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finale aleEmilian Nicula, la recentele 
„Daciadei“

Desfășurate ani în șir con
comitent cu întrecerile feminine 
și de cele mai multe ori „în 
umbra" acestora, iată că re
centele finale ale „Daciadei" și 
ale campionatului național mas
culin s-au impus atenției gene
rale prin ele însele, prin va
loarea exercițiilor prezentate 
de concurenți, captind într-o 

considerabilă atenția

publicului specta
tor. Și nu greșim 
deloc oînd afirmăm 
că protagoniștii 
concursului mas
culin de la Palatul 
sporturilor și cul
turii au fost — 
cum era și firesc 
dealtfel — compo- 
nenții lotului nos
tru studențesc care 
se pregătesc pentru 
apropiatele Jocuri 
Mondiale Univer
sitare. Intr-un cla
sament alcătuit pe 
exerciții impuse și 
liber alese Kurt 
Szilier, Aurelian 
Georgescu, Octa
vian Ionașiu, Emi
lian Nicula și Dan 
Odorhean se află 
Pe primele locuri, 
fapt care dovedeș
te o bună pregă
tire generală, chiar 
dacă — după cum 
se știe — exerci
țiile Impuse nu fi
gurează în pro
gramul Universia
dei. în ce privește 
programul liber a- 
les, el evidențiază 
într-o și mai mare 

detașarea din lo-

la cal cu minere (9,60 în con
cursul general și 9,80 în finală) 
și bară (două note de 9,65). 
Szilier manifestă o constanță 
deosebită și ne bucură să con
semnăm faptul că a fost sin
gurul dintre gimnaștii fruntași 
care au încheiat participarea la 
recentele finale fără a înre
gistra vreo ratare. Aurelian 
Georgescu, campionul de anul 
trecut al tării, pare să revină 
hotărît la forma care i-a adus 
cele mai importante succese ale 
carierei sale spartive si se a- 
nuntă ca unul dintre posi
bilii componenți ai echipei 
noastre pentru Universiadă. Mai 
ales la sol, inele și bară fixă 
el are serioase posibilități de a 
se impune cu exerciții de bună 
valoare tehnică. In ce-1 pri
vește pe Emilian Nicula, am 
dori să reținem cu deosebire

Constantin MACOVEl

(Continuare In pag a 4-a)

Carmen Bunaciu, în serie : al 3-lea record (62,24 — 100 m spate) 
in trei săptămâni. Foto : V. BAGEAC

Ieri a fost o vreme admirabi
lă pentru înot. Și cei ce s-au 
deplasat la piscina 
gust" 
urmări întrecerile 
campionatelor naționale si 
..Daoiadei" 
greta. Au ____ ______
București, pentru prima oară, 
un record 
mondială., o performantă de ex
cepție pentru înotul românesc. 
Așa cum a promis. Carmen Bu
naciu a tinut să onoreze fina
lele marii noastre competiții 
naționale cu un rezultat exce
lent. încheind cursa de 100 m 
spate în 62,24 sec. timp ce co
rectează propriul record natio
nal stabilit cu cîteva zile în ur
mă la Verona, cu 51 sutimi de 
secundă ! 
mantă, multipla campioană 
tării 
trei 
zitia 
mai ______ _____
înaintea campioanei R. D. Ger-

..23 
din Capitală, pentru 

finale
nu au avut ce 
putut aplauda.

Au- 
a 

ale 
ale 
re
ia

de certă valoare

Cu această perfor- 
a 

(are pînă la această oră 
titluri) și-a consolidat no
de lider în top-ul celor 
rapide spatiste din lume.

măsură

măsură 
tul gimnaștilor, printr-o com
portare de ansamblu remarca
bilă, cu exerciții valoroase din 
punct de vedere tehnic și bine 
executate, a multiplului nostru 
campion Kurt Szilier, proaspăt 
medaliat cu argint la „europe
nele" de la Roma. El a confir
mat cu brio buna evoluție din 
ultimele întreceri, cu deosebire

70
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DE ATLETE ȘI ATLEȚI 
DELEGAȚIA POLONIEI!

Conducerea sportului univer
sitar polonez a decis să trimi
tă la București, la Universia
dă, o echipă formată din 130 
persoane,: număr record în is
toria participării Poloniei la 
această mare manifestație 
sportivă. Studenții sportivi po
lonezi vor lua parte la între
cerile a opt ramuri sportive. 
Cea mai mare parte a delega
ției va fi alcătuită din atleți 
— 70, adică mai mult de ju
mătate din întreg lotul sporti
vilor noștri. între aceștia se 
vor afla : săritoarele în înălți
me Ursula Kielan 
cu argint la J.O.
cova — 1,94 m) și Danuta Bul- 
kowska (1,90 m), alergătoarele 
peste garduri Lucyna Langcr 
(cîștigătoarea Universiadei din

(medaliată 
de la Mos-

1979, locul III la J.O. 1980
12,65) și Elzbieta Rabasztyn 
(12,80 s), sora faimoasei noas
tre campioane Grazyna Rabsz- 
tyn. Dintre băieți reținem nu
mele sprinterului ~ ~
necki (100 m — 
chipa de 4X100 
cu argint la J.O.
rul în lungime Stanislaw Jas- 
kulka (8,15 m) și alergătorul de 
obstacole Boguslaw Maminski 
(8:18,78).

O echipă puternică va re
prezenta Polonia și în compe
tiția de scrimă. Ea va fi alcă
tuită, însă, după campionatele

WOJCIECH SLOWIKOWSKI
„Interpress-sport" — Varșovia

Leszek Du- 
10,33 ; din e- 
m medaliată 
1980), sărito-

mane, Cornelia Polit, credita
tă zilele trecute cu 62,87 sec.

Foarte bine pregătit la aceas
tă ediție este si reprezentantul 
Liceului nr. 2 din București, 
Flavius Vișan. După victoria la 
„sută", elevul lui Dan Ionescu 
a dstigat ieri și cursa de 200 m 
liber, pe ultima lungime de 
parcurs. în care si-a lăsat ..în 
loc" toti adversarii. Vișan a în
cheiat proba în 1:57.30. timp cu 
care corectează vechiul record 
national (1:57,34) delimit
1975 de Marian Slavic. El a

Ștefan Mitu 
Costin Negrea

din

fost urmat de
(1:59.32) și
(1:59,60). cu noi recorduri per
sonale. Mihai Mandachc (100 m 
spate) și Horia Lucaciu (100 m 
fluture) au obtinut victorii 
scontate. La al doilea titlu I- 
rinel Pănulescu (2:09,22 — 200 
m liber), secondată de gală-

Adrian VASILIU

(Continuare. în- pag. 2-3)

Inaintea meciului de Cupa Davis România — Argentina
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declară Florin Segărceanu, după antrenamentele asidue efectuate

FLORIN SEGĂRCEANU : „Noi, 
jucătorii, sîntem conștienți de 
dificultatea meciului cu o echipa 
a Argentinei in care figurează 
doi dintre primii 6—7 jucători ai 
lumii I Dar așa cum am dovedit 
și în partida cu echipa ” 
Hei, știm sâ ne mobilizăm 
momentele grele și — fără 
ne subestimăm adversarul — 
declara câ, dimpotrivă, pe 
valoarea ridicată a adversa
rilor ne ambiționează, lată de ce 
cred că, oricum, spectatorii 
numai de cîștigat".

Brazi-
In 
să 

pot 
n-oi

Vineri, simbătă si duminică 
se dispută, la Timișoara, me
ciul pentru „Cupa Davis" dintre 
echipele de tenis ale României 
și Argentinei, angajate în faza 
sferturilor de finală ale aces
tui campionat mondial (neofi
cial) pe echipe.

Membrii echipei noastre (Flo-

de lotul nostru la Timișoara
rin Segărceanu, Andrei Dîrzu, 
Laurentiu Bucur si Adrian 
Marcu) sînt la fata locului, fă- 
cînd intense pregătiri pentru 
această întîlnire extrem de grea. 
Antrenamentele de pină acum 
arată o bună acomodare a te- 
năsmanilor noștri cu noua su
prafață de joc (ciment), con
solidarea unei anumite siguran
țe în ioc. Antrenorul emerit 
Alexe Bardan insistă asupra 
omogenizării formației de du
blu. îmbucurătoare este reveni
rea lui Florin Segărceanu care 
manifestă, pe zi ce trece, tot 
mai multă poftă de ioc. El este 
dealtfel cunoscut ca fiind din
tre iucătorii pe care marile în
cercări îi stimulează cu deose
bire. Se apreciază că prin mul
titudine de exerciții el îsi per
fecționează serviciul și veni
rile la fileu. Numai pentru a- 
meliorarea voleului său s-a 
lucrat în exclusivitate timp de 
patru zile ! Andrei Dîrzu. dife
rit temperamental, are nevoie 
de o intrare în formă treptată, 
cu accent maior pe zilele pre-

(Continuare în pag 2-3)

După asaltul pentru titlul mondial Smirnov

„0 FINALĂ SUPERBA PE PLAN TEHNIC
Presa franceza comentează elogios comportarea

CLERMONT — FERRAND. 6 
(prin telefon). Aici. în orașul 
campionatelor mondiale de 
scrimă, cea mai comentată pro
bă’a finalelor rămîne cea de 
floretă bărbați. „O fina’ă abso
lut superbă, pe plan tehnic si 
sub aspectul angajamentului" — 
remarca în articolul său Max 
Vedel, de la „Le Montagnard", 
cotidian care apare în locali
tate. Ziaristul francez îsi con
tinuă astfel articolul : „In asal
tul care a decis campionul lu
mii pe acest an. Smirnov a fost 
primul care a condus ostilită
țile, dar Kuki a păstrat ta 
permanentă contactul cu adver
sarul său, l-a egalat la 6. apoi

(Continuare în pag. a 4-a)

ilorctistului nostru
I-a stopat pe campionul olim
pic. alungind chiar să-l con
ducă cu 8—6 și 9—7. spre sur
prinderea generală. Se părea că 
zarurile au fost aruncate ! Dar 
Smirnov a revenit senzațional 
și a ciștigat — în prelungiri — 
cu 11—9. la capătul unui asalt 
de înalt nivel spectacular

Pentru noi performanta 
Petru Kuki. medaliat cu 
eint la actuala ediție a
de scrimă, este fără egal : pri
mul floretist român care — a- 
juns intr-o finală individuală a 
competiției mondiale rezervată 
seniorilor — urcă pe podium, 
după ce in două ediții ale 
..mondialelor" cadetilor. la

Iul
ar- 

C.M.

Istanbul în 1974 și la Ciudad 
de Mexico în 1975, a obținut 
aurul.

„Este începutul maturizării 
sale depline" apreciază cel care 
îl pregătește la club, la Steaua, 
sl la lotul reprezentativ, neobo
situl antrenor urof. Iosif Zilahi. 
Si explică : „După ce anul tre
cut, la Olimpiada de la Mos
cova. Petru Kuki s-a af’at 
printre finaliști, iată. acum, el 
a ajuns printre medaliati"...

Observația (și sublinierea) re
prezintă realitatea. Kuki se

Paul SLAVESCU

(Continuare în pag. 2-3)

Jose Luis Clerc (stingă) și Guillermo Vilas, la sosire pe aero
portul Otopeni Foto:-Ion MIHAICĂ

Aseară au sosit în Capitală — urmi nd ca azi să-și continue drumul 
spre Timișoara — celebrii jucători argentinieni Guillermo Vilas și 
Jose-Luis Clerc.

GUILLERMO VILAS: „Vin pentru a treia oară In România, cu ace
leași sentimente prietenești față de un popor cald. Sint insoțit, pen
tru prima oară la un meci de Cupa Davis In străinătate, de tatăl 
meu. Jose Vilas, avocat la Mcr del Plata. Dintre jucătorii români ii 
cunosc bine pe Segărceanu, cu care m-am antrenat anii trecuți la 
Paris. Va fi un meci interesant șl mă bucur să joc din nou in țara 
lui Ion Tiriac. Ca întotdeauna, un meci de Cupa Davis este deschis 
oricărui rezultat*.



Turneu! internațional feminin de volei

JOCURI MARATON IN ZIUA
TOTUL DESPRE... LUPTELE GRECO-ROMANE Șl LIBERE

întrecerile de lupte din ca
drul Campionatelor Mondiale 
Universitare, programate să șe 
dispute pentru a 
cadrul celei mai 
tiții studențești, 
cu viu interes de 
tului de la noi 
ceasta datorită numărului mare 
de delegații care și-au anunțat 
participarea, ca și valorii spor
tivilor care se vor alinia la 
startul celor două turnee. Cei 
mai puternici luptători studenți 
români. în rîndul cărora se voi 
afla Constantin Alexandru, 
Nicu Gingă, Ion Păun, Ștefan 
Rusu, Ion Draica, Gheorghe 
Ciobotaru, Vasile Andrei (la 
greco-romane), Aurel Neagu, 
Traian Marinescu, Vasile Puș- 
cașu, Andrei Ianko (la libere), 
vor primi replica unor adver
sari valoroși din Bulgaria,
R. P.D. Coreeană, Iugoslavia, Ja
ponia, R. D. Germană, Polonia,
S. U.A., U.R.S.S. etc., țări în 
care sportul luptelor are o fru
moasă tradiție.

treia oară în 
mari compe- 

sînt așteptate 
iubitorii spor- 
din tară. A-

Locul și programul concursurilor
Concursul studenților luptă

tori se va desfășura la Pati
noarul artificial „23 August" 
din Capitală (mijloace de 
transport în comun : tramvaiele 
1, 26, 27 — stația Piață Muncii ; 
23, 24 — stația Stadionul 23 

stația Bu- 
Marelui Stadion ; tro- 

; autobuzele: 
stația Piața Muncii ;

August ; 13, 14 
levardul 
leibuzele 86 și 89
179 . “ .
379 — stația Stadionul 23 Au
gust ; 119, 124 și 322 — stația 
Bulevardul Marelui Stadion), 
amenajat special în acest scop : 
cele trei saltele pe care vor a- 
vea loc întrecerile sînt așezate 
pe un podium înalt de apro
ximativ un metru, situat în 
mijlocul arenei. Aparatura e- 
lectronică de punctaj, ca și 
cea pentru asigurarea sistemu
lui informațional funcționează 
perfect. Dealtfel, repetiția ge
nerală înaintea Universiadei a

fost efectuată cu 
ocazia turneului fi
nal al „Daciadei" 
la lupte libere și 
greco-romane. în 
tribunele patinoa
rului sînt asigurate 
4 316 locuri pentru 
spectatori, iar în- 
tr-o parte a tribu
nei vor putea lua 
loc circa 200 de 
ziariști.

Așadar. „Palatul 
de gheață" va fi, 
între 20 și 28 iulie, 
scena pe care se vor 
desfășura 
rile celor mai buni 
luptători 
din lume.
care vor 
concurs 
sportivii de la gre
co-romane : în zi
lele de 20. 21. . .
lie. în prima zi vor urca pe 
saltele luptătorii de la catego
riile 48 kg, 57 kg, 68 kg, 82 kg 
șl 100 kg, campionii acestor ca
tegorii fiind desemnați miercuri,
22 iulie. In ziua a doua a tur
neului vor începe întrecerile și 
concurenții la celelalte cinci 
categorii (52 kg, 62 kg, 74 kg, 
90 kg și +100 kg), ale căror 
dispute finale vor avea loc joi,
23 iulie. în ziua de 24 iulie 
va fi pauză, iar în zilele de 
25, 26, 27 și 28 iulie se vor 
desfășura, după același sistem, 
întrecerile de

întrece-

studenți 
_■ Primii 

intra in 
vor fi

Vasile Andrei (dreapta) este unul dintre 
participanții la Universiadă care aspiră la 
performanțe de prim rang in competiția 
de lupte. Foto : Vasile BAGEAC

BISTRIȚA, 6 (prin telefon). 
Deși echipa României a avut 
zi liberă, etapa a Il-a a Tur
neului international feminin 
de volei al României găzduit 
de Sala, polivalentă din locali
tate s-a bucurat din nou de 
mult interes în rîndul amato
rilor de sport de aici, care au 
semnat din nou o prezență nu
meroasă.

Cele două jocuri programa
te au fost șl de data aceasta 
interesante, cel din deschidere, 
mai cu seamă, fiind marcat 
de o dispută prelungită, între 
echipele cu reale șanse de a- 
firmare în viitorul apropiat pe 
scena internațională: Ceho
slovacia — R. D. Germană. 
Creditate cu un joc mai com
plex și fiind mai experimen
tate, voleibalistele cehoslovace 
au confirmat aceasta la înce
putul întîlnirii, cîștigînd clar 
primul set. Ele au scăzut apoi 
concentrația și ritmul, permi- 
tînd mai tînărului sextet advers 
(medie de vîrstă — 20 de ani) 
să preia inițiativa și să se im-

pună grație unor servicii difi
cile și unor blocaje înalte. E- 
chipa Cehoslovaciei, care In 
general a lăsat impresia că nu 
aruncă în luptă întreaga ca
pacitate de efort, avea să trea
că însă din nou în avantaj prin 
jocul sigur practicat în fazele 
de apărare, prin iscusința ri
dicătoarei Darina Ptackova și 
prin eficacitatea la fileu a Ta- 
nei Rohovska și Marcelei Chla- 
dova. Se părea că plusul de 
experiență va grăbi sfîrșitul 
meciului dar n-a fost așa fi
indcă jucătoarele din R.D.G. 
au egalat din nou: 2—2. în se
tul decisiv, insă, ele au comis 
o suită de greșeli la început, 
cedînd 7 
eforturile 
Martina 
Landgraf 
mai putut
Deci 3—2 (8, —6, 9, —10, 10) 
pentru echipa Cehoslovaciei. 
Au arbitrat foarte bine: I. Ni- 
culescu (R) și G. Stoianov 
(Bulgaria). :

puncte, ți cu toate 
depuse pe

Schmidt, 
și Monica 

reface

parcurs de 
Ramona 

Beu n-au 
diferența.

Nu 
fost i 
Ungă 
jocul 
voritt 
chiar 
dificu 
relor1' 
la inc 
tigînd 
preve. 
trenoc 
introd 
rînd t 
reven: 
nind 
minat 
seturi, 
după i 
—7. 3. 
de la 
ma, G 
Gerevi 
olului 
ți J. S

Astă? 
nia — 
R.D.G.

22. 23 iu-

„libere".

Oaspeți al Bucureștiului

HI P IS M

ÎNAINTE
DE DERBY

în rîndul participanților în
scriși la turneul de lupte gre
co-romane se află sportivi din 
20 de țări : Algeria, Bulgaria, 
Canada, Coreea de Sud, Fin
landa, Franța, R. D. Germană, 
Grecia, India, Indonezia, Irak, 
Italia, Iugoslavia, Japonia, Me
xic, Polonia, S.U.A., Ungaria, 
U.R.S.S. și România.

în concursul de libere s-au 
înscris sportivi din 24 de țări. 
In plus față de cele de la gre
co-romane figurează R. P. Chi
neză, R.P.D. Coreeană, Israel 
și R. S. Vietnam.

Din partea forului internațio
nal vor fi prezenți la Bucu
rești Matco Pellicone (Italia) — 
membru al Biroului F.I.L.A., 
Raphi Martinetti (Elveția) — 
membru in Comisia de arbi
tri F.I.L.A. și Mustafa Abdel 
(Egipt) — membru în Comisia 
de arbitri F.I.L.A.

Moscova (1973) și la Sofia 
(1977). De fiecare dată, sporti
vii români s-au aflat în 
rîndul fruntașilor, cucerind me
dalii de aur, argint sau bronz. 

' De pildă, la Moscova, repre
zentanții țării noastre au cu
cerit o medalie de aur (Gheor- 
ghe Berceanu), trei de argint și 
două de bronz, iar cei de la 
libere au urcat de 4 ori pe 
podiumul de premiere (2 locuri 
II și 2 locuri III), 
daliați s-a numărat 
Iorga, antrenorul de 
lotului național. în 
la Sofia „recolta" de 
fost mai bogată : sportivii de 
la greco-romane au cucerit opt 
medalii (3 aur, 3 argint și 2 
bronz), iar cei de la libere au 
ocupat de cinci ori locul 3. 
Este un palmares apreciabil, 
care-i obligă pe reprezentanții 
noștri la o comportare și mai 
bună.

între me- 
și Vasile 
astăzi al 

ediția de 
medalii a

Săli de antrenament

DUPĂ ASALTUL PENTRU TITLUL MONDIAL SM
(Urmare din pag. 1)

Cu numai c săptăimtaă înain
tea derbyuiui reuniunea din 5 
iuilie a avult darul să scoată la 
suprafață un nou pretendent la 
marea întrecere : Rodion. El s-a 
prezentat în formă maximă, a 
parcurs distanța de 2 220 m cu 
multă ușurință, fiind „cu mina 
jos" în prima mie de metri, ca 
apoi să cîștige alergarea („Pre
miul Giurgiu") fără probleme 
tatr-o acomodare perfectă eu 
conducătorul său, N. Nicolae, la 
care evident, seriozitatea lșl 
spune din ce ta ce mal mult cu- 
Vîntul. Includerea cuplului Ro
dion—N. Nicolae ta derbyul de 
duminica viitoare s-ar putea să 
aducă un plus de valoare și, de 
ce nu, un pretendent la pri
mele patru locuri. A cîștigat des
tul de ușor și Lazăr, ta primul 
hit, și ne-ar fi. plăcut să-l ve
dem repetind alergarea In bitul 
doi. A fost insă retras, retragere 
care, anunttadu-se cu tatlrziere, 
a creat dificultăți serviciului 
de pariuri, nevoit să restituie su
mele țucate. Și n-au fost puțini 
cei care, pariind pe Lazăr ca 
prim favorit, ta hitul doi, au pri
mit banii Înapoi™ Rezultate teh
nice : Cursa I : L Siderala (A. 
Brailovschil) rec. 1:53,1 ; I. Van- 
dana. Simplu 3 ordinea 75. Cursa 
a n-a : 1. Surdue (St Mutu) 
peri. 131 ; 2. Crainic. Simplu 
L40, ordinea 7, event 7. Cursa 
a m-a : 1. Dinla (L Bănică)
perf. 1:32,6 ; 2. Atol. Simplu 5, 
ordinea 28, event 9, triplu dștl- 
găttor 156. Cursa a rv-a: L La
zăr (V. Pătrașcui) perf. 137,7 ; 
2. Podoaba, 3. Gong. Simplu 5, 
ordinea 9, event 8, ordinea triplă 
64. Cursa a V-a: 1. Rodion (N. 
Nicoliae) perf. 1:27,4 ; 2. Rural. 
Simplu 15, ordinea 30, event 53, 
triplu cîștUgător 585. Cursa a 
Vl-a : 1. Aldina (I. Fierea) rec. 
135.1 ; 2. Bucuria, 9. Coltlc.
Simplu 6, ordinea 36, event 206, 
ordinea triplă 496. Cursa a VTI-a :
1. Dirijor (M. Dumitru) perf.
1:26.4 ; 2. Podoaba. Simplu 3, 
ordinea 60, event 30, triplu ctști- 
gător 4512. Cursa a Vlfl-a: 1.
Retuș (i. Dumitrescu) perf. 
1:27.4 ; 2. Onagra, 3. Vesela. 
Simplu 14. ordinea 8, event 36, 
ordinea triplă 780. Cursa arx-a: 
L Hinollt (I. Bănică) rec. 139.8 ;
2. Strunga, 3. Trifoi. Simplu 
2.60. ordinea 6, event 18. ordinea 
trinlă 148. Pariul austriac s-a 
ridicat la 24 71B șl s-a taeMs.

Un palmares care obligă
întrecerile de lupte au fi

gurat pînă acum numai în pro
gramul a două ediții ale Jocu
rilor Mondiale Universitare: la

Oaspeții Universiadei vor a- 
vea asigurate condiții optime de 
pregătire în perioada șederii 
lor la București. Organizatorii 
au pregătit mai multe săli de 
antrenament la care sportivii 
vor avea acces după un pro
gram bine stabilit. între bazele 
sportive care vor sta la dis
poziția luptătorilor amintim : 
Sala Dinamo, șos. Ștefan cel 
Mare (mijloace de transport : 
tramvai 4, 5, 24, 26, 27 ; tro
leibuz : 88, 90 ; autobuz : 131, 
135, 176) ; Sala Electra, str. 
Ho Și Min nr. 4 (mijloace de 
transport : tramvai 11 ; trolei
buz : 90. 93 ; autobuz : 105, 108, 
136) ; Sala Progresul, str. Dr. 
Staicovici (mijloace de trans
port : tramvai : 13 ; troleibuz 
84 ; autobuz 133 și metrou).

Mihai TRANCĂ

află — indiscutabil — lntr-un 
proces de netă maturizare spor
tivă. de sporire a posibilități
lor lui de exprimare. Excelent 
sub raportul pregătirii tehnice. 
Kuki a apărut de data aceasta 
foarte echilibrat si sub aspect 
fizic, al rezistentei în regim de 
mare efort, totodată cu o 6tare 
psihică mult mai apropiată de 
cerințele unei competiții care 
consumă multi, foarte multi 
nervi. Fregătirea sa psihologi
că superioară a fost aceea care 
l-a făcut să treacă de bariera 
care l-a tinut în anticamera 
marilor finale. Jocurile de la 
Moscova au însemnat începu
tul puternicei sale lansări : 
Clermont >— Ferrand reprezin
tă o nouă etapă. Kuki rămîne 
florctistul nostru numărul 1 în 
proba individuală și pivotul 
noii echipe naționale, foarte 
tinără. O dovadă : rezultatul 
celuilalt floretist care a urcat 
ne planșele de la „Maison* des 
Sports". Zsolt Husti. debutant 
la C.M. de seniori, care a pier
dut greu la Dai Zotțo (8—10) 
si apoi la Zych (6—10). clasîn- 
du-se printre primii 16 trăgă
tori. din 132 citi au luat star
tul în această probă (între pa
ranteze fie amintit, cei mai 
multi narticipanți în probele 
individuale : floreta fete 124 
iar sabia 96).

Aprecieri deosebit de elogioa
se la adresa floretistului Petru 
Kukj a făcut și Guido Malacar- 
ne. secretarul general al Fe
derației internaționale de scri
mă. reputat arbitru internatio
nal. care consideră că valoarea 
rezultatului reprezentantului 
tării noastre este cu atît mai

mare cu cit „la Clermont 
Ferrand au fost prezenti toii 
marii favoriți, tot ce are drept 
elită această probă la ora ac
tuală. Iar faptul că doi dintre 
aceștia. Romankov si Pietruska, 
nici n-au ajuns in finală, evi
dențiază și mai mult dimensiu
nile disputei și gradul de pre
gătire a participantilor".

încurajatoare este si compor
tarea celei mai tinere dintre 
floretistele noastre. Csila Ru 
parcsics. victorioasă cu 8—4 la 
Sparaciari, în primul tur de eli 
minare directă și la un pas 
de finală, după un asalt în re
calificări pierdut la limită (7—8) 
în fata experimentatei spor
tive poloneze Barbara Wysocz- 
anska. pe care o condusese cu 
7—4. Ruparcsics a fost una din
tre surprizele plăcute' ale pro
bei. la fel ca si floretista chi 
neză Jujie Luau : 6—8 cu Cqr-

relia II 
.iată ! I 
(pînă a 
ediției i 
și-a păi 
pentru : 
caroni ( 
din (Fn

Sabrer, 
bine, m: 
aiuns 
Aici. îm 
(5—10) 
marea 
sezon co 
calificări 
tul cu ui 

Rămîn< 
ma prob 
spadă, 
noastre. 
Rudolf S 
încheie c 
prestigiu 
netitiei.

CARMEN BUNACIU,
(Urmare din pag. 1)

Doru IONESCU

ÎNAINTEA MECIULUI DE CUPA DAVIS: ROMANIA-ARGENTINA
(Urmare din pag. 1)

mergătoare meciului ; si ei 
exersează mult serviciul. Lau- 
rentiu Bucur si Adrian Marca 
(revenit dintr-un turneu în 
R. F. Germania) urmează un 
program de antrenament tipic 
pentru jucătorii de rezervă. în
treg lotul este eficace asistat și 
ajutat .. ’
Hărădău. Traian Marcu. Iosif 
Kerekes si Cristinel Stefănes- 
cu.

Antrenamentele — ca si me
ciul de la sfîrșitul săptămînii — 
au loc pe noua bază, amplasată 
în „Parcul trandafirilor". De 
malul Begăi. în zona centrală 
a Timișoarei. Baza dispune, prin
tre altele, de trei terenuri de 
ioc cu suprafață din beton, de 
o structură specială, primele de 
acest fel din tara noastră, nre- 
cum si de o tribună amenajată 
în jurul terenului central care 
poaite primi circa 3000 de 
spectatori. La realizarea aces
tei modeme baze sportive, pro
iectată de specialiști de la In
stitutul de proietări Timișoara, 
au contribuit întreprinderi de

de jucătorii Dumitru

• De duminică se află la
Timișoara și trei jucători ar
gentinieni : Ricardo Cano,
Eduardo Bengoechea și ju- 
nLorul Carlos Castellan.
• Arbitrii neutri desemnați 

pentru meciul de la Timi
șoara provin din Italia : Car
lo Martini (Veneția-Lidc) — 
arbitru principal, Gabriele 
Maldini (Bologna) și Giuseppe 
di Stefano (Napoli-Capri) — 
arbitri de scaun.

9 Vor relata despre meci 
și doi ziariști argentinieni, 
redactori ai publicației «Cla-

rin" din Buenos Aires : Luis 
Vinker și Francisco Oliva.
• Cu ocazia meciului, edi

tura „Facla" a luat frumoa
sa inițiativă de a lansa la 
librăria centrală din Timișoa
ra traducerea în românește 
(asigurată de poetul’ Darie 
Novăceanu) a volumului de 
poeme al cunoscutului jucă
tor (și poet) argenittneain 
Guillermo Vil as : „Cîntece din 
patru violuri" !
• Televiziunea a prevăzut 

transmisii de la Timișoara ta 
cele trei zile de joc : vineri 
șl duminică de la ora 14, 
sîmbătă de la ora IC.

teanca Gabriela Vîrtosu cu un 
promițător 2:11.46.

Rezultate tehnice. 100 m flutu
re (f) : 1. MARIANA PARASCHIV 
(Din.) 66,77 ; 2. Adina Schuster 
(C.S.Ș. Reș.) 66,90 ; S. Cristine 
Seidl (C.S.Ș. Tim.) 67,36 ; 4. Ema 
Vasile (C.S.Ș. Br.) 68,30 ; 5. Ga
briela Baka (C.S.Ș. Reș.) 68,50 ; 
6. Gabriela Satnoianu (C.S.Ș. Br.) 
71,14 ; 100 m fluture : (b) : 1. 
H. LUCACIU (Steaua) 58,12 ; 2. 
Fl. Vișan (Lie. 2 Buc.) 58,60 ; 3. 
Al. Friedman (C.S.Ș. Em.) 60,60; 
4. T. Vladimirescu (Llc. 3 Gal.) 
62,13 ; 5. Al. Szabo (CBJW. duj- 
Napoca) 63,90 ; 6. A. Linteanu
(St.) 64,01 ; 100 m spate (f) : 1. 
CARMEN BUNACIU (Din.) 62,21 
— record (v. rec. 62,75) ; 2.
Anca Pătrășcolu (CSM B. Mare) 
66,25 ; 3. Luciela Miiiăilescu (Lie. 
2 Buc.) 68,41 ; 4. Noemi Lung
(C.S.M. B. Mare) 71,06 ; 5. Da
niela Cordoneanu (Lie. 3 Gal:) 
71,75 ; 6. Gabriela Sataoianu 72,75; 
100 m spate (b) : 1. M. MANDÂ- 
CHE (Din.) 60,85 ; 2. Ov. Coce- 
nescu (Lie. 2 Buc.) 62i21 ; 3. L. 
Tache (C.S.Ș. Br.) 62,74 — rec.

4 
s

juniori ; 
63,12 ; 5. 
63,85 ; 6.
200 m lâlx 
NULESCU 
brieLa Vîrt> 
(r.p.) ; 3. 
2:12,11 ; 4. 
(C.S.M. B. 
men Atexe 
6. Ema Va 
ber (b)) : 
2 Buc.) 1:5 
M. Slavic 
Șt. Mitu (I 
grea (Lie. 
H. Neagrăi 
Plev (C.S.Ș 
Kovacs (Șt. 
ber (f) : 1 
primul sch 
2. C.S.Ș. TE 
C.S.M. B. 
lilber (b) : 
BUCUREȘTI 
53,7 in uHtir 
ua 3:44,52 ; 
4:03,81.

Jxi prograj 
la ora 10) 
400 m libei 
(f+b), 200 n 
m mixt (f+

UN FRUMOS SPECT
DE GIMNASTICA RITMICA -

BACĂU, 6 (prin telefon). în 
Sala sporturilor din localitate s-a 
desfășurat, timp de două zile, 
concursul republican de gimnas
tică ritmică-modernă a duiburi- 
lor sportilVe școlare și pionierești, 
excelent prilej de trecere In re-

construcții, transporturi și tele
comunicații, unități industriale și 
economice din oraș. Noul com
plex sportiv, care va purta de
numirea de „Tenis-club Timi
soara". va cuprinde 11 terenuri 
de ioc. din care patru cu su
prafață din zgură, vestiare, ca
binete de refacere si de medi
cină sportivă. de alte dotări 
menite să asigure condiții op
time de practicare acestui sport 
cu bogate tradiții în capitala 
Banatului.

I. KISKALO-NOU RECORD NAȚIONAL LA HALTERE
Întîlnirea de haltere (juniori) 

desfășurată la Clui-Napoca în
tre echipa locală C.S.M. si for
mația cehoslovacă Strojar Ur- 
banovo s-a încheiat cu victoria 
gazdelor cu 6—2. în afară de

concurs. T. Kiskalo (C.S.M. 
Clui-Napoca) a corectat recor
dul național de seniori la 
„smuls" (cat. semimiilocie) : 
146 kg (v.r. Gh. Dinu — Stea
ua — 145,5 kg).

ADMINISTRAȚIA Dt STAT LOTO PRONOSPORT INTORMEAZl
MIINE PUTETI C1ȘTIGA, DACĂ 
JUCAȚI DE ASTĂZI NUMERELE 

PREFERATE...
Agențiile noto-Pronosport mai 

pot elibera numai astăzi bilete 
cu numerele dv. preferate pen
tru tragerea obișnuită Pronoex- 
pres de miine, 8 iulie 1981. Ma
rile succese înregistrate cu regu
laritate la aceste trageri consti
tuie, desigur, cea mai convingă
toare invitație pentru a vă încer
ca și dv. șansele. La cele patru 
trageri din luna precedentă au 
fost atribuite, între altele, 8 AU
TOTURISME „Dacia 1300“ și 18 
ClȘTIGURI IN BANI INTRE 7.000 
șl 20.000 LEI. Cu toate că nu este 
unul dintre cele mai reprezenta
tive, acest bilanț parțial reflectă, 
totuși, destui de elocvent, avan
tajele de care beneficiază tot mai 
numeroși participant! la Prono- 
expres. Cine vor fl marii cîști- 
gătorl al tragerii de miine 7 Șl 
dv. pu'.eți fi unul dintre aceștia, 
bineînțeles cu condiția de a par
ticipa...

vînzarea biletelorA început ___ _______
pentru prima tragere Loto Z din 
această lună, 
duminică 12 iulie 
un nou și bun prilej de “mari 
succese, respectiv AUTOTURISME 
„Dacia 1300“ și MARI dȘTIGURI 
IN BANI. Procurați din vreme 
bilete cu numerele preferate !

C1ȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES

DIN 1 IULIE 1981
Categoria 1: 1 variantă 25% — 

autoturism „Dacia 1300“; Cate
goria 2: 1 variantă 100% a 47.917 
lei și 4 variante 25% a 11.979 
Categoria 3: 19,50 a 4.915
Categoria 4 : 76,75 a 1.249 lei; 
tegoria 5: 189,25 a 506 lei 
tegoria 6: 6.390,25 a 40 lei 
tegoria 7: 165,75 a 200 lei; 
goria 8: 3.029,00 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1: 
lei.

Autoturismul „Dacia 1300' 
la categoria 1, jucat 25%, a re
venit paricip-antului IOAN HAD- 
NAGY din Cluj-Napoca.
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,,Radiografia" celor 18 divizionare „A"

UN FINAL PENTRU... VIITOR

7. F. C. OLT 34 14 7 13 44-49 35
Puncte realizate acasă : 25 ; puncte realizate în deplasare :

10.
• r-’j • ” _ ’_____x :? 7______ z,

7, Pițurcă 6, Iovănescu 4, Al. Nicolae 3, Gîrleșteanu 
banu, P. Petre, A. Mincu și Leac — cîte 1.
• Jucători folosiți : 24 — Al. Nicolae 33 de meciuri,

cu și Șoarece — cîte 31, Iamandi și Iovănescu — cîte 
29, Prepeliță și Ciocioană — cîte 28, Pițurcă 25, Leac 
ghel și P. Petre — cîte 22, • - — ” -*
cîte 16, Ciobanu 10, Gîrleșteanu 9, I. Petre 7, 
Badea, Stanciu, Mirea și C. Mincu
• Cartonașe roșii : Ciocioană (etapa a
• Cartonașe galbene : 25—12 jucători, 

tinescu și P. Petre —- cîte 4.
• A beneficiat de 6 lovituri de la 11 

țurcă, Iamandi și Iovănescu), 3 ratate , 
A fost sancționată cu 4 penalty-uri : 3 transformate, 1 ratat.

Golgeterii echipei : Iamandi 10 goluri, Șoarece 8, Prepeliță...------ - -------------- ---------------------- - — - ■ - - ( 2, Cio-

A. Min-
30, Lică
23, An- 

Martinescu 21, Nedea și Matei — 
“ ’ ‘ " Fl. Dumitrescu 6,

Tufan 1.

La al doilea caimptonait ta pri
ma divizie, după ce In ediția 
treeuită rezistase cu greu altitu
dinii eșalonului de elită, F.C. OK 
înseamnă la această oră, fâră 
doar și poaite, una dintre reve
lațiile stagiunii recent Încheiate. 
Pentru că echipa aceasta ambi
țioasă pășise cu siângul, la În
ceputul fiecărui sezon (1—3, a-
casă, cu Corvinul, In tur ; 1—1,

;Ju Progresul-Vulcan, tot acasă, 
in primuU meci al primăverii) si 
se părea că va avea, iarăși, mari 
bătăi de cap pentru a se salva, 
in extremis, de la retrogradare. 
Ceea ce, desigur, pe mulți îi 
surprindea, avînd in vedere : 1. 
valorile reale din Iot (Al. Nico
lae, Iovănescu, Șoarece, Iamandi, 
Leac, Prepeliță, Lică, A. Mincu, 
Pițurcă — umili rulați prin lotu
rile reprezentative, alții rivnâți 
de multe divizionare ,,A“) ; 2)
seriozitatea conducerii clubului 
(Inclusiv a cetor doi antrenori, 
C. Ardeleanu și Fl. Dumitrescu), 
preocupată pentru asigurarea ce
lor mai bune condiții de instrui
re. F.C. Olt a reușit însă să de
pășească acel start ratat I Și să 
refacă in final nu numai punc
tele pierdute acasă (9 1), dar și

I
I
i
I
I
I
I

cîte 3,
29-a). 
Cele mai multe : Mar-

m : 3 ,
(Iovănescu 2, Pițurcă).

transformate (Pi-

atribuitele unui fotbal modern, 
gindit și eficace, cu participarea 
tuturor jucătorilor la ambele 
faze, cu ruperi de ritm și spri
jinirea celui cu balonul. Pe axa 
Al. Nicolae (calm, tehnic, și lu
cid) — Șoarece (jucător de mare 
travaliu, excelent în final) — 
Iamandi (impetuos, incomod 
pentru orice apărare, el fiind și 
golgeterul echipei) s-au dezvol
tat toate celelalte calități ale 
formației șl respectarea! „divi
ziunii muncii" în teren, de fie
care component al lui F.C. Olt, 
a dat roade. Pentru că saltul de 
pe locui 13, din tur, pe poziția 
a 7-a Înseamnă încununarea 
unul continuu proces de omo
genizare șl organizare a jocului.

Saltul de șase locuri al lui F.C. 
Olt, din toamnă în primăvară, 
poate fi privit din mulite un
ghiuri de vedere. Să reținem 
opinia antrenorului principal 
Constantin Ardeleanu : ,^Am ur
mărit ridicarea calitativă a jo
cului, însușirea unei concepții de 
joc competitive !“ ~ 
semnificativ. Pentru 
jocul lui F.C. Olt a 
loric șl spectacular, 
deplasare. Exceptînd

Succint, dar 
că, efectiv, 
crescut, va- 
acasă și în 
„accidentul*

La București, intre dinamovtștii Dragnea și Augustin, Martinescu, 
unul dintre jucătorii lui F. C. Olt renăscuți spectaculos in 
primăvară. Foto : Ion MIHAICA
să-și cristalizeze jocul pe tere
nul său (impropriu spus, echipa 
evoluând la Slatina, pe un cîmp 
de joc potrivnic fotbalului de 
mare performanță). F.C. Olt a 
încheiiat cursa cu uin 4-1 în „cla
samentul adevărului*, rod al unul 
finiș impresionant, cu șapte par
tide în care a pierdut doar un 

j’jneci La Pitești și un punct la... 
I București, în fața Stelei. Care I finiș irezistibil a dus echipa pe

- “ ‘ -------““ttJ general,
za pre- 

muP.ft mai mari.
la o asemenea

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

PORNIND DE LA „CAZUL BĂLĂCI"
Scriam astă-iarnă, după tur

neul de pregătire al echipei 
noastre reprezentative în Gre- 

neplăcu- 
furniza-

locul 7 în clasamentul _ 
înaintea unor formații cu 
ten ții (declarate)

Cum s-a ajuns 
reușită ?

In primul rînd, 
luri, reprezentate 
niți din diverse 
topit în forța de 
pel. „C 
cum o -------------
cliubuluii, prof. Gh. Becheru, 
echipă care însă, dincolo de an
gajament, de jocul său (recu
noscut) de elan, a relevat, în 
ultima parte a campionatului, și

diferiltele sli
de jucători ve- 
formați, s-au 

... _ ______ acțiune a Eclii-
O echipă fără complexe !*, 

caracteriza președintele — - - o

ȘTIRI...
t

• „poli"

■ ■■

w „____ _______ DA
STARTUL PREGĂTIRILOR. Zilele 
de vacanță pentru fotbaliști sînt 
pe sfîrșite. In această săptămînă 
încep pregătirile în vederea se
zonului competițional 1981—82. 
Startul îl va da reprezentanta 
noastră în Cupa cupelor, „Poli" 
Timișoara, care își începe pregă
tirile vineri, 10 iulie. Timp de 
două săptămîni, antrenamentele 
vor avea loc la Buziaș.
• DIN NOU LETEA BACAU. 

La Mediaș s-au disputat, sîmbătă și 
duminică, ultimele două meciuri 
din cadrul turneului final de ju
niori II, competiție desfășurată 
sub egida „Dacladei". Sîmbătă, 
Victoria Craiova a învins cu 1—0 
(0—0) pe Torpedo Zărnești, iar 
duminică, în partida derby, C.S.ș. 
Letea Bacău — Victoria Craiova, 
echipa antrenată de Sorin Avram 
a cîștigat cu 5—1 (2—1), prin go
lurile marcate de Giurgiun (3) 
și Pomîrlan (2), respectiv Rulcă. 
C.S.Ș. LETEA BACAU devine ast
fel, pentru a doua oară consecu
tiv campioană la juniori II. (M. 
facăl — coresp.)

de la Pitești, F.C. OU a pierdut 
greu unde a pierdut șl peste tot 
a creat probleme formațiilor gaz
dă. Ceea ce înseamnă că echipa 
a început să creadă în valoarea 
ei competitivă, că formația a în
registrat un plus de tehnicizare 
și de maturitate, evidente pentru 
oricine, în comparație cu evolu
ția din campionatul trecut și 
chiar din tur. Iar acest final im
presionant nu»-i deloc întâmplător. 
Deoarece antrenorii și conduce
rea clubului au pregătit din timp 
ciclul miercuiri-duminică-miercuri, 
ceea ce a dus la o omogenizare 
fizică, în special, atît de nece
sară în cursa contracronometru 
din finalul campionatului. Și 
mai intervine un aspect demn 
de reținut. In plină campanie 
pentru părăsirea „zonei minate*, 
F.C. Olt și-a permite să suspen
de, pentru abateri disciplinare, 
doi jucători necesari : Pițurcă și 
Petre Petre. O frumoasă lecție 
de morală, de educație, în con
diții dificile pentru echipă, 
un alt triumf ai seriozității !

Frumosul final al luri. F.
Olt reprezintă o obligație pen
tru viitor. Și cum în campiona
tul viitor echipa va juca pe te
renul său, n-ar mira pe nimeni 
dacă am înregistra un nou „re
cord Sportul studențesc In Re
gie*. Cu alte cuvinte, dacă la 
sfîrșitud campionatului viitor, 
vom găsi F.C. Olt în lupta pen
tru... podium !

Mircea M. IONESCU

Și
C.

cia, despre marea și 
ta surpriză pe care o
se, în acel turneu, Ilie Bălăci, 
talentatul jucător craiovean. Cel 
în care credeau atîtia iubitori 
ai fotbalului nostru, după cum 
credeau șl tehnicienii echi
pei naționale, dovadă fiind 
selecționarea iul atunci — din 
nou — la lot, deși evoluția sa 
în toamna trecută, la echipa 
de club, fusese mediocră, osci- 

. lantă, neconvingătoare. Și to
tuși, lui Bălăci „1 s-a mai dai 
o șansă"... Cum a răspuns, a- 
tunci, în turneul din Grecia, 
craioveanul acestei încrederi vă 
reamintim acum. Jucînd slab și 
foarte slab în meciurile de pre
gătire, motiv pentru care Va
lentin Stănescu l-a convocat la 
o discuție omenească, sinceră, 
„cu cărțile pe față" despre el, 
despre... Bălăci, despre ce are 
de gînd, cum își vede situația 
in perspectivă. La acea discu
ție — altă neplăcută surpriză 
—, Bălăci s-a plins că... nu mai 
poate face față nici la echipa 
națională, nici la Universitatea 
Craiova, echipă campioană, e- 
chipă lider, cu jucători tineri 
foarte buni, motiv pentru care 
renunță !?! Renunță la echipa 
reprezentativă, ca și la cea de 
club, intențiile sale fiind de a 
se „retrage" la o echipă mai 
modestă, la Politehnica Timi
șoara, de pildă, unde, zicea el. 
ar mai putea fi util.

O asemenea atitudine la un 
jucător de numai 26 de ani 
(socotit de mulți un mare ta
lent care-și așteaptă deplina 
afirmare) nu putea fi trecută 
cu vederea. Valentin Stănescu 
i-a spus în față, in felul său, 
tot ce merita atunci Ilie Bă
lăci, după cum semnatarul a- 
cestor rinduri a scris in a- 
celași colț de pagină ceea ce 
se cuvenea, condamnind atitu
dinea revoltătoare a jucătoru
lui craiovean, care, pe deasu
pra, putea să aibă efecte ne
gative și asupra vieții și mer
sului înainte ale lotului re
prezentativ.

Care a fost urmarea ?
Acest mare talent al fotbalu

lui nostru — asta a fost și 
asta a rămas Bălăci —, un bă
iat foarte „căpos", dar cu un 
fond mult mai bun decît și-l 
închipuie cei mai mulți, a avut 
o reacție de caracter puternic, 
o reacție cu care a impresio
nat pe toată lumea. S-a pus 
serios pe treabă și a muncit 
de-a dreptul drăcește la an
trenamente, ca și la jocuri, sprs 
a arăta, tuturor, de ce este cu 
adevărat în stare Ilie Bălăci. 
Jucînd din ce în ce mai bins 
la club, a fost, firește, din 
nou chemat la lot, evoluția sa, 
excelentă, din primul meci in
ternațional care 
Brăila, cu selecționata divizio
nară a R. 
răsplătită și 
gol superb.

Crescînd
meci la meci 
nei ambiții extraordinare, dem
nă de toată admirația, con- 
vingîndu-se, poate, și pe el 
însuși că lumea fotbalului nos
tru are temeiuri reale să crea
dă în el —, Bălăci a ajuns (și) 
în națională jucătorul care ne 
trebuia ! Combativ 
tima picătură de 
xemplu de luptă, 
ment total pentru ____ ____
săi. Așa s-a prezentat Ilie Bă
lăci la Londra, ca și 
pesta.

Revenirea fericită 
excelent jucător ni 
demnă de subliniat nu numai 
prin „rezolvarea ei“ individua
lă, ci și prin caracterul său 
de utilitate pentru colectiv. Mai 
avem jucători de certă valoa
re la care dacă se pune in 
mișcare resortul intim al per
sonalității lor, al ambiției lor, 
randamentul lor fotbalistio 
crește de 3—4 ori. Ceea ce este 
foarte important în perspecti
va grelelor partide internațio-

nale de la toamnă, cu echipele 
Ungariei și Elveției.

într-o ordine asemănătoare 
de idei s-a situat și cazul ste- 
listului Stoica. Jucător nestru
nit, irascibil, nedisciplinat, a- 
ducînd nu o dată prejudicii bi
ne știute echipei sale de club. 
Toate acestea au. fost pînă la 
turneul de astă-iarnă din Gre
cia. Chemat și el Ia lot pen
tru o „ultimă șansă", Stoica nu 
a mai ratat și această șansă. 
A început să se pregătească și 
a jucat — de atunci — mereu 
mai bine, trecînd de Ia stadiul 
de a șasea rezervă („de ochii 
lumii") la cel de titular de 
nădejde al naționalei. Nu sint 
simple vorbe. în foarte multe 
privințe, Tudorel Stoica . 
astăzi realmente alt om ! Ca 
și Bălăci, este unul dintre pei 
mai ambițioși jucători de la 
lot. iar ambiția lor se expri
mă prin muncă și atitudini e- 
xemplare. Ei știu prea bine — 
si acesta este adevărul I — că 
la toamnă numai printr-o dă
ruire totală în lupta pentru ca
lificare se poate transforma 
marea dorință a iubitorilor 
noștri de fotbal în realitate. Și 
nu-și fac, azi, visate „castele 
în Spania", ci string din dinți 
si sînt hotărîti să muncească 
și să lupte ca niciodată pentru 
realizarea celui mai important 
obiectiv (de ani de zile) al fot
balului românesc, promovarea 
echipei naționale la turneul fi
nal al celor mai bune formații 
din întreaga lume.

Marius POPESCU

pare

„ANTRENORUL -JUCĂTOR", 
MAI CURÎND 0 FIGURĂ DE STIL 

DECÎT 0 FORMULĂ PEDAGOGICĂ

a urmat, la
D.
de

în

Germane, fiind 
înscrierea unui

formă de la 
pe fondul u-

pînă la ul- 
energie, 
de angaja- 
coechipierii

e-

la Eu<!a-

a acestui 
se pare

BARAJUL PENTRU PROMOVAREA IN DIVIZIA „C“
Partidele tur din cadrul bara

jului pentru promovarea în Di
vizia ,,C“, disputate duminică 
după-amiază, s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : Utilajul
Făgăraș — Cauciucul Drăgășani 
3—0 (2—0), Constructorul Timi
șoara — Minerul Aninoasa 3—0 
(1—0), Integrata Pașcani — Bara
jul TCH Bacău 3—0 (1—0), Chi
mia Găești — Unirea Tricolor 
Dăbulenl 5—1 (2—0), I.C.M. Ca
ransebeș — Chimia Arad 2—1 
(1—0), Metalotehnica Tg. Mureș — 
C.F.R. Suceava 3—1 (0—1), Inter 
Sibiu — Mecanica Alba Iulia 1—0 
(1—0), Constructorul Pitești —

Victoria Caracal 3—0 (1—0), Gra
nitul Babadag — Gloria i.M.N. 
Galați 5—0 (2—0), Constructorul
Beclean — Unirea Cristurul Se
cuiesc 0—0, Victoria Lehliu — 
Dunărea Venus Zimnicea 2—0 
(1—0), C.F.R. Constanța — Dina

mo Victoria București 2—3 (1—2), 
Bihorul Beiuș — Olim.pia Gherla 
4—0 (2—0). Unirea Livezile — 
Parîngul Novaci 2—3 (1—2), Uni
rea Săveni — Bradul Vișeul de 
Sus 3—4 (2—3), Voința Roznov — 
Rapid Panciu 0—1 (0—0).

Meciurile retur se vor disputa 
duminică 12 iulie, cu începere de 
la ora 17.

A apărut, în urmă cu doi 
ani, în fotbalul nostru ideea 
simbiozei dintre profesia de 
antrenor. și calitatea de jucă
tor activ, exprimată printr-o 
formulă care părea mai cu- 
rînd o figură de stil decît o 
noțiune pedagogică, ANTRE
NORUL-JUCĂTOR. Și s-a 
spus, atunci, că așa ceva ar 
reprezenta un fel de inovație 
în practica fotbalistică din 
țara noastră. Deși, dacă ne 
aducem bine aminte, înainte 
de război, se obișnuia ca unii 
dintre jucătorii mai cu expe
riență ai unor echipe să în
deplinească — din lipsă de 
cadre specializate — și 
gațiile care reveneau, în 
normal, conducătorului 
nic, cârmaciului, nu din 
ren, ci de la marginea

Așadar, ideea jucătorului- 
antrenor sau invers nu este 
o inovație a zilelor noastre. 
Ea are la origine, astăzi, un 
caz de excepție, Mircea 
cescu, al’ cărui exemplu 
încercat a fi copiat și 
cluburi, într-o for
mă mai moderată, 
un fel de compro
mis, în care, de 
regulă, liderul echi
pei cumulează și 
sarcinile de 
cund. Pe 
pionatului j 
unele echipe 
tat singure

Prin 
rezistă. Interesant 
că o astfel de 
a existat și mai 
ignoră, cu bună

obli- 
mod 
teh- 
te- 

lud.

; antrenor 
parcursul 

recent încheiat, 
au renun- 

această 1- 
ideea 
este 

siltuiațle 
există 

știință, 
anului

la ___
alte părțidee.

mai 
însă 
care 
încă „ 
o hotărîre din vara 
trecut a Colegiului central al 
antrenorilor, care, nu 
conservatorism, cu<m 
rea la prima vedere, ci 
interesul fotbalului, s-a pro
nunțat împotriva fuziunii a 
două funcții, bine distincte, 
care, în firea lucrurilor, nu 
pot fi îndeplinite de una 
aceeași persoană. Cum 
această hotărîre a forului de 
conducere a tehnicienilor noș
tri a rămas — ca și altele ! — 
fără ecou, ne-am propus să 

•revenim asupra unui astfel de 
subiect de actualitate, cu in
tenția de a aduce în discuție 
o serie de elemente care ar 
putea, credem noi, folosi la 
lămurirea problemei în cauză. 
De fapt, ne propunem să ve
nim în sprijinul hotăirîrii cole
giului central al antrenorilor, 
încercînd să dăm răspuns la 
trei întrebări, strâns legate de 
idee a și noțiunea complexă de 
antrenor-jucăto-r. Prima între
bare ar fi : există, 
prezent,
care ar putea justifica 
mulul de roluri, funcții și a- 
tribuții care revin unui an
trenor și unui jucător ? Răs
punsul este categoric NU. In 
evidența F.R.F. apare un nu
măr de peste 2000 de antre
nori calificați, dintre ___
peste o sută cu categoria I 
de clasificare. Mai mulți, 
dică, decît sînt necesari cam
pionatului nostru divizionar 
„A* și „B“. Așa se face că 
chiar la ora actuală, o serie 
de tehnicieni dotați, unii, din
tre ei foști jucători interna-

din 
ar pă- 

în

oare, in 
o criză de cadre 

cu

care

a-

ționali, N. Oaidă, G. Raksi, 
V. Stancu, rămîn. din păcate, 
în afara activității.

A doua întrebare : repre
zintă, totuși, ideea jucătoru- 
lui-antrenor o „găselniță* pe
dagogică eficace ? In loc de 
răspuns, vom reproduce, tex
tual, cuvîntul antrenorului e- 
meriit Col om an Braun, cu o- 
cazia discuțiilor care au avut 
loc în legătură cu acest su
biect : „Eram antrenor-jucă
tor, la Juventus, în anul 1936. 
Pe atunci, p« antrenorii-antre- 
nori îi puteai număra pe dege
te. Un jucător mai tînăr, Du
nărean u, pe care l-am muștru
luit după un meci, pentru gre
șelile pe care Ie-a comis, s-a 
pornit pe plâns șl apoi, prin
tre lacrimi, mi-a spus : „Dar 
pe dumneata cine te ceartă 
când greșești ?* Asta m-a tre
zit la realitate. Mi-am 
seama că Dunăreanu __
dreptate, că eu nu pot fi și 
jucător, și antrenor în același 
timp, că

dat 
are

trebuie să aleg una 
din două. Și 
rămas, pentru 
voiam să __
joc, numai jucător' 
Mai e nevoie 
comentarii ?

mult de 
și anume 

campionatul 
cartonașele 

roșii au

am 
că 

mai

de 
Poate 

o comple- 
aceea că 

care a tre- 
galbene și 
i-au ocolit 

(inclu- 
știm 

au

tare 
foi 
cut 
chiar 
pe antrenorii-jucători 
siv pe Lucescu). Și nu 
cită eficiență pedagogică 
putut avea sfatul și îndrumă
rile acestora în fața propriu
lui lot de jucători cînd 
suși exemplul personal 
educatorului a lăsat de 
rit.

A treia întrebare : este în 
folosul fotbalului practicarea 
profesiei de antrenor conco
mitent cu activitatea de jucă
tor 7 Răspundem : NU ! Pen
tru că vorbim mereu că în 
meseria aceasta grea este ne
voie de o anumită per noadă 
de ucenicie, de o practică la 
diferite 
oricare 
mereu, 
pentru 
sionist, .. _ - 
treacă printr-o formă de șco
larizare, să nu ocolească sta
giul de acomodare cu profe
sia. Așa cum fac și medicii, 
și profesorii, și inginerii. 
Cum a>r fi posibil, de pildă, 
ca un elev să stea și în. bancă 
și la catedră în același timp ? 
Do ce să fie oare posi
bil, în fotbal, să se sară pes
te principii elementare, pe 
care însăși viața le impune ?

De aceea spunem celor trei 
întrebări de trei ori — NU. 
Cu alte cuviințe, jucătorul să 
fie jueător și antrenorul — 
antrenor. Așa este firesc, așa 
este în fotbalul de pretutin
deni. Așa ar fi bine să fie și 
la noi de aici înainte. Evitând 
treburile amestecate, avem o 
șansă în plus de a greși mai 
puțin., exact în domeniul în 
care s în tem adesea descope
ri ți : acela a-1 muncii de in
struire și educație.

Mihai IONESCU

în- 
al 

do-

nivele, ca dealtfel în 
altă meserie. Am spus 
întrucît se uită că, 
a fi un bun profe- 
antrenorul trebuie să



TIMIȘOARA, 6 (prin telefon). 
Cu două runde înainte de sfîr- 
șit, nici o clarificare în fruntea 
clasamentului turneului interna
țional de șah organizat de clu
bul local ,,Medicina". Concursul 
are doi lideri, dar șapte jucători 
păstrează șanse practice la pri
mul loc, care se va decide, pro
babil, în ultima reuniune.

Lin runda a 13-a, cei doi frun
tași, maeștrii internaționali Stoi
ca și Ungureanu, au remizat 
partida lor, considerată firește, 
ca derby-ul rundei. Rezultatul de 
egalitate s-a înregistrat și în în-

CHRIS EVtRT-LIOYD Șl JIMMY CONNORS 
LIDERI ÎN „MARELE PREMIU fllT“ 

•— Virginia Ruzici pe locul 4 —
în urma victoriei obținute în 

turneul international de tenia 
de la Wimbledon. iucătoarea 
americană Chris Evert — Lloyd 
se menține lideră în clasamen
tul general al ..Marelui Pre
miu — F.I.L.T." cu 960 p fiind 
urmată de Martina Navratilova
— 730 p. Hana Mandlikova — 
685 p. Virginia Ruzici (Româ
nia) — 600 p. Andrea Jaeger
— 595 n. Regina Marsikova — 
490 p. Mima Jausovec — 460 p,

„CUPA EUROPEI - BRUNO ZAU1I" IA ATLETISM
- Au tost stabilite finalistele „A" și „D" -

La sfîrșitul săptămînii trecute 
B-au desfășurat întrecerile din 
cadrul semifinalelor ..Cu-pei Eur* 
ropei — Bruno Zauli" la atle
tism, ediția a VUI-a a importan
tei competiții continentale pe 
echipe.

Iată clasamentele finale reali
zate la încheierea semifinalelor 
feminine :

Frankfurt pe Main : 1. R. D. 
Germană 112 p, 2. R. F. Germa
nia 97 p, 3. Cehoslovacia 80 p, 
4. Polonia 80 p (mai multe 
victorii individuale ale atletelor- 
cehoslovace !), 5. Suedia 66 p, 6. 
Austria 47 p, 7. Irlanda 38 p, 8. 
Portugalia 24 p.

Bodo : 1. Uniunea Sovietică 
107 p, 2. Ungaria 86 p, 3. Italia 
80 p, 4. România 75 p, 5. Norve>- 
gia. 60 p, 6. Belgia 55,5 p, 7. 
Elveția 49,5 p, 8. Grecia 27 p.

Edinburgh s 1. Marea Britanie 
111 p, 2. Bulgaria 83 p, 3. Olan
da 82,5 p, 4. Finlanda 66,5 p, 5. 
Franța 66,5 p. 6. Iugoslavia 51 p, 
7. Spania 41 p, 8. Danemarca 
38.5 p.

Pentru finala „A" a ..Cupei 
Europei", programată la Zagreb,

TURUL FRANȚEI
PARIS. 6 (Agerpres). — Dispu

tată de-a lungul a 258.5 km. în
tre localitățile Le Mans si Aul- 
nay — Sous Bois etapa a 11-a 
a Turului ciclist al Franței a re
venit rutierului olandez Aad Wij- 
nands, în 6h 30:41, care i-a în
trecut la sprintul final pe bel
gienii Jean-Luc Vandenbroucke si 
William Tackaert. cronometrat! 
în același timp cu învingătorul. 
Tinărul ciclist olandez a obținut 
astfel a doua victorie de etapă in 
această ediție a cursei.

Lider al clasamentului general 
se menține francezul Bernard 
Hinault, talonat în continuare, la 
41 s, de surprinzătorul rutier aus
tralian Philip Anderson. Pe locul 
3. la 3:35 se află Gilbert Duclos- 
Lassale.

ASTĂZI, TRAGEREA LA SORTI 
ÎN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL 

Au lost fixați (pentru prima oară) capi de seric!
BERNA (Agerpres). — Uniu

nea europeană de fotbal (UEFA) 
a dat publicității capii de se
rie ai primului tur. stabiliți în 
vederea tragerii la sorți de as
tăzi a meciurilor din cupele eu
ropene. Conform comunicatului, 
UEFA „reamintește că sînt de
semnate drept capi de serie 
toate cluburile calificate în 
semifinalele celor trei compe- 
tiiii intercluburi în ultimele 
cinci ediții". Astfel. în „Cupa 
campionilor europeni" au fost 
stabilite echipele Bayern Miin- 
chen. F.C. Liverpool. Austria 
Viena. Anderlecht Bruxelles, 
Juventus Torino. Az ’67 Alkina- 
ar. Benfica Lisabona. F. C.

ATLETISM • Americanul Craig 
Virgin a eîștigat proba de 10 000 
m. la Atlanta, in 28:03.0. urmat 
de neozeelandezul Dixon cu 
28:11,0. La femei, prima a fost 
Roe Allison (N. Zeelandă) cu 
32:38.0.

AUTOMOBILISM • „Marele 
premiu al Franței", a 8-a probă 
a C.M. al piloților de formula I, 
desfășurată la Dijon, a fost cîș- 
tigată de francezul Alain Proust 
(„Renault"). El a parcurs 304 km 
în 1.35:48,43 — medie orară 190,392 

fâlnirile Rajkovici — Kindermann, 
Messing — Kelecevici, Negulesou— 
Zar cula. Ciocâltea a cîștigait la 
Iii jin, Spiridonov la Biriescu și 
Neamțu la Campora. Șubă a 
avut zi liberă.

înaintea ultimelor două run
de, clasamentul se prezintă ast
fel : Ungureanu, Stoica 71/2—4‘/2, 
Șubă, Ciocâltea, Spiridonov 7—5, 
Mesing, Negulescu 6’/2—51/2, Zar- 
cula, Kelecevici, Rajkovici 6—S, 
Neamțu 6—7, Biriescu 5%—61/2, 
Ilijin 4—7, Kindermann 3—6, (T. 
NICOARA).

Sylvia Hanika — 455 p, Pam 
Shriver — 380 p și Ivanna Ma- 
druga — 327 p.

Clasamentul general al ..Ma
relui Premiu" — F.I.L.T. la 
masculin : Jimmy Connors
(S.U.A.) — 1 190 p, Ivan Lend! 
(Cehoslovacia) 1 016 p. John 
McEnroe (S.U.A.) 995 p. Roscoe 
Tanner (S.U.A.) 769 p. Bjorn 
Borg (Suedia), 734 p. Guillermo 
Vilas (Argentina) 640 p. etc.

la 15—16 august, s-au calificat, 
așadar-, R. D. Germană, R. F. 
Germania, Uniunea Sovietică, 
Ungaria, Marea Britanie și Bul
garia. Acestor 6 reprezentative li 
se vor adăuga Iugoslavia (țară 
organizatoare) șl cîștigătoarea fi
nalei ,,B" de la Pescara (Italia), 
la 2 august. In finala ,,mică“ 
vor lua parte formațiile clasate 
pe locurile 3 și 4 în semifinale.

în competiția masculină au 
fost stabilite clasamentele :

Helsinki : 1. Marea Britanie 134 
p, 2. U.R.S.S. 128 p, 3. Finlanda 
115,5 p, 4. Iugoslavia 88 p, 5. 
Bulgaria 83,5 p, 6. Suedia 75 p, 
7. Norvegia 61 p 8. Turcia 20 p.

Varșovia : 1. Polonia 128 p, 2. 
R. F. Germania 126 p, 3. Unga
ria 125 p, 4. Spania 102 p, 5. El
veția 86 p, 6. Austria 64 p, 
7. Portugalia 51 p, 8. irlanda 
40 p.

Lille : 1. R. D. Germană 143 
p, 2. Italia 125 p, 3. Franța 109 
p, 4. Cehoslovacia 95,5 p, 5. Bel
gia 80,5 p, 6. Olanda 63 p, 7. Gre
cia 57 p, 8. Danemarca 44 p.
•Finala ,»B" (cu participarea e- 

chipelor clasate pe locurile 3 și 
4 în semifinale), care se va des
fășura la Atena, la 1—2 august, 
va califica o echipă în finala 
„A", de la Zagreb, alături de 
Iugoslavia, țara gazdă, și de cele 
6 reprezentative care și-au cîști- 
gat acum acest drept :

Marea Britanie, Uniunea Sovie
tică, Polonia, R. F. Germania, 
B. D. Germană și Italia.

Cîteva rezultate înregistrate în 
cadrul acestor concursuri : mas
culin :. Disc : Schmidt (R.D.G.) 
68,64 m ; 5 000 m : Puttemans
(Belgia) 13:47,26 ; Lungime : Kli- 
mazewski (Polonia) 8,21 m ; 1 500 
m : Ovett (Marea Britanie) 
3:46,47 ; 400 m garduri : H.
Schmidt (R.F.G.) 40,00 ; ciocan : 
Sedîh (U.R.S.S.) 73,68 m • 800 m. 
Coe (Marea Britanie) 1:47,57 ; Fe
minin : Suliiță : Eva Helmschmidt 
(R.D.G.) 60,56 m : disc : Ritchie
(Marea Britanie) 63,76 m : 800
m : steuk (R.D.G.) 1:59,73.

Zurich, Banik Ostrava. Dinamo 
Kiev și Steaua Roșie Belgrad, 
în „Cupa cupelor" Eintracht 
Frankfurt pe Main. F.C. Barce
lona. Bastia. Ajax Amsterdam. 
Dinamo Tbilisi, iar în „Cupa 
UEFA" un număr de 18 for
mații. între care F. C. Cari 
Zeisș Jena. S.V. Hamburg, 
Ipswich Town. Arsenal. Real 
Madrid. F.C. Bruges. Atletico 
Madrid. Malmo. Grasshoppers 
Zurich, F.C. Nantes și Valen
cia.

• La Santiago de Chile ; 
Chile — Spania 1—1 (1—1). Au 
marcat Caszely (mi.n. 7). res
pectiv. Satrustegui (min. 16).

•TELEX•
km. Pe locurile următoare : John 
Watson — Anglia („McLaren") și 
Nelson Piquet — Brazilia („Brab
ham"). Clasat pe locul 10, cu 2 
ture în urma cîștigătorului. ar
gentinianul Carlos Reutemann se 
menține liderul C.M. cu 37 p, ur
mat de Nelson Piquet 26 p, Alan 
Jones 24 p.

ÎNOT • Meciul U.R.S.S. — An
glia, la Kiev, a fost eîștigat de

Ruxandra Hociotă executînd un salt con
tra trambulinei

VOLEÎBALISTELE,
PUNCTUL FORTE AL
DELEGAȚIEI ELVEȚIENE
Delegația elvețiană pentru în

trecerile Universiadei de vară 
de la București va cuprinde a- 
proximativ 38 de sportivi com
petitori. Uniunea sportivă uni
versitară din Elveția (S.A.S.V.), 
cu sediul la Lausanne, a nomi
nalizat pentru aceasta sportivi 
în cadrul a cinci discipline, ră- 
mînînd sub semnul întrebării 
doar 4 nume : săritorul de la
trambulină Philippe Balsiger, 
precum și atleții Thomas Sta- 
ubli, Armin Tschenett și Urs
Gisler. Aceștia au suferit ușoare 
accidentări, ale căror urmări ar 
putea fi remediate pină la 
20 iulie, data primelor starturi 
bucurcșteme.

Din întregul lot, aflat acum 
în febra ultimelor pregătiri, se 
distinge, în primul rlnd, repre
zentativa feminină de volei, 
formată practic exclusiv din ac
tuale și foste cadre ale echi
pei naționale, apoi membrii for
mației de scrimă, avind în 
frunte pe spadasinul Gabriel 
Nigon, participant la C.M., ca 
și atleții, cu sprinterul olimpic 
Urs Kamber și alți deținători 
de titluri și recorduri națio
nale. La înot se remarcă crau- 
listul Tony Renard, posesor al 
celor mai bune performanțe 
naționale pe 400 și 1 500 m în 
acest sezon. Iar la tenis, cea 
mai bine cotată este jucătoarea 
Anina von Planta, prezentă de 
mai multe ori printre „primele 
10“ în clasamentul federației 
elvețiene de specialitate.

VALORIFICAREA ȘANSELOR PE APARATE
(Urmare din pag. 1)

evoluția lui de Ia finalele pe 
aparate, cînd s-a situat mult 
mai aproape de nivelul valoric 
Ia care dorim să evolueze și 
în apropiatele concursuri in
ternaționale. După cum s-a 
menționat în cronica concursu
lui, el a avut o prestație de 
excepție la bară fixă, publicul 
spectator ovaționîndu-1, pe bu
nă dreptate, pentru frumusețea 
exercițiului prezentat de Ni- 
cula la acest aparat, pentru to
rentul de mișcări acrobatice de 
mare dificultate, încheiate cu 
gigantice executate cu o mină 
și ieșire cu dublu salt. Păcat 
că intr-un asemenea moment 
deosebit brigada de arbitri nu 
a avut puterea să acorde nota 
maximă, pe care — credem 
noi — tinărul și talentatul 
gimnast de la C.S.Ș. Triumf ar

gazde cu 212—132 p. Cîteva rezul
tate : 200 m spate — VI. Seme- 
tov 2:05,12 ; 200 m liber — Ser- 
ghei Kopliakov 1:54,28 ; 400 m
mixt — Serghei Fesenko 4:34,39 ; 
femei : 100 m spate : Larisa Gor- 
ciakova 1:04,96 ; 200 m fluture — 
Janett Osgerby (A) 2:20.34 ; 100
m bras — Aiskute Buzelite. 1:12,46 
• Bonn : campionatele R.F. Ger
mania. Au fost stabilite noi re
corduri naționale la 200 m liber 
F — Ina Beyermann 2:01.0 și 400 
m mixt F — Petra zindler 4:55,97.

SĂRITORII
Zecile de salturi 

executate zilnic la 
antrenamente în
cep să-și facă e- 
fectul. ridicind ca
litatea exercitiilor 
săritorilor care vor 
reprezenta Româ
nia la Universiadă. 
La Brăila, in pri
mitorul bazin Del
finul. antrenorii 
Melania Treistaru 
și Dumitru Po- 
poaic îsi supun 
elevii la intense 
eforturi fizice si 
la un asiduu an
trenament psihic 
(nu trebuie uitat 
că realizarea unui 
salt impune multă 
concentrare ner
voasă). fără de 
care nici în aceas
tă ramură a nata- 
tiei nu este posi
bilă marea per
formantă. Ca ur
mare. lucrurile au 
început să mear- 

» gă din ce în ce 
mai bine. Din grupa Metaniei 
Treistaru. de pildă. Alexandru 
Bagiu Si-â reintrat în formă.
după o întrerupere mai înde
lungată a activității. Si-a re-
integrat întreaga gamă a saltu
rilor libere, care de care mai 
grele. Dintre ele menționăm — 
la platformă — triplu salt si 
jumătate contra trambulinei- 
grupat (coeficient 3,2). triplu 
salt si jumătate înainte în e- 
cher (3.0). dublu salt si iumăta- 
te înapoi în echer (2,9) și tri
plu salt din echilibru în mîini 
(2.8). Bagiu are o serie com
petitivă la cel mai înalt nivel 
international, cu condiția — însă

70 DE ATLETE Șl ATLEfl
(Urmare din pag. 1) 

mondiale de la Clermont- 
Ferrand. în orice caz, se con
tează pe participarea sabreri- 
lor Dariusz Wodke și Leszck 
Jablonowski, a floretiștilor A- 
dam Robâk, Adam Bandoch, 
Leszek Bandoch, a spadasinului 
Ludomir Chronowski și a flo- 
retistelor Agnieszka Dubraw- 
ska, Malgorzata Marlewicz și 
Jolanta Krolikowska.

Dintre înotători reținem nu
mele unor sportivi valoroși : 
Iwona Wejksza, Anna Kupisz, 
Dariusz Broda, Dariusz Gil, 
Andrzej Januszkiewicz și Woj
ciech Janas. La sporturile pe 
echipe, contăm pe o bună e- 
voluție a reprezentativei mas
culine de baschet, din care fac 
parte și cîțiva dintre cei mai 
buni jucători ai echipei na
ționale.

Asociația sportivă universita
ră AZS și iubitorii sportului 
din Polonia nutresc speranța că 

fi meritat-o. Oricum, 9,95 este 
o foarte bună apreciere și ar 
trebui să-1 stimuleze pe Emilian 
Nicula pentru a ne oferi în 
Viitor evoluții tot mai valoroa
se. Antrenorul Mircea Lisov- 
schi are datoria să nu uite că, 
în prima zi, Emilian Nicula a 
ratat nu mai puțin de trei a- 
parate, ceea ce constituie un 
semn că măi este de lucrat în 
privința constanței și regulari
tății în concurs.

în timpul scurt care a mai 
rămas pină Ia primul start, con
siderăm că atît în cazul lui 
Kurt Szilier, cit și al lui E- 
milian Nicula. Dan Odorhean 
sau Aurelian Georgescu, se im
pune să se lucreze cu priori
tate la acele aparate in care 
fiecare gimnast are cele mai 
mari șanse de calificare în fi
nale și, firește, pentru o bună 
situare pe podium. De aseme
nea, considerăm că trebuie să 
se acorde toată atenția pregă
tirii la cel mai înalt nivel a 
gimnaștilor „de rezervă". Ro
mulus Bucuroiu și Octavian Io- 
nașiu avind și ei evoluții bune, 
cu deosebire la cal cu minere.

în orice caz. sînt suficiente 
motive să privim cu încredere 
participarea gimnaștilor noștri 
la întrecerile Universiadei și 
nu ne îndoim că toți cei șase 
componenți ai lotului sînt pe 
deplin convinși că-i așteaptă 
o misiune grea și importantă.

BAT LA PORȚILE 
INTERNAȚIONALE

— să evite execuțiile greșite 
care pot afecta posibilitatea cla
sării în finala de 12.

In grupa antrenorului Dumi
tru Popoaie o aflăm pe Ruxan
dra Hociotă. sportivă experi
mentată. realizatoarea unor 
performante notabile. printre 
care clasarea pe locul 4 la pro
ba de trambulină din cadrul 
Cupei Europei (Sibiu. 1979). 
Hociotă si-a „reglat" seria de 
sărituri după o scurtă perioa
dă de incertitudini. Acum 
(bineînțeles cu concursul antre
norului) ea a ales — la tram
bulină — dublu salt si jumătate 
înapoi grupat (2,8). dublu salt 
Si jumătate răsturnat grupat 
(2.8). un salt si jumătate înain
te cu două șuruburi (2,5), dublu 
salt si jumătate înainte în e- 
cher (2.4) și salt si jumătate 
contra trambulinei în echer 
(2,1). Ultima săritură nu are 
un coeficient prea ridicat, dar 
executarea ei fără reproș poate 
urca nota la o cotă cel puțin 
acceptabilă.

Celelalte două piese de bază 
ale lotului pentru Unive siadă 
sînt Mariana Marc și FellCit 
Cîrstea. cărora li se adaugă 
sportivi cu mai putină expe
riență internațională : Anca 
Bereș. Rodica Vrînceanu. Dan 
Oprean și Dorel Nedclcu. E- 
chipa României va fi definiti
vată după participarea la tradi
ționalul concurs international 
de la Bmo (8—10 iulie), unde 
si-au anuntat participarea spor
tivi din 13 țări, si dună între
cerile „Daciadei" programate 
să aibă loc între 13 si 15 iulie, 
la Ștrandul tineretului din Ca
pitală. gazda disputelor Uni
versiadei.

Dumitru STĂNCULESCU

la București, la a Xl-a Uni
versiadă, studenții sportivi po
lonezi se vor comporta cit mii 
bine și vor obține mai multe 
succese decit la precedentele 
ediții ale acestei importante 
competiții a sportului interna
țional.

• Șase delegații (Franța, 
Polonia, U.R.S.S., S.U.A., Un
garia șl România) au înscris 
maximum de sportivi (15 bă
ieți și 5 fete) în întrecerile de 
scrimă la cele trei arme. Ur
mează Italia cu 18 s-por tivi, 
R. F, Germania — H2, Cana
da — 12, Japonia — 10, R. P. 
Chineză — 8. Au înscris re
prezentanți numai în întrece
rile masculine următoarele 
delegații : Belgia, Coreea de 
Sud, Bulgaria, R. D. Ger
mană și Israel.
• Delegația Maltei va cu- 

pritttde do-i atleți, un tenls- 
man și trei oficiali. Olanda 
va avea înscriși ia întrecerile 
de la București 35 de spor
tivi : 6 atleți (5b+lf), 11 bas- 
chetbaliști, 6 înotători (4b-f-2f), 
12 voleibaliști, însoțiți de un 
arbitru și 14 oficiali. Din 
Senegal vor sosi 11 atleți, 
două echipe de baschet (<m-j-f) 
și 4 tenismani, cărora li se 
vor adăuga un arbitru și 11 
oficiali.
• în parcul Bazei sportive 

studențești de la Lacul Tei, 
unul dintre centrele cultural- 
distnac.tilve, aflate la dispozi
ția participanților la Univer
siadă, a fost terminată o mo
dernă popicărie în aer liber 
(protejată de o copertină 
în caz de ploaie), cu pa
tru piste și instalație auto
mată de ridicare a popicelor. 
Construcția se află în imedia
ta apropiere a intrării prin
cipale.
• Pista de atletism de la 

stadionul Dinamo, rezervată 
antrenamentelor, aste gata să 
primească primii oaspeți. Tot 
în stadiul finisărilor se mai 
află și celelalte arene care 
vor avea aceeași destinație : 
Republicii, Progresul, Tine
retului.

• Acțiunea de montare a 
terminalelor de calculator se 
află în plină desfășurare. 
Ptnă în momentul de față a 
fost definitivată amplasarea 
acestor aparate., precum și a 
anexelor necesare bunel lor 
f un-cți onă r i la urm ă-toareile 
baze sportive care vor găzdui 
în-treceri și alte centre im
portante pe harta Universia
dei î Palatul sporturilor și 
culturii. Stadionul „23 Au
gust**, bazinul „23 August**, 
Centrul de presă și sediul 
C.N.E.F.S.


