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CONCURSUL DE ATLETISM AL ANULUI

VA AVEA LOC PE STADIONUL „23 AUGUST" I
O Întrecere polisportivă care 

are atletismul pe afiș lși sta
bilește a priori centrul de greu- 

i tate in jurul atleților. Așa este 
; la Jocurile Olimpice, așa se 
; Intimplă la diferite competiții 
‘ regionale, așa a fost întotdeau

6.91 m
Anișoara Cușmir, recordmana tării la săritura in lungime, in să

ritura de
na la Jocurile Mondiale Uni
versitare și așa va fi și acum, 
la București, la cea mai im
portantă manifestare sportivă 
găzduită vreodată de țara noas
tră. Universiada domină sezo
nul post-olimpic, această veri
tabilă Olimpiadă a studenților 

1 lumii fiind marele punct de 
atracție al anului sportiv 1981.

Atletismul trece, implicit, pe 
primul plan. Și, în ciuda fap
tului că sezonul atletic este 
bogat în evenimente. Cupa Eu
ropei, Cupa Mondială și cam
pionatele europene de juniori 
fiind principalele puncte de re
per ale agendei atletice, se 
poate spune, fără cea mai 
mică exagerare, că „concursul 
anului" va avea loc pe sta
dionul „23 August" din Bucu
rești.

în primul rînd că va aduna 
pe pistă, în sectoarele de sări
turi și aruncări, cel mai mare 
număr de atleți. De atleți va
loroși, de vedete de pe toate 
continentele. La Cupa Mondia
lă sau la Cupa Europei parti
cipă echipe alcătuite dintr-un 
singur reprezentant la fiecare 
probă. Marele farmec al atle
tismului rămîne însă întrece
rea individuală, care explică, 
în fond, extraordinara,' atracție

La ultima vcrilicarc a poloiștilor universitari

TITULARII AU CORESPUNS, 
REZERVELE ÎNSĂ• ••

Pentru colectivul de tehni
cieni condus dp Anatol Grin- 
țescu, care se ocupă de pregă
tirea lotului reprezentativ de 
polo pentru turneul celei de a 
Xl-a Universiade, întrecerile 
recent încheiate ale „Daciadei* 
au însemnat o foarte utilă tre
cere în revistă a tuturor ju
cătorilor ce se pregătesc pen
tru a primi una din cele 13 
caschete ale team-ului univer
sitar.

După cum se știe, în partida 
decisivă a marii competiții na
ționale, selecționata Bihorului 
(de fapt Crișul Oradea) a în
trecut fără drept de apel o 
tînără formație a municipiului 
București. în care doar porta
rul D. Spînu, A. Schervan și 
L. Răducanu, noul căpitan al 
echipei reprezentative, au ma
nifestat un plus de experiență.

Victoria bihorenilor se da
torează firește, în primul rînd. 
omogenității, maturității „7“-lui 
orădean. Succesul lor are însă 
la bază și evoluțiile foarte bune 

a atletismului la Jocurile Olim
pice. Or, ca sistem de organi
zare, Universiada este mai a- 
proape de Olimpiadă, este o 
întrecere a individualităților 
(chiar dacă numărul înscrieri
lor dlntr-o țară la o probă

• ■ . • :^nr^

de pre
sau al
de sta- 
un ve-

este de doi atleți și nu trei).
V-am prezentat în ultimele 

săptămîni, in funcție de în
scrierile sosite la Comitetul Na
țional de Organizare a Univer
siadei, o serie de viitori parti- 
clpanți la concursul atletic al 
Jocurilor. Sa detașează, desigur, 
delegațiile atleților studențl 
din U.R.S.S. și S.U.A., două din 
marile forțe ale atletismului 
mondial, care trimit la Bucu
rești echipe extrem de puter
nice. Aceste delegații ridică, de 
la bun început, la cel mai înalt 
nivel concursul. Dar atleți de 
mare valoare vor veni 
tutindeni, într-o probă 
ta, astfel că este greu 
bilit, înaintea startului, 
ritabil cap de afiș. Probabil că 
fiecare zi de concurs va avea 
cel puțin unul, dacă nu mai 
multe asemenea „puncte fier
binți". O sumară trecere în re
vistă a cîtorva probe, sau gru
pe de probe, este, credem, •- 
locventă.

Iată, de pildă, săritura cu 
prăjina. Publicul bucureștean 
va fi martor privilegiat al u- 
nei confruntări pe care și-ar 
visa-o oricare iubitor al atle
tismului : Vladimir Poliakov — 
Thierry Vigneron, adică cei doi 
săritori — singurii — care au 

ale celor patru jucători selec
ționați în echipa universitară. 
Ivan Fejer, Cornel Gordan, Do
rin Costrăș și Liviu Garofeanu 
au jucat faza de atac cu mul
tă dezinvoltură, au combinat 
precis și au șutat variat, fă- 
cînd adesea inutile interven
țiile lui Spînu și Simion (pe 
rînd, în poarta bucureștenilor), 
titularii caschetei cu nr. 1 în 
lotul universitar.

(Continuare In pag. a 4-a)

ASTĂ-SEARĂ 0 NOUĂ GALĂ PE BOX LA „ARENELE ROMANE*'
Astă-seară, de la ora 18, iu

bitorii sportului cu mănuși vor 
fi prezenți din nou la „Are
nele Romane" din Parcul Li
bertății din Capitală. Se va 
disputa o reuniune cu 13 par
tide interesante, dintre care 4 
vor fi de juniori-tineret pe 
distanța de 3 reprize a 2 mi-

la săritura în 
performeri de 
an, Gcrd Na

trecut In acest an de 5,80 m 
(francezul 5,80 m, apoi sovie
ticul 5,81 m). Alături de el, 
cel puțin alți doi săritori cu 
potențial de recordmani ai lu
mii — sovieticul Konstantin 
Volkov (5,71 m) și americanul 
BUI Olson (5,68 m). Va cădea 
recordul mondial 
Nu este exclus.

Ne gin dim și 
înălțime, cu doi 
2,30 m în acest 
gel (R. F. Germania) 2,31 m 
și Zhu Jianhua (R. P. Chine
ză), 2,30 m, alături de alți 6—7 
competitori cu recorduri ale ca
rierei dincolo de 2,25 m ; ro
mânii Sorin Matei (2,27 m) și 
Adrian Proteasa (2,29 m în sa
lă), sovieticii Aleksandr De- 
mlanuk (2,28) și Oleg Azizmu- 
radov, americanii Tyke Pea
cock, campion național, și Leo 
Williams, campion 
tar etc.

Iată, de pildă, 
caro la o cercetare 
oferă nu mai puțin 
tori dincolo de 17 m : ameri-

Vladimir MORARU

la București ?

universi-

triplusaltul, 
sumară ne 
de 4 sări-

(Contlnuare tn pag a 4-a)

Meciul de „Cupa Davis“ România - Argentina

ELANUL TINERESC Șl AMBIȚIA 
Împotriva valorii confirmate

la Timișoara

ANDREI DlRZtl
După ce a găzduit în luna 

martie, anul acesta, meciul 
România — Brazilia, Timișoa
ra încearcă să confirme o a- 
numită vocație de gazdă a par
tidelor de Cupa Davis. O ten
tativă pe deplin justificată dacă 
ne gîndim la eforturile consi
derabile ale administrației lo- 

nute. Din programul seniorilor 
se desprind meciurile : cocoș : 
Gh. Brumă (Rapid) — Șt. Din- 
că (Mașini-Unelte) ; V. Stancu 
(Rapid) — Gh, Anganu (Steaua); 
ușoară : M. Stamatescu (Meta
lul) — D. Diaconescu (Rapid) 
și C. Hajnal (URBIS) — G. 
Hudișteanu (Metalul).

„SERIALUL RECORDURILOR D/1CMD4

Mihai Mandache, cel mai bun dintre spatiștii români, la al doi
lea titlu de campion Foto : I. MIHĂICĂ

6-a 
această 

Si rezultatele sale 
anunțau si pentru

La bazinul „23 August" din 
Capitală s-au Încheiat ieri în
trecerile finale ale „Daciadei". 
Am așteptat cu o deosebită 
nerăbdare finala probei femi
nine de 200 m spate. Carmen 
Bunacin urca pentru a 
oară pe blocstart în 
competiție 
anterioare ...... 
această ultimă evoluție un re
zultat de excepție.

Multipla noastră recordmană 
s-a simțit foarte bine și a 
pornit în cursă ca din pușcă: 
30,9 sec pe primii 50 m șl 
63,7(1) la jumătatea distanței: 
cu o secundă si trei zecimi mai 
repede decît în cursa record 
(2:13,26) de la Verona! Se pro
fila o performanță cu totul 
neobișnuită pentru piscinele 
noastre. Dar cea de a doua în
toarcere nu l-a reușit lui Car
men; apoi ea a pierdut ritmul 
și a parcurs a treia lungime 
în 35,3 sec. Nici pe ultimii 50 
de metri, Bunaciu nu a mal 
reușit să reintre în ritmul nor
mal, marcată vizibil de efort 
șl de faptul că a pornit in în
trecere prea repede. încheind 
cursa în 2:14,50, totuși, un re
zultat de toartă bună valoare.

Trecind In revistă celelalte

tragerea la sorți
cale de a amenaja pe malurile 
Begăi terenuri de tenis cu su
prafețe comune, dar și unele 
de compoziție originală (crea
ție a cercetătorilor și construc
torilor locali), Înconjurate cu 
spațioase tribune pentru ama
torii tot mai numeroși ai 
„sportului alb".

Astăzi, la Timișoara, cunos
cutul arbitru internațional 
Carlo Martini (Italia) — care a 
condus mai multe meciuri de 
Cupa Davis ale echipei Româ
niei — va efectua operația tra
gerii la sorți pentru deciderea 
ordinii jocurilor în întîlnirea 
România — Argentina din sfer
turile de finală ale marii com
petiții mondiale pe echipe.

După cum se știe, căpitanul- 
nejucător Aiexe Bardan mi
zează pe cei mai buni și mai 
tn formă jucători români : 
Florin Segărceanu, campionul 
țării, și Andrei Dîrzu, cîștigă- 
torul campionatelor internațio
nale ale României. Rezerve 
sînt Laurențiu Bucur (un stîn- 
gaci cu bune calități de jucă
tor de dublu) și Adrian Marcu 
(un tînăr cu excelente ca
lități fizice, de la care aș
teptăm o mai rapidă ascensiu
ne valorică). Șansele formației 
noastre nu pot fi degajate de 
capacitatea superioară a for
mației adverse (compusă din 
celebri jucători de turnee in
ternaționale), dar putem nă
dăjdui într-o comportare ono
rabilă. „Aștept din partea te- 
nismanilor noștri — spune an
trenorul emerit Bardan — să-și 
facă datoria, să joace cu en
tuziasm și dirzenie, să dispute 
acerb fiecare minge, să-și hăr- 
țuiască adversarii, cu răbdare 
și rezistență, cu gîndui că mc-

Davîs România Argen-de Cupa
prevede pentru vineri primele două

Programul meciului 
tina de la Timișoara 
jocuri de simplu de la ora 14 ; sîmbătă partida de dublu, 
de la ora 16 ; iar duminică ultimele două jocuri de sim
plu de la ora 14.

flnale să subliniem comporta
rea remarcabilă a lui Flavius 
Vișan. El a cîștigat și cursa de 
200 m fluture in 2:03,60 (record) 
dovedindu-se fără îndoială cel 
mai bun dintre înotătorii ro
mâni la această ediție.

La al 4-lea titlu individual 
s-a aflat și Irinel Pănulescu, 
învingătoare la 200 m fluture. 
In fine, tînăra Teodora Haup- 
tricht (va împlini 14 ani in lu
na octombrie) a adus clubului 
din Baia Mare și cel de al 
doilea titlu într-o întrecere na
țională rezervată seniorilor, 
terminînd pe primul loc în 
„maratonul" celor opt sute de 
metri.

Și, în final, surpriza compe
tiției: in proba de 1500 m, 
campionul și recordmanul ță
rii, Horațiu Neagrău a fost în
trecut net de foarte tinerii 
Robert Pinter (13 ani) din Ba
ia Mare, cel mai tînăr cam
pion al ediției, șl ploieșteanul 
Eugen Nan (15 ani).

Rezultate tehnice. 200 m flutu
re (f) : 1. IRINEL PĂNULESCU 
(Dinamo) 2:23,31; î. Adina Schus
ter (C„S.Ș. Reș.) 2:23,72 ; 3. Mar-

Adrian VASILIU
(Continuare tn pag 3-3)

GUILLERMO VILAS
au limită deciurile de tenis nu 

timp 1“
De partea cealaltă, căpitanul- 

nejucător Roberto Graetz — fa
vorizat de posesia unui lot va
loros, dar și îngrijorat de ex
cesele de orgoliu ale jucători
lor — nu are probabil decît di
ficultatea de a desemna titu
larul nr. 1 : să fie „veteranul" 
Guillermo Vilas sau tînărul 
Jose Luis Clerc ? Oricare ar fi 
alegerea, valoarea de ansam
blu a echipei argentiniene ră- 
mîhe aceeași, adică foarte înal
tă. Rezervele sînt micuțul Ri
cardo Cano și Eduardo Ben- 
goechea. (Adus pentru un spor 
de experiență internațională, 
juniorul Carlos Castellan, un 
uriaș de aproape 2 metri, se- 
mănînd mai curînd a baschet
balist, va urmări probabil me
ciul din tribună).



TOTUL DESPRE... VOLEI
SPADASINUL NOSTRU R. SZABO - IN ELIMII

din
spadă

primei

Cu un total de 48 de re
prezentative studențești (29 mas
culine și 19 feminine) la start 
— cifră care întrece substan
țial recordul de participare : 
Sofia, 1977 — voleiul se înscrie 
între disciplinele cu mare pon
dere în programul ediției a 
Xl-a a Jocurilor Mondiale Uni
versitare. Și, dacă avem în ve
dere faptul că, în general, vo
leiul studențesc deține majori
tatea marilor valori, se poate 
spune că publicul bucureștean 
va asista la dispute de calitate 
ridicată, recomandate și de 
cărțile de vizită ale celor mai 
multe dintre participante.

VOLEIBALIȘTII ROMÂNI:
5 PARTICIPĂRI - 4 MEDALII
în istoria acestei mari com

petiții, reprezentativele Româ
niei s-au aflat (atunci cînd au 
luat parte) mereu printre pro
tagoniste. Astfel, din cinci par
ticipări, ele au reușit să adu
ne patru medalii : una de aur, 
două de argint și una de bronz. 
Aurul a fost obținut la edi
ția a Il-a (Sofia, 1961) de for
mația masculină, în rîndul că
reia figurau Drăgan, Ferariu, 
Corbeanu, Derzei, Pavel, Mi- 
eulescu, Mușat, Bărbuță ș.a. 
Izbindă ce confirma valoarea 
unei generații de excepție a vo
leiului nostru masculin, prezen
tă mereu pe podiumul marilor 
competiții europene și mondia
le. Voleiul românesc — îndeo
sebi cel masculin — a marcat 
în ultima 
evidentă 
mondiale, 
oferă un 
mare...

1963 
nia.
niei
1961
1970
club). 1973 (locul IV) și 1977 
(locul VII).

vreme o ascensiune 
pe scara valorilor 
iar „Universiada" îi 
nou prilej de afir-

LAUREATELE edițiilor 
precedente 

de remarcat faptul
9 ediții de pînă acum 
din 1975 voleiul a ab-.

CăEste 
în cele 
(la cea 
sentat din program), în com
petiția masculină, titlurile au 
revenit la nu mai puțin de 7 
echipe, în timp ce întrecerea 
feminină (8 prezențe ale vo
leiului) a avut o lideră au
toritară în echipa sovietică, în
vingătoare în 6 ediții. Iată cîș- 
tigătoarele : MASCULIN 1959 : 
Cehoslovacia (2. România) ; 
1961 : ROMANIA ; 1963 :
U.R.Ș.S. ; 1965 : U.R.S.S. (5.
România) ; 1967 : Japonia ;
1970 : Italia (10. România, pre
zentă cu echipă de club) ; 
1973 : U.R.S.S. ; 1977 : Bulgaria 
(5. România) ; 1979 : Coreea de 
Sud. FEMININ. 1961, 1965,1970, 
1973, 1977, 1979 — U.R.S.S. ;

CUPA FEDERAȚIEI" 
LA ATLETISM

Ultimul concurs de atletism 
înaintea marelui examen al U- 
niversiadei se va desfășura la 
sfârșitul săptămînii și va fi do
tat cu „Cupa Federației". El va 
prilejui nu numai verificarea si 
selecția definitivă a atletilor noș
tri care vor participa la întrece
rile din cadrul Jocurilor Mon
diale Universitare, cd si ultima 
repetiție, cu decoruri șl costume, 
înaintea competiției studentesti 
programată între 21 si 26 iulie. 
Este vorba de inaugurarea noii 
piste de material sintetic a sta
dionului „23 August", de folosi
rea completă a instalațiilor de 
concurs de la Universiadă și de 
„rodarea" corpului de arbitri. La 
Întreceri va fi prezent si secre
tarul general al Federației de at
letism din R.F. Germania, dl. 
Heinrich ilentze, care va fi dele
gatul F.I.S.U. la întrecerile Uni
versiadei.

Concursul dotat cu „Cupa 
derației“ va începe sîmbătă 
ora 17.00 (ultima probă la ___
20,40). va continua duminică la 
ora 17,00 (ultima probă la ora 
20.35) si va reuni pe toti atletii 
fruntași ai tăi ii. cei din lotul 
pentru Universiadă, juniorii aflațl 
în pregătire pentru Jocurile Bal
canice si campionatele europene 
de la Utrecht, precum și pe cei
lalți atlet! fruntași de la noi. Se 
anunță, tocmai de aceea, un con
curs interesant, care merită a 
fi urmărit 1

//

Fela ora

în perioada 10—12 iulie, la 
Balaton (Ungaria), are loc un 
turneu internațional de box la 
care au fost invitați și spor
tivi români. Forul nostru de 
specialitate a hotărît ca la a- 
cest concurs să participe cîți- 
va pugiliști tineri, talentațl, 
care se află în ultimul an do

— Brazilia ; 1967 — Japo- 
Echipa feminină a Româ- 
a participat la edițiile din 
(locul III), 1965 (locul II), 
(locul IX, cu echipă de

Iată a- 
de a a- 
de con- 
str. Av.
Marin ; 

: auto- 
176 ;

GAZDELE COMPETIȚIEI
Cele 4 săli în care se vor 

desfășura atît preliminariile cit 
și fazele următoare au fost su
puse unei ample acțiuni de în
noire a aspectului interior, de 
refacere și completare a insta
lațiilor lor. Este vorba de să
lile Fioreasca, Dinamo, Olim
pia și Agronomia. în alte săli 
se vor efectua antrenamentele 
echipelor participante, 
dresele șl modalitățile 
junge la cele 4 săli 
curs : FLOREASCA : 
Beller, colț cu str. P. 
mijloace de transport
buzele 331, 131, 135, 110, 
DINAMO: șos. Ștefan cel Mare 
nr. 7—9 ; mijloace de transport: 
tramvaiele 4, 15, 24, 26, 27, 34, 
autobuzele 
apropiere : 
troleibuzele 
PI A (fostă 
cului nr. 128 : troleibuzele 86, 
89 ; tramvaie : 13, 14 ; autobu
zele 119, 724, 224 ; AGRONO
MIA : bd. Mărăști nr. 59 ; vis- 
a-vis de Ștrandul tineretului ; 
tramvaiele 3 și 4 ; autobuzele 
331, 131, 148, 105 ; troleibuzele 
81 și 82.

Jocurile finale vor avea loc 
în sala Fioreasca. Antrenamen
tele se vor efectua in sălile 
(10 la număr) de la liceele de 
matematică fizică nr. 2, 3 și 6, 
liceele industriale nr. 2 și 12, 
Lie. nr. 26, Clubului sportiv 
școlar 2, Lie. ind. „23 August", 
Institutul Pedagogic, Institutul 
de arhitectură.

fiecare din aceste oficialități 
s-au făcut ședințe de instruc
taj privind întreaga organizare.

Înscrieri pInă In momentul 
de FAJĂ

La sediul federației este a- 
nunțată pînă acum participa
rea a 48 de selecționate. Iată-le, 
in ordinea înscrierii. MASCU
LIN : R. P. Congo, Canada, 
Franța, Polonia, R. P. Chineză, 
Japonia, Coreea de Sud, Bel
gia, Olanda, U.R.S.S., România, 
Cuba, Bulgaria, S.U.A., Siria, 
Italia, Grecia, Mexic, Zambia, 
Irak, Brazilia, Sudan, Liban, 
Bangladesh, Cehoslovacia, Ior
dania, Maroc, Spania, Ruanda ; 
FEMININ : Canada, R. F. Ger
mania, Franța, R. P. Chi
neză, Japonia, Belgia, Elveția, 
U.R.S.S.. România, Cuba, Bul
garia, S.U.A., Mexic, Peru, 
Zambia, Spania, Brazilia, Li
ban, Danemarca.

CLERMONTFERRAND, 
(prin telefon). Asalturile 
proba individuală de 
marchează Încheierea l 
părți a C.M. de scrimă. între 
cei 136 de sportivi care s-au 
aliniat miercuri In fața planșe
lor instalate ia „Maison des 
Sports" s-au aflat și cei doi 
reprezentanți ai țării noastre, 
Rudolf Szabo și Liviu Angeles- 
cu. Comportîndu-se foarte bi
ne, în calitatea sa de debutant 
la o ediție a „mondialelor" de 
seniori, tînărul Rudolf Szabo 
a ajuns în eliminări directe.

Cap de serie în turul I al 
preliminariilor, cu 4 victorii, 
Szabo a realizat același număr 
de victorii 
la Nigon 
Kronowski 
Besscmans 
VerbrackeI 
cîștigător al Trofeului interna
țional „Mihai Savu" din acest 
an, de la București). Apoi, în 
turul al III-Iea, din nou 4 vic
torii. care i-au asigurat primul 
loc în serie: 5—1 Ia Douba — 
Cehoslovacia, 5—3 la Bellonc — 
Italia. 5—4 la Farley — S.U.A.

și în turul II: 5—1
— Elveția, 5—4 Ia
— Polonia. 5—2 Ia
— Belgia și 5—4 la
— Franța (ultimul,

Turneul internațional icminin de volei ol României

ECHIPA NOASTRĂ IA A TREIA VICTORIE

119 și cu stații tn 
331, 131, 135, 176,
88, 90, 98 ; OLIM- 

„Recolta") șos. Ian-

OFICIALI, ARBITRI

MATERIALE DE CONCURS,
FOI OE ARBITRAJ, ORGANIZARE

în întrecerile „Universiadei" 
de la București vor fi folosite 
mingi și filee „Mizuno". Cu a- 
paratura „Mizuno" vor fi do
tate atît cele 4 săli de concurs 
cît și cele 10 de antrenamente, ț 
Evident, sălile de concurs sînt 
dotate cu tabele electronice 
pentru prezentarea evoluției 
scorului.

• La dispoziția cavalerilor 
fluierului va sta o foaie de ar- 
bitraj-model, completată astfel 
încît toți oficialii străini să ia 
cunoștință de tipul de foaie 
stabilit a fi folosit.

• Pentru buna desfășurarea 
întîlnirilor, în fiecare din să
lile de concurs au fost stabiliți 
delegați care răspund de reu
șita competițiilor găzduite. Cu

Colegiul central de arbitri 
din cadrul F.R.V. a stabilit ca 
la „Universiadă" să oficieze ur
mătorii arbitri : I. Armeanu, I. 
Covaci, A. Dinicu, D. Dobrescu, 
Al. Dragomir, V. Dumitru, R. 
Farmuș, N. Găleșcanu, N. Io- 
nescu, M. Marian, C. Mușat, 
M. Nicolau, I. Niculescu, V. 
Ranghel, D. Rădulescu, M. Sta- 
mate, V. Vrăjescu. Alături de 
ei vor putea fi întîlniți alții — 
din rîndul delegațiilor sau in- 
vitaților — ca de pildă : Ozer 
Aydinol (Turcia), Laszlo Me- 
zaros (Ungaria), Carlo Fache- 
tin (Italia), Vladimir Dermend- 
giev (Bulgaria), Otto Leiser 
(Elveția). Vladimir Pereverzev 
(U.R.S.S.). Delegat al federa
ției internaționale (F.I.V.B.) va 
fi Arturo Cortes (Spania).

SISTEMUL DE DESFĂȘURARE
Se preconizează un sistem 

nou de disputare. în faza pre
liminară, echipele vor fi împăr
țite în 6 serii (trei zile de con
curs) ; în faza următoare pri
mele două clasate în fiecare se
rie vor fi distribuite în trei 
serii (două zile de concurs, re
zultatele directe din prelimina- 

locurile 
clasate 
vor e- 
locurile

rii contînd) pentru
1—12, iar următoarele 
în grupele preliminare 
volua în serii pentru 
de la 12 în jos. Primele clasa
te în seriile locurilor 1—12 își 
vor disputa cele 3 medalii, ur
mătoarele clasate — locurile 
4—6 etc. între fiecare fază va 
fi o zi de pauză.

Aurelian BREBEANU 
Modesto FERRARINI

BISTRIȚA. 8 (prin telefon).
Echipa feminină de volei a tării 
noastre a repurtat cel de al 
treilea succes în cadrul ediției 
a XIX-a a tradiționalului tur
neu internațional al României, 
dotat cu „Trofeul Hebe". în 
sala polivalentă de aici, sexte
tul trimis în teren de antre
norii S. Chiriță, N. Humă și O. 
Solomonov a întrecut tînăra e- 
chipă a R. D. Germane cu 3—0 
(8. 5. 12). Ceea ce a satisfăcut 
îndeosebi de data aceasta în 
locul formației noastre a fost 
elaborarea mai judicioasă a ac
țiunilor de atac, coordonatoa
rea Crina Răută fiind în vervă, 
inspirată în dirijarea paselor, 
în condițiile în care adversa
rele aveau avantajul unul blo
caj înalt, în general pe fază și 
bine grupat. De la jumătatea 
primului set și pînă către mij
locul celui de al treilea, jocul 
echipei noastre a cunoscut, 
poate, tenta cea mai combina- 
tivă din toată evoluția de 
Dină acum în turneu, așa cum 
am dori s-o vedem jucînd în 
mod obișnuit la competițiile 
oficiale care o așteaptă : Uni
versiada si campionatul euro
pean. Este drept că la realiza
rea -combinațiilor a contribuit 
o preluare a serviciului ceva 
mai sigur. Dar este tot atît de 
adevărat că ridicătoarea sexte
tului nostru Crina Răută (și 
mai apoi înlocuitoarea ei. Lilia
na Văduva) s-a străduit și a 
reușit să corecteze mult, creînd 
faze adesea spectaculoase prin 
care a pus mai bine în valoare 
principalele trăgătoare : Maria 
Enache (cea mai bună de pe 
teren). Ileana Dobroschi, Doina 
Moroșan si celelalte. Tot ca un 
fant pozitiv am reținut randa
mentul superior dat de apăra
rea la fileu. Deși am apreciat 
că la preluare s-au făcut sen
sibile progrese, totuși acest ca
pitol trebuie avut încă în ve
dere de colectivul tehnic si 
mai ales de jucătoare.

Echipa R. D. Germane, tînără 
si mai puțin experimentată, 
ne-a lăsat și cu acest prilej o 
impresie bună.

Arbitrii G. Stoianov (Bulga
ria) și Em. Ududec (România) 
au condus bine echipele : Româ
nia — Iuliana Enescu. Victoria 
Georgescu (Doina Moroșan). 
Crina Răută (Liliana Văduva). 
Maria Enache. Ileana Dobroschi 
Daniela Drăghici . R. D. Ger
mană — Martina Schmidt. Ra
mona Landgraf. Kristin Rathe 
(Beata Palitzsch. Ramona Bran
ding). Monika Beu (Martina 
Schulz. Steffi Ruhl), Angela 
Manke. Ute Franzen.

în ultimul joc. arbitrat
românii I, Niculcscu și V. Chio- 
reanu. echipa Ungariei a între
cut cu 3—1 (5. —13. 9. 5) pe 
cea a Cehoslovaciei, care a evo
luat sub posibilități.

înaintea ultimei etape, în cla
sament : 1. ROMÂNIA 6 p. 2. 
Ungaria 6 p (un joc mai mult). 
3. Cehoslovacia 5 p. 4. R. D. 
Germană 4 p, 5. Bulgaria 3 p. 
Azi. de la ora 16 ultimele me
ciuri : România — Cehoslovacia 
și R. D. Germană — Bulgaria.
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întrece?! sub egida „DACIADEF
«8

CAMPIONATUL DE
CÎMPULUNG MUSCEL, 8 

(prin telefon). Miercuri dimi
neață, într-o atmosferă sărbă
torească, a avut loc, în centrul 
orașului Cîmpulung Muscel, fes
tivitatea de deschidere a fi
nalelor „Daciadei" la ciclism 
fond juniori. 6 000 de specta
tori au asistat, timp de apro
ximativ trei ore, Ia întrecerea 
cicliștilor 
fond.

Juniorii
15 centre 
luptat, cu o dîrzenie demnă 
de laudă, pe parcursul a 40 
km (20 de ture cu sprinturi 
Ia fiecare tur), reușind să țină 
treaz interesul spectatorilor de 
la primul și pînă la ultimul 
tur. Și de această dată (ca și 
anul trecut) victoria finală a 
revenit talentatului reprezen
tant al C. S. Voința București, 
Olimpiu Cclea care, în bătălia 
sprinturilor, a acumulat cel mai 
mare punctaj : 37. Pe locurile 
următoare s-au clasat : 2. S. O-

în proba de semi-

mari, concurenți din 
cicliste- ale tării, au

juniorat. Antrenorul Gheorghe
Iliuță 
geanu 
cocoș, 
pană, 
locie
Pitești) — mijlocie și F. Pam- 
fil (Voința Macin) — semigrea.

îi va însoți pe P. Dro- 
(C.S.Ș. Medgidia) —

I. Cernat (Steaua) — 
V. Mihai (Farul) — mij- 
mică, I. Catană (Dacia

CICLISM JUNIORI
prescu (Olimpia Buc.) 29 p, 3. 
D. Mazăre (Torpedo Zărnești) 
28 p, 4. C. Petcu (Olimpia) 25 
p, 5. O. Tudorache (C.S.Ș. 1 
Buc.) 24 p, 6. C. Neagoe (Vo
ința Buc.) 15 p.

A urmat finala la semifond 
a juniorilor mici. Cei 80 de 
concurenți au făcut și ei o 
cursă spectaculoasă. S-au între
cut pe parcursul a 10 ture (20 
km) și, cu toată opoziția bucu- 
reștenilor, clujenilor, brașove
nilor, reprezentantul A. S. Vo
ința Arad, Iosif Schneider, și-a

ULTIMELE FINALE
(Urmare din pag. 1)

riana Paraschiv (Din.) 2:23,92; 4. 
Maricica Cuiică (CA.M. B. Mare) 
2:30,71; 5. Cristina Domoeoș
(C.S.M. B. Mane) 2:31,00; 6. De- 
nisa Mihăilă (Din.) 2:33,43 ; 200 m 
fluture (b) : 1. FLAVIUS V1ȘAN 
(Lie. 2 Buc.) 2:08,60 — record 
(v. rec. 2:09,85); 2. AL Friedman 
(C.S.Ș. Tim.) 2:12,15; 3. H. Luca- 
ciu (Steaua) 2:13,64; 4. ȘL Mitu 
(Din.) 2:14,22; 5. T. Vladimirescu 
(Lie. 3 Gal.) 2:19,57; «. M. Pe- 
trea (C.S.Ș. Br.) 2:20,40 ; 200 m 
spate (if) : 1. CARMEN BUNAC1U 
(Dinamo) 2:14,50; 2. Anca Pă- 
trășcoiu (C.S.M. B. Mare) 2:22,90 
— rec. fete 14 ani; 3. Luciela Ml- 
hăilescu (Lie. 2 Buc.) 2:26,24; 4. 
Noesmi Lung (C.S.M. B. Mare) 
2:26,60 ; 5. Gabriela Baka e—auMȘ. 
Reș.) 2:36,27 ; 6. Ema Vaslle
(C.S.Ș. Br.) 2:86,36 ; 200 m spa
te <b): 1. M. MANDACHE (Di
namo) 2:10,00; 2. L. Tache (C.S.Ș.

anul tre-
27 p, In-
2. V. Ni-

apărat titlul cucerit 
cut. El a acumulat 
trecînd detașat pe: 
colae (STIROM Buc.) 19 p, 3. 
Z. T~ ’ ' ~ - —
14 p, 
10 P.
9 P, 
Buc.)

La 
primii au urcat pe podium re
prezentanții A. S. STIROM 
(Minca, Ruso, Nicolae, Mano- 
lache), cîștigători ai probei de 
contratimp pe echipe — ju
niori mici, alergare disputată 
luni după-amiază.

Gheorghe ȘTEFANESCU

Lorincz' (Torpedo Zărnești)
4. A. Gane (Voința Buc.)
5. N. Manolache (STIROM)

6. C. Popa (C.S.Ș. 1
8 p.
festivitatea de premiere,

ALE ÎNOTĂTORILOR
Br.) 2:13,74; 3. Ov. Cooenescu
(Lie. 2 Buc.) 2:16,10; 4. L. Sza- 
kadati (Cr.) 2:17,00; 5. Șt. Mi-
hali (Lie. 2 Buc.) 2:22,63; 6. A. 
Csoric (Cr.) 2:26,30 ; 800 m liber 
(f) : 1. TEODORA HAUPTRICHT 
(C.S.M. B. Mare) 9:13,17; 2. Car
men Mthăilă (Din.) 9:23,20; 3.
Enixa Palencsar (C.S.M. B. Mare) 
9:30,80 ; 4. Gabriela Satnoianu
(C£.Ș. Br.) 9:32,00; 5. Cristina
Damocoș (CS.M. B. Mare) 9:45,68; 
8. Cireșica Conțlu (CJS.M. B. 
Mare) 9:48,82; 1500 m liber: 1.
ROBERT PINTER (CJS.M. B. Ma
re) 16:54,68 — rec. băieți 13 și 14 
ani; 2. E. Nan (CS4. Ploiești) 
16:55,10; 3. H. Neagrău (Steaua) 
17:11,20; 4. J. Barth (C23.M. B. 
Mare) 17:20,06; 5. B. Nan (C.S.Ș. 
PI.) 1(7:39,40 ; 6. A. Linteanu (Stea
ua) 17:53,60; 4X50 m (t): 1. DI
NAMO 1:55,30 ; 2. C.S.Ș. Reșița
2:01,20; 3. CS.M. B. Mare 2:04,49; 
4X50 m liber (b): 1. STEAUA
1:42,71; 2. Lie. 2 Buc. 1:47,00 : 3. 
CJS.M. B. Mare 1:98,40.

V. STOICA ȘI EM. UNGUREANU, 1 
ÎN TURNEUL DE SAH DE LA >

Turneul internațional de șah 
organizat de clubul „Medicina" 
Timișoara s-a încheiat cu o 
frumoasă victorie românească. 
Maeștrii internaționali Stoica și 
Ungureanu (care au remizat în 
ultima rundă cu Kindermann 
și, respectiv, Messing) și-au 
păstrat pozițiile fruntașe, ocu- 
pînd — la egalitate — 
două locuri. Un succes 
înregistrează 
ploieștean 
ani), care - 
Biriescu — 
normă de maestru internațio
nal, urmînd ca apropiatul Con
gres F.I.D.E. să-i acorde acest 
titlu. Cîte o normă de maes
tru F.I.D.E. au obținut 
țu și Zarcula. Partida 
redă din runda finală 
remiză. Același rezultat 
negistrat în întilnirile 
tea — Șubă, Campora -

primele 
notabil 
jucător 
(20 de
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- învingîndu-1 pe 
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„Regata Snagov“ la caiac

PERIOADA DECISIVA A P
Ce concluzii ne oferă „Rega

ta Snagov" la caiac-canoe, acest 
ultim test în perspectiva cam
pionatelor lumii de la finele 
lunii ?

Să subliniem. în primul rînd, 
că elementele de comparație 
în privința raportării potenția
lului sportivilor noștri la cel 
mai înalt etalon internațional 
lipsesc în bună parte, întrucît 
participarea străină la Regata 
Snagov nu s-a ridicat, cu foar
te puține excepții, la cel mai 
înalt nivel.

în aceste condiții, cele 10 
victorii ale culorilor românești 
trebuie apreciate la justa lor 
valoare. Singurele probe pier
dute au fost tocmai cele în 
care oaspeții au prezentat o 
reală valoare — cele două fi
nale de canoe simplu (Vrdlo- 
vec — 1 000 m, Schuck 
m) și caiac simplu 
(Schlecht).

La caiac simplu Ion 
deanu a cîștigat detașat ambele 
probe dovedind o excelentă dis
poziție de concurs și o creș
tere evidentă a formei sportive. 
Campionul nostru a obținut și 
o a treia victorie, la caiac du
blu 500 m alături de Nicușor

— 500 
fete

Birlă-

Eșcanu, un pa 
dar cu care 
acesta pentru 
barcă.

Regata Snag 
un nou „caiac 
alcătuirea Gh 
Vasilc Diba — 
Petrică Dimofti 
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tînărul Nițu, nc 
„flotilă", s-a a 
bine cu partenei 

în caiacul f 
Buhaev rămîne 
la simplu, iar 
tuiește un echip 
Maria Ștefan, e< 
diurn" la C.M. 
patru, alături i 
consacrate, vor 
cele patru candi 
beta Băbeanu, 
Culina Popov ș 
cănea.
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„JOCUL OFENSIV EFICACE
ESTE OPERA ÎNTREGII

— Mircea, e vacanță și, to
tuși, ne întoarcem la fotbal...

— Nici nu se putea altfel. 
N. '-toareem la fotbal și pri- 
vim'b,pre viitor. Mă uit... în 
zare și văd meciurile cu Un
garia și Elveția.

— Ziarul nostru a deschis o 
anchetă : „Creșterea calității 
jocului ofensiv" și am vrea 
să-ți ascultăm părerea.

— Da, am citit și 
temă.

— Am considerat că 
oaspete nimerit pentru 
tul nostru. Este capitolul care 
îți place cel mai 
și ani te afli în 
menilor de gol“. 
cînd ești om de

— De cînd mă , 
am debutat la școala sportivă 
2 și, mai ales, la Progresul, in
1970. Golul îmi aducea marea 
bucurie. La echipa din str. Dr. 
Staicovici am jucat însă pu
țin și am marcat primele două 
goluri din Divizia „A“. In
1971, cînd am trecut la Sportul 
studențesc, mi-am propus să 
înscriu pentru această forma
ție 100 de goluri, normă pe 
care mi-am îndeplinit-o chiar 
în campionatul recent înche
iat. Dar nu mă voi opri la 
cele 102 goluri, chiar dacă am 
29 de ani.

— Cîte goluri ai marcat Ia 
echipa națională ?

— Ah, destul de puține, 7 
in 15 meciuri, dar nu în toate 
am jucat 90 de minute. O știți 
și dv.

sfnt in
unești 

subiec-

mult. De an! 
plutonul „oa-
De fapt, de 

gol ?
știu. De tind

— Cărui fapt crezi că da
torează Sportul studențesc po
tențialul ofensiv, demonstrat în 
sezonul de primăvară ?

— Era singura șansă de sal
vare. Trebuia să atacăm, dar 
nu orbește. Ofensiva este sus
ținută la noi chiar de linia 
de fundași.

— De acord, dar una e să 
vrei și alta să poți.

— Intr-un an, echipa noas
tră a schimbat trei antrenori, 
fiecare cu ideile și concepțiile 
lui. Ion Voica a venit cu cîte- 
va noutăți, care se potriveau 
pe... calapodul nostru. Chihaia, 
om de concepție, de construc
ție și finalizare (a ' '
cant) s-a dovedit de 
litate intr-un nou 
Prin aducerea lui 
pe postul de fundaș 
fost posibilă mai bine integra
rea, alternativă, a lui sau a 
lui Cazan la finalizare. Apoi, 
să nu uităm rolul și eficiența 
jocului celor două extreme de 
combinație, 
Bucurescu. __
este apanajul celui ce înscrie. 
Fără ei, omul de gol, Mircea 
Sandu, doar cu patru goluri 
marcate în tur, n-ar fi reve
nit pe pozițiile fruntașe cu cele 
16 înscrise în primăvară. E 
vorba, deci, de marea proble
mă : felul în care este jucat, 
SUSȚINUT, „oir<il de gol". 
Probabil că doar Pele era in 
stare să vină la recuperare, să 
ia balonul, să înșire adversarii 
pe drum și să înscrie. Azi, in
să, tind apărările sint supra
aglomerate, ar fi fost greu și 
pentru el.

— Ce-ai spune dacă la Cra
iova, Pitești sau la Sportul stu
dențesc ar juca, de pildă, ur
mătoarea linie de înaintași: 
Radu II — M. Sandu — Că
mătaru ?

— Bănuiesc unde vreți să a- 
jungeți. Probabil că mulți ar 
ft tentați s-o recomande, chiar 
experimental, pentru națională. 
Nu, n-ar avea eficiența aștep
tată. Toți trei sîntem jucători 
de finalizare, beneficiari ai u- 
nor situații, ai paselor reali
zate de colegi. N-ar fi o so
luție, pentru că, zic eu, nu 
se poate renunța la speciali
zare și nu poți fi pus intr-un 
post sau într-o zonă de teren 
doar pentru simplul fapt că 
știi să înscrii goluri. Jocul o- 
fensiv trebuie să-l cunoască 
întreaga echipă. „Omul de gol“ 
este penița cu care... scrie e- 
chipa.

— Să trecem la „națională", 
în toamnă veți

fost ata- 
mare uti- 
angrenaj. 

Iorgulescu 
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FI. Grigore și 
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ECHIPE"
ciuri decisive, acasă. Ce tre
buie făcut ?

— Nu-mi permit să dau so
luții, dar, dacă mă întrebați, 
am să spun că faza de atac, 
acțiunile din jumătatea adver
să trebuie jucate mai dinamic. 
Și, apoi, să se încerce finali
zarea și din preajma careului, 
nu numai de la 4—5 metri. Va 
juca, probabil, aceeași echipă 
și cred că ar trebui să se știe 
mai bine (poate pină la auto
matism) cum să fie susținut și 
jucat Cămătaru (care are șan
sele cele mai mari să îmbrace 
tricoul cu numărul 9), cum să 
vină la combinații, iar in 
preajma porții să demonstreze 
o mai mare simplitate în joc. 
Marii oameni de gol, și cei mai 
maturi știu mai bine ca mine, 
au excelat prin procedee sim
ple. „Urcările" fundașilor late
rali sau venirile lui Sameș la 
loviturile libere sint curente, 
dar integrarea lor în atac tre
buie să capete eficiență, pentru 
că altfel rămin doar de do
meniul frumosului. Intre fru
mos și util este o mare di
ferență, iar pașapoartele pen
tru Spania nu se semnează de- 
cît cu... golurile marcate.

Constantin ALEXE

VREMEA

„Radiografia" celor 18 divizionare ,,A“

„ZESTREA" DIN TOAMNĂ A MENȚINUT 
ECHIPA PE LINIA DE PLUTIRE

8. F.C.M. Brașov 34 14 6 14 35-41 34
9 Puncte realizate acasă : 29 ; puncte realizate în depla

sare : 5.
• Golgeterii echipei : Chioreanu 6 goluri, Gherghe 5, Par as- 

chivescu, Bucur — cîte 4, Bența, Marinescu — cîte 3, Șulea, 
Boriceanu — cîte 2, Naghi, Spirea, Manciu, Pescaru, Dărăban — 
cîte 1, Pițurcă (F.C. Olt) — autogol.
• Jucători folosiți : 25 — Paraschivescu 32 meciuri, Naghi, 

Bucur și Panache — cîte 31, Șulea 29, Chioreanu 27, Manciu și 
Gherghe — cîte 25, Papuc 24, Furnică 23, Bența 22, Boriceanu 
șl Popa — cîte 18, Balasz 16, Spirea 15, Marinescu 14, Dărăban 
12, Pescaru 10, Ciobanu 9, Vărzaru și V. Ștefan — cîte 7, Sandu 
șl Hanu — cîte 4, Luca 2, Clipa 1.
• Cartonașe roșii : nici unul.
• Cartonașe galbene : 28 — 12 jucători. Cele mai multe ; 

Bența 5.
• A beneficiat de 3 lovituri de la 11 m, toate transformate : 

Șulea 2, și Bucur. A fost sancționată cu 8 penalty-uri : 5 
transformate, 3 ratate.

• F.C. ARGEȘ — PRIMUL JOC 
IN DEPLASARE. Două modificări 
au survenit in programul .partide
lor pe care le vor susține echi
pele noastre in cupa U.E.F.A. 
Astfel. F. C. Argeș va susține 
primul ei meci cu Apoel Nicosia 
în deplasare. 
Returul, la 30

ITeștl. Partida retur dintre Dina
mo București și Levski Spartak

I
I la 16 sentembrle. 

septembrie, la Pi-

si Levski Spartak

e a trecut; urmează

URILOR PENTRU C.M
mai vechi, 
rurat anul 

dată în

Ghcorghe Tilu (500 m)
Gheorghe Lungu (1000 m)

Sofia se va juca la 29 septembrie 
sau 1 octombrie (conform regu
lamentului U.E.F.A.). deoarece în 
ziua de 30 septembrie este pro
gramată la Sofia 
T.S.K.A. — Real
C.C.E.

si partida 
Socledad. din

conducAto- 
DIVIZIONARE

a oferit și 
ațional, in

Nițu — 
Geantă — 
îretăm că 
anțe, opo- 
la cel mai 
a ne da 
torța reală 
ai în care 
omovat în 
lat foarte 
îbri.
in Agafia 
mai bună 

ublu alcă- 
idutabll cu 
ij „de po- ■ 
caiacul de 
cele două 

două din 
— Elisa- 

tasia Buri, 
Tecîa Bor-

de simplu 
sigure de- 
aichin tra- 
liev s-a re- 
nfirmă in- 
pusă în el.

Și ____ =.__ _____ _  par 
soluțiile pentru Nottingham, dar 
ei au fost întrecuți de adver
sari care nu reprezintă la ur- 
ma-urmei elita canoei mon
diale...

La dublu, campionii olimpici 
Ivan Patzaichin și Toma Si- 
mionov au cîștigat ambele pro
be. nu fără a se întrebuința 
serios pentru a-i depăși pe am
bițioșii dinamoviști Dan Bețiu 
— Feodor Gurei, pregătiți la 
club. Aceștia au fost promo
vați, firesc, la lot ; rămîne de 
văzut dacă ei vor ține pasul 
cu celebrul echipaj, care ră
mîne principala noastră nădej
de pentru C.M. O altă surpri
ză frumoasă j— perechea ju* 
niorilor 
Zbanț, o 
tru C.M.

Regata 
mine ca 
care au 
plecarea la C.M. colectivul de 
tehnicieni condus de prof. Cor- 
neliu Bîrsănescu să definitiveze 
alcătuirea echipajelor, găsind 
cele mai bune soluții, și să-i 
aducă pe toți componenții flo
tilei la forma maximă.

VI. M.

ffi ȘEDINȚA CU 
RII ECHIPELOR
„A". Ieri, la prinz, la sediul fe
derației. a avut loc o întîlnire cu 
conducătorii echipelor divizionare 
,A“. Surprinzător, la această șe
dință de lucru. în care s-au fă
cut recomandări centru Dregăti- 
rea cu toată responsabilitatea a 
sezonului de toamnă, pe clan 
intern si. mal ales, International, 
au lipsit conducătorii cluburilor 
Universitatea Craiova, Dinamo si 
F.C. Argeș, toate trei renrezen- 
tante în cucele euronene si fur
nizoare Importante ale loturilor 
rebrezentative. In cadrul ședinței 
s-a anuntat că, Dină sîmbătă 11 
iulie, fiecare echlnă trebuie să 
prezinte contractele antrenorilor.
• F.C. OLT ÎNCEPE PREGĂ

TIRILE MlIN'E ! Aflăm că. vineri 
10 iulie, va începe pregătirile si 
F.C. Olt. Dună trei zile afectate 
unul riguros control medical. 
F.C. Olt îsl va muta cartierul ge
neral al pregătirilor la munte.

SELECȚIILOR9
• Cu puțin timp în urmă, 

am asistat la un eveniment 
fotbalistic deosebit, petrecut 
pe cel mai bun teren al Clu
bului sportiv școlar din Ba
cău. Clasa profesorului Ion 
T. ion (Tănăsache), clasa a 
VIII-a, împărțită în... două e- 
chipe, juca „meciul de adio", 
îl juca în fața colegilor din 
clase mai mici și mai mari, 
în fața profesorilor, nu nu
mai cei de sport, in fața pă
rinților. „Meciul de adio", de 
despărțire, elevii aflîndu-se în 
fața primei trepte a liceului, 
meci devenit, an de an, pri
lej de selecție, de decizie, de 
luarea unei hotărîri aspre, 
pentru cei care trebuiau să 
părăsească atunci clubul ! 
9 O recentă vizită la clubul 
Steaua ne-a pus în fața u- 
nei situații în esența ei de 
aceeași natură, dar derulată 
in alt mod. Petre Mihai, u- 
nul dintre cei mai harnici 
antrenori ai centrului de co
pii și juniori ai clubului din 
Ghencea, cel care i-a format 
pe Agiu, Nedea, Șurenghin și 
încă mulți alții, avea „zi de 
selecție". Știți cîți copii ve
niseră în acea zi de vineri 7 
11. Nu prea mulți, e adevă
rat ! Dar din cei 11 puștani, 
după primele probe, doi au 
fost trimiși acasă. ,.Pentru că 
n-au absolut nici o chemare 
pentru fotbal, sublinia antre
norul Petre Mihai. Sigur că 
nu-i ușor să le închizi brusc 
ușa-n nas. Dar mai bine este 
s-o faci acum, cînd trebuie, 
decît mai tîrziu, cînd e mult 
mai greu“... Derulăm aceste 
două „secvențe", tocmai pen
tru Că ACUM ESTE VRE
MEA 
relor, 
e vremea 
rii din 
balului au 
intransigenți, să nu 
nici un compromis, să aleagă 
dintre cei mulți pe cel mai 
buni. Selecția e veriga — 
foarte importantă ! — de în
ceput a unui proces de lungă 
durată, este prima porțiune 
a unui drum cu multe obs
tacole. ȘI CÎT DE MULT 
CONTEAZĂ CA PRIMII PAȘI 
SA FIE FACUȚI BINE, APA- 
SAT, SIGUR...

Laurențiu DUMITRESCU

F.C.M. Brașov a avut o compor
tare foarte contradictorie în 
campionatul nostru. S-a plasat 
pe „podium" la prima jumătate 
a întrecerii, dar a făcut un re
tur de echipă retrogradabilă, pe 
antepenultimul loc, cu punctaj 
egal cu al Politehnicii Iași. în- 
tr-un clasament al returului. „Zes
trea" din toamnă a menținut însă 
echipa pe linia de plutire, ocro
tind-o de emoții, trimițînd-o în 
final pe un loc de mijloc (8). de
parte. în orice caz, de vîrtejul 
Cupelor europene, de care se a- 
propiase la un moment dat.

Cheia unei retrospective brașo
vene rezidă, de fapt. în explica
rea acestei comportări paradoxa
le. Ce au făcut fotbaliștii de la 
F.C.M. Brașov atunci cînd își 
permiteau să privească în creștet 
nu mal puțin de 15 partenere de 
întrecere ? Care poate fl cauza 
alunecării pe tobogan cu aceeași 
consecventă cu care îl escaladase 
anterior ?

După cum se știe. F.C.M. Bra
șov a fost o echipă promovată 
din divizia secundă. Ea nu a 
operat modificări substantiate în 
lotul său. mai mult, permițîndu-și 
chiar luxul să renunțe, după 
cîteva etape. la serviciile lui 
Pescaru (probabil, biruit de vîrs- 
tă), fotbalist care avea scrijelată 
pe ghetele sale toată istoria mo
dernă a fotbalului brașovean. Ul
terior a integrat în efectiv doi 
înaintași. Marinescu si Ciobanu. 
din nevoia acută de a-i adăuga 
un eventual ..om de gol", „vete-

intensitatea practicate în Diviz’a 
„B“ (fenomen remarcat si într-u- 
nul din rapoartele recentei consfă
tuiri de lucru de la F.R.F. cu 
conducătorii si antrenorii clubu
rilor divizionare ..A“). Cu bate
riile încărcate la maximum, deci.' 
F.C.M. Brașov a pornit la asal
tul Diviziei ..A“ pregătită să se 
„bată" cu formații cu exprimări 
tehnice si tactice superioare. O 
echipă relativ cenușie (fără nu
me sonore, fără prestații indivi
duale ieșite din comun, poate cu 
excepția lui Naghi, care confirmă, 
astfel, regula) se încumeta să 
nu acuze nici un complex de in
ferioritate. bazîndu-se Pe capaci
tatea sa fizică ridicată care îi 
permitea să asigure, fără cirîcDi- 
re, ambele faze ale jocului. An
gajamentul acesta fizic la înalt! 
parametri, asprimea luptei, erau 
susținute de un moral robust, a- 
limentat de urcușul neîntrerupt 
pe spirala succeselor. început îm
preună încă din Divizia ..B“.

în retur, metodologia pregăti
rilor a rămas firește aceeași. S-a 
schimbat însă starea de spirit a 
jucătorilor, cu psihic neașteptat 
de labil, gata să cedeze la pri
mul eș^j. Etapa a XXV-a. cu 
înfrîngere acasă. în fata lui S.C. 
Bacău, a zguduit atît de tare e- 
chipa, încât curba descendentă nu 
s-a mai redresat pînă la sfîrșitul 
campionatului. (Mai mult, ea a 
fost coborîtă într-un ritm galo
pant...) Potrivnice s-au dovedit, 
în plus, si numeroasele acciden
tări, ca si decalajul dintre titu-

că ACUM ESTE 
SELECȚIILOR, a tabe- 
a triaturilor. Acum 

tind antreno- 
peplnierele fot- 

datoria să fie 
accepte

ADMINISTRAU! DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
PRONOSTICURI.

PRONOSTICURI...

F.C.M/ Brașov, la București, in fața Sportului studențesc (eta
pa a 20-a), primind golul care va marca evoluțiile diametral 

opuse ale celor două echipe in retur
ranul" Paraschivescu neîncadrîn- 
du-se întotdeauna în rol în 
condițiile mai pretențioase ale 
primei divizii. Și pentru că a ve
nit vorba, este cazul să subliniem 
că acest deziderat nu s-a reali
zat pînă la urmă, lista marcato
rilor fiind populată de 13 jucă
tori, o echipă cu rezerve cu tot. 
ceea ce n-ar fi rău dacă unul 
dintre ei ar fi dominat tabelul cu 
o cifră „grasă", sporind activul 
golaverajului, înaripînd aspirați
ile ofensive ale echipei.

Saltul fizic, incontestabil al e- 
chipei. se cerea dublat de un salt 
de calitate concretizat prin în
cărcarea volumului si intensității 
antrenamentelor cu un spor de 
30 la sută, raportat la volumul si

lari si rezervele la care s-a ape-
lat (Vărzaru, V. Ștefan. Hanu. 
Luca). Cu „fardul" căzut de pe 
fată. F.C.M. Brașov părea acum 
o echipă blazată, saturată. în aș
teptarea. cu sufletul la gură, a 
vacantei, singurul eveniment care 
părea că poate opri degringolada. 
Mobilizarea exemplară atîta vre
me. „tinerea sub presiune" pu
ternică si constantă care au 
îngăduit prestații colective (si 
rezultate. în consecință) peste 
suma aritmetică a valorilor in
dividuale, nu puteau dura o veș
nicie. Tributul trebuia plătit, 
plata s-a efectuat, însă. mai 
devreme decît se aștepta cineva.

Ion CUPEN

V. Grigore — Gh. 
mare promisiune pen- 
de la Pancearevo. 
Snagov a trecut. Ră- 
în cele trei săptămîni 
mai rămas pină la

Pentru particip antli la concur
sul Pronosport de la sflrsltul a- 
cestel săptămîni oferim — ca 
sursă suplimentară de inspirație 
— pronosticurile 
Răbșan, redactor 
tul“ :

făcute de 
la ziarul

Toma 
.Spor-

A.I.— Unirea
Gl. — F.C.M. Brăila 
Brad — C.I.L. Blaj
— Cetatea Tg. Nmt.

Dacia 
C.S.U. 
Aurul 
Ceahl. _______________ _
C.S. Botoșani — Laminorul 
S.N. Brăila — Vict. Tecuci 
Amonil — Rapid Fetești 
Dunărea — Constr. Călărași 
Lotru Brezoi — Min. Rm. V. 1 
C.F.R. Cv. — Vilt. Drăg. 
Explormin — C.P.L. Sebeș 
Min. Vulcan — C.F.R. Sim. 
Min. Lupeni — Min. Ghelar

1
1. X

1
1
1. X. 2
X. 2
1
X

1. X
1
1
l.X

ATI JUCAT LA LOTO ?
Numai astăzi se mai pot bro- 

cura bilete cu numerele nreferate 
pentru tragerea Loto de vineri 
10 iulie 1981. Cu fiecare varian
tă vă sporiți șansele de a fi si 
dv. unul dintre tot mai nume
roșii cîstlgători de AUTOTURIS
ME ȘI MARI SUME DE BANI 
la acest avantajos sistem de joc!

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA 
PRONOEXPRES 

DIN 8 IULIE 1981
EXTRAGEREA I : 

9 42 33.
EXTRAGEREA a : 

24 13 31 39.
Fond total ■ de 

976.301 lei, din care 
report la categoria 1.

12 21 17
Ii-a : 8 2
ciștiguri :

93.573 lei,

NOI ȘANSE
DE MARI CIȘTIGURI 

LA JOCUL DV. PREFERAT! 
Orice bilet procurat vă poate 
aduce frumoase satisfacții :
• AUTOTURISME „Dacia 1300"
• CIȘTIGURI IN BANI între 

50.000 și 100 lei pe fiecare 
variantă !

ULTIMA ZI DE PARTICIPARE : 
sîmbătă 11 iulie 1981 inclusiv.

DUMINICĂ
tragere

participați cu cit mai 
multe blletei



București’81
CONCURSUL

(Urmare din pag. 1)

cânii Willie Banks (17,56 m, al 
doilea rezultat din toate tim
purile) și Robert Cannon, so
vieticii Evgbeni Anikin (17,07 
m) și Vasili Griscenkov (17,02 
sn). .Trei aruncători de peste 80 
metri la ciocan — vest-germa- 
nul Klaus I’Iogliaus, liderul se
zonului (80,56 m) și sovieticii 
Igor Nikulin și Iuri Tamm 
(80,34 m și 80,46 m ambii tn 
1980), un campion olimpic la 
aruncarea suliței (Dainis Ku
la), un uriaș talent la arunca
rea greutății (Mike Carter) — 
iată doar cîteva din promisiu
nile probelor tehnice mascu
line.

Alergările, a căror spectacu
lozitate trece dincolo de sem
nificația rezultatului, vor aduce 
pe pistă sprinteri de 9,9 Și 20,0 
(portoricanul Jesus Cabrera), 
campioni naționali și universi-

• Numărul țărilor care au În
scris gimnasti în concursul uni
versitar masculin a crescut la 
21. cu 74 de sportivi, iar în cel 
feminin la 11, cu 35 de sportive. 
Altl 12 gimnasti aparțin unor 
delegații care nu au precizat citi 
băieți si cîte fete vor înscrie in 
concursuri.
• Delegația sportivilor student!

din Elveția este alcătuită din 15 
atleti (12 b+3 f). 3 înotători. 2
săritori în apă. 7 scrimerl 
(5b+2f). 4 tenismeni (2b-j-2f), 
si 12 voleibaliste, cu totil însoțiți 
de 2 arbitri si 10 oficiali. Din 
Peru vor sosi la București 4 at
leti si o echipă de voleibaliste. 
Sudanul va fi reprezentat la Uni
versiadă de către o echipă da 
baschet masculin. 2 înotători. • 
echipă de volei masculin, la care 
se adaugă 4 oficiali.
• Vitrinele „Magazinului tine

retului” din București (șefi de 
unitate : Niculina Dima-Cumelcu 
si Marian Nită) s-au înnoit da 
scurtă vreme. Decoratorul ma
gazinului. Vavila Popovici. a pla
sat ta fiecare dintre cele 11 vi
trine hărțile țărilor care au or
ganizat pînă acum ediții ale U- 
niversladei. precum si cîte un 
costum popular reprezentativ. 
Acțiunea face parte dir.tr-un con
curs la nivel national, organizat 
de Ministerul comerțului interior 
Si Direcția comercială a Capita
lei. avînd drept subiect araniarea 
vitrinelor în funcție de diferite 
teme ale sportului universitar. 
Bucurestenil au putut, dealtfel, 
admira si alte vitrine... sportive.

TURUL CICLIST
PARIS, 8 (Agerpres). — Turul 

ciclist al Franței a programat 
miercuri două etape: Roubaix — 
Bruxelles (105,500 km) care a 
fost câștigată de belgianul Freddy 
Maertens în 2h 36:35 și Bruxel
les — Zolder (133,800 km), ta 
care victoria a revenit lui Eddy 
Planckaert (Belgia), înregistrat 
cu timpul de 3h 22:31. După cum 
se poate constata, odată intrată

DE ATLETISM
tari ai S.U.A. (Philips și Rod 
Brown), campioni și medaliați 
olimpici (Viktor Markin — 
44,70 la 400 m, același rezultat 
a reușit în 1981 americanul Cliff

Vladimir Poliakov, primul să
ritor sovietic recordman al lu

mii la săritura cu prăjina
Willey), hurdleri sub 13,50 
(Campbell, Cowling, Pucikov) 
sau 49,0 (Lee, Arhipenko, Phi
lips, Schulting) etc.

La fete lista este poate și 
mai bogată în celebrități, înce ■ 
pînd cu sprintul (Kondratieva,

LA ULTIMA VERIFICARE A POLOIȘTILOR
(Urmare din pag. I)

Reprezentativa Capitalei, care 
oferă cei mai mulți jucători^ lo
tului universitar, nu a strălu
cit în acest turneu, avind pe
rioade de joc confuz chiar și 
in întîlnirile cu selecționatele 
județelor Arad și Cluj. Inexac
tități in sistemul defensiv 
(schimbul de oameni se face 
încă greoi, nu se încearcă blo
carea șuturilor de la distanță) 
și negăsirea unei formule cit 
de cit sigure la așezarea ata- 
canților în faza de „om în 
plus” diminuează evident po
tențialul unei echipe alcătuită 
din poloiști experimentați și ti
neri talentați. Singurii care au 
oferit satisfacție antrenorului A. 
Grințescu au fost Adrian Scher- 
van, Vlad Hagiu, care tinde 
să devină golgeterul formației, 
șl, în parte, Cătălin Moiceanu, 
alături de Liviu Răducanu. în 
rest, evoluții neconcludente (E. 
Ionescu, Gh. Hie, D. Cristian,

AL FRANȚEI
pe teritoriul Belgiei, caravana 
cicliști multicoloră a marii com
petiții a fost dominată de aler
gătorii belgieni. După disputarea 
a 14 etape, în clasamentul gene
ral individual se menține lider 
francezul Bernard Hinault, urmat 
la 41 sec. de australianul Philip 
Anderson și la 3:33 de Gilbert 
Duclos Lasalle (Franța).

AL ANULUI
Bocina, Nazarova, Bolden, 
Brown, Bryant) șl terminind 
cu aruncările lungi. La arun
carea discului Florența Crăciu- 
nescu, purtătoarea unei frumoa
se tradiții românești, o va în- 
tilnl pe marea vedetă a ulti
milor 5 ani, dubla campioană 
olimpică Evelyn Jahl. Granița 
de 70 m va fi depășită cu si
guranță...

...Sau cea de 7 metri la lun
gime, unde Anișoara Cușmir și 
Vali Ionescu sînt foarte bine 
plasate în topul sezonului.

Să nu uităm și săritura in 
înălțime, cu aproape o duzină 
de atlete dincolo de 1,90 m, în 
care vicecampioana olimpică 
Ursula Kielan va intîlni alte 
două atlete cu rezultate de pes
te 1,95 m, sovietica Tamara Bt- 
kova (1,97 m in 1980) șl ame
ricanca Pam Spencer (1,96 m). 
S-ar putea ca pe stadionul „23 
August" ștacheta sâ fie ridica
tă la 2 metri...

Este greu de cuprins, în cîte
va rînduri, imaginea unui con
curs care va fi comentat, cu 
siguranță, multă vreme după 
încheierea lui. Oricum, între 21 
și 26 iulie, orașul Universia
dei va deveni și Capitala atle
tismului mondial. Nu pierdeți 
acest grandios spectacol !

S. Popescu, D. Ciobăniuc, FI. 
Ardeleanu), nici rrnul dintre cei 
mai sus amintiți neoferind, la 
această oră, garanții certe an
trenorilor lotului. Sperăm însă 
că în scurtul timp ce a mai 
rămas pînă la începerea Uni
versiadei, acești tineri jucători, 
ca și cei doi portari titulari, 
Doru Spînu și Mihai Simion, 
vor face eforturi în plus pen
tru a se ridica la nivelul co
legilor din lot.

ARTA, ÎNVĂjĂMÎNTUL Șl CULTURA 
ÎN SLUJBA IDEALURILOR OLIMPICE

LAUSANNE, (Agerpres). — 
Revista olimpică a publicat re
cent recomandarea C.I.O. către 
Comitetele olimpice naționale ta 
legătură cu sprijinul pe care a- 
cestea trebuie să-1 acorde pre- 
pagăril idealurilor olimnice prin 
intermediul artei, tavătămîntulul 
Si culturii ta general. Intre altele 
se sugerează o colaborare mal 
strînsă cu instituțiile de tavătă- 
mtat ta sensul ca sportul să 
poată figura în manualele șco
lare. cu extrase sl comentarii 
privind istoria si semnificați» 
Jocurilor Olimpice ale antichită
ții, portrete de mari sportivi 
consacrațl la Olimpiadele moder
ne. exemple de loialitate pe te
renurile de snort. fundamentele 
■olimpismulul etc.

Se recomandă de asemenea, or
ganizarea de expoziții de artă

BEN PLUCKNETT—72,34 m 
RECORD MONDIAL LA DISC!

STOCKHOLM, 8 (Agerpres).
— în prima zi a concursului 
internațional de la Stockholm, 
atletul american Ben Plucknett 
a stabilit, din a patra încercare, 
un nou record mondial în pro
ba de aruncarea discului, cu 
performanța de 72,34 m. Ve
chiul record îi aparținea cu 
71,20 m.

în cursa de 1 500 m, cunos
cutul semifondist englez Sebas
tian Coe a fost cronometrat cu 
timpul de 3:31,95. Proba de să
ritură cu prăjina a fost cîștl- 
gată de Kejth Stock (Anglia)
— 5,65 m (record național), ur
mat de campionul olimpic Wla-

După finalele de la Wimbledon

DE CE CHRIS EVERT-LLOYD...
va s-a întrecut in greșeli, ea a-' 
tingînd un total inacceptabil — 
50 ! (La aceste cifre se ajunge 
logic, prin scăderea mingilor bu
ne din totalul pozitiv al adversa
rului.).

Ftaala fetelor la Wimbledon, 
aspră, virilă. încheiată cu un 
sever 6—2. 6—2. ne-a făcut să 
ne întrebăm dacă nu cumva 
Bjfirn Borg este un Chris Evert 
al tenisului. (In ceea ce privește 
apropierea dintre Borg si Mandll- 
kova, făcută de comentatori în 
zilele Roland-Garrosului. ea este-o 
Simplă glumă, deoarece liana 
Mandlikova provine mal curînd 
din racheta fierbinte a lui Năs- 
tase).

Revăzînd finala, după o înre
gistrare stenografică „minge cu 
minge”, ajungem la o sinteză 
simplă si edificatoare. In partida 
Evert-Lloyd — Mandlikova s-au 
jucat 105 mingi. Dintre acestea, 70 
au revenit campioanei, iar 45 ti
nerel cehoslovace. (Pe seturi. 
34—22 si 36—23, în cadrul unul 
raport de forte — exprimate — 
constant.). Din acest echilibru a- 
pare. însă, si paradoxul.

Despre ce este vorba ?
In timp ce Chris Evert a punc

tat decisiv ta numai 20 de mingi 
din cele 70 cîstigate, Mandlikova. 
ta pofida înfrîngeril severe, a 
reușit nu mal nutta de 30 (!) de 
mingi spectaculoase sl eficace. 
Concluzia e la fel de simplă : 
ta timp ce Chris Evert Lloyd a 
greșit de numai 15 ori. Mandllko- 

plastică cu prilejul Olimpiadelor, 
crearea de muzee naționale ale 
sportului. organizarea de con
cursuri naționale de literatură 
sportivă, reportaje, studii șl e- 
seuri de sociologie și filozofie, 
medicină etc.

Președintele C.I.O.. Juan An
tonio Samaranch, a declarat că 
este necesar să se apropie lumea 
sportului de cea a artei sl cul
turii ta sconul educării spectato
rului sl sportivului, a atragerii 
lor într-o activitate în care 
sportul să nu fie scop ta sine, 
ci un mijloc de formare morală 
sl spirituală. C.I.O. anunță tot
odată că în funcția de președinte 
al Comisiei culturale olimpice a 
fost numit italianul Giulio Onești, 
binecunoscut pentru contribuția 
sa la dezvoltarea mișcării olim
pice Internationale. 

dislav Kozakiewicz (Polonia)' 
5.50 m.

Alte rezultate : masculin: 
400 m : Eric Josjoe (Suedia) — 
45,63 (record național) ; 100 m t 
Dwayne Evans (S.U.A.) — 10,25; 
400 m garduri : Franz Meier 
(Elveția) — 50,89 ; 5 000 m s
Christof Herle (R. F. Germa
nia) — 13:23,9 ; feminin : 800 
m : Madelene Manning (S.U.A.)
— 2:01,14 ; lungime : Lena
Wallin (Suedia) — 6,03 m ;
înălțime : Ulrike Meyfarth
(R. F. Germania) — 1,88 m ; 
100 m : Linda Haclund (Suedia)
— 11,08 ; 3 000 m : Ellen
Wessinghage (R. F. Germania)
— 9:06,19.

Nu e lipsită de interes defalo»- 
rea celor 50 de mingi bune.
Evert Mc “jv»

0 Ași 1
2 Serv, cîștig. 6
4 Forhand-uri 6
1 Backhand-url 2
1 Voleuri 5
2 Retururi 2
0 Smeciuri 1
8 Passingu-ri 3
1 Stopuri 3
1 Loburi 1
0 Duble greșeli 6 (!)

Acest tabel, ta care, excluzînd 
rubrica dublelor greșeli, ajungem 
Ia amintitele 20 sl. respectiv. 30 
de mingi. ne prezintă profilul 
celor două finaliste. După cum 
se poate vedea. învinsa e supe
rioară învingătoarei în șapte ca
zuri. cedtad doar la rubrica pas- 
stagurilor. (Egalitate la retururi 
si loburi.). Se poate spune că 
Evert a cîștigat această finală cu 
passingurile si cu cele ...șase 
greșeli duble ale MandlikoveL. 
Concluzia, aparent șocantă, e rea
lă. Mal mult, dacă acceptăm ca
litatea tehnică a învinsei. am 
putea face afirmația că Mandli
kova a pierdut această finală în 
game-ul trei al primului set. cind. 
de la 40—30. a comis trei duble 
greșeli la serviciu. caz rareori 
tatilnit la acest nivel de ioc sl 
concurs.

Fără îndoială, Chris Evert-Lloyd 
este o jucătoare de superclasă. 
în sensul productivității, cu atît 
mai mult cu cît a demonstrat că 
poate cîstiga cu un singur pro
cedeu tehnic. Nu este exclus ca 
ea să fi dorit să cîstige în mod 
special această finală pentru a-sl 
corecta „progresia aritmetică” 
(3 Wimbledon. 4 Roland-Garros. 
5 Forest Hills). Chris Evert face 
parte din categoria campionilor 
impenetrabili, care descind din 
Laver. Aceasta este forța lor. 
care se dovedește deseori mal 
mare decît cumulul tuturor ce
lorlalte calități. Dar tenisul urcă 
mai mult pe umerii frumoși al 
„toreadorilor” care provin din 
Santana, șeful clanului din care 
face parte acum si Hana Man
dlikova...

loan CHIRILĂ
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CALEIDOSCOP arbitrii
Arbitrul ideal ? Este ca 

și monstrul din Loch
Ness. Toată lumea vor-
bește despre el, il de-
scrie, dar nimeni nu l-a
văzut vreodată I

BOBBY CHARLTON, 
fost internațional 
de fotbal englez, 
manager al echipei 

Preston N. E.

★ O persoană importantă din lumea gimnasticii, 
văzind suita de note „10" care răsplăteau evolu
țiile Nadiei Comăneci, dinaintea J.O. de la Mont
real, a considerat-o ca exagerată, ceea ce i-a și 
determinat pe organizatorii canadieni să progra- 
mcee ordinatoarele din sala „Forum" doar pînă 
la 9,95 p, apreciată a fi nota maximă ce s-ar pu
tea acorda. Realitatea ? Nadia Comăneci a primit 
de 7 ori nota 10 și Nelli Kim de 2 ori, iar ordina
toarele anunțau doaf... 1, pentru că nu aveau 10 !

Arbitrajul Ia box e... o poveste veche șl nu 
o dată „cavalerii în alb" au dictat un verdict în 
contradicție cu lupta din ring. Una dintre victime 
a fost și campionul nostru la „muscă" Mircea 
Dobrescu (din păcate, chiar de mai multe ori !). 
in finala olimpică de la Melbourne, ta 1956, deși 
Mircea l-a depășit net la puncte pe Terry Spinks, 
decizia a fost acordată pugilistuilui englez î Fos
tul campion european profesionist Tiberio Mltri, 
trimis al ziarului „Corriere dello Sport" din Roma

- • în astă-a soris atunci : „Dacă cineva a

Luna iulie
• — J.O. de La St. Louis (s-a încheiat la 29 octombrie),

1904 © 2 — Este dată publicității Hotărîrea C.C. al P.C.R. și 
Consiliului de Miniștri cu privire la reorganizarea mișcării de 
cultură fizică și sport, 1957 * 7 — Gheorghe Berceanu pe pri
mul loc 1a C.M. de lupte greco-romane, la Edmonton, 1970 © 
8 — Handbalistele romînce medaliate cu aur la C.M. în 11. la 
Frankfurt pe Main (în finală România — R.F. Germania 6—5), 
1956 © 9 — Johny Weissmuler primul înotător din lume care 
parcurge 100 m liber sub 60,0 (58.6 s) la Alameda, 1922 ; Echipa 
României (M. Țiu. T. Mureșan, I. Falb. Șt. Ardeleanu) cam
pioană mondială la floretă. La Montreal. 1967 © 12 — Ion Mi- 
coroiu campion mondial la popice. Viena. 1957 © 14 — lolanda 
Balaș realizează (cu 1,75 m) primul din cele 14 recorduri mon
diale ale sale la înălțime. București, 1956 ; Ecaterina Stahl cîș
tigă titlul mondial la C.M. de floretă. Budapesta : 1975 • © Cam
pionatul mondial feminin de handbal în 7. în România. In fi
nală. la București. România — Danemarca 8—5 1962 © 16 — La 
Sofia, lolanda Balaș obține ultimul său record mondial (1,91 m), 
1961 ; Virgil Atanasiu devine campion al lumii, la pistol vi
teză, la Wiesbaden, 1966 © 17 — J.O. de La Montreal (au du-

cîștigat

in trecut
pînă la 1

<A\\\\\\\\\\^ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

snară, atunci sigur că acela a fost Dobrescu. Dar 
părerea mea și a tuturor ziariștilor nu contează, 
n-are în fond decît o valoare... teoretică. Ea poate 
doar să-1 consoleze pe Dobrescu și nicidecum să-i 
dea înapoi medalia care i s-a luat. Pentru mine el 
este campion olimpic". Frumos spus, desigur, dar 
ce folos !....

★ La J.O. din 1932, la înălțime femei a fost ne
cesar un baraj, pentru stabilirea campioanei. între 
Jean Shiley și Mildred Didrikson, egale, pînă 
atunci, la 1,65 m. Barajul a avut loc la 1.67 m. A 
trecut Shiley, a trecut și Didrikson, dar arbitru: 
șef al pro-bei a făcut semn că încercarea acesteia 
din urmă a fost nereușită. A urmat acest dialog-
— Săritura dv. n-a fost valabilă, deoarece ați tre 
cut, peste ștachetă, cu capul înainte (NN. pe atunci 
regulamentul nu îngăduia săriturile de acest fel)...
— Bine, dar în acest fel am sărit, tot timpul, pînă 
acum !... — Se poate, a replicat arbitrul, dar eu 
abia acum am văzut și, de aceea, acum aplic regu
lamentul !...

I

$

august), 1976. Au obținut medalii de aur : Nadiarat ______ ____ ____,, ________ ___ ,__________ :__ ___ ____  _ _____
Comăneci la gimnastică : individual compus, paralele și bîrnă și 
Vasile Dîba la caiac 1 500 m © 19 — J.O. de la Helsinki (s-au 
Încheiat la 3 august). 1952. Iosif Sîrbu (tir. pușcă culcat 40 f) 
cîștigă pentru România prima medalie olimpică de aur ; J.O. 
de la Moscova (au luat sfîrșlt la 3 august), 1980. Au urcat pe 
prima treaptă a podiumului de onoare : Nadia Comăneci gim
nastică — bîrnă și sol. Sanda Toma canotaj — schit simplu. 
Ștefan Rusu lupte greco-romane — cat. 68 kg. Corneliu Ion 
tir — pistol viteză și cuplul Ivan Patzaichin — Toma Simionov 
canoe-2 1 000 m © 20 — Olga Szabo campioană mondială la 
floretă, Buenos Aires, 1962 #21 — Neil Armstrong și Edwin 
Aldrin (Apollo 11) primii pămînteni pe lună. 1909 • 27 — Bo
xerul Toma Aurel, campion european la categoria cocoș. 1936 
• 28 — J.O. de la Amsterdam (se încheie la 12 august), 1928 • 
28—29 — A Ii-a conferință pe țară a mișcării sportive. A luat 
ființă C.N.E.F.S., 1967 © 29 — Mondialele de caiac-canoe la Tam
pere. dev n campioni Ivan Patzaichin-C 1 1000 m și dubloul
Gh. Danielov — Gh. Simionov-C 2 1 000 m © 31 — J.O. de la 
Los Angeles (s-au încheiat la 7 august, 1932).

J.O.

g

CICLISM • După 5 etape *n 
turul Poloniei conduce Tadeusz 
Krawczyk urmat la 40,0 s de 
Jan Brezny. Krawczyk a cîștigait 
etapa a 5-a (151 km) în 3.44:49,0. 
• La Leipzig au început C.M. da 
pistă, rezervate juniorilor. In pri
ma probă. cea de 1000 m cu 
start de pe loc. titlul a revenit 
argentinianului Marcello Alexan
dre, cronometrat cu timpul de 
1:07,45. Urmat de Dirk Streicher 
(R.D. Germană) — 1:08.27 si Ste
fano Baudino (Italia) — 1:09.02,

HALTERE © „Cupa Mării Bal
tice", la Cetniewo (Polonia). 
Sportivii sovietici au obținut 4 
victorii : Rizik (52 kg) — 235 kg. 
Mazin (60 kg) — 275 kg, Avsetov 
(67,5 kg) — 300 kg. Besonov 
(90 kg) —- 360 kg. Polonezul
Wasowski a cîtsigat la cat. 75 ka 
CU 335 kg.

MOTOCICLISM © La Francor- 
champs a avut loc Marele ore- 
miu al Belgiei din cadrul C.M. 
Italianul Lucchinelli (.,Suzuki") a 
cîstigat la clasa 500 cmc. reali- 
zînd o medie orară de 153,630 km. 
La clasa 50 cmc primul a fost 
spaniolul Tormo („Bultaco") • 
C.M. de rriotocros. la Trowbridge 
(Anglia). La clasa 500 cmc sue 
dezul Carlquist („Yamaha") a 
dominat cele 2 manse. Liderul 
competiției este englezul Nove» 
cu 147 p, urmat de belgianul Mla- 
herbe 140 p s? Carlquist 114 p

ÎNOT © Competiția de la 
Chlasso (Elveția) a avut urmă
torul clasament final : Spania 
225.5 p. 2. Norvegia 203 p. 3. El
veția 175.5 p. 4 Scotia 165 p. etc. 
200 m liber — Valleio (Spania) 
1:55.27. 100 m spate — Benitez
(Spania) 1 -00,14 100 m fluture —
Zubero (Spania) 57.33 : femei :
100 m liber — Zierold (Elv.) 
1:00.09. 400 m liber — Schrepfer 
(Elv.) 4:27.71. 200 m liber,—
Haerkonen (Fini.) 2:09.48. 100 m 
spate — Verbauwen (Belg.) 
1:05.40. 200 m spate — verbauwen 
2:20.41.


