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Mult iubite și stimate tovarășe Nicolac Ceaușescu.
Delegația Republicii Socialiste România, participantă Ia cea 

de a XXIII-a ediție a Jocurilor Olimpice de vară, desfășu
rată-la Los Angeles, între 28 iulie și 12 august 1984, rapor
tează Comitetului Central al Partidului, dumneavoastră per
sonal, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, în
cheierea misiunii încredințate de a reprezenta cu cinste și 
demnitate sportul românesc, de a contribui Ia mai buna cu
noaștere și apropiere intre tinerii și sportivii întregii lumi, 
la dezvoltarea prieteniei și colaborării intre toate popoarele, 
la apărarea păcii pe planeta noastră.

Cu inimile vibrind puternic de profundă emoție, de do
rința îndeplinirii datoriei patriotice, sportivii români parti
cipant! la Jocurile Olimpice de la Los Angeles au cucerit 
53 de medalii, dintre care 24 de aur, făcind ea tricolorul 
României socialiste să se ridice pe cel mai înalt catarg al 
Jocurilor Olimpice, in acordurile solemne ale Imnului nostru 
național. Bilanțul medaliilor cucerite de sportivii noștri a 
situat România pe locul al n-Iea in clasamentul general pe 
națiuni al Jocurilor Olimpice de la Los Angeles, la care 
au participat sportivi din 140 de țări.

Aceste succese, care confirmă valoarea și competitivitatea 
sportivilor români pe plan internațional, au fost posibile da
torită grijii deosebite pe care o acordați dezvoltării mișcării 
noastre de cultură fizică și sport, condițiilor minunate de 
pregătire create în țară, ca și posibilităților largi de afir
mare in lume asigurate de conducerea partidului și statu
lui, de dumneavoastră personal, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. pentru care vă adresăm cele mai 
vii sentimente de mulțumire și recunoștință.

De asemenea, în aceste momente de bucurie, gindurile 
membrilor delegației noastre olimpice se îndreaptă, cu stimă 
și inaltă considerație către tovarășa Elena Ceaușescu. pentru 
sprijinul acordat dezvoltării mișcării sportive românești.

Muncind și trăind în epoca de aur a națiunii noastre, 
inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, epocă denu
mită cu mindrie patriotică „Epoca Nicolae Ceaușescu", sîn- 
tem fericiți și onorați să dedicăm victoriile noastre la cea 
mai importantă competiție sportivă internațională dumnea
voastră. tovarășe Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
partidului, președintele Republicii, celei de a 40-a aniver
sări a revoluției de eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă și marelui forum al comuniștilor ro
mâni, Congresul al XIII-lea al partidului. în acest fel înțe
legem să ne aducem contribuția noastră modestă Ia gran
dioasele realizări obținute de poporul român, sub conducerea 
partidului, în frunte cu dumneavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. in ridicarea scumpei noastre 
patrii pe noi trepte de progres și civilizație.

împreună cu întregul popor și noi sportivii ne manifestăm 
adeziunea fierbinte și nemărginita bucurie față de hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R., privind realegerea dumneavoastră Ia 
Congresul al XIII-lea în funcția supremă de secretar ge
neral al partidului, garanția înaintării neabătute a Româ
niei pe drumul luminos al socialismului și comunismului.

Conștienți că ne așteaptă noi confruntări internaționale de 
prestigiu, vă rugăm să primiți, mult iubite și stimate to
varășe secretar general, angajamentul solemn al sportivilor 
participant Ia Jocurile Olimpice de Ia Los Angeles, de a 
depune in continuare întreaga noastră capacitate de muncă, 
de a nu precupeți nici un efort pentru a ne pregăti temei
nic in vederea îndeplinirii importantei îndatoriri patriotice 
de a reprezenta cu cinste și demnitate, și in viitor, pe are
nele sportive din lume, sportul românesc și scumpa noastră 
patrie — Republica Socialistă România.

DELEGAJIA OLIMPICĂ
A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DE MIINE,

DELEGAȚIA OLIMPICĂ A ROMÂNIEI

S-/1 ÎNAPOIAT IERI DE LA
Ț,Tricolorii“ s-au bucurat de o primire

LOS ANGELES
emoționantă

Pe pista aeroportului, la citeva clipe după sosire, o fotografie-document cu performerii noștri 
XXIII-a ediție a Jocurilor Olimpice de varăla cea de a

Clipa revederii cu olimpicii 
noștri a sosit. Aeronava TAROM 
coboară lin spre panglica de be
ton a Aeroportului international 
Otopeni, in timp ce freamătul 
celor venifi să-i primească pe 
„tricolori" crește. De la Los 
Angeles, de la Olimpiada atitor 
recorduri pentru sportul româ
nesc, revin acasă, intre cei 
dragi, toți cei care au repre
zentat cu cinste și demnitate 
patria noastră socialistă la cva- 
drienala intîlnire a tineretului 
sportiv al lumii.

Delegația olimpică a fost in- 
tîmpinată la aeroportul Oto
peni de tovarășa Lina Ciobanu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. 
P.C.R., de reprezentanți
Consiliului Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport, C.C. al 
U.T.C., Consiliului Central al

al 
ai

CUPA A 40-A ANIVERSARE"

U.G.S.R., Ministerului Educa
ției și Invățămlntului, Ministe
rului Apărării Naționale, Mi
nisterului de Interne, ai fede
rațiilor și cluburilor sportive 
bucureștene, precum și de nu
meroși iubitori ai sportului 
din Capitală, care au felicitat 
cu căldură pe destoinicii noștri 
sportivi pentru rezultatele ex
cepționale obținute la marea 
competiție internațională.

tn aceste clipe, ca și in cele 
de lungă așteptare a aerona
vei, am retrăit momentele de 
bucurie, satisfacție și mindrie 
pentru excelentele performanțe 
obținute de „tricolori" la 
Si, îndeosebi, pentru acel 
II cucerit in clasamentul 
oficial pe medalii de aur 
ierarhia celor 140 de țări 
pe toate continentele.

Aceste performanțe fără pre
cedent in istoria sportului ro
mânesc dau expresie recunoș
tinței fierbinți a tineretului nos
tru sportiv față de partid și 
secretarul său general, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, părin
tele drag al întregului tinerel, 
față de patria iubită, in care

J.O, 
loc 
ne- 

in 
de

și au început să coboare „o- 
limpicii de aur“ ai României au 
izbucnit aplauze entuziaste, cal
dă manifestare de apreciere a 
măiestriei și bravurii celor ce, 
pe bazele sportive din Los An
geles și Santa Barbara, au reu
șit să-și împlinească visul vic
toriei olimpice Marii noștri 
sportivi sint felicitați și îmbră
țișați, li se oferă flori. Greu, 
foarte greu reușim să ajungem 
în preajma lor, să-i smulgem 
pentru citeva clipe din îmbră
țișarea celor dragi.

Fetițele gimnasticii, cele care 
au fost vedetele reuniunilor de 
la Pauley Pavilion — despre 
care agenția „France Presse" 
scria că „triumful lor a fost 
net", iar agenția „China Nouă" 
că „...echipa României s-a do
vedit deosebit de puternică" — 
îmbujorate de emoție, nu știau 
cui să-i răspundă mai întîi.

Ecaterina Szabo are un ve
ritabil colan de medalii de aur. 
cucerite prin talent și muncă, 
distincții care îmbogățesc pre
țiosul tezaur al gimnasticii 
românești. „Sînt fericită că am

LA BAZINUL „23 AUGUST
întrecerile înotătorilor fruntași

de frunte 
pînă dumi- 
importantâ

înotătorii noștri 
participă, de mîine 
nică, la cea mai 
competiție internă a anului — 
„CUPA A 40-A ANIVERSARE", 
organizată în cadrul „Daciadei". 
Concursul de la bazinul „23 Au
gust" din Capitală este așteptat 
cu deosebit interes de iubitorii 
acestei discipline olimpice, spor
tivii disputîndu-și și titlurile de 
campioni naționali, care se vor 
decerna atît la seniori, cit și la 
juniori I.

Probele au loc după sistemul 
seriilor eliminatorii contratimp 
și finale, cu excepția probelor 
de 400 m mixt, 800 m liber fe
minin și 1500 m liber mascu
lin, precum și a tuturor ștafe
telor, care se desfășoară contra- 
cronometru. Programul cuprin
de zilnic cite două reuniuni: în 
fiecare dimineață, de la ora 10, 
se dispută seriile, după-amieze- 
le avînd loc finalele în probele 
respective, cu începere de la

ora 17, precum și unele serii 
contracronometru.

Joi sînt programate întreceri 
la 100 m liber, 100 m bras, 200 
m mixt — masculin și feminin, 
1500 m liber m și 4X50 m liber 
m+f ; vineri : 100 m spate, 200 
m fluture, 50 m liber — m+f, 
800 m liber f, 4X200 m liber m; 
simbătă: 400 m liber, 200 m bras, 
100 m fluture, 4X100 m mixt — 
m+î ; duminică : 200 m spate, 
200 m liber, 400 m mixt, 4X100 
m liber — m+f.

DISPUTE ECHILIBRATE IN COMPETIȚIILE
și de o experiență 
superioară celorlalți 
reușind să puncteze

Ieri, timp de peste șase ore, 
pentatloniștii prezenți la între
cerile „Cupei a 40-a aniversare" 
șl Campionatului național și-au 
disputat întîietatea în cea de a 
doua probă a concursului, scri
ma, o probă dificilă, care soli
cită din partea concurenților și 
o bună pregătire fizică și psi
hică.

încă din startul competiției 
s-au desprins patru sportivi — 
Dragoș Pătrui, Lucian Țintea 
(Steaua I) Otto Wermescher, 
Iuliu Galovici (Politehnica Ind. 
Lînii Timișoara) — care și-au 
dominat partenerii, acumulînd 
victorie după victorie. Ei au 
dovedit la fiecare asalt sigu
ranță în acțiuni — este drept,

beneficiază 
de concurs 
sportivi — 
cu precizie. în cele din urmă, 
în frunte s-a aflat stelistul Dra
goș Pătrui — un tinăr foarte 
dotat pentru acest sport — care 
a acumulat 28 v. ceea ce i-a 
adus 1128 p și, totodată, locul 
întîi în clasamentul general. La 
numai o victorie diferență. Lu
cian țintea și Otto Wermescher 
(1096 p), ceea ce li plasează 
— avînd în vedere și puncta
jul de la călărie — în ime
diata apropiere a liderului. A- 
șadar, în competiția individuală, 
echilibrul este pregnant. între 
primii trei clasați existînd. deo-

pentatlonistilor
9

camdată. o mică diferență de 
puncte.

Mai omogenă, formația Stea
ua I se află la conducere, mă- 
rindu-și în momentul de față 
avansul ia 200 p față de prin
cipala candidată la locul întîi. 
Politehnica Industria Lînii Ti
mișoara. cu toate încercările ti
mișorenilor de a Se impune. în 
proba de scrimă.

Deocamdată, este evident fap
tul că disputa pentiu câștigarea 
trofeului se va da. atît la in-

Emanuel FANTANEANU

Trei bravi sportivi, trei campioni olimpici Ion Drai'.a
Patzaichin, Toma Simionov reprezentanți a trei
(Farul Constanța, Dinamo, Steaua), reprezentant; st: 

românesc

(Continuare In pag t—3)

sportului 
sînt asigurate tinerei ge erații 
minunate condiții de afirmare a 
talentului și sirguinței. In aceste 
izbinzi memorabile se regăsește 
dorința fierbinte a tuturor olim
picilor de a intimpina cele două 
mari evenimente din viața po
porului nostru — a 40-a aniver
sare a victoriei revoluției de e- 
liberare sociali și naționali 
antifascistă și antiimperialisti n 
Congresul al XIII-lea al P.C.R- 
— cu excepționale succese, eu 
victorii de răsunet In întreaga 
lume.

Avionul s-a oprit in careul 
din fața aerogării. în clipa in 
care ușa aere navei s-a deschis

adus aceste mari 
mele, demons!rind valo-rea so
lii românești de gtaaaasticA A 
fost un concurs cotercar r- 
multe exerciții de deosebi *4
dificultate, ia care echipa noas
tră a arătat că este cea mai 
bună it lume*.

Simona Păuca copila care n-a 
împlinit iaci 15 aai și are două 
titluri de campioană olimpici.

Hristaehe NAUM 
Geo RAETCHI

Fotografii de Dragoș NEAGU

(Continuare în pag a t-a)



ZIUA PRESEI ROMÂNE
Se împlinesc, la 15 august. 53 de ani de 

cind. în grelele condiții ale ilegalității, a apărut 
primul număr al ziarului Scînteia. organul 
Partidului Comunist Român, publicație care 
a însemnat „un moment de seamă in istoria 
mișcării revoluționare din România", după 
cum sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului nostru. Este 
un eveniment cu totul deosebit pentru lu
crătorii din presa scrisă si audio-vizuală din 
tara. noastră memorabila dată a apariției 
Scînteii statornicindu-se în anii socialismului 
ca o zi de sărbătoare pentru întreaga presă 
românească.

Ziua presei are în acest an aniversar sem
nificații aparte dintre cele mai profunde. 
Este anul 40 al libertății noastre. în care 
întregul popor se pregătește să întîmpine cu 
toată cinstirea împlinirea a patru decenii de 
la victoria revoluției de eliberare socială si 
națională, antifascistă si antiimoerialistă de la 
23 August st Congresul al XIII-lea al parti
dului. în vederea căruia plenara C.C. al 
P.C.R a adoptat Hotărirea Prin nare se 
propune realegerea tovarășului Nicolae 
Ceausescu in funcția supremă de secretar ge
neral al partidului, propunere unanim apro
bată și puternic susținută de tot» comuniștii, 
de întreaga națiune.

Presa din România s-a angajat plenar după 
Eliberarea tării, la 23 August 1944. pe calea 
deschisă de „Scînteia*. contribuind cu toată

capacitatea sa de convingere, de mobilizare 
a maselor in slujba mărețelor idealuri si 
aspirații ale poporului. în slujba socialismu
lui și comunismului. Presa noastră urmează 
neabătut principiile nobile ale promovării a- 
devărului în informarea maselor de cititori, 
ea se constituie ca o adevărată tribună a 
democrației socialiste, militează neabătut pen
tru îndeplinirea obiectivelor majore ale con
strucției socialiste, pentru educarea patriotică, 
revoluționară a maselor. pentru formarea 
omului nou. Sint sarcini de înaltă răspun
dere pe care, puternic însuflețiți de ideile 
magistralei expuneri făcută de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru 
pe problemele muncii organizatorice si pro
blemele muncii politico-educative, de la Man
galia. slujitorii presei sint hotărîti să le în
deplinească in mod exemplar.

Ziua Presei constituie și pentru redactorii 
și ceilalți lucrători ai publicațiilor sportive o 
sărbătoare deosebită, dar și un nou prilej 
de a se angaja ferm, cu tot devotamentul 
și responsabilitatea comunistă, la transpune
rea in fapte a acestor sarcini de onoare. Ei 
își afirmă hotărirea de a fi mai aproape 
de fenomenul sportiv, mai aproape de viată, 
pentru aplicarea in practică a prețioaselor 
idei și orientări cuprinse în Mesajul adresat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului. Conferinței pe tară a 
mișcării sportive din 1332.

«CUPA R40fl MEME»
Azi, pc stadionul „23 August" din Capitali

START iN PRIMA EDIȚIE
A „TURULUI ROMÂNIEI" LA MOTOCICLISM
ETAPA I : BUCUREȘTI - SLO

BOZIA - BRAILA - GALAȚI

Astăzi, după deschiderea fes
tivă (ora 9). pe stadionul „23 
August" din Capitală se va da 
startul în prima ediție a „Tu
rului României" la motociclism. 
competiție de regularitate și re
zistentă ce va măsura aproape 
2 000 de kilometri. împărtiti în 
7 etape. Participă 15 echipe, 
printre cei 70 de alergători lu
nii vor conta doar în clasa
mentul individual) aflindu-se si 
citeva fete.

Prima etapă se va desfășura 
pe ruta București — Slobozia — 
Brăila — Galați (259 km). 
Concurentii vor pleca din mi
nut in minut, cu primul start 
la ora 10.

ELITA TRĂGĂTORILOR NOȘTRI - 
PE TREI POLIGOANE

Astăzi, la ora 13.30, la poli
gonul Tunari și în parcul He
răstrău. va începe festivitatea 
de deschidere a unei intere
sante întreceri de tir. din ca
drul „Cupei a 40-a aniversare". 
Programul întrecerilor va fi 
complet, intrucît organizatorii 
au inclus toate probele prac
ticate in țara noastră : ar
me cu glbnț, arme cu aer 
comprimat, arc și talere. Com
petiția se va desfășura pe 
cunoscutele poligoane de la 
Tunari, din parcul Dinamo și 
de la Herăstrău, tradiționalele 
arene de întrecere ale trăgăto
rilor. De menționat prezenta la

AU ÎNCEPUT ÎNTRECERILE DE FOTBAL
Competiția de fotbal dotată 

cu „Cupa a 40-a aniversare" a 
debutat ieri. în Capitală, prin 
trei partide la care au fost 
prezente divizionarele „B“ bu- 
cureștene. Iată rezultatele înre
gistrate

MECANICA FINA STEAUA— 
DINAMO VICTORIA 0—2 
(0—2). Deși gazdă, noua pro
movată în eșalonul secund. 
Mecanică fină Steaua nu a pu
tu’ rezista unei echipe mai 
' ture. care a înscris prin 
' ' t-:v (min. 12) si Glonț (min.

(Nicplge TOKACEK-co-

’ \ riCA — METALUL
• . n meci frumos, cu
-— - Lue de poartă, in care 

»-«■ dovedit mai peri-
- '■»* asa cum 

«ia eîa. 44.
: tea Nie*. cu o

aceste concursuri omagiale a 
tuturor trăgătorilor fruntași, in
clusiv a celor care s-au întors 
aseară de la Los Angeles, Cor- 
neliu Ion, Marin Stan, Constan
tin Stan, Maria și Elena Maco- 
vei. Sorin Babii. Alături de ei 
se vor alinia pe ștanduri și 
ceilalți sportivi valoroși ai 
noștri, printre aceștia figurind 
Aurora Chin și Robert Tânase 
la tir cu arcul. Ioan Toman la 
talere, Ioan Joldea. Gratian 
Calotă. Uie Petru. lâviu Stan. 
Anișoara Matei, Nieulina Iosif 
la arme cu glont-

Concursul se încheie duminică.

spectaculoasă lovitură de cap. 
(Octavian GUȚTJ-coresp.)

PROGRESUL VULCAN—AU
TOBUZUL 1—0 (1—0). Un meci 
echilibrat disputat în care 
gazdele au reușit golul victo
riei în urma unui penalty, 
transformat de Greaca, tn min. 
30. (Nicolae ȘTEFAN-coresp.)

Competiția programează as
tăzi primele meciuri ale fazei 
de la Brăila, unde sint pre
zente patru divizionare „A". Cu 
începere de Ia ora 16,30 se vor 
disputa partidele : Gloria Bu
zău — Chimia Rm. Vilcea și în 
continuare Politehnica Iași — 
F.C.M. Brașov, urmînd ca vi
neri 17 august, tot cu începere 
de la ora 17,30. să se* intîl- 
nească între ele Învinsele și 
învingătoarele. Vineri incepe și 
zona de la Baia Mare, Ia care 
participă F.C. Olt, S.C. Bacău, 
A.S.A. Tg. Mureș și F.C. Baia 
Mare.

PATRU ZILE

CU ATRACTIVE

MECIURI DE POLO
Șase echipe de polo se în

trec. de joi și pînă duminică, 
la bazinul bucureștean Dinamo, 
in cadrul ..CUPEI A 40-A ANI
VERSARE". Ele sint Dinamo, 
multipla campioană a tării, Ra
pid și Progresul — din Capi
tală, Crișul Oradea, Voința 
CIuj-Napoca și Industria linii 
Timișoara. Atractiva competi
ție. reunind citeva dintre cele 
mai bune echipe din tară, cali
ficate pentru faza finală a 
acestei întreceri, se desfășoară 
sistem turneu. pe durata a 
cinci etape. Prima are loc 
mîinc, de la ora 16,30, progra
mul debutînd cu intîlnirea 
Progresul — IX. Timișoara, 
urmată de Crișul — Voința, 
iar în mcci-vedetă vor juca 
Dinamo si Rapid.

Vineri, de la ora 9, etapa a 
doua cuprinde partidele Rapid
— Voința, Crișul — I.L.T. și Di
namo — Progresul ; simbătă 
este ziua cu două etape. Cea 
cu numărul 3 se desfășoară di
mineața. de Ia ora 9 : Dinamo
— I.L.T., Progresul — Voința 
și. cel mai interesant joc al 
.■rundei". Crișul — Rapid. 
După-amiază ; Rapid — I.L-T„ 
Dinamo — Voința. Crișul — 
Progresul (programul începe de 
la ora 16,30). In fine, duminică, 
de Ia ora 9, au loc meciurile 
Voința — I.L.T., Rapid — Pro
gresul și mult așteptatul derby 
Dinamo — Crișul.

COMPETIȚIILE PENTÂTLONIȘTiLOR

Otto Wermescher (Politehnica) și Lucian Țintea (Steaua J), în
tr-un frumos asalt Foto: Dragoș NEAGU

(Urmare din pag. 1)

dividual cit și la echipe, între 
components celor două forma
ții. deoarece ceilalți pentatlo- 
niști au pierdut contactul cu 
plutonul fruntașilor. Oricum, și 
proba de înot mai poate aduce 
surprize...

REZULTATE TEHNICE î Scri
mă, individual — 1. Dragoș Pă- 
trui (Steaua I) 1128 p (28 v), 2—3. 
Lucian Țintea (Steaua I), Otto 
Wermescher (Politehnica) 1096 p 
(27 v), 4—5. Iuliu Galovici, Cezar 
Răducanu (Politehnica) 1000 p 
(24 v), 6. Marian Gheorghe

Campionatul
și problemele lui

LUNGA VARA... FĂRĂ FOTBAL S-A
Ce spun unele meciuri - de verificare ?

Lunga vară... fără fotbal ! 
Nimeni nu se mai poate plînge 
că jucătorii noștri nu s-au 
odihnit. A fost suficient timp 
de refacere (după un an com- 
petitional destul de încărcat, 
mai ales pe plan internațional, 
care a mărit" densitatea între
cerii interne), de tratamente, 
în cazul celor care au avut di
ferite traumatisme. Și a fost 
timp suficient (mai mult ca 
oricînd) pentru antrenamente, 
pentru pregătire fizică gene
rală și specifică, tehnică și 
tactică.

A fost timp suficient și pen
tru antrenori să-și organizeze 
munca sau — destul de multi —
să plece dintr-un loc intr-altul, 
să se instaleze la noile echipe, 
să-și cunoască jucătorii, cu 
care aspiră la performante su
perioare celor din campionatul 
precedent (nu este acesta argu
mentul numeroaselor transfe
rări .,in interes de serviciu" ?), 
cu care să urce în clasament, 
ceea ce te face să crezi, la un 
moment dat, că nimeni nu se 
va mai clasa pe ultimele locuri 
și nimeni nu va mai retro
grada...

Proiecte, promisiuni, angaja
mente..

Sigur, toată lumea (adică ju
cători. antrenori. conducători) 
speră intr-o comportare bună 
Frumos. Și nu avem dedt să 
le urăm, tuturor, succes.

Dar lunga vară ., fără fotbal- 
cu atita timn de pregătire, 
trebuie să-si arate roadele in 
sezonul care vine. Și sezonul 
acesta, iată e aproape. Un se
zon care, mai ales pentru cele 
18 divizionare ..A", trebuie să 
însemne. în fapte și nu în 
vorbe, nn real salt calitativ, 
ridicarea ștachetei, care pentru 
prea multe echipe — nu de ieri 
de azi — e destul de coborîtă 
Ne gindim la Chimia Rm. Vil
cea, A.S.A. Tg. Mureș. Jiul, 
Rapid, F.C. Baia Mare ; chiar 
la F.C. Olt au Corvinul — pe 
care ultimul campionat (de 
fapt, comportările lor) le-a co- 
borît într-un neașteptat anoni
mat. A promis mai mult și a 
dat destul de puțin și Politeh
nica Iași.

Ultima perioadă de timp e 
dominată de meciurile amicale 
(foarte multe cu echipe de 
peste hotare), de verificare, dar 
în care apar rezultate, uneori 
greu de înțeles, care nu se 
poate să nu fie legate de cali
tatea pregătirilor și de POTEN- 

J ȚIALUL REAL al formațiilor 
în cauză. Divizionare „A" sint 
învinse de formații din eșalo
nul secund, și ele aflate TOT 
TN PERIOADA DE PREGĂ
TIRE. Sigur, antrenorii respec
tivi vor spune că rezultatul nu 
contează, dar aceste rezultate 
spun totuși ceva, pentru că e 
greu de crezut că o divizionară 
.,A“ a jucat foarte bine, dar 
a fost învinsă (2—0) de
I.M.A.S.A.  Sf. Gheorghe, cum

(Steaua I) 936 p (22 v) ; echipe 
— 1. Steaua I 3160 p, 2. Politeh
nica Industria Lînii Timișoara 
3096 p, 3. Steaua II 2165 p, 4. 
C.S.S. Timișoara 1976 p, 5. Olim
pia București 1752 p ; Clasament 
general după două probe; indi
vidual — 1. Dragoș Pătrui 2228 p,
2. Lucian Țintea 2166 p, 3. Otto 
Wermescher 2108 p, 4. Cezar Ră- 
ducanu 2060 p, 5. Iuliu Galovici 
2040 p, 6. Marian Gheorghe 2006 
p, echipe — 1. Steaua I 6400 p, 
2. Politehnica Industria Linii 
Timișoara 6203 p, 3. Steaua H 
5360 p, 4. C.S.S. Timișoara 5024 
p, 5. Olimpia 4962 p?

Astăzi, de la ora 17, la bazinul 
„23 August" are loc proba de 
înot.

s-a intimplat cu Politehnica 
■Timișoara, care, mai tîrziu. 
avea să piardă cu 0—4 un alt 
meci, cu Universitatea Craiova; 
sau Politehnica Iași, care este 
învinsă de C.F.R. Pașcani — 
pină mai ieri divizionară „C“. 
Petrolul, retrogradată din _,A“. 
după ce i-a pierdut pe Toma. 
Bărbulescu și Cîrlan. învinge 
în aceste meciuri de verificare, 
intr-o săptămină, pe Chimia 
Rm. Vilcea (3—1) și F.C.M. 
Brașov (2—1). Ce vrea să în
semne asta ? Care e valoarea ? 
Care e nivelul de pregătire ? 
Un răspuns îl cunoaștem : 
„Băieții n-au forțat". O placă 

departe" 1 
Valoarea ț 
i!e’< rii<r!>'.
Iul jucător 
care dispu 
fluențate ș 
pionatului. 
o primesc 
echipe, de 
care il vor 
de joc, cai 
bereze de 
țumirea cu 
care să im 
concepție a

Lunga vi 
cam - inchei. 
luate foarte 
care a ma 
din prima 
nivelul sup

Componentă a „cvartetului fruntaș" Sportul t 
ea unele „sincope" in trecutul campțonat: 
Petrolul (din care vă prezentăm o fază), pie 
priu. Deci, atenție la noul campionat !

veche, cu care se încearcă mai 
mereu să se justifice carențe 
de pregătire și joc.

Mai sint mai puțin de trei 
săptămîni pină la începerea 
celui de al 67-lea campionat al 
Diviziei ..A". Un campionat pe 
care îl dorim mai bun. mai 
valoros. Dar această valoare de 
ansamblu nu poate fi lăsată 
doar pe seama a patru forma
ții “- Dinamo, Steaua, Universi
tatea Craiova și Sportul stu
dențesc —. pe umerii cărora 
se află și sarcina unei repre
zentări cit mai bune în 
fotbalul european-intercluburi, 
echipe pe care iubitorii fotba
lului vor să le vadă „cit mai

al fiecărei 
acelora cari 
să-și intre 
5—6 etape, 
din start vș 
pei nationa 
după două 
se vor reui 
brie, si 
debut în pr 
ediții a C.l 
Nord, în d 
un alt ung 
privită, cu 
actuala per: 
noului cam 
„A“.

MECIURI AMICALE 9 MECIU
• ROMANIA — R. D.. GER

MANA (tineret). Miercuri 29 
august se va disputa partida 
amicală dintre reprezentativele 
de tineret a!e României și R.D. 
Germane. Meciul va fi găzduit 
de stadionul „23 August” din 
Bacău, cu începere de la ora 17.

Sub egida „Daciadei",

la Alba Iuiia a avut loc

TRADIȚIONALUL MARȘ
Al fACI0RI10R POȘTALI

Sub egida „Daciadei", la Alba 
Iuiia, s-a desfășurat finala pe 
țară a unei întreceri devenită tra
dițională—„Marșul factorilor poș
tali". Această a opta ediție, care 
a avut loc într-o ambianță sărbă
torească, a evidențiat, încă o 
dată, aptitudinile pentru marș ale 
acestor oameni îmbrăcați în bine
cunoscutele lor uniforme, cu „tol
ba" pe umăr. A fost șl acum lim
pede că factorii poștali tac miș
care nu numai dintr-o cerință 
profesională, dar și dintr-o au
tentică dragoste față de sport, 
indiferent de vînstâ...

tn întrecerea feminină, învingă
toare a terminat reprezentanta 
D.J.P.Tc. Prahova — Elena Miliai. 
Ea a fost urmată de Maria Bota, 
din Alba șl de Florica Radu, din 
Hunedoara.

Gazdele, care au ocupat, deci, 
la fete, locul secund, au aplau
dat, in schimb, succesul repre
zentantului lor, nie Neamțu, în 
cursa rezervată bărbaților. Un 
succes surprinzător, dată fiind 
prezența între concurenți a lui 
Ion Erciu (D.P.M. București), un 
adevărat specialist al competiției, 
cu patru victorii în edițiile ante
rioare. De această dată. Erciu 
s-a clasat al doilea. Pe locul trei: 
Ion Capotă (D.J.P.Tc. Prahova).

Marius STOIA — coresp.
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INAT
BILANȚUL OLIMPIC ROMANESC
LA J.O. DE LA LOS ANGELES
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MEDALII DE AUR - 20

atletism 
atletism 
atletism

800 
3000 
lungime

m
m

caiac-canoe

caiac-canoe

canotaj

1. Doina Melinte
2. Maricica Puică
3. Anișoara Stanciu
4. Agafia Constantin, 

Maria Ștefan, 
Tecla Marinescu, 
Nastasia lonescu

5. Ivan Patzaichin, 
Toma Simionov

6. Olga Bularda, 
Chira Apostol, 
Maria Fricioiu, 
Florica Lavric, 
Viorica loja

7. Elisabeta Oleniuc,
Marioara Popescu - canotaj

8. Rodica Arba, 
Elena Horvat

9. Valeria Racilă
10. Sofia Corban, 

Ioana Badea, 
Anișoara Sorohan, 
Titie Țăran, 
Ecaterina Oancia

11. Vaier Toma, 
Petru losub

12. Lavinia Agache, 
Laura Cutina, 
Cristina Grigoraș, 
Simona Păuca, 
Mihaela Stănuleț, 
Ecaterina Szabo

13. Ecaterina Szabo
14. Simona Păuca
15. Ecaterina Szabo
16. Ecaterina Szabo
17. Petre Becheru
18. Nicu Vlad
19. Ion Draica
20. Vasile Andrei

- canotaj
- canotaj

canotaj

canotaj

- gimnastică
- gimnastică
- gimnastică
- gimnastică
- gimnastică
- haltere
- haltere
- lupte gr. rom.
- lupte gr. rom.

MEDALII DE ARGINT - 16

C 2-500 m

1. Doina Melinte - atletism
2. Voii lonescu — atletism
3. Mihaela Loghin - atletism
4. Ivan Patzaichin, 

Toma Simionov - caiac-canoe

1500 m 
lungime 
greutate

5. Lucia Sauca,
Camelia Diaconescu,
Mihaela Armășescu, 
Adriana Chelariu, 
Aneta Mihaly, 
Aurora Pleșca, 
Marioara Trașcă, 
Doina Bălan,
Viorica loja — canotoj

6. Vasile Tomoioagă, .
Dimitrie Popescu,
Dumitru Râducanu - canotaj

K 4-500 m

C 2-1000 m

4+1 rame

2 vîsle

2 rame 
schif simplu

4+1 vîsle

2 f.c.

echipe 
sărituri 
birnă 
bîrnă 
sol 
cat. 
cat. 
cat. 
cat

82,5 kg
90 kg 
82 kg
100 kg

8+1

24-1

7. Doina Stăiculescu
8. Ecaterina Szabo
9. Gelu Radu

10. Andrei Socaci
11. Petre Dumitru
12.
13.
14.
15.

16.

Vasile Groapă 
Ștefan Tașnadi 
llie Matei
Aurora Dan, 
Elisabeta Guzganu, 
Rozalia Oros, 
Monica Veber, 
Marcela Zsak 
Comeliu Ion

- gimnastică
- gimnastică
- haltere
- haltere
- haltere
- haltere
- haltere
- lupte gr. rom.

- scrimă
- tir

MEDALII DE BRONZ - 17
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

— atletism
— atletism

ritmică 
ind. 
cat 
cat. 
cat. 
cat. 
cat. 
cat.

compus
60 kg
67,5 kg
90 kg
100 kg 
+ 100 kg
90 kg

echipa floretă 
pistol viteză

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1.
2.

Vasile Stingă, 
Neculai Vasilca, 
Măricel Voinea 
Anca Pătrășcoiu 
Mircea Frățică 
Mihai Cioc 
Ștefan Rusu 
Victor Dolipschi 
Vasile Pușcașu 
Alex. Chiculiță, 
Cornel Marin, 
Marin Mustață, 
loan Pop, 
Vilmos Szabo

— handbal echipa
— înot 200 m spate
— judo cat 78 kg
— judo open
— lupte gr. rom. cat. 74 kg
— lupte gr. rom. cat. 4-100 kg
— lupte libere cat. 100 kg

- scrimă echipa sabie

CLASĂRI PE LOCUL IV - 10

Fița Lovin 
Maricica Puică 
Cristieana Cojocaru - atletism 
FI. Crăciunescu 
Mi rcea Fulger 
Costică Olaru 
Simona Păucă 
Lavinia Agache 
Dragomir Cioroslan - haltere 
Alexandru Buligan, 
Nicolae Munteanu, 
Adrian Simion, 
Mircea Bedivan, 
Dumitru Berbece, 
losif Boroș, 
Gheorghe Covaciu, 
George Dogărescu, 
Marian Dumitru, 
Cornel Durau, 
Alexandru Folker, 
Vasile Oprea,

— atletism
— box
— caiac-canoe
— gimnastică
— gimnastică

800 m 
1500 m
400 mg 
disc 
cat 63,5 kg 
C 1-500 m 
ind. compus 
sărituri 
cat 75 kg

CONTRIBUȚIA

Tecla Marinescu 
Nastasia lonescu, 
Agafia Constantin 
Vasile Dîba 
Ionel Constantin, 
Nicolae Fodosei, 
Ionel Lețcaie 
Angelin Velea 
Alina Drăgan 
Mihaela Stănuleț

7. Carmen Bunaciu
Nicolae Zamfir 
Ștefan Negrișan 
Elisabeta Guzganu - scrimă

CLASĂRI PE LOCUL V - 4

- caiac-canoe K 1-500 m

3.
4.

5.
6.

- caiac-canoe
- caiac-canoe

K 
K

2-500
1-500

m 
m

4-1000 m- caiac-canoe
- gimnastică
- gimnastică
- înot
- lupte gr. rom. cat. 57 kg
- lupte gr. rom. cat. 68 kg

floretă

8.
9.

10.

K 
ritmică 
paralele îneg. 
100 m spate

1. Nicolae Fedosei, 
Angelin Velea

2. Costică Olaru
3. Laura Cutina 

Anca Pătrășcoiu

CLASĂRI PE LOCUL VI - 3
4.

1.
2.
3.

— caiac-canoe
— caiac-canoe
— gimnastică
— înot

K2-500 m 
C 1-1000 m 
ind. compus 
100 m spate

Valentin Pîntea 
Vasile Andrei 
Marin Mustață

— gimnastică
— lupte libere
— scrimă

sol
cat. +100 kg 
sabie

SPORTURILOR
MEDALII PUNCTE

1. Canotaj 6 j- 2 -1- o S3 8 1. Gimnastică 60 p
2. Gimnastică*) 5 - 2 - - 2 =3 9 2-3. Atletism 52 p
3. Atletism 3 - 3 - - 4 S= 10 Canotaj 52 p
4. Haltere 2 - 5 - - 1 S3 8 4. Haltere 43 p
5. Lupte**) 2 - 1 - 3 S3 6 5. Caiac-canoe 39 p
6. Caiac-canoe 2 - - 1 - - 1 S3 4 6. Lupte 38 p
7. Scrimă 0 - - 1 - - 1 S3 2 7. Scrimă 13 p
8. Tir 0 • - 1 - - 0 S3 1 8. înot 9 P
9. Judo 0 - - 0 - - 2 3= 2 9. Judo 7 P

10. Box 0 - 0 - 1 S3 1 10. Tir 5 P
Handbal 0 - 0 - - 1 SS 1 11. Handbal A P
înot o F04F 1 = t 12. Box 3,5 p

325,5 p20 + 16 4- 17 53 TOTALTOTAL
Notă :

*) - o medalie de argint a fost obținută la gim
nastică ritmică;

**) - o medalie de bronz a fost cîștigată la 
lupte libere.

OLIMPIADA S-A ÎNCHEIAT, COMENTARIILE CONTINUĂ
A XXIII-a Olimpiadă s-a în

cheiat, dar ecourile ei vor dăi
nui încă multă vreme. Iși vor 
aminti de ea cu emoție miile de 
participanți, o vor comenta pe 
toate fețele mediile de infor
mare și, peste toți, milioanele 
și milioanele de spectatori șl te
lespectatori.

în cele ce urmează, fie-ne 
îngăduit să facem o scurtă tre
cere în revistă a unora dintre 
multele însemnări de presă cu 
referire la sportivii români.

ROMÂNIA - A DOUA IN LUME

In ziarul de specialitate 
„L'Equipe" din Paris se scrie, 
între altele : „La Olimpiada de 
la Los Angeles, România a fost 
a doua țară din lume în ceea 
ce privește numărul medaliilor 
de aur. Acest rezultat obținut 
la capătul unor confruntări ce 
au angajat mari forțe ale lu
mii sportive este de-a dreptul 
stupefiant. El face onoare a- 
cestei țări de 20 de milioane 
de locuitori, culturii latine, 
sportului in general".

Sub titlul „Trei medalii de 
aur înir-o după-amiază și pes
te 50 în total", ziarul „Libera
tion" publică, de asemenea, un 
comentariu în care menționea
ză faiptul că România a fost 
una dintre protagonistele Jocu
rilor Olimpice de la Los An
geles.
PERFECȚIUNEA UNORA DINTRE 

GIMNASTELE NOASTRE
Jaroslava Matlochova, arbitră 

cehoslovacă, care a funcționat

Df STAT LOTO PROSOSPOPT IVOIHLIZA
variante 100% a 1.704 lei și 
107 variante 25% a 426 lei;

Categoria 3 (10 rezultate): 79 
variante 100% a 218 lei și 1.391 
varicnte 25% a 55 lei.

Spicuiri din presa internațională

ca șefă de brigadă la birnă la 
concursul olimpic feminin de 
gimnastică și la sol, a declarat 
unui redactor al ziarului pra- 
ghez „Ceskoslovenski sport" : 
„Față de «mondialele» de anul 
trecut, de la Budapesta, la O- 
limpiadă nu au apărut noutăți 
tehnice. Concurentele de frunte 
și-au sporit însă siguranța exe
cuției Ia birnă. Românca Simo
na Păucă a primit doi de 10 și 
un 9,95 Ia acest aparat. Și în 
cadrul întrecerilor disputate in

ile de mare dificultate, cu ele
mente acrobatice".

SPRINT DECISIV, VICTORIE 
CU UN MARE AVANS...

Cum am mai scris, cursa fe
minină de 3000 m a fost unul 
dintre momentele de vîrf ale 
concursului olimpic de atletism 
de pe 
Coliseum", 
tă cursă 
„Reuter" 
Puică, din 
dă atletă cu părul blond, a cu-

,Los Angeles Memorial 
In legătură cu aceas- 
dramatică, Agenția 

notează : „Maricica 
România, o splendi-

• ••
vingătoare în pri
ma cursă femi
nină de 3000 m din 
istoria 
Olimpice.
naiul 
Puică a 
decisiv, 
cu un mare avans 
față de celelale 
concurente".
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SPORT
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Apropo de „fi
nala mică" pentru 
decernarea meda
liei de bronz a 
turneului mascu
lin de handbal, u- 
nul din trimișii 
Agenției „France 
Presse" relata: ,,E- 
chipa României 
(n.n. — învingătoare 
cu 23—19 în par
tida cu Danemar
ca) a dovedit că 
ar fi meritat 
dispute finala 
locul Iugoslaviei, 
care a ciștigat me
ciul din grupă, cu 

Aceasta 
finala 

R.F. 
fost, 
meci

să 
în

Festivitate de premiere la haltere, la categoria 90 kg. Pe pri
mele două locuri, sportivii români Nicu Vlad (cu un-nou record 
olimpic) și Petre Dumitru Laserfoto: A.P. — AGERPRES
Cehoslovacia arbitrele au nota
t-o cu 10. Aceasta dovedește 
perfecțiunea execuției sale. La 
fel de perfectă a fost și evolu
ția Eeaterinei Szabo, care me
rita să cîștige și concursul in
dividual. Un progres considera
bil au înregistrat gimnastele ro
mânce și americane în exereiți-

cerit gloria olimpică în proba 
feminină de 3000 m, după ce 
dubla campioană mondială, a- 
merieana Mary Decker, a aban
donat in urma unei busculade". 
Agenția americană „Associated 
Press" subliniază, de asemenea, 
succesul atletei românce, campi
oană mondială de cros, acum în-

19—18. 
pentru că 
Iugoslavia 
Germania 
mai mult, 
ment fizic decît tehnic, în timp 
ce partida România — Dane
marca a oferit un spectacol de 
virtuozitate și tot timpul alert. 
Românii au făcut ca americanii 
să aprecieze ceea ce poate fi 
handbalul ca sport de spectacol, 
iar danezii le-au dat o replică 
pe măsură".

O MICĂ NEATENTiE 
Șl O MARE NEȘANSĂ

Ecaterina 
birnă

Szabo in timpul exercițiului la 
Laserfoto: A.P. — AGERPRES

a 
un de angaja-

pri-Comentînd desfășurarea . 
mului concurs olimpic de gim
nastică ritmică, agențiile inter
naționale de presă arată că nu-

mai o mică neatenție și o mare 
neșansă au făcut ca sportiva 
româncă Doina Stăiculcscu să nu 
cîștige medalia de aur. „France 
Presse" notează : „Doina Stăi- 
culescu a stăpinit perfect obiec
tele cu care a evoluat, obținînd 
chiar un 9,90 la exercițiul cu 
mingea, reușită pe care cei 
10 000 de spectatori au răsplă
tit-o cu aplauze puternice. Dar, 
din nefericire, Ia ultimul exerci
țiu (n.n.—cind era lideră a com
petiției), Doina Stăiculcscu a 
scăpat panglica din mină, picr- 
zind primul loc, pentru numai 
cinci sutimi, in favoarea cana- 
diencei Lori Fung".



A

incepindu-și „alpinismul per
formanței" prin cucerirea „E- 
verestului" (un ziar american a 
scris că este „cea mai mare șl 
cea mai plăcută surpriză de la 
Pauley Pavilion"), ne zimbește 
și ne spune cu candoarea vîrstei: 
„Abia aștept să văd ce vor 
spune prietenele, colegele de 
școală. Mi-au promis că se vor 
uita la televizor...".

Văzută și admirată de o lu
me întreagă, Simona își doreș
te aprecierile colegelor de școa
lă și, desigur, de joacă...

Lingă Anișoara Cușmir-Stan- 
ciu este aproape imposibil să 
găsești un loc. Ne străduim, to
tuși, și reușim.

— Cum a fost Anișoara ?
— Așa cum mi-am dorit !
Un bărbat cu trăsăturile înăs

prite de anii de trudă in ca- 
noea apelor lumii nu se poate 
dezlipi din îmbrățișarea fetiței 
sale, Ivona, in care se află și 
dorul și mîndria de a avea un~ 
tată celebru. Este unul dintre 
cei mai mari sportivi din toa
te timpurile, este Ivan Patzai- 
chin, fiul Deltei... —

— Marc mi-a fost bucuria la 
prima medalie olimpică -de aur, 
cucerită cînd aveam 18 ani. 
Dar aceasta, de acum, îmi este 
și mai dragă, pentru că am ob
ținut-o la o vîrstă cînd 
sportivi mari s-au retras
mult din activitatea competițio- 
nală. Sint nespus de fericit !

O găsim pe Doina Melinte cu 
oboseala unei competiții grele 
și a unei călătorii lungi 
să de fericirea revenirii 
trie.

— Avem șl acum pe 
imaginea finișului acela 
ordinar la 800 de metri, 
te gindeai in acele clipe de e- 
fort suprem ?

— La victorie I Numai la 
victorie ! Simțeam că ea tre
buie să-mi aparțină cu —!~~
preț. România TREBUIA 
aibă, prin mine, și aurul 
tei probe.

Doi copii frumoși stau_ 
uriașul Vasile Andrei. 
lor a venit '
țări" cu medalia de aur in în
trecerea celor mai puternici, 
luptătorii. îl înconjoară cu 
bucurie, cu afecțiune, sportivi 
de la Steaua, clubul său, mulți 
dintre ei foste sau actuale ve
dete ale arenei. Nu este numai 
bucuria că încă unul de-ai lor, 
din Calea Plevnei, a obținut 
victoria olimpică, ci — înainte 
de toate — că un român a adus 
tării sale tn dar o performan
tă remarcabilă. De altfel, acest 
sentiment se degajă puternic la 
toți cei veniți în întîmpinarea 
olimpicilor, fie ei din Capitali, 
de la Rapid sau Olimpia, fie de 
la Deva, Bacău sau Baia Mare. 
Și, apropo de Baia Mare, ne 
alăturăm grupului în centrul 
căruia se află înotătoarea Anca 
Pătrășcoiu și antrenorul ei, Gh. 
Dimeca. Au

ascun- 
in pa-

retină 
extra- 
La ce

orice 
să 

aces-

lîngă 
Tăticul 

„de peste mări și

Șase

Victorie ! Nicu Vlad, halterofilul campion 
olimpic cu trei recorduri ale J.O., răspunde 

fericit aplauzelor cu care este întîmpinat

cam- 
cam- 
ani... 

felici- 
clubul

o umbră de regret 
in glas, chiar ți 
atunci cind cel care 
ni se confesează 
este „baritonul Di
me ca".

— Am vrut atît 
de mult medalia 
de aur !...

Nu-i nimic, șt 
pentru Anca și pen
tru antrenorul său 
mai este vreme. în
ceputul a fost fă
cut: băimăreanca
și îndrumătorul ei 
au adus înotului 
românesc prima 
medalie, urcindu-l 
în elita olimpică.

O revedem pe 
Maricica Puică așa 
cum a descris-o a- 
genția „Renter" : 
..Maricica Puică din 
România, o splen
didă atletă cu pă
rul blond, a cuce
rit gloria olimpică 
la Los Angeles !“. 
Antrenorul și soțul 
ei, Ion Puică, a 
dormit puține nopți 
la Los Angeles 
înaintea finalei la 
3 000 m frămintin- 
du-se să găsească 
soluția... victoriei. 

muncit 20 de ani In 
— ne spune Maricica, 
mai mult amintirii a-

Sper că mă înțelegeți : 
pion olimpic la 18 ani, 
pion olimpic la 34 de

Campionul campionilor, 
tat acum de colegii de la
Dinamo București, are in pal
mares 29 de medalii, cucerite la 
campionatele europene și mon
diale, la Olimpiade. Pe cea de 
a 30-a, jubiliară, i-o 
porterii, ca semn al 
lor pentru o carieră prodigioa
să. greu de egalat.

Grupul atletelor s-a răsfirat.

oferă su- 
admirației

— Am 
atletism 
surîzind 
cestor ani decit nouă — și la 
capătul lor a fost medalia o- 
limpică de aur. Merita !

Nicu Vlad, băiatul descoperit 
cu 5 ani in urmă de maestrul 
Gh. Gospodinov lingă „drumul 
fără pulbere" al Dunării, un 
Hercule... modern, își poartă cu 
mîndrie medalia de aur cuceri
tă in întrecerea olimpică a hal
terofililor dar ochii îi sint u-

CICLISM • La Calvados, ia 
Franța, se desfășoară C.M. de ju
niori. Cursa conlra-cronoine'.ru pe 
echipe a fost ciștigală de foi-ma- 
mația U.R.S.S. în 1.29:19. Pe locu
rile următoare : echipa S.U.A. la 
1:16 șl Olanda la 1:31 • După o 
pauză de doi ani, se reia turul 
ciclist al Belgiei. Plecarea are loo 
la Harelbeke și sosirea la Eupen, 
iau parte 88 de concurent! • Tu
rul Slovaciei, etapa a 5-a (Mar
tin — Dolny Kubin, 129 km) a 
revenit rutierului sovietic Alguir- 
das Vaitkus in 3.29:21. In clasa
mentul general pe primele locuri 
se află : 1. Vladimir Dolek (Ceho
slovacia) 19.15:28. Jens Heppner 
(R.D.G.) la 6 s, Miroslav Sylcora 
(Cehoslovacia) la 7 s, Dan Radtke 
(R.D.G.) la 1:03 • După patru 
etape în competiția „Turul Hai
naut", în Belgia, în fruntea cla
samentului general se găsesc : 1. 
Mario Kummer (R.D.G.) 9.57:5Z,
2. Andrej Serediuk (Polonia) la 
1:22, 3. Andreas Lux (R.D.G.) la 
1:42.

HOCHEI PE GHEAȚA • TSKA 
Moscova a cîștigat ediția din a- 
cest an a C.C.E., desfășurată la 
Ortlsei, în Italia. In finală a în
trecut Dukla Jihlava cu 4—3 (2—1, 
0—0, 2—2). Pentru locul trei. Dy
namo Berlin — Stockholm 5—3 
(2—1. 1—1, 2—1).

SCHI • Proba de slalom uriaș 
care a avut loc la Bariloche, 
unde au loc campionatele Argen
tinei, a fost cîștigată de france
zul Franck Piccard (2:46,77). L-aa 
succedat italienii Robert Erlacher 
(2:47,17) și Alex Giorgi (2:48,34). 
La femei a cîștigat austriaca. Ce
cilia Lucco (2:57,32).

TENIS • Rezultate din compe
tiția internațională pentru juniori 
„Cupa Valerio" : Belgrad : Iugo
slavia — Polonia 4—1, U.R.S.S. — 
Iugoslavia 4—1 ; Veneția : Italia
— Ungaria 5—0, Israel — Austria 
3—2, Italia — Israel 5—0, Austria
— Ungaria 3—2 ; corruna : Fran
ța — Spania 4—1. Portugalia — 
Monaco 3—2 ; Luxemburg : Sue
dia — Irlanda 5—0, Marea Brita- 
nie — R. F. Germania 5—0, R. F. 
Germania — Luxemburg 5—0, Sue
dia — Marea Britanie 5—0, Irlan
da — Luxemburg 4—1 • Turneul 
feminin de la Mahwah (New Jer
sey) : Pascale Paradis — Cathe
rine Suire 7—5. 7—S, Susan Mas- 
carln — Terry Holladay 7—6. 6—1, 
Camille Benjamin — Virginia Ra
ziei 6—0. 6—3, Pam Casale — Ka- 
thllen Cummings 6—1, 6—3, Syl-

Hanika Betsy Nagelsen

fete, o echipă de aur, demonstrînd strălucit resursele gim- 
țara noastră

cel al Olimpiadei trebuie să-1 
regăsim pe acela al „mondiale
lor", din Elveția. Este, evident, 
o obligație".

Momentele acestei emoționan
te revederi se scurg parcă mai 
repede decit vrea Cronos. Mer
gem de la un grup la altul, 
prindem o frintură de discuție, 
primim răspuns amabil la o în
trebare, reușim să stringem mi
na unui campion. Sportivii în
cep să se grăbească însă spre 
autocare. între motivele care 
generează această grabă se află 
și acela al necesității unei ra
pide reaclimatizări și a reîn
ceperii pregătirilor. Los Ange
les — cu marele său succes — 
reprezintă o etapă in drumul 
fără sfirșit al unei continue a- 
firmări a sportului românesc in 
lume. Peste puțină vreme, „tri
colorii" vor fi din nou la star
tul unor mari întreceri și Ro
mânia trebuie să fie mereu 
printre fruntașe. Să adăugăm 
caldelor noastre felicitări și u- 
rarea de „mult succes !“.

nasticii din

de lacrimile bucuriei, chiar 
dă vina pe soare, pe vin-

mezi 
dacă . .
tul care adie... Se mai intimplă 
și cu... un uriaș despre care a- 
genția „France Presse" nota : 
„Halterofilul român, în vîrstă 
de numai 20 de ani, este pose
sorul unei forțe excepționale".

Printre primii care au 
tat-o pe cea mai bună 
toare în lungime din 
Anișoara Cușmir-Stanciu, 
numărat, evident, și soțul 

atletul Paul Stanciu

feliei- 
sări- 

lume, 
s-a 
ei,

rm
echipa națională, și-a reînolt con
tractul, pentru încă 4 ani, la Tot
tenham cîștigătoarea ultimei edi
ții a Cuipei U.E.F.A., a anunțat 
noul antrenor al echipei, Peter 
Shrieve. Tottenham a făcut și o 
achiziție valoroasă, internaționalul 
englez Clive Allen (23 de ani), de 
la Q. P. Rangers, dar l-a pierdut 
pe 
care
• face

Sud _ 
ea va întîlni, __ . .
ționata Columbiei, apoi. în Euro
pa. va juca cu Elveția (1 septem
brie), Belgia (5 septembrie) șl 
B. F. Germania (12 septembrie).

• Campionatul U.R.S.S. a pro
gramat alte două etape. In cea 
de a 22-a, Dniepr a dispus cu 
6—2 de S.K.A. Rostov, tn timp ce 
Zenit Leningrad a învins la Mos
cova formația locală Spartak, cu 
3—2. ---------- --------- --
Erevan 2—2, Tașkent 
Minsk 1—3, 
Vilnius 
Harkov 
Dniepr 
Donețk 
Erevan

Alte rezultate : Ț.S.K.A. — 
" ‘ — ' Dinamo

Dinamo Moscova — 
1—2. în etapa a 23-a : 

— Cemomoreț 
— Dinamo Kiev 

Rostov

puscanotajului și-au . 
să aibe o „flotilă de 

lor. Și au reușit. 
Sandei Toma, Valeria 

_____ , marea ghinionistă a 
campionatelor lumii de la Duis
burg (i-a sărit visla cind se în
drepta spre victorie), s-a „răz
bunat" acum, la Casitas, tri- 
umfind superb. Lingă ea, o altă 
„fată de aur". Elena Horvat, își 
odihnește privirea în ochii u- 
nui tinăr.

— La ce te gindești, Lili T
— La o altă bucurie pe 

o voi avea în curînd.
— Care ?
— Mă căsătoresc !
în „zona" handbaliștilor 

discută aprins. Nici acum 
venit ,aurul". „Și cit am muncit 
pentru el ! — ne spune cu nă
duf antrenorul emerit Nicolae 
Nedef. Dacă nu l-am obținut pe

Fetele 
in gind 
aur" a 
Urmașa 
Racilă,

care

se 
n-a

In turneul internațional feminin de șah al României

ULTIMELE RUNDE SlNT DECISIVE

2—1, 1—3 I, 
S.K.A. Rostov 2—1, 

Torpedo 3—2, Baku — 
Ț.S.K.A. 2—0. Tașkent — Zenit 
Leningrad 1—41, Spartak Moscova
— Vilnius 1—2 t, Dinamo Tbilisi
— Alma Ata 2—1, Dinamo Mosco
va — Dinamo Minsk 0—1. Pe pri
mele locuri : Zenit Leningrad 32 
p, Dniepr 28 p. Spartak, Dinamo 
Kiev, Dinamo Minsk cite 26 p. 
Pe ultimele : 17. Dinamo Moscova 
IS p. 18. Taskent 13 p.
• în turneul de la Bayonne, echi

pa Bordeaux a dispus cu 1—0 de 
Real Sociedad San Sebastian, prin 
golul marcat de Giresse, In min. 
16. La învingători a evoluat șl in
ternaționalul portughez Chalana.
• La Lima, în meci amical : 

Peru — Columbia 0—0.
• Meciul pentru „Cupa inter

continentală" dintre F. C. Liver
pool și Independiente se va des
fășura, probabil, în decembrie, la 
Tokyo.
• Internaționalul Uruguayan 

Cabrera, care a jucat la echipa 
Millionarios din Bogota, va juca 
în noul sezon L. V-l— 
Spania.

« Fotbalistul britanic
pe trei ani cu clubul Marseille.
• Mijlocașul englez Hoddle, din

la Valencia, în
_ ___________ _____ Laurie

Cunningham a semnat un contract

scoțianul Steve Archibald, 
va juca la C. F. Barcelona. 
Reprezentativa Argentinei va 
un turneu în America de 

șt în Europa. La 24 august 
......... la Bogota, selec-

noul obiecții

AL LUI CARL LEWIS
Zilele următoare vor avea loe 

în diferite orașe europene mari 
reuniuni atletice, cu participa
rea unora dintre cei mai buni 
atleți din lume. între ei va fi 
și cvadruplul campion olimpic 
Carl Lewis care a declarat : 
„Săptămîna viitoare voi con
cura la Zurich (100 m), Bruxe
lles (lungime) și Kiiln (200 m) 
și doresc să îmbunătățesc re
cordurile mondiale ale acestor 
probe 1“ (N.n. 9,93 s, 8,90 m și, 
respectiv, 19.72 s).

BĂI1.E HERCULANE, 14 (prin 
telefon). Disputa pentru primul 
loc în turneul internațional fe
minin de șah al României se 
înăsprește cu fiecare rundă care 
apropie întrecerea de linia fi
nișului. Luni seara, de pildă 
în runda a 9-a. nici un punct 
pus în joc nu fusese împărțit 
prin remiză, pe fișele partide
lor fiind înscrise numai victo
rii sau înfringeri.

Beneficiare ale unor bune 
prestații au fost două repre
zentante ale culorilor noastre, 
macstrele internaționale Dana 
Nuțu și Ligia Jicman. Prima a 
învins-o pe Martine Keller, iar 
cea de a doua a întrecut-o pe 
liana Glaz. Marile maestre au 
avut de furcă în fata unor ti
nere concurente. Fosta candi
dată la titlul mondial. Liu Șhe- 
lan, s-a aflat la a doua In- 
frir-gere consecutivă, de data 
aceasta in fata junioarei polo
neze Joanna Jagodinska. La fel. 
ElisabeU Polihrontade a pier
dut la Viorica Ionescu, după ce 
cedase Si întrerupta din runda 
c- --i Gabriela Olărașu. 
Dopț • remize in serie. Ger

trude Baumstark a suferit pri
ma infrîngere în fața vest-ger- 
manei Petra Feustel.

Partide de mare angajament 
au fost continuate în dimineața 
de marți. După multe compli
cații, Nana Ioseliani, lidera cla
samentului. a învins-o pe Ma
rina Pogorevici, care înregis
trează a cincea infrîngere tn 
turneu. Două întrerupte grele 
are de jucat Elena Ahmîlov- 
skaia, cu Gertrude Baumstark și 
Gabriela Olărașu. In partidele 
neterminate din runda a 7-a, 
Elena Ahmilovskaia a cîștigat 
la Martine Keller, iar Gertrude 
Baumstrak a remizat cu Ga
briela Olărașu.

După 9 runde, clasamentul 
Turneului international feminin 
al României se prezintă astfel: 
1. Nana Ioseliani (U.R.S.S.) 6,5 
p. 2. Gabriela Olărașu 6 p (1).
3. Petra Feustel (R.F.G.) 5,5 p,
4. Elena Ahmilovskaia (U.R.S.S.) 
5 p (2), 5. Dana Nuțu 5 p. 
6—7. Viorica Ionescu. Elisabeta 
Polihroniade 4,5 p. 8—9. Ligia 
Jicman, liana Glaz (Israel) 4 
p. 10. Gertrude Baumstark 3,5 
p (1). 11—12. Liu Shelan (R. P.

Chineză), Joanna Jagodinska 
(Polonia) 3,5 p, 13. Marina Po
gorevici 3 p, 14. Martine Keller 
(R.D.G.) 2,5 p.

în turneu au mai răma3 de 
jucat 4 runde.

Radu VOIA

„VARA ȘAHISTĂ 
BUCUREȘTEANĂ"

Tradiționala competiție «Vara 
șahiști bucureșteană*. aflată la 
a V-a ediție, este programată 
în acest an între 20 și 30 au
gust. în Capitală. Ca de obi
cei întrecerile — în organiza
rea asociației sportive Calcula
torul I.I.R.U.C. — vor cuprinde 
turnee masculine și feminine, 
deschise tuturor categoriilor de 
clasificare. Ședința tehnică de 
deschidere va avea loc luni 20 
august, ora 14. în sala „Calcu
latorul". din str. 13 Decembrie.

Dintre sporturile olimpice sint destule cele în oare aprecierea evolu
ției unuia sau a altuia dintre participant!, ca și departajarea lor, 
in învingători și învinși, o fac arbitrii - oameni competenți, serioși 
și obiectivi, a căror apreciere, oricum ar lua-o și oricum ar face, este 
și va râmîne totuși profund omeneasca, supusâ deci șî greșelii. în fond 
care arbitru de box sau de lupte, de gimnastică sau de. sărituri de 
la trambulina, de baschet sau de handbal etc. n-a greșit niciodată, 
fiind convins că decizia pe care a dat-o a fost cea mal bună, cea 
mai corectă î

Sînt însă alte discipline sportive în care stabilirea rezultatelor, șt 
deci a clasamentelor, este „opera" unor aparate, dintre cele mai per
fecționate, pe plan tehnîc. Și totuși, uneori, foarte rar, e drept, se 
maî intimplâ să mai greșească și aparatele. Dar nu despre aceste 
greșeli dorim să scriem, ci despre faptul că, iată, cît de perfecționate 
ar fi acestea, ele nu reușesc, totuși, să facă o anume dreptate și să 
stabilească exact o diferențiere între doi concurenți. Dacă cronometrorii 
și arbitrii de sosire la o competiție de înot, oricît de mari specialiști ar 
fi, nu sînt In măsură să „}ud®c«" o sosire și ar considera-o oo 
egală, sportivii respectivi, antrenori-i, conducătorii lor, suporterii, presa 
etc., etc., ar fi, desigur, nemulțumiți de decizie și i-ar acuza pe 
bieții oamenii de cite și mai cite.

Cind este însă vorba de un aparat, situația se schimbă !... Și aparatul, 
lată, nu se arată capabil sâ spună lumii care a fost totuși prima 
dintre Carrie Steinseifer și Nancy Hogshead, consfințind egalitatea oa 
timp (55,92 s) șl ca loc la 100 m liber, astfel că pentru prima oară 
Intr-o probă de înot, la o mare '-ompetiție internațională, s-au acordat 
medalii pentru doi cîștigâtorl, de fapt pentru două câștigătoare... 
Aparatului îl este înțeleasă șî iertată neputința ; omului arbitru, nu !•••

Romeo VllARA
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