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PROFUND EMOȚIONAȚI, PLINI DE MlNDRIE, 
PRIVEAM DRAPELUL ROMÂNIEI LNĂLȚÎNDU-SE._ |

Obosiți, dar mulțumiți după acest ade
vărat cros TV la care au fost supuși 
timp ie dciuă săptămini, ochii noștri ia 

«ort parte în ultimele zile da citeva imagtni 
I care nu pot muri, imagini pe care nu le vom 
| uita.

Judecate exclusiv ia limbajul lor „video*, 
eu fost destule secvențele in nare „sd-ți ia 
ochu', cum se spune, performanțele sportive 

‘ excepționale cipitind parei o dimensiune in 
plus in lumina dreptunghiulari s tr.xtrttd 
ecran. .Vc la aceste recreate spectaculoase 

I (obținute fi prin tehnici savante de camere 
de luat vedem așezate in tcocn, in cpd, ba 

l cele rnas curioase unghiuri) ne vom referi
inși in aceste rinduri.

Impresionați de „coaja* spectacolului spor
tiv, adesea strălucitoare, mărturisim ci pe 

I noi ne-a cucerit realmente, tulburindu-ne, 
„miezul* unor imagini. care spunea mult, 
foarte mult, chiar ți fără bandă sonori. Dtn 
numeroasele .Victory Ceremony*, toate eu 
un protocol distins, maiestuos, impresionant, 
ne-au rămas înregistrate pe retină, in gind 
Ti in suflet citeva imagini adine semnifica
tive. Anișoara Cușmir-Stanciu, pe cea mai 
ina’.ti treaptă a podiumului mușcindu-și buza 
si nu izbucnească in plini de fericire, tn 
timp ce răsuna impunător Imnul țării, ți tot 
Anișoara privind copleșiți de emoții drapelul 
României in înălțarea sa pe cel mai înalt ca

targ. Ca un copil fericit, Maricica Puici — 
urcată și ea pe prima treaptă a podiumului 
— mișca ușor buzele. In timpul intonării Im- | 
nultri drag al Patriei, U cinta ți ea, probabil, 
încet, pentru sufletul ei. Și aceeași privire I 
caldă, fierbinte, exprimînd dragoste ți recu
noștință și dor, aceeași privire urmărind cu 1 
ochii sufletului înălțarea drapelului Patriei . 
pe cel mai înalt catarg olimpici

—Atunci, în acele clipe, ne-am uitat și noi, I 
aici, acasă, milioane de oameni, la înălțarea 
triumfală a drapelului nostru scump ți am 
înțeles ci avem — in ochi ți in suflete — • 
imagine simbol pentru Romănia. O imagine 
simbol pentru România zilelor noastre, aflată 
prin tot ți prin toate — in pri- | 
mirt rind prin strălucitele acțiuni ale 
Președintelui ei, tovarășul NICOLA® i
CEAUȘESCU — in stima întregii lumi.
O imagine simbol pentru dorința noas- I
trâ a tuturor de a ne vedea tara urcind toi .
mai sus, spre înălțimile marilor reușite.

Și am înțeles că sportul ne-a oferit, in chip | 
emoționant, e imagine sugestivă, in fond, 
pentru marile eforturi ale poporului romău I 
de a se ridica mereu, prin multă munci, prin 
dăruire ți abnegație, prin eroism, la împli- 1 
nirea marilor sale aspirații umane, a mari- . 
lor sale aspirații socialiste ți comuniste.

Marius POPESCU

Pe primul loc la canoe dublu, Ivan Patzaichin — Toma Simionav, in centrul imaginii din 
Nastasia Ionescu, Tecla Marinescu ți Maria Ștefan)

stingă. După premiere, echipajul de caiac 4 fete (Agafia Constantin, 
salută publicul (foto dreapta)
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53 DE MEDALII Șl LOCUL II \\\\\\\\\^^

LOS ANGELES, 12 (prin te
lefon de Ia trimisul nostru), 
întrecerile celei de a 23-a e- 
diții a Jocurilor Olimpice de 
vară s-au încheiat la ora cînd 
apare ziarul nostru de astăzi, 
cu obișnuitul protocol al Ce
remoniei de închidere, cu gîn- 
dul reîntîlnirii la Olimpiadele 
viitoare. Ca de obicei, gazdele 
vor prezenta un spectacol fi
nal. Același regizor, David 
Wolper, de la Hollywood, care 
a fost și autorul scenariului 
deschiderii Olimpiadei califor- 
niene, oferă din nou un pro
gram de peste două ore. în 
același stil, spectacolul, intitu
lat „Salut orașelor olimpice !“, 
este început cu un omagiu a- 
dus maratoniștilor, apoi muzi
că, gigantice focuri de artificii 
în 25 de tablouri și o nouă 
surpriză, ca și la deschidere.

La Jocurile Olimpice de la 
Los Angeles, încheiate in a- 
ceastă duminică, 12 august, la 
care au participat aproape

8 008 de sportivi din 140 de 
țări, delegația olimpică a Re
publicii Socialiste România a 
fost o prezență activă in 12 
sporturi, intr-o confruntare 
permanentă cu cei mal buni 
sportivi ai țărilor participante 
și a reușit o performanță de 
excepție, ocupind locul al 
II-lea in clasamentul general 
neoficial pe națiuni, cu cele 
53 de medalii cucerite aici, 
dintre care 20 de aur. Reali- 
zînd cel mai substanțial bilanț 
din istoria participărilor Ro
mâniei la Jocurile Olimpice, 
sportivii români au arătat ce
lor aproape 4 milioane de 
spectatori și circa unui miliard 
de telespectatori marile posi
bilități de exprimare pe plan 
internațional ale sportului din 
România socialistă, In care 
mijloacele de practicare a e- 
xercițiilor fizice și sportului 
slnt la dispoziția Întregului U-

(Continuare în pag. a 3-a)
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le zilele a 13-a ți a 14-a ale Jocurilor Olimpice, sportivii români au obținut incâ 13 medalii — 3 
de aur, 3 de argint ți 7 de bronz -, definitivindu-ți bilanțul participării lor la Los Angeles la S3 de 
medalii! Este, de dzparte, cel mai bun rezultat obținut vreodată de „tricolori* la Olimpiadă s locul U 
in clasamentul neoficial pe națiuni, 20 de medalii de aur, S3 de medalii in total.

MEDALII DE AUR
MARICICA PUICA — atletism, 3 000 m 
(VAN PATZAICHIN, TOMA SIMIONOV 
canoe dublu, 1 000 m
ECHIPAPAJUL DE 
stantin, Nastasia 
cu, Maria Ștefan)

MEDALII
DOINA MELINTE
IVAN PATZAICHIN, TOMA SIMIONOV -
canoe dublu, 500 m
DOINA STA1CULESCU - gimnastică ritmică

MEDALII DE BRONZ
MARICICA PUICA - atletism, 1 500 m
FLORENȚA CRACIUNESCU — atletism, disc 
COSTICA OLARU - canoe simplu, 500 m 
VASILE PUȘCAȘU — lupte libere, cat. 
100 kg 
MIRCEA FULGER - box, cat 63,5 kg.
MIHAI CIOC - judo, cat. open
ECHIPA DE HANDBAL (Nicolae Munteanu, 

Alexandru Buligan, Adrian 3imion - Vasil* 
Stingă, Marian Dumitru, Mircea Bedivan, Du
mitru Berbece, losif Boroț, Gh. Covaclu, 
George Dogărescu, Cornel Durau, Alexandru 
Folker, Vasile Oprea, Neeulai Vasilca, Mări
cel VoineaJ.

I
CAIAC 4 (Agafia Con- 
lonescu, Tecla Marines-

DE ARGINT
- atletism, 1 500 m

In clasamentul neoficial pe națiuni, pe pri
mele locuri se află :

2
2
2
1
1

1. S.U.A.
Aur Argint Bronz Total 180 59 30 169

2. ROMANIA 20 16 17 53 1
3. R.F. Germania 17 19 23 59 1
4. R.P. Chineză 15 8 8 31 1
5. Italia 14 6 12 32
6. Canada 10 17 16 43 1
7. Japonia 10 8 13 31 i
8. Noua Zeelandă 8 1 2 11
9. Iugoslavia 7 4 7 18

10. Coreea de Sud 6 6 7 19
11. Marea Britani* 5 10 21 26
12. Franța 5 7 15 27 ț
IX Olanda 5 2 6 13 $
14. Australia 4 8 12 24
IX Finlanda 4 3 6 13
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Suedia
Mexic 
Maroc 
Brazilia 

20. Spania 
la ultima d • întrecerilor ou __ ___  _

putut probele de aoratoa, sărituri de la pl<rtfom>â. 
obstacole (cdlbrie) d înot sincroa-solo.

La cea de a XXJIî-a ediție a Jocurilor O- 
limpic* au twat parte delegații sportive din 
148 d* țări.
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In cinstea marii sărbători de la 23 August

„CUPA A 40-a ANIVERSARE" -
AMPLU Șl ATRACTIV PROGRAM COMPETITIONAL

AL PERFORMANTEI ROMANEȘTI
întreaga tară se Dregătește 

cu entuziasm să sărbătorească 
la 23 August împlinirea a 40 
de ani de la victoria Revolu
ției de eliberare socială si na
țională. antifascistă si antiim- 
perialistă, eveniment care a 
marcat înceoutul unei noi ere 
In istoria milenară a patriei.

Mai strîns uniți ca oricind in 
Jurul gloriosului nostru partid, 
al secretarului său general, to
varășul NICOLAE CEAUSESCU, 
eel mai iubit si stimat fiu 
al poporului nostru, persona
litate proeminentă a lumii con
temporane. oamenii muncii de 
la orașe si sate indiferent de 
naționalitate, intimpină marea 
sărbătoare de la S3 August, ea 
si Congresul al Xlll-lea al 
partidului, actionind cu fer
mitate revoluționară și fierbin
te devotament patriotic pentru 
Înfăptuirea Programului parti
dului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și de înaintare a României spre 
comunism, a hotăririlor istori
ce ale Congresului al XII-lea 
și Conferinței Naționale aie 
partidului.

Zi de zi, in bilanțul tot mai 
bogat al realizărilor se Înscriu 
noi fapte de muncă, noi îm
pliniri de seamă in toate dome
niile de activitate, pentru con
tinua înflorire a României so
cialiste. pentru înălțarea ei pe 
noi trepte de prcgres și civi
lizație.

In cinstea marii sărbători de 
la 23 August, tineretul sportiv 
al patriei, antrenorii și tehni
cienii, întregul activ al mișcă
rii sportive, în frunte eu co
muniștii, sint puternic mobili
zați pentru îndeplinirea pre

țioaselor orientări ți indicații 
cuprinse în Mesajul adresat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Conferinței pe țară a mișcării 
sportive din martie 1982, a pre
vederilor Programului de dez
voltare a activității de educa
ție fizică și sport pe perioada 
1981—1985, a obiectivelor și a 
indicatorilor privind activitatea 
de masă și de performanță pe 
anul 1984.

Animați de o caldă ți pro
fundă recunoștință, de o ne
țărmurită dragoste fată de to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
■ecretarul general al partidu
lui, președintele țării, de do
rința de a reprezenta demn 
Româna socialistă, al cărui 
tricolor n poartă cu mindrie, 
sportivii noștri au obținut 
splendide succese la Jocurile 
Olimpice de la Los Angeles, pe 
care le dedică din toată inima 
apropiatei aniversări a mărețu
lui eveniment de la 23 August 
1944 și Congresului al XIII- 
lea al P.C.R.

Asemenea tuturor celorlalte 
domenii ale vieții sociale, miș
carea sportivă, exprimind do
rința unanimă a sportivilor și 
antrenorilor, a tuturor slujito
rilor ei, organizează în cinstea 
apropiatei sărbători de la 23 
August o largă si variată pa
letă de manifestări.

Consiliul Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport, îm
preună cu Comitetul Central 
al Uniunii Tineretului Comu
nist. Consiliul Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor, Mi
nisterul Educației și învăță- 
mintului, celelalte organizații 
de masă și obștești cu atribuții 

în mișcarea sportivă, au întoc
mit un bogat și atractiv pro
gram de competiții sportive de 
masă și de performanță, dotate 
cu „Cupa a 44-a aniversare", 
care se organizează în cadrul 
„Daeiadei" în perioada care 
urmează.

Iubitorii sportului vor avea 
astfel prilejul să asiste la com
petiții deosebit de interesante, 
în care își vor demonstra mă
iestria toți sportivii noștri frun
tași. Ei vor avea posibilitatea 
să se reîntâlnească cu partici- 
panții la cea de a 23-a ediție a 
jocurilor Olimpice de vară de 
la Los Angeles, cu proaspeții 
campioni olimpici, cu medaliații 
cu argint și bronz, cu cîștâgă- 
torii altor locuri fruntașe la 
Olimpiadă, dornici cu toții să 
fie prezenți la importantele 
competiții dotate cu „Cupa a 
49-a aniversare".

Competițiile vor avea loc în 
București, Pitești, Brăila, Baia 
Mare, Buzău, Tîrgoviște, Cra
iova și Constanța, la urmă
toarele ramuri de sport : atle
tism, baschet, box, caiac-canoe, 
canotaj, călărie, ciclism, fotbal, 
gimnastică sportivă și ritmică, 
haltere, handbal, înot, judo, 
lupte greco-romane și libere, 
motociclism, polo, popice, să
rituri în apă, scrimă, pentatlon 
modern, tenis de cîmp, tenis 
de masă, tir, volei și yachting.

In toate localitățile țării se 
vor organiza, de asemenea, con
cursuri de performanță cu par
ticiparea tuturor sportivilor le
gitimați și a echipelor din cam
pionatele divizionare A, B 
și C.

Iată, așadar, un program de
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ATLETISM : 18—19 august, București, stadionul „23 Au
gust"

BASCHET : 17—19 august. București, sala Rapid
BOX : 17 și 19 august, București, parcul Dinamo
CAIAC-CANOE : 17—19 august. Pitești (se decern și 

tluri de campioni naționali)
CANOTAJ : 17—19 august. București, lacul Pantelimon
CĂLĂRIE : 24—25 august. București, manejul Steaua 

decern și titluri de eampioni naționali)
CICLISM : 13—18 august. București, velodromul Dinamo 

(se decern și titluri de eampioni naționali la juniori)
24—25 august, probe de fond pe șoselele București — Plo

iești și București — Alexandria
FOTBAL : 14—21 august la Baia Mare și Brăila, 14—18 au

gust la București, meciuri preliminare ; 24 august. București, 
stadionul „23 August", finala

GIMNASTICA SPORTIVA : 17—19 august, Buzău (se 
cern și titluri de campioni naționali)

GIMNASTICA RITMICA : 18—19 august. Baia Mare 
decern și titluri de campioane naționale)

HALTERE : 24—26 august, București, sala Rapid 
HANDBAL : 20—22 august. București, sala Floreasca 
ÎNOT : 16—19 august. București, bazinul „23 August" 

decern și titluri de eampioni naționali)
JUDO : 17—19 august, Tîrgoviște
LUPTE: 18—19 august. București, sala de atletism 

August" (se decern și titluri de eampioni naționali)
MOTOCICLISM : 19 august, București, platforma Comple

xului expozițional din Piața Scînteii
POLO : 16—19 august. București, bazinul Dinamo
PENTATLON MODERN : 12—16 august. București (se de

cern și titluri de campioni naționali)
POPICE : 18—19 august, București, arena Voința
SĂRITURI : 17—19 august, București. Ștrandul Tinere

tului
SCRIMA : 18—19 august. București, sala Floreasca II
TENIS DE CIMP : 15—19 august. București, baza Pro

gresul
TENIS DE MASA : 16—19 august. Craiova
TIR : 16—19 august, București 
VOLEI : 1'7—19 august, sala
YACHTING : 13—18 august.

de-

(se

(se

„23

Dinamo
Constanța

competiții sportive de excepție 
în acest sezon estival, in care 
milioanele de iubitori ai spor
tului din țara noastră vor putea 
urmări întreceri viu disputate, 
în care cei mai buni sportivi 
ai țării se vor strădui să dea 

l
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măsura valorii lor, a întregului 
lor potențial, pentru a-și îm
bogăți palmaresul cu victorii de 
prestigiu intr-o competiție de 
mare importanță, cucerind mult 
rîvnitul trofeu „Cupa a 40-a 
aniversare".

Reprezentativa feminini de la care așteptăm o performanți de 
valoare : Nina Ioniță, Maria Șulean, Elisabeta Coca

Astăzi inccpc CM. de atroDoțlc aeriană (zbor cu motor)

UN LOC PE PODIUM - OBIECTIV 
REALIZABIL PENTRU FETELE NOASTRE

,,Cupa a 40-a aniversare" la pentatlon modern

D. PĂI ROI (Steaua) Șl Al. GROZESCII (Olimpia), PUNCTAJ MAXIM LA CĂLĂRII

Astăzi, pe aerodromul dir. 
Bekescsaba (Ungaria), ▼> avea 
Joc festivi ta tea _ de deschidere a 
Campionatului mondial de scro
ta ți e aeriană (zbor cu motor). 
Vicepreședintele Federației Ae
ronautice Române, colonel MihaJ 
Toma, r.e-a oferit cu amabilitate 
amănunte privind amploarea 
competiției.

— Se anunță o ediție de tra 
ridicat nivel tehnic. Aceasta re
iese In primul rind din lista țâ
rilor înscrise : Anglia, Australia, 
Austria, Canada, Cehoslovacia, 
JSlveția, Franța, R. F. Germania, 
Italia, Norvegia, Polonia, Româ
nia, Spania, S.U.A. și Ungaria. 
Alte -7 reprezentative urmau 
Să-și confirme prezența. în per
spectivă, un record de partici
pare. Un al doilea criteriu de 
apreciere ni-1 oferă valoarea 
școlilor de acrobație aeriană ca
re se vor confrunta. în al trei
lea rind. dar nu ultimul ca im
portanță, cu acest prilej piloții 
principalelor țări producătoare 
de material volant sportiv vor 
încerca în concurs ultimele nou
tăți din acest domeniu. în pri
vința numărului de concurenți, 
organizatorii estimează un nu
măr de peste 80 de piloți, în- 
tumind ambele întreceri, mascu
lină și feminină. în consecință, 
progrzmul a fost eșalonat pe 
durata a zece zile : 14—16 aji- 
F-*-- 3 -renament oficial de a-

2-<j Sportul 

eomodare ; 17—II, exerciții im
puse — cunoscute ; ÎS—ta exer
ciții liber alese ; n, pauză ; 
»—13 exerciții impose — neeu- 
noscute ; 24, finala pentru titlul 
de campion absolut.

— Sâptâmtoa trecută, lotul re
prezentativ a efectuat pe aero
dromul arădean — aflat la mică 
distanță In linie dreaptă de cel 
pe care se va desfășura con
cursul — un ultim stagiu de 
pregătire...

— ...Primul fiind consemnat 
încă din luna ianuarie. Sub con
ducerea tehnică a antrenorului 
loan Trucmel, lotul (Nina Ioni
ță, Maria Șulean, Elisabeta Coca, 
Mielu Fețeanu, Marcel Mita, Va- 
leriu Zamfir și Ioâb Diaconu) a 
lucrat intens avînd ca obiective 
principale omogenizarea și creș
terea calitativă. Bineînțeles, s-a 
ținut cont de experiența acumu
lată în întrecerile anterioare, iar 
țelurile fixate sînt raportate Ia 
rezultatele obținute pînă acum.

In întrecerea masculină nu 
putem emite încă pretenții la 
un loc pe podium, ne propu
nem, deci, obținerea unei poziții 
în prima treime a clasamentu
lui. Echipa feminină are însă 
posibilitatea să-și adjudece locul
3. Atuul nostru constă în omo
genitate, deci realizarea unei 
medii bune. Fetele pot „sări" de 
această dată peste reprezentati
vele Franței și Cehoslovaciei, 
aducînd acrobației noastre ae
riene primele medalii și, cu ele, 
consacrarea. Este un obiectiv 
realizabil. ..

Dinu COSTESCU

într-o frumoasă' ambiantă, la 
stadionul Olimpia din Capitală 
au început întrecerile din ca
drul „Cupei a 40-a aniversare" 
si Campionatului national de 
pentatlon modern, la care s-au 
aliniat cei mai buni sportivi 
seniori de la Steaua, Olimpia 
București, Politehnica I. L. Ti
mișoara și C.S.Ș. Timișoara.

Conform regulamentului. in 
prima zi s-au desfășurat dispu
tele la călărie, concurenta evo
luând pe un parcurs cu 15 ob
stacole. Fără a fi prea dificil, 
dar avînd citeva puncte-cheie. 
parcursul a solicitat Indemîna- 
rea pentatloniștilor. Cu toate că 
materialul cabalin avut la dis
poziție a fost in formă bună, 
nesiguranța, pripeala in aborda
rea unor obstacole, poziția ne
corespunzătoare in sa înainte 
și tn timpul săriturii i-au pri
vat pe cei mai multi dintre 
sportivi de acumularea puncta
jului maxim. Greșelile n-au 
fost. în ansamblu, foarte nu
meroase. dar trebuie subliniat 
faptul că aceasta se datorează 
și cailor care in multe cazuri 
au fost principalii autori ai u- 
nor sărituri bune, scotindu-i din 
încurcătură pe călăreți.

Se părea, la un moment dat, 
că nici unul dintre concurenți 
nu va reuși un parcurs „curat", 
deoarece, pe rind. sportivi eu 
pretenții (L. Țintea, L. Horga, 

W'IINIMMTU Of STAT LOTO
CÎSTIGURILE TRAGERII
' LOTO 2 DIN 5 AUGUST
Categoria 1 : 2 variante 25% 

a 33.084 lei : cat. 2 : 1 variantă 
100% a 13.234 lei si 16 variante 
25% a 3.308 lei : cat. 3 : 17 
variante a 3:892 lei : cat. 4 :

LOZ PLICJJ
117 variante a 556 lei : cat. 5 : 
286 variante a 200 lei ; cat. 6 : 
2.151.75 variante a 100 lei.

Cistigurile de 33.084 lei au 
revenit particioantilor : Dino 
Constantin din Ploiești si Ar
delean Vasile din București.

M. Gheorghe ș.a.) au fost pe
nalizați pentru cite un obstacol 
doborit. Primul care reuses'- 
însă, să treacă cu bine toate 
obstacolele a fost Alexandru 
Grozescu (Olimpia), care, atent 
la fiecare săritură, a știut să 
aducă corect calul la bătaie, 
astfel că. in final, terminând 
parcursul fără erori, a acumu
lat punctajul maxim de 1 100 p. 
L-a urmat Dragos Pătrui (Stea
ua) care, in ciuda unor mid 
inexactități comise în unele 
momente, a rezolvat ..ecuația" 
parcursului, fiind cotat și el cu 
punctajul maxim : 1 100 p.

Așadar, după prima parte a

Turneul internațional feminin de Sdh al României

IOSELIANI - LIDERĂ LA
Beneficiind de prezența a 5 

mari maestre. 8 maestre inter
naționale și 3 maestre FIDE. 
Turneul internațional al Româ
niei, găzduit la Băile Herculane, 
se înscrie printre cele mai pu
ternice competiții șahiste femi
nine ale anului Valoarea foarte 
ridicată a concurentelor explică, 
firește, și lupta deosebit de

PRONOSPORT INrORMCAiA
NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
PRONOEXPRES DIN 12 AU

GUST .

FAZA I

Extragerea I : 44 39 17 14 1 
15 38 29 ; Extragerea a H-a : 
14 2 39 36 13 15 29 4 ; Extrage
rea a III-a : 18 27 38 2 32 4 
35 15.

FAZA A Il-a

Extragerea a IV-a : 16 43 6 
22 13 12 ; Extragerea a V-a : 
24 11 17 43 36 4 ; Extragerea 
a Vl-a : 36 10 32 7 9 12.

Fond total de cistiguri : 
1.035.441 lei. 

probei de călărie, doar doi con- 
curenți cu 1 100 p (A. Grozescu 
și D. Pătrui). disputa anuntin- 
du-se foarte echilibrată, cu atit 
mai mult cu cit probele cele 
mai dificile abia urmează.

Astăzi, de la ora 9, se desfă
șoară cea de a doua- parte a 
probei de călărie. în concurs 
urmînd să se afle următoarele 
două serii de sportivi.

în clasamentul provizoriu : 
1—2. A. Grozescu (Olimpia) și
D. Pătrui (Steaua), 3—6. L. Țin
tea. M. Gheorghe (Steaua),
I. Vraciu (Olimpia). L. Horga 
(C.S.Ș. Timișoara).

Emanuel FÂNTANEANU

JUMĂTATEA ÎNTRECERII
strinsă care se dă pentru în
tâietate.

înaintea rundei a 7-a figu
rau pe tabela de concurs nu 
mai puțin de 10 pătrățele albe, 
partide aminate sau Întrerupte, 
ale căror rezultate erau foarte 
importante pentru configurația 
clasamentului, înaintea finișu
lui ce se apropie. S-au încheiat 
doar 6 : Ioseliani — Ahmîlovs- 
kaia, Nuțu — Jicman. Glaz — 
Polihroniade și Jagodinska — 
Feustel remize, Jagodinska — 
Olărașu 0—I și Jagodinska — 
Keller 0—1. Ionescu a pierdut 
la Feustel.

în runda a 7-a, o singură 
partidă decisă : Ioseliani a cîș- 
tigat cu negrele la Ionescu. 
Remize : Liu Sheian — Polihro
niade, Jagodinska — Jicman, 
Pogorevici — Nuțu și Glaz - 
Feustel. întrerupte : Keller — 
Ahmîlovskaia și Baumstark — 
Olărașu.

CLASAMENTUL înaintea ul
timelor 6 runde : IOSELIANI 
5, Polihroniade 4 1/2, Feustel 
4, Liu Sheian 3 1/2, Oiărașu 3 
(3), Glaz 3 (2), Baumstark 3 (1), 
Nuțu, Jicman 3, Ahmîlovskaia 
2 1/2 (3), Ionescu 2 1/2, Keller 
2 (2), Pogorevici 2 (1), Jago
dinska 2.



PACiNĂ DE NEUITAT ÎN ISTORIA PARTICIPĂRII
SPORTIVILOR NOȘTRI LA OLIMPIADE TINEREȚE

(Urmare din pag. 1)

nercl, di nd posibilitate dc afir
mare talentelor, din riudul că
rora cresc campioni mondiali 
și olimpici.

Cele 20 de titluri olimpice, 
cele 16 medalii de argint și 
cele 17 de bronz (deci un to
tal de 53 de medalii, obținute 
in toate cele 12 sporturi la 
care s-a participat aici, la Los 
Angeles) constituie un record 
absolut al participării sporti
vilor românii Ia Jocurile Olim
pice, in urma uuei evoluții 
remarcabile, răsplătite cu en
tuziaste aplauze de către pu
blicul spectator arenele

chinuitoarea așteptare pînă la 
startul care trebuie să mate
rializeze și talentul și sîrguin- 
ța. Atunci, pe podium, priviri
le se pierd in zări, gindurile 
zboară spre casă, spre cei 
dragL Se Înalță drapelul țării 
și se intonează Imnul patriei, 
în cinstea campionului olim
pic.

Din rîndurile delegației 
noastre olimpice, M de sportiv» 
și sportivi vor cobori marți. H 
august, după-amiază, din avio
nul care îi va aduce de la Los 
Angeles, ca medalii olimpice 
pe piepturi, deoarece echipe
lor medaliate, deși sînt trecuta 
in clasamente eu o singură me-

de 
sală 
sta-

FĂRĂ BĂTRÎNETE...După încheierea serilor 
gimnastică, s-a trecut din 
in „craterul" uriaș al 
dionului Coliseum, evoluțiile 
atletelor noastre Doina Melinte, 
Anișoara Stanciu și Maricica 
Puică atrăgind admirația spec
tatorilor americani, care le-au 
considerat printre vedetele de 
frunte ale Olimpiadei de alcL

Ivan Patzaichin încheie cu o 
medalia de aur a cincea sa 
participare la J.O„ o prodi
gioasă carieră. Canotoarele au 
fost și ele la înălțime. Luptăto
rii Ion Draica și Vasile Andrei, 
ca și halterofilul Nicu Vlad — 
învingători la capătul unor 
splendide eforturi, M2iaeia Lo- 
ghin — cu un centimetru care a 
despărțit-o de aur. Anca Pă- 
trâșcoiu — prima Olimpiadă, 
prima medalie.„ Pentru fiecare 
dintre medaliați vom avea de 
scris, de povestit.

Deocamdată, ne luăm rămas 
bun de la gazde, de la zecile 
și cutele de mii de spectatori 
care și-au încurajat cu pasiune 
sportivii, indiferent de locul 
ocupat, dar care au îndrăgit șl 
pa alU sportivi, cum 
și ai noștri.

Acum ne așteaptă 
TAROM pentru a ne 
acasă, dornici cu toții să ne re
vedem patria, pe cei dragL

Simona Păucă nu a îm
plinit 15 ani și aurul olim
pic U împodobește de-acum 
pieptul încă firav. Iar cine 
primește laurii olimpici 
este, de bună seamă, un 
mare sportiv. Chiar daci 
păstrează inci toată candoa
rea copilăriei, virsti din 
care nici nu a ieșit bine, 
Simona este cea mai tinări 
medaliată cu aur a Româ
niei In Los Angeles. Tinere
țea sa entuziastă, tinerețea 
sportului românesc.~

La 34 de ani, Maricica 
Puică ciștigi bătălii cu 
timpul, ciștigi lauri olim
pici, intrece atlete care a- 
bia se nășteau cind ea în
cepuse lunga-i alergare. Su
perbi izbîndă l Și tot la 34 
de ani, legenda se scrie 
incă sub ochii noștri, plini 
de admirație: Ivan Patzal- 
chin iși regăsește forța tine
reții de la Xochimilco — «- 
vea atunci 13 ani! — lingi 
înțelepciunea maturității, 
implinindu-și in chip mag
nific o carieri unici. Avin- 
du-l alături pe mai tinărul 
Toma Simionov, intr-o bar-

că a victoriei pentru Româ
nia. In numele acestei vic
torii, rivalitatea marilor 
noastre cluburi Dinamo și 
Steaua a devenit, iată, o 
pilduitoare alăturare...

Simona Păuci 
Puică și Ivan 
Două generații, 
ele atitea altele, 
ținui succesiune.
Szabo și coechipierele sale, 
Valeria Răcilă și dirzele 
sale colege din noua noas
tră flotilă de aur, doi dintre 
cei mai surprinzători cam
pioni olimpici — 
Toma și losub - 
Andrei, 
Anișoara 
Melinte, 
de 4 — 
Nuitasia 
rinescu, . . .
rul sportului românesc. Re
sursele, vitalitatea, forța 
și posibilitatea de afirmare 
a tuturor generațiilor. Tine
rețea fără de bătrînete 
sportului românesc...

— Maricica 
Pdtzaichin. 

Iar intre 
intr-o con- 

Ecaterina

Geo RAEȚCHI
avionul 
înapoia

au faci

51.3. Anul

intens 
zii a- 

muncă. pregătire, 
: multe ori de

Laserfoto : A.P.—AGERPRES

Ange- 
rămine 

șl ani, a- 
generațllior

Festiylțate de premiere la canoe dublu — 509 de metri. InvinottorL 
sportivii iugoslavi Ljubek și Nisovld, tr.cadrațt de Patxalchta și SJ- 

mlonov (locul II) și Miguez — Suarez, Spania (local III)

'.-I MUragl
4 r.-‘aă- ■ & X;.

>• fflf ’ Â. £ fa

sportive olimpice, larg con
semnate in presă și prezenta
te, cu numeroase reluări, la 
televiziune.

Noi, cei care am avut feri
cirea să fim martorii oculari 
ai acestor performanțe deose
bite, să trăim lingă sportivii 
noștri momentele de eforturi, 
de încordări pentru obținerea 
medaliilor de aur, argint și 
bronz, am simțit emoțiile sin
cere ale acestor bravi sportivi 
români medaliați, tinere și ti
neri dirji, combativi, dar sen
sibili atit la victorii, cit și la 
infringed, cu lacrimi in ochi, 
și de bucurie, și de necaz.

I-atn privit in momentele 
ceremoniilor de premiere, a- 
tunci .cînd, eliberați de efor
turi și emoții, trăiau 
clipele fericite ale izbi 
sigurate de i 
încordare, de

dalie, li se conferă mai multe, 
fiecăreia dintre component! 
cite ana. Ei s-au numărat prin
tre protagoniștii Întrecerilor 
olimpice de la Los Angeles, 
îndeosebi la gimnastică, atle
tism. canotaj, lupte, haltere și 
caiac-canoe fi au realizat per
formanțe excelente, printre care 
6 noi recorduri olimpice.

Va fl greu să uităm memo
rabilele gale ale gimnasticii de 
la Pauley Pavilion, cind echipa 
României a cucerit titlul su
prem, întreclnd formația State
lor Unite, cit și „duelul* dintre 
Ecaterina Szabo șl Mary Leu 
Retton, Încheiat cu victoria 
netă a sportivei noastre. Sau. 
cum să uităm saltul excepțio
nal făcut de Simona Păucă in 
ierarhia mondială a gimnasticii 
feminine, indeosebi cucerirea 
unei medalii de aur.

FINALELE TURNEULUI OLIMPIC DE BOX
Mircea Fulger — medalie de bronz

• Flacăra olimpică 
apncusă la iulie de 
fostul decatlonl st Ba- 
fer Johnson (cam
pion olimpic to 1M0) 
nu ti fi stinsă nicio
dată ! Spre deosebire _ _ ...... a,p

de
de celelalte ediții 
Jocurilor Obmpice, 
data aceasta, după În
cheierea letrecerilor. 
„focul sacru*. aîus 
dla străvechea Olim
pia. din Petoponez, va 
fi dus la Muzeul spor
turilor <Ea Los 
ies unde va 
peste aal 
mințind _ 
viitoare de acest ma
re eveniment sportiv. 
Jocurile ce»d de a 
xxm-i Olimpiade mo
derne • Dar, apropo 
de Olimpia, maratonis- 
ta elvețlancă Gabriele 
Andersen-Schiess care 
a terminat cel 42.19S 
km deshidratată șl to
tal epuizată, dar care 
a găsit tăria să refu
ze orice ajutor (care 
l-ar fl atras descalifi
carea) șl să treacă, 
totuși, linia de sosire, 
a fost invitată de Co
mitetul olimpic elen 
să petreacă citeva zile 

Olimpia. In invita- 
arată ci Ga- 

•Schiess 
prin com- 

ipiritul 
indu-și 
ințele- 

care 
te in

to

canotorii 
■, Dralca, 

Vlad sau Becheru, 
Stanclu sau Doina 
fetele din caiacul 
Agafia Constantin, 
Ionescu, Tecla Ma- 
Maria Ștefan. Au-

accidentați. A- 
gală a oferit 

specialiștilor o 
campionul eu- 

Francesco

După două săptămîni de în
treceri, sîmbătă, pe ringul de 
la „Memorial Sports Arena", 
din Los Angeles, s-au disputat 
finalele. In singura zi de o- 
dihnă pe care au avut-o (vi
neri) finaliștii au încercat 
să-și adune forțele pentru ul
tima și cea mai importantă 
bătălie, cea care avea să-i sta
bileascăbilească pe cei 12 campioni o- 
limpici. In această ultimă zi, 
cea a decernării medaliilor, 
printre laureații care au urcat 
pe podiumul de premiere a 
fost și reprezentantul nostru 
Mircea Fulger. După cum se 
știe, el a reușit să cucerească 
medalia de bronz la categoria 
ușoară. Este o performanță 
meritorie pentru care Mircea 
Fulger merită felicitări.

Dintre cele 12 finale progra
mate au avut loc doar 10, de
oarece la categoria „semimus- 
că“ S. Todisco (Italia) și la 
„semigrea" K. Barry (Noua 
Zeelandă) nu au putut susține

meciurile, fiind 
ceastă ultimă 
spectatorilor și 
mare surpriză : 
ropean și mondial 
Damiani (Italia) a fost Învins 
la puncte, în cadrul categoriei 
supergrea, de către americanul 
Tyrell Biggs 1 De remarcat 
faptul că Biggs șl colegii săi 
de echipă au reușit să cuce
rească cele mal multe medalii 
de aur in turneul olimpic de 
box — 9 ! Celelalte trei titluri 
au revenit, cite unul. Italiei, 
Coreei de Sud și Iugoslaviei.

REZULTATELE TEHNICE 
ALE FINALELOR. Semlmuscă: 
Paul Gonzales (S.U.A.) e. ne- 
prezentare Salvatore Todisco 
(Italia) ; masei : Steven
McCrory (S.U.A.) b.p. (4—1) 
Redzep RedzepovsH (Iugosla
via) ; cocoș : Maurizio Stecca 
(Italia) b.p. (4—1) Hector Lo
pez (Mexic) ; pană : Meldrlck 
Taylor (S.U.A.) b.p. (5—0) Pe
ter Konyegwachla (Nigeria) ; 
semiușoară: Pernei! Whitaker 
(S.U.A.) b.ab. 1 Luis Ortlz 
(Porto Rico) ; ușoară : Jerry 
Page (S.U.A.) b.p. (5—0) 
Dhawee Umponmaha (Thailan
da) ; «emlmtjloele : Mark Bre
land (S.U.A.) b.p. (5—0) Young 
Șu As (Coreea de Sud) ; mlj- 

Frank Tate 
(5—0) Shawn 

; mijlocie: 
(Coreea de

logic
(S.U.A.) 
O'SuUivan 
Joon Sup 
Sud) b.p.
(S.U.A.) ;
Iosipovicl 
prezentare 
Zeelandă) ț 
man (S.U.A.) b.p.
Dewlt (Canada) ;
Tyrell Biggs (S.U.Ă.) 
(4—1) Francesco
(Italia).

miei : 
b-P- 
(Canada)

Shin ______  ...
(3—2) Virgil Hill 

semigrea : Anton 
(Iugoslavia) c, ne- 
Kevin
grea : Henry Till-

Barry (Noua

(5—0) Willie 
supergrea : 

b.p. 
Damiani

la 
pe se
br.ele Ar.derse: 
a Ilustrat, i 
portarea sa, 
olimpic, a 
contribuția la 
gerea idealurile: 
guvernează ace 
treceri 
Grecia. 
TW de 
• Reia 
succesul 
noastre 
gertția 
nlazâ
fost o 
cepțle. 
rllor unu șt aoi n:no 
un fapt care s-a în- 
timplat foarte rar la 
această probă. Ba. da
că ne este Îngăduit să 
completăm Informația 
corespondentului agen
ției engleze, vom ară
ta că in istoria olim
pică a săriturii in 
lungime (care numă
ră zece ediții. adică 
din 194S șl pînă as
tăzi) a-a mai existat 
nici o «ltuație asemă
nătoare, ca două at
lete din aceeași țară 
să fie clasate pe locu
rile 1 și 2 1... • Ma- 
rocanca Newal El Mou- 
tawakil (22

născute.
cu ap 
ani tn 
tind despre 

săritoarelor 
in 1

.Jlcu 
că
victorie de ex- 
ocuparea locu 

unu șl doi fiint

făcut debutul In atle- 
Lsm ca sprinteră, an- 
treaorut său sfătuin- 
d-o mal apoi să se 
dedice insă cursei de 
4M mg, pentru care a- 
răta certe aptitudini 
statul a fost foarte 
inspirat șl ki anul 192' 
ea a devenit campioa
nă a Africii la 4M mg 
obțintnd. la Cairo, la 
27 august, timpul (ma
nual) de ‘
trecut, la C.M. de la 
Helsinki a fost a șasea 
in una din semifinale 
(57,19 a) șl acum, lat-o, 
campioană olimpică ’
• Postul de televiziu
ne „abc* care a asi
gurat transmisiunea 
intrecerilor de la Los 
Angeles a avut intre 
numeroșii săi comen
tatori și două mari 
celebrități olimpice : 
pe Înotă torul Mark 
Spilz (șapte medali: 
de aur la Milnchen ’72) 
șl pe patinatorul Eric 
Hciden (cinci medalii 
de aur la Lake 
Placid ’20), acesta 
din urmă ocupindu-sc 
de cursele cicliste
• Arbitrul de box 
italian Luigi Quaccl a 
avut de făcut față u- 
nei situații destul de 
nare pe ring : ambi; 
combatanți (sud-coreea- 
nul Shin Joon Sup și 
portorlcanul Aristides 
Gonzales, în cadrul ca
tegoriei mijlocii) lovin- 
du-se puternic, simul
tan. au fost in situație 
de k.d. $1 atunci arbi
trul cu o mină număra 
pe unul, cu a doua pe 
celălalt boxer ! Lupta 
s-a reluat insă, după 
ce el a anunțat ..eight- 
(opt) șl in cele din ur
mă victoria l-a fost a- 
cordată lui Joon Sup.
• Intre concurentele 
de la lungime, Carol 
Lewis este sora cvadru
plului campion Car! Le
wis. Iar Jackie Joyner 
este soră a câștigătoru
lui triplusaltului, AL 
Joyner. ȘL deși fiecare 
dintre ele lșl propusese 
să obțină medalia de 
aur. pentru completa
rea bilanțului familiei 
respective, obiectivul 
lor nu s-a realizat 1 • 
Handbalistele iugoslave, 
campioane olimpice, au 
fost indiscutabil cele 
mai bune in turneul de 
la Los Angeles. Ele au 
obținut cinci vlctorlL 
din cinci meciuri, reali- 
zind un golaveraj de

Sportul a creat multe legende,, datorită 
oameni de... legendă. Unul dintre aceștia este 
atletul Carl Lewis care a izbutit si ciștige acum 
patru medalii da aur (100 m, 200 m, lungime și 
4X100 m) cu performanțe remarcabile. Cu a- 
ceasta insd el l-a egalat doar pe marele Jesse 

Owens, eroul Olimpiadei din 1936...
Laserfoto : AP — AGERPRES

145—102. Golgetera 
mafiei a fost Jasna 
lar-Merdan cu 41 
puncte 
aproape _____ __
meci • Chiar dacă e- 
chipa Spaniei a fast În
vinsă categoric (9S—45) 
de reprezentativa S.U.A., 
in finala turneului de 
baschet, antrenorul Ibe
ric Antonio Diaz Migu
el a declarat : „Sint to
tuși fericit. Este un mo
ment istorie pentra 
baschetul spaniol, aflat 
pentru prima oară ln- 
tr-o finală olimpică. E- 
chipa americană a fost 
formidabilă șl a folosit 
un sistem defensiv eu 
care nu sintem oblș- 
nulțl. Trebuie să tra
gem Învățăminte șl să 
căutăm să jucăm tn a-

for-
Ko- 

de 
Înscrise, adică 

1* goluri de

Urmașa Iul Fredriksson i Cu ani tn urmi. Suedia a avut in caiaeistul 
Gert Fredriksson un sportiv de mare valoare, multiplu medaliat tn marile 
competiții mondiale ale acestei discipline (a fost, de exemplu, campion 
olimpic la K1 — 100» m tn 1943, 1952 și 19X și la K 1 — 19 009 m tn 194S 
șl 1950). Mai apoi inși caiaclștli suedezi nu s-au mai Impus atit de clar, 
pini acum, la Casltas, unde Agneta Andersson, tn mijloc, a obținut victo- 
rla la K 1 și 2 pc 500 m. Laserfoto : AP — AGERPRES

cest sens. Cred că vi
itorul este al baschetu
lui agresiv, dar corect. 
Sini foarte mtndru da 
echipa mea !• • Cam- 
pionul olimpic de box 
la categoria seml-mljto- 
ele, Mark Breland, care 
este șl campionul mon
dial, a susținut tn ca
rieră 111 partide, dla 
care a ctștlgat 111. Este, 
intr-adevăr, un palma
res impresionant • U« 
palmares la fel de im
presionant deține șl că
lărețul vest-german Rei
ner Kllmke (49 ani) 
campion olimpic de 
dresaj pe echipe la 
J.O. de la Tokio, Ciu
dad de Mexico, M Cin
ch en, Montreal șl Los 
Angeles. Acestor suc
cese el le-a adăugat 
acum un „aur* șl ia 
concursul Individual I 
• Judokanul Japones 
Hltoshl Salto (24 ani), 
dștlgătorul categoriei 
grea, are IM cm șl— 
149 kg. Este lector M 
Universitatea din Kokt»- 
shikan. Anul trecut a 
devenit campion al lu
mii, iar acum și cam
pion olimpic, tn schimb, 
n-a fost niciodată cam
pion al Japoniei, Cind 
clasat al doilea la ul
timele patru ediții ala 
naționalelor, tn urma 
faimosului Yamashlta, 
campionul olimpia la 
cat. open • Rezultatele 
finalelor competiției de
monstrative de tenia î 
Stefan Edberg (Suedia) 
— Francisco Maclei

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

I
(Mexic) 4—1. 7—« șt g
Steffl Graf (R.F.G.) — I 
Sabrina Golea (Iugosla- • 
via) 1—4, 2—3, S—4. |



ATLETISMUL S-A ÎNCHEIAT CU O GALA DE NEUITAT
DOINA MELINTE (argint), MARICICA PUICĂ și FLORENȚA CRĂCIUNESCU (bronz)
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Puica, cel care o descoperit-o și a format-o ca

la ZECE 
medaliilor 
la această 
J.O.

primele 
ale 
au

• Au cucerit noi medalii
întrecerile de atletism de pe marele stadion 

'„Los Angeles Memorial Coliseum" s-au desfășu
rat la un înalt nivel valoric, dovada cea mai 
elocventă fiind cele 23 de recorduri ale J.O., în
registrate cu acest prilej, recordul mondial Ia 
ștafeta masculină de 4X100 m și încă multe alte 
rezultate de o foarte bună calitate. într-o com
panie puternică, reprezentantele atletismului ro
mânesc au avut o comportare remarcabilă, cea 
mai bună din istoria participării noastre la su
prema competiție a sportului internațional, con
cretizată în. TREI MEDALII DE AUR : Doina 
Melinte — 800 m. Maricica Puică — 3 000 m și 
Anișoara Stanciu — lungime. TREI MEDALII 
DE ARGINT : Melinte — 1 500 m. V»li Ion eseu 
— lungime și Mihaela Loghin — greutate fi 
PATRU MEDALII DE BRONZ : Fița Lovin — 
800 m. Puică — 1 500 m. Cristieaaa Cojocarii — 
400 mg și Florența Crăcîunescu — disc. Din 
acest punct de vedere echipa •Ilmpleă de atle
tism a fost una dintre eeie mai prolifice in ca
drul delegației țării noastre la J.O. ’84.

Atletismul românesc a fost prezent arum pen-
De anul trecut, de cînd a câș

tigat la campionatele mondiale 
de la Helsinki cursele de 1500 
m și 3000 m, Mary Decker a 
devenit, in mod absolut meritat, 
atleta numărul 1 a Ameriai, 
răsfățata presei și a numeroși
lor iubitori ai atletismului, cău
tată cu „insistență* (dat fiind și 
faptul că este foarte drăguță) 
de fel de fel de oameni de afa
ceri (de Ia case de modă, labo
ratoare de produse cosmetice, 
fabrici de alimente etc.) pentru 
a face, bineînțeles, reclamă pro
duselor lor. înaintea Jocurilor 
de la Los Angeles, evident, 
Mary era declarată ca marea 
favorită a cursei de 3000 m (la 
1500 m ea a renunțat), fădn- 
du-l-se, implicit, acestei probe o 
popularitate extraordinară.

în nenumăratele interviuri ca
re au precedat cursa, Mary De
cker declarase că dacă avea o 
oarecare îngrijorare, aceasta era 
legată de evoluția junioarei bri
tanice Zola Budd. După opinia 
noastră, explicația e destul de 
simplă : Budd a alergat, în iu
lie, un 2000 m în 5:33,15, care 
exprimă foarte dar tăria acestei 
atlete. Este drept că Decker a 
alergat și mai bine (5'32,7), cu 
puțin înaintea J.O„ dar nimeni 
nu-1 știa adevărata forță a Zo
iei. Despre Maricica Puică, pri
ma performeră mondială a anu
lui Ia 3000 m, se spuneau doar 
puține, chiar foarte puține lu
cruri. Ceea ce, in fond, poate 
să fi fost in avantajul atletei 
noastre...

Maricica Puică n-a alergat În
că pină acum cu Decker, dar 
cursele acesteia de la Helsinki 
le-a avut înregistrate pe casete 
Video și le-a privit de atiea ori 
incit ajunsese să creadă câ și 
ea fusese, alături de atleta a- 
mericană, în cursa din capitala 
Finlandei. De aceea, deși este 
rezervată și nu se hazardează In 
pronosticuri, cînd venea vorba 
despre Decker, Maricica spunea: 
.E foarte tare, dar, nn știa 
cum să zic, nu ml-e teamă de 
ea I*. In această stare de spirit 
a abordat Maricica Puică Între
cerile probei de 3000 m a com
petiției olimpice.

tru a 11-a oară la o competiție olimpică. La 
Amsterdam în 1928 și la Berlin în 1936 nici 
unul dintre atleții noștri nu a reușit să se cla
seze printre fruntași. Faptul acesta avea să se 
Intîmple însă, cu 
Helsinki, din 1952. 
șează evoluția în
Jocurile

1952 
1956 
1960 
1964 
1968
1972
1976 
1960 
1984

0
0
2
3
4
2
1
0

10

2
2

13
23
24
13
7
5

52

A

In semifinale, 
tiți, desigur, prima grupă a fost 
câștigată de Decker (purtată re
almente spre victorie de în
curajările spectatorilor !), care, 
cu 4:44,38, stabilea primul re
cord olimpic al distanței. Gru
pa a treia a revenit Maricicăi 
(8:43,32 — nou record olimpic), 
aflată in întrecere directă cu 
această fragilă alergătoare Budd, 
devenită dintr-o dată o faimoa
să atletă I Pe la vreo 150 de 
metri de sosire, cînd a sprintat 
de lingă ea, Maricica n-a pri
mit o replică promptă, cum ar 
fi fost de așteptat, și in felul 
acesta, cum se spune, i-a „luat 
pulsul* Zoiei !

în sfîrșit, vineri dupâ-amiază 
(la București era sîmbătă in

FLORENȚA CRĂCIUNESCU

s-a împiedicat de piciorul Zoiei, 
a căzut, s-a lovit destul de rău 
și a fost nevoită să abandone
ze... Celelalte concurente și-au 
văzut însă de drum ! Cînd mai 
rămăseseră de parcurs încă 600 
m, Zola Budd a... clacat, a în
cetinit și abia a terminat pe lo
cul șapte. (Ulterior a fost des
calificată pentru incidentul cu 
Decker, dar după aceea Juriul 
internațional de apel, studiind 
pe magnetoscop momentul res
pectiv, a' constatat nevinovăția 
atletei britanice și a repus-o în 
dreputri : pe locul 7).

Și astfel Maricica Puică, afla
tă pînă atunci în expectativă, 
gata să-și spună însă euvîntul, 
s-a distanțat de Wendy Sly, pe 
care, pe ultima parte a cursei, 
a întrecut-o cu aproape 20 de 
metri.

„îmi pare rău de ce s-a în- 
tîmplat. Eu n-am nici o vină 
pentru aceasta, dar vă mărtu
risesc cu toată sinceritatea câ 
și fără acest incident, sînt con- 

tot prima aș fi fost ! 
bine, am 

cursa și

discului. Marii favoriți, ameri
canii Wilkins (campionul de la 
Montreal) și Powell, au fost în- 
trecuți de vest-germanul Rolf 
Dannenberg, cu 66,60 m, rezul
tat obținut în aruncarea a pa
tra.

Finala de la 3000 m obstacole 
a prilejuit o victorie meritată 
pentru Julius Korir, care re- 
înnoadă astfel șirul succeselor 
kenyene (Biwot — 1968 și Kei- 
no — 1972) în această probă. 
La 100 mg, luptă strînsă, la su
timi de secundă, pentru locurile 
pe podium !

Deși din atît de diversul și 
atît de bogatul program al în
trecerilor atleților a mai rămas 
de desfășurat o probă, mara
tonul (va avea loc în ziua de 
închidere a Jocurilor celei de 
a XXIII-a Olimpiade). totuși, 
sîmbătă seara, după ultima ce
remonie de premiere, zecile de 
mii de spectatori de pe „Coli
seum" au înțeles exact că, de 
fapt, atletismul se terminase...

O

fetelor noastre. Sîm
bătă, Ia „zestrea" 
de pînă acum, atle
tele românce au 
mai adăugat încă o 
medalie de argint, 
prin Doina Melin
te, și două medalii 
de bronz, prin Ma
ricica Puică și Flo
rența Crăciunescu, 
ridicînd 
numărul 
cucerite 
ediție a

într-un astfel de 
buie să te bucuri și să aplauzi 
ce-au reușit să facă atletele
noastre pe marele stadion din 
Los Angeles. A fost frumos,
deși sîmbătă așteptam parcă 
altceva de la cursa de 1500 m, 
probă în care Maricica și Doina 
dețineau 
mondiale 
amîndouă

DOINA MELI1

I
i

zori !) a venit ora finalei. Vă 
Închipuiți în ce atmosferă ! Pui
că ni s-a părut calmă, mai 
calmă In orice caz decit De
cker. După cum era de aștep
tat, după pocnetul pistolului, 
plutonul de 12 alergătoare a a- 
vut-o în frunte pe Decker. Tri
bunele erau parcă un vulcan în 
erupție... La 1750 m, Decker a 
vrut s-o depășească pe Budd, 
prin interior, și pentru a nu o 
călca (Zola aleargă desculță) a 
împîns-o din spate. Britanica 
s-a dezechilibrat și de aceea a 
făcut un pas mai mare spre 
stingă. Exact în clipa aceea, 
Decker, care Iși reluase atacul,

vinsă, 
M-am simțit foarte 
controlat tot timpul 
mă bucur din toată inima că 
mi-am împlinit o veche dorin
ță. De-ați ști cit am muncit și 
la cite lueruri am renunțat pen
tru a învinge astăzi, aici, pe 
Coliseum-ul din Los Angeles. 
Tin să mulțumesc tuturor celor 
care au crezut în mine și care 
mi-au acordat sprijinul lor. Și, 
in mod special, vreau să-i mul
țumesc acum soțului meu, an
trenorul Ion Puică!" Un amă
nunt semnificativ: la 1500 m a 
trecut în 4:19,0, iar următoarea 
jumătate a cursei a parcurs-o in 
4:16,0 !

La 12 ani de la prima sa vic
torie olimpică (Munchen — 1,92 
m), vest-germana Ulrike Mey- 
farth (n. 4.5.1956) a obținut În
că o medalie de aur la Înălțime, 
de data aceasta cu un rezultat 
de 2,02 m, care reprezintă un 
nou record olimpic. Campioana 
Olimpiadei trecute, italianca 
Sara Simeoni, a sărit 2,00 m și a 
ocupat locul II. Recordmana ță
rii noastre, Niculina Vasile, cu 
doar 1,85 m, a fost departe de 
pretențiile acestui concurs.

O mare surpriză la aruncarea

5

Maricica Luca-Puică 
și 53 kg. Funcționară 
cu antrenorul «I, Ion -------, —----- --- ------ ,------- ,
atletă. Face parte din clubul Olimpia București. Recordmană mon
dială In cursa de e milă - 4:17,44 (Rletl 1« sept. 1982). Recordmană 
națională ta : 1500 m - 3:57,22 (1984), 2000 m - 5:33.5 (1979), 3000 m
- 4:31,67 (1962).

Evoluția rezultatelor el. Ic 1500 m șî 3000 m : 1969 : 4:35,8 
1970 : '4:34,1 - 0 ; 1971 : 4:28,8 - 0 ; 1972 : 4:28,7 - 0 : 1973 :
- 9:33.0 Î 1974 : 4:18,2 - 9:19,0 ; 1975 : 4:12,8 - 0 : 1976 : 
9:16,4 ; 1977 : 4:05,1 - 8:46,44 ; 1978 : 4:05,13 - 8:40,9 ; 1979
- 8:49,1 ; 1980 : 3:59,3 - 9:00.2 : 1981 : 3:58,29 - 8:34.40 .
3:57,46 - 8:31.67 ; 1963 : 4:10,91 - 9:04,20 (a fost un an de „rela
xare* în pregătire și In participări la concursuri) ; 1984 : 3:57,22 — 
8:33.67. , , , , ,

Maricica Puică este una dintre marile performere ole atletismului 
nostru. Iotă cîtevo dintre succesele carierei sale sportive : 1978 — me
daliată cu bronz la C.M. de cros de la Glasgow și componentă a 
reprezentativei României campioană mondiala : lecui IV Io 3000 m 
(8:40,90) la C.E. de la Praga : 1979 - locul II in finala „A a 
„Cupei „Europei", la Torino, la 3000 m (8:52,7) : 1980 : locul VII 
la J.O. In cursa de 1500 m (4:01.30) ; 1931 : ciștigătoare in fi
nala „B" a „Cupei Europei", ia Pescara, ta 3000 m (8:49,42), locul 
doi In „Cupa mondială" la Roma (3000 m - 8:55.80) : 1982 - cam
pioană mondială de cros ta Roma, locul H la C.E. de sala de ta 
Milano (3000 m - 8:54.26). locul II la „europenele" de ta Atena ta 
3000 m (8:33.33) și locul IV ta 1500 m (3:59.31) : 1984 : campioana 
mondială de cros ta East Rutherford, în S.U.A., și acum campioana 
olimpică la 3000 m (8:35.96) și medaliată cu bronz Ja 1500 m.

A fost multiplă campioonă națională șl balcanica la cros șl la 
diferite probe de olengare pe pistă.

pe 
ev

Maratonul nu-i mai aparținea, 
el fiind acum o probă a între
gii Olimpiade ! De aceea cu 
toții au ținut, într-un gest ad
mirabil, spontan, să-și reverse 
în ropote prelungite de aplauze 
dragostea pentru participant!! 
la acest mare concurs, mulțu
mirea pentru spectacolul 
care aceștia li-1 oferiseră
dărnicie, fiecare atlet străduin- 
du-se să fie cit mai bun. Unii 
au reușit (și n-au fost puțini 1). 
alții însă nu, dar eforturile 
n-au trecut neobservate.

Ziua de sîmbătă a fost, 
doar pentru că era ultima, 
adevărat momentul de vîrf 
întrecerilor atleților. parcă 
nume ca părerea de rău să 
și mai mare că acest concurs 
»-a încheiat- Am regretat și 
noi. pentru că așteptam alte 
performante care să completeze 
buchetul splendid de succese al

lor

nu 
cu 
al 
a- 
fie

8

I
anterioare, pe care

VASILE PUSCASU - LOCUL III
LA LUPTE LIBERE

^•1/ A doua

/t MIHAI
medalie la judo,

curselor--------------- ,
le-au și încheiat cu admirabile 
victorii, ’ *“ *'
1500 m 
ele, cele .
atît de bine. Era evident 
acum acuzau eforturile din zi
lele trecute, mai ales Maricica, 
aflată la a patra cursă în patru 
zile, dar și Doina care a măr
turisit, după cursă, că n-a mai 
avut influxul de la 800 m. Și 
astfel. în loc de aur și argint, 
cum ar fi fost — poate — nor
mal, ele au obținut argint și 
bronz, ceea ce este, oricum, un 
fapt deosebit, lăsindu-i bucu
ria victoriei semifondistei ita
liene Gabriela Dorio, 
ea, incepînd din 1976, 
Montreal, toț aleargă 
medalie olimpică fără 
tige vreuna. Acum, la 
sa Olimpiadă, a obținut, 
sfîrșit, o medalie și încă una de 
aur !

Florența Crăciunescu s-a cla
sat pe locul trei în proba de 
aruncare a discului, recompen
să pentru atîția ani de pregă-

astfel că in finală la 
n-au mai fost parcă 
pe care le cunoaștem -.2---TT----------- c£

care și 
de la 
după o 
să cîș- 
a treia 

in

tiri asidue. Pri 
nit, conform 
cobolei olanda 
marea favorită 

Sîmbătă au f 
riți care și-au 
aspirațiile și a 
liiie de aur. N 
mul rînd. la
„fulgere negre' 
pa S.U.A., la 
m. Graddy, 
Lewis au acop 
dion in 37,83 
de secundă su 
dial realizat î
natelor mondi 
sinki. Acest ti 
medie d 
alergător 
lui este,
cat, Carl Lewis 
fel a patra sa 
de aur și-1 e 
legendarul Jess 

De altfel și 
ale S.U.A. au 
scontate, cea 
fiind realizată 
care a patra cl 
zultatul sub 3 
cum așteptat a 
alergătorului 
Aouita (vi-1 m; 
Universiada de 
gust" ?). dar n 
l-a consacrat, c 
zultatul 
sumum 
african 
Avem 
va fi viitcMil 
dial al acestei 
m. a învins 
campionul olim 
o performanță 
53) 
ve 
și 
că 
suferind.

de 13:0 
de rec< 
și. e

1 >
îitMil

cu care l-a 
Cram, 

mondial1Mfr
cam

70
— iei 

fiind, la un mi 
promisă !

In sfîrșit, să 
două dintre ma 
zilei de sîmbăt; 
realizată de Do 
teptat, pe podi 
triotul său Ale 
care a cîștigat 
tații, întrecînd 
favorit al comp 
surpriză de pro 
rea recordmanu 
Jianhua (2,31 n 
treilea la sărit 
după vest-ger 
Mogenburg (2,3 
zul Patrick Sjol

Surprizele fac 
musetea atletisr 
sețe la care, ac 
geles. au contril 
tantele atletism

La Anaheim Conveiftion Cen
ter s-au încheiat, sîmbătă, și 
întrecerile turneului olimpic de 
lupte libere, competiție de larg 
interes, urmărită, la fiecare re- 
■rnune, de mii de spectatori, 
•cest sport bueurindu-se, de alt
fel. de multă popularitate 
tsra gazdă a acestei ediții 
io.

la

in 
a

zi a finalelor

susținut întilnirea decisivă pen
tru cucerirea medaliei de bronz 
în compania puternicului luptă
tor Hayri Sezgin (Turcia). Va- 
sile Pușcașu a început meciul 
hotărît să obțină victoria și, ast
fel, cea de a 4-a medalie (de 
bronz) din palmaresul general al 
echipei noastre reprezentative 
de lupte libere. El a punctat 
chiar din primul minut al lup
tei, a avut, in continuare, ini
țiativa și, dovedindu-și clar su
perioritatea tehnică, dar și mai 
buna pregătire fizică, a repur
tat, în final, o prețioasă victo
rie la puncte : 4—3. Este cea 
mai valoroasă performanță din 
cele realizate de Vasile Pușcașu 
pînă acum, o suită de afirmări 
între care amintim doar cele 
două locuri 3 obținute la cam
pionatele mondiale (în 1977 și 
1979), ca și, de asemenea, două 
locuri 3 la campionatele euro
pene din 1978 și 1979. Fără să 
se mai prezinte în meciul cu 
Mamedou Sahko (Senegal), Va
sile Andrei (specialist al stilu
lui greco-romane și concurînd la 
o categorie superioară — +100 
kg) s-a clasat pe locul 6.

Un alt sportiv român, Mihai 
Cioc, a urcat pe treapta a treia 
a podiumului olimpic la între
cerile de judo, cucerind 
lia de bronz la „open" 
categoriile). Așadar, doi_____
cei trei judoka români care au 
concurat în turneul olimpic au 
obținut medalii de bronz : Mir
cea Frați că (semimijlocie) și 
Mihai Cioc (open).

înscris inițial la categoria sa 
obișnuită, grea (+95 kg). Mihai 
Cioc a optat, în cele din urmă, 
pentru „open", 
cel puțin după 
erau 
cită, 
sorți 
(cei

meda- 
(toate 
dintre

unde șansele, 
calculul hirtiei. 
Inspirație feri
că tragerea la 
fie favorabilă

mai mari, 
mai ales 
avea să-i 

mai valoroși adversari au 
luptat în grupele din 
jumătate a tabloului).

în meciul inaugural, 
landezul Juha Salonen 
liat cu bronz la C.E. 1983), spor
tivul român a obținut o victorie 
înainte de limită, prin ippon. 
în turul următor, însă, M. Cioc 
a fost surprins într-un moment 
de relaxare și a pierdut prin 
ippon în fata egipteanului Mo
hamed Rawshan, un judoka 
mai puțin cunoscut, dar cu un

cealaltă

cu fin-
(meda-

BRONZ'

noastre —pc locul III (23-19 cEchipa țârii
la Forum, fina- 

de 
tribune

atac foarte rapid pentru ,.open“. 
Intrat în recalificări. Mihai Cioc 
l-a învins prin ippon pe tuni
sianul Bechir Kiiari, după care 
a susținut finala pentru meda
lia de bronz cu Guoqing 
(R. P. Chineză), partidă 
care reprezentantul țării noas
tre a cîștigat-o spectaculos, prin 
ippon, asigurîndu-și astfel 
„bronzul".

Xu
pe

Desfășurate 
lele competiției masculine 
handbal au atras în 
un mare număr de spectatori.

„Finala mare" a adus în te
ren echipele Iugoslaviei și R.F. 
Germania., La capătul unui 
meci de mare luptă, „plavii" 
au învins mult mai greu decît 
se aștepta : Iugoslavi* — R.F. 
Germania 18—17 (8—7). Au 
marcat : Isakovici 6. Kalina 4, 
Elezovici 3, Kukovici 2, Vujo- 
vici 2 și Kuzmanovski 1 —
pentru Iugoslavia, Fraatz 8, 
Paul 4, Wunderlich 3 și Sprin- 
gel 2 — pentru R.F. Germania.

„Finala mică" și-au 
tat-o reprezentativele 
niei și Danemarcei. Despre a- 
cest meci, agenția France 
Presse notează : ..Învingînd 
Danemarca cu 23—19 și obți- 
nînd astfel medaliile de bronz, 
România a arătat că ar fi pu-

dispu- 
Româ-

tui foarte bim 
titlul olimpic ii 
viei, care dkțvli 
precedentă.* Kor 
luit americanilc 
handbalul și d: 
Ui in această 
timp ce finala 
R.F. Germania 
mult o intrccei 
tehnică, meciul 
Danemarca a o 
col în permane

Echipa Romă 
tot timpul, une 
ferență (cu 7 g 
min. 42) 
mente o 
România 
(15—10). 
scrise de

Voinea 2. I 
Boroș 1. Di 
— pentru B 
Christiensen

și a 
victoi 
— D 
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IVAN PATZAICHIN- TOMA SIMIONOV, ACELAȘI ECHIPAJ DE AUR!
• O splendidă premieră pentru caiacul feminin de 4: titlul olimpic
In finalele de caiac-canoe, desfășurate vineri 

și sîmbătă, reprezentanții țării noastre — pre- 
zenti la startul a 11 din cele 12 probe — au 
cucerit patru medalii olimpice. Ivan Patzaichin 
și Toma Simionov — .,aur“ in proba de canoe 
dublu. 1 000 m ; Agafia Constantin, Nastasia Io- 
nescu, Tecla Marinescu și Maria Ștefan — me
dalie de aur la caiac 4. pe 500 m ; din nou Ivan 
Patzaichin și Toma Simionov — „argint“ la ca
noe dublu. 500 m ; Costică Olaru — „bronz" la 
canoe simplu. 500 m.

La această „regată a regatelor", caiaciștii și 
canoiștii noștri au mai ocupat — în cele două 
zile de întreceri finale pe distanțele de 509 sau

1000 metri — următoarele locuri : patru locuri 
IV la K 1 băieți (Vasile Diba). K 1 și K 2 fete 
(Tecla Marinescu, respectiv Agafia Constantin 
și Nastasia Ionescu), K 4 băieți (Angelin Velea, 
Ionel Constantin. Nicolae Fedosei, Ionel Leț- 
caie), două locuri V. la K 2 (Angelin Velea. Ni
colae Fedosei) și la C 1 (Costică Olaru) și un 
loc VII la K 1 (Vasile Diba).

Un bilanț constituit îndeosebi prin contribu
ția echipajului cu adevărat „de aur“ Ivan Pat
zaichin — Toma Simionov, ca. și al bravelor 
fete din caiacul de 4. Ne așteptam, insă, la o 
evoluție de un nivel mai ridicat din partea ce
lorlalți reprezentanți ai țării noastre.

?>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

l

Vineri, în prima zi a finale
lor de caiac-canoe desfășurate 
pe lacul Casitas, echipajele ță
rii noastre au fost prezente in 
toate cele 6 probe programate pe 
distanța de 500 m. La canoe 
dublu. Ivan Patzaichin și Toma 
Simionov au avut ca principali 
adversari pe campionii mon
diali ai acestei probe — iugo
slavii Matija Ljubek, Mirko 
Nisovici, clasați și acum pe pri
mul loc in finala olimpică de 
C 2 (1:43,67). Ivan Patzaichin și 
Toma Simionov au obținut me
dalia de argint (1:45,68), după 
o cursă urmărită cu interes, in- 
trecînd dubloul Enrique Miguez, 
Narcisco Suarez (Spania) 1:47,71, 
care a ocupat locul 3. A fost 
cea de a 28-a medalie a iui 
Ivan Patzaichin cucerită la J.O. 
și C.M. Pe celelalte locuri : 4. 
Didier Hoyer, Eric Renaud 
(Franța) 1:47,72, 5. Steve Bu
tting, Erich Smith (Canada) 
1:43,81,6. Wolfram Faust, Ralf 
Wisnand (R.F.G.) 1:43,97.

In finala de canoe simplu, 
Costică Olaru — campion mon
dial anul trecut, la Tampere, in 
această probă — a ocupat locul 
3 (1:59,86), cucerind prima sa 
medalie olimpică. £2 a fost în
trecut, intr-un final de mare 
luptă, de Larry Caln (Canada) 
1:57,01 — locul 1 în această fi
nală — și Henning Jakobsen 
(Danemarca) 1:58,45, sosit pe 
poziția a doua. Pe următoarele 
locuri : 4. Philippe Renaud 
(Franța) 1:59,95, 5. Timo Gron- 
lund (Finlanda) 2:01,00. 6. Ki- 
yoto Inqus (Japonia) 2:01.79.

Așadar, în prima zi a finale
lor de pe lacul Casitas. două 
medalii olimpice în probele de 
canoe. în întrecerile de caiac, 
reprezentanții țării noastre au 
evoluat sub așteptări, nici unul 
din cele- 4 echipaje prezente la 
startul acesțor întreceri nereu
șind să urce pe podiumul de 
premiere. La caiac simplu, Va
sile Diba a ocupat locul 4. El 
a fost depășit, în ordine, de 1. 
Ian Ferguson (Noua Zeelandă) 
1:47,84, 2. Lars Moberg (Suedia) 
1:48,18, 3. Bernard Bregeon 
(Franța) 1:48,41. Pe următoarele 
locuri: 5. David Upson (An
glia) 1:49,32, 6. Daniele Scarpa 
(Italia) 1:49,60.

Locul patru a ocupat și Tecla 
Marinescu la caiac simplu fete, 
după o luptă foarte strinsă, des
părțită fiind doar de o sutime 
de secundă de medalia de 
bronz ! Iată primele 6 locuri : 
1. Agneta Andersson (Suedia) 
1:58,72, 2. Barbara Schuttpelz 
(R.F.G.) 1:59,93, 3. Annemiek
Derckx (Olanda) 2:00.11, 4. Te
cla Marinescu (România) 2:00.12, 
5. Beatrice Basson (Franța) 
2:01,21, 6. Sheila Conover 
(S.U.A.) 2:02.38.

Finala probei de caiac dublu 
fete a fost dominată de pu
ternicul și perfect sincronizatul 
echipaj suedez — Agneta An
dersson, Anna Olsson —, clasat 
pe primul loc. Reprezentantele

țării noastre, Agafia Constantin 
și Nastasia Ionescu, au trecut 
linia de sosire pe poziția a 4-a. 
Așadar : 1. Agneta Andersson, 
Anna Olsson (Suedia) 1:45,25, 2. 
Alexandra Barre, Sue Holloway 
(Canada) 1:47,13, 3. Josefa și 
Barbara Schuttpelz (R.F.G.) 
1:47,32, 4. Agafia Constantin, 
Nastasia Ionescu (România) 
1:47,56, 5. Shirley Dery, Leslie 
Klein (S.U.A.) 1:49,51, 6. Berna
dette Hettieh, Catherine Mathe- 
von (Franța) 1:51,40.

COSTICĂ OLARU

Angelin Velea și Nicolae Fe
dosei, aliniați la startul probei 
de caiac dublu, n-au reușit să 
ocupe decit locul 5 intr-o finală 
— e drept — extrem de dispu
tată. Clasament : 1. Ian Fergu
son, Paul McDonald (Noua Zee
landă) 1:34,21. 2. Per înger 
Bengtsson, Lars Moberg (Suedia) 
1:35,26, 3. Hugh Fisher, Alwyn 
Morris (Canada) 1:35,41, 4. Da
niele Scarpa, Francesco Uberti 
(Italia) 1:35.50, 5. Angelin Ve
lea, Nicolae Fedosei (România) 
1:35,60, 6. Francis Hervieu — 
Daniel Legras (Franța) 1:36,40.

Sîmbătă. în finalele de caiac- 
canoe rezervate probelor de 
1000 m (bărbați) și K 4 — 
500 m (femei), două echipaje 
românești au strălucit pe lacul 
Casitas. în cursa de canoe 
dnblu. neîntrecutul nostru cam- 
Dion Ivan Patzaichin. împreună 
cu Toma Simionov. a cucerit 
medalia de aur, după o evolu
ție de excepție. Campionii noș
tri olimpici și mondiali la a- 
ceastă probă au pornit .vijelios 
din start, conducînd după o 
sută de metri cu un mic avans, 
în urma lor — proasnătul echi
paj campion olimpic pe dis
tanța de 500 m. canoea de du
blu a iugoslavilor Matija Lju
bek și Mirko Nisovici, princi
palii adversari. La jumătatea 
cursei. Ivan Patzaichin și Toma 
Simionov își măresc avansul, 
conducînd cu aproape o barcă 
plutonul care înaintează rapid. 
Pe ultimii 300 m. însă, echipa
jul iugoslav mărește tempoul. 
ajunge din urmă dubloul nos
tru și cele două ambarcatii vor 
merge, un timp. împreună, că-

tre „aur*. Cei prezenti in tri
bune sint in picioare !

Pentru Ivan Patzaichin era 
ultima cursă din uimitoarea lui 
carieră de sportiv. Și-a incepu- 
t-o in urmă cu 17 ani. acum 
era la a 5-a Olimpiadă, iar 
dacă crștiga urma să fie a 4-a 
medalie dc aur cucerită Ia Jocu
rile Olimpice ! Cu o mare vo
ință. cu o fierbinte dorință de 
a învinge. Ivan Patzaichin și 
Toma Simionov rezistă atacului 
principalilor adversari și — cu 
un ultim efort — trec primii 
linia de sosire. aDărindu-și ul
timul titlu olimpic cucerit cu 
patru ani în urmă. Is an Patzai
chin. eel mai mare canoist al 
taiaror timpurilor, șî-a făcut 
din non datoria! El împreună 
cu Toma Simionov ne-au adus 
a 20-a medalie de aur cucerită 
la Jocurile Olimpice de la Los 
Angeles.

Iată primii sase clasați in a- 
ceastâ finală olimpică de canoe 
dublu — 1000 m : L Iran
Patzaichin. Toma Simionov (Ro
mânia) 3:40,60. 2. Matiia Lju
bek. Mi rko Nisovici (Iugoslavia) 
3:41,56. 3. Didier Hoyer. Eric 
Renaud (Franța) 3:43.01. 4.
Wolfram Faust. Ralf Wienand 
(R. F. Germania) 352,69. 5. John 
Piankenhom. Rodney McClain 
(S.U.A) 3:52.72. 6. Enrique Mi
guez. Narcisco Suarez (Spania) 
3:56,92.

O evoluție remarcabilă au a- 
vut și sportivele noastre alinia
te Ia startul finalei de K 4 — 
500 m. Agafia Constantin, Nas
tasia Ionescu. Tecla Marinescu 
și Maria Ștefan an cucerit pri
mul lor titlu de campioane 
olimpice, invingind — intr-un 
finiș dramatic — puternicul e- 
chipaj al Suediei. Româncele 
au luptat admirabil în această 
întrecere! Suedezele — cu două 
proaspete campioane olimpice 
(vineri, la caiac dublu) în bar
că — porneau favorite. Fetele 
noastre. însă, au avut un finiș 
irezistibil, aplaudat la scenă 
deschisă. Ele au zburat pur și 
simplu pe ultimii metri, trecînd 
primele linia de sosire. Rezul
tate : 1. România (Agafia Con
stantin, Nastasia Ionescu, Tecla 
Marinescu. Maria Ștefan) 1:38, 
34. 2. Suedia (A. Andersson. A. 
Olsson, E. Kalsson, S. Wiberg) 
1:33,87, 3. Canada (A. Barre, L. 
Guav. S. Holloway. B. Olmsted) 
1:39.40, 4. S.U.A. (S. Conover. 
S. Dery. L. Klein. A. Turner)

r----------------E DOINA
MEDALIA

IVAN PATZAICHIN : 34 de ani, din Crlșan, Mila 23 (județul 
Tulcea), clubul sportiv Dinamo București (antrenor — Radu 
Huțan) ; a început să practice sportul în 1967 la clubul Dinamo, 
avindu-i ca antrenori pe Radu Huțan și Octavian Mercurean. 
In acești 17 ani, Ivan Patzaichin, unul din cei mai mari sportivi 
ai României, a cucerit 4 titluri olimpice și 8 titluri mondiale. 
Din ---- -------- ---------------- --------- - “ * -
1S68 
1984 
1000 
aur 
din 
m),
m). . .. _ ................. ......... . a
gint la C.M. din 1971 (C 2 — 1000 m), 1972 (C 2 — 1000 m). 
(CI — 1000 m), 1977 (CI — 10 000 m), 1978 (Ci — 1000 m), ... 
(C 2 — 10 000 m), 1983 (CI — 10 000 m) ; medalii de bronz la 
C.M. din 1973 (C 1 — 500 m), 1974 (CI — 500, 1 000 și 10 000 m), 
1975 (C 1 — 500 și 10 000 m).

Student in anul IV la I.E.F.S., Ivan Patzaikin este căsătorit și 
tatăl unei fetițe, Ivona.

TOMA SIMIONOV : 29 de ani, din Caraorman (județul Tulcea), 
clubul sportiv Steaua București (antrenor — Gheorghe Simio
nov) ; a început să practice sportul in 1975 la Steaua, cu antre
norul Nicolae Navasart ; cele mai bune performanțe — campion 
olimpic la J.O. ’80 (în proba de C 2 — 1000 m), medalii de aur 
la C.M. din 1981, 1982, 1983 (la C2).

AGAFIA CONSTANTIN : 29 de ani, djn Crișan, Mila 23 (jude
țul Tulcea), clubul sportiv Steaua București (antrenor — Ale
xandru Scurca) ; a început să practice sportul în 1963 la C. S. 
Delta Tulcea, cu antrenorul Timofei Lipalit ; multiplă campi
oană republicană ; la C.M. : locul II in 1977 (K 2). locurile ni 
in 1976 (K 2 și Kl) ; locurile HI în 1979 (K 2 și K 4), în 1981 
(K 2) șl in 1983 (K 4).

NASTASIA IONESCU : 30 de ani, din Vulturu 
cea), clubul sportiv Steaua București (antrenor 
Scurca) ; a Început să practice sportul în 1969 la 
cu antrenoarea Marla Navasart : multiplă campioană republi
cani ; medalii de argint la C.M. din 1977 (K 2), medalii de 
bronz la C.M. din 1978 șl 1979 (la K4).

MARIA ȘTEFAN : 30 de ani, din Unirea (județul Tulcea), clu
bul sportiv Dinamo București (antrenor — Radu Huțan) ; a în
ceput sâ practice sportul la C. S. Danublu Tulcea, cu antrenori: 
Igor Llpallt : multiplă campioană republicană ; la C.M. — locui 
H in 1»77 (Kl), locul HI ta lfil (Kl) ; 1931 (K 2). 1983 (Kl Și 
K 4).

TECLA MARINESCU : >4 de ard. dsn Constanța, clubul sportiv 
Steaua București (antrenor — Alexandru Scurca) ; a început să 
practice sportul ta 1977 la C.S.Ș. Constanta (antrenoare — Maria 
Aflat), apoi la clubul sportiv Farul Constanta (antrenor — 
ștefan Ariene) ; multiplă campioană republicană.

Impresionantul lui palmares : medalii de aur la J.O. din 
(C 2 — 1000 m), 1972 (CI — 1000 m), 1980 (C 2 
(C 2 — 1000 m), medalii de argint la J.O. " 
m), 1930 (Ci — 500 m) și 1984 (C 2 — 500 
la C.E. din 1969 (C 2 — 1000 m) ; medalii 
1870 (C2 — 1000 m) ; 1973 (CI — 1000 m), 
1978 (C 1 — 10 000 m), 1379 (C 2 — 500 m), 
1982 (C 2 — 10 000 m), 1983 (C 2 — 1000 m)

1:40,49. 5. R. F. Germania .(Jo
sefa și Barbara Schuttpelz. R 
Schmidt. J. Skolnik) 1:42,68, 6. 
Norvegia (W. Legrait. K. Fstadt, 
I. Reamussen. A. Wahl) 1:42,97.

La K 4 băieți, campionii 
noștri mondiali de anul trecut, 
de la Tampere. — Angelin Ve
lea, Ionel Constantin, Nicolae 
Fedosei și Ionel Lețcaie —. au 
ocupat locul 4 (3 .’04,39), după 
echipajele din Noua Zeelandă 
(G. Branwell. I. Ferguson. P. 
McDonald. A. Thompson) 3:02, 
28, Suedia (P. Bengtsson, T. 
Karls. L. Moberg. T. Ohlsson) 
3:02,81 și Franța (F, Barouh, 
P. Boccara, P. Boucharit. D. 
Vavasseur) 3:03,94, clasate in 
această ordine pe primele trei 
locuri. Pe pozițiile următoare:
5. Anglia (G. Bourne. A. She
riff. K. Smith. J. West) 3:04,59,
6. Spania (I. Gonzalez. L. Ra
mos, J. Roman. J. Sanchez) 
3 .-04,71.

în proba de canoe simplu, 
Costică Olaru nu a mai evo
luat la fel de bine ca în pri
ma zi. clasîndu-se in această 
cursă pe locul 5. Rezultate : 
1. Ulrich Beke (R.F. Germa
nia) 4.-06,32. 2. Larry Cain (Ca

1000 m) șl 
din 1972 (C 2 — 
m) ; medalii de 
de aur la C.M. 
1977 (Ci — 
1931 (C 2 - 
; medalii de

1000 
1000 
ar- 
1975 
1981

(județul Tul- 
— Alexandru 
clubul Steaua

nada) 4:03,67, 3. Henning Ja
kobsen (Danemarca) 4:09,51. 4. 
T5mo Gronlung (Finlanda) 
4:15.58. 5. Costică Olaru (Ro
mânia) 4:16,39. 6. Stephen Train 
(Anglia) 4:16,64.

Vasile Diba a luat startul la 
caiac simplu. El a evoluat sub 
așteptări. ocupînd locul 7 
(3:51,61). Clasament : 1. Alan
Thomphson (Noua Zeelandă) 
3:45,73. 2. Milian Janic (Iugo
slavia) 3:46,88. 3. Greg Barton 
(S.U.A.) 3:47,38, 5. Kalle Sund- 
qvist (Suedia) 3:48,69. 5. Peter 
Genders (Australia) 3:49,11. 6. 
Philippe Boccara (Franța) 
3:49,38.

Iată și rezultatele probei de 
caiac dublu. în care reprezen
tanții țării noastre — Ion 
Geantă și Alexandru Dulău — 
nu s-au calificat în finală. 
Rezultate : 1. Canada (Hugh
Fisher, Alwyn Morris) 3:24,22, 
2. Franța (Bernard Bregeon, 
Patrick Lefoulon) 3:25,97, 3.
Australia , (Barry Rally, Grant 
Kenny) 3:26,80. 4. S.U.A. (Terry 
Kent, Terry White) 3:27,01. 5. 
R.F. Germania (Matthias și O- 
liver Seacf) 3:27,28. 6. Italia 
(Daniele Scarpa. Francesco 
Uberti) 3:27,46.

STĂICULESCU A OBȚINUT DOAR 
DE ARGINT LA GIMNASTICĂ RITMICĂ

Echipa de handbal a României : Alex. Folker, M. Dumitru, Alex. Buligan, G.
Dogărescu, Ad. Simion — în rîndul de sus, de la stingă ia dreapta ; C. Penu
— antrenor, M. Bedivan, N. Munîeanu, dr. Eugen Craioveanu — medicul 
lotului, Gh. Covdciu, D. Berbece, V. Stingă, Ic mijloc ; M. Voinea, N. Vasilca,
V. Oprea, N. Nedef — antrenor, R. Voina — antrenor, I. Boroș, C. Durău —

în rîndul de jos.

3. Rasmussen 2. Gluver 2, Dah- 
Nielsen 1. Jansen 1, Fengar 1 
— pentru Danemarca.

La festivitatea de premiere 
au urcat pe podium echipele 
Iugoslaviei — campioană • o- 
limpică. R.F. Germania — me

dalie de argint și României — 
medalie de bronz. Prezentă la 
ultimele patru ediții pe podiu
mul J.O.. echipa noastră n-a 
cucerit niciodată aurul : 1972
— ’bronz. 1976 — argint, 1980
— bronz. 1984 — bronz...

Sîmbătă seara, la Pauley Pa
vilion, au avut loc finalele con
cursului de gimnastică ritmică, 
sport în premieră in programul 
olimpic. Așteptam cu încredere 
și speranță această ultimă reu
niune de gimnastică, deoarece 
cele două reprezentante ale țării 
noastre. Doina Stăiculescu si 
Alina Drăgan, în urma unor e- 
voluții unanim apreciate în cea 
de a doua zi a Întrecerii, con
duceau cu un avans considera
bil în clasamentul competiției. 
Astfel, după 9,70 la cerc și 9,35 
Ia panglică în prima zi, în cea 
de a doua Doina Stăiculescu 
și-a etalat cu virtuozitate măies
tria, mai ales la măciuci, probă 
în care a fost notată cu 9,85, cea 
mai ridicată din concurs. De a- 
semenea. ea a obținut 9,60 la 
minge, iar totalul punctajului 
său era de 38,500. Pe locul al 
doilea se afla Alina Drăgan, cu 
38,050 p, iar următoarele cla
sate, Lori Fung (Canada). Mar
ta Canton * (Spania) șl Milena 
Raljin (Iugoslavia) aveau toate 
37,800 p.

Era firesc, deci, să sperăm 
că gimnastele noastre își vor 
valorifica avantajul pozițiilor 
pe care le ocupau în clasament, 
că vor lupta cu toată energia 
pentru cucerirea unor medalii 
strălucitoare. Să facem preci
zarea că pentru turneul final 
s-au calificat primele 20 de 
sportive din concursul general, 
ele intrînd în întrecerea de 
sîmbătă cu media punctajului 
realizat în concursul preliminar.

Timp de aproape o oră și ju-

mătate am trăit cu 
convingerea că ul
tima medalie de
aur a competițiilor 
de gimnastică va
fi cucerită de o re
prezentantă a tării 
noastre. Doina Stăi
culescu. Spunem a- 
ceasta, deoarece 
gimnasta română a 
avut la trei apa
rate exerciții va
loroase. ea a mî- 
nuit cu siguranță 
și multă precizie 
obiectele, cei peste 
10 000 de spectatori 
prezenti in sală 
aplaudind-o pentru 
măiestria cu care 
a evoluat la min
ge. Brigada de ar- 
bitre a fost si ea 
sensibilă la presta
ția deosebită a 
Doinei și am fost 
astfel martorii ce
lei mai ridicate 
note acordate aici 
la ritmică. 9,90. La 
exercițiul cu cer
cul ea a primit 
9,70, iar la mă
ciuci — 9,80. în felul a-
cesta, gimnasta româncă părea 
să se îndrepte spre medalia de 
aur de care o mai despărțea 
doar un singur exercițiu, la 
panglică, probă în care a avut 
„probleme" și în concursul an
terior. Doina nu a reușit să se 
mobilizeze satisfăcător, a ratat 
chiar din debut, a fost marcată

evident de această nereușită, 
astfel că in final nu a primit 
decit 9,25 ! Constantă și cu note 
în jur de 9,70, Lori Fung a re
făcut astfel diferența și a deve
nit. spre surprinderea generală, 
campioană olimpică. Doina a 
trebuit să se mulțumească cu 
medalia de argint, iar Alina 
Drăgan a ocupat locul 4.



'L:' XIEILIâMILI&jl

ZIUA A 13-a A ÎNTRECERILOR

12.88 : 3. Kim Turner (S.U.A.) 
Michele Chardonnet (Franța) 
Glynis Nunn (Australia) 13.20 ;

;------ ; ; 13,23;
: 1. Uliike Meyfarth (R.F.G.) 3,02 
olimpic — campioana olimpici ; 
Simeon! (Italia) 2,00 m ; 3. Jonl 
(S.U.A.) 1,97 m ; 4. Maryse Ewan- 
(Franța) 1,94 m ; 5. Debbie Brill

14.

Barbara Schuttpelz
Anne.niek Derckx 
Tecla Marinescu

ATLETISM. Masculin, 3000 m obst. : 1. 
Julius Korir (Kenya) 8:11,80 — campion 
olimpic ; 2. J. Mahmoud (Franța) 8:13,31 ; 
3 B. Diemer (S.U.A.) 8:14,06 ; 4. H. Marsh 
(S.U.A.) 8:14,23 ; 5. C. Reitz (Marea Brita
nie) 0:15,48 ; 6. D. Bamon (Spania) 8:17,27; 
disc : I, Rplf Danneberg (R.F.G.) 66,60 m
— campion olimpic; 2. M. Wilkins (S.U.A.)
66,30 m ; 3. J. Powell (S.U.A.) 65,46 m ;
4. K. Hjeltnes (Norvegia) 65,28 m ; 5. A. 
Burns (S.U.A.) 64,98 m ; 6. A. Wagner
(R.F.G.) 64,72 m. Feminin. 3000 m ; L 
BIARICICA PUICA (România) 8:35,96, re- 
eord olimpic — campioana olimpica ; 3. 
Wendy Sly (Marea Britanie) 8:39,47 ; 3.
1. ynn Williams (Canada) 8:42,14, 4 Cindy
Bremsen (S.U.A.) 8:42,78 ; 5. Cornelia
Buerki (Elveția) 8:45,20 ; 6. Aurora Cunha 
(Portugalia: 8:46,37 ; too mg : 1. Benita 
Fitzgerald-Brown (S.U.A.) 12,84 — campi
oană olimpică ; 2. Shirley Strong (Marea 
Britanie) *" " " — . .
13,06 ; 4. 
13.06 ; 5.
6. Marie-Noelle Savigny (Franța)
înălțime ~ ”
m, rec.
2. Sara 
Huntley 
je-Epee 
(Canada) 1.94 m;6, Vanessa Browne (Aus
tralia) 1,94 m.... 14. Niculina Vasile (Ro
mânia) 1,83 m.

BASCHET. Masculin, finala : S.U.A. — 
Spania 96—65 (52—29); pentru locurile 5—t: 
Italia — Uruguay 111—102 (55—43) ; pentru 
locurile 7—3 : Australia — R.F.G. 33—71 
(46—42); clasament tin al : L S.U.A. — 
campioană olimpică. 2. Spania, 3. Iugo
slavia, 4. Canada. 5. Italia, 6. Uruguay,
7. Australia, 8 R.F.G., 9. Brazilia, 10.
R. P. Chineză. 11. Franța. 12. Egipt.

CAIAC-CANOE. 500 m. finale, K 1, M :
1. Ian Ferguson (Noua Zeelandă) 1:47,34
— campion olimpic; 2. L. E. Moberg (Sue
dia) 1:13,18: 3. B. Bregeon (Franța) 1:43,«; 
4. Vasile Dlba (România) 1:48,77 ; 3. D. 
Upson (Marea Britanie) 1:49,33 ; 3. D.
Scarpa (Italia) 1:49,60 ; C 1 : L Larry Caln 
(Canada) 1:57,01 — campion olimpic ; 2. 
II Jakobsen (Danemarca) 1:58.45 ; 3. COS- 
TICA OLARU (România) 1:59.36 ; 4. Ph. 
Renaud (Franța) 1:59.95 ; 5. T. Gronluad 
(Finlanda) 2:01,00 ; 6. K. Inoue (Japonia) 
2:01,79 ; K 1, F : 1. Agneta Anderna» 
(Suedia) 1:58,7! — campioană olimpici ; L
— ' - - - (R.F.G.) 1:59,93 ; 3.

(Olanda) 2:00.11 ; 4.
____  _______ _ (România) 2:00,13 ; L 
Beatrice Basson (Franța) 2:01,21 : 6. Shei
la Conover (S.U.A.) 2:02,33 ; SI, M: 1. 
Ian Ferguson — Paul McDonald (Noua 
Zeelandă) 1:34,21 — campioni olimpici ;
3. P I. Bengtsson — L. Moberg (Suedia)
1 :35,26 ; 3. H. Fischer — A. Morris (Ca
nada) 1:33,41 ; 4. D. Scarpa — F. Ubertt 
(Italia) 1 :35,50 ; 5. Nlcolae Fedosel — An
gelin Velea (România) 1:35.60 : 6. F. Her- 
vieu — D. Leg ras (Franța) 1 :S6,4O ; C 8 :
1. Matija I.jubek — Mirko Nisovie (Iugo
slavia) 1:43,67 — campioni olimpici ; 8.
IVAN PATZAICHIN — TOMA SIMIONOV 
(România) 1:45,68; 3. E. Miguez — N. Sua
rez (Spania) 1:47.71 ; 4. D. Hoyer — E. 
Renaud (Franța) 1:47,72 ; 5. S. Bottlng —
E. Smi ti (Canada) 1:46,81 ; 6. W. Faust — 
R. Wienand (R.F.G.) 1:4»,97 ; K 2, F : L 
Agneta Andersson — Anna Olsson (Soo- 
di; 1:45,25 — campioane olimpice J 2. A- 
lexandra Barre — Sue Holloway (Cana
da) 1:47,13 ; 3. Josefa șl Barbara Schutt- 
peiz. (R.F.G.) 1:47,32 ; 4. Agafia Constant»»
— Naslasia lonescu (România) * •
Shirley Dery — Leslie Klein 
1:49,51 ; 6. Bernadette Hettlch 
rine Mathevon (Franța) 1:51,40.

CĂLĂRIE. Dresa), Individual : 
Klimke (R.F.G.) cu Ahlerich 1504 p — 
cai pion olimpic ; 2. Anne-Grethe Jensen 
((Danemarca) cu Marzog 1442 p ; 3. O. 
Holer (Elveția) cu Limandus 1364 p ; 8.
I. Bylund (Suedia) cu Aleks 1332 p ; 8. 
It. Krug (R.F.G.) cu Muscadeur 1323 p, 8. 
C. Bartie (Marca Britanie) cu Wily Trout 
1279 p.

FOTBAL. Meciul pentru locurile 3—4 : 
Iugoslavia — Italia 2—1 (0—1).

HANDBAL MASCULIN. Meciuri pentru 
clasamentul final : pentru locurile 5—4: 
Suedia ‘ ...... .
locurile 
pentru 
24—16 ; pentru locurile 
Sud — Algeria 25—21.

HOCHEI PE IARBA, 
jocuri în grupa unică . .
tralia 2—0 (0—0). Canada — Noua Zeelan- 
dă 4—1 (3—0) ; clasament final : 1. Olan
da 9 p — campioană olimpică ; 2. R.F.G. 
6 p, 3. S.U.A. â p (9—7) ; 4. Australia 8 p 
(9—7). 5. Canada 5 p (9—11) 0. Noua Ze
elandă 0 p ; Masculin, meciuri pentru 
clasamentul final : pentru locurile 7—8 : 
Noua Zeelandă — Spania 1—0 ; pentru 
locurile 9—19 : Kenya — Canada 1—0 după 
prelungiri ; pentru locurile 11—12 : Malay
sia — S.U.A. 3—3 după prelungiri, 9—8 la 
penaltyuri. ....JUDO. Cat grea (+95 kg). Rezultatei» 
finalelor pentru locurile 1—2 ți 8—5 t H. 
Saito (Japonia) b.p. (shldo) A. Parisi 
(Franța) ; Y. Cho (Coreea de Sud) b.p. 
(yuko) D. Nelson (S.U.A.) șl M. Berger 
(Canada) b. lppon R. Kovacevlci (Iugo
slavia). Clasamentul : L Hitosbl Satt» 
(Japonia) — campion olimpic, 2. A. Pariri 
(Franța), 3. Y. Cho (Coreea de Sud) (t 
M. Berger (Canada); S. D. Nelson (S.U.AJ 
șt R. Kovacevioi (Iugoslavia).

LUPTE LIBERE. Rezultatele finalele» 
pentru locurile 1—2, 8—4 fi 5—6 s ea*. ■ 
kg : S. Trstena (Iugoslavia) b. neprez®- 
tare J. Klm (Coreea de Sud) ; T. Takada 
(Japonia) b. superioritate puncte (13—8 • 
mln. 4,34) R. Takahashi (Canada) ; A. 
Seyhanl! (Turcia) b.p. (14—5) M._ Slngh
(India). Clasamentul : L Șaban Trstena 
(Iugoslavia) — campion olimpie, 3. J. Alx» 
(Coreea de Sud), 8. Y. Takada (Japonia),
4. R. Takahashi (Canada), 8. A. Seyhan» 
(Turcia), (. M. Slngh (India) ; eat U kg: 
O. Schults (S.U.A.) b.p. (4—1) M. Knoap 
(R.F.G.) ; S. Sejdl ((Iugoslavia) b.p. (»—O 
R. Singh (india) : N. HugucM (Japonia) 
b.p. (7—î) M. Han (Coreea de Sud). Cla
samentul : 1. David Schults (S.U.A.) — 
campion olimpic, 1. M. Knosp (R.F.G.), 8.
5. Sejdl (Iugoslavia), 4. B. Stagii (India),
8. 14 Higuchl (Japonia), 8. M. Han (Co
reea de Sud) ț cat +186 kg: B. Baumgart
ner (S.U.A.) b.p. (16—8) B. Moli» (Cana
da) ; A. Taskln (Turcia) b. tu» (1,44) H. 
Hadad (Egipt) ; M. Sahko (Senegal) bJl. 
vasile Andrei (România). Clasamentul : 
1. Bruce Biumgartner (S.U.A.) — campion 
olimpic, 2. B. Molie (Canada), 1. A. Tas-

1:47,56 ; 5. 
(S.U.A.) 

— Cathe-
1. Relner

— Islanda 26—24 (14—9) ; pentru 
7—3: Elveția — Spania 13—17(9—9) ; 
locurile 9—10 : rS.U.A. — Japonia

11—12 : Coreea de
Algeria 25—21.

Feminin, ultimele 
: Oltlnda — Aus-
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Pic
k:n (Turele), 4. H. Hadad' (i:; ?'.i 5. M.
Sahko (Senegal). 6. Vasile Andrei (Ro
mânia). Rezultate din tururile preliminary 
cat. 57 kg: I. Akgun (Turcia) b.s.p. (12—0; 
4,55) M. Suhail (Irak) ; H. Tomiyama (Ja
ponia) b.t (3,51) B. Aspen (Marea Brita
nie) șl b.s. (11—3) O. Caceres (Porto Ri
co) ; R. Singh (India) b.s.p. (13—0 ; 2,23)
S. Leslie (Panama) ; o. Caceres b.s.p. 
(12—4) ; 1,04) S. Nkondog (Camerun) ; B. 
Davis (S.U.A.) b.s.p. (12—0 ; 1,57) G. Haw
kins (Noua Zeelandă) șl b.p. (9—1) E. 
Klm (Coreea de Sud) ; Gaunbunlma (R.P. 
Chineză) ba.p. (12—0 ; 1,59) M. Garcla 
(Spania) șl b.s.p. (15—3; 3,22) G. Hawkins; 
Z. Sorov (Iugoslavia) b.p. (7—3) L. Hol
mes (Canada) ; B. Aspcn b.p. (8—5) I. 
Akgun ; cat. 63 kg : A. Rein (S.U.A.) b.p. 
(13—4) R. Neyer (Elveția) șl b.p. (4—0) 
Z. Kelevltz (Australia) ; H. Hamed (Egipt) 
b.p. (6—4) Q. Ran (R.P. Chineză) ; J. 
Rauhala (Finlanda) b.p. (10—3) S. Bailiss 
(Marea Britanie) ; z. Kelevltz b.p. (6—3> 
D. McKay (Canada) ; M. Kamimura (Ja
ponia) b.t. (1,08) V. Manga (Camerun) ;
F. Seker (Turcia) bs.p. (13—1 ;- 6,00) J. 
Betancourt (Porto Rlco) șl b.t. (2,30) J. 
Slngh (India) ; R. Neyer b.p. (13—M) H. 
Hamad ; J. Singh b.p. ((10—5) E. Brulon 
(Franța) ; I. You ((Coreea de Sud) b.s.p. 
(14—2 ; 3.56) E. Knosp (R.F.G.) șl b.p. 
(11—4) M. Kamimura ; cat. 82 kg : R. 
Trick (R.F.G.) b.p. (7—0) L. Lundell (Su
edia) ; G. Busarello (Austria) b.p. (5—0) 
J. Ilomakl (Finlanda) ; H. Nagashima 
(Japonia) b.t (2,03) B. Nto (Camerun) șl 
b.p. (7—4) G. Busarello ; T. Klm (Coreea 
de Sud) b.p. (6—2) I. Deskoulădie (Grecia) 
șl b.p. (8—2) L. Lundell ; M. Schultz 
(S.U.A.) b.p. (16—7) K. Reinsfleld (Noua 
Zeelandă) șl b.p. (5—3) C. Btake (Cana
da) ; St. Kurpas (Marea Britanie) b. dese. 
(4.30 K. Agogo (Nigeria) ; C. Rînke b.p. 
(19—R. Orte_i (Italia) ; L Deskoulldi» 
b.p. (5—4) R. Trick ; K. ReinsCeld b.d. 
(5.40) M. Ashram (EglptJ : L. Ortelli b.d. 
(4J4) St. Kurpas ; cat. 10» kg : G. PikUl- 
dis (Grecia) b.s.p. (12—0 ; 5,06) K. Gus- 
tavsson (Suedia) ; J. Atlveh (Siria) b.t. 
(0,331 K. Dhillon (India) șl b.n. G. Pl- 
kHldis ; Vasile Pușcașu (Români») a fost 
Eber tn turul 1 ; H. Sezgln (Turcia) b.p. 
(6—5) W. BrlttiweH (Canada) șl b.p. (9—4)
T. Honda (Japonia) ; L. Banach (S.U.A.) 
b.t. (1.45) A Sarr (Senegal) șl b.p. (11—1) 
W. Brightwell.

POLO. Ultima etapă tn turneele finale. 
Pentru locurile 1—6 : Iugoslavia — S.U.A. 
5—5 fl—1, 1—3 1—î, 2—0). Spania — Aus
tralia 1»—10 (3—3, 2—3, 2—1. 3—2). BJ.G.
— Olanda IS—I (5—1. 4—0, 8—1, 4—0) ; 
pentru locurile 7—12 : Brazilia — Japonia 
8—8 (1—1, 0—4, 1—3, 5—1), Canada — Ita
lia 8—18, R.P. Chineză — Grecia 8—10 ; 
clasament final : 1. Iugoslavia 9 p (47—33)
— campioană olimpică, 2. S.U.A. 9 p 
(48—34), 3. R.F.G. 9 p, 4. Spania 4 p, 8. 
Australia 8 p, 8. Olanda 9 p ; 7. Italia 
I p, 8. Grecia 8 P 9. R.P. Chineză 4 p, 
IA Canada 3 p 11. Japonia 3 p (35—55 ; 
o victorie), 11. Brazilia 1 p (40—52 ; nici o 
victorie). Punctaje5e stat din cele două 
turnee finale 1—4 ri 7—12, tn care echi
pele au intrat eu rezultatele tnttlnlrllor » 
directe din grupele preliminare.

SĂRITURI IN APĂ. Feminin, platformă: 
L Jihong Zhou (H.P. Chineză) 435,51 p — 
campioană olimpică ; 2. Michele MitcheU 
(S.U.A.) 431,1» p ; 8. Wendy Wyland
(S.UJL.) 422.97 p ; 4. Xlaoxia Chen (R.P. 
Chineză) 419.7» p; 8. Valerie Beddoe (Aus
tralia) 388,58 ; 6. Debbie Fuller (Canada) 
371,4» p.

VOLEI. Masculin, meciuri pentru clasa
mentul final : pentru locurile 5—6 : Co
reea de Sud — Argentina 3—1 (13, —9, 9, 
7) ; pentru locurile 7—8 ; Japonia — R. P. 
Chineză 3—0 (14. 9. 6).
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atletism. Masculin, 1500 m : 1. Sebas

tian Coe (Marea Britanie) 3:32,53, record 
olimpie campion olimpic ; 2. S. Cram 
(Marea Britanie) 3:33.40 ; 3. J. Abascal 
(Spania) 3:34,30 ; 4. J. Cheslro (Kenya) 
3:34,52 ; S. J. Spivey (S.U.A.) 8:36,07 ; 6. 
P. Wlrz (Elveția) 3:36,97 ; 5000 m : 1. Said 
Aouita (Maroc) 13:05,59, record olimpic — 
campion olimpie ; 2. M. Ryffel (Elveția) 
13:07,54 ; 3. A. Leltao (Portugalia) 13:09,20 ; 
4. T. Hutchins (Marea Britanie) 13:11,50 : 
8. P. Kipkoech (Kenya) 13:14,40 ; A C. 
Cheruiyot (Kenya) 13:18,41 ; 50 km marț :
l. Raul Gonzales (Mexic) 3.47:24, record
olimpic — campion olimpic ; 3. B. Gus- 
tafsson (Suedia) 3.53:19 ; 3. S. Bellud (Ita
lia) 3.53:45 ; 4. R. Salonen (Finlanda)
3.58:30 ; 5. R. Ducceschl (Italia) 3.59.26 ; «. 
C. Schueler (S.U.A.) 3.59:46 ; Înălțime : L 
Dletmar MBgenburg (R.F.G.) 2,35 m —
campion olimpic, 2. P. Sjoberg (Suedia) 
2,33 m, 8. Z. Jlanhua (R. P. Chineză) 2,81
m, 4. D. Stones (S.U.A.) 2,31 m, ». D.
Nordqulst (S.U.A.) 2,29 m, (. M. Otrey
(Canada) 2,29 m ; greutate : 1. Alessandro 
Andrei (Italia) 21,26 m — campion olimpic,
l. M. Carter (S.U.A.) 21,00 m, 8. D. Lăut 
(S.U.A.) 80,97 m, 4. A. Wolf (S.U-A.) 20,93
m. ». W. GOnthor (Elveția) 20,28 m, 6.
M. Montelatld (Italia) 19,90 m ; 4X100 m : 
L S.U.A. (Graddy, Brown, C. Smith, Le
wis) 3743, record mondial șl record olim
pie — campioană oUmplcă ; 1. Jamaica 
(LAvrence, Meghoo, Quarrie, Stewart) 
38,03 ; 8. Canada (Johnson, Sharp*. Wil
liam», Hinds) 38,70 ; 4. Italia 38,97, 5. R. F. 
Germania 38,99 ; A Franța 30.1» ; 4X400 mt 
L S.U.A. (Nix, Armstead, Baberi, MeKay) 
24741 — campioană olimpică | 2. Marea 
Britanie (Akabusl, Cook, Bennett, Brown) 
1:90,18 — record european ; 8. Nigeria
(Utt, Ugbuslen, Peters, Egbunlke) 2:59,32 
— record african ; 4. Australia 2:59,70 ; 
L Italia 1:01,44 ; 0. Insulele Barbados
1:01.60. FEMININ : 1500 m : L Gabriella 
Dori» (Italia) 4:03,25 — campioană olim
pică | 8. DOINA MELINTE (România)
4:03,7» ; 8. MARICICA PUICA (România) 
4:04,1» ; 4. Rosfitha Gerdes (R.F.G.)
4:04,41 ; 8. Christine Benning (Marea Bri
tanie) 444,70 ; 6. Christina Boxer (Marea 
Britanie) 4:05,53... I. Fița Lovin (România) 
4:M,H ; disc: 1. Ria Stalmaa (Olanda) 
654» m — campioană olimpică, t. Leslie 
Dents (S.U.A.) 64.94 m, 1. FLORENȚA
CRACIUNESCU (România) 63,64 m. 4. U. 
Lundhotm (Finlanda) 62.84 m. 5. Meg Rit
chie (Marea Britanie) 62,58 m. 6. Ingra 
Manecke (R.F.G.) 58,56 m ; 4X100 m :
1. S.U.A. (Brown, Bolden, Cheesborough, 
Ashford) 41,65 — campioană olimpică : 2. 
Canada (Bailey, Payne Taylor, Gareau) 
42,77 ; 3. Marea Britanie (Jacobs. Cook. 
Callender, Oakes) 43,11 ; 4. Franța 43,15 ; 
I. B.F. Germania 43,57 ; 0. Insulele Baha
ma» 44,11 ; 4X400 m : 1. S.U.A. (Leather
wood, Howard, Brischo-Hooks, Ceesbo- 
rough) 8:18.29, record olimpic — cam
pioană olimpică : 8. Canada (Crooks,
Richardson, Kllllnbeck. Payne) 3:21,21 :
3. R.F. Germania (Schulte-Mattler. Thlmm 
Gaugel, Bussmann) 3:22,98 ; 4. Marea
Britanie 3:25,51 ; ». Jamaica 3:27,51 ; «.
Italia 3:30,82.

Britanicul Sebastian Coe iși reeditează tuccesul olimpic de acum patru ani...

BOX. Finale, cat semimuscă : P. Gon
zales c. neprezentare S. Todlsco, clasa
ment : 1. Paul Gonzales (S.U.A.) — cam
pion olimpic, 8. S. Todlsco (Italia), 3. K. 
Mwlla (Zambia) șl J. M. Bolivar (Vene
zuela) ; cat muscă : S. McCrory b.p. R. 
Redzepovskl, clasament : 1. Steven McCro
ry (S.U.A.) — campion olimpic, 2. R. 
Redzepovskl (Iugoslavia), 3. E. Can (Tur
da) și L Bliail (Kenya) ; cat. cocoș : M. 
Stecca b.p. H. Lopez, clasament : 1. Mau
rizio Stecca (Italia) — campion olimpic,
2. H. Lopez (Mexic). 3. D. Walters (Cana
da) șl P. Nolasoo (Rep. Dominicană) ; 
cat pană : M. Taylor b.p. P. Konyeg- 
wacble, clasament : 1. Meldrlck Taylor
(S.U.A.) — campion olimpic, 2. P. Konyeg- 
wachie (Nigeria), 3. o. C. Peraza (Vene
zuela) șl T. Aykae (Turela) ; cat. seml- 
ușoară : p. Whitaker b.ab. 2. L. Ortlx, 
clasament : L Pernen Whitaker (S.U.A.)
— campion olimpic, 2. U Ortlz (Porto
Rico). 8. M. N. Ebanga (Camerun) șl C. S. 
Chun (Coreea d» Sud) ; cat ușoară : J. 
Page b.p. D. Umponmaha, clasament : L 
Jerry Page (S.U.A.) — campion olimpic,
2. D. Umponmaha (Thailanda), 3. MIRCEA 
FULGER (România) șl M. Puzovic (Iugo
slavia) ; cat semimijlocie : M. Breland 
b.p. Y. S. An, clasament : 1. Mark Bre
land (S.U.A.) — campion olimpic, 2.
Young-Su An (Coreea de Sud), 3. J. Ny
man (Finlanda) șl L. Bruno (Italia) ; cat 
mijlocie mică : F. Tate b.p. S. O’Sullivan, 
clasament : 1. Frank Tate (S.U.A.) —
campion olimpic, 2. S. O’Sullivan (Cana
da), 3. M. Zielonka (R.F.G.) șl C. Tlozzo 
(Franța) ; cat. mijlocie : J. S. Shin b.p. V. 
Hill, clasament s 1. Joon-Sup Shin (Co
reea de Sud) — campion olimpie, 2. V. 
Hill (S.U.A.), 3. M. Zaoui (Algeria) d A. 
Gonzales (Porto Rico) ; cat. semigrea : A. 
Josipovic c. neprez. K. Barry, clasament :
1. Anton Josipovic (Iugoslavia) — cam
pion olimpic. 2. K. Barry (Noua Zeelan
dă), 3. M. Moussa (Algeria) șl E. Holyfield 
(S.U.A.) ; cat. grea : H. Tillman b.p. W. 
Dewlt clasament : 1. Henry Tillman 
(S.U.A.) — campion olimpic, 2. W. Dewlt 
(Cajiada), 3. A. Van Derlljde (Olanda) șl 
A. Musone (Italia) ; cat supergrea : T. 
Biggs (S.U.A.) b.p. F. Damlanl clasament: 
L Tyrell Biggs (S.U.A.) — campion olim
pic. 2. F. Damiani (Italia), 3. R. Wells 
(Marea Britanie) ți S. Azi» (Iugoslavia).

CAIAC-CANOE. Finale : C 2, 1009 m : L 
IVAN PATZAICHIN — TOMA SIMIONOV 
(România) 3:40,60 — campioni olimpici ;
2. M. Ljubek — M. Nisovie (Iugoslavia) 
3:41,56 ; 3. D. Hoyer — E. Renaud (Fran
ța) 3:48,01 ; 4. W. Faușț — R. Wienand 
(R.F.G.) 3:52,69 ; 8. J. Plankenhorn — R. 
McClain (S.U.A.) 3:52,72 ; 6. E. Miguez — 
N. Suarez (Spania) 3:56,92 ; K 4, F, 504 
m : 1. ROMANIA (AGAFIA CONSTANTIN, 
NASTASIA IONESCU, TECLA MARINES
CU, MARIA ȘTEFAN) 1:38,34 — campioa
nă olimpică ; 2. Suedia 1:38,87 ; 8. Canada 
1:39,40 ; 4. S.U.A. 1:40,49 ; 5. R.F.G. 1:42,88;
6. Norvegia 1:42,97 ; El, M. 1000 m s 1. 
Alan Thompson (Noua Zeelandă) 3:45,71
— campion olimpie ; 8. M. Janie (Iugosla
via) 3:46,88 ; 3. G. Barton (S.U.A.) 3:47,38;
4. K. Sundqvlst (Suedia) 3:48,« ; 8. P. 
Genders (Australia) 3:49,11 ; 6. Ph. Boc
eam (Franța) 3:49,3» ; 7. Vâsli» Dlba (Ro
mânia) 3:51,61; CI, 100» m; L Ulrich 
Eicke (R.F.G.) 4:06,32 — campion olimpie;
2. L. Cain (Canada) 4:08,67 ; 8. II. Jakob
sen (Danemarca) 4:09,51 ; 4. T. Gronlund 
(Finlanda) 4:15,58 ; 9. Costlcă Olaru (Ro
mânia) 4:16,39 ; ». S. Trata (Marea Brita
nie) 4:16,64’, Kt, M, 100» m: 1. Hugh 
Fisher — Alwyn Morris (Canada) 3:24,21
— campioni olimpici ; 2. B. Bregeon — P. 
Lefoulon (Franța) 3:25,97 ; 8. B. Kelly —
G. Kenny (Australia) 3:26,80 ; 4. T. Kent
— T. White (S.U.A.) 3:27,01 ; S. M. Seack
— O. Seack (R.F.G.) 3:27,28 ; «. D. Scarpa
— F. Ubertl (Italia) 3:27,4» ; K 4, M, 1006 
m : L Noua Zeelandă (G. Bramwell, I. 
Ferguson, P. McDonald, A. Thompson) 
3:02,28 — campioană olimpică ; 2. Suedia 
3:02,81 ; 3. Franța 3:03,94 ; 4. România (I. 
Constantin, N, Fedosel, I. Lețcale, A. Ve
lea) 3:04,39 ; 5. Marea Britanie 3:04,59 ; I 
Spania 3:04,71.

FOTBAL. Finala : Franța — Brazilia 
2—0 (0—0) ; clasament final : 1. Franța — 
campioană olimpică, 2. Brazilia, 3. Iugo
slavia 4. Italia.

GIMNASTICA. Clasament final Ia rit
mică : 1. Lori Fung (Canada) 57,950 p — 
campioană olimpică, 2. DOINA STAICU- 
LESCU (România) 57,900 p. 3. Regina We
ber (R. F. Germania) 57,700 p, 4. Alina 
Drăgan (România) 57,375 p, 5. Milena Bal
tin Ctugoslavla) 57,250 p. 6. Marta Canton 
(Snanla) 56 950 p.

HANDBAL. Masculin, finala t Iugo
slavia — R.F.G. 18—17 (»—7) : pentru 
locurile 3—4 : România — Danemarca 
23—1» (15—10) ; clasament final : L Iu
goslavia — campioană olimpică, 2. R.F.G.,
3. ROMANIA, 4. Danemarca. 5. Suedia,
6. Islanda, 7. Elveția, 8. Spania, 9. S.U.A., 
10. Japonia. 11. Coreea de Sud. 12. Al
geria.

HOCHEI PE IARBĂ. Masculin, finala : 
Pakistan — R.F.G. 2—1 după prelungiri 
(0—0, 1—1) ; pentru locurile 3—4 : Marea 

Britanie — Australia 3—2 (1—2) ; pentru 
locurile 5—6 : India — Olanda 5—2 (2—2); 
clasament final : 1. rakistan — campioa
nă olimpică, 2. R.F.G., 3. Marea Britanie,
4. Australia, 8. India, 6. Olanda, 7. Noua 
Zeelandă, 8. Spania, 9. Kenya, 10. Ca
nada. 11. Malayesta, 12. S.U.A.

ÎNOT ARTISTIC. Solo, eliminatorii 
(primele 8 s-au calificat In finală) : Tra
de Ruiz (S.U.A.) 197.667 p, Carolyn
Waldo (Canada) 194,500 p, Miwako Mo- ------------ 183>8S0 p> Carolina 

Britanie) 180.400 p. 
(R.F.G.) 180,217 p.
(Olanda) 180,032 p, -------- Ka_

toyoshi (Japonia) 
Holmyard (Marea 
Gudrun Haniach 
Marijke Engeien 
Muriel Hermina (Franța) 179,533 
rin Singer (Elveția) 177,983.

JUDO. Open (toate categoriile). Rezul
tatei» finalelor pentru lacurile 1—2 »i 
2—S : Y. Yamashlta (Japonia) b.
M. Rawshan (Egipt) ; MIhal Cioc (Româ
nia) b. lpp. G. Xu (R. P. Chineză) fi 
A. Schnabel (R.F.G.) b.y.g. L. Colombo 
(Franța). Clasamentul : L Yasuhlro Ya
mashlta (Japonia) — campion olimpie, 
2. M. Bawshan (Egipt), 3. MUIAT CIOC 
(România) șl A. Schnabel (R.F.G.) ; 5. 
G. Xu (R. P. Chineză) șl L. Colombo 
(Franța).

LUPTE LIBERB. Rezultatele finalelor 
pentru locurile 1—2, 3—4 șl 5—6. Cat 
57 kg t H. Tomiyama (Japonia) b-p^ 
(8—3) B. Davls (S.U.A.) ; E. Klm (Coreea 
de Sud) b.p. (7—4) O. Caceres (Porto 
Rico) ; R. Slngh (India) b.p. (3—2) z. 
Sorov (Iugoslavia) ; clasament : 1. Hi- 
deakl Tomiyama (Japonia) — campion 
olimpic, 2. B. Davl» (S.U.A.), 8. E. Klm 
(Coreea de Sud), 4. O. Caceres (Porto 
Rlco), 5. R. Slngh (India), 6. Z. Sorov 
(iugoslavia). Cat. 68 kg : I. You (Coreea 
de Sud) b.p. (5—5) A. Reia (S.U.A.) ; 
J. Rauhala (Finlanda) b. abandon (mln. 
3,09) M. Kamimura (Japonia) ; Z. Kele
vltz (Australia) b.p. (11—3) F. Seker
(Turcia) ; clasament : 1. In-Tak You
(Coreea de Sud) — campion olimpic, L 
A. Rein (S.U.A.), - - - - — -
da).
Kelevltz (Australia),

Cat. 82 kg : 
(13—0 ; 1,59)

C. Rinko
(R.F.G.) ;

Sud) b.p. (10—3) K.
clasament :

P-

tpp.

4.
cla). 
bj.p. 
ponia) ; 
R. Trlk

J, 8. J.
M. Kamimura

6.
M.
H.
(Canada) b.p.

Rauhala (Finlan- 
(Japonla) 5. Z. 
F. Seker (Tur- 
Schultz (S.U.A.) 
Nagashlma (Ja- 

i.;. (5—2)
T. Klm (Coreea de 
Relnsfleld (Noua Ze-

1. Mark Schulta

<

Gregory Louganla 
Li (R. P. Chineză) 
P. Chineză) 608,04 p, 
602,64 p, A. KUla* 
Snode (Marea Brl- 

G. Vegard (Norvegia)

elan dă) ;
(S.U.A.) — campion olimpic, 2. H. Naga- 
shima (Japonia), 3. C. Rinke (Canada), 
4. R. Trlk (R.F.G.), 5. T. Chim (Coreea 
de Sud), 6. K., Relnsfleld (Noua Zeelan
dă). Cat. 10» kg : L,. Banach (S.U.A.) 
b.t. (1,01) J. Atlyeh (Siria) ; Vasile Puș
cașu (România) b.p. (4—3) H. Sezgln 
(Turcia) ; T. Honda (Japonia) b.n. G. 
Pikilldls (Grecia) ; clasament : 1. Lou 
Banach (S.U.A.) — campion olimpic, 2. 
J. Atlyeh (Siria), 3. VASILE PUȘCAȘU 
(România), 4. H. Sezgln (Turda), 5. T. 
Honda (Japonia), 6. G. Pikilldls (Grecia).

SĂRITURI IN APA. Masculin, platfor
mă, eliminatorii (primii 12 s-au califi
cat ta finală) : “ ‘ ’
(S.U.A.) 688,05 p, H. 
615,8» p, H. Tong (R. 
B. Kimball (S.U.A.) 
(R.F.G.) 542,1» P, C. 
tanle) 507,94 p, J. _ _ .
494,67 p, A. M. Zavala (Mexic) 492,24 p. 
D. Doerr (RJ’.G.) 489,84 p, S. Foley 
(Australia) 4S9,n p, D. Bedard (Canada) 
488,04 p, 18. Rourke (Canada) 485,58 p.

SCRIMĂ. Spadă, echipe, sferturi de fi
nala : BJ.Q. — R. P. Chineză »—i. Ca
nada — Coreea de Sud 8—5, Italia — 
Suedia 8—2, Frânta — Marea Britani» 
(—3 ; semifinale l R.F.G. — Canada »—1, 
Franța — Italia 8—4 ; finala : R.F.G. — 
Franța 8—5 ; pentru locurile 3—I : Italia 
— Canada 8—2 ; pentru locurile 5—6 t 
Suedia — R. P. Chineză 8—4 ; pentru 
locurile 7—4 : Coreea de Sud — Marea 
Britanie 8—8 (62—89) ; clasament final t 
L B.F.G. (Alexander Pusch, Elmar Borr- 
mann, Volker Fischer, Bafael Nickel) — 
campioană oUmplcă, 2. Franța, 3. Italia,
4. Canada, 5. Suedia, 6. R. P. Chineză,
7. Coreea de Sud, 8. Marea Britanie.

TIR CU ARCUL. Masculin : 1. Darrell 
Pace (S.U.A.) 2616 p — campion olimpie,
3. R. McKinney (S.U.A.) 2564 p, 3. H.
Yamamoto (Japonia) 2563 p, 4. T. Mat
sushita (Japonia) 2552 p, 5. T. Polko- 
lalnen (Finlanda) 2538 p, 6. G. BJerendal 
(Suedia) 2522 p ; Feminin : 1. Seo
Hyang-Soon (Coreea de Sud) 2568 p — 
campioană olimpică, 2. Li Lingjuan (.R P. 
Chineză) 2559 p, 3. Klm Jln-Ho (Coreea 
de Sud) 2555 p, 4. Htroko Ishlzu (Japo
nia) 2524 p, 5. Polvl Meriluoto (Finlanda) 
250» p, I. Manuela Dachner (R.F.G.) 
2508 p.

VOLEL MaacuUn, finala: S.U.A. — Bra
zilia 3—0 (», 6, 7) ; pentru locurile 3—41 
Italia — Canada 3—0 (11, 12, 8) ; clasa
ment final : L S.U.A. — campioană o- 
limplcă, 2. Brazilia, 1. Italia, 4. Canada,
5. Coreea de Sud, 6. Argentina, 7. Japo
nia, 8. R, P. Chineză, ». Tunisia. 19. 
Egipt



Divizionarele „A“
la startul pregătirilor

ȘTIRI • MECIURI AMICALE

F.C. BIHOR VREA SA-SI CONTINUE ASCENSIUNEA
Orădenii s-au revăzut pentru 

■tartul pregătirilor noului se
zon la 9 iulie. O săptămînă mai 
tîrziu, întreaga caravană pleca 
la Stîna de Vale, unde s-a des
fășurat perioada de bază a a- 
cestei acumulări de forțe, mo
ment atît de important pentru 
desfășurarea întregii stagiuni 
competiționale. „Cit și cum am 
lucrat in acele zile de maximă 
concentrare ne-o va spune eel 
mai obiectiv barometru : cam
pionatul. Cifrele, statisticile 
prezentate acum pot fi specta
culoase, răsunătoare, dar fără • 
acoperire in fapte, fără perfor
manța din campionat ele rămîn 
simple cifre" sublinia, cu luci
ditate și obiectivitate, Atila 
Kun, antrenorul principal al lui 
F.C. Bihor, cel care — așa cum 
ne-am putut da seama din zile
le petrecute la Oradea — rea
lizează o bună colaborare cu se
cundul său, Alexandru Muta. 
Acesta din urmă aduce expe
riența sa in activitatea cuplului 
actualilor antrenori bihoreni. 
Un-fapt care ne spune ceva în 
privința ritmului și intensității 
zilelor de antrenament de la 
Stîna de Vale ar fi intrarea ra
pidă în „tempoul* pregătirilor a 
golgeterului echipei, Grosu, re
făcut după operația de menise.

cesc intens. M-im bucurat de 
ajutorul antrenorilor, al co
echipierilor, al suporterilor in 
acele zile grele pentru mine și 
nu am voie să-i dezamăgesc. 
Sper ea in ediția 1984/85 să fiu 
protagonist al întrecerii golge- 
terilor". Starea de spirit a lui 
Grosu este caracteristică pentru 
întreg lotul orădean.

Iată lotul prezent la pregă
tiri : Balasz, Liliac — Dianu, 
Dumitrescu, Zare, Kiss, I. 
Gheorghe, Biszok — Mureșan. 
Tămaș, Grosu — De, Georges
cu, Filip. Noutățile sint : por
tarul Crăciuneseu (Tehnometal 
București), fundașii Butiko (re
venit de la C.S.M. Reșița), Pur- 
dea (I.C.S.I.M. București), Pîr- 
vu (Strungul Arad), mijlocașul 
Florean (Politehnica Iași), ata
cantul Cri șan (Universitatea 
Craiova) ; pentru unii formele 
de transfer au fost perfectate 
(de pildă Crițan), pentru cei
lalți discuțiile sint In curs cu 
cluburile respective. Urmă
rind promovarea permanen
tă a celor mai valoroși ju
cători din pepiniera proprie, la 
pregătirile de la Stîna de Vale 
au participat patru componenți 
al lotului de -speranțe* sau de 
la juniori : Berețki și Rădules- 
eu (ambii in virstă de 16 anii,

iucrat și lucrăm la eliminarea 
intimplării din acțiunile echipei, 
la îmbinarea imaginației, a spi
ritului creator al jucătorului, eu 
disciplina impusă de acțiunile 
tactice pregătite indeiung in 
antrenamente. Totul Insă bazat 
pe • creștere a randamentului 
fiecărui jueător fără de care — 
nici nu e nevoie s-o mai spu
nem — nu poate fi vorba de un 
progres colectiv”.

înțelegem, deci, că F.C. Bihor 
vrea, cu tot dinadinsul, să con
tinue ascensiunea. Și, să recu
noaștem, destule argumente pre
zentate în trecutul sezon în
dreptățesc această aspirație.

Eftimie IONESCU

DE LA F.R.F. : ședința de a- 
nallză a campionatelor divizio
nare „A* șl „B“, ediția 1583—86, 
care urma să se desfășoare la 
București în ziua de 16 august 
a.c. se amină pentru o dată 
care se va comunica ulterior.
TURNEUL INTERNATIONAL 

DE LA CLUJ-NAPOCA. în ulti
ma zl s-au înregistrat rezultatele: 
F.C. Baia Mare — Gloria Bistrița 
3—0 (2—0). Au marcat : Boroș,
Roznai și Laiș. In celălalt joc : 
i.U” — F.C. Union Berlin * ” 
(1—1). Au marcat : Stoica 
Mureșan, respectiv Seier 
Reinhold. Turneul a fost cîștlgat 
de ,U“ Cluj-Napoca (Ion LES- 
PUC — coresp.).

S.C. BACAU — ANSAR BEIRUT 
6—3 (1—0). Au marcat : Șoiman 
(min. 25), A vădanei (mln. 66 și 
86), Ursică (min, 78), respectiv 
Blek (min. 30). Bakhtl (mln. 54) 
șl Bruno (min, 84). Băcăuanii au 
aliniat formația : Popa — Vis- 
creanu, Cărpuci. C. Solomon. Ell- 
sei — Avădanei, Adolf, Arteni — 
Șoiman, Mihut. Penoff (mln. 60 
Ursică). (Hie IANCU — coresp.).

2—2
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Dialog de sezon cu o mare promisiune, Balinl

„POA TEM! SE VA GAS! Șl MIE
UN POST, CARE SA FIE AL MEU"

CORVINUL HUNEDOARA 
DINAMO BUCUREȘTI 0—0. Al 
evoluat formațiile : CORVINUL 
Alexa — Bogdan, Dubineiuc 
Mărginean, Văetuș — Nicșa, Pet 

Mateuț, Klein — Cojocazu 
Dinamo : Moraru — 
Al. Nicolae. I. Marin 

— Suciu, Andone 
Orac — Augustin, Tul 

Au niai jucat : Toma, Mul 
țescu, Movilă și V. Radu la Di- 

S1 Nan iș

cuv 
Gabor ; 
Rednic, 
Stănescu 
Dragnea. 
ba.

namo, Ștefănescu 
Corvinul.

F.C.M. BRAȘOV — F.C. 
2—0 (0—0). Golurile au fost 
cate de Văidean (min. 60 
penalty) si Angliei (min. 
F.C.M. : Polgar — I-----
sile. Șutea, Manciu 
Spirea, Gherghc 
Cramer, Bența. F.C.___ .
— Prepeliță, lonașcu, M. Zamfir, 
Boriceanu — Kallo. Minea. Efti* 
mie — Popescu. Rădut, Geor 
gescu. Au mai jucat : Angliei.
FI. Vasile. Hirsean $1 Bataclii 
(la brașoveni) Firănescu, Lică 
Chivescu șl Ciobanu (la F.C. 
Olt). (Carol GRUIA — coresp.)

OLT 
mar 

dii 
84> 

Bălan, șt. Va
- Moșoman 

Văidean
OLT : Nițti

Secvență dintr-o evoluție a orădenilor la București, in dispută 
cu Dinamo: in acțiune Augustin (tricou alb), urmărit de Zare 

Foto : Dragoș NEAGU

La 3 ianuarie 1963. Ia Consi
liul popular din Singcorz-băî 
un om își declara copilul ve
nit pe lume. Numele noului 
născut : Găurii Pele Balint.
Da. Pele. Era perioada de glo
rie a fotbalului brazilian și a 
strălucitoarei sale stele. Tatăl 
copilului era mare amator de 
fotbal. își vedea băiatul, peste 
ani, fotbalist, și i-a dat nu
mele lui Pele. Și băiatul a de
venit fotbalist mai repede de- 
cit crezuse tatăl său. pentru că. 
la mai puțin de 14 ani. Gabi 
juca in echipa de seniori din 
Singeorz. Ascensiunea lui avea 
să fie la fel de rapidă : echi
pa națională de juniori — al 
cărei căpitan a fost mult timp 
—. iar la 18 ani neîmplinit! a 
debutat în Divizia -.A" sub 
culorile clubului Steaua, după 
care Balint avea să devină In
ternațional „A* șl o mare pro
misiune. Golul acela înscris 
în meciul cu Sportul studen- 

primăvară, în cupă, 
mai 

viteză, agili-

librată, (tiu ce am de făcut, știu 
cind am greșit ii unde trebuie 
si insist. N-am
■ici

fost supărat 
pe antrenor, nici pe echi-

dat 
că 

mai 
cei

Eram supărat pe mine 
reproșam ci n-am 
mult, tot ce puteam, 

mine a depins eel 
răminerea printre

sint 
lui

mai 
de 
mult 
-2<F.

— Frumos spus. Care 
gîndurile de viitor ale 
Balint ?

— Sd devin om de bază al 
lotului și, dacă se va aprecia, al 
echipei naționale. Aș vrea si 
joc la mijloc, eu Bălăni in 
spate, eu Cămătaru in față, cu 
un Cămătaru mai incisiv, mai 
îndrăzneț.

— Deci, 
lui ?

— Acolo 
cui, acolo

la mijlocul tercnu-

El a slăbit 10 kg în 12 zile, do
vedind o mare ambiție de a re
veni la forma care i-a adus — 
în ediția 1982/83 — titlul de gol- 
geter al primei divizii, după ce 
izbutise aceeași performanță, 
cu un sezon înainte, în divizia 
secundă. „Nu mi-a fost deloc 
ușor, ne spunea Grosu. Lunile 
de inactivitate. plus marele 
semn al întrebării dacă piciorul 
va rezista regimului de mare 
efort au reprezentat obstacole 
peste care am reușit, într-o 
măsură oarecare, să trec. După 
slăbirea masivă, absolut nece
sară, probele din antrenamente 
și din primele jocuri mi-au de
monstrat că operația a reușit 
perfect Mă felicit pentru că 
mi-am păstrat încrederea în 
specialistul în operații de me
nise care- este dr. D. Tomescu. 
După intervenția de la genun
chiul sting, perfect reușită, a- 
etfm ea s-a arătat la fel de bine 
realizată și Ia genunchiul drept 
Dar știu eă. pînă a ajunge la 
randamentul meu maxim, tre
buie să mai muncesc, să mun-

Sirb (18 ani) și Sălăjan (19 ani); 
face parte din lot și talentatul și 
mai cunoscutul Harșani, com
ponent al lotului reprezentativ 
de juniori. După cum vedem, 
un lot masiv, care ar prezenta 
garanția mereu mărturisite! do
rințe a bihorenilor : apariția în 
lupta pentru primele locuri ale 
clasamentului, după ce ei s-au 
plasat în apropierea „cvartetu
lui* consacraților campionatului. 
Cum ? Cîteva dintre căile spre 
un asemenea salt le preciza an
trenorul secund A. Muta : „E- 
ehipa noastră a realizat, in ge
neral, in trecutul campionat o 
schimbare de registru tactic în 
sensul eă a jucat mult mai o- 
fensiv in partidele din deplasa
re. Eliminarea acelei prudente 
atît de dăunătoare fotbalului 
nostru, luarea acelui risc atit de 
■til in realizarea prineipalnlui 
scop al jocului — golul — au 
ridicat intr-o măsură oarecare 
pe F.G Bihor din anonimatul 
plutonului. Ascensiunea poate fi 
continuată numai aeeentuîod 
trăsăturile tactice ofensive. Am

tesc, în 
parcă îl definește cel 
bine : ambiție, .'___ __
tate, șut puternic și, chiar, a- 
bilitate tehnică.

Si, totuși, au existat și eobo- 
rișuri, care i-au stopat afir
marea deplină, iar absența din 
lotul de „20* pentru Euro ’84 
se părea că — pe olan psihic 
— va apăsa asupra carierei 
fotbalistice a tînărului jucător. 
Dar, nu! Cum vom vedea, Ba
lint a rămas același jucător 
dîrz, lucid, conștient de pro- 
priile-i slăbiciuni, dornic de a 
reface 
turneu 
prinde 
ușor.

— Așadar, în recentul

drumul pierdut, deși 
final al C.E. nu 
atît de repede și

un 
se 
de

meci 
de la Buzău, cu echipa R. P. 
Chineze, ai îmbrăcat din nou 
tricoul echipei naționale — am 
început noi discuția cu Balint.

— Din nou, e bine spus, deși 
jucam al 10-lea meci !n națio
nală. 10 partide, dar ir.cd 
n-am ajuns si mă consider om 
de bază. Trimiterea acasă, 
înaintea turneului din Franța, 
m-a dezamăgit, desigur, m-a 
afectat, dar nu m-a descurajat. 
Sint o structuri destul de echi-

cred că îmi este lo- 
cu,, pot da randamentul
maxim. Îmi place să vin din 
spate, in forță, in viteză, poa
te și din cauză că nu am o 
tehnică prea rafinată. Dobrin, 
mare tehnician, a jucat întot
deauna pe un post corespunză
tor calităților sale. Nu putea 
fi nici fundaș lateral, nici 
extremă. Dumitru ar putea fi 
alt exemplu, lordănescu, la fel. 
Eu am fost folosit mai pe 
toate posturile, de la fundaș 
lateral dreapta (vă amintiți, la 
Baia Mare?) la extremă stingă.

— Asta să fie una din ex
plicațiile oscilațiilor de formă, 
pe care nu puțini le aduc în 
discuție în cazul Balint ?

— Eu cred că este principa
la cauză. Polivalenta e bună, 
dar uneori strică, diminuează 
unele calități. Nu sint un mare 
vitezist, ba pe sută alerg în 
jurul a 13 secunde, dar am 
plecare bună și pe 60 de me
tri 6,9 s. e un timp bun. Cred 
eă voi fi înțeles pînă la urmă 
— și la echipa mea de club 
și la națională — si mi se va 
găsi un post al meu, care 
fie al meu (dacă il merit) 
nu o improvizație, care _

«d 
0 

__ _ ________ . îți
face rău și dăunează și echipei, 
chiar dacă dorești si realizezi 
lucruri nemaipomenite.

— Mai e puțin și începe un

nou sezon competițional...
— Știu, sezon greu, îmi veți 

spune. Un sezon pe care doresc 
să il închei cu Steaua, echipa 
mea de club, cit mai departe în 
Cupa cupelor. Ar însemna rea
lizarea unui „triunghi euro
pean" de care fotbalul nostru 
a dus mult timp dorul 
versitatea Craiova a fost 
semifinalele 
Dinamo in
C.C.E. Deci ne mai lipsește o 
semifinală a... Cupei cupelor. 
Și aș mai vrea ca sezonul a- 
cesta, care pentru echipa na
țională incepe la 12 septembrie, 
la Belfast, să se încheie in 
1986, in Mexic, unde să fie 
prezent, prin meritele lui, și 
Balint. Cred că am început să 
mă integrez mai bine în ideea 
de joc a lui Mircea Lucescu, 
căruia, parcă, a început să-i 
placă de mine, de felul cum 
joc, deși la Buzău frumusețea 
golului marcat (cui nu-i place 
golul ?) nu m-a făcut să nu 
văd și carențele pe care le-am 
avut in acel meci.

★
A doua zi după partida de 

la Buzău, Balint a susținut un 
de 

club, după care a avut loc dis
cuția noastră. Nu era deloc o- 
bosit și nu se văita de supra
solicitare. ceea ce ne demon
stra din nou caltătile acestui 
băiat, pe care antrenorii au 
datoria să-l ajute să devină 
un foarte bun jucător — de 
care echipa națională are ne
voie — și 
de pe un
un _ 
care ba 
trimis 
acasă.

Uni- 
in 

Cupei U.E.F.A., 
aceeași fazi a

nou meci, cu echipa sa

băiat
e
la

să nu-1 'mai plimbe 
post pe altul, ca pe 
bun la toate", dar 
chemat la lot, ba e 

„tineret* sau—

Constantin ALEXE

Chiar dacă Olimpiada do
mină această vară sportivă, 
fotbalul nu uită nici o zi că 
startul se apropie, la fel și 
meciul cu Irlanda de Nord.

în vara asta. mai ales 
după turneul final al Cam
pionatului european. s-a 
discutat mult despre rolul 
antrenorului în formula de 
exprimare a unei echipe. Ca 
întotdeauna. există două 
mari tabere. De o parte an
trenorii. care susțin că fot
balul are doar principii, 
fiind, pină la urmă, un joc 
în care fantezia jucătorilor 
e cea care decide. De cea
laltă parte antrenorii mai ti
neri. in general. care îmbră
țișează ideea că fotbalul 
poa!e avea irasee, mai ales 
cind ii lipsesc jucătorii de 
supraclasă.

Cu luni n urmă. Mircea 
Lucescu afirma că un an
trenor își conduce echipa în 
primele două treimi ale te
renului și că ultima treime 
aparține inventivității jucă
torului sau a jucătorilor. 
Această idee a fost pre
luată. indirect, intr-o recentă 
declarație de Dembrovschi. 
cind afirma că lui Giuchici. 
virful său, ii este permis
ia Politehnica. orice în

JOCUL ÎN TREIMEA
zona de finalizare.

în această discuție a inter
venit recent Viorel Mate- 
ianu, care, orice s-ar spune, 

a fost un excelent construc
tor la Baia Mare, stirnind 
o efervescență în rindul an
trenorilor. chiar dacă mulți 
au tratat aceste eforturi cu 
(din păcate) clasicul „lasă, 
că am mai văzut noi d- 
astea”.

Ce spune Mateianu ? Că 
în condițiile unui fotbal 
care nu are un Platini sau 
un Elkjaer Larsen, obliga
ția antrenorului e de a con
duce jocul și in treimea de 
finalizare, deoarece înain
tașii lipsiți de o clasă certă 
nu rezolvă nimic, mai ales 
în fața unor apărări mereu 
mai aglomerate.
I-am opus lui Mateianu 

obiecția că traseele sale la 
Baia Mare (în zona de fi
nalizare) nu au produs a- 
tunci o eficacitate deosebită, 
chiar dacă jocul a purtat 
amprenta linei elegante 
reale. A răspuns că nu-i 
oferim nici o alternativă și 
că singurul adevăr pentru o

echipă de valoare medie, 
fără ..stele". este posesia 
mingii, adică principiul la 
care a aderat Angelo Nicu- 
lescu și pe care l-a cultivat 
și Mircea Lucescu, cu același 
succes, în preliminariile C.E.

Puncte de vedere

Acum, Mateianu e de pă
rere că posesia mingii ră- 
mîne un principiu valabil, 
oricum mult înaintea ideii 
că jocul trebuie iuțit. De 
acord, poate, dar cu condi
ția ca posesia mingii să nu 
rămînă un scop în sine, cum 
a fost uneori și la Baia 
Mare și cum s-a întîmplat 
și în Franța, pe fondul unei 
oboseli acumulate și care, 
cu atît mai mult, nu ar fi 
putut genera succesul acțiu
nilor pe cont propriu, într-o 
viteză sporită față de cea 
obișnuită-

„DE FOC“
Ceea ce rămîne in picioare 

din toată această discuție 
este că jocul în atac nu 
poate fi lăsat la discreția in
ventivității unor jucători nu 
prea inventivi. Se va putea 
spune că Coraș a realizat o 
frumoasă fază pe cont pro
priu la golul cu vest-ger- 
manii, dar acțiunea e (mai 
curînd) izolată.

Simplificind (poate arbi
trar) lucrurile am putea 
spune că în preliminarii au 
existat două frumoase mo
mente de organizare a jocu
lui în atac. Este vorba de 
cele două învăluiri Klein în 
jocul cu Cipru, la Limassol, 
și în cel cu Cehoslovacia, la 
Bratislava, soldat cu golul 
lui Geolgău. (Sigur că au 
mai fost tinelle momente, 
dar am ales prototipurile 
realizate.) Ambele acțiuni au 
purtat amprenta organizării 
ofensive de la Corvinul, 
unde partea stingă — mai 
ales — a funcționat pe tra
see deseori aplaudate. în 
ceea ce privește golul de 
la Stockholm, el a fost nu 
atit rodul unei acțiuni deli

berate. fiind realizat dintr-o 
fază mai puțin obișnuită, 
pasă lungă Ștefănescu. cu 
concursul lui Frederiksson, 
și care l-a pus în cursă pe 
Cămătaru.

Ceea ce rămîne, oricum, 
este ideea că jocul în ultima 
treime poate și trebuie lu
crat.

Cu cîteva ore înaintea 
meciului de la Saint-Etienne, 
într-o mică discuție cu Cos- 
tică Ștefănescu, căpitanul 
„tricolorilor", acesta ne 
spunea : „Prin forța împre
jurărilor, valorile din echipa 
noastră, cu absențele bine
cunoscute, fac ca. inevita
bil, ponderea joculHi in de
fensivă să fie de 60—70 la 
sută”.

Poate fi, oare, acest pro
centaj o eonsiantă inevita
bilă a jocului nostru ? Două 
sint posibilitățile de ieșire 
din acest cadru, oe care 
nu-1 putem contesta : 1. 
Creșterea si stimularea unor 
jucători de atac. îndrăgostiți 
de gol ; 2. Orgoliul antreno- 
rului-înalntas de a reduce 
cu 10 Ia sută povara acelui 
60—70 la sută menționat de 
Ștefănescu...

loan CHIRILA



Doina Stâiculescu, intr-o grațioasă evoluție 
cu mingea, obține prima sa medalie olimpică

O execuție aproape de perfecțiune 
tivei chineze Jihong Zhou, care i-a adus 
cesteia o binemeritată medalie de aur 

sărituri in apă de la platformă

înotătorul 
merican 
Carey ia star
tul (la 200 m 
spate) pentru 
... o medalie
de aur »i un 
nou record 

olimpic

Fotbaliștii francezi 
savurează succesul 
J.O., un succes care 
liniază „europenele" 
tigate de Platini et comp

Decatlonistul britanic 
Daley Thompson s-a a- 
flat la numai un punct 
de recordul mondial, 
cerind insă titlul cu 

cord olimpic...

Ecaterina Szabo a a' 
evoluție incintătoare, 
nind succese unanim 

giate
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