
SUB PREȘEDINȚIA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI VA I

EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Sub președinția tovarășului 
Nieolae Ceausescu, seeretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, vineri. 10 august, a 
avut loc. Ia Snazov. Ședința 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut si aprobat raportul cu 
privire la activitatea desfășu
rată pentru rezolvarea propu
nerilor. sesizărilor, reclamatiilor 
si cererilor oamenilor muncii, 
adresate conducerii partidului 
in semestrul 1 al acestui an.

Raportul precizează că. după 
plenara Comitetului Central din 
iunie a.c., numeroși oameni ai 
muncii, reprezentind toate ca
tegoriile sociale, luind cunoș
tință de Hotărirea plenarei de 
realegere, la Congresul al 
XHI-lea. a tovarășului Nieolae 
Ceausescu in funciia suprem* 
de secretar general al partidu
lui și-au exprimat, in scriso
rile adresate conducerii parti
dului, deplina satisfacție si a- 
probare fată de această hotâ- 
rîre. Ei au dat expresie con
vingerii eă reinvestirea tovară
șului Nieolae Ceausescu -a cea 
mai inaltă funcție de partid 
constituie garanția sigur* a ri
dicării patriei noastre pe noi 
culmi de progres si civilizație.

Prin scrisorile adresate con
ducerii partidului si stalnhii 
numeroși oameni ai muncii 
și-au exprimat acordul cu be- 
tărîrile adoptate si măsurii* 
întreprinse, cu indicațiile si a- 
rientârile cuprinse in cuvântă
rile tovarășului Nieolae 
Ceaușeseu. pentru îmbunătăți
rea activității economice si 
perfectionarea relațiilor socia
le. si-au manifestat adeziunea 
deplină fală de politica inter
nă si activitatea pe care o des
fășoară România pe olan in
ternațional.

Apreciind activitatea desfă
șurată. in primul semestru al 
anului, de organele de partid 
si de stat pentru solutionarea, 
in spiritul legalității socia
liste. a propunerilor, sesizări
lor, reclamatiilor si cererilor 
oamenilor muncii. Comitelui 
Politic Executiv a aprobat mă
surile ce se impun Dcnlru con-

tinua perfecționare a acestei 
importante activități.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat stadiul recoltării 
păioaselor si a stabilit să se ia 
măsuri ferme pentru accelera
rea secerișului griului, pe su
prafețele de pe care acesta 
n-a fost încă adunat, pentru 
depozitarea in bune condiții a 
recoltei.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat, de asemenea. sta
diul îndeplinirii planului de 
producție iu industrie si a sta
bilit măsuri care să asigure 
dezvoltarea, in continuare.. a 
realizărilor obținute in primul 
semestru al anului înfăptuirea 
ia bune eondiliuui a planului 
pe 1984 și pe intrenl cincinal.

Ia cadrul ședinței, tovarășul 
Nieolae Ceaușeseu a făcut • 
informare asupra vizitei ofici
ale de prietenie efectuată in 
țara noastră, in perioada ÎS—17 
iulie, de căpitan Thomas San
kara. președintele ConUliului 
Național al Bevotuției. șefe! 
statului Volta Superioară (*e- 
•uMiea Democratică si Populară 
Boar tina).

Cosaietal Politie Executiv a 
apr «bel in «aloi—iute docu
mentele seneante. iBțeiegtrrie 
și națiunile ta eare »-* a- 
juas eu prilejul vizitei și a 
stabilii măsuri pentru aplicarea 
lor ia viață

Tovarășul Nieolae Ceaușeseu 
a informat, de asemenea, asu
pra vizitei de prietenie pe eare 
tovarășul Todor Jivkov, secre
tar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bul
garia. a efectuat-o. in ziua de 
29 iulie, in țara noastră

Aprobind rezultatele si con
cluziile la care s-a ajuns eu 
ocazia noii intilniri româno- 
bulgare. Comitetul Politic Exe
cutiv a stabilit măsuri pentru 
transpunerea in viață a înțele
gerilor convenite eu acest prilej.

Comitetul Politie Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale aetivității de 
partid și de stat.
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Un admirabil succes al atletismului românesc
u

ANIȘOARA STANCIU - CAMPIOANĂ OLIMPICĂ
VALI IONESCU — CLASATĂ PE LOCUL DOI

12 zile 40 de medalii
Reprezentotira României continuă să dobin- 

dească succese in întrecerile de la Los An
geles, consolidindu-ți astfel poziția a doua in 
clasamentul neoficial pe națiuni In a 12-a 
zi a Olimpiadei, „tricolorii* au cucerit 3 me- 
dalii, ridkmd la 40 totalul delegației noas
tre (nu an inclus medalia de bronz a boxe- 
rtdsn Mircea Fulger, deoarece la box decer

na medaliilor an loc simbătă).
MEDALIE DE AUR

ANIȘOARA STANCIU - atletism, săritura in

MEDAJJE I 
VAU IONESCU - 
lungime

MEDAUE I
ECHtFA DE SABIE | 
țață. Cornel Marin, 
VHmoș Szabo) - scrimă

Anișoara Stanciu a 
recordului mondial 
tura In lungime și 
olimpici de aur.

încununare !

DE ARGiNT 
atletism. săritura in

adăugat 
la siri- 
medalia 

Splendidă

La proba de săritură in lungime

DOUA REPREZENTANTE ALE ROMÂNIEI, 
DOUA MEDALII: AUR ȘI ARGINT!

bra aorooiatei ce
remonii de închi
dere. de dumini
că Si totuși, lu
minile ..scenei" 
olimDice .ini par
că si mai puter

nic. iar sporti
vii români s-au 
aflat in această 
săptămină de mal 
multe ori in fas
cicolele reflectoa
relor. cucerind 
multe medalii, 
care atrag zilnic 
atentia spectato
rilor. a presei 
si televiziunii.

di ale cunoscute si locuri pe 
măsura acestora în compe
tițiile internaționale. Anul 
trecut, la campionatele mon
diale de la Helsinki, medalia 
de aur n-a putut sâ fie cuce
rită. dar Anisoarei i-a re
venit medalia de argint, in 
timp ce Vali nu reușea să in
tre in finală.

Jos. in ..craterul' stadionului 
Memorial Coliseum. încins

(Continuare în pa3 2—3)

VALIIONESCU
I.OS ANGELES. 10 (prin te

lefon. de la trimisul nostru). 
Ne aflăm spre sfirsitul acestor 
Jocuri Olimpice. Se simte fe

Am avut motive 
puternice să aș
teptăm cea de a 
12-a zi a în
trecerilor. pentru 
că pe stadionul 
Coliseum urmau 
să concureze pen
tru medalia de
aur la săritura

în lungime Ani- 
soara Stanciu și 

Vali Ionescu. cele două atlete 
care de aproape doi ani șînt in 
alertă, in dorința de a obți
ne. pe lingă recordurile mon-

ATLETISMUL TINE »
„Doamnelor și domnilor, vă ru

găm să vă ridicați pentru a as
culta Imnul României"... Dar n-a 
mai fost nevoie de acest anunț, în 
engleză și franceză, al crainicului, 
pentru că cel aproape 100 000 de 
spectatori clți s-au aflat joi după 
amiază în tribunele lui „Los An
geles Memorial Coliseum" erau, 
de acum, în picioare pentru a 
onora succesul noii campioane 
olimpice a săriturii în lungime, 
atleta noastră Anișoara Stanciu 
De fapt, onoarea îi era adresată 
șl celei de a doua clasate, tot o 
româncă, Vali ionescu.

„CAPUL DE AFIȘ"
in decurs de numai trei zile 

Imnul de Stat al țării noastre s-a 
auzit pentru a doua oară pe acest 
mare stadion olimpic

Joi a fost ziua săriturii în lun
gime, o zi pe care șl noi, alături 
de admirabilele noastre atlete, am 
așteptat-o cu multă emoție, dar 
cu deplină încredere în reușită. 
Și reușita, iată, a fost totală : 
aur și argint pentru Anișoara și, 
respectiv, Vali. pentru antrenorii 
lor Ion Moroiu și Mihai Zaharia,

(Continuare în pag. a 4-a)

Primele locuri pe medalii 
Bronz
21
10

6
17
7
9

11
11
18
11
4
2
3
4
2

in clasamentul
Aur
59
17
14
11
11

7
7
4
4
4
4
4
3
3
1

La întrecerile celei de _
J.O. participă delegații sportive din 140 de 
țări.

1.
2.
3.
4.
5.
i.
7.
8.
9.

18.
11.
12.
13.
14. 
t5l

S.U.A. 
ROMÂNIA 
R.P. Chineză 
R.F. Germania 
Italia
Canada 
Japonia
Australia
Marea Britanic 
Franța
Finlanda
Noua Zeeiandă 
Coreea de Sud 
Olanda

Argint
50
13
7

14
3

10
7
8
6
3
3
0
3
2
3

a XXIII-a ediții a

Total
130
40
27
42
21
26
25
23
28
18
11
•
9
9
6

Sabrerii noștri au reeditat performanța de la Montreal

ECHIPA ROMÂNIEI - MEDALIE DE BRONZ
După floretiste. medaliate cu 

argint în proba pe echipe, iată 
că a fost rindul sabrerilor noș
tri să urce pe podiumul olim
pic de la „Convention Center" : 
ei an obtinut medalia de bronz, 
după un meci de mare spec

tacol, in compania echipei R. F. 
Germania, pe care au intrecut-o 
cu 8—7. In acest fel echipa de 
sabie a României reeditează 
performanta de la J.O. din 1976, 
de la Montreal și confirmă re
zultatele înregistrate in marile

Echipa de sabie a României, de la stingă : Cornel Marin, Vil- 
moș Szabo, Ioan Pop, Alexandru Chiculiță și Marin Mustață

competiti internaționale, la C.M. 
îndeosebi (locul 2 în 1977, locu
rile 3 în 1975. 1978 și 1979).

Cum s-a ajuns la „bronzul* 
olimpic ? După cele două victo
rii în turul preliminar (9—4 in 
meciurile cu Anglia și R. P. 
Chineză), echipa României s-a 
calificat în sferturile de finali 
avînd drept adversară formația 
S.U.A., la carp a ciștigat la un 
scor concludent : 9—3 (Cornel 
Marin 3 v„ Marin Mustață, loan 
Pop și Alexandru Chîeulită cite 
2 v„ respectiv Westbrook 2 v„ 
Normanda 1 v„ Lofton ș; Reyliy, 
nici o victorie...)

Tot In sferturi de finală. 
R. F. Germania — R. P. Chi
neză 9—3.

Calificată în semifinale, echi
pa tării noastre urcă ne planșă 
împreună cu cea a Franței, a- 
vind in componenta ei pe ac-

(Continuare tu «ap 2—3)



Marginalii la campionatul de dirt-track pe perechi

TINERETUL IN PLINA AFIRMARE
Campionatul republican de 

dirt-track pe perechi, ediția 
1984, s-a încheiat cu succesul 
tinerilor steliști Stelian ros- 
tolachc — Marian Gheorghe 
(rezervă — Gheorghe Șofran), 
secția de motociclism a clubu
lui Steaua înscriindu-si astfel 
al doilea titlu (duba cel pe e- 
chipe) In palmaresul acestui 
an. Deși nu beneficiază de o 
bază proprie, pregătindu-se. 
împreună cu alergătorii dc 
la Metalul, pe pista stadionu
lui din Pantelimon. stelistii au 
suplinit insuficientele antre
namente în condiții de con
curs cu un program suplimen
tar de exerciții specifice, "are 
le-au permis — deși lipsiți în 
continuare de aportul aler
gătorului nr. 1 al tării noas
tre. Ionel Pavel, accidentat 
— să-si susțină candidatura și 
In campionatul ne perechi. 
Învingătorii probei de dublu 
D-au avut, practic, dificultăți 
decît în confruntările cu uri 
alt tandem tînăr (aflat îh ul
timul an de ‘ juniorat) format 
din Nicolae Puravet si Marius 
Boaită (rezervă — Sorin Ghi- 
bu). elevii antrenorilor Ion Bo- 
bîlneanu si Nicolae Rîurea- 
nu de la I.P.A. Sibiu. Con- 
firmîndu-și ascensiunea, aceștia 
s-au angaiat din start în- 
tr-un pasionant duel cu ste-

listii în lupta oentru cuceri
rea tricourilor de campioni. 
Fiind de forte sensibil egale, 
bucurestenii si sibienii au 
condus De rînd în clasamentul 
general de-a lungul celor 5 e- 
tape. iar victoria finală a mo- 
tociclistilor 
datorează, 
capacității
ce (antrenor — Gheorghe Voi- 
culescu. instructor metodist 
— Mihai Dănescu). care a reu
șit să mențină 
bună formă 
si să le insufle 
tere de luptă 
decisive.
si 
sînt 
ai 
cînd încă 
tehnic. 1

Actualul campionat.

de la Steaua se 
în mare măsură, 
conducerii tehni-

Atît 
principalii 

reprezentanții 
generației 

i un 
tactic

snortivii într-o 
comnetitională 

un plus de nu- 
în momentele 
campionii.
lor

cit 
adversari 
de tîif 

tinere, ei tre-
dificil examen 
si psihologic.

mai

mult ca oricare altul, 
constituit o ramDă 
sare a elementelor talentate 
în arena competitională 
seniorilor Sibianul Dan 
dan si bucuresteanul 
Gaspar si-au înscris la 
victorii în comoania 
cunoscuti specialiști ai 
nului. iar brăilenii Gheorghe 
Stânei si Boris Lazăr s-au 
lansat si ei De orbita perfor
mantei. De asemenea, 
rius Zakel. Aurelian 
(I.P.A. Sibiu). Harald 
Marius Braga (Voința 
si Mircea Agrisan (Metalul 
București), din generația ju
niorilor de 15—16 ani. au 
reușit să obțină ouncte pre
țioase în întrecerile seniorilor, 
anuntîndu-se ca viitori per
formeri.

Traian IOANIȚESCU

GOIȘI DOAR UN SIMiLI!

ca.

ȘTIRI • MECIURI AMICALE

echipa na- 
promitător. 
cu... debu- 
doar cu ce 

jucat

de 29 de 
naționale, 
a realizat 
Petschov- 

(32

Aproape 50 de mi- 
nu a făcut mai nimic' 

de la campionatul 
de juniori din Austra- 

.Balonul de aur" pen-

OADOR - 29 D£ MECIURI IN ECHIPA N
a 

de lan-

a
Bog- 
Dan 

activ 
unor 

ge-

Ma- 
Oaneș 
Iasch, 
Sibiu)

tehnico aplicative

Festivalul sporturilor

DEMONSTRAȚIE
DE INDEMINARE

Șl MĂIESTRIE
Municipiul Galați a găzduit 

pentru a doua oară marea com
petiție „Festivalul sporturilor teh- 
tico-aplicatlve", la care anul a- 
cesta și-au dat întîlnire peste 1200 
de sportivi din toate județele ță
rii. Programul a cuprins un bu
chet de discipline, iar disputele 
s-au ridicat la un bun nivel spec
tacular șl tehnic.

Este Interesant de notat ascen
siunea sporturilor tehnlco-aplica- 
tlve în unele județe ca Vîlcea, 
Vaslui, Ialomița, al căror repre
zentanți au luptat pentru primele 
locuri in clasament. După două 
zile de întreceri, pe esplanada 
gălățeană a avut loc, In prezența 
organelor locale, o frumoasă fes
tivitate, In cadrul căreia organi
zatorii — Secția de resort din
C. C. al U.T.C., în colaborare cu 
Comitetul județean U.T.C. șl C.J. 
E.F.S — au oferit diplome ale 
„Daciadei", cupe și frurpoase 
premii în materiale sportive.

Cîștigătorii întrecerilor, pe pro
be și categorii de vîrstă : kar
ting — R. Constantinescu (Bu
curești), Z. Fesch (Satu Mare), 
I. Vitoc (Satu Mare) ; fete — Io- 
landa Cătinean (Mureș) ; eu li
cențe — R. Teodorescu (Bucu
rești). Pe județe : Satu Mare, Hu
nedoara, București. Judo — N. 
Apahidean (Alba), V. Stîngă (Bra- 
jov), I. Tătăroi (Gorj). T. Bor
del (Prahova), Gh. Mugure) (Dîm
bovița), P. Călin (Dîmbovița). Pe 
județe : Dîmbovița, Alba Brașov. 
Tir f) — Cslla Lorencovlcl (Co- 
vasna), (b) — D. Grigore (Pra
hova). Pe județe : Galați, Praho
va, Vaslui. Orientare turistică : 
(f) — Mlhaela Racz (Maramureș), 
Cornelia Radu (Caraș Severin), 
<b) — V. Gruia (Galați), C. He- 
reveg (Satu Mare). Pe județe : 
Iași, Galați, București. Aeromo- 
dellsm — D. Zontea (Galați) ; ra- 
Chetomodelism — Angela Cristea 
(Hunedoara) ; navomodelism —
D. Galan (Vîlcea) ; automodelism 
— M. Simlon (Ialomița). Pe ju
dețe ; Vîlcea, Dîmbovița, Brăila.

T. SIRIOPOL, coresp.

Campionii (de la stingă la dreapta) : Marian Gheorghe, Stelian 
Postolache, rezerva Gheorghe Șofran și antrenorul Voiculescu 

Foto : V. ClRDEI — Sibiu
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„TURNEUL PRIETENIA" LA HANDBAL
PENTRU JUNIORI SI JUNIOARE»

Tradiționala întrece- 
desfășoară anul acesta 
D. Germană, la Halle, 

echipele de băieți, 
tării noastre — 

de M. Pintca si V.
— face oarte din gru- 
împreună cu echipele 

Cubei și R. D.
R. P. D. 
găzduieș- 
ziua de 

Prietenia"

• „TURNEUL PRIETENIA" 
PENTRU JUNIORI SI JUNI
OARE, 
re se 
în R. 
pentru
Formația 
pregătită 
Samungi 
pa „B“. 
Cehoslovaciei, 
Germane. Capitala 
Coreene. Phenianul, 
te. începînd din 
15 august. „Turneul 
la handbal feminin. In vederea 
confruntărilor de 
nian. antrenorii 
și Gh. Sbora iși 
ceste zile lotul 
in cadrul unor 
cale cu formațiile divizionare 
..A" Știința Bacău și Rulmen
tul Brașov. 
PID“ DIN 
DISPUTAT 
AMICALE 
TIILE DE 
ROMÂNIEI 
Echipa 
minat

la Phe- 
B. Macovei 

verifică in a- 
de iucătoare 
meciuri ami-

• ÎN SALA „RA- 
CAPITALĂ S-AU 
DOUA PARTIDE 
ÎNTRE FORMA- 
JUNIOARE ALE 
ȘI BULGARIEI, 

tării noastre a ter- 
învingătoare cu 24—8

La Băile Herculane

La Băile Herculane, Turneu) 
Internațional feminin de șah B-a 
apropiat de jumătatea desfășu
rării sale sub semnul unei dis
pute foarte dirze. Aceasta face 
ca un mare număr de partide 
să fie întrerupte, o dată sau de 
două ori, iar distanțele în cla
sament rămîn minime. In runda

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO PRONOSPORT INTORMEAZA
REZULTATELE TRAGERII 

LOTO DIN 10 AUGUST 1984

Extragerea I : 19
76 28 17 11 40

82 67 58

mințim câ la ultimele concursuri 
din „Cupa de vară“ ciștigurile au 
fost substanțiale, după cum, de
sigur, mulți au și aflat.

Extragerea a 11-a 
<4 62 35 68 42 5

78 81 23

CIȘTIGURILE TRAGERII
LOTO DIN 3 AUGUST

Fond total de 
729.299 lei, din care 
report la categoria I.

cițtiguri I
4.185 lei

a Tragerea excepțională PRO
NOEXPRES de mîine 12 august 
W avea loc In sala clubului 
■porttv Progresul din București, 
Mr. Dr. Staicovlci nr. 42, Ince
pted te la ora 16. Numerele ciș- 
<MMo*ra vor 11 radiodifuzate la 
an Mjg (pr. p, precum șl luni 
MMoeau la or* 6.53, tot pe pro-

• tetLri asu alttm* zi dnd 
sd te te*ec depene buletinele 
gBMd aane^-cM PRONOSPORT

Categoria 1 : 2 variante 
— autoturisme Dacia 1300 ; 
2 : 7 variante 25% a 12.359 
cat. 3 : 6 variante 100% a 
6.529 lei și 29 variante 25% a 
1.632 Iei ; cat. 4 : * “ 
a 2.526 lei ; cat. 5 : 
rlante a 657 lei ; cat. 
variante a 274 lei : 
1.809.75 variante a 100

Noul sezon fotbalistic se a- 
o 

Si startul 
prelimi- 
mondial. 
va avea

Dropie cu pași repezi. Si. 
dată cu el. se apropie 
echipei naționale în 
nariile Campionatului 
al cărui turneu final 
loc în Mexicv în 1986. Trico
lorii vor debuta în această 
nouă ediție a C.M. la 12 sep
tembrie, la Belfast.

în vederea acestui prim 
meet, tricolorii au si susținut 
un stagiu de pregătire, la Cîm
pulung Moldovenesc, perioadă 
încheiată cu cele două meciuri- 
test. susținute în compania e- 
chipei R. P. Chineze.

Sigur, ținem seama de 
rioada în care au avut loc 
două meciuri, de stagiul 
pregătire; dar la Buzău, în 
doilea meci, supărătoare 
fost o veche meteahnă a 
chipei noastre naționale. INE
FICACITATEA. Se va spune că 
a lipsit Cămătaru. Se va a- 
minti că nu a jucat nici Coraș. 
Dar în teren s-au aflat alți in
ternaționali. printre care Hagi 
si Gabor.

De fapt, aici am vrut să a- 
iungem. la Gabor, marea spe
ranță a fotbalului nostru, cel 
care, din nefericire, reprezin-

pe- 
cele 

de 
al 
a 

e-

tă... etalonul ineficacității si. 
chiar, al indolenței... Introdus 
în jocul de la Buzău. în min. 
14. în locul lui Dudu Georges
cu, Gabor a fost schimbat în 
min. 63, pentru anonimatul în 
care se complăcea într-un meci 
fără un grad deosebit de so
licitare.
nute el

întors 
mondial 
lia cu ________ ___ — „
tru frumoasele lui goluri (din 
acțiune sau din lovituri libe
re). Gabor a fost promovat de 
Mircea Lucescu în 
tională. A debutat 
Dar a rămas doar 
tul. multumindu-se 
a făcut pînă atunci. A 
slab. dar. _iubindu-l ca pe co
pilul său". Lucescu i-a acordat 
credit în continuare. Și așa. 
la vîrsta de 22 de ani. Gabor 
a ajuns ca. într-o perioadă 
scurtă, adică în mai puțin de 
trei ani. să îmbrace 
ori tricoul echipei 
Adică aproape cît 
un mare fotbalist ca 
schi într-o viață întreagă 
de selecții). 29 de meciuri a 
jucat Gabor. 29 de partide în

care A 
GOL, în 
1983, mec 
zut un a 
tru un în
ră „sarcin 
liul de la 
de venire 
„stil De 
Gabor a 
fată". în 
la el. golu

„Cazul 
problema 
naționale 
liminariilo 
completat 
titular. C 
atîtea ori 
(din care 
Dot lipsi), 
uneori — 
finalizare, 
sarcina Iui 
decît golu 
susținute 
Cămătaru 
goluri. în
locașul de 
Isi dă si 
e domina 
echipa Ro 
nele mari
cum au fo 
cu Italia 
Coraș. da 
suplinească 
tate a cel
Franț^ne

Ce Ac 
concepte 1 
O INSTRI 
ZĂTOAKE 
(cum e caz 
lent la mi 
ineficace 
SCHIMBAI 
TATE curr 
care de ati 
TIFICAT 
care i-a . 
echipei na 
j'oacă pe 
nariile C.M 
goluri, indi 
ai avea.

(11—4) în prima partidă si cu 
22—21 (10—7) în cea de a doua. 
Cele mai multe goluri au 
fost marcate de Laszlo 4 și, 
respectiv 6, Panait 3 și 6 — 
pentru echipa tării noastre, 
respectiv Samocovlieva 2 si 
5. Bacardjieva 6. Au arbitrat 
Jan Soltesz și Mihalyi Brecska 
(Ungaria). • TURNEU INTER
NATIONAL LA CONSTANTA. 
DOTAT CU „CUPA HIDRO
TEHNICA". întrecerea va 
avea loc in perioada 10—12 au
gust. la start fiind prezente 
formațiile Hidrotehnica. Rul
mentul Brașov. TEROM Iași 
și Bojdovak Belgrad (Cornel 
POPA — coresp.).

• DE LA F.R.F. în ședința sa 
din 9 august a.c., Biroul federal 
a reanalizat situația partidelor de 
baraj pentru Divizia ,,C“ dintre 
echipele Viitorul Cîmpulung Mol
dovenesc și I.S.S.M. Sighet șl a 
hotărit menținerea rezultatelor de 
pe teren (2—1 șl 1—o pentru Vi
itorul). In acest fel, echipa pro
movată în Divizia „C“ este Vii
torul Cimpulung Moldovenesc.
• CURSUL DE INSTRUIRE A 

ARBITRILOR DIVIZIONARI „A". 
La Poiana Brașov va începe luni 
cursul de instruire a arbitrilor di
vizionari „A”.
• STEAUA A CIȘTIGAT TUR

NEUL DE LA DORDRECHT 
(Olanda). Bucureștenii au întrecut

In primul meci pe Dombos cu 
5—2 (2—1). orin golurile marcate 
de Pițurcă (3), Majaru șl Lăcă
tuș. în al doilea joc Steaua a 
dispus de N.A.C. Breda cu 2—0 
(1—0). Au înscris : Majaru și Ba- 
lint.
• PRECIZIA SACELE — F.C. 

OLT 1—3 (0—0). Autorii golurilor: 
Ursuț (min. 49), respectiv. Firă- 
nescu (min. 52), Georgescu (min. 
60) și Kallo (min. 71).

Azi, la Brașov, pe stadionul Ti
neretului, F.C.M. va juca cu F.C. 
Olt.
• TURNEUL INTERNAȚIONAL 

DE LA CLUJ-NAPOCA. In etapa 
a doua a turneului s-au disputat 
următoarele 
BISTRIȚA — 
LIN (R.D.G.) 
scris : Horea 
Gloria, Borchardt (min. 52) pen
tru F.C. Union. „U“ CLUJ-NA
POCA — F.C. BAIA MARE 1—0

(1—0). Unicu) go) a fost realizat 
de Popicu (min. 13). (I. Lespuc, 
coresp.).
• AZI, LA HUNEDOARA, va 

avea loc o partidă amicală între 
divizionarele „A“ CORVINUL și 
DINAMO BUCUREȘTI.

6 MIINE, LA PLOIEȘTI se va 
disputa întîlnlrea amicală dintre 
formația locală PETROLUL șl di
vizionara „A“ F.C.M. BRAȘOV.
• UNIVERSITATEA CRAIOVA

— POLITEHNICA TIMIȘOARA 
4—0 (3—0). Au marcat :
(min. 2 și 32), Cămătaru 
13) și Bîcu (min. 69).
• F.C.M. BRAȘOV — PANSE- 

RAIKOS SERES (Grecia) 4—3 
(2—2). Au înscris Șulea (min. 4). 
Văldean (min. 23, 50 din 11 ni. și 
65), respectiv. Filiridis (min. 13) 
și Papadopoulos (min. 47 și 65). 
(C. Gruia — coresp.).

Cîrțu 
(min.

partide : GLORIA 
F.C. UNION BER- 
1—1 (1—0). Au In-

(min. 9) pentru

0 NOUĂ Șl INTERESANTĂ ACȚIUNE CICLOTURISTICĂ DE MASĂ
Comisia municipală București ‘ 

de cicloturism, în colaborare cu 
comisia sport-turism a Consi
liului municipal al sindicatelor, 
organizează duminică 12 august 
o nouă acțiune sportivă de masă 
la care au fost invitați toți pose
sorii de biciclete. Traseul 1

București — Căldărușani Si re
tur, circa 80 km.

Adunarea cicloturiștilor va 
avea loc duminică, la ora 8. în 
fața stadionului Dinamo din șo
seaua Ștefan cel Mare, iar ple
carea la ora 8,30. înapoierea, în 
jurul orei 17,30.

LUPTĂ STRÎNSĂ ÎN TURNEELE DE ȘAH
a 6-a, Nana Ioseliani a învins-o 
pe Liu Shelan, victorie care l-a 
permis s-o egaleze pe Elisabeta 
Pollhroniade (remiză cu Gertrude 
Baumstark) în fruntea clasamen
tului. In alte partide : Feustel — 
Pogonevici 1—0, Jlcman — Io
nescu șl Nuțu — Jagodinska re
mize. Surpriză la jucarea Între
ruptelor : Viorica Ionescu învinge 
pe marea maestră sovietică Elena 
Ahmllovskaia 1 In clasament : 
Polihroniade șl Ioseliani 3,5 p 
(I), Liu Shelan 3,5 p, Baumstark 
$1 Ionescu 3 p, Feustel 2,5 p (1),

Olărașu. Glaz șt Ahmîlovskaia 
2 p (3). Nuțu și Jicman 2 p (1). 
Pogorevici 1.5 p (1), Jagodinska 
1 p (3), Keller 1 p (2).

In „Turneul prieteniei balca- 
nloe“, tot după 6 
este O. Foișor, cu 
de A. Urzică 4 p. 
(Iugoslavia) și C. 
3,5 p. Iar în turneul 
al șahlstelor junioare ___
Yolanda Rojeck (Polonia), cu 3 p 
cîte 2,5 p (2) avînd româncele 
Smaranda Boicu, Cristina Bădu- 
lescu și Karin Buffleben (R.F.G.)

runde, lider 
4.5 p. urmat 
M. Adrievici 

Ionescu — 
internațional 

conduce

TRAGERE EXCEPȚIONALA V

PRONOEXPRES

Mîine, la stadionul Olimpjp

START ÎN CAMPIONATUL DE PENT/!
Miine, la stadionul Olimpia din 

Capitală, o dată eu startul în 
proba de călărie, debutează o 
nouă ediție a Campionatului na
țional de pentatlon modern. Se 
vor prezenta la întreceri repre
zentanții cluburilor Steaua, Olim
pia, C.S.Ș. 1 București. ---------
nica Timișoara șl C.S.Ș. 
șoara.

Lupta pentru titlu se 
echilibrată dacă avem în 
și faptul că o serie de sportivi 
au participat în acest sezon cu bu
ne rezultate și la cîteva concursuri 
Internaționale. Ne referim, prin
tre alții, la Gheorghe Marian 
Dragoș Pătrui, Lucian Țintea 
Alexandru Grozescu, Iuliu Galo- 
viei, Cezar Răducanu, Laszlo 
Horga, unii dintre el candidați 
șl la un loc în echipa națională 
pentru Campionatele mondiale 
de juniori, care vor avea loc 
la sfîrșitul lunii septembrie în 
Capitală.

Așadar, mîine, de la ora 9, la 
stadionul Olimpia, au loc pri
mele întreceri din cadrul probei 
de călărie.
Paralel cu competiția seniorilot 

se va desfășura și un concurs 
de triatlon și biatlon, la care voi 
lua parte cei mai buni copil din 
cluburile amintite și de la Petro
lul Ploiești.

Politeh- 
Timi-

anunță 
vedere

Lucian Ținti 
dintre ce

ASTAZI, ALERGĂRI I
formă de ant 
G. Solcan 1 
rii, cu Jebel 
afirmă, *1 cu 
manța aceste 
de anticipat 
contradictorii 
tlva, reabilita 
perform teăf 
cilă în FMina 
apropiat sl e 
contradictorie

REZULTAT!
I : 1. Sativ
Iezna, 9. Te 
ord triplă M 
Sonel 
Cota : 
III-a ; 
1:30,1, 
Cota : 
384. Cursă a 
(Florea) 1:36 
Cochet. Cot 
ord. triplă • 
In (Suditu) 
Diafan. Cota 
triplă 88. C* 
bel (Solcan) 
3. Viclean. C 
ord. triplă I 
1269. Curs* 
(Marciu) 131 
Cota : cist- •

cererea spectatorilor, 
toril de conducere al hipodromu
lui din Ploiești au hotărît ca 
reuniunile hipice să se desfă
șoare sîmbăta, cu Începere de la 
orele 15,30, prin aceasta rezol- 
vtndu-se un vechi deziderat. 
Programul reuniunii de astăzi 
cuprinde 9 alergări, dintre care 
se detașează „Premiul Neamț” șl 
„Premiul Negolu”, în 
concura elemente din prima ca
tegorie, în frunte cu - •••■ 
vicecamplonul turfulul, Hemeiuș, 
Răsad, Suditu, Manuc și alții. 
Tot cu această ocazie, N. Gheor
ghe, unul din tehnicienii de va
loare ai hipodromului, lși face 
retragerea oficiala din activitatea 
competlțională. conducîndu-1 pen
tru ultima oară pe Hemeiuș, cel 
care l-a adus suprema satisfac
ție de a cîștiga derbyul.

Din reuniunea de joi s-a deta
șat victoria Portocalei în cursa 
de semifond, V. Pătrașcu condu- 
cînd-o cu multă abilitate. Cele 
două hlturi ale „Premiului Mil- 
cov“ au revenit lui Sonel si res
pectiv, lui fn, ambii prezentați in

Administrația de Stat Loto- 
Pronosport vă oferă din nou 
autoturisme „DACIA 1300“ 
la TRAGEREA EXCEPȚIONA
LA PRONOEXPRES de dumi
nică 12 august.

Se extrag 42 de numere, 
putindu-se cîștiga și cu 3 
numere din 6 sau 8 extrase.

Mai puteți obține ta aceas- 
tragere excursii in 

U.R.S.S., precum și bani.

Astăzi - ultima zi de 
participare !

34,35 variante
131,75 va-

6 : 315,50

4.185Report la categoria 
lei.

Autoturismele „Dacia 1300" 
de la categoria 1. au revenit 
Darticipatjților : Cosărcanu Cos- 
Heă din com. Nicseni. 1 
Botoșani si Panait Sofia 
Fetești, jud. Ialomița.

' BANÎ.AUTOTURISME.EXCURSll/ 
faH.BJ.8.

care vor
Solstiții!,

(Oană 
cîșt. 1
1. Pc

2. 5 
eișt. <
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ALA

SINGUR
Turcia. în 

e necre- 
ilanț pen-
mereu fă- 
ără trava- 
terenuluî.

1 apărării, 
de pildă, 

ireu „în 
1. dar de 

oar o dată, 
că din nou 
tii echipei 
rasul pre- 
cazul lui e 
aîntas. 
marcat 
litățile 

ambiția 
puțin 

n faza
,vîrf“ 

nu poate fi 
de meciuri 

națională, 
doar 11 

oloni, mij- 
. cel care 
înd echipa 
cris pentru 

goluri, u- 
a carului, 

partidele 
A venit 
oare, să 
eficaci- 

eciurile din 
t

iSJwdar si
ORESPUN- 

e capitolele 
Hagi. exce- 
renuiui șl 
porții), o 

MENTAIA- 
1 Iui Gabor, 
NU A JUS- 
ncredere pe 

antrenorul 
Fotbalul se 
iar prelimi- 
cîștigâ fără 

e cită șansă

’teaua) unul 
iții la titlu I

TRAP I
11 lor. Formația 
îut două victo- 

mlnz ce se 
ita, dar perfor- 
i» toarte greu 
la performanțe 

situează sl Sa- 
după două 

na, do- 
■ea. s-a

o performanță

I
I
I

ÎHNICE : 
«acu)

Cota

Cursa 
1:32,3. 2. 
cîșt. 11. 
n-ă : 1.
Negruț.

Cursa a 
(Pă traseu) 

Fldelio.

I
I

le, 1.
. 85, ord. triplă 
a : 1. Vitamina 
. Simileasca, 
cîșt. ‘ 
lursa a V-a 
9, 
t.

3,
3.

55. 
: 1.

3. 
ord. 
Je- 

Simlana.

ev.
Sonel.2.

4, ev. 18. 
a Vl-a • i. 
1,8, 2.
: cîșt. 3. ev. 30, 
riplu n. IV, VI 
II-a : 1. Jurata 
2. Hemograma. 
. închis, ord. 48.

A. MOSCU

I
I
I
I

J.O. DE LH LOS HI1GELES
DOUA REPREZENTANTE ALE ROMÂNIEI, DOUA MEDALII

(Urmare din pag. 1) au 
ii

Lingă 
Ionescu 

că si-a

la propriu si la figurat. am 
trăit marea bucurie de a 
le vedea onorate cu cele mai 
înalte distincții ale întrece
rilor olimpice : Anișoara Stan- 
ciu cu medalia de aur și Vali 
Ionescu cu medalia de argint !

Era ora 18 cînd au început 
titlul O- 

în lun-
întrecerile 
limpic la 
gime femei, cu 12 concurente 
calificate după preliminarii. 
Ca de obicei, prezentarea can
didatelor la medaliile olimpi
ce s-a făcut de către crainicul 
stadionului 
gleză si 
concurent 
te. salută 
clauzele. 1 
Anișoarei

in limbile en- 
franeeză. Fiecare 

face un oaș înain- 
i si Drimeste a- 
Cind a venit rindul 
Stanciu. cei 95 090

de spectatori 
frenetic. Ei 
deci, performantele 
că si-a pus candidatura Ia ti
tlu. chiar dacă preferințele lor 
firești se îndreotau către 
Jackie Joyner — sora campio
nului olimpic Ia triplu salt si 
către Carol Lewis — sora tri
plului campion olimpic. Cari 
Lewis. Din prima săritură. A- 
nisoara realizează 6.80 
Vali sare 6.59. dar nici 
nu reușește decit 6.21. 
a depășit pragul.

După 
furi, 
difîcase

aplaudat-o 
cunoșteau. 

Si știau

m.
Carol 

Jackie

sâri-
ir.o-
Am 

Ani-

deschide 
cu 

pentru ca Anișoara 
să alerge apoi mai

primele trei 
Anișoara nu isi 

primul rezultat 
văzut-o din tribună pe 

Frămintaiă. preocu- 
Au fost eliminate soar
ea performantele cele 

si,sora 
ultime

scara, 
pată. 

. ti vele —______
"mai mici, orintre 

_ lui.Carl Lewis-_

SABRERII NOȘTRI —MEDALIE DE BRONZ
(Urmare din pag. 1) României avea »-o MQneMC*

tualul campion olimpic. Jean 
Francois Lamour și doi din— 
finaliștii turneului individual. 
Herve Granger-Veyron — lo
cul 4 și Pierre Guichot — lo
cul 5. In această partidă, scri- 
merii noștri n-au reușit să iși 
valorifice la maximum șansele, 
au tras uneori prudent, chiar 
și cei mai experimentați dintre 
ei, astfel că doar Mustață a ob
tinut două victorii. In schimb. 
Pop și C. Marin — cel mai ac
tiv sabrer din echipa noastră 
în meciul precedent — au pu~.c- 
tat cite o dată, iar Cbieuliță. 
n-a realizat nici o vir*---- 
Francezii și-au asigurat ir.ire- 
rea în finală prin victoriile lui 
Lamour — 4. Guichot și D l- 
rieu — cite 2 și Granger- 
Veyron.

In cealaltă semifinală. Italia — 
R. F. Germania 9—3.

In partida pentru medaliile 
de bronz, echipa de sabie a

ile

lanKTi

ct
3&F

poi

veau 
Re Ui 
Că 2

Chicotiți — 4 
âtoc. in rape

H ier — nici o i 
Poo st Mutuă 
H.I G. Nake. Scb 

Schneider 
mana 1 v.

In finala 
Franța 9—1 
la individua 
lizat decit (

ATLETISM. Masculin, decatlon : 1. Dairy 
Thompson (Marea Britanie) »T9ț p, rec. 
olimpic — campion olimpie, li: m — 
10,44. lungime — 4.01 m. greutate — 
15,72 m, înălțime — 2,03 m, îl) m — 41 54 
m, 110 mg — 14,34, disc — 46.54 m. pră
jină — 5,00 m, suliță — 45.24 m, 1 s» m 
— 4:35,00) ; 3. J. Hingseo (R.F.G.) IO ; 
(10.91 — 7JJ m — 15.97 m — 2-2 m — 
47,69 — 14,29 — 50,«2 m — 4.54 = — 4®-« m 

-------- - _ Went2 (R.F.G.) »<13 p 
- 15 87 m — Xba m — 

4.54 m — 67 S3
Kratschmer R.F.G.) 

___ „ _ W. Motti (Franța) «24» p ; X 
J. Crist (S.U.A.) I p. Feminin : 2*4 ®a : 
1. Valerie Brisco-Hooks (S.U.A.) tijn, ree- 
olimpic — campioană 
rence Griffith (S.U.A.) 22.04 ;
Ottey-Page (Jamaica) 
Cook (M. Britanie) 22,10 ; 
son (Jamaica) 22,20 ; C.
(Ș.U.A.) ----- ‘
Olimpică^; VALI' IONESCU (România)
6,81 m ; 3. Susan Heamshaw (Marea Bri
tanie) 6,80 m ; 4. Angela Thacker (S.U.A.) 
6,78 m ; 5. Jackie Joyner (S.U.A.) 6.77 m; 
6. Robyn Lorraway (Australia) 6,67 m ; 
înălțime : în calificări standardul de 1,00 
m a fost realizat de 15 săritoare, între 
care și Nîculina Vasile (România), cele
lalte fiind Ulrike Meyfarth, Heike Ra- 
detzky și Brigitte Holzapfel (R.F.G.), Jony 
Huntley, Pamela Spencer și Louise Ritter 
(S.U.A.), Sara Simeoni (Italia), Diana El
liott (Marea Britanie), Vanessa Browne și 
Christine Stanton (Australia), Maryse
Ewanje-Epee (Franța), Debbie Brill (Ca
nada), Zheng Dezhen și Yang Wenqin
(R.P. Chineză) ; 1500 m : din semifinale au 
obținut calificarea în finală următoarele : 
I : Christine Benning ;~' 
4:10,48 ; Doina Melinte (România) 4:10.48 ; 
Fița Lovin (România) - — — ~
Gerdes (R.F.G.) 4:10,64
berts (Canada) 4:10,64 ;
Hulst (Olanda) 4:10,69 : II : 
rio (Italia) 4:04*51 ; L' ' ' 
mânia) 4:05,30 ; Ruth „ .
4:06,65 ; Christina Boxer (Marea Britanie) 
4:07,40 ; Lynne Mac Dougall (Marea Bri- 
.................. - - . . scott (Canada)'

- 4:22,60) ; 3. S.
(10,99 — 7.11 m
47,78 — 14.35 — 46.61 Bl 
m — 4:33,96) : 4. G. “ 
8 326 p, 5.

olimpică ; 2. FIo- 
-----  3. Meriene

22,09 ; 4. Kathryn
S ; 5. Grace Jack-

,6. Randy Givens 
(S.U.A.) 22,36 ; lungime : 1. ANIȘOARA
STANCIU (România) 6,96 m — campioană

(Marea Britanie)
4:10,58 ; Rowitha 
‘ ‘ ; Brit 

Elly
. _____ Gabriella Do-
Maricica Puică (Ro- 

Wysocki (S.U.A.)

R0- 
Van

, Luyiiiic ___ _ _
tanle) 4:09,08 ; Debbie 
4:09,16.

BASCHET. Masculin, _______ ______
clasamentul final : pentru locurile 3—4 : 
Iugoslavia 
pentru 
Chineză 
11—12 :

BOX.
Todifico , . .
P. Gonzales (S.U.A.) b.p. J.M. Bolivar 
(Venezuela) ; cat. muscă : S. McCrory 
(S.U.A.) b.p. E. Can (Turcia). R. Redze- 
povski (Iugoslavia) b.p. I. Bilali (Kenya); 
cat. cocoș : H. Lopez (Mexic) b.p. D. Wal
ters (Canada), M. Stecca (Italia) b.p. P. 
Nolasco (Rep. Dominicană) : cat. pană : 
M. Taylor (S.U.A.) b.p. O. C. Peraza (Ve
nezuela), P. Konyegwaehla (Nigeria) -b.p. 
T. Aykac (Turcia) ; cat. semiușoară : L. 
Ortiz (Porto Rico) b.p. M.. N. Ebanga (Ca
merun), p. Whitaker (S.U.A.) b.p. C. ~ 
Chun (Coreea de Sud) ; cat. ușoară 
Page (S.U.A.) b.p. M. Puzovic (Iugosla
via), ~. U—r... _ ll_.-H_.;
Mircea Fulger (România) .; cat. semimij- 
locie : Y. S. An (Coreea de Sud) b.p J. 
Nyman (Finlanda), M. Breland (S.U.A.) 
b.p. L. -Bruno (Italia) : cat. mijlocie mică:

meciuri pentru 
locurile 3~“4 ?

Canada 88—82 (44—38) ;
locurile 9—10 : Brazilia — R.P. 

86—76 (42—40) ; pentru locurile 
Franța — Egipt 102—78 (51—40). 
Semifinale, cat. semimuscă : S. 
(Italia) b.p. K. Mwila (Zambia), 

------- b.p. J.M. “ ■' 
S.

S. 
J.

D. Umponmaha (Thailanda) b.p.

obei. Italia

lor 
Vali 
6.52 
Stanciu 
repede, mai energică, mai de
cisă decit înainte și, să ateri
zeze in dreptul cifrei de 7 
tri. Măsurătoarea 
săritura 
scurtă . .. .
lăsa să se întrevadă victori® 
sportivei noastre. Vali Io
nescu sare si ea mai bine. 6.31 
m. panoul electronic o mută 
pe locul al doilea, pe care va 
rămîne pină in final, cînd va 
r-rimi medalia de argint. Pro
ba se încheie cu ultimele să
rituri ale concurentelor Ani- 
soart:. dar fără nici un succes 
de partea acestora. Publicul 
salută îndelung victoria fe
telor noastre, deși un mare fa- 

decatlonistul en- 
alerga pe 1 500 
de a obține si 
mondial în a-

trei sărituri o 
Ionescu. dar numai 

m.

arată
a fost cu 4 cm 

(6,96 m). rezultat

voru al său. 
ciez" Thompson, 
m. în tentativa 
un nou record 
ceasta probă.

Ar. seara se 
Vali

me
ci 

mai 
care

imbrătisează cu 
fetele noastre se felicită 

proe. Camerele de tele- 
i eu teleobiectivele lor 
ce. ni le aduc in prim- 
Arisoara plînge. plin- 

ee strașnic aseunz:ndu-si fata 
in tniinî. Vali e mal calină si 
rantă si o hnistească. Reu
șește cu greu. Anișoara ri Vali 
salută dm nou

nn'jne.

c*ir_ care 
•j aplau- 
oremierîz 

eie ecran 
al sta-

era 5 
r a Ar

P** co- 
douâ 

iar pe

momentul, 
ea. Vali 
zimbeste 
văzut împlinit vi
sul de 
medalia 
De De 
recunoaște 
rioritatea 
nei si ______
de orobă. E fru
mos 
astfel, 
ceasta 
litatea.
mai 
lUDti. 
luptă 
tru a 
lături 
soara. 
ierarhiei 
ritura în

. Răsună 
rile ___ |___
tru de stat, 
timp ce 
campioanei 
mai 
catargul 
se 
rul 
un 
In 
targelor 
pe Flacăra o- 
limpică. cele două 
drapele tricolore 
românești simbo
lizau patriotismul 
fierbinte al spor
tivilor noștri, for
ța si dăruirea lor 
in sluiba marilor 
performanțe.

Dar nu 
aflat ioi 
Sportivii 
asemenea, 
trecerile 
tică ritmică.

a cuceri 
olimpică, 
podium 

supe- 
priete- 

coleaei ei

să gîndesti 
cînd a- 

este rea- 
Si este si 

frumos
asa 

Vali.
rămîne a- 
de 

în

să 
cum 
r>cn-

Ani- 
fruntea 
la să- 

lungime, 
acordu- 

Imnului nos- 
în 

chipul 
c nu- 

zîmbet.’ sub 
____ pe care 
ridică tricolo- 

oatriei. Este 
tablou superb, 

înaltul ca- 
profilate 

Flacăra

Maricica Puică sprintează irezistibil 
de lingă alergătoarea britanică Budd
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niei a cucerit la 
XXIII-a ediție 
la Los Angeles, un număr de 
40 de medalii (17 de aur. 13 de 
argint si 10 de bronz). Spor
tivii români care mai sînt 
in competiție susțin un adevă
rat mars fortat pentru a în
cerca să ridice la 50 numărul 
medaliilor olimpice. Va fi po
sibil ? Da. pentru că si vineri 
Si sîmbătă. atît la Lake Casi- 
tas. cit si la Los Angeles au 
bune perspective cuce
rească alte medalii aur
argint si bronz.

ismul s-a 
olimpică, 

fost, de 
in în- 
gimnas- 

lupte...

numai atleti 
pe scena 

români au 
prezenti 

scrimă.
----------- box si . . . o 

Echipa de sabie a României a 
cucerit medalia de bronz. Bo
xerul Mircea Fulger, deși m- 

----------------------------- de

de

vins. a obtinut medalia 
bronz, pe care o vom adăuga 
la bilanțul delegației noastre 
dună decernarea medaliilor 
la finalele turneului de box.

Prin urmare, oină ioi seara, 
delegația sportivă Roma-

cea
de vară de

a SAr

Athanassiadis (Grecia) ; Betancourt
(Porto Rico) b.t. (1,06) B. Goldstein (Ar
gentina) ; F. Seker (Turcia) b.s.p. (14—2 ; 
3,58) I. Valladares (Peru) și b.t. A. Gold
stein ; I. You (Coreea de Sud) b.s.p. 
(13—1 : 4,35) E. Brulon (Franța) și b.s.p. 
(19—7 • 4,24) J. Singh (India) ; E. Knosp 
(R.F.G.)(b.s.p. (13—0 ; 2,59) V. Manga (Ca
merun) și b. dese. (2,34) G. Aguilar (Sal
vador) ; J. Sjngh b.s.p. (14—3 ; 1,24) G.
Aguilar ; G. Ran b.s.p. (15—2 ; 2,31) J.
Iglesias ; H. Hamad b.p. (8—2) S. Bailiss; 
M. Kamimura (Japonia) b.d. T
Betancourt ; E. Brulon b.t.
Valladare. ; cat. 74 
landa) b.p. (6—5) 
Sud) ; D. Schultz 
Seidi (Iugoslavia) ; 
b.s.p. (12—0 ; 3,49)

Doina Stâiculescu (România) și Marta 
Canton (Spania) 19.05 ; 5. Lori Fung (Ca
nada) 18 95 p ; 8. Milena Raljin (Iugosla- 
’ ticrr ARTISTIC. Duo : 1. S.U.A. (Can- 
die C«stie. Trade Bulz) 195,584 P — cam- 
oiaanâ olimpiei ; 1 : Canada (Sharon 
•lambroc*. Keily Kryczka) 194,234 p ; 3. 
J apocria iSaeko Kimura Mlwako Mo- 
taj-oab) 117 891 P : <- Marea

p ; 5. Elveția 1M.199 ; 8.
~1 154
JUDO. Cat semigrea (95 kg), 

tde ftaaărW pentru locurile 1—2
H. Z. Ha (Coreea de Sud) 
za-a: csupev.or-.tate tehnică).

: țț-:- •: Far. Și G-
3.F G » t>- -- —ril

- --------mid : - Hyoung-Zoo Ba (Coreea 
ae Sao — ri-w»nr olimpic ; L D. Vieira 

■.« - x B Frednksson (Islanda) 'șl
G. sr-ri-e-taer (R.F.G.) ; â. Y. Fazi (Ita-
_4 s : Meo (Canada). _ , ,Xt FIR LIBERE- Beznltate din finalele 
pesaw oe-o rile 1—8. >—• F • î ea‘- 
«S kg : R. Wearer CS.LriA ) b.t_ (mm. 2.5») 
T. :rs Uipo-1) : G. Son (Coreea de 
S=d) b-p. O—II W. Gao <R- P- Occeză) : 
R. Heiizbei SLF-GJ MX K- Ar ie -ssc-- 

Spcrill. X CL sâf'iCoeeen de Stxf). 4. W. 
Gao (IU». Crinezâ). 5. R. He-ogabel (R-F.GJ.
4. K. Andersson rSoetoj : cat 42 kg : R-
Lesris (S.UJ4-) b. snpersoraate perete 
(24—11 ; min. 4.57) R- Akamri (JapOria); 
J. Lee (Coreea de Sad) b.p „C
Brown (Australia) ; M. Herbster CR-F-GJ 
b.p. (11—4) A. Bruna (Italia) ; rtirtwra- 
tul : 1. Randy Lewis (S.U-A-) — campton 
olimpic, X K. AkaisM (Japonia). ». J. Lee 
(Coreea de Sud). 4. C. Brown (Anstraba),
5. M. Herbster (R.F.G.), «. A. Bruna Wa
lia) ; cat. M kg : E. Banach (S.UJL.) 
b.s.p. (15—3 ; 4,02) K. Ohta (Japonia) ; 
N. Loban (Marea Britanie) b.p. (5—1) C- 
Davis (Canada) ; M. Appah (Nigeria) b. 
neprez. L Tamiz (Turcia) ; clasamentul :
I. Ed Banach (S.U.A.) — campion »lim-
pic, 2. A. Otha (Japonia), 3. N. Loban 
(Marea Britanie), 4. C. Davis (Canada), 
5. M. Appah (Nigeria), C. L Temiz (Tur
cia) ; rezultate din tururi preliminare : 
cat. 52 kg : F. Nlebler (R.F.G.) b.p. (ll—O 
D. Liang (R.P. Chineză) ; J. Kim (Coreea 
de Sud) b.p. (11—10) R. Takahashi (Ca
nada) și b. superioritate puncte (13—6 
3,52) F. Nlebler ; S. Trstena (Iugoslavia) 
b.p. (3—3) Y. Takada (Japonia); R. Taka
hashi b.p. (9—9) A. Seyhanli (Turcia) ; 
Y. Takada b.s.p. (14—2 ; *...........  -
(India) 
Britanie) b.p.
H. . Toniiyama
Akgun ___ . ______
Rico) b.s.p. (14—4 ; 2,55) 'S. Leslie (Pana
ma) ; R. Singh (India) b.t. (1,»3) S. Nkon- 
dag (Camerun) ; G. Hawkins (Noua Zee
landă) b.t. (1,33) M. Garcla (Spania) ; Z. 
Sorov (Iugoslavia) b.s.p. (17—5 ; 5,13) S. 
Severino (Rep. Dominicană) ~ ’
(Coreea de Sud) b.s.p. (13—1 : 5.33) L. 
Holmes (Canada) : cat. 68 kg : D. McKay 
(Canada) b.s.p. (13—6 ; 2.15) Al. Zammit 
(Malta) ; Z. Kelevitz ................... “
(13—1 ; 4,33) C. Ran (R. P. Chineză) șl 
b.t. (1,01) Al. Zammit : S. Balllss (Marea 
Britanie) b.t. (2.49) J. Iglesias (Spania) ;
J. Rauhala (Finlanda) b.s.p. (12—0 
H. Hamad • (Egipt) ți b.p.

Britanie 
Olanda

J. Sjngh b.s.p.
G. Ran b.s.p.

Rezulta- 
și 3—5 : 

b. yusei- 
D. Vieira 

(Islanda) 
___  _ Neureut- 

-p. J. Meii (Canada) ;

j. 
i.

(Japonia) b.d. (5,36) 
Brulon b.t. (2,59) 

kg : P. Rauhala (Fin- 
M. Han (Coreea de 
(S.U.A.) b.t. (1,46) S. 
M. Mongeon (Canada) 

__  ... _ t ___ K. Bogiatzis- (Grecia) 
și b.s.p. (13—1; 5,39) H. Hadad (Egipt) ;
N. Hlguchi (Japonia) b.t. (1,21) H Bombe 
(Camerun) : M. Knosp (R.F.G.^) b.t. (1,31) 
R. Singh și b.t. (1.20) N. Higuchi ; M. 
Han b.p. S. Sagan (Turcia) : S. Seidi b.p. 
(10—7) P. Rauhala ; R. Singh b.p. (9—0) 
M. Mongeon : cat. 82 kg: R. Trik (R.F.G.) 
b.p. (5—3) G. Busarello (Austria) ; L. 
Lundell (Suedia) b.p. (6—1) J. Ikomaki 
(Finlanda) : I. Deskoulidis (Grecia) b.t.
O. 2») B. Nto (Camerun) ; T. Kim (Co
reea de Sud) b.p. (10—5) H. Nagashima 
(Japonia) ; K. Reinfield (Noua Zeelandă) 
b.p. (5—1) K. Agogo (Nigeria) ; M. 
Schultz 1S.U.A.) b.t. (0,30) R. Karabacak 
rTurria) : C. R:nke (Canada) b.s.p (14—2; 
4-5î) O. Kurpas (Marea Britanie) ; L. Or-

(Italia) b.p. (7—2) M. Ashram (E- 
gjpq : cat. 1*® kg : Vasile Pușcașu (Ro- 
mânia) P-t (4.42) J. Xtiyeh (Siria) : K.

(tedla) bA-p. (15—2 : 5.08) K. Gus- 
taaaaon (Soecfia) ; G. Pikilidis (Grecia) 
b.d. (4 ST) O. Sy (Martislca) ; L. Baqach 
(S-U-A.) b.t. (1,14) H. Segzin (Turcia) : 
T. Hcrda (Japonia) b.t. (3.52). A. Sarr 
(Senegal : eat. —M® kg : Vasile Andrei 
(România) p.t. (1A1) A. Taskin (Turma): 
B. nMimitllll (S.U.A.) b.t. (2.19) A. 
Taskin : M. Sahko (Senegal) b.t. G.08) 
K. tsfci—.on (Japonia).

POLO. Turnee finale ;
1—4 : Iugoslavia
3—«. 5—4 3—4).
Olanda — Australia 
înaintea ultimei etape : 
(42—2») . S.U.A. • p (3»—29) 
(34—32), Spania 3 p (33—36).
2 p. Olanda • p ; pentru locurile 7—12 : 
R.P. Chineză — Brazilia 11—9. Canada — 
Japonia »—5. Grecia — Italia 3—».

SCTUMA. Sabie, echipe : 
rile 5—4 : R. P. Chineză - 
pentru locurile 3—4 : România — 
Germania »—7, pentru locurile 1—2 
11a — Franța 9—3 (Marco Marin 
Gianfranco Dalia Barba, Giovanni Scalzo 
$1 Ferdinando Meglio cite 2 v. : Jean 
Franco’s Lamour, Pierre Guichot Herve 
Granger-Veyron cite 1 v) ; clasament : 
1. Italia — campioană olimpică ; 2. Frâne 
ța, 3. ROMANIA. 4. R. F. Germania. 5. 
R. P. Chineză, 4. S.U.A. : spadă, indivi
dual : pentru locurile 3—4 : Ribotid 
(Franța) — Bellone (Italia) 1.0—7 : pentru 
locurile 1—2 : Philippe Boisse ' 
Bjorn Vaggo (Suedia) 10—5 ;
1. Philippe Boisse 
•limpic, " — '
Riboud.
Poffet _________ _. ___
(R.F.G.). • (la această probă România n-a 
avut reprezentanți).

*eăex) 34S.44 ; C»- 
13BJ4 ; K 1:1: 
I;SL12 : X G. Bar-

(No>ua 
nMM

) 3:54.1» ; 3. P. Gea* 
09 ; H : L A Thimps 
:58,9« ; 3. K. Sundvisl 
P. Alegre (Spania)
Jackson (Marea 

M. Janic (Iugosia '

t (S
4 m 4® ; 

Britanie) 
_____ _  _ __ ______ __ _ 1) 3:54 43 ; 
3. Vasile Diba (România) 3:59.4® : K 2 : 
I: 1. H. Fisher — A. Morris (Canada 
3:29,09 ; 2. B. Kelly — G. Kenny (A.sira- 
11a) 3:30,24 ; 3. B. Bregeon — P. Lefoultn 
(Franța) 3:32,35 ; II : 1. H. Menendez — 
G. Del Riego (Spania) 3:29.98 : 2. M. Seaek 
— O. Seack (R.F.G.) 3:30,18 ; 3. P. De- 
bucke — P. Hanssens (Belgia) 3:31x00 ; 
III : 1. D. Scarpa — F. Uberti (Italia) 
3:28,25 ; 2. B. Andersson — K. Sundvist 
(Suedia) 3:29,80 ; 3. T. Kent — T. White 
(S.U.A.) 3:29,81 : 4. Al. Dulău — I. Geantă 
(România) 3:29,99.

CĂLĂRIE. Dresaj, echipe :
(Reiner Klimke cu Ahlerich. Uwe Sauer 
cu Montevideo. Herbert Krug cu Musca- 
deur) 4955 p — campioană olimpică ; 2. 
Elveția (Otto Hofer cu Limandus. Chris
tine Stiickelberger cu Tansanit, Catherine 
Amy de Bary cu Aintree) 4673 p ; 3. 
Suedia (Ulla Hakansson cu Flamingo, 
Ingamay Blyund cu Aleks, Louise Nat- 
horst cu Inferno) 4630 p : 4. Olanda 4386 
p : 5. Danemarca 4574 p ; 6. S.U.A. 4559 p.

HANDBAL. Feminin, grupă unică, 
ultima etapă : Iugoslavia — R.P. Chi
neză 31—25, Austria ‘ *' ~~
reea de Sud ___
final : 1. Iugoslavia 
campioană olimpică ;
7 p (125—119) 
(112—115) ; 4. 
R.F.G. 4 p 
(91—117).

HOCHEI PE
nale : R.F.G. — Marea Britanie 1—0 (0—0), 
Pakistan — Australia 1—0 (1—0) ; finaia 
(Pakistan— R.F.G.) se dispută simbătă ; 
pentru locurile 5—8 : Olanda — Spania 
10—4j la penaltyuri (0—0 după prelungiri), 
India — Noua Zeelandă 1—0. Feminin 
(grupă unică) : S.U.A. — R.F.G. 1—1 ; 
clasament înaintea ultimelor jocuri (Ca
nada — Noua Zeelandă șl Olanda — 
Australia) : Olanda 7 p. R.F.G. 6 p. Aus
tralia 5 (9—5) S.U.A. 5 p (9—7), Canada 
3 p. Noua Zeelandă 0 p.

GIMNASTICA ------
provizoriu după 
minge : 1. Marta 
2. Alina Drăgan

3. 
S.

D.
2.

1. R.F.G.

R.P.
S.U.A. 21—25, Co-

R.F.G. 26—17 ; clasament 
p (143—102) —
Coreea de Sud

Chineză 5 p 
p (114—123) ; 5.

Austria 0 p

io
2.

; 3. R.P. 
S.U.A. 4 
(91—100) ; 6.

2,51) M. Singh

I.

pentru locurile
• Spania 14—8 (3—4,
S.UA — R.F.G. t—7.

7—1 : clasament
Iugoslavia 8 p 

R.F.G. 3 p 
Australia

IARBA. Masculin, semifi-

RITMICA. Clasament 
exercițiile cu cerc șl 
Bobo (Spania) 19.20 p ;
(România) 19,15 p ; 3.

cat. 57 kg : B. Aspen (Marea 
(5—2) M. Abood (Trak) ; 
(Japonia) " * ’

(Turcia) ; O.
b.t.

Caceres
(5.59) L 

(Porto

S. Kim

(Australia) bj.p.

5,55) 
(7-3) G.

2. Bjorn
4. Stefano 
(Elveția), 6.

pentru locu- 
------- 9—7 ;

K. F. 
: Ita- 
3 v..

S.U.A.

(Franța) 
Vaggo, 
Bellone.

, Elmar

(Franța) — 
clasament : 
— campion 
3. Philip ne 

5. Michel 
Borrmann .

S.UA


J.O DE LA LOS HI1GELES PROGRAMUL ÎNTRECERILOR DE SIMBĂTA.

m ; femei : finale
AHMA

PRINTRE
încă ecourile 

frumoaselor seri de gimnastică 
sportivă, cu strălucitele succese 
ale școlii românești, care a 
triumfat atît de viguros cu cele 
cinci medalii de aur. una de ar
gint și două de bronz, și iată 
că de joi seară aici și-au dat 
intîlnire sportivele de la gim
nastică ritmică, ramură în pre
mieră în programul J.O. Sintem 
reprezentată în întrecere, după 
cum se știe, de Doina Stăicu
lescu, multiplă campioană a 
tării, si Alina Drăgan. care au 
ca principale adversare in dis
puta pentru laurii olimpici pe 
gimnastele spaniole Marla Bobo 
și Marla Canton, precum și pe 
Regina Weber, din R. F. Ger
mania. care au avut evoluții 
bune Ia ultimele campionate 
mondiale.

Festivitate de premiere la haltere, cat' 110 kg. Pe podium, de 
la stingă la dreapta, Ștefan Tașnadi — argint, Norberto Ober- 

burger (Italia) — aur și Guy Carlton (S.U.A.) — bronz 
Laserfoto : A.P. — AGERPRES

(Urmare din pag. 1)

ATLETISMUL ȚINE „CAPUL DE AFIȘ“

pentru toți cei care, într-un fel 
sau. altul, au contribuit cu ceva la 
acest remarcabil succes !

Miza mare a întrecerii și-a pus 
amprenta asupra desfășurării 
concursului, ceea ce explică, în
tr-un fel, rezultatele disputei, fe
tele arătîndu-se, în general; des-' 
tu! de crispate, Iar una dintr. 
favorite, spre exemplu, ameri
canca Carol Lewis, neizbutind sa 
sară decît 6,43 m cu care, evident, 
n-a putut intra în finală I Dar 
așa .este'atletismul, sportul in gț 
neral...

Prima încercare a adus în frun
te două concurente, pe Anișoara 
Stanciu și pe britanica Susan 
Hearnshaw, ambele cu 6,80 m. în 
următoarea încercare Hearnshaw 
a sărit 6,75 m. Anișoara doar 6,68 
m, în a treia Stanciu a depășit, 
iar „insulaffk" a realizat 6,55 m. tn 
acest timp, Vali Ionescu reușise 
6,59 m, 6,67 m și o „depășită".

Primele opt concurente ău ră
mas să-și continue întrecerea în 
finala probei. Anișoara Stanciu 
se concentrează mai mult, are un 
elan mai sigur și o b„taie ener
gică. Rezultatul : 6,96 m cel care 
avea s.ă-i aducă medalia de aur, 
urmat de un 6,89 m și de o „de
pășită". Hearnshaw a avut în fi
nală : 6,67 m, 6,74 și 6,64 m. Fină 
ta a cincea încercare se părea că 
ea c.vea să fie medaliată cu ar
gint. dar Vali Ionescu nu s-a îm- 
păeat cu această ■ situație șl a 
realizat o săritură de 6,81 m, cu 
un centimetru — de argint I — 
veste rezultatul sportivei engleze.

A fost o luptă aprigă, urmărită cu 
muli interes de zecile ' ~
spectatori și subliniată 
călduroase.

Cu doi ani tn urmă. . 
stadion atenian de la Kalogreza. 
cîteva zeci de mii de spectatori 
au aplaudat „dublul" românesc de 
It sărtiura în lungime, cu Vali 
Ionescu pe locul I șt Anișoara 
Cușmir (Stanciu) pe locul H la 
„europene". Acum, alte zeci de 
mii de iubitori ai atletismului au 
salutat o nouă „dublă" victorie 
românească...

tn aceste momente de mare sa
tisfacție. ne-am amintit despre o 
altă ediție a Jocurilor. despre 
Olimpiada anului 1968, de la Ciu
dad de Mexico, acolo unde Viori
ca Viscopoleanu obținuse șl ea o 
medalie de campioană a '
oanelor, la aceeași probă 
ritură în lungime.

întrecerea decatloniștilor 
mine peste ani, în cartea ... 
mului internațional, ca una din
tre cele mai aprige dispute... Sînt 
cîteva sezoane de cînd s-a creat 
o mare rivalitate între vest-ger- 
manul Jurgen Hingsen și britani
cul Daley Thompson. Hingsen 
reușea în fiecare primăvară un 
record mondial, dar mal apoi în 
încheierea sezonului, la o mare

de ml! de 
cu aplauze

pe marele

campi- 
de să-

va ră- 
atletis-

desfășurarea 
două obiecte.
România și

în prima zi. pronosticurile au 
fost in mare măsură confirmate, 
deoarece, după 
competiției la 
concurentele din 
Spania se află între primele 4 
clasate ale ierarhiei interme
diare. Doina Stthculescu a ob
ținut cea mai mare notă a pri
mei zile, 9,70 la cerc, dar nu
mai 9,35 la exerci‘iul cu min
gea. Alina Drăgan (9,65 la cerc 
și 9,50 la minge) se află la 
numai 5 sutimi de Marta Bobo, 
cars conduce în clasament. Ceva 
mai modest a evoluat Regina 
Weber, care la primele două 
obiecte nu a acumulat decît 
18,55 p. diminuîndu-și conside
rabil șansa de a se situa pe 
podium. Oricum, atît pentru 
ziua a doua, cit si în turneul 
final se anticipează 6 dispută

Anișoara Cușmir-Stanciu. S-a născut la Brăila, la 29 iunie 1962. Are 
173 cm și 65 kg. A început atletismul in orașul natal, la C.S.S., cu 
profesorul Ion Leu. De mai mulți ani este pregătită de antrenorul Ion 
Moroiu. In prezent are o dublă legitimare pentru C.S.M. Craiova și 
Steaua București. Este prima săritoare româncă peste 7 metri. Deține 
recordul mondial cu un rezultat de 7,43 m. Anișoara a îmbunătățit In 
patru ,,reprize* recordul lumii ■ 7.15 m — 1 august 1982, 7,21 m — 15 
mai 1983, 7,27 m - 4 Iunie 1983. 7,43 m - 4 Iunie 1983. Evoluția rezul
tatelor sale : 1973 - 3.80 m. 1974 - 4,25 m, t975 - 4,83 m, 1976 - 5,02 
m, 1977 - l__ .... .... . .
cord național de junioare încă nedepășit), 1981 —
1983 - 7,43 m, 1984 - 7,27 m. . . __ j .

Cîteva reușite din palmaresul ei internațional : 1981 — medalie de 
argint la Universiada de la București (6,77 m), 1962 - medalie de ar- 
gint la „europenele" de la Atena (6,73 m), 1983 - campioană mon- 
dialâ universitară la Edmonton (7,06 m), medalie de argint la campîo- 
natele mondiale de la Helsinki (7,15 m). t t » _ _<_____ .  

Este căsătorită cu 
țional la 100 m).

*\\\\\\\^
competiție, victoria îi 
Thompson, campionul

uuuuuj LUI LL1! 
Campionii noștri mondiali 
anul frftCUE dl** la Tamnpr. ...................................... ....................................... . I

5,56 m, 1978 - 5,98 m, 1979 - 5,99 m, 1980 - 6,53 m (re- g
al de junioare încă nedepățit), 1981 — 6,91 m, 1982 — 7,15 m,
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revenea iul 
_________ . ___ _____  olimpic din 
1980 (8495 p). In 1982, înaintea C.E. 
de la Atena, Hingsen reușise, de 
exemplu, 8 723 p (Ulm 14—15 au
gust), dar la „euTopene" Thomp
son nu numai că a obținut victo
ria, dar cu cele 8 743 p pe care 
le-a realizat a redevenit record
man al lumii. In 1983, la Bemhau- 
sen (4—5 iunie) Hingsen a obținut 
8 779 p — nou record, dar dis
puta de la „mondialele" de ta 
Helsinki a revenit tot britanicu
lui cu 8 668 p față de cele 8 561 p. 
In sfîrșit. anul acesta, din nou 
Hingsen cu 1 788 p (Mannheim, 
9—10 Iunie). Șl din nou un duel 
Thompson — Hingsen, de data a- 
eeasta pe „Memorial Coliseum". 
Ambii s-au prezentat magistral 
dar Daley a fost mal în formă 
ca oricînd în cariera sa sportivă 
După desfășurarea a nouă probe 
apăruse evidentă nu numai victo
ria sa, dar și posibilitatea de a-i 
întrece recordul lui Hingsen. Pen
tru aceasta ar fi trebuit ca ta 
1 500 m să realizeze 4:34,8. Adică, 
o performanță care oricum îl era 
1a îndemînă. el fiind capabil, în 
mod obișnuit, de un rezultat sub 
4:23,» I

Socoteala de-acasă... Thompson 
a pornit decis să obțină recordul 
dar forțele, secătuite, nu i-au mai 
ajuns. A strîns din dinți, a făcut 
tot ceea ce omenește era posibil, 
dar cronometrul — Implacabil tn 
sentința lui 1 — n-a arătat decît 
4:35,0, ceea ce. în punctele tabe
lei internaționale, nu înseamnă 
decît 556 p. Totalul Iul Thompson a 
fost de 8 797 p, adică la un Singur 
punct de recordul lumii... Satis
facția sa a fost însă un al doilea 
titlu olimpic pe care-I cucerește 
șl recordul olimpic cu 180 puncte 
superior celui al americanului 
Bruce Jenner, de ta Montreal.

A treia finală de joi a fost cea 
de la 200 m plat femei în care 
victoria a revenit, cu un nou re
cord olimpic (21,81 s), tinerei
sprintere americane Valerie Bris
co-Hooks. După succesul de ta 
400 m, acesta este al doilea pe 
care-1 reușește în decurs de cîteva 
zile. De subliniat faptul că re-

dedîrză pentru fiecare zecime ... 
punct. Vineri seară au fost pro
gramate alte două aparate, după 
care cele mai bune concurente 
vor participa la turneul final, 
in care vor fi desemnate meda
liatele. Iată primele clasate :
1. Marta Bobo (Spania) 19,20 p,
2. Alina Drăgan (România) 
19,15 p. 3. Doina Stăiculescu 
(România) și Marta Canton 
(Spania) 19,05 p. 5. Lori Fung 
(Canada) 18,95, 6. Milana Raljin 
(Iugoslavia) 18,90 p.

BOXERUL MIRCEA FULGER-MEDALIE DE BRONZ

Mireea F ulger a 
în finale, 

puncte în fata 
sportiv thailan-

După o meritată zi de odih
nă. boxerii participanti la tur
neul olimpic îsi 
azi, pe ringul de 
Sports Arena", 
această ultimă 
petiției au mai 
24 de pugiliști. care vor lupta 
pentru cele 12_ medalii^ de aur. 
Din păcate, 
ratat calificarea 
cedind la 
bătăiosului ______ ______ r
dez Dhavee Unponmaha. Gar
da inversă a boxerului nostru 
nu l-a împiedicat pe Unpon
maha să atace permanent, di
rectele lui Mireea Fulger ne- 
putînd să-l tină la distan
tă. Seriile de iovituri ale thai- 
landezulul i-au adus aces
tuia un avantaj considerabil de 
puncte, pe care românul nu l-a 
putut reduce anelind doar 
la plasarea unor lovituri izo
late. tn plus, insistența 
thailandezului a fost un atu 
care, in ultimă instanță, a de
cis învingătorul. Ca si în par
tida anterioară a turneului. 
Mireea Fulger a dat 
semne de oboseală în 
parte a luptei, fapt care 

vor desemna 
la „Memorial 
campionii. In 
fază a com- 
rămas doar

vădite 
ultima 
a per-
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Paul Stanciu, ji el atlet (anul acesta campion no-

cordul personal al acesteia era 
de 22,16 s.

Joi au avut loc mal multe ca
lificări și diferite curse prelimi
narii. Subliniem calificarea, in 
corpore, a trioului român Melinte 
— Lovin — Puică în finala. de 
sîmbătă, a cursei de 1 500 m, în 
care în mod normal alergătoa
rele noastre vor avea un cuvînt 
de spus. Și încă unul foarte se
rios I De asemenea, este de con
semnat că Niculina Vasile a ob
ținut standardul de 1,90 m la înăl
țime, calificîndu-se pentru 
cursul propriu-zis. Așteptăm 
speranțe evoluțiile acestora.

La închiderea ediției

IN PRIMA II A FIAAIEIOR
0[ CAIAC-CAAOf, SPORTIVII ROMÂNI

AU CUCERIT DOUA MEDALII
• I. Patzaichin - T. Simionov, ..argint” la C 2

la CI
pe lacul Casitas,

Clipele de imensă bucurie, trăite de Nawal EI 
Moutawakil, la finele cursei de 400 m.g. Victo
rioasă, atleta aducea Marocului prima medalie 

olimpică de aur !
Laserfoto : A.P. — AGERPRES

• C. Olaru, „bronz"
Vineri dimineață au început

de la Santa Barbara, finalele la caiac-canoe. în 
prima zi au fost programate întrecerile pe 500 m. 

Prezenti în toate finalele, sportivii români au 
reușit să cucerească două medalii, la canoe du
blu — Ivan Patzaichin, Toma Simionov — și la 
canoe simplu — Costică Oiaru, Celelalte echi
paje s-au clasat pe locurile IV (la K 1 băieți, 
K 1 și K 2 fete) și V (K 2 băieți).

Iată primele locuri în probele în care sportivii 
noștri au cucerit medalii :

Canoe dublu : 1. M. Ljubek, M. Nisovici (lugo- 
‘ slavia) 1:43,67 ; 2. I. Patzaichin. T. Simionov 

(România) 1:45,68 ; 3. E. Miguez. N. Suarez (Spa
nia) 1:47,71 ;

Canoe simplu : 1. L. Cain (Canada) 1:57,01 ; 
2. H. Jakobsen (Danemarca) 1:58,45 : 3. C. Olaru 
(România) 1:59,86.
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ATLETISM. Bărbați : 50 km marș, greutate (calificări și finala), 4 X 
100 m (semifinale și finala), înălțime (finala), 4 X 400 m (finala), 
1 500 m (finala), 5 000 m (finala) ; femei : 4 X 100 m (semifinale și 
finala), 4 X 400 m (finala), disc (finala ; Florența Crăciunescu), 1 500 
m (finala ; Doina Melinte, Maricica Puică, Fița Lovin)

BOX. întrecerile finale
CAIAC-CANOE. Bărbați : întreceri finaVj la 1 000 

la 500 m
FOTBAL Finala pentru locurile 1—2
GIMNASTICA RITMICA. Finale (Doina Stăiculescu 
HANDBAL Bărbați : Jocuri finale pentru locurile

R. F. Germania, și 3-4, România - Danemarca 
HOCHEI PE IARBA. Bărbați : Jocuri finale
JUDO. întreceri la categoria open
LUPTE LIBERE. Finale la categoriile 57 kg, 68 kg, 82 kg și 100 kg 
SĂRITURI IN APA. Bărbați : întreceri preliminare la platforma 
SCRIMA. Bărbați : întreceri preliminare la spadă — echipe 
TIR CU ARCUL Concurs dublu F.I.T.A.
VOLEI. Bărbați : finalele pentru locurile 1-2 și 3-4

...Șl DE DUMINICĂ
ATLETISM. Bârba|i : maraton
CĂLĂRIE, Marele premiu obstacole individual
ÎNOT ARTISTIC : Finala în proba de simplu
SĂRITURI IN APA. Bărbați : finala la platformă
CEREMONIA DE ÎNCHIDERE A EDIȚIEI A 23-a A JOCURILOR OLIM

PICE DE VARA.

la Lor Angeles.
PROGRAMUL FINA- 

care vor avea loc 
seminauscă : Salvatore 
(Italia) — Paul Gon- 

Steven 
Redzep 
) ; co

Maurizio 
pnai : 
(S.U.A.)

mis adversarului său să cîș- 
tige pe merit. Mireea Fulger 
rămîne deci cu medalia olim
pică de bronz, care constituie 
pentru el cea*-mai bună per
formantă din carieră. O me
dalie de bronz care reprezintă 
— în același timp — si bilan
țul participării celor 5 pu- 
eiliști români la Jocurile Olim
pice de

iata 
LELOR. 
astăzi : 
Todisco _______
zales (S.U.A.) ; muscă 
Mc.Crory (S.U.A.) — . 
Redzepowskt (Iugoslavia) , „ 
coș : Hector Lopez (Mexic) — 

Stecca (Italia) ;
Meldrik Taylor 

Peter K on vega a-

O ULTIMELE FINALE
DE CAIAC-CANOE

deIn finalele _
distanta de 1 000 
vor desfășura, astăzi, 
Casitas — t 
după întrecerile

caiac canoe pe 
care se 

.... .------- pe lacul
s-au mai calificat, 

____ -j din semifina
lele de joi, încă două echipaje 
românești. Angelin Velea, Ionel 
Le)caie, Ionel Constantin și Ni- 
colae Fedosei au ciștigat seria 
a IlI-a la K 4, după o cursă 
în care au condus tot timpul. 

___ * ____ * " _  " i dp 
anul trecut de la Tampere au 
realizat timpul de 3:08,44, între- 
cind echipajele Canadei (3:09,10) 
și Australiei (3:09,98). calificate 
de asemenea în finala acestei 
probe. în celelalte curse au ob
ținut calificarea în finală spor
tivii din Noua Zeelandă, 3:05,67 
— cel mai bun timp din con
curs —. Suedia 3:06,78. Anglia 
3:07,52 (din seria I). Franța 
3:06,57, Spania 3:09,03 și R. F. 
Germania 3:09,85 (din seria a 
II-a).

Vasile Dîba a luat startul 
seria a IlI-a a semifinalei 
caiac simplu. El a realizat 
timp mai puțin convingător 
această distantă, clasîndu-se 
locul III (3:59,40), după Stephan 
Jackson (Anglia) 3:56,57 și Mi
lan Janic (Iugoslavia) 3:58,43 —, 
toți calificați în finală. Iată și 
ceilalți sase finalist! ai acestei 
probe : Philippe Boccara (Fran
ța) 3:52,12. Greg Barton (S.U.A.) 
3:54,18, Peter Genders (Austra
lia) 3:56,09 (din seria I). Alan

m 
de 
un 
pe 
pe

Ș< Alina Dragan)
1-2, Iugoslavia -

(S.U.A.) :

chin (Nigeria); 
senii ușoară: Lu
iz Ortiz (Porto- 
Rico) — Per- 
nell 
șoară 
Dhavee 
da) ;
Su An _______ ____ ___
Mark Breland (S.U.A.) ; 
eie miei: Frank Tate (S.U.A.) — 
Shawn O'Sullivan (Canada) ț 
mijlocie : Virgil Hill (S.U.A.)
— Joon Sup Shin (Coreea de 
Sud) ; semigrea : Anton Jo- 
sipovici (Iugoșlavia) — Ke
vin Barry (Noua Zeelandă) j 
grea : Willie Dewit (Canada)
— Henry Tillman (S.U.A.) ; 
Mcpergrea : Francesco Damiani 
(Italia) — Tyrell Biggs 
(S.U.A.)

Whitaker
Jerry Page (S.U.A.) — 
Unponmaha (Thailan- 

semimijlocie : Young
(Coreea de Sud) — 

mijlo-

Thompson (Noua Zeelandă) 
3:58,90, Kalle Sundvist (Suedia) 
4:01,01. Pedro Alegre (Spania) 
4:02,40 (din seria a II-a).

Singurul echipaj românesc 
(din cele 12 prezente la J.O. de 
Ia Los Angeles) care nu se va 
alinia in finale este cel de caiac 
dublu. Ion Geantă și Alexandru 
Dulău au evoluat în seria a 
III-a, ocupind locul IV, după o 
cursă foarte disputată. Excep- 
tind dubloul cîștigător *- Da
niele Scarpa. Francesco Uberti 
(Italia) 3:28,25 —, celelalte echi
paje aflate în luptă pentru cu
cerirea dreptului de a evolua 
în finală au fost despărțite 
doar de 1—2 zecimi de secundă- 
Bunăoară, pe locul 2. Bengt 
Andersson, Kalle Sundvist (Sue
dia) 3:29,80, 3. Terry Kent, Terry 
Wihte (S.U.A.) 3:29,31. 4. Ion 
Geantă. Alexandru Dulău 3:29, 
99.

Așadar, la startul finalelor pe 
distanta de 1 000 m se vor ali
nia astăzi următoarele echipaje 
românești : Ivan Patzaichin, To
ma Simionov (C 2), Costică 
Olaru (C 1), Vasile Dîba (K 1). 
Angelin Velea, Ionel Lețcaie, Io
nel Constantin, Nicolae Fedo
sei (K 4). Fetele din K 4 - 
500 m — Maria Ștefan, Tecla 
Marinescu, Agafia Constantin, 
Nastasia Ionescu (calificate di
rect în finala acestei probe) vor 
evolua, conform programului, 
tot astăzi.


