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Un frumos rezultat al sportului românesc

FLORETISTUL PETRU KUKI - MEDALIE DE ARGINT
LA CAMPIONATELE MONDIALE DE SCRIMA

In finală, sportivul român l-a condus cu 9—7 pe Vladimir Smirnov, campionul olim
pic al probei

liminarii și, apoi, disputa 
eliminările directe. Inițial 
trecut de sovieticul Boris 
menko (10—9), apoi de 1

CLERMONT FERRAND, 5 
(prin telefon). Confirmîndu-și 
calitățile, tînărul nostru sportiv 
Petru Kuki a obtinut medalia 
de . argint în proba de floretă 
a 'Campionatelor mondiale de 
scrimă, care se desfășoară la 
,,Maisons des Sports" din lo
calitate, într-o atmosferă de 
măre interes. Kuki a avut sa
tisfacția să urce pe treapta a 
doua a podiumului rezervat 
medaliatilor, după ce a fost 
foarte aproape de performanța 
maximă. El l-a condus cu 9—7 
pe campionul olimpic al pro
bei, sovieticul Vladimir Smir
nov și numai nervii mai tari 
ai adversarului său au făcut ca 
rezultatul să se schimbe. Smir
nov și-a apropriat asaltul, cu 
11—9, dar ■ Kuki a lăsat o im
presie excelentă, într-o dispută 
aplaudată aproape frază cu fra
ză, electrizantă de la primul 
schimb de lame. Oricum, un re
zultat excelent al floretistului 
nostru. într-o companie de tră
gători bine pregătiți (132 au luat 
startul în proba masculină de 

■ floretă), cei mai mulți dintre ei 
urmind să facă deplasarea și 

■fi București, cu prilejul ac
tualei ediții a Universiadei.

Este de subliniat faptul că 
de-a lungul întregii întreceri 
Kuki a avut o comportare foar
te bună, dominînd grupele pre-

i din 
el a 
Fo- 

fran-

cezul Philipps Bonnin (10—4) 
și după aceea și de italianul 
Mauro Numa (10—8). A urmat 
asaltul din sferturi în care Kuki 
a urcat pe planșă în compa
nia italianului Fabio dai Zotto.

IN PRIM-PLAN,

Asalt epuizant și victorie cu 
12—10 a reprezentantului țării 
noastre, 
victorie 
10—6 la 
care l-a

Clasamentul floretiștilor care 
au urcat pe podium arată ast
fel : 1. Vladimir Smirnov
(U.R.S.S.), 2. Petru Kuki
(ROMANIA), 3. Angelo Scuri 
(Italia), care în asaltul pentru 
medalia Se bronz a dispus cu 
10—7 de ungurul Gyula Orosz.

Celălalt reprezentant al țării 
noastre în proba masculină 
floretă, Zsolt Husti, a ajuns 
recalificări și a fost eliminat 
polonezul Zych (8—10).

în proba feminină de flore
tă, cea mai bună comportare 
a avut-o Csila Ruparcsics, care 
a fost eliminată in recalificări 
de poloneza Barbara Wysoczan- 
ska (8—7 !). Marcela Moldovan 
și Aurora Dan au rămas «n 
turul III al preliminariilor.

Au început și întrecerile în 
proba de sabie in care doi din
tre concurenții români, Io:i 
Pop și Alexandru Chiculiță, au 
ajuns în eliminări directe și 
respectiv in turul al III-lea al 
preliminariilor. în schimb, Ma
rin Mustață a rămas în turul 
II din preliminarii.

Finala probei de sabie (în 
care sperăm să se califice și 
Ion Pop) este programată luni 
seara.

In continuare, o nouă 
— în semifinale — cu 
Angelo Scuri, victorie 
adus în finala probei.

Paul SLAVESCU

de 
în 
de

FINALELE „DACIADEI“
POLOIȘTII DIN BIHOR - 

LA PRIMUL SUCCES NOTORIU

B li®

S-a încheiat „Regata Snagov11 la caiac-canae

IVAN PATZAICHIN - TOMA SIMIONOV 
ÎNVINGĂTORI ÎN CEA MAI FRUMOASĂ

CURSĂ A SEZONULUI
Sportivii români pe primul loe

în 10 din cele 13 finale

Echipajul de caiac 4 : Gheorghe Nițu — Vasile Diba — Petrică 
Dimofte —

Regata Snagov la caiac-ca
noe s-a încheiat' 
dată cu desfășurarea finalelor 
în probele pe 500 m, după care 
totalul succeselor românești la 
actuala ediție se ridică la 10 
(din 13 probe).

La caiac simplu Ion Birlă
deanu nu a lăsat, din nou nici 
o șansă adversarilor, luînd 
cursa pe cont propriu de la 
primele lovituri de padelă. Vîs- 
lind viguros, campionul nostru 
și-a asigurat un avans confor
tabil, de aproape două secun
de, ceea ce reprezintă, pentru 
o cursă de viteză, o diferență 
de clasă. Timpul său final este 
unui dintre cele mai bune din 
c arieră.’ Rezultate K1 — 500 
m : 1. Ion Birlădeanu 1:46,2 ; 
2. Francesco Uberti (Italia) 
1:48,2; 3. Angelin Velea 1:49,5 ; 
4. Antonio Mastrandrea 
1:5ț>,5 ; 5. Nicolae
1:51,3; 6. Felix Masar 
slovacia) 1:52,3.

La canoe simplu a 
Alexander Schuck (R.D.G.) în- 
tr-o finală strînsă și rapidă, 
in care Gheorghe Titu și Gheor
ghe Lungu au concurat bine, 
dar din care a lipsit Dobre 
Ncnciu, eliminat în semifinale,

Ion Geantă, învingător la 500 și 1 000 m.
Foto : Dragoș NEAGU

la fel de apatic ca în ajun. 
Rezultate : C1 — 500 m : 1. 
Alexander Schuck (R.D.G.) 
1:57,4 ; 2. Gheorghe Titu 1:57,8 ; 
’ “ (R.D.G.)

Lungu 
Prostov

sîmbătă, o-

(Italia) 
Fedosei 
(Ceho-

cîștigat

3. Eckhard 
1:58,5 ; 
1:59,2 ;
(U.R.S.S.) 2:00,6 ; 6. Mihail Ti- 
mofte 2:01,3.

Finala de caiac 
a fost dominată 
Schlecht, o demnă 
tă a școlii din R. 
cu resurse fizice deosebite. A- 
gafia Buhaev a fost singura 
care s-a menținut în apropie
rea învingătoarei, după o cursă 
bună. Rezultate : K 1 F : 1. Ma
rina Schlecht (R.D.G.) 1:58,0 ; 
2. Agafia Buhaev 1:59,4 ; 3. Iri
na Zerbin (R.D.G.) 2:03,2 ; 4. 
Culina Popov 2:05,0 ; 5. Poca
(Ungaria) 2:05,l ; 6. Tecla Bor- 
cănea 2:05,6.

La caiac dublu, un echipaj 
clasic, Nicușor Eșeanu — Ion 
Birlădeanu, dar... debutant tn 
acest sezon, a tranșat clar due
lul cu învingătorii de la 1000 
m. Alexandru Giura — Nicola® 
Ticu. De subliniat că nu mal

4.
5.

Leue 
Gheorghe 

Gherman

simplu fete 
de Maria 

reprezentan- 
D. Germană,

Vladimir MORARII
(Continuare in pag. 2-3)
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SPORTIVII DIN R. P. CHINEZĂ Cuvintul de ordine

, Spre surprinderea generală. 
\țurneul de polo din cadrul 

,,t)aciadei“. încheiat ieri la a- 
miază. într-un cadru festiv, la 
bazinul Dinamo din Capitală, a 
consfințit un succes pe deplin 
meritat al sportivilor din jude
țul Bihor. învingători în fata 
unei combinate Dinamo — Ra
pid. care a reprezentat munici
piul București.

Poioistii bihoreni — de fapt 
Crișul Oradea. întărită cu Clau- 
diu Rusu. care va activa de 
acum înainte în .,7“-le antrenat 
de N. Rujinschi — au dominat 
întrecerea decisivă a turneului 
de o manieră care ne scutește 
de prea multe comentarii, 
s-au apărat foarte bine 
revenire _  2___ "
Rada) și au contraatacat 
rător de cite ori au avut 
— au și marcat de două 
contraatac cînd se aflau 
ferioritate numerică — _____
cînd cu 3—0. 6—1 și 7—2. în 
ultima repriză. Spre final, poio
istii bucureșteni. care au contat 
mai mult pe eforturile lui 
Schervan. Răducanu și Hagiu 
(5 goluri din șase) au avut o 
zvîcnire. reușind să limiteze 
proporțiile înfrîngerii. Victoria 
cu 8—6 a bihorenilor confirmă 
încă o dată progresul înregis
trat în ultima vreme de forma
ția orădeană. ajunsă în plină 
maturitate. Echipa Capitalei a 
jucat mai slab în partida deci
sivă ocupînd locul 2 în clasa
ment. Al treilea loc al podiu
mului a revenit poloiștilor clu
jeni.

Rezultate tehnice. MURES — 
TIMIȘ 18—7 (2—1. 4—1. 6—3, 
6—2). Arbitri : A. Czegeny — 
M. Stefan. Au marcat : C. Sza
bo 5. I. Szabo 5, Kismiki 4, 
Szasz 3. Kovacs (Mur.) și Ră-

Ei 
(irr 

de formă — portarul 
fulge- 
ocazia 
ori pe 
în in- 
condu-

dulescu 3. Toth 2. Brîndușoiu, 
Grecu (Tim.) ; BUCUREȘTI — 
ARAD 8—4 (1—1. 2—0. 3—0,
2—3). Arbitri : V. Burdea — R. 
Nichita. Au înscris : Moiceanu 
3. Hagiu 2. Răducanu 2. Gh. 
Iile (Buc.) si Miclea 2. Marc, 
Turcan (Arad) ; BIHOR — 
CLUJ 11—6 (3—2. 3—0 3—2
2—2). Arbitri : R. Schilha — 
V. Medianu. Realizatori : Gor
dan 6. Garofeanu 2. Costrăș 2, 
Cl. Rusu (Bih.) si R. Rtfsu 2, 
Sebok Gyărfăs. Colceriu Pop 
(Cluj) ;

ARAD — TIMIȘ 14—4 (4—1, 
2—0. 2—0. 6—3). Arbitri : R. 
Timoc — A. Czegeny. Au mar
cat : Marc 4. Miclea 3, Suha- 
nek 2. Szekeres 2. Brtnzei

VOR FI PREZENȚI
LA TOATE -DISCIPLINELE

al sportivilor noștri

Interviu cu KE LUN, din conducerea MUNCĂ FĂRĂ PREGET,
delegației studențești a R. P. Chineze

acestei luni aLa începutul 
sosit în Capitală o delegație a 
forurilor sportive din R. P. 
Chineză. Conducătorul ei. tova
rășul Ke Lun, șef de secție în 
departamentul competiții din 
Federația sporturilor din Re
publica Populară Chineză, a 
avut amabilitatea să ne ofere 
cîteva amănunte despre delega
ția studențească chineză care 
va participa la Universiadă.Adrian VASILIU

(Continuare in paq

■M

Cornel Gordan va șuta cu boltă, înscriind primul gol al finalei 
„Daciadei" : Bihor — București 8—6, Foto : I. MIHAlCA

— Delegația studențească chi
neză vine la București pentru 
a consolida legăturile de prie
tenie cu studenții din România 
si din celelalte țări ale lumii, 
prezenti în frumoasa dumnea
voastră capitală, cu prilejul a- 
cestei întreceri polisportive de 
.nare amploare și prestigiu care 
va fi Universiada. Dorim să 
transmitem tuturor delegațiilor 
studențești participante Ia în
treceri un cordial salut din par
tea studenților chinezi.

— Ce ne puteți spune despre 
lotul sportivilor din tara dum
neavoastră. despre valoarea a- 
cestora ?

— Delegația noastră va cu
prinde 129 de sportivi, dintre 
care 76 băieți si 53 de fete, 
studenți Ia diferite institute de 
învătămint superior din Repu
blica Populară Chineză. Vom 
participa la toate disciplinele 
din programul competiției. Fe
tele nu vor lipsi de la întrece
rile de volei, baschet, atletism, 
înot, scrimă, sărituri, tenis: Din
tre cei mai valoroși sportivi ai 
delegației as aminti pe Zhu 
Tianhua, 18 ani. care a sărit 
la Tokio 2,30 m Ia înălțime, 
nou record al Asiei, pe Liu 
Yuhung, cu 3,05 m la lungime, 
de asemenea nou record al

Modesto FERRARINI

REZULTATE SUPERIOARE!
sportivilor stu- 

români în vederea ma- 
examen care va începe 
peste două săptămîni au 
în linie dreaptă. E cea-

Pregătirile 
denți 
relui 
exact 
intrat 
sul ultimelor retușuri, al amă
nuntelor de ordin tehnic, al 
definitivării schemelor tactice, 
al desăvîrșirii omogenizării e- 
chipelor. Sportivii noștri mun
cesc, se antrenează, cu gîndul, 
nobilul gînd al datoriei care 
trebuie îndeplinită. Iar finalele 
marii competiții naționale „Da- 
ciada", cele desfășurate pînă a- 
cum, au demonstrat-o cu priso
sință. Repetiții generale reuși
te — gimnastica, luptele, po- 
lo-ul, au fost dovezi grăitoare 
— în care fetele și băieții noș
tri ne-au arătat că n-au pre
cupețit nici un efort, pregătin- 
du-se cu responsabilitate în ve
derea marelui eveniment poli
sportiv găzduit de capitala ță
rii noastre.

După finalele pe țară, gim
nastele s-au retras, încă o dată, 
la Deva, sub conducerea Ata- 
nasiei Albu și a lui Octavian 
Belu, în timp ce Nadia Comă- 
neci repetă în sala ,.23 August", 
în compania antrenorului Gheor
ghe Gorgoi, nenumărate „in
tegrale". pentru a duce orice

(Continuare in pag. a 4-a) (Continuare In pag. a 4-a)



TOTUL DESPRE... ÎNOT
Dintotdeauna,’ întrecerile 

înot au reprezentat — după 
cursurile atletice — cd de 
doilea punct de atracție al 
limpladelor" studențești. Pe

de 
can

al

______ _ - - 
bloul de onoare al Universiadei, 
la diferite ediții, au figurat nu
me celebre de campioni șl re
cordmani ai piscinelor cum au 
fost Denerlein, Guardueci (Ita
lia), Gr. Smith (Canada), Kadar, 
Verraszto, Hargitay, Csilla Ma- 
darasz (Ungaria), Kerry (Austra
lia). Robie, Roth, Burton, Hic
kox, R. Colella, Kaye Hall, Lynn 
Colella, Cathy Carr (S.U.A.), H. 
J. Klein (R.F.G.) sau Pankin, 
Beliz Goiman, Bure (U.R.S.S.) 
întrecerile s-au soldat aproape 
de fiecare dată cu performanțe 
de înaltă valoare, fapt pe care îl 
atestă și lista recordurilor.

Coravu, Sector î). Piscina (50 m, 
cu 8 culoare) dispune * ‘ “
ne cu o capacitate de 
tiv 1000 de locuri.
• Pentru încălzirea 

startului, participanții 
folosi baizinul acoperit din ca
drul complexului „23 August*.
• Antnenameaiteăe concurențl- 

kxr vor avea loc la bazinul „23 
August'4 și la bazinul Obor.
• Mijloace de transport : tro

leibuze : 86 și 89 pentru bazinuil 
„23 August", troleibuzul 85 pen
tru bazinul Obor.

de tribu- 
aipr&ximar

dinaintea 
vor putea

CRONOMETRAJ. ARBITRI. REGULI
DE PARTICIPARE

bune 8 performanțe vor avea 
dreptul să înoate în finale, iar 
acolo unde va fi cazul, cei mai 
buni 16 performeri ai elimina
toriilor vor putea înota în semi
finale și apoi, în continure, cei 
mai buni 8, în finală.
• Cronometrajul electric, ' ri-*’’ 

gatoriru la o competiție de o ase
menea amploare, va fi asigurai 
cu aparate „Omega". La fiecare 
culoar vor exisita și cîte trei ar
bitri oficiali care vor folosi ma
nual cronometre pentru a înlo
cui — în car/. de defecțiune — 
cronometrajul electronic.
• Mustafa Larfoui (Algeria), 

vicepreședinte al F.I.N.A., este 
delegatul oficial al forului inter
național la Universiadă.

450 DE CONCURENT!
DIN 50 DE ȚĂRI!

țările participante »u 
înscrie cîte trei con- 
fleoare probă și cîte 
in fiecare ștafetă.

regulam en tul u i

deȘi în acest an concursul 
înot al Universiadei va stîrnl un 
mare Interes. Este deailtfel cea 
mal importantă competiție a na- 
tației internaționale pe care a 
găzduit-o vreodată țara noastră. 
Și-au anunțat participarea înotă
tori numeroși aflați în partea su
perioară a topurilor mondiale, la 
diferite procedee, campioni și 
medaliați olimpici, actuali șl foști 
recordmani mondiali sau eu
ropeni din Australia, Canada, 
R. F. Germania, Suedia, Italia, 
Olanda, S.U.A. sau U.R.S.S. în 
cele 8 zile de concurs (22—29 iu
lie) vor urca pe- blocstartuiri a^ 
proximativ 450 de înotători și 
înotătoare d'in peste 50 de țări, 
în perspectivă o veritabilă Olim
piadă studențească.

• Toate 
dreptul să 
curenți în 
un cvartet
• Conform 

F.I.N.A. șl afl FJ.S.U., după care 
se vor desfășura tn.treceriRe Uni
versiadei, la fiecare probă există 
serii eliminatorii șl finale (de 8 
concuren.ți). în probele de 100 m 
care întrunesc mal mult de 32 
de concurenți se vor programa 
și curse semifinale.
• Participanții vor fi reparti

zați — după timpii cu care sînt 
acreditați — în serii eliminatorii. 
La încheierea acestora, concu- 
renții care vor obține celle mai

PROBELE COMPETIȚIEI
Pe programul cetei de a Xl-a 

Universiade 
rele pr obe : 
200 m liber, 
biber, 4X100 
ber, 100 m 
100 m bras, 
fluture, 200 m fluture, 200 
mixt, 400 m mixt și 4X100 
mixt ; femei : 100 m liber, 
m liber, 400 m liber, 800 m 
ber, 4X100 m Mber, 100 m spate, 
200 m spate, 100 m bras, 200 m 
bras. 100 m fluture. 200 m flutu
re. 200 m mixt, 400 m mixt șl 
4X100 m mixt.

figurează următoat- 
bărbați î 100 m liber.
400 m liber, 1500 m 

m liber, 4X200 m li- 
spate, 200 m spate,

200 m bras, 100 m 
m 
m 

200 
ti-

RECORDURILE UNIVERSIADEI
Masculin

ACUM 20 DE ANI, PRIMA MEDALIE $

DE AUR PENTRU ÎNOTUL ROMÂNESC
De-a lungul celor 10 ediții, 

înotătorii români au fost pre- 
zenți de mai multe ori la star
tul Universiadei, încheindu-și 
evoluțiile cu rezultate remarca
bile. în palmaresul lor figurea
ză. pînă la această oră. trei me- 
dailii de aur, una de argint și 
trei de bronz. Debutul l-a făcut 
Sanda Iordan în 1961, la Sofia, 
unde a cîștigat proba de 200 m 
bras în 2:59,6. La aceeași ediție, 
cvartetul feminin al României 
s-a clasat .pe locul secund în 
ștafeta de 4X100 m mixt. Patru 
ani mai tîrziu, la Budaipesta, 
Cristina Balaban reușește să urce 
de două ori pe podiumul de 
premiere, •obținînd medalii de 
bronz, la 100 m spate (1:11,8) și 
400 m liber (5:13,8). După 12 ani, 
în 1977, tot la Sofia, Anca Gro
za-Mici ăuș (64,61) sosește a treia 
în cursa de 100 m fluture. în 
fine, cel mai mare succes româ
nesc al înotătoarelor la Univer
siadă aparține lud Carmen Buna- 
clu. Multipla noastră campioană 
și recordmană a dominat autori
tar probele de 100 m spate (63,35) 
și 200 m spate (2:16,20) la Ciudad 
de Mexico (1979), «xntribudnd la 
bilanțul record al delegației 
mâne cu două strălucitoare 
dalii de aur.

Te
me

$
2

2

I
I

gazdele Întrecerilor
Șl ANTRENAMENTELOR
întrecerile concursului 
din cadrul Universiadei 
desfășura în noul bazin 

(str. Maior

înot
vor ___ ______,
la „23 August4

ÎN PRIM-PLAN, FINALELE „DA

CARMEN BUNACIU (5:03,47) CAMPIOANĂ,
PENTRU PRIMA OARĂ, LA 400 m MIXT!

Vremea a fost potrivnică (vînt. 
frig si ploaie) ieri după-amiază 
înotătorilor, care au urcat pe 
blocstarturile piscinei „23 Au
gust". pentru a lua parte la pri
mele finale ale campionatelor na
ționale de seniori si ale ..Dacia- 
dei". Am asistat, totuși, la o se
rie de interesante dispute, unele 
foarte echilibrate, pentru titluri
le puse in joc.

O situație complet inedită ne-a 
oferit cursa de 400 m mixt a 
fetelor, unde pe podiumul de 
premiere au urcat... trei spatiste. 
învingătoare — pentru prima oară 
în cariera sa — Carmen Buna- 
ciu, care s-a distanțat de la pri
mele lungimi, clștigînd cu un 
prețios record personal (5:03,47). 
ce confirmă forma excelentă in 
care se află multipla noastră 
campioană. Au urmat-o. Anca 
Pătrășcoiu (13 ani) cu 5:11,99 
Luciela Mihăilescu cu 5:11.98. de 
asemenea recorduri personale, 
care au devansat-o pe fosta cam
pioană, Mariana Paraschiv.

Ca și în primăvară, la Hune
doara, Flavius Vlșan, de la Li
ceul nr. 2 din București s-a do
vedit cel mai rapid sprinter 
(100 m —- 54,70). întrecînd pe dl- 
namovistii Șt. Mjtu (54.80) și M. 
Mandache (54,92) la mare luptă, 
în cursa de 100 m a fetelor am 
înregistrat cu satisfacție revenirea 
spectaculoasă (după o lungă ab
sentă) a lui Irinel Pănuiescu. 
prima sosită în 59,79. De notat si 
revanșa (pentru înfrîngerea de 
acum trei săptămâni) obținută de 
Brigitte Prass (1:15.34) în fata 
Cristinei Seidl (1:16.10) Ia 100 m 
bras, precum si succesul 
Iul Ștefan Mitu în cursa 
tetratlonistilor.

54,92 ; 4. Oprițescu (Ste.) 55,53 ;
' ~ ........ ..... ................. 6.

, , 56,11;
1. IRINEL PA- 

2. Car-
61,29 ;

5. S. 
C.

Plev (CSȘ Reșița) 55,56 
Negrea (Lie. 2 Buc.) 

100 m liber (f) : — —-
NULESCU (Din.) 59,79 ; J 
men Alexe (CSȘ Timiș.) 
3. Gabriela Vîrtosu (Lie. 3 Ga
lați) 61,40; f “ 
(Din.) 62,24 ; a. x 
(CSȘ Brăila) 62,49 ;. ------ ------- B

: 1. I. LUCA (Ste) 
Șoptereanu (Ol.

3. Ov. Cocenescu 
1:11,38 ; 4. Al.

4. Carmen 
: 5. Ema

Mihăilă 
Vasile 

6. Anca Pă- 
Mare) 63,03 ;

personale,

net al 
(400 m)

trășcoiu (CSM 
100 m bras (b) 
1:10,34 ; 2. L.
Buc.) 1:10,70 ;
(Lie. 2 Buc.) I.n.jo i •». ZVL. 
Szabo (CSM Cluj-Napoca) 1:11,95;
5. A. Toth (CSȘ Tim.) 1:13,30 ;
6. I. Follert (CSM B. Mare) 1:14,06 ;
100 m bras (f) : 1. BRIGITTE 
PRASS (CSȘ Reș.) 1:15,34 ; 2.
Cristine Seidl (CSȘ Tim.) 1:16,10;
3. Doina. Puțanu (Lie. 2 Buc.)
1:20,30 ; 4. Mihaeia Ciurea (CSȘ 
L C-ța) 1:20,92 ; 5. Cristina
Năs-tăsescu (Lie. 2 Buc.) 1:27,43 ;
6. Brindușa Pasca (CSȘ ' 
1:28,61 ; 400 m mixt (b) 
MITU (Din.) 4:47,36 ; 2. 
teanu (Ste) 4:49,58 ; 3.
cenescu (Lite. 2 Buc.)
4. M. Petrea (CSȘ Br.) a.uj.ia ,
5. V. Neagu (Lie. 3 Gal.) 5:06,18;
6. R. Pinter (CSM B. Maner*,ă|S. 
83 ; 400 m mixt (f) : 1. CARMEN 
BUNACIU (Bin.) 5:03,47 ; 2. Anca 
Pâtrășcoiu (CSM B. Mare) 
5:10,99 ; 3. Luciela MMilescu 
(Lie. 2 Buc.) 5:11,98 ; 4. Mariana 
Pairaschlv (Din.) 5:12,60 ; 5. Noe- 
mi Lung (CSM B. Mare) 5:12,80 ;
6. Gabriela Baka (CSȘ Reș.) 
5:18,59 ; 4X200 m liber : 1.
STEAUA 8:14,57 ; 2. Liceul 2 Buc. 
8:18,38 ; 3. CSȘ Brăila 8:54,46.

i serii

1 C-ța) 
: 1. ȘT. 
A. Lin- 

Ov. Co- 
4:52,71 ; 
5:03,18 ;

L

C 
s< 
C
3 
V 
vi 
M
C<

Nic 
5. 
rițk 
Ră< 
BU 
2—1 
R. J 
3. ( 
Uns 
Moi

100
200
400

1500 
4X100

4X200

m 
m 
m 
m 
m

m

liber 
liber 
liber 
liber 
biber

Mber

: 51,80
1 34,08 

: 4:02,17 
: 15:46,94 
: 3:28,61

7:36,03

190 m spate :
200 m spate :
100 m bras 65,17
200
100
200
400

4X100

100
400
800

4X100
100

200

100

200

57,05 
2:O5,60

m 
m 
m 
m 
m

m 
m 
m 
m 
m

m

m

m

ni 
m

bras : 2:21,13
fluture : 55,37 
fluture : 2:02,81
mixt 4:32,91

mixt 3:51,29

liber ? 
Mber : 
Mber : 
liber : 
spate :

spate : 2:16,20

bras : 1114,57

bras 2:41,00

100
200
200 m mixt :
400 m mixt : 

4X100 m mixt :

fluture : 
fluture :

«,63
2:19,11 

2:20,66 
5:06,65 
4 :22,85

Marcello Guardueci (Itaflia) 
Biil O’Btien (S.U.A.) 
Dick Hannula (S.U.A.) 
John Weston (S.U.A.) 
S.U.A. (Elliot, Titse,
Anderson Nocks) 
S.U.A. (Sharpe, DUc-kson, 
O’Brien, HiHencamp) 
Mark Kerry (Australia) 
Zoltan Verraszto (Ungaria) 
Graham Smith (Canada) 
Vladimir Tarasov (U.R.S.S.) 
Mike* Bottom (S.U.A.) 
Michael Kra/us (R.F.G.) 
Andras Hargitay (Ungaria.) 
S.U.A. (Manganielo, 
Lundberg, Bottom, Peppas)

Feminin

PROGRAMUL

1979
1079
1977
1977

1979

1979 
1979 
1977 
1977 
1979 
1979
1977
1977

1979

Jvta Meeuw (R.F.G.)
Bonnie Glasgow (S.U.A.) 
Marla Brooks bank (S.U.A.) 
S.U.A.
CARMEN BUNACIU 
(ROMANIA)
CARMEN BUNACIU 
(ROMANIA)
Irena Fleisnerova (Ceho
slovacia)
Irena Fleisnerova (Ceho
slovacia)
Sue Hinderaker (S.U.A.) 
Elisabeth Rapp (S.U.A.) 
Bonnie Glasgow (S.U.A.) 
Janet Buchan (S.U.A.) 
S.U.A, (Breedy, Hegel, 
Rapp, A. Caulkins)

MIERCURI 22 IULIE — ora 10: 
100 m liber (f+b) ser.il ; 100 m 
bras (f+b) serii ; ora 13 : 100
m liber (f+b) semifinale ; 100 m 
bras (f+b) finale ;

JOI -------------
spate 
serii ;
(f+b) 
finale

VINERI 24 IULIE
100 m fluture (b+f) serili ; 200 m 
bras (b+f) serii ; ora 18 î 100 m

23 IULIE — ora 10 : 200 m 
(f+b) serii ; 1500 m liber 
ora 18 : 100 m liber 

finale ; 200 m spate (f+b) 
; 4X200 m bber serii ;

ora 10 :

SNAGOV''LA CAIAC-CANOE
(Urmare din pag. 1)

pu țin de 5 cupluri românești 
au întrecut primul echipaj ce
hoslovac Mas ar — Odverka. 
Rezultate : K 2 — 500 m : 1. 
România (Eșeanu — Bîrl&dea- 
nu) 1:35,0 ; 2. România (Glura
— Ticu) 1:36,4 ; 3. România
(Velea — Constantinov) 1:37,2 ;
4. România (Greceanu — Ni-
colae) 1:37,4 ; 5. România (Mi- 
lașcu — Filipov) 1:37,7 ; 6.
Cehoslovacia (Masar — Odver
ka) 1:38,0.

La canoe dublu, în cea mai 
frumoasă probă a zilei, Ivan 
Patzaichin și Toma Simionov 
i-au întrecut la fotografie, la 
ultima lovitură de pagaie, pe 
dinamoviștii Dan Beția — Feo
dor Gurei în cea mai rapidă 
cursă oficială disputată vreo
dată la Snagov. Rezultate : C 2
— 500 m : 1. România (Patzai
chin — Simionov) 1:42,7 ; 2. Di
namo (Betiu — Gurei) 1:42,8 ; 
3. România (Marcov — Simio- 
cenco) 1:44,6 ; 4. România (Cob- 
zarenco — Comeenco) 1:45,7 ;
5. Dinamo (Feodorov — Stai- 
cu) 1:46,3 ; 6. Dinaipo (Gheba 
—- Pocora) 1:46,5; 7. România- 
juniori (Grigore — Zbanț) 1:47,0.

La caiac dubla fete o vic
torie normală a primului nos-

tru echipaj, Agafia Buhacv — 
Maria Ștefan, și o frumoasă 
performanță a tinerelor Elisa- 
beta Băbeanu — Nastasia Buri, 
clasate pe locul 2, Înaintea 
sportivelor din R. D. Germană. 
Rezultate : K 2 F : 1. România 
(Buhacv 
România 
1:50,7 ; 3. 
bin — 
România 
1:53,5 ; 5.
— Voicu

* K 2 F
— Ștefan) 1:48,7; 2. 

(Băbeanu — Buri) 
R. D. Germană (Zer- 
Schlecht) 1:50,8; 4.
(Mateescu — Voican) 
România (A. Avram 
1:54,5 ; 6. România

(M. .Avram — Lupu) 1,56,6.
în sfîrșit, un succes previzi

bil, la caiac 4, al primei noas
tre ambarcațiuni, în care tînă- 
rul strock Gheorghe Nițu pare 
așezat dintotdeauna în aceeași 
barcă alături de Vasile Dîba, 
Ion Geantă și Pctrică Dimofte. 
Rezultate : K 4 — 500 m : 1. 
România (Nițu — Dîba — 
Geantă — Dimofte) 1:25,5; 2. 
România (Zafiu — Dineu — 
Marinescu — Ciobanu) 1:27,3 ;
3. România (Ionescu — BoToga 
— Nicolae — Frigioiu) 1:27,9 ;
4. Italia (Scarpa — Innocenti — 
Uberti — Tidona) 1:28,1 ; 5. O- 
landa (De Leede — Baaijens — 
Lebbing — Stevens) 1:28,5 ; 6. 
România (Lupou — Csonti — 
Kovacs — Luca) 1:29,3.

&\\\\\\\\\^^^^

CONCURSULUI

1977
1977
1979
1977

1979

1979

1979

2

i
1979 
1977 
1979
1977 jî
1079 g
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1979

fluture (b+f) finale ; 29<J m bras 
(b+f) finale ; 4X200 m ' 
nailă ;

S ÎMBATĂ 25 IULIE —
200 m mixt (f+b) serii 
liber serii ; ora 18 : 200 
(f+b) finale ; 1500 m 
nală ;

DUMINICA 26 IULIE — ora 
10 : 200 m liber (f+b) serii ; 100 
m spate (f+b) serii ; ora 18 : 
200 m lilber (f+b) finale ; 100 m 
spate (f+b) finale ;

LUNI 27 IULIE - ora 10 : 400 
m mixt (b+f) serii ; 4X100 m li
ber (b+f) serii ; ora 18 : 
mixt (b+f) finale ; 800 m 
finală ;

MARȚI 28 IULIE — ora 
200 m fluture (b+f) serii ; 
18 “““ - ■ - ‘ “__
4X100 m liber (b+f) finale ;

MIERCURI 29 IULIE — ora 10 : 
400 m liber (b+f) serii ; 4X100 m 
mixt (b+f) serii; ora 18 ; 400 m 
liber (b+f) finafie ; 4X100 m mixt 
(b+f) finale.

Adrian VASILIU

liber ii-

ora 10 : 
; 800 m 
m mixt 

liber fi-

400 m
liber

10 :
__  , . ____ , ora

200 m fluture (b+f) finale ;

_ .io,jo ; 3. C09 xkruiua £
Astăzi sînt programate 

(ora 10) și finale 
m fluture (b+f), 
(b+f), 200 m. liber 
m liber (b+f).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

B 
C 
A 
IVI
T.
4

(ora 18) la 100 
100 m _1_ 
(b+f) și 4X100

snate100 mREZULTATE TEHNICE.
FL. VIȘAN (Lie. 2 

2. Șt. Mitu (Dlna- 
M. Mandache (Din.)

.liber (b) : 1. 
Buc.) 54,70 ; 
mo) 54,80 ; 3. - c. v. -

O frumoasă sărbătoare sportivă pe melei

PATRU CUPE D!N CARE S-A, SORBIT..
CRAIOVA, 5 (prin telefon). 

Frumoasele păduri din apropierea 
Craiiovei—Bucovăț, Grăjdana și 
Podari — au fost, timp de trei 
zile, gazde primitoare pentru cei 
aproape 300 de iubitori ai ..spor
tului cu harta si busola44, veniți 
în „orașul Băniei" din 16 jude
țe. cărora h s-au adăugat con- 
curenti din Bulgaria si Cehoslo
vacia. invitați de onoare ai cra- 
iovenilor. Cei mai multi concu- 
renti au fost din județele Timiș 
si Arad (care în ultimul timp re
vin hotărîte în primul eșalon), 
din Hunedoara. Gorj si Dîmbovi
ța (ultimele două afirmîndu-se ca 
bogate pepiniere ale orientării) si 
din București. Ne-a surprins ab
senta sibienikxr si a clujenilor.

In prima zi de concurs s-a des
fășurat cea de-a 9-a ediție a 
„Cupei Chimia". în organizarea 
asociației sportive din marele 
combinat chimic de la Isalnita 
(secretar — Olimpian Popescu). 
S-a alergat pe un teren împădu
rit, accidentat. din apropierea

comunelor Podari si Palilula. ne 
o vreme splendidă. într-un încing 
tător decor. în ziua următoar# 
s-au desfășurat. în același decor. 
„Cupa Jiul" și „Cupa Voința" (zona 
a 3-a a Vointiadei). în organiza
rea asociației sportive Voința 
(secretar — Nelu Tironeac). sîm- 
bătă decemîndu-se si titlurile de 
cîștigători la Trofeul „Oltenia" 
(ediția a X-a). Ultima zi. dumi
nică. în cadrul unei mari serbări 
cultural-sportive de „Ziua con
structorului de mașini44 s-a des
fășurat «Cupa Electronutere", în 
pădurea Grăjdana.

— Cele trei zile de competiții, în 
care au fost puse în joc patru 
trofee, au constituit 3 zile de săr
bătoare pentru orientarea turisti
că doljană. ne spune tov. Gheor- 
ghe Șos. președintele comisiei ju
dețene a acestui sport. Din cele 
patru cupe s-a oferit tuturor par
ticipantelor posibilitatea de a sor
bi sănătate și vigoare. Iată cîțlva 
dintre cîștigători : „Cupa Chimia"

— Cr 
(C.S.L 
Țg. J 
Abălu 
Claud 
ca T< 
Decor 
Jiul" : 
R. Pe 
cef (i 
Toth 
(Hune. 
Rodie? 
Ioana 
mișoai 
„Trofe 
tigat 
and), 
drea 
toria 
liana
N. De 
lectrop 
Popesc 
Ion Bi 
ca Pas

1 
((

AUTOMOBILISM

ÎN CAMPIONATUL REPUBLI
CAN : cursa de viteză, In coastă 
de Ia Gutîi—Bala Sprie (avînd la 
start 70 de concurenți) pe un 
traseu de 10 km l-a revenit lud 
N. Grigor aș (I. A. Dacia Pitești) 
în 7 :ll,0, urmat In clasamentul 
generail de Șt. Ian co viei 7:35,5 și 
V. NLcoară 7:37,5. învingătorii, pe 
grupe, au fo®t : W. Hirschvogel 
(C.S.M. Reșița) la gr. 1 ; C. Her- 
bovschi (INMT București) — gr. 
1,5 ; Șt. Iancovici (I.A. Dacia) — 
gr. 2 ; N. Grigoraș — gr. 5 ; V. 
Nicoară (I.A. Dacia) — gr. 6... și 
concursul de viteză pe circuit de 
Ia Baia Mare pe arterele munl-

capiului, un circuit de 1.800 m, 
străbătut de 12 ori, în total 21.6^ 
m). Iată pe cîștigători : W. 
Hirschvogel, — gr. 1 ; B. Ursu 
(INMT București) — gr. 1,5 ; P. 
Geantă (INMT) — gr. 2 ; C. Mo
toc (Tractorul Brașov) — gr. 5 ; 
V. Nicoară — gr. 6. în clasa
mentul începătorilor : 1. E. Pe-
teanu (CSM Reșița), 2. D. Bal- 
dovin (Politehnica București), 3. 
C. Nichit (Politehnica București). 
Se cuivine un cuvînt de laudă 
pentru organizatorii celor două 
concursuri de viteză : A.C.R. 
Maramureș, în principali, în cola
borare cu Cercul auto INMN Bala 
Mare și Exploatarea minieră Baia 
Sprie (V. SASAkanu» ooresp.).

CANOTAJ
□

FINIȘ STRiNS IN TURNEUL 
DE ȘAH DE LA TIMIȘOARA

5 (prin telefon). 
srfîrșlt,

români 
100 m s 
R. Pin te 
Crenguț. 
Fobert 
Teodora 
Ponta 4: 
Pătră'șco 
I. Folletr 
Anca I 
liber ; T 
Monica 
2:08,86 — 
68,14 și ( 
fluture ; 
șl Noam 
spate.

RUGBY

TIMIȘOARA, 
Cu 3 - runde înainte de 
situaiția continuă să se mențină 
foarte strinsă în turneul inter
național de șah organizat de 
clubul local „Medicina".

Obținînd două victorii consecu
tive, la Ilijin, In runda â -11-a, 
și la Kindermann, în runda a 
12-a. marele maestru Mihai Șubă 
a revenit în plutonul fruntaș. 
Partida sa cu Biriescu, din run
da a 9-a, a fost declarată re
miză, în urma judecării contes
tației introduse de jucătorul ti
mișorean.

Victorii prețioase au obținut 
Stoica, la Kelecevici. sl Negu
lescu, la Campora (în runda a 
11-a). Negulescu are nevoie de 
2 puncte în ultimele 3 partide 
pentru a realiza cea de a doua 
normă de maestru Internațional.

pe
(n)

Un-

El urmează să-i întUnească 
Zar cula (cu alb), Kelecevici 
și Biriescu (a).

Rezultatele : Rajkovici — 
gureanu, Cioc âl tea — Biriescu,
Spiridonov — Zarcula, Messing-— 
Neamțu remize (runda a 11-a), 
Zarcula — Messing 0—1, Neam
țu — Negulescu, Kelecevici — 
Spiridonov, Biriescu — Stoica, 
Ungureanu — Ciocâltea, Ilijin — 
Rajkovici remize (runda a 12-a). 
Remiza s-a înregistrat în partida 
Neâmțu — Spiridonov, întrerup
tă în runda a 10-a.

CLASAMENTUL : Ungureanu,
Stoica 7—4. Șubă 7—5, Clocâltea, 
Spiridonov, Messing, Negulescu 
6—5, Rajkovici 6—6, Zarcula, Ke
lecevici, Biriescu 5,5—5,5, Campo- 
ra 5—6, Neamțu 5—7, Ilijin 4—7, 
Kindermann 2,5—8,5 — (T. NI- 
COARA).

JUNIOARELE DE LA VOINȚA 
au evoluat la Szczecin, în cadrul 
Spartachiadei din R.P. Polonă. La 
acest concurs nautic, canotoarele 
din competiția meșteșugărească 
(București, Arad, Timișoara) au 
avut o comportare frumoasă, ob- 
ținînd 5 locuri 1 la simplu, 4+1 
rame (atît la junioare I cît și la 
junioare II), 2 rame f.c. (junioare 
II), un Ioc II la 2 rame f.c. (Ju
nioare I) și 2 locuri ni la 2 
vîsle și 4+1 vîsle (Junioare H).

NATAȚIE

SELECȚIONATELE de copil (12— 
14 ani) ale României la înot au 
cîștigat „ patrulaterul" de la Iz
mir. Sportivii români ani învins în 
41 din cele 72 de probe din pro
gram, totali zînd 1079 p. Au ur
mat : 2. Bulgaria 748 p ; 3. Turcia 
531 p ; 4. Grecia 526 p. Lată cî- 
teva din rezultatele înotătorilor
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CfiEȘTERII CANTITATIVE, DAR Șlomi

Al UNOR SCĂDERI CALITATIVE. Voi-
• Puncte realizate

Cr. TEODORESCUC. JURJA

Jurja și Cristian Teodorescu, lideri in „topul 
campionat 0 Trei note de 10, insa și cinciScher- 

nu 2. 
uc.) și 
iovâcs, 
- MU-

3—3, 
i — M.

Rusu 
3. Cos- 
tez 2, 

(Bih.) 
Szabo

I
I

Radiografia1' celor 18 divizionare ,,A"

ECHIPA CELOR 72 „ȘARJE" 
OFENSIVE SPECTACULOASE■ ■ ■

6. Corvinul 34 16 3 15 72-48 35
® Carol 
ultimului _ _
de 4 I 0 Criteriul valoric se cere mai mult., valorificat 
0 Omogenizarea brigăzilor — o problema a delegărilor 
0 Prea multe rezultate influențate de cavalerii fluieru
lui I 0 Reputatul internațional Nicolae Rainea, in eclipsa 

pe scena Diviziei HĂ*.

acasă : 27 ; puncte realizate In deplasare :

5 (0—1, 
i :
LI. 
zei 

*k 
Kovâcs,

CLUJ 
1, 3-0, 
■a - R. 
ipretean

A. 
Au

3. 
(A-

I
I

Cînd media prestației cavaleri
lor fluierului în campionatul re
cent încheiat a depășit cifra 8 
(8,06, în ediția precedentă : 8,18) 
înseamnă că, în general, am a- 
vut un an bun din punct de ve
dere al arbitraj elor. Un an com- 
petițional care a marcat o CREȘ
TERE CANTITATIVA (36 de ar
bitri folosiți, față de “ i _ 
pion at ud trecut), dar NU A ÎN------------------- — Q

în r egi s tnîn dur-se

34 în cam-

CREȘTERI7

I
3. Ba- _

5i Toth, J- 
TOR — | 
-0. 2—1, 
^imoc — 
CI. Rusu

Fejer, 
îagiu

I
5. I

80-21
73-20
50-32
34-39
37-80

10
8
6
4
2

i 18-100 0

I
I

REGISTRAT ȘI 
CALITATIVA, 
dimpotrivă, un regres în planufl 
mediei generale a ediției. Care 
ar fi cauzele micului regres, în 
pofida eforturilor vizibile pentru 
un final foarte bun (să reținem 

_că în ultimele șase etape condu- 
“'cereă federației a convocat de 
două ori, în Capitală, arbitrii di
vizionari „A") ? Există, credem, 
un mănunchi de cauze, aceleași 
mereu vechi și mereu noi cauze 
care vizează condiția fizică, defi
citară, lipsa unei colaborări a- 
decvate dintre central și tușieri, 
lipsa concentrării pe toată du
rata partidei, lipsa de experiență 
a unora, FAVORIZAREA 
DELOR, eterna poveste 
ty-ulud scos în afara 
nerespectarea „zidului", 
greșită a cartonașelor, _ 
personalitate a unor cavaleri aâ 
fluierului, oare duce la arbitraje 
în compensație, ș.ajm.d. Din pă
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a 2:19,12 și 
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PERIOADA

DE TRANSFERĂRI
- Comunicat F.R.F

de 
se 

iu-

Transferarea jucătorilor 
fotbal de toate categoriile 
efectuează in perioada 6—21 
lie a.c., pe baza prevederilor 
Regulamentului de transferarea 
jucătorilor de fotbal valabil din 
luna iulie 1930.

Actele de transfer pentru ju
cătorii care urmează să acti
veze în divizia A se vor depu
ne de către cluburi direct la 
F. R. Fotbal, iar pentru jucă
torii echipelor din diviziile B, 
C, juniori republicani și copii, 
printr-un delegat al C.J.E.F.S., 
care le va prezenta la F.R.F. 
complete, conform prevederilor 
regulamentare.

Actele depuse prin poștă nu 
vor fi luate în considerare.

Actele de transfer pentru ju
cătorii echipelor din campiona
tele județene se depun la Co
misiile județene de fotbal, res
pectiv la Comisia municipală 
de fotbal București.

Se reamintește că in anul 
competițional 1981/1982 transfe
rarea jucătorilor din Divizia „A" 
in alte județe este interzisă in 
perioada participării echipelor 
României la jocurile actualei e- 
diții a campionatului mondial 
și, respectiv, european de ti
neret.

cate pentru lotul divizionar „A", 
toate aceste hibe s-au adunat tn 
final de campionat, cînd au a- 
bundat arbitrajele slabe, cele 
care, ca o impresie, au
făcut uneori uitate și prestațiile 
de calitate- Care au fost cele mai 
bune arbitraje 7 Cele notate cu 
10. Trei la număr : L Igna, N. 
Rainea șl V. Topan. Dar cele 
mai slabe ? Cinci la număr, cele 
notate cu 4 (Al Ioniță, M. Fe
diuc, M. Salomir, R. Stîncan, D. 
Ologeanu). Dincolo de note, ca 
un gust amar au rămas partidele 
în care rezultatul final a fost 
influențat (sau viciat)* de arbitri. 
Adică : Jiul — Chimia, Corvinul
— Dinamo, Sportul studențesc — 
Jiul, S.C. Bacău — Corvinul, 
F.C.M. Brașov — Universitatea 
Craiova, Politehnica Iași — 
Steaua, F.C. Olt — Progresul, 
Steaua — Dinamo, Dinamo — 
Chimia, Dinamo — F.C. Argeș și 
albele. Numărul mare al acestor 
partide a trecut în umbră media 
bună a prestației generale. Ceea 
ce trebuie să dea foarte muilt de 
gîndiit celor to drept.

Logic, se pune întrebarea : cum 
au fost folosiți cei 36 (poate cam 
mulți...) de arbitri ? în general, 
bine. Arbitrii de frunte — pen
tru că s-a mers pe criteriul va
loric — au fost des prezenți în 
centrul arenei. Din acest punct 
de vedere, un clasament al nu
mărului de meciuri conduse se 
prezintă astfel : 1. O. Anderco
— 18 ; 2. N. Rainea — 17 ; 3. 
I. Igna — 16 ; 4. C. Jurja — 15 ; 
5—6. M. Salomir și S. Drăgulici
— 14 ; 7. C. Teodorescu — 13 ; 
8—9. V. Tătar șl V. Topan — 12: 
10. Gh. Jucan — 11. Pornind de 
La acest clasament al cantității, 
am alcătuit și clasamentul cali
tății, luînd în considerație nota
rea în cel puțin 10 partide con
duse la centru. Așa stînd lucru
rile, topul ziarului nostru arată 
astfel, la încheierea anului com- 
petițional :

1—2) Carol Jurja șl Cristian 
Teodorescu — media 8,6.

3) V. Tătar — 8.5 ; 4) L Igna
— 8,3 ; 5—7) O. Anderco, S. Dră-
gullci șl G. Dragomir — 8^2 ;
8—10. N. Rainea, V. Topan și 
Gh. Jucan — 8,1.

Sigur, acest clasament poate fi 
interpretat (ca orice clasament). 
Reținem în principal primii cla
sați. Carol Jurja, arbitru ttoăr. 
cu reale calități dovedite ia de
but, demonstrează că acel meci 
amical de ia Madrid a însemnat 
un simplu aocDdent, iar prezen
ța lui, în finala Cupei Româ
niei, Ta centru, n-a fost deloc 
intim plătoare, cd meritată. Reți
nem și constanța din primăvară 
a lui Cristian Teodorescu, cel 
care în cele șapte partide con- 

a obținut mereu nota 9,

c.

calitățile lui a adău- 
plus de... modestie

sexcnn că la 
gat și acel 
care îi.lipsea. Surprinde, totr-un 
fel, poziția în regres a lud Otto 
Anderco, datorată, credem, pres
tațiilor din toamnă, cînd a ob
ținut de trei ori nota 7, ca și 
locul sub posibilități al lui Ni
colae Rainea, a cărei eclipsă de 
primăvară a fost evidentă pen
tru toată lumea. Să mai adău
găm că liderul topului de toam
nă cu media 8,66, Mircea Salo- 
mir, n-a obținut în final decît 
o medie modestă (7,9), explica
bilă credem, mai mult prin fra
gilitatea psihică din retur a pro
mițătorului (la începutul carierei 
sale) arbitru clujean. Medie bună 
(8,5) și pentru Augustin Deleanu 
și Nicolae Georgescu, numai că 
totalul lor s-a făcuit din... șapte 
întîlniri, normă insuficientă pen
tru a intra în topul final. La 
polul opus al ..clasamentului va
lorai", A. Forwirth, cu media 7 
(din două partide), FI. Cenea, 
D. Ologeanu, T. Balanovicl și M. 
Fediuc, cu 7,2.

Un aspect deloc neglijabil îl 
reprezintă și omogenizarea brigă
zilor. Colegiul central al arbitri
lor a încercat să alcătuiască 
„trio“-uri cit mai echilibrate. 
Numai că nu întotdeauna a reu
șit. Iar dacă ne gîndim că, din- 
tr-un total de 612 tușe posibile, 
au fost „acoperite" de divizlo- 

■ nari „A“ 334, putem conchide 
că... mai trebuie studiată proble
ma ! Aceasta pentru a nu mai 
exista discrepanțe în cadrul lo
tului, între numărul maxim de 
prestații la linie (V. Ciocîlteu — 
18, M. Fediuc — 16, M. IvănCes- 
cu și M. Adam — 15, R. Petres
cu, O. Streng, A. Forwirth — 14, 
V. Topan — 13, C. Teodorcscu 
— 12, C. Jurja — 10) și cel mi
nim (O. Anderco, N. Rainea, I. 
Igna — 2, M. Salomir și V. Tă
tar — 6). Nu ridicăm această 
problemă întâmplător. La una 
dintre consfătuirile arbitrilor di
vizionari „A" s-a insistat pe 
idee a unor brigăzi omogene. Iar 
cînd e vorba de deplasări peste 
hotare, atunci nu mal există ar
bitrul de centru și cei de linie, 
ci brigada 
brigadă 
să fie 
reni că 
linie.

Acest _________
consemnat și meciurile de adio 
ale lui Constantin Dinulescu, 
Constantin Bărbulescu, loan Rus, 
Vasile Topan, Gheorghe Retezau, 
Mihai Moraxu, Caro! Szilaghi. să 
sperăm că „noul val", 
meritoriu * - -
reuși să 
lăsat.

• Golgeteril echipei : Petcu 17 goluri, Dumltrache șl Văetuș 
— cîte 12, Lucescu 7, Gabor 6, Klein și Nicșa — cite 5, Ghiță 
3, Dumitriu IV și Dubinciuc — cîte 2, Andone 1.
• Jucători folosiți : 19 — Nicșa și Klein — cîte 32, Petcu și 

Gabor — cîte 30, Dubinciuc, Bogdan și Dumltrache — cîte 29. 
Gălan 28, Dumitriu IV, Rednic, Lucescu și Văetuș — cîte 27, 
I. Gabriel și Andone — cîte 23, Oncu 15, Alexa 12, Ghiță 10, 
Merlă și Colesniuc — cîte 2.
• Cartonașe roșii : Dumitriu IV (etapa a 14-a), Klein (etapa 

a 15-a), Andone (etapa a 17-a), Lucescu (etapa a 24-a), Petcu 
(etapa a 27-a) și Dubinciuc (etapa a 27-a).
• Cartonașe galbene : 28 — 12 jucători. Cele mal multe : 

Văetuș 5.
• A beneficiat de 9 lovituri de la 11 

cescu 3, Dumitriu 
IV și Văetuș). A 
formate, 1 ratat.

IV și Dubinciuc — 
fost sancționată cu

m : 7 transformate (Lu
cite 2), ratate (Dumitriu

6 penalty-url : 5 trans-

ADMINISTRAȚIA DE STAT
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care ne reprezintă, 
care fiecare trebuie 
cota maximă, lndlfe- 
află la centru sau la

ultim an competUional a

condus 
die Carol Jurja, va 

acopere golul valoric
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• NUMERELE
LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA ---------- --------- _ --------- U81.

I : 70
75 85 ;

65 73 6

„LOTO" DIN 5 IULIE 
FAZA I. EXTRAGEREA 
66 14 87 20 40 26 48 84 62 
EXTRAGEREA A U-a : 7 
57 58 83 88 2 60 63 34 ; FAZA A 
II-a. EXTRAGEREA A LU-a : 2
49 22 76 71 43 ; EXTRAGEREA A 
IV-a : 37 84 62 26 55 32 ; EXTRA
GEREA A V-a : 23 77 79 75 83
3 ; FOND TOTAL DE ClȘTI- 
GURI : 1.095.495 led.

I.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 5 IULIE 1981

pe stodio- 
yc tnadițlo- 
o echipă a 
șl alta al- 

zionarl din 
12. Au tn- 

Borojan, 
(București), 

Oroveanu, 
ccelcnt fos- 
s Ianusevicl

I
I
I
I

înaintea startului 
pionatul cu nr. 63 al _ 
vizii, etod foarte tânărul antrenor 
Mir cea Lucescu a declarat că, în 
cele 34 de etape, echipa sa, F.C. 
Corvinul, va înscrie peste 70 de 
goluri, foarte-foarte mulți au ztm- 
bit cu subînțelesuri, taxînd de
clarația drept o afirmație fără 
acoperire, hazardantă, teribilistă 
chiar...

Dar, a început campionatul, în 
prima etapă Corvinul a învins 
cu 4—1 pe A.S.A. Tg. Mureș 
(mareînd primul- go-1 prin „bă- 
trînul" Dumitrache), apoi s-a dus 
la Slatina, unde a învins cu 
3—1, ajungînd să joace derby-ul 
cu Dinamo de pe aceeași poziție 
în clasament : 1—2 ! Dinamo a . 
învins cu 1—0, a învins greu o 
echipă foarte tînără și avîntată, 
al cărei apetit de goluri s-a vă
zut clar în partida următoare : 
7—0 cu F.C.M. Galați. 1—0 apoi

în cam- 
p rimei di-

deci, împlinirea ebiectivu-vadă,
lui declarat de antrenor. Urmă
toarele etape, însă, și toueosebi 
ultimele ale turului n-au mai 
avut „productivitatea" celor de 
start, echipa coborînd pînă pe 
locul 8 și încheind prima parte 
a întrecerii doar cu 31 de goluri 
marcate ; mai puțin de 50 la 
sută din... promisiune.

In retur, echipa siderurgiștilor 
a pendulat tot timpul într*' lo
curile 5—10, alternînd jocuri de 
mare eficiență (4—0 cu F.C. Ar
geș și „Poli" Timișoara, 6—1 cu 
F.C. Baia Mare, 8—0 cu Politeh
nica Iași) cu altele în care a. 
rămas datoare înfocaților ei su
porteri (1—2 cu Dinamo, 0—1 cu 
Jiul, 0—1 cu Sportul studențesc, 
1—3 cu ,,U“ Cluj-Napoca). Din 
această alternanță (a salvat, la 
un moment dat, o echipă stu
dențească, pe cea din București, 
„îngropînd pe cea

O „horă" formată din șapte jucători in careul echipei Corvmut, 
care va obține la București, în partida cu Progresul Vulcan, 

una din surprinzătoarele ei victorii in deplasare.
Foto : Ion MIHĂICĂ

cu Jiul și lată că, după o trei
me din tur, clasamentul primei 
divizii avea, un lider inedit — 
Corvinul — o echipă care mar
case 15 goluri și primise doar 
trei ! Cifrele lăsau să se între-

De vorbă cu golgeterul ediției 1980/81

RADU II: „RÎDEAM CU UN OCHI,
DAR

mai simplă

PLÎNGEAM CU CELĂLALT..."

Iași) a rezultat însă „norma" 
propusă, Corvinul reușind să 
marcheze în retur 41 de goluri, 
cu zece mai multe decît în tur. 
Și pentru a închide „seria", tot 
Dumltrache a marcat și ultimul 
gol, în min. 88 al meciului cu 
Politehnica Iași ! Acesta a fost 

. drumul parcurs de Corvinul în 
campionat, ea apărînd, tuturor 
ca :

1. O ECHIPA PUR OFENSIVA, 
care a atacat acasă în . valuri 
(componenți din toate liniile au 
marcat goluri), care a abordat

. cu mult curaj meciurile susținute 
în deplasare ;

2. O ECHIPA FRAGILA IN A- 
PARARE, primind 48 de goluri, 
mai multe decît F.C.M. Brașov, 
Jiul și „Poli" Timișoara, aflate 
după ea în clasamentul general 
al campionatului 1

De ce așa ?
„Am plecat de la ideea foarte 

clară — afirmă Mircea Lucescu 
—- potrivit căreia o echipă tînără 
nu poate juca decît tinerește, a- 
vîntat, ofensiv. In campionatul 
de „B" din care am promovat, 
cel al ediției 1979—1980, noi am 
marcat 90 de goluri. Nu puteam 
deci... stopa pofta de goluri a 
echipei. Dimpotrivă, am căutat 
La antrenamente să aprofundăm 
tema jocului în atac, să le las 
libertatea de creație. Sigur că, 
pentru a deveni o echipă tot mai 
puternică, F.C. Corvinul va tre
bui să devină un mecanism e- 
chilibrat, să joace la fel în 
bele faze, să devină mult 
închisă în apărare. Acesta 
dealtfel, obiectivul pe care

/propune pentru 
tor“.

Aflată în plin 
nedorizate, F.C. 
șește și în plin 
BILIZARE pe pr; 
balului nostru.

„Așa ceva ne-am propus noi 
atunci cînd promovarea a deve
nit certitudine — sublinia Mircea ; 
Pascu. președintele clubului. , 
Campionatul recent încheiat ne-a 
arătat că se poate mai mult, că , 
prin talentul pe care-1 au, jucă- 

' tori ca Petcu.
Nicșa, Gabor. 
Rednic pot să 
loc mult mai 
care s-a clasat 

Va aduce 
consacrarea -------------- _ , . .
din cele mai t/nere formații ale 
primei nonstre divizii ?

Laursnțiu DUMHRESCU

Nu există, credem, 
și mal clară fișe de legitimare 
decît aceea a golgeterului cam
pionatului nostru, Radu n. Pe 
foaia sa de la evidența jucăto
rilor, ținută de FJR.F., doar pri
ma rubrică este completată. * 
colo scrie ___ . ‘ --«-1______
1968 — F.C. Argeș. Micuțul Radu 
Marin venea, la 12 ani, la clufouil 
„vioUeților" și 
plnă astăzi. O 
aproape clasică 
deci, evoluția 
cînd este înscris în controalele 
oficiale fotbalistice : „produs sută 
La sută al lui F.C. Argeș". Șl, 
completăm noi, argeșean get-be
get — născut tn comuna Mareș 
la 15 martie 1956.

După ce am făcut, astfel, cu
noștință cu „starea civilă" și 
fotbalistică a lut Radu H (nume
rotat astfel spre a-1 deosebi de 
alt jucător ridicat la clubul pi- 
teștean, Radu I), să-1 invităm 
pe proaspătuil cfștigător al între
cerii „oamenilor de gol" la o 
discuție despre el, despre golge- 
teri, despre F.C. Argeș...

— Deci iată-te cîștigător, pen
tru a doua 
golgețerilor, 
bil, să te mal întrebăm 
ești mulțumit ?

— Sigur că sînt bucuros, 
succesul din ediția 1978^79, a 
victoria lui Cîmpeanu n, tn . 
pionatul trecut. îmi cam pierdu
sem încrederea în .mine. Antre
norul Florin Halagian, toți co
echipierii mei, suporterii argeșeni 
mi-au dat însă o mină de aju-

_______ A- 
așa : 1 septembrie

acolo a rămas 
formulă devenită 
îl ca-nacterlizează, 
celor 13 ani de

tor. Am simțit, cînd trebuia, in
tervenția antrenorului. M-a trezit 
la realitate, adeseori, și reacția 
promptă a publicului, fn fine, 
mi-am revenit, am recîștigat 
mult din moralul pierdut — mo
ralul e principialul lucru pentru 
reușita unui golgeter — și am 
avut un bun final de campionat. 
Cifra de 28 de goluri nu-i rea... 
Dar ea îmi produce, totuși, re
gretul, că nu am apărut pe lista 
laureaților „Ghete! de aur“. Ați 
văzut, m-am aflat la cîțiva... cen
timetri de podium. Cînd am citit, 
în ziar, clasamentul golg eterilor 
europeni, rîdeam cu un ochi, 
dar plîngeam cu celălalt...

— Înțelegem că ești capabil 
de o cifră superioară...

— Da, cred că aș fi putut rea
liza și mai multe goluri.. Dar am 
ratat foarte mult. Am avut mul
te mingi bune, coechipierii nu 
m-au ocolit, dovedind mult al
truism. Dealtfel, mă bucur că 
am ieșit golgeter într-o echipă 
care s-a schimbat așa de mult 
față de campionatul 
te es'te și acesta un 
ușitei - noii formule 
Argeș. Eu, 
record de 
cării unei formule de echipe cu 
.maximum de randament. Nu. știu 
dacă s-a mai înregistrat o per
formanță asemănătoare în. fotba
lul nostru. F.C. Argeș n-a obți
nut numai un meritoriu loc 3, ci 
a lansat și o echipă nouă, tînără 
și puternică în Divizia „A". .

— Să revenim la Radu n. 
Mulți spun că ești cam lipsit de

ambiție, că, altfel, ai fi realizat 
de două ori mai mult.

— Probabil că e fi șl asta... 
Este adevărat că — așa cum mai 
spuneam — am perioade de ab
sență, ca randament in joc. Am 
căutat să fiu mai insistent în 
joc, să mă angajez mal mult. 
Uneori am reușit, alteori nu. Im1 
dau seama de aceste dispariții 
de la linia normală de compor
tare. Am avut, de multe ori. 
partea mea de vină.

—- Prin ce ?
— Lipsa de încredere, lipsa de 

moral. Un capitol la care sînt 
încă în debit. Spectatorul poate 
nici nu știe cît te consumă o 
mare ocazie ratată. Mai cu sea
mă în situații de scor dificile. 
Unii recuperează ușor, pe mine, 
mă marchează puternic asemenea 
nereușite. Succesul din recentu1 
campionat e — tocmai de aceea 
— un mare ajutor pentru starea 
mea de start în sezonul 1981/198°

— Apropo de noul sezon. Ce 
crede Radu II de o eventuală 
reînnoită candidatură a sa la 
fotul reprezentativ.

— Aici nu eu am cuvîntul ho
tărî tor, d selecționerii. Aparițiile 
mele la națională — șase la nu
măr — au rămas undeva înapoi. 
Sînt orâcînd la dispoziția lotuilu 
reprezentativ dacă se consideră 
că pot fi 
pleta mai 
întrecerea 
chemare 
colori ?

campionatul

am- 
mai

vii-

'hu- 
gă-

proces de... 
Corvinul se _ 
proces de STA- 

ima scenă a fot-

trecut. Poa- 
s.emn al re
de la F.C. 

consider un 
mpdiifi-

I.- Unirea A. Iulia — Aurul 1
Vict. Călan — Min. Lupe-ni 1
Oțelul Gl. — C.S.U. Gl. 1
F.C.M. Brăila —S.N. Brăila 2

1
1 
2
1 
1
2 
1
1

li, 
in. 
IV.
V. 

VI.
Cristalul — C.S. Botoșani 

. Laminorul — Ceahlăul 
VII. Cetatea . Tg. N. — Relonul 

Vict. Tec.—Luceai. Adj. 
Constr. Călărași — Amon.il 
Min. Km. VI. — C.F.R. Cv. 
Electro. — Lotru Brezoi 
C.P.L. Sebeș — Oacta Orăș. 

xin. C.I.L. Blaj — Expiormln Dv. 1 
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 

216.749 LEI.

vm. 
IX.
X. 

XI. 
xn.

oară, în întrecerea 
Este inutil, proba- 

dacă

unul, o 
rapiditate a

După 
venit' 
cam- utifl. Ce ar putea corn-- 

fericit reușita mea în 
golge terilor decît o re
produci 1 vă printre . tri-

au, jucă- 
Văetuș, Kleîn, 

Andone, Bogdan, 
urce echipa pe un 
bun decît cel pe 
în ediția 1980—81“... 

viitorul campionat 
definitivă a uneia

Eftimie IONESCU

Amon.il


„Cupa Europei — B^uno Zauli“

ATLETELE NOASTRE-
4 VICTORII INDIVIDUALE
BOD0 5 (prin telefon). în se

mifinala feminină a ..Cupei Eu. 
ropei —■ Bruno Zauli * desfășu-, 
rată in localitate, reprezentati
va de atletism a Uniunii So
vietice a obtinut o victorie cla
ră. așteptată. Pentru următorul 
loc. care asigura direct califi
carea în finala „A" a compe
tiției. s-a dat insa o luptă 
strinsă. acesta fiind ocupat. în 
cele din urmă de echipa Unga
riei. Dar iată clasamentul gene
ral : 1. U.R.S.S. 107 p. 2. Un
garia 86 p. 3. Italia 80 p. 4. 
România 75 p. 5. Norvegia 60 
p. 6. Belgia 55,5 p. 7. Elveția 
49.5 p, 8. Grecia 27 p.

De subliniat faptul că fetele 
noastre au obtinut 4 victorii in
dividuale : Natalia Mărășescu 
la 1 500 m. Mariana Ionescu la 
disc. Corina Gârbea la suliță și 
Maricica Puică la 3 000 (a între
cut-o net pe recordmana nor- 
vegiancă Grete Waitz. marea 
favorită a publicului). Timpul 
foarte rece si vîntul puternic 
au influențat direct rezultatele 
înregistrate. Iată cîteva dintre 
aceste rezultate : 100 m : Zolo
tareva (U.R.S.S.) 11,88... 7. Cio
lan 12,38 ; 200 m : Bochina 
(U.R.S.S.) 23,82... 8. Negovan
25,65 ; 400 m : Nazarova
(U.R.S.S.) 51,84. Petrika (U) 
53,30. Samungi 53,74 ; 800 m : 
Mineeva (U.R.S.S.) 2:00,51. Do-

TURUL FRANȚEI
PARIS, 5 (Agerpres). — Dis

putată duminică între Nantes 
și Le Mans (194 km) cea de-a 
10-a etapă a Turului ciclist al 
Franței a fost cîștigată de bel
gianul Rene Martens cronome
trat cu timpul de 4h23:09. în 
clasamentul general individual 
se menține Lider francezul Ber
nard Hinault, urmat la 37 sec. 
de australianul Philip Anderson 
și la 3:31 de Gilbert Duclos 
(Franța).

PREGĂTIRI PENTRU J.O.

DE LA LOS ANGELES
NEW YORK, .' (Agerpres). — 

Concursurile de canotaj acade
mic și caiac-canoe din cadrul 
Jocurilor Olimpice de la Los 
Angeles (1984) se vor desfășura 
pe lacul Casitas. Acest lac se 
află La 33 km de Los Angeles. 
Pentru J.O. organizatorii au a- 
nunțait că vor monta tribune 
care să poată adăposti peste io 000 
de spectatori.

BARCELONA CANDIDEAZĂ

LA ORGANK.REA J.O. 1992
MADRID, ” (Agerpres). — O- 

rașul spaniol Barcelona își va 
depune oficial candidatura de a 
organiza în anul 1992 Jocurile 
Olimpice de vară. Candidatura 
prezentată de primarul orașului,' 
Narciss Serra, a fost acceptată 
de Municipalitate cu unanimitate 
de voturi.

JOHN McENROE ÎNVINGĂTOR LA WIMBLEDON
LONDRA (Agerpres). — Fina

la probei de simplu bărbați a 
turneului internațional de tenis 
de la Wimbledon, s-a încheiat cu 
succesul jucătorului american 
John McEnroe, care I-a întrecut 
în 4 seturi, eu 4—6, 7—6, 7—6, 
6—4, după 3 ore și 25 de minute 
de joc. pe campionul suedez 
Bjorn Borg.

La vînsta de 22 de ani, John 
McEnroe intră astfel pentru pri
ma dată în posesia trofeului ce 
răsplătește învingătorul centena
rului turneu, întrerupând seria 
victor iilor lui Borg, neînvins pe 
gazonul londonez din 1976, de 
cînd a cucerit titlul de 5 ori 
consecutiv. In meciul de sîmbă- 
tii — a 6-a victorie a tenis mâ
nui ui american din cele 13 întâl
niri cu Borg —, campionul sue

AGENDA SĂPTĂMÎNII
6. VU TENIS : campionatele internaționale ale Elveției, la

Gstaad (se încheie la 12.VH).
7. VII ATLETISM : concursul internațional memorialul

Paavo Nurmi, la Turku.
FOTBAL: Tragerea la sorți în cupele europene (eta
pa I) la Zurich.

10—11.VH ATLETISM : meciul masculin și feminin U.R.S.S. — 
S.U.A. la Leningrad

12. VII MOTOCICLISM : „Marele premiu San Marino*, a X-a 
probă a C.M., la Imola

rio (I) 2:01,10. Lovin 2:01,34; 
1500 m: Mărășescu 4:10,08, 
Smolka (U.R.S.S.) 4:12,02; 3 000 
m : Puică 8:41,08. Waitz (N) 
8:45,42. Cruciata (I) 8:47,10; 
4 X 100 m : U.R.S.S. 44,02. ...7. 
România (Ciolan. Chiricută. 
Negovan. Korodi) 46,24 ; 4 X 
400 m : U.R.S.S. 3:31,85 ...3.
România (Korodi. Stancu. Sa
mungi. Lovin) 3:35,44 ; 100 mg: 
Kemensadze (U.R.S.S.) 13,31,
Stoica 14,15 ; 400 mg : Kostew- 
skaia (U.R.S.S.) 57,1... 4. Stan
cu 59,2 ; lungime : Proscurjako- 
va (U.R.S.S.) 6,52 m... 7. Tifrea 
6,01 m ; înălțime : Mayer (E) 
1,82 m... 5. Matei 1,76 m ; greu
tate : Isaieva (U.R.S.S.) 18,36 m 
...5. M. Ionescu 15,60 m ; disc : 
M. Ionescu 57,76 m. Lesovaia 
(U.R.S.S.) 56,50 m ; suliță : 
Gârbea 59,46 m. Janak' (U) 
59,12. Sacorafa (G) 58,18 m.

A LUAT SFÎRȘIT 
„TURUL IUGOSLAVIEI"

BELGRAD, 5 (Agerpres). — 
Cel de-al 37-lea Tur ciclist al 
Iugoslaviei s-a încheiat cu victo
ria tlnărului rutier sovietic Piotr 
Ugrumov, care l-a deposedat ta 
ultima etapă (a 8-a, Kobarid- 
Kramj) de tricoul galben pe 
coechipierul său Riho Sun, li
der al clasamerutului generai din 
prima zi a cursei. Soarta între
cerii a fost decisă pe urcușul 
lung de 16 km al muntelui Vrșeț, 
un 'e s-a detașat uln pluton de 
șapte alergători. Avansul fuga
rilor a fost la punctul de cătă- 
rare de peste 5 minute. Etapa a 
revenit lui Miscenko, tatonat de 
Ugrumov, ambii înregistrați pe 
distanța de 125 km cu timpul de 
3h 23:40,0. Clasamentul general : 
1. Ugrumov (U.R.S.S.) ; 2. Sun 
(U.R.S.S.) la 3:57,0 ; 3. Polone iei 
(Iugoslavia) la 5:34.0. Primul din
tre cicliștii români s-a clasat 
Mircea Romașcanu, pe locul 13. 
la 16:39,0.

Pe echipe, întrecerea a fost 
cîștigată de formația U.R.S.S. Au 
terminat competiția 72 de concu- 
re-ntl din cei 96 care au luat 
startul.

Turneul internațional feminin de volei al României
ECHIPA ȚĂRII NOASTRE CÎȘTIGĂTOARE ÎN FAȚA UNGARIEI: 3-2

BISTRIȚA. 5 (prin telefon), 
într-o ambiantă deosebită, 
creată de entuziasmul cu care 
amatorii de sport de aici au 
primit competiția. în frumoasa 
sală polivalentă a început cea 
de a 19-a ediție a tradiționa
lului Turneu international fe
minin de volei al României, la 
care iau parte echipele Bulga
riei. Cehoslovaciei. R. D. Ger
mane.'Ungariei precum si a tă
rii noastre. Turneul — impor
tant test înaintea Jocurilor 
Mondiale Universitare si în 
perspectiva campionatului eu
ropean — a debutat sub semnul 
angaiamentului deplin al celor 
4 echipe care au evoluat în 
prima zi. ceea ce a determinat 
dispute pasionante, faze spec
taculoase. subliniate frecvent cu 
aplauze de un public numeros 
(sala a fost plină !). entuziast, 
sportiv si generos. Aceasta do-

dez a reușit numai în primul set 
să-și impună jocul de contra
atac, în următoarele McEnroe, cu 
servicii puternice și voleuri în 
diagonală, în special cu reverul, 
a înclinat balanța în favoarea 
sa, egalînd situația în setul 3. 
după ce adversarul său condu
sese cu 4—1 și. apoi, cîstigînd o 
partidă de excelentă valoa
re tehnică. disputată între 
ceti mai buni jucători din lume 
la ora actuală.

★
Comentând finala agenția Reu- 

ter transmite între altele : „John 
McEnroe a oprit seria victoriilor 
lui Borg, care câștigase la Wim
bledon, pînă sîmbătă, 41 de par
tide (după cea pierdută în 1975, 
în sferturile de finală cu Arthur 
Ashe). Unii și-1 aminteau- pe

1g București ’81
Cuvîntul de ordine al sportivilor noștri:

MUNCĂ FĂRĂ PREGET, REZULTATE SUPERIOARE!
(Urmare din pag. 1)

execuție pînă la stadiul auto
matizării.

Și poloiștii au disputat fina
lele „Daciadei“. în reprezenta
tiva Bihorului, echipă impusă 
fără replică în fața selecțio
natei Bucureștiului (care a be
neficiat de jucători de la Ra
pid și de la Dinamo), cei pa
tru „universitari“ — Fejer, 
Costrăș, Gordan, Garofeanu — 
ne-au convins că se află in a- 
propierea maximumului de for
mă, condiție obligatorie pentru 
atingerea obiectivului lor la vi
itoarele întreceri.

Ștefan Rusu, Ion Draica, 
Constantin Alexandru, Vasile 
Andrei au fost principalii ar
tizani ai succeselor finalelor pe 
tară ale „Daciadei“ la lupte 
greco-romane. Mai grăbiți de- 
cît colegii lor de la libere (ca- 
re-și continuă retușurile în am-

SPORTIVII DIN R. P. CHINEZĂ VOR FI PREZENTI
LA TOATE DISCIPLINELE

(Urmare din pag. 1)

Asiei, pe gimnastul Li Yuejiu, 
cîștigătorul „Cupei Mondiale" la 
paralele în 1980. precum și pe 
Chen Xiaoxia, câștigătoarea 
„Cupei mondiale" la sărituri în 
apă in proba de platformă 10 
metri. La jocuri as remarca e- 
chipelc participante la turneele 
masculin și feminin de volei, 
formații care au făcut progrese 
în ultimii ani. Mai puțin opti
miști sîntem în ceea ce privește 
evoluțiile la polo. înot si mai 
ales la lupte, sporturi la care 
mai avem încă de Invătat.

— Cînd sosesc sportivii chi
nezi ?

— O primă parte la 9 iulie, 
a doua Ia 16 iulie, ambele pe 

vedeste că organizatorii au fă
cut o bună alegere a orașului 
gazdă pentru această imoortan- 
tă competiție voleibalistică. do
tată de localnici cu „Trofeul 
Hebe".

în prima partidă s-au întîlnit 
reprezentativele Cehoslovaciei 
și Bulgariei, aceasta din urmă 
deplasînd însă aici lotul pentru 
Universiadă, axat De echipa so- 
fiotă Akademik. Deși. în aces
te condiții, echipa Cehoslova
ciei a devenit favorită. — și a 
confirmat calculul hîrtiei cîști- 
gînd cu 3—0 (8. 11. 8) — totuși 
partida a fost adesea echilibra
tă. datorită tenacității si recu
noscutelor calități pentru jocul 
de apărare etalate, si de data 
aceasta, de voleibalistele bulga
re. Dar cehoslovacele — în sex
tetul cărora antrenorul Michal 
Nerad a reușit să impună ti
neretul în jurul „veteranei"

McEnroe doar prin ieșirile sale 
uneori capricioase, dar în finală 
a dovedit că se poate stăpîni și 
că se află, la 22 de ani, la apo
geul valorii sale*.

La rîndul său, corespondentul 
agenției France Presse notează : 
„După cinci titluri consecutive, 
Borg s-a înclinat sîmbătă în cea 
de-a șasea finală a, sa disputată 
la Wimbledon, în țața america
nului McEnroe, învingător în pa
tru seturi : 4—6, 7—6, 7—6, 6—4. 
Tînărul american, întrecut în fi
nala de anul tn-eaut, după un 
meci de neuitat, și-a luat re
vanșa șl a pus capăt invincibi
lității iul Borg pe gazonul ce
lebrei arene londoneze. Este al 
treilea titlu de „mare șlem“ pen
tru talentatul jucător newyorkez, 
care a cîștîgat pînă acum de 
două ori „openul american de 
la Flushing Meadow, în 1979 și 
în 1980. învinșii săi din finale 
fiind Vitas Gerulaitis și Bjărn 
Borg.

★
Proba de dublu bărbați, dispu

tată între perechi americane», a 
fost cîștigată de John McEnroe 
si Peter Fleming, caire au învins 
în finală cu 6—4, 6—4, 6—4 cuplul 
Stan Smith-Bob Lutz. McEnroe 
șl Fleming au mai terminat în
vingători în această probă la 
ediția din 1979. 

bianța montană a Buștenilor), 
specialiștii stilului „clasic" au 
și luat contact cu saltelele de 
concurs de la patinoarul „23 
August", gazda întrecerilor ofi
ciale de lupte ale Universiadei.

Săritorii lucrează în bazinul 
„Delfinul" din Brăila ; baschet
balistele la Brașov, colegii lor 
in sala Giulești ; atleții la Sna- 
gov. București și Craiova ; te- 
nismenii la Timișoara, în aș
teptarea avanpremierei — ade
vărat spectacol de gală ! — al 
meciului de „Cupa Davis", cu e- 
chipa Argentinei, scrimerii la 
campionatele mondiale din 
Franța...

Sînt ultimele antrenamente,' 
sînt ultimele întîlniri oficiale. 
Un singur gînd, însă : muncă 
fără preget, pregătire fără fi
suri, rezultate superioare, re
prezentare demnă a culorilor 
patriei în cea mai mare com
petiție polisportivă găzduită 
vreodată în România !

ruta Beijing-Karaci-Bucurcști. 
Pînă la începerea Jocurilor vom 
urmări acomodarea la schimba
rea de fus orar și obișnuirea cu 
bazele sportive de concurs. Am 
vizitat majoritatea și socotim că 
sînt absolut corespunzătoare 
pentru a găzdui o competiție 
de amploarea Universiadei, de- 
monstrînd și prin aceasta lău
dabilele eforturi ale organiza
torilor. Am în vedere în pri
mul rînd instalațiile de atle
tism de la stadionul „23 Au
gust".

Prin intermediul ziarului 
„Sportul", dorim să mulțumim 
pentru ospitalitatea cn care am 
fost primiți, pentru căldura cu 
care am fost Înconjurați in 
România.

Langsadiova — au arătat o ca
pacitate de ioc superioară, mai 
multă exactitate si siguranță In 
execuții, precum si o deosebita 
varietate ta concepția tactică. 
S-au remarcat : Tana Rohok- 
ska, Eliska Langsadiova si Mi
roslava Blahova. foarte bine di
rijate de Darina Ptackova. de 
la învingătoare, respectiv Sne
jana Borisova si Evghenia Ko- 
seva. Au arbitrat foarte bine : 
Em. Ududec (România) si Z. 
Juhâsz (Ungaria).

Firește, cu mult interes a fost 
așteptată confruntarea dintre 
reprezentativele României si 
Ungariei. Spre surprinderea 
noastră, sextetul aliniat de an
trenorii S. Chirită, N. Humă si 
O. Solomonov a avut o evoluție 
neconvingătoare, după un în
ceput bun (7—1. 9—4). Au sur
prins mai cu seamă, slaba con
centrare si plasamentul defec
tuos la preluarea serviciului, 
element ce a constituit un ade
vărat ..călcîi al lui Achile" tot 
timpul si îndeosebi în prima

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • La Porto San 

Giorgio (Italia) a început un tur
neu international masculin : Ita
lia — România 96—86 ; ..All Stars 
Garelli* (S.U.A.) — Franța 84—
65, „AII Stars* — România 105— 
86 ® In primul meci al turneu
lui pe care îl întreprinde în Iu
goslavia. selecționata studențeas
că masculină a S.U.A. a jucat Ia 
Liubliana cu o selecționată a tă
rii gazdă. Victoria a revenit bas- 
chetbalistilor iugoslavi, cu scorul 
de 92—83 (53—39). Principalii rea
lizatori au fost Popovici (22 punc
te). Benacek (14) si Vucevici (12). 
respectiv Smith (16). Bagley (15) 
si Pinome (12) • In turneul final 
de la Sao Paulo, echipa brazilia
nă Sirio a învins cu scorul de 
111—102 (51—51) formația austra
liană St. Kilda. Alte rezultate : 
Real Madrid — F ran cana (Brazi
lia) 101—60 (49—26) : Clemson U- 
niversity (S.U.A.) — Ferrocaril 
(Argentina) 103—97 (44—48). In
clasament conduce Real Madrid 8 
p, urmată de Sirio 7 p, Francana 
si Clemson cu cîte 6 p.

CICLISM. — Etapa „prolog* a 
celei de-a 38-a ediții a turului 
Poloniei s-a desfășurat la Varșo
via si a fost cîștigată de olan
dezul Hennle van Lent. înregis

, O Sistemul informatic 
al Universiadei a trecut 
primele examene de ca
pacitate cu ocazia fina
lelor „Daciadei" la gim
nastică, la lupte și la po
lo. Pentru următoarele 
zile sînt programate alte 
repetiții generale cu o- 
cazia finalelor „Dacia
dei" la înot și sărituri 
in apă. în paralel, au loc 
acțiuni de „încărcare a 
memoriei" calculatorului 
cu date privindu-i pe 
participanții la Jocurile 
Mondiale Universitare. 
Pe măsura înscrierilor 
nominale, sosite la Co
mitetul national de or
ganizare, „memoria" cal
culatorului se îmbogă
țește cu noi și noi date 
asupra performerilor (fa
cultățile la care aceștia

BREVIAR
studiază, date personale, 
cele mai bune perfor
manțe etc.).

• în Palatul sporturi
lor și culturii a început 
montarea podiumului pe 
care vor concura gimnas
tele și gimnaștii partici- 
panți la Jocurile Mon
diale Universitare de 
vară. Pînă la 11 iulie, 
instalarea podiumului .^L- 
a aparatelor trebuie . în
cheiată, întrucît federația 
de specialitate preconi
zează pentru ziua de 13 
iulie, la ora 17, o de
monstrație la care ur
mează să participe lotu
rile universitare de gim
nastică ale României.

© La sediul Expoziției 
de numismatică a Mu
zeului de istorie a mu
nicipiului București, din 
bulevardul Ana Ipătescu 
nr. 21, se va deschide, 
la data de 10 iulie, o 
expoziție de plachete, 
medalii și insigne cu te
matică sportivă. Acțiunea 
va fi organizată în cin
stea Universiadei.

• Din delegația Re
publicii Populare Congo 
fac parte 10 atleți, 12 
baschetbaliști, 12 voleiba
liști, însoțiți de un ar
bitru și 6 oficiali.

jumătate a partidei. De aseme
nea. echipa noastră nu a dove
dit nici suficientă forță în atac, 
ceea ce - a permis adversarelor 
să recupereze foarte multe 
mingi. în această situație. ea 
s-a văzut condusă cu 2—0 la 
seturi și existau doar slabe spe
ranțe de redresare. Din cel 
de-al treilea set. însă, elemen
tul decisiv care a determinat, 
totuși, revenirea avea să fie 
serviciul (semnalul fiind dat de 
Maria Enache). iar apoi intro
ducerea în sextet a două dintre 
primele rezerve : Doina Moro- 
san si Heana Dobroschi. ele a- 
ducînd un plus de vigoare în 
atac și de mobilitate ta fazele 
de apărare. Beneficiind si de 
revenirea Victoriei Banciu si 
Măriei Enache. echipa noastră 
a trecut autoritar la cîrmă. cîș- 
tigînd cu 3—2 (—13. —8. 13, 7, 
9). De la oaspete, o impresie 
deosebită au lăsat Agnes Tor- 
ma. Beata Pomikalszky si 
Bernadette Koszegi. Arbitrai 
bun : G. Stoianov (Bulgaria) si 
I. Niculescu (România).

Mîine (n.r. azi), de la ora 
16,30 : R. D. Germană — Ceho
slovacia si Bulgaria — Ungaria.

Aurelian BREBEANU

trat pe distanta de 1 km cu tim
pul de 1:29,14. L-au urmat polo
nezii Tadeusz Krawczyk 1:29,95 
si Marek Kulesza 1:30,48.

ÎNOT O După prima zi a me
ciului dintre echipele U.R.S.S. si 
Angliei, care se desfășoară la 
Kiev, scorul este favorabil gaz
delor cu 76—44 puncte. Rezultate 
tehnice : masculin : 100 m liber : 
Krasciuk (U.R.S.S.) 51,72 : 400 m 
liber : Salnikov (U.R.S.S.) 3:57.39: 
100 m fluture : Dombrovski
(U.R.S.S.) 55,79 : feminin : 100 m 
liber : Nicky Flibbins (Anglia) 
58,67 : 200 m mixt : Irina Ghe- 
rasimova (U.R.S.S.) 2:23,81 : 200 m 
bras : Suzan Brownsdon (Anglia) 
2:34.43 • In cadrul campionatelor 
R. D. Germane, la Berlin. Corne
lia Polit a cîstigat 100 m spate cu 
timpul de 1:02,87. în proba de 
400 m liber Carmela Schmidt 
4:10.10. a întrecut-o pe campioana 
olimpică Ines Diers 4:11.70. Alte 
rezultate : 200 m bras : Ute Ge- 
weniger 2:31,60 : 200 m liber :

’jorg Woithe 1:52,09 : 100 m spate: 
Dirk Richter 57,54. La 200 m mixt 
— Ute Geweniger cu 2:11,73 a 
realizat un nou record mondial.

RUGBY • La Brisbane, Aus
tralia a învins Franța cu 17—15 
(10—9).
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