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IIncă înainte de a-și fi afir
mat întregul potențial — mai 
sînt 4 zile de concurs și 8—10 

I posibilități de noi izbînzi —, 
agențiile de presă din întrea
ga lume vorbesc despre marea 
performanță a sportului din 

| România socialistă, aceea de a 
se afla pe locul II in ierar- 

I hia celor 140 de țări, de pe 
întregul glob, participante la 

I Jocurile Olimpice *84.
Firesc, vom spune noi. Fi

resc, pentru că în această per- 
Iformanță este incorporat un 

mare și superb efort colectiv, 
al sportivilor, al antrenorilor, 
al tehnicienilor, al întregii 

I mișcări sportive !
Un prim argument îl consti

tuie însuși faptul că la toate 
cele 12 discipline la care au 

I participat, sportivii români au 
urcat pe podiumul de premie
re sau și-au creat premisele 
s-o facă in finalul întrecerilor 

Ide la Los Angeles. Este vorba 
nu numai de o selecție temei
nică, riguroasă, a potențialului 

Iunor ramuri, ci îndeosebi de o 
extindere — la cel mai înalt ni
vel — în sfera atît de bogată 
șt variată a sporturilor prac- 

Iticate astăzi în lume.
Este, apoi, faptul că între 

cele 16 medalii de aur, care 
înseamnă tot atîtea victorii o- 

■ limpice, se află atît succese 
I individuale, cit și colective (e- 
| chipa feminină de gimnastică, 

echipaje de canotaj), numărul 
• real al învingătorilor fiind, de

fapt, 28 ! în final, numărul j 
celor care se vor întoarce a- 
casă cu medalii — aur, argint • 
sau bronz — va fi foarte a- 
propiat de acela al olimpici
lor noștri intrați în concurs. 
Ceea ce, iarăși, este dovada 1 
forței, a valorii generale.

Poate că, totuși, cel mai edi
ficator argument este acela al 
contribuției unui mare număr 
de județe la constituirea zes- . 
trei olimpice a țării noastre 
la Olimpiada a XXIII-a. Cei | 
28 de sportivi care au cucerit 
medalii sînt din 19 județe ale . 
țării ! Și nu sînt numai ju
dețe unde sportul de perfor
manță are rădăcini adinei. In 
frunte se află (deocamdată) ■ 
Suceava, cu trei medaliați, ur
mată de Botoșani, Dîmbovița, | 
Ialomița, Bacău, Satu Mare, 
Iași și București, cu cite doi ! i 
Sînt pe această „hartă aurită* 
și Buzăul, și NeamțuL, și Te
leormanul, și Mureșul, și Ti
mișul, și Prahova, și Galațiul, i 
și altele, semnificînd puterea 
generală sportivă a țării noas- | 
tre, ca și raportul benefic din
tre sportul de masă și cel de 
performanță, posibilitățile largi 
oferite in acești ani luminoși, 
în care tzbinzile sini colective, i 
tuturor zonelor patriei. Este, 
desigur, unul dintre cele mai • 
frumoase omagii aduse țării 
da tinerii anului < !

Hristache NAUM
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PE STADIULUI COLISEUM, FETELE NOASTRE 
LUPTĂ PENTRU LAURII OLIMPICI

LOS ANGELES. » (prin tele
fon de U trimisul nestra). 
Atletismul domină de de
parte Întrecerile din cele 
18 sporturi aflate Încă in 
ziua de miercuri ne afișul 
Jocurilor Olimpice. America
nii cistiză majoritatea pro
belor cu atleții ■ atletele de 
culoare. ale căror usurintL. 
clasă și performanțe — la i- 
lenriri. îndeosebi — sînt de 
excepție, pe linia marii lor 
tradiții in atletsm.

Prima breșă In această ca
valcadă de oină acum a cam

ATLETISMUL,
_______________ i

IN CONTINUARE, LA ÎNĂLȚIME!

pionilor olimpici americani 
a făcut-o. luni. Doina Melinte 
— medalie de aur la 800 de 
metri. performanță foarte 
apreciată in rândurile spec
tatorilor americani, care do
vedesc o mare pasiune si pri
cepere pentru atletism. Acești 
spectatori au aplaudat o 
nouă reușită românească In 
atletism : medalia de bronz a 
Crîstieanei Cojocaru la 400 
metri cârduri, o orobă foarte 
dură. pentru care tînăra 
noastră atletă (22 de ani) a 
dovedit in ultimul an mari ap
titudini. Clasată oe locul al 
8-lea in finala Campionatului 
mondial de atletism de la Hel
sinki. din toamna trecută. 
Cristieana s-a pregătit in

tens si a ajuns la performan
te care-i dădeau dreptul la o 
medalie olimpică. Era ora 
16,25 pe stadionul Coliseum, 
cînd toate privirile erau a- 
țintite spre startul probei 
de 400 m garduri la care ma- 
rocanca Nawal El Moutawakel 
și americanca Judy Brown, 
cit și indianca P. T. Usha. 
erau pentru atleta român
că cele mai puternice adver
sare. Așa a si fost în cursă, 
mai cu seamă si oentru mo
tivul că atletei noastre nu i 
s-au potrivit pașii la trecerea 
primului gard. Ea a rămas pe 
parcurs cu acest handicap. 
Dar cu o voință de fier, a

(Continuare In pao î—3)

După cum se știe, marți a 
fost zi de odihnă la atletism. 
Odihnă este insă doar un fel 
de a zice, pentru că. de fapt 
nimeni nu s-a odihnit !

Miercuri, la reluare, au fost 
programate patru finale și mai 
multe întreceri preliminarii, 
între cele dinții s-a aflat 
cursa feminină de 400 mg. o 
dispută extraordinară, domi
nată de o tinără marocancă, 
Nawal El Moutawakel. Ea este 
cea dinții femeie care a adus 
tării sale o medalie olimpică, 
și incă una de aur ! Succesul 
este — și nu este — o sur
priză... Atleta din Maroc făcea 
parte, initial, din grupa favori
telor la un loc pe podium dar 
timpul înregistrat (54,61 — re
cord olimpic) este, totuși, cu 
aproape o secundă superior ce
lui mai bun rezultat al său. 
anterior. Principala favorită, 
americanca Judy Brown, a ob

ținut medalia de argint cu 
55,20 s. Pentru locul trei s-a 
dat o bătălie extraordinară, al 
cărei rezultat, cu siguranță 
n-ar fi putut fi stabilit exact 
de ochii, oricât de versati. ai 
arbitrilor, diferența dintre cele 
trei candidate la -bronz* fiind 
doar de două sutimi. Fotogra
fia sosirii a stabilit insă »- 
ceasta ordine : Cristieana Caja- 
caru 55 41, indianca Vska 55.42 
si suedeza Skogluad (campioana 
europeană ’82) 55.43 ! Așadar,
medalie de bronz pentru atleta 
craioveancă (antrenor —
lae Mărășeseu), o medalie care 
vine să-i recompenseze stră
duința și seriozitatea In pregă
tire, dragostea ei pentru atle
tism. Și totuși, poate că dacă 
n-ar fi avut citeva ezitări la 
trecerea unor garduri. Cris
tieana ar fi fost miercuri a 
doua. Oricum, felicitări.

Si pentru că am scris desnre

ECHIPA DE SABIE A ROMÂNIEI - TO 
IN SFERTURI DE FINALA • /'I

CRISTIEANA COJOCARU 
o dispută feminină, să amin
tim acum s> de altele (e 
drept, pre’:minării). programate 
in aceeași zL Datorită număru
lui mai mic de concurente in-

5
I

(Conirnuve H: acj î—3)

8 echipe (cuprinse In două 
grupe de cite 4. dintre care 
primele trei au trecut mai de
parte) au fost prezente pe 
planșele de la -Convention 
Center" din Long Beach la 
startul competiției de sabie. 
Printre acestea se afla și for
mația României (Ioan Pop, 
Marin Mustață. Cornel Marin, 
Alexandru Chieulită si Wilmos 
Szabo).

în faza preliminară, echipa 
tării noastre a obtinut două 
victorii. în intilnirile cu for
mațiile Angliei și R.P. Chi
neze. la același scor : 9—4. Sa- 
brerii noștri au pierdut, insă, 
la cei italieni, cu 3—9. dar re
zultatul n-a influenta! califi
carea In continuare, deoarece

echipa României s-a clasat pe 
locul 2 in grupă, după Italia, 
urmată fiind de R.P. Chineză. 
A căzut echipa Angliei.

în cealaltă grupa prelimina
ră, locul I l-a ocupat Franța, 
urmată de R.F. Germania si 
S.U.A. A fost eliminată Cana
da.

în turul următor, sferturile 
de finală, sabrerii români vor 
avea ca adversari pe cei ai 
S.U.A. într-un meci in care 
..tricolorii" au evidente șanse 
de victorie. Tot în „sferturi", 
formația R.P. Chineze va trage 
cu cea a R.F. Germania.

Vor urma semifinalele. în 
care învingătoarea din meciul

(Continuare >n cao a 4-a)
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ROMANIA - PE
Prezențele românești pe podiumurile de 

premiere ale Olimpiadei de la Los Angeles 
- la întrecerile căreia participă delegații 
sportive din 140 de țări - au devenit o obiș- 

denuințâ. Ultima medalie a fost cucerită 
Cristieana Cojocaru, la atletism.

MEDALIE DE BRONZ

6 Canada

1.
2.
X
4.
X

Aur Argint Bronz Total
S.U-A. 54 49 21 124
ROMANIA 16 12 9 37
R.P. Chineză 14 7 6 27
R.F. Germania 10 13 15 38
Italia 10 3 7 20

I

După festivitatea de premiere, primele trei clasate la 300 m, 
Kim Gallagher, locul II, Doina Melinte, campioană olimpică, ji 
Fita Lovin, locul III, surid in fața aparatelor de fotografiat 

Laserfoto : A.P. — AGERPRES

i

99 257
7. Japonia 7 4 10 21
X Australia 4 8 11 23

1 mg 9. Finlanda 4 3 4 11
10. Franța 4 2 11 17

ui 11. Noua Zeelandă 4 0 2 6
tării IZ Marea Britanie 3 6 16 25
intre IX Olanda 3 2 4 9
. pe 14. Coreea de Sud 2 3 1 6

522

• CRISTIEANA COJOCARU - atletism. 400
După 11 zile de concurs - și înaintea 

timelor 4 - reprezentativa olimpică a | 
noastre are in palmares 37 de medalii, di 
care 16 de aur. In dasamenul neoficial, 
medalii, pe primele locuri se află : 15. Brazilia 1

I

Pata?u decenii de viată nouă, liberă, prosperă

ACTIVITATEA SPORTIVA, IN PAS 
CU ÎMPLINIRILE SOCIALISTE Al E PATRIEI

PE PLAIURILE BĂNĂȚENE CRESC PUTERNICE GENERAȚII DE PERFORMERI
O istorie a sportului de pe 

meleagurile timișene încă nu 3 
fost scrisă, dar ea ar putea cu
prinde un tom de citeva sute 
de pagini.

Fără exagerare, se poate a- 
firma că toate disciplinele 
sportive și-au găsit practicanți 
pe meleagurile bănățene, cu 
deosebire în anii de după eli
berarea țării, cînd educația fi
zică și sportul au cunoscut o 
puternică dezvoltare. încercăm 
o rememorare a multitudinii 
faptelor care au punctat viața 
sportivă a județului, mai ales 
în aceste patru decenii de via
ță nouă, liberă și prosperă. 

Răsfoim, astfel, citeva file de 
istorie sportivă, împreună cu 
prof. Teodora Coman, secreta
ra C.J.E.F.S. Timiș, și prof. 
Adrian Damșa, președintele

Judetut TIMIȘ
Clubului sportiv municipal. Am 
început cu fotbalul, copilul 
drag al tuturor timișorenilor, 
întrucît „contingentul fotbalu
lui", de la Rudy Wetzer, Do- 
bay, Deheleanu, Bindea, D. Pa- 
vlovici, Ciolac sau Biirger și 
rezultatele obținute de echipe 

cu faimă, cum au fost Chine
zul sau Ripensia, au răsfrîn- 
gere în Politehnica de azi. 
Dacă cei 3000 de spectatori de 
odinioară ai lui „Ripi" au de
venit azi cei 50 000 ai lui 
„Poli", nu-i mai puțin adevă
rat că, și alte sporturi au luat 
intre timp un start furtunos, 
afirmînd județul Timiș în a- 
rena olimpică — un arc de 
împliniri unind peste timp me
dalia de argint cucerită de că
lărețul lugojan Henri Rang, la 
J.O. din 1936, cu cele ale Io- 
landei Balaș-Soter și ale altor 
sportivi timișoreni.

Deschizînd „cartea de aur" a

Caiaciștii și canoiștii de la Constructorul, pe Bega, sub îndru
marea antrenorilor Ioana și Ștefan Heder

sportului timișorean, tntîlnim 
nume de sportivi și sportive 
care au reprezentat cu cinste 
culorilp patriei în cele mai 
mari competiții internaționale. 
Am amintit de lolanda Balaș, 
dar să nu-1 uităm pe soțul ei, 
loan Soter, și el vestit săritor 
in înălțime, în anii imediat ur

mători războiului, unul dintre 
cei mai buni specialiști euro
peni ai probei. Alături de a- 
ceștia, tot la atletism, frații 
Mihai și Aurel Raica : la box

Mircea TUDORAN

(Continuare in pag 2—3)



PATRU DECENII
(Urmare din pag. 1)

— Eugen Fiiresz, Vasilc Ma- 
riuțan și Victor Șchiopu : la 
volei — Ștefan Roman, fost 
căpitan al echipei naționale, 
Aurel Drăgan, neîntrecutul „ri- 
dicătof al Rapidului din anii 
de glorie ; la tenis de masă — 
Ella Zeller-Constantinescu, ac
tuala antrenoare federală ; la 
canotaj — Francisc Cserhati și 
Irina Csik ; la lupte greco-ro- 
mane, o întreagă echipă națio
nală — cu Valentin Bați, Fran- 
eisc Cocoș, Franeise Horvath 
(primul luptător român meda
liat olimpic — Melbourne, 
1956), Lazăr Bujor, Ion Cornea- 
nu. Dumitru Tirzia, frații 
Gheorghe și Nicolae Popovid
— a plecat de la Lugoj ; la 
handbal — Gabriel Zugrăvescu, 
Constantin Laebe, Constantin 
Jude, Roland Guncsch. Și. de
sigur. mulți mai trebuiau >- 
mintiți.

Dar iată că la Timișoara sint 
și sporturi „noi*, discipline ne
cunoscute cu citeva decenii in 
urmă. Ca, de pildă, mgbyl 
Găsind teren propice, el a avut 
o perioadă de mare avint. Uni
versitatea fiind prima echipă 
din provincie care a' creat o 
breșă in seria titlurilor națio
nale cucerite de formațiile 
bucureștene, devenind camp, h- 
nă in 1972. Dar nu numai la 
rugby au apărut oameni care 
și-au demonstrat talentul, buna 
pregătire, dăruirea adevărațDar 
performeri. S-au afirmat, prin
tre alții, handbaliștii Ah «sndra 
Folker și Alexandru Buiixin 
sau canotoarea Aurora Darfco- 
Pleșca.

La șah, o adevărată echipă 
națională feminină a eres: 
sub cerul Timișoarei : Margare
ta Mureșan, Dana Nuțu. Ger
trude Baumstark, Lidia Jieman. 
Tot mai mult se afirmă in ul
tima vreme Otilia Ganț. Din
tre șahiști, Mihai Șubă. Emil 
Ungureanu, Șerban Neamțu. 
Sergiu Grunberg, Ion Mără- 
șescu (ultimul, ciștigător al tur
neului internațional al Româ
niei), Ștefan Biriescu, Neboisa 
Ilijin și loan Zarcnla păstrea
ză atributele școlii masculine 
timișorene de șah. Ca și la 
fete, și aici sprintează puternic, 
în urmărirea maeștrilor, Alin 
Ardeleanu și Otiliu Ganț.

O disciplină cu totul nouă pe 
meleagurile bănățene este pen
tatlonul modern, unde Timișoa
ra se mîndrește cu Iuliu Galo- 
vici, în citeva rînduri campion 
național, în timp ce echipa Po
litehnica, pregătită de prof. 
Marian Cosmescu, cu Galovici, 
Răducanu și Wcrmescher în

Divizionarele
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„Poli44 este copilul iubit al 
fiecărui timișorean îndrăgostit 
de sport. Nu numai al celui 
ce Iubește fotbalul, pentru câ 
Politehnica — club sportiv 
care în 1985 va aniversa 65 de 
ani de la înființare — mai în
seamnă totodată * -------
canotaj, handbal, 
chet, judo, scrimă 
pentatlon modern, 
seamnă nu- numai 
500 de sportivi legitimați "care 
reprezintă în competiții circa 
16 000 de studenți timișoreni, 
ci și cei 4 715 participant! la 
întrecerile din cadrul „Dacia- 
dei-, cei 5 665 de studenți care 
au luat startul la „Crosul ti
neretului" sau cei 2 880 de 
concurenți la etapele de masă 
ale campionatelor universitare.

„Ceea ce ne preocupă In 
principal — ne spunea preșe
dintele clubului, prof. Nicolae 
Godeanu — este, pe lingă Im- 
tărirea organizatorică a sec
țiilor și selecția de la copii și 
juniori, dorința de a face din 
purtătorii culorilor alb-violet 
ale clubului nu numai spor- 

ci și oameni cu o înaltă 
‘ ‘Prin

și atletism, 
volei, bas- 
rugby sau 

Și mai în- 
cei peste

«vi, _
ținută profesională.

DE VIAȚA NOUA, LIBERA, PROSPERA
1944 11965 1984

• Asociații sportive 265 470 595
• Cluburi sportive 2 4 10
• Secții afiliate 192 587 703
• Sportivi legitimați 6400 12517 19693
• Sportivi clasificați 810 1973 3134

— maeștri emeriți — 1 40
- maeștri ai sportului - 8 36
— candidați olimpici — 14 52
- categoria 1 26 77 248
- categoria a ll-a ’ 255 392 958
- juniori 529 830 1572

• Campioni naționali 18 V 35
• Echipe divizionare 5 24 57
• Sportivi in loturile 

naționale 35 69 186 ț
• Profesori de educație 

fizică 86 286 430 î
• Antrenori 40 52 121
* Instructori sportivi 315 6M 1018
• Arbitri 650 815 1256

formație, a ocupat locul 2. Să 
mai amintim câ al pini știi din 
dmpia bănățeană, avind ca a- 
n:mat:r: pe prof. univ. Emil 
Ser arm șs profesorul de educa
ție fizică Baie. Kadoslav, au 
câștigat titlul național in fața 
celor din Brașov—

St totuși, tabloul sportului ti
mișorean. impresionant prin 
bogata lui paletă. poate fi 
complet dacă nu amintim și de 
canotoarea Maria Maroviciuc. 
de gimnasta Alina Gareae. din 
Lugoj, carr.p..xă mondiala u— 
niversitară in 1977. Ia Sofia, de 
trăgătorul Ioan Toman, de mo- 
delițtii Helmut Orban și La- 
dislan Szigetti. de inotătoarea 
Cristine Seidl, cei mai mulți 
evidenția ți cu prilejul competi

țiilor organizate in cadrul „Da- 
ciadei”, cum ar fi crosurile de 
la Timișoara și Lugoj, con
cursurile de orientare turistică 
..Dealul Viilor”, „Cupa Banatu
lui” și „Cupa Gențiana”, „Al- 
piaiada liliacului”, „Cupa Mu
reș — Bega* la canotaj, „Cupa 
Banatului"* la gimnastică, „Tro
feul Bega* la handbal, „Cupa 
Electrica* la tenis de cimp. 
care au adus la start mii și 
mii de tineri. Cu prilejul aces
tor competiții s-au afirmat 
sportivi și sportive care au fă
cut parte apoi din echipele re
prezentative ale României la 
cele mai mari competiții inter
naționale. dovedindu-se încă o 
dată că Timișoara continuă să 
fie un nesecat izver de talente.

Și așa ceva face parte din pregătirea boxerilor, nu numai an
trenamentul la mănuși I Iată un aspect din sala de box C.F.R. 
Timișoara, tn prim plan antrenorul Ioan Marconi și elevul său 

Acuarelo Marius Roman

la startul pregătirilor

JIUL E HOTĂRIT SĂ-ȘI
Să devină

schimbat „cursul" 
onorant turneu în

Jiul și-a 
de vară. Un 
R. P. Chineză. în perioada 15 
iulie — 1 august, a grăbit star
tul pregătirilor. Ele au în
ceput la 5 iulie, la Petroșani, 
însă nu după „rețeta* clasică.. 
S-a mers în acele zile mai mult 
pe refacere, urmînd ca „peri
oada de munte" să înceapă 
după intoarcerea acasă.

Turneul în R. P. Chineză a 
însemnat cinci meciuri a- 
micale : 1—1 cu selecționata de 
tineret a orașului Tientsin (go
lul petrosănenilor a fost 
marcat de Lasconi), 0—0 cu 
echipa din Tientsin, fosta cam
pioană. 0—2 cu Santuc (echipă 
pe locul 5). 2—0 cu selecționa
ta armatei, la Beijing (au mar
cat Vizitiu și Lasconi), și 1—3 
(1—1) cu echipa Hebei (go
lul Jiului a fost înscris de 
Dosan). Un turneu interesant 
(„pe lingă contactul cu un fot
bal in mare progres, bazat pe 
viteză, tehnică si disciplină in 
joc. am avut și prilejui să vi
zităm citeva monumente re
numite din istoria civilizației 
universale", ne-a declarat 
conducătorul delegației. loan 
Carpineț, președintele clubu
lui Jiul), un turneu util („am 
testat — în condiții dificile, joc 
la două-trei zile, unele la 'cm- 
peratura de 40 <lc grade, po
tențialul echipei", 
trer.orul principal 
Gogu Tones). Acesta a 
turneul...

...Pregătirile 
început, 
venirea 
Paring, 
ceiași : 
Caval.

spunea an
al echipei, 

fost

au 
cu 

sub

de vară 
practic, o dată 
echipei acasă. 
Antrenorii sint

Gogu Tonca și Iosif 
Lotul este si el ace-

sport Ia învățătură, prin învă
țătură la sport», spunem noi, 
și tot mai mulți dintre frun
tașii de pe terenurile de sport 
sînt și fruntași la studii. Exis
tă o întrecere de calitate intre 
conducerile secțiilor, cu rezul
tate între cele mai bune la 
fotbal, handbal și volei, sec
ții cu bun randament, conduse 
de oameni pricepuți. perseve- 
renți, competenți. De altfel, 
contribuția noastră pentru a 
da aocietățil specialiști cu o 
bună calificare a constituit 
întodeauna o trăsătură de 
bază a clubului nostru-. Să 
adăugăm noi citeva nume 
grăitoare, mai intîi dintre fot
baliști : Petre Curcan, fostul 
portar al Iul „Poli-, este di
rector al BJT.A.TJ<„ Petre Co- 
jereanu este conferențiar uni
versitar la Facultatea de me
canică, Simion Surd an — me
dic stomatolog. Octavian Brîn- 
zei — profesor, Ion Ciosescu, 
fostul golgeter al echipei și 
al Diviziei „A-, medic la A-

rad, Iosif Lereter — inginer ț
La U.M.T., Constantin Dinu- -k
lescu — inginer, acum secre- -țc
tar al F.R Fotbal, Răcelescu *k
— inginer ia I.G.O. Timișoara, -ț
Mehedințu — inginer electro- ț
nist și absolvent al A.S.E., J
Ion Igna — profesor, și unul J
dintre cei mai buni arbitri de T
fotbal din țară. Apoi, familia J
handbaliștilor : Constantin T
Jude — inginer și antrenor de J
handbal cu rezultate dintre i
cele mai aplaudate, Alexandru 
Folker — inginer, ca și fos- *k
tul său coechipier Roland Gu- *fc
nesch. Dar și atleții sau atle- -ir
tele, voleibaliștii sau voleiba- -k
listele, canotorii sau canotoa- ț
rele au reprezentanții lor în t
rîndul celor care, împlinin- T
du-și aspirațiile pe terenul de J
sport, obțin succese și în 
tivitatea profesională.

ac-

Acesta este, în citeva 
duri, clubul studenților 
Timișoara, al studenților 
la Institutul Politehnic „Tra
ian Vuia-, cu aspirațiile șl 
reușitele sale, aflat în ajunul 
celui de-al 65-lea an de acti
vitate.

rîn- 
din 
de

SCHIMBE
mai ofensiv
lași. A plecat doar Muia. N-a 
venit nici un nume mare. Jiul 
„merge" ne cîțiva tineri din 
curtea proprie. Lucru no
tabil. Se încearcă legitimarea 
unui portar din Divizia „C“, 
Bănaru, de la Aversa, care a 
și apărat, de altfel, în turneul 
din China. Lotul ar fi. deci, 
următorul : Caval si, proba
bil, Bănaru — portari (Homan 

la 
V.

s-a retras... antrenor, 
speranțe) ; P. Grigore, 
Popa. M. Popa, Vizitiu. Florcs- 
cu. Vesa — fundași ; Varga. 
Găman. Szekeli. Stana, Do
san — mijlocași ; Băluță, Stoi- 
neseu, Lasconi, Cura. Ciocăscu, 
Coca (ambii de la speranțe). 
Tereche (junior, fost împrumu
tat la Minerul Lupeni). Hen- 
zel (junior crescut de Jiul, a- 
iuns in naționala mică de ju
niori). Rosnavski (alt tînăr 
împrumutat la Șoimii Lipo- 
va) — înaintași.

Cu acest efectiv a început 
Jiul pregătirile pentru noul 
campionat. Ce așteaptă Jiul 
de la acest lot ? „Categoric, 
un salt. Pentru eă tiecare poate 
da mai mult decit a făcut-o în 
campionatul trecut. Așteptăm 
mult mai mult de la Varga, 
care, dacă se va disciplina, 
poate ajunge jucător de lotul 
național. nu, nu-i nici o 
exagerare !... Și M. Popa, și 
fosta mare speranță Lasconi 
sint capabili de un salt care 
să-i ducă Ia porțile "chipei 
naționale. Au calități re
clamate 
așa cum am văzut si la recen
tul Euro '84.

Ceea ce nu înseamnă 
antrenorii, 
nu

ducă Ia porțile
Au calități 

fotbalul modern.de
Totul depinde de 

că 
eu si cu Ca- 

vom ridica ștacheta

ei.
noi, 
vai.__ ___ ______  ____
pregătirilor și a exigenței’

5 minute cu...

-FOSTA „GHEATĂ DE AUR" A EUROPEI
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rința de afii 
exigența s 
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Jiului".
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Vor ca fap
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Turneul international feminin de șah al României

ELISABETA POLIHRONIADE - LIDERĂ
Dar rezultatele partidelor întrerupte pot aduce serioase modi

ficări in clasament
BĂILE HERCULANE, 9 (prin 

telefon). — Se îoacă foarte 
dîrz în turneul internațional 
feminin de sah al României, 
găzduit de saloanele Hotelu
lui Roman din localitate. Do
vadă : marele număr al parti
delor întrerupte, unele chiar 
de două ori !

Runda a 5-a nu a făcut ex
cepție. Intr-o întilnire cen
trală a reuniunii. Nana Iose
liani a remizat cu Elisabcta 
Tolihroniade. iar Liu Shelan a 
învins-o într-o partidă de atac 
pe Ligia Jieman, ir.trlnd în 
plutonul fruntaș. Egalitatea a 
fost consemnată între V’iorica 
Ionescu — Dana Nuțu șl Mar
tine Keller — Gertrude Baum
stark. Trei partide au rămas 
neterminate : Joanna Jago- 
dinska — Petra Fensiel, Ma
rini Pororeviei — Elena Ahmî- 
Hrvstaia «i nana Glaz — Ga
briela Oliraw.

Elisabcta Polihroniade a re
mizat amlnata din prima run
dă cu Dana Nota si a cîștigat 
întrerupta cu Keller. în felul 
acesta, multipla noastră cam
pioană trece In fruntea cla
samentului. care se prezintă 
astfel după cinci runde si îna
intea reluării partidelor neter
minate : POLIHRONIADE 3 
(1), Liu Shelan 3, Baumstark 
Z */i, Ahmîlovskaia 2 (3), Oiă- 
rașu, Glaz, Joseliani Z (Z), 
Nuțu, Pogorevici 1 */i (I), Jie
man. Feustei, Ioneseu 1 (2).
Vineri este zi liberă în turneu.

C.M. DE NAVOMODELE
De azi^și pînă la 15 august, 

pe un lac de lingă localitatea 
Nagykanizsa (Ungaria), se vor 
desfășura întrecerile campiona
telor mondiale de navomodele, 
clasa FSR (nave propulsate de 
motoare mecanice și pilotate 
prin radio), la care va participa 
și un lot de sportivi români : 
Cristina Ciortan și Tiberiu 
Csaszar (ambii Jiul Petroșani), 
Ovidiu Radu Almășan (Lemna
rul Tg. Mureș), Attila Pentho 
(Voința Tg. Mureș) — la ju
niori, iar la seniori : Vasile Pe- 
trache și Sorin Pârloagă (am
bii de la ICEMENERG Bucu
rești), Francisc Barra (Voința 
Reghin), loan Suciu (Lemnarul 
Tg. Mureș) și Gheorghe Sues 
(Voința Arad). Antrenor — 
Leontin Ciortan.

Ziua de 31 iulie 1934 va rămi- 
ne pentru Dudu Georgescu o zi 
frumoasă, plină de nostalgii. 
Peste ani, Dudu își va aminti 
că pe stadionul din Buzău a 
susținut ultimul lui meci in 
echipa națională, sub culorile 
căreia a evoluat de 44 de ori. 
La Buzău, cu prilejul întilnirii 
amicale cu reprezentativa R.P 
Chineze, F.R.F., antrenorul 
echipei naționale și clubul 
Gloria au organizat o frumoasă 
și emoționantă retragere din 
activitatea internațională a a- 
cestui autentic golgeter pe 
care fotbalul românesc l-a 
avut în ultimii 16 ani.

Da, au trecut exact 16 ani de 
atunci, de la debutul, lui în 
Divizia „A" (la Tg. Mureș, cu 
Progresul București, clubul 
unde a crescut de la copii). 16 
campionate, care aveau să-1 
propulseze pe Dudu în rîndu- 
rile golgeterilor europeni. Eu
sebio, Jekov, Gerd Miller, 
Skobiar, Yazalde fuseseră „tu
narii" Europei, jucătorii în vi
trinele cărora strălucea „Gheata7 
de aur". La finele anului com- 
petițional 1974/’75 lista aceasta 
s-a completat cu numele unui 
fotbalist român : Dudu Geor
gescu. Juca la Dinamo și cu 
cele 33 de goluri a devenit 
prima „Gheată de aur“ a fot
balului nostru, performanță pc 
care avea s-o repete în ediția 
1976/’77, cu un număr de goluri 
și mai mare. 47, doar la două 
goluri de recordul lui Boni- 
hady (49 de goluri. în 1948, cînd

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

acesta juca în marea echipă 
I.T.A.). De 4 ori a fost Dudu 
golgeter al campionatului nos
tru, devenind azi golgeterul ab
solut al Diviziei „A", cu 223 de 
goluri, cifră care cu greu va fi 
depășită de un alt jucător.

Urmare firească a acestei 
prodigioase activități, a excep
ționalului lui simț de gol, Dudu 
a fost de multe ori selecționat 
în echipa națională. Debutul și 
l-a făcut în 1973, in meciul cu 
Finlanda. de la București 
(scor : 9—0), cind a marcat 
primul lui gol pentru echipa re
prezentativă, primul din cele 21 
pe care avea să le jnserie în 
cele 44 de partide jucate sub 
culorile naționalei, cifră cu 
rare se situează pe locul 3. 
după Bodola (30 de goluri) și 
lordănescu (26), dar înaintea 
lui Dobai (20), Boloni (18), Sepi 
Grațian și Dumitrache (cite 15), 
Rudy Wetzer și Baratki (14), 
Ciolac (13), Constantin și Dumi
tru (12) etc.

Acum, Dudu Georgescu a pă
răsit activitatea internațională. 
A făcut-o cu fruntea sus, cu 
brațele pline de flori și de 
cupe. La ora acestui bilanț, l-am 
întrebat care au fost cele mai 
frumoase momente din viața 
Iui de fotbalist ? Nu a stat de
loc pe gînduri și ne-a răspuns 
cu modestia care l-a caracteri
zat întotdeauna : „Debutul în 
echipa reprezentativă, visul 
oricărui jucător, primirea celor 
două „Ghete de aur" și selec
ționarea mea în echipa Euro
pei, in turneul de Ia Paris, din 
1975^ cind am jucat alături de

DUDU

Van Haneg 
Billy Bremi 
mari jucătoi 
ropean de :
• Cit tiu 

Dudule ? • 
sider că ma 
septembrie t 
dar mă sin: 
Cind va soi 
loc insă tic 
timpul nu ia 
pină atunci, 
citeva goiur

Golul, goli 
altceva o f 
aur* a Eurc

START IN „RALIUL
Astăzi, vineri. Ia ora 17,91, ca 

dă plecarea din Tulcea (In fața 
Casei de culturi) In cea de a 
cincea ediție a „Raliului Deltei” 
— etapă In campionatul republl-

DELTEI"
can de raliuri. După străbaterea 
celor 444 km ai cursei automo- 
blUștll se vor întoarce, In același 
loc, lnceplnd de la ora 2 noaptea 
(slmbătă).

• Tragerea obișnuită LOTO de 
astăzi W august se va desfășura 
în sala clubului sportiv Progre
sul din București, str. Dr. Stal- 
fuzate la ora 19 (pr. II), la ora 
16,30. Rezultatele vor fi radiodi
fuzate la ora 19 (pr. H) la ora 
23 (pr. I), precum și a doua zi 
ta ora 8,55 (pr I).
• CÎȘTIGURILE TRAGERII EX

CEPȚIONALE LOTO DIN 29 IU
LIE. FAZA I — Cat. 1 : 2 varian
te 25% a 50.000 lei ; cat. 2 : 1 va
riantă 100% a 28.423 lei sau, la 
alegere, o excursie de două locuri 
in R.D.G. șl diferența în numerar 
și 13 variante 25% a 7.106 lei ; cat. 
3 : îs variante a 5.811 lei ; cat. 4: 
96 variante a 1.150 lei ; cat. 5 :
230 variante a 480 lei ; cat. 6 :
300.75 variante a 367 lei ; cat. 7 :
509,25 variante a 200 lei ; cat. 8 :
3.334 variants- a 100 lei. FAZA a 
n-a — Cat. B : 5 variante 25% 
a 19.720 lei ; eat. C : 7,75 variante 
a 12.723 lei ; cat. D : 58.25 variante 
a 1.693 lei ; cat. E : 665,75 variante 
a 100 lei. Cîștigurile In valoare 
de 50.000 lei, de la cat. 1, au re
venit participanților : ALUPEI 
ION din Bacău șl DIȚA MARIA 
din București.

MECIURI AMICALE • MECIUi
• F.C.M. BRAȘOV — S.C. BA

CĂU 0—1 (0—1). Autorul golului: 
Mihuț (min. 4). F.C.M. BRAȘOV : 
Polgar — Anghel, Șulea, Naghi, 
Mandoca — Moșoman, Spirea, 
Batacliu, Șoarece — Văidean, 
Cramer. Au mai jucat : Vasile, 
Manciu, Hînsean, Mărgărit. S. C. 
BACĂU: Popa — Andrieș, Cărpuci, 
Solomon. Elisei — Artenie, Șoi- 
man, Adolf — Mihuț, Viscreanu, 
Penoff. Au mai jucat : Chitaru, 
Avasicii. (C. GRUIA, coresp.).
• CARAIMANUL BUȘTENI — 

PANSERAIKOS SERES (Grecia) 
1—1 (0—1). Au marcat : Papado
poulos (min. 10). Brfnzea (min. 
52). (M. Zbarcea — coresp.).
• PETROLUL PLOIEȘTI — CHI

MIA RM. VÎLCEA 3—1 (3—0).
Autorii golurilor : Pancu (min. 
35), Catinca (min. 44 și 45), res
pectiv Iovan (min. 78). Chimia a 
folosit echipa : Pavel — Teleșpan, 
Basno, Preda, Cin că — Vergu, 
Lazăr, Albu, Carabageac — Veri- 
geanu, Buduru. Au mai jucat : 
Racolțea, Ancuța, Iovan. (O. 
BĂLTEANU — coresp.).

• SELECT^
— SALAMUl 
Autorii goîu 
Gălățeanu și 
tiv Hashim 
CRISTEA —
• AZI, LA 

MIA — PAP 
Astăzi, de la 
nul din Rm. 
pută meciul 
dintre Chimi 
Panseraikos
• TRACTO 

OLT 1—0 (1- 
daș (min. 15) 
Prepeliță, Za
— Minea, Po 
Eftimie, Geo 
cat : Mihai, 
STANCA, co

C.S.M. LUI 
CEVO (IUGC 
Au marcat : 
Boboc (min. 
Loga (min. 
viei (min. 3! 
(C. OLARU,
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B J.O. DE LA LOS AAGELES
FETELE NOASTRE LUPTĂ PENTRU

(Urmare din pag. 1)

ca. pe linia de so
ia. printr-o zvîcnire, 

Usha sutimea de 
necesară cîstigării 

de bronz. Această 
fotografia" a fost 
cîteva ori pe marele 
culori al stadionului, 
clar eficacitatea ul- 
efort al 
Satisfacție 
românesc, < 

tînără 
ambițioasă.

LAURII OLIMPICI
de recordul olimpic obtinut de 
favorita ,.nr. 1“ a probei. A 
urmat seria a treia, cu Mari- 
cica Puică si junioara britani
că Zola Budd și o a doua alergă
toare americancă, iar spectatorii 
aveau să constate cu consterna
re că o... „Mary Decker" mai 
au și alții în această lume! Ma- 
ricica aleargă dezinvolt, sigur, 
cu un fuleu metronom, si — 
cind a fost cazul — spre sfir- 
situl cursei a fortat pentru a 
se detașa, eiștiginil fără pro- 
bieme. seria si bâxind eu « se
cundă (8:43.32) 
pic stabilit de 
Un „aaaah ! ?“ 
ieșit din zecile 
piepturi, șl din 
finala la 3 000 de metre care 
se va alerga vineri la ora 18.30 
(simbătă dimineața li Bucu
rești). a devenit principala a- 
tractie a atletismului olimo e 
de la Los Angeles

Maridca Puică *e simte 
atlt de bine torit aleargă si
azi, joi. to semifinalele la 1 5<X) 
de metri, vineri finala »
3 000. iar sîmbătă sperăm, fi
nala la 1 500 O victorie a ei 
asupra lui Mary Decker 
cursa de 3 000 
pentru noi un 
cep tie.

Au urmat
lungime

o calificare in finală si o me
dalie de aur. nu s-au împlinit 
nici de această dată la Jocu
rile Olimpice. De altfel, ei — 
mai bine spus antrenorii lor 
si conducerea federației noas
tre de handbal — promit de 
natru ediții titlul de campion 
olimpici, ca oină în cele din 
urmă să aibă arg.nt sau bronz 
dar cu insatisfacția cuvenită, 
pentru că de la handbal si 
handbalistii nostn. De care li 
răsfățăm de ani si ani. ar fi 
trebuit să avem satisfacția me
daliilor de aur.

Avem speranța că atle
tele noastre, caiacistii si ca- 
noistii. vor adăuga noi meda
lii de aur ne tabelul de onoa- 

la 
a

reușit < 
sire, să 
indiencei 
secundă 
medaliei 
sosire ..la 
redată de 
ecran în 
rezultînd 
timului 
noastre, 
atletismul 
centru această 
guincioasă și____ ._____
care la sugestia antrenorului 
Nicolae Mărăsescu a schimbat 
semifondul, cu care debu
tase. cu cursa de viteză pe 
garduri. Vă imaginați ușor 
cit de emoționată era. vizibil 
si pe ecranul stadionului, a- 
ceastă atletă ajunsă atlt 
de repede la consacrare.

A fost o dupâ-amiază atle
tică în 
direct _  ___ ,_
Decker, am așteptat cu 
interes confruntarea 
tă dintre 
si această 
mericancă. 
țiului mondial i 
la Helsinki.

Dacă Stadionul Coliseum ar 
avea nu numai capacitatea 
vestitului Maracana. din Rio 
de Janeiro. ci chiar dublul 
acesteia, tot nu s-ar găsi bi
lete de intrare. De cîteva ori 
pe zi. la televiziune, ca si pe 
afișele mari si colorate, silue
ta atletei Mary Decker In 
alergare prezintă lozinca, 
atit de folosită aici. ..Bate-te 
pentru aur !“. De ieri după- 
amiază. după desfășurarea 
celor trei serii pentru de
semnarea finalistelor la 3 000 
de metri, amatorii americani 
de atletism au căzut pe gin- 
duri. Mary Decker a alergat 
Jn prima serie si. desigur, 
:îstigat. stabilind in 
timp primul record 
al acestei probe la 
în programul J.O. : 
Stadionul a explodat în o-
vatii. pe ’mari pancarte a apă
rut expresia ..Te îndrăgim. 
Mary !“. Și a urmat seria a 
doua de calificări, cu Rrigitte 
Krauss (R. F. Germania) rea- 
lizînd un timp la 13 secunde

atletei 
pentru 
ca si 

i sir- recordul elim- 
Miry Decker, 
prelungit a 
de mii de 

acel moment.
re al participării românești 
cea de-a XXlil-a ediție 
Jocurilor Olimpice

Un asalt de o mare frumusețe, in finala probei feminine 
de floretă-echipe. Pe planșa de la „Convention Center", 
Marcela Zsak (cea mai activă dintre floretistele noastre 
in partida precedentă, cu Franța, campioana olimpică en 
titre, intrecută de românce cu 8—7) și Christine Weber. 

revelația echipei R.F. Germania, in această finală
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care, oină la duelul 
din finala cu Mary 

i mațe 
indirec- 

Maricica Puică 
mare atletă a- 
cîstigăto.area ti- 

in anul 1963.

ATLETISMUL,
(Urmare dn pag. 1)

IN CONTINUARE, LA ÎNĂLȚIME!

to 
de metri ar C 
succes de ex-

a 
același 

olimpic 
debut 

3:44,38.

(~ UtlHil

calificările la 
____ femei. Anisoara 

Stanciu si Val: Ioneseu reușind 
fără probleme. axa cum 
rezultă din clasamente-

Am insistat asupra acestor 
satisfacții la atletism. si 
pentru că... handbalistii noștri 
ne-au dezamăgit, ca si la alte 
Olimpiade, pierzînd un meci 
hotărftor pentru obținerea 
titlului olimpic, meci în care 
— de altfel — era suficient si 
un rezultat de egalitate, 
echipa noastră l-a avut 
dispoziție de-a lungul 
ciului. Știm cu toții, cei de 
aici, că sînteți la fel de necă
jiți ca și not Departe de a dor 
victorii cu orice preț, socotim 
totuși că această califcare a 
fost mai accesibilă ca oriclnd 
in compania handbal istilor 
iugoslavi, care, după cum se 
Știe, au barat de mai multe ori 
handbaliștilor noștri drumul 
spre finala olimpică.

Meciul a fost pierdut si... 
ceea ce speram de la handba
listii noștri atit de îndrăgiți.

ATLETISM. Masculin, 200 m • 1. Cari 
Lewis (S.U.A.) 19,SO, rec. olimpic — cam
pion olimpic ; 2. K. Baptiste (S.U.A.) 
19,90 ; 3. T. Jefferson (S.U.A.) 20,26 ; 4. 
J. B. Silva (Brazilia) 20,30 ; 5. R. Ltibke 
(R.F.G.) 20,51 ; 6 J.J. Boussemart (Franța) 
20,55 ; 7. P. Mennea (Italia) 20,55 ; 400 m : 
Alonzo Babers (S.U.A.) 44,27 — campion 
olimpic ; 2. G. Tiacbh (Coasta de Fildeș) 
44,54 ; 3. A. McKay (S.U.A.) 44,71 ; 4. D. 
Clark (Australia) 44,75, 5. S. Nix (S.U.A.) 
44,75 ; 6. S. Uti (Nigeria) 44,93 ; prăjină : 
X. Pierre Quinon (Franța) 5,75 m — cam
pion olimpic ; 2. M. Tully (S.U.A.) 5,65 m; 
3. T. Vigneron (Franța) și E. Beli (S.U.A.) 
5,60 m; 5. K. Pallonen (Finlanda) 5,45 m; 6. 
D. Lytle (S.U.A.) 5,40 m; decatlon : după 
primele cinci probe, conduce Thompson 
(M. Britanle) 4 633 p, urmat de Hingsen 
(R.F.G.) 4 519 p și Wentz (R.F.G.) 4 332 p. Feminin, 400 mg : 1. Nawal El MoutawakeI 
(Maroc) 54,61, rec. olimpic — campioană 
olimpică ; 2. Judy Brown (S.U.A.) 55,20 ;
3. Cristieana Cojocaru (România) 55,41 ;
4. p. T. Usha (india) 55,42 ; 5. Ann Louise 
Skoglund (Suedia) 55.43 ; 6. Debbie Flin- 
țotf (Australia) 56,21.

BASCHET. Masculin, semifinale : Iugo
slavia — Spania 61—74 (40—35) S.U.A. — 
Canada 78—59 (43—26) ; finala (Spania —
5. U.A.) are loc vineri ; pentru locurile 
5—8 : Uruguay — Australia 101—95 (40— 
41), Italia — R.F.G, 98—71 (45—35).

BOX. Sferturi de finală. Cat. cocoș : D. 
Walters (Canada) b.p. P. R. Decima (Ar
gentina), H. Lopez (Mexic) b.p. N. Dube 
(Zimbabwe), M. Stecca (Italia) b.p. R. P. 
Tamara (Columbia). P. Nolasco (Rep. Do
minicană) b.ab.l S. K Moon (Coreea de 
Sud) ; cat. pană : o. C. Peraza (Venezue
la) b.p. H. O. Park (Coreea de Sud), M. 
Taylor (S.U.A.) b.ab.3 J. Wanjau (Kenya), 
T. AykaV (Turcia) b.ab.1 M. Hegazy (E- 
gipt), P. Konyegwachie (Nigeria) b.p. C. 
Lubulwa (Uganda) ; cat. semimijlocie : J. 
Nyman (Finlanda) b.p. D. Frazer (Ja
maica). Y. S. An (Coreea de Sud) b.p. V. 
Koskela (Suedia), L. Bruno (Italia) b.p. 
A. Kuenzler (R.F.G.). M. Breland (S.U.A.) 
b.p. G. Leon (Mexic) ; cat. mijlocie mică: 
M. Zielonka (R.F.G.) b.p. G. Sery (Coasta 
de Fildeș), F. Tate (S.U.A.) b.ab.l C. 
Kapopo (Zambia), C. Tiozzo (Franța) b.p. 
I. Cole (Sierra Leone), S. O’Sullivan (Ca
nada) b.p. R. Douglas (Marea Britanle); 
cat. grea : A. Vanderlijde (Olanda) b.p. 
G. Stefanopoulos (Grecia) W. Dewlt (Ca
nada) b.k.o.l D. Owiny (Uganda), H. Til
lman (S.U.A.) b.ab.2 T. Taufoou (Tonga), 
A. Musone (Italia) b.p. H. Brock (Sue
dia) ; cat. supergrea : F. Damiani (Italia) 
b.ab.2 W. Isangura (Tanzania), R. Wells 
(Marea Britanle) b.k.o.l V. Pulu (Tonga), 
S. Azis (Iugoslavia) b.p. P. Hussing 
(R.F.G.) T. Biggs (S.U.A.) b.p. L. Lewis 
(Canada).

CAIAC-CANOE. Masculin, 500 m, semifi
nale (primii 3 în finală) : C 1 : I. 1. H. 
Jakobsen (Danemarca) 2:01,42 ; 2. H. Faust 
(R.F.G.) 2:02,60 ; 3. Ph. Renaud (Franța) 
2:03,30 : II : 1. Costică Olani (România) 
2:02,62 ; 2. K. Tnoue (Japonia) 2:03,55 ; 3. 
F. Lopez (Spania) 2:04,38 ; ni : 1. L. Cain

Si 
la

scrise La 1 500 m. senile acestei 
probe nu s-au mai desfășurat, 
nrmtod ca ia treier ea să înceapă 
din faza semifinalei or. Aceasta 
a însemnat un consum de efort 
mai mic pentru recordmana 
noastră Martaea Puică. în
scrisă la 150Q m si la 3000 rr.. 
ambele probe fiind programate 
miercuri. Așa că. după-amiază. 
Puică a hiat startul la 3000 m. 
intr-o erupă destul de puter
nică, dovadă fiind chiar re
zultatele : Foiri 8:4332. Brem
ser (S.U.A) 8:43,3'. Budd (M. 
Britanic) 8:44.82, B«rki (Elve
ția) 8:43.82. Din celelalte grupe 
au obținut calificarea in finală:
l. — Decker S.U.A.) 8:4408.
Williams (Canada) 8:43,77, Pos 
somai (Italia) 8:45.84, Cunha 
(Portugalia) 8:44-38 Rodger (N. 
Zeelandă) 8.-47.88 ; D. — Kraas 
(R-F.G.) 8:57.53. Hansen (S.U.A.) 
8:54,84. Sly (M. BriL) 83846.

La săritura în lungime, stan
dardul de 8.50 m a fost obținut 
fără dificultate doar de sase 
atlete : Joyner (S.U.A.) 6.76 m, 
Sțaneiu (România) 6,69 m. 
Hearnshaw (M. Britanic) 6.64
m. Lorrawa (Australia) 641 m 
Ioneseu (România) 6,66 m,

Lewis (S.L.A.) 6,55 m, alte șase 
fiind promovate in concurs — 
fără acest barem — pină la 
completarea numărului de 12.

Dintre finalele masculine, se 
cere remarcată in primul rind 
cursa de 200 m. pe care Cari 
Lewis a tiștigat-o cu un nou 
record olimpic. 19,80 s. o ex
celenta performanță înregi
strată la nivelul mării ! Cu 
acer, r-cves (al treilea de la 
Începutul competiției atletice), 
Lewis mai are de făcut doar 
un pas pentru a egala isprava 
de legendă a marelui atlet care 
a fost Jesse Owens — 4 victorii 
la aceeași ediție a Jocurilor 
Olimpice. Amintind despre a- 
cestea. o comparație a rezul
tatelor lui Owens de la J.O. 
■36 cu cele ale lui Lewis de la 
J.O. ti : 100 m t 104 — 9,99 s ; 
300 m t 20,7 — 19,86 s ; lun
gime : 8.06 — 8 54 m. Urmează 
ștafeta de 4X100 m. pe care, 
in mod normal, echipa S.U.A 
nu o poate pierde, astfel că 
Lewis iși va putea împlini o- 
biectivul si va intra si el in 
legenda atletismului mondial 1

La startul J.O.. doi dintre 
alergătorii americani pe 400 m. 
Antonio McKay și Alonzo Ba
bers, se prezentau cu cele mai 
bune performante. 44,71 și. res

pectiv, 44,86 s. care-i recoman
dau ca principali favoriti. to 
finală, McKay și-a egalat re
zultatul anterior, dar aceasta 
nu l-a ajutat prea mult, pen
tru că Babers a alergat 44,27 s 
și între ei s-a intercalat, în 
mod neașeptat, un sprinter din 
Coasta de Fildeș. Gabriel 
Tiacoh (44,54 s — nou record 
al Africii). Finala de miercuri 
a fost una dintre cele mai 
echilibrate din istoria J.O. s' 
desfășurată într-un tempou 
destul de alert.

în sfirșit, așteptatul duci din
tre săritorii cu prăjina francezi 
și cei americani s-a încheiat 
cu succesul lui Pierre Quinon. 
Fostul recordman mondial al 
probei a intrat în concurs la 
5,45 m, a trecut din a doua 
încercare, după care a trecut 
mereu din prima la 5.65 m. 
5,70 m și 5,75 m. dar a doborit 
de trei ori la 5,80 m. învinsul 
său, Mike Tully, căruia i-au 
fost necesare trei săritori 5,65 
m, a încercat si el la 5.80 m, 
dar. la fel. fără succes. Pentru 
locul trei s-au acordat două 
medalii de bronz. Thierry Vig- 
neron și Earl Beli, ei avind 
înscrisă pe foaia de concurs o 
egalitate perfectă, inceoînd cu 
rezultatul final : 5.60 m.

—

(Canada) 2:02,60 ; 2. T. Grounlund (Fin
landa) 2:03,36 ; 3. R. Rozanski (Norvegia) 
2:06,87 ; K 1 : 1:1. I. Ferguson (Noua 
Zeelandă) 1:46,00 ; 2. M. Janlc (Iugoslavia) 
1:49,08 ; 3. D. Scarpa (Italia) 1:49,10 ; n : 
1. B. Bregeon (Franța) 1:48,80 ; 2. L. E. 
Moberg (Suedia) 1:49,00 ; 3. D. Upson
(Marea Britanie) 1:49,26 ; ni : 1. Vaslle 
Dtba (România) 1:49,45 ; 2. R. Scholl 
(R.F.G.) 1:50,70 ; J. G. Del Rlego (Spa
nia) 1:51,33 ; K 2 : 1:1. L Ferguson — 
P. McDonald 1:36,10 ; 2. D. Scarpa — F. 
Ubertl 1:37,20 ; 3. W. Bachmayer — H. 
Wolfgang (Austria) 1:37,79 ; n : 1. H. Fis
her — A. Morris (Canada) 1:35,45 ; 2. Ni
colae Fedosel — Angelin Velea (România) 
1:36,60 ; 3. F. Hervleu — D. Legras (Fran
ța) 1:36,79 ; III : 1. A. Sheriff — J. West 
(Marea Britanie) 1:36,5« ; 2. M. Seack — 
O. Seack (R.F.G.) 1:37,00 ; 3. P. I. Bengts
son — L. E. Moberg 1:37,82.

FOTBAL. Semifinale : Franța — Iugo
slavia 4—2 după prelungiri (2—0, 2—2) 
Brazilia — Italia 2—1 după prelungiri 
(0—0, 1—1), Anala (Franța — Brazilia) 
are loc sîmbătă. jocul pentru locurile 
3—4 (Iugoslavia — Italia) — vineri.

HALTERE. Cat. +110 kg : 1. Dinko
Lukln (Australia) 412,5 kg (172,5+240) — 
campion olimpic ; 2. M. Martinez (S.U.A.) 
410 kg (185+ 225) ; 3. N. Nerllnger (R.F.G.) 
397.5 kg (177,5+ 220) : 4. s. Laggner (Aus
tria) 385 kg ; 5. I. Tsintsaris (Grecia) 347 
kg ; 6. B. Oluoma (Nigeria) 337,5 kg.

HANDBAL. Masculin, grupa A : Elve
ția — Islanda 16—23, Iugoslavia — Româ
nia 19—18 (8—10), Japonia — Algeria
17—16 ; clasamentul final al grupei : 
Iugoslavia 9 p, 2. România 8 p. 3. Islanda 
■1 p, 4. Elveția 4 p, 5. Japonia i. 6. Al
geria 0 p ; grupa B : Suedia — Spania 
26—25 (16—13), Danemarca — R.F.G. 19— 
20. Coreea de Sud — S.U.A. 22—22 : 
clasamentul Anal al grupei : 1. R.F.G. 
10 p, 2. Danemarca • p 3. Suedia 6 p 
4. Spania 4 p, 5. S.U.A. 1 p (91—100), 
6. Coreea de Sud 1 p (123—157) ; Anala 
(Iugoslavia — R.F.G.) și meciul pentru 
locurile 3—4 (România — Danemarca) au 
loc simbătă-

HOCHEI PE HARBĂ. Masculin, meciuri 
pentru locurile 9—12 : Canada — Ma
laysia 1—0, Kenya — S.U.A. 1—1 după pre
lungiri, 6—5 la penaltyuri.

JUDO. Cat mijlocie (86 kg). Rezultatele 
Analelor pentru locurile 1—2 ș, 3—5 : P. 
Seisenbacher (Austria) b. lppon R. Ber- 
land (S.U.A.) ; ,S. Nose (Japonia) b. lpp. 
F. Canu (Franța) șl W. Carmona (Brazilia) 
b’.p. (koka) D. White (Marea Britanie). 
Clasamentul : 1. Peter Seisenbacher (Aus
tria), campion olimpic, 2. R. Berland 
(S.U.A.), 3. s. Nose (Japonia) șl W. Car
mona (Brazilia), 5. F. Canu (Franța) și 
D. White (Marea Britanie).

LUPTE LIBERE. Rezultate din tururile 
eliminatorii : cat 48 kg : L Takashi (Ja-

___________________________________
ponia) b.p. (8—7) G. Son (Coreea de Sud); 
K. Andersson (Suedia) b.p. (9—9) S. Dutt 
(India) ; R. Weaver (S.U.A.) b. tuș (min. 
2,56) R. Heugabel (R.F.G.) și b superio
ritate puncte (12—0 ; min. 3,27) w. Gao 
(R.P. Chineză) ; cat. 52 kg : J. Kim Co
reea de Sud) b.s.p. (12—0 ; 1,44) J. Malna 
(Malta), b.p. (7—7) A. Seyhanli (Turcia) 
și b.t. (1,18) I. Garces (Ecuador) ; A. 
Seyhanli b.s.p. T. Bourdin (Franța) și 
b.s.p. J. Main a ; G. Moores (Marea Bri
tanie) b.t. (2,04) A. Farag (Egipt) ; S. 
Trstena (Iugoslavia) b.p. (6—3) J. Gon
zales (S.U.A.), b.t. (2,15) S. Farag și b.t. 
(1,59) G. Moores ; M. Singh (India) b.s.p. 
(ÎS—0 ; 2,30) B. Olvera (Mexic), b.t. (0,58)
J. Gonzales șl b.t. (5,09) T. Diaw (Se
negal) ; Y Takada (Japonia) b.t. (1,27) 
T. Diaw șl b-s.p. B. Olvera : cat. 62 kg :
K. Akalshi (Japonia) b.s.p. (12—0 ; 5,18)
S. Kaygusuz (Turcia) ; J. Lee (Coreea de 
Sud) b.t. (2,30) M. Herbster (R.F.G.) ; C. 
Brown (Australia) b.p. (8—0) B. Santoro 
(Franța) ; R. Lewis (S.U.A.) b.s.p. (15—3 ; 
4,46) A. Bruna (Italia) ; cat. 74 kg : D. 
Schultz (S.U.A.) b.p. (9—0) P. Rauhala (Fin
landa), b.s.p. (li—0; 3,16) Z. Coleman (Noua 
Zeelandă) și bs.p. (12—o ; 143) R. Salas 
(Columbia) ; S. Saban (Iugoslavia) b.t. 
(5,03) z. Coleman, b.s.p. (12—0 ; 1,45) I. 
Ordonez (Spania) și b^.p. (13—1 ; 5,05)
A. Faris (Irak) ; s. Sagan (Turda) b.s.p. 
(14—0 ; 1,05) I. Ordonez,; R. Singh (India) 

b.p. (5—2) N. Hlguchl (Japonia), b.p. (4—3) 
M. Zaiar (Siria) șl b.p. (6—2) S. Olawale 
(Nigeria) ; M. Knosp (R.F.G.) b.t. (1,49) 
K. Bogiatzis, b.t. (2,20) S. Olawale (Gre
cia) șl b.t. (1,18) H. Bambe (Camerun) ; 
M. Mongeon (Canada) b.t. (4,30) F. Wal
ker (Marea Britanie) și b.p. (6—2) C. 
Green (Australia) ; M. Han (Coreea de 
Sud) b.t. (2,03) M. Hamad (Egipt)' și b.t. 
(0.33) M. Gua (Pakistan) ; P. Rauhala b.t. 
(2,50) R. Salas și b.p. (»—5) S. Sagan ; 
G. Bogiatzis b.p. (4—2) C. Green ; cat. 
90 kg : a. Ota (Japonia) b.s.p. (13—0 ; 
3,48) M. Appah (Nigeria) ; C. Davis (Ca
nada) b.p. (â—5) Fr. Andersson (Suedia) ; 
A. Banach (S.U.A.) b.t. (0,48) M. Abdul 
(Pakistan) ; N. Loban (Marea Britanle) 
b.t. (1,45) M. Appah : cat. +100 kg : Va- 
slle Andrei (România) p.t. (1,58) B. Baum
gartner (S.U.A.) ; În turul 2 a fost liber ;
A. Taskin (Turda) b.p. (13—7) P. Piki- 
lidls (Greda) ; B. Moole (Canada) b.t. 
(2,01) M, Sakho (Senegal) și b.t. (4,22) K. 
Ishlmori Japonia) ; H. Hadad (Egipt) b.p. 
(6—4) K. Ishlmori și b.p. (9—5) M. Sakho;
B. Baumgartner b.t. (2,10) A. Taskin.

SĂRITURI IN APA. Masculin, trambu
lină : 1. Gregory Louganis (S.U.A.) 754,41 
p — campion olimpie ; 1. L. Tan (R.P. 
Chineză) 662 31 p ; 3. R. Merriott (S.U.A.) 
661,32 p ; 4. H. Li (R.P. Chineză) 646,35 p ; 
5. c. Snode (Marea Britanle) 609,51 p ; (. 
P. Italianl (Italia) 578,94 p.

VOLEI. Masculin, semifinale : BraziHa — 
Italia S—1 (—12, 2, 3. 5) ; S.U.A. — Canada 
3—0 (0, 10, 7) ; finala (Brazilia — S.U.A.) 
șl medul pentru locurile 3—4 (Italia — 
Canada) se dispută simbltt ; pentru le«-

rile 5—3 : Coreea de Sud — R.P. Chineză 
3—1 (4, 11 —6, 17), Argentina — Japonia
3—1 (—9, 10, 10, 11) ; pentru locurile 9—10 : 
Tunisia — Egipt 3—2 (13. 9, —5, —13, 5).

YACHTING. Clasamente finale. Clasa 
„Finn" : 1. Russel Coutts (Noua Zeelan
dă) 34,70 — campion olimpic ; 2. J. Ber
trand (S.U.A.) 37,00 ; 3. T. Neilson (Ca
nada) 37,70 ; 4. J. Blanco (Spania) 60,70; 
5. W. Gerz (R.F.G.) 66,10 ; 6. Pratt (Aus
tralia) 68,00 ; clasa „Star" : 1. S.U.A.
(William Buchan, Stephen Erickson) 29,70 
— campioană olimpică : 2. R.F.G. 41,40 ; 
3. Italia 43,50 ; 4. Suedia 43,70 : 5. Aus
tria 53,70 ; Grecia 67,00 ; clasa „Tor
nado" : 1. Noua Zeelandă (Rex
Sellers, Chiris Timms) 14,70 — campioană 
olimpică ; 2. S.U.A. 37,00 ; 3. Australia
50.40 ; 4. Danemarca 51.10 ; 5. Bermude 
53,50 ; 6. Marea Britanie 53.70; clasa „470": 
1. Spania (Luis Dorește, Roberto aftlolina)
33.70 — campioană olimpică ; Z S.U.A.
43,00 ; 3. Franța 49,40s; 4. R.F.G. 50.10 ; 
5. Italia 57,00 ; 6. Finlanda 67,40 ; clasa 
,,Soling" : 1. S.U.A. (Robert Haines, Ed 
Trevelyan, Rod Davis) 33,70 — campioană 
olimpică ; 2. Brazilia 43,40 ; 3, Canada
49.70 ; 4. Marea Britanie 54,70 ; 5. Nor
vegia 57,70 ; 6. Grecia 59,20 ; planșă cu 
velă : 1. Stephan Van Den Berg (Olanda) 
27,00 — campion olimpic ; 2. R. S. Steele 
(S.U.A.) 46,00 ; 3. B. Kendall (Noua Zee
landă) 46,40 ; 4. G. Guillerot (Franța)
52.40 ; 5. K. Maran (Italia) 54,40 ; 6. G. 
Hyde (Australia) 55,70 ; clasa „F.D." : 1. 
S.U.A. (Jonathan McKee, Carl Bucban)
19.70 — campioană olimpică ; 2. Canada
21.70 ; 3. Marea Britanie 48,70 ; 4. Dane
marca 52,40 ; 5. R.F.G. 55,70 ; 6. Bra
zilia 61,70.

BASE-BALL. Turneu demonstrativ, fi
nala : Japonia — S.U.A. 6—3 (0—1. 3—o, 
3—2) ; dasament : 1. Japonia. 2. S.U.A., 
3. Taiwan, 4. Coreea de Sud.

TENIS. Turneu demonstrativ, optimi de 
finală : Masculin, simplu : J. Ar: as
(S.U.A.) — K. Jones (S.U.A.) 6—2. 6—4 ; 
M. Westphal (R.F.G.) — E. Amend
(S.U.A.) 7—5, 6—2 ; S. Edberg (Suedia) — 
C. Di Laura (Peru) 7—6, 7—6 ; J. Hlasek 
(Elveția) — J. Bardou (Spania) 6—2, 6—2, 
F. Maclei (Mexic) — E. Sanchez (Spa
nia) 6—4, 6—4, S. Youl (Australia) — S. 
Bale (Marea Britanle) 4—6, 6—4 7—3 P.
Cane (Italia) — A. Chekrouni (Maroc) 
6—2, 6—4 ; feminin : Kathy Horvath
(S.U.A.) — Myrlan Schropp (R.F.G.) 6—2, 
6—2 ; Sabrina Goles (Iugoslavia) — Pa
tricia Hy (Hong-Kong) 6—4, 4—6. 9—7 ; 
Catherine Tanvier (Franța) — Jill Het
herington (Canada) 2—6, 6—2, 6—4 ; Ag- 
gelikl Kanallopoulou (Grecia) — Andrea 
Lea.nd (S.U.A.) 6—3, 6—3 ; Raffaela Reggi 
(Italia) — Amanda Brown (S.U.A.) 6—2, 
a—6, 4—J ; Lillian Drescher (Elveția) — 
Renata Sasak (Iugoslavia) 6—1, 6—3 ;
Steffi Graf (R.F.G.) — Annamaria Ceechi- 
nl (Italia) 8—6, 6—3, 6—4 ; Pascale Paradis 
(Franța) — Andrea Jaeger (S.U.A.) w.o.



PROGRAMUL ÎNTRECERILOR DE VINERI

V] CAIACIȘTII Șl CANOIȘTII ROMANI ASALTEAZA
ASTAZI, PODIUMUL PROBELOR DE 500 ni

lacul Casitas, 
vor desfășura finalele 
iac-canoc pe distanța 
m. Rcprezentaoții țării 
sint prezenți în toate

La canoe simplu. 
Olaru a cîștigat seria 
(2:02,62). calificîndu-se _  —
nala acestei probe, înaintea lui 
Kiyoto Inque (Japonia) 2:03,55 
și Francisco 
2:04,38 
menea.
nostru mondial la această pro
bă va mai avea ca adversari 
în finala cu 9 culoare pe 
Heinning Jakobsen (Danemarca) 

2:01,42 — cel mai bun timp 
din semifinale —. Harmut Faust 
(R.F.G.) 2:02,60, Philippe Re
naud (Franța) 2:03,30 — clasați 
în această c_"— r 
trei locuri în_ seria I 
Larry 
Timo 
2:03.36.
vegia) 
finală din seria a III-a.

în semifinala probei de ca
iac simplu. Vasile Diba a în
vins in seria a III-a (1:49.45), 
în arma lui clasindu-se Reiner 
Scholl (R.F.G.) 1:50,70 și Gui

Aslazi. pe se 
de ca
de 500 
noastre 
probele. 
Costică 
a II-a 
în fi-

Lopes (Spania)
— calificați, de ase- 
în finală. Campionul

ordine pe primele 
.._  —— șt
Cain (Canada) 2:02,60, 

Gronlund (Finlanda) 
Robert Rozanski (Nor- 
2:06,87 — calificați in

llermo del Riego (Spania) 
1:51,33, calificați, de asemenea, 
în finala acestei probe. Vor 

. mai evolua în finală : Ian Fer
guson (Noua Zeelandă) 1:48,00 — 
cel mal bun timp din concurs 
—. Milan Janic (Iugoslavia) 
1:49,08, Daniele Scarpa (Italia) 
1:49,10 (calificați din 
Bernard 
1:48,80. 
1:49,00. 
1:49,26 
n-a).

Angelin Velea și Nicolae Fe- 
dosei (din echipajul de K 4 — 
1000 m campion mondial anul 
trecut la Tampere) s-au aliniat 
la startul seriei a II-a a pro
bei de eaiae dubla. După o 
cursă viu disputată, echipajul 
nostru nu a putut depăși. In 
final, puternicul dublou cana
dian Hugh Fiseber — Alwyn 
Morris (1:35,45 — cel mai bun 
timp din concurs), ocupind lo
cul doi (1:36,60). dar califi- 
cindu-se in finală. Împreună 
cu Francis Hervieu, Daniel
Legras (Franța) 1 J6.79. veniți 
pe poziția a treia. Iată și ce
lelalte șase echipaje calificate 
în finala' acestei probe : Ian

Bregon 
Lars Moberg 
David Upson 
(calificați din

seria I), 
(Franța) 
(Suedia) 
(Anglia) 
seria a

Ferguson. Paul <rioua
Zeelandă) 1:36,10. Daniele 
Scarpa. Francesco Uberti (Ita
lia) 1:37,20, Werner Bachmayer, 
Hartl Wolfgang (Austria) 
1:37,79 (din seria I). Andrew 
Sheriff, Jeremy West (Anglia) 
1:36,56. Matthias și Oliver Seack 
(R.F.G.) 1:37,00. Per Inge
Bentsson, Eric Moberg (Suedia) 
1:37,82.

ATLETISM. Bărbați: înălțime (calificări), 4 433 m (serii și semifinale),
4X100 m (serii), disc (finala), 1 500 m (semifinale), 3 003 m obstacole 
(finala) ; femei 4X400 m (serii ți semifinale). disc (calificări ; Florența 
Crâciunescu), 4X100 m (serii), înălțime (finala ; Niculina Vasile), 
100 m.g. (semifinale și finala), 3 000 m (finala; Maricica Puică)

BASCHET. Bărbați : jocuri finale (inclusiv finala pentru locurile 1-2) 
CAIAC'CANOE. Bărbați ți femei, finale la 

ech:paje in toate finalele)
CĂLĂRIE. Concursul individual de dresaj 
FOTBAL Finala pentru locurile 3—4 
GIMNASTICA RITMICA. întreceri preliminare 

Alina Drâgan)
HANDBAL. Bărbați : finalele pentru locurile _ ._
HOCHEI PE IARBA Bărbați : jocuri în grupele valorice ; femei : 

jocuri in grupa unică
JUDO. întreceri la categoria grea (+95 kg ; Mihai Cioc)
LUPTE LIBERE. Întreceri preliminare la categoriile 

100 kg ; finale la categoriile 52 kg, 74 kg, +100
POLO. Turnee finale pe grupe valorice 
SĂRITURI IN APA. Femei : finala la platformă 
SCRIMA. Bărbați : intreceri preliminare la spadă 
TIR CU ARCUL Concurs dublu F.I.T.A.
VOLEI. Bărbați : întreceri finale in grupa valorică

500 m (România ara

(Doina Sîâicuiescu și

5-12

57 kg, 68 kg, 82 kg, 
kg

- echipe

5-8

Dupâ derbyurile turneului de handbal

ECHIPA NOASTRA, DOAR IN „FINALA MICA
A

u

In partidele decisive din grupe: România - Iugoslavia 18-19 și R.F.G. -- Danemarca 20-18

Invingind un adversar dificil, Mircea Fulger s-a calificat in 
semifinalele turneului olimpic de box. Iată-l pe Fulger evoluind 

in compania tunisianului Lotfi Belkir (dreapta) 
Laserfoto : A.P. — AGERPRES

ICflIPA DE SADIE A ROMÂNIEI III „SEERIDRI"
(Urmare din pag 1)

România — S.U.A. va urca pe 
planșe în compania echipei 
Franței. în timp ce Italia va 
avea ca adversară pe învingă- 
toarea dintre R.P. Chineză și 
R.F.G.

Un culoar bun Dentru sabre- 
rii noștri, care — cu mai mul-

o me-

revenit 
Boisse,

ță ambiție, cu un plus de an
gajare cum au demonstrat de
seori — pot concura la 
dalie olimpică.

Proba de spadă a 
francezului Philippe
învingător in asaltul final, cu 
10—5 asupra suedezului Bjorn 
Vaggo. Campionul mondial en 
titre, vest-germanul Elmar Bor- 
rmann. s-a clasat pe ’ocul 6.

Nici de această dată hand
balistii noștri nu si-au înde
plinit 2
d in *72. ca și în ’80. ei s-au 
poticnit in fata echipei Iugo
slaviei, formație cu un pal
mares modest, totuși, față de 
cel al „tricolorilor". Vina nu 
poate fi însă .deturnată1*. ea 
aparține tn întregime spor
tivilor noștri si antrenorilor lor, 
Nicolae Nedef 6i Radu Voina, 
care au scăpat orintre degete 
un succes posibil. Ei au con
dus de 10 ori la o diferență 
de un gol. de 5 ori la două 
goluri si au avut de 12 ori scor 
egal, 
de ori de șansa calificării 
finală, dar au ratat toate aces
te posibilități. Partenerii ju
cătorilor noștri n-au fost 
decit de 8 ori in situația fa
vorabilă de a conduce cu 
un gol Si o singură dată cu 
două și. totuși, au învins. 
Au învins cu 19—18 după ce 
la pauză erau conduși (10—8 
pentru România). beneficiind 
de mai multă vitalitate și, mai 
ales, luciditate in final.

Handbalistii noștri au a- 
gonisit greu, cu eforturi mari, 
dar au risipit repede, din 
neatenție, din superficialitate. Pase la adversar, aruncări din 
situații imposibile, nesincro- 
nizări — toate acestea au dus 
la irosirea rapidă a avansului. 
Nesusținut. neproteiat. Vasile 
Stingă a rezolvat pe cont pro
priu cît a putut, iar Alex. Bu- 
ligan. deși a apărat bine, a 
fost lăsat de prea multe ori 
singur în fața valului advers... 
Echipa noastră, aureolată cu 
atîtea succese răsunătoare, 
a dezamăgit miercuri in 
Fullerton, în fata unui 
versar care n-a strălucit, 
si-a fructificat 
culînd greșelile 
lui.

Păcat I Păcat, 
lotul nostru are 
reale cite n-a avut niciodată. 
Păcat, pentru că toti au cre-

obiectivul olimpic. Ca

beneficiind, deci, de 21
in

sala 
ad- 
dar 

spe-sansa 
parteneru-

pentru că 
acum valori

zut în șansa echipei noastre 
mai mult ca niciodată...

începutul meciului a apar
ținut „plavilor". pentru ca din 
min. 20 (6—5 pentru România) 
Întîlnirea derby a grupei 
A să fie dominată de ai noș
tri. La 15—13 însă este eli
minat pentru 2 minute Durau 
și Isakovici reduce din han
dicap. din 7 m. apoi este eli
minat Voinea si iugoslavii e- 
galează tot din aruncare de la 
7 m. în 4 oameni de cîmp. 
handbalistii români nu re
zistă si Vukovici înscrie: 15—16. 
Se merge ..cap la cap“ pînă 
la 18—18. Arbitrii suedezi 
Nilsson și Wester îl elimină 
pe Bedi van _ si acordă 7 m 
_plavilor“. 
sint 43 de secunde.
este 
tari și 
secunde 
eliminat 
slav, dar 
care de 
la 9 m. Mingea aiunge pe par
tea dreaptă, se Încearcă o 
angajare aeriană. Insă ba
lonul este interceptat si 
meciul se încheie cu victoria 
iugoslavilor.

Iată evoluția 
0—1. 1—1, 1—2. 2—2. 
3—4, 4—4. 4—5. 5—5. 
20), 6—6, 7—6, 7—7,
9— 8. 10—8 ; 10—9
scor, în min. 34. Stingă ratea
ză o aruncare de la 7 m).
10— 10. 11—10 (în min. 38. Du
rau ratează o aruncare de la 
7 m). " " -
13—12, 
15—14 
15—15 
re). 
17—17.
(din 7 m si eliminare).

Au marcat : Stingă 6. Du
mitru 4, Boros 3, Durău 2. 
Folker 2, Voinea 1 — pentru 
România. Isakovici 6. Elczo- 
vici 3. Vukovici 3. Kalina 2, 
Radjenovici 2, Vujovici 2 și 
Zovko 1 — pentru Iugoslavia.

și acordă 7 
Este 18—19 si mai 

Atacul ne 
întrerupt de faulturi 

timpul trece. Cu 12 
înainte de final este 
un handbalist iugo- 
nu se acordă si arun- 
la 7 m. ci numai de

In celelalte meciuri ale gru
pei A : Islanda — Elveția 
23—16 și Japonia — Algeria 
17—16. Clasament final
grupei :
1. Iugoslavia
2. România
3. Islanda
4. Elveția
5. Japonia
6. Algeria

In derbyul 
Germania a întrecut Danemar
ca cu 20—18. Celelalte re
zultate : Suedia — Spania 
26—25 și Corcea de Sud — Sia- 
teie Unite 22—22. Clasament
final al grupei B :
1. R. F. G. ’ ....................  *
2. Danemarca
3. Suedia
4. Spania 
5 S.U.A.
6. Coreea

La 10 august : 
finalele pentru 
(5—6 : Islanda — Suedia,
7—8 : Elveția — Spania. 9—10 : 
Japonia — S.U.A. si 11—12 : 
Algeria — Coreea de Sud), 
iar la 11 august finalele pen
tru locurile 1—4 <1—2 : Iugo
slavia — R. F. Germania si 
3—1 : România — Danemarca).

5 4 1 0 123—
5 4 0 1 120—
5 3 1 1 102—
5 2 0 3 83—1
5 1 0 4 84—1
5 005 75—1 

grupei B. R.

al

76 9
91 8
96 7

I

scorului :
2—3
6—5
8—7.
Ga

2—4. 
(min.
8—8. 
acest

12—10. 12—11 13—11
14—12. 14—13, 15—13,

(din 7 m si eliminare).
(din 7 m și elimina- 

15—16, 16—16, 16—17,
17—18, 18—18. 18—19

• IN 1382, CIND A DEVENIT CAMPION 
european ia 10 000 m, la Atena, s-a spus 
despre victoria italianului Alberto Cova că 
ar fi rodul unei pure lntlmplărl. Dar în- 
tîmplarea s-a repetat, după un an, la Hel
sinki, la campionatele mondiale $1 acum, 
după incă un an, la Jocurile Olimpice... 
Un asemenea buchet de performanțe nu 
are tn palmares nici un alt alergător pe 
10 000 m 1 In legătură cu activitatea sa viitoare, ---- " * "
viitor 
mul
roshima. 
cludent 
probe !“ __  ___
SINGURUL HALTEROFIL care a 
realizat acum un record olimpic, 
la categoria 90 kg. Acesta a fost, 
de fapt, al doilea record olim
pic al unu! halterofil român, cel 
dinții fiind realizat la Tokio, In 
urmă cu 20 de ani, de Lazăr 
Baroga, în cadrul aceleiași cate
gorii. Numai că la Tokio, Baroga 
s-a clasat pe locul patru, iar Nlcu 
Vlad a devenit la Los Angeles 
campion olimpic • SCHIFISTUL 
FINLANDEZ Pertti Karpinen a 
cîștigat acum al treilea său titlu 
olimpic. O asemenea performan- 
ță-record nu a mai obținut dectt 
V. Ivanov, campion olimpic la 
schif simplu, la Melbourne, Roma 
și Tokio. Karpinen (31 ani, »1 
cm, 105 kg !) a abondonat, în ul
timii ani „barca* de simplu șl 
tăcînd pereche cu fratele său 
mal mic, Reimo, șl-au încercat 
șansele tn proba de schif t t.c. 
Rezultatele nu le-au fost pe mă
sura așteptărilor șl „uriașul ape- 
lor“, cum 1 se spune tn lumea 
canotajului, a revenit, lată, la

Cova a declarat 
voi lua parte 

meu maraton. 
Dacă testul va 

mă voi dedica 
• NICU VLAD

simplu. O inspirație, cu a
de... aur • NOUL CAMPION 
pic al halterofililor de <
super-grea, australianul Dean
are 24 de ani șl este de p 
pescar de tlion. • MAREA BEVEL 
J.O. ’34 a fost... fotbalul, sport 
afara atletismului, a atras cel m 
mumăr de spectatori. Semifinala 
Brazilia și Italia, de la Palo Alto.

in tribune peste 85 000 de privitori • PEN
TRU PRIMA OARA în istoria participării 
sale olimpice, reprezentativa masculină de 
baschet a Spaniei șl-a cucerit dreptul de a 
evolua In finală. Calificarea a fost apre
ciată cu entuziasm In Întreaga Spanie, mal 
ales că in semifinale formația iberică a 
întrecut chiar camptona olimpică — Iugo
slavia • SUCCES NEAȘTEPTAT al judo- 

kanului austriac Peter _ Seisen- 
bacher In cadrul categoriei 86 
kg. la care emiteau pretenții 

+ mulți alțl sportivi. Excelent pre-
gătit, Selsenbacher (24 ani, 184 
cm’ student la Vlena), nu le-a 
lăsat nici o speranță. Pină acum 

M el are In palmares un loc doi la 
C.E. din 1983 și un loc trei, anul 
acesta, la „europenele* de la 
LIege • INTRE FOARTE NUME- 

g|||5| roșii ziariști prezenți la Los
K Angeles trei, și anume : Marco

> Gandasegul (Panama), Frank
HM| Rostron (Anglia) șl Paul Zim-

'+ merman (S.U.A.) și-au început
cariera jurnalistică In... 1932, la 
ediția a X-a a Olimpiadei, găz- 
dultă tot de Los Angeles 

IgpUl e MIERCURI SEARA, după în-
“ chelerea regatelor de yachting,

? echipajul norvegian, clasat al
Kmi|| doilea la clasa „Sollng*, a fost

descalificat de juriu deoarece, 
.^8 potrivit „regulii 60.2 B* a regu- 

lamentulul internațional concu- 
t&fâfâfâg renților le este Interzis așa-nu- 

mitul „pumping*, adică agitarea 
ijlocie. pînzeior pentru a face să crească 
a Fră- viteza ambarcațlel atunci cînd nu

’RES este vînt...

55 0 0 114— 95 10
5 4 0 1 115— 99
13 0 2 119—110

5 2 9 3 105—106
50 11 91—100
5 0 1 4 123—157 
sînt programate 

locurile £•—12

5

Sud

8
8
4
1
1

Aspect din întîlnirea dintre 
baschetbaliștii americani și cei 

vest-germani
Laserfoto : A.P. — AGERPRES

JOCURILE
IN FAZA FiAAFELOn
Competițiile olimpice la jocu

rile sportive, care se bucură de 
o mare audiență în rîndul 
spectatorilor, se apropie sau 
chiar au trecut... linia de sosi
re. Astfel, turneele feminine 
de baschet și volei au con
sfințit victoria reprezentativelor 
S.U.A. și. respectiv, R.P. Chi
neze, iar la handbsff chiar 
înaintea ultimelor jocuri, for
mația Iugoslaviei poate fi con
siderată campioană. La hochei 
însă, ultimele partide vor de
cide.

In întrecerile masculine 
tuația este următoarea : 
hochei pe iarbă au loc semi
finalele (Australia — Pakislan 
și Marea Britanie — R.F. Ger
mania), la polo sînt programa
te meciurile ultimelor două 
etape, iar in rest, finalele : 
Spania — S.U.A. < (baschet), 
R.F. Germania — Iugoslavia 
(handbal). Franța — Brazilia 
(fotbal) și Brazilia — S.U.A. 
(volei). Toate aceste jocuri șînt 
așteptate cu mult interes nu 
numai de localnici, ci de iu
bitorii sportului de pretutin
deni..
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