofilul Vasile Groapă, medaliat cu argint la 
cat. grea-ușoari Laserfoto : A.P. — AGERPRES

MIRCEA FRAȚICA, „BRONZ**
(Urmare din pag. 1)

substantial de 5 puncte (yuko). 
In final, victorie la puncte 
pentru Mircea Frățică. A ur
mat partida pentru primul loc 
în grupă, cu Jorge L. Bonnet 
(Porto 
guros. 
tat o 
ippon, 
loc în _ .
avea să-1 întîlnească pe învin
gătorul celeilalte grupe. Frank 
Wieneke (R.F. Germania). Meci 
extrem de dificil pentru spor
tivul român. Intilnirea a fost 
aprigă, cu atacuri de o parte 
și de alta. La gongîfl final, re
zultatul a fost egal. Arbitrii 
au acordat decizia de învingă-

Rico). Cu un atac vi- 
Mircea Frătică a repur- 
aplaudată victoiie prin 
clasindu-se pe primul 
grupa sa, după

CITIUS
După ce în anul 394 e.n. împăratul ro

man Teodosiu I, a dat edictul de supri
mare a Jocurilor Olimpice, socotite ca o 
manifestare păgină. peste legendarele 
competiții sportive ale antichității s-a aș
ternut colbul uitării. După 291 de ediții 
marea întrecere a fost suprimată.

La 25 noiembrie 1894, în cursul unei 
conferințe la Sorbona. un tînăr francez. 
Pierre de Coubertin, a pronunțat prima 
oară in public aceste cuvinte: „Restabili
rea Jocurilor Olimpice*. După doi ani. 
la 23 iunie, tot în marea aulă a Sorbonei, 
în prezența a 2000 de invitați, între care 
șl unii de peste hotarele Franței, propu
nerea de restabilire a J.O. a fost adoptată 
și. a fost creat Comitetul Internațional 
Olimpic. Acest organism are ca sarcini: 
a) Să asigure celebrarea regulată, ta fie
care patru ani. a Jocurilor; b) Să facă 
Jocurile mereu mai demne de glorioasa 
lor istorie și de nobilul ideal din care 
Coubertin și colaboratorii săi s-au inspirat 
pentru a le reînvia: c) Să orienteze și să 
mențină sportul amator pe calea cea mai 
bună, incurajind și consoiidind prietenia 
intre sportivii tuturor țărilor etc.

• Președinți ai C.I.O. au fost: Deme
trius Vikelas (Grecia) 1894—1896. Pierre dr 
Coubertin (Franța) 1896r-1925, Henri de 
Baillet-Latour (Belgia) 1923—1942, Siegfried 
Edstrom (Suedia) 1946—1952, Avery Brun
dage (S.U.A.) 1932—1972. Lord Kilanin (Ir
landa) 1972—1980. Jua» Antonio Samaranch 
(Spania) din 1980.

• în Grecia antică, o flacirj ardea pe 
toată durata Jocurilor pe altarul tut zeus, 
in onoarea căruia erau organizate rompe- 

| tițiile. La Amsterdam, in 1928. flacăra o.

care

ALTIUS

IA CAIAC ME
(Urmare din pag. I) ț

tor prin yusei-gachi (superiori
tate tehnică) lui Wieneke, Lui 
Mircea Frățică i-a rămas, to
tuși, șansa de a lupta în semi
finale pentru medalia de 
bronz. Și de astă-dată avea 
însă un meci foarte greu, cu 
japonezul Hiromiisu Takano. 
Luptînd cu dăruire și ambiție, 
Mircea Frătică a obtinut victo
ria la puncte (koka) și, tot
odată, medalia 
finala .
Frank Wieneke l-a învins prin 
ippon pe 
mondial și european, englezul 
Neil Adams.

Vineri își 
și cel de al 
mân, Mihai 
grea.

de bronz. în 
pentru locurile 1—2,

multiplul campion

va încerca șansele 
treilea judoka ro- 
Cioe,

FORTIUS
limpică a fost aprinsă din nou. Ea a ars 
intr-o cupă uriașă construită la intrarea 
în stadion. Flacăra a fost aprinsă ș; în 
1932. la Los Angeles, dar în 1936. pentru 
prima oară, aceasta a fost aprinsă, prln- 
tr-un sistem de oglinzi, chiar în Pelopo- 
nez, la străvechea Olimpia, în cadrul unui 
ceremonial, iar apoi o ștafetă cu 
mii de schimburi a dus torța olim
pică la locul de desfășurare a întrecerilor. 
La Tokio, torța a fost transportată cu un 
avion special șî la fiecare escală 
loc mari manifestații sportive, la 
ea a fost transmisă prin... satelit.

Pe ultimul schimb al ștafetelor 
olimpică au alergat: 1948 
1952 — Paavo Nurmi, 1956 
I960 — Giancarlo Peris, 1964 — Yoshinobu 
Sakai, 1968 — Enriquetta Basilio, 1972 — 
Gunther Zahn, 1976 — Sandra Henderson 
și Stephen Prefonteine, 1980 — Serghei
Belov, 1984 — Rafer Johnson.

au avut
Montreal

cu torța 
John Mark, 
Ron Clarke,

• Steagul olimpic a fost creat in 1913, 
la sugestia lui Pierre de Coubertin, dar a 
fost prezentat publio abia în iunie 19U. 
El a fost înălțat pentru prima oară la 13 
martie 1915, la San Francisco, cu ocazia 
zilei consacrate C.I.O. dar abia în 1920 la 
Anvers, a fluturat, oficial, deasupra unui 
stadion olimpic, la o competiție olimpică. 
Pe fondul său alb sînt înlănțuite cinci 
cercuri (albastru, galben, negru, verde și 
roșu), reprezentînd continentele lumib reu
nite în mișcarea olimpică. Nu există nici 
o țară ----- ' ----- ~'
aceste

care să nu aibă cel puțin una din 
culori pe drapelul său național!

la categoria

tactic, nu au optat pentru păs
trarea forțelor în etapele su
perioare ale acestei mari com
petiții. știind că — oricum — 
primele trei echipaje din serii 
se califică în semifinale sau 
finale. Astfel, la canoe simplu. 
Costică Olaru s-a clasat pe lo
cul 2 în seria a II-a (4:15,36), 
după Henning Jokobsen (Dane
marca) - - ■ —.........................
Bruce
— toți 
prima 
nală : 
4:10,10. 
4:20,10.
landa/4:20,39.

La chiac simplu, Vasile Diba 
a ocupat locul 3 în seria I 
(3:57,95), califieîndu-se în se
mifinalele de astăzi, împreună 
cu Philippe Boccara (Franța) 
3:53,51 si Kalle Sundqvist (Sue
dia) 3:56,86. Din celelalte serii 
au mai obținut calificarea 
Alan Thompson (Noua Zeelan- 
dă). Stephen Jackson (Anglia), 
Peter Genders (Australia) — 
seria a II-a, Milan Janîc (iu
goslavia). Greg Barton (S.U.A.), 
Einar Rasmussen (Norvegia).

Ocupînd locul 5 în seria a 
II-a a probei de caiac dublu, 
echipajul Alexandru Dulău, Ion 
Geaută a trebuit să ia startul 
și în recalificări unde venind
— de data aceasta — pe pozi
ția a doua, s-a calificat in 
semifinale.

în proba de K 4. campionii 
noștri mondiali de anul trecut, 
de la Tampere — Angelin Ve- 
lea, Ionel Lețcae, Ionel Con
stantin, Nicolae Fedosei — au 
ocupat locul 2 în seria I 
(3:06,97). califieîndu-se în se
mifinale. alături de Noua Zee- 
landă (3:05,99, pe primul loc în 
această serie) și R.F.G. (3:07,30, 
locul 3). Din seria a doua s-au 
mai calificat în semifinale ’ 
Franța 3:06,57. Australia 3:08,32 
Suedia 3:08,33.

4:14,59 și înaintea lui 
Merritt (S.U.A.) 4:22,59 
calificați în finală. Din 

serie vor evolua în fi-
Ulrich Eiche (R.F.G.) 
Larry Cain (Canada) 
Timo Gronlund (Fin-

„Otimpismu! tinde să reunească intr-un 
mănunchi luminos toate principiile care 
stau Ia baza perfecționării- omului’.

Pisrre de COUBERTIN

atunci, scrimerul belgian Victor Boîn a 
rostit pentru prima oară jnrămîntul olim
pic: „In numele tuturor concurenților pro
mit că ne vom prezenta, la Jocurile O- 
limpice, concurent! loiali, respectind regu
lamentele care le conduc și doritori de a 
participa intr-un spirit cavaleresc pentru 
gloria sportului și onoarea ecbipelor 
noastre*. La edițiile următoare ale Jocu
rilor au depus jurămîntu! olimpic: 1924 — 
Geo Andre (atletism). 1928 — Henri Denis 
(fotbal), 1932 — George Charles Calnan 
(scrimă). 1936 — Rudolf Ismayr (haltere). 
1948 — Donald Finlay (atletism), 1952 — 
Heikki Savolainen (gimnastică). 1956 — 
John Landy (atletism), 1960 — Adolfo
Consolini (atletism). 1964 — Takashi Ono 
(gimnastică) 1968 — Pablo Garrido (atle
tism). 1972 — Heidi Schuller 
1976 — Pierre St. Jean (haltere). 
Nikolai Andrianov (gimnastică), 
Edwin Moses (atletism).

(atletism), 
1980 — 
1984 —

• „Citius, Aldus, Fortius" (Mal

• La 
înălțat

Anvers, la II august 
prima oară steagul

1920, a fost 
olimpic. Tot

_ „ . , , repede,
mai sus, mai puternic) este creația reve
rendului Didoa (1840—1900), de la Arcueil, 
de lingă Paris, care o avea înscrisă pe 
fanionul clubului său școlar pe care-1 con
ducea. Coubertin prietenul lui Didon, a 
fost impresionat de această scurtă expri
mare a întregii filozofii a sportului șl la 
23 iunie 1894 a propus să fie adoptată ca 
deviză olimpică.

'Romeo VHARA


